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ةمدقم
دقو،حيسملاةمدخلهتايحديدجردنكساسقلاسرك

هربصحتفف،ههجوىلعهتمعنوهللاةبحمقنورقرشأ
اهلبقيتلابرلاةلاسرلةريثكًابولقهيفبرلاحرفوهؤافتكاو
.هيعماساهيفكراشو،اهبنمآو

داجمألللقتنا١٩٨٩)ربمسيد(لوألانوناك١٦يفو
نمرثكأاهنمىضق،ةنسنونامثرمعلانمهلو،ةيوامسلا

لازالفبتكوظعوامامأ.برلاةمدخيفةنسنيسمخ
.عومسموٍلاعٍتوصبملاعلاتاراقلكيفملكتي

،نيسمخلاونيتنثالاتاظعلاهذهردصننأاندعسيو
،هللامدخٍلجرلًاميركت،اهاقلأيتلاتاظعلاتائمنم
اهبعفتناامك،هتومدعبنوريثكلااهبعفتنينأيفًةبغرو
.همفنماهوعمسنيذلانمنوريثك

رشانلا

هللاديجمتيفظعاوم-ًالوأ

)٤:١٦انحوي١(»ةبحمهللا«١-ةظعلا

ةحولىلعبئارخلاىدحإيفراثآلانعنوبقنملارثع
امةءارقواهاياظشعمجلةلواحماورجأف،ةمطحمةيرجح
ةملكلافورحعمجىلااولصوتدهجلانمريثكبو.اهيفشقن
ةرابعلانومضمنعنولءاستياوحارف»هللا«يهوىلوألا
هللا«ةلمجلانوكتف،لداعةملكيهله:ةدوقفملاةيلاتلا

نكلو.هسفنلدعلاوهلب،لداعهللانإلجأ.»لداع
اننألانبولقبعترتلدعلالالخنمهللاىلإرظنننيح
.صاصقلابانيلعمكحييهلإلالدعلاو،هاياصوانفلاخ

سودقهللاناقحلاو؟»سودق«ةدوقفملاةملكلاله
برهلاىلعانلمحتةفصلاهذهامنإو،اهنيعةسادقلاوهلب
انبّرقتيتلاةفصلافرعننايقب.انتساجنلًارظنههجونم
.ةحوللاصنلمكتتقولاتاذيفو،هللاىلإ

لوسرلاةملكًاركذتمنيلئاستملادحألاق»ةبحمهللا«
هللايفتبثيةبحملايفتبثينمو،ةبحمهللا«انحويطوبغملا
ناميإلاتبثيفنآلاامأ«سلوبلوسرلالاق.»هيفهللاو

هنأل.»ةبحملانهمظعأنكلوةثالثلاهذه.ةبحملاوءاجرلاو
ناميالا.مظعأةبحملافنيميظعءاجرلاوناميإلاناكامهم
.سباعةبحملانودبءاجرلاو،درابةبحملانودب

يفءايوقأنوكنلنووعدمنحن:ءايقتألادحألاق
تراصدقو.ةبحملايفنيلماكوءاجرلايفنيحرف،ناميإلا
نكلو،ءاجرلاةذوخوناميالاسرتاوسبلا:ةيصولاهذهانل
.لامكلاطابريهيتلاةبحملااوسبلاهذهعيمجىلع

ىتحملاعلاهللابحأاذكههنأل«:عوسيلاقنيح
نوكتلب،هبنمؤينملككلهياليكل،ديحولاهنبالذب
بحنمهللابلقيفامعانلفشك»ةيدبألاةايحلاهل
،ةطقاسلاةيرشبلاملاعبحأهنأل.طقاسلاناسناللبيجع
بحينأبيجعرمألهنإو.نيطقاسلاةكئالملاملاعبحيملو
!هسفنلهيدتفيف،اذهكًاهفاتًاملاعهللا

هللانأالإ،نوكلهيةيرشبلاملاعنمنيريثكناحيحص
هنباتومبهنأل،عيمجلابحيهنأبدكأديحولاهنبالذبب
.صالخللًاماعًاضرععيمجللمدقبيلصلاىلعيرافكلا

ةبحم«:هلوقلًاقفو،دبألالوطاهلةبحمملاعلاهللابحأاذكه
اهلو.»ةمحرلاكلتمدأكلذلجأنم،كتببحأةيدبأ

ةيرشبلامضيلبولصملايعارذدادتماب،ةياهناللاضرع
اليذلالزألاقمعاهلو.ةحلاصملاةلْبُقيفهردصىلإءاعمج
هللاةروصيفناكذإيذلاحيسملاعاضتايفىرُيامنإو،ّدُحي
ًاذخآهسفنىلخأهنكل،هللاًالداعمنوكينأةسلخبسحيمل
ةئيهلايفدجُوذإو.سانلاهْبِشيفًارئاص،دبعةروص
.بيلصلاتوم،توملاىتحعاطأوهسفنعضوناسنإك
بولقلايقحسنملاونيكاسملاتعفراهنأل،تاومسلاُّولعاهلو
!دبألانكاسيلعلاعماونكسيلءامسلاىلا

دهعولوزيالفيناسحإامأ،عزعزتتماكآلاولوزتلابجلا
عيطتستالةريثكهايم.برلاكمحارلاق،عزعزتياليمالس
ةبحماهنا.ناميلسلاق،اهرمغتاللويسلاوةبحملائفطتنأ

انحويلعجامم،رشبللهتوّبأيفبيجعهللاامردقبةبيجع
ىتحبآلااناطعأةبحمةيأاورظنا«:ًابجعتملوقيلوسرلا
الهنألملاعلاانفرعيالاذهلجأنم!هللادالوأىعدُن
.»هفرعي

تطختهتبحمنأل،دبألاىلاًاكرابمبرلامسانكيلف
طرفنمو.انحلاصيلحيسملاعوسييفانيلاتلزنوزجاوحلا

أدبيذإ،ًالماكانصالخلعجتنأتءاشةفأرلايفاهانغ

ٍروُنُتاَضْمَوهللاديجمتيفظعاوم-ًالوأ

٣
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call - of - hope.com



،ةمعنقوفةمعنوحيسملاءلمنمومنيةديدجلاةقيلخلاب
.هللاءلملكىلايهتنيو

»يننيبحتمكينرأ،امام«:همأللوقيًالفطًانايحأعمسن
لأسننيحفنحنامأ.ةليوطةلبقيفاهردصىلاهمضتف
ٍدحألسيل«:لوقيوهنبابيلصىلاريشي،انبحيمكهللا

.»هئابحألجألهسفندحأعضينأ:اذهنممظعأٌّبح
اننازحأنكل«:ًالئاقيبنلاءايعشإتوصعفتريذئنيحو

،انيصاعملجألحورجموهو.اهلمحتانعاجوأواهلمح
.»انيفُشهُربُحبو،هيلعانمالسبيدأت.انماثآلجألقوحسم

لبهنباىلعقفشيمليذلا«:لاقذإسلوبتوصهيليو
هللاةبحمَرتمليخأايتنكنإف.»نيعمجأانلجأنمهلذب

ناتبوقثملاناديلاهلوقتامكردتملتنكنإو،بيلصلايف
،هللانباتوصعمستلكلةحناسلزتملةصرفلاف،ريماسملاب
المهنأل،مهلرفغاهاتبأاي«:بيلصلاىلعوهولاقيذلا
يذلاصللابلقتباذأةملكلاهذه»!نولعفياذامنوملعي
يفتئجىتمبرايينركذا«:لاقفبرلاراوجىلإبلُص
ىلامهبذجتونيريثكبولقبيذتتلازاميهو.»كتوكلم
:برلابيلص

:انمينارتىدحالوقت

يلثمٍلهاجٍصاعبيتأيٍماسٌعساوميظعبح
يلجأنمبلصلاِباذعىلاىضفأهّبحٍّبحمىلا

انتيطخترتسوانمثإترفغدقو،هللاةبحمهذهمعن
نإلوقتةيلوسرلاةملكلاوللهنوحرفنالفيكو.هللاانتَّـنبتو
هللاةبحموّرسُنالفيكو.ةوخإانوعدينأيحتسيالحيسملا
امكوأ.ةماركوًافرشانيلعيفضتوانسوؤرقوففرفرت
.»ةبحميقوفهمَلَع«:ديشنلاسورعتلاق

ّرمناننإحيحص.لوسرلالاق،ًادبأطقستالةبحملا
،نيئزهتسملااهيفشياعنةمئالمريغفورظيفًانايحأ
.لاضلانبالاعملاحلاتناكامك،برللانؤالوفعضيف
هللابحلِوّحتناعيطتستةوقالوةليسودجوتالنكلو
.انع

ةوخالانمرفنهلوحوضرملاشارفىلعيحيسمناك
تنأف،اناخأِفشابراي:مهدحألاقف،هلجألنوّلصي
ِّـلصتال:ًالئاقضيرملاخألاهعطاقف.كبحيوهمكملعت
انيطعتيتلايهةفيعضلاانتبحمتسيلنأل،يخأاياذكه

كردتساف.ءيشلكانيطعيلماكلاهبحلب،هللامَعِن
لهألجأنمسلوبلوسرلاةبلطدّدرألنذا:لاقويلصملا
ربصوهللاةبحمىلإمكبولقيدهيبرلا«:يكينولاست
.»حيسملا

.حيسملاربصوهللاةبحمىلإانبولقِدهابرايلقنلف
رعشنوملاعلااذهيفةقاربلاءايشألاانلحولتامنيحو
دسجلاةوهشبةيطخلاانقلمتتامنيحوأ،اهيلإباذجنالاب
فصاوعبهتامنيحوأ،ةشيعملامظعتونويعلاةوهشو
نأهللالأسنل-سأيوأٌلشفانبيصيامنيحوأ،تاقيضلا

هللاانديؤيذئنيح.حيسملاربصيفهللاةبحمىلاانبولقيدهي
انربرونلالثميرُجيوجرُخيو،هربنيميباندضعيواننيعيو
لماكلاميلستلاذئدنعانلولحيسمكو.ةريهظلالثمانقحو
انحويعمنيلئاق.ةلماكلاةيضرملاةحلاصلاهللاةئيشمل
.»انيفهللايتلاةبحملاانقدصوانفرعدقنحنو«:بيبحلا
:نيلئاقونيمنرمو

ينايحأفيلجأْنِمتامْنَميدافلااذبحىسنأفيكف
يبلقهبحياذلجأنم يناميإسيئرنذإوهف

»هللادجمبثدحتتاومسلا«٢-ةظعلا
)١٩:١رومزم(

يوتحتةميدققاروأىلعةرظنيقلأتنكةليلقمايأذنم
دافمنيأبنىلععقييرظنباذإو،فحصلانمتافطتقم
هدافميناثلاو،تامدقهللانأبمعزتمياتلاةلجمناامهلوأ
عنصبهدوجوتِبثُينأهللاىدحتتوكسومةعاذإنأ
ناسنالاةقافصلتملأتفنيفيدجتلانيذهتأرق.ةزجعم
عبارلارومزملايفهللامالكتركذتناثبلأملو.هبلقةوابغو
.»!هلإسيل:هبلقيفلهاجلالاق«:رشع

تالاجميفًامدقتاوزرحأدقليجلااذهءانبأناحيحص
اوقْبُينأاونسحتسيمل«مهمظعمنكلو،فاشتكالاوملعلا
اماولعفيل،ٍضوفرمٍنهذىلإهللامهملسأف،مهتفرعميفهللا
تاعاذإلاوفحصلايفمهتوابغتخرصف.»قيليال
رشنا«:يهلالالوقلاقدص.هللامساىلعفيداجتب
وهامنإهبلقراكفأروّصتنإوضرألايفرُثكدقناسنالا

ريرشلا.هللانيهيهسفنتاوهشبريرشلا.»مويلكريرش
.هلإالنألوقيهفنأخماشتبسح

انرصعوركفموءاملعف،سلوبلوسرلالاق»خفنيملعلا«
ٌّرشخافتنالانكلو.مهتاحاجنباوخفتناءاضفلااوزغنيذلا

ٍروُنُتاَضْمَو)١٩:١رومزم(»هللادجمبثدحتتاومسلا«٢-ةظعلا
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دشأةقامحنملهو.ةقامحلاىلإدوقيهنأهيفامُّرشو،هيرك
لكقلاخيدبألايلزألاهللامياتلاةلجمىعنتنأهذهنم
!؟هدوجوتابثإبهبلاطتووكسومةعاذاهادحتتنأو،ءيش

هباننأل،ًاديعبسيلانمدحاولكنع«هللاناملعلاعم
ًادجةئطاخلاةيطخلاهذهنكلو.»دجونوكرحتنوايحن
ليجنادجمةرانإمهلءيضتالئل،نينمؤملاريغناهذأتمعأ«
الىتحمهرئاصبىلعتسمطةيدرلاتاوهشلاو.»حيسملا
لمعبربخيكلفلاو،هللادجمبثّدحتتاومسلانأ«اوري
.»هيدي

يفاهولسرأيتلامهرامقأليجلااذهءاملعرظنيل
ىلعيضمياملو،رخآلاولتدحاولاطقستفيكءاضفلا
نمهللااهعنصيتلارامقألاامأ.ةدودعمرهشأىوسهلاسرإ
.نينسلانييالمذنماهكالفأيفرودتتلازامفةقيلخلاءدب

لكيذلاحيسملانكلو،ةيآنوبلطيرهدلااذهءانبأ!هآ
،مهبئزهتسي،ناكاممءيشنكيملهريغبو،ناكهبءيش
ريرشليج«:ًاميدقدوهيللهلاقاممهعماسميفددريو
.يبنلانانويةيآالإةيآهلىطعُتالو،ةيآبلطيوقسافو
،لايلثالثومايأةثالثتوحلانطبيفنانويناكامكهنأل
ثالثومايأةثالثضرألانطبيفناسنالانبانوكياذكه
حيسملاعوسيانبرةمايق:ىمظعلاهللاةيآيههذه.»لايل
.ةيواهلاوتوملاًايدحتمتاومألانم

مويلكًانرقنيرشعذنمرركتتتلازامةيآلاهذهف
ةَّـدِجيفاوكلسيلاياطخلاوبونذلاىتومنمٍفآلاةمايقب
حورلاديدجتويناثلاداليملابتايآلاةيآيههذهمعن.ةايحلا
سرشلاو،ًاسيدقرجافلاو،ًانمؤمرفاكلاريصياهب.سدقلا

ًاعناصًاديدجًاناسنإلتاقلاو،ًافيرشصللاو،ًاعيدوًالمح
.ًامالس

حيسملاىلإّتميالبيرقدهعىلإناكًاناسنإفرعأ
الب،هلإالب،حيسمالب،ملاعلايفًالاض،ةايحلايفًاهئات،ةلصب
ىطخبةيواهلاىلاردحنيوردحنيناكو.ملاعلايفءاجر
هباذاو:بيجعرمأهلثدحةأجفنكلو،ةعيرسةعساو
نمهبقلعامملستغيوكالهلابجنمجرخيمث،فقي
ةيطخلابهوّشملاهجولاباذإو.اهيفىّدرتيتلاةأمحلاناردأ
فدجملامفلاباذإو،ملاعلااذهنمسيلٍرونةقارشإبّعشي
لوانتأصالخلاسأك«!ايوللهًالئاقمنرتيبذاكلافلاحلا
.»وعدأبرلامسابو

نمهررحقحلاوقحلافرع،نيعةفرطيفةظحليفهنإ
.هللادالوأدجمةيرحيفهلسرأو،لطابلاةقبر

حيسملاعمهللاهايحأفاياطخلاوبونذلاًيفاتيمناك
رهدلاةبوجعأهذه»تايوٰمسلايفهسلجأوهعمهماقأو«
تابكرملاورامقألالاسرإساقُيالامبقوفتيهو!ةديرفلا
فيدجتلاقاوبأفكلذعمو.نوفدجملاهركولو،ءاضفلاىلا
ءامسلانا.»عمستالوناذآاهل،رصبتالونيعأاهل«

عيذيمويىلإموي،هيديلمعبربخيكلفلاوهللادجمبثدحت
.ًاملعيدبُيليلىلإليلو،ًامالك

حوتفم،ظحالتالوًاريثكًارظان«:يهلإلالوقلاقدص
يفديطصأدق،بولسموبوهنمبعش،عمستالونينذألا
ًابلساوراص.اوأبتخاسوبحلاتويبيفو،هلكرفحلا
.»ّدُر:لوقينمسيلوتالالضلل

!اورظنايمعلااهيأ!اوعمسامصلااهيأ

كلفلاوهللادجمبثدحتتاوٰمسلانأاورصبتلاورظنا
.هيديلمعبربخي

لاصوألاعطقمةيناثلاةيملاعلابرحلانمانملاعجرخ
بوعشلاوممألاةداقدوعونممغرلابو.مدلابًاجرضم
ةلادعلاديطوتو،ملسلامئاعدةماقإو،قحلاقاقحإب
،برحلالبقاملكاشملحعطتسيململاعلاف،ةيعامتجالا
وهببسلاو،رثكأفرثكأىدرتتةلاحلانالب.اهدعبامالو
ءاوهأيفمهتاقامحمهتزجتحاف،مهتاقامحاوكرتيملرشبلانا
:جودزمداسفبسانلاتدسفأًادجةئطاخلاةيطخلاو.ناوهلا
ةبحمتدربومثإلارثكف.ريكفتلاداسفوقُُلخلاداسف
نعاودعتباو،نيسيدقللةرممَّـلسملاناميالااوكرتف،نيريثكلا

وهانليجهبىلتباامرشو.مهنهذلطبُباوكلسيلهللاةايح
ءارآاوعدتبانيذلا،ةهازنلايميدعلانيركفملانمديدعددع
نمءاطسبلاىدلةلوبقماهلعجوةيطخلالكشرييغتلةركام
لب،هبحاصبًاررضقحليالبذكلامادام:اولاق.سانلا
.هتسراممبسأبالفةجرحقزآمنمهذقنيًانايحأ

،ًابذكسيلاذه:نولوقيمهباذاوةركفلاىلااوحاترامث
ماعطللةيهشلاحتفيركسملاماداماولاقو.ءاهدوهلب
،ةركفلاباوبجعُأمث.اهنعيضاغتلانكميةيبدألاهرارضأف
تابورشملبتاركسمتسيلهذه:نولوقيمهباذاو
رامقلاوركنملامادام:اولاقو!بنعلانمةجرختسمةيحور
تويبامهراكوأّمسنلوًاماظنامهلعضنلفحايسلانابذجي

ٍروُنُتاَضْمَو)١٩:١رومزم(»هللادجمبثدحتتاومسلا«٢-ةظعلا
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ًاشغسانلاهيمسييذلااذه:اولاقو.هيفرترودويهالم
:لئاقلاأدبمللًاقفو،هنعزواجتنلفًاليزجًاحبرنّمؤيمادام
ةرطاشةليسووهلبًاشغسيلاذه.ةطساولارربتةياغلا
.لخدلاةدايزل

سبحريرشلاو»ريرشلايفعضُوهنا«!انملاعنيكسم
ةنسلأىلعذاوحتساللهتسلابألسرأوةملظلايفهيلع
اهيأ:انهوجويفنوخرصيءالؤهباذاو.هيركفممالقأو
الاذامل؟ًانكاسكرحيالهلابام؟مكهلإوهنيأ،نونمؤملا
ةيآعنصيوهدوجوتبثي

برغتو،حابصلكقرشتسمشلا!!!ماثآلاىتوملاي
انهلإةمكحوةردقوةمظعىلعليلديهو،ءاسملك
ىلععقيأطخلافاهرونبنوعتمتياليمعلاناكنإف.هتيانعو
لاق،ةتبلاةملظهيفسيلورونهللا.رصبتاليتلامهنويع
نكلو.اننيبلحوًادسجراصرونلااذهو،انحويلوسرلا
مهلامعأنأل،رونلانمرثكأةملظلااوبحأملاعلااذهءانبأ
نملك«:عوسيدسجتملارونلالاقاذهلو.ةريرشتناك
خَّـبوُتالئلرونلاىلايتأيالو،رونلاضغبيتائيسلالمعي
.»هلامعأ

.رونلارصعوهيذلاةرذلارصعيفشيعناننإلاقي
ةيطخلاعرستملولةقيقحريصينأًانكممناكءاعّدالااذه
امأوسأو.ةلاتقةحلسأىلااهلوحتوةرذلاىلعاهديعضتو

ريوطتيفنوقباستياوحارملاعلايفنيطلستملانأوهرمألايف
كلذيفمهو.ًاريمدتواكتفدشأاهلعجوةيرذلاةحلسألا
نييالملانمتائمامنيبلاومألانمةيلايخغلابمنوفرصي
ةخرصعمسينمسيلو.يرعلاوضرملاوعوجلانوناعي
امفًاضيرمتنك.ينومتمعطأامفًاعئاجتنك«:حيسملا
سعتأامالأ.»ينومتوسكامفًانايرعتنك.ينومترز
،ًامالظراصمهيفيذلارونلانأل!هللانودبءاملعلا
.ًاتومراصمهيفيذلامالظلاو

رفكلانمةجوملاهذهةرمغيفومالظلااذهةكلحيف
رونلاوحلملاةداهشةيدأتىلامتيعُد،انتاعمتجمتزغيتلا
،مكبرلاقضرألاحلممتنأ.داسفلاوةملظلالامعأاوخبوتل
نألالإءيشلدعبحلصيال؟حَّـلمُياذامبفحلملادسفنإف
ىفُختال.ملاعلارونمتنأ.سانلانمسادُيوًاجراخحرطُي
هنوعضيوًاجارسنودقويالو،لبجىلعةعوضومةنيدم
.تيبلايفنيذلاعيمجلءيضيفةرانملاىلعلبلايكملاتحت

ةوعدطخنعاوفرحنادقحيسملامسايلماحمظعمنإ
لايكمتحتحيسملاروناوعضوف،عوسيحيسملايفايلعلاهللا
ةيرثكأنإُتلقنإغلابمبتسلو.ءيدرلامهكولسنم
نمو.يحيسملصأنممههللاىلعنيفدجملانيدحلملا

نمليجنإلارونجارخإلءانمأدوهشىلإةرورضلاتماقانه
متنأمهدوهشلاءالؤه.ةرانملاىلعهعضوولايكملاتحت
.مهسدقومهصّلخولمحلامهادفنيذلا

سانلامادقاذكهمكرونئضيلف«ةلئاقلاهتيصواوركذا
يفيذلامكابأاودجميوةنسحلامكلامعأاورييكل
.»تاومسلا

نمم،يصالخويرونبرلا«٣-ةظعلا
)٢٧:١رومزم(»؟فاخأ

.نانئمطالابيسفنتألتماوالإةرمةيآلاهذهتأرقام
وهيذلا،هللايفةلماكلايتقثلصاحوهاذهينانئمطاو
.قحلابهنوعدينيذلالكلصالخوٌرون

رَّـوصف»ةفصاعلابلقيفءوده«اهناونعةحولنانفمسر
.ةيلاعةريبكةرخصاهطسويفوجاومألاةمطالتمةريحب
قرغتسم،روفصعهيفمثجشعةرخصلاىلعأبفيوجتيفو

فصقوجاومألاريدهو،هلوحةفصاعلاريئزف.مونلايف
ناك.ةمعانةءافغإبعتمتلانمهعنمعطتستملدوعرلا

كلتسأريفهشعدوجوىلعًازكترمروفصعلاءوده
.اهعزعزتنأريصاعألاىتعأعيطتستاليتلا،ةرخصلا

روهدلارخصىلعةدنتسمهتنينأمطتناكنماذكه
الوملاعلااذهتابارطضاعيطتستال،حيسملاعوسيانبر
ةمينرتلابتحوأةقيقحلاهذه.همالسعزعزتنأهؤازرأ
:ةلئاقلاةديجملا

رحبلاطسوّجللاكتابئانلايلوحُمطتْنإ
تابثيفيمالسْمُدي رخصلايفهساسأ

لواششيجناكنيح٢٧رومزممظندوادنإلاقي
ةفينعتناكةدراطملانأعمو.هيلعءاضقللهدراطيكلملا

هللاةنامألهرابتخاةجيتنًانئمطمدوادناكدقفتوملاىتح
:دشنيحاروحرفلابهسفنتألتماف،هيلعلكتايذلا
،يتايحنصحبرلا؟فاخأنمم،يصالخويرونبرلا«
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َّـيقياضم،يمحلاولكأيلرارشألابرتقاامل؟بعترأنمم
.»اوطقسواورثعيئادعأو

ملو،ريغتيملهدييفرابجلاتايلجطقسأيذلابرلاف
.هيلائجتلينملكلًانيتمًانصحوًايوقًادنس،وهوهلزي
ىوقأتناكهللايفهتقثنكلو،ًالعفًادوجومرشلامويناك
هئبخيسبرلانأناقيإلالكًانقومناك.ريرشلامويلانم

تنأامأ،نيريثكلًةبآكترص:لاقف.رشلامويهتلظميف
لكتأفيهلإينصحويأجلمبرلللوقأ.يوقلايأجلمف
.هيلع

حبشنأل،رطخلاوفوخلابمعفمنمزيفشيعننحن
الىربكلاندملايفاذهلو،سانلاىلعًامودمّيخمبرحلا
ءاشنإبدهعتاذإالإءانبديشينأدحألتايدلبلاحمست
عافدلافرصتتحتهئاشنإنيححبصي،ءانبلاتحتأجلم
هذهنكلو.ةيوجلاتاراغلاءانثأناكسلاةياقول،يندملا
،عيمجللًاديكأًانامضتسيلاهتناتمتغلبامهمئجالملا
رَّـمدتفةرشابمراجفنالاةديدشلالبانقلابةينبألاباصُتدقف
.ةراغلاءانثأيفعيمجلااهيلإلصيالدقو.ًايلك

وهف،حيسملاعوسيانصلخموانبر،نيصحلاأجلملاامأ
مسا«١٨لاثمألارفسبتاكلاق.رشلاموييفديكأنامض
.»عّنمتيوقيدصلاهيلاضكري،نيصحجرببرلا

.ًاديدشدجُوتاقيضلايفًانوعةوقوأجلمانلهللا«
ىلالابجلاتبلقناولوضرألاتعزعزتولوىشخنالكلذل
.»راحبلابلق

املو،ةخماشلابلألالابجممقىدحاقلستيحئاسناك
نكلو.طوقسلانمفاخ،ءاسلمهروخصناكمىلالصو
لكتاامةيوقلاديلاهذهف،فختال«:هللاقوهديّدمهليلد
عباتوةدودمملاديلابحئاسلاقثوف.»كلهوناسنإاهيلع
نمةقثاوةيرشبديتناكنإف.ةلماكةقثونانئمطابهريس
مكف،اهيلعلكتملابلقيفنانئمطالاعيشتاهتنورمواهتوق
ْنَمصلختنأنعرصقتمليتلاريدقلادينوكتيرحلاب
؟ةقثلابىلْوأ

.كتيدفينألفختال«:انلةعوطقملاهللادوعوركذنل
،كعمانأهايملايفَتزتجااذإ.يلتنأ.كمسابكتوعد
كيقاليال.كقرحيالفبيهللايفو،كرمغتالفراهنألايفو
تحتوكللظيهيفاوخبهنأل،كتميخنمةبرضوندتالو،رش
َّـيلعلاتلعج،يأجلمبرايتلقكنأل.يمتحتهتحنجأ

:لئسولو!»يبلقفاخيالشيجَّـيلعلزناذإ.كنكسم
برلاُتلعجينأل:ًاروفباجأل؟كبلقفاخيالاذامل
نرقووهيسرت.عزعزتأالفينيمينعوهف،يلكتم
.يصانمويأجلمبرلا.يصالخ

هللوقي،ياياطخةهجنمفئاخانأ:اندحألاقنإف
تناكنإ.برلالوقيججاحتنمله«:يبنلاءايعشايف
يدودلاكءارمحتناكنإو،جلثلاكّضيبتزمرقلاكمكاياطخ
،يمسالجأنمكبونذيحاملاوهانأ.فوصلاكريصت
يتلاراطخألانمفئاخانألاقنإو.»اهركذأالكاياطخو
ةرفحلانميدفأانأ«١٠٣رومزملايفهللوقي،يتايحددهت
هللوقي،يماعطةهجنمفئاخانأ:لاقنإو.»كتايح
ايهللااوقتا.ةريثكريفاصعنملضفأمتنأ«:حيسملا
امأتعاجوتجاتحالابشألا.هيقتملٌزوعسيلفهيسيدق

فئاخانألاقناو.»ريخلانمءيشمهزوعيالفبرلاوبلاط
،ءايلاوفلألاوهانأ.فختال«:هللوقي،يلبقتسمىلع
:هللوقي،يئادعأنمفئاخانأ:لاقنإو.»ةياهنلاوةيادبلا
.»هنيعةقدحسميمكسمينم«

.»ينذقنأيفواخملكنمهنأليسفنرختفتبرلاب«

دنسينأعيطتسيهنأبرختفيناكدرايابريمألانإليق
دحأهللاقف.ًانئمطممانيوهاياعرنميأةبكرىلاهسأر
يفًانئمطممانتوكاياعرءالوبرختفتناكل«:هئابرقأ

نأعيطتسأيذلابرلابيرخففانأامأ.مهنميأنضح
.»هتياعرنضحيفًانئمطممانأ

لكلحنُمميظعلازايتمالااذهف!ركشفلأوهللاًاركش
َّـيلإلبقُينم«:لاقاهفقسأوسوفنلايعارنأل،انمدحاو
يليقثلاونيبَعتملاعيمجايَّـيلإاولاعت...ًاجراخهجرخأال
.»مكحيرأانأولامحألا

نأوتاقيضلابانيلتبيناريرشلاملاعلاعيطتسيدق
نأردقتةقيلخالوةوقدجوتالنكلو.ةوسقبهؤانبأانلماعي
وأ،انبةطيحملاهتمحرليزتنأالو.حيسملايفانزايتماانبلست
سدقلاحورلابانبولقيفتبكسنايتلاهتبحملصأتست
.انلىطعملا

؟حيسملاةبحمنعانلصفيسنم«:سلوبلوسرلالاق
مأرطخمأيرعمأعوجمأداهطضامأقيضمأةدشأ

الوةكئالمالوةايحالوتومالهنانقيتمينإف؟فيس
الوولعال،ةلبقتسمالوةرضاحرومأالوتاوقالوءاسؤر

ٍروُنُتاَضْمَو)٢٧:١رومزم(»؟فاخأنمم،يصالخويرونبرلا«٣-ةظعلا

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



يتلاهللاةبحمنعانلصفتنأردقت،ىرخأةقيلخالوقمع
.»انبرعوسيحيسملايف

نأل،ىكزتيوبلغيانناميإو،ةوخإلااهيأناميإانل
نوكيسملاعلايف«:لاقحيسملاو،حيسملاوهانناميإعوضوم
ءاجرانلو.»ملاعلاتبلغدقانأاوقثنكلو،قيضمكل
يحٍءاجرلةيناثاندلو«هللانأل،هوجرياملانيسو،رظتني
الوسندتيالوىنفيالثاريمل،تاومألانمعوسيةمايقب
.»انلجألتاوٰمسلايفظوفحم،لحمضي

اهنأل،جراخىلإفوخلادرطتةلماكلاةبحملاو،ةبحمانلو
ءيشلكىلعربصتوءيشلكقدصتوءيشلكلمتحت
.ءيشلكوجرتو

.برلارظتنا«:لوقلابعئارلاهرومزممنرملامتخيو
راظتناىلحأام.برلارظتناوكبلقعجشتيلوددشتيل
ةحنجأنوعفري،ةوقنودّدجيبرلايرظتنمنأل،برلا

.»نويعيالونوشمي،نوبعتيالونوضكري،روسنلاك

ضرعيفمهوذيمالتلاةنيفسىلعجاومألاتلعنيح
مهبعريفوخلااميفنكلو.مهبولقتعزجواوبرطضارحبلا
.اوفاختال«:لاقوءاملاهجوىلعًايشاممهنمعوسيبرتقا
دقو.سفنلايفنانئمطالاعيشتةملكنماهلايو.»وهانأ
برلايدافلانأركذناهولتننيحىتحليجنإلايفتبتك
عيطتسيوهو.انيدافًاضيأوه،اهتكسأوةفصاعلارهتنايذلا
ةنمؤملاانبولقيفةنينأمطلاومالسلاعيشُيوانفواخمرهتنينأ
.رهدلاءاضقناىلامايألالكانعمهدعوممتيوهو.هب
ىلإلابجلاتبلقناولوضرألاتحزحزتولوىشخنالكلذل
.راحبلابلق

رومزم(»كدوجبةنّسلاَتْلَّـلك«٤-ةظعلا
٦٥:١١(

ىرخأةوطخانيشماننأينعترخآماعةيادبوماعةياهن
اذامف!ةريخألانوكتدقف؟يردينمو،ةيدبألاهاجتايف
لاؤساذه؟ةينافلاايندلاهذهنمةديتعلاةلحرللانددعأ
!انمدحاولكريدقتلهيلعباوجلاكرتن

مهمّلسوهديبعاعدرفاسمناسنإامنأكو:حيسملالاق
رخآو،نيتنزورخآو،تانزوسمخًادحاوىطعأف،هلاومأ
نامزدعبو.رفاسو.هتقاطبسحدحاولكةدحاوةنزو
ذخأيذلاءاجف.مهبساحوديبعلاكئلوأديسىتأليوط

اذوه،ينتيطعأتانزوسمخديساي:لاقوتانزوسمخلا
اهيأًاّمعن:هديسهللاقف.اهقوفاهتحبررخأتانزوسمخ
ىلعكميقأفليلقلايفًانيمأتنك،نيمألاوحلاصلادبعلا
،نيتنزولاذخأيذلاءاجمث.كديسحرفىلالخداريثكلا
نايرخأناتنزواذوه.ينتملسنيتنزو،ديساي:لاقو
حلاصلادبعلااهيأًاّمعن:هديسهللاقف.امهقوفامهتحبر
لخدا،ريثكلاىلعكميقأفليلقلايفًانيمأتنك،نيمألاو
ةدحاولاةنزولاذخأيذلاءاجًاريخأو.كديسحرفىلا
ملثيحدصحت،ٍساقناسناكنأُتفرعديساي:لاقو
تيفخأوتيضموتفخف.رذبتملثيحنمعمجتوعرزت
اهيأ:هديسهللاقف.كليذلااذوه.ضرألايفكتنزو
،عرزأملثيحدصحأينأَتفرع،نالسكلاوريرشلادبعلا
دنعيتضفعضتنأيغبنيناكف.رذبأملثيحنمعمجأو
اوذخ.ابرعميليذلاذخآتنكيئيجمدنعف،ةفرايصلا
هلنملكنأل،تانزورشعلاهليذللاهوطعأوةنزولاهنم
دبعلاو.هنمذخؤُيهدنعيذلافهلسيلنمو،دازُيفىطعُي
ءاكبلانوكيكانهةيجراخلاةملظلاىلاهوحرطالاطبلا
!نانسألاريرصو

نعباسحلاميدقتلوعدمكنايخأايتفرعله
ةزيزعلاكسفنيهىلوألاةنزولاو؟اهتمّلستيتلاتانزولا
،ملاعلااذههفاوتيفاهتنفددقتنكنإف،هللاةبهيهيتلا
.سانلارئارسهللانيدينيحًابيهرًاريصميقالتناىشخأ

ناف،مهبحتنيذلاكتلئاعدارفأةيناثلاكتنزونوكتدقو
يفًابضغكسفنلرخذتنأىشخأ،مهلةرثعمانتايحتناك
.هللاةنونيدنالعتساوبضغلاموي

كنكلو،اهتشعيتلارمعلاينسةثلاثلاكتنزونوكتدقو
.ملاعلاوعوسينيبًاجّرعماهتيضمأ

ملكنكلوهللاتوكلمنمًابيرقةسينكلايفَتنك
هلاهمإوهللافطلبًةناهتسااذهيفنأنظتالفأ.هلخدت
هتانألوطوهلاهمإوهللافطلبنيهتسينمو.هتانألوطو
.هللاةنونيدهسفنلرخذي

اهيلعريسنيتلاقيرطللةبسنلابيهةديدجلاةنسلا
امعفلتخت،ةديدجرظانمهءارو،ديدج،رخآفطعنم
ةئيلمةنسلاهذهنوكتدقو.يضاملاماعلايفهانيأر
دقو.هللاعمحافكلاباهللذننأبجيةديدجتابوعصب
نكلو.اهكلسننأبجي،ةرعوةديدجًابوردانمامأحتفت

لَّـلك«٤-ةظعلا
ْ

ٍروُنُتاَضْمَو)٦٥:١١رومزم(»كدوجبةنّسلاَت
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انلكتمبرلاانلعجنإرّثعتنوداهكلسنناعيطتسنهذه
.ةلماكلاةيضرملاةحلاصلاهتدارإلءيشلكانملسو

هللانمةديدجةوعديهةديدجلاةنسلافلاحيأيفو
،ًاقحرثكأو،ًاربرثكأو،ةراهطرثكأوهنمًابرقرثكأنوكنل
اناعديذلاهللالضفبًافارتعارثكأو،ًةنامأرثكأو،ًءافورثكأو
.ةسدقمةوعد

هللايراتخمكاوسبلاف«:يسولوكىلاةلاسرلايفأرقن
ةعادووًاعضاوتوًافطلوٍتافأرءاشحأنيبوبحملانيسيدقلا
مكضعبنيحماسمو،ًاضعبمكضعبنيلمتحم،ةانألوطو
طابريهيتلاةبحملااوسبلااهعيمجهذهىلعو.ًاضعب
يفمتيعُدهيلايذلاهللامالسمكبولقيفكلميلو،لامكلا

.»نيركاشاونوكو،دحاودسج

ةنسلايفانتايحلًاروتسدةزيزعلاتايآلاهذهلمحنلف
يفانيلاةريثكلاهتانسحىلعداوجلامعنملاركشنف.ةديدجلا
يفاهعقوتنيتلاةليزجلاهتانسحىلعهركشنو.يضاملاماعلا
.ديدجلاماعلا

هقلطأيذلاراعشلاناكو،ًاروكشسلوبلوسرلاناك
يفءيشلكىلعنيحلكنيركاشاونوك«:نجسلانم
لوسرلاهقلطأيذلاراعشلالمحنلف.»عوسيانبرمسا
.ةبعصلاحلاتناكامهمميركلا

ةّرسأنيريغصلااهيدلولواهلنكيملةريقفةلمرأنإليق
يفاهلمحامم.اهبنورثدتيةئفادةيطغأالواهيلعنوعجطضي
مامأهعضوووبقلابابعلخىلعدربلاةديدشةفصاعةليل
.درابلاءاوهلاىرجمّدرتلنيدلولاعماهيفتعبقيتلاةيوازلا
بجيامام:نيدلولادحأاهللاق،اهرهدوكشتيهاميفو
نأو.درابلاءاوهلاانعّدريٍوبقبابانلنألهللاركشننأ
عمدلولااذهف!وبقبابمهلسيلنيذلالجأنميلصن
نحنيرحلابمكف،ركشلابجوتسيًاببسدجو،هسؤبوهرقف
!؟ركشننأبجي،ةحارللمزلياملكانلنيذلا

همساكرابيلينطاباميفلكوبرلايسفناييكراب«
،هتانسحلكيسنتالوبرلايسفناييكراب.سودقلا
يذلا،كضارمألكيفشييذلاكبونذعيمجرفغييذلا
يذلا،ةفأرلاوةمحرلابكللكييذلا،كتايحةرفحلانميدفي
دتقنلف.»كبابشرسنلالثمددجتيفكرمعريخلابعبشي
.ركشحئابذانبولقهلمدقنلوانهلإمساكرابنلو،ولحلامنرملاب

برلانكلو،ةسندامدحىلاوةيساقانبولقناحيحص
اهرهطيو،سدقلاحورلاتيزبصباهنيليناعيطتسيعوسي
نيعضاوتمهيمدقدنعِنَحْننلف.مثإلكنمكرابملاهمدب
.انتايحيفحلاصلاهلمعلمكينأنيلئاسو

مدقننأانيعدتستةبسانميفاننإ،ءازعألااهيأمعن
ينحننالةبآكلامويغبانتايحقفأدَّـبلتاذإىتح،ركشلا
نيحو.نيركاشبرلاتاكربددرنيرحلابلب.نيرمذتم
.نيمدمدمنئنالبيلصلالقثتحتردحنملاىلعحنرتن
،مهلءاجرالنيذلانيقابلاكنزحنالباصمانباتنينيحو
.اهلمحتانعاجوأواهلمحاننازحأيذلاكاذركذنلب

نيحلكاوركشا«:سلوبلوقىلعلضافالادحأقلع
حرفلانعربعمريخمينرتلاناكنا:لاقف»ءيشلكىلع
نأىلعةلدألارهظأنمركشلاناف،بلقلارمغييذلا
ةوالحقاذوحيسملافرعهناو،ًاقحنمؤمناسنإلا

.هصالخ

هتايحراودألكيفحيسمللًامزالمناكركشلاف
ربقمامأف.ريطخلمعبمايقللزَّـفحتيناكنيحًاصوصخو
ىلعركشاهيفملسأيتلاةليللايفو،ًاركاشفقورزاعل
لجألركشانيدافناكنإف.همدىلازمرتيتلاسأكلا

نمركشنوركشننأانبردجيالفأ،توملاومالآلاسأك
لكىلعهللاركشننأبجيلجأ؟صالخلاسأكلجأ

ىلعهدمحننأو.اهدوروىلعامكةايحلاكاوشأىلع،ءيش
لكىلعهركشنل.حاجنلاةماستباىلعامك،لشفلاعومد

نحنهراتخناممٌريخانلهراتخيامنأل،انلهراتخيءيش
كركشن:لوقلاعيطتسيناسلانلمادامهركشنل.انسفنأل
.كتانسحعيمجلجألبآلااهيأ

،هفطليفهبهُّبشتلاو،حيسملاءاروريسلااندرأنإ
،هبحنمئلتمننأاندرأنإو،هتانألوطوهتعادوبيلحتلاو
ةمسنانيلعّبهتنادبالاذهانلعفنإ.ركشلاسرامنلف
ناعئاروليمجوهمك.سدقلاحورلايفحرفلابةرطعم
اودبعا«:ةلئاقلاةيصوللًاقفودبعتملاحرفلابةنسلالخدن
.»منرتبهترضحىلإاولخدا،حرفببرلا

هللااياصويفظعاوم-ًايناث

ٍروُنُتاَضْمَوهللااياصويفظعاوم-ًايناث
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هلكمويلا.كتعيرشُتببحأمك«٥-ةظعلا
)١١٩:٩٧رومزم(»يجهليه

يهلإلاباتكلافورغالو.مالسلاةلاسرسدقملاباتكلا
هتايآيفءاجدقو،مالسلاسيئرحيسملاعوسيملاعللمدقي
:برلالاق.بيرقللوديعبللمالس،مالس«تانيبلا

لابجلاىلعلمجأام«:هبنيزراكلانعلاقو.»هيفشأس
نيربخملاتاريخلابنيرشبملا،مالسلابنيرشبملامادقأ
ناميإلابصالخللمِّـكُحتيتلاقحلاةملكهنإ.»صالخلاب
هللامالسهبقعييذلاربلاةلاسرهنا.عوسيحيسملايفيذلا
انرربتدقذإف«:هيفبوتكموهامك،لقعلكقوفييذلا
.»حيسملاعوسيانبربهللاعممالسانلناميالاب

ىلإانّدريلبرلايدافلاىلإانبيدؤتيتلاقيرطلاهيف
برلانأىرشبلاتءاجهيفو.همسالجأنمربلالبُس
ملكتيبرلا.مالسلابهبعشكرابيبرلا،هبعشلًازعيطعي
كرتأًامالس«:دجملاهللاقدقو.هئايقتألوهبعشلٍمالسب
مكيطعأملاعلايطعيامكسيل.مكيطعأيمالس،مكل
قرفال،رشبلاعيمجبسانييذلا،ديحولاباتكلاهنا.»انأ
هصوصنيفعيمجلادجي.نولوأناسلوأسنجنبي

هنإ.مهمالسلوهامىلامهدوقيذإ،ةيحورلامهتجاح
لكيفهومدقتنمبسانامكةرذلارصعناسنإبساني
رشبلاىوتسمعفرييذلايهلإلاميلعتلاهيفنأل،روصعلا
ًاناسنإهلبقيناسنإلكنملعجيو.ًايعامتجاوًايبدأوًايحور
.هبيرقكهودعبحيوهسفنكهبيرقبحيًامالسًاعناصًاهيزن
دقو.ناسنإللبيجعلاهللابحنعةراسلارابخألاهيفو
ءادفل،بيلصلاىلععوسيعافترابًالعفبحلااذهرهظ
بلقىلإهللاملكتيهيفو.ةيطخلاصاصقومثإنمةيناسنإلا

عيفرفيعضويوق،لهاجوٍملاعنيبقرفال،ناسنإلك
.عيضوو

امناعرسذإ،لاغدألاينكاسنمدوسلابسانيهنإ
لئابقيفراصامك.ةيندملاىلاةيشحولالاحنممهلقني
بولقلايملظماوناكذإءالؤهف.رشبلاموحلةلكأوزتورابلا
.حيسملادجمةرانإىلإمهلقن،هللاةايحنعنيديعب،راكفألاو
مئالولااولطبأوةذوعشلالامعأورحسلااوذبنامناعرسو
زيزعلاباتكلابسانو.اهيفمَّـدقُيناسنالامحلناكيتلا
ةينثولاةملظنممهلقنف،كيفسابلارزجناكسنمرفُّصلا
ةداعمهوصاّنقكرتو.اهتراهطوةيحيسملارونىلااهساجرأو
ةهلآلاحبذمىلعمهرحنلىرخالالئابقلانمسانلاديص
ميركلاباتكلابسانيو.مهموحلماهتلامث،اياحضك

اهاوتسمعفرةميدقلااهتراضحعطتستمليتلابوعشلا
.يقلخلا

اهلعجتوةأرملارقتحتيتلاةيسويشوفنكلاخبونيصلايفف
ءاغبلاناسرامتنيتللاةيمهربلاوةيذوبلانادأو،لجرللًاعاتم
.ةهلآلاتاجوزمساتحتتارصاقتايتفميدقتب،يلكيهلا
يتلاةيقيقحلاةيندملاهملعيهنألندمتملاضيبألابسانيوهو
دلبلكيفعيشيو.هللاهللاامورصيقلرصيقلاميطعت
:ةلئاقلاةيبهذلاةدعاقلااهساسأيتلاةحيحصلاةيطارقميدلا
ًاضيأاذكهمتنأاولعفا،مكبسانلالعفينأنوديرتاملك«
.»مهب

ةريزجبرشبمَّـرمًاماعنيسمخلانمبرقيامذنم
ددعغلابلاوكوباميشةيرقيفةليلقًامايأماقأواوانيكوأ

ناصخشدّدجت،ةريصقلاهتماقالالخو.ةمسنفلأاهناكس
.اهتسردمرظان،انيكيسوشوةيرقلامكاح،راومامامه
علطمو»ًاكلمهوجِوّت«ىلوألاعلطمنيتمينرترشبملاامهمّلعف
امهنمًالكىطعأهفارصنالبقو»امسدقٌزيزعٌمسا«ةيناثلا

بسحباكلسينأامهيلإبلطو،ةينابايلاةغللابًاسدقمًاباتك
صخشيفادجووًاعمسدقملاباتكلااسردف.هميلاعت
اياصولاالعجوهتاوطخاعبتف،هبىذتُحييذلالاثملاعوسي
ًاليلدلبجلاىلعةظعلانمو،ةيرقللًايندمًانوناقرشعلا
باتكلارظانلالمعتساةسردملايفو.يعامتجالاكولسلل
يفو.ديىلإدينمهنولقانتيذيمالتللةءارقباتككيهلالا
ًاردصمزيزعلاباتكلاماكحأمكاحلالعجلدعلالاجم
ةماركلانعمهراكفأهنماوذخأدقفيلاهألاامأ.عيرشتلل
هنأ،كلذلكنعمجنو.ةيعامتجالاتابجاولاوقوقحلاو
رجُهو،ةراّمخلاترفقَأو،نجسلابابقلغُأنيحلاكلذذنم
سدقملاباتكلاثدحأاذكهو.قالطلالطبوقسفلاتيب

بوعشىقرأاهيلعاهدسحتةيطارقوميدةيرقلاكلتيف
.ملاعلا

لالخةيرقلاكلتيفَّـرم،ًايكيرمأًايفحصنإليقدقو
تيبيفنيعمتجمةيرقلالهأدهاشفةيناثلاةيملاعلابرحلا
،نومنريمهونيدباعلاةطاسبلمأتيوهامنيبو.ةدابعلا
لالخءانبلارادجيفةلبنقةيظشهتثدحأبقثدوجوظحال
اماذهناكنإ:هقفارمللاقف.كانهتلصحيتلاكراعملا
لثماشيعينأادارأنيلجرةطساوبسدقملاباتكلاهلعفي
لجألحالسلارايتخايفاكيرماتأطخأدقلف،عوسي
باتكهنإ،ءابحألااهيأهللاباتكوهاذه.ملاعلاحالصإ
باتكلاةءارق«:رواهنزيأسيئرلالاق.عزانمالببتكلا
ىوقتتاهيفةليمجضرأىلاةلحربمايقلااهانعمسدقملا

ٍروُنُتاَضْمَو)١١٩:٩٧رومزم(»يجهليههلكمويلا.كتعيرشُتببحأمك«٥-ةظعلا
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نيلوؤسمللوجيهروتكيفريبكلااسنرفرعاشلاقو.»حورلا
نوعضتف،ةسدقمًابتكاسنرفنوعرزتمكتيلاي«:هدلبيف
.»تيبلكيفةخسن

نوداهبدرفنيصئاصخهللاباتكلفءيشلكقوفو
،خيبوتلاوميلعتللعفانوهللانمهبىحوموهف،رشبلابتك
ًالماكهللاناسنإنوكيل.ربلايفيذلابيدأتلاوميوقتلل
.حلاصلمعلكلًابّهأتم

ةيحهللاةملكنإ«:نييناربعلاىلاةلاسرلايفءاجو
ىلاةقراخو،نيدحيذٍفيسلكنمىضمأوةلاعفو
بطاختاهنإ.هتاّينوبلقلاراكفأةزّيممو،سفنلاقرافم
ىلا،دحاوىلإةجاحلانأبءرملاعنقُتونادجولازهتوبلقلا
.»صالخلاهريغٍدحأبسيليذلا،عوسي

ًالقحىرتشاوهتاكلتمملكعابًارجاتنأليجنإلاانربخي
ِتنأوَتنأو.ةنطفوةمكحىلعّلداذهبو،نيمثزنكهيف
وهيذلا،سدقملاباتكلاامتينتقانإهنممكحأناحبصت
فلكيالهءانتقانأاوظحال.ةعمتجمملاعلازونكنمنمثأ
كدنعرفوتينيموينيخدتلاعطاق.هتاكلتممعيبينأًادحأ
نيرفوتنيترمامنيسلانعيعنتما.هئارشليفاكلاغلبملا

يحبرتفنيلعفتكتيل.كتخسنءارشليفاكلاغلبملاكدنع
سدقمباتكهدنعيذلانإ.كتيبلهألوكلةميظعةكرب

.هبجومبكلسوهأرقوهنإهابوط

،ّىسينبدوادوهو،ًادجميكحكلمناكميدقلايف
،كتعيرشتببحأمك«:لاقفهللاةملكةوالتىلعفكعي
ةعيرش.تامينرتيلكضئارفتراص.يجهليههلكمويلا
.»ةضفوبهذفولأنميلٌريخكمف

،ةدياعيتنبال«:غئاصىملسةينانبللاةبيدألاتبتك
يأرقتنأو،عوسياهمسريتلاقيرطلايفيلظتنأيصوُأ
.»عوبسألكيفةرملبجلاىلعةظعلا

هباتكنيبوهنيبةفلألاتماقنموهكرابملانمؤملانإ
نِّـمؤيكلذب.هنمَّـرسيتاممويلكأرقيثيحب،سدقملا
:عوسيبرلالاقامكهنأل،يمويلايحورلاتوقلاهسفنل
نمجرختةملكلكبلب،ناسنإلاايحيهدحوزبخلابسيل«
.»هللامف

راعو،ةمألانأشعفريربلا«٦-ةظعلا
)١٤:٣٤لاثمأ(»ةيطخلابوعشلا

نيريثكلالعجيريبكمثإاهنإ.ةساجنويزخوراعةيطخلا
ضعبفكلذعمو.ةيطخةملكبظفلتلادرجمنمنورفني
اوأطخأعيمجلا«:اهلوقةيحيسملاىلعنوبيعينيركفملا
بّبسيلوقلااذهنأكلذيفمهتجحو.»هللادجممهزوعأو
.ءايربألادنعمثإلابًاروعش

سانلاىلعىّنجتتةيحيسملانإلوقلااذهنممهفنلهف
الإو؟ةبراومالبةقيقحلالوقتاهنامأ؟مهيفسيلامبمهفصتو
لِم،انللضمنغكانُّلك«:يبنلاءايعشإلوقىنعمام

ْ
لكان

مثإلاباذنئه«:دوادفارتعاىنعمامو؟»هقيرطىلإدحاو
ةخرصىنعمامو؟»يمأيبتلبحةيطخلابوترِّـوُص
حيسملانإ،لوبقلكةقحتسموةملكلايهةقداص«:سلوب

؟»انأمهلّوأنيذلاةاطخلاصّلخيلملاعلاىلإءاج

انأ؟ربةملكللحيحصلاىنعملابءايربأسانلانيبلهو
برلا«:هللاةملكلوقيداقتعاساسأو،كلذدقتعأال
مهافنمله:رظنيلرشبلاينبىلعءامسلانمفرشأ

لمعينمسيل.ًاعماودسفواوغازلكلا؟هللابلاط
مكديورلوقيومهدحأفقيدق.»دحاوالوسيل.ًاحالص
اهحالصإنكميةرباعةطلغاهنألةيطخلاىلعمكحلايف
لب،ةرباعةطلغتسيلةيطخلانكلو.خيبوتلابالبيذهتلاب

رثكأجالعىلإجاتحتيهو،ركفلاوبلقلايفداسفةلاح
فرتعنالاذاملو.سانلاهسرامييذلابيذهتلانمةيلعاف
توملاىلإدوقييبدأطاطحناةيطخلانإلوقنوةقيقحلاب
؟يحورلا

لابحبوهماثآهذخأتريرشلا«:ميكحلاناميلسلاق
هقمحطرفبوبدألامدعنمتوميهنإ.»كَسمُيةيطخلا
عدختةيطخلانأيصخشلاهرابتخانمسلوبانمَّـلع.روهتي
جتنتتلمكاذإةيطخلانإبوقعيلوسرلالاقو.لتقتو
دسجىلعةيطخلاريثأتام:مهملاؤسانضرتعيانهو.ًاتوم
ةايحيفلغلغتتنيحةيطخلانإ:باوجلاو؟ناسنالا
ىتح،هتغل،هتافرصت،هكولس:هيفءيشلكهوّشتناسنإلا
.ههجوملاعم

هتحولمسربيشنفادودرانويلةغبانلاماسرلاعرشنيح
لالجولامجيذلجرىلإجاتحا»ينابرلاءاشعلا«ةريهشلا
ثحبدعبو.حيسملالثمتةروصهحمالمنعلقنيلنيقئاف

ٍروُنُتاَضْمَو)١٤:٣٤لاثمأ(»ةيطخلابوعشلاراعو،ةمألانأشعفريربلا«٦-ةظعلا
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همساسئانكلاىدحإبمنرميفهبلطمدجورهشأةدعماد
جذومنىلإجاتحانمزلانمةرتفدعبو.يلليدنبسرطب
شتفيةيناثحارف،يطويرخسإلااذوهيةروصمسرلةعاشبلا

ليوطثحبدعبو.هعوضومقفاوتةنحسنععراوشيف
دعبو.ةيناطيشةنحسهلبايثلاّثرلّوستميفهتيغبدجو
نيحشهدناامدشلو.همسرمىلإهببهذهعمقافتالا

امناو.هسفنيلليدنبسرطبالإنكيمللوستملانأملع
اذوهيةروصىلإعوسيةروصنمهلامجتهَّـوشةيطخلا
ةيبدألاساوحلالطعتاهنأوهةيطخلايفامّرشو.نئاخلا

.رشلابحيوريخلاهركيفاهسراممدنع

رونلاضغبيتائيسلالعفينم«:عوسيانبرلاقاذكه
ةئطاخةيطخلا.»هلامعأخَّـبوُتالئل،رونلاىلايتأيالو
ئطختيتلاسفنلابوتكموهامك.يحورلاتوملااهتبقاعو
اهلعافزكرميفءيسلااهرثألةبسنلابةيطخلاو.تومتيه
تيمُسو.ريغلابىذألاقحلتاهنأل،ًارشىمستًايعامتجا
دضاهنألًاداسفتيمُسو،ةماقتسالادضاهنألًاجاجوعا
ىمسُتفهللاهاجتايفءيسلااهرثألةبسنلابامأ.ةهازنلا
يهيتلاةسندلاةليذرلاةأمحيفغرمتيئطاخلانألةساجن
:يهلإلالوقللًاقفو،هللانعهلصفتيهو.برلاةهركم
مكاياطخو،مكهلإنيبومكنيبةلصافتراصمكماثآ«
.»عمسيالىتحمكنعههجوتبجح

ةيبدألاناسنالاتامازتلايفاهرثأىرخأةيحاننمو
يفبذكيوشغيوعدخياهلعافنأل،ًاعادخوًافيزىمست
هذهنمناسنإلاةلاحءايعشإفصودقو.هتالماعم
،انيتأيالربعاذإفراجلاطوسلامتلقمكنأل«:لاقفةيحانلا
ةيحاننمو.»انرتتساشغلابوانأجلمبذكلاانلعجاننأل
لطُبولهجلايهف،يلقعلاناسنإلازكرميفاهرثأىرخأ
وملظممهذإ«:ةاطخلافصويفسلوبلوقلًاقفو،نهذلا
.»مهيفيذلالهجلاببسبهللاةايحنعنوبّنجتموركفلا

لِتوةيطخلايههذه
ْ

وهيتلااهترجأراظتناباهارارضأمك
ناعمو.تومةيطخلاةرجأنإلوقيباتكلانأل،توملا
يفةلهسةسيرفنوعقيمهفةيطخلارارضأنوفرعيسانلا
.اهنثارب

سلجميفاوررقمهناةداورطءامظعنعنوخرؤملاركذ
.مهتنيدمتسجنيتلاةرهاعلاةناليهدرطمهلىروش
رهابلااهلامجباوذخُأىتحمهمامأتلثمناامنكلو
يفو.اهوقبأومهيأراوَّـريغفمهبولقتبسولوسعملااهمالكو
نيذلانانويلاكولمعمةنحاطبرحيفمهبارخمتاهئاقبإ

.اهدادرتسالاوءاج

قلمتتءدبلاذنميهف،يسآملابلفاحةيطخلاخيراتنإ
اهنكلو.هرورغعبشتوةيدسجلاعتملابهّبلبلستوناسنإلا

تدهعت.كالهلاىلاهبيدؤتذإًاظهابًانمثهاضاقتترخآلايف
اهنكلو،هللالثمامهلعجتيتلاةفرعملاداجمأبءاوحومدآل
ءاقشلامث،ندعسودرفنمدرطلاامهتفلكباسحلادنع
.امهنايصعببسبتنعُليتلاضرألاىلع

دقاحلادسحلاحبذمىلعمدلاكفسةذلبنيياقلتءارتو
بضغلئاطتحتهتعقوأباسحلادنعاهنكلو.توملاىتح
يذلاليباهمدنمًادراطمًانوعلمههجوىلعماهف،هللا

،ماعطلاةذليفوسيعتبذجو.ةمقنلاًابلاطهللاىلإخرص
بسُحباسحلادنعهنكل.سدعةلكأبهتيروكبعابف
ًاناكمدجيملْذإ،ضفُرةكربلاثرينأدارأاملو،ًاحيبتسم
.عومدباهبلطهنأعم،ةبوتلل

ةوهشبًاكلمحسُميذلاسيقنبلواشتقَّـلمتو
اياصونعداحوهتوهشنمعدخناوبذجناف،رابكتسالا
دْقَفنمًاظهابًانمثةيطخلاتضاقتباسحلادنعنكلو.هللا

بآخأهلثمو.راعلاةتيمهتومفهشيجةميزهنممث،هلقع
ليبازيإهتأرمايديىلعةيطخلاهتبسيذلاريبكلاكلملا
،لعبلاةدابعىلإيحلاهللاةدابعنعهتفرصيتلاةرجافلا
.همدبالكلاتسحلوعجافتوميفطقسف

حرشةيمورلهأىلاهتلاسرنمعباسلاحاحصألايف
:ناسنإلاةيطخلايبستاهبيتلاةقيرطلاسلوب

فرعأملينإف«:ةوهشلائشنتلةيصولابًةصرفذختت-١
لاثمألالوقتاذكهو.»هَتْشتالسومانلالقيملولةوهشلا
امناسنإلادنعءيشبحأ،بوغرمعونمملك:ةرئاسلا
.عنص

تسلذاهلعفأانأامفرعأتسل«:ةدارإلالشت-٢
ةيطخلانايأ.»لعفأهايإفهضغبأاملب،هديرأاملعفأ
ئطخيفضوفرملانهذلايفناسنإلاعقوتًادجةئطاخلا
ّرقيوهو،حالصلالهجيالوه.هسفننمهيلعًاموكحم
نأديرينيحاذهلو،هرمأىلعبولغمهنكلو،ربلالامعأ
ةعانشىريهنا.هدنعًارضاحرشلادجيىنُسحلالعفي
لمعيغبينيحهنكلو،ةسادقلالامجبفرتعيو،ةيطخلا
هفرصيلهنهذبراحييذلا،ّرشلاسومانبمدطصيحلاصلا

.توملاوةيطخلاسومانىلاهيبسيو،ةحلاصةركفلكنع
نإمكللوقأقحلاقحلا«:عوسيبرلالاق.دَبعتسُمهنأل
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نإ«:ءايقتألادحألاق.»ةيطخللدبعوهفةيطخلالعفينم
لئاقلاف.هبحاصهبناهتسااموهًارشبونذلاعاونأدشأ
ًاباقعلانياللتاقلاو،منهجرانبجوتسيقمحأايهيخأل
يدعتلا.»يدعتلايهةيطخلا«:انحويلوسرلالاق.»!رشأ

نوماتشلاف.اهتماخضنعرظنلاعطقبهللادودحىلع
نيفطاخلاوةانزلابهللامهيواسينوريكسلاونوفلاحلاو
.هللاتوكلمنوثريالمهنإلوسرلالاقنيذلا،نيملاظلاو

ةيطخكانهتسيل«:رولياتنسدههللالجرلاق
اهربكيفتسيلةيطخلاةعاظفف.»هللادضيهاملاطةريغص
ةدارإللداسفةلاحاهنوكيفاهتعاظفامناو،اهرغصوأ
ءامةرجيفتعضواذإ،نينيكرتسلاةطقنكاهنا.ةيرشبلا

.فاعزمسىلإءاملالّوحت

يفسرفتيوةثجلجلاىلإتفتليةيطخلابنيهتسملاتيلاي
عفريوهوقحلاسودقلابةيطخلاتلعفاذامىريل،بولصملا

النيهتسملااذهناكنإ،ذئدنعيردينمو.ملاعلاةيطخ
هللاايينمحرا«:دوادعمخرصيو،لعفامرشعظفتسي
ناسنإلادنعةيطخلالباقمف!هللادمحلا»!كتمحرميظعك
قحسيهنإهللالاقصّلخمكانه.هللادنعصالخدجوي
.هاياطخنمناسنإلاصلخيو،منهجةيح،ناطيشلاسأر

نمًادولومنامزلاءلمدنعًالعفءاجصّلخملااذهو
تحتمهنيذلايدتفيل،سومانلاتحتًادولومةأرما
ةنونيدلامكحذخأصّلخملااذهو.ينبتلالاننل،سومانلا
حورجموهو«:يوبنلالوقلامتف،هبنمؤينملكنعةباين
صلخملااذهو.»انماثآلجألقوحسمانيصاعملجأل
:الئاقهيلاراشأميدقلادهعلاءايبنأرخآهآرنيحيهلإلا
صلخملااذهو.»ملاعلاةيطخعفرييذلاهللالمحاذوه«
هنبالذبىتحملاعلاهللابحأاذكههنأل«:لاق،يهلإلا
ةايحلاهلنوكتلبهبنمؤينملككلهياليكلديحولا
.»ةيدبألا

لامال،اوفاختال:امًائيشانيضتقيصالخلااذهامنإو
طقف،تاروذنالو،ةسدقمنكامأةرايزالونيبارقالو
هللانا:لوسرلالاق.اناياطخنعبوتننأ.ةبوتانيضتقي
ةنمزأنعًايضاغتماوبوتينأناكملكيفسانلاعيمجرمأي
لوسرلانأل،رونلايفًاكولسانيضتقيةبوتلادعبو.لهجلا
ةكرشانلنوكيرونلايفوهامكرونلايفانكلسنإ«:لوقي
لكنمانرهطيحيسملاعوسيمدو،ضعبعمانضعب

.»ةيطخ

ةبوتلايفظعاوم-ًاثلاث

:٦ءايعشا(»!تكلهينإ!يلليو«٧-ةظعلا
٥(

ملو،برلالكيهيفيبنلاءايعشإناكمايألادحأيف
نأو،هتايحيفةمساحنوكتسةعاسلاكلتنأهلابيفرطخي
يفناك.يلعلايبنكهتمدخيفلخديفوسًاديدجًارصنع
ىلعو،ءاسملاةحيبذهيلعمدقُتيذلاحبذملامامأ،هللاتيب

ىلعنومنري،نييواللاةقرفتفطصالكيهلاسدقيبناج
.ةيدوادلاةيقيسوملاتالآلاماغنأ

.هتالمأتيفءايعشإلخدعوشخلابعَّـبشملاوجلااذهيف
نأاننكمينكلو.هرطاخيفروديناكامدحأيرديالو
تاوصألابالو،ةّهبأنملكيهلايفامبلغشنيملهنانمخن
مهبصغنيذلانيدباعلاريهامجبالو،اهعمسيناكيتلا
برلاديسلاىأرفايؤريفذخُأهنكلو.سدقملالكيهلا

ميفارسلاىأرو.لكيهلاألمتهلايذأوٍلاعيسركىلعًاسلاج
دونجلابر،سودق،سودق،سودق«:نيلئاقهنوحبسي
.ةديجملاايؤرلابجمدناةظحليفو.»ضرألالكءلمهدجم
هافشباوحبسنيذلا،ميفارسلاكئلوأبهسفننراقذإنكلو
هنهذينيعرانأهللادجمروضحنأل،ًادجتَّـكبتةرهاط
،تكلهينإ!يلليو«:خرصنأثبليملو،هتساجنىأرف
سجنبعشنيبنكاسانأو،نيتفشلاسجنينأل
.»دونجلابركلملااتأردقّينيعنأل،نيتفشلا

خذبلاةايحف.ًايقلخبعشلاروهدتكلملاايزعةافودعب
ناكسنأىتح،هللانعاهتدعبأوبولقلاتدسفأفرتلاو
ةفئازلاةّيندملاجراهبباوذخُأءاسنوًالاجرميلشروأةنيدم
.ناوهلاءاوهأىلااوملستساوتاوهشلاتارايتباوقاسناف
لصأيهيتلالاملاةبحموعمطلارايتباوفرجناةداقلاكلذكو
.روجفلاىرشتساوداسفلاّمعف،رورشلالكل

ءايعشإكءانمأًادوهشهللاميقينأًايرورضناكاذهلو
ىلاًاريذنوًاريشبهللاهلسرينألبقنكلو.قحلااونلعيل
الاملكنمهدرجينأبجو،يوتلملاوجوّعملابعشلاكلذ
.ةبوتلاىلاسانلاوعديل،هللالجربقيلي

ٍروُنُتاَضْمَوةبوتلايفظعاوم-ًاثلاث
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نأبرلاءاشو.سانلانمةعامجيفةرمتاذُتظعو
ماتخيفو.اهريمضكرحتفةديسبلقيفةملكلالمعت
يفاذهكًائيشينعمسأيبأنأول!هآ«:تلاقعامتجالا

لعل.»يحورفعضنمهيلعانأامريغُتنكل،يتثادح
َتْيلف،ةديسلاكلتهتلاقامنولوقيسءانبألانمنيريثك
ةيبرتيفرظنلااوديعيفدلبلكيفءابآلارئامضكرحيبرلا
زايتمالابكسمتيبألكتيلو.مهنوبحينيذلامهدالوأ
.ًاضيأًانهاكلبهتيبلًالئاعنوكينأطقفسيل،هليذلا
نمرهطتينأًالوأبجيديرياماندحأريصينألبقنكلو
ةينآيلماحاياورهطت«:ةلئاقلاهللاةوعدلًاقفو،سندلك
يفيمترنف،برلامادقعضتننأءيشلكلبقو.»برلا
لوقلًاقفو،هللاانعفريلوزنللاندادعتساةبسنبهنألبارتلا
ةوعدلانأيداقتعايفو.»عفتريهسفنعضينم«:حيسملا
:قئاقحثالثبعانتقالاانمزلتستةيهلإلا

سجنناسنإينألتكلهينإيلليو«:انتراقحب-١
.»نيتفشلا

أرقننيحاننأل،خراصلافارتعالااذهنمشهدنتدق
سراميناكيبنلااذهنأكردن،هتوبننمسماخلالصفلا

يذلاسيدقلااذهفكلذعمو.ةديدشةريغبةيوبنلاهتمدخ
ىلالزنهسفنوه،ليئارسايفلجررهطأودبيناك
اوملعتينأاننمزيفءايقتألاجاتحيمك.عضاوتلاضيضح
،هللامامأنورسكنيف،ءايعشإهللالجرنمسردلااذه
ينأل«:لاقذإ،دوادلعفاذكه.مهتقايلمدعبنوفرتعيو
سلوبلعفاذكهو.»ًامئاديمامأيتيطخوَّـيصاعمبفراع
نأ:لوبقلكةقحتسموةملكلايهةقداص«:لاقذإ
.»انأمهلوأنيذلاةاطخلاصلخيلملاعلاىلاءاجحيسملا

ىلعًارداقهآرذإهللانكلو،ةديدشةريغبءايعشإمدخ
رابتخالااذه.ةيضاملاهتمدخةراقحبهعنقأ،لضفأةمدخ
ءارووهامىسنأانأذإ«:لاقوسلوبممألالوسرهزاج
،ةبيطةعمسكلتكرتدقامبر.»مادقوهامىلإّدتمأو
كتايحنمًةديدعًانينستفرصكلعلو.ليمجءيشاذهو

ىضرملاتمدخ.عمتجملاةمدخو،ةسينكلاةمدخيف
كلديريهللانكلو.سانلاريدقتتلنفنيلاضلاونيكاسملاو
وهامىلادتمتوءارووهامىسنتناديري.دجمأةمدخ
ىلاكدشرييذلا،سدقلاحورلابكألميناديري.مادق

.قحلاعيمج

رخآلامهدحأوعديةكئالملاءايعشاىأرلكيهلايف
دونجلابر،سودق،سودق،سودق«:ًالئاق،هللادبعتلل

ملعتننأعئاروولحوهمكف.»ضرألالكءلمهدجم
ىلاروضحللانءاقدصأوانلهأوعدنف،هللاةكئالمنمسردلا
يفميظعلابرلاموياوفرصينأنمًالدب،هللاتيب
هتيبلوبرللمهتريغفعضُتيتلا،رهدلااذهتايلوغشم
.سدقملا

نأتملع،نانبليفةيوعرلاةمدخلايتسراممءانثأيف
مويتصصخاهنأل،ديعبٍدمأذنمةسينكلالخدتملةديس
ةتسكيدل«:اهلتلقف.بايثلاقتروتيبلافيظنتلدحألا
عمكارتشالاوةحارللدحاومويو،لمعللعوبسألايفمايأ
نعكقيعيسيلبايكرتتالف.ةدابعلايفهللابعش
.بايثلاقتربالوتيبلافيظنتبال.هللاتيبىلاباهذلا
ىلاباهذلامدعلزانملاتابرلنيزيناهلمعريخلاودعف
نعلقتالةميقةيلزنملالامعأللنأبّنهعانقإبهللاتيب
نعحيسملالاق!ناتهباذهبذكاذه.»ةالصلاةميق
يفتبثيملو،ءدبلانمسانللًالاّتقناككاذ«:سيلبا
باذكهنألهلاممملكتيامنإفبذكلابملكتىتم...قحلا
ديريسيلباوةعامجلاةدابعيفةكربكانه.»باذكلاوبأو
.هتروشميضفرافاهنمكمرحينا

ةحيبستيفدرو:انمبيرقهللانأبعانتقالا-٢
ناضعبلانظيدق.»ضرألالكءلمهدجم«:ميفارسلا

كلذعمو،اهيفدجاوتينأهللالالجبقيليالةنكمأكانه
.ضرألالكءلمهدجمنأهللارضحميفميفارسلالاقدقف
ىبوط«:حيسملالاق.يقنلابلقلاوذالإهاريالاماذهو
هبلقرمعيناسنإلكو.»هللانونياعيمهنألبلقلاءايقنأل
.ناكملكيفهللادجمىرينأعيطتسيناميإلاب

دوجوىلعليلدانتاوصأاهبّنرتيتلامينارتلانأدكأت
حورلارامثنمحرفلاوحرفلاليلدمينرتلانأل،انعمهللا
هدوجوىلعليلدهللاةملكىلاانؤاغصاكلذكو.سدقلا
وهو.ةايحوحوريهيتلاهتملكبانبولقىلااملكتمانعم
امثيح«:هلوقليلدب،همسابدقعنيعامتجالكيفدجاوتي
.»مهطسويفنوكأكانهفيمسابةثالثوأنانثاعمتجا

:اناياطخنمريهطتلاوةبوتلاىلاانتجاحبعانتقالا-٣
راط،بئاتلاةخرصقلطأوهتيطخبءايعشإعنتقانأدعب
مثهيتفشاهبسموهللاحبذمىلعنمةرمجبىتأوكالملا
نعّرِفُكوكمثإعزُتنافكيتفشتّسمهذه«:هللاق

مدلا:نيئيشلثمتهللاحبذمىلعنمةرمجلا.»كتيطخ
اناياطخنمريهطتللامهيتلكىلاةجاحبنحنو.رانلاو
.انتايحسيدقتو

ٍروُنُتاَضْمَو)٦:٥ءايعشا(»!تكلهينإ!يلليو«٧-ةظعلا
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يفوهامكرونلايفانكلسنإ«:انحويلوسرلالاق
هنباحيسملاعوسيمدو.ضعبعمانضعبةكرشانلف،رونلا
:نييناربعلاىلاةلاسرلابتاكلاقو.»ةيطخلكنمانرهطي
نودبو،مدلابسومانلابسحرهطتيًابيرقتءيشلكو«
يذلا،هللالمحىلاعرهنلف.»ةرفغملصحتالمدكفس
.اناياطخنمانرهطيلهمدكفس

،عوسيىلإكمودقيفًارساجتمبَسُحتنأنمفختال
ةبحملارانمرضنل،ةريثكلاهتبحملجأنمو،ةبحمعوسينأل
نمؤملك..برلاىظلراننمانتبحمحبصتل،انبولقيف
نكلو.سودقلاهحوروهللاةملكبهديدجتمويركذيعوسيب
تحتاهتوذجتبخوتدمخهتبحمةيكزتلامهإببسب
:لاقذا،ىلوألاةبحملاكرتبعوسيهنعربعاماذهو،دامرلا
كيلعيدنع:سسفأةسينككالمىلاانحويايبتكا«
،ْبُتوتطقسنيأنمرظناف.ىلوألاكتبحمتكرتكنأ
.»ىلوألاكلامعألمعاو

تيلو،انتبحمفعضةلعوهيذلايحورلاانروتفبّرقنل
لكىلاو،بلقلكىلاهحبذمىلعنمًةرمجلسريبرلا
.ةايحلكىلاومف

،دورطملادرتسأو،لاضلابلطأ«٨-ةظعلا
لايقزح(»حيرجلابصعأو،ريسكلاربجأو

٣٤:١٦(

امكيعارلابرللةعئارةروصانلمسرتتاملكلاهذه
نعأرقن٤٩نيوكتيفف.لسرلاوءايبنألاىؤريفترهظ
تاكرببكرابيو،هبعشنيعييذلاليئارسإرخصيعارلا
،بحملايعارلانعأرقن٢٣رومزملايفو.قوفنمءامسلا
هايمىلااهدرويو،ءارضخلايعارملاىلاهفارخدوقييذلا
ىلعسلاجلادئاقلايعارلانعأرقن٨٠رومزملايفو.ةحارلا
.مهيلعههجوبرينيوهتوربجببعشلاصّلخييذلاميبوركلا
هعارذبيذلاةفأرلاقئافلايعارلانعأرقن٤٠ءايعشايفو
يفو.تاعضرملادوقيواهلمحيهنضحيفونالمحلاعمجي
هفارخعمجييذلاميظعلاةاعرلايعارنعأرقن٢٣ايمرا
الودعبفاختالفرثكتورمثتفاهضبارمىلااهدريوةدورطملا
صلخملايعارلانعأرقن٣٤لايقزحيفو.دعبفجترت
تتتشتيتلانكامألاعيمجنماهصّلخيوهمنغدقتفييذلا
يعارلانعأرقن١٠انحوييفو.بابضلاوميغلاموييفاهيلإ
أرقن١٣نييناربعيفو.فارخلانعهسفنلذبييذلاحلاصلا

دهعلامدبهفارخيدفييذلاميظعلافارخلايعارنع

هذه.هتئيشمعنصتلحلاصلمعلكيفاهلمكيو،يدبألا
نعةيدفهسفنلذبيذلايهلإلاانيعارروصنمضعب
:تاملكعبرأيفهتلاسريبنلالايقزحصَّـخلدقو.نيريثك

ىلاةيدوهيلانمرفسلاءانعلمتحا:لاضلابلطأ-١
لاحوأيفتطقسواهقيرطتّلضٍةيرماسّدرلةرماسلا
ملواهووذواهلهأاهافجو،ةوسقبعمتجملااهذبنف،رشلا
نماهطقسيملاهفقسأوسوفنلايعارنكلو.دحأاهمحري
لوحٍراوحيفاهعملخدبوقعيرئبىلعكانهف.همامتها
يغبنيهيفيذلاناكملالوحو،رئبلاقمعوولدلاوءاملا
.هللادوجسلا

وهيتلاةحارلاهايمىلإهتاملكباهدوقينأهتياغتناكو
مث.دبألاىلاشطعتدوعتالو،يوترتوبرشتل،اهعوبني
نيذلامهنييقيقحلانيدجاسلانأيهلإلاهناطلسباهلنلعأ
هنانحناك،راصتخابو.قحلاوحورلاببآللنودجسي
بجنماهجرخأىتحأدهيملهنارادقمبًاريبكيصالخلا
ةديدجةمينرتاهمفيفًاعضاو،ةأمحلانيطنموكالهلا
اهلسغينأءاشوًالضفاهبحأيذلاصالخلابرلةحيبست
عنصمكمهتربخأواهموقىلإتقلطناف.همدباهاياطخنم
ةصلخملاةمعنلابرشبنملوأتناكفاهمحروبرلااهب
.حيسملاعوسيب

كرتيذلا،يفلحنبيوالّدر:دورطملادرتسأ-٢
رابتعايفسجنراشعلاو.ًاراشعراصولكيهلايفهتفيظو
ًامثإراشعلاةيؤراوبسحنيذلانييسيرفلاًاصوصخو،دوهيلا
نإ،براي«:هتالصيفلوقييسيرفلاناكو.ةميرجهسملو
نكلو.»اهلخدأنأبحمستالفدحاوراشعءامسلايفناك
هفطلبيفلحنبيوالكردأاهيدافوسوفنلايعارعوسي
ًايوالناك.»ينعبتا«هلوقبهتايحىرجمَّـريغف،مويتاذ
.ًاذوبنمهتريصةيسيرفلاتارابتعالاو،ًاراشعةيطخلاهترَّـيصف
ًابتاكمثًاّرابهترَّـيصحيسملاعوسييفهللاةمعننكلو
.ليجنإلل

نيدورطملانييالمنمدحاوىوسسيليليجنإلاىتمو
لبسىلامهدروعوسيمهدرتسانيذلا،رصعوليجلكيف
.هللادالوأاوريصينأًاناطلسمهاطعأو.همسالجانمربلا
ىتح،اننمزيفدادرتسالاتايلمعرثكُيبرلاديسلاتيل
عمًابيصناولانيف،ليجلااذهءانبأنمنيريثكلالمشت
،هقيرطىلادحاولكانلم.انللضمنغكانلك«.نيسدقملا
.»انعيمجمثإهيلععضوبرلاو
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:ةرصانلاعمجميفعوسيبرلالاق:ريسكلاربجأ-٣
ينلسرأ،نيكاسملارشبألينحسمهنألَّـيلعبرلاحور«
،قالطإلابنيروسأملليدانأل.بولقلايرسكنملايفشأل
ّبلوهاذه.»ةيرحلايفنيقحسنملالسرأو،رصبلابيمعلاو
ةصقبيليجنإلااقولاهنعّربعدقو،ةيصالخلاحيسملاةلاسر
ةيطخلاتلكأو،ركنملالاحوأيفتعقوفمدقلااهبتّلزةأرما
ربىلاةديدشلااهقاوشأينفتنأعطتستملاهرابتعاواهمسا
ةيسيرفلاتَّـدحتاهنأرادقمبًةئيرجكلتاهقاوشأتناك.هللا
عوسيناكثيحيسيرفلاناعمستيبتلخدف،ةبصعتملا
تفحزبابلاةبتعتطختاملو.ءادغلاماعطلوانتلًاوعدم
تكبو.راسكنابعوسييمدقدنعتثجواهيتبكرىلع
اهيلعنَّـنحتف.هنارفغبريسكلااهرطاخربجهنمةسمتلم
وهامأ.نارفغلاتبلطدقل.ًافعاضماهبلقلؤساهاطعأو
.سفنلاةحارنارفغلاعماهاطعأف

رتاسواهبنذرفغبنذلارفاغف!ميركءاطعنمهلايو
لمكأومركأهلمكموناميإلاسيئرو،اهبويعرتسبويعلا
سيئرو»كصّلخكناميإ«:اهللاقصالخلابرو.اهناميإ
يفةعاسنماهلايو.»مالسبيبهذا«:اهللاقمالسلا

ةئطاخباوحرفوءامسلالهأاهلالخللهت!نمزلارمع
ىلانجتحيالةّرابنيعستوعستنمرثكأتباتةدحاو
هذه«:تيبلابحاصلهلوقبةبسانملاعوسيمتخو.ةبوت
ةصقلاهذهنألهللاًاركشف»!ريثكاهلرفغفًاريثكتبحأةأرملا
ةلباقملةئطاخوئطاخلكلةوعدهيف،ًامئاقًاليجنإتراص
يصاقأعيمجاياوصلخاوَّـيلااوتفتلا«:لاقيذلاعوسي
.»ضرألا

انبولقلجأنميذللًاركشايولله:حيرجلابصعأ-٤
امك.هئابحأتيبيفحارجلاوهلبقتةيطخلااهتحرجيتلا

،انيصاعملجألحورجموهو«:ءايبنالايفبوتكموه
.»انيفشهُربُحبوهيلعانمالسبيدأت.انماثآلجألقوحسم
دضانبولقلًةياقوعنصيلةبرحلابنعُطيذلاهبلقلًاركش
اتلازامنيتللانيتبوقثملاهيديلًاركش.ةبهتلملاسيلباماهس
وهاذه.نيبئتكملاوىنازحلانويعنمعومدلاناحسمت
لب،ىعرملايفعيطقلاعمجبيفتكياليذلاحلاصلايعارلا
اذكه.ةدراشلافارخلانعًاثحبتاهاتملاويراربلابوجي
لجألبهذيوةيربلايف٩٩لاكرتيهنإليجنإلايفليق
تيبلاىلايتأيو،ًاحرفهيبكنمىلعهعضيهدجواذإو.لاضلا
ينأليعماوحرفا«:مهللوقيوناريجلاوءاقدصألاوعديو
.»لاضلايفورختدجو

مساىلعةيدومعمللغنسمايينيصلاباشلامدقتنيح
،هتارابتخاوهناميإلوحةلئسأةدعهيلعتحرُطعوسي
:ًاشهدنمباجأف؟صّلخملاَتدجوفيك:اهنيبنمناكو
اكلاهتنك.يندجويذلاوهلب،حيسملادجأملانأ!؟انأ
ةعامجلعوسيلاق.كلهدقامصّلخيوبلطيلءاجوهو
.فارخلايعاروهبابلانملخدييذلا«:نييسيرفلانم
فارخلاوعديفهتوصعمستفارخلاو،باوبلاحتفياذهلو
يعارلاانوعدينا!ميظعزايتمااذه.»اهجرخيواهئامسأب
.كتيدفينأل،فختال«:ًالئاقهمسابدحاولكحلاصلا
.»يلمويلاتنأف.كمسابكتوعد

،كمسافرعييهلإلايعارلاف،فختاليخأايتنأو
فرعيو،كسفنيفزّحتيتلامالآلاوكفورظفرعيو
،كتيبيفاهيناعتيتلاتاقيضلاو،كريسيفيتلاتابوعصلا
كلامآفرعيهنا.كلمعيفاهيقالتيتلاتاسكاعملاو
اذهسيلو.هربىلاكتجاحو،كبلققاوشأو،كمالحأو
.ككرتيالوكلمهيال،كيلعهنيعنأدكأتلبطقف

رومزملاىلعهقيلعتيفرلياتنسدهةالصلالجرلاق
نأنكميوأًايعارناكالو،ٍعاربرلادوادلقيمل«:٢٣

الفّيعاربرلا:لاقلب،ًايعارنوكيفوسوأ،ًايعارنوكي
هنا.نيصلايفَّـيعاروينطويفَّـيعارهنإ.ءيشينزوعي
عوجلاءانثأيفَّـيعارهنإ.ملسلايفَّـيعارو،برحلايفَّـيعار
يتصاخفرعأو.حلاصلايعارلاو.عبشلاءانثأيفَّـيعارو
ةلدابتمةفرعملاف!عئاراذهليمجاذه.»ينفرعتيتصاخو
طابريهةبحملاو،ةبحملاىلعلدتيهو،انيعارنيبواننيب
انتافعضيفانفرعييهلالاانيعارنا.ًادبأطقستالو،لامكلا
انفرعيهنا.انفعضلمكتيتلاهتوقيفهفرعننحنو،ةريثكلا

انماقأذا،هتمايقةوقيفهفرعننحنو،ةددعتملاانتاطقسيف
ةيتآلاروهدلايفرهظُيلتايومسلايفهعمانسلجأوهعم
.انيلعفطللابةقئافلاهتمعنىنغ

ةيرافكحئابذمدقُتفارخلافولأتناكميدقلادهعلايف
نإفقحلاوةمعنلادهعديدجلادهعلايفامأ.ةاعرلانع
اياطخنعريفكتللًةحيبذهتاذمدقهسفنميظعلايعارلا

هفيسكلهملاكالملارهشوأطخأاملدوادنأحيحص.هفارخ
ُتأطخأدق«:ةليبنسفنبهيلإًالسوتملاقبعشلاىلع
ّيلعكدينكتلف؟اولعفاذامففارخلاءالؤهامأ.تبنذأو
لب،لسوتيملحلاصلايعارلاعوسينكلو.»يبأتيبىلعو
.عيمجلانعةيدفهسفنمدق
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:٤سوماع(»كهلإءاقللدعتساف«٩-ةظعلا
١٢(

ديدجردنكساسقلااهبتكةظعرخآهذه

،محلتيبنمةبيرقلاعوقتةدلبيفيبنلاسوماعأشن
يشاومللًايعارهتايحعلطميفلمعو.مقنماثلانرقلايف
لوقيو.ظعولاوةوبنللهللاهاعدمث.زيمجلارامثلًافاطقو
عيبلليئارسإندمىلعددرتيناكسوماعنإنوخرؤملا
،بعشلاءانبأءاوتلاظحاليناكهددرتءانثأيفو.فوصلا
هسفنتناك،كلذلًاعبتو.ةيدرلاةوهشلاىلعمهبابكناو
هنأعمو.هللااياصوىلعمهتايدعتنمهارياممبذعتتةنمؤملا
.اهبجومباولمعيملمهنأالإ،ًادجةيوقتاظعمهعمسأ

ملواوبوتيملمهنكلوةريثكتابرضبمهبّدأدقبرلاناك
ةرجحتمةيساقمهبولقنأل،مهمالسومهريخلوهاماوفرعي
هللايبنمهءاجكلذل،رشلالعفيفيدامتلاببسب
ةلاسرتناكو.بيرقةازاجملاموينأل،دادعتسالابمهملكو
:يلياميفصخلتتسوماع

لدعلاىلعةسسؤمهللااهدارأامكةيعامتجالاةئيهلا-١
.قحلاو

.اهلامعتسانعنولوؤسمبرلاتاكربنولانينيذلا-٢

هللاديريامكتاكربلاهذهنولمعتسيالنيذلا-٣
.قحلاةفرعميهتاكربلاهذهلضفأو.نوبقاعُيس

البتناكنإبرللًةناهإنوكتسوقطلاوتادابعلا-٤
.هللاةئيشمبسحكولسوةرهاطبولق

،ةيطخلاخيبوتيفًايساق،هرهظميفًانشخسوماعناكو
بعشامأ.»فصاقلاهللادعر«ظاعولادحأهبَّـقلدقو
ددعمهنيبناكو.هللانعدادتراةرتفنوشيعياوناكفدوهيلا

نوركنممهنكلوىوقتلاةروصمهلنيذلانيئارملانمديدع
نوليطيةَّـلعِلوتامدقتلانوّدؤيوضئارفلانوميقي.اهتوق
لاقف،ةلطابلامهتادابعبرلاسفنتهرككلذل.ةالصلا
تسلو،مكدايعأتهرك،تضغبأ«:ميركلامهيبنمفبمهل
المكتامدقتومكتاقرحميلمتمدقاذإ.مكتافاكتعابذتلأ
.»اهيلاتفتلأالمكتانمسمنمةمالسلاحئابذو،يضترأ

ناسنإللحيتتةليسونيدلاموقلاكئلوأربتعادقل
هللاةماركنأاوّمهوتو،هللانمهديرياملكىلعلوصحلا
ًةيامحمهتيامحبمزلمهللاافيلاتلابو،مهتماركبةطبترم
برللنودجسياوناكمهنأوهاولعفامرشو،هتماركل
مهرذنأفمهيلعهللابضغيمحكلذل.مانصأللنودجسيو
ليئارسابونذلجأنم«:لاقذإيبنلاسوماعةطساوب
ةضفلابرابلااوعابمهنأل.مهنععجرأالةعبرألاوةثالثلا
سوؤرىلعضرألابارتنوممهتيو.نيلعنبسئابلااوعابو
الونيكاسملاضرأنوذخأيمهنمنينئادلانأل(نيكاسملا
عمسُيالفنيسئابلالُبسنوّدصيو)ًائيشمهلنوكرتي
ةيبصىلإهوبأولجربهذيو.مهاوكشلبقُتالومهتوص
.»يسدقمسااوسنديىتحةدحاو

اودجسوينوكرت«١١:٣٣كولم١يفهللالوقيو
باتكلاورسفملوقيو.»نوينوديصلاةهلإتورتشعل
ةضيرفكىنزلانوسراميءاسنوًالاجراوناكمهنإ:سدقملا
عنصأاذكه«:هللالاقكلذل،تورتشعلكايهيفةينيد
ًاحيرصراذنإلاناك.»كهلإءاقللدعتساف،ليئارساايكب
بلاطلانييلاتلابو،ةبوتللةصرفلاحيتيءادنهيفوًاحضاو
مهنألةصرفلااوعاضأمهنكل.يتآلابضغلانمهَصالخهللا
.مهلاعفأرشنعاوعجريوراذنإلاباولمعيمل

ةيلامةزئاجنانبليفنويزفلتلاةكرشتصّصخةدمذنم
ةعرسراطخأنعةريصقةرابعيفًاريذحتمدقينمل
:تاملكعبرأيفريذحتلامدقلجرةزئاجلالانف،تارايسلا
اهيفامعمتاملكلاهذهنكلو»!عرسأتوملافعرستال«
نوقئاسلالمعيملنإًائيشديفتالريذحتلاةوقنم
ال«ةملكيفةياقوةيأهنأل.اهتيفرحباوديقتيو،اهبجومب
؟هترايسلنانعلاقالطإنعفكيالقئاسلاناكنإ»عرست
الةعرسلاةاوهناكنإ»عرسأتوملا«ةملكيفةيامحةيأو
؟ًانزوتومللنوميقي

لوانتيملنإضيرملاديفيالةيودأنمتايلديصلايفام
ةوقوهيذلاهسفنبيلصلاف،بيبطلاهبراشأيذلاءاودلا
نإناسنإلاكالهىلإلوحتيدق،صالخللهللاةمكحوهللا
نأل،ابولصمهايإوعوسيحيسملايفهللاصالخلبقيمل
وهامك،سانلاوهللانيبدحوألاحلصلاطيسووهبولصملا
سانلانيبيطعُأدقءامسلاتحترخآٌمساسيل«بوتكم
.»صلخننأيغبنيهب

»كهلاءاقللدعتساف«
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.خيشلاوباشلاولفطلااهمهفيةحضاوةملكهذه
برلاريدقتيفةزيزعوةمهميهةطيسبيهامردقبنكلو
الٍةعاسيفهنأل،نيدعتسمًاضيأمتنأاونوك«:هلوقليلدب
اهتيمهأعمةوعدلاهذهنكلو.»ناسنإلانبايتأينونظت
ةريدجلاةيمهألاسانلااهيطعينأَّـلقناسنإلكلاهبوجوو
تاوهشولاملارورغوملاعلااذهمومهبنوكبترممهنأل،اهب
:لاقذاحوننمزسانأبحيسملامههبشدقو،ءايشالارئاس
نبامايأيفًاضيأنوكيكلذكحونمايأيفناكامكهنأل«
ىلإنوجوّزيونوجوزتيونوبرشيونولكأياوناك»ناسنالا
كلهأونافوطلاءاجوكلفلاحونلخدهيفيذلامويلا
.عيمجلا

دعتسينأهذهنمدشأةوابغنمسيلةقيقحلايف
ءاقللدادعتسالاوهوءيشمهأادعامءيشلكلسانلا
مهنا.ةيحسفنلكىلعتوملاةيمتحاوسنمهنأكو،هللا

لوسرلالوقمهراعشنيذلابرلاييدفمسكعىلع
فرُعدقو»حبروهتوملاوحيسملايهةايحلايل«:سلوب
يتلاةموتحملاةياهنلانمًافوخدعترينمؤملاريغنارابتخالاب

نمدشأوهو،لداعلانايدلامامأفوقولاىلاهبيدؤتس
دعتسا:هللاقُيامنيحتوملابهيلعموكحملالتاقلافوخ
.»يحلاهللايدينيبعوقولاوهفيخم«.ةزهاجةقنشملاف

هذهبعرلانمهثعبتامرّدقينأعيطتسينمو
ينعاوبهذا«:رارشألاهجويفبرلااهيقليسيتلاتاملكلا
اهيأ:لوقتهللاةلاسرنا.»ةيدبألارانلاىلإنيعالماي
كسفنىلعرفوتالاذامل،يهلالافطللابنيهتسملاناسنالا

كلنادجتهللادوعويفلمأت؟ةمداقلاتاواقشلاهذهلك
ءادفلابهللاةمعنبًاناجمرربتتلوعدمتنأمعن!ًاصالخاهيف
تارازمبفوطتوأ،ًادهجوًالاملذبتنأنودب،حيسملامدب
طيسولانأل.ةسينكلالاجرةطاسوبلطتوأنيسيدقلا
يذلا.حيسملاعوسيناسنالاوهو،دحاوعيفشلاودحاو
.عيمجلالجألةيدفهسفنلذب

لاقو،ههلإءاقللًادعتسمنفوهتيبريهشلاراقيسوملاناك
ناحلأعمسأسثيحهللاىلإٍضامانأاه«:هتومليبق
ىرأينإ«:هتومليبقيدومريبكلاظعاولالاقو.»ءامسلا
رشبملالاقو.»ينيدانيهللاو،حتفنتءامسلاوعجارتتضرألا
اي«:هقالطناليبقهدالوألستوربتربوريدنلتكسألا
.»برلاعمءاشعلالوانتأسومكعممويلاتيدغتيدالوأ

نمؤملانأىلعلدتراصتنالاتافاتهنمةعومجملاهذه
هنأل.هللادجمءاجرةحنجأىلعًالومحمملاعلااذهرداغي

ظفحويعسلالمكأو،نسحلاداهجلايفههلإءاقللدعتسا
.ايلعلاهللاةوعدةلاعجىلعلوصحلل،ناميإلا

:لوقيسدقلاحورلانأل،هللاىلاكتبوتلجؤتال
هللاعمحلاصت.»مكبولقاوّسقتالفهتوصمتعمسنإمويلا«
يفاملكو،ةعيبطلايفاملكوانبطيحياملكنألمويلا
هارناملكو،سدقلاحورلاتاءادنلكو،سدقملاباتكلا
متعمسنإمويلا«:لوقيتوملاثداوحنمهبعمسنو
.»!مكبولقاوّسقتالفهتوص

»ءامسلايفحرفنوكياذكه«١٠-ةظعلا
)١٥:٧اقول(

اقولبسحبليجنإلانمرشعسماخلاحاحصألايف
:هللاىلاعوجرلاوةبوتلاىنعمانملعتةلثمأةثالث

ئطاخلافعضانلرهظيوهو،عئاضلافورخلا-١
.هتوابغو

يذلائطاخلاةلاحلفصوهيفو،دوقفملامهردلالَثَم-٢
.سحلادقفنأىلارشلايفلغوت

يتلا.ةيطخلالحارملضرعهيفو،لاضلانبالالَثم-٣
هتومبيهتنتو،ةيدرلاةوهشلابهعادخوناسنالابذجبأدبت
.ًايحور

بذجنااذإبَّـرُجيدحاولك«:بوتكموهامك
،ةيطخدلتتلبحاذإةوهشلامث.هتوهشنمعدخناو
.»ًاتومجتنتتلمكاذاةيطخلاو

ةميقانلرهظتاهناةعئارلاةلثمألاهذهيفشهدملاو
.ةدوجوملاءايشألاىلاهتبسنوعئاضلاءيشلا

وهدوقفملامهردلاو،ةئمنمدحاووهعئاضلافورخلاف
.نينثانمدحاووهلاضلانبالاو،ةرشعنمدحاو

ئطاخلانأيه،ةثالثلاةلثمألايفميلعتلاةصالخنا
نأامو.هفطلوهللاةيانعنمطقسيال،رشلايفلغوتامهم
وّمسعمنكلو.هلبقيىتحناميإلاوةبوتلابهللاىلإدوعي
ضرتعا،نارفغلاوةمحرلابةينغلاهللاةبحمنعنالعالااذه
ةاطخلبقياذه«:نيلئاقعوسيىلعنويسيرفلاوةبتكلا
.»مهعملكأيو
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ةبتكلاو،ةهجنمنوراشعلاوةاطخلا،ناضقانتمنافرط
.ىرخأةهجنمنويسيرفلاو

ًاميلعتوًابحهدنعاودجومهنألملعملانماوبرتقانولوألا
.ًايوامس

ةاطخللعوسيبحيفاودجومهنأل،اورمذتنورخآلاو
.يتاذلامهِّـربىلإةهّجومةنعط

ىبوط«:عوسيلاقف،حورلابنيكاسمنولوألاناك
ناكو.»تاومسلاتوكلممهلنألحورلابنيكاسملل
مهللاقف.نيرخآلانورقتحيومهسفنأدنعًاراربأنورخآلا
مكنألنوؤارملانويسيرفلاوةبتكلااهيأمكلليو«:عوسي
نماهنكلو،ةليمججراخنمرهظتةضيبمًاروبقنوهبشت
.»تاومأماظعةءولمملخاد

الأ،اهنمًادحاوعاضأوفورخةئمهلناكٍناسنإيأ
؟لاضلالجألبهذيوةيربلايفنيعستلاوةعستلاكرتي

هذاقنإلئطاخلابلطيفهتمكحوهللاةفأرةروصانه
.كالهلانم

يفاملمجأنويسيرفلاوةبتكلالهجفيكيردأتسلو
،ميدقلادهعلاءايبنأبهللااهنلعأيتلاةلاسرلا.حيسملاةلاسر
،نيكاسملاّرشبألينحسمهنألَّـيلعبرلاحور«:لوقيذإ
نيروسأملليدانأل،بولقلايرسكنملايفشألينلسرأ
.»ةيرحلايفنيقحسنملالسرأو،رصبلابيمعللوقالطالاب

برلايرحلابمكف،عئاضلاهفورخبمتهييسيرفلاناكنإ
؟عئاضناسنإبمتهيءامسلانم

عوسيناوهوهظحالننأبجيلثملااذهيفرخآءيش
فعضأفورخلانأل،ئطاخلالثميلفورخلاراتخا
.ةوابغاهرثكأوتاناويحلا

جرنابهمساًارماغمناةيسنرفةيبعشةصقيفليقدقف
عيطقهعمواودنارمانغألارجاتعمةنيفسىلعةلحرهتعمج
مصاختطيحملابابعرخمتةنيفسلاامنيبو.نافرخلانم
ًافورخذخأمانغألارجاتنمرماغملامقتنييكلونالجرلا
،كلذلعفنأامو.عيطقلانمىأرمىلعّميلايفهاقلأو

قادشأيفاهسفنبيقلتىرخألانافرخلاتحارىتح
.هلكعيطقلاكلهنأىلإرخآلادعبدحاولا،جاومألا

رحبيفهسفنبيقليهتوابغبًاعوفدمئطاخلااذكه
بلطييكلءاجدقعوسينارشبلاةداعسلنكلو.ةكلهتلا
.كلهدقامصلخيو

عيمجنماهصلخأوبرلالاقيمنغدقتفأاذكه
.بابضلاوميغلاموييفاهيلإتتتشتيتلانكامألا

نمو.ءامسلانمنالعإبهلثمبرلاديسلامتخًاريخأو
؟ءامسلايفيرجيامعثّدحينأعيطتسيهريغ

ئطاخبءامسلايفحرفنوكيهنإ،مكللوقاينإف«:لاق
.»ةبوتىلانوجاتحيالًارابنيعستوةعستنمرثكأبوتي

؟أدبتفيكو،ةبوتلايهام

ياياطخىلعنزحأنأيهةبوتلا«:ءايقتألادحألاق
.»ةيطخلافاشتكابأدبتيهو.اهكرتأينلعجيًايفاكًانزح

يهتسيلأ؟فاشتكاىلاةيطخلاجاتحتلهنكلو
؟نايعللةزرابةرهاظ

هنألو،يبغهنألمثإلالجرلرهظتالةيطخلانإ،ال
هنإهنعباتكلالوقي.هينيعتمعأيتلاةملظلايفشيعي
هنأبسلوبلوسرلاهتعندقو.هسفننمهيلعًاموكحمئطخي
ملسأ،سحلادقافبلقلاظيلغركفلاملظمنهذلالطبم
.ةساجنلكلمعيلةراعدللهسفن

ةيطخلانأل،ةيطخلاهلرهظتنأنكميالاذهكناسنإ
تناكنإف.اهاريالفركنتتونولتتءابرحكهبلقيفعبقت
ًاركموًاعادختناكنإو.سفنلاةزعبوثسبلت.ًءايربك
سبلت،لاملاةبحمتناكنإو.ةميكحلاةسايسلابوثسبلت
نإو.ةراطشلابوثسبلتًاشغتناكنإو.داصتقالابوث
.ةضايرلابوثسبلت،ًايعالخًاصقرناك

نمللقتءامسأاهئاطعإباهتمهماهلنولهسيسانلاو
.ةرباعةوزنوتّقؤمشيطاهمسابابشلادنعف.اهتعاشب
.ًامرجلكشيالهابتنامدعوأةوفهاهمسالوهكلادنعو
خيشلااهيلعذخآويالةطيسبةلزاهمساخويشلادنعو
.بلقلابيط
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اهنكميالةيركنتلابايثلااهلبقنموءامسألاهذهنكلو
ةيطخلاوةيطخىقبتلب،ةيطخلارهوجنمًائيشّريغتنأ
.توماهترجأ

ناسنإلاكلهتاهنألو،هتسادقدضاهنألاههركيهللاو
وهو،بيجعرسهللانكلو.ههبشكهتروصىلعهقلخيذلا
وهف،سانلاروجفعيمجىلعهبضغنلعأوةيطخلاهركنإهنأ
الةبحملاو،ةبحمهنأل،ههركيناعيطتسيالويطاخلاهركيال
.ةيهاركاهنعردصت

نوصلخيعيمجلاناهتئيشمو،هتئيشمهللادنعةبحملا
.نولِبقُيقحلاةفرعمىلإو

.اوبوتينأناكملكيفسانلاعيمجرمأيهللانإ
.هنعبوتننابجيامِكدنعوكدنعويدنعو

نم؟اهبرعشينمتاوهسلا«:دوادنيمنرملامامإلاق
.»ينئربأةرتتسملااياطخلا

ةسينكلبرلالاقدقف.ةبحملايفًاروتفانتيطخنوكتدق
رظناف.ىلوألاكتبحمتكرتكناكيلعيدنع«:سسفأ
ينإفالإو.ىلوألاكلامعألمعاو،ْبُتوتطقسنيأنم
.»اهناكمنمكترانمحزحزاوبيرقنعكيتآ

:برلالاقدقف.ةالصلاةايحيفًاروصقنوكتدقو
لهأللوسرلالاقو.»نيحلكىلصُينايغبني«
.»عاطقناالباولص«:يكينولاست

لوسرلالاقدقف.سدقملاباتكلارجهنوكتدقو
ىلعفكعاو،ميلعتلاوكسفنظحال«:سواثوميتل
.»ةءارقلا

،رهدلااذهراكفأبسحبشيعلاىلاانليميفنوكتدقو
ليجنإلّقحيامكاوشيعطقف«:لوقتهللاةملكامنيب
.»حيسملا

امنيب،حيسملابيلصلمحنمانلجخيفنوكتدقو
:لاقو،هءاروريسللًايساسأًاطرشهلمحعضودقحيسملا
هبيلصلمحيوهسفنركنيلف،يئارويتأينأدحأدارأنإ«
.»ينعبتيو

مذيال«:لوسرلالاقدقفريغلامذيفنوكتدقو
سومانلامذيهاخأمذينمنأل،ةوخإلااهيأًاضعبمكضعب
.»سومانلانيديو

سدقلاحورلاةنوعمبانسفنأناحتمانأًامامتدكأتمانأ
سانلاعيمجرمأييذلاهللانأو.ةرتتسماياطخانلرهظُيس
ليجأتلاحبصيثيحب،اهنعبوتننأنآلاديرياوبوتينأ

.ةبقاعلاميخوًانايصع

لامشيفتبشنةروثعمقينأثلاثلاميلودارأ
يفاوملستسيلنيرئاثلاءامعزلاىلإًاراذنإلسرأف،ادنالتوكس
يلاتلابو،نوناقلاىلعنيجراخاوبسُحالإومهلهنّيعٍداعيم
ميعزلاادعامًاعيمجاوملستساف.مادعإلابمهيلعمكُحي
ببسبامنإوًانايصعالوًادرمتال.أكلتاذهف،ناليمكم
ولوءامعزلانمملستسينمرخآنوكينأدارأ.ءايربكلا
هقيرطيفوهوهناريغ.نيعملاتقولالبقلئالقتاعاسب
دعبالإلوصولاعطتسيملفةيجلثةفصاعتبهكلملاىلا
مكحمهيفذفُنوهداوقىلعوهيلعضبُقف.داعيملانمعوبسأ
.مادعإلا

ديقتلامدعوةبوتلاليجأتببسبكلهتسوفنلانممكو
نونظتالةعاسيفهنأل،نيدعتسماونوك«:حيسملالوقب
.»ناسنإلانبايتأي

.»مكبولقاوّسقتالف،هتوصمتعمسنإمويلا«

اقول(»ينغلاتامو،رزاعلتامف«١١-ةظعلا
١٦:٢٢(

ليجنإلاةمعنعوسيبرلارهظألاضلانبالاةصقيف
.ةبوتلاىلعمزعينملكلةعجشملا

نملكلرَّـخذملابضغلارهظأينغلاورزاعلةصقيفو
نيكسملااهلانييتلاةيزعتلايلاتلابو،هللاصالخضفري
.حورلاب

تقرغنيذلانييسيرفلاىلاةهَّـجومةصقلاتناك
ءاشسدقلاحورلانكلو.توملامونتابُسيفمهرئامض
هذهلمأتننيحو.انتلفغنمانظاقيإلليجنإلايفنَوّدُتنأ
لامتحاملعتننأاهبدارأبرلانأكردنقمعبةصقلا
دضناميإلابحلستننأو،حيسملاربصبةايحلاهذهتابكن
.ةيدرلاتاوهشلايفسامغنالاوبراجتلا
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:ًادجنيمهمنيرمأةصقلايفظحالنو

ريرشلاينغلانيب:ملاعلااذهيفلاحلافالتخا-١
ناك«:عوسيبرلالاق.لوّستملايقتلاريقفلانيبو،هّفرتملا
نوكنأدصقيمل»ّزبلاوناوجرألاسبليناكو،ينغناسنإ
سبليهنوكلالو،رارشألاةمئاقيفهمساجردُيًاينغناسنالا
هنوكللب.راربألاةمئاقنمهمسافذُحيّزبلاوناوجرألا

النكلوًانسحلمعينأفرعينم«:يهلإلالوقلابًالهاج
.»هلةيطخكلذفلمعي

اهنأل،ةريطخةبرجتةلئاطلاةورثلانأرابتخالابفورعملا
يفسامغنالاوةشيعملامظعتىلااهبحاصبعفدتًابلاغ
ةيطخنأرركأ.رخآلاملاعلاوهللاىسنيف،ملاعلااذهتاوهش
.هماعطيفالو،هسبالميفالو،هئارثيفنكتملينغلااذه
دنعحورطمسئابنيكسمبهمامتهامدعيفتناكلب
.هرصقباب

جتنتسننأاننكميو.هللاًابحموًاعروًايقتنيكسملاناك
.ههجوقرعبهزبخلكأي،ًاطيشنًالماعيضاملايفناكهنأ
نأل،ءاقشلاوسؤبلاتالاحدشأىلالصومويتاذنكلو
نألرطضاف.هوذبنوسانلاهنمرفنفحورقلاببُرضهدسج
ملو.تايافنلانيبحرطُياموتاتفلاىتحًاسمتلملوستي
نعمنياذهو.هبىنعتنأاهيلايمتنملاةعامجلالاببرطخي
يفةيدوهيلاةسينكلاهيلاتلصويذلاطاطحنالارادقم
.هنمز

ًاضرمكلهييقتكرتُينأ:اذهنمعظفأطاطحنايأو
ال،حورلابًانيكسمناكو،ًاقحًانيكسمرزاعلناك.ًاعوجو
نيذلاىلعمدمديالو،هبئاصمنمرمذتيالوهرهدوكشي
بدألكبعقدملاهرقفوهعاجوألمحتيناكلب،هرمأاولمهأ
.هللاًايضْرُمًانمؤمًالجرناكهنأينعياذهو،تمصو

وأرزاعلناهأهنأركذيملحيسملانأحيحصفينغلاامأ
.هسؤبىلعقفشيملهنكلو.هرصقبرقنمهدرطوأهمتش
ناكو.عئاجضيرمسئاببةمحرلاعنصلةصرفهمامأتناك
.هيلعًةقفشهفطاوعكيرحتلًاثعابنيكسملاسؤبيف

ًابيبطعدتسيملو،هبلابيمل،فرتملاينغلافكلذعمو
يفوألبطسالايفميقيلهلاخدإبًارمأردصيملو.هفاعسإل
فأرأبالكلاتناك.هرصقبةقحلملاةجراخلافرغلاىدحإ

هنعففخيناكاممهحورقسحلتويتأتتناكاهنأل،هنمهب
.ةكحلامالآ

دعبوتوملادنعينغلاورزاعلنيبلاحلافالتخا-٢
.ميهاربانضحىلاةكئالملاهتلمحو،نيكسملاتام:توملا
تام.باذعلاناكمىلاهسفنتبهذف،ينغلاتامو
ىلعبجوكلذل،سانلاعيمجاهبرشيٌسأكتوملاو،امهالك
.اودعتسيناءارقفلاوءاينغألا

لاقو»!كهلاءاقللدعتسا«:يبنلاسوماعلاقاذكه
نونظتالةعاسيفمكنألنيدعتسماونوك«:عوسيبرلا
.»ناسنإلانبايتأي

بهذيلينغلاتامو،هباعتأنمحيرتسيلنيكسملاتام
.هباذعناكمىلا

ءابطخناو،ينغللميقُأدقًاريبكًامتأمناينظيفو
امأ.مخفبكومبعّيُشهناو،حيدملاتاملكبهونَّـبأنيديدع
لُمحهنامثجلعلو.هنفدنعًائيشحيسملاركذيملف،رزاعل
هتلمحةكئالملانكلو.لافتحايأنودامةرفحيفيقلُأو
اهلانيتلاةماركلاقوفتةماركهذهو.ميهاربانضحىلا
نضحىلانيكسملاسفنةكئالملاتلمحدقل.ينغلا
لب،دسجلاتومبْتُمتملهحورنأينعياذهو،ميهاربا

ىلاتلقتنادقل..اهللمُعاموتلمعامتركذتوتشاع
١٢:٧ةعماجيفليقامكوأ.هللاملاعوهيذلاحاورألاملاع
.اهاطعأيذلاهللاىلاتداع

.هللانمدولوملانمؤملاناسنالاحورريصموهاذه
اذهب.حيسملاعمنوكتلءامسلاىلااهعفرتةبذاجةوقكانه
حيسملايهةايحلايل«:لاقذا،سلوبعوسيلوسردهش
كلذحيسملاعمنوكأوقلطنأناءاهتشايل.حبروهتوملاو
.»ًادجلضفأ

ٌديدعددعهتبكرمّرجيناكرصمكلمسيزامأنإليق
اذهامنكلو.هبورحءانثأيفمهرسأنيذلاكولملانم
؟برلابوبحمرزاعلهلانيذلادجملانمدجملا

كلذعم.ضرألايفًاينغوًاميظعًالجرميهاربإناك
نيكسملارزاعللبقتسينأنمفكنتسيملءامسلايفف
نأبهلحمسيمليذلارزاعلنإ!ًابجعاوف.هنضحيفهعضيو
هلحمسُي،ايندلاءاينغأدحأرصقلةيجراخلاةبتعلاىطختي
ينغلاامأ.هللالزانميفميقُيلدجملاءامسىلإلخدينأب
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يفوهوهينيععفركانهنمو،ةيواهلاىلإلُمحدقفهسفن
.هنضحيفرزاعلوميهاربإىأرفباذعلا

،ًايقشديسلاوًاسئابمعنتملاراصدقف!سعاتريصملهنإ
.ًاريقفينغلاو

نيكاسمللةَّـدعملاحاورألاملاعةداعسبًاريدجنكيمل
هتورثوهتقووهسفنسركملاعلااذهيفناكاملهنأل،حورلاب
.هلًابيصنملاعلاءايشأذختاوةيملاعلاتاذلملايفمعنتلل

!ينمحراميهاربإيبأاي:خرصديدشلاهباذعةرمغيف
.بيهللااذهيفبذعمينألينمحرا

باذعنموكشيهنا!ًارخأتمءاجيذلالسوتللايف
باذعومدنلاباذعو،لقعلاباذعوهاذه.برلابضغ
!بئاخلسوتنمهلايو.ريمضلاسخنباذعوفسألا
لطبنأدعبو،ةمحرلامويءاهتنادعبةمحرلاىلاليبسلانيأف
؟ةمحرلاميدقت

!محرُينأرظتني،هتايحيفسئابلامحريمليذلاكاذنإ
صالخلامويتاعاستهتنانيح؟هسفنلمحرتساىتمو
.ةمعنلابابقلغُأو

ىلاينمضوكنضحىلإينذخ،ميهاربإيبأاي«:لقيمل
يفراربألاةداعسغيستستالرارشألاسوفننأل.»كردص
.ًاهفاتًائيشلأسهنكلو.هللاةسادقلمتحتالاهنأل،ءامسلا
نأل،هلؤسهطعيملميهاربانكلو.هناسلاهبدربيلءامةطقن
الوىتح،دحأعيطتسيالهللانمباذعلابمهيلعموكحملا
.مهباذعنمففخينأ،هللاليلخميهاربإ

نمو،راربأللةداعسنمّدعموهامانفرعدقونآلا
نمعفتننلو،انلةمَّـدقملاةصرفلازهتننلف.رارشأللٍةساعت
.عوسيحيسملايفانليتلاةمعنلا

نإنحنوجننفيكف«:ةرذحملوقتةيلوسرلاةملكلاو
مث،هبمُّلكتلاببرلاأدتبادق،هرادقماذهًاصالخانلمهأ
تايآبمهعمهللاًادهاش،اوعمسنيذلانمانلتَّـبثت
.»سدقلاحورلابهاوموةعونتمتاوقوبئاجعو

يفبذعملاينغلاسمتلمضفربميهاربافتكيمل
ينباايركذا«:لاق.هباذعفعاضامهللاقلب،ريعسلا
.ايالبلارزاعلكلذكو،كتايحيفكتاريختيفوتساكنا

هذهيفانللوقيهللاو.»بذعتتتنأوىزعتيوهنآلاو
مد،بيعالبميركٍمدبكتيدفينأرُكذاينبااي:ةعاسلا
وجنتليئادفلبقاف.ملاعلانوكلبقًاقباسفورعملاحيسملا
وهودجملابرتالسوتركذاينبااي.ةنونيدلاباذعنم
ٌدحأعمسنإ.عرقأوبابلاىلعفقاواذنأاه«:لوقي
اي.»يعموهوهعمىشعتأوهيلالخدأبابلاحتفويتوص
ديحولاينباكتيطعأىتح،كعمميركانأمكركذاينبا

اهتعمسيتلاةصقلايفلمأتينبااي.ًءادفوًاربوًةمكح
نا.باذعمنهجنأوءازعءامسلانأاهدافميتلاو،مويلا
.نانسألاريرصوءاكبمنهجو،حرفءامسلا

ىلارزاعللسرينأميهاربإبَّـذعملاينغلالأسًاريخأو
ةباجإعطتسيملميهاربإنكل.هتوخإرذحيلهيبأتيب
هنأوهرخآببسو.لعفينأناطلسهلسيلنأل،هسمتلم

.بلطيأباجتسُيالباذعلاناكميف

.هللاةملكىلإريذحتلابلطنينمؤملاوبألاحأكلذل
.ءايبنألاوىسوماهبتكيتلاهللاةعيرشكتوخإدنع:لاق
.اهباولمعيواهوعمسينأوأاهتءارقنوعيطتسيمهنإ

ىلانولبقتذئدنعو.ناميإلاباهوجزماوهللاةملكاوأرقا
يفءاجاممرثكألوقينألوسرلنكميالف.قحلاةفرعم
هبىحوملاسدقملاباتكلاقدصيالنم.ةسدقملابتكلا
.عانقإللىرخألئاسوهعميدُجتالهللانم

نمهبىحوموهباتكلالك«:سلوبلوسرلالاق
نوكيل،ربلايفيذلابيدأتلاوميوقتلل،ميلعتللعفانو،هللا
.»حلاصلمعلكلًابهأتمًالماكهللاناسنإ

هلاجراهبتكيتلا،هللاتانالعإوهزيزعلاباتكلا
نأقحلاانلسيلو،سدقلاحورلانمنيقوسمنوسيدقلا
وأىرخأةقيرطبهللاةمعنانيفلمعتيكيلصنوأعقوتن
كلذل.ميركلاهباتكيفهللااهنلعأيتلاريغىرخأةليسوب
ىلا«:ةلئاقلاةيوبنلاةيصولابجومبلمعننأيغبني
.»!ةداهشلاىلاوةعيرشلا

هنأل«:لاقحيسملاو،حيسملاىلاانبدؤميهةعيرشلاف
كلهياليكل،ديحولاهنبالذبىتحملاعلاهللابحأاذكه
.»ةيدبألاةايحلاهلنوكتلب،هبنمؤينملك

هنبالسرأهللانأ:ةبحملايهاذهيف«:لوقتةداهشلاو
.»هبايحنيكلملاعلاىلإديحولا
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مهنأمهسفنأبنيقثاوموقللاقو«١٢-ةظعلا
)١٨:٩اقول(»نيرخآلانورقتحيوراربأ

ةيطخبددنيناكراشعلاويسيرفلالَثَمعوسيىورامل
،يتاذلاربلاةيطخاهنإ.ءايقتألاىتحسانلامظعماهبكتري
هنأنظيهبحاصنأل،تيقملاينيدلاوهزلانمٌعونوهيذلا
.ةليضفلاوىوقّتلايفهرصعديحو

ايندلايفدجويملول«:ياشوينبناعمسّيبارلالاق
هُتنكلطقفدحاورابدجُوولامأ.يخأوانأاناكلنارابالإ
يذلا،سلوبةعادونمحّجبتملااذهنيأف.»عزانمنودبانأ
املو.»حلاصءيشّيفنكاسسيلهنأملعأينإف«:لاق
لب،سومانلانميذلايربسيلو«:لاقربلانعملكت
لكيلناكول«:لاقو.»ناميالابهللانميذلاربلا
تسلفةبحميلسيلنكلو،لابجلالقنأىتحناميإلا
.»ًائيش

امهمو،كناميإةرارحتعفتراامهمًاّرابتسلتنأ
ةيناجملاةمعنلابرربتتنأكنكمينكلو.كتديقعتبَّـلصت
هتمعنبًاناجمنيرربتم«:لوسرلالوققفوىلععوسيب
راهظإل،ةرافكهللاهمّدقيذلا،حيسملاعوسيبيذلاءادفلاب
.»هللالاهمإبةفلاسلااياطخلانعحفصلالجأنم،هرب

ناميإلاعمًابواجتنمؤمللىطعأاموهيقيقحلاربلا
اناياطخىرنف،عضاوتلاىلإاندوقييذلا،ةبحملابلماعلا
خفتنيالورخافتيالحيحصلاناميإلا.هللاةمحرىلإعرهنو
لامعأبرهاظتيالهنإ.سانلانمًادجمهسفنلبلطيالو
ىوقتلابىهابتيالو،ةقدصعنصىتمقوبلابقوّبيالو،هرب
.ًاموصرذناماذا

يضقيوةينانألادجمييتاذلاربلانأرابتخالابفورعملا
لكو،حورلاخماشتءرملايفئشنيو،عضاوتلاوةعادولاىلع
نمهبحاصمرحييتاذلاربلا.برلانيعيفةهركمهذه
ءايعشإناك.هللامهعفرنيذلانيعضاوتملاعمةكرشلاةكرب
كلذعمو.ًاميظعًايبنناكو،كولملاةلالسنمصومأنب
ةسادقبناسنالالامعألباقنيحو.عضاوتلبرخافيملف
لكٍةدعِبوثكو،سجنكانلكانرص«:لاقنأثبليملهللا
مادقدسجوذرختفياليكلامعأنمسيل.»انربلامعأ
وه.مكنمسيلاذهو،ناميإلابنوصلخمةمعنلابمكنأل،هللا

.هللاةيطع

ةمحرلاكرّيصتيلاتلابو،ةمحرلادجتةمعنلابابقرطا
.ةيدبألاةايحلاءاجرًاثراو

ًايبوروأامهدحأناكو،ًايشاعتناًاعامتجاناقيدصرضح
هتايحمّلسفيدنهلابلقهللاةملكتسملف.ًايدنهرخآلاو
،ديدشلاتيكبتلاتحتعقوهنأعمفيبوروألاامأ.عوسيل
نعهلأسوهقيدصىلابهذف.مالسلاىلعلصحيملهنأالإ

ًافيرشاناسنإناضرتفايدنهلالاقف.امهنيبتوافتلاببس
نا:هلتلقوكبوثىلإتنأترظنف،ًاليمجًابوثكلمدق
مئاليهنألهبظافتحالادوأانأو،ًاديجلازيالاذهيبوث
بوثلاينبهيليوحنفيرشلامدقتنيحفانأامأ.يقوذ
هتحرطف،ًاحيبقًاهيركهتدجوفيئادرىلاترظنليمجلا
.حرفبديدجلابوثلاُتلبقوًاديعب

ربلابوثهعموملاعلايفلوجيهنإ،عوسيعمرمألااذكه
هناسنإعلخينملكلامهبهينأديريو،صالخلاءادرو
.رورغلاتاوهشبسحبدسافلاقيتعلا

مامأروهظلالواحتالوفق،ربلاكاردإليعاسلااهيأايف
ِةلواحمَةقامحبكترتالو.كربلامعأنمٍةلاهيفهللا
.لشفتالئلعوسيىلإءيجملالبقكسفنِحالصإ

ذإو.هرِوّصينأدارأف،بايثلالهلهمًاذاحشٌحئاسدهاش
لاملاضعبذاحشلاىطعأقدنفلايفاريماكلايسندقناك
.هروصيليلاتلامويلايفقدنفلاىلإهيفاوينأهيلإبلطو
نممرتحمغلبمىلعلوصحلابهسفنىّنموذاحشلاحرفف
حتففحئاسلاةفرغبابقرطوءاجددحملادعوملايفو.لاملا
:هلأسوشهدناف،ةقينأسبالميفٍلجرمامأهباذإو،هل
تقفتادقو،ذاحشلاوهانأ:لاقف؟ديرتاذاموتنأنم
لهُذذئنيح؟كلذتيسنله.ينروّصتنأىلعيعم
!ًارينويلمالًاذاحشروّصأنأتدرأينكل:لاقوحئاسلا

ىلإًاراربأوعدألتئجام«:عوسيبرلالاقاذكه
ىعابشلاظعيمللبجلاىلعهتظعيفو.»ًةاطخلب،ةبوتلا
لاقو،ربلاىلاشاطعلاوعايجلابوّطلب،ربلانمنيوترملاو
.نوعبشُيمهنإ

نباةعيبطلايفهنأل،هسفنحلصينأعيطتسيالناسنإلا
ًانباهسفننملعجينأعيطتسيالبضغلانباو،بضغلا
سانلللقيملحيسملانأيعمنوظحالتلمكنإو.ىضرلل

ّيلإاولاعتلاقلب.نيحاترمّيلإولاعتومكباعتأنماوصّلخت
ةقيقحلاهذه.مكحيرأانأولامحألايليقثلاونيبَعتملاعيمجاي

ٍروُنُتاَضْمَو)١٨:٩اقول(»نيرخآلانورقتحيوراربأمهنأمهسفنأبنيقثاوموقللاقو«١٢-ةظعلا

٢٣
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call - of - hope.com



تلاقيتلاةدلاخلااهتمينرتتمظنف،تويلإتولراشاهتكردأ
:اهعلطميف

الجعتسمىرولايدافىلايتآ،انأامك
عيدولاهللالمحايالبقأيوحنتلقذإ

يلعلايدافلانموندأيلَّـربال،اناامك
عيدولاهللالمحايلفغتاليتبلطنع

ةدحاوةملكبصخلتيريربتلانعيباتكلاميلعتلانا
نعهللاعمةيضرمةقالعةماقإنكميالهنأيهوةلصاف

حيسملاعمداحتالابكلذىلالصنامنإو.لامعألاقيرط
هّدعتقالخلايهلإلالمعلااذهو.قوفنمةدالولاةطساوب
حيسملالحيةمعنلاهذهلبقننيحو.عوسيبةيهلإلاةمعنلا
رربتن.ذئدنعو.ةبحملايفانلّصؤيفانبولقيفناميإلاب
.ةبحملايفهمادقمولالبونيسيدقهللاانربتعيوناميالاب
لماعلاانناميإرامثنمىضرلاةحئاربرلامَّـسنتيذئنيحو
.هللانمريربتهللب،هتاذيفربناسنإللسيلهنإ.ةبحملاب
.هلإلابرلابحبضبانلاةيحيسملابلقوهريربتلاو
نعتاميذلاحيسملاعوسيانبربيلصوهريربتلاساسأو
:انبولققامعأنمفتهنلف.انريربتلجألميقُأواناياطخ
ًاريهطتهسفنبعنصامدعبيذلا.برلايدافلاكرابمايولله
ًايطعمةمظعلانيمينعسلجوءامسلاىلادعصاناياطخل
ةداهشانلتراصف.ًايدافوًابرهولبقنيذلالكليدبألاربلا
مهماثآونيريثكرربيهتفرعمبرابلايدبعو«:يوامسلابآلا

ميقتوانرربتاهنا.ةيناجملاةمعنلالمعوهاذه.»اهلمحيوه
.ئطخنملاننأكوانلماعيف،هللانيبواننيبمالسلا

باتكللهبحبزاتماًاريبكًاملاعركوهساموتناك
سلوبةلاسرأرقيناكاميفمايألادحأءاسميفو.سدقملا
هنأل«:ةلئاقلاةيآلاىلعهرظنعقو،سوثنروكلهأىلاةيناثلا

َّـربنحنريصنل،انلجألًةيطخًةيطخفرعيمليذلالعج
ىلعبتكوًاملقذخأ،ًاليوطاهلمأتنأدعبو.»هيفهللا

ناسنإلانا:هتفرعمُتدرأامطقفاذه«:باتكلاةيشاح
ةيطخهسفنىلعذخأهللاناو،ملأتيدافلانأوأطخأ
.»ناسنإلا

بيجعلاعوسيءادفوهللارب،ربلاىنعممهفلجراذه
كاردإلديحولاليبسلاوهقحلاباذهو.رجافلارربييذلا
ةصّلخملاةمعنلاىلاءوجللابلبيصخشلادوهجملابسيل،ربلا
.نارفغلابةينغلا

رثولنترامميظعلاحالصإلالطبلتفَّـشكتةقيقحلاهذه
نيحدوادةالصهتفقوتساثيح،ريمازملاعلاطيناكاميف
كلدعب.كاياصوُتيهتشادقاذنأاه.كرببينصلخ«:لاق
الونيديهللاربنأبدقتعيًالبقناكرثولنأل.»ينيحأ
يفهلدعوهللاربانصّلخيفيكفرعدقفنآلاامأ.رربي
َّـرسٍديعبنمتعلطتسادوادىؤرنايداقتعايف.حيسملا
ربلا،ايقتلاةمحرلاوقحلا«:٨٥رومزملايفلاقهنأل،ءادفلا
.»امثالتمالسلاو

صالخلاءادراناسكوربلابوثانسبلأيذلاهللاًاركشف
ةيوامسلاةعاذإلاعمسنسو.هللامامأامهبرهظنسنيذللا
يفاهددرف،يئارلاانحويينذأىلإاهؤادصأتلصويتلا

دقوةميظعلاةقيضلانماوءاجنيذلامهءالؤه«:هتاباتك
مامأمهكلذلجأنم.لمحلامدباهوضّيبومهبايثاولسغ
لحيشرعلاىلعسلاجلاو،ًاليلوًاراهنهنومدخيهللاشرع
يفيذلالمحلانألدعب،اوشطعينلواوعوجينل.مهقوف
هللاحسميو،ةيحءامعيبانيىلإمهدوقيو،مهاعريشرعلا

.»مهنويعنمةعمدلك

داليموصالخلابدعولايفظعاوم-ًاعبار
حيسملا

»يحلاهللانباحيسملاوهتنأ«١٣-ةظعلا
)١٦:١٦ىتم(

النيككشمبتيقالتامًاريثك،سانلابيتالاصتايف
تايآلابةئيلمةسدقملابتكلانأعم،حيسملاةيهولأبنونمؤي
ذإًابرحورلابهاعددوادف.ءامسلانمبرلاهنأدهشتيتلا
عضأىتحينيمينعسلجا:يبرلبرلالاق«:لاق
ذاهتيهولأبفرتعايبنلاءايعشإو.»كيمدقلًائطومكءادعأ
ىلعةسايرلانوكتو،ًانباىطعُنودلوانلدلوُيهنأل«:لاق
،ًايدبأًابأ،ًاريدقًاهلإ،ًاريشم،ًابيجعهمساىعدُيو.هفتك
ايِتنأو«:لاقوهلدهشيبنلااخيمو.»مالسلاسيئر
،اذوهيفولأنيبينوكتنأةريغصتنأو،ةتارفأمحلتيب
هجراخمو،ليئارسإىلعًاطلستمنوكييذلاجرخيكنمف
هلدهشيليجنإلاانحويو.»لزألامايأذنم،ميدقلاذنم
دنعناكةملكلاو،ةملكلاناكءدبلايف«:لاقوحورلاب
:لاقوهلدهشلوسرلاسرطبو.»هللاةملكلاناكو،هللا
نحنو؟كدنعةيدبألاةايحلامالكوبهذننمىلإ،براي«
سلوبو.»يحلاهللانباحيسملاتنأكنأانفرعواّنمآدق

ٍروُنُتاَضْمَوحيسملاداليموصالخلابدعولايفظعاوم-ًاعبار
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ىلعنئاكلا،دسجلابسححيسملامهنمو«:لاقوهلدهش
هلدجسذإةمايقلادعبهلدهشاموتو.»ًاكرابمًاهلالكلا
نباتنأ،ملعماي«:هللاقليئانثنو.»يهلإويبر«:لاقو
.»!هللا

.تابسانمةدعيفهتيهولأًانلعمهسفنلدهشحيسملاو
سيل.ةايحلاوقحلاوقيرطلاانأ.دحاوبآلاوانأ«:لاق
.بآلاىأردقفينآريذلا.يبالإبآلاىلإيتأيدحأ
انأميهاربانوكينألبقّ.يفبآلاوبآلايفينأينوقدص
.»نئاك

همألليئاربجكالملالاقدقف،هلءامسلالهأدهشو
يلعلاةوقو،كيلعلحيسدقلاحورلا«:ةكرابملاميرم
.»هللانباىعدُيكنمدولوملاسودقلاكلذل.كللظت
دمتعيناكاميفف،هلادهشسدقلاحورلاويوامسلابآلاو

عمُسو،ةمامحةئيهيفسدقلاحورلاهيلعلزنندرألارهنيف
هبيذلابيبحلاينباوهاذه«:ءامسلانمٌتوص
.»ترُرس

لثمحلاصلجرحيسملانإيلليقًالفطتنكامل
يرمعنمةرشعةعبارلاتغلباملو.ايلياوىسوموميهاربإ
.ناسنإنممظعأحيسملانأينذأيفخويشلادحأّرسأ
ّيفدلُويتايحيفهدوجوةوالحُتقذوًاصّلخمهتلبقاملنكلو
مكو.قلُخدقهلوهبلكلانأو،يهلإويبرهنأنيقيلا

هتانالعإتأرقاملكهصخشلًادّبعتيفطاوعتكرحت
.يحولاتالجسيفةنوّدملا

نألبق...يمويىرينأبللهتميهاربإمكوبأ«:لاق
وهانأ:سئانكلاىلابتكاانحوياي.نئاكانأميهاربإنوكي
ناكيذلاونئاكلابرلالوقي،ةياهنلاوةيادبلا،ءايلاوفلألا
لايجأللبتكاسلوباي.ءيشلكىلعرداقلا،يتأييذلاو

يفرهظهللا:ىوقتلارسوهميظع:ضرألالكيف
بعشلكنمنييالملارظنا،كّكشُمايتنأو.دسجلا
ملمههوجوواورانتسافعوسيىلإاورظننيذلا،ةمأوناسلو
فارطأوليللاءانآهنودبعيوهلنودجسيمهنإ.لجخت
هللامامأهبنينمؤملاملاعلامّهتالناسنإدرجمناكولو.راهنلا
.هللااياصورسكينملليوو،ىلوألاةيصولارسكب

يتلاهميلاعتوعوسيلامعأنعسانلامامأملكتننيح
نأمكعمملسننحن:مهضعبلوقي،هتيهولأىلعلدت
.ضرألاىلعشاعناسنإمظعأهنإ.حلاصناسنإعوسي
نكلو.ةيهلإلاةزعلاىلعّنجتوولغاذهفًاهلإهوذختتنأامأ

الف،ًاهلإحيسملانكيملنإ:ةلئاقمههجويفخرصتةقيقحلا
ريغلزوجيالهسفنلٍداجمأببلاطهنأل،حلاصهنإلوقلازوجي
نومركيامكنبالاعيمجلامركيل«:لاق.اهببلاطينأهللا
.»بآلامركيالنبالامركيالنم.بآلا

،ًاملاحًاناسنإناكذإ،عوسينا:نولوقيفنويلقعلاامأ
هلعجيالاذهو.ةيهولألاىعَّـداف،وهامممظعأهنأهللّيُخ
تسيللاوقألاهذه.ًاضيألقعلالتخملببسحوًاللضم
يفناطيشلااهثب،دهعلاةميدقيهلبعماسملاىلعةثيدح
كنأل،مجرلاقحتسمتنأ«:عوسيلاولاقف،دوهيلاسوفن
يرماسكنإانلقًانسح.ًاهلإكسفنلعجتناسنإتنأو
ةايحةريسأرقناسنإلنكميلهنكلو.»ناطيشكيفو
!؟للضمهنإلوقيبئاجعلابديؤملاهميلعتيفلمأتو،عوسي
فادهأهلنوكتنأبحيًاللضمناسنإلانوكييكلف
؟عوسيفادهأتناكاذامف،ةنيعم

اهيدفيوةيناسنإلامدخيلءاجهنأسدقملاباتكلاانربخي
ِتأيملناسنإلانبا«:ليجنإلايفأرقناذكه.اهماثآنم
مايأيفو.»نيريثكنعةيدفهسفنلذبيلومدخيللبمدخُيل

عيمجيفشيوًاريخعنصيناكملكيفلوجيناكهدسج
دقناسنإلانبانا:هسفنوهلاقو.سيلبإمهيلعطلستملا

هجووهنيأف.كلهدقامصّلخيوبلطييكلءاج
؟هفادهأيفلالضلا

بآلانأامك«:عئارلاحيرصتلااذهليجنإلايفأرقنمث
.ءاشينمييحياضيأنبالاكلذك،ييحيوتاومألاميقي
:اهيدلاوللاقو،تماقف!يموقلوقأكل،ةتيملاةيبصلااهتيأ
يفلومحملاةلمرألاديحوتيملاباشلااهيأ.لكأتلاهوطعا
.ىلكثلاهمألعوسيهمّلسوماقف!ْمُقلوقأكل،شعنلا
تيملاعمسف!ًاجراخمله،مايأةعبرأذنمتيملااهيأ،رزاعل
.هربقنمجرخوماقوهللانباتوص

:لاقيرشبنئاكيأوأعشيلاوأايليإوأىسومنأول
يفهسفنعضول»بآلانومركيامكعيمجلاينمركيل«
دوهيلانأاوظحال.لتقلاقحتسيفيدجتاذهو،هللاىوتسم
هنأبىعّداهنأمهتجحتناكتوملابعوسيىلعاومكحامل
مكحلارادصإلبقهناركذنو.هللاابهسفنًايواسم،هللانبا

هللاابكفلحتسأ:همكاحيوهوعوسيةنهكلاسيئرلأس
باجأف؟هللانباحيسملاتنأله:انللوقتنأيحلا
نبانورصبتنآلانممكللوقأًاضيأو-تلقتنأ:عوسي
.هللانيمينعًاسلاجناسنإلا

ٍروُنُتاَضْمَو)١٦:١٦ىتم(»يحلاهللانباحيسملاوهتنأ«١٣-ةظعلا
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لَصيفنيّقحمدوهيلاناكلناسنإدرجمعوسيناكولو
ْ

هب
ىلعفدجينمنأسومانلايفءاجدقف،مهسومانبسح
ددجتلجرلئُس.ةعامجلالكهمجرت.لتقُيهللامسا

،ًابجع:لاقف؟حيسملاةيهولأىلعكناهربوهام:ًاثيدح
تنكنأدعبينايحأدقوحيسملاةيهولأىلعًاناهربينلأستأ
تنمآنأدعبيناسلنأيفكي؟اياطخلاوبونذلايفًاتيم
نايفكي!هللاحبّسُيراصوفيدجتلانعفكدقعوسيب
تاريخيطعتولغتشتتراصوةقرسلانعتّفكدقيدي
رداقلاهللاهنأىلعةحضاونيهاربهذهتسيلأ!جاتحملل
.؟ءيشلكىلع

يمسابةثالثوأنانثاعمتجاامثيح«:عوسيلاقو
فيكف،ناسنإدرجمناكول.»مهطسويفنوكأكانهف
نيعمتجملاعمتقولاتاذيفو،نآلاانعمنوكينأعيطتسي
؟سمشلاتحتدلبلكواكيرمأودنهلاونيصلايفهمساب

ّيلإعفُد«:حيسملالاقيوامسلاهشرعىلإهقالطناليبق
عيمجاوذملتواوبهذاف،ضرألاىلعوءامسلايفناطلسلك
،سدقلاحورلاونبالاوبآلامسابمهودّمعوممألا
مكعمانأاهو،هبمكتيصوأامعيمجاوظفحينأمهوملعو
اذهلوقينأعيطتسينمف.»رهدلاءاضقناىلإمايألالك
يفةنكمألاونمزلايذلاو،دوجولائلاملايحلاهللاالإ

؟هناطلس

دوجسلاهلوبقحيسملاةيهولأىلعةحضاولانيهاربلانمو
املعوسيهافشيذلاىمعألانأانربخيانحويف.نيريثكلانم
»ديساينموأ«:لاق،عوسيهدجووعمجملانمدرُط
ةنيفسلايفاوناكنيذلانأيليجنإلاىتمانربخي.هلدجسو
سيئرسرياينايليجنالااقولانربخيو.هلاودجسواوءاج
.عوسيلدجسوءاجعمجملا

كهلإبرلل«:ةلئاقلاةيصولاىلعددشيذلاحيسملاف
ناكله،ناسنإدرجمناكول»دبعتهدحوهايإودجست
انأو«:انحويةداهشأرقن٢٢ايؤريف؟هتاذلدوجسلالبقي
ترظنوتعمسنيحو،رظنيوعمسيناكيذلاانحوي

رظنايللاقف.ينيريناكيذلاكالملامامأدجسألتررخ
»!هللادجسا.ءايبنألاكتوخإعموكعمدبعينأل،لعفتال
.طقفهللادوجسلانأل،هلدوجسلابانحويلحمسيملكالملاف

ةايحلاثرأللمعأاذام«١٤-ةظعلا
)١٠:١٧سقرم(»؟ةيدبألا

طّلستملاعيمجيفشيوًاريخًاعناصهتداعكعوسيناك
ذاتسأّيسومانلاو.هبرجيلماقّيسومانباذإو،سيلبإمهيلع
ةيصولابّملمنذإوهف.سانللاهريسفتوةعيرشلاميلعتيف
يفو،حيسملاةبرجتبهسفنلحمسكلذعمو،ةبحملابةصاخلا
ًاخفّدعأدقناكهنأودبيو.ةبحملاأدبمىلعجورخةبرجتلا
هملعتي،ةايحلايفمهمءيشهيدلناكنإف،هنحتميلعوسيل
ساسأىلعهميلاعتبضرعي،مهيامهيدلدجيملنإو،هنم
قطنملاوةسايكلالمعتساهتياغيفحجنيلو.اهلموزلالنأ
ناك»؟ةيدبألاةايحلاثرأللمعأاذام،ملعماي«:لاقذإ
نأيهوةمهمةقيقحنمضتهلاؤسنأالإًائيسهدصق
يفناسنإلاكرتتةمظنأوميلاعتنماهيفاملكبةيدوهيلا
ةرثكعميوسوملاسومانلاف.هسفنصالخةهجنمكش
يفناسنإلاكرتيلب،ًادحأصّلخينأعيطتسيالهحئابذ
؟ةيدبألاةايحلاثرأللعفأاذام:رئاحلاهلاؤس

لهاجميفميهييذلافوصتملايسودنهلايدوهيلالثمو
يذلا،فقثملاينامورلاهلثمو؟قيرطلانيأ:ًالئاقةايحلا
ءاجاملنكلو؟قحلانيأ:ًالئاقراكفألاتاهاتميفلوجي
وهانأ:ينامورللويسودنهلللاقوعوسيىتأنامزلاءلم
.ةايحلاوقحلاوقيرطلا

ةركفديلوناكيسومانلالاؤسنإنيرسفملاتاقثلوقي
تلازامةركفلاهذهو.يضرألاناعنكثاريماهساسأ،ةيدام
الةايحلانأك،نيطسلفيفنكسينأيدوهيلكريكفتألمت
،بولقلاصحافوبويغلامّالعنكلو.نيطسلفيفالإأدبت
وهام:جرحملاؤسبهباجأ،يسومانلاكاذةليخدبملعذإ
أرقتالأ:هللوقيهنأكو؟أرقتاذام.سومانلايفبوتكم
ايعمسا؟كبوثةردُصىلعةبوتكملاسومانلاةصالخ
لكنمكهلإبرلابحتف،دحاوبرانهلإبرلاليئارسإ
كبيرقبحتوكتردقلكنموكسفنلكنموكبلق
ةبحمنإرخآيدوهيللاقنأحيسمللقبسدقل.كسفنك
دقو.سومانلايفىمظعلاوىلوألاةيصولايهبيرقلاوهللا

.»ايحتفاذهلعفا«:لاقذإ،ةايحللًاطرشاهظفحلعج
لحمنويسيرفلاهلحأيذلاخويشلاديلقتزواجتكلذبو
لكنانمضتتنيتيصوبهلكسومانلاقلعوهللاةعيرش
.ىرخألااياصولا

ٍروُنُتاَضْمَو)١٠:١٧سقرم(»؟ةيدبألاةايحلاثرأللمعأاذام«١٤-ةظعلا
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كسفنلكنموكبلقلكنمكهلابرلابحت-١
،كبلقىلعًاكلمهللاجوّتتنأينعياذهو،كتردقلكنمو
كتاذهلسركتنأو،قلطملاهلامكوهحالصبنمؤتنأو
ةلماكلاةعاطلابكتبحمنعهلربعتنأو،ًالماكًاسيركت
.ةرمتسملاةمدخلاو

لوسرلااهبقلةيصولاهذه،كسفنككبيرقبحت-٢
اهقاقحتساواهلضفواهوّمسلًارظن،يكولملاسومانلاببوقعي
دهشتال،لتقتال،نزتالنأل:سلوبلوسرلالاق.اهباوثو
يفةعومجميه،ىرخأةيصوتناكنإو،هتشتال،روزلاب
ًارشعنصتالةبحملانأل»كسفنككبيرقبحت«ةملكلاهذه
نأ:هنمةيصولاهذهانلو«:انحويلوسرلالاقو.بيرقلل
.»ًاضيأهاخأبحيهللابحينم

يسومانلاىأرةيفاصةآرمةباثمبحيسملاباوجناك
،سومانلاهبلطييذلالامكلانعةديعبيهذإو،اهيفهسفن
ملسومانلامّلعموهوهنألهريمضيفسخُنولجخف
لواحكلذلو.سومانلاتابلطتملكبمايقلاعطتسي
نم:حيسملاىلعهاقلأرخآٍلاؤسبجرحلاقزأملانمجورخلا

حيسملاهّثحيذلامازتلالانمصّلختلادارأهنأكل؟يبيرقوه
ريخألاهلاؤسحرطيسومانلانأودبيو.هبدّيقتلاىلع
امأ«:اقولريشبلالوقليلدب.يتاذلاربلاىلاهّدرمءالعتساب
.»؟يبيرقوهنموعوسيللاق،هسفنرربينأدارأفوه

هنألهللاةبحمنعًائيشلوقينأىشاحتهناظحالنو
ةرصتقمهرظنيفيهفبيرقلاةبحمامأ.ناحتمالايفطقس
ةبحملاّىفوهنأمهوتمهبحيهنأامبو.دوهيلاهسنجءانبأىلع
هماهوأنمهجرخينأدارأذاحيسملانكلو.اهقحلك
.حلاصلايرماسلالثمهلدروأ،ةيرصنعلا

،ةميلأفورظيفعقوًانيكسمًايدوهينأهتصالخو
نمًارفاسميدوهيلااذهناك.سفنلاميركيرماسهثاغأف
اوفتكيمل،ةاسقرارشأصوصلنيبعقوفاحيرأىلاميلشروأ
نمهوعنمييكلو.هبايثنمًاضيأهودرجلبهلاومأبلسب
.تيمويحنيبهوكرتوحارجلابهونخثأمهرثأءافتقا
نودهلباقمزاجوهآرفقيرطلاكلتيفلزنًانهاكنأضرعف
ملنكلوهيلإرظنوهبَّـرمًاضيأيوالكلذكو.هفعسينأ

امهتفيظوويدوهيلانيدلالاجرنمنانثالاناك.هبمتهي
.العفيملامهنكلو،بوكنمٍفيعضباقفرتينأامهيلعمتحت

ًةلثمأاونوكينأبجينيذلاىرننأنزحموهمكف
اوحتفينأبجينيذلاىرننأو،ةوسقللًةلثمأةمحرلل

نعمهءاشحأنوقلغيمهسفنأمهنيرخآلايفةفأرلاءاشحأ
يواللاونهاكلاهنعمجحأامنكلو.رطضملاوفوهلملا
بوكنملاىلعننحتهنإريشبلالوقي.يرماسلاهلعفاذهف
يفتكتةرباعةفطاعدرجمهتقفشنكتمل.هثاغأومدقتو
نمتردصةيلمعتناكلب،فرصنتمثفسأةملكب
ىلعهلمحمث،هحارجدمضوهيلامدقتف.ديلاىلابلقلا
ىضقهنألمتُحيو.ةفرغهلرجأتساو،قدنفبرقأىلاهتباد
بحاصلكرتهفارصناليبقحابصلايفو.هبناجىلإليللا
اذهناك.ىفشُينأىلإهيلعقافنإلللاملانمًاغلبمقدنفلا
يذلافكلذعمو.خأوأقيدصنمعقوتياممرثكأًاماركا
.ليئارساةيوعرنعبيرغيبنجأ،هبماق

انذقنأيذلاانصلخمبرلابحبانركذيعئارلالثملااذه
ةوهشلابانبذجسوفنلاودعناطيشلاف.رشلاناطلسنم
ةليضفلانمانتّرعو،ةماركلاانتبلسةيطخلاو،ةيطخلاىلا
نكلو.بونذلايفًاتاومأانتكرتو،ةفلتخمعاجوأبانتنعطو
يتلاةريثكلاهتبحملجأنمةمحرلايفينغوهيذلاهللا«
عمانايحأاياطخلاوبونذلايفتاومأنحنو،اهبانبحأ
.»حيسملا

موننمنوضهنيسومانلالامعأبمهنأنوريثكنظي
انيلإرظني،يواللاونهاكلاهبشيسومانلانكلو،توملا
لوسرسيلوٍماقتنالوسرهنأل،ثيغيالوفأرتيالهنكلو
يهئطختيتلاسفنلانإ:ناسنإلكرذنيهنا.ةمحر
حيسملايفةايحلاحورسوماننألهللاًاركشنكلو.تومت
،حلاصلايرماسلارودلثمانتاسأممامأف.اذكهسيل
حلاصٍدافنمهلًاركشو.توملاوةيطخلاسوماننمانقتعأف

،ًارمخالوًاتيزال،اهيلعّبصوانحارجبصعوانيلعنّنحت
،انبينتعيوهو.بيلصلاىلعقيرُأيذلانيمثلاهمدلب
:يوبنلالوقللًاقفوهباسحىلعانئافشتاقفنعفددقو
.»انيفشهُربُحبوهيلعانمالسبيدأت«

يأ«:يسومانلالاؤسبلثملاىلععوسيبّقعًاريخأو
»؟صوصللانيبعقويذللًابيرقراصىرتةثالثلاءالؤه
عسويفنكيمل.»ةمحرلاهعمعنصيذلا«:يسومانلالاقف
حيسملاامنإو،يرماسلضفبفرتعينأبصعتميدوهي
لوقينأدارأهلعلو.ًاعازتناهمفنمفارتعالااذهعزتنا
هلعلو.ميظعلمعتوملانميدوهيسفنذاقنا:حيسملل

هخبويمل.همفسجنتيالئليرماسةملكبظفلتينأىشاحت
وذحوذحينأهحصنامنإو،هدقحوهئايربكىلعحيسملا
.»اذكهعنصاوتنأبهذا«:ًالئاقيرماسلا
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حيسملاهعضويذلايبهذلانوناقللىرخأةروصهذه
متنأاولعفامكبسانلالعفينأنوديرتاملك«:لاقنيح
رصعلكيفسانلاعيمجللوقتةلاسريهو.»مهباذكه
الةمحرديرأينإ.وهاماومَّـلعت«:ةمأوبعشوليجو
ناكولوىتحةّيخسحوربيخأايةمحرلاعنصا.»ةحيبذ
.كتفئاطنمالوكبعشنمسيلجاتحملا

:ًادجنيمهمنيسردحلاصلايرماسلالثمانلمدقي

وخأناسنإلاف:أزجتتالهللارظنيفةيناسنإلا-١
.نيدوأنولوأناسلوأسنجنيبقرفال.ناسنإلا
ىلاولعتنلاهنإف،بحسلاتاحطانوقراوفلاتعفتراامهمو
اهميقييتلاقراوفلانمكحضتءامسلانأل،ءامسلا
محللايفمهعمكرتشاًاديحوًاصلخمرشبللناو.سانلا
صّلخييكلعيمجلانعتامو.عيمجللًاخأريصيلمدلاو
.ةسدقمةمأاونوكيل،عيمجلا

نإف:ءادفلايحونماهنألةدلاخةيحضتلالامعأ-٢
يفبتُكميظعلاهلمعنإف،همسافرعيمليرماسلاناك
.نامزلايقبامىقبيسو،روننمفرحأبحيسملاليجنإ

نمٍيحوبملاعلايفتسسأتةيريخةسسؤمنممكو
غلبأهعينصلعلو.حلاصلاببقُليذلايرماسلااذهلَثَم
وهو.»كسفنككبيرقبحت«:ىمظعلاةيصوللنامجرت
يفو،ًاخأبيرقلكيفو،ًابيرقناسنإلكيفىرننأانملعي
فاشتكاىلعانساوحبيردتىلاانجوحأام.ًابيبحٍخألك
نكيلو.حيسملاسومانممتنفمهزاوعأّدسنلريغلاتاجاح
ًاعاعشرشنيوأ،ًازوعماناسنإدعاسينمنأاندنعًامولعم
وهةيطخلاوأنزحلاوأضرملااهملظأٍةايحىلعروننم
نم«:عوسيانصلخموانبرلوقركذنلو.لماكلاهللاناسنإ

قحلاف،ذيملتمسابدرابءامسأكراغصلاءالؤهدحأىقس
.»هرجأعيضيالهنإمكللوقأ

)١اقول(نادمعملاةدالو١٥-ةظعلا

ناكنمزيف،نادمعملاانحوي،حيسملاقباسةدالوتَّـمت
مهخيراتيفمهبتّرمةملظكلحأيفهيفنوشيعيدوهيلا
،فينوماعةيامعبرأذنمتفقوتدقةوبنلاتناك.ليوطلا
مهيلعةليقثامورديتناكو.يبنلايخالمةافوذنميأ
،ًارارشأًاماكحمهيلعتماقأو،مهتماركتسادومهتّلذأف
ناكءازرألاهذهةرمغيفف.ةينيدلامهنوؤشيفتلخدتو
ايسملاءيجمًابقرتمهرادرقُعيفًاعباقصلخملايدوهيلا

يفةقراغتناكهتّمأنألًاّضممناكهراظتنانأالإ.صّلخملا
ًايبنالوًابرمهلنوفرعيالةلهجاوناكبعشلاةماعف.رشلا
.ًاباتكالو

ةيدوهيلايفرهظداوسلاةكلاحلاةرتفلاكلتيفهنأديب
هتأرماو،ايبأةقرفنمنهاكلاايركزامه،ناعمالنابكوك
.نورهتانبنمتاباصيلأ

نيرابامهالكاناكنيجوزلانإسدقملاليجنإلالوقي
نوئيضي،ٍوتلموجوعمليجطسويفمولالباناك.هللامامأ
نزحيناكًائيشنكلو.ةايحلاةملكبنيكسمتمراونأكمهنيب
تاباصيلأتناكذإ،دلوامهلنكيملهنأوهو،امهيبلق
اربتعادالوألاباجنإمدعببسبامهنأودبيو.ًارقاع
:لوسرلالاقامكنكلو.هللابضغتحتْنيَعقاوامهيسفن
اذهالولف.»هللانوبحينيذللريخللًاعملمعتءايشألالك«
لوألوبقلًالهأاراصدقاناكامل،هبهللاحمسيذلانزحلا
هللاةئيشمبسحبنزحلاف.ايسملاءيجمبارتقانعنالعإ
ىلإاندعصيهنإ.باجحلالخادىؤرللاندّعيواننيعأحتفي

نمعتبجُحيتلارظانملاانرئاصبلفشكيو،ايؤرلالبج
.ءاكبلايداويفريسلااوبأ

يفروخبلاحبذمبناجبًافقاوهللاكالمىرنلانّدعيهنا
هافشللغوسيالتاملكعمسنثيح،ةالصلاةعاس
بسحبنزحلانأرابتخالابفورعملاو.اهبظفلتتنأةيرشبلا
نزحلامطحنيذلاكئلوألانبولقحتفىلعانلمحيهللاةئيشم
كردنمهباهذدعبانلعلو.ةيزعتلانيبلاطانيلإاوءاجفمهبولق
نذإ.ربلالجأنمنيدورطملاصخشيفحيسملاانفضأاننأ
برلاحرفو،ةريصقةليلىلاهنأليخأاينزحلانمعزجتال
ناكةالصدعبوليوطراظتنادعبيتأيهلعلو.ًاعيرسيتأي
تحتءاجرلافعضيوةميزعلاروختدق.ةلشافاهنأدقتعُي
امكنكلو،ددبتدقلمألكنأودبيدقو.نزحلاةأطو
ليللابو.»هتمحربرلايصويحبصلايف«:دوادلاق

ةوطختناكعومدلافرذوةدحولاوملألانأفرعتس
دقكتالصنأكلدكؤيلءامسلالوسرراظتنالةيرورض
.تعمُس

تناكفيرخلامايأنمموييفهنايليجنإلااقولانربخي
نيدباعلاروهمجناكو.لكيهلاسدقيفرخبيلايركزةبون
هلرهظيلصيايركزاميفو.ًاجراخروخبلاتقونوّلصي
سيدقلانهاكلاعاتراف،حبذملانيمينعًافقاوبرلاكالم
نألايركزايفختال«:كالملاهللاقفهسفنتبرطضاو
.انحويهيمستوًانبادلتسكتأرما.تعمُسدقكتبلط
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ًازرفمو،برللًاريذننوكيسوميظعحرفبلباقُتسهتدالوو
نمئلتميس.برشيالًاركسموًارمخ.سندياملكنع
مدقتيو.ايلياحورثريسو،همأنطبنمسدقلاحورلا
ىلاءابآلابولقعاجرإبقيرطلاهلدّعيلحيسملاهجومامأ
انحويءاجو.برللًادعتسمًابعشئيهييكل،ءانبألا
ًادوهي،هتطساوبلكلانمؤييكلرونللةداهشللنادمعملا
دوهيلاءايربكخّبواهباصنيفرومألاعضيلو.ًاممأو
انلمكسفنأيفنولوقتاوئدتبتال«:مهللاقذإ.مهتسرطغو
هذهنمميقينأرداقهللانإمكللوقأينأل،ًابأميهاربا
عزنينأدارأاذههخيبوتبهنأكو.»ميهاربإلءانبأةراجحلا
اذهيفو.ممألاوحننمدوهيلابولقيفةلّصأتملاءاضغبلا
حيسملاليجنايفقحلاةفرعمىلااولبقُييكلممأللديهمت
.يتآلا

ملهناودبيو،بارغتسابكالملاتاملكايركزعمس
ةمدقتميتأرماو،خيشينإ؟اذهملعأفيك:لأسو.قدصي

ابلطوًاليوطايّلصتاباصيلأوايركزنأحيحص.اهمايأيف
اذهنعاّفكامهناالإ،امهنعراعلاعفريلًالسنهللانم
دقامهتالصنأبةمالعةيأامهطعتملءامسلانألبلطلا
انأ«:لاقايركزبايتراىأرذإهللاكالمنكلو.تبيجُتسا

كرشبأوكملكألينلسرأدقو،هللامادقفقاولاليئاربج
اه،هتقويفمتيسيذلا،يمالكقدصتملكناامبو.اذهب
نوكييذلامويلاىلاملكتتنأردقتالوًاتماصنوكتتنأ
.»اذههيف

ءاطبإنمنيشهدنمةيجراخلارادلايفنوّلصملاناك
.سدقلالخادًاليوطنهاكلاىقبيالنأةداعلانأل،ايركز
.ةداتعملاةكربلاةيآمهيلعولتيلمهسوؤراونحأجرخاملف
انلعلو.ايؤرىأرهنااومهفف،مهيلائمويتماصهباذاو
يذلاميدقلادهعلاةروصهتاءامياوهللالجرتمصيفدجن
دقو.مدخييذلالمكينأعطتسيملهتاراشإوهزومرب
ةوالتنعهزجعوايركزتمصيفىرننأانقحنمنوكي
يغبنيخاشوقتعامنا:سلوبلوقددرننألًاببس،ةكربلا
حيسملاليجنإدهع.ديدجلادهعلالالجمامأىراوتينا
.هرادتقاوهزاجعاب

ققحيأدبهللانأتاباصيلأتققحتنمزلانمةهربدعب
تلزتعاف،اهئاشحأيفكرحتينينجلابتسحأذا،دعولا
اهتيبتمزلاهلعلو.رهشأةسمخاهسفنتفخأوسانلا
ببسكانهو.اهراععزنواهدقتفاهنالةركاشهللادبعتتل
ةلماحتناكاملاطًاسجنسمتالنأوهو،اهئاوزنالرخآ
.ًانباتدلوفدلتلاهمايأتمتًاريخأو.برلاريذناهنبا

تاباصيلألهتمحرمّظعبرلانأبراقألاوناريجلاعمسو
ًاقفويبصلااونتخيلاوءاجنماثلامويلايفو.اهعماوحرفف
.هيبأمسابًانُّميتايركزهوّمسينااوحرتقاو،سومانلل
لهألالاقو.انحويىمسُيلبال:تلاقومألاتضرتعاف
بألاىلااوتفتلامث!ةريشعلانمٌدحأهبَّـمستيملمساهنإ
لوانتًامكبأناكذإف؟يبصلاىّمسُينأديرياذام:هولأسو
تلُحىتحلعفنأامو.»انحوي«همسابتكوًاملقوًاحول
سدقلاحورلانمألتمامث.هللاكرابوملكتفهناسلةدقع
هبعشدقتفاهنأل،ليئارسإهلإبرلاكرابم«:الئاقأبنتو
.»هاتفدوادتيبيفصالخنرقانلماقأوًءادفمهلعنصو

هتتأنآلاو،ةسدقمفطاوعبهحورتنحُشدقايركزناك
نوؤشنعًائيشركذيملهنأظحالناننكلو.اهيدبيلةصرفلا
يفهديشنرصحلب،لفطلاةدالوباهنعراعلاعزنكهترسأ
كرابدقل.هبملاعللىطعتُسيتلاتاكربلاويتآلاايسملاداجمأ
.ليوطرجهدعبهبعشداقتفالايسملايفهئيجملجأنمهللا
مث.رصميفةيدوبعلاتيبنممهجرخأفهللامهدقتفاًاميدق
.اولكأيلءامسلانمًازبخمهاطعأوعوجلايفمهدقتفا

.مهئادفومهداقتفاومهترايزلهسفنبٍتآوهفنآلاامأ
هللاليئونامعيفريصيلهللايتأينأاذهكزايتمانملهو
.ةيطخلاتحتنيعيبملايدتفيو!؟انعم

دهشييذلاحيسملابصالخنرقرشبللميقُأاذكه،معن
ايركزيقليو.صالخلاهريغٍدحأبسيلنأءايبنألاعيمجهل
رسنلاكًاقلحمحيبستلابهتوصعفريمث،هلفطىلعنانحةرظن

كنأل،ىعدُتّيلعلاَّـيبنيبصلااهيأتنأو:لوقيفءاضفلايف
صالخلاةفرعمهبعشيطعتل،هقيرطّدعتلبرلامامأمدقتت
،ءالعلانمقرشملاانهلإةمحرءاشحأب،اياطخلانارفغب
.توملالالظوةملظلايفنيسلاجللءيضيل

يتآلايدافلاداجمأىأرفايركزةريصبنعفشكاذكهو
سانلادادعإبقيرطلادهميانحويهنباىأرو.برلامساب
.اياطخلانمةصلخملاةمعنلاليجنإلوبقل

اذهلو،ةيطخلاببسبًادجةئيسسانلاةلاحتناكدقف
عم،ةيطخلاخبوينأحيسمللٍريفسكانحويةمهمتناك
ةمحرلاهذه.انهلإةمحروءاشحأبٌنكممنارفغلانأديكأتلا
هتفصويذلاو،ءالعلانمقرشُملاعوسياهبملاعلادقتفا
ةقرشملاربلاسمشبورينملاحبصلابكوكب:ةسدقملابتكلا
.اهتحنجأيفءافشلاو
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ٌرونوانلجرألٌجارسهنإدوادلاقيذلاليجنإلاناك
ًاهلإلب،ًابوتكمًافرحسيلنكلو.ًاعيرسٍتآانليبسل
هلإلااذهو.انعمهللاهريسفتيذلاليئونامعمسابًادسجتم
وهفكلذبورغالو.مالسلاقيرطيفانمادقأيدهيدسجتملا
.ربلاوقحلاباهدضعيوهتكلممتبثييذلامالسلاسيئر
هنأل.ةملظنمرونقرشينألاقيذلاهلإلابرلاحّبسنلف
.عوسيهجويفهللادجمةفرعمةرانإلانبولقيفقرشأ

انيأرو،اننيبلحوًادسجراصيذلاليئونامعلللهنلو
هدبعنلو.ًاقحوةمعنًاؤلممبآلانمٍديحولامكًادجم،هدجم
نأل،ةبحملايففوخالو،ةبحمهللانألسدقمنانئمطاب
ةسادقورببهدبعنلو.جراخىلإفوخلاحرطتةلماكلاةبحملا
.مكتسادقهللاةدارإ:لاقيذلاليجنإلادصقنيممتم
ببسباهاندقفيتلاهللاةروصحيسملابرلاانلديعييكل
.طوقسلا

قباسلافرصتلاةهجنمعلخننألانوعدتةبسانملاو
ددجتنو،رورغلاتاوهشبسحبدسافلاقيتعلاناسنإلا
يفهللابسحبقولخملاديدجلاناسنإلاسبلنو،اننهذحورب
لخدنلو،حرفبانتايحمايألكهدبعنلو.قحلاةسادقوربلا
ُتلأسًةدحاو«:منرملاتاملكنيددرم.منرتبهترضحىلا
مايألكبرلاتيبيفنكسأنأ:سمتلأاهايإوبرلانم
.»هلكيهيفسرفتأوبرلالامجرظنأيكل.يتايح

:٧ءايعشا(»ليئونامعهمسا«١٦-ةظعلا
١٤(

ناكو،ةملكلاناكءدبلايف«:يليجنإلاانحويلاق
ًادسجراصةملكلاو...هللاةملكلاناكو،هللادنعةملكلا
ًاءولمم،بآلانمٍديحولامكًادجم،هدجمانيأرو،اننيبلحو
انملاعىلاىتأهللا:دسجتلاةلاسريههذه.»ًاقحوةمعن

ركفوهللاةملكعوسيراصف،رشبلاملكوحيسملاعوسييف
هللا:هانعمو»ليئونامع«همسا.سانلادنعًاعومسمهللا
.انعم

يهتنيهللانعثحبلانا:ستيبيدنلرإلارعاشلالاق
هللاةروصهيفىرناننأل،حيسملاعوسيصخشيفلمأتلاب
هللانونياعيفبلقلاءايقنأللهسفنيطعيوهو.روظنملاريغ
.ههجويف

ىلإنوسيدقلاهللالاجرراشأ،اهبىحوملامهتاباتكيفو
لالخًاموتكميقب،هيلععلطتنأةكئالملاتهتشايهلإٍّرس

نأنامزلاءلميفنلعأنأىلإ،دسجتلالبقامباقحأ
يفدجتسةطقاسلاقئالخلانأو.دجملاءاجرانيفحيسملا

حيسملابيلصيفنأو،صالخلاةفرعمزنكحيسملادسجت
.حيبستلاوحرفلازنك

تيبدوذمنمثعبنملارونلايفسانلاىأرميدقلاذنم
ٌّبحٍدحألسيلهنأكانهنماوملعتو.عضاوتلادجممحل
لمأتننيح.هئابحأنعهسفندحأعضينأاذهنممظعأ

دجمسكعيهناىرن،ليجنالالالخنمعوسيصخشيف
.انمهبرقبرعشنثيحبعضاوتلايفهللا

هبملكتأتسل،هبمكملكأيذلامالكلا«:دجملاهللاق
ْنيَعف.»لامعألالمعيوهّيفلاحلابآلانكل،يسفننم
.ةمعنقوفةمعنوبآلاةايحانيلعضيفتكرابملاانيداف
قوفةحيبستوبآلاىلإهذهدوعتكرابملاانيدافقيرطنعو
.ةحيبست

ىلعىسوملهتاذنلعأبرلانأسدقملاباتكلاانربخي
هيهأيذلاهيهأبعشلللق«:هللاقوبيروحلبج
هيهأيذلاهيهأءاشدقف،انلةبسنلابامأ.»مكيلإينلسرأ
يفهروهظبىوقتلاَّـرسانلفشكيلانيلايتأينأهسفن
،حلاصلايعارلاوهانأ«:انلهتانالعاتناكو.دسجلا
هللازبخوهانأ.فارخلانعهسفنلذبيحلاصلايعارلاو
نإ.بابلاوهانأ.ملاعللةايحبهاولا،ءامسلانملزانلا
وهانأ.ىعرمدجيوجرخيولخديوصلخيفٌدحأيبلخد
انأ.يبالإبآلاىلإيتأيدحأسيل.ةايحلاوقحلاوقيرطلا

نوكيلب،ةملظلايفيشميالفينعبتينم.ملاعلارونوه
تامولويبنمآنم.ةايحلاوةمايقلاوهانأ.ةايحلارونهل
ىلاتيتأو،ناسنإلانباترصدقوهللانباوهانأ.ايحيسف
.»نيريثكنعيسفنلذبألومدخأيكلملاعلا

هتلُحعلخيناكميدقلادهعلايفةنهكلاسيئرنأامكو
انيدافعوسياذكه،طيسببوثيفمدخيلةرخافلاةيتونهكلا
ًةحيبذهسفنمدقو.طيسبمداخةروصذخأوهسفنىلخأ
متكلذبو.ةحيبذلاونهاكلاانلناكف،اناياطخنعريفكتلل
لجألقوحسم،انيصاعملجألحورجموهو«:يوبنلالوقلا
لموعاذكهمعن»انيفُشهُربُحبوهيلعانمالسبيدأت.انماثآ
لماعُنل،اهقحتسنانكيتلاةيساقلاةلماعملابدسجتملابرلا
نيِداذكه.اهقحتسيوهناكيتلاةديعسلاةلماعملابنحن
كرتشنيذلاهرببرربتنل،اهيفكرتشيمليتلااناياطخلجأل
لاننل،انلةَّـدعُمتناكيتلاةريرملامالآلاىساقاذكه.هيف
.رونلاثاريميفهلتناكيتلاةايحلانحن
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نا،مهفلكتزواجتولقعلكتقافةمعننماهلايو
هنبااناطعأ،صقنتالةروصبهمالسدهعانلدكؤييكلهللا
هللادالوأانرّيصيذلا،بسنلاطابربانعمطبترافديحولا
ناسنإليطعُأيذلابيجعلازايتمالااذه.حيسملاةوخاو
!هلمجأام!هدوجأام:لاقفيبنلاايركزهروصتديدجلادهعلا
الإةمعنلادهعءانبأنمهناعمف،يليجنالاانحويمكلذكو
بآلااناطعأةبحمةيأاورظنا:لاقف،نالعالانمشهدناهنأ

.هللادالوأىعدُنىتح

.صلخملاءيجمنورظتنيةليوطًاباقحأدوهيلالظدقل
يف.مهتاراظتنامظعأومهلامآجهبأءيجملااذهىلعاوزكرو
ةيلئاعلامهتادابعيفومهلكيهسوقطيفومهتاوبنومهتاحيبست
ملنامزلاءلميفءاجاملفكلذعمو.همسانوسدقياوناك
كلتمهرظنيفناكو.هورقحوهونهتمالب،سودقكهولبقي
نمٍقْرِعك«:لاقنيحيبنلاءايعشااهمسريتلاةروصلا
رظنمالو،هيلارظننفلامجالوهلةروصال،ةسبايضرأ
ربتخموعاجوألجر،سانلانملوذخمورقتحم،هيهتشنف
.»هبّدتعنملفٌرقتحم.انهوجوهنعَّـرتسمكو،نزحلا

ةاسقبسلوبمهفصونيذلا(بعشلااذهءانبأزّكر
ضرأيفيتلاتايداملايفمهتاراظتناومهلامآلك)باقرلا

هذهاولخدنأذنمو.ًالسعوًانبلضيفتيتلاوناعنك
،هئايبنأبهللامهرذنأًاثبعو،هللااياصونعاوداحناعنكلا
لكدعبف.ضرألابوعشعمبورحلابمهبرضًاثبعو
ًادجفسؤملاو.هللانعدادترالايفنولغوياوناك،حالصإ

ىزغممهنعباغسودقلاهللااوكرتذإدوهيلانأوه
.حيسملاىلإاهزومرريشتيتلاةيسقطلامهتدابع

بلاطمةفعاضمبئشانلاغارفلاءلمةنهكلالواحف
مهتبحمتّلقةمارصلانماودازامردقبنكلو.سومانلا
رمألا،يتاذلامهربةبسنبمهتايحةسادقنوسيقياوحارو.هللا
اقولانربخأامك،نيرخآلاراقتحاوءايربكلاىلامهداقيذلا
اوفرصنانويبرلااهعضويتلااياصولاةرثكعمو.يليجنإلا

مكلليو«:ًالئاقحيسملامهخبواذهلو.سومانلاظفحنع
عنعنلانوّرشعتمكنأل،نوؤارملانويسيرفلاوةبتكلااهيأ
ةمحرلاوقحلاسومانلالقثأمتكرتو،نومكلاوثبشلاو
.»ناميالاو

ىلعايسملاةمهماومهفيملرومألاهذهببسبمهنامهفن
اوبلطةيطخلانمءادفلااوبلطينأنمًالدبف.اهتقيقح
ًايتآًاحتافًادئاقايسملااوروّصتف.نامورلاريننمرّرحتلا

يدوهيلابعشلانأشنمعفريو،ةملاظلاامورقحسيل
نماهنأكشاليتلاتاروصتلاهذه.ًالماشهناطلسلعجيو
هبلصليلاتلابو،ايسملاضفرلتدّهمناطيشلاعادتبا

.ميثأمرجمك

اوناكمهنكلو،تاوبنلاسردنعاوكفنااممهناحيحص
تاوبنلالافغإكلذنعمجنو.يحورمهفالبنوسردي
ببسبو.لوألاهئيجميفحيسملاعاضتاىلاريشتيتلا
مهبئاغرعمقفتيامبتاوبنلااورسفيرصنعلامهبصعت
.ةيموقلا

دبعتيةرتفلاهذهيفو،ءيجملاوجيفنويحيسملاشيعي
ًايرشبًادسجهذاختاودجملابرلزانتيفنولمأتيونونمؤملا

الىتحهدجمبجحينأءاشهنكل.ًادجةعيضوةئيبيف
مهبولقهيلابذتجياذكهو،سانلامامتهاهلالجيعدتسي
ءادفلابهللاصالخىلامهداتقيف،عضاوتلاوةعادولالامجب
هنأبدعوىمسألاهدجمىلاهدوعصلبقو.هلمكأيذلا

رهسلابرمأكلذراظتنابو.انداسجأءادفلةيناثدوعيفوس
مكجُُرسوةقطنمممكؤاقحأنكتل«:لاق.دادعتسالاو
نمعجريىتممهديسنورظتنيٍسانألثممتنأو،ةدقوم
الًارومأكانهناىراذعلالثميفانمّلعدقو.»سرعلا
نأامكهنال.ةريخألاةظحللايفاهيلعلوصحلانكمي
ىراذعلانمتيزلاضارتقانعطتسيملتالهاجلاىراذعلا
نأدحأعيطتسيالهللاعمةقالعلايفاذكه،تاميكحلا
ناسنالااهكلتمينأيغبنيلب،ةقالعلاهذهريعتسي
.ًايصخش

حرشلةريثكتاظعلًاضايفًاعبنناكلثملااذهناقحلاو
ايف!عومدلاريثتةاسأمنماهلايو.ةعئاضلاةصرفلاةاسأم

.نآلاهللانورظتنتمكنأاوركذاعوسيبرلانيرظتنملاعيمج
.ءامسلانمبرلانورظتنيٍسانأكاذهاولمعتنأاورظنا
هجويفميظعلاهللادجمروهظوكرابملاءاجرلانأاودكأت
تيطعُأيتلانينمؤملاداحتاطباورىوقأنمحيسملاعوسي

يفدجمتيلٍتآبرلانأاودكأتو.خيراتلاباقحألكيف
امكبآلالزانمىلامهذخأيسوهو،مهادتفانيذلاهيسيدق

متنأنونوكتانأنوكأثيحىتح«:ًالئاقدعووقبس
.»ًاضيأ

شيعتنأكيلعكيدافرظتنتفيكفرعتنأتدرأاذإف
كبهينأرداقهدحوهللانأل،هللايحورراظتنايفنآلاذنم
لوقيو،برلارظتنينمؤمبقيلتيتلاةقيمعلاةيحورلاةايحلا
.»عوسيبرلااهيألاعتنيمآ«:سورعلاعم
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»اهيلعمَعنملااهتيأكلٌمالس«١٧-ةظعلا
)١:٢٨اقول(

ةراسلاءابنألابنوجهتبيسانلاوميدقلاميدقلاذنم
سودرفلايفف.مهجاهتباومهرورسنعًاريبعتاهبنولفتحيو
قحسي«ةأرملالسننأهللانلعأنيحنالوألاناوبألاجهتبا
تداعنيححونجهتبانافوطلاءانثأيفو.»ةيحلاسأر
عافترابئبنييذلانوتيزلانصغاهعموكلفلاىلاةمامحلا

.هللابضغ

اهحرفوةرباعتناكةراسلارابخألاكلتلكنكلو
،ميظعلامويلاكلذلةبسنلابًائيشبسُحتالاهمايأو،ًاتقؤم
يفتعمُسىرشبدعسأَّـفزوبرلاكالمهيفءاجيذلا
تنأاه،ةكرابملاءارذعلااهتيأ«:اهنيوكتذنمضرألا

ًاميظعنوكياذه.عوسيهنيمستوًانبانيدلتونيلبحتس
نافختال،دوادنبفسويايتنأو.ىعدُييلعلانباو
حورلانموهاهيفهبلبُحيذلانألكتأرماميرمذخأت
هبعشصّلخيهنألعوسيهمساوعدتوًانبادلتسف.سدقلا
برلاهعنصيذلاميظعلامويلاوهاذهمعن.»مهاياطخنم
هدبعنلبرلاذقنملاانيطعُأهيفنأل.اننيعأيفبيجعوهو
نمقرشملاىلاسانلارظنيلف.انتايحمايأعيمجربوةسادقب
ًايدافهولبقيل.همالسمهحنميوههجوبمهيلعءيضيلءالعلا
هلذلدبيفًاصّلخمو

ّ
.ةوقلابمهفعضوةيرحلابمهْرسأوزعلابم

ليئونامعنألهللانوحبسيوعيمجلاجهتبيالفيكو
درجمةليوطلالايجألالالختناكنأدعب،لامآلاققحيءاج
نيحُّرسميهارباف؟هللالاجربولقيفجاهتبالاريثيدعو
يفبوقعيو.ممألالئابقعيمجكرابتتكلسنبو:هلليق

هاتفشتظفلتويوامسحرفبههجورانتساةريخألاهتاظحل
نأبطبتغاىسومو.هللانملَسرملانوليشءيجمنعةوبنب
نمًايبنكهلإبرلاكلميقي«:هبعشللاقنيحهنعربخي
تاذةراثيقبهللاحبسدوادو.»نوعمستهل،يلثمكتوخإ

سمشلاماّدُق.رهدلاىلاهمسانوكيو«:ًالئاقراتوأةرشع
لكيهلايفعاترايبنلاءايعشإو.»هبنوكرابتيو.همسادتمي

:نيلئاقهلنوحبسيميفارسلاعمسوهدجمىأرنيح
لكءْلِمهدجمدونجلابرسودقسودقسودق«
متخليدبألاربلابيتآلاهلنلعأنيحللهتلاينادو.»ضرألا
.سيئرلاحيسملانيسودقلاسودقحسموةوبنلاوايؤرلا
موييفةتتشملاهمنغدقتفيًايعارهآرنيحللهتلايقزحو
.اهصلخيوبابضلاوميغلا

يفهنعميدقلادهعلاتاوبنمتُختناشهدمرمألهناو
ديدجلادهعلااهحتفينأو،ربلاسمشبقلب٤:٢يخالم
ةملظلايفنيسلاجلاىلعءيضيلءالعلانمقرشملابقلب
.توملالالظو

ةسدقملاتاوبنلانأاورتفبتكلااوشتف:ءابحألااهيأ
يدهيلميظعلاصّلخملارهظيسنامزلاءلميفهنأبتحرص
يذلاةملكلاةلاسرنااوكردتو،مالسلاقيرطيفانمادقأ
نجسيفسيلبامهنهترانيذلاعيمجذاقنإيهًادسجراص
ىلاِتأيملبرلاكالمنأانشهديامرثكأنكلو.اياطخلا
ةكلمىلاالو،راسلاأبنلانلعيلىربكلامصاوعلاىدحا
ةماعنمةريقفءارذعىلاوةريغصةيرقىلاىتألب.ةجوتم
اهتيأكلمالس«:ةديجملاةيحتلاكلتباهردابف،بعشلا
دق.ءاسنلايفتنأةكرابم.كعمبرلا.اهيلعمَعنملا
اهيواستال،ةيحتنماهدجمأامو.»هللادنعةمعنِتدجو
بلقلاءايقنأمركتوةليضفلامظعتيهو!كولمللتافاتهلا
.ناجيتلاباحصأىلعمهرثؤتو

ًاكلمنوكيسيتآلاايسملانأبمهءانبأنوربخيدوهيلاناك
ءادعأدضٍبرحيفةقئافلاهتردقلمعتسيًاردتقمًاميظع
ناكركفلااذهو.ةرباغلاهداجمأليئارسابعشلديعُيو،ةمألا
.نيرمعتسملانامورلادضمهتاضافتناومهتاروثلكلًاكرحم

اهنأباهرشبيلةريقفءارذعىلاهللاكالمءيجمنكلو
حيسملانانابأو،مهماهوألًادحعضو.حيسمللًامأنوكتس
عاضتابٍتآهناو.مهاياطخنمهبعشصلخيلٍتآرظتنملا
.نيربكتسملايزخيل

وهوهنألدجملابرعضاوتينأ!بيجعرمأنمهلايف
.دوذميفسيلورصقيفدسجتيناهعسويفناكريدقلا
نأو.هرقفبانينغيلينغلاوهورقتفينأبُّرسودارأهنكلو
هلعلو.هدجميفهعمثرننأانيطعيلينغلاوهوعضاوتي
ريغهريدقتو،مهراكفأريغهللاراكفأنأرشبلاملعينأدارأ
ذوفنلاوناطلسلاوهاجلاباحصأمظعننحن!مهريدقت
ىلارظنيالفهللاامأ.ةيبدألامهتافصنعرظنلاضغب
يرحلابلب،قومرملاهزكرموأهدجمةلاهلالخنمناسنالا
رشبلاراكفأبسحب.هعاضتاوهتعادولالخنمهيلارظني
كلملمحلميرمنمردجأتايتفلاتائمميلشروأيفناك
اهتراهطبةاتفةمثنكتملهللاراكفأبسحبنكلو.كولملا
:ريمازملايفليقامًاممتمهللااهراتخاف.اهبلقةواقنو
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كبعشيسناوكنذايليمأويرظناوتنباييعمسا«
كديسوههنأل،كنسحكلملايهتشيف،كيبأتيبو
ةمعنلانيذلاءارذعلانسُحنأينيقييفو.»هليدجساف
يذلايداهلاعيدولاحورلاةنيزيقنلااهبلقلامجوههللادنع
.نمثلاريثكهللادنعوه

.ءارقفمهنأىوسمهيفبيعاللضافأءايقتأنممك
مهناىوسمهدنعةيزمالونومركيونولُجيرارشأنممكو
ءارقفراتخاهنا،هللامامأةرسملاتراصاذكهنكلو!ءاينغأ

هبدعويذلاتوكلملاةثرووناميإلايفءاينغأملاعلااذه
.هنوبحينيذلا

هسفنديسلامكيطعينكلو«:يبنلاءايعشإلاقاذكه
يذلاليئونامعهمساوعدتوًانبادلتولبحتءارذعلااه:ةيآ
دلتسف«:برلاكالملاقاذكهو.»انعمهللاهريسفت
نمهبعشصّلخيهنألعوسيهمساوعدتوًانباءارذعلا

َّـدعأءدبلاذنمعوسينانالعإلااذهنممهفنو.»مهاياطخ

ءارذعلابلقتألمةقيقحلاهذهو.ئطاخلاءادفلهسفن
مّظعت«:ةلئاقحيبستلاباهناسلتقلطاف،برلايفًاحرف
عاضّتاىلإرظنهنأل.يصّلخمهللاابيحورجهتبتوبرلايسفن
عنصريدقلانأل،ينبوطتلايجألاعيمجنآلانماذوهف،هتمأ

.»لايجألاليجىلاهتمحرو،سودقهمساوبئاجعيب

ناردقيانصّلخمنأل،انصالخهلإبجهتبنلوهللاحبسنلف
وهو.يحلاهللاىلاهبنومدقتينيذلالكمامتلاىلإصّلخي
دق!صالخلاءادرانوسكيوربلابايثانسبلُيناديري
يذلاردتقملازيزعلاهلالانأنميعيبطلاناسنالاشهدني
،انصّلخيلانلجأنماذكهعضاوتيهتعيرشىلعانيَّـدعت
كارتشالاوانايندىلاطوبهلاهاضتقاانصالخناًاصوصخو
.انمالآوانباعتأيفانعم

ينغانهلإنأركذننيحلوزتنأدبالةشهدلانكلو
ةريثكلاهتبحملجأنمهناو.نارفغلاوةمحرلاوبحلايف
.انلهجةنمزأيفاهانفرتقايتلاتايدعتلانعىضاغتي
ىلعهكرابنلوسودقلاهمسامظعنلوًامئادهركشنلف

نكلو.»ىعدُييلعلانباوًاميظعنوكياذه«.هصالخ
ءادرببجتحتنأيفًاريضَرتملانصالخليبسيفهتمظع
،انهوجوهنعَّـرتسمكو«:لئاقلايبنلابليقاممتف.دسجلا
.»هبَّـدتعنملفرَقتحم

كنإانلقًانسح«:اولاقوهورقتحاهليجءانبأنأعقاولاو
ًاميظعهليجءانبأهبسحيفيكو.»ناطيشكبويرماس

نباامأ،راكوأءامسلارويطلوةرجوأبلاعثلل:لئاقلاوهو«
ءانبأهبسحيفيكو»؟هسأردنسينيأهلسيلفناسنالا

ههجويفاوقصبينأمهنملمحتدقوهوًاميظعهليج
ءانبأهبسحيفيكو!؟هوبلصيوهودلجيوهوعفصيوهومطليو
ىلعقَّـلعُيلضرألاوءامسلاكرتدقوًاميظعهليج
!؟بيلصلا

تقحليتلاتالذملاوتاراقحلالكنأانملعّالهنكلو
ةلاسرلابتاكلاقاذكه!انئادفلجألٍةعاطلعفتناكهب
ذاو،هبملأتاممةعاطلامّلعتًانباهنوكعم«:نييناربعلاىلا

.»يدبأصالخببسهنوعيطينيذلاعيمجلراصلمك

نمًاشويجءاعدتساهعسويفنإ:سرطبللقيملأ
نمءاجكرابملانباكرابملانكلو؟هئادعأةدابإلةكئالملا
ًاقفوهللاعمانحلاصيلءاج.ًامقتنمًابضغالًايدافًابحهللا
،هسفنلملاعلاًاحلاصمحيسملايفناكهللا«:لوسرلالوقل
.»مهاياطخمهلٍبساحريغ

ًاحدراهيفشاعوانايندىلإحيسملاءاجًانرقنيرشعذنم
.بآلادنعناكثيحىلادجملايفدعصمث.نمزلانم
وسيدقرظتناامكو.تاومألاوءايحألانيديلدجميفيتأيسو
اهوقدصوهبتيطعُأيتلاديعاوملااوّيحوقوشبهئيجمهللا
نحناذكه،ملاعلايفءالزنوءابرغكاهئاجرىلعاوشاعو
مايأيضقننأبجيلوألاهئيجمدئاوفانيلإتراصنيذلا

كلذو.هيلاانباهذمويلوأ،يناثلاهئيجملدادعتسايفانتبرغ
الةعاسيفمكنأل،نيدعتسماونوك«:لئاقلاهرمألةعاط
اننيعأمامأعضننأانردجأامو.»ناسنإلانبايتأينونظت
متنأاونوكتنأبجيٍسانأيأ«:سرطبطوبغملاهلوسرلوق

مويءيجمةعرسنيبلاطونيرظتنم،ىوقتوةسدقمةريسيف
البهدنعاودَجوتلاودهتجااذهنورظتنممتنأذإو.برلا
.ًاصالخانبرةانأاوبسحاو،همالسيفبيعالوسند
نماوطقستفءايدرألالالضباوداقنتنأنماوسرتحا
انصلخموانبرةفرعميفوةمعنلايفاومنانكلو.مكتابث
.»نيمآ.رهدلامويىلإونآلادجملاهل،حيسملاعوسي

:٢اقول(»مالسلاضرألاىلعو«١٨-ةظعلا
١٤(

يفايندلاىلعهللاّلطأةنسيفلألانمبرقيامذنم
ذنمضرأللةيدهجهبأهتلالطإتناكف،ليئونامعصخش
اهبتأجافءامسلانأةيدهلايفاملمجألعلو.اهنيوكت
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نعريبعتلمجأتناكف.ةيهاسةلفاغضرألااميفضرألا
.ضرألابءامسلامامتها

راهنلاةلحاهنعتعلخدقذئتعاسضرألاتناك
طويخنمجوسنملاليللالابرستَدتراورونلابةحشوملا
نُجنأامو.مالحألااهدوارتاهشارفىلعتمانو،ةمتعلا
ضرألانمءامسلاتبرتقاىتح،نوكسلاداسوليللا
نيبتينألبقو.عوسييهلإلالفطلااهيدينيبتعضوو
كئالمنمةقرفتءاج،دوسألاطيخلانمضيبألاطيخلا
هللادجملا«:ةلئاق،اهديشنبذعبضرألاناكسظقوتلهللا

.»ةرسملاسانلابومالسلاضرألاىلعويلاعألايف

ملتستلاهداقرنمبهتف،دجملاديشنضرألاعمستو
.ةديرفةيده

ُنينضلاهلثمبنامزلانإاهلثمبنامزلايتأينأتاهيه

،نيبيرقلاةاعرلابولقاهلتبرطةديعسةأجافم
:ةاعرلالاقف.نيديعبلاقرشلاكولمسوفناهبتشعتناو

نيدشنمِْرسنمحلتيبىلإنينمؤملارشعمانبَّـمله

ضرألاكولمسيئردلُودقل:قرشملاكولملاقو
.»هلدجسنَّـملهفقرشملايفهمجنانيأرو«

،نيرظتنملاخويشلابولقاهلتجهتباةراسةأجافم
هنألانهلإبرلاكرابم«:ًالئاقخيشلانهاكلاايركزحبسف
.»هبعشلًءادفعنصودقتفا

ديسايكدبعقلطتنآلا«:ًالئاقخيشلاناعمسحّبسو
يذلاكصالخاتأردقَّـينيعنأل،مالسبكلوقبسح
.»بوعشلاعيمجهجومادقهتددعأ

ضيضحىلاىوهوىوغفهبرمدآىصعءدبلايف
لوحتو،ًاسوبعهتماستباتراصو،ًاسأيهسأبلدبتف.سؤبلا
برننحتف.ءامسلاوحندعاصبهتلمنينأىلإهمينرت
نانحنمو.هلامكنمطقسيذلاناسنإلاىلعءامسلا
رربيل،ةأرملالسننميتأيصلخمبٌدعوراصءامسلابر
ءاجاملو.هللاةروصىلعٍقولخمكهرابتعاهلديعيوناسنإلا
ىركسضرألاتناكهئيجملةعاسلاتقدونامزلاءلم
ةلصافتراصيتلااهاياطخةراصعسأك،حنرتلاسأكب
ءايقتأنمٍرفنىوسضرألايفنكيملو.هللانيبواهنيب

.برلامسابيتآلاءيجمنوعقوتي،ممألاءامكحودوهيلا
،لمأتلالبجقوفةشئاعةليلقلاةعامجلاهذهتناك
قوفسكعنترونلانمةليئضًةعشأديعبنمتحملف
ممألالكىهتشمدوعوملايتأينأتعّقوتف،مويغلاقابطأ

.امٍةروصىلع

دقف،دحألابىلعرطختملاهيفءاجيتلاةروصلانكلو
ًاطاحميتأينأممألاءامكحودوهيلاءايقتأنمعيمجلاعّقوت
فطعلاىلاجاتحيًاعيدوًالفطيتأيهباذإو.ةوقلاودجملاب
،دسجللحورلاةباثمبملاعللذئنآميلشروأتناك.ةياعرلاو
لاجرعقوتف.هللايقيقحلادوجسلازكرماهنوكرابتعاب
مهتنيدمنضحيفاهتيدهءامسلاعضتناميلشروأ
.ةسدقملا

تناكاهنألدسجللبلقلاةباثمبملاعللامورتناكو
مهتنيدمةماهجوتتسءامسلانأاهتداقَّـنظف،ةوقلاةمصاع
.ىمظعلاةيدهلاب

،ركفلادهمتناكاهنألدسجلللقعلاةباثمبانيثأتناكو
ةيدهلابمهتنيدمئفاكتسءامسلانأاهتفسالفَّـنظف
.ةرظتنملا

ةيوقلاامورو،ةسدقملاميلشروأتطختءامسلانكلو
يفكانهف.ًايصقاناكماهتيدهبتذبتناف،ةفسلفتملاانيثأو
تعضواذوهيفولأنيبىرغصلاةنيدملاةتارفأمحلتيب
رقحأيفلب،فينمرصقيفسيل،اهنعّربعُياليتلاةيدهلا
لفطيف،رهظمرقحأيفو.ةيشامللًاطبرملمعتسيلزنم
يفةرسملاتراصاذكه.دوذملايف،دهمرقحأيفو.عيدو
امىلإسيلو،اهسفنةيدهلاىلإراظنألاهجوتلبرلاينيع
.دجمولالجنمةيدهلابطيحي

ضرألاىلاايلعلاءامسلاهتدهأيذلاليئونامعوهاذه
نأًابيرغًابيجعًاربخهدسجتمويضرألاتعمسف،ايندلا
لوقعلاتَّـريحتف.رشباهسمينأنودهبتلبحروهطلاهمأ

ىتمو،رّبدتثحبىتمو،ثحبّريحتىتملقعلاو،هرمأيف
ذئدنعو.رشبلاقوفناكدسجتلايفهللاركفنأبمَّـلسربدت
وهو،اذهناكبرلالَبِقنم«:منرملاعمناسنإلالوقي
.»اننيعأيفبيجع

،هتايحيفًابيجع،هداليميفًابيجعناكعوسيناعقاولاو
هدسجمايأيف.هلامعأيفًابيجع،هئدابموهميلعتيفًابيجع
ةداقعقوتف،نامورللةدبعتسماهيفدلُويتلاةَّـمألاتناك
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رسنلايحانجصقلهاوقئبعيوبعشلاضرحينأةَّـمألا
ذإ،مهتاراظتنالكبَّـيخميلعتبمهئجافيهباذاو.ينامورلا
نميألاكدخىلعكمطلنملب،رشلااومواقتال«:لاق
كبوثذخأيوكمصاخينأدارأنمو.ًاضيأرخآلاهللوحف
هعمبهذافًادحاوًاليمكرخسنمو.ًاضيأءادرلاهلكرتاف
.»نينثا

ةَّـمألاءاينغأنممهذخأيملهبحصراتخينادارأنيحو
ءارقفنممهراتخالب،اهئاهقفنمالواهئايوقأنمالو
يفاهعضووءايوقألانمةوقلاعزتنااذهبو.بعشلاةماعو
يفاهبكسوءامهفلابولقنمةمكحلاعزتناو.ءافعضلا
.لافطألابولق

ملوهف،يرشبلاخيراتلاىلعهطلستيفبيجعحيسملاو
وهلب،ءامسللضرألااهتمدقةيروطسأةيصخشدرجمنكي

.ضرألابتكوءامسلابتكاهبتدهشةيخيراتةقيقح
يذلابيجعلاهناطلسنمةقيقحلاهذهىلعلدأسيلو
،هؤاصلخهكرتوبِلُصورِّـقُحهناعمف.خيراتلاىلعهطسب
نمزلانمليلقدعبف،ًايسنمًايسنحبصيسهناهؤادعأنظو
ًامتخهدلوممويراصو.نمزلانورقبكسمأوخيراتلابمكحت
نكلو،هتايحيفًاباتكفلؤيمل.ملاعلايفبتكُتةقيثولكل
يفةديصقمظنيمل.ةديرفلاهاركذبضيفتبتكلانييالم
دنعًابيكسمهعئاوراومدقءارعشلاغباوننكلو،هتايح
دمحأءارعشلاريمأهمظنامًالوقمهلمجألعلو.هيمدق
:لاقنيحيقوش

ءايحلاوىدهلاوتاءورملاوىسيعدلوممويقفِّـرلادلُو
ءاجرألاىرثلانمهانسبتءاضوديلولابنوكلاىهدزاو
ءايضلادوجولايفرجفلانميرستامكحيسملاةيآْتََرسو
ءاّضوهبجئامىرثلافًارونملاوعلاوَضرألاألمت
ءامدالةوزغالٌماسحالماقتناالةلوصالٌديعوال
ءامسلابارتلانعتبانّلماملفبارتلارواجكلم

يفاوقباستنفلاةربابجنكلهتايحيفةحولمسريمل
يفًايقسومًانحلفلؤيمل.كرابملاهصخشلمهعئاورصيصخت
ديجمتلمهناحلأعورأاوعضوىقيسوملاةرقابعنكل،هتايح
.ميظعلاهمسا

حيسملاميلاعتيفظعاوم-ًاسماخ

:٨انحوي(»ملاعلارونوهانأ«١٩-ةظعلا
١٢(

بهذنمةريبكحيباصمنودقويدوهيلاناكميدقلايف
سانلاناكو.لكيهلايفةيلاعةيبهذريانمىلعاهنوعضيو
.حيباستوريمازمبنيمنرتماهلوحنوصقريدايعألاءانثأ
ءانثأيفًاليلبعشلاداقيذلارانلادومعلًاراكذتكلذو
يفءاسنلاراديفعوسيفقومويتاذف.رفقلايفمهلاحترا
رونوهانأ«:لاقوريانملاكلتنمناتنثادجوتثيحلكيهلا
رونهلنوكيلبةملظلايفيشميالفينعبتينم.ملاعلا
ريانملانعسانلاراظنألوحيلاذكهلاقهلعلو.»ةايحلا
اهيأ«:لوقيهنأك.كرابملاهصخشىلإاههّجويوةيبهذلا
لظلانموةقيقحلاىلازمرلانماولقتنتنامكلنآ،سانلا
.»رهوجلاىلا

مامأءيضيناكريانملابهيلإنوزمرتيذلارانلادومعنإ
،بسحفناعنكورصمنيبةريصقةفاسملوسانلانمةئف
انأ.ناكمورصعوليجلكيفهرسأبملاعلارونينإفانأامأ
ًارونتئجدقانأ«.اهتحنجأيفءافشلاوربلاسمشوهانأ
عمو.»ةملظلايفثكمياليبنمؤينملكىتح،ملاعلل
ناسلىلعءامسلاتانالعإلًاقفاومءاجعوسيحيرصتنأ
دهشتتنأ«:اولاق.هيلعاوضرتعانييسيرفلانأالإ،ءايبنألا
اوناكمهنأبملعلاعماذه.»ًاقحتسيلكتداهش.كسفنل
ىلعتاداهشلابةئيلميهو،مويلكةسدقملابتكلانوأرقي
لكلماحوهرهوجمسروهللادجمءاهبوهيتآلاايسملانأ
.هتردقةملكبءايشألا

مكلنأنونظتمكنأل)عوسيمهللاق(بتكلااوشِّـتف«
الذإنولضت...يلدهشتيتلايهو،ةيدبأةايحاهيف
ئطاخلابصعتلاوهنكلو.»هللاةوقالوبتكلانوفرعت

رظان«:يبنلاءايعشإلوقمهيفمتف،مهنويعىمعأدقًادج
.»ظحاليالوًاريثك

مالظلابستنأنمًالدب:نيصلاةفسالفدحألاق
نأكعنمياذامفيخأايةعئارةمكحهذه.ةعمشْدِقوَأ
هجوبجحييذلاكشلابابضوهأ؟اهبجومبلمعت
اليلاتلابو؟هتبحمءفدبوهرونبعتمتتالفكنعصلخملا
لبسةرانإلةعمشىلإكسفنتنألوحتتنأعيطتست
ءوضيففوقولاعيطتسيالكشلابابضنإ؟نيرخآلا
نيبواننيبةلصافتراصيتلايهانماثآامنإو،يهابلاههجو
.عمسنالىتحانعههجوتبجحاناياطخو،انهلإ

ٍروُنُتاَضْمَوحيسملاميلاعتيفظعاوم-ًاسماخ
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كنإفهسفننعهللانباةداهشلًادييأتتدرأاذإامأ
نمنيقوسممهتاداهشاوبتكنيذلاهللالاجرلاوقأيفاهدجت
:مهنمسدقلاحورلا

يفلوقيذاهصالخرونبعتمتيذلاىسينبدواد-
؟»فاخأنَّـمميصالخويرونبرلا«:٢٧رومزملا

انلبتك،لكيهلايفهدجمىأريذلايبنلاءايعشإو-
هللاهريسفتيذلاليئونامعمسابيتآلاايسملانعهتداهش
امك،قيضاهيلعيتللمالظنوكيالنكل«:لاقذإانعم
ريخألامركييلاتفنضرأونولوبزضرألوألانامزلاناهأ

يفنكاسلابعشلا.ممألاليلجندرألاربعرحبلاقيرط
توملالالظضرأيفنوسلاجلا.ًاميظعًارونرصبأةملظلا
.»رونمهيلعقرشأ

للهتءادفلانعهللارسهلنلعأذإنهاكلاايركزو-
يتآلالوبقلبعشلادعيسهنبانأسدقلاحورلابأبنتو
.»ةملظلايفنيسلاجلاىلعءيضيلءالعلانمقرشملا«

تاروهظروننمتاضموىوستسيلتاداهشلاهذه
يفىسوملرهظًاميدقف.ةدعتابسانميفدونجلابرديسلا
نيحو.قرتحتنكتملةقيلعلاو،بيروحلبجىلعةقيلعران

راننمدومعيفمهلرهظرصمنمليئارسابعشجرخ
يفىلجتديدجلادهعلايفو.ةشحوملاةيربلاربعمهداقو
يفرهظثيح،لبجلاىلعانحويوبوقعيوسرطبلعوسي
رهظو.رونلاكهبايثتراصوسمشلاكههجوءاضأف،هدجم
عطاسروننمءاهبيفقشمدقيرطىلعيسوسرطلالواشل

ةريزجيفبيبحلاانحويلرهظو.مايأةثالثرصبلاهنمفطخ
:مهلملايئارلالوقي.هينيعرهبديدشناعمليفسمطب
يفءيضتيهوسمشلاكههجوو،رانبيهلكهانيعتناكو«
.»اهتوق

اورانتساهيلإاورظننيذلالكو،ملاعلارونعوسيوهاذه
:هلوقلديدرتيهمويلاانلهتلاسرو.لجختملمههوجوو
نأل،روندالوأكاوكلسا«.»رونلاءانبأاوريصتلرونلاباونِمآ«
.»قحوحالصوربلكيفوهحورلارمث

امكرونلايفانكلسنإ«:انحويبوبحملاهلوسرلاقو
هنباعوسيمدو،ضعبعمانضعبةكرشانل،رونلايفوه
،ةملظلايفيشميالفينعبتينم«.»ةيطخلكنمانرهطي
ةرهزلابينركذياذهكرابملاهلوقو.»ةايحلارونهلنوكيلب

اهمئامكحتفتنأذنميتلاو،سمشلاةراودىعدتىتلا
اهؤازجأحبصتف،سمشلاقرشمهاجتايفاهقنعينحت
سردلاملعتنانتيلف.ةييحملااهتعشألوسمشلارونلةضرعم
سمشىلاًايلكهجتنف،)سمشلاداّبع(سمشلاةراودنم
ميلستوعوضخبهيلاهجتن.حيسملاعوسيانصلخموانبر
:ةلئاقلاةولحلاةمينرتلانيددرم

ٍروُنُتاَضْمَو)٨:١٢انحوي(»ملاعلارونوهانأ«١٩-ةظعلا
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ءاشتامكينْدُقويديبْذُخ
ءامسلاَرونيليليفىرأىتح

طوبغمءاطعيفيدافلاتاوطخنوعبتتيرونلادالوأو
اتناكناتضرممهتلعفاماذه.سفنلالذبدحىلابهذي
١٩٤٠ةنسكركندةكرعمءانثأيناطيربلاشيجلايفنالمعت
نمباحسنالاةكرعمنوضوخيءافلحلادونجناكامل،
نفسلابًاظتكمذئمويناكرحبلانإريراقتلالوقت.اسنرف
،رفودىلاكركندنمةيناطيربلادونجلالقنلتءاجيتلا
،كانهوانهةرازغباهممحبصتةيداعملاتارئاطلاتناكو
نيتللانيتضرمملاادعام...هسفنةاجنلىعسيٌّلكو
،نيباصملابةيانعلايفعوسيتاوطخعابتاىلعاتممص
نمنيديدعىحرجاتذقنأفطاشنودجبنالمعتاتحارف
دئاقامهيلإبلطرطخلامقافتنيحو.توملاقادشأ
:نيتلئاق،اترذتعاف،نفسلاىدحإىلعدوعصلاتايلمعلا
رخآحارجديمضتلبقناكملاحربنالنأىلعانممصدقل
،ةياهنلاىلانانحلاوةمحرلالعشماتلمحاذكهو.باصم
دورطملادرتسأو،لاضلابلطأ«:لاقيذلاكلذدجمل
هبىدتقُيعئارلاثملهنا.»حيرجلابصعأو،ريسكلاربجأو

نأنكميال.ملاعلارونمتنأ«:لاقيذلاعوسيلةداهشلايف
اجارسنودقويالولبجىلعةعوضومةنيدمىفُخت
نيذلاعيمجلءيضيفةرانملاىلعلبلايكملاتحتهنوعضيو

اورييكلسانلامادقاذكهمكرونءىضيلف.تيبلايف
.»تاومسلايفيذلامكابأاودجميوةنسحلامكلامعأ

ليجطسويفبيعالبهللادالوأاونوك«:سلوبلاقو
.»ملاعلايفراونأكمهنيبنوئيضتٍوتلموٍجوعم

»ملاعلارونوهانأ«

رونلا«هنأل،بعشنودبعشلتأيملهنألهلًاركشو
سنجنيبزييمتنود»ناسنإلكرينييذلايقيقحلا
ةأرملاىلعًاجاهوًارونىقلأدقف.نولونولنيبوسنجو
اهسدقواهمركأو،ًاميدقبوعشلادنعنأشاهلنكيمليتلا
ىلعهتيانعةعشألسرأو.سومانلاتحتةأرمانمهتدالوب
ةلوفطلانأشنمعفرف،مهبّدتعيدحأنكيملنيذلالافطألا

لثملنألمهوعنمتالوَّـيلإنوتأيدالوألااوعد«:لاقنيح
ةاطخلاىلعهصالخرونرشنو.»هللاتوكلمءالؤه
نيحمهرابتعامهيلاداعأف،عمتجملامهذبننيذلانيطقاسلا
.»ةبوتلاىلإًةاطخلبًاراربأوعدألِتآمل«:لاق

مورحملاولئاسلاىلعهنانحوهتقفشسمشقرشأو
:ًالئاقهتوخإمهاعدذإ،نيجسلاوضيرملاوليبسلانباو
.»متلعفيبف،رغاصألاءالؤهيتوخإدحأبمتلعفمكنأامب«
مهمالآلمحفنيملأتملاىنازحلاىلعهفطعرونلسرأو
هيفموييتأيسو.نزحلاربتخموعاجوألجرهتروريصب

لسرينأبيجعلهو.مهنويعنمةعمدلكحسميس
ًارارشأعيمجلاىلعهسمشانعمهللاوهيذلاليئونامع
؟نيملاظوًاراربأونيحلاصو

،رونللتدهشةَّـذفةيصخشانحويانلمدقهليجنإةلهيف
هللانملَسرمناسنإناك«:لاق.نادمعملاانحويوه
انحويو.»رونللدهشيلةداهشللءاجاذه.انحويهمسا
نكتمليبننممظعأهنإعوسيهنعلاقيذلا،نادمعملا

ةداهشتناكلب.نمزلااهيوطيتاعاسوأمايأدرجمهتايح
،دحأةداهشىلإجاتحيالرونلانأحيحص.رونللةقطانةيح
ءاجيذلابعشلاامناو.رونللدهاشريخءايضلانأل
،هينيعتمعأيتلاةملظلايفعبقيناكهيدفييكلعوسي
.هصلخييكلءاجيذلادجملابررصبيملف

دنعءدبلايفناكيذلاةملكلا:يليجنالاانحويلاق
ديحولامكًادجم،هدجمانيأرو،اننيبلحوًادسجراصوهللا
ةروصًاذخآهسفنىلخأةملكلاو.ًاقحوةمعنًاؤلممبآلانم
نأيرورضلانمناكاذهل.سانلاهبشيفًارئاصدبع
يخالميفليقامممتيلنادمعملاانحويهللالوسرهمدقتي
ناك.»يمامأقيرطلائيهيف،يكالملسرأاذنأاه«:يبنلا

ءاجهتصاخىلا.ملاعلاهفرعيملو،هبملاعلانِوّكوملاعلايف
رونللةداهشللنادمعملاانحويءاجاذهلو.هلبقتملهتصاخو
ٍخراصُتوصانأ«:بعشلايفىدانف.هبلكلانمؤييكل

اوبوت.ةميقتسمهلبساوعنصابرلاقيرطاودعأ:ةيربلايف
الو.ةبوتلابقيلتًارامثأاوعنصا.هللاتوكلمبرتقادقهنأل
مكللوقأينأل.ًابأميهارباانلمكسفنأيفاولوقتنأاوركتفت
نآلاو.ميهاربإلًادالوأةراجحلاهذهنمميقينأرداقهللانإ
عنصتالةرجشلكف،رجشلالصأىلعسأفلاتعضُودق
،ةبوتللٍءامبمكدمعأانأ.رانلايفىقلُتوعطقُتًاديجًارمث
نأًالهأتسليذلا،ينمىوقأوهيدعبيتأييذلانكلو
.»رانوسدقلاحورلابمكدمعيسوه.هئاذحرويسّلحأ

لثمتتنأبجيتنكامثيحيحيسملايخأايتنأو
،كلمعناكميف،تيبلايف:رونللدهشتفنادمعملاانحويب

.ةسينكلايفو،عمتجملايف

ٍروُنُتاَضْمَو)٨:١٢انحوي(»ملاعلارونوهانأ«١٩-ةظعلا
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يف.سانلاعيمجعمكتالماعميف:روننباككلستنأ
يف،زييمتنودبريغللكتبحميف.ًالمعوًالوقوًاركفكتنامأ
.بيلصلالمحيفةيحضتلا

»رصبأنآلاوىمعأتنك«٢٠-ةظعلا
)٩:٢٥انحوي(

،هلوحيتلاءايشألالامجبعتمتيملوىمعأدلُوناسنإ
:ءارعشلاةغلبهمألأسهلعلو

؟رمقلااموءايضلااموءامسلالكشاممأاي
!رثألااهنمىرأالونوثدحتتاهلامجب
؟رمتسمٍمالظيفٌمالظايندلاهذهله

ءيجينألبقريرشلاملاعلالثميىمعألاو،ىمعأناك
ةيلاخوةبرخءدبلايفتناكضرألانأامكهنأل.حيسملا
حيسملاءيجملبقملاعلاناكاذكه،ةملظرمغلاقوفو
.مالظلاريجايديفطبختي

ةهلآلاتائمسانلادبعةديعبلاخيراتلاباقحأيفو
نعنيبّنجتموةلهجركفلايملظممهترَّـيصيتلا،ةلطابلا

مهسوفناوملسأسحلااودقفذإو،مهبولقتظلغف.هللاةايح
اذكهسانلايقبو.عمطلايفةساجنلكاولمعيلةراعدلل

ءالعلانمقرشُملاءاجنأىلا،توملالالظوةملظلايف
لكىتح،ملاعللًارونتئجدقانأ«:هءادنسانلاعمسو
.»ةملظلايفثكمياليبنمؤينم

،هيلعننحتحيسملاعوسينألهلًائينهفىمعأدولوملاامأ
ةايحيفبيجعرسنعفشكرصبلاةمعنهبهينألبقو
.نمؤملا

ىتحهاوبأمأاذه،أطخأنم«:هذيمالتهلأسنيحف
لامعأرهظتلنكلو،هاوبأالواذهال«:باجأ»؟ىمعأدلُو
دوهيلاهبدقتعيناكاملحيحصتبرلاباوجيفف.»هيفهللا
نممهفنو.اياطخلاوبونذلاىلعًاصاصقيتأتايالبلانأب
نينمؤملاءالببًانايحأحمسيهللانااذهحيسملانالعا

.مالآلاةسردميفمهبيذهتويحورلامهريخل

نمةلسلسبيلتُبا،رابهنأببرلاهلدهشيذلابويأف
نحتميلامنإههركيناكبرلانألال،ةيساقلابئاصملا
.هللاةسادقيفهكارشإلًاديهمتهناميإ

تابرضلاببويأبرضُيملول«:بهذلامفانحويلاق
يفسلجيملولو.رباصلاهنامياةعشأترهظاملةميلألا
راصدقو.»تايحورلايفهانغنمًائيشانفرعامدامرلا
عوسييفهدجمراهظإلهللااهمدختساًةادأىمعأدولوملا
عوسييفدسجتدقهللانادناعملابعشلامهفيل،حيسملا
.»انعمهللا«ريصيل

امنيحيتوخإايحرفلكهوبِسحا«:بوقعيلوسرلالاق
ئشنيمكناميإناحتمانانيملاع،ةعونتمبراجتيفنوعقت
نيماتاونوكتيكل،ماتلمعهلنكيلفربصلاامأو.ًاربص
.»ءيشيفنيصقانريغنيلماكو

فرعُتلملأتننأبحمسيهللانإنيقيّدصلادحألاق
اهنمثديدحةعطقذُخ:لاقفًالثمكلذلبرضو.انتميق

زواجتتليخللٍتاودحاهنمتعنصاذإف،تارالودةسمخ
ةطايخللًاربإاهنمتعنصنإنكلو.تارالودةرشعلااهتميق
ٍتارفشاهنمتعنصنإو.رالودةيامثالثاهتميقحبصت
اهنمتعنصنإو.ًارالودفالآةعبرأاهنمثغلبيةقالحلل
رسلاامأ.ًارالودفلأةيامثالثاهنمثحبصيةعاسللتاصاقر

تابرضاهلُّمحتىلإدوعيفوحنلااذهىلعاهتميقعافترايف
مالآلاببذهتينمؤملااذكه.رانلانوتأيفرهصلاوأ،ةقرطملا
اذهيفزاجسلوب.نحملاوتاقيضلالامتحابىكزتيو
يف«:لاقهنكلو،تاقيضلاعاونأدشألمحتذإرابتخالا

.»انبحأيذلابانراصتنامظعياهعيمجهذه

ينيعهبىلطوًانيطعنصوضرألاىلععوسيلفت
.»ماولسةكربيفلستغابهذا«:هللاقو،ىمعألا
.ًاريصبراصولستغاوىضمف

هعنصيذلامهرملااذهنمنوبجعتيانرصعءابطألعل
ملنكلو!ضرألابارتنمعوسي وهعوسيسيلأ؟بجعلاَِ
يفخفنو،ضرألابارتنممدآلبجيذلاميظعلاقلاخلا
نإبجعتنفيكف؟ةيحًاسفنمدآراصف،ةايحةمسنهفنأ
؟ىمعأدولومللنينيععنصيلاهسفنةداملامدختسا

.لَسرمهانعمنأل»ماولس«ةكربلامساوهفشهدملاامأ
برلاحور«:حيسملالوقىلاانراظنأهّجويمسالااذهو
،يمعانلك.»رصبلابيمعلليدانألينلسرأهنأل...َّـيلع
عوسينأانتداعسلنكلو،ًايحورًايمعانكلقألاىلعوأ
انأ«:لئاقلاهؤادنكاتأله.ةيحورلاةريصبلاانبهيللَسرم
نوكيلب،ةملظلايفيشميالفينعبتينم.ملاعلارونوه
ىمعأدولوملاةايحنأرمألايفبيجعلاو؟»ةايحلارونهل
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ةقيلخحيسملايفراصف،ماولسهايميفلستغااملاحتّريغت
وهاذهسيلأ:نولءاستياوحارناريجلانأىتح.ةديدج
!؟يطعتسيوسلجيناكيذلا

كرّيصيف،حيسملاحارجنمقفدتملانيعملابلستغاف
.ًامالسًاعناصًاديدجًاناسنالسغلا

هتايحتناكو،يطعتسيوسلجيناكيذلاوههنامعن
ملاعلايفراصدقو،ةيساقةبرجترقفلاو.ريقفوىمعأةاسأم
جتنتتراصوهببسبتنعُلضرألانأل،مدآنايصعلةجيتن
رشندقو،ناميإللٍساقناحتمارقفلا.ًاكسحوًاكوش
حمسياذامل:لءاستتتحارفةريثكسوفنيفكشلابابض
ملألادوجويفًةمكحهللانأنيملاعريغ؟هذهكٍسآمبهللا

.ضرألاىلع

مدعني،يهتشناملكبضرألايفانعتمتولانلعلف
ملألايفهللاةمكحنوكتدقو.ةايحلاهذهءارواميفانريكفت
لالخنمهارنل،هصخشلقمعأةفرعملانلوقعحتفتنأ
لكقوفمالآلاهتعفريذلابويأعملوقنو،انعومد
،ينيعكتأرنآلاو،كنعتعمسنذألاعمسب«:تايداملا
.»دامرلاوبارتلايفمدنأوضفرأكلذل

ةدايزةيلوؤسمنأيهو،اهكردننأبجيةقيقحكانهو
:اهنمةديدعبابسألمهسفنأرشبلاىلععقتزوعلاتالاح
.ةمحرلانممهبولقولخو،مهتينانأوءاينغألاعشج

نمسانلابفصعتيتلابراجتلابعمسًاكساننإليق
امردقبنيبَّـرجملامدخيلبهذوهتعموصكرتف،رقفلاءارج
هيديعضيًاناسنإدهاشلوجتيوهاميفو.تاقاطنمهل
ّيلعىضم:لاقف؟خألااهيأكلامهلأسف،ًاملأتمهتدعمىلع
يفينضعيفينعملأبرعشأانأو،ماعطنودمايأةثالث
ملهنكلو،فرصناوزبخةرسككسانلاهلوانف.يئاشحأ
هتدعمىلعدشيرخآًاناسنإدهاشىتحًاديعببهذي
ٍماعطنمُترثكأ:لاقفهملأةّلعنعهلأسف.ًاملأىولتيو
كسانلاعفرذئدنع.مضهلارسعبتبصُأوتمَّـختافمسد
!ءايمعلاةيرشبلااهتيأِكيلعهافسأو:خرصوقوفىلاهينيع
هماعطنمًاضعبىطعأعبشلاةرثكنمعجوتملااذهنأولف
!عئاجلااكشاملومختملااكشامل،عئاجلاكاذل

ناكيفُشيذلاىمعأدولوملانأيليجنإلاانحويانربخي
نيذلانييسيرفلاريذحتلعوضخلاىبأهنأل،ًارئاثوًاعاجش
مغرو.عوسيعمًةلصماقأهنألعمجملانمدرطلابهورذنأ

عوسيىعدُيناسنإ«:لاقوًاراهجعوسيلدهشريذاحملالك
نمضتتانهتغيصامك»ناسنإ«ةملكو.»َّـينيعحتف
اذهيفو.ةءورموةماهشوةلوجرنمةلماكلاةيناسنإلا
حتفعوسيىعدُيناسنإ:مهللوقيهنأك،دوهيلاةداقلخيبوت
وهاذه.روشقلاالإةيناسنإلانممكلسيلفمتنأامأ،َّـينيع
نأةمعنلانيذلاباشلااذهبعفددقوعاجشلاءافولا
.اهبهاولدهشي

سيلأ،حيسملاءلملككلبهُويذلايخأايتنأو
رمألااذهكضرعيدق؟ةداهشلاهليدؤتنأءافولانم
ةداهشلانأركذانكلو.اهنمكسفنىلعقفشت،تاقياضمل
ليجلكيفهيراتخمرمأدقف،هؤادأبجيٌضْرَفعوسيل
يفًادوهشيلنونوكتو«:لاقذا،هلئاضفباوثدحينأبرصعو
.»ضرألاىصقأىلإوةرماسلاوةيدوهيلاوميلشروأ

هنأىرن،يفُشيذلاىمعألااذهةداهشيفلمأتننيح
دعصمث،عوسيىعدُيناسنإهنإلاق،ًالوأ:اهئادأيفجَّـردت
ًاريخأو،هللانمهنإلاقفىقترامث،يبنهنإلاقفةجرد
.هللانباهنأبفرتعافةمقلاىلالصو

.هصالخبٍمويىلإٍموينمثّدحونمؤملايخأايدهشا
:حيسملانعًابلاطكبظعيهللانأك،هنعريفستنأ
،روصتتاممرثكأكنوقمريسانلاناركذا.هللاعماوحلاصت

ناو.حيسملاةسينكيفوضعدرجممأًارشبمتنكءاوس
حيسملاةلاسرنوكتنأكبلاطتعمتجملايفكتلاسرةعيبط
فرُعدقو.سانلاعيمجنمةءورقملاوهللاحوربةبوتكملا
املًاقفوحيسملاىلعنومكحيسانلامظعمنأرابتخالاب
.همسابنودانينيذلاكولسنمهنوري

نمؤملاكلذ،يفُشيذلاىمعأدولوملايفىرنكلذكو
ةنهكلاهلىدصتدقل.داهطضالامغرتبثيذلا
عوسينأهتداعسلنكلو،هودرطمثهومتشونويسيرفلاو
.هدجو

عوسينأل،ربلالجأنمتدرُطاذإيخأايسئتبتالف
نعشتفأاذنأاه«:مويلكلوقيهنإ.دورطملكُذالم
ربجأو،دورطملادرتسأو،لاضلابلطأ...اهعمجأويمنغ
.»حيرجلابصعأو،ريسكلا

رّكنتلاي.هلارَّـكنَتهيدلاونأباشلاملآامدشألعلو
!هّضمأام!نيدلاولا
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،يادلاويلركنتنيحيتثادحيفهبُتررمرابتخااذه
ةعمدلاحسمويمالآلمحويندجوامناعرسعوسينكلو
ةسينكو،ًابأهللايلراصف.هتصاخىلإينمضوينيعنم
.تاوخأوةوخإهللاوراتخمو،ًامأحيسملا

ناكيفكي.ربلالجأنمدورطملايخأاينزحتال
مهلنأل،ربلالجأنمنيدورطمللىبوط«:لاقحيسملا
.»تاومسلاتوكلم

اهبانيعُديتلاانتوعدظحالننأانببيهتهللاةلاسرنإ
ًاضعبانضعبنيلمحتم،ةانألوطوةعادووعضاوتلكب
يفوهحورلارمثنأل،روندالوأككلسنلانيعُددقل.ةبحملاب
.برلادنعٌّيضرموهامنيربتخم،قحوربوحالصلك

)١٠:٩انحوي(»بابلاوهانأ«٢١-ةظعلا

،ةددعتمباوبأنمةداعسلاغولباننمزيفسانلالواحي
يقيقحلابابلانوفرعيالفنوئطخينيذلارثكأامنكلو
ناكامنيبخبطملالخدييذلاىمعألاكمهلَثَم.اهيلايدؤملا
،ىمعأهنأل،بيرغبسيلاذهو.مامحلالوخديغبي
عمهنأديب.اهيحتافلبيجتستنأاهتعيبطنمباوبألاو
غولباوعاطتسانوريثكلافسانلاةهامعوباوبألاددعت
وهبابلااذه.ةايحلاىلايدؤملابابلااوفرعمهنأل،ةداعسلا
لاقدقو،هللاحرفىلإنمؤملالخديهبيذلاحيسملاعوسي
هلحتفُيعرقينمنإلجأ.»مكلحتفُياوعرقا«:دجملاهل
ريغنمنيلخادللّدعملالابقتسالانعفلتخيًالابقتسادجيو
.بابلا

راضمنعرمخلاىلعًانمدمًاباشمويتاذُتملك
يفءاشتاملق«:لاقف.ًايحوروًايبدأوًايدامتارِكسُملا

ملأ.ةيطخةرمخلالوانتنأبينعنقتنلكنكلو،رمألااذه
املو.»؟ناسنإلابلقحرفيرمخلانمليلق:حيسملالقي
:ماركلاهلسرهلاقلب،اذهكًائيشلقيملحيسملانأهلتدكأ
ال«:لاق،تاومسلاتوكلمنولخديالنيريكسلانا
يقلستمنإعقاولايفو.»طئاحلاقلستننأاننكمي!سأب
النوقراسلاو،صوصلوقاُّرسءالؤهنكلو،نوريثكطئاحلا
اولخدينأنوعيطتسيالو.تاومسلاتوكلمنولخدي
نوقثيالمهنأك،هللاراكفألةرياغمًاباوبأوًاقرطنوراتخيمهنأل
نأدحأردقيال،ةايحلاوقحلاوقيرطلاوهانأ«:لاقيذلاب
.»يبالإبآلاىلإيتأي

حارمهضعبف.ةفلتخملاباوبألانوقرطياوحاراذهلو
.ةداعسلاققحيملعلاناًانظ،ملعلابابنمةداعسلادشني
!رامحلاالإهبىضريالو،راعلهجلافىتفايْمَّـلعتاولاقف
،راكفألالقصيولوقعلارينيوه،روننولوقيامكملعلاو
....ةيناسنإلاراهدزايفدعاستةريثكلئاسوفشتكيو
دوقيناعيطتسياليلاتلابوبلقلارينيالملعلانكلو
يفلب.ةداعسالهنودبيذلا،هللاصالخىلاهبحاص
وهيذلارورغلاووهزلاةقامحىلاهبحاصبعفديةريثكنايحأ
ملعلا«:سلوبلوسرلالاقًاميدقو.برلانيعيفةهركم
نمرشوهامىلاملعلادوقيدقو.»ينبتفةبحملاامأخفني
اذهءاملعنمنيريثكةلاحيفىرنامكلهجلاوةقامحلا
اوقمحلب،هوركشيوأهودجميملهللااوفرعذإنيذلا،رهدلا

مهنأنومعزيمهامنيبو،يبغلامهبلقملظأومهراكفأيف
ملاعلوّحينأنمدشأةقامحةيأو.ءالهجاوراصءامكح ٌِ
؟ءانفلابملاعلاددهتةرمدمٍةحلسأىلاةليوطلاهتارابتخاَةرمث
راكفأرشنلهملقركفمسركينأنمدشأٍلهجيأو
.روجفلاوةيحابإلا

يقتياليذلارفنلااذهيهانليجاهبينُمةبكنربكأنإ
بتكلابقوسلااوقرغأنييحابإنيدحلمباّتُكنمهللا
لكباهتعلاطمىلعليجلاءانبأّبكنايتلا،ةرجافلاةعيلخلا
نظو،تاسدقملاباوناهتساوتايبدألامهدنعتّندتف،مهن
ةبحمتناكف،عساولاءارثلايفةداعسلانوغلبيمهنامهضعب
نيريثكلاعمطلايفتداتقايتلا،ًادجةئطاخلاةبحملالاملا
.باصتغالاوراكتحالاوشحافلاابرلاك،ةنئاشاياطخىلإ
ذإتاموصخلاةلعوهو،ةيناسنإلاايالبربكأنمعمطلا
دارفألانيبتافالخلابشنتف،هسفنلتاريخلاركتحي
.تاعامجلاو

تاموصخلاوبورحلانيأنم«:بوقعيلوسرلالاق
نوهتشت؟مكئاضعأيفةبراحملامكتاذلنمتسيلأ؟مكنيب
نأنوردقتمتسلونودسحتونولتقت.نوكلتمتمتسلو
المكنألنوكلتمتمتسلونوبراحتونومصاخت.اولانت
يكًايدرنوبلطتمكنألنوذخأتمتسلونوبلطت.نوبلطت
هاغتبانإ،رورشلالكلٌلصألاملاةبحم.»مكتاذليفاوقفنت
.ةريثكٍعاجوأبمهسفنأاونعطو،ناميإلانعاولضٌموق
دحأيبلخدنا.بابلاوهانأ«:مويلكحيسملالوقيو
:مويلكيدانيو.»ىعرمدجيوجرخيولخديوصلخيف
.»مكحيرأانأولامحألايليقثلاونيبَعتملاعيمجايَّـيلااولاعت«
.»ًاجراخهجرخأالفَّـيلالبقُينم«:ًالئاقمويلكدكؤيو
اهءاروىرخأًاباوبأنوعرقيونوريثكلابهذياذهلكعمو
.سأيلاوةبيخلاولشفلا
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باصمانأ:هللاقويناسفنبيبطىلالجرءاج
يننإ.دوجولاتمئسوةايحلاتللمدقو،سفنلاضابقناب
هعوربيبطلاأدهف؟يلجأنمًائيشعيطتستلهفسئاب
سانلاكاحضإبرهتشاجّرهمناونعهاطعأمثمالكلافيطلب
اذهتالفحرضحا:هللاقو.مهسوفنيفحرملاةراثإو
لجرلازهف.كتلاحنّسحتبليفكانأو،عوبسأةدمجرهملا
دقو،جرهملاوهانأفيقشلاانأيحيو:لاقوىسأبهسأر
كاحضإعطتسأملينكلو،ًالعفسانلاكحضُأنأتعطتسا
!بيئكلايبلق

ىقبيهسفنداعسإلواحامهمف،ناسنإلاوهنيكسم
ىقبيسو.ةايحلاىلايدؤملابابلافرعيملنإ،ًاسعاتًايقش
هللاعمةكرشلاةايحبعتمتيملنإةايحلابًامربتمسفنلاغراف

رربتيملنإًابرطضمًارئاحىقبيسو.سدقلاحورلاحرفيف
.حيسملاعوسيانبربهللاعممالسهلريصيوناميإلاب

رسنععوسيبرلافشكلبجلاىلعةظعلايف
.»نيكاسمللىبوط«:هتاملكىلوأتناكو،ةداعسلا
الوضيرعلاهاجلابالوملعلاباللانُتالةداعسلانأبحضوأف
نمضتالتعستاوتمظعامهماهلكهذهف.عساولاءارثلاب
ىتمهناف،سفنلاةنيكسهلرّفوتالو،هللامالساهبحاصل
ىلعاولكتتال.هلاومأنمهتايحتسيلفريثكناسنإلناك
الفىنغلادازنإ.فطخلايفًالطاباوريصتالوملظلا
هلكملاعلاحبرولناسنإلاعفتنياذاملب.ًابلقهيلعاوعضت
؟؟هسفننعًءادفناسنإلايطعياذاموأ،هسفنرسخو

اهتايرظنواهتافسلفبملاعلاراكفألواحتًاثبع،يتوخإاي
.هللانودبءادعساوشيعينأسانلاعسويفهنأبانعانقإ
اذهالإهتبريذلاانليجلةيرصعلاتافسلفلاتلمعاذامو
تاردخملاىلعنينمدملاونيريكسلانمديدعلاددعلا
ةلشافلاتاجيزلاةرثكبانرصعزيمتيَملَوأ؟ًايسنجنيفرحنملاو
؟؟ةرئاحلاسوفنلاوةمطحملاتويبلاو

؟فحصلايفاذام

تملستسااهنأللوميدلابترحتناراكعنمةاتف-
!اهرجهمثاهبررغفلجرل

عمبرهتل،اهلافطأواهجوزتكرتحايشلانمةديسو-
!ميسولااهراج

نمةركبهتدلاوةمجمجمطحتوريبنمباشو-
لاملاهئاطعإنعتفقوتاهنألضرألاىلعاهغامدرثنوديدح
!هتاذلىلعقفنيل

يفهللاعضينأنسحتسيململعوأةفسلفلنكميله
؟اياطخلاوبونذلايفةتئاملاسوفنلاهذهييحينأهتفرعم

رهطو،ةايحلاوقحلاوقيرطلاانفرعنيذلانحنانلنآدقل
نآ..يحلاهللامدخنلةتيملامعأنمانرئامضحيسملامد
برلااهعضويتلاةيلوؤسملابمايقللّبهنوًةربعذخأننأانل
،ةايحلاوقحلاوقيرطلاوهيذلاىلإنيلاضلايدهنل.انيلع
هريغٍدحأبسيليذلايدافلاصلخملاقيرطيفمهعضنف
نأحيسملايفهللالمعلدوهشكانتابجاونمو.صالخلا
تامنيذلاىرايحلاءالؤهعانقإليبسيفدهاجنودهاجن
ملاعلانأو،ُريرشلايفعضُودقهلكملاعلانأمهلجألحيسملا
مهببيهننأو.ةداعسلامهبغلبينأنودهتاوهشويضمي
،ةيداملاراكفالاوتافسلفلاومولعلايفمهتقثنماوللقينأ
.هللايفمهتقثلكاوعضيل

نولغشياوذخأنيذلاسئانكلاةداقلهللاةلاسرلوقت
حورعمًاقفتمهلعجونيدلاريوطتلٍتالواحميفمهراكفأ
يفةديدجتايرظنىلإنوجاتحيالسانلانإ:رصعلا
،حيسملاباودتقانينمؤمىلإنوجاتحييرحلابلب،نيدلا
عضاوتلاةهجنمءاوس،حيسملايفيذلاركفلامهيفشاعو
يتلاةمدخلاةهجنموأ،تاذلاناركنىلإبهذييذلا
ناكنإهنأل.ءابحألانعسفنلاعضوىلإبحلايفبهذت

تايرظنلاىدحتينأرهدلااذهءانبأدحأعسويف
امكشيعيًانمؤمىدحتينأدحأعسويفسيلف،ةيتوهاللا
هماوقاذهكٍنيدريوطتىلإجاتحنلهو.حيسملاليجنإلّقحي
كسفنلكنموكبلقلكنمكهلابحت«:ةلئاقلاةيصولا
؟»كسفنككبيرقبحتو،كتردقلكنمو

ساسأىلعّينبماذهكنيدريوطتىلاجاتحنلهو
مكبسانلالعفينأنوديرتاملك«:ةيبهذلاةدعاقلا
نيدريوطتىلإجاتحنلهو.»مهبًاضيأاذكهمتنأاولعفا

.مكينعالاوكراب.مكءادعأاوبحأ«:هيقنتعمرمأياذهك
مكيلانوئيسينيذلالجألاولصو،مكيضغبمىلإاونسحأ
؟»مكنودهطضيو

ءاقنوةبيطلاةودقلانإ«:نياتشناريهشلاملاعلالاق
يهةيحضتللدادعتسالاوايلعلالُثملابناميإلاوبلقلا
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لبقتسميفءاجرلاققحتنأنكمييتلاةديحولالئاسولا
.»لضفأ

،همالسبانعتمتوهتوالحانقذوعوسيانفرعنيذلانحنو
يذلالئاضفبربخت،ةقطانةيحةداهشنوكننأانمبولطم
اندنعامبملاعللدكؤنل،بيجعلاهرونىلاةملظلانماناعد
دقانحيسمنأةمدخحوروةيحضتوتاذناركنوبحنم
.لضفأمهلنوكيلوةايحمهلنوكتلملاعلاىلإًةقيقحءاج
يففوقولاىلاةدوعللانسئانكببيهننألناوألانآهناو
.اهتحنجأيفءافشلاديدجنمسمتلتل،ربلاسمشءوض
رونمتنأ«:حرفبوةيناثانحيسملوقيكلذانلعفىتمو
.»!ملاعلا

انحوي(»مكيفانأوَّـيفاوتبثا«٢٢-ةظعلا
١٥:٤(

.نوردقيداونوربعيمهوهذيمالتلعوسيهلاقاماذه
ملاعوهويناميسثجناتسبىلإهقيرطيفٍذئتقوناكو نأٌِ
ىلإملسُيويدايألاهيلعىقلُتسليلقاّمعف.تتأدقهتعاس
يقلينأةبسانملايفدارأف.بلصُيلبعشلاءاسؤروةبتكلا

نأهتياغو،تابثلاعوضوميفةريخأًةظعهتصاخىلع
يتلاو،عقتنأةعمزملاثادحألاةهجاوملمهمئازعددشي

ىلااذوهيبعفدنادعب،ذيمالتلاةلبرغلناطيشلااهلغتسيس
.هديسناركنىلعسرطبلمحوةنايخلا

هبشلاهجوأنأل،هميلعتلّثميلةمركلاعوسيراتخا
ةمركلاةقالعوهذيمالتبحيسملاةقالعنيبةددعتم
ناصغألاةايحةمركلاريصتيتايحلاماظنلايفف.اهناصغأب
رظنميفًاضيأو.هبنمؤملكلٌةايحوهعوسينأامك
ةلومحميهوةمركلانأل،بولصملاعوسيلليثمتةمركلا

دوعىلععفترانيحعوسيلةروصمدقتداوعألاىلع
.بيلصلا

.يتبحميفاوتبثا،يمالكيفاوتبثا،َّـيفاوتبثا

ناميإلاىلعموقيهتبحموهمالكيفوحيسملايفتابثلاو
مزلتسياذهو،لاوحألاوفورظلاتناكامهمهبرمتسملا
مكو.ةماتةقثهيفةقثلاو،ًالماكًاميلستهلةايحلاميلست
:نيسسفألالجأنمسلوبةبلطب»اوتبثا«هتملكانركذت
نولّصأتممتنأو،مكبولقيفناميإلابحيسملالحيل«
حيسملايفلصأتييذلانمؤملاف.»ةبحملايفنوسّسأتمو
كلسيوهبلقببحيو،هركفركفيوهتايحبايحيهيفسسأتيو

رابتخالاوهاذه.هرامثرمثيوهحوربمدخيوهعضاوتيف
،تبلُصحيسملاعم«:لوقلابهنعّربعوسلوبهزاجيذلا
سيركتلاحوربلاقناىلا.»َّـيفايحيحيسملالبانأالايحأف
.»حبروهتوملاو،حيسملايهةايحلايل«:لماكلا

نوكينأبجيحيسملايفتبثنيكل:ءايقتألادحألاق
يفو،حيسملاتوصنذألايفو،حيسملادجمنيعلايفانل
لاقامدنع.حيسملاةملكهافشلاىلعوحيسملاةبحمبلقلا
ناك»ةبحملاوءاجرلاوناميإلاتبثيفنآلاامأ«:سلوب
،اهبلقءاجرلانأو،ةيحيسملاةيادبوهناميالانا:انملعي
اذهلو،تيبثتلاعرديهةبحملا.اهجاتواهدجمةبحملانأو
.»يتبحميفاوتبثا«:دجملاهللاق

ةيادبصحفننأيفكيال«:سوانيريإهللالجرلاق
هلثم.اهتياهنىلاهتايحعبتتننابجيلب،يحيسملا

ىلعانمامتهاّبصنيالءانيملانمعلقُتنيحيتلاةنيفسلاك
ءانيملاىلااهلوصوىلعّبصنيامردقباهعالقإةيفيك
.»دوصقملا

يساقيًاليوطًانمزيقبرّلومينيناملألاسقلانإليق
نكيملو،رلتهنمٍرمأبلاقتعالاتاركسعميفباذعلا
نينسدعبو.حيسملايفهتابثوهناميإنعًائيشفرعيملاعلا

:ةروهشملاهتلاسربثعبينأعاطتساةيساقلامالآلايفةديدع
طسورحبلابابعرخمتةنيفسكينإيناسلنعاولوق«
.»ةنيتملابحلاوحلاصهللانكل،ةيتاعةفصاع

ًالهسسيلنكلو،حيسملالبقينأناسنإيأعسويف
ليجنإلاةبَتكانربخأدقف.تاقيضلامغرًايحيسمىقبينأ
نكلو.هوعبتينأيفاوبغرو،حيسملامالكباورثأتنيريثكنأ
اوفرصناىتحتاداهطضالاوتامواقملامهنُيْعألتحالنأام
مظعي«:مهراعشراصوهيفاوتبثنيذلاسكعب.هنع
:لاثمألارفسيفناميلسلاق.»انبحأيذلابانراصتنا
املو.»ةوقدادزينيديلارهاطلاو،هقيرطبكسمتسيرابلا«
.هبكسمتسننابجوبآلاىلاانقيرطوهعوسيناك
يتأيٌدحأسيل.ةايحلاوقحلاوقيرطلاوهانأ«:هلوقاوركذا
.»يبالإبآلاىلا

:انيضتقيقيرطلااذهكولسنكلو

نوملعتالمكنألًاذإاورهسا«:حيسملالاق:رهسلا-أ
ءاجاذإنيذلاديبعلاكئلوألىبوط.مكبريتأيةعاسةيأيف
قطنمتيهنامكللوقأقحلا.نيرهاسمهدجيمهديس
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نأل،اورهسا«:سرطبلاقو.»مهمدخيومدقتيومهئكتُيو
.»وههعلتبينمًاسمتلملوجيرئازٍدسأكمكمصخسيلبإ
اهارتشاهناىتحهللاىلعةزيزعلاكسفنىلعرهسايخأاي
كلذل،ملاعلايفءيشمهأكسفن.هنباحيسملاعوسيمدب
اذام«:عوسيبرلالوقركذا.اهصالخلمهتالنابجي
اذاملب.هسفنرسخوهلكملاعلاحبرولناسنإلاعفتني
»؟هسفننعءادفيطعينأناسنإلاعيطتسي

اوبقارومكدالوأىلعاورهسا،تاهمألاوءابآلااهيأ
قالخألادسفتةيدرلاةرشعلانألاوظَّـفحتو.مهرشعم
خمشُيالهللا،اولضتال«:ةيلوسرلاةملكلااوركذا.ةديجلا

نمنأل.ًاضيأدصحيهايإناسنإلاهعرزييذلانإف،هيلع
،حورللعرزينمو.ًاداسفدصحيدسجلانمف،هدسجلعرزي
.»ةيدبأةايحدصحيحورلانمف

اولخدتالئلاولصواورهسا«:ديسلالاق:ةالصلا-ب
اذهتارايتدضتابثللةوقىلاةجاحيفنحن.»ةبرجتيف
ةالصلابلانُتةوقلاهذهو.ريرشلايفهلكعضُويذلاملاعلا

عيمج.»اهلعفيفًاريثكردتقترابلاةبلط«:بوتكموهامك
اوعاطتساف،ةالصتاديسوةالصلاجراوناكناميالالاطبأ
اولان،ًارباوعنص،كلامماورهقف.مهعمهللااورفنتسينا
دحنماوجن،رانلاةوقاوأفطأ،دوُسأهاوفأاوّدس،ديعاوم
.برحلايفءادشأاوراص،فعضنماووقت،فيسلا

نأل،اوعضاوت«:لوقتةيلوسرلاةملكلاف:عضاوتلا-ج
.»ةمعنمهيطعيفنوعضاوتملاامأ.نيربكتسملامواقيهللا
يف:همساسودقلا،دبألانكاسعفترملايلعلالاقاذكه«
عضاوتملاوقحسنملاعمو،نكسأسدقملاعفترملاعضوملا
.»نيقحسنملابلقييحألو،نيعضاوتملاحورييحأل،حورلا

نوديرتامنوبلطتمكيفيمالكتبثوَّـيفمُّتبثنإ
ةملكلاكلريصتحيسملاةملكيفتبثاف.مكلنوكيف
كتابثنادكأت.نيمآلااهيفومعَّـنلااهيفهللاديعاوم:ةزيزعلا

هبحتفت،كدييفًاحاتفمكرابملاهمسالعجيحيسملايف
يمسابمُتلأسامهم«:هلوقكاتأله.هللاتاكربنئازخ
النيذلارثكدقل.»نبالاببآلادجمتيل،هلعفأكلذف
مدعوهببسلاو،مهتاولصبانمايأيفنوبلطيامنولاني
،نوباترممهنا.هتبحميفوهتملكيفوحيسملايفمهتابث
.برلادنعنمًائيشلانيال)بوقعيلوسرلالاق(باترملاو
.يتبحميفنوتبثتياياصومتظفحنإ.يتبحميفاوتبثا«
فرعياذهب.ًاضعبمكضعباوبحتنايتيصويههذهو
.»ضعبلًاضعببحمكلناكنإيذيمالتمكناعيمجلا

هاياصوةصالخو،هاياصوظفحىلعموقيحيسملايفانتابثف
اوبحتنأ:مكيطعأانأةديدجةيصو«:يهو،ةدحاويف
.»ًاضعبمكضعب

نإ«:لاقفةيصولاهذهىلعيليجنإلاانحويبّقعدقو
.انيفتلمكتدقهتبحموانيفتبثيهللاافًاضعبانضعببحأ

نماناطعأدقهنأ:انيفوهوهيفتبثناننأفرعناذهب
حرفةبحموهحورلارمث«نأل!ةيطعنماهدجمأامو.»هحور

دض،ففعتةعادونامياحالصفطلةانألوطمالس
.»سومانسيلهذهلاثمأ

اذهبمكتمَّـلك«:عوسيلاقيعادولاهباطخماتخيف
.مكلكرتأًامالس.مكحرفلمكيومكيفيحرفتبثييكل

.»انأمكيطعأملاعلايطعيامكسيل.مكيطعأيمالس
الناونصمهمالسونينمؤملاحرفنأاذهيفىنعملاو
،مهيفحيسملاوحيسملايفنينمؤملااتِّـبثينأامهلمعو.ناقرتفي
بحنعمهلصفتنادوجولايفةوقعيطتستالثيحب
.مهيداف

لقُنف،ةريطخحارجبكراعملاىدحإيفيدنجبيصُأ
ةيأنم:نيلوؤسملادحأهلأسكانهو.ىفشتسملاىلا

:لوؤسملالاقف.حيسملاةسينكنمباجأف؟تنأةسينك
نيقييأنممهفأنأيدصقامناو،يحيسمكناُتمهف
:لاقوبيرغرونبعشيوهوههجوحيرجلاعفرف؟تنأ
النأبنّقيتميننأبملعافالأ.انأنيقييأنمينلأست
وأةرضاحرومأالوتاوقالوةكئالمالوةايحالوتوم
نأردقتىرخأةقيلخالوقمعالوولعالو،ةلبقتسم
.انبرعوسيحيسملايفيتلاهللاةبحمنعانلصفت

:عئارلاهلوقبناصغألاوةمركلالَثمعوسيمتخًاريخأو
هلمعيامملعيالدبعلانأل،ًاديبعمكّيمسأدوعأال«
املكبمكتملعأيننأل،ءابحأمكتيمسدقينكل.هديس
.»انأمكتببحأكلذكبآلاينبحأامك.يبأنمهتعمس
ًاجذومنهليوامسلاهيبأةبحمحيسملالعجينأٍزايتمايأف
انتبحملًاجذومنيوامسلابآللهتبحملعجينأو،انلهتبحمل
!هل

ًاريهطتهسفنبعنصنأدعبيذلا،حيسملافطلىنغلايف
يفةكرشلابسرطبهاعدامىلاانبومسلادارأ،اناياطخل
وهكلذىلإليبسلانأًايلمعانمّلعو.ةيهلإلاةعيبطلا
يفتبثيةبحملايفتبثينمو،ةبحمهللا«.هتبحميفتابثلا
.»هيفهللاو،هللا
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رمثباوتأتنأ:يبأدجمتياذهب«٢٣-ةظعلا
)١٥:٨انحوي(»ريثك

يبأدجمتياذهب«:هذيمالتلعوسيلاقةمركلالثميف
انأوّيفتبثييذلا.يذيمالتنونوكتفريثكرمثباوتأتنأ
.»ريثكرمثبيتأياذههيف

ّيقروبادآدرجمتسيلةيحيسملانأاذهنممهفنو
،انيفحيسملاةايحيهءيشلكلبقلب،يعامتجاويقلخ
.هللادجملرمثتيتلاةايحلا

كلملاايقزحةالصىلعَّـدرهللانا٣٧ءايعشايفأرقن
نوعنصيولفسأىلإنولّصأتينوقابلانوجانلادوعيو«:لاقف
،ةبيطرامثبقوفىلادوعصلاديرتنَمايف.»قوفىلاًارمث
رضحميفانقمعتاملكف.برلاعمةكرشلاةايحيفْقَّـمعت
.هدمحوهدجملريثكلارمثلابانيتأ،برلا

تخرفأنورهاصعنا،١٨ددعلارفسيفأرقناذكه
.برلاةميخيفًةليلتدجُوامل،رمثبتتأو

برلادجملًارمثمحبصتيخأايبرلاةرضحيفدجاوت
يفسلوباهركذيتلا،سدقلاحورلارامثكيفرهظتو
ةبحملانمفَّـلؤملاةطبغلاثولاثاهسأريفو،٥ةيطالغ
:انهانلمأتعوضوميهةثالثلاهذه.مالسلاوحرفلاو

حورلاببلقلايفهللااهبكسييتلاةبحملا:ةبحملا-١
هنكميالناسنالاةايحيفلصأتتملنإةبحملاهذه.سدقلا
يذلاذيملتلاانلبتكةقيقحلاهذهلًاكاردإو.هللافرعينأ
،ًاضعبانضعببحنل،ءابحألااهيأ«:ًايصومهبحيعوسيناك
فرعيوهللانمدلُودقفبحينملكو،هللانمةبحملانأل
.»ةبحمهللانأل،هللافرعيملبحيالنمو،هللا

لكىلعلمتشتاهنأل،مظعألاةيحيسملازايتمايهةبحملا
ليمكتةبحملا«:سلوبلاقاذهلو،لئاضفلانماهاوسام
.»ربلكليمكتةبحملا.لامكلاطابرةبحملا.سومانلا

نمهانضرتقاانيلعنيدةبحملا:لضافألادحألاق
كاخأبحتالتنكنإف.رشبلاانتوخإلهؤافوانيلعو،برلا
نا«:لوقيباتكلانأل.هللابحأينالوقتنأكلسيلف
.»بذاكوهفهاخأضغبأوهللابحأينادحألاق

يفىمظعلاوىلوألاةيصولانإحيسملالوقيخأايركذا
نموكبلقلكنمكهلابرلابحتنا«:يهسومانلا

حلست.»كسفنككبيرقبحتاهلثمةيناثلاوكركفلك
َّـلقةبحملاانيفتدادزااملكهنأل،ةينانألادضةبحملاب
دادزاانألابانمامتهالقاملكو.ًائيشفًائيشانألابانمامتها
تاذلاعضندوعنالف،بيرقلابانمامتهاوهللاابانباجعإ
.ةمدقملايفةصاخلااهحلاصمو

نباعوسيعمنيلئاقهللاةئيشملانسفنأعضخُنةبحملاب
انضعبلمتحنةبحملابو.»كتدارإلبيتدارإالنكتل«:هللا
.ءيشلكلمتحتةبحملانأل،حيسملاسومانممتنف،ًاضعب
رينيفكرتشنفعاضتالاةلاحيفانسفنأظفحنةبحملابو
.حيسملا

عوسيبهللاصالخبةطبغلاحوروهحرفلا:حرفلا-٢
اذهب«:هلوقلاقفوعوسينيبواننيبكرتشملاحرفلاهنا.انبر
كرابنلف.»مكحرفموديومكيفيحرفتبثييكمكتمّلك
.انيفهحرفبعتمتننأانقحنملعجهنألسودقلاهمسا

.ةبحملاحرفنممظعأحرفنمسيلو،ةبحملاحرفوهاذه
ًاركش.ةبحملاحرفنعًاديعبيقيقححرفنمسيلو
.انبولقيفةبحملاهذهبكسينألِبَقهنألبرلاحيسملل
يفحرفلاوهاذه.هيفانكرشينأءاشيذلاحرفلاوهاذه
يفاوحرفا«:لاقنيحهكالتمالسلوباناعديذلا،برلا
.»اوحرفااضيألوقأونيحلكبرلا

،هكرحيوبلقلكىلالصيلوسرلاتوصتيلاي
هناو.يقيقحلاحرفلاهدحووهبرلايفحرفلانأبنمؤيل
كلذلةقيرطلاو،الماكحرفلااذهانيفنوكينانكمملانم
سيئرحيسملايفتبثننأيهو،ةديحووةلهسوةطيسب
.ةبحملا

نأانرّكذينمىلإةجاحيفنوكننأًادجفسؤملهناو
وهو،حرفلااذهردصميلاتلابو،ةبحملاردصمهدحوحيسملا
ةقيقحكانهنكلو.ناسنالكلحرفلااذهحنميناديري
حارفأنعفلتخيبرلايفحرفلانأيهواهحضوأنأدوأ

ءاملابهللانمدلوتمليتلاسفنلانعبيرغهناو.ملاعلااذه
ملمههوجوواورانتساوههجواورظننيذلاحرفهنا.حورلاو
اوقلأفىباعتلاحيرمءادناوعمسنيذلاحرفهنا.لجخت
ةعادولاهنماوملعتوهريناولمحمث.هيمدقدنعمهرازوأب
مهادفنيذلاحرفهنا.مهسوفنلًةحاراودجوفعضاوتلاو
.ًالعفةيدبألامهتايحاوأدبف،همدبعوسي
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هنأل،ةيعيبطلابلقلاةبرُتهجتنتامعبيرغحرفلااذه
يعدتستانلوحةثداحةريثكءايشأنأحيحص.لوزيالحرف
لبسأيلاحورانطعيملهللانألسأينالنكلو،نزحلا
اذهانلنكيلف.يزخياليذلايحلاءاجرلاحوراناطعأ
تناكيتلاةميغلابقاريوهوايليإءاجرانلنكيل.ءاجرلا
ءامسلايفرشتنتفوسةرطممامويغنأًاقثاو،فكلاردقب

،عوسيانيدافوانبيبحةكرشيفشعنلو.رطملالطهيوًاعيرس
امك.ميظعحرفعوبنيانتايحيفهروضحناانلفَّـشكتيف
.»دبألاىلامعِنهنيمييفورورسعبِشهمامأ«:بوتكموه

دسجيفهيلاانيعُديذلاهللامالس:مالسلا-٣
.دحاو

نيمثولحمهبرنمنينمؤملامالساذه
نيحلكمالس

امك،عوسيمدبريربتلابهيلعلصحنيذلامالسلاهنا
انبربهللاعممالسانلناميإلابانرربتدقذإف«:بوتكموه
.»حيسملاعوسي

ضرألاىلع«:هللاةكئالملاقعوسيدَّـسجتنيح
قلطتنآلا«:لاقخيشلاناعمسهآرنيحو.»مالسلا

،كصالخاترصبأدقَّـينيعنأل،مالسبكلوقبسحكدبع
هباطخيفو.»بوعشلاعيمجهجومادقهتددعأيذلا
يمالس.مكلكرتأًامالس«:لاقهذيمالتليعادولا
دعبهتصاخلرهظنيحو.»ملاعلايطعيامكسيل.مكيطعأ
امأ،لئازفئازهمالسملاعلا.»مكلمالس«:لاقةمايقلا

ثيحبهللانمنكمملامالسلاهنا.مئاديقيقحوهفهمالس
.هءافصركعتنأدوجولايفةوقردقتال

ىمسألاَمالسلااذهلينُتايندلاردقتال
ليزُتانعالوالك ىمظعلااياطعلاكلت

مكيطعأفانأامأ،نزحلاوبارطضالاوفوخلايطعيملاعلا
بذاكلاركفلايطعيملاعلا.هللااكحرفييذلايداهلاحورلا
انأامأ،ًامالسققحينأنكمياليذلاوقحلانعديعبلا
.مالسلاعيشييذلايلزألاقحلايفخسارلاركفلامكيطعأف

ءاياوظحال.مالسلاسيئرلاق»مكيطعأيمالس«
نعملكتيالانهحيسملاف.»يمالس«ةملكيفملكتملا
يذلامالسلانعالو،ناسنإللهمدبهارتشايذلامالسلا

هبلقألميذلامالسلانعلب،ضرألاوءامسلانيبهعنص
يفهقحليذلاملألانممغرلابًانئمطمًائداههلعجفوه
لكلمالسلااذهحنميلرظتنيهنأىلعلدتةملكلاو.انملاع
لوقيهناف،نزحلانمهبلقرسكناو،مومهلاهيلعتطغضنم
هيطعييذلامالسلااذهنادكأت.»كيطعأيمالس«:هل
.قيضلاتقويفىتححرفلاكلحيتت،ةلاعفةوقوهعوسي
اذهنازحأقوفكعفرت،لامتحاللًةقاطكيفئشنيهنأل
.ملاعلا

.هللاةئيشمللماكلاميلستلامالس،بيلصلامالسهنا
تناكامهملوزينأنكميالو،لوزيالمالسلااذه
بسحبليجنإلاماتخيفءاجامركذت.ةسكاعمفورظلا
.ءامسلاىلادعصُأوهذيمالتنععوسيدرفنانيح،اقول
نأل،مهلةبسنلابةّرموةميلأتناكةعاسلاكلتنانظتدقف
يذلانكلو.مهنعقرتفاهيلعمهئاجرلكاوقلأوهوّبحأنم
هذه.»اودجس«مهنإلوقي.ًامامتكلذريغوهاقولانلهلوقي
يههذه،ميلشروأىلااوعجرو.ةدبعتمةعشاخةبحملايه
ةبحملايههذه،حرفباوعجرو.ةنعذمةعضاخةبحملا
.هللامالسبةطبتغم

ةرظتنمةبحملايههذه:لكيهلايفنيحلكاوناكو
يههذه:هنوكرابيوهللانوحبسياوناكو.ديعاوملابةقثاو
اوناككلذعمو،مهديسنودباوعجر.ةركاشةللهتمةبحملا
ىلعرصتنننأ،دحلااذهغلبننأردقنلهف.نيحرف
ةبحمانلتناكنإ!معن؟نازحألاقوفعفترننأو،رادكالا
.لاجرلاكئلوأةالصو،لاجرلاكئلوأناميإولاجرلاكئلوأ

،حدمناكنإوةليضفتناكنإ«٢٤-ةظعلا
)٤:٨يبليف(»اوركتفااذهيفف

،لئاضفلابكسمتلاىلعنييحيسملاسلوبلوسرلاضحي
وهاملك،قحوهاملك،ةوخإلااهيأًاريخأ«:لوقيف

،ِّرسُموهاملك،رهاطوهاملك،لداعوهاملك،ليلج
يفف،حدمناكنإوةليضفتناكنإ،نسحهتيصاملك
هومتعمسوهومتمَّـلستوهومتمَّـلعتامو.اوركتفاهذه
:ةبلطلاهذهبعئارلاهضحمتخمث.»اولعفااذهفَّـيفهومتيأرو
نامظعألازايتمالاوهاذه.»مكعمنوكيمالسلاهلإو«
هراكفأوناغيزلانمهبلقظفحيلنمؤملاعممالسلاهلإنوكي
.داسفلانم

:ناتملكلاةيبهذلاتايآلاهذهيفءاجاممهألعلو
نأوهانعممالسلاهلإءاقبلطرشلانأل.»اولعفاواوركتفا«
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نإفًاميقتسملعفنوًاميلسركفنانكنإ.لعفننأوركتفن
طوبغملالوسرلانأكو.انبولقيفاهَّـشعينبتمالسلاةمامح
بلقلاةمالسىلعنأل،كبلقبمتها:انمدحاولكللوقي
ميكحلاناميلسلعلو.لاعفألاوراكفألاةمالسفقوتت
:ةلئاقلاهتيصوانلبتكيلةقيقحلاهذههتفرعمنمقلطنا
.»ةايحلاجراخمهنمنأل،كبلقظفحاظّفحتلكقوف«

ناكردن،ميركلالوسرلاةبلطيفقمعبلمأتننيح
لُم
ْ

ةثالثيفبلقلاطبضلةّحلمةرورضبلقلايفمالسلاك
.امكحماطبضتاهاجتا

زّهجيلمعلاقبسيريكفتلكنأل:لمعلاوريكفتلا-١
دقو.انلًاروسيمهزاجنإلعجيامم،لمعلااذهبمايقللسفنلا

ريكفتلااندعاسوالإةمزأانتهجاواماننأرابتخالابفرُع
ةيمهأعضننأًايرورضناككلذل.اهزايتجاىلعحيحصلا

ىأرو«:٦نيوكتلارفسيفأرقن.هيفركفنامىلعىربك
هبلقراكفأروّصتنأوضرألايفرثكدقناسنإلاَّـرشنأهللا
.»مويلكريرشوهامنا

يفهقفاريولمعللططخيريكفتلاناةيآلاهذهنممهفنو
مامأانراكفأعضننأانيلعبجواذهلو.ذيفنتلالحارملك
انراكفأيتأتىتحداشرإلاونوعلانيبلاط،صحفللهللا
لعفاذكه.ةلماكلاةيضرملاةحلاصلاهللاةئيشمعمةقفتم
.يبلقْفرعاوهللاايْينِربتخا«:لاقذاىسينبدواد
ٌقيرطيبلقيفناكنإرظناو،يراكفأفرعاويّنِحتما
.»ًايدبأًاقيرطيندهاو،لطاب

ًاريبكًاريثأتناسنإلاريكفتلنأل:قالخألاوريكفتلا-٢
دصحيًاركفعرزينم«:ءامكحلادحألاق.هقالخأىلع
دصحيًاقلُخعرزينمو،ًاقلُخدصحيةداععرزينمو،ةداع
نأةدسافلاراكفالايذلنكميالهناعقاولاو.»ًاريصم
خَمشُيالهللا«:بوتكموهامك،ءيسلاريصملابنجتي
عرزينمنأل.دصحيهايإناسنإلاهعرزييذلانإف،هيلع
نمفحورللعرزينمو.ًاداسفدصحيدسجلانمفهدسجل
.»ةيدبأةايحدصحيحورلا

فصو،ةيمورلهأىلاهتلاسرنملوالاحاحصألايف
برلااوفرعاملمهنأل«:هلوقبنيدسافلاهنامزيركفمسلوب
ملظأومهراكفأيفاوقمحلب،هلإكهوركشيوأهودّجميمل
اوراصءامكحمهنأنومعزيمهامنيبو.يبغلامهبلق

مهتفرعميفهللااوقبُينأاونسحتسيملامكو.ءالهج
.قيليالاماولعفييكضوفرمٍنهذىلاهللامهملسأ

نينوحشم،ثبخوعمطورشوانزومثإلكنمنيئولمم
نيرتفمنيمامن،ًاءوسوًاركموًاماصخوًالتقوًادسح
وهاذه.»ًارورشنيعدتبمنيمظعتمنيبلاثهللانيضغبم
.ةسندلاهراكفأنععجريملنإًايقلُخناسنإلاريصم

لمعيفهبلقيفركفتملا«:٢٤لاثمأيفناميلسلاق
راكفألانإمعن.»ةيطخةقامحلاركفو،ًادِسفمىعدُيرشلا
برلاموييفنادُتسو،اهبحاصدسفُتًادجةئطاخءاقمحلا
لجألهللاًاركشنكلو.سانلارئارسفشكُتنيحميظعلا
انبولقلسغيلبيلصلاىلعقيرأيذلاعوسيانبرمد
.يحلاهللامدخنل،ةتيملامعإنمانرئامضرهطيوانراكفأو

يفركتفاف»قحوهاملك«:ايلعلالثملاوريكفتلا-٣
.بذكوهاملكنعدعتباولطابوهاملكذبناوقحلا
املكبنجت،ثبخوهاملكدرطاو،ءايروهاملككرتا

ظفحيلكبلقلخدينأبحللحمساطقف.ةساجنوه
ةينيدئدابموةايحلكناملعاو.ةرحةرهاطةيقنكراكفأ
القحلاىلعةسسؤمريغةيسايسوأةيعامتجاوأةيناسنإوأ
.نادُتنأدب

لكو،رصتنملاحيسملاوهقحلانألرصتنيهدحوقحلا
لثملوقي.حيسملايفرصتنينأدبالقحلانموهنم
نفدتلبارتلانمةريثكسايكألمحكمزلي«:ينابسأ
قحلاملعت.موقينأدبالهديسلثمقحلانكلو.»قحلا
باستكاناحيحص.يحيسمككتلاسريههذه،هرشناو
مظعأحيسملايفقحلارشننكل،حبرمظعأحيسملايفقحلا
.زايتما

مدخيومارتحالاىلعثعبي.ليلجوهاملكيفركف
لككلقعنعدعبا.ةماركلاوفرشلاعمبسانتيو،راقولا
الإكراكفأىلإلخدُتال.سندسيسخءيندنئاشوهام
حيسملابلحينأديريهنأل،هللالالجبقيلخوهاملك
كراكفأومستيلاتلابو.كبلقيقنيفكبلقيفناميإلاب
.كيفلاحلاحيسملاةعادونملامجبكهجوألألتيو

ةيلاسرإلةعباتةيلخادتانبةسردمةينابايةديستراز
عونبةعوبطمتاذيملتلاريراسأنأتظحالو.ةيحيسم
نكتابلاطلكنأىرأةرظانللتلاقف.لامجلانمبيرغ

الإنكتسردميفنلبقتالّنكناينعياذهلهف،تاليمج
،كلذكرمألاسيل:ةرظانلاتلاقف؟تاليمجلاتايتفلا
يهو،ةيحيسملالئاضفلاىلعانتاذيملتيبرننحنامنإو
اهناالاةيلخاداهناعميتلا،عيدولاحورلاةنيزنهيفئشنت
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ةديسلاتلاقف.فطللاوةعادولابةقرشملاةماستبالايفرهظت
،ةيحيسميتنبانوكتنأديرأالو،ةيحيسمتسلانأةرئازلا
هجوىلعةباذجلاةعيدولاحمالملاهذهنوكتناديرأامنإو
.ةسردملاهذهباهقاحلإدوأاذهلو،يتنبا

لامجلا«:غنسردنسوهداصلاينيصلاسيدقلالاق
يلخادلايحورلالامجلاةروصساكعناوهةعادولابعَّـبشملا
ىرنف.»هبنينمؤملاتافصيفرهظيحيسملالامجهنا.أّبخملا

لامجو،بويأيفربصلالامجوميهاربايفناميالالامج
لامجو،ىسوميفةعادولالامجو،فسوييفةراهطلا
يفةنامالالامجو،دواديفةالصلالامجو،ايليايفةعاجشلا
يفعضاوتلالامجو،بيبحلاانحوييفةبحملالامجو،لايناد
.سلوب

هيراتخمتافصيفحيسملالامجألألتياذكهمعن
ًافطلوتافأرءاشحأسدقلاحورلامهسبلأنيذلانيبوبحملا
حمالمبِسكُتلئاضفلاهذه.ةانألوطوةعادووًاعضاوتو
يفحرفلااهردصمةقرشمةولحةماستباوةبوذعوةقرهجولا
ىلاكترظنيفًالداعنك.لداعوهاملكيفرِّـكف.برلا
كنمعفرأٌدحأناكنا.هقحقحيذلكًايطعمريغلا
نملالقإلاوأهلديكلاىلعدسحلاكَّـنلمحيالفًاماقم
هلقرحتناىلعفلزّتلاكَّـنلمحيالسكعلاىلعو.هلضف
نإو.قحلانعجرختالئلةلماجملاتارابعيفءايرلاروخب
وهكلماعينأبحتامكهلماعفكاوتسميفدحأناك
لعفينأنوديرتاملك«:عوسيبرلالوقلاقفو،اضيأ
ىندأدحأناكناو.»مهبًاضيأاذكهمتنأاولعفامكبسانلا
نمعفرتنألواحوهبقفرتلب،هرقتحتالفًاماقمكنم
ركف.ةبحملايفتيعُداذهلكنأل،عيطتستامردقهتايونعم

فق.نيديلاونيتفشلاوةينلارهاطنك،رهاطوهاملكيف
نأرهدلااذهءانبألواحامهمةسندلاراكفألاهجويف
.ةقلملاةفئازلاتالامجلانماهوسبلي

يفو،رارشألاةروشميفكلسيمليذلالجرللىبوط
نكل.سلجيملنيئزهتسملاسلجميفو،فقيملةاطخلاقيرط
ركف.ًاليلوًاراهنجهليهسومانيفو،هترسمبرلاسومانيف
.لامكلاطابريهيتلاةبحملايفركف.ّرسُموهاملكيف

كسسؤيوهو،كبلقيفناميإلابلحيحيسملاعد
لامكلاطابريهيتلاةبحملابو.ةبحملايفكلصؤيو
لكلاطباضلامالسلاهلإنأل،كراكفاطبضتنأعيطتست
هللايفتبثيةبحملايفتبثينمو،ةبحمهللا.كبلقيفنوكي
.هيفهللاو

هتمايقوحيسملاتوميفظعاوم-ًاسداس

يّيِلونأُتملعدقفانأامأ«٢٥-ةظعلا
)١٩:٢٥بويأ(»يح

مدقأبويأرفسنإسدقملاباتكلاورسفملوقي
هللاىمسنملوأبويأنوكيكلذبو،ةسدقملارافسألا
يمفلاوقأنكتل«:١٩رومزملايفلاقذإدوادهالتو.»ًاّيلو«
.»يّيِلوويترخص،برايكمامأةَّـيضرميبلقركفو

َنفيملكلذعمو،ةريرموةيساقدئادشوًانحمبويأىناع
اذه.هتبحمطقستملوهيفهؤاجرتميملو،هللاابهناميإ
ُتملعدقفانأامأ«:هلوقيفىرُيعيفرلايناميإلاىوتسملا
نيقيلابةعَّـبشملاةملكلاهذهنوظحالتله.»يحيّيلونأ
بولقيفبرلاهعضييذلايحلاناميإلاةغلاهنإ؟»تملع«
عزعزتتالهللايفًةقثمهناسلاهبّربعيف.هتمحرنيجارلاهئايقتأ
مغرهللايفتبثبويأاذكه.ةسكاعملاحلاتناكامهم
:لقيملف،بيرلاوكشلاىلعلمحتيتلاةدَّـقعملارومألا
ةغلنعتاملكلاهذهدعبأامو.ركتفأ،وجرأ،نّمخأ،نظأ
نمبٌملاعينأل،لجخأتسل«:سلوبيفةلئاقلاناميإلا
.»مويلاكلذىلايتعيدوظفحينأرداقهنأٌنقومو،تنمآ

ضرألاىلعرِخآلاو،يحيّيلونأتملع«:بويألاق
لِجىنفينأدعبو.موقي

ْ
،هللاىرأيدسجنودبو،اذهيد

لمحتتاملكلاهذه.»رخآسيلويسفنلانأهارأيذلا
:هللالجراهيلاراشأقئاقحثالث

هللاةنامأىأر:يضاملابةقلعتم:ىلوألاةقيقحلا-١
فطللابةينغلاهتيانعربتخاو،هعمةديعسةكرشبعَّـتمتو
نمتءاج!ةكرابمةيمستنماهعورأامو.»ًاّيلو«هامسف
رقتفااذإ«:٢٥نييواليفأرقنذإ.ميظعلاءادفلايحو
دحاوهكفي.كاكفهلنوكيهعيبدعبف،ٍبيرغلعيبوكوخأ
اذهىنعمو.»هدسجءابرقأنمدحاوهكفيوأ،هتوخإنم
بولطملاناسنإلاعمةبارقاذنوكينأبجييدافلانأ
نيعابُمانكذإهنأل،حيسملايفرَّـفوتطرشلااذهو.هؤادف

،مدلاومحللايفانكراشونيعملاتقولايفءاجةيطخلاتحت
!انيدفييلاتلابو،انبيرقريصيل

ٍروُنُتاَضْمَوهتمايقوحيسملاتوميفظعاوم-ًاسداس
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هللالسرأنامزلاءلمءاجامل«:سلوبلوسرلالاقو
نيذلايدتفيل،سومانلاتحتًادولوم،ةأرمانمًادولومهنبا

قيلتنذإ»يّيلو«ةملكف.»ينبتلالاننل،سومانلاتحت
.ناسنالانبابىَّـمستوهسفنعضويذلادسجتملاحيسملاب
ًةيدفهسفنلذبيلومدخَيللبمدخُيلتأيملهنأنلعأدقو
الو،ًاينانويالوًايدوهيتأيملهناهتازيمنمو.نيريثكنع
.ناسنإلكلًايلونوكيل»ناسنإنبا«ىتأهنكلاينامور
نأًارداقًاينغنوكينأيدافلايلولايفضرتفيكلذكو
وهف.حيسملاعوسييفرفوتمطرشلااذهو،هيخأةيدفعفدي
اهبانبحايتلاةريثكلاهتبحملجأنمو،ةمحرلايفينغ
ميركمدبلب،بهذوأةضفنمىنفتءايشأبال،انادتفا

لبقًاقباسفورعم،حيسملامد،بيعالبلمحنمامك
.ملاعلاسيسأت

ةمعنلادهعديدجلادهعلايفيلولاتازيميههذه
حورلانمًاقوسمبتكامبتكفبويألحالدقو،قحلاو
يلولااذهانمدحاولكفرعيىتح،انميلعتلجأل،سدقلا
حرفيف.يتآلابضغلانمهبصلخيوًايلوهذختيويدافلا
يتيدفعفددقويدافلاييلواذه.ايولله«:الئاقحبسيو
قولخمكيرابتعايلَعجرأوسيلباةيدوبعنمينررحو
كلجأنمحيسملالمعيفامعورألعلو.هللاةروصىلع
،صّلخملابرلاوهف.دحاوٍنآيفكتيدفوكيدافراصهنا
كيماحموهًاضيأو.ملاعلاةيطخعفرييذلاهللالمحوهو
كذقنييكلو،ةيطخلاتحتكيلعقلغأيذلاسومانلامامأ
يرافكلاهلمعبو.ةنونيدلايفكناكمذخأصاصقلانم
.ةمعنلابًارَّـربمهللامامأفقتناعيطتست

نينسلافالآبءادفلالبقشاعيذلابويأناكنإ
شيعننيذلانحنيرحلابمكف،ٌّيحٌّيلويدافلاناكردأ

نأنيقيلاانيدلنوكينأبجي،ةمايقلارونوءادفلادهعيف
انداسجأييحيسيحلايلولااذهنإو؟يحانيلووانيداف
.يننورتفمتنأامأو«:هلوقاوركذت.سودقلاهحوربةتئاملا
.»!نويحتسفيحانأينإ

نأدبال«:لوقلابهنعَّـربعيذلاسلوبنيقيناكاذه
مدعسبليتئاملااذهو،داسفمدعسبليدسافلااذه
.»توم

ءادفلةيناثيلولاءيجمبةقلعتم:ةيناثلاةقيقحلا-٢
ناكدقف.»موقيضرألاىلعرِخآلاو«:بويألاق:دسجلا

يتأيسهَّـيلونإف،هدلجينفوتامنإوهنأبنيقيهدنع
لمتكاةقيقحلاهذهبهناميإنأبويأدنعظحالملاو.هييحيل

هدنعسملنهرفسنم٩:٣٣حاحصألايفف.لحارمىلع
ىرن١٦:١٩حاحصألايفو.هللانيبوهنيبحِلاصُمىلاًاقوش
ءامسلايفاذوه«:لوقيذانيقيىلإهدنعلوحتيقوشلا
يفيذلايلولااذهىلإبلطنيقيلااذهةوقبو.»يديهش
.هلًانماضنوكينأتاومسلا

.ءاقبلااهلدارأو،ىربكًةيمهأبويأاهالوأقئاقحلاهذه
تيل«:لاقدقف.ةمداقلالايجأللًاثارتىقبتنادارأ
ىلإترقُنورفسيفتمسُراهتيلاي!بتكُتنآلايتاملك
هللالجرةينمأو»!صاصروديدحملقبرخصلايفدبألا

رخصلاهللارفسيفتبتُكهذههتاملكنأل،ًالعفتققحت
تبتكاهنأىَّـخوتامقوفو.نمزلاباقحأهيفرثؤتمليذلا

.هللاحوربلبٍربحبسيلو،هللاءانبأبولقيف

هللاةرضحيفلوثملابةقلعتم:ةثلاثلاةقيقحلا-٣
،هللاىرأيدسجنودبو«:لاق:هلزانميفىنكسلاو
نأناميإلاةمقهذه.»رَخآسيلويسفنلانأهارأيذلا
يل«:سلوبلوقلًاقفوحيسملاةرصنبكوميفداقملارفاظلا
يدافلايلولانمانلو.»حيسملاعمنوكأوقلطنأنأءاهتشا

دقُتنكينإفالإو،ةريثكلزانميبأتيبيف«:دعولااذه
تيضمنإو.ًاناكممكلَّـدعُأليضمأانأمكلُتلق
ثيحىتح،َّـيلإمكذخآوًاضيأيتآًاناكممكلُتددعأو
.»اضيأمتنأنونوكتانأنوكأ

كلمداخةقيقحلايفوهف،ءاشياملعفيتوملاعدًاذا
تيبضقُننإ«:سلوبلاقاذكه.برلارايدىلإكلمحي
ريغتيب،هللانمٌءانبءامسلايفانلفيضرألاانتميخ
ًانقومناكهنأبويأناميايفليمجلاو.»يدبأ،ديبعونصم
يسفنلهارأ«:لاق.هلًالثممسيلوًايصخشهَّـيلوىريسهنأب
:لوقلابهنعّربعيذلاانحوينيقيكاذه.»رَخآسيلو
نكلو.نوكنساذامدعبرهظيملو،هللادالوأنحننآلا«
.»وهامكهارنساننأل،هلثمنوكنرهظُأاذإهناملعن

،نكسوؤرجاترألااهتيأنعفرا«٢٦-ةظعلا
رومزم(»تايرهدلاباوبألااهتيأنعفتراو

٢٤:٧(

ءاسؤروخويشلاىلإمَّـلسُيسهنأعوسينلعأنأذنم
قلقلابنوحشموجيفنوشيعيهذيمالتو،هوبلصيلبعشلا
لتقلةدُعلااودعأءاسؤرلانأنوملعياوناك.بائتكالاو
اممرثكأقحلابًاكسمتمو،نوّدوياممرثكأًارابناكهنألملعملا
اورربييكلو.ةيصخشلامهحلاصملررضاذهيفو،نوبغري

ٍروُنُتاَضْمَو)٢٤:٧رومزم(»تايرهدلاباوبألااهتيأنعفتراو،نكسوؤرجاترألااهتيأنعفرا«٢٦-ةظعلا
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تايآلمعيناسنالااذهنإف؟عنصناذام«:اولاقمهفقوم
نوينامورلايتأيف،هبعيمجلانمؤياذكههانكرتنإ!ةريثك
.»انتمأوانعضومنوذخأيو

نمددرتلاليزينأعاطتسافًءاهدمهدشأافايقناكو
هنأنوركفتالو،ًائيشنوفرعتمتسلمتنأ«:هلوقبمهسوفن

.»اهلكةمألاكلهتالوبعشلانعناسنإتومينأٌريخ
يفاهلكيرجتاهباذإو،ثادحألاتلاوتضيرحتلااذهدعبو
،ءاسؤرلانمرقُحوضفُرهنأعمعوسيف.ةرماؤملاةحلصم
ىلعممصدقف،هيلعردصيذلاتوملامكحبٌملاعهنأعمو
.ءايبنألاةلتاقميلشروأىلايمسربكوميفدوعصلا

اهلهأيطعينأةميظعلاةنيدمللةرايزلاهذهبدارأهلعلو
مهداقتفاموينمةريخألاةعاسلايفمهَّـلع،ةريخأًةصرف
.ًاصلخموًايدافوًاحيسمهنولبقيف،مهبلقرشنعنوعجري
هلوخدنأل،تاوبنلاطخيفةرئاستناك،ثادحألاكلذكو

اولوق«:يبنلاءايعشإبليقاممّمتيناكدجملابكوميف
.»هعمهترجأوٍتآكصلخماذوه:نويهصةنبال

املو،ميلشروأىلإًادعاصمدقتعوسينأليجنإلايفأرقن
نمنينثالسرأاينعتيبويجافتيبنمهبحصعمبُرق
،امكمامأيتلاةيرقلاىلاابهذا«:امهللاقوهذيمالت
هيلعسلجيملًاطوبرمًاشحجنادجتنالخادامتنأوتقوللو
برلا:الوقفًائيشٌدحأامكللاقنإو.هبينايتْأف.طقدحأ
!شحجلاىلإجاتحمبرلانا!ةّجحنماهلايو.»هيلإجاتحم
ىلععوسيصخشاهلالخنمىرُينكلوةطيسبةجح
.هتقيقح

شحجلادوجوبفرع)توهاللادجملكهل(ٍّبركوهف
هبحاصنأو،دعبضورتيملهنأو،يجافتيبلخدميف
ىلخألكلاىلعٍدّيسكو.هناذخأياذاملنيذيملتلالأسيس
!ةريقحلاهتاقولخمدحأىلإجاتحاسانلاهبشيفراصوهَسفن
!بجعللايف

يفهلنكيملاهؤلموضرألاهليذلابرلاديسلانإ
دحأنمًاشحجراعتساف،اهبكريلةّيطمميظعلاهناجرهم
لَف.سانلا

ْ
،همساسودقلادبألانكاسيلعللسأرلاِنحَن

عمةبحملاكلمنأديب.انينغيلرقتفاوانعفريلعضاوتيذلا
،ًاسدقمًايكلمًازمرممتيهرايتخايفناكهعضاوتوهتعادو
ىلعهللامهحسمنيذلاةاضقلانأل.مالسلاكلمزمر
مهبكاوميفنتألانوبكرياوناكًاميدقليئارسإبعش
يفو.برحلاىلازمرتليخلانأل،ليخلانودنمةيمسرلا

يجهتبا«:ايركزيفةلئاقلاةوبنلاممتيناكهسفنتقولا
،روصنمولداع،كيلإيتأيككلماذوه.نويهصةنباايًادج
.»ناتأنباشحجىلعبكاروعيدو

عوسيبْحَصعضوشحجلابناذيملتلاداعنيح
امو.ميلشروأهاجتايفاوراسو،اهقوفهوسلجأوهيلعمهتيدرأ
ىتحةسدقملاةنيدملالوحنيميخملاجاجحلاريهامجهتأرنأ
عطقريسيبكوملااميفو.ريبكبكوميفهلوحاوفتلا

اوشرفنورخآو،قيرطلايفاهوشرفوناصغألانوريثك
مهلتحالونوتيزلالبجردحنميفاوراصاملو.مهبايث
انصوأ:نيلئاقونيمنرتمهللانوحبسياوذخأ،لكيهلابابق
،يلاعألايفانصوأ!برلامسابيتآلاكرابم!دوادنبال
.»!ضرألايفدجموءامسلايفمالس

كلملابقتسالعومجلاتجرخةنيدملانماوبرقنيحو
تلاعتةنيدملالخديمخضلابكوملااميفو.مالسلا
وهاذه«:١١٨رومزملايفلئاقلايوبنلاديشنلابتاوصألا
برايهآ!صلخبرايهآ،هيفحرفنوجهتبن!ميظعلامويلا
لبقُتساةنيدملابلقيفو.»برلامسابيتآلاكرابم!ذقنأ
ريشبلانأىتح،ريظنلاعطقنمسامحبمالسلاسيئركلملا
ةلئاق.اهلكةنيدملاتجتراميلشروألخداملو«:لاقىتم
.»!؟اذهنم

ءادعأةظيفحريثيميظعلالابقتسالااذهنأيهيدبو
رهتناملعماي«:عوسيلاولاقوًادجاوظاتغاف.عوسي
نوبصعتملادوهيلاكئلوأظاتغينابجعالو.»كذيمالت
نمريخألامويلايفىتح.ةيادبلاذنمعوسياومواقنيذلا
تِكسُينأهيلإنيبلاطههجويفاوفقومهداقتفانمز
متتتناكايسملانعتاوبنلانأاوردامو.ريهامجلاتافاته
مهجاجتحالباقينأهلدبالناكاذهلو.لابقتسالااذهب
نإ،مكللوقأقحلا«:مهللوقيف،ديدشفسأبدقاحلا

برتقيدجملابراميفو.»خرصتةراجحلافءالؤهتكس
مويتلهجيتلاةزيزعلاميلشروأىلعىكبلكيهلانم
ةمجاروءايبنألاةلتاقاي،ميلشروأايميلشروأاي«:اهداقتفا
عمجتامككءانبأعمجأنأُتدرأةرممك،اهيلإنيلَسرملا
ىتحِتملعول.اوديرتملواهيحانجتحتاهخارفةجاجدلا

كبطيحيومايأيتأتسهناف.كمالسلوهاماذهكموييف
،ةهجلكنمكنورصاحيوكبنوقدُحيوةسرتمبكؤادعأ
،ٍرجحىلعًارجحكيفنوكرتيالو،كيفكينبوكنومدهيو
،ةسدقملاةنيدملايهةنيكسم.»كداقتفانمزيفرعتملكنأل
.ءاضقلايفبوتكموهاملًةوبناهلحيسملاءاثرناكدقف

ٍروُنُتاَضْمَو)٢٤:٧رومزم(»تايرهدلاباوبألااهتيأنعفتراو،نكسوؤرجاترألااهتيأنعفرا«٢٦-ةظعلا
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بكوميفاهيلإحيسملالوخددعبنيعبرألااهحصفيفف
نمبرقياماهيفواهرصاحوينامورلاسطيتءاجدجملا
ترمُدو،راصحلاءانثأًاعوجمهمظعمتامف،نييالمةثالثلا
.سطيتنمرمأباهتراجحتضقُنوًالماشًاريمدتةنيدملا

،لكيهلاىلإًةرشابمبهذعوسينأليجنإلايفأرقن
لخنلافعسنيلماحمهودالوألانمٌدشحهلباقكانهو
ظيغمهفاتهفعاضف.دوادنبالانصوأ...نيفتاهو
؟عمستامأ:نيلئاقعوسيهجويفاوخرصف،دوهيلاءاسؤر
طقمتأرقامأمتنأنكلو.برلاديسلالاق،عمسأينإمعن
.ًاحيبستتأيهعضرلاولافطألاهاوفأنم«:ةلئاقلاةوبنلا
يفهنأريمازملايفًابوتكمسيلأ.بتكلانوفرعتالذإنولضت
.»؟دالوألاهاوفأنمٌحيبستيلجرخيمويلااذه

لبقنفداقتفالامويىنعميفًايدجلمأتننأانارحأامو
.انمايأيتآموانتاوذهلسركنو،سيركتلاركفبًادَّـدجمعوسي
ىركذيفراهزألاهلانشرفأضرألاكولمسيئردنعنايسو
انصوأ،دوادنبالانصوأ«هلمنرتلابانيفتكامأ،ميظعلاهموي

انداسجأهلمدقننأديريبرلاديسلانأل»يلاعألايف
.ةيلقعلاانتدابعبرلادنعةيضرمةسدقمةيحةحيبذ

تالابقتسايفانهابتنايعرتستيتلارومألاةعيلطيف
هيلعريهامجلابالقناةعرس،عيدولاكلمللميلشروأ
»دوادنبالانصوأ«:هلتفتهيتلارجانحلاف.هلاهركنتو

ناوهببسلاو.»!هبلصا!هبلصا«:سطاليبىلإتخرص
.ًاينمزًاكلمهبيصنتيفبعشلاءانبأةبغرضفرديسلا
.نامزلاربعرركتيلازامتيقملاضقانتلااذهنأفسؤملاو
.حيسملامسايلماحنمنيريثكلاتافرصتيفظحالنلو
مث،سارجألاعرقوعومشلاوراهزألاوفعسلابنودّيعيمهنأ
مسامهلامعأركنتثيحةيدسجلامهتامامتهاىلإنودوعي
دجملابرتبلصيتلاةيطخلاىلعمهبابكنايفو.حيسملا
!هبلصاسطاليباي:ميلشروأدوشحعمنوخرصي

اماوملعيلمايألاهذهيفعيمجلاناهذأحتفيبرلاتيلف
موينمةيقابلاتاعاسلانماوديفتسيو،مهمالسلوه
،سانأكلهينأءاشيالو،ىنأتيهنألهللانيركاش.داقتفالا
،دعبهتنيملةمعنلاموينألو.ةبوتلاىلاعيمجلالبقُينألب
ايهأ:اوفتهينأاهلالخعيمجلاعيطتسي،ةيقبهيفدجوتلب
!برلامسابيتآلاكرابم.ذقنابرايهآ!صلخبر

أ-)٢٤:٦اقول(»ماقحيسملا«٢٧-ةظعلا

حيسملانأل،ًالشافًانيدحبصتةمايقلانودبةيحيسملا
ًةاسأمنوكيدحألاروكبيفهرفظلبقبيلصلاىلعتئاملا
.قافشإوءاثرلكقحتست

ةيبدأميلاعتهتايحيفرشبللدّلخحيسملانأحيحص
وهًالاثمةايحللكرتو،اهلثمبنامزلاتأيملةيحورو
.قحلاولامجلايفديرفلاجذومنلا

قمعأنماهدّرجتةيحيسملانمةمايقلاعزنانكلو
،ةدلاخلاءايشألانعيحوالو،ءاجرليجنإالف،اهقئاقح
.بئتكمللةحرفمةراشبالو،نوزحمللةيزعمةلاسرالو

اهتفرعملةيرشبلاسفنلاوفهتةريثكًارومأةايحلايفنإ
يفهللالخدتيًاقحله:فرعننأًالثمديرن.اهبدكأتلاو
نحنمأ؟اهاوتسمعفرواهيقرلجاللمعيوناسنإلاةايح
؟ةيرشبلاةعيبطلايفةنماكلاىوُقلاةمحرتحتةلمهمسئارف

ركفلاءاقترابقَّـلعمملاعلايقرنإملعلالهألوقي
يفرثأنمةثالثلاهذهلامركننالنحنو.رابتخالاوةفرعملاو
؟يرشبلاسنجلاصالخاهيفلهنكلو.ناسنإلاةايح
لهو؟ءوسلابةراّمألاانسفنأنمانذاقنإلاهدحويفكتلهو
؟ةيحورلاةيرحلابابسأانلرفوت

كلسيولضيامسامهمركفلاناةسرامملابفرُعدقل
ءاسُيدقفتقتراامهمةفرعملاناو،ةئطاخءاجوعًالبس
امهم،رابتخالاكلذكو.ةئيسضارغألمدختسُتواهلامعتسا
نمةيناسنإلايقيالو،ةقامحلانمرشبلانوصيالجضن
نأنكميالهللانودبناسنإلانأنهربتدقو.داسفلا
.ًايحوريقتري

،رابتخالاوةفرعملاوركفلايفانرصعءانبأىقترادقل
تنأاذامنكلو.ًادجةشهدمتافاشتكاىلإمهتداقهذهو
اهتعرتخايتلا،ةرمدملاةحلسألاجتنتىربكعناصم؟نآلاٍءار
سانلالاصوأقيزمتلاهلكو.ءايكذألالوقعوءاملعلاةغمدأ
يتلاةيلايخلاغلابملانأملعلاعماذه.نارمعلاملاعمكدو

تاجاحدسلاهمادختسانكميناك،اهعنصلتفُرص
.ًايداصتقاةفّلختملابوعشلا

ٍروُنُتاَضْمَوأ-)٢٤:٦اقول(»ماقحيسملا«٢٧-ةظعلا
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يفكتةدحاوةيوونةلبنقعنصفيلاكتنإنوفراعلالوقي
ءانبفيلاكتنإو.عايجلانمفولألاتارشعماعطإل
ةيمألاةحفاكملسرادملاتارشعءانبليفكتةيرذةصاوغ
ةقيدحءاشنإلةيفاكدحاوعفدمعنصفيلاكتنإو.لهجلاو
.ةرهزمءانغ

سانلاىعسيفيكيعميردتالكلعلويردأتسل
ريخلانأًاقحأ:فرعننأديرنمث؟لقعريغنمٍنونجيف
هريصمفلحفتساامهمرشلانأو،ةياهنلايفبلاغلاوه
؟ءانفلاوةميزهلا

نيريثكلمحترضاحلاتادهاشمويضاملاتالجسنا
ريخلاامنيب،دتميورثكيرشلانوريمهنأل،كشلاىلع
.لبذيوشمكني

.فاشتكالايفمدقتيو،ةفرعملايفومنيملاعلانأحيحص
،لصاحلاوهسكعلانأيلليُخي؟ريخلاومنيلهنكلو
هقحستةريثكنايحأيفو.تارثعهقيرطيففقتريخلاف
ءزهيفاوبّرجتواوبذُعميدقلايفنوسيدقلاف.ةريرشلاةوقلا
.سبحودويقو

اوقرحُأو،اومجُرةيحيسملاءادهشو،بلُصوملأتحيسملاو
.دوسألانثاربنيباوقلُأورانلاب

نأنكميحورلانأبءيشلاضعبفرتعيملعلاأدتبا
اننكلو.ًاحيجرتدولخلاحجريسفنلاملعو.ةدلاخىقبت
.ًاديطوًءاجروًاخسارًانيقيرشبكديرن

ناكنإو،ًاعيمجةلئسألاهذهمهأهلعلريخألاؤسةمثو
؟اناياطخرفغُتله:وهنيريثكلاىدلًامامتهايقاليال

،مهاياطخيفًايدجاوركفينأَّـلقانرصعيفسانلانا
.مهمامتهابترثأتسادقةداملاطغاوضوةايحلالغاوشنأل
رئارسهللانيديسهيفيذلامويلاركذتنعرثاكتلامهاهلأو
ةرارقيفعجاهمثاجةيطخلابروعشلافكلذعمو.سانلا

انمّلعتخيراتلاثداوحو.ًامويظقيتسينأدبالو،سفنلك
بيهرروعشهلوهيةيحورلاهتعيبطظقيتستنيحناسنالانأ
ذئدنعو.ايلعلالثُملاءادنةيبلتوهللاةعاطإيفهروصقب
:ةقرحمةيواكتانأظقيتسملاهبلققامعأنمدعاصتت
اذهدسجنمينذقنينم!يقشلاناسنإلاانأيحيو«
ّيفقلخينم.هتيصعيذلاهللاعمينحلاصينم.»؟توملا
؟ًايقنًابلق

يفريخلابلغيله.ناسنإلاةايحيفهللالخدتيلهف
؟اناياطخرفغُتله؟توملادعبىرخأةايحةمثله؟ةياهنلا

.اهلكةلئسألاهذهىلعةمايقلابيجتةعيرسةظحليف

،هللاةوقيهتاومألانمعوسيتماقأيتلاةوقلاناف
روبقنمنيريثكةماقإلملاعلايفلمعتتلازاميهو
عوسيماقأيذلاحورناكنإ«:لوسرلالاقاذكه.ةيطخلا
تاومألانمحيسملاماقأيذلاف،مكيفًانكاستاومألانم
.»ًاضيأةتئاملامكداسجأييحيس

رشلارهقيسريخلانأنقونةديجملاةمايقلاثداحنمو
.قحلاوريخللىبقعلاناو،لاضنلاةياهنيف

قحلابلصىلعنيطايشلاورارشألافتاكتةثجلجيف
مهنأرمألالوأيفمهلليُخو.ناسنإلاعوسييفدسجتملا
ةلولذمحانجلاةضيهممهتسيرفنيعلامأباوأردقف.اوحلفأ
متخبهيلعمتُخيوربقلايفنفدُيقحلااوأرمث.بيلصلاقوف
.ينامورلايلاولا

تناكف،تاومألانمعوسيماقثلاثلامويلايفنكلو
.لاضنلالوطدعبقحلاراصتناهتمايق

يفايلعلاةوقلاوهريخلانأبًاخراصًانوبرعتناكو
.نوكلا

ًانيقيتوملادعبةلَبقتسملاةايحلاانلودبتةمايقلايفو
.نيدقارلاةروكاب«وهوتوملايفشاعدقحيسملاف.ًاخسار
ليلدلاانهو.»هئيجميفحيسمللنيذلامثةروكابحيسملا
.ةايحلانمرخآلابناجلايفانئابحأبيقتلنساننأىلعمزاجلا

كانهو.هانأدبيذلاحلاصلالمعلاانيفومهيفلمكيكانه
غلبتىتحاهليبسيفاندهاجيتلاةيحورلابهاوملاجضنت
تقاضيتلابهاوملاوىوُقلللاجملاعستيكلانهو.لامكلا

.ًاعايضددبتيالو،ًءابهٌءيشبهذيالو.ضرألااهب

،ءايلاوفلألاوهانأ.متدق«:يئارلاانحويلعوسيلاق
ةايحلاءامعوبنينمناشطعلايطعأانأ.ةياهنلاوةيادبلا
نوكيوهوًاهلإهلنوكأو،ءيشلكثريبلغينم«.»ًاناجم
يتلاةايحلاةرجشنملكأينأهيطعأسفبلغينم.ًانبايل
،ءاضيبًابايثسبليكلذفبلغينم.هللاسودرفطسويف

ٍروُنُتاَضْمَوأ-)٢٤:٦اقول(»ماقحيسملا«٢٧-ةظعلا
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لبةياهنسيلنذاتوملاف.»ةايحلارفسنمهمساوحمأنلو
.سدقأولمجأولمكأةايحةيادب

سمتةغلبةثجلجلاىنعمنعةمايقلاانثدُحتًاريخأو
.انيفسحلالماك

اناياطخنعةحيبذلاتمدُقةيبارلاكلتقوفنمهنأل
لمحمفنمنارفغلاتوصعفتراو،ةلماكةيضرمةسدقم
اذامنوملعيالمهنألمهلرفغاهاتبأاي«:حيبذلاهللا
يفةيحلاىسومعفرامكو«:لئاقلانالعإلامتف.»نولعفي
لككلهياليكلناسنإلانباعفرُينأيغبنياذكه،ةيربلا
اننأاذهىنعمو.»ةيدبالاةايحلاهلنوكتلبهبنمؤينم
حيسملانمهنأو،اناياطخلاقثأحرطنبيلصلاةدعاقدنع
.»ةايحلاةّدِجيفكلسنل«ةوقلاانيتأتماقملا

حيسملانأةداهشلاانيتأتغرافلاربقلانموةثجلجلانمو
.»انريربتلجألميقُأواناياطخنعتام«

ليجنإهنإ؟ةلاسروًاليجنإةمايقلاانلءيهتفيكمتيأرأ
.تاومألانمعوسيةمايقبيحلاءاجرلا

مهلنوكتل،انيأروانعمسامبسانلاربخننأانتلاسرو
.ًالماكمهحرفنوكيلو،انعمةكرش

يقليال،ًاميقعًانيدحبصتةمايقلانودبةيحيسملانإ
.ةايحلالكاشمىلعرونلانمًاعاعش

لب،هيفءاجرالًابهذمحبصتةمايقلانودبةيحيسملا
.سأيلاةعولابيفسانلاحوّطييرحلاب

هذهيفءاجرانلناكنإ«:سلوبممألالوسرلاق
.»سانلاعيمجىقشأاننإفطقفةايحلا

ايحُيسحيسملايفاذكهعيمجلاتوميمدآيفامكهنأل«
.»عيمجلا

ةلاسرلابقتسادنعفاتهلاوحرفلاوليلهتلابانارحأامف
.ةمايقلا

،ثلاثلامويلايفماقبيلصلاىلعتاميذلانأل
.تايوامسلايفانسلجيوهعمانميقيل

ب-)٢٤:٦اقول(»ماقحيسملا«٢٧-ةظعلا

ةدالواهانعمو،توملاىلعةايحلاراصتنايهةمايقلا
ةمايقنوبرعيهو،هبنمؤينملكبلقيفيحلاءاجرلا
الوىنفياليذلاثاريملا،رونلايفنيسيدقلاثاريملنينمؤملا
ةمايقلا.مهلجألتاومسلايفًاظوفحملحمضيالوسندتي
،قالطإلاىلعاهمهأنكتملنإةيحيسملاثادحأمهأنم
نأُتملعدقفانأامأ«:ةبوتكملاةملكلاتراصاهبنأل
نأتدكأاهنألو.»موقيضرألاىلعرِخآلاو،يحييلو
هبقعتفوستقؤمداقروهامنإو،ناسنإلاةياهنسيلتوملا
ثيح،ءامسلايفةيؤلؤللارايدلاىلاباهذلامث،دبألاةظقي
مهومهعمهللانوكيسكانه.سانلاعمهللانكسم
.مهلًاهلإمهعمنوكيسهسفنهللاوًابعشهلنونوكي
اميفنوكيالتوملاو،مهنويعنمةعمدلكهللاحسميسو
.دعب

نأةيحيسملاءادعأدارأيذلاكشلابابضنممغرلابو
ةزجعمىقبتةمايقلاناف،دجملابرةمايقلوحهوعمجي
.لدجلالبقتالةعطاسنيهارببتديأتيتلاتازجعملا
.عنطصملابابضلااذهتددبهتمايقاونياعنمةداهشف
يفهللاهماقأاذه«:سرطبوهو،مهدحأهلاقاماوعمسا
هللاقبسدوهشل...ًارهاظريصينأيطعُأو،ثلاثلامويلا
نمهتمايقدعبهعمانبرشوانلكأنيذلانحنانل.مهبختناف
.»تاومألا

،تارمرشعهتمايقدعبهتصاخلرهظعوسينأعقاولاو
.اهنمثالثيفالإلمأتللتقوانيدلسيل

ًاركابربقلاىلاتتأدقهذهتناك:ةيلدجملاميرمل-١
املو.عوسيدسجطينحتلبيطلاتالماحتاديسعم
دقدوهيلانأَّـننظذإ،ءاكبلايفنطرخنا،ًاغرافربقلاندجو
دعبةيلدجملانأودبيو.رخآناكمىلإهنامثجاولقن
لخادرظنتلةرملوألتنحناءاكبلايفًاليوطاهلاسرتسا
ًاهجونيسلاجنيكالمترظننيحًادجتعاتراف،ربقلا
نأيفاهتنامأبرلاديسلاأفاكًاضيأو.ربقلايفرطدنعهجول
تبلطنيح)هيبحمعمهتداعك(دشنتامقوفاهاطعأ
ٌدحأهارينألبقًايحهروهظتلانف،همركتلتيملادسجلا
ةئيهبًاصخشترظنءارولاىلاتتفتلانيحف.هتصاخنم
ءدبلايففرصتصخشلااذهو،يناتسبلاهنأتَّـنظفةطيسب
نم؟نيكبتاذاملةأرمااي«:اهلأسف،اهفرعيالهنأكو
مالكلانأل،ةمالملاضعبجودزملاهلاؤسيفناكو»؟نيبلطت
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نيحاهنأليلدب،اهنهذيفخسريملهتمايقنعهدّدريذلا
،اهديسنامثجذخأًادحأنأتنظًاغرافربقلاتأر
هيلعروثعلايفاهدعاسينأيناتسبلاهنأتنظنمتلأسو
دجملاهلأشيملاهتعولمامأنكلو.بسانمربقيفهعضتل
:اهادانامناعرسلب،ةيساقلااهتنحميفًاليوطاهكرتينأ
.»!ميرماي«

حلاصلايعارلاتوصباهءاجءادنلانألًارورستزتهاف
.هتوصفرعتاهنألهعبتتهفارخواهئامسأبهفارخوعدييذلا
،هيلجرىلععقتنأبتّمهىتحءادنلاتعمسنأامو
اهمّلعييكلاهلاق.ينيسملتال:ًالئاقاهفقوأعوسينكلو
الف،ًاديدجًالكشًادعاصفذخأيسهتصاخعمهدوجونأ
هوبلطينألب،دسجلاباوكَّـسمتينأمويلادعبمهلغوسي
انايإوهذيمالتمِهفُينأدارأهنأرخآٍريبعتيفو.قحلاوحورلاب
مهتاسرامميفسوسحملاهروضحاوسمتلينأزوجيالهنأ
.ةينيدلا

ناذهناك:ساومعنمنيذيملتلهروهظ-٢
يرسكنمسفنلاينيزحامهتيرقىلإنيقلطنمناذيملتلا
ىتح،امهيلععقولاديدشملعملاتومناكدقف،بلقلا
،هبلصتقفاريتلارومألانعثيدحلاناحراطتيامهوامهنأ
ىلاتصنيوقيرطلاامهكراشيناكًاثلاثاصخشنأاظحليمل

نمبيرقماودلاىلعهنإ:عوسيأدبموهاذه.امهثيدح
برلانا:ميدقلادهعلايفليق.هنعنوثدحتينيذلا
ىمظعةكربلاهنإو.ةركذترفسهمامأبتُكو،ىغصأ
ةكربانهنكلو.هيلإءاغصإلايفناسنإلاىلعهللااهغبسي
ىتأعوسينعناذيملتلاثدحتنيحهنأل،ىمسأومظعأ
،يمسابةثالثوأنانثاعمتجاامثيح«:هلوقلًاقفوامهيلإ
.»مهطسويفنوكأكانهف

نوحراطتينيحتاكربنمنونمؤملارسخيمك!هآ
نأنود،عمتجملانوؤشوبرحلاوةسايسلانعثيدحلا
سفنلاةجاحوهيذلاعوسينعثيدحللةصحاوزرفي
رومألجألنيبرطضتونيمتهتتنأ،اثرم،اثرم«.ىلوألا

تخألبرلالاقاذكه.»دحاوىلإةجاحلانكلو،ةريثك
نمرظتنُيلهو.اهرهدمومههلتكشيتلاىربكلارزاعل
يفاهبتكيلبيصناهيفهلسيلثيداحأىلايغصينأبرلا

انمبرتقينأعوسيبرلانمرظتننلهو؟ةركذتلارفس
؟اهسرامننيحةيملاعلاحارفألايفكرتشيو

قيفراعمسامنيحنيذيملتلانأيليجنإلااقولانربخي
هامزلأ،ايسملاةمايقوتومنعتاوبنلاامهلحرشيامهبرد

نمامُرحلو،هقيرطيفىضملهامزليملولو.امهعمءاقبلاب
نمرسخنمكنحنو.هدينمزبخلالوانتوهرضحمةكرب
ءاقبلابعوسيمزلنالنيحتاكربلاوتايزعتلاوتازايتمالا
ديدشلاهبلققوشعبشنفةبحملابهمزلننأديريهنإ!!انعم
ناميالابهلولحبانتبحمذئنيحعتمتتمكو.انبءالتخالاىلا

.انتايحيفلكلابولكلاريصيل،انبولقيف

مهنأل،عوسيعمةولحلاةرشعلابنوعتمتيالاننيبنوريثك
ًايناثهنولعجيمهنأللب،هنعًاردانالإنوثدحتيالطقفسيل

:هلوقلًاقفو،لوألازكرملاالإلبقيالوهامنيب،مهتايحيف
هنوديريالسانلاضعب.»كبلقلكنمكهلإبرلابحت«
لكشّريغيبلقلايفلوألازكرملالتحاىتمهنأل،ًاقالطإ
وهاذه.ةيدسجلامهتارسملةبسنلابًالقثهلعجيامم،مهتشيعم
عم،مهنعسودقلانودعبُيمهتافرصتبمهنأنيريثكلابيع
بردقيفرمهلنوكينأو،مهعمثكمينأديريهنأ
ةمعفممهتايحرّيصينأهدصقو.خألانمقزلأًاقيدصو
ريصتذئنيحو.ةواقنلاوةسادقلاجيرأباهخّمضيو،حرفلاب
.ةسدقممهحارفأوةليبنمهفطاوعوةفيرشمهفادهأ

ىرشبلاةيلدجملاتلقننيحهنأيليجنإلاسقرمانربخي
ملنيكابلانيحئانلاذيمالتلاىلابرلاروهظنعةديعسلا
ىلعةلدألامظعأبمهقيدصتمدعلنونويدمنحنو.اوقدصي
كلذدعبمهنيقيمثةريصقةهربمهكشنأل،دجملابرةمايق
نا:مالعألانيرسفملادحألاق.تابثإليلدانلراص
نيهاربلايلاوتدنعًائيشفًائيشالإْلُزتمللسرلاكوكش
انتقثنايوقيدعباميفمهنيقيمثلوألايفمهكشف.ةعطاقلا

مدعىلعًالوأاوّرصأنيذلانأيداقتعايفو.مهتداهشيف
يفاورطاخيواودهاجيوراحلاناميإلااذهاونمؤيملقيدصتلا

ةغمادنيهارباوذخأنأدعبالإ،ةمايقلاةقيقحرشنليبس
.مهدعبانلتراصهذهو.مهناميإل

ملاعلاوهوهئادعأّدلألهروهظ-٣ لواشيسيرفلاِ
نييحيسملابُّقعتلعوطتدقناكباشلااذه:يسوسرطلا
ريغتقوبةمايقلادعبهلرهظعوسينكلو.مهبليكنتلل
قافهنأىتح،ًاتباثًاناميإهبنمآف.قشمدقيرطىلعديعب
عوسيبةزاركلابحاجنلاوةريغلايفنيرخآلالسرلالك
نكلو«:لاقذإنيقيلادادمبهتداهشانلنَوّددقو.ماقملا
.نيدقارلاةروكابراصو،تاومألانمحيسملاماقدقنآلا
.»هئيجميفحيسمللنيذلامثةروكابحيسملا

ةمايقلاف،لطابقلممالكبدحأمكلضيالءابحالااهيأ
اهلثمدجويالةقيقحيهو.ةيحيسملايفةيوازلارجحيه
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لقأامكلذعمو.ملاعلانايدأنمرخآنيديأيف
مهنأعممهنأل.ةمايقلاىؤربنوعتمتينيذلانييحيسملا
:ةيديلقتلاةرابعلانوددريو،ماعدعبًاماعىركذلانودّيعي
ةمايقلاىنعمنأاومهفيملمهنأالإ.»ماقاقحماقحيسملا«
سلاجحيسملاثيحقوفاماوبلطيلحيسملاعماوموقينأ

ةوقوهمالآةكرشيفحيسملااوفرعيملمهنإ.هللانيمينع
ًاصلخمرظتننثيح،تايوٰمسلاةريسىلإاهباوريصيلهتمايق
.حيسملاعوسيبرلاوه

ثيحةيلعلاعوسيلخدنيحهنإ:يليجنإلاانحويلوقي
اوناك.برلااوأرذإاوحرف،نيعمتجمذيمالتلاناك
.ًافوخوًاسأينيئولممساوحلايعضعضمىنازحنيبرطضم
نأمزاللانمناك.ًاجاهتباوًاحرفاوألتمابرلااوأراملف
نودبهنأىنعمب،انريربتلجألموقيواناياطخنعتومي
لوسرلالاقاذكه.اناياطخيفىقبنسانكهتمايقوهتوم
متنأ.مكناميإوهلطابفماقدقحيسملانكيملْنإ«:سلوب
انحرفةلعوذئمويمهحرفةلعهذه.»مكاياطخيفدعب
.انصالخكصىلعربلامتختعضوةمايقلانأ:مويلا

ةايحلارينينأربقلامالظهنهتريصّلخمعسويفناكله
ةقحسنمةبئتكمٍبولقىلإحرفلالِخدُينأيلاتلابو،دولخلاو
دنعوثجنلماقُمصلخمىلاجاتحننحنف!الك؟نزحلاب
ىلإجاتحننحن.انيفعفشييكلنارفغلابلطلهيمدق
لزانملاىلإلصننأىلإةقثبانسوفنهعدوتسننيمأصّلخم
برىلإجاتحناننإ.بآلاتيبيفانلاهّدعيلبهذيتلا

ألميوةينغلاهتبحمبانكرابيوقيدصلافقومانمذختييح
صلخمىلاجاتحناننا.ىصقتسُياليذلاهمالسبانبولق
.ةبرجتلاةعاسيفاننيعيو،هربنيميباندضعيلرصتنمبلاغ
بآلامامأانتافعضيفعفشيعيفشصلخمىلاجاتحناننا
.يكتشملاومواقملاودعلاتاءارتفاانععفديو،يوامسلا
وهدئاقلااذهوعيفشلااذهوبرلااذهوصلخملااذهو
.ماقملاحيسملاعوسي

دقو،يحانّيلونألجهتبنلوحبسنلو،للهنلوحرفنلف
ىلعةرصنلابًاديكأًانامضاناطعأو،توملاةكوشرسك
برلاةرشِعبعتمتنناعيطتسناننألحرفنلوحرفنل.توملا

.لئاوألاهذيمالتاهبعتمتامك

.»نيحلكيفانعمٌّيحهنأل«

)٢٤:٤٠اقول(»هيديمهارأو«٢٨-ةظعلا

ليمجلاثمتىرُينغاهنبوكةنيدمبىربكلاةيئاردتاكلايف
نيباًفقاوعوسيلّثمي،نسدلوريهشلانانفلاعنصنم
ىصقأىلانانفلاداجأدقو.نيتبوقثملاهيديمهيرُيهذيمالت

رظنميأو.سفنلايفًاقيمعًارثأكرتيلرظنملانأىتح،دح
ةلاسرهذيمالتلِّـمحيوهوعوسيىرُينأاذهنمعورأ
ءاطعلاومالسلاوةكربلاةلاسريهيتلا!؟نيتبوقثملانيديلا
نميلمعسرددهشملالبطقفاذهسيلو!ملاعللرورسملا
حيسملاعوسيانبربيلصنألايجألاميلعتلءادفلايحو
.ةدلاخلااهتلاسرواهحوروةيحيسملاساسألزيملوناك

مهلدكؤيناك»مكلمالس«:هذيمالتلبرلالاقنيح
زمروهلب،بسحوةرافكلازمرنكيملبيلصلانأملاعللو
ءامسلانيبةحلاصملاةادأحيسملايفراصهنأل،ًاضيأمالسلا
ضقنيذلا،انمالسوههنأل«:بوتكموهامك،ضرألاو
سومانهدسجبًالطبم،ةوادعلايأطسوتملاجايسلاطئاح
يدوهيلانم(هسفنيفقلخييكل.ضئارفيفاياصولا
حلاصيو.ًامالسًاعناص،ًاديدجًادحاوًاناسنإ)يممألاو
.»هبةوادعلاًالتاق،بيلصلابهللاعمدحاودسجيفنينثالا

عوسيحارجراثآيفبيلصلاىؤرباوعتمتنيذلالكنإ
.حيسملاعوسيانبربهللامالسمهلراصف،ناميإلاباورربت
هنايأ،هتمايقباوراصهحارجبهعماوبواجتنيذلالكو
يعناصاوراصف،تايوٰمسلايفهعممهسلجأوهعممهماقأ

.نوعدُيهللاءانبأمهنألمالسلايعناصلىبوطو.مالس

ةمايقلامويةّيشعاوناكذيمالتلانأانحويريشبلاانربخي
طسولايففقووعوسيءاجف.ةقلغمباوبألاونيعمتجم
،هبنجوهيديمهارأاذهلاقاملو.»مكلمالس«:مهللاقو
كصىلعربلامتخعضوفاهلاق.برلااوأرذإذيمالتلاحرفف
ًامالس«:لئاقلادعولاممتو،هبيلصمدببوتكملامالسلا
ملاعلايطعيامكسيل.مكيطعأيمالس.مكلكرتأ
بآلاينلسرأامك«:ًالئاقفاضأمث.»انأمكيطعأ
حيسملاةسينكيفوضعلكنأاذهىنعمو.»انأمكلسرأ
راصو.ملاعلايفمالسلوسرنوكيناهمدباهانتقايتلا
نعءارفسكَعْسنل«:سلوبربعنينمؤملليمويلارمألا
عماوحلاصت:حيسملانعبلطن،انبظعيهللانأك،حيسملا
ريصنلانلجألًةيطخةيطخفرعيمليذلالعجهنأل.هللا
.»هيفهللاَّـربنحن
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:لاقذإةرافسلاهذهةمهماقولسيدقلاطسبدقو
،ثلاثلامويلايفموقيوملأتيحيسملانأيغبنيناكاذكه«
لاقو.»ممألاعيمجلاياطخلانارفغوةبوتلابهمسابزركُيناو
نحنف،انلجألهسفنعضوكاذناكنإف«:انحويلوسرلا
لوسرلانأكلىتح.»ةوخإلانعانسوفنعضننأيغبني
ٍدحألسيل«:عوسيبرلالوقنمًةيصوىحوتسامهلملا

لجأنمهسفنٌدحأعضينأ:اذهنممظعأٌّبح
.»هئابحأ

ةلاسركبيلصلاةقيقحنعلطابلوقبدحأانفرصيالف
ميظعلاداهجلالوسرلاقدقف.ىمظعلاىلوألاةيحيسملا
عوسيالإمكنيبفرعأنأمزعأملينأل«:نييثنروكللسلوب
ةرثعدوهيللناكبيلصلانأحيحص.»ًابولصمهايإوحيسملا
تبثتنكلو.ةفيخسةركفانليجءانبأدنعو،ةلاهجممأللو
هريناولمحوعوسياولبقنيذلادنعلزيملوناكهنأرابتخالاب
.هللاةمكحوهللاةوق،مهيلع

اوكراشو،ًارخفوًازايتماهلمحاوبسحنيذلارثكأامو
عوسيانبربيلصبالإرختفأنأيلاشاح«:هراعشسلوب
هذيمالتيرُينأىلعماقملاعوسيصرحدقل.»حيسملا
هحارجفرعننأانيفماقملاحيسملادجمنأل،هحارجىنازحلا
ريماسملارثأيفاموتعمعبصإلاعضننأو،انيفُشاهبيتلا
هتمايقواناياطخنعهتوميفكوكشلاددبنل،ةبرحلاو
نيتيمادلاهيمدقدنعوثجنناانلولحيذئنيحو.انريربتل
اي:يلاتلابلوقننأو.»يهلإويبر«:مأوتلالوقددرنو
..كمالسنآلاينبهفكمالآيفكتفرع،برلايديس
.تاومألاةمايقغلبأيلعلكتمايقةوقبيندوّزو

هلكاشموهبورحوهتاموصخيفطّبختملاانملاعنإ
بيلصلاةلاسرىلإةسامةجاحيفةيداصتقالاوةيسايسلا
مادخةرافسأدبتانهنم.هفنتكتيتلاةملظلانمجرخيل
ملمههوجوواورانتساوههجواورظننيذلاهللاتامداخو
نيديلاةلاسررشنننأانيلعةرورضلاتعضودقف.لجخت
.اهروزنيتلالئابقلايفوانسرادموانسئانكيفنيتبوقثملا
نوفنأيمهخومشومهئايربكيفرهدلااذهءانبأنأحيحص
دالوأىلعبَجَوانهنمو.ًايزخوًافعضهنوبسحيوبيلصلا
مهتايحيفبيلصلاةلاسراودّسجينأناكملكيفبرلا
.سانلااهمهفيلمهكولسو

،ةميظعةنايدةيحيسملانوكتدق«:يعماجبلاطلاق
هتايحوةرهابهبئاجعو،ةشهدمهميلاعت،ميظعاهحيسمنأل
لاجملايفيتميزعطبثيوينّريحياهيفًائيشنكلو.ةديجم

نمبيلصلاعفُرولهآ.بيلصلاوهءيشلااذهويحورلا
اذهنيكسم.»عمجأملاعلاةنايدتحبصألنذإةيحيسملا
الإمتتلتناكامءادفلاةلاسرنأمهفيملهنا!باشلا
:ةلئاقلاهللاةبحمليلمعلاريبعتلاوهبيلصلاناو،بيلصلاب
اليكل،ديحولاهنبالذبىتحملاعلاهللابحأاذكههنأل«
ًانيقيو.»ةيدبألاةايحلاهلنوكتلب،هبنمؤينملككلهي
نعاهزيمياماهيفيقباملةيحيسملانمبيلصلاعفُرولهنأ
.مالسالاوةيذوبلاوةيدوهيلا

هنودبو،ةيحيسملاوهبيلصلاو،بيلصلايهةيحيسملا
يفشيانضرأىلعحيسملايقبولهنأل.اهدوجولرربمال
يفانءاقبإالإ،ةجيتنلانوكتاذامفاناتومميقيوانضارمأ

ملاعلاحبرولناسنالاعفتنياذامو،انسفنأنارسخواناياطخ
لعجو،هبيلصمدبحيسملاانادفدقوامأ؟هسفنرسخوهلك
نأٍناسنإلسيلفهعابِّـتالًاطرشبيلصلالمححيسملا
!سانلاراكفألًارياغمناكولوىتح،هللاريبدتىلعضرتعي

مكقرطالومكراكفأتسيليراكفأ«:هللالقيملَوَأ
تلعاذكه،ضرألانعءامسلاتلعامكهنأل.يقرط
نأدكؤملانم.؟»مكقرطنعيقرطومكراكفأنعيراكفأ
تاذلاناركنبأدبيهنأل،ًادجبعصعوسيءاروريسلا
سانلاهبسحأدبملااذهو.بيلصلاىلعاهقيلعتبيهتنيو
هتمكحيفهللانكلو.ًاعونخوةميزهوةلاهجوةرثع
نأاوركذت.ةزاركلاةلاهجبنينمؤملاصّلخينأنسحتسا
لب.طولبلاةرجشبالوزرألاةرجشبلثمتيملانحيسم
ىلعوهطبُرامكدتولاىلاطبرُتةمركلاوةمركلابلثمت
ًاديجرمثتالناصغألاو،ناصغألابهذيمالتلّثمو.بيلصلا
:دجملاهللاقاذكه.ةيقنتلابماركلاصقماهلوانتاذإالإ
نصغلك.ناصغألامتنأو،ماركلايبأوةيقيقحلاةمركلاانأ«

رمثبيتأيلهيقنيرمثبيتأياملكو،هعزنيرمثبيتأيالّيف
هنأل،هللانمانليهحيسملامالآةكرشنأسننالو.»رثكأ
نألب،طقفهباونمؤتنأالحيسملالجأنممكلبهُو
.هلجأنماوملأتت

هذهىلعسفنلايلخننأانيلعبعصهنأحيحص
ىلخأيذلاعوسينكلو.حيسملاسومانممتنلةروصلا
ال،انبراجتببرجتوانمالآربتخاو،دبعةروصذخأوهسفن
ينألفختال«:لاقدقف.لخدتينأنودانتابوعصلانكرتي
انأفهايملايفتزتجااذإ.يلتنأ.كمسابكتوعد،كتيدف
.»كقرحيالفبيهللاوعذلتالفرانلايفتيشماذإ.كعم
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مالآبسانلاملكيلازامدجملايفماقملاعوسينإ
دعبهلسرلىؤرلالوأيفهحارجلعجامكو.هبيلص
يفهعمانكرشيل،اننويعاهبلحتكتنأ،مويلاديري،ةمايقلا
ىولبلااوبرغتستال«:سرطبطوبغملاهلوسرلاق.هدجم
امكلب.مكناميإناحتمالةثداحمكنيبيتلاةقرحملا
نالعتسايفاوحرفتيكلاوحرفاحيسملامالآيفمتكرتشا
مكلىبوطفحيسملامسابمتِّـريُعنإ.نيجهتبمًاضيأهدجم
ميركلاهلوسرلاقو.»مكيلعلحيهللاودجملاحورنأل
مأقيضمأةدشأ؟حيسملاةبحمنعانلصفيسنم«:سلوب
لكتامُنهلجأنم؟فيسمأرطخمأداهطضامأيرع
مظعياهعيمجهذهيفنكلو.حبذللمنغكانبسُحدقوراهنلا
.»انبحأيذلابانراصتنا

ريمشكيفحيسملاباوداننيذلاليجنإلامادخدحأبتك
محللاكتمدخلمدقناننإ،برلاديسلااهيأ«:ةيلاتلاةالصلا
نأانيلعفدسجلااذهانتبهودقل.بصعلاومظعلاو
ظفاحنلةنامأكنماهانمّلستةحيحصةلآككلجألهلمعتسن
نكلوةدشباهلمعتسننأانملع.تنأكدجملجألاهيلع
،ةعرسبوأءطببىلبتنيحو.اهلامعتساىسنننأنودب
.»نيمآ-كلجألىلبتامنإاهنأبنيقيلارورسمهللاانبه

!هللاسيركتلايفةورذلاغولبىلعلدتةالصنماهلايف
انتالصنمضتابلطلاهذهلعجننأانبردجيمكو
الو،وهامكعوسيىرننأدبالفكلذانلعفنإ.ةيمويلا
:انللوقيوانبولقحرفتف.ناتبوقثملاهاديانكرابتنأدب
.»انأمكلسرأبآلاينلسرأامك.مكلمالس«

مهنعدرفنامهكرابيوهاميفو«٢٩-ةظعلا
)٢٤:٥١اقول(»ءامسلاىلإدعصُأو

مَّـمر،ضرألاىلعًاموينيعبرأعوسيثكمهتمايقدعب
ىلعةسارشبناطيشلااهلبرغنأدعبهذيمالتةوعداهلالخ
.بيلصلا

،ًايحاصّلخمهنوكةقيقحتبثأو،ءيشلكىهنأدقوامأ
املاطًةعقبهدوعصلًاناكمراتخادقو.قلطنينأهلنآدقف
ىلعاينعتيببرقىلاهذيمالتجرخأدقف،هروضحباهفّرش
ماركإلالاناهيفيتلا،ةعداولاةيرقلاكلت.نوتيزلالبج
ةروراقرزاعلتخأميرمتقرهأنيح،رشبلانمريخألا

يناميسثجناتسبىريناكلفسأىلاو.هيمدقىلعبيط
تارطقكببصتيذلاهقرعهارثىّقلتو،همالآدهشيذلا
.ضرألاىلإةلزانٍمد

دعصةسدقملاتايركذلابءيلملالبجلااذهنممعن
ّرقتستسهئيجميفهناتاوبنلاتلاقدقو.ءامسلاىلاعوسي
نوكينليناثلاهئيجميفهنكل.لبجلااذهسأرىلعهامدق
.ًاديجمًارصتنمًاكلمنوكيسلب،نزحلاربتخموعاجوألجر
!انصوأ!ايولله:ةلئاقنييدفملاتافاتهعفترتسذئدنعو
.ًابروًاكلمهوجوّت

ناكةسدقملاةنيدملانمهذيمالتوعوسيجرخنيح
هيفنوعمتجيمويرخآوهمويلااذهنأنوملعيالذيمالتلا
هتبحماوركذت،نوردقيداواوربعنيحمهلعلو.ملعملاب
نيحو.مهلجأنمةيعافشلاهتالصباهنعّربعيتلاةقئافلا
ركذتيل،ًاليلقعوسيفقوتيناميسثجناتسبنماوبرتقا
.اهيفملسُأيتلاةليللايفهنماهونقلتيتلاَسوردلاهُبحص
ليليفهعماورهسينأمهيلإهبلطاوركذتذيمالتلالعلو
مهلهبحةدشعممهنأل،مهبولقيفاوسخُنف.ليوطلاهمالآ

نيبًاديحوهوكرتذإ،هعاضتاةعاسيفراعلاهيلعاوبلج
ينإ«:ءايبنألابليقاممهيفمتف.ًاديعباوبرهوهئادعأيديأ
.»ةيعرلافارخددبتتفيعارلابرضأ

،فينوةنسنيثالثوًاثالثملاعلايفعوسيبرغتدقل
ضفُرًاريخأو،مهراقتحاورشبلاءزهاهنوضغيفلمتحا
عيطتسيلهنكلو.راعلاةتيمتامو،ةبشخىلعبلُصو
؟مهلهبحنعهفرصينأمهصلخيلءاجنيذلا،رشبلادوحج
ةمداقلامهتواقشلمهكرتيله؟هتفأرنممهمرحيله
ءامسلالهأىلعًادعاصفهبحرصقيأ؟سعاتلامهريصمو
انيطعتهتانالعإكانهف!الك؟هتئيشمنوعنصينيذلاراربألاو
.هتبحمماودبًاديكأًانامض

لبجلاىلاميركلابحصلالصونيحهنإريشبلالوقي
عمجتفةهينهفقوكانهو.ةمقلاربععوسيمهمدقت
مالكقلطنانانحبمهيلارظنيناكذاو.هلوحذيمالتلا
مهخبويملو،ةرركتملامهتاطقسبمهركذيمل.هيتفشنمةمعنلا

مهلًادكؤممهكرابوهيديعفرلب.ةلذاختملامهفقاومىلع
ناكاميفو.ءطببءامسلاىلإدعصيأدبمث،هتيانعوهتياعر
نعةباحسهتذخأىتحهعبتتمهراظنأتناكدعصي
هتملكنوددرياوناكةعاسلاكلتيفمهلعلو.مهنيعأ
.»رهدلاءاضقناىلإمايألالكمكعمانأاه«:ةعجشملا
مهبفقو،نيهودشمقوفىلامهراصبأبنوقدحيمهاميفو
ام،نويليلجلالاجرلااهيأ«:مهلالاقوءامسلانمناكالم
عفترايذلااذهعوسينا؟ءامسلاىلانورظنتنيفقاومكلاب
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ىلااقلطنمهومتيأرامكاذكهيتأيس،ءامسلاىلامكنع
.»ءامسلا

ًاحدرهتصاخعمشاعيذلاعوسيف!ءاجرلامظعلاي
مهقفارو،ةريثكًارارممهلزبخلارسكومهعمىلصو،نمزلانم

ًازراكىرقلاوندملايفمهعملاجو،رحبلاقوفمهنفسيف
امكهيراتخملةنكمألادعيلءامسلاىلادعص،هللاتوكلمب
!هاتحرفاوف.دعو

هللانباعوسينأاذهنممظعأحرفنملهو
اناياطخنعرفكو،مدلاومحللايفانكراشيذلاناسنإلاو
يذلااندسجبو،ءامسلاىلادعصي،هتمايقبانرربوهتومب
هبنمؤملكنأانلدكؤيميظعزايتمااذه!هراعتسا

ينبحأنإ«:هلوقلًاقفو،هعمنوكيلءامسلاىلادعصيس
يمداخنوكيكانهفانأنوكأثيحو،ينمدخيلفدحأ
امك،يشرعيفيعمسلجينأهيطعأسفبلغينم.ًاضيأ

.»هشرعيفيبأعمتسلجوانأتبلغ

كادفيذلانمؤملايخأاي،كلدوعصلاةراشبهذه
كميقيلربقلانمماق،ءامسلانمبرلاعوسينا.برلا
برلاعوسيناو.ةايحلاةَّـدِجيفكلستلةيطخلاربقنمهعم
لزانميفًانكسمكلّدعيلءامسلاىلادعص،ءامسلانم
ثيحقوفامبلطتنأنآلاكوعدتةبسانملاو.بآلا
ىلعامبالقوفامبمتهتنأو،هللانيمينعسلاجحيسملا
عمةرتتسمكتايحو،َّـتُمحيسملاعمكداحتابكنأل،ضرألا
امكًةيناثيتأيسحيسملاناناكالملالاق.هللايفحيسملا
تلاقامك،نيعلكهرظنتسوباحسلاعميتأيس.دعص
برلانا«:سلوبلوسرلالاقو.هللالجرايركزمفبةوبنلا
سيئرتوصب،فاتهبءامسلانملزنيفوسهسفن
اذه.ًالوأنوموقيسحيسملايفتاومألاو،هللاقوبو،ةكئالم
يف،ةظحليف،ّريغتنانلكاننكلو،انلكدقرنال:مكلهلوقأرس
دنعءايحألاوداسفيميدعتاومألاماقُيو،نيعةفرط
نيخساراونوكءابحألايتوخإايًاذا.نوريغتيبرلاءيجم
.»برلالمعيفنيرثكم،نيعزعزتمريغ

تثعبنيكالملاحاضيإنماهعبتامودوعصلاةثداحنا
ىلإاوعجرنيحمهنأدبالو.ذيمالتلابولقيفءاجرلا
مهملعمةمكاحمدعبف.ةشهدبمهيلاسانلارظنميلشروأ
مهيلعودبينأًاعقوتمناك،ربقلاهلازنإوهبلصويرصانلا
ًايئاهناومزهنامهنأنونظيمهؤادعأناكو.راسكنالاوموجولا
سكعلاوهلصحيذلاناديب.دبألاىلامهبراعلاقحلو
حفطتمههوجوتناك.ءادعسنيجهتبماوناكدقف،ًامامت

ميظعحرفبو.ًاركشوًادمحضيفتمهبولقتناكو،ًارشِب
عوسيةمايقنعبيجعلاثدحلاكلذبسانلااوربخأ
.هدوعصو

اوفرعمهنأللبقتسملابنوباترينويحيسملادعيملذئذنمو
ةسايرلكقوفهدوعصدجميف،هتمايقةوقيفحيسملا
شرعمامأمهلقيدصدوجوهانعمدوعصلااذهو.ناطلسو
مهتابلطاومدقينأاوقاتشاف.بآلاةرضحيفعيفشوهللا
نوسيدقلاكئلوأدجسةسدقمةهربيفو.كرابملاكاذمساب
بآلانمهنوبلطتاملك«:كرابملاهدعونيركذتم،هل
يفاوضرعتسانوّلصيمهومهلعلو.»هلعفأكاذفيمساب

ًائيشاوبلطتملنآلاىلإ«:هلوقنمةملكلكمهرطاخ
اوعجرمث.»ًالماكمكحرفنوكيلاوذخأتاوبلطا.يمساب
يفو.ىلعأفىلعأىلامهناميإدينوّدمَياوحارو،حرفب
لب،تاميذلاوهحيسملانا:ةيوقلاةجحلاهذهمههاوفأ
عفشيل،هللانيمينعًاضيأوهيذلا،ًاضيأماقيرحلاب
.انيف

ةملكتناكهذه.»مهكرابوهيديعفر«:اقولريشبلالاق
ناكامكهيديعفر.ةبحملاىلعلدتةكربةملك،عادولا
كرابامكمهكراب.بعشلاكرابيوهوةنهكلاسيئرلعفي
مهكرابيعوسياميفو.هبعشىسومكرابامكو،هينببوقعي
،ءيشلكلوقينألبقمهنعذخُأهنأكسيل،مهنعدرفنا
نأل،يهتنتنلوِهتنتملةكربلانأىلاريشياذهامنإو
يهامناهتصاخنعءامسلايفاهمدقيسيتلاةعافشلا
باهذلابهتصاخرمأدقعوسيناك.ةكربلاكلتلٌرارمتسا
مهحنمف.اهلكةقيلخللليجنالابةزاركللعمجأملاعلاىلا
هيفنأل،مهمالكبهبنمؤينملكىلاهمساباهولقنيلةكربلا
.ضرألالئابقعيمجكرابتتنأيغبني

ذيمالتلانكلو،ءامسلاىلادعصومهنعدرفنادقل
عوضوموهعوسينأل،يعيبطاذهو.هلءالولاباورمتسا
ذإ،هلمهتدابعتدادزامهحرفدايدزابو.نينمؤملالكحرف
.سدقلاحورلاباكسناببآلادعومنورظتنياوناك

حرفللًاعفاددوعصلاىركذنماوذخأتنأًالسوتموجرأ
نولانتذئدنعو.حرفلاودبعتلابهورظتنتنأ.دعوملاراظتنالو
بلقلاءيهيءيشالنأنودكأتتو.يلاعألانمًةوق
،حيبستلاوسدقملاحرفلاهئيهيامكسدقلاحورلالابقتسال
.سدقلاحورلايفحرفومالسوربوههللاتوكلمنأل
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نأيلاشاحفيتهجنمامأ«٣٠-ةظعلا
:٦ةيطالغ(»عوسيانبربيلصبالإرختفأ

١٤(

ةنايدلانوكتدق«:مويتاذيعماجبلاطلاق
ةشهدمهميلاعت،ميظعاهحيسمنألةميظعةنايدةيحيسملا
يفيتميزعطبثيوينريحياهيفًائيشنكلو.ةرهابهتازجعمو
اذهعفُرولهآ.بيلصلاوهءيشلااذهو،يحورلالاجملا
.»عمجأملاعلاةنايدتحبصالنذا!ةيحيسملانمبيلصلا

امءادفلاةلاسرنامهفيملهنا!باشلااذهنيكسم
ةبحمليحلاريبعتلاوهبيلصلاف.بيلصلابالإمتتلتناك
ىلعاهلضفيامهيفىقبيالةيحيسملانمعفُرولف،هللا
انضرأىلعنينسلافالآحيسملايقبول.ةيدوهيلاوأةيذوبلا
نوكتاذام،بلصُينأنودىتوملاميقيوىضرملايفشي
حبرولناسنإلاعفتنياذامو.اناياطخيفىقبننأالإةجيتنلا
؟هسفنرسخوهلكملاعلا

رختفأنأيلاشاحفيتهجنمامأ«:سلوبلوسرلالاق
رختفتاذامل:لئُسولو.»حيسملاعوسيانبربيلصبالا
كباسنأترصقلهو؟ةنعللازمروراعلاراعشوهوبيلصلاب
؟راختفاللًةدامكئاطعإنعةيملعلاكتاجردوةيقْرِعلا
نكلو.يرخفلًةاعدمبيرقدهعىلاهذهتناك:باجأل
تعتمتوهبيلصةوقتسملوًابولصمحيسملاُتفرعنأام
ةبسنلابهناحيحص.يتازايتمالكتذبنىتحهصالخب
حيسملالجأنمهتبسحينكلو،ًاحبريلهذهتناكملاعلل

لجأنمةراسخًاضيأءيشلكبسحاينإلب.ةراسخ
لكترسخهلجأنميذلايبرعوسيحيسملاةفرعملضف
.حيسملاحبرأيكل،ةيافناهبسحأانأو،ءايشألا

بيلصكلاهققحيتلاحابرألايهام:لئُسولو
:باجأل،حيسملا

دقل.»اياطخلانارفغهمدب،ءادفلاانلهيف«:ءادفلا-١
انتعقوأف.مدآيدعتهبشىلعةيصعملايفًاعيمجانطقس
يهئطختيتلاسفنلا«:لئاقلامكحلاةلئاطتحتةيصعملا
تلخددحاوناسنإب«:ًاضيأبوتكموهامك.»تومت
سومانلاىلعانيّدعتو.»توملاةيطخلابو،ملاعلاىلاةيطخلا
مكحذفنيسيهلالالدعلاناكو،هللابضغهجاويسيبدألا
.»توميهةيطخلاةرجا«:يهلالالوقللاقفو،انيفتوملا
توملابانيلعمكحلدعلاناكنإهنأل،هللاًاركشنكلو

ةريثكلاهتبحملجأنمةمحرلايفينغوهيذلاهللااف،ًاباقع
امك.حيسملاعمانايحأ،اياطخلاوبونذلايفتاومأنحنو
هللاةبهف،توميهةيطخلاةرجاتناكنإ:بوتكموه
.انبرعوسيحيسملابةيدبأةايحيه

ميدقلايفىدفدقهللانأامب:ةرمنسحيخأينلأس
دهعيفريبدتلااذهعباتيملاذاملف،شبكبركبلاميهاربانبا
دعببيلصلاىلعراعلاةتيمديحولاهنباىلعرفويف،ليجنإلا
ملهبقحسايدُفيذلاشبكلانا:هلتلقف؟ناوهوملأ
هتميقامنإو،ًاناسنإيرتشيلهتاذيفةيئادفةوقهلنكت
ةيطخعفرييذلاهللالمح،عوسيلًازمرهنوكيفتناك
.ملاعلا

،ميدقلادهعلاناكرأمهأنمتناكحئابذلانأحيحص
دقف.ةيطخلاةلكشملمئادلحداجيإعطتستملهذهنكلو
نأريمضلاةهجنمعطتستملحئابذلانإ:لوسرلالاق
نأل،حيسملاعوسيانبربهللاًاركشنكلو.مدخييذلالّمكت
هللااف،دسجلابًافيعضناكاميف،هنعًازجاعسومانلاناكام
ناد،ةيطخلالجألو،ةيطخلادسجهبشيفهنبالسرأذا
نحنانيفسومانلامكحمتييكل،دسجلايفةيطخلا
ىنعمب.حورلابسحلبدسجلابسحسيلنيكلاسلا
هلنوكتنأنودلامكلابانبلاطيسومانلاناكامل:هنأ
يتأينأةيلزألاهتبحميفهللارّبد،لامكلاانبغلبيلةردق
هتايحبسومانلابيلاطمممتيواندسجيفانكراشيللماكلا
حيسملابدحّتملكبسحييهلإلاريبدتلااذهف.انعهتوموانل
ًاكيرشو.هعمتامهنأك،هبلصمالآيفهعمًاكيرشناميالاب
.هعمماقهنأكهتمايقدجميفًاضيأ

،هتمايقبًاضيأريصنهتومهبشبهعمنيدحتمانكنإ«
دسجَلطبُيلهعمبلُصدققيتعلاانناسنإنأنيملاع
.»ةيطخللدَبعتسُندوعناليكل،ةيطخلا

يفندعسودرفيفايحيمدآناك:هللاعمةحلاصملا-٢
هللانأاهبىحوملاهللاةملكانملعتو.هللاعمةلماكةكرش
مدآىدعتنأامنكلو.راهنلاحيربوبهدنعهيلإيتأيناك
نمدرطلااهالتو،ةكرشلاتعطقناىتحهللاةيصوىلع
بويأّسحأدقو.ضرألاوءامسلانيبةوادعلاف،سودرفلا

نأىنمتو،ناسنإلاوهللانيبةموصخلادوجوبهتنحملالخ
نأكردأنيحو.ةمكاحملايفهعملخديفًاناسنإهللانوكي
هنيبٍحلصُطيسوموقينأىنمتقيقحتلاةليحتسمهتينمأ
.انيلكىلعهديعضيحلاصماننيبسيل«:لاقف،هللانيبو
اذهو.)٢٤و٩:٢٣يأ(»هبْعُرينْتَغبيالوهاصعيّنععفريل

ٍروُنُتاَضْمَو)٦:١٤ةيطالغ(»عوسيانبربيلصبالإرختفأنأيلاشاحفيتهجنمامأ«٣٠-ةظعلا
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هرطاخيفشاعو،ًةبغربويأسفنيفماقيذلاحلاصُملا
ًاحلصدقعيل،حيسملاعوسييفنامزلاءلمدنعءاج،ًةجاح
كصبتكةثجلجلالبجىلعكانهو.سانلاوهللانيب
نمًاراحقّفدتيذلا،يدبألادهعلامدنمدادمبةحلاصملا

.هللانبابنج

َّـُرسحيسملايفهنأل«:سلوبممألالوسرلاقاذهيفو
مدبحلصلاًالماع،لكلاهبحلاصيناوءلملالكلحينأ
.ايقتلاةمحرلاوقحلا«:ءايبنالابليقاممتاذكهو.»هبيلص
.)٨٥:١٠زم(»امثالتمالسلاوربلا

لكتعطقناوتيبلانمهدرطفهنباىلعلجربضغ
تلّسوتف.توملاىتحمألاتضرمةهربدعبو.امهنيبةلص
ملىتفلاءاجاملو.اهتوملبقهارتلنبالارضُحينأاهجوزىلإ
نانثالافقواذكهو.ثيدحيأهلدابيملودلاولاهحفاصي
ىلعةرداقمألانكتمل.ةتئاملامألاريرسدنعنيَتماص
،اهنباديبةشعترملااهنيميبتكسمأاهنكلو،مالكلا
تملسأواهردصىلانيتنثالاتّمضو،اهجوزديىرخألابو
نانثالاحلاصتتوملاةعوروفقوملالالجمامأو.حورلا
ةروصةشهدملاةثداحلاهذهتسيلأ.ةحلاصملاةلبقباقناعتو
؟انلجألعوسيهلمعاملةيح

كسمأبيلصلاىلعهراضتحاتقويفف!لجأ،لجأ
هردصىلانيتنثالامضو،يوامسلابآلاديبوميثألاديب
انرربتاذكهو.حورلاملسأو»لمكأدق«:لاقو.يمادلا
.حيسملاعوسيانبربهللاعمٌمالسانلراصف،هبناميإلاب
ناكهللانأل«:هلوقبسلوبلوسرلااهيلاراشأةقيقحلاهذه
.»مهاياطخمهلٍبساحريغ،هسفنلملاعلاًاحلاصمحيسملايف

٧ايؤريفانحويبتك:ءامسلاىلإلوخدلا-٣
لكنمهّدعينأدحأعطتسيملريثكعمجاذإفترظن«
مامأوشرعلامامأنوفقاومهوةنسلألاوممألاوبوعشلا
اوتأءالؤه:كالملالاقو.»ضيببايثبنيلبرستملمحلا
مدباهوضيبومهبايثاولَّـسغدقو،ةميظعلاةقيضلانم
ىلعهللامسابتكضرألاكولمسيئريدافلاو.لمحلا

دبأىلإهللاعماونوكيلءامسلاىلإٍلوخدةَمِسك،مههابج
نيتبوقثملايدافلايدينيحلكنورظنيسو.نيدبآلا
لجألحبُذدقهللالمحناةيدبألالوطبنيركذتم
.مهريربتلجألميقُأو،مهاياطخ

كّلُكوةليمجتنأ،امام:اهمألةريغصةاتفتلاق
:مألاتلاقف.ناتهَوّشمامهف،كيديادعام،ةوالح

ىدحإيفف.اهيلعكعلطُأنأيلنآدقةصقّيديهيوشتل«
،كريرسيفةمئانتنأِتنكو،انلزنميفقيرحبشيلايللا
ّيديلامعتسانميلدبالناكو.كذاقنالتعرسأف
تذخأو،كشارفىلاتدتمايتلانارينلاةنسلأئفطأل
راصاذهلو،اتهوشتوياديتقرتحاف.كبايثسحلت
نيديلاةاتفلاتذخأذئنيح.»ًادَسفماذكهامهرظنم
:تلاقمثاهعومدبامهللبتوامهلبقتتحارونيتهَوّشملا
.»كاديامهكيفامىلحأو،ةوالحكّلُكوةليمجتنأ،امام«

لعفامكبيلصلااذهةيحيسملايفحبقتسندقنحنو
لازيالوناكبيلصلانأملعلاعماذه.يعماجلابلاطلا
اننكل:لوسرلالاقًاميدقو.هصالخةّلعوناسنإلادجم
امأو،ًةلاهجنيينانويللوةرثعدوهيلل،ًابولصمحيسملابزركن
.هللاةمكحوهللاةوقحيسملابف،نيينانويوًادوهينيوّعدملل

ضرألانعُتعفترانإانأو«:لاقانحيسمنأاوركذت
ًاميدقاهروصعلكيفةيحيسملاف.»عيمجلاّيلابذجأ
.هنماهتوقدمتستوبيلصلاىلعاهتيبذاجزكترتًاثيدحو

ناكذإدنلنيرغةريزجىلانيرشبملانمةعامجبهذ
ملمهنكلو،ةباتكلاوةءارقلامهوملعينأاولواحف،نييمأاهلهأ
مهنأنولسرملابسحف.اوديريملةريزجلاناكسنألاوحجني
نكلو.ةريزجلاةرداغمىلعاوممصو،مهتمهميفاولشف
مهلاوأرقينايلاهألامهاجر،ةدحاوةوطخاوطخينألبق
رهظذئدنعو.بيلصلاةصقنيلسرملادحأمهلأرقف،ًائيش
املو.ةءارقلاةداعإاوبلطّمثنمونيعماسلاهوجوىلعرثأتلا

هذهبانوربختملاذامل:نيلَسرمللاولاق،ةيناثلاةرمللاهوعمس
ةريزجلالهأثَّـبشتنأكلذنعمجنو؟ةيادبلاذنمةصقلا
مههوجويفًاقلغمناكيذلابابلامهلحتُفف،نيلَسرملاب

برلااولبقوةباتكلاوةءارقلاناكسلاملعتو.ةديدعنينس
.حيسملاعوسي

الناونصةيحيسملاوبيلصلا«:ءايقتألادحألاق
ًاركشنكلو.ًاعماطقسينأامإوًاعمافقينأامإف.ناقرتفي
نامجرتوه،هللاةمكحوهللاةوقوهيذلابيلصلاف،هللا
.»طقسينأنكميالو،طقسيالاذهلو،هللاةبحم

ةكرشو،هتمايقةوقو،هفرعأل«٣١-ةظعلا
)٣:١٠يبليف(»...هتومبًاهِّـبشتم،همالآ

قيرطلاسلوبلوسرلامسرةديجملاتارابعلاهذهب
يذلاهبحيفحيسملانمؤملافرعينأ:ءادفلاةكرببعتمتلل

ٍروُنُتاَضْمَو)٣:١٠يبليف(»...هتومبًاهِّـبشتم،همالآةكرشو،هتمايقةوقو،هفرعأل«٣١-ةظعلا
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نحنو،هرئارسبرللناحيحص.سفنلاعضوىلاهببهذ
رهظُأىتمهنأقثنوملعناننكلو،ةآرميفزغليفرظننانلزام
،هارننأراظتنابو.وهامكهارنساننألهلثمنوكنسعوسي

ٍةفرعمىلإىعسننأبجي،هيلإانباهذبمأهئيجمبءاوس
.هبهُّبشتلاانلحيتت

ءايشألالكرسخينأًادعتسمناكفهسفنسلوبامأ
نأبجيةريغلاهذه.ةفرعملاهذهحبرييكلةيافناهبسحيو
هلهلعلو.برلايدافللةيحطسةفرعمبانئافتكاىلعانخبوت
ًانامزمكعمانأ«:سبليفلميدقلاهباتعانيلإهّجويدجملا

.»!سبليفايينفرعتملوهتدمهذه

،مويلكاهشيعنيتلاةايحلاثادحأنأيداقتعايف
نأطرش.كرابملاانبرةفرعملةنيمثًاصرفانيطعتنأعيطتست
نمةريسبنيدتقم،حوتفمنهذبوهتانالعاءوضيفاهشيعن

اولانوًارباوعنصف،ةديجمىؤرباوعتمتنيذلانمانوقبس
هللانإ:لوسرلالاقامككلذل.فعضنماوّوقتو،ديعاوم
،سدقلاحورلايفانلو.ًاهلإمهلىعدُينأمهبيحتسيال
باتكلايفأرقناذكه.حلاصلاملعملا،نالعإلاحوروهيذلا
حورلابالإبرعوسيلوقينأدحأردقيال«:زيزعلا
.)١٢:٣وك١(»سدقلا

كاذ.قحلاعيمجىلامكدشريوءيشلكمكملعيوه«
ىلايغصتكتيلف.»مكربخيويلاممذخأيهنأل،يندجمي
مئانلااهيأظقيتسا«:كريمضيفسمهيوهوكرابملاحورلا
هتوعدعيطتكتيلو.»حيسملاكلءيضيفتاومألانممقو
.نيحلكحيسملاةرصنبكوميفكداتقيل

ناركنبًالوأأدبيحيسملابكوميفريسلانأحيحص
نمهتاذركنينمنكلو.مويلكبيلصلالمحمثتاذلا
ناوهيفكرتشينمو،ةيدبأةايحىلإاهدجيحيسملالجأ
حيسملاطخيفريسلانأحيحصو.دجملايفعفتريبيلصلا
هيفئاخىلعبرلاينيعنكلوراطخألاوتاقيضللضّرعي
.مهسفنأتوملانميجنيلهتمحرنيجارلا

رهنىلإيبسلانمنودئاعلاونهاكلاارزعلصونيح
ةيربلاروبعرطخاوكردأمهنأل،مايأةثالثكانهاوفقوتتارفلا
ناكرطخللضرعتلانكلو.قرطلاعاطقوصوصللابىألملا
هللاىلإءوجللاىلعمهلمحهنأل،هعمنموهللالجرلةكرب
تكّرحف،اهلعفبتردتقاناميالاةالصو.ناميالاةالصل
ارزعفرعاملرطخلاكلذالولو.مهنعرطخلاءردلهللاةيانع
.هللاةياعرنمةيحانلاهذه

ةمايقلاوهعوسينأافرعتنأميرمواثرملانكممنكيملو
امهف،رزاعلزيزعلاخألايفهرافظأتوملابِشنُيملولةايحلاو
امهيبلقنزحأيذلاتومللةديجملاايؤرلاكلتبناتنويدم
امذإةيهلإلاةيانعلاتالماعمنمعزجتالف.نمزلانمةهرب

بسحبملألانأل،ملألاوعومدلايداوزاتجتنأتحمس
لمتحتتنكنإو.مالسللًاربكيفئشنيهللاةئيشم
.هتسادقيفككرشييلاتلابو،نباكهللاكلماعيبيدأتلا

قلغأ«:»حيسملابءادتقالا«هباتكيفيسيبمكلااموتلاق
امدنعو.كنمبرتقيفكبيبححيسملاعوسيبلطاوكباب
.»ًابيرقنوكيريخلكفًابيرقعوسينوكي

نمكبيصنتاقيضلالعلفتاقيضلانمرمذتتال
قّمعتللًةصرفكلءيهيلاهبحمسيهللاناو،حيسملابيلص
ةفرعملةمدقمك.بيلصلاىلعقياضتملاعوسيةفرعميف
هربخاماذه.ةيواهلاوتوملاىلعرصتنملاوماقملاعوسي
لمحنحيسملالجأنم«:لاقذاهبانلدهشوسلوب
تامُنهلجأنم.دوهيلادقحوسفنلالالتعاوداهطضالا

اهعيمجهذهيفاننكلو،حبذللمنغكانبسُحدقو،راهنلالك
.»انبحأيذلابانراصتنامظعي

طبُرحيسملالجأنمهناميركلالوسرلااذهةريسانربخت
هبىهتناًاريخأو.ةراجحلابمجُروطايسلابدلُجولسالسب
نكلو.ناميإلالجأنمىضقثيحةداهشلاىلإفاطملا
ةمعنلانمًاضيفهبهيناكو،همالآيفهعمناكحيسملا
لكىلعربصتو،ءيشلكلمتحتيتلاةبحملاهيفيكزيو

هللاهّدعأيذلاربلاليلكإهسأرىلععضوًاريخأو.ءيش
ضرملاشارفيفكنهترينابرلادارأنإو.هنوبحينيذلل
.فعضلاتقويفهيلايغصتناءاشيهلعلف،سئتبتالف

،داشرتساللةريثكًةلئسأهيلعحرطتنأكلبيطيثيح
.كتمدخوكتداهشبقلعتتةريثكرومأيفرظنلاديعتىتح

قيرطلاربعأتنكاميفةرايسينتمدص١٩٦٥ةنسيف
ىفشتسملايفانأاميفو.»ةدلخ«ةسينكيفةالصلاةماقإل
ةرشتنمضوضرنمو،ةعولخملايفتكيفةديدشًامالآيناعأ

الةجهلبّيلعفرشملاضرمملاينلأس،يمسجءاحنأيف
باصُتنأبكبرحمسينأًابيجعسيلأ«:مكهتلانمولخت
التنأ«:هلتلقف»!؟هتمدخلًابهاذتنكاميفاذكه
نإ:باتكلالوقمهفعيطتستالكلذلةيافكبرلافرعت
برلاناقدصتنأكنكميالو.هبدؤيبرلاهبحييذلا
.»ليجنالابمهملكيامكملألابهدالوأملكي

ٍروُنُتاَضْمَو)٣:١٠يبليف(»...هتومبًاهِّـبشتم،همالآةكرشو،هتمايقةوقو،هفرعأل«٣١-ةظعلا

٦٠
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call - of - hope.com



اوفرعمهنأاودجت،ىضرملانيبحيسملاةمدخةجيتناولمأت
ضرملامهعديملولةلوهجمىقبتستناك،ةديدعتافصهيف
هتردقاونلعأنوجولفملاو،هتراهطاونلعأصُربلاف.هتيانعىلإ

اوربخأّمُصلاو،ملاعلارونهنأاونلعأيمُعلاو،ءيشلكىلع
ةمايقلااونلعأمهماقأنيذلاتاومألاو.مهمحرومهبعنصمك
،ةايحلاوقحلاوقيرطلااونلعأمهادهنيذلانولاضلاو،ةايحلاو
.بونذلارفاغقحلاسودقلاهنأاونلعأمهلرفغنيذلاةمثألاو

برلاةفرعملةليسولضفأءيهييحورلاشطعلاكانهو
تشطع«:الئاقهلدهشورمألااذهربتخادوادف.عوسي
»؟هللامادقىءارتأوءيجأىتم.يحلاهلالاىلايسفن
اذامل«:ًالئاقهسفنمال،بائتكالاىلعهشطعهلمحنيحو
دعبينأل،هللايجرتّ؟يفنينئتاذاملو،يسفنايةينحنمتنأ
.»يهلإويهجوصالخ،هدمحأ

املهللاىلاديدشلاشطعلاالول:ءايقتالادحألاق
ِوترأمل«:لاقيذلاسونيطسغأةداهشعمسننأانلىّنست
.»هللايفيتحاردعبالإعبشأملو

النكلو.اياطخلابثولملايضاملالجسحتفانجعزيدق
عنتقنوبنذلابًاقيمعًاروعشرعشننيحفانيلعبيرست
.يتاذلاانربنعانلزانتبوجوبو،ةيتاذلااندوهجلشفب

نمانريهطتيفحيسملامدةوقكردننأاننكميطقفذئنيح
يفهعبتنوهمالآةكرشيفانيداففرعننأانلولحيو.اناياطخ
همدقيرُأثيح،ةثجلجىلإيناميسثجنمراعلابكوم
يوبنلالوقلارسانلفَّـشكتيذئنيحو.اناياطخنعريفكتلل
مهبايثاولسغدقوةميظعلاةقيضلانماوتأنيذلانع
هللاشرعمامأاوراصكلذلةجيتنو.لمحلامدباهوضيبو
نل.مهقوفلحيشرعلاىلعسلاجلاو،ًاليلوًاراهنهنومدخي
طسويفيذلالمحلانأل،دعباوشطعينلودعباوعوجي
.ةيحءامعيبانيىلامهداتقيومهاعريشرعلا

مويلااذهلعفنللمحلامدبانبولقلسغلًاعيمجعرسنلف
موينآلااذوه.لوبقمتقونآلااذوه«:بوتكموهامك
الفهتوصمتعمسنإ،سدقلاحورلالوقي،مويلا.صالخ
.»مكبولقاوّسقت

نانئمطننأليفكيسودقلاانيدافنعهفرعنامنإ
لكلهمسابرفغُتاياطخلانأو،همدبرهطتبولقلاوهافشلا
لخمهلبقينم

ِّـ
وهءيشلكقوفانمهيامنإ.ًايصخشًاص

بلقلاانيفقلخييذلاانبرحيسملاعوسيةفرعملضف

اياونلاوراكفألاوهافشلاتّقنتبلقلاىَّـقنتىتمو.يقنلا
انيدافهيففرعنوهللانياعنيقنلابلقلابو.لامعألاو
ًءادفوًاربوهللانمةمكحهتاذنلعْأهنألهلًاركشو.كرابملا
.ةسادقو

حيسملابصالخلايفظعاوم-ًاعباس

)٣:٩نيوكت(»؟تنأنيأ،مدآ«٣٢-ةظعلا

ىلع.ميوقتنسحأىلعناسنإلاهللاقلخءدبلايف
ةنجيفامهعضوو،امهقلخىثنأوًاركذ.هقلخهللاةروص
سيلبإنكلو.ةلماكلاةداعسلاوءاهبلاولامجلاثيح،ندع
،قحلايفتبثيملوسانللًالاّتقناكيذلاطقاسلاكالملا
،هللاهانباممدهينأهسفنىلعىلآو،ًادسحهترئاثتراث
ةيحلانمرشأدجيملذإو.هتياغقيقحتلٍفيلحنعشتفف
.ريرشلاهدصقيفاهمدختسا

نمالكأيالنأبءاوحومدآىصوأدقهلالابرلاناك
ءاوحلَسوْسوسيلبإنكلو،ةنجلاطسويفيتلاةرجشلارمث
:اهلأسدقل.ناسنإلاقحيفةفحُجمهللاةيصونأباهعنقأو
قدصأالانأ؟ةنجلاراجشألكنمالكأتال:هللالاقًاقحأ«
:لاقًاقحأ.اذهكًاعورشمًاريخامكنععنميًاميركاهلإنأ
،اتومتنلامكنأامكلدكؤأ؟ناتومتًاتوماهنمنالكأتموي
نانوكتوامكنيعأحتفنتاهنمنالكأتمويهنأملاعهللالب
.»!رشلاوريخلانيفراعهللااك

حومطلاوكشلاعرزينأميجرلايواغلاعاطتسااذكهو
،ًادرمتفًارمذتراصنأثبليملكشلاو.ناسنإلاسفنيف
عفادبو.ةيغاطًةوهشراصنأثبليملةفرعملاىلإحومطلاو
،تلكأوهنعَّـيهنملارمثلاةأرملاتلوانتةيغاطلاةوهشلانم
ةيصوارسكامهنأةجيتنلاتناكو.لكأفاهلجرتطعأمث
ىلإاعرهينأنمًالدبو.يرشبلاسنجلاطقسواطقسفهللا
نيبلاط،بلقراسكناومدنيفهمامأاينحنيوهلإلابرلا
ملاناكنإنكلو.ائبتخاوههجونمابره،حفصلاوةمحرلا
نيأ،مدآ«:ىدانوامهيلإىتأبرلاف،برلاىلاايتأي
.»؟تنأ

لكنعشتفيبرلاواذهانمويىلاةعاسلاكلتذنمو
ىتح،تلعفاذام؟تنأنيأ،يصاعلااهيأ:هلأسيو،ناسنإ

ناذرجبءيلملاملظملاكناكمنمجرخا؟يهجونمئبتخت

ٍروُنُتاَضْمَوحيسملابصالخلايفظعاوم-ًاعباس
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الًايبغاهتنوفعكتلعجيتلاريخاوملاهذهنمجرخأ!مثإلا
.يزخلابرعشت

كينذأيفًارقوعضودقةسندلاتاوهشلاجيجضوهأ
دق،ًادجةئطاخلاةيطخلايهمأ؟يتوصعمستالىتح
؟ةنعلةكربلاوةكربةنعللاىرتترصىتحكتريصبتمعأ
.كيلعةقفشلابمعفميبلقوكنعشتفأينأركذانكلو
تناكنإ.ججاحتنمله«:رركتملايئادنعمستله
يدودلاكءارمحتناكنإو،جلثلاكّضيبتزمرقلاككاياطخ
.»فوصلاكريصت

رامثنممدآلكأنإهللاريضياذام:نوريثكلءاستي
نإًاقحو،قطنملانمولخيالضارتعااذه.ةنجلاراجشأ

،الهللالوقينيحنكلو.ءيشيفهللارضيالمدآلمع
حبصتٍذئنيحمعَّـنلانأل.معن:لوقيناامقولخملسيلف

هحالصلةمواقموهاياصولًارسكوهللاةعاطىلعًاجورخ
امقوفناجوزلاىأترادقفاذهقوفو.هئاضقىلعًارمذتو
يفوهملعيفامهقلاخهللااسفانينأادارأ.ايئترينأيغبني
رضحمنمدرُطوطقسف،سيلباامهيواغلعفامك،هتمظع
.هللا

نمالكأنيحءاوحومدآنإزيزعلاباتكلالوقي
لوأهذه.امهيرعيزخايأروامهنيعأتحتفناةرجشلا
.راعلابوثسبلُيوةءاربلابوثنميرعيهنا،مثإللةجيتن
بوعشلاراعوةمألانأشعفريربلا«:ناميلسلاقًاميدقو
.»ةيطخلا

ًابايثامهلاطاخف،يرعلانمءاوحتلجخومدآلجخ
دنعقزمتتامناعرسنيتلاقاروأنكلو.نيتلاقاروأنم
نيحسانلاضعبةالصكاهلثم.يزخلارهظيفةكرحلوأ
:ريكسلايفركف!برايكرتس:نولوقيوٍرمأىلعنومزعي
فولأو.هراعيطغيالبرايكرتسعوننمٍءاعدفلأنإ
ينازلاوقراسلايزخرتسعيطتستالعونلااذهنمةيعدألا
هنومسيامبكترينأفرتحمٍناجعيطتسيدق.حيبتسملاو
نكلو.اهفشكنعةطرشلازجعتيتلاةلماكلاةميرجلاب
ىلعَفْخيملهرمأنألهسفننيبوهنيبيرعلابرعشياهبكترم
.هللا

للستو،توملااهعملخدملاعلاةيطخلاتلخدنأذنم
حرطتةبحملانأباتكلاانملعيو.سفنلكىلإفوخلا
ناسنإلاىدلةيطخلالمكتنيحنكلو،جراخىلإفوخلا
ةبحمدربتمثإلاةرثكلو«:حيسملالاقاذكه.ةبحملادربت

نمركذاف.ىلوألاكتبحمتكرتكنأكيلعيدنع.نيريثكلا
نانولوقي.»ىلوألالامعألالمعاوْبُتوتطقسنيأ

.كلذديؤترهاظملالكوفوخلارصعوهرضاحلاانرصع
زيهجتلةيلايخغلابمقفنتولودلاحلستتفوخلاببسبو
عفدلحالسلابريجتسملانكلو.ةحلسألاىوقأباهشويج
.رانلابءاضمرلانمريجتسملاكفوخلا

يتلاةرجشلانمتلكأله«:مدآهلالابرلالأس
حيرصبرلالاؤسناعمو»؟اهنملكأتالنأكتيصوأ

اهتلعجيتلاةأرملا«:لاقفهقوّطينالواحمدآنأالإ،ًادج
:ءايربكلايههذه.»تلكأفةرجشلانمينتطعأيهيعم
اهيفةجحبهرتسلواحيلبهبنذبناسنإلافرتعيالنأ
.هللاهبترامىلعضارتعا

ةيرغملاءايشألاقلخهللانأامب:لاؤسلااذهينءاج
انبسحينأهلّقحيله،ًالويموبئاغرانيفدجوأوانلوح
،مدآةّجحك،لاؤسلااذه؟اهنمًأطخانذخأنحننإةاطخ
نأو،هتاوهشةيلوؤسمنملَّـصنتينأهبلئاسلالواحي
اذه.ةيعيبطلالويملاوةبغرلاهدنعدجوأيذلاهللااباهقصلي

ربلايفههبشكهتروصىلعناسنالاقلخيذلاهللاىلعٍّنجت
بِّـرُجاذإٌدحألُقيال«:بوقعيلوسرلالاق.قحلاةسادقو
نكلو.رورشلاببَّـرجمريغهللانأل،هللالَبِقنمبَّـرجأينإ

مث.هتوهشنمعدخناوبذجنااذإبَّـرُجيناسنإلك
جتنتتلمكاذإةيطخلاو،ةيطخدلتتلبحاذاةوهشلا
،مواقيملومدآعدخناف،ةبرجتلابمدآداطصاسيلبإف.»ًاتوم
.نايصعلايفطقسف

اذه»؟ةنجلاراجشألكنمالكأتالنأهللالاقًاقحأ«
اذهو.ىلوألاةرسألاةداعسمدهيذلاسيلبالاؤسناك
.سوفنلايفكشلاعرزيولايجألاربعددرتيلازاملاؤسلا
تاريسفتلابورضىتشبهللااياصورسكىلعاهضرحيو
.ةيرغملا

اذهلاقدقناكنإ»؟ةيرحلابعتمتتالهللالاقًاقحأ«
لكليهيدبقحاهنإ!كقوقحنمقحةيرحلا!رئاجهلإوهف
ماثآنممكةيرحلااهتيأ.هنولوأهسنجناكًايأناسنإ
مئاظعبنوقطنينيذلانيللضمللاي!!كمساببكترُت
اي.داسفلاديبعمهسفنأمهوةيرحلابنيدعاو!لطبلا
جايسلاهركتيتلانالمحلاكمهنا!ءايبغألانيكاسملل
!ةفطاخلابائذلاصبرتتهءارونأعم،هاطختتنألواحتو
ىضوفلابائذهءارونمكتهللاةعيرشنمررحتلااذكه
ةكسلانابضقنعجرخينيحراطقلا.يقلخلاروهدتلاو

ٍروُنُتاَضْمَو)٣:٩نيوكت(»؟تنأنيأ،مدآ«٣٢-ةظعلا
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نيلئاقةيرحلادوهيلاىعَّـداميدقلايف.مطحتيوهباكربروهدتي
درحيسملانكلو.طقدحألاودبعتسُيملورارحأمهنإ
لعفينمنإ،مكللوقأقحلاقحلا«:مهللاقومهءاعدا
نيذلاكسيلنويقيقحلارارحألا.»ةيطخللدبعوهةيطخلا
ةفرعميفةيرحلا.هللاديبعكلب،رشللةرتسمهدنعةيرحلا
نونوكتةقيقحلابفيمالكمتعمسنإ«:حيسملالاق.قحلا
ةيطعيهةيرحلا.»مكررحيقحلاوقحلانوفرعتو،يذيمالت
نبالامكررحنإ«:هلوقلاقفوهولبقنيذلالكلحيسملا
.»ًارارحأنونوكتةقيقحلابف

امكنيعأحتفنتلب)ءاوحومدآلناطيشلالاق(اتومتنل
ةلثامميفامهقحبًالعفناجوزلاعنتقادقو.هللااكناريصتو
ًاعورشمرهاظلايفودبيرمأاذهو.ءيشلكبملعلابهللا
يفعضينأمدآةراثإبدصقسيلبإنكلو.هيلعرابغالو
هابحيذلاربلانمطقسيكلذبو،هللاًادنريصينأهركف
اوزغنيذلاانرصعءانبأىدلمويلالعفياذكه.هبهللا
ىلعانيركفمنمددعلمحىلإًالعفلصوتدقو،ءاضفلا

نأكل!ةبيجععنصبهدوجوهللاتِبثيل:اولاقف،هللايدحت
دجمبثّدحتءامسلانامهتسنأةيملعلاتاراصتنالاةوشن
ءاضفلايفاولسرأمهناحيحص.هيديعنصبربخيكلفلاوهللا
رامقأنممهرامقأنيأنكلو.ةيعانطصالارامقألاتائم
اهتارادميفريشتاهلكو؟اهدعينأدحأعيطتسياليتلاهللا
.نينسلانييالمذنمقيقدماظنب

نكلو.هتفرعميفهللايقبُينأطرش،ملاعللةكربملعلا
لكهلوهنميذلاهللادوجوركنأوهنإملعلاسئب
ةريرشلامعأىلادوقيوخفنيهللانودبملعلا.ءايشألا

اذامو.ةرمدملاةيوونلاةحلسألاعنصيفمويلااهارنيتلاك
،فوخلا،يزخلا،ةبيخلا،لشفلا؟ةفرعملانمءاوحومدآلان
ىلعًاشوقنمًارجحدجويذلاثحابلاكلذكامهلثم
املنكلو.ًانيمثًائيشكيطعأفينبلقا:ةرابعلاهذههحطس
اذكه.تنكامكينْدِعأ:ةرابعلاهذههرهظىلعدجوهبلق
يفال،هللالثمرصيملهنكلو،سيلبإةروشمعمسمدآ
هسودرفنمدرُطوهربنمطقسلب.ةمظعلايفالوةفرعملا
.ديعسلا

لب،هللاهجونمبرهلايفسيلةيطخلاجالعنا
اوصلخاوّيلااوتفتلا«:برلالاقدقف.هيلإمودقلابيرحلاب
بلطأيكلملاعلاىلاتيتأانأ.ضرألايصاقأعيمجاي
فوطأمويلكيفامكمويلاو.»كلهدقامصّلخأو
اهملكأسواهملكأوةكلاهسفننعًاشتفمضرألاباحر
.يبلقعماهحلاصأفيتمحرىلااهتاذملستنأىلا

عونلانميماثآنألقحتسمريغانأ:دحألقيال
تئجام«:لوقيحيسملانأل،هللاةمحرهنمفنأتيذلا
ىتحنمؤتنأيفكي.»ةبوتلاىلاًةاطخلبًاراربأوعدأل
لُعدقل.كاياطخلككلرفغُت

ِّـ
كبنجيلبيلصلاىلعق

ظيغتيتلاةيطخلاكرتتنأوهكنمهبلطياملكو،باذعلا
،يسفنلجأنمكبونذيحاملاوهانأ«:لاقاذكه.هللا
.»اهركذأالكاياطخو

الوةمدمدالبءيشلكاولعفا«٣٣-ةظعلا
)٢:١٤يبليف(»ةلداجم

ال،يضاملايفهللاانلاهاطعأيتلاتاكربلاانلمأتاذا
لجأنمًاصوصخ،ركشلانمديزملاعفرننأالإانعسي
عملوقننأانعسويفهنأىتح،انلهادسأيذلانوعلا
.»برلاانناعأانهىلإ«:ليئومصهللالجر

طسواننأل،فسأنمانلدبالكلذلكعمنكلو
فرتعننأبجيركشلاباهركذنيتلاةريثكلامحارملا
.انتبحمفعضنعةجتانلاةريثكلاانتاريصقتب

عمهنأل،سأيلاىلاوعدتالتاريصقتلاهذهنأالإ
ةبحملاوءاجرلاوناميالانواعتيةيبونذملابفارتعالاوركشلا

لوسرلاهعضويذلاميمصتلاانلريصيو.يضاملانفدىلع
وهامىلإّدتمأوءارووهامىسنأ«:لاقنيحسلوب
حيسملايفايلعلاهللاةوعدلجألضرغلاوحنىعسأ.مادق
.»عوسي

ةمعفمةديدجةايحبانمايأيتآمهجاوننأىلحأامو
.برللءالولاوسيركتلاوةالصلاب

ميمصتلاوفارتعالاوركشلاتاملكلاهذهناينيقييفو
يفتاومألانعلصفنابرللمداخلكروعشلثمت
اوعُدنيذلا،ةمايقلادالوأعميصحُأو،اياطخلاوبونذلا
جوعملاليجلااذهطسويفرونلاوحلملاةلاسرةيدأتل
ملنآلاىلايذلاحيسملالاثمىلاانبيتأتهذهو.يوتلملاو
ءاجربانيفًادعاصفققحتيهلعلو.ًالماكهقيقحتعطتسن

.انيفلماعلاوههللانأديدج

؟هللادالوأكانتوعدةياغيهام:لوقيلئاسَّـبرلو

ٍروُنُتاَضْمَو)٢:١٤يبليف(»ةلداجمالوةمدمدالبءيشلكاولعفا«٣٣-ةظعلا

٦٣
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call - of - hope.com



،ةوطخفةوطخلوسرلاتاملكانعبتتاذا:باوجلاو
ىرخالاوةيبلسةدحاولا:نيتيحانكانهدجنةقلحفةقلحو
.ةيباجيا

ةمدمدالبءيشلكاولعفا:لوقتةيبلسلاةيحانلاف-١
.بيعالبهللاًادالوأءاطسبمولالباونوكتيكلةلداجمالو

يفأرقنامكهللانأل،مولالبنوكننأانتوعدةياغف
نوكنلملاعلاسيسأتلبقحيسملايفانراتخا«١:٤سسفأ
نا٥:٧سسفأيفو.»ةبحملايفهمادقمولالبونيسيدق
البوةسدقمنوكتلةسينكلالجألهسفنملسأ«حيسملا

يفةحلاصملاىرجأ«حيسملانا١:٢٢يسولوكيفو.»بيع
ىوكشالبومولالبونيسيدقانرضحيلهتيرشبمسج
.»همامأ

وعدينأيعيبطلانمف،مولالبانناميإسيئرناكدقل
ىوقأثعابكانهو.مولالبهلثماونوكييكلهتصاخ
طسويفانعضُوانناوهو،ايلعلاانتوعدغولبىلاىعسنل

نيكسمتم،ملاعلايفراونأكمهنيبءيضنلٍوتلموجوعمليج
.ةايحلاةملكب

،هنمزيفملاعلااذهءانبأىلعهقلطأيذلافصولااذهو
يفف.مويلاهيفشيعنيذلاعمتجملاىلعًامامتقبطني
لماعتيةيداصتقاوةيعامتجاوةيسايسنماهلكطاسوألا
.ةيوتلموةجوعمقرطبمهنيباميفسانلا

يلاتلابوءاوتلالاوجاجوعالاانبنجتيتلاىلثملاةقيرطلاو
،ميركلالوسرلاةيصوبجومبريسلايه،مولالبانريصت
.ةلداجمالوةمدمدالبءيشلكلمعنف

عمبرحلا«ءايقتألادحأاهاعددقورمذتلايهةمدمدلا
الئلرمذتلاةيطخيفعوقولابكسفنلحمستالف.»هللا
مأتنكًايعاركتوعديفلشفتيلاتلابو.هللاًابراحمنوكت
.ًاملعممأًارشبم

نماوطقس،رفقلايفهللاىلعليئارسإبعشرمذتنيح
.رفقلايفًاضيأمهثثجتطقس،ناعنكلوخديفدعولا

ريثتيتلاةلماحتملاةيبغلاتاشقانملايهةلداجملاو
لكيفلاجرلايلصينأديرأ«:لوقيكلذل.تاموصخلا
.»لادجوأبضغنودبةرهاطيدايأنيعفار،ناكم
لاق.هللاربعنصيالبضغلاو،بضغلاىلايدؤيلادجلاو

يفيواستلةودقلانا«:نوتسدالجيناطيربلاسيئرلا
نمرثكنولادجلانمللقنانتيلف.»ةثحابمفلأاهتميق
.لاثملا

،ءاطسبنوكننأيهفانتوعديفةيباجيالاةيحانلاامأ-٢
.عضاوتلاوةعادولاىلعلدتةطاسبلاو

نأانرمأناتللاناتليضفلاامهعضاوتلاوةعادولاو
ينماومّلعتومكيلعيريناولمحا«:لاقذإ،هنمامهملعتن
.»مكسوفنلةحاراودجتفبلقلاعضاوتموعيدوينأل

نيعضاوتملاعفرينأرسيهللاو،ةماركلاريشبعضاوتلا
دبألانكاسعفترملايلعلالاقاذكههنأل«.ةمعنمهيطعيو
عمو،نكسأسدقملاعفترملاعضوملايف:همساسودقلا
ييحألونيعضاوتملاحورييحأل،حورلاعضاوتملاوقحسنملا
.»ضرألانوثريمهنألءاعدوللىبوط«.»نيقحسنملابلق

ثحنيحسلوبرطاختدواريتلاراكفالايههذه
نيكسمتمةعمالموجنكاوئيضينأىلعنييبليفلاةعامج
.ةايحلاةملكب

طسويفراونأكءيضننأبجينييحيسمكنحنو
.»ملاعلارونمتنأ«:لاقحيسملانأل،ملاعلااذهءانبأةملظ
هراونأسكعتنأبجي،ملاعلارونعوسيتلبقيتلاسفنلاف
.برلايفًاروناوراصاهولبقتاذإىتح،نيرخآلاسوفنىلع
مكلامعأاورييكلسانلامادقاذكهمكرونءىضيلف«
.»تاومسلايفيذلامكابأاودجميوةنسحلا

ًاقفومتينأبجيو،نيرخآلاىلععَّـقوتملاانريثأتوهاذه
يتلازكارملاواهاعرنيتلاسئانكلايف،ةيهلالاةيصولاهذهل
.انكامنيأو،اهيفمّلعنيتلاسرادملاواهيفرشبن

نأنكميالهللانباككنإ:ليجنالامداخنمؤملايخأ
نمًةعشألسرتوالإيوتلملاوجوعملاليجلااذهءانبأبّكتحت
،هللايفةبغرلامهيفريثتيلاتلابو.كيفيذلاعوسيرون
نعىضرلامدعىلعمهلمحتو.هربىلاشطعلاوعوجلاو
هللادييفًةادأنوكتكلذبو،اهنوسرامييتلاةيطخلاةايح
.مهديدجتل

ىفُختنأنكميال.ملاعلارونمتنأ«:عوسيلاقنيح
هنوعضيوًاجارسنودقويالو،لبجىلعةعوضومةنيدم
قتاعىلعًادجةريطخةيلوؤسمعضيناك.»لايكملاتحت

ٍروُنُتاَضْمَو)٢:١٤يبليف(»ةلداجمالوةمدمدالبءيشلكاولعفا«٣٣-ةظعلا
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ءيضيلةرانملاىلعدقوملاجارسلاعْضَويهو،يحيسملك
رونعضييذلايحيسملاف.تيبلايفمهنيذلاعيمجل
،قيلتاليتلاهتافرصتنمٍلايكمتحتهيفيذلاحيسملا
قِّـوُطولهلريخ.تارثعلاهبيتأتنملليوو.نيرخآلارثعُي
.رحبلايفحرُطوٍرجحبهقنع

كيلعيصحتويحيسمايكبقارتسانلانيعأنا
نكميالهنألرذحاف.كبريهشتللرضاحسيلباو،كتاوفه
وهامك،تومللوأةايحللنيرخآلاىلعرثؤتنأالإ
نوصلخينيذلايفةيكذلاحيسملاةحئارمتنأ«:بوتكم
.»نوكلهينيذلاو

ليئارسالعجيذلاطاباننبماعبريلثمنكتالف
نأهللاةمعنبعاطتسايذلاسلوبلثمنكلب،ئطخي
.هللاحرفومالسلاورونلاىلاتاملظلانمنيريثكلقني

ًاثدحتمٍخراصَتوصنوكتنأبجي،كلذنمرثكألاو
هنأل.بيجعلاهرونىلإةملظلانمكاعديذلاهللالئاضفب

الهنأىنعملاف»ةايحلاةملكبنيكسمتم«لوسرلالوقينيح
.تمصتنأزوجي

نمىلإملكتتنأىلعكلمحيحيسملابناميالانا
ُتنمآ«:بوتكموهامكمهعملماعتتوأكبنوطيحي
ملكتلانأًاعيمجاندنعًامولعمنكيلو.»تملكتكلذل
.برلامداخاهبعلطضيةيرومأممظعأةايحلاةملكب

كمفعضوهللامامأمدقتفمالكلانسحتالتنكنإ
كيتفشملتسينأسدقلاحورلانمبلطاو،بارتلاىلع
،صومآنبءايعشإيتفشلعشأامك،رانلابامهلعشيو
براياذنأه«:لاقهيتفشسدقلاحورلارهطنأدعبيذلا
.»ينلسرأ

لضفأنوكتناتاينمتوةحلمتابغربًامويرعشتملأ
نأوديرتنأ،كيفلماعلاهللاتوصوهاذه؟هيلعتنأامم
.ةرسملالجأنملمعت

ىلعةقاطلاباندميلمعننالبقو،لمعنلانيفلمعيهنا
انتايحاهيفلخديتلاةعاسلاطبضلابركذتنالدق.لمعلا
يفوأ،ليللانمٍعيزهيفكلذناكامبر.انيفالماعنوكيل

وهاذهولخدهنكل.ةريهظلاتقويفوأ،رجفلاةعاس
.مهملا

اولكاشتالةعاطلادالوأك«:سرطبلوسرلالاق
يذلاسودقلاريظنلب،مكتالاهجيفةقباسلامكتاوهش
.ةريسلكيفنيسيدقًاضيأمتنأمكاعد

دوهجلانإف،ةعاطلابانيفهللاهلمعيامممتنالانكنإ
.ةميقعحبصت

،انيفةئيسةداعىلعهعبصإعضيسدقلاحورلاناكنإو
.ةئيسلاةداعلاذبننوكلذديرننأبجي

،بيلصلاليجنإبانئايحتساىلعهعبصإعضيناكنإو
:ةلئاقلاةيلوسرلاةيصولاعمبواجتنوكلذديرننأبجي
ريغوبسانمتقويفكلذىلعفكعا.ةملكلابزركا«
.»بسانم

نأبجي،ةالصلايفانلسكىلعهعبصإعضيناكنإ
لكىلصُينايغبني«:لئاقلاانبررمأبًاعودصكلذديرن

.»لمُيالونيح

ديرننأبجي،انتبحمفعضىلعهعبصإعضيناكنإ
تكرتكنأكيلعيدنع«:لئاقلاانبرراذنإلًاقفوكلذ
لامعألالمعاو،ْبُتوتطقسنيأنمرظناف،ىلوألاكتبحم
اهناكمنمكترانمحزحزأوبيرقنعكيتآينإفالإو،ىلوألا
.»بتتملنإ

،انسوفنباندادتعاوانرورغىلعهعبصإعضيناكنإ
لكباهبانيعُديتلاةوعدلاعمًابواجتكلذديرننأبجيف
.ةانألوطبوةعادووعضاوت

لماعلاوههللانأل،ةدعروفوخبمكصالخاوممت«
.»ةرسملالجأنماولمعتنأواوديرتنأنكيف

هللاةيانعيفظعاوم-ًانماث

»هنيعةقدحسميمكسمينم«٣٤-ةظعلا
)٢:٨ايركز(

وه،هللاةمعنبمكعمهيفلمأتلادوأيذلاعضوملانا
نأل«:نيمنرملامامإلاق.هللاتاناكماءازإبانتابوعص
ينإو.»برلانيقيدصلادضاعو،رسكنترارشألادعاوس

ٍروُنُتاَضْمَوهللاةيانعيفظعاوم-ًانماث
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َّـيدل،زيزعلاينبااي:انمدحاولكللوقيهللانأروصتأ
اهنكلوةريصقةلاسراهنإ.كينذأيفاهبسمهأناديرأةلاسر
كدوقتلكبلقىلإلخدتاهعدف.كلةبسنلابةيمهألاةغلاب
لغشياملكناينباايتملعّاله.ةحيحصلاةحارلاىلا
نمنا«٢:٨ايركزيفيتملكتأرقامأ!يلابلغشيكلاب
؟»هنيعةقدحسميمكسمي

انأف،ينمٍحامسبًاضيأاذه؟ةبعصًافورظزاتجتله
ريخللًاعملمعتءايشألالكلعجأانأو،فورظلاديس
،ةجرحةيلامًافورظزاتجتله،ينبااي.هللانوبحينيذلل

ٍحامسبًاضيأاذه؟فافكلاىلعلصحتداكلابكنأىتح
:ةلئاقلايتيصوركذا.كليومتنعلوؤسميننأل،ينم
ركذاو.»مكلدازُتاهلكهذهو،هربوهللاتوكلمًالوأاوبلطا«
لبهنباىلعقفشيمليذلا«:سلوبلوسرلاينعهلاقام
ةداهشأرقا.»؟ءيشلكانبهيالفيكف،نيعمجأانلجألهلذب
زوعسيلف،هيسيدقايهللااوقتا«:لوقيذإربتخملادواد
ملفبرلاوبلاطامأتعاجوتجاتحالابشألا.هيقتمل
.»ريخلانمءيشمهزوعي

نأرعشتلىتح،بائتكاونزحةلاحنميناعتله
!ينمٍحامسباذهو؟كينيعيفةملظمتحبصأةايحلا
ربتخموعاجوألجرُترصكصالخلجأنميننأركذتل
تفتلتلرشبلاىدلًةيزعتدجتالنأبُتحمسدقل.نزحلا
.نيبئتكملانيعأنمعومدلاحساموفارخلايزعمانأّيلإ

كبلقهلحتفتتنكيذلا،كقيدصيفكلمأباخله
قزلألاقيدصلاانأّيلاتفتلتل!ينمٍحامسباضيأاذه!ايلك
:منرملالوقىلحأام.خألانم

بيبحلاانيدافلثمٍقيدصيأىرتاي
انعماثآلالمحي بيذملاَّـمهلااذكو

اذه؟لبقتسمللاهتعضويتلاكتاططخميفتلشفله
ينتلأسذئدعبوعيراشملاتددعأتنأ!ينمحامسباضيأ
اهدادعإيفيداشرإبلطتنأديرأُتنكامنيب،اهكرابأنأ
سيلو،كتردققوفاهحاجنإنأل،يتيلوؤسمىلعاهذخآل
.ينودبةيافكلاكيف

لاحضرملانكلوىربكتازاجنإققحتنأتدرأله
نأديرأينأل.ينمحامسبًاضيأاذه؟اهقيقحتوكنود
رثكأنوكتثيح،فعضلاشارفىلعتنأوكملكأ
وهو،كلهفشكأنأديرأرسكانهو.ّيلإءاغصإللًادادعتسا

ةنيعمةدمليمادخلضافأةيلعفلاةمدخلانعيّحنأينأ
.ةالصلاحالسلامعتسايفةياردوةمكحرثكأاوحبصيل

كتقثعض؟ربكألمعةيلوؤسملمحتلتبغركلعل
لجأنم.تايلوؤسملارطخأكلّمحأو،كيلعلّوعأانأف.َّـيف
اذهببسبهنأل،يطعتامدنعكبلقءوسيالوطعأكلذ
هيلادتمتاملكيفوكلامعألكيفبرلاككرابيرمألا
.كدي

هلمعتساف،ًاسدقمًاتيزًاءولممًءانإكيطعأمويلااذهيف
نكميةملكلك.كللصحياملكهبحسما.باسحالب
نعنالعإلك.كربصفعضُيرجهلك.ًارشثدحتنأ
لكيفينارتنأملعتتنيحكناينباايدكأت.كفعض
اذهلجأنم.هتوقدقفيكيلاهجومسخنملك،ءيش
،مويلاكيلعاهبدهشأانأيتلاتاملكلاعيمجىلاكبلقهّجو
.ةلطابتسيلاهنأل،اهللمعتيكل

)١١:٢٨ىتم(»مكحيرأانأو«٣٥-ةظعلا

ىأرذإعوسينأسقرمبسحبليجنالايفأرقن
نيدرفنممتنأاولاعت«:مهللاق،نيمومهمنيدهجمهذيمالت
ركشننأبجيمكنحنو.»اوحيرتساوٍءالخعضومىلإ
.انباعتأنماهيفحيرتسنلًاتويبانلدعأهنأل،هلالابرلا
عزنينألدادعتساىلعوهو،انعمانههنأرمألايفمهألاو
.ًامالسًامعفمًائداهًابلقانيطعيو،مومهملابعتملابلقلاانم

نيبعتملاعيمجايّيلااولاعت«:ةلئاقلاهتوعدكتتأله
ةحاريبرقيففَّـيلإاومله.»مكحيراانأولامحألايليقثلاو
يبلقيفو،دودكملكلأكتميردصىلعو،بَعتملكل
.مومهملكلةحاو

ةيسفنًامالآوكشيهدجوفًاقيدصروزيمهدحأناك
عضأنيأ!يسأرنمهأ!يسأر:لوقيوهوأتيناك.ةحربم
ردصىلعيخأايكسأرعضقيدصلاهللاقف؟يسأر
.هيلايتأينملكلةحارلابدعودقف،نونحلاعوسي

:اهناونعحيسمللةروصخيرنهيكراميندلانانفلامسر
.مكحيرأانأولامحالايليقثلاونيبعتملاعيمجايّيلااولاعت
سنجلكنمسانلانمعمجعمةروصلايفحيسملاىرُيو
ليجنإهباتكيفةروصلاهذهيليابتربلأحرشدقو.نولو
دويقلاهدييفوحيسملانيميىلإفقاولااذهنإلاقف،نفلا
لثمي،هبوثبدهبكسمملااذهو.نارفغلاسمتليءاجمرجم

ٍروُنُتاَضْمَو)١١:٢٨ىتم(»مكحيرأانأو«٣٥-ةظعلا

٦٦
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call - of - hope.com



ءادفلابرنمسمتليءاجدقوضرألايفنييدفملا
يفاولشفنيذلالثميهجولاسّبعملاكاذو.ًانوعوًاصالخ
سلاجلاامأ.ةحاروًاءودهوًءازعسمتليءاجفمهعيراشم
،عوسياولبقنيذلالثميفرشِبلابقرشمهجوبهيمدقدنع
.مهيفحيسملاحرفلمكواوحرفف

.حيرتستفةحزارسوفنهيلايتأت،ىباعتلاحيرموهاذه
ةبئتكمسوفنهيلارظنتو،نئمطتفةفجاوبولقهيلايتأتو
.اياطخلانارفغهمسابلانتفةبنذمسوفنهسمتلتو،ىزعتتف
اننازحأ«:يبنلاءايعشإلاقامكهنأل،هيدلنوحاتريعيمجلا

انيصاعملجألحورجموهو.اهلّمحتانعاجوأواهلمح
.»انيفُشهُربُحبوهيلعانمالسبيدأت.انماثآلجألقوحسم

نإاهنألو.»نيبعتملاعيمجايّيلااولاعت«هتملكعورأام
انلفشكتاهناف،نيحزارلاوءاسؤبلانمًاروهمجمضتتناك
ىنغوهتبحمىدموهتمحرةعسنعوحيسملاةيافكنع
ىلإىباعتلاروهمجمضل،مراعلاهقوشنعانلربعتو.هفطل
يفةوقعيطتستالةحاريطعيهنا.نانحلابقفادلاهردص
،طيحملاقمعكهيطعييذلامالسلانأل،اهركعتنادوجولا
.ةعيبطلااهريثتيتلافصاوعلابرثأتيال

اهنا،لوألالراشكلملاةنباثبازيلاةريمألانعليق
سدقملاباتكلاىلعدنسماهسأرونجسلايفتتام
نيبعتملاعيمجايّيلإاولاعت«:حيسملالوقىلعاهعبصأو
ملنجسلامالآنادكؤيامم.»مكحيرأانأولامحألايليقثلاو
نأوأ.حيسملايفاهتحارةريمألاكلتىلعركعتنأعطتست
اهباذعلامتحالاهتوقردصمناكيذلا،هللاحرفاهبلست
نيذلاتاومأللىبوطو،برلايفتتامًاريخأو.ليوطلا
اوحيرتسييكل،حورلالوقيمعن،نآلاذنمبرلايفنوتومي
بآلالزانميفنوحيرتسيمهنا.مهعبتتمهلامعأومهباعتأنم

عجوالوبعتنوكينلكانه.عوسيهدعأيذلاناكملايف
.مهنويعنمةعمدلكهللاحسميسو،نزحالو

ءاملعلاملعأنكلو،لهجلانمانهسانلاحيرتسيدق
،ةفرعملالمكتفحيسملايفامأ.ةلاهجلانمءيشهدنعىقبي
سانلاحيرتسيدقو.هللانمنيملعتمنونوكيعيمجلانأل
ًاضرعمنوكيءاحصألاحصأنكلو،دسجلاضارمأنمانه
فعضنمدحأوكشينلبرلارايديفنكلو.فعضلل
هبشىلاانعضاوتدسجلكشّريغيسحيسملانألدسجلا

ىنغأنكلو،رقفلانمانهىباعتلاحيرتسيدقو.هدجمدسج
.ريمضلاةحارلجألهللاربىلاجاتحيملاعلاءاينغأ

دجأاليننأل،يقشانأمكيحيو«:ءايرثألادحألاق
:عوسيبرلالاق.»ريمضلاةحاراهيفعابُتيتلاقوسلا
لاقو.»هلاومأنمهتايحتسيلف،ريثكناسنإلناكىتم«
تحتهبعتلكنمناسنإللاذام«:ناميلسءامكحلامامإ
حيرتسيالليللايفًاضيأو،نزحهمايألكنأل؟سمشلا
نيقتملانأل،زوعنوكينلف،عوسيرايديفامأ.»هبلق
.لحمضيالوسندتيالوىنفيالثاريمبنوعتمتي

هتنباريرسنمرثولنترامميظعلاحالصإلالجربرتقا
ايحت«:ةيلاتلاتارابعلا٢٦:١٩ءايعشانماهلأرقو،ةتئاملا
نألبارتلاناكساياومّنرتاوظقيتسا.ثثجلاموقتكتاومأ

ةاءرقلادعبو.»ةليخألاطِقسُتضرألاوٍباشعأُّلطكَّـلط
ايمعن«:تلاقف»؟مالسيفكتحارنيلخدتأ«:اهلأس
:لوقياهلاحناسلوءامسلاىلاتقلطنامث.»يبأ

هللابلقبرقبيتحارناكمانه
هللابلقبرقبيتجهبلاينكسأ

نمتمربتوتسئيىتحةديسىلعمومهلاتلاوت
زاغلاةيفنحتحتفواهلفقتمكحأواهتفرغتلخدف،ةايحلا
نمتعمسةمساحلاةظحللايفنكلو.راحتنالادصقب
:ةمينرتلاهذهًاحوتفمهتكرتدقتناكيذلاويدارلا

بيبحلاكيدافوحنْلِبقألمحلاليقثاي
بيلصلامادقأدنعًالاحرازوألاحرطاو
لمحلابنجنملاسٍدوجعوبنيىرتف
لمتحاانعيذلاتوملابَتوملاتامأنم
اجرلاعوطقملكيدانييدافلاعمسا
اجرفلالانتوايحتفيوحنتفتلا

راحتنالانعتلدعف،اهسفنيفًاعيرسةمينرتلاتلمعف
.ىباعتلاحيرمعوسيبرللاهتايحتمّلسو

ةرثكدنع«:ًالئاقدوادنيمنرملامامإفتهميدقلايف
نأةقيقحلايف.»يسفنذذلتكتايزعت،يلخاديفيمومه
ًاسأيةرورضلابينعتالاهنكلو،ةريثكايندلايفمومهلا
نعةمجانوأ،ةدراشراكفأنعةيّتأتمنوكتدق.مومهملل
نيبو.ةدقعمةيسفنتاكابترااهبابسأوأ،ةباترمكوكش
شيعيف،سفنلايفضابقناناسنالاباتنيكلتوهذه
يعارىلإتفتلاهنأولحرفلاهتعاطتسايفناكامنيبًامومهم
يصاقأعيمجاياوصلخاوّيلااوتفتلا«:لاقيذلاسوفنلا
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يفناكامنيب،ةملظمراكفأهدوارتو.»هللاانأينألضرألا
يذلا،عوسيبرلاىلاأجتلاهناولرونلايفايحيناهرودقم
ةملظلايفيشميالفينعبتينم.ملاعلارونوهانأ«:لاق
.»ةايحلارونهلنوكيلب

هبلقترصعوايالبلاهبتقاحنيحدوادهلعفاماذه
قوفييذلاهمالسنمًاضيفهاطعأوهللاهحارأف.مومهلا

لاقةدلاخًةيصوهرابتخاميمصنمانلبتكف.لقعلك
لس«:اهيف

ِّـ
جرخي.يرُجيوهوهيلعلكتاوكقيرطبرلاىلام

،فسأللنكلو.»ةريهظلالثمكقحوكربرونلالثم
لب،زايتمالااذهنمنوديفيالانليجءانبأنمنوريثكف
ًامهمهديزتةرذقلئاسوىلإمهمومهنمصلختللنوأجلي
ركسملاسوؤكيفمهمومهقارغإضعبلاةلواحمك.ًاسؤبو
مهيلعقبطنيو،مهسفنأنوعدخيءالؤه.ردخملاةرخبأوأ
:رعاشلالوق

رانلابءاضمرلانمريجتسملاكهتبركدنعٍرْمَعبريجتسملا

الوهنضحيفرانلاٌدحألمحيأ«:هلاثمأيفناميلسلاق
يف»؟هالجريوتكتالورمجلاىلعٌدحأيشميأ؟هبايثقرتحت
؟ئطاخفرصتىلاهبابسأدوعت،عجافريصممكهنإعقاولا
ةماقتسالاحورصضيوقتىلاتدأةيدرةسراممنممكو
!سفنلاكالهًاريخأو،ةليضفلاوةهازنلاو

يفيمومهةرثكدنع«:دوادلوقىلعءايقتالادحأقلع
تايزعتالبمومهلانإ:لاقف.»يبلقذذلتكتايزعت،يلخاد
،ةيهلإلاتايزعتلاامأ.مومهملاناقحسيىحريرجحكبرلا
دجملاهلعوسيو.عوسيفلخريستوهلمحتبيلصلايهف
ةحارهلماحيطعيًافيفخًالمحوًانيهًارينةمعنلابهرّيصي
.مويلااذهيفراظنألاهّجوأىباعتلاحيرمىلإف.سفنلا

سدقلاحورلايفظعاوم-ًاعسات

حورلانمعيمجلاألتماو«٣٦-ةظعلا
)٢:٤لسرلالامعأ(»سدقلا

بكسأينأكلذدعبنوكيو«:٢:٢٨ليئوييفأرقن
ناىلإ«٣٢:١٥ءايعشإيفأرقنو.»رشبلكىلعيحور
أرقنو.»ًاناتسبةيربلاريصتف،ءالعلانمٌحورانيلعبكسُي

نإ«لاقميظعلاريخألامويلايفعوسينأ١٧انحوييف

لاقامكيبنمآنم.برشيوّيلإلبقيلفدحأشطع
حورلانعاذهلاق.يحءامراهنأهنطبنميرجتباتكلا
.»هولبقينأنيعمزمهبنونمؤملاناكيذلاسدقلا

بآلانمبلطأانأو«:حيسملالوق١٤انحوييفأرقنو
نأملاعلاعيطتسياليذلا،قحلاحور،رخآًايزعممكيطعيف
ثكامهنألهنوفرعتفمتنأامأو.هفرعيالوهاريالهنألهلبقي
اوحربتال«:هذيمالتعوسيىصوأو»مكعمنوكيومكيف
،ينمهومتعمسيذلابآلادعوماورظتنالبميلشروأنم
،سدقلاحورلابنودمعتتسفمتنأامأ،ءاملابدمعانحوينأل
.)٥و١:٤لامعأ(»ريثكبمايألاهذهدعبسيل

انربخيذانيسمخلاموييفتّمتدوعولاهذهلك
عيمجلاناكنيسمخلامويرضحامل«:هنأاقولسيدقلا
نمامكتوصءامسلانمًةتغبراصو.ةدحاوسفنب
ذيمالتلاناكثيحتيبلاألموةفصاعحيربوبه
اوأدتباو،سدقلاحورلانمعيمجلاألتماو.نيسلاج
.)٣و٢:٢لامعأ(»ىرخأةنسلأبنوملكتي

ءالتمالاوسدقلاحورلامتخنيبزيميسدقملاباتكلاو
اذكه.حيسملابنمؤيامنيحناسنإلكزايتماوهمتخلاف.هب
دعوملاحوربمتمتُخمتنمآاذإ«:سسفألهأللوسرلالاق
نمرابتخاوهفسدقلاحورلابءالتمالاامأو.»سودقلا
.ًالماكًاسيركتبرللسركتي

نمنيريثكناف،نمؤملكلدعُمرابتخالااذهنأعمو
ملوناميإلادحدنعاوفقوتمهنأل،هبنوعتمتيالنينمؤملا
لجرلاق.مهألمييكلسدقلاحورلللاجملااوطعي
ديزملاىلعانلوصحرمألاسيل«:ثمسدلاوزأشاعتنالا
ديزملاىلعسدقلاحورلالوصحوهلب،سدقلاحورلانم
ناسنإلااذهف،طابسألايبأبوقعينملثملااوذخ.»انم
.ءامسلايفاهسأريتلاملسلاىأرنأذنمبرلاراتخا
اهيفيتلاةليللاكلتيفالإ،برللًايلكسركتيملهنكلو
ةعاجشلاهلتناكو.حابصلاىتحبرلاكالمعمعراصت
.»ينكرابتملنإكقلطأال«:هللوقيوهبكسمينا

نمبوقعيعنميامهللابناجنمنكيمليضاملايف
هسفنبوقعيبناجنمناكعناملاامنإو.ةكربلاكلتلين
تناكنإف.قوفامبسيلوضرألاىلعامبهمامتهاببسب

ذنمبرللسركتتملكنايأ(بوقعيةايحهبشتكتايح
ةمعنلاموينأل،كتتافدقةصرفلاناىنعملاسيلف)ةيادبلا
لوقتو،برلادوعوبكسمتنأكعسويفو،امئاقلازام
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حورلابكألميوككرابيف.»ينكرابتملنإكقلطأال«:هل
:ةوقكيطعيوسدقلا

ةداوهالبرحيفنمؤملانأل،دسجلاتاوهشعمقل-١
دضيهتشيدسجلا«:لوسرلالاقاذكه.دسجلاعماهيف
رخآلاامهدحأمواقيناذهو.دسجلادضحورلاو،حورلا

دسجلانأوهرمألايفملؤملاو.»نوديرتالامنولعفتىتح
نأامأو،يدنعةرضاحةدارالا«!نايحألابلاغيفرصتني
لعفأنأديرأنيحينأل.دجأُتسلفىنسحلالعفأ
وعدمنمؤملك.»يدنعرضاحرشلانأدجأىنسحلا
قيتعلاناسنإلابباتكلاةغلبهنعربعملادسجلاةبراحمل
دبال،بلغينألبقنكلو.رورغلاتاوهشبسحبدسافلا
!اهلشفبفرتعيوةيتاذلاهتالواحمنعفكينأنمنمؤملل

:هلوقباهمتخيتلاسلوبتالواحمةياهنتناكاذكه
اذهدسجنمينذقنينم!يقشلاناسنإلاانأيحيو«
كراشيستاذلالئاسوبربلاكاردإيفلشافلكو»!؟توملا
.قوفنمةوقلّخدتىلإةجاحلابهروعشميركلالوسرلا

دقهللانأههجوءوضيففشتكيفعوسيهلىءارتيذئنيح
َرت٧ةيمورأرقا.سدقلاحورلادييأتبةوقلاهذههلّدعأ
سلوبَرت٨ةيمورأرقاو.يتاذلاهربلشفبفرتعملاسلوب
ةايحلاحورسوماننأل«.توملاوةيطخلادسجىلعرصتنملا

.»توملاوةيطخلاسوماننمينقتعأدقعوسيحيسملايف

يبنلالايقزحيفلئاقلاهللادعوبانركذيرابتخالااذه
يفيحورلعجأو،ًاديدجًابلقمكيطعأف«:٣٦حاحصا
يماكحأنوظفحتويضئارفيفنوكلستمكلعجأو،مكلخاد
يهتشييذلادسجلاىلعةبلغلارسوهاذه.»اهبنولمعتو
ةوقلاانيطعيانلخاديفنكاسلاسدقلاحورلانا،حورلادض
لوسرلاهاّمسامىلانمؤملاناسنالالوحتيتلاةوقلا.ةبلاغلا
لمعلكلبهأتملايحورلاناسنالااذه.»هللاناسنإ«
.دسجلاتاوهشلمكيالف،حورلابسحبكلسيحلاص
ةهجنمعلخدقل.حورلابرصتنيوحورلابًاداقُممكحيو
تاوهشبسحبدسافلاقيتعلاهناسنإقباسلافرصتلا
قولخملاديدجلاناسنإلاسبلو،هنهذحوربددجتو،رورغلا
يفامىلإتاعلطتهيدلدعتملاذكهو.هقلاخهللابسحب
.دسجلاةوهشنمملاعلا

ليجنالاةمدخنأضعبلانظي:ةمدخلايفةوق-٢
نمنولّصنتيكلذلًاعبتو،نيرشبملاوسوسقلاىلعةروصقم
وضعلكنأمّلعيباتكلانألأطخاذه.ةمدخلاةيلوؤسم

هناف«:١٢ةيموريفأرقن.ليجنالامداخوهةسينكلايف

عيمجسيلنكلو،ةريثكءاضعأانلدحاوٍدسجيفامك
دحاودسجنيريثكلانحناذكه،دحاولمعاهلءاضعألا

نكلو.رخآللدحاولك،ضعبلًاضعبءاضعأوحيسملايف
ةبسنلابفةوّبنأ:انلةاطعملاةمعنلابسحبةفلتخمبهاومانل
مأ،ميلعتلايففملعملامأ،ةمدخلايففةمدخلامأ،ناميإلل
محارلا،داهتجابفربدملا،ءاخسبفيطعملا،ظعولايففظعاولا
.»رورسبف

ذيمالتلانألامعألارفسانربخي:ةالصلايفةوقلا-٣
حورلانمعيمجلاألتماو.ناكملاعزعزتةيلعلايفاوّلصنيح
انجوحأام.ةرهاجمبهللامالكنوملكتياوناكو.سدقلا
يفانتاولصردتقتذئدنع.انيفيلصيلسدقلاحورلاىلا
ثيح،هللاشرعىلإانقيرطيهحورلايفةالصلا.اهلعف
ديرناملأسنذئنيحو.حيسملاتاولصانتاولصحبصت
ءالتماللطورشكانهله:نولءاستتمكلعل.انلنوكيف
.امهنمدبال:ناطرشدجويمعن؟سدقلاحورلانم

لكنمؤملاملسينأ:برللًايلكميلستلالوألا-أ
هللاعضخينأو.ةيتاذلاتالواحملامقُعبافرتعم،برللءيش
عفترملايلعلالاقاذكههنأل.ةقحسنمحورورسكنمبلقب

سدقملاعفترملاعضوملايف:همساسودقلادبألانكاس
حورييحأل،حورلاعضاوتملاوقحسنملاعمو،نكسأ
ملستنأاذهىنعم.نيقحسنملاحورييحألونيعضاوتملا

عبرتيولزانتيناهلأستنأو.برللةموزهملاةلشافلاكتايح
عد.يبلقلًاشاعتنالسرأبراي:هللق.كبلقشرعىلع
ًانرتقمكميلستنكيلو.يسفنكلتميسدقلاحورلا
.اهنعةبوتلاوةيطخلكبفارتعالاب

نأ.اهعونوأاهمجحناكًايأاياطخلاكرتتنأ-ب
نمررحتتوةيطخلااهحيتتيتلاتارسملانعىلختت

.اهعادخ

نمتناكولوىتح،ةيطخلارمأبنهتستاليخأاي
يرشبلاانريدقتيفترغصامهمةيطخلانأل،رئاغصلا
ءايعشالاقاذكه.انتاولصلطعتوهللانيبواننيبلصفت
.مكهلإنيبومكنيبةلصافتراصمكماثآ«:يبنلا
.»عمسيالىتحمكنعههجوترتسمكاياطخو

سدقلاحورلايطعيبآلانا:لاقعوسيناحيحص
الهللااملاطلاؤسلانمةدئافلاامنكلو.هنولأسينيذلل
حورلانيبمهافتنمسيلاملاطعمسيفيكو؟عمسي
؟ةيطخلاوسدقلا

ٍروُنُتاَضْمَو)٢:٤لسرلالامعأ(»سدقلاحورلانمعيمجلاألتماو«٣٦-ةظعلا
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:هسفنًالئاسرمألااذهيفركفيانمدحاولكتيلاي
يتقولاعتمتلاىلعهلّضفأويهلإلاءلملايفةقيقحبغرأله
انأله؟الةبرجتلللوقأنأدعتسمانأله؟ةيطخلاب
هذه؟ةيطخلااهحيتتيتلاتارسمللالكلوقأنادعتسم
دضهاجتالازكرتيوفدهلاتبثيىتحاهنمدبالةوطخ
.ةيطخلا

:٥سسفا(»حورلاباوئلتما«٣٧-ةظعلا
١٨(

اهبتكيتلاةيلوسرلااياصولامهأنمةيصولاهذه
يتلا،سسفأةسينكىلإًالصأتهجُودقو،سلوبسيدقلا
لجأنمداهجلابتزَّـيمتوعيفريحورىوتسمبترهتشا
.حيسملامسا

ليجلكيفنينمؤملاةجاحوهسدقلاحورلابءالتمالاو
رمثملاءلملاةايحايحنو،هبئلتمننأديريهللاو،رصعو
.همسادجمل

دقو،تددجتموي،سدقلاحورلاتلبقانأ:لوقتدق
.ًاحيحصاذهنوكي

،هباومتُخوكرابملاحورلااولبقًاضيأنييسفألانكلو
ةملكمتعمسذإ«:لوقيذإكلذلدهاشهسفنلوسرلاو
حوربمتمتُخمتنمآذإهبيذلا،مكصالخليجنإقحلا
.»سودقلادعوملا

دجويهنأل،هباوئلتمينألوسرلامهاصوأدقفكلذعمو
.هبءالتمالانيبوحورلالوبقنيبريبكقرف

لوخدكوهسدقلاحورلالوبقنإ:هللالاجردحألاق
لقحكوهفهبءالتمالاامأ،امةفرغىلإسمشلاعاعش
.ةعطاسلااهتعشأبسمشلاهرمغت

،داشرالاىلإانتمدخوانتداهشيفجاتحنانأوتنأ
.داشرالاحوروهسدقلاحورلاو

.ةمكحلاحوروهسدقلاحورلاو،ةمكحلاىلإجاتحنو

ةروشملاحوروهسدقلاحورلاو،ةروشملاىلإجاتحنو
.حصنلاو

.ةوقلاحوروهسدقلاحورلاو،ةوقلاىلإجاتحنو

.ةسادقلاحوروهسدقلاحورلاو،ةسادقلاىلإجاتحنو

.ةيزعتلاحوروهسدقلاحورلاو،ةيزعتلاىلإجاتحنو

حاحصالاىلعهقيلعتيفكوداشليئومصروتكدلالاق
ءالتمالاققحي«:ةيمورلهأىلإسلوبةلاسرنمسماخلا
ًالوأ:ةميظعةيحورتازايتمانمؤمللسدقلاحورلاب
لبرسيًاثلاث.فعضلانيعيًايناث.ةديدجةايحينيطعي
.»بلقلايفهللاةبحمبكسيًاعبار.ةوقلاب

يفحيسملايهةقحلاةيحيسملانأرابتخالابدكأتدقلو
اويحيلهيراتخمردصيفنوكينأ.سودقلاهحوربلخادلا
.ءلملاةايحهتايحب

لهألجأنمسلوبلوسرلاةبلطتناكانهنمو
متنأو،مكبولقيفناميإلابحيسملالحيل«:لوقيذإسسفأ
اوكردتنأاوعيطتستىتح،ةبحملايفنوسّسأتمونولّصأتم
،ولعلاوقمعلاولوطلاوضرعلاوهامنيسيدقلاعيمجعم
ءلملكىلإاوئلتمتيكل،ةفرعملاةقئافلاحيسملاةبحماوفرعتو
.»هللا

:هذيمالتلعوسيبرلالاقدجملايفهعافتراليبق
.مكيلعسدقلاحورلالحىتمةوقنولانتسمكنكل«
ةرماسلاوةيدوهيلالكيفميلشروأيفًادوهشيلنونوكتو
.»ضرألاىصقأىلإو

لبقاهنمدبالةجاحًاذإسدقلاحورلابءالتمالاف
.ةداهشلاىلإوةمدخلاىلإقالطنالا

هسفنمدقيذلايحيسملاةداهشنأرابتخالالددقو
ئلتميملاملاباذًارثأهتمدخثدُحتنأنكميالةمدخلل
ةيدسجةرهاظتنوكتامًابلاغكلذنودبو.سدقلاحورلاب
.هللاربعنصتال

مامأهجولًاهجوانعضتيتلا،ةقيقحلاهذهنمنحننيأ
دحاولكىلعحرطتيتلاو.اهبانيعُديتلاةوعدلاةيلوؤسم
:ةلئسألاهذهانم

؟برلانماهتملستيتلاتانزولابراجتالاتنسحأله

ٍروُنُتاَضْمَو)٥:١٨سسفا(»حورلاباوئلتما«٣٧-ةظعلا
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؟هقيرطلالضنعًائطاخّدرتنأتعطتساله

؟ًافيعضدنستنأكلىَّـنستله

؟ًالذاختمدّدشتنأتنكمتله

؟ًابئتكمًانيزحيزعتنأتردقةيزعتنمكدنعامبله

مالآدهدهتنأتعطتساحيسملاةبحمنمكدنعامبله
؟ملأتم

،مزهنممداخو،لشافيحيسمتنأف،الباوجلاناكنإ
.ةمهلارتافلقألاىلعوأ

دحيفحيسملامساو،حيسملامسالمحتتنأيخأاي
.فورظلاتناكًايأ،مزهنينأهلماحلغوسيالوةوقهتاذ

ينودقملاردنكسالااهداقيتلاىربكلاكراعملاىدحإيف
،ةرخؤملايفةميزعلارئاخًايدنجظحال،سرفلاشويجدض
؟ديدعرلايدنجلااهيأكمساامهلأسف

.يالومايردنكسايمسا:باجأف

كل.ظيلغبنذاذه؟ةرخؤملايففقتويمسالمحتأ-
ةيمامألافوفصلاىلإمدقتتنأامإ:نيرمأنيبراتختنأ
اذهكنععزنُينأامإو،ةلاسببردنكسالابرحبراحتو
!توملاقحتسينابجكيركسعسلجممامأمكاُحتو،مسالا

مالستسالاهلقحيال،حيسملامسالمحينمنأشاذكه
لهجلاوةيطخلادضاهدشأىلعةكرعملاامنيب،فعضلاىلإ

بلقيفسلوبكرتيذلاساميدعمنأشلاناكامك
.»رضاحلاملاعلابحأ«هنألةكرعملا

نأل،برلاةمداخوأمداخلةبسنلابدراوريغفعضلا
يتوقنأل،يتمعنكيفكت«:لوقيهللاو،ةمعنكانه
.»لمكتفعضلاب

هجاوناننأحيحص،تابوعصهجاوناننأحيحص
هذهيف«نكلوتامواقمبمدطصناننأحيحص،تاقياضم

.»انبحأيذلابانراصتنامظعي،اهعيمج

ىوسةرخصوهنم،دوادلاق،برلاريغهلإوهنم
يقيرطرّيصيو.لاتقللةوقلابينقطنمييذلاهلإلا،انهلإ

نمسوقيعارذبينحنتفلاتقلاَّـيديمّلعيو،ًالماك
.ساحن

لاق»مكيلعسدقلاحورلالحىتمةوقنولانتس«
.برلا

يطعي،هدوعويفقداصبرلاوةوقلابدعوهلوقيفو
.ِّـريعيالوءاخسبعيمجلا

،دحألابنعبيغتالنأبجيةقيقحكانهنكلو
.»ًاباترموأًاددرتمًابلقألميالسدقلاحورلانأيهو

ةيحةحيبذهللاهتاذمدقيملًاناسنإألميالسدقلاحورلا
.ةيضرمةسدقم

ديدجتبهلكشريغيملناسنإعملماعتيالسدقلاحورلا
.هنهذ

مهضعبنوبضاغينيبجعمًاسانُأدضعيالسدقلاحورلا
.نودساحتيوًاضعب

مهضعبنولكأيونوشهنيةعامجديؤيالسدقلاحورلا
.ًاضعب

تناكاذهلو،هنزحينمةايحألميالسدقلاحورلا
هبيذلاسودقلاهللاحوراونزحتال«:ةيلوسرلاةيصولا

طخسوةرارملكمكنيبنمعفرُيل.ءادفلامويلمتمتُخ
.»ثبخلكعمفيدجتوحايصوبضغو

رضحتنأةفرصتيبةلمرأىلعيبنلاعشيلأطرشناك
.ئلتمتةولخلايفو،ةغرافةريثكيناوأ

ريغصلاهشيجحلسينأنوعدجىلعهللاطرشناكو
كألميلكتاذنمغَّـرفتف.هديلنيينايدملاعفديلةغرافرارجب
.هتايحبايحتفهحوربحيسملا

امكهنألكاياطخببرللفرتعاءيشلكلبقنكلو
ىتحلداعونيمأوهفاناياطخبانفرتعانإ«:انحويلاق
.»مثإلكنمانرهطيواناياطخانلرفغي

ٍروُنُتاَضْمَو)٥:١٨سسفا(»حورلاباوئلتما«٣٧-ةظعلا
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يهاهبفرتعملاةيطخلانأ:ليجنإلاةقيقحيههذه
انلفرونلايفوهامك،رونلايفانكلسنإو.ةروفغمةيطخ
نمانرهطيهنباحيسملاعوسيمدو،ضعبعمانضعبةكرش
.ةيطخلك

ركذتيليتاذلاهرببىّنغتينألبقلبدحأضرتعيال
انسفنألضنةيطخانلسيلهنإانلقنإ«:باتكلالوق
نإ«ةرابعنأاندنعًامولعمنكيلو.»انيفقحلاسيلو
قحلادادمبانحويلوسرلااهبتكيتلا»اناياطخبانفرتعا
الئطاخلانأل،نينمؤملاىلإلب،رارشألاىلإةهّجومتسيل
.ئطاخوهاملاطهاياطخبرقي

:لوسرلالوقبانركذتانلوحيرجتيتلاثادحألانإ
لكيفةرشتنمةيطخلاف.»ريرشلايفعضُودقهلكملاعلانإ«
تذخأدقو.ىضمليجيأيفلصحيملامكطسو
لواحت.مهسفنأبرلامادخهاجتايففحزتاهشويج
يكلةعاسلاهنإو.ةبحملاروتفةرغثنمانفوفصىلإبرستلا
الإو،ضعبعمانضعبانتافرصتًاصوصخو،انتريسظحالن
.انمهديسرطخلاف

انربصوانبعترّدقمدونجلابرديسلانأحيحص
ىلعديعيو.انتبحمىلعهعبصإعضيهنكلو،انداهجو
كنأكيلعيدنع«:سسفألهألةميدقلاهتلاسرانعماسم
لمعاوْبُتوتطقسنيأنمرظناف.ىلوألاكتبحمتكرت
لكىلإاوئلتما.سدقلاحورلاباوئلتما.»ىلوألاكلامعأ
،حرف،ةبحميهيتلاحورلارامثىلعلصحنف.هللاءلم
.ففعت،ةعادو،ناميإ،حالص،فطل،ةانألوط،مالس

سدقلاحورلاءلمنأانعيمجدنعًامولعمنكيلًاريخأو
لوصحللنودهتجينيذللالو،هيلإنوقاتشينيذللىطعُيال
ىطعُيلب،هبءالتمالالجألًاليوطنوّلصينيذللالو،هيلع
.هنوعيطينيذلل

سدقلاحورلالولحنإ«:ءانمألاهللالاجردحألاق
هللاباوجوهفهبءالتمالاامأ.»ةبوتللهللاباوجوه
.ةعاطلل

رمألااذهتلعفكنأامب:ميهاربإلهللالاقًاميدقو
.ةكرابمككرابأ

ةيحيسملاةايحلايفظعاوم-ًارشاع

اخيم(»برلاكنمهبلطياذام«٣٨-ةظعلا
٦:٨(

كنمهبلطياذامو،حلاصوهامناسنإلااهيأكربخأدق«
ًاعضاوتمكلستو،ةمحرلابحتو،قحلاعنصتنأالإ:برلا
.)٦:٨اخيم(»كهلاعم

،ًاميركًايبنناكيتشروملااخيمناسدقملاباتكلاانربخي
يفًابحبرلاةعيرشتناكو،صالخإلالكبرللًاصلخم
.ًاليلوًاراهناهبجهلي،همفيفةحيبستبرلاتاداهشو،هبلق
اياطخلاخبويوملعيورذنيوسانلاظعيناكيلعلايبنكو
هللاتالاسربعشلاغّلبيوةبوتلاىلعّضحيو،ةعاجشلكب
.ةنامالكب

تيبيفدلويسحيسملانأبأبنتيذلاوههناهتازيمنمو
نأةريغصتنأو،هتارفأمحلتيبايتنأامأ«:لاقذإ،محل
ًاطلستمنوكييذلايلجرخيكنمف،اذوهيفولأنيبينوكت
نكلو.»لزألامايأذنمميدقلاذنمهجراخمو،ليئارساىلع
هنأبميركلايبنلارِعشُتملاهلكتاطاشنلاهذهنأودبي
ال،هرمأنمةريحيفراصكلذلًاعبتو،برلاىضربعتمتي
لءاستيولءاستيقفطف.ريدقلاءاضرإللعفياذاميردي
؟يهلإلاىضرلالانينأهنكميفيك

مدقتأله؟يلعلاهلإللينحنأوبرللمدقتأامب«:لاق
،شابكلافولأبهللاّرسُيله؟ةنسءانبألوجعب،تاقرحمب
ةرمث،يتيصعمنعيركبيطعأله؟تيزراهنأتاوبرب

.»؟يسفنةيطخنعيدسج

بلقفطاوعنعةّربعمتءاجاهنكلو،ةرئاحةلئسأ
لئاسونعشيتفتلايفةقداصةبغرنعو،هللابحبمَعفُم
ةدشواهسامحيفةليبنلالماوعلاهذهنكلو.هئاضرإل
مُّسنتبتسيلريدقلاةرسمنأركذتتنأاهتافاهعافدنا
هنأءايبنألابنلعأنأقبسدقف،اهعونناكًايأتاقرحملا
رحنيفتسيلهتطبغنأربخأو،ّرسُيملحئابذوتاقرحمب
كتيبنمذخآال«:نيسمخلارومزملايفلاقذإ،حئابذلا
مئاهبلاورعولاناويحيلنأل،ةدتعأكرئاظحنمالو،ًاروث
.»فولألالابجلاىلع
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نمزيفًامئاقناكتاقرحملاوحئابذلادهعنأحيحص
نأريمضلاةهجنمعيطتستالهذهنكلو.يبنلااخيم
ًالظتناكاهنأوهاهيفاملكو.اهبنوبرقتينيذلالمكت
ةحيبذهماوقدهعلضفأدهعلًازمرو،ةديتعلاتاريخلل
لكدبألاىلإلمكتونامزلاءلمدنعمدقتس،لضفا
،عوسيانبرمظعألانهاكلابةمعنلادهعكلذ.نيسَّـدقملا
ةرملخدهسفنمدبلب،لوجعوأناريثمدبسيليذلا
.ًايدبأًءادفدجوف،سادقألاىلاةدحاو

يفدواداهيلاراشأيتلايهفهللادنعةلوبقملاحئابذلاامأ
رسكنملابلقلا.ةرسكنمحوريههللاحئابذ«:٥١رومزملا
ديدجلادهعلانماضناقحلاو.»هرقتحتالهللاايقحسنملاو
ىلعهسفنتقحُسوهبلقرسُكدق،حيسملاعوسيبرلا
برلاامأ«٥٣:١٠ءايعشاةوبنيفءاجاملًاقافو،بيلصلا
ىريمثإةحيبذهسفنلعجنإ.نزحلابهقحسينأبَّـُرسف
.»حجنتهديببرلاةرسمو،همايألوطتًالسن

عملماعتيهتعيبطنمهللاو،هللاًاصلخماخيمناك
نلعأف،اخيمبرلامركأأدبملااذهعمًايشمتو.نيصلخملا
وهامناسنإلااهيأكربخأدق:لاقذا،هبلقرسيامهل
بحتو،قحلاعنصتنأالإ،برلاكنمهبلطياذامو،حلاص
يفيلمعلانيدلاوهاذه.كهلإعمًاعضاوتمكلستو،ةمحرلا
:لئاضفثالث

؟قحلاوهامف»قحلاعنص«:ىلوألاةليضفلا-١

هعبصإكرحف»قحلاوهام«ةراشالابسرخأدلولئُس
يفهعبصاكرحف؟لطابلاوهاملئُسمث.ميقتسمطخيف
نأل،فصولاداجأسرخألاىتفلانأقحلاو.جوّعمطخ
ناسُرخلاةغللىّنأنكلو.جوعملطابلاوميقتسمقحلا
ملتنأءاحصفلاحصفأةغللىّنألب؟قحلايناعمانلحرشت
؟؟؟حيحصلاههجويفقحلاب

يذلاعوسيىلالاعتف،قحلافرعتنأتدرأاذانكلو
ىلايتأيدحأسيل.ةايحلاوقحلاوقيرطلاوهانأ«:لاق
ناردأنمكرهطيفبلقلاناميإبهيلالاعت.»يبالإبآلا
.قحلاةسادقوربلايفايحتناعيطتستذئدنعو،لطابلا

فرعننحن«:لاكسابزيلبريبكلايسنرفلاركفملالاق
قحلاىلالصنو.»ًاضيأبلقلابلبهدحولقعلابال،قحلا
ًازجاحفقيلطابلانأل.لطابلانعةبوتلادعبناميالاب

نإ١:١٨ةيموريفسلوبلوسرلالاقكلذل.قحلامامأ
.مثإلابقحلانوزجتحيرارشألا

لاقدقو،حيسملاعوسيهجويفنلعملاهللارونوهقحلا
،ملاعلاىلاءاجدقرونلاّنإ:ةنونيدلايههذهو«:هسفنوه
تناكمهلامعأنأل،رونلانمرثكأةملظلاسانلابحأو
رونلاىلإيتأيالو،رونلاضغبيتائيسلالمعينم.ةريرش

يكلرونلاىلإلبقُيفقحلالعفينمامأو.هلامعأخَّـبوُتالئل
نأيفضعبلابغريدق.»ةلومعمهللاابهلامعأرهظت
.كلذنوعيطتسيالةريثكنايحأيفامنإو،قحلااوعنصي

لعفأنأامأو.سلوبلاق،يدنعةرضاحةدارالا
هديرأيذلاحلاصلالعفأتسلينأل.دجأتسلفىنسحلا
سومانبّرسُأيناف!لعفأهايإفهديرأتسليذلارشلالب
يفرخآًاسومانىرأينكلو.نطابلاناسنالايفهللا
ةيطخلاسومانىلاينيبسيو،ينهذبراحييئاضعأ
وهفةيطخلالعفياملاطناسنالانإلوقلاةصالخو.توملاو
نإ،مكللوقأقحلاقحلا«:حيسملالاقاذكه.اهلدبعتسم
.»ةيطخللدبعوهفةيطخلالعفينم

ريننمررحتلاىلاجاتحيقحلادحأعنصييكلنذإ
ناسنالاقلمتتيهو،ًادجةئطاخةيطخلا.ًالوأةيطخلا
كلذل.هديرياليذلالطابلاسومانىلاهيبستوةوهشلاب
ةيطخلادويقهنعمطحتلةردتقملاعوسيديىلاجاتحيوهف
.ةيرحلايفهلسرتو

:لئاقلاعوسيتوصتعمسليجنالاأرقتتنأوكلعل
ينلسرأ،نيكاسملارشبألينحسمهنألّيلعبرلاحور«
،قالطالابنيروسأملليدانأل،بولقلايرسكنملايفشأل
كاتأهلعلو.»ةيرحلايفنيقحسنملالسرأو،رصبلابيمعلاو
نونوكتةقيقحلابفيمالكيفمُّتبثنا«:ةلئاقلاهتوعدأبن
أبنكاتأهلعلو.»مكررحيقحلاوقحلانوفرعتو،يذيمالت
كلذهيلعهحرطلاؤسىلعًادرلاقذإيلاولاسطاليبةاهش
دهشأل،ملاعلاىلاتيتأاذهلو،انأتدلُودقاذهل«:يلاولا
.»قحلل

قحلاةيرحنأل،ةيتاذلاهتادوهجمنعدحاولكّفكيلف
لوسرالو،نهاكاهحنميالو،ةيتاذلاتادوهجملابلانُتال
هلالانأل.كالملخدتبوأ،يبنةعافشبلصحتالوسيدق
،عوسيناسنإلا،سانلاوهللانيبدحاوطيسولاودحاو
ًابحهسفنلذبدقل.عيمجلالجألةيدفهسفنلذبيذلا
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ناكيذلا،انيلعناكيذلاةيدوبعلاكصانعاحمف،انب
.بيلصلابهايإًارّمسمطسولانمهعفردقو،اندض

نملكيطعييهلالاطيسولااذهنأرشبلاةداعسلو
اذه.هتمايقمتخبًاروهمموهمدبًابوتكمةيرحلاكصهبنمؤي
ةقيقحلابفنبالامكررحنإ«:لاقذإيدافلابرلاهدكأام
.»ًارارحأنونوكت

.»ةمحرلابحتنأ«ةمحرلاةبحم:ةيناثلاةليضفلا-٢
ءاجو.)١١:١٧لاثمأ(»هسفنىلانسُحيميحرلالجرلا«
»هيزاجيهفورعمنعوبرلاضرقيريقفلامحرينم«:ًاضيأ
مهنألءامحرللىبوط«:عوسيبرلالاقو.)١٩:١٧لاثمأ(
.»نومحرُي

ذا،ةمحرلابسدقملاباتكلايففصودقو،موحرانهلإف
»هتمحردبألاىلانأل«ةرمنيرشعوًاتس١٣٦رومزملايفأرقن
عمهللاتالماعمساسأيهةمحرلانأنعريبعتاهلكو
ةمحرلااوعنصينأهتصاخنمديريو،موحرانحيسمو.رشبلا

،دحأمهساويملنيذلانيملأتملامالآنومسلبيف،ملاعلااذهيف
ىنازحلااوزّعيو،دحأمهدنسيملنيذلاءافعضلااودنسيو
قفشيملنيذلانيسئابلاسؤباوففخيو،دحأمهزّعيملنيذلا

.دحأمهيلع

عشوهيفهلوقليلدبهللاسفنيفةمئاقةبغرةمحرلاو
نمرثكأ،هللاةفرعموةحيبذالةمحرديرأينا«٦:٦
ماقيذلاةمحرلالمععوسيبرلابسحدقو.»تاقرحم
ًابوكنمثاغأهنأليلمعلانيدلاةمقيدوهيليرماسهب
يرماسلابلايجألاهتبَّـقلف،قيرطلاةعراقىلعىقلم
رثكأءاطعلابّرسُت،ةمحرهتصاخنمعوسيديريو.»حلاصلا«
:لاقذإهسفنوههعضويذلاأدبمللاقفو،ذخألانم
.»ذخألانمرثكأءاطعلاوهطوبغم«

يهبآلادنعةيقنلاةنايدلا«:بوقعيلوسرلالاق
ناسنإلاظفحو،مهتقيضيفلمارألاوىماتيلاداقتفا:هذه
ةمحرهتصاخنمحيسملاديريو.»ملاعلانمسندالبهسفن
عبسةرمنيعبسىلإنارفغلايفبهذتةحماستمةحوفص
ًاقفو،ةوادعلالتقتةمحرهتصاخنمحيسملاديريو.تارم
ىلااونسحأ،مكينعالاوكراب،مكءادعأاوبحأ«:هلوقل
مـــكـيــلانـوــئـيــســـينـــيذـــلالـــجألاـوــلـــصو،مـــكـيــضـــغــــبــم
..»مكنودرطيو

نأل،عضاوتلاباولبرست»عضاوتلا«:ةثلاثلاةليضفلا-٣
.ةمعنمهيطعيفنوعضاوتملاامأ،نيربكتسملامواقيهللا
:ةلئاقلاةيصوللاقفو،ءايربكلاعلخًالوأ،انيلعمتحيعضاوتلاو
دسافلاقيتعلاناسنإلا،قباسلافرصتلاةهجنماوعلخا«
اياطخلارشنمّةرتغملاءايربكلا.»رورغلاتاوهشبسحب
:سونيطسغأسيدقلالاقدقو،رشبلااهبكترييتلا
ناطرسهنأيرديالوهوناسنإلااهبكتريةيطخءايربكلا«
.»ريغلاتانسحبروعشنمبلقلايفاممهتلي،لوكأ
اولمحا«:هلوقليلدبنمؤملكلحيسملاةوعدوهعضاوتلاو
،بلقلاعضاوتموعيدوينأل،ينماومّلعتومكيلعيرين
.»مكسوفنلةحاراودجتف

ناسنالا»حيسملابءادتقالا«هباتكيفيسيبمكلااموتلاق
لاقاذكه«٥٧:١٥ءايعشايفأرقنو.برلاهبحيعضاوتملا
عفترملاعضوملايفينإ،همساسودقلادبألانكاسيلعلا
حورييحأل،حورلاعضاوتملاوقحسنملاعمو،نكسأسدقملا
ناهذهركذت.»نيقحسنملابلقييحألونيعضاوتملا
راصوعضاوتنيسيدقلاوةكئالملاطوبغمقحلاسودقلا

نأيفاريضَريملناسناكملاعلايفدجُوذإو،دوذملايفًالفط
نمىلعنيرجاشتملانيدايصلالجرألسغيوةفشنمبرزَّـتي
.مهنيبمظعألاوه

الورخافتتالوخفتنتاليحيسملاحوريهيتلاةبحملاو
الو،اهسفنلامبلطتالو،يئترتنأيغبنيامقوفيئترت
نكيلف«:يبليفلهألسلوببتك.ءوسلانظتالوحبقت
يفناكذإيذلا،عوسيحيسملايفيذلاركفلااذهمكيف
هنكل.هللاًالداعمنوكيناةسلخبسحيمل،هللاةروص
ذإو.سانلاهبشيفًارئاص،دبعةروصًاذخآ،هسفنىلخأ
تومتوملاىتحعاطأوهسفنعضوناسنإكةئيهلايفدجُو
.»بيلصلا

هللانباتوصعمسافًاعناصقحللنوكتنأتدرأاذإف
اذإو.»يتوصعمسيقحلانموهنملك«:لاقيذلا
كلساف،ًاسرامماهلامعألوًابحمةمحرللنوكتنأتدرأ
لك«:لاقذإعوسيهعضويذلايبهذلانوناقلابجومب
ًاضيأاذكهمتنأاولعفا،مكبسانلالعفينانوديرتام
ىلابهذافكهلإعمًاعضاوتمكولسلاتدرأاذاو.»مهب
بولصملانمملعتتكانه.بيلصلالظتحتةثجلج
نيعبسىلاحفصلاوةحماسملاوتاذلاناركنوسفنلاعضو
تاوهشلادسجلاعمبلصتفيكملعتتو،تارمعبسةرم
ةدارإيهامربتختذئدنعو.كنهذحوربددجتتو،ءاوهألاو
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ةمحرلابحتوقحلاعنصتف،ةلماكلاةيضرملاةحلاصلاهللا
.كٰهلإعماعضاوتمكلستو

»نومحرُيمهنألءامحرللىبوط«٣٩-ةظعلا
)٥:٧ىتم(

»هتمحردبألاىلا«ةرابعنأدجي١٣٦رومزملايفلمأتملا
تالماعمساسأةمحرلانأدكؤتيهو،ةرم٢٦هيفترركت
ليلدبءامحرنوكننأديريمحارلاهلإلااذهو.رشبلاعمهللا
ًاضيأمكابأنأامكءامحراونوكف«:عوسيبرلالوق
.»ميحر

نمو،ئطخيهبيرقرقتحينم«:ناميلسلاقًاميدقو
.»هلىبوطفنيكاسملامحري

نامورلادنعىتحةفورعمةمحرلانكتملةيحيسملالبق
،نفلاوركفلابةينغتناكمهتلودنأحيحص.نيندمتملا

لئاضفلابةريقفتناكاهنكلو،ةرادإلاوعيرشتلابةقيرع
ًامقرمهنمزيفقرلاغلبدقو.ةمحرلالامعأبًاصوصخو
ديسفالآةرشعاهناكسناكمهندمىدحإنأىتح،ًايلايخ
.دبعفلأةئمو

تدسجتحيسملاعوسيبةملكلادسجتنأذنمطقف
.هتلبقيتلابولقلايفةمحرلا

:يقوشدمحأرعاشلالاقانسحو

ُءايحلاوىدهلاوتاءورملاوىسيعدلوممويقفرلادلُو
ماقتناالةلوصالماصخال ءامدالةوزغالماسحال

.ئطاخلاتوميهو،ةيطخلاةرجأبسومانلابلاطي
حورسومانراص،حيسملاعوسيبةمعنلاتراصاملنكلو
.هبنمؤينملكلةيدبأةايحهللاةبهنأنلعيلةايحلا

لاق»ةحيبذالةمحرديرأينإ،وهاماوملعتواوبهذا«
نميرجتباتكلالاقامك،يبنمآنم«.عوسيبرلا
.»ةيحهايمراهنأهنطب

ةمحرةيحلاهايملاهذهلًاقفدتالإنذإتسيلةيحيسملاف
.ةمحار

اهيأكلذل«:لبابكلمرصنذخوبنليبنلالاينادلاق
ربلابكاياطخقرافو،كيدلةلوبقميتروشمنكتلفكلملا
.»كنانئمطالاطُيهلعل،نيكاسمللةمحرلابكماثآو

،ةمحرلامهفسانلاءيسياننمزيفهناهلفسؤملانكلو
:نولوقيمهنا.ربلالمعنمًالدبةانألالوطباهنورسفيذا
تاموكحلا.سانلاعيمجلرفوتمقزرلاوريخفلأبايندلا
.اهضرأىلعنيشئاعلابناجأللىتحعيمجلللمعلارفوت
زوعملاهاجتةيلوؤسملانملصنتلاىنعمهيفلوقاذه
ركشلاحورنمدّرجتو،ةيحيسملاحورلركنتهنإ.نيكسملا
لامعأهيحاونزربأيذلاو،داوجلامعنملابانطبرييذلايلمعلا
.ةمحرلا

دنعيعامتجالانامضلاهمسانوناقدجويهناحيحص
ناىلعتايئاصحالالدتكلذعمنكلو.ملاعلالودمظعم
تائمنإيأ.زوعلانوناعيملاعلاناكسفصننمرثكأ
ةيبطلاةيانعلاوءاسكلاوءاذغلابنوعتمتيالنييالملا
.حيرملانكسملاو

!عوسيحيسملابصالخلاةمعننمنيمورحملكلاقوفو
قحلاليجنإلاصيإلةريطخةيلوؤسمانلّمحيءيسلامهعضوو
نموهءالؤهبيداملامامتهالانكلو:لئاقلوقيدق.مهيلإ
ةئيهلةعباتلاةثاغإلاناجلكانهف.ةيلودلاتامظنملانأش
نموهف،يحورلامامتهالاامأ.كلذبةفلكملاةدحتملاممألا
.ًاحيحصاذهنوكيدقو.ةيريشبتلاةينيدلاتامظنملانأش
نمددعلااذهدجوينأهللاركشلاتابجوتسمنملهناو
نمرخآددعدجوينأو،نيملأتملامالآفيفختلتامظنملا
.ملاعلايفصالخلاليجنارشنتيتلاةيحيسملاتايلاسرإلا
دوهجولامنمهلذبتامعم،ةّريخلاتائيهلاهذهنكلو
ددعنأل،سؤبلاىلعءاضقلاعطتستملاهنأالإ،ةروكشم
ةجاحلاو.نآلاةعوضوملاتايناكمالازواجتيملاعلايفءاسؤبلا
.حيسملامهمحرنيذلاءامحرلاةيحيرأبلطتت

فطاوعلاكرحتءاسعتلاءالؤهةلاحنأيفكشأالانأ
يهفءاثرلادحدنعفقتةمحرلاتناكنإنكلو،ءاثرلاب
تناكيتلاةديسلاكلتةصقبينركذتلاهناو.ةيبلسةمحر
ًادهشمتأراملكبحتنتويكبتواربوألارادىلابهذت
اهرظتنياهتبرعقئاسامنيب،ةضورعملاةيليثمتلايفًارثؤم
.دربلانمفجتريوهوًاجراخ

وهيذلالاملافالتإنيبقفوينأدحأعيطتسيفيكف
؟نيكاسملاكئلوأةجاحنيبو،هللا

ٍروُنُتاَضْمَو)٥:٧ىتم(»نومحرُيمهنألءامحرللىبوط«٣٩-ةظعلا
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رظنوملاعلاةشيعمهلتناكنم«:انحويلوسرلالاق
هللاةبحمتبثتفيكف،هنعهءاشحأقلغأوًاجاتحمهاخأ
.»؟هيف

مهنألبرلامّهبوط-»نومحرُيمهنألءامحرللىبوط«
.نيكسملامحرتيتلاركشلاةفطاعبمهيلعهتمحرعماوبواجت

نمهنألهيلعٌلضفهلالوباحسلاهرطميرحبلاك
هئام

نوكتدقف،ةيداملاتاثاغإلاىلعةرصتقمتسيلةمحرلاو
،يوتسلوتريبكلايناسنإلابتاكللثدحامك.ةيونعمةمحر
ىلاهديّدموهيلعننحتنيكسملوّستمبمويتاذىقتلاذإ

هناركذتامناعرسهنكلو،هلاهمدقيلًادوقنسمتليهبيج
كلذلىنحناوًاديدشفسأتف.تيبلايفهدوقنةظفحميسن
ةظفحمُتيسندقف،يخأايكوفع«:ًارذتعملاقونيكسملا
دقف،كيلعبيرستال«:نيكسملالاقف.»تيبلايفيدوقن
.»يخأاي«ءادنلااذهبناسحإمظعأّيلاتنسحأ

ذإ،كيفامىمسأكتاذنمتعطتقاكنالكركشأانأو
لعفلابهذه.»ةياغىصقأسفنلابدوجلاو«كسفنبَتْدُج
.ءاوسلاىلعذخآلاويطعملاتكرابةمحر

ةعمدفكفكو،يكاشلاةلذمحرا«:ءايقتألادحألاق
ةقيقحلابفهذهتلعفنإف،سفنلاريغصعجشو،يكابلا
انهارورسدصحتةمحرعرزاف.ًابَّـوطميلاتلابو،ًاموحرنوكت
.»رشلاموييفةاجنو

الإيقيقحءانهالنأ،حيسملاةمكحيههذهو
.مهتابوعصفيفختومهمالآنيملأتملاةرطاشمب

ةمحرلاعنصىلايعيبطليمبرعشيالدحأناكنا
.ماريامىلعتسيلةيحورلاهتحصناىنعملاف

.اهبعاتمهلوكشتيناسفنبيبطىلاةينغةديستبهذ
بيبطللَّـنيبتةيعامتجالااهتاقالعلوحةينيتورةلئسأدعبو
اي:اهللاقف.ةفرطتملااهتينانأىلادوعياهبارطضاببسنأ

ًاخوكنكستةنيكسمةأرمادنعدوجومكءاودنايتديس
ًايشمةديسلاتبهذف.اهيلايبهذاف،ةنيدملافرطبًاريقح
عستيالريقحلاخوكلاىلايدؤملاعراشلانأل،اهيمدقىلع
،ناكملاىلاتلصوةعاسةريسمدعبو.ةمخفلااهتبرعرورمل

اهينيعلتدبف.عوجلاوضرملااهمطحةأرمامامأاهباذإو
تمهفف.ناسنإةروصىلإاهنمحبشلاةروصىلابرقأ
كلتللاملانمًاغلبمتمدقوبيبطلادصقذئنيحةديسلا
يفاهنأبرعشتدعتملو.ًادجةطبتغمتفرصناوةسئابلا

ءاطعلاوةمحرلايفهتدجواهنأل،بيبطلاجالعىلاةجاح
لوقاهيفمتوهللامالسباهبلقألتمااذهقوفو.رورسملا
.»نومحرُيمهنألءامحرللىبوط«:برلا

ءيسملًانارفغوأ،دودلمصخنعًاوفعةمحرلانوكتدقو
لكلمتحتيتلاةبحملارامثنمامهنارفغلاووفعلاف.ريرش
.ًامالسوةمحرةعناص،ءيشلكوجرتوءيش

نيلطبلثمتةحولىطسولانورقلاينانفدحأمسر
همصخنأليشالتلاكشوىلعامهدحأناكو،ناعراصتي
يفهبرفظةريخألاةلوجلايفهنأالإ.ةيساقتابرضهللاك
وهاميفو.هنعافعاهلغتسينأنمًالدبو،ةلتاقةطقل
ليميهصخشببيلصلاةبشخقوفحيسملاهللثمت،كلذك
وهاميفو.هيتبكرىلعاثجف،ًاميركتوًاعيجشتهكرابيوهيلا

يتوخإدحأبهومتلعفمكنأامب«:ةرابعلاهذهعمسثاج
.»متلعفيبفرغاصألاءالؤه

امنياليمجعيضينلفهعضومريغيفولواليمجعرزا
اعرُز

سفنألاصالخللمعلاوهف،ةمحرلالامعأمهأامأ
.ةكلاهلا

،هللاةبحميفمكسفنأاوظفحا«:لوسرلالاقدقف
اومحراو.ةيدبألاةايحللحيسملاعوسيانبرةمحرنيرظتنم
نمنيفطتخمفوخلابضعبلااوصلخو،نيزّيممضعبلا
.»رانلا

نمًاسفنصلخيهقيرطلالضنعًائطاخّدرنم«
.»اياطخلانمةرثكرتسيوتوملا

ىتم(»مالسلايعناصلىبوط«٤٠-ةظعلا
٥:٩(

رييغتنمهتيرقبعهتنّكمدقو،ًاقحيرقبعناسنإلانإ
ىقبيحالصنمهيعَّـديامممغرلابف.هسفنادعامءيشلك
ةيطخلاو.ًارورشًاعدتبم،ًادساف،ًاطقاس،ناكامك،وهوه

ٍروُنُتاَضْمَو)٥:٩ىتم(»مالسلايعناصلىبوط«٤٠-ةظعلا
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اهعموملاعلاتلخدنأذنمتناكامك،يهيهتيقبًاضيأ
.توملا

اهرشوةيطخلاداسفنماوللقينأسانلالواحدقل
،ةطيسبةوفهو،ةطلغاهوعدف.اهيلعةفطلمءامسأقالطإب
ملةفطلملاءامسألاهذهنكلو.ةقامحوةلاهجو،مدقةلزو
.اهرارضأنمدحتوأةيطخلاريغتنأعطتست

سانلاعيمجف،مهسفنأعادخنوفطلملالواحامهمو
لمألاو،لشفلاوضرملا:ةيطخلاةرجأىقبتوةاطخ
.توملاوسأيلاو،بذاكلا

يفلخدتلانولواحيسانلانأعم،ريغتيملًاضيأتوملاو
نعتاولصلاو،ةلفاحلاتازانجلاةماقإب،تاومألاريصم
.ىتوملاحاورأ

ًائيشريغتنأنكميالتالواحملاهذهلكنكلو
ىقبيوحيسملامدبهللاعمحلاصتتمليتلاسفنللةبسنلاب
،ةرماوتومينأسانللعضُودقل:ًايلاعيوديقحلاتوص
.ةنونيدلاكاذدعبو

،مهيلعةنونيدلانمءيشال،عوسيمهادفنيذلاطقف
عوسيانبربهللاعمٌمالسمهلراصف،ناميإلاباورربتمهنأل
.حيسملا

قوفتتازايتماعوسيءادفيفاودجونوطوبغملاءالؤه
.ملعلكوةسايسلاتازايتماساقُيالامب

ةيعراوراصًاصلخمعوسياولبقاملاحذا:ينبتلامهل-١
امأ«:ليجنالايفأرقناذكه.هللاتيبلهأونيسيدقلاعم
يأ،هللادالوأاوريصينأًاناطلسمهاطعأفهولبقنيذلالك
.»همسابنونمؤملا

نأردقيالقوفنمدلويالدحأناكنإ«:عوسيلاق
نمدولوملا.قوفنماودلوتنأيغبني...هللاتوكلمىري

.»حوروهحورلانمدولوملاو،وهدسجدسج

الثاريمل،تاومألانمعوسيةمايقبيحلاءاجرلامهل-٢
تاومسلايفظوفحملحمضيالوسندتيالوىنفي
.مهلجأل

تامامليئاجرأدب«:نجربسريهشلاظعاولالاق
نيحىَوّقتو،تاومألانمحيسملاماقامدنعتَّـبثتو،حيسملا
.»ينذخأيلةيناثيتأينيحلمتكيسو،ءامسلاىلادعص

حورلابمتُخهنأليزخيال.سلوبلاق،يزخيالءاجرلا
نانئمطالاعيشيوبلقلايفهللاةبحمبكسييذلا،سدقلا

:لوسرلالوقليلدبحيسملاوهءاجرلانأل.سفنلايف
.»دجملاءاجرمكيفحيسملا«

.لقعلكقوفييذلاهللامالس،مالسلامهل-٣
.ةمايقلادعبءاقللوأيفهذيمالتلحيسملالاق»مكلمالس«

دنعسانلااهلدابتييتلاك،ةرباعةيحتسيلواهلاق
يرافكلاهتومرامثلكمهلةحنامىمظعةكربكلب،يقالتلا

مهبولقنمتددبتف.مهمالسوهراصف،مهاياطخنع
.لبقتسملاقلقورضاحلاكوكشويضاملافواخم

يطعيامكسيل.مكيطعأيمالس،مكلكرتأًامالس«
.»انأمكيطعأملاعلا

نمًاروشق؟ؤلؤلنودنمًافادصأ؟ملاعلاانيطعيءيشيأ
؟تيزنودنمًاجارس؟بلنود

ًائيشانبهينأعيطتسيفيكف،مالسهلسيلهسفنملاعلا
؟هلسيل

نماضو،مالسلاعناصو،مالسلاسيئروهفحيسملاامأ
.مالسلا

.هبيلصمدبةوادعلالتقدقو،هللاعمانحلصطيسوهنإ
ةملكلاتراصف،ضرألاوءامسلانيبمالسلاتاياردقعو
ريغ،هسفنلملاعلاًاحلاصمحيسملايفناكهللانإةيلوسرلا

.مهاياطخمهلبساح

،مهمالسعبنكراصءالؤه!هولبقنيذلاةداعسلايف
حيسملابلقنمعبانمهمالسنأل.رحبلاّجلكمهُّربراصو
يفريثتيتلا،بنذلاةدقعنمهلِبَقنملكصّلخييذلا
.ةنونيدلابروعشلائطاخلا

سانلاعيمجىدلًىضروةمعنهلبقنملكيطعيهنإ
لعجيناسنإبرلاقرطتضرأاذإ«بوتكموهامك.هلوح
.»هنوملاسيءادعأًاضيأ

ٍروُنُتاَضْمَو)٥:٩ىتم(»مالسلايعناصلىبوط«٤٠-ةظعلا
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يضرتيقرطله:هسفنلأسيانمدحاولكتيلاي
.هيضرياملمعىلعصيرحانأله؟برلا

هللاءانبأمهنألمالسلايعناصلىبوط«:لاقبرلا
يفتقولافرصأينأمأ،مالسعناصانألهف»نوعدُي
؟هللاةوادعيهيتلادسجلاتامامتها

،نوتومتسفدسجلابسحمتشعنإ«:لوسرلالاق
.»نويحتسفدسجلالامعأنوتيمتحورلابمتنكنإنكلو

روسيماذه.هللاايحتفكدسجتاوهشعمقايخأاي
.حورلاوءاملانمةدالولابكل

ةحفصبلقوأ،ةديدجةيادبنمرثكأيهةدالولاهذه
.ديدجميمصتعضووأ،ةديدج

ناسنإلاباهنعَّـربعملاةميدقلاةعيبطلللماكرييغتاهنا
.رورغلاتاوهشبسحبدسافلاقيتعلا

لاق(ةديدجةقيلخوهفحيسملايفدحأناكنإ«
راصدقلكلااذوه.تضمدقةقيتعلاءايشألا.)لوسرلا

.»!ًاديدج

قَّـلعُينأبجياذهل،حالصإلللباقريغقيتعلاناسنالا
.حيسملاعمتوميلبيلصلاىلع

امك،ًابلصتومللةثجلجىلاقيتعلاكناسنإلسرأ
الايحأف،تبلُصحيسملاعم«:لوقلابهنعَّـربعوسلوبلعف
.»َّـيفايحيحيسملالب،انأ

اوكراب،مكءادعأاوبحأ«٤١-ةظعلا
ىتم(»...مكيضغبمىلإاونسحأ،مكينعال

٥:٤٤(

نأببرلاانرمأدقو،اننونعلينيذلادادضألامهءادعألا
نأببرلارمأدقو،اننوهركينيذلامهنوضغبملاو.مهكرابن
دقوانبىذألانوقحلُينيذلامهنوئيسملاو.مهيلانسحن
نيذلامهنودِهطضملاو.مهلجأليلصننأبرلاانرمأ
.مهبحننأببرلاانرمأدقو،اننودرطي

يفداهطضالارصحأال»نودهطضملا«لوقأنيحو
ليكنتلانعلقيالًاداهطضاكانهنأل،درطلاوبيذعتلا
نعطلاوءارتفالابريغلاىلعناسللاقالطإوهو،بيذعتلاو
.ةعمسلاب

وهو،ًاتيممًامُسٌءولمم،طبضُيالرشطيلسلاناسللا
.مثإلاملاعرانهنأل،منهجرانبنوكلاةرئادمرضي

دقو،عذاللاناسللا،اهنم،ةددعتمةطيلسلاةنسلألاو
مهتنسلأاوّنَس«:لاقذإ،ناوعفألاوةيحلابدوادهنعّربع
اذهنمًاقالطناو.»مههافشتحتناوعفألاةُمح،ةّيحك
ربقمهترجنح«:هلوقبرارشألالوسرلاسلوبفصوريبعتلا
مهمفمههافشتحتلالصألامس.اوركممهتنسلأب.حوتفم
.»ةرارموةنعلءولمم

كناسل«:هلوقبدوادهفصودقودسافلاناسللااهنمو
.»شغلابلمعيةنونسمىَسومك،دسافمعنصي

:هلوقبيبنلاايمرإهفصودقو،لاّتقلاناسللااهنمو
هلعنصيهبلقيفو،مالسبهبحاصمّلكي،لاَّـتقمهسمهناسل«
.»ًانيمك

لهأهبرهتشادقو،تاماركلاشهانناسللااهنمو
مهتافرصتبجشىلإسلوبلوسرلالمحامم،ًاميدقةيطالغ
مكضعبنولكأتو،اضعبمكضعبنوشهنتمتنكْنإ«:لاقذإ
.»ًاضعبمكضعباونفتالنأاورظناف،اضعب

ناف.عوسيبرلالاق»مفلاملكتيبلقلاةلضفنم«
بذكلابملكتنإو،بلقلاةءادرىلعلديًائيدرملكت
ماصخلابحوبلقلاءاوتلاىلعًاليلدنوكيةميمنلاو
قلطيبيذاكألالجر«:لاثمألايفءاجدقف،ةقرفتلاو
.»ءاقدصألاقّرفيمامنلاو،ةموصخلا

حلاصلاهبلقزنكنم،حلاصلاناسنإلا«:عوسيلاق
جرخيريرشلاهبلقزنكنمريرشلاناسنإلاو،حالصلاجرخي
.»رشلا

لوسرلالاقامكهنأل،نيضيقنلاعمجتةبيرغةادأناسللا
هللاكرابنهب،ةنعلوةكربجرختدحاولامفلانم«:بوقعي
.»هللاهبشىلعاوّنوكتنيذلاسانلانعلنهبو،بآلا

ٍروُنُتاَضْمَو)٥:٤٤ىتم(»...مكيضغبمىلإاونسحأ،مكينعالاوكراب،مكءادعأاوبحأ«٤١-ةظعلا
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نوكيف،هناسلبويعيطغيلامةليسومهدحأدجيدق
،هللامامأهرربيالاذهنكلو.ًاحيحصريغلانعهلوقيام
رتستلب،حّبقتاليتلاةبحملاأدبمىلعًاجورخهيفنأل
.اياطخلانمةرثك

نأبجياذهنكلو،ناينبلليدؤيدقندجويهناحيحص
،مذلالكشذخأيالئل،ريهشتلانعًاديعب،ٍفطلبنوكي
مكضعبمذيال«:ةلئاقلاةيلوسرلاةيصولافلاخيذئنيحو
نيديوسومانلامذيهاخأمذييذلا.ةوخإلااهيأًاضعب
لب،هبًالماعتسلفسومانلانيدتتنكنإف.سومانلا
صّلخينأرداقلا،سومانلاعضاووهدحاو.هلًانايد
.»؟كريغنيدتنمايتنأنمف.كلهيو

امإكنأل،لحولابًادحأفذقتال«:ءامكحلادحألاق
نأديكألانمنكلو.هئطختنأامإوفدهلابيصتنأ
.»نيتلاحلااتلكيفكيديثوليلحولا

عيشُمهجويفطقمستبيالنموه،ليبنلاليبنلا
شهننعفقوتلاىلإهلمحتءايتساةرظنبهلباقيلب،ةمذملا

لامشلاحير«:ناميلسءامكحلامامإلاقامك،ريغلاةريس
.ًابلاثًاناسنإدرطيسبعملاهجولاو،رطملادرطت

الف.ناطيشلالمعنميهو،ًادجةحيبقىوكشمذلا
.ًاراهنوًاليلةوخإلاىلعيكتشملاناطيشلالامعأيفكرتشت

ال«:اياصولايفءاجدقو،ةملظلالامعأنممذلا
.»اهوخّبويرحلابلب،ةرمثملاريغةملظلالامعأيفاوكرتشت

نمناصُتنأبجيهمدبحيسملااهارتشايتلاهافشلا
.شغلابمّلكتلاتاساجرومذلاتاساجن

مكنعاوحرطا«:لوسرلالاقدقوحيبقمالكمذلا
.»حيبقلامالكلا

ةملكجرختال«:لوسرلالاقدقوءيدرمالكمذلا
،ةجاحلابسح،ناينبللًاحلاصناكاملب،مكهاوفأنمةّيدر
سودقلاهللاحوراونزُحتالو.نيعماسللةمعنيطعييك
مالكلانأاذهىنعمو.»ءادفلامويلمتمتخهبيذلا
.انيفهللاوهيذلاسدقلاحورلانزُحيءيدرلا

لضفيأفمكنوبحينيذلامتببحأنإ.مكءادعأاوبحأ«
.»؟كلذنولعفيًاضيأنوراشعلاسيلأ؟مكل

عـفرـينأةـيصـولاهذهببـرلادـيسـلادارأدــقلو
اليذلا،يعيبطلاناسنإلاىوتسمقوفةبحملاىوتسم
اماذا،هحوركلامتينأردقيالو،هءادعأبحينأعيطتسي
اودلُونيذلاسكعب.ديدشلانزحلاهباتنيوروثيلب،دقُتنا
يفناميإلابحيسملالحنيذلا،حيسملاعوسيلوبقبهللانم
،ءيشلكلمتحتيتلاةبحملايفمهلّصأومهسّسأفمهبولق
،ةانألالوطوفطللاوةعادولايفهللانباهبشىلإاوراصف
،تاذلاناركنوعضاوتلاةهجنمحيسملاركفمهيفراصف
اولصيو،مهءادعأاوّبحيف،هباولثمتينألةوقلامهلحيتييذلا
رفغاهاتبأاي«:لاقفحيسملالعفامكمهيلانيئيسملالجأل
.نولعفياذامنوملعيالمهنألمهل

ةبحم:عوسيحيسملايفةايحلاحورسومانوهاذه
.ةرفاغةرباصةلمحتمةقفرتمةينأتم

دجنلهلمحننأانيلإبلطيذلاحيسملارينوهاذهو
.انسوفنلًةحار

بجومبلمعلاعيطتسيال،ًاخأًاوّعدمٌدحأناكنإف
ناسنالانمًايئاهنصلختيمليبدألاهنايكنوكي،نوناقلااذه
نأبحيكلذلو.رورغلاتاوهشبسحبدسافلاقيتعلا
مادامهنأل.هتاوهشوهئاوهأعمبلصُيل،ةثجلجىلاهلسري
ديدجلاناسنإلاسبلينأهعسويفنوكينل،انهوه
.قحلاةسادقوربلايفهللابسحبقولخملا

نأدجملابرىلابلطاو،ةثجلجيفيخأايفق
،ةايحلاةَّـدِجيفكلستل،كتمايقءاجرىلعكتعيبطبلصي
ناسنإ«:سلوبهاّمسامىلاكرَّـيصهناظحالتسذئنيحو
.»حلاصلمعلكلبّهأتملا،لماكلاهللا

ثدُحيحيسملاةعيبطيفًاديدجقولخملاناسنالااذه
نمناسنإلاغرفيهنا.فادهألاوفطاوعلايفًايرذجًالّوحت
.ةعادولاوةبحملاحوروهيذلاسدقلاحورلابهألميوهتاذ

،مكلخاديفيحورلعجاو«:برلاديسلالاقاذكه
نولمعتويماكحأنوظفحتويضئارفيفنوكلستمكلعجأو
.»اهب

هللانألهعمستنأةنمؤملاسفنللبيطيّيهلإدعواذه
.اهظفحىلعاننيعينأدعوًاضيألب،طقفاياصوانطعيمل

ٍروُنُتاَضْمَو)٥:٤٤ىتم(»...مكيضغبمىلإاونسحأ،مكينعالاوكراب،مكءادعأاوبحأ«٤١-ةظعلا
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قحيامكاوكلسنيذلالكنأنيريثكةداهشنمملعنل
.هاياصوةعاطىلعهللاحورمهدعاسهتوعدل

يظفاحاهبدعويتلاكلتةأفاكمنماهلمجأامو
ياياصوهدنعيذلا«:دجملاهلبرلالاقدقف!هتاداهش
انأو،يبأهبحيينبحييذلاو.ينبحييذلاوهفاهظفحيو
هبحيو،يمالكظفحيدحأينبحأنإ.يتاذهلرهظُأو،هبحأ
.»ًالزنمعنصنهدنعو،يتأنهيلإو،يبأ

لخدافتيّلصىتمفتنأامأو«٤٢-ةظعلا
:٦ىتم(»...ّلصوكبابقلغاوكعدخمىلا

٦(

هذهنمدصقلاو»كبابقلغاوكعدخمىلإلخدا«
بآلابدارفنإللئداهناكميلصمللأيهتيناةلزعلا
هدسجمايأيفحيسملاهبلطيناكيذلارمألا،يوامسلا

:يليجنالاسقرمانربخأاذهب.يلصينأديريناكنيح
.»يلصيلٍءالخعضومىلإعوسيماق،ًادجًاركابحبصلايف«
نيتكمسنمريهامجلاعبشأنأدعبعوسينأىتمربخأو
عوسينأاقولربخأو.يلصيللبجلاىلإدعص،ةفغرأةسمخو
اهلعلو.يلصيللبجلاىلإجرخةسبايلاديلااذىفشنأدعب
لبجىلادوعصلا«هللاعمدارفنالاةيمستتقلطناانهنم
.»ةكرشلا

ةيدرفلاةالصلاةيمهأنوصلخملاركفلالاجركردأدقلو
هباحصأدحأىلابتكفوسليفلاليلراكف.اهباومتهاف
يعيبطرهظمقمعأوىمسأيهةيدرفلاةالصلا«:الئاق
لمأتننيح.هللاءاشامىلإاذكهىقبتسو.ةنمؤملاسفنلل
نأىرن،لبجلاىلعحيسملاةظعيفدروامكةالصلاميلعت
ذإ،بآلاروضحبًائلألتمةالصلاعدخمروّصدقبرلا
كوبأ«»كيبأىلاّلص«:لاق.تارمثالثهركذظحالن
.»هيلإنوجاتحتامملعيمكوبأ«»ةينالعكيزاجي

عتمتينأنمؤمللبيطيئداهناكمنمعدخملابمِعنأف
،هايحمرونوههيفعطسييذلارونلاف.سودقلاهيبأبهيف
.يوبألاهبحتاميسنوههوّجألمييذلاشعنملاءاوهلاو
بآلاةرضحىلإاندحأيتأينيحهنأرابتخالابفرُعدقو
يتلاتاكربلالانتوةمعنهتالصدجتنأدبالفحيسملاب
ةالصلابهنوبلطتاملكلك«:لاقنيححيسملااهبدعو
.»هنولانتنينمؤم

بيخيالٍعوسيبًانمؤميلصينم

بيجتسينيحلكانلبآلاهمساب
نينمؤماياورهسالوقيلكللوهف
نيركاشاولصتنإلوزتبراجتلاف

طايتحالااذهبهنأكو»كبابقلغاوكعدخمىلالخدا«
نأنوبحيمهناف،نيئارملاكنوكيالئلمّتكتلابيلصملارمأي
مهلءالؤه.سانللاورهظيلعراوشلااياوزوعماجملايفاوّلصي
امأ.هللاىضرنمرثكأسانلاريدقتباستكايفةبغر
،ملاعلانعلصفنتل،يلصمايكبابقلغا:لوقيفبرلا
.قوشبهيلإكمودقرظتنييذلابآلاعمةولخكلنوكتف

كعدخميفدرفنتوكبابقلغتنيح«:ءايقتألادحألاق
.»كانههللانأركذالب،يدحوانأ:كسفنيفلقتال

نأينعيال»كبابقلغاوكعدخمىلالخدا«لوقلاو
نأدصقلالب،ةقلغمةفرغنمضالإزوجيالهللاعمدارفنالا
نأنكميو.هيفدجسيلئداهةولخناكميلصمللأيهتي
امكةنيتلاتحتوأ،قحسالعفامك،لقحلايفكلذنوكي
ىلعوأ،سرطبلعفامكحوطسلاىلعوأ،ليئانثنلعف
.عوسيلعفامكلبجلا

الهللانأًاملاع»ءافخلايفىرييذلاكيبأىلاّلص«
يفقرشيهروننا.ناميالانيعبلب،دسجلانيعبىري
حورلهدايقملسيوروظنملاملاعلانعلصفنيدجاسلكبلق
نأةقيقحلاو.ةيهلالاةزعلاةرضحىلاهلخدييذلا،حيسملا
،انلوحاملكنعلاصفنالاوقلغملابابلاويرسلاعدخملا

يذلا،يداهلايحورلاسدقملاكلذانلئيهتلئاسويه
ذختايذلاهبحيفوهللاتالامكيفقيمعلالمأتلاانلحيتي
.ةوبألالكش

ىلعتسيلمهتاولصنأنمنوكْشَينييحيسملانمريثك
حرفبنوعتمتيامردناهايإمهتسرامملالخمهناو،مارُيام
مهمئازعينثنتومهرودصضبقنتكلذلًاعبتو.يلخاد
يفروهظلانوعيطتسيالمهنانيناظ،ةالصلانعنوفرصنيو
صلخملاعوسيعمةلباقمىلانوجاتحيءالؤه.بآلاةرضح
ةملكاوسردينأمهبٌّيرحو،ةمعنلاشرعمامألوثملالبق
مزعينألبقهنأنوفرعيذئدنع.ةالصلاعوضوميفهللا
الوسودقبآلانأركذينأبجيبآلابدارفنالاىلعدحأ
.سدقملكالإهنموندي

عممالسلااوعبتا«:ةيلوسرلاةملكلايفأرقناذكه
.»برلاىرينأدحأردقيالاهنودبيتلاةسادقلاوعيمجلا

ٍروُنُتاَضْمَو)٦:٦ىتم(»...ّلصوكبابقلغاوكعدخمىلالخدافتيّلصىتمفتنأامأو«٤٢-ةظعلا
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ةقيلعلانمبرتقانيحىسومناسدقملاباتكلاانربخي
ىلابرقتال،ىسوماي«:هللاهادانبيروحلبجيفةدقتملا

.»ةسدقمضرأهيلعفقاوتنأيذلاعضوملانألانه

حورلاصحفلكسفنضِّـرعءيشلكلبق،يخأاي
،يبلقفرعاوهللاايينربتخا«:منرملاعملقو،سدقلا
،لطابقيرطّيفناكنإرظناو،يراكفأفرعاوينحتما
ًاحورو،هللاأايّيفقلخاًايقنًابلق...ايدبأًاقيرطيندهاو
ةملكبكبلقىَّـقنتينيحف.»يلخاديفددجًاميقتسم
ىلاحيسملاكلخدُي،حيسملاحوربكنهذددجتيوحيسملا

بآللهمدقتامةلقكمهنوكيالذئنيحو.بآلاةرضح
نأبحملابآلاديريامةرثكبكحرفنوكيلبيوامسلا
نأقوشكيفموقيذئنيحو.هتاكربنمكيلعهبضيفي
ىضرلاكلحيتيو،هلكيهيفسرفتتوبرلالامجىلإرظنت
كوبأ«.مايألاىدمىلإبرلاتيبيفنكستنأيهلإلا
.»ةينالعكيزاجيءافخلايفيذلايوامسلا

نأليحتسيةيرسلاناميالاةالصنأانلدكؤيهنأكل
اهلباقييقنبلقنمةرداصلاةالصلانأل،ءازجالبنوكت
نوعدياملبقينأنوكيو«:هلوقلًاقفو،ةباجتسالابهللادعو
.»عمسأانأنوملكتيمهاميفو،بيجأانأ

ةالصو،تاكربلابةئيلمهللاةنازخ«:ءايقتألادحألاق
عوسيمساو،حاتفملاكرحيناميالاو.اهحاتفميقنلابلقلا
بآلانمهنوبلطتاملك«:لاقيذلاعوسي.»بابلاحتفي
دبألاىلإومويلاوًاسمأوهوهلازام»هلعفأكاذفيمساب
همسابلاؤسلاىلعًامودانضرحيوهو،بآلاعمانطيسو
يفسمهيهنا.»ًالماكمكحرفنوكيلاوذخأتاولأسا«:الئاق
ءافخلايفىرييذلامكوبأف:ةولحلاةملكلاكلتانناذآ
:هلوقبةالصلاسردعوسيبرلامتخيو.ةينالعمكيزاجي
ىنعمب.»هولأستنألبقهيلإنوجاتحتامملعيمكابأنأل«
هلعلو.انتاجاحرمأيفمالكلاةرثكىلإةجاحانلسيلهنأ
لامجنمللقيانتاجاحركذنمراثكإلانأانملعينأدارأ
يسيرفلاةالصلثمتاذلالوحرودتاهلعجيذإ،ةالصلا
تاجاحلاركذنمراثكإلانإفيلاتلابو.حيسملاهركذيذلا
دمحلاحباذ«:هللالوقيفنَّـمضتملازايتمالاانيلعتوّفي
ًالوأاوبلطا«.»هللاصالخهيرُأهقيرطموّقملاو،يندجمي
.»مكلدازتاهلكهذهوهربوهللاتوكلم

عمةيدرفلاانتقالعنأتفشكهذههللاةلاسرنأدبال
انحبذمنأانلترهظأاهلعلو.رظنةداعإىلاجاتحتهللا
ْنأانمٍضعبلفشكتامبروأ،ميمرتىلاةجاحيفيدرفلا

ةحناسةصرفلانكلو.حيحصلاىنعملابيدرفحبذمهلسيل
مدقننيحهللارسُيسمكو.ًاضيأينبنوممرنو،رظنلاديعنل
اننيقينكيلو.ةيلقعلاانتدابع،ةسدقمةيححئابذانتاوذهل
هنأانهلإيفقثنلو.مظعألاهحرفانبهيلانراظتنايفبآلانأ
.ّريعيالوءاخسبعيمجلايطعيهنأو،نيمأوقداص

)٦:٣٤ىتم(»دغللاومتهتال«٤٣-ةظعلا

رسنععوسيبرلافشكلبجلاىلعةظعلايف
نأاهنكمييتلالماوعلااوبنجتينأهيعماسمّلعو،ةداعسلا
اذام:نيلئاقدغللاومتهتال«:لاقفءادعسلاىلعشوّشت
اهبلطتاهلكهذهنإف؟سبلناذاموبرشناذامولكأن
هذهىلإنوجاتحتمكنأملعييوامسلامكابأنأل.ممألا

دازُتاهلكهذهوهّربوهللاتوكلمًالوأاوبلطانكل.اهلك
.»مكل

،انتاجاحرمأيفركفنالنأاذههلوقببرلادصقيملو
نأدصقامنإو.اهبركفنيكلفًالوقعاناطعأدقناكناهنأل
.ًاقلقوًامهانمامتهاريصينأةجردىلاةايحلارومأبكبترنال
،ديسلادصقمهفاوءاسأسانلانمريبكمْسقفكلذعمو
ةايحاهنأو،ةيعقاوريغةيناحوراهنأبةيحيسملانومهتياوحارف
لوسكلالكاوتملانيباوزّيمينأمهتافدقو.لذاختولكاوت
سانلادعسأنأاوملعيملو.هللايفقثاولانمؤملانيبو
،هللايفةلماكمهتقثنوعضينيذلانونمؤملامهاقالطإ
.طبتغمىضربةبولطملامهلامعأنودؤيو

نكلو،لاملاوهاننمزيفسانلالابلغشياممظعأنا
دقوأ،لاملارسخندقف.ةايحلايفءيشلكوهسيللاملا
.سانلارقفأاننأكوشيعنفعمطلاولخبلااندبعتسي

اهروهظقوفءاملاوامظلااهلتقيءاديبلايفِسيِعلاك
لومحم

مالسلاوةرمتسملاةيانعلاانلنمضتيهفهللايفانتقثامأ
.ةعانقلاعملماكلا

اليتلاءامسلارويطنععوسيانمّلكهلاثمأدحأيف
اهتوقيهللانكلو،نزاخمىلاعمجتالودصحتالوعرزت
بآلاةيانعتناكنا:لوقيهنأكو.اهدغنمضيو
.هبعشبىلْوَألابمتهيالفأرويطلاىتحلمشتيوامسلا

رويطللسيلذإ،رويطلانملضفأاننألًالوأ،متهيهنإًاعبط
بآوهحيسملاتانالعإبسحبهللانألًايناثو.ةدلاخًاسفن

ٍروُنُتاَضْمَو)٦:٣٤ىتم(»دغللاومتهتال«٤٣-ةظعلا
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نمرثكأهرويطبحيًايضرأًابأنإانعمسامو.بحمانل
تاريخيطعيءامسلانميذلابآلايرحلابمكف.هئانبأ
!؟هئانبأل

الوبعتتاليتلا،لقحلاقبانزنعانمّلكرخآلثميفو
ناميلسللُحنمىهبأًاللحاهسبلُيهللاافكلذعمو،لزغت

هللاافكلذعمو،تادودعمتاعاسشيعتقبانزلا.هدجميف
هذهلكاهيلعغبسيواهبمتهيو،ةعورلاةغلابًاللحاهسبلي
ملعملابينأكو!اهنملضفأنحنيرحلابمكف.تالامجلا
ًامهمًاسردانملعيلعئارلالثملااذهقبانزلاقطنتساحلاصلا

يتلاةقبنزلاةعانقانلنوكتنأدارأ.لامجلاوريخلايف
ةعشأيفمامحتسالابوليللاىدننمءاوترالابيفتكت
ةقبنزلانأامكو.رورسوىضربمستبتفحابصلكسمشلا

يذلاعيدولاحورلالامجسبلننأيغبنيلامجلالاثميه
طابريهيتلاةبحملاسبلننأو،نمثلاريثكهللادنعوه
تافأرءاشحأنيسيدقلاهللايراتخمكسبلننأو،لامكلا
.ةانألوطوةعادووًاعضاوتوًافطلو

قلخينأانحيسمدارأ،مالسلازمريهةقبنزلانأامكو
ىبوطو،ًامالسًاعناصًاديدجًاناسناانمدحاولكنم
ةقبنزلانأامكو.نوعدُيهللاءانبأمهنألمالسلايعناصل

رودتيتلاسفانخلانممغرلاباهريبعواهتواقنبظفتحت
طسويفانبولقةواقنبظفتحننأانيدافديرياذكه،اهلوح
ةملكبنيكسمتمراونأكمهنيبءيضنٍوتلموجوعمليج
.ةايحلا

امبمكداسجألالونولكأتامبمكتايحلاومتهتال«
لضفأدسجلاوماعطلانملضفأةايحلاتسيلأ.نوسبلت
ناسنالافعضملعيهنألبرلااهلاقاذكه»؟سابللانم
نموهيذلاعمطلايفهعقوتامناعرسيتلاةرثأتملاهتينانأو
رذحتنأةقئافلاهتمكحتءاشاذلو.ناطيشلاخاخفرش
.لاملاًاصوصخوةداملايفنمكتيتلاراطخألانمهدالوأ

امإهنأل،نيديسمدخينأدحأردقيال«:دجملاهللاق
رقتحيودحاولامزاليوأ،رخآلابحيودحاولاضغبينأ
الفىنغلادازنإ«.لاملاوهللااومدختنأنوردقتال.رخالا
.»ًابلقهيلعاوعضت

مويلايفكي.هسفنلامبمتهيدغلانألدغللاومتهتال«
،يمويرشدوجونعانلفشكف،برلالاقاذكه»هّرش
نم:ًالوأنوكتيهنا؟رشلااذهوهامف.ههجاوننأانيلع
نم:ًايناثو.سمألاتاسكاعمانلاهتفلخيتلابساورلا

هيلإفيضنانتمكحمدعبيذلاو،هيفنحنيذلامويلاّمه
نمةعومجملاهذهو.ًاقالطاهارنالدقيذلا،دغلاّمه
نأبانيلعيضقتةمكحلاو،سانلاةايحنممسقيهمومهلا
ىلعفءيشىلعتلدنإيتلاةمئاشتملاماهوألاباهمّسجنال
اههجاوننأانيلعبجيمومهلاهذه.هللايفةقثلامدع
ىلعهنيعيذلا،هحالصوهللاصالخإيفةقثلاةطاسبب
ينيع.ككرتأالوكلمهأال«:لاقيذلاو،ضرألاءانمأ

.»كيلع

لوسرلالاق»مكبينتعيهنألهيلعمكمهلكنيقلم«
،نيعمجأانلجألهلذبلبهنباىلعقفشيمليذلا«.سرطب
،هتمحردبألاىلإ،حلاصهللا»؟ءيشلكهعمانبهيالفيكف
نيمئاشتملانمنوكننأديريالوهو،هتنامأرودفٍرودىلإو
رشلاالإنوريالف،ةملظملااهتهجنمءايشألانورظنينيذلا
لماعوناميإلايفٌصقنوهمؤاشتلا.مهبعقينأًاعمزم
.ةبحملافاعضإوءاجرلالتقيفديدش

نأالإمامتهالايفهتغلابمنمناسنالاديفتسياذامو
نملاؤسفلأهسفنيفموقيف،ًاليقثًائبعهمامتهاحبصي
اذإمكنمْنَم«:برلالاقامكنكلو؟فيكواذامل:ةئف
نأحيحص»؟ةدحاوًاعارذهتماقىلعديزينأردقيمتها
ريغىرخأءايشأدجوتمويلكيفنكلو،هرشمويلكل
يفحرفلادجويو،لامكلاطابريهيتلاةبحملادجوت.رشلا
دجوتو،قحلادجويو،ميركلاقُلخلادجويو،سدقلاحورلا
.هللاهبحييذلارورسملاءاطعلادجويوةمحرلا

امأ،ةديعسوةليمجهللاهجوءوضيففقاولادنعةايحلا
.ليقثءبعيهفىنغلارورغوةايحلارومأبكبترملادنع
عديالوكلوعيوهف،كمهبرلاىلعِقلأ؟ّمهكدنعأ
ىباعتلاحيرمىلابهذا؟تنأٌبَعتمأ.عزعزتيقيدصلا
يليقثلاونيبعتملاعيمجايّيلإاولاعت:مويلكيدانييذلا
رابلاةالصف،ِّـلص؟تاقشمكيلعأ.مكحيرأانأولامحألا
.اهلعفيفًاريثكردتقت

هذهو.ةعاسنورشعوعبرأاهتدمةينمزةلحرممويلاو
هللادييفاهلكنينسوروهشومايأنماهيلياموتاعاسلا
انعمحفاكيوانتاجاحملعيهنإ.»كلمهأال«لاقيذلا
كتوعد.كتيدفينألفختال«:انملكنذأيفسمهيو
دغلارومأبكبترناذاملف،هلانمدامو.»يلتنأ.كمساب
سيل«:هلوقانركذّاله؟انلًامهسبلملاولكأملالعجنو
مفنمجرختةملكلكبلب،ناسنإلاايحيهدحوزبخلاب
.»هللا
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،ةريثكرومألجألنيبرطضتونيمتهتتنأ،اثرماثرم«
نوبرطضينيذلارظنرصقأام.»دحاوىلإةجاحلانكلو
ىلعرصتقتهللاابمهتقالعءالؤه.مهسابلومهماعطلجأل
بلاقيفمهتاولصبصنتًابلاغو،مهوحنهتابجاوبهريكذت
يذلاهللاوحنمهتامازتلابنوموقياملقأامو»تاه«ديحو
وهطوبغم:لوقيبرلانأعمو.ءايشألالكهلوهبوهنم
.ءاطعلابمهّفكأنوطسبياملق،ذخألانمرثكأءاطعلا

لاق»مكلدازُتاهلكهذهوهَّـربوهللاتوكلمًالوأاوبلطا«
،هللايفةقثاولاةسركملاةايحلالبنأامولمجأامف.عوسي
دق.هللانيمينعسلاجحيسملاثيحقوفامبلطتيتلا
،ةضفلانمفاحصيفانماعطلوانتننأهللاحمسيال
لاقانسحو.لماكلاهمالسيمويلافافكلاعمانبهيهنكلو
لخدنملاننأل.ةميظعةراجتةعانقلاعمىوقتلا«:لوسرلا
.»ءيشبهنمجرخنناردقنالانناحضاووءيشبملاعلاىلإ

نمٌريخةمالساهعمةسبايةمقل«:ميكحلاناميلسلاق
.»ماصخعمحئابذنآلمتيب

يفبرلاةروشمانعبتولو.»هّرشمويلايفكي«!لجأ
راطخأنمانصّلخيانتايحيفاهبجومبانرسونأشلااذه
تايئاصحالاتلددقف!قلقلاهبينعأ،نرقلااذهضارمأ

امفاعضأزواجتيةموّنمةيودأنمملاعلايفعابُيامنأىلع
مظعمنأىلعلدياذهو.ىرخألاةيودألاعيمجنمعابُي
امف.دغلاهبيتأيسامممئادفوخورمتسمقلقيفسانلا
نملضفأمتنأ«:لاقيذلاحيسملايفانتقثعضننأانارحأ

.»ةريثكريفاصع

هلإوهف،دبألاىلإوًادغومويلاوسمألا،وهوهحيسملا
.رهدلاءاضقناىلإهدعبامودغلاهلإومويلاهلإوهو،سمألا

برلامامتهادجويمويلكّمهعمنأدكأتيخأاي
هللاحالصدجويمويلكرشعمناو.»كلمهأال«هدعوو
نوبحينيذللريخللًاعملمعتءايشألالك«:لاقيذلا
ةمحرلافبرلاىلعلكتملاامأ«:منرملالوقىلحأامو.»هللا

حورلابهللاتايزعتدجوت،مويلكنازحأعمو.»هبطيحت
نويعنمةعمدلاحسمتيتلاحيسملانيميوسدقلا
ةمعنوحيسملاءلمدجوي،مويلكصئاقنعمو.هيراتخم
،نارفغلابهللاةمحردجوتمويلكتالاهجعمو.ةمعنقوف
مويلكتافعضعمو.ةريثكهتبحموةمحرلايفينغوهو

يفيتوقنأليتمعنكيفكت«:لاقيذلا،هللاةوقدجوت
.»لمكتفعضلا

هللااوقتا«:بوتكمهنأل،انتاجايتحالجألهللايفقثنلف
،تعاجوتجاتحالابشألا.هيقتملزوعسيلف،هيسيدقاي
.»ريخلانمءيشمهزوعيالفبرلاوبلاطامأو

،هللادجويةبحملادجوتثيحهنألةبحملابكلسنلو
المالسلادجويثيحو،مالسلادجويهللادجويثيحو
.قلقالوّمهنوكي

ايبراي:يللوقينملكسيل«٤٤-ةظعلا
:٧ىتم(»...تاومسلاتوكلملخديبر

٢١(

رومألامزلأيههللاةدارإةفرعمنأهبمَّـلسملانم
نأىلا،ءدبلاذنمءايقتألاراكفأتلَغَشكلذل،ناسنإلل
ىسومدعبو.سومانلايفةحورشموًةبوتكمىسوملتنلعُأ
.نامزلاءلمءاجنأىلإءايبنألابيهلإلانالعإلاىلاوت
.حيسملاعوسيهنبابهللااهنلعأف

ءايبنألابءابآلامّلكامدعب،هللا«:لوسرلالوقياذهيفو
،هنبابةريخألامايألاهذهيفانمّلك،ةريثكقرطوعاونأبًاميدق
.نيملاعلالمعًاضيأهبيذلا،ءيشلكلًاثراوهلعجيذلا
ءايشألالكلماحو،هرهوجمسروهدجمءاهبوهيذلا
تيطعُأيتلاتانالعإلايفلمأتلاانديفيو.»هتردقةملكب
:يهرشبلاةهجنمهللاةدارإنأًاعابت

عيمجلانأديريهللانإ:صّلخملاقحلااوفرعينأ-١
قحلاةفرعمامناو.نولبقُيقحلاةفرعمىلاونوصلخي
،صّلخملاوهيذلاعوسيبرلاةفرعمبالإلانتالصلخملا
ءيشلك«:دجملاهللاقدقف.ةايحلاوقحلاوقيرطلاوهو
دحأالو،بآلاالإنبالافرعيدحأسيل.يبأنمّيلاعفُد
اولاعت.هلنلعينأنبالادارأنمو،نبالاالإبآلافرعي
وهاذه.»مكحيرأانأولامحألايليقثلاونيبعتملاعيمجايّيلا
هباومّلعوهولبقفبرلاذيمالتلنلعأيذلايهلالاقحلا

ملعنو«:انحويبتكدقف.ةيدبألاةايحلاغولبلًاديحوًاقيرط
يفنحنو.قحلافرعنلةريصباناطعأوءاجدقهللانبانأ
ةايحلاوقحلاهلإلاوهاذه.حيسملاعوسيهنبايفقحلا
.»ةيدبألا
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ةداراةفرعملةيلمعلاةليسولاىلعسلوبلوسرلاانلددقو
نأ،هللاةفأربمكيلإبلطأف«:ةيمورلهألبتكذاهللا
،هللادنعةيضرمةسدقمةيحةحيبذمكداسجأاومدقت
نعاوّريغتلب،رهدلااذهاولكاشتالو.ةيلقعلامكتدابع
ةحلاصلاهللاةدارإيهاماوربتختل.مكناهذأديدجتبمكلكش
ظفحلوانهلاةدارإرابتخالنووّعدماننإ.»ةلماكلاةيضرملا
ببسبكلذيفةبوعصنودجاولاناو.هتدارإبسحانسفنأ
تارايتلًاباذجناوًاروتفانثروأامم،يضاملايفانناميإفعض
ةدارإلاميلستالإانمامأسيلانضوهنلو.ةيدسجلاتاوهشلا
لمكنالحورلابسحكلسننيحاننأل،سدقلاحورلل
.دسجلاةوهش

سفننأفيكفرعأتسل،يبأاي:اهيبألةاتفتلاق
رمألانإ«:اهللاقف.ةفلتخمتاهاجتايفةنيفسلاعفدتحيرلا
كتيلف.»عالقلاهيلعنوكتيذلاعضولاىلعفقوتييتنباي
،سدقلاحورلاّبهميفكتايحةنيفسعالقعضتيخأاي
ىلا،ةلماكلاةّيضْرملاةحلاصلاهللاةدارإهاجتايفكعفديف
.سانلاعمهللانكسمثيحاهنيعءامسلا

نأ.مكتسادقهللاةدارإيههذه«:مهتسادق-٢
٢(»ةماركوةسادقبهءانإينتقينأمكنمدحاولكفرعي
مكاعديذلاسودقلاريظن«:سرطبلاقو)٤:٣ست
يفسلوبلاقو.»ةريسلكيفنيسيدقًاضيأمتنأاونوك
ملاعلاسيسأتلبقحيسملايفانراتخاهللانإ١:٤سسفأ
ةلاسرلايفءاجو.ةبحملايفهمادقمولالبونيسيدقنوكنل
يتلاةسادقلاو،عيمجلاعممالسلااوعبتا«:نييناربعلاىلا
زربأنا«:يدوموردنالاق.»برلادحأىرينلاهنودب
.»ةسادقللاهلميلستلاوههللاةدارإلميلستلارهاظم

.يبنلاءايعشإلاق،ريخقيدصللاولوق:مهريخ-٣
نوبحينيذللريخللًاعملمعتءايشألالك«:لوسرلالاقو
براجتلاىتح.»هدصقبسحنووعدممهنيذلا،هللا
عمبواجتيفيكفرعوهنإ،ناسنإلاريخليهاهسفن
ايحرفلكهوبسحا«:بوقعيلوسرلالاقدقف.هللاةدارإ
ناحتمانأنيملاع.ةعونتمبراجتيفنوعقتنيحيتوخإ
يكل.ماتلمعهلنكيلفربصلاامأ،ًاربصئشنيمكناميإ
ناكنإامناو.ءيشيفنيصقانريغونيلماكونيماتاونوكت
ءاخسبيطعييذلاهللانمبلطيلفةمكحهزوعتمكدحأ
.»هلىطعُيسف،ريعيالو

روتكدلاهللالجرلاقىسوموفسوينيبةنراقميف
نيحىسومكسدقملالبجلاىلعفقيملفسوينإ«:ريام

ًالكيههرّيصيذلانجسلايففقوهنكلو.برلاهلرهظ
ىأرهنجسقامعأيفو.هللاةدارإلهعوضخوهربصبًاسدقم
لوّحتهللاةبحمقامعأىأر.لبقنمهارينأعطتسيملام
.»هريخلءايشألالك

ةاذاحمبمويتاذريسييلسونوجروهشملاظعاولاناك
تفصقوقوربلاتضمووةفصاعلاتبهةأجفو،رهنلا
ًادحاونأالإ.كانهوانهةعزفريفاصعلاتراطف،دوعرلا
يلسووحنراطقانخلاهيلعةفصاعلاتقّيضدقواهنم
.تيبلاىلاهبءاجوقفربهكسمأف،هفطعمتحتلخدو
حابصيفو.ةفصاعلاتأدهىتحصفقيفهعضوكانهو
ةيفيكنميلسورثأتدقو.ةيرحلايفهقلطأيلاتلامويلا
:اهعلطميتلاةروهشملاهتمينرتبتكف،هبروفصعلاءامتحا

بيبحلايصلخمايينجنعوسياي
بيذملاءاملاقئافينرمغيامنيح
ةاطخلاصلخمايًائبخمينظفحا
ةايحلافصاوعلوزتينعامثير

.عئارسرديلسوىلإروفصعلااذهءاجتلايفناك
انبفصعتنيحهللافنكيفيمتحنفيكانملعي
.انمئازعطبثيوانيلعيلوتسيناسأيلالواحيو،تابوعصلا

نميناعتيتلارّلكنيليهنيرشعلانرقلاةبوجعأتلاق
اليساوحيفصقنلا«:قطنلاوعمسلاورصبلاساوحدقف
:سلوبللاقيذلاكاذبةديعسانأف،سأيلاىلاينعفدي
هللاًاركشف.»لمكتفعضلايفيتوقنأليتمعنكيفكت
.حصنلاوةبحملاوةوقلاحورلبلشفلاحورانطعيمليذلا
برلانألّيلعبرلاديسلاحور«:لاقيذللًاركش
يرسكنمبصعألينلسرأ.نيكاسملارشبألينحسم
قالطالابنيروسأمللوقتعلابنييبسملليدانأل،بولقلا
نعًاضوعًالامجمهيطعأل...نيحئانلالكيزّعأل...
ًاضوعحيبستءادرو،حونلانعًاضوعحرفنهدو،دامرلا

،برلاسرغ،ربلاراجشأنوَعدُيف.ةسئايلاحورلانع
.»ديجمتلل

راكفأزجعتىتحةقيمعهللاةدارإنإ:ضعبلالوقيدق
تسيليراكفأ«:هللالاق.اهكاردانعةفسالفلارابك
نعتاومسلاتلعامكهنأل.يقرطمكقرطالو،مكراكفأ
نعيراكفأومكقرطنعيقرطتلعاذكهضرألا
نعرصقتو،ءامهفلاماهفإهنعزجعتامنكلو.»مكراكفأ

ٍروُنُتاَضْمَو)٧:٢١ىتم(»...تاومسلاتوكلملخديبرايبراي:يللوقينملكسيل«٤٤-ةظعلا
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اورانتسانيذلاءاطسبلاهكردأاذهف،نيركفملاراكفأهكاردإ
.انهلإحوربوهللاةملكب

.لاهجلالّقعيرينيكمالكحْتف«:ربتخملادوادلاق
برلااياصو.ًاميكحلهاجلارّيصتةقداصبرلاتاداهش
.»نينيعلارينيرهاطبرلارمأ.بلقلاحّرفتةميقتسم

،ةلماكلاةيضرملاةحلاصلاهللاةدارإربتخنلانيعُددقوامأ
نكتل«:بلطنناةينابرلاةالصلايفحيسملاانمّلعدقو
ةايحيفانبردينأناميإبانهلإىلإبلطنلف.»كتئيشم
ْرشَنلانبوانيفلماعلاوهنوكيىتح،هتئيشملميلستلا
.مالسلاوةبحملاتوكلم

تنأمهللا«:هتالصيفيسيبمكلااموتهللالجرلاق
.ءاشتامكوءاشتامانلوانبلعفاف.انلاوحأبانمفرعأ
ًاحلاصهارتامكانبفَّـرصت.ءاشتامردقوءاشتامانطعأ

امكينمدختساو،تدرأامنيأينعضمهللا.كينيعيف
الينإ.ةيهلإلاكتدارإمامتإلدعتسملاكدبعانأاه.كيضري
.»كللبيتاذلايحأنأديرأ

يفًاجذومنوًالاثماهذختننأبةريدجةالصنماهلاي
يسوسرطلالواشفرصتبينركذتلاهنإو.هللاةئيشمبلط
لاقفقشمدقيرطىلعهتاذهلعوسيبرلانلعأنيح
ددرينألمجأامو»؟لعفأنأديرتاذام،براي«:لواش
حورباهدّدرنلف.هعدخميفاهسفنةرابعلاهذهانمدحاولك
،برلارظتنا«:لاقنيحدوادبنيلثمتم،راظتنالاوةالصلا
.»برلارظتناوكبلقعجشتيلو

)٤-٢١:٢اقول(»ركشلاديع«٤٥-ةظعلا

هرصقةفرشيفسيسقلاهفيضعمينغلجرفقو
رظنا«:رخافتملاةجهلبلاقولامشلاوحنهديبراشأو،مخفلا

وحنتفتلامث»يليه.كمامأةدتمملالوقحلاهذهلك
وهولاقاذكهو.»يلًاضيألوقحلاهذه«:لاقوقرشلا
.برغلاوبونجلاوحنريشي

ءامسلاوحنهديبراشأمث،ءاثرةرظنبسيسقلاهقمرف
ِرحيملوينغلالجرلالجخف»؟كانهكلاذامو«:لأسو
متهيملوهف.همالكيفهنمغلبأهتمصيفناكهلعلو،ًاباوج
!هللاًاينغوهسيلو،هسفنلزنكيناك.قوفامبطق

يحيسملاليكولاوينغلااذهنيبميظعقرفنمهلايو
املكيذلاو،ًابلقهيلععضيالهانغدازاذإيذلانيمألا
نأعقوتيثيح،برلارايدىلإهنينحدادزيناميإلايفمدقت
.ةيضرألاهتاريخيفمهكرشأنيذلانيبحملابًاموييقتلي
:ةولحلاعوسيةملكعمسيوهديسحرفىلإلخديسكانه
.»ريثكلاىلعكميقأفليلقلايفًانيمأتنك«

ةرفوبزيمتتةيدبعتةرهاظتميدقلايفركشلاديعناك
برلامامأاورضحتال«:ةلئاقلاةيصوللًالاثتماءاطعلا
كهلإبرلاةكربك.هدييطعتامبسحدحاولك.نيغراف
.»كاطعأيذلا

نمًايلكلّصنتللًاببسهلاحةقرنمضعبلاذختيدق
.لاحلايطّسوتموءاينغألاىلعٌفْقَوركشلانأكل،ءاطعلا

نمًاسركمًايحيسمعنميرقفلاناكىتمهنأل،أطخاذه
؟هللاهبحنعبارعإلا

عم،اهءاخسعوسيحدتمايتلاةلمرألانملثملاذخأنل
دجملاهلاهحدتمادقو.هللانيبارقيفنيسلفالإِقلتملاهنأ
ةريقفتناك.اهليتلاةشيعملالكاهزاوعأنمتطعأاهنأل
لجأنم.هللااهتبحمبةينغتناكاهنكلوةيداملااهدراومب
نأانمّلعيلًالاثمعئارلااهلمعذّختاوعوسياهببجعُأكلذ
رامثنممدقياميفلب،كلمياميفتسيلناسنإلاةميق
.هتبحم

وه،ءاينغألانمنيريثكنعةلمرألاكلتزّيميذلانإ
ذإفيهامأ،ةزونكملالاومألاعمءاجرلاوبلقلانوعضيمهنأ
مامتلاباهءاجرتقلأاهنأىلعتلداهتشيعملكتطعأ

برلااوقتا«:٣٤رومزملايفبتُكامبةنمؤميهو.هللاىلع
تجاتحالابشألا.هيقّتملزوعسيلهنأل،هيسيدقاي
.»ريخلانمءيشمهزوعيالفبرلاوبلاطامأو،تعاجو
تقلأةريقفلاةلمرألاهذهنإمكللوقأقحلاب«:عوسيلاقف
املكتقلأ،تطعأاهزاوعأنماهنأل،عيمجلانمرثكأ

تناكامتطعأاهنألعوسياهمليمل.اهتشيعملك،اهدنع
لذبباهءاضتراطَّـبغواهمركحدتمالب،هيلإةجاحيفيه
اوعمسنيذلانمتناكاهلعلو.هللادجملكلمتاملك
هللاتوكلمًالوأاوبلطا«:هلوقباورثأتولبجلاىلعهتظع
.»مكلدازُتاهلكهذهو،هَّـربو

نأنمهشاهدناىدبأينيساغأروتكدللًاقيدصنإليق
ةدايزلىعسيالوةطسوتمةايحشيعينأبيضتريهلثمًاملاع
ملاعلاروتكدلاهباجأف،هلاوما ،يتيافكلاملانميدنع«:ِ

ٍروُنُتاَضْمَو)٤-٢١:٢اقول(»ركشلاديع«٤٥-ةظعلا
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حيتتالثيحبةريصقةايحلانأل،رثكأعمجأنأديرأتسلو
هللاتوكلمبمامتهالاولاملاعمجبمامتهالاناسنإلل
.»هربو

يفمهلاومأنوعدويءاسؤروكولمنعًانايحأعمسن
ىتح،فراصملاةيرسنوناقدجويثيحارسيوسفراصم
ديصرلامهليقبمهتاينتقمتردوصومهزكارماودقفاذإ
،اهملعتننأبجيةمكحهذهو.ارسيوسيفهوزنتكايذلا
ىلإلبارسيوسىلاسيلنكلو،انلاومأنمًامسقلوّحنف
مكلاماوعيب«:حيسملالاقاذكه.هللاكنبىلإ،ءامسلا
يفدفنيالًازنكوىنفتالًاسايكأاولمعا.ةقدصاوطعأو
ثيحهنأل،سوسيلبُيالوقراسبرقيالثيح،تاومسلا
.»ًاضيأكبلقنوكيكانهفكزنكنوكي

هنأكل،ةيصولاهذهظفحيفةبوعصنوريثكدجيدق
انسفنأركنننأبحيسملاانرمأيملأنكلو.مهلةبسنلاببيلص
؟هعبتنوبيلصلالمحنو

هبتلمعوىلوألاةسينكلاهتملعتيذلاسردلاوهاذه
روهمجلناكهنألامعألارفسيفاقولانربخيذإ،هيفتحجنو
لوقيدحأنكيملو،ةدحاوسفنودحاوبلقاونمآنيذلا
.ًاكرتشممهدنعءيشلكناكلب،هلهلاومأنمًائيشنإ

الًاسايكأاولمعا«.ةايحلارمثوهاذه»ةقدصاوطعأ«
نمرثكأءاطعلابحرفتيتلاةبحملاحوروهاذه»ىنفت
هنأل،ءامسلاىلاًاليوحتاهباوذخوتايضرألااوعيب.ذخألا
.»برلاضرقيريقفلاىلإنسحينم«:بوتكم

ةبسانمببرللهليصاحمنمًاريبكًامسقٌعرازمىطعأ
نأكنكميفيك«:ءاقدصألادحأهلأسف،ركشلاديع
ىلإيليصاحمنمفرجأينإ«:لاقف»؟رادقملااذهبيطعت
ينمردقأهللاو.ينزاخمىلإهتاكربفرجيهللاو،هللانزاخم
ناسنالااذهربتخادقل.»مويلكيههمحارمو،فرجلاىلع
.»دصحيتاكربلابفتاكربلابعرزينم«:لوسرلالوق

لاق(كتلغتاروكابنموكلامنمبرلامركا«
ضيفتوًاعبشكنئازخئلتمتف)لاثمالارفسيفناميلس
.»ًاراطسمكرصاعم

همدقننأوهرقوننأبجيهللانيبارقىمسيامعيمجنا
.انتقاطقوفوانتقاطبسح

مهنعلاقنيذلاةينودكمسئانكءارقفلعفاذكه
مهحرفروفوضافةديدشةقيضرابتخايفمهنإ«:لوسرلا
ةقاطلابسحاوطعأمهنأل،مهئاخسىنغلقيمعلامهرقفو
مهنألمهئاخسةرفولوسرلاازعو.)٨:٢وك٢(»ةقاطلاقوفو
هسفنيطعينمنأيعيبطو.ًالوأبرللمهسفنأاوطعأ
.برللهلاموهتقوًاضيأسركيًالوأبرلل

اماوطعأ«:اذكهءاطعلانوناقعوسيبرلاَّـنسو
.»هللاهللاامو،رصيقلرصيقل

ىدحإىلإتءاجاهرقفبةفورعمةديسنإليق
عوبسألايفدحاوسنبببتتكتنأتبلطوتايلاسرإلا
.»لاملالذبىلعكللبقالةريقفتنأ«:لوؤسملااهللاقف
لكطويخلانمةيمكلزغأينإ.يديسايعمسا«:تلاقف
ةيطغتليفكياذهو،ةطبرلكنعًاسنبىضاقتأو،عوبسأ
لكةيفاضإةطبرلزغأنأُتمزعدقفنآلاامأ.يتشيعم
.»برلاةمدخلسنبلامدقألعوبسأ

ةايحلاسركننأ:ةبحملابلماعلاناميإلاوهاذه
.قلُخدقهلوهبءيشلكيذلابرلللاملاوتقولاو

ليجنإهللاةملكرشنوةمدخلاةيوقتلىطعُيامنإ
ميتيلاةثاغإونينوجسملامالآنمفيفختلاو،صالخلا
،هللانيبارقيفىقلُي،عئاجلاوضيرملابمامتهالاو،ةلمرألاو
.هنعًاباوثىطعُيوساسألااذهىلعلبقُيو

:هنألباوثلاوهميظعو

رورسملايطعملا«:بوتكموهامك،هللابحبلباقُي-١
.»برلاهبحي

نوملعتمكنإف«:لوسرلالاقاذكه.ةطبغلابلباقي-٢
رثكأءاطعلاوهطوبغم:لاقهنأحيسملاعوسيانبرةمعن
.»!ذخالانم

ريخلالعفاوسنتال«:يلوسرلالوقللًاقفِوهللارسي-٣
.»هللارسُيهذهلثمحئابذبهنأل،عيزوتلاو

الوًءازجهئاطعنميغبياليقيقحلانمؤملانأحيحص
ةلاكولايفةنامألاهيراتخممّلعيعوسيبرلانكل،ًاروكش
حرفلااذهو.يطعملاحرفوبرلاىضرلًةبلجمةيحيسملا
يفةايحلاقفارتيتلاةيدبألاةداعسلاةءادبنوكينأهنكمي

ٍروُنُتاَضْمَو)٤-٢١:٢اقول(»ركشلاديع«٤٥-ةظعلا
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لزانمىلابهذنهيفيذلامويلاكلذيتأينأىلإ،حيسملا
.حيسملااهّدعأيتلابآلا

لكحسميسهللانأل،ءاكبالونزحنوكيالكانه
فرعنسكانه.دعباميفنوكيالتوملاو،مهنويعنمةعمد
الوسندتيالوىنفياليذلاثاريملاكلذبعتمتنسورثكأ
ةبحملارامثنمءاطعلاربتعننأنذإةبارغالف.لحمضي
.هللاًاروكشهلعجتيتلاو،نيمألاليكولابلقاهبرمعييتلا

لعجىلعدعاسيركشلاحوربمَّـدقملاءاطعلااذه
لعجتو،لقعلارينتو،هاضرلانتوهللادجمت،ةيقيقحةدابعلا
.تاكربلاديزتوحرفلاقلختو،هللاةمدخلًادعتسميحيسملا

انمايأيفسئانكلاةداقنايهومكلاهلوقاةريخأةملك
،هللالاثمعمًاقفتمهلعجوءاطعلاحورءامنإلّدجبنولمعي
.نيعمجأانلجألهلذبلبهنباىلعقفشيمليذلا

هلمدقنيذلانأركذننأبجيفدهلااذهغولبلو
مكنأامب«:حيسملالاقدقف،تاذلابهللاوهاناياطع
.»متلعفيبفرغاصألاءالؤهيتوخادحأبهومتلعف

عمبواجتلابانمزلُيءافولانأًامودركذتننأبجاولاو
نوكتالىتح،هدنعامزّعأاناطعأيذلا،داوجلامِعنملا
دوجأنملب،انتشيعمتاتفنماهمدقنيتلااياطعلا
.انتاينتقم

ةيمور(»ءايرالبنكتلفةبحملا«٤٦-ةظعلا
١٢:٩(

بهاوملاسلوبلوسرلاضرعتساةيمورىلاةلاسرلايف
ذإو،هنهذحوربددجتيذلايحيسمللةمعنلااهيطعتيتلا
اونوك.ءايرالبنكتلفةبحملا«:لاقةبحملاىلالصو
ةبحملابًاضعبمكضعبنيّداو،ريخلابنيقصتلمرشلانيهراك
ثلاثلالصفلااهلدرفأدقفةبحملاتافصامأ.»ةيوخألا

:لوقيثيحسوثنروكلهأىلاهتلاسرنمرشع

لاق.ةاسقاوناكامهمسانلاعم»ىنأتتةبحملا«-١
ىلععيمجللًاراذعأسمتلتةبحملا«:فوسليفلااكنيس
،فعضألاكنهنألتاديسللو،راغصمهنألدالوأللف:ءاوسلا
المهنألنيحلاصللو،ةريبكمهتايلوؤسمنألماكحللو
ةبحملا.»ةقفشلانوقحتسيمهنألرارشأللو،ءوسلانودصقي

عمبواجتتلب،اهيلإءيسُأاماذإروثتالوبضغتالةينأتملا
.تارمعبسةرمنيعبسىلاحفصتفحيسملاةيصو

لاق.هللاربعنصيالبضغلانأل،بضغتالوّنأت
بجوتسمنوكيًالطابهيخأىلعبضغينم«:حيسملا
،رابجلانمريخبضغلاءيطبلا«:ناميلسلاقو.»مكحلا
كظفحتةينأتملاةبحملا.»ةنيدمذخأينممريخهحوركلامو
هللاىلارومألاميلستكلحيتتو،مكحلايفعّرستلاأطخنم
.»يزاجأانأةمقنلايل«:لاقيذلا

،ظيغلاوةوسقلانعاهبحاصبلدعتو»قفرتةبحملا«-٢
ناركنوعضاوتلاوةعادولارينتحتحيسملاعمهعمجتذإ
ال،نينّيدتملانييحيسملانمنوريثكففسأللنكلو.تاذلا
يزيلكنإلارعاشلالاق.مهنورثعيفةبحملابريغلانولمتحي
،هبنيعّدملاتافّرصتىلانيدلادضيرثأتعجري«:نورياب
نأليمج.»ةيحيسملاةبحملانوناقبجومبنوكلسيالمهنأل
يتلاةيفرحلابسيلنكلو،ةينيدلادئاقعلابءرملاكسمتي
.ينبتفةبحملاامألتقيفرحلانأل،ةبحملانعهدعبت

يف«:لوسرلالاقامكنوكينأبجييحيسملاكولسلا
البةبحميف،سدقلاحورلايف،فطليف،ملعيف،ةراهط
ينربخينأدحأعطتسيمل«:هللاءايقتأدحألاق.»ءاير
.هدجأملفهللاتبلطدقو.يسفندجأنأيننكميفيك
هللا:ًاعمةثالثلاتدجوةبحملابيخأتبلطنيحنكلو
.»يسفنويخأو

دسحلا«:لاثمألايفناميلسلاق»دسحتالةبحملا«-٣
امكو،ةحصلاضرملادّصرتيامكهنأل»ماظعلايفٌرْخَن
يضقيل،ةبحملادسحلادصرتياذكه،ةايحلاتوملادصرتي
لاحلاتناكاذكه.هتذملتميطحتةيادبوهدسحلا.اهيلع
عوسياولسرأدسحلاعفادبنيذلادوهيلاةنهكلاءاسؤرعم
.بيلصلاىلإ

اهذخأيالواهتاذبّدتعتالو»رخافتتالةبحملا«-٤
ٍةمعننمامكمدخيامنإفمدخاذإيقيقحلابحملا.رورغلا
.ًاروكشالوًءازجبلطيالًاريخعنصاماذإو.هللااهحنمي
حيسملايفنيقولخم،هلمعنحن«:لوسرلاهلاقامبنمؤيهنإ
.»اهيفكلسنيكلاهَّـدعأفهللاقبسدق،ةحلاصلامعأل
ونمؤمف.ًاثيدحوًاميدقنينمؤملااياطخنمرخافتلا

امم،ةيحوربهاومنممهدنعناكامباورخافتسوثنروك
نودنمحورلابهاوملكنأحضوينأىلعلوسرلالمح
ةكئالملاوسانلاةنسلأبملكتأُتنكنإ«:لاق.ةلطابةبحملا
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.نريًاجنصوأنطيًاساحنترصدقف،ةبحميلسيلنكلو
ناكنإو،ملعلكورارسألاعيمجملعأوةوبنيلتناكنإو

،ةبحميلسيلنكلو،لابجلالقنأىتحناميإلالكيل
يدسجتمّلسنإويلاومألكتمعطأنإو.ًائيشتسلف

.»ًائيشعفتنأالف،ةبحميلسيلونكلو،قرتحأىتح

وهيذلاغرافلاوهزلااهذخأيالو»خفتنتالةبحملا«-٥
هتايحيفرهظتيذلاوهيقيقحلابحملا.ءايربكلانمٌنول
ناك.نمثلاريثكهللامادقوهيذلاعيدولاحورلارامث
مظعأنم)دنهلاىلاحيسملالوسر(يراكميلوروتكدلا

نمءازجأمجرتدقف،ملاعلامهفرعنيذلاتاغللاءاملع
.ىصقألاقرشلاتاغلنمةغل٣٤ىلاسدقملاباتكلا
تاذو.ًاطيسبًايفاكسإليجنإلاةمدخبهقاحتلالبقناكو
دارأف،ىربكةبدأمهفرشىلعتميقُأ،رهتشادقناكو،موي
يراكديساينظأ«:هللاقف،هرقتحينأنيخفتنملادحا
الك«:فطللكبيراكهباجأف»!ةيذحأعناصتنككنإ
.»ةيذحأعقرأًايفاكسإلب،ةيذحأعنصأنكأمل.يديساي
عضاوتمًاعيدوناكهنإ.هللالجريراكةمظعرسوهاذه
.عوسيلثمبلقلا

ةقايللائدابمعمىشمتتاهنإ»حبقتالةبحملا«-٦
تانسحوحنًاموداهحتفتددعالبنويعةبحملل.ةيحيسملا
لئاقلاأدبملابًالمع،اهنعفرطلاّضغتفمهتائيسامأ،ريغلا

يهو.»ةبحملاعنصيًةيصعمرتسينم«:ناميلسلاثمأيف
ىتحبّلصتملانّيدتملائطخياذهل،عيمجلاعمةعادولابمستت
ىلعبلصتلانإ.ةوقلارهظميفهرهظُيبُّلصتلانأولو
يتلاةجهبلاهدقفُيسوبعلاو،سوبعلاةدقعهسبلُيلقألا

.ةيحيسمللليصألاعباطلايه

اورظنا:لوقتوفيطللاعيدولايحيسملاىلإةبحملاريشت
قوذلانا،لجأ.ةغيلبةظعيقليةعادولابقرشملاههجو
،ثيدحلايفةقرلاوةلماعملايففطللاوةسايكلاوحلاصلا

ءاعدواونوك«:لاقيذلالمعبربختلئاضفاهلك
.»مامحلاك

عفنىلإىعستلب»اهسفنلامبلطتالةبحملا«-٧
:لاقاملسلوبفرصتيفرهظاماهتلثمألمجألعلو.اهريغ
يسفنيضريامبلاطريغ،ءيشلكيفعيمجلايضرُأينإ«
خبوينأبجيلاثملااذه.»اوصلخييكل،نيريثكلالب
بلاغلاىلعىسننانقوقحيفدئازلاانريكفتيفاننأل،انتينانأ
يفمهريكفتردقبمهتابجاويفسانلاركفول.انتابجاو

لكلحييذلاحاتفملاىلعضبقلااوعاطتسال،مهقوقح
!لكاشملا

اهنإ.دحأىلعطخستالوقنحتال»دتحتالةبحملا«-٨
يفةبحملا.ةمكحلاةعادويفنسحلافرصتلاباهلامعأيرُت

ةمحرةوّلمموةنعذُموةعفرتموةملاسُممث،ةرهاطًالوأاهرهوج
رابتخاقدأنأيريدقتيف.بيرلاةميدع،ةحلاصًارامثأو
مامأهحوركلامتينأهعسويفناكنإوهناسنإلل

ةيصولابجومبلمعيلبرشلامواقيالف،نيرخآلاتاقامح
.»ريخلابرشلابلغالبرشلاكّنبلغيال«:ةلئاقلا

نيرخآلانأنظتالف»ءوسلانظتالةبحملا«-٩
نألنظلانسُحىلعكسفنضوّر.ًاءوساهبنوديري

.نطِفلانسحنمنظلانسُح

نماهنإ»قحلابحرفتلبمثإلابحرفتالةبحملا«-١٠
يفحرفلانوكيدق.هدهعيظفاحلقحاهلكو،برلالبُس
وهو،هللاامبمتهيالهنأليعيبطلاناسنإلاىلعًابعصقحلا
يفوهكلذل،هتوهشنمبذجنيوعدخنيرورشلاببّرجم
حوربدّدجتيفقحلاوهيذلاعوسيبناميإلاىلاةسامةجاح
حرفيومثإلاهركيف،هررحيقحلاوقحلافرعيذئنيحو.هنهذ
.قحلاب

،ءادفلاأدبمعمًاماجسنا»ءيشلكلمتحتةبحملا«-١١
سيل«:حيسملالاقو.ةيئادفةبحماهسفنةيحيسملانأل
لجألهسفندحأعضينأ:اذهنممظعأٌبحٍدحأل
.»هئابحأ

،هللااباهتقالعةهجنمف»ءيشلكقدصتةبحملا«-١٢
اهتقالعةهجنمو،هدوهعيفهتنامأوهتملكقدصبنمؤت
ةينلانسُحمّسوتتاهنا.مهنعلضفألاوهامقدصتسانلاب
داقتعالاىلعانلمحتو،ةسايكلاأدبمعمًايشمتعيمجلادنع
لماعتننأانببيهتةبحملاو.بُحيائيشناسنإلكيفنأب
ةقثلاهبذجتنأءاجرىلع،ةقثلاساسأىلعدحاولكعم
.حيسملاىلإ

يفناسنإلكلريخلاوجرتف»ءيشلكوجرتةبحملا«-١٣
ةبوتلاوجرتريرشللو،هحالصيفًامدقتوجرتحلاصلل.ملاعلا

نمهذقنتٍلشافنذأيفقَلطُتٍءاجرةملكَّـبُرلو.هرشنع
ييتوهالمظعأنمناكيذلاكرالكمدآنإليق.سأيلا

هتسردمريدمنأىتح.ًالشافًاذيملتةيادبلايفناك،هليج
نكلو!يتسردميفذيملتىبغأاذه:نيرئازلادحأللاق
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ال«:ةقربهللاقوىتفلابىلتخاةسردملارداغينألبقرئازلا
ققحتو.»لاجرلامظاعأنمًامويحبصتدقف،ّينبايقلقت
اهاقلأيتلاةقيقرلاةملكلاكلتببسلاناكو،ًالعفءاجرلا
.هنذأيفرئازلاكاذ

داهطضالاىلع»ءيشلكىلعربصتةبحملا«-١٤
ربلالجأنمنيدورطمللىبوط«:حيسملالاقدقو،درطلاو
يفةنحملاهذهزاجسلوب.»تاومسلاتوكلممهلنأل
ليجنإلايفيننإ«:الئاقهرابتخانمانلبتكولاثمعورأ
ًاضيأمهاولصحييكلنيراتخملالجألءيشلكىلعربصأ

.»يدبأدجمعمعوسيحيسملايفيذلاصالخلاىلع

دعبىتحةيقابيهف»ًادبأطقستالةبحملااريخأ«-١٥
،ةريثكرومأهيفتلدّبتوّريغتملاعلانأحيحص.نامزلاءانف
تبثينمو،ةبحمهللانأل.ّريغتتنأنكميالةبحملانكلو

:انحويبيبحلالوسرلالاق.هيفهللاوهللايفتبثيةبحملايف
،هللانميهةبحملانأل،ًاضعبانضعببحنل،ةوخإلااهيأ«
نألهللافرعيملبحيالنمو،هللافرعيبحينملكو
تاملكلاهذهبةبحملاديشنسلوبلوسرلامتخو.»ةبحمهللا
،ةبحملاوءاجرلاوناميإلاتبثيفنآلاامأ«:ةعورلاةغلابلا

.»ةبحملانهمظعأنكلو،ةثالثلاهذه

نودبءاجرلاو.ًادرابًاتيمنوكيةبحملانودبناميإلا
يتلارانلايهةبحملانكلو.ًامّهجتمًاسباعنوكيةبحملا
.ًاعشمءاجرلالعجييذلارونلايهو،ناميإلامرضت

»ةبحمهللا«

سوثنروك١(»ةبحملانهمظعأ«٤٧-ةظعلا
١٣:١٣(

لضفألاءارويعسلابحىلععوبطملقاعلاناسنإلا
نأدبالهاجتالااذهيفىلوألاهتوطخذنمو،مظعألاو
مظعأنأضعبلانظي؟ملاعلايفاممظعأوهام:لءاستي
ًادئاسًامكُحركفلااذهناكدقو،ناميإلاوهملاعلايفام
تءاجنأىلإ،خيراتلارجفذنمةديدعنورقلالخ
.ملاعلايفاممظعأةبحملانأوهو،باوصلالوقتلةيحيسملا

،ةيحيسملاءانبيفلوألاكامدِملاوهناميإلانأحيحص
حاحصالايف.هللاءامسأنماهنأل،مظعأةبحملانكلو
ىرجأسوثنروكلهأىلاىلوالاهتلاسرنمرشعثلاثلا
،لئاضفلانماهريغوةبحملانيبةلباقمسلوبلوسرلا

:لاق.ًاعيمجنهمظعأةبحملانأبمكحلابهتالباقمنمجرخو
نكلو،ةثالثلاهذه،ةبحملاوءاجرلاوناميإلاتبثيفنآلاامأ«
لوسرلاعادتبانمنكيملليضفتلااذهو.»ةبحملانهمظعأ
.هسفنعوسيبرلاميلعتنمهيلإءاجامنإو،سلوبطوبغملا
يفىمظعلاوىلوألايهةيصوةيأ:يسومانهلأسنيحف
لكنموكبلقلكنمكهلإبرلابحت«:هباجأ؟سومانلا
كبيرقبحتاهلثمةيناثلاو...كركفلكنموكسفن
.»ءايبنألاوهلكسومانلاقلعتينيتيصولانيتاهب.كسفنك
،ديدجلادهعلايفمهيلايحوُأنيذلاهللالاجرمكلذك
.لئاضفلاسأريفةبحملاعضوىلعاوعمجأ

مكضعبمكتبحمنكتلءيشلكلبق«:سرطبلاقدقف
لاقو.»اياطخلانمةرثكرتستةبحملانأل،ةديدشضعبل
،هللانمةبحملانألًاضعبانضعببحنل:يليجنإلاانحوي
ملبحيالنمو.هللافرعيوهللانمدلُودقفبحينمو
:برلايخأببقلملابوقعيلاقو.»ةبحمهللانألهللافرعي
بحت«باتكلابسحيكولملاسومانلانولمكتمتنكنإ«
ةياغامأ«:سلوبلاقو.»نولعفتًانسحف»كسفنككبيرق
البٍناميإوحلاصٍريمضورهاطبلقنمةبحملايهفةيصولا
مكضعببحينأبالإءيشبٍدحالنينويدماونوكتال.ءاير
.»سومانلالمكأدقفهريغبحأنمنأل،ًاضعب

يتلاةيحورلابهاوملابةبحملاميركلالوسرلالباقمث
مظعأةبحملانأنابأف،نأشلاةميظعهنمزلهأاهبسح
تنكنإ«:لاقفةنسلألابملكتلاةبهومبًالوأاهلباق.لكلا
دقف،ةبحميلسيلنكلوةكئالملاوسانلاةنسلأبملكتأ

،ملعلاوةّوبنلاباهلباقمث.»نريًاجنصوأنطيًاساحنترص
،ملعلكورارسألاعيمجملعأوةّوبنيلتناكنإو«:لاقف
ناميالاباهلباقمث.»ًائيشتسلف،ةبحميلسيلنكلو
نكلو،لابجلالقنأىتحناميإلالكيلناكول«:لاقف
عمقوربلالامعأباهلباقمث.»ًائيشتسلفةبحميلسيل
ُتمّلسويلاومألكُتمعطأنإو«:لاقف،دسجلاتاوهش
عفتنأالف،ةبحميلسيلنكلو،قرتحأىتحيدسج
هتلاسرنمعطقملااذههتباتكلبقلوسرلانإليق.»ًائيش
،سطاليبدهعىلعهدسجقرحُأينثوربقانيثأيفدهاش
ُتقرحأ«:ةرابعلاهذههربقىلعبتكُتنأبىصوأدقو
سيلناسنإلااذهنكلو.»نيدلاخلاعمبَسحُأليسفن
عفتنياذامو.هسفنرسخلب،هتيحضتبًائيشعفتنيملطقف
؟هسفنرسخوهلكملاعلاحبرولناسنإلا

دقفةبحملاحبذمىلعاوقرحُأنيذلاةيحيسملاءادهشامأ
نم«:عوسيلاقاذكه.ةيدبأٍةايحىلامهسوفناوحبر
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ىلعامأ.»ةيدبأةايحىلااهدجييلجأنمهسفنكلهي
ًاءزجناسحإلانوكيفيهفناسحإلاىلعةبحملاليضفت
.ءزجلانملضفألكلاو،ةبحملانم

اهدنعامبسفنلاةمظعساقُت«:درانربسيدقلالاق
نوكتةبحملانمًاريبكًاديصركلمتيتلاسفنلاف،بحنم
كلمتاليتلاامأ.ةريقحنوكتًاليلقكلمتيتلاوةميظع
.»ًائيشتسيلفةبحملانمائيش

:لاقفسنربتربوررعاشلاليلراكفوسليفلاحدتما
حبقيملهنأل،رعاشلااذهةسايكلثمابوروألكيفرأمل«
املكبحيو،ًانسحدوجولايفاملكبحيوهف.ًاقولخم
بلاحطلانيبهدنعقرفال.ًاريقحنإوًاميظعنإهللاقلخ
فينمرصقنيبهريدقتيفتوافتالو،ناوحقألاراهزأو
.»حّبقيالةسايكلاوذو،ةسايكوذناسنإهنإ.ريقحخوكو
ةحلصمةنيهرتسيلاهنال،اهسفنلامبلطتالةبحملا
ًائيشدحأبلطيالنأرومألاردنأنمهنأحيحص.ةيتاذ
،عوسيحيسملايفةايحلاحورسومانوهاذهنكلو،هسفنل
.اهتاذنمسفنلارّرحي

ٍّيرثلنيدبعاعيبف،رسألايفناوَخأعقوقرلانمزيف
نإهتيرحعاجرتسادبعللحيتتنيناوقلاتناكو.سنوتنم
عمجتاملو،لاملاليصحتيفامهدحأدهتجاف.ةيدفلاعفدوه
ال،لاملاهلمدقوهديسىلاءاجهتيرحءارشليفكيامهل
الاذامل:ديسلاهلأساملو.هاخأررحيللبهسفنررحييكل
ولو،طيسبناسنإاذهيخأنإ:لاق؟كسفنلةيرحلابلطت
هللانوعبعيطتسأفانأامأ.تامملاىلإًادبعيقبلهتاذلكرُت
نمديسلابّجعتف.يتيرحهبيرتشأوةيناثلاملاعمجأنأ

رمأهنمٍريثأتبو،هسفنلامبلطيمليذلاديرفلابحلااذه
.ًاناجمنينثالاحارسقلطُينأب

ةنيلةقفرتم،حورلاةليوطةينأتماهنألدتحتالةبحملا
.حفصلارامثبةينغةحومس،قحللةنعذمةقوفش،بناجلا

انأويخأّيلإئطخيةرممكبراي«:عوسيسرطبلأس
كللوقأال«:عوسيهباجأ»؟تارمعبسىلاله؟هلرفغأ
.»تارمعبسةرمنيعبسىلإلب،تارمعبسىلإ

يهو،سانلانملضافألاةيطخيهفسألاعمةّدِحلا
نبالاخأ.لامكلاىرجمنعدعبتو،ةميركلااياجسلاسّندت
ماركإوربصلاوةعاطلااهنم،ةبيطاياجسةّدعبرهتشالاضلا
نمهظيغببسبطقسهنكلو.ةنامأبلمعلاونيدلاولا
ةروكلانمدئاعلاخألافرشىلعهوبأاهماقأيتلاةميلولا

،تيبلالوخدأشيملودتحاهنإيليجنإلااقوللوقي.ةديعبلا
كارتشالامدعىلاظيغلاهلمحو،ةبحمللًاودعةّدحلاهتلعجف

نمطخسلاهمرحو،لاضلانبالاةدوعبةرسالاحرفيف
.حبُذيذلانمسملالجعلانمهطسقلوانت

مهسفنأنومرحيفةزفرنلاةيطخيفنوعقينيذلارثكأام
.هللاةايحلاسيركتيفماتلمعهليذلا،ربصلاةكربنم
قئاساهبتكةملك،يتايحيفاهُتيقلتيتلاحئاصنلاغلبأنم
لوّطتكَّـدب«:سديسرملاهترايسولباتقوفاهقلعويسكات
:ناميلسءامكحلامامإلوقبينتركذةيصولاهذهف.»كلاب
ذخأينممٌريخهحوركلامو،رابجلانمٌريخبضغلاءيطب«
.»ةنيدم

اقفوهنزتختالف،ظيغلاىلإةرمتعفُدنإيخأايف
الو،مكظيغىلعسمشلابرغتال«:ةيلوسرلاةيصولل
ةوزننمصّلختللنيصلخمىعسندق.»ًاناكمسيلبإاوطعت
عزنلانتلواحميفاننألببسلاو،ىودجنودنكلوظيغلا
ىلعًاريثكلكتن.هناكمحيسملاةوالحعضنالضماحلا

ددجيناعيطتسيالةدارالانسحنكلو،ةدارإلانسُح
.ًادحأ

ملاعلااذهيفدجنالفسأللنكلوءوسلانظتالةبحملا
عوقولامهبنجتةميكحلاةبيرلانأ،ءوسلانونظيالنيليلقالإ

ءوس«:يماعلالثملاناكانهنمو.لكاشملانمريثكيف
نمءيشلوقلااذهيفنوكيدق.»نطِفلانسُحنمنظلا
تاجردىقرأةقثلانأل،انبىلْوَأةقثلانكلو،يرشبلاقطنملا
هللاابةقثلا.هللاابةقلطمًةقثهناميإناكنملىبوطو،ناميإلا

.هتمدخوهتايحلهللاةبحمتابيترتلبقيناسنالالعجت
حبريفنواعتلاعيطتسناننيبةلدابتملاةقثلابالإسيلو
ليجنإرشنلانيلعةرورضلاتعضُودقل.حيسمللسوفنلا
هللاةبحمانعمجتٍةوخإك،ةقثلالدابتانمزلتستيهو،حيسملا
.هلّمكموانناميإسيئروهٍدحاوىلإ

لكوجرتو،ءيشلكقدصتو،ءيشلكلمتحتةبحملا
ولوريغلاتاقياضملمتحت.ءيشلكىلعربصتو،ءيش
هبرمأيذلايناثلاليملادعبامىلإبهذتنأرمألااهاضتقا
ال«:حيسملارمأللثتمتملظلاىلعربصتذإيهو.حيسملا
هللِوّحنميألاكدخىلعكمطلنملب،رشلااومواقت
كَّـنبلغيال«:لاقامدنعسلوبهيلاراشأاماذه.»رخآلا
.»ريخلابرشلابلغالب،رشلا
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نأل،يزخيالءاجرلانأبًانيقيوًاقيدصتةمعفمةبحملاو
يهو.انلىَطعملاسدقلاحورلابانبولقيفتبكسناهللاةبحم
،ةبرجتلالمتحييذللىبوطو،ةبرجتلالمتحتاهربصيف
نأل،ًادبأطقستالةبحملا.ةايحلاليلكإلانيىكزتاذإهنأل
.هيفهللاوهللايفتبثيةبحملايفتبثينمو،ةبحمهللا

.هللانمدلُودقفبحينمنألًاضعبانضعببحنل
:هتيصوللثتمنورشبللهللابحيفلمأتلاعيطتسنذئنيحو
.»كسفنككبيرقبحتو.كبلقلكنمكهلإبرلابحت«
هدجملرمثنو،حيسملاعوسيهنباةروصىلاريصنذئنيحو
.ةئامونيتسونيثالث

اذهفًاحبريلناكامنكل«٤٨-ةظعلا
:٣يبليف(»ةراسخحيسملالجأنمهُتبسح

٧(

باسنألابةينغلاهتيرصنعنيبسلوبلوسرلانراق
اهيلعلصحيتلاةيحورلابساكملانيبو،ةينيدلاتازيملاو
دسجلاىلعلكتينأرخآٌدحاونظنإ«:لاقفحيسملاب
نم،نماثلامويلايفنوتخمناتخلاةهجنم.ىلْوَألابانأف

.نييناربعلانميناربع،نيماينبطبسنم،ليئارسإسنج
دهطضمةريغلاةهجنم.يسيرفسومانلاةهجنم
.مولالبسومانلايفيذلاربلاةهجنم،ةسينكلا

حيسملالجأنمهتبسحدقاذهفًاحبريلناكامنكل«
لجأنمةراسخًاضيأءيشلكبسحأينإلب،ةراسخ
لكترسخهلجأنميذلا،يبرعوسيحيسملاةفرعملضف
ةنراقملاهذه.»حيسملاحبرأيكلةيافُناهبسحأانأو،ءايشالا
عبرأيفلمأتللانمامأاهعضأميركلالوسرلااهارجأيتلا

:تاملك

،ًادجربتعيناكلوسرلانأعمف:سومانلادهع-١
عمو.ةليوطًالايجأهئابآسوفنتعبشأيتلاةيدوهيلاةنايدلا
هنأعمو.هبابشةرُغيفاهالاووهتثادحذنماهيلعىبرتهنأ
نأو،ءانيسلبجىلعهللاهعضودقاهساسأنأبنمآ

هللابيترتنماهليصافتلكبعامتجالاةميخسوقط
هافشكرحيناكسدقلاحورلانأبهداقتعاعمو.هسفن
نأركذيهنأعمو.هللالاوقأبملكتتلميدقلادهعلاءايبنأ

ًاصالخىسومسومانيفاودجودقنيسيدقلانمًةباحس
عوسيبتازيملاهذهلكةنراقمبهنأالإ.ةحاروةيزعتو
لكبةيدوهيلابسح،هللانعةديدجلاةركفلللِّـثمملاحيسملا

.ةراسخاهلكيهةمظعواهتّهبأواهسوقط

،باجحلاقزميذلايدافلاكاذةفرعملةبسنلابةراسخ
.اهربلانتلدّسجتملاهللامامألوثملاةنمؤملاسفنللحاتأو
ىلعوةيدوهيلاسوقطلاةيلعافبحيسملاسوماننراقدقل
ًاقبطناتخلاتسرامدقل:مارتحالكبلاقف،ناتخلااهسأر
،رَّـقوُتوةنايدلاضئارفمرتُحتنأليمج.ةعيرشلاصوصنل
يذلا،ينابرلاءاشعلاًاصوصخوةيحيسملاانضئارفمرتحن
يفاهنأةنمؤملاسفنلارعشُيذإ،ًاسدقمًاحرفبلقلايفعيشي

رعشتميدقلادهعلاضئارفتناكاذكه.برلااهيدافنضح
.هللاةيانععوضوممهنأءايقتألااهيسرامم

دقو،ضئارفلاهذهّلِجُأينأعم:لوقيسلوبنكلو
ربقكاهدجأحيسملاباهنراقأنيحيننأالإ،عوشخباهُتسرام
توملاوةيواهلابلغحيسملانأبانربخأيذلا،غرافلاحيسملا
مويلايفدولوملانتُخينأًاميظعًازايتماناكدقل.هتمايقب
نمهسراممنأبمتخوةداهشةباثمبناكناتخلانأل،نماثلا

.هللاةعامج

نماثلامويلايفًاضيأنتُخيناكدوّهتملايممألانأحيحص
يفيرجتنوتخملكسيلنأنهربيهناتخنكلو،هدوُّهتل
نمتدلُوانأ:لوقيفسلوبامأ.ميهاربإءامدهقورع
طبسنمو»هللاليئارسإ«يعُديذلا،بوقعيةلالس
.هللارمأببعشلاىلعكلملوأهنمحسُميذلانيماينب
ملهترسأمدنأيأ،نييناربعلانميناربعسلوبفاذهقوفو
ةميقالنأحوضوبحرصدقفكلذعمو.ممألامدبطلتخي
لبقتيتلاسفنلانأل.حيسملابناجبتارابتعالاهذهل
لاقاذكه.هللاتيبلهأونيسيدقلاعمةيعرريصتحيسملا
اوريصينأًاناطلسمهاطعأفهولبقنيذلالكامأ«:ليجنإلا
.»هللادالوأ

ةمألاةبخننويسيرفلاناك:ةيسيرفلاوةيحيسملا-٢
ىلعنيظفاحم،نيدلايفنيققدمءايقتأ،هللانيرويغ،ةيدوهيلا
ةهجنم:لوقينأسلوبلًارخفناكانهنمو.ايلعلالثملا
ريثتانمايأيف»يسيرف«ةملكنإحيحص.يسيرفسومانلا
ةسرطغلاوءايربكلاةجرادلاانتغليفينعتاهنأل،زازئمشالا
قُلُخللًالاثميسيرفلاناكسلوبنمزيفنكلو.ءايرلاو
.يأرلاةماقتساوةديقعلاءافصوميركلا

،ةميقالبةيسيرفلالوسرلابسح،حيسملاءازإيفنكلو
نعٍّدترمكلَماعُيوةعامجلانمذَبنُينألًادعتسمناكو
ةقيقحلاوطارصلادجوهيفو،حيسملافرعنيحءابآلانيد
.ةايحلاو
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دهطضمةريغلاةهجنم«:ةريغلابداهشتسالا-٣
دوهيلاءاسؤرنلعأنأامهنأخيراتلاانربخأدقف.»ةسينكلا

،داهجلاءاولسلوبلمحىتحنييحيسملاىلعةدابإلابرح
ًاديدهتثفنينيطسلفءاحنألكيفلوجيولوصيحارو
.برلاذيمالتىلعًالتقو

ناكلب،ةماعلامهتاعامتجاىلعموجهلابعنتقيملوهو
،تاسيدقلاتاعيدولاءاسنلارجيوتويبلاىلعوطسي
ةمكاحمللعماجملاىلإنيملاسملالاجرلاو،ءايربألالافطألاو
راهتشاللهلككلذلعفدقو.لتقلاونجسلاودلجلاو
.ىرخأةهجنمةيحيسملالاصئتساو،ةهجنم،ةريغلاب
جراخىلاةدابإلالامعألقنيفًاداجناكذإهنكلو
قشمدىلإبهاذوهاميف،ههجويفعوسيفقو،نيطسلف
رونهلوحقربأقيرطلايفكانه.برلاةعامجبليكنتلل
عمسرونلاطسونمو.سمشلاناعملنمىوقأميظع
؟يندهطضتاذامل،لواش،لواش«:همسابهوعديًاتوص
رونلاكلذءاهبيفو.»سخانمسفرتنأكيلعبعص
هتعفدةيدوهيللهتريغناىريلهتريصبنعةواشغلاتحازنا
.تاذلابهللاعممداصتلاىلإ

اهراثأيتلابرحلاةعاظفكردأرونلاكلذنالعإيفو
لأسوههجوىلعرخف.همدباهارتشايتلاهللاةسينكىلع
فقومق«:ماقملابرلاهباجأف،لعفينأبجيامعراسكناب
ًامداخكبختنألكلُترهظاذهلجألينأل،كيلجرىلع
حتفتلممألاودوهيلاىلاكلسرأانأ.تيأرامبًادهاشو
،هللاىلإناطيشلاناطلسنمو،رونىلإٍتاملظنممهنويع
.»نيسدقملاعمًابيصنواياطخلانارفغهمساباولانيىتح

.حيسملاليجنإلجألدَهطضمىلادِهطضملالوّحتاذكهو
ناركنواهيلإىعسيناكيتلاةرهشلانيبنراقيفقوذاو
عوجوقاشمومالآوٍعاجوأيف:هيلإيعُديذلاتاذلا
لَجونوجسويرعو

ْ
،حيسملابيسفنْتَطبترادقل:لاق،د

.رئاسخلاونازحألاومالآلاوبيلصلابُتطبتراحيسملاعمو
هذهو،اهفنععمعاجوألاهذهو،اهتّدحعممالآلاهذهنكلو
.ةحبارةقفصحيسملاعمتراص،اهتحادفعمرئاسخلا

لسننمٌناسنإنوكينأميظعفرشلهنإحيحص
ًاتيصهسفنلناسنإينبينأميظعزايتمالهنإو،ميهاربإ

هردصيفناسنإلمحينأنأشلاميظعرمألهنإو،ًاميظع
ةبحممامأةراسخكلذبسحلوسرلانكلو.ةديدشةريغ
.حيسملا

سومانلايفيذلاربلاةهجنم«:يتاذلاربلاوحيسملا-٤
ريمضلكبينإ«:عيمجلامامأهلوقأرقننيح»مولالب
،»مولالب«ةملكنأمهفن»مويلااذهىلإُتشعدقحلاص
يبدألاسومانلايفةيصوةيألافغإدمعتيملسلوبنأينعت
ةيصخشلامهتماقتسامهلمحتنيذلارثكأام.يسقطلاوأ

مهنأل،هللانوركشيف،بيعالومولالبمهنأبداقتعالاىلع
المث.نيلاتحملاوصوصللاوةلَتَقلاونيريكسلالثماوسيل
ىلابهذأانأ:نيلئاق،مهلئاضفدادعتىلااوليمينأنوثبلي
،ءاخسبيلامنماهلعفدأو،اهضورفلكسرامأو،ةسينكلا
ييحيسمنمنيريثكلالاحهذهتسيلَوَأ.يناسلطبضأو
اماذإىتحىضرلامامتمهسفنأنعنوضارمهنإ؟انمايا

نماهلمجأام:اولاقةبوتلاىلاسانلاوعدتةظعاوعمس
!ةظع

مهنألحيسمللاوحبرُينأبعصيسانلانمعونلااذه
لبًاراربأوعدألتئجام«:لاقحيسملاو،مهسفنأدنعراربأ

اهرببةعنتقملاةئفلاهذهنمنكيملسلوب.»ةبوتلاىلإةاطخ
اديعبيصخشلاهرببىقلأحيسملافرعنيحلب،يتاذلا
لب،سومانلانميذلايربيلسيلوهيفدجوُأو«:لاقو
.»ناميإلابهللانميذلاربلا،حيسملاناميإبيذلا

بوثف،ًاديعبيصخشلاكرببِقلأو،يخأايسلوببلثمت
اذإ،كتريغوكلامعأطويخنمكسفنلهتجسنيذلاربلا
درجمهنأىرتس،ميظعلاضيبألاشرعلارونيفهبتفقو
نمهسفنلمدآهعنصيذلابوثلاهبشيهنا.ةيلابقرِخ
،هتروعيزخهبرتسينأعطتسيمليذلاو،نيتلاقرو
.برلاهجونمأبتخاف

طقاسوهفكلذل،طقاسلاناسنإلاربوهيتاذلاربلا
:لوقيباتكلاولامعالابهللاءاضرإلٌةلواحمهنإ.هريظن
اهيفعقوأطخلااذه.»دحأرختفياليكٍلامعأنمسيل«
هربلامعأبرختفادقفيدوهيلاياشوينبناعمسيبرلا
امأ.»يخأوانأ«اناكل،طقفنارابملاعلايفدجُوول:لاقو
.»دحاولاكلذانأتنكلطقفدحاورابدجُوول

دوهجميألذببلطتيالناميالابهللانميذلاربلا
هللاةمعنبمَّـدقمو،هللاةمكحبسسؤمهنأل،يصخش
لُقَتال«:لوقيناميالابهللانميذلاربلا.ًادجةلضافتملا

ىلالزنينموأ،حيسملاردحُيليأدعصينمكبلقيف
؟لوقياذامنكل.تاومألانمحيسملادعصيليأةيواهلا
ةملكيأ،كبلقيفوكمفيف،كنمةبيرقلاةملكلا
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املوبقلناميإلاديّدمتنأوهصالخلاطرشف.»ناميإلا
يذلاربلا،ًاناجمهربكلمدقيوهو.ماقملاصلخملاكلهمّدقي
نيذلالكىلعوىلإوهيذلاربلا.يرافكلاهتومبهعنص
.هللادجممهزوعأواوأطخأعيمجلاذإ،قرفالهنأل،نونمؤي

ملاعلاأرق حيسملالعجهللانإلوسرلالوقساموتركوهِ
هللاَّـربنحنريصنل،انلجألةيطخ،ةيطخفرعيمليذلا
ىلعبتكوهملقذخأ،قمعباهيفلمأتنأدعبو.هيف
نأ،هفرعأنأديرأتنكاماذه:سدقملاهباتكشماه
هقتاعىلعذخأهللانأو،ملأتدقيدافلانأو،أطخأناسنإلا

ربهسفنلذخأينأعيطتسيناسنإلانأو،ناسنالاةيطخ
.هللا

ًارابتنأريصتلكلجألًةيطخراصرابلاحيسملانأقث
ٌرابسيل«:لوقيباتكلانألكربىلعلكتتال.هللاةمعنب
رجافلارربييذلابنمآطقف.»دحاوالوسيل،سانلانيب
.رونلايفنيسيدقلاثاريمىلإكلقنيو،هربكسبلُيف

ةايحلامالآيفانعمحيسملا:يفظعاوم-١١

توملاّلظيداويفُتْرساذإاضيأ«٤٩-ةظعلا
:٢٣رومزم(»يعمتنأكنأل،ًاّرشفاخأال

٤(

هرصقنمًةفرغصصخًاريزونأةيسرافةصقيفءاج
اهيفعضو،ًاريجأًايعارناكمويةفلاسلاهمايأتايركذل
يانلاواصعلا:اهلمعتسيناكيتلاةطيسبلاتاودألا
ضعبفرصيناكو.ةنشخلابايثلاوعالقملاوبارِجلاو
ناهتياغو،هتايركذضرعتسيلةفرغلاكلتيفمويلكتقولا
بصانملاووذهلضّرعتييذلارابكتسالانمهسفنظفحي
.ةريبكلا

نيحةعِضنمهيلعناكامسنيملكلملادواداذكه
نأدّوعتًةفرغهبلقيفصصخف،ىّسيهيبأمانغأىعريناك
بتكةفرغلاهذهنمو.ًايلصموًالمأتمهراكفأباهيفلزتعي
تجزتمايتلاةدلاخلاةعئارلاهذه،نيرشعلاوثلاثلاهرومزم
مانغألانيبهاضقيذلاهبابشتايركذبةلماكلاهتيلوجراهيف

يذلاءاجرلاولمألاوةيانعلاوةياعرلارومزمهنإ.يراربلايف
ثلاثلارومزملا«:رشتيبيرنههللالجرلاق.ىزخيال
ملاعلاتافسلفتلعفاممرثكأًانازحأأّدهدقنورشعلاو

ةيدرلامهراكفأنمنيريثكصّلخدقف.ًاعمةعمتجم
،ددعالبءارقفىزعو،ةفرسملامهنازحأوءادوسلامهكوكشو
ىلإهناَسَلَبلسرأو،نيلشافلانمريبكٍروهمجبولقددشو
ماتيألاولمارألافولأىّزعو،نوجسلاءالزنوىضرملاسوفن

فولأمئازعددشو،ةشحوملامهتلزعوةيساقلامهنازحأيف
ىلإو.مالسيفاوتوميللاتقلاتاحاسيفنيرضتحملادونجلا
لمعيسلب،نيرشعلاوثلاثلارومزملالمعهتنيملنآلا
.»نامزلاىنفينأىلاًاضيألمعيو

ةاعرلايعارنيحّبسم،ولحلامنرملاعمللهنانوعدنآلاو
دقو،هلفارخلالبًاريجأسيلهنوكيفزّيمتيذلاميظعلا
ناكنملىبوطو،منرملالاق»ّيعاربرلا«.همدباهادتفا
،رورسعبشهيعارمامأنأل،ءيشهزوعيالاذه.هيعاربرلا
يحلكعبشيفهنيميحتفيهنإ.دبألاىلامعِنهنيمييفو
كانه.ينضبريرضخعارميفهنألءيشينزوعيال.ًىضر
هللازبخعوسياهماوقيتلاةدئاملا،صالخلاةدئامتدعُأ
رمخوكلملابياطأاهيلعتّدُمو.ملاعللةايحبهاولا
اورتشااومله«:الئاق،عيمجلااعددقو،سدقملاهبورشم
،بيطلااولكوًاعامتساّيلإاوعمتسا.نمثالبوةضفالب
نملزانلازبخلانماولكاومله.»مكسفنأمسدلابذذلتتلو
هايمىلإ«هنأل،ءيشينزوعيال.ملاعللةايحبهاولاءامسلا
امك،هدعبشطعاليذلاءاوترالاثيح»يندرويةحارلا
ءاملانمبرشينم«:ةيرماسلاةأرمللعوسيبرلالاق
،ءيشينزوعيال.»دبألاىلإشطعينلفانأهيطعأيذلا
.همسالجأنمربلالبُسىلإينيدهي،يسفندّريهنأل

يذلاحلاصلايعارلاةيامحيفيننألًالالضىشخأالانأ
نكامألاعيمجنماهصّلخأويمنغنعشتفأاذنأه«:لاق
نيعستلاوةعستلاكرتيهنإهنعبوتكم.»اهيلإتتتشتيتلا

امهمًارّثعتىشخأتسلو.لاضلالجألبهذيوةيربلايف
وهانأ«:لاقيذلاعبتأيننأل،ملاعلااذهيفمالظلاكلولحا
رونهلنوكيلب،ةملظلايفىقبيالفينعبتينم.ملاعلارون
ال«:بوتكمهنألًارطخوأًأبوفاخأتسلو.»ةايحلا

الو،راهنلايفريطيمهسنمالو،ليللافوخنمىشخت
يفدسفيكالهنمالو،ىجّدلايفكلسيٍأبونم
يفترساذإ«يننأل،توملانمفاخأتسلو.»ةريهظلا
.»يعمتنأكنأل،ًارشفاخأالتوملالظيداو

ةيلمعءارجالىفشتسملايتنباتلخد١٩٥٣ماعلايف
تناكةدئازلانأل،ةبعترموةفئاختناكوةدئازلالاصئتسا
اهلاخدإلبقنكلو.رطخلانمولختالاهتلاحوًادجةبهتلم
ًاضيأ«:ةيآلاهذهقروةصاصقىلعُتبتكتايلمعلاةفرغ

ٍروُنُتاَضْمَوةايحلامالآيفانعمحيسملا:يفظعاوم-١١
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تنأكنألًارشفاخأالتوملالظيداويفترساذإ
قرولاةصاصقاهيطعتنأتاضرمملاةسيئرُتوجرو.»يعم
نمتقافتسانيحو،ةيلمعلادعبو.جنبلاةعرجلوانتلبق
ةفئاختنك،اباب«:ةمستبمتلاقوّيلاترظن،اهتبوبيغ
لازىتحةميركلاةيآلاتأرقنأامنكلو،توملاىتح
.»ّيعارعوسيىلايسفنتمّلسو،يبارطضانكسويفوخ

ينألًارشفاخأال«:لوقيناعيطتسينمؤملك
.عزعزتأالفينيمينعوهفنيحلكيمامأبرلاتلعج
نمميتايحنصحبرلا؟فاخأنمميصالخويرونبرلا
.ًاريثكعزعزتأال،يأجلمويصالخويترخصبرلا؟بعترأ
.ينكرتيالوينلمهيال.هلانأف،يمسابيناعدوينادفدقل
قدصبتنقيأو،هبحيفتقثوينألبرلاَّـيعارعبتأانأو
انأو،ينعبتتفاهفرعأانأويتوصعمستيفارخ:لئاقلاهدعو
َّـيعارتوصتعمسانأو.كلهتنلوةيدبأةايحاهيطعأ
.كلهأنلوةيدبأةايحيناطعأدقو،هتعبتوينفرعفبرلا
:لاقهنألًانئمطمهعبتأانأف،هيلإينذخأيلهئيجمراظتنابو
ةيامحيأو.يدينمدحأاهفطخيالويتيامحيفيفارخ
ًافورخفطخينأعيطتسيالهتوقتناكًايأًادحأنأهذهك
ىتحةديكأةيامحاهنإ.ءيشلكىلعرداقلايعارلادينم
ألمتةمعنلازاكعوةبحملااصعبتايزعتلانأل،سأيلانم
:ةرابعلاهذهىلحأام»برلايعارلاىلعلكتملابلق
لمعتسُتاصعلانأحيحص.»يننايزعيامهكزاكعوكاصع«
:لوسرلالوقليلدب،ةبحملالمعبيدأتلانكلو،بيدأتلل
لوسرلس.»هلبقينبالكدلجيو،هبدؤيبرلاهبحييذلا«
ربصلاو،ًاربصئشنيقيضلانأكئبني،سلوبميظعلاداهجلا
دقهللاةبحمنأل،يزخيالءاجرلاو،ءاجرةيكزتلاو،ةيكزت
مالآناو.انلىَطعملاسدقلاحورلابانبولقيفتبكسنا
انتقيضةّفخنأو،ديتعلادجملابساقُتالرضاحلانامزلا
هذهيفنأو.يدبأدجملقثرثكأفرثكأانلئشنتةيتقولا

انيعارةمعنلضافتتو.انبحأيذلابانراصتنامظعياهعيمج
انفّيضي.هفويضنحنوًافيضمريصيذإانيلعفطللاببرلا

كانه.انجاعزإنوقياضملاعيطتسيالثيحنومأملاهتيبيف
ىبوط«:اناعدو،نئامسهيلعًايوامسًءاشعانلَّـدعأ
.»نوعَبشُيمهنألربلاىلاعايجلاوشاطعلل

.هيلانيوعدمللىبوطو،لمحلاسرعءاشعوهاذه
هاجتةدئاميمادقبترت«:ولحلاليئارسامنرملاقاذكه
ىلعقرهيفهفويضماركإسودقلاءاشيو.»ّيقياضم
نهدلابتحسم«ًاركشوًادمحايولله،ةحسملانهدمهسوؤر
.ينبتللًانوبرعسودقلادعوملاحوربينتمتخو»يسأر

بآلااناطعأةبحمةيأاورظنا«.ًانبالبًافيضدعبُتسلف
.انحويلوسرلالاق»هللادالوأىعدُنىتح

،هللاوهانحسمدقوحيسملايفانتبثييذلانألًاركشف
ابأايخرصنهبيذلاحورلانوبرعاناطعأوانمتخيذلا
.بآلا

سأك،ةكربلاسأكبيكولملاءاشعلابرلافيضملامتخيو
:لوقيو.هللاعمةحلاصملابخن،مالسلابخن،حرفلا
يذلايمدوهاذه.مكنيباهومستقاسأكلاهذهاوذخ«
.اياطخلاةرفغملنيريثكلجأنمكفسُييذلاديدجلادهعلل
،مهرورسنممظعأيرورسو»ايريسأك«هلًادجمايولله
الفيكو.»وعدأبرلامسابو،لوانتأصالخلاسأك«ينأل
ءادريناسكوربلابوثينسبلأدقهسفنهللاوحبسأوللهأ
ةمينرتيمفيفعضودقوودشأالفيكو!؟صالخلا

مايألكينناعبتيهتمحروهريخنأل،انهلإلةحيبستةديدج
ءايشألالك.ريخقيدصللاولوق«:هتراشبىلحأام.يتايح
.»هللانوبحينيذللريخللاعملمعت

نعًاريخعنميالبرلا،نجموسمشهللابرلا
نيجارلاهيفئاخىلعبرلانيعاذوه.لامكلابنيكلاسلا
.عوجلانممهييحتسيلومهسفنأتوملانميجنيل،هتمحر
ىلانمؤملاداقُي،ًادجةلضافتملاتاماعنإلاهذهلكدعبو
هاهتشايذلاناكملاوهاذه.بآلالزانمىلا،ةيؤلؤللاةنيدملا
نأ:سمتلأاهايإوبرلاُتلأسًةدحاو«:لاقذإدواد
لامجىلارظنأيكل،يتايحمايألكبرلاتيبيفنكسأ
ريخكرايديفًادحاوًاموينأل.هلكيهيفسرفتأوبرلا
ىلعيهلإتيبيفةبتعلاىلعفوقولاُتلّضف،فلأنم
هاهتشايذلاناكملاوهاذهو.»رارشألامايخيفنكسلا
يفانلف،يضرألاانتميختيبضقُننإ«:لاقذاسلوب
كانه.»يدبأ،ديبعونصمريغ،هللانمءانبتاومسلا

ىدمىلالبًادحاوًامويسيلو،عوسييراتخملكنكسيس
سلجأسلب،يهلإتيبيفةبتعلاىلعسلجأنلو.مايألا
هيطعأسفبلغينم«:هلوقلًاقافوهشرعيفيبرعوسيعم
.»يشرعيفيعمسلجينا

رتسبو،ةراتبرلاتيببدوادهنعّربعيذلاناكملانا
ةكرشلابعتمتلاوهللاةرضحيفدوجولاوه،ىرخأةراتيلعلا
اذهببرلاتيبيفنكسلابأدبنءامكحانكنانحنو.هعم
لصحنميظعلازايتمالااذهو.راظتنانودبسدقملاىنعملا

دسجلابلصبكلذو،حيسملاعوسيانبربيلصةوقبهيلع
رتتسنفاناياطخنعتومنذئنيح.تاوهشلاوءاوهألاعم

ٍروُنُتاَضْمَو)٢٣:٤رومزم(»يعمتنأكنأل،ًاّرشفاخأالتوملاّلظيداويفُتْرساذإاضيأ«٤٩-ةظعلا
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انيعاريتأيسكرابملادعولابسحبو.هللايفحيسملاعم
نحننوكنوهنوكيثيحىتح،هيلإانذخأيلحلاصلا
بجي)انحويلوسرلالاق(ءاجرلااذههدنعنمُّلكو.ًاضيأ
نالعالابحاصلاقامكوأ.رهاطوهامكهسفنرهطينا

سدقموهنمو.دعبرربتيلفرابوهنم«٢٢:١١ايؤريف
لبقحيسملايفانراتخاهللانأركذنلو.»دعبسدقتيلف
نإو.ةبحملايفهمادقمولالبونيسيدقنوكنلملاعلاسيسأت
هنأل،هللاتوكلميفبيصنانلنوكينلفنيسيدقريغانك
.برلاىرينأدحأردقيالةسادقنودب

الف،ُتلكوتكيلعيهلإاي«٥٠-ةظعلا
)٢٥:٢رومزم(»ىزخأينعدت

زاتجيناكنيرشعلاوسماخلاهرومزمدوادبتكنيح
،مولاشبأهنباهجونمًابراهناكدقف،ًادجةيساقًافورظ
مغرلابنكلو.هسفنلكلملابرثأتسيلوهلتقيلهيلعرمآتيذلا
دقو.ههلإيفًاقثاوناكهنألسأييملفقوملاةروطخنم
ناعاطتسااذهلو.سانلانمال،هللانماهنأكرومألالبقت
ًالئاقاريجنبيعمشنمةراجحلابقشَّـرلاومئاتشلالمحتي
نألّبسيهوعد«:يعمشنمهلاومقتنينأاودارأنيذلل
لكو»؟اذكهلعفتاذامللوقينمو،دوادّبسهللاقبرلا
كيلع،يهلإاي«:الئاقيلعلاوحنهرصبعفرهنأوهلمعام
.»نوزخيالكورظتنملك.ىزخأينعدتالفتلكوت

،وحنلااذهىلعدوادفرصتينأبيجعلارمألابسيلو
:هلوقيفهسملناممبرلاىلعلاكتالابهتايحتزّيمتدقف
ينملع.تلكوتكيلعينالةادغلايفكتمحرينعمسأ«
عفرأ...يسفنتعفركيلاينالاهيفكلسأيتلاقيرطلا

دنعنميتنوعم.ينوعيتأيثيحنملابجلاىلاَّـينيع
دقوولحلامنرملابينأكو.»ضرالاوتاومسلاعناصبرلا
هيلاوبصتتناكامىلعلصحوهللاسدقعضوميففقو
ديرأالكعمو؟ءامسلايفيلنم«:لوقلابهنعّربعوهسفن
.»ضرألايفًائيش

ءادفلاهلإ،ههلإىلإهسفنناسنإلاعفرينالمجأام
ناسنإلاينغتسياليذلاهلإلا.ّريغتياليذلادهعلاو
لكموّقيونيطقاسلالكدضعيهنأل،هتقفارمنعفيعضلا
تّبثيو،ناميإلانّصحتييحلاهللايففمعن.نينحنملا
عّنمتيو،ءاجرلانّصحتيهللاةبحميفو.عزعزتيالفهتاسرم
الءاجرلا«:سلوبلاقاذهلو.هوجرياملانيورظتنيو
سدقلاحورلابانبولقيفتبكسناهللاةبحمنأل،يزخي
لاقاذهلو،بلغتوةوقلانكمتتهللاراظتنايفو.»انلىطعملا

ةحنجأنوعفري،ةوقنوددجيفبرلاورظتنمامأ«:ءايعشإ
.»نويعيالونوشمي.نوبعتيالونوضكري.روسنلاك
انهنمو.منرملالاق»ينملعكلبس!ينفرعبرايكقرط«
مليذلالجرللىبوط«:ًالئاقلوألاهديشنيفقلطنا
يفو،فقيملةاطخلاقيرطيفورارشألاةروشميفكلسي
،هترسمبرلاسومانيفنكل.سلجيملنيئزهتسملاسلجم
.»ًاليلوًاراهنجهليهسومانيفو

:ةبلطلاهذهلثمانلنوكتنأانبريدجوهمكو
حورنعّربعتاهنأل.»ينملعكلبس،ينفرعبرايكقرط«
عمبواجتملاناميإللةيمتحلاةجيتنلايهيتلاةعاطلا
بلقلؤسًامويتناك،اهنيعةبلطلاهذهو.ةيهلإلاةمعنلا
ينمّلع،كينيعيفةمعنتدجو«:لاقذإىسومهللالجر
نأهللانمدوادسمتلانأدعبو.»كفرعأىتحكقيرط
:ًادجًامهمًازايتماهيلابلط،هلبسهمّلعيو،هقرطهفّرعي
اذهنممهأزايتمانملهو.»ينملعوكقحيفينبرد«
؟قحلاهللافرعينأيرحلابوأ،هللاقحناسنالافرعينا
ربلايفكلسيل،لطابلاةقبرنمهفراعررحييذلاقحلا
:لاقيذلاحيسملاعوسيبرلاوهقحلااذه.قحلاةسادقو
نوفرعتو،يذيمالتنونوكتةقيقحلابفيمالكيفمتبثنإ«
.»مكررحيقحلاوقحلا

اناطعأوءاجدقهللانبانأملعن«:انحويلوسرلالاق
،حيسملاعوسيهنبايفقحلايفنحنو.قحلافرعنلةريصب
نأديرتله،يخأاي.»ةيدبألاةايحلاوقحلاهلإلاوهاذه
مكررحنإ«:لاقيذلاعوسيىلالاعت؟قحلاةيرحبعتمتت
كصاحمدقعوسيف.»ًارارحأنونوكتةقيقحلابفنبالا
طسولانمهعفردقوضئارفلابانيلعناكيذلا،ةيدوبعلا
ًابوتكمةيرحلاكصلانتنيحو.بيلصلاىلعهايإًارمسم
عنصريصيلب،قحلاًافراعطقفحبصتال،بيلصلامدب
يداحلارومزملابتاكلوقلًاقفو،كبلقةَّـرسمقحلا
ةريرسلايففنطابلايفقحلابترُرسدقاه«:نيسمخلاو
هميناقأبهللاوهيذلا،قحلايفراعلىبوطف.»ةمكحينفّرعت
يذلا«:حيسملالوقليلدب،قحلاوهبآلاف.ةثالثلا
وهانأ«:هلوقليلدب،قحلاوهنبالاو.»قحوهينلسرأ
لوقليلدب،قحلاوهسدقلاحورلاو.»ةايحلاوقحلاوقيرطلا
حورلانأل،دهشييذلاوهحورلاو«:انحويمهلملالوسرلا

.»قحلاوه

هلإتنأ«:لوقيفهللاةاجانميفدواديضميمث
يذلاهلإلااذهنأيهو،ةعئارةقيقحانلفشكيف»يصالخ
هلإًاضيأوههقحيفانبّرديو،هلبسانمّلعيو،هقرطانفّرعي
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ال،دوادنبفسوياي«:برلاكالملاقدقف.انصالخ
نموهاهيفهبلبُحيذلانأل،كتأرماميرمذخأتنافخت
صّلخيهنألعوسيهمساوعدتوًانبادلتسف.سدقلاحورلا
يفهللاناسدقملاباتكلانمملعتنو.»مهاياطخنمهبعش
نماضو،صالخلاعناصوصالخلالصأوهةثالثلاهميناقأ
:بآلالوقأرقينيحًابرطهبلقزّتهيالانمنَمو.صالخلا
النمو.»ضرألايصاقأعيمجاياوصلخاوَّـيلإاوتفتلا«
عفرامكو«:نبالالوقيفلمأتيوهوًاعوشخهسفنبوذت
،ناسنالانباعفرُينأيغبنياذكهةيربلايفةيحلاىسوم
.»ةيدبألاةايحلاهلنوكتلبهبنمؤينملككلهياليكل
حور«:بويأيفيحولامالكأرقيوهوهللادجميالنمو
نيبدوادلباقيذاو.»ينتيحأريدقلاةمسنو،ينعنصبرلا

مويلاترظتناكايإ«:لوقينأثبليالهيضاموهرضاح
لزألاذنماهنأل،كتاناسحإوبرايكمحارمركذأ.هلك
.»يه

يفرساجتلانمًائيشلوقلااذهيفضعبلادجيدق
يفهلهتلماعمركذييكلهللاّضحيمنرملانأل،هللاةرضح
ىلعهللابطاخيناكدوادنكلو.اهلثمبهلماعيويضاملا
ّربعاذهيفو.قاقحتسالاساسأىلعسيلوةمعنلاساسأ

هتبحمبابقَرَطهنال،هللاةفرعملةجيتنكسفنلاةيرحنع
تمدأكلذلجأنمكتببحأةيدبأةبحم«:لئاقلاهدعوب
نياعيذلابلقلافرصتوهاذهنأعقاولاو.»ةمحرلاكل
ضارعتسايفهنأل،هللاصالخبروعشلابرصحناو،هللا
نمقلطناف،هللامحارمبةلفاحتناكهتايحنأدجويضاملا
نلوعطقنتملهللاتاناسحإنأركذيلضفلابقيمعلاهروعش
رختفتاذامل«:٥٢رومزملايفدوادهلاقامىلحأامو.عطقنت
.»مويلكيههللامحارم؟رابجلااهيأرشلاب

ومسيحار،هلهللاتالماعمدوادضرعتسانيح
ناسحإلاتافص،هتافصىلاهللالامعأةرئادنمعفتريو
لصفنتنانكميالوهلالجمزالتيتلا،فطللاوةمحرلاو
ةمحرامأ«:١٠٣رومزملايفلاق،هللادوجلٍربتخمكو.هنع
وهوثبليالمث.»هيفئاخىلعدبألاورهدلاىلإفبرلا
ةالصيفهيتبكرىنحناةمعنلالامعأةعسنمشهدنملا
كتمحرك.ّيصاعمويابصاياطخركذتال«:لاقوفارتعالا
.»برايكدوجلجأنمينركذا

لّمُحيماعلكيفناكنهاكلانانييواللارفسيفأرقن
دهعلايفامأ.ةيربلايفهقلطيوبعشلااياطخليزازعسيت
يفةايحلاحورسومانوهيذلا،قحلاوةمعنلادهع،ديدجلا
،ةبشخلاىلعهدسجيفاناياطخلمحهسفنحيسملاف،حيسملا

ركذأالومهمثإنعحفصأينأل«:يبنلاايمرإيفبوتكملاّمتف
ىلاسلوبلوسرلابتكساسألااذهىلعو.»دعبمهتيطخ
فلغواياطخلايفًاتاومأمتنكذاو«:يسولوكلهأ

بتكو.»اياطخلاعيمجبمكلًاحماسم،هعممكايحأ،مكدسج
ملاعلاًاحلاصمحيسملايفناكهللا«:سوثنروكلهأىلا
نأةمعننماهانغأامف.»مهاياطخمهلبساحريغ،هسفنل
دوادمتخيو.انلهجةنمزأنعىضاغتيواناياطخرفغي
لديامم»كدوجلجأنمينركذا«:ةرابعلاهذهبهتاعرضت
يذلاميظعلاءادفلارسهلفشكهنهذةرانإيفهللاناىلع
:هلوقناكانهنمو.رظتنياممرثكأميثألائطاخلاىطعأ
همساكرابيلينطابيفاملكو،برلايسفناييكراب«
،هتانسحلكيسنتالوبرلايسفناييكراب.سودقلا
يذلا،كضارمألكيفشييذلاكبونذعيمجرفغييذلا
.»كتايحةرفحلانميدفي

برايينركذا«:بيلصلاىلععوسيلصللالاقنيح
.عقوتاممرثكأءادفلابرهاطعأ»كتوكلميفتئجىتم
لوقأقحلا«:هللاقف،دجملايفهانغبسحًالوأهاطعأ
.»سودرفلايفيعمنوكتمويلاكنإ،كل

هللاىجرتنفيكقحلاوةمعنلاربتخملادوادنمملعتنل
قحيرجمو،نينحنملالكموّقمونيقيدصلادضاع
كلمهأال«:لاقيذلاهللايفةقثلاهنمملعتنلو.نيقيدصلا
.»كيلعينيع.ككرتأالو

يئارويتأينأٌدحأدارأنإ«٥١-ةظعلا
»ينعبتيوهبيلصلمحيوهسفنركنيلف

)١٦:٢٤ىتم(

جوضنلقئاوعلاربكأنمتاذلانأرابتخالابتبث
روحمتاذلالعجيفرصحنتًاعيمجانتّلعف،ًايحورناسنالا

لعجننأىنعمب،حيسملاوهةيحيسملاروحمامنيب،انتايح
:نادمعملاانحويلاقامكوأ،ءيشلكيفًامدقتمحيسملا
.»صقنأانأينأوديزيكلذنأيغبني«

تاذلانعسلوبلوسرلاّربعنييطالغلاىلاهتلاسريف
،ةراهع،انز:يهدسجلالامعأنإلاقو»دسج«ةملكب
،قاقش،ماصخ،ةوادع،رحس،ناثوأةدابع،ةراعد،ةساجن
نماهلكةيدرلارامثلاهذهو.رطب،ركس،لتق،دسح،ةعدب
دقو.رورغلاتاوهشبسحدسافلاقيتعلاناسنإلاتاهّرت

.بلصُتنأبجاولاتاوهشلاوءاوهألامساتحتتءاج
تاذلالازنإبوجوىلعددشتةسدقملاةباتكلانأعقاولاو
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اماذهو.لكلايفلكلاحيسملالْعَجوبلقلاشرعنع
امك،بيلصلابالإمتياليذلا،حيسمللسيركتلابىمسُي
عمدسجلااوبلصدقفحيسمللمهنيذلاامأ«:بوتكموه
.»تاوهشلاوءاوهألا

،ثوّلملايضاملانعينلصفتيتلاةوقلاوهبيلصلاف
.دسجلاتاوهشبجعييذلاملاعلانيبوينيبدعابتو
:سلوبلوقلًاقفوهللاةايحايحأنأيلىّنستيبيلصلابو
امف.َّـيفايحيحيسملالب،انأالايحأف،تبلُصحيسملاعم«
هللانباناميإ،ناميإلايفهايحأامنإفدسجلايفنآلاهايحأ
.»يلجألهسفنملسأوينبحأيذلا

الإرختفأنأيلاشاح«:سلوبلوسرلالاقنيح
انأويلملاعلابلُصدقهبيذلاحيسملاعوسيانبربيلصب
ةمكحوهللاةوقكبيلصلاةقيقحبًاملعانطيحيناك.»ملاعلل
ّيلإملاعلارظني:لوقيهنأكلىتح.نمؤينملكلهللا

ملاعلانمتصَّـلختيننكل،ةوهشلابملاعلاهبذجميثأبنذمك
بيلصلاراصف،تاذلابلصبهريننمتررحتوبيلصلاب

نيبوينيبًالصافو.ةيدوبعلاتيبريصمنيبوينيبًازجاح
زايتجالًاربعمو،ملاعلااذهةيربيفهلالختهتيذلايضاملا
المث.ًالسعوًانبلضيفتيتلادعوملاضرأىلإندرألا
يفسدقلاحورلالمعنعانثدحينأميركلالوسرلاثبلي

يذلاوهكرابملاحورلانأانايإًاملعم،قيتعلاناسنإلاعلخ
،دسجلاتاوزنعمقلًةليسوهراتخنلبيلصلاىلاانبذجي
حيحص.»دسجلاةوهشاولمكتالفحورلاباوكلسا«:لاقف
لوسرلانكلو،هلمعمواقيوحورلادضيهتشيدسجلانأ
انكنإ.سومانلاتحتمتسلفحورلابمتدقنانإ«:لوقي
نيحهناىنعمب.»حورلابسحبكلسنلفحورلابشيعن
عمقلانيفدهاجيحورلاف،هبشيعنوداقُنوحورلابكلسن
.همواقيودسجلادضيهتشيحورلانأل،دسجلاةوهش

قشنتتامكهْقَّـشنت.سدقلاحورلاىلعيخأايدمتعا
ىلاانبيتأيهنأل،انصالخممتملاانيفلماعلاهللاوهف،ءاوهلا
داسفلانمبرهناهبيتلاةيهلإلاحيسملاةعيبطيفةكرشلا
قمعيف،سدقلاحورلانمئلتما.ةوهشلابملاعلايفيذلا
ربللكييحيو،ةيطخلانعتوملاوهيذلابيلصلامكحكيف
ىتح،ةيساقبراجتيفنمؤملاّرميدق.انبرحيسملاعوسيب
لاحلاتناكامك،ةقرحملاىولبللهللانمكورتمهنأهلليُخي
لكيناسنتبرايىتمىلإ«:لاقنيحىسينبدوادعم
لعجأىتمىلا؟ينعكهجوبجحتىتمىلا؟نايسنلا
نكتملدوادةلاحنكلو»؟يبلقيفًانزحويسفنيفًامومه

امناعرس،حيرلااهقوستةباحسبًاهيبشًارباعًافرظالإ
.لماشلاءودهلااهلحملحيلبهذت

يضقيلبلألالابجممقىدحإىلامهدحأدعص
طسويفديُشقدنفيفلزنف،ةعيبطلاعئاورنيبًاعوبسأ
نأعطتسيملبابضلاةفاثكببسبهنكلو.ةليمجلارظانملا
ةرداغمىلعممصوبأتكاف.ةعيبطلاتالامجنمًائيشىري
ىتحدغلارجفغزبنأامنكلو.دغلاحابصيفقدنفلا

تقرشأف،ناكملانعبابضلاتلْجأةيلامشحيرتبه
نمهريغعمحاروهرارقنعلدعف،اهئفدواهرونبسمشلا
.ةبالخلارظانملابهسفنعتميءالزنلا

ةمسنبهتنيحف،يخأايكعمرمألانوكياذكه
ناعرسو،دسجلابابضعشقنيكتايحىلعسدقلاحورلا
هللانلعيو.هللايفحيسملاعمةرينتسملاةايحلارسكردتام
ةايحيرتعيدق.دجملاءاجركيفحيسملاريصيو،كيفهنبا
لصحامك،مولللهضرعياممةبحملافعضنمءيشنمؤملا
كالمىلاانحويايبتكا«:برلالاقدقف.نييسسفألل
.»ىلوألاكتبحمتكرتكناكيلعيدنع:سسفأةسينك
،حفصلابهللاهردابيىتحةبوتلابهللاىلإعرهينأامنكلو
ديسلاهيطعيوبلغيف.ىلوألاهلامعألمعيلةصرفلاهيطعيو
.هللاسودرفطسويفيتلاةايحلاةرجشنملكأينأبرلا

هللانودجمياوناكف«:١:٢٤ةيطالغيفسلوبلاق
يذلاهلوسربهللادجمتينايعيبطرمألهنإًانيقيو.ّ»يف
ناكنإوحنلااذهىلعو.هيفحيسملاايحيلحيسملاعمبلُص
حيسملانأل،كتايحيفهللادجمتينأدبالف،كيفحيسملا
نأمكيفلماعلاوههللا.بآلاهللادجملٌّبروهكيفيذلا
كتدارإعِضُختكتيلف.ةرسملالجأنماولمعتنأواوديرت
يتلاهتمعندجمحدملهتئيشمةرسمبسحبكيفلمعيلهللا
.بوبحملايفانيلعاهبمعنأ

:رشبمكهتمدخةيادبيفرلياتنسدهلهللاةملكتناك
يعمريستناتدرأنإف.نيصلارشبأنأديرأ،ينبااي«
نيبلمعلاعيطتسأالّيلعل.»لمعلااذهلكتمدختسأ
نممغرلابكلذعيطتسيّيفحيسملانكلو،ودبلالئابق
لمعلاعيطتسياليبوروألايليمزلعلو.ةسكاعملافورظلا
ةيسايسلالاوحألاببسبطسوألاقرشلايفًالسرم
ءيشلكعيطتسأ«.عيطتسيهيفحيسملانكلو،ةرضاحلا
.»ينيوقييذلاحيسملاب
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،ةايحلاةموثرجيهوّحملااهمساةريغصةطقنةضيبلايف
لوحتتنأىلإةموثرجلاهيفومنتيذلاجزللالئاسلااهلوحو
لمتكينأامو.ةنضاحلاةرارحلعفب)توكتك(صوصىلإ
.رونلاىلاجرخيوةضيبلاةرشقمطحيىتحصوصلاومن
نحنانيلعو،ةنماكةّريخرصانعناسنإلكةايحيفاذكه
لّصونلهللااَنَبدتنانيذلاكئلوأنضحننأةملكلامادخ
ةيانعلابمهدهعتننأانيلعو.صالخلاليجنإقحلاةملك
.حيسمللاوريصينأىلإ،ةيحضتلانمٍنمثبولو،ةياعرلاو
ينعيناك»مكبضَّـخمتأ«:نييطالغلللوسرلالاقنيحف
هذهلوسرلاراعتسادقو.مهلجألاهدّبكتيتلاتاقيضلا
الو.دلتيهومألااهيناعتيتلاضاخملامالآنمةرابعلا

ةيحانلايهسفنلاصالخلجألةيحضتلاف،كلذبورغ
لوقأقحلا«:هلوقبكلذّربعدقو.حيسملاةلاسريفزربألا
ىقبتيهفْتُمتوضرألايفةطنحلاةبحعقتملنإمكل
.»ريثكرمثبيتأتتتامنإنكلو،اهدحو

هنفدوهتوميفةطنحلاةبحبًالعفلثمتدجملاهلحيسملاو
صالخهتيحضتنعمجندقو.نيريثكلاهبذجوهتمايقو
لعجحيسملاو.ةنسلألاوبوعشلاوممألاعيمجنمنييالملا
ليجلكيفهمادخعيمجىلعءادألاةبجاوةيحضتلاةلاسر
انلجألملأتحيسملانإف)سرطبلاق(متيعداذهل«.رصعو
.»هتاوطخعبتنيكلًالاثمانلًاكرات

انبواجتنمّدبالفَّـيفوأ،ِكيفوأَكيفحيسملاناكنإ
:حيسملاةئيشمعم

عضوةجردىلإًابحمدجملاهلناكدقف:ةبحملايف-١
ةايحلاهلنوكتلبهبنمؤينملككلهياليكل،سفنلا
يعارلاو،حلاصلايعارلاوهانأ«:هلوقاوظحال.ةيدبألا
.»فارخلانعهسفنلذبيحلاصلا

،دوذميفعجضُأوفهكيفدلُودقف:عضاوتلايف-٢
.هسأردنسينيأهلنكيملثيحبلاحلاةقريفشاعو
،ينماومّلعتومكيلعيريناولمحا«:ةصاخلاهتلاسرتناكو
.»بلقلاعضاوتموعيدوينأل

ضفر،ناليمةفقاسألًاسيئرزوربمأسيدقلاميسنيح
نإ«:ًالئاق،روطاربمالاهلاهمدقيتلاةيناوجرألاةُلحلاءادترا

مادخدحأسيلو،ءارمألانمًاريمأاهيدترملعجتةلحلاهذه
قاطنىلعهللاكعملماعتيفبرلامداخايعضاوت.»عوسي
امأ،نيربكتسملاهللامواقي«:بوتكموهامك.عساو
.»ةمعنمهيطعيفنوعضاوتملا

ًالاثمهدسجمايأيفعوسيناك:هتمدخيف-٣
مدخدقل.حلاصلمعلكلبهأتملانيمألامداخلل
اهضارمأىفشذا،هدعبوأهلبقدحأاهمدخيملامكةيناسنإلا
نوكينلو.اهتايحةرفحلانمىدفواهاياطخنعرّفكو
عوسيتاوطخعبتيملامهللاتوكلميفًاميظعدحأ
يفدرابلاءاملاسأكو،ديبصالخلاليجنإًالماح،مداخلا
.ىرخألاديلا

رفسيفلوقوأدعويأنعنابهرلانمةعامجلءاست
حسميو«:مهنمدحاولاقف؟هريغنمرثكأمهحيريايؤرلا
لاقو.»دعباميفنوكيالتوملاومهنويعنمةعمدلكهللا
نأل،دعباميفعجوالوخارصالونزحنوكيال«:رخآ
بلغينم«:ثلاثلاقو.»تضمدقىلوألارومألا
مهرغصألاقًاريخأو.»يشرعيفيعمسلجينأهيطعأسف
)حيسملابءادتقالاباتكفلؤميسيبمكلااموت(وهو
.»مههابجىلعهمساو،هنومدخيهديبعو«

مليذلاكاذةمدخ:ةيدبألايفزايتمالضفأوهاذه
.ضرألاىلعانتمدخنعفكيملو،انبِحتسي

هتمايقةوقوهفرعأل«:سلوبلوسرلالاق:همالآيف-٤
.»تاومألاةمايقىلاغلبأيلعل،هتومبًاهبشتمهمالآةكرشو
براي«:هتاولصىدحإيفيزيسالاسيسنرفسيدقلالاق
هتملأتيذلاملألانمءزجبولورعشأنأينطعأ،عوسي
ةبحملاكلتميسنبوبهبولويبلقيفسحأنأو،انلجأل
.»انصالخلكبلقيفتمرطضايتلا

دسجلابانلجألحيسملاملأتدقذإف«:سرطبلاقو
نعّفُكدسجلايفملأتنمنإف،ةينلاهذهبمتنأاوحّلست
لثمتلاةيمتحاهضرفتطورشهذهلك!لجأ.»ةيطخلا
ٌدحأدارأنإ«:لاقهسفنوهو.هبيلصنمانطسقكعوسيب
ًاعنمو.»ينعبتيوهبيلصلمحيوهسفنركنيلفيئارويتاينأ
الو،هملعمنملضفأذيملتلاسيل«:لاقلادجلكل
همّلعمكنوكينأذيملتلايفكي.هديسنملضفأدبعلا
.»هديسكدبعلاو

ةيناثحيسملاءيجميفةظع-١٢
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:١٦سوثنروك١(»اثأنارام«٥٢-ةظعلا
٢٢(

لهأىلاهتلاسرسلوبلوسرلامتخةزجوملاةرابعلاهذهب
.»تآبرلا«امهانعمناتينايرسناتملكيهو،سوثنروك
ةيحتنيتملكلانيتاهلئاوألانويحيسملالعجدقو
اوقرتفااماذإو،»اثأنارام«اولاقاوقالتاماذإف.اهنولدابتي
.»اثأنارام«اولاق

ءيجمبًامودمهركذتنأاهديدرتنمةياغلاتناكو
ةمايقنمقلطنايذلايحلاءاجرلاساسأوهيذلا،برلا
ريهشلاسدقملاباتكلارسفملاق.تاومألانمعوسي
يفقرشملارونلاوهةيناثعوسيءيجم«:ناجروملبماك
ريطخلاعوضوملااذه«:يدومظعاولالاقو.»يتايحقيرط
ًارودبعليو،يحيسملاةايحنمةطقنلكيفلخدتي
يفانلنّوددقف،هللادالوأعفاودوتافرصتيفًايسيئر
نباءاجىتمو«:عوضوملااذهيفعوسيبرلالوقليجنإلا
ذئنيحف،هعمنيسيدقلاةكئالملاعيمجوهدجميفناسنإلا
زّيميف،بوعشلاعيمجهمامأعمجيوهدجميسركىلعسلجي
،ءادجلانمفارخلايعارلازّيميامكضعبنممهضعب
كلملالوقيمث.راسيلانعءادجلاوهنيمينعفارخلاميقيف
ّدعملاتوكلملاوثر،يبأيكرابماياولاعت:هنيمينعنيذلل
اوبهذا:راسيلانعنيذلللوقيمث.ملاعلاسيسأتلبقمكل
مالكف.»هتكئالموسيلبإلةّدعملاةيدبألارانلاىلإينع
برلانوبحينيذللةجهبمةوعدلمحيناكنإ،اذهبرلا
.هوبحيملنيذللًاريطخًاراذنالمحيوهف،عوسي

الو،راذنإلااذهنملوهأسدقملاباتكلايفسيل
ال.ةرابعلاهذهيفهبرَذنملاباقعلاديكأتكدكؤمباقع
نأل.اهيفبيرالةقيقححيسملاءيجمناف،دحأكلضي
ىتح،رخآعوضوميأنمرثكأهنعملكتسدقملاباتكلا
هلعجامم،ةيآةيامنامثلااهيفركذيتلاتايآلاددعزواجتل
دحأناكنإو.رصعوليجلكيفنييحيسملاعامجإبرفظي
ةضرعوهف،همودقئطبييديس:لوقيوًايحيسمًاوعدم
كئلوأنمحبصينأنمىشُخيو،ًايناوتمًارتافحبصينأل
يتأيس«:لاقنيح،سرطبلوسرلامهيلاراشأنيذلاةلفغلا

تاوهشبسحبنيكلاسنوئزهتسمموقمايألارخآيف
دقرنيحنمهنأل؟هئيجمدعوموهنيأ:نيلئاقو،مهسفنأ
يذلاامأ.»ةقيلخلاءدبنماذكهوقابءيشلكءابآلا
ًامئادًادعتسمًاطيشنًاظقيتسمنوكيف»ٍتآبرلا«:لوقي
.هتلاكونعًاباسحيطعينأ

لاوقأيناثلاءيجملادكؤتيتلاتاداهشلاةمدقمنم
نبانورصبيو«٢٤:٣٠ىتميفلوقيذإ،هسفنبرلا
يفلاقو.»ريثكدجموةوقبءامسلاباحسىلعًايتآناسنإلا
لكيزاجأليعميترجأوًاعيرسٍتآانأاه«٢٢:١٢ايؤر
راهطألالسرلاةداهشكلذيليو.»هلمعنوكيامكدحاو
:بوقعيلوسرلالاقدقف،هللارئارسمهلتنلعُأنيذلا
.»برتقادقبرلاءيجمنأل،مكبولقاوتّبثومتنأاوّنأتف«
امكهدعونعبرلاأطابتيال«:سرطبلوسرلالاقو
كلهينأءاشيالوانيلعىنأتيهنكل.ؤطابتلاموقبسحي
.»ةبوتلاىلإعيمجلالبقُينألب،سانأ

رهظيملو،هللادالوأنحننآلا«:انحويلوسرلالاقو
اننألهلثمنوكنرهظُأاذإهنأملعننكلو.نوكنساذامدعب

امكهسفنرهطي،هبءاجرلااذههدنعنمو.وهامكهارنس
نملزنيفوسهسفنبرلانأل«:سلوبلاقو.»رهاطوه
يفتاومألاو،هللاقوبو،ةكئالمتوصب،فاتهبءامسلا
رفسيفأرقنو.)٤:١٦ست١(»ًالوأنوموقيسحيسملا
اهيأ«:ذيمالتللالاقنيكالممفىلعءامسلاةداهشلامعألا
عوسينا؟ءامسلاىلإنورظنتنيفقاومكلابام،نويليلجلا

هومتيأرامكاذكهيتأيسءامسلاىلامكنععفترايذلااذه
.»ءامسلاىلاًاقلطنم

باحسلاعميتأياذوه«١:٧ايؤرلارفسيفءاجو
لئابقعيمجهيلعحونيو،هونعطنيذلاونيعلكهرظنتسو
دعولابسحبهنأل،نوحرفيفنويدفملاهرظنيس.»ضرألا
عمهللانكسمثيح،ةيوامسلاميلشروأىلامهذخأيلٍتآ
اولهاجتمهنأل،هيلعنوحونيفنييدفملاريغهرظنيسو.سانلا
ةلَفَغلاءالؤه.مهمالسلوهاماولبقيملو،مهداقتفانمز
ئطبييديس«:هبلقيفلاقيذلا،دبعلالثممهيلعقبطني
عمبرشيولكأيحارةركفلاهذهلنأمطااملو.»همودق
الةعاسيفوهرظتنيالموييفءاجهديسنكلو.ىراكسلا
نوكيكانه.نيئارملاعمهبيصنلعجو،هعطقف،اهفرعي
.نانسألاريرصوءاكبلا

انعضياذههلوقو،برلاديسلالاق»ًاعيرسيتآانااه«
برلاءيجميفركفنفيك:وهو،ًادجريطخلاؤسمامأ
مكنألاورهسا«:ةلئاقلاهتيصوركذنانلك؟هلدعتسنوهبقرنو
ولهنأ:اذهاوملعاو!!!مكبريتأيةعاسةيايفنوملعتال
عديملورهسل،قراسلايتأيعيزهيأيفتيبلابرفرع
ةعاسيفهنألنيدعتسمًاضيأمتنأاونوككلذل.بَقنُيهتيب
.»ناسنإلانبايتأينونظتال

ٍروُنُتاَضْمَو)١٦:٢٢سوثنروك١(»اثأنارام«٥٢-ةظعلا
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ءيجمنمزةفرعملباسحلاءارجإبدادعتسالاسيلو
مكلسيل«:دجملاهللاقدقف،ةعاسلاومويلاديدحتوبرلا
.»هناطلسيفبآلااهلعجيتلاتاقوألاوةنمزألااوفرعتنا

يتلاماقرألاوزومرلالحةلواحمبسيلدادعتسالانأامك
كلذريغوباذكلايبنلاوشحولانعتاوبنلايفتدرو
نيذلانييحطسلانيثحابلاضعبلعفياملثم،زومرلانم
نعمجندقف-مهلًةاهلمسدقملاباتكلاتاوبناولعج
ةرممَّـلسملاناميإلاقحىلعٍّنجتوتالالضوعدِبمهتاليوأت
نكيملبرلاءيجمنالعإنميهلإلادصقلاف.نيسيدقلل
رشبلاريذحتلامناو،نيثحابلانمعونلااذهلوضفعابشإل
اوتوميناسانللعضُوهنا:وهوهنمدبالٍريصملمههيبنتو
.ةنونيدلاكلذدعبمث،ةرم

برلااهركذ،رومأةعبرأيفزّكرمحيحصلادادعتسالا
.)٣٧-٢١:٢٨اقول(يليجنإلااقولاهنوّدو

اوناكنيذلا،هذيمالتسوفنيفةعاجشلاثَب-١
ةرركتملاهتانالعإءارجنمقلقلاوفوخلاةماوديفنوشيعي
مهلعجيذلارمألا.هبلصوهتمكاحموهيلعضبقلانع
فذاقتتجاومألاتحارو،ةفصاعحيرمهيلعتّبهةراحبك
مهروهظاونحأف،لامشلاتاذونيميلاتاذمهتنيفس
كلتةرمغيفنكلو.فوخلانممهسوؤراوأطأطو
نونمؤتمتنأ.مكبولقبرطضتال«:برلامهادان،فواخملا
دقتنكينإفالإوةريثكلزانميبأتيبيفيباونمآفهللااب
تيضمنإو،ًاناكممكلّدعأليضمأانأ.مكلتلق
ثيحىتح،ّيلامكذخآوًاضيأيتآًاناكممكلتددعأو
.»ًاضيأمتنأنونوكتانأنوكأ

،ةيناثهئيجمبيحلاءاجرلاقلطناف،دجملابراذهلاق
نيحو.ةبئتكملابولقلاتزعتوةرئاخلاسوفنلاتددشتف
يفديدجرجفغزبوءاجرلاتبثتربقلانمةايحلاديسماق
نمظقيتسنل«:ًالئاقلمألاديشنّنرو،صالخلانيقي
.»انمآنيحناكاممبرقأنآلاانصالخنإف،مونلا

اذكهو،ءاوهلايفبرلاةاقالملبحسلايفًاعيمجفطخُنس
اذهباضعبمكضعباوزّعكلذل.نيحلكبرلاعمنوكن
هئيجمدنعبرلانأ:هذهنممظعأةيزعتةيأو.مالكلا

ىلعنوكيلانعضاوتدسجلكشّريغيونيدقارلاميقُيس
ثيحءامسلاىلاعيمجلافطخيسو،هدجمدسجةروص
.لمحلاسرعءاشعةميلوماقتس

:ةيدرلاتاوهشلايفسامغنالانمنينمؤملاريذحتل-٢
رامخيفمكبولقلغشُتالئلمكسوفنلاوزرتحا«:برلالاق
هذه.»ةتغبمويلاكلذمكفداصيف،ةايحلامومهوركسو
ًاصوصخو،نييحيسملاددهيرطخنععانقلاليزتتارابعلا

،مهتاوهشلنانعلاسانلامظعمقلطأثيح،مايألاهذهيف
نوريثكقرغأو،ملاعلايفيتلاءايشألابرورسلاةوشنيف
.ةيداملاتايلوغشملاّةجليفمهسوفن

مومهبنوكبترملاكئلوأو،تاوهشلابنوسمغنملاءالؤهف
عيمجىلعيتأيخفلاكو،ةتغببرلامويمهفداصيس،ةايحلا
:ناميلسلاقاميدقو.ضرألاهجوىلعنيسلاجلا
ةكبشبذخؤتيتلاكامسألاكهتقوفرعياليذلاناسنإلا«
.»كرشلابذخؤتيتلاريفاصعلاكو،ةللهم

نكتل«:لاق:رهاسلاراظتنالاىلعنينمؤملاضحي-٣
نورظتنيسانأكمتنأو،ةدقوممكجُُرسو،ةقطنمممكؤاقحأ

عرقومهديسءاجاذإىتح.سرعلانمعجريىتممهديس
مهديسءاجاذانيذلاديبعلاكئلوألىبوط.تقوللنوحتفي
موقيومهئكتيوقطنمتيهنامكللوقأقحلا.نيرهاسمهدجي
.»مهمدخيو

راظتناةايحنوشيعينونمؤملاناكةيحيسملارجفيف
ىوقلانوددجياوناكقاتشملارهاسلامهراظتنايفو،رهسو
،ةوقنوددجيفبرلاورظتنمامأ«:يوبنلالوقلاقفوىلع
.»روسنلاكةحنجأنوعفري

اناوقديدجتلنيسيدقلاكئلوأبلُّثمتلاىلاانجوحأامف
.رهدلااذهراكفأانترياسمببسبتنهويتلاةيحورلا
ًاليوطبرلارظتنايذلاىسينبدوادنمًاسردملعتنل
:لاقذا٤٠رومزملايفكلذركذدقو،هبلقلؤسلانو
يندعصأو،يخارصعمسوّيلالامفبرلاترظتناًاراظتنا«
ةرخصىلعماقأو،ةأمحلانيطنم،كالهلابجنم
،ةديدجةمينرتيمفيفلعجويتاوطختّبث.ّيلجر
.»انهلإلةحيبست

،يخارتلاكرتننأمويلاانببيهتيناثلاءيجملاةلاسرنا
اذهب.برلايفنيتباثونييضرمنوكنلدهجلكلذبننأو
،هيفاوتبثادالوألااهيأ«:لاقذإ،انحويمهلملالوسرلاىصوا

امو.»هئيجميفهنملجخنالو،ةقثانلنوكيرهظُأاذإىتح
حالصإلالجرهلاقام،ملاعللوةايحللانباوجنوكينأىلحأ
يندجووعوسيبرلاءاجاذالعفأاذام«:نفلاكريبكلا
.»؟ايخارتم
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يغبني«:دجملاهللاق:ةرمتسملاةالصلاحورثَب-٤
يهةالصلانأللصنلف.»لمُيالونيحلكّىلصُينا
ةالصلابو.هللاةرضحيفلوثمللانقاوشأنعيقيقحلاريبعتلا
نمانلّسغدقوانبحأيذلاعوسيءاشحأعمبواجتن

معن«:هلوقليلدب،انايقلىلاقاتشييذلاو،همدباناياطخ
ةفطاعلاةرارحوبولقلاقوشبِّـلصنلو»!اعيرسٍتآانأ
.»عوسيبرلااهيألاعتنيمآ«:يئارلاانحويلوقنيددرم

يحورجهايقُلدنعىفشُتويحورقاتشتاقللاكاذىلإ
ًايهشىحضأهبرقًائيجميحيسماييكيلمايلّجعف

نأو،مويلكانهاوفأيفنوكتنأبجيةمينرتلاهذه
اناصوأاذهب.ةجاجلورارمتسابانتاولصيفةرادصلالتحت
،ىوقتوةسدقمةريسيفاونوكتنابجي«:سرطبلوسرلا
اورهسا«.»برلامويءيجمةعرسنيبلاطونيرظتنم
برلالاق»ةاجنللًالهأاوبسحُتلنيحلكيفاوعرضتو
.هذيمالتلعوسي

رهسلانأانناهذأيفخّسرينأدارأبرلاديسلالعلو
نودبرهسلانأيداقتعايفو.ناقرتفيالناونصةالصلاو
يهرهسنودبةالصلانأو.ةيعّدمةيحيسموهةالص
ةالصلاورهسلانرتقينأمّتحملانمكلذك.ةمحتقمةنايد
اوركشا.عاطقناالباوّلص«:لوسرلالوقلًاقفو،رارمتسالاب

نمعوسيحيسملايفهللاةئيشمهذهنأل،نيحلكيف
،ةدعروفوخبمكصالخاوممت«:ًاضيأبوتكم.»مكتهج
لجأنماولمعتنأواوديرتنأمكيفلماعلاوههللانأل
.»ةرسملا

انصالخممتنو،براجتلاىلعبلغتنرهسلاوةالصلابف
يف.برلاءيجمراظتناب،ًامويفًامويةعاطللحورلاسيدقتب

ذإ،ءابحألااهيأ«:سرطبلوسرلالاقةيناثلاهتلاسرماتخ
بيعالوسندالباودجوتنأاودهتجا،هذهنيرظتنممتنأ

نأنماوسرتحا.ًاصالخانبرةانأاوبسحاو،مالسيف
يفاومنانكلو،مكتابثنماوطقستفءايدرألالالضباوداقنت
لوسرلانأىنعمب.»حيسملاعوسيانبرةفرعميفوةمعنلا
ًاومنةيحورلاةايحلايفمدقتننأنيرظتنمكانببيهيميركلا

ذاختابانلحاتُميمانلامّدقتلااذهو.ةسادقللةمعنلايف
بلطو،سدقملاباتكلاسرداميسالو،ةمعنلالئاسو
.سدقلاحورلاءلم

ةقباسملا

،زيزعلائراقلااهيأ

بواجتنأعيطتستباتكلااذهةءارقيفتقمعتنإ
دحأكللسرننأنودعتسمنحنو.ةلوهسبةلئسألاىلع
بتكتنأَسنتال.كداهتجاىلعةزئاجةيحورلاانبتك
.انيلإكتباجإلاسرإدنعًالماككناونعوكمسا

؟ةبحمهللانأانلحيسملارهظأفيك.١
نعتاوامسلاثيدحسانلامظعمعمسيالاذامل.٢

؟هللا
ًادحاوركذا؟هتربتخاله-»نيصحجرببرلامسا«.٣

.هعمكتارابتخانم
فيكركذاو،كلهللااهحنميتلاتانزولاضعبركذا.٤

.اهبتلغتشا
.اهتنبالغئاصىملسةينانبللاةبيدألاةحيصنبتكا.٥
،حيسملاةروصهنعلقنُتليلليدنبسرطبهلعفيذلاام.٦

سرطبلًاهيبشفرعتله؟اذوهيةروصهنعلقنُتلمث
؟هنعانربختليلليدنب

؟هللارضحميفدجاوتنامدنعرعشناذامب.٧
؟حيرجللودورطملليعارلالعفياذام.٨
.لُمجعبرأيفيبنلاسوماعةلاسرصخل.٩
؟أدبتفيكو،ةبوتلايهام.١٠
؟ةرخآلايفوايندلايف،رزاعلوينغلانيبقرفلاوهام.١١
؟ناعمسّيبارلامالكيفيحورلارطخلاوهام.١٢
امو-هللانباحيسملانإلوقتةيباتكدهاوشةثالثركذا.١٣

؟ميركلابقللااذهىنعم
؟حلاصلايرماسلالَثَمنمملعتناذام.١٤
ءارذعلاناميإونهاكلاايركزناميإنيبقرفلاوهام.١٥

؟امهنمّلكلكالملاةراشبتءاجاملميرم
؟طيسببوثيفحيسملاانءاجاذامل.١٦
؟كتايحيف٤:٢يخالمةوبنتققحتفيك.١٧
داليميفيقوشدمحأيرصملارعاشلاتايبأبتكا.١٨

.حيسملا
ًارونهيفحيسملاناكةيصخشلاكتايحيفًافقومركذا.١٩

.كل
فرعىتحيفشيذلاىمعألاناميإروطتفيكركذا.٢٠

.هللانباوهحيسملانأ
.اهضعبركذا-ةريثكتاكربىلايدؤيبابحيسملا.٢١

ٍروُنُتاَضْمَوةقباسملا
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-رلوميننمو،سوانيريانمسابتقاةظعلاهذهيف.٢٢
.امهبتكا
؟تخرفأيتلانوراهاصعنمملعتتاذام.٢٣
؟ًارهاطانريكفتلعجنفيك.٢٤
نوكيفيكو،سدقملاباتكلايف»يلولا«لمعحرشا.٢٥

؟انّيلوحيسملا
ميلشروأىلاحيسملالوخديفاهارتيتلايناعملايهام.٢٦

؟ًارامحًابكار
ةمايقءوضيفانلةلبقتسُملاةايحلاودبتفيك)أ(.٢٧

؟حيسملا
ميرملحيسملارهظفيكِوْراتنأكتاملكيف)ب(
؟ةيلدجملا
أطخحّضو.يعماجبلاطنمسابتقاةظعلاهذهيف.٢٨

ملاعلاةنايداهلعجيةيحيسملانمبيلصلاعفرنإهلوق
.عمجأ
.حيسملادوعصنماهديفتسنتاكربثالثركذا.٢٩
.بيلصلابرختفيسلوبلوسرلاالعجنيببسركذا.٣٠
؟حيسملاتومبهَّـبشتنفيك.٣١
املاهءاروءافتخالالواحنيتلاءايشألاضعبيهام.٣٢

؟انءاطخأفشتكن
؟ةمدمدلانععانتمالاانمليجنالابلطياذامل.٣٣
؟لبقتسمللانتاططخمضعبلشفبهللاحمسياذامل.٣٤
؟ايالبلاهبتقاحامدنعدوادلعفاذام.٣٥
.سدقلاحورلابءالتمالايطرشركذا.٣٦
.انلسدقلاحورلااهيطعياهجاتحنءايشأةسمخركذا.٣٧
نعًارطسبتكا؟يهام-انمهللااهبلطيءايشأةثالث.٣٨

.اهنمدحاولك
؟هبموقتنأنكميةمحرلمعمظعأوهام.٣٩
عنصتلهللاكمدختسا،كبتَّـرمماصخةلاحركذا.٤٠

.ًامالساهيف
؟مهلجألةالصلاوانئادعأةبحمبحيسملاانفَّـلكاذامل.٤١
؟ءافخلايفةالصلانوكتنأحيسملابلطذامل.٤٢
ىلعقلقلاومامتهالامدعىلعاننادعاسينيرمأركذا.٤٣

.دغلا
يفيذلاانيبأةدارإلمعىلعاندعاسييذلاام.٤٤

؟تاوامسلا
.اهلجأنمبرلاركشتكتايحيفءايشأةعبرأركذا.٤٥
.ةبحملاهيفطقستملًافقومكرابتخانمركذا.٤٦
،ناميإلانممظعأةبحملانإسلوبلوسرلالاقاذامل.٤٧

؟ءاجرلانممظعأو
؟ًاحبر)هتمورأ(هبَسَننأسلوبلوسرلانظاذامل.٤٨

؟ةراسخىلإًاحبرهبسحاملَّـوحتفيكو

؟هتيوقتلًاردصمهزاكعوهللااصعدوادربتعااذامل.٤٩
لعي«-»فِّـرعي«.٥٠

ِّـ
هذهنيبقرفلاوهام-»بّردي«-»م

؟بيترتلااذهب٢٥رومزميفتدرواذاملو؟ةثالثلا
؟هبلصينأسلوبدصقيذلا»دسجلا«ىنعمام.٥١
نويحيسملااهمدختسااذاملو؟»اثأنارام«ىنعمام.٥٢

؟ةَّـيحتةرابعكنولوألا

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

Germany

ٍروُنُتاَضْمَوةقباسملا
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