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ةرافكلاوةيطخلانعلوألالاؤسلا

نيبنوقفوتفيكف،ملظنيرخآلااياطخلمحنإ
،ملاعلاىلإىتأحيسملانأمكلوقو،ةقيقحلاهذه
؟سانلااياطخلجأنمةيحضلاشبكنوكيل

توريب.ش.ع

ردصتيهلب،ًايجراخًالمعاهرهوجيفةيطخلاسيل
لٱَنِمْنَأل«:حيسملالوقليلدب،بلقلانع

ْ
لَق
ْ

َختِب
ْ
ٌراَكْفَأُجُر

َجت،ٍروُزُةَداَهَش،ٌةَقِْرسٌ،قْسِف،ًىنِز،ٌلْتَق:ٌةَريِّـِرش
ْ
ىتم(»ٌفيِد

ةجاحلاسمت،ًائطاخبلقلافقومنوكيامنيحو.)١٥:١٩
،سأبال:لوقييذلانارفغلاال.نارفغلانمنيعمعونىلإ
نيبقفوتيتلاةراّفكلالب،ئطاخلالمعلااذهنمانعد
.هيلإءاسملابلقلاوءيسملابلقلا

نيفصنماونوكينأاندالوأملعننألواحننحنف
اوعارينأو،لدعلابمهنيباميفءايشألااومسقينأو،نيلداع
ريسيالهنأريغ،باوصاذهو.ريغصلامهملاعيففاصنإلا
يفناوخأبهذاذإف.ةريصقةلحرمالإةايحلاقيرطيفمهب
نإف،هئامةنينقهنمًالامهإامهدحأيسنو،ءارحصلاىلإةلحر
شطعلالمحتينألمهملاكلذىلعيضقتةدرجملاةلادعلا
يفو.هتنينقيفهوخأهكرشينأوجرنفنحنامأ.مويلاةليط
اهنأك،ءاملاهاخأرطاشينأ،خألاةبحمنمرظتننرخآريبعت
ءاملانمهبيصنبرشييذلاخألاةلادعنمىمسأوعفرأ
.ًالماك

يف،ةلادعلاةعرشنمىمسأوىقرأةعرشعوسيانيريو
ضكرينأءيشيفلدعلانمنكيملف.لاضلانبإلاةصق
ةورثنمهبيصنكلهتسايذلا،دراشلاهنبإلابقتسالبألا
،ىلوألاةلحلاهسبليو،تيبلايفهلبقينأو.هتاذلىلعهيبأ
ةلادعلالوقتنأيغبنيناكلب.هتدوعبءافتحاةميلوميقيو
كيلعف،كلاومألكتددبنأدعب،ًاريخأتدعدقواّمأ:هل
قرعبكزبخبسكتل،ةلئاعلاةعرزميفًاريخألمعتنأ
هتفلتأيذلالاملانعضوعتو،كيرعوسكتو،كهجو
نأنيكسملانبالاهيفركفاماذهنأعقاولايف.ًاعايض
ُموُقَأ«:هسفنيفلاق،ةدوعلايفركفنيحف.ًالعفهبلطي
ِءاَمَّـسلٱَىلِإُتْأَطْخَأِيبَأاَي:ُهَلُلوُقَأَوِيبَأَىلِإُبَهْذَأَو
لَعْجِا.ًانْبٱَكَلىَعْدُأْنَأُدْعَبًاّقِحَتْسُمُتْسَلَو،َكَماَّـدُقَو

ْ
يِن

.)١٩-١٥:١٨اقولبسحبليجنإلا(»َكاَرْجَأِدَحَأَك

نعضيوعتلاةيحاننمةلداعةيوستهذهنوكتدقو
دولالبحديعتنأةعيطتسمبتناكاماهنكلو،لاملافالتإ
نأتضقدقفةرافكلاةعرشامأ.هنباوبألانيبعطقنملا
هنباةيطخنعةببستملاةراسخلاهيلإءاسملابألالمحتي
تلمعاهنأل،ةلداعريغوةملاظةرافكلانوكتلهف.بيبحلا
تئشنإاهِّـمس؟ةلادعلاسوماننمىقرأىضتقمىلع
هبتمسو،ةراتخمةعئاطةبحملاهتضرفًاملظنكلو،ًاملظ
.ةيعيبطلاتارابتعالالكقوف

ىلعضرفولخدتًاطلستمًاصخشنأولةقيقحلايف
فقوملاناكل،مدقتيذلاوحنلاىلعهدلولماعينأبألا
نكلو.هلبقيوأهبىضرينألقعللنكميالو،ًاعشبًاهيرك
عفدينأراتخاو،ةصلاخلاهتبحملماعبًاعوفدمناكبألا
.اهلاحوهاذهو،ةرافكلافقوموهاذه.نمثلا

.حيسملايفهللااهمدقيتلاةرافكلايفثدحاماذهو
عوسينكلو،ةيطخلامالآلمحتبرمأيملًاثلاثًاصخشنإف
لمحنأىرخأةملكيفو.بيجعلاهبحنمعفادب،اهلمح
لب.ديريالويرديالوهو،ًاقوسءارحصلاىلإقسيملهللا
ًادحاوهسفنًالعاجهسفنبملاعلاًاحلاصمحيسملايفهللاناك
لجألرابلاملأتاذكه.هتيطخعفريل،بنذملاناسنإلاعم
لٱيِدْبَعَو«:يوبنلالوقلامتو.ةمثألا

ْ
ُرِّـَربُيِهِتَفِرْعَمِبُّراَب

.)٥٣:١٢ءايعشأ(»اَهُلِمَْحيَوُهْمُهُماَثآَو،َنِيريِثَك

امأ؟ةرافكلامامتإلهذهريغةقيرطيفركفتنأعيطتستأ
وفعأةيطخلاهذه:لوقي،ًاميركًاحمسًاكلمهللاروصتتنأ
نأنودهلاحىلعئطاخلاكرتياذهف،نكتملاهنأك،اهنع
،ةيطخلانأنظيلهنأىتح.هتايحيفرثأيأوفعلاثدحي
يفنوكينأنعًاديعبىقبياذكهو.لابيذرمأبتسيل
.سودقلايوامسلابآلاعمقفاوت

هتبوقعئطاخلالمحتينأبلطتتةلادعلانأبلوقلاامأ
،سأيلاىلإئطاخلاقوسيوةبوتلانودلوحياذهف،ةلماك
نأل،دبألاىلإسودقلايوامسلابآلانعًايئاهنهلصفيو
.ربوحالصوريخلكنعماتلاءاصقإلايهةيطخلاةبوقع

لٱُهللاٱَّـبَحَأاَذَكٰهُهَّـنَأل«:دجملاهلحيسملالاق
ْ
ىَّـتَحََملاَع

لٱُهَنْبٱَلَذَب
ْ
ُنوُكَتْلَبِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُكَكِلَْهيالْيَكِل،َديِحَو

حلٱُهَل
ْ
هذهف.)٣:١٦انحويبسحبليجنإلا(»ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي

ةعامجعمحبسينأئطاخللحيتتيتلاةرافكلايه
،ِهِمَدِباَناَياَطَخْنِماَنَلَّـسَغْدَقَو،اَنَّـبَحَأيِذَّـلٱ«:نييدفملا
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ملٱُهَل،ِهيِبَأِِهللاًةَنَهَكَوًاكوُلُماَنَلَعَجَو
لُّسلٱَوُدْجَْ

ْ
ِدَبَأَىلِإُناَط

.)٦-١:٥انحويايؤر(»َنيِمآ.َنيِدِبآلٱ

،بحستلايفةريغصلاةبئاتلاهتبحمذخأت،اذهبنمؤيذإو
بيحرتللضكرتيتلاىمظعلاةرفاغلاهللاةبحمبيقتلتل
نأل:بألالوقيو،ةديدجةايحأدبتو.ًادحاونانثالانوكيو
ملاهنأكو،نايسنلاةوهيفةيطخلابيقلألتمتدقةرافكلا
.ينبانيبوينيبلصفيامدجويالف،نكت

ءادفلاوحئابذلانعيناثلالاؤسلا

ِكْفَسِنوُدِبَو«:ةرابعلاهذهسدقملامكباتكيفدرو
َحتالٍمَد

ْ
نأيعمنوملستلمكنإو»ٌةَرِفْغَمُلُص

ةبحميفانيوهلب،ةمحرلاوقفتيالءامدلاكفس
نيبةقالعلاامو؟ناويحلاحبذبلداعلافوؤرلاهللا
؟حبذلابنيكسملاناويحلابيذعتواياطخلاةرفغم
ٍمَدِكْفَسِنوُدِبَو«:ةرابعلاهذهنأيعمنورتالوأ
َحتال

ْ
؟ًايهلإًارمأنوكتنأنكميال»ٌةَرِفْغَمُلُص
سنوت.ع.م

رومألابمتهمكنأينهذيفعلط،كلاؤستيقلتنيح
،ةيطخلاهمساءيشبنمؤتكنأو.اهيفكلابلغشتوةيحورلا
ينلعجياماذهو.هللاةمحرةقيقحبوبنذلانارفغمزليو
كلذل.هتمحروهتبحمبوهللاابدقتعتينيدناسنإكنأبمزجأ
ىلعباوجلل،كفرصتتحتةعضاوتملايتامولعمعضأ
:اهحرطبتمركتيتلاكتلئسأ

لب،هللاةمحرعمهرمأىفانتيال،ةرفغملاومدلاكفسنإ.١
ةفأرلابفصتملاهلإلااذهنإف.اهدجميواهديؤييرحلاب
هتعيرشو،لداعوسودقًاضيأوه،ةمحرلاريثكلاو
ةايحلانوكتفالإو،اهمارتحايغبني،ةلداعوةسدقم
ةعاطلاو،مثإلاوربلانيبقرفنوكيالو،ىضوف
ودبيامىلع،اهبملستيتلارومألانمو.نايصعلاو
.هلمعيفوهبلقيفئطاخناسنإلانأ،كتلئسأنم
رظنننأبجيانهو.هللاةعيرشىلعىدعتدقنذإوهف
.ةفأرلاريثكموحربآهنأامك،لداعضاقكانهلإىلإ
لامكبقيليريبدتىلإلحلاجاتحيريطخلاماقملااذهيفو
اذهو.هتمكحوهدوجويفبيجعوهيذلا،هللا
يرشبلالقعلاعيطتسيال،هللاابقئاللالماكلاريبدتلا
ربدمللركشوحايترالكبهلبقيهنكلو.هئشنينأ
،ةقئافلاهللاةمكحهتدجوأيذلاريبدتلااذهو.يهلإلا
رهاظلماكصخشنمهللالدعيفوتسينأهدافم

ركفلادعيىتحو.توملابلغينأرداق،سودق
ةيومدلاةحيبذلاهللامسر،ريبدتلااذهلوبقليرشبلا
عوطتيذلالماكلاصخشلاىلإكلذبًاريشم،ةيئربلا
دهعمتخينيح،نامزلاءلمدنعءادفلالمعبمايقلل
ةملكيفنودجاولاننأو.هسفنةحيبذبةيومدلاحئابذلا
ىلعيدافلاهعطقيذلادهعتلاىدص،اهبىحوملاهللا
يذلاهللالمحببقلكلذلًاعبتو.دجستلادضهسفن
ًاناَبْرُقَوًةَحيِبَذ«:بالاًابطاخملوقيذإ،ملاعلاةيطخعفري
َلَعْفَألُءيِجَأاَذَنَئَه...ًادَسَجِيلَتْأَّـيَهْنِكٰلَو،ْدِرُتَْمل
.)١٠:٥،٩نييناربعلاىلإةلاسرلا(»ُهللاَأاَيَكَتَئيِشَم
ةميخنأىرن،ميدقلادهعلاتاسراممىلإةدوعلايف
،هيفةمدخلاةينآلكو،ةدابعلاتيبيأ،عامتجإلا
قحلانالعإكلذنمفدهلاو.مدلابرهطتتناك
ىلعناكبعشلاطسوهللانكسمنأوهو،ريطخلا
عسويفناكامءادفلامدنودبو.ءادفلاساسأ
.هللامهتدابعاومدقينأنينمؤملا
نعريفكتلاركفبحئابذلاميدقتنألهجتكنظأالو
مكتمأمهيفامب،ممألاعيمجهسرامترمأ،اياطخلا
ديعهدايعأمظعألعجفينحلانيدلانإف.ةيمالسإلا
ماعلكاهلدعالحئابذرحنتهيفيذلا،ىحضألا
كفسف»ميظعحبذبهانيدفو«:نآرقلالوقلًاقفوكلذو
.ًاعمناطبترمءادفلاومدلا
ةحيبذبمتخحئابذلادهعفةيحيسمللةبسنلابامأو
ملٱَّـنَأل«:بوتكموهامك،حيسملا

َىلِإْلُخْدَيَْملَحيِسَْ
حلٱِهاَبْشَأٍدَيِبٍةَعوُنْصَمٍساَدْقَأ

ْ
ِءاَمَّـسلٱَىلِإْلَب،ِةَّـيِقيَِق

َمِّـدَقُيِلالَو.اَنِلْجَألِهللاٱِهْجَوَماَمَأَنآلٱَرَهْظَيِل،اَهِنْيَع
لٱُسيِئَرُلُخْدَياَمَك،ًَةريِثَكًاراَرِمُهَسْفَن

ْ
َىلِإِةَنَهَك

ْنَأُِبَجيَناَكَكاَذْذِإَف.َرَخآِمَدِبٍةَنَسَّـلُكِساَدْقَألٱ
لٱِسيِسْأَتُذْنُمًَةريِثَكًاراَرِمََّـملَأَتَي

ْ
ْدَقَنآلٱُهَّـنِكٰلَوِ،َملاَع

خلٱَلِطْبُيِلِروُهُّدلٱِءاَضِقْنٱَدْنِعًةَّـرَمَرِهْظُأ
ْ

ِةَحيِبَذِبَةَّـيَِط
ملٱِهِذٰهِبَف...ِهِسْفَن

ِدَسَجِميِدْقَتِبَنوُسَّـدَقُمُنْحَنِةَئيِشَْ
ملٱَعوُسَي

رَمِحيِسَْ
ْدَقٍدِحاَوٍناَبْرُقِبُهَّـنَأل...ًةَدِحاَوًةَّـ

ملٱِدَبَألٱَىلِإَلَمْكَأ
-٩:٢٤نييناربعلاةلاسر(»َنيِسَّـدَقُْ

٢٦،١٠:١٠،١٤(.
نأدجن،ةيحيسملاةدابعلاىلإيتأننيحهنأقحلاو
ىلعاذكهو.اهيفةيحانلكىلعةعوضوممدلاةمالع
ةيحورحئابذمدقنو،رخآلااندحأمدخيءادفلاساسأ
.حيسملاعوسيبهللاىدلةلوبقم
امنيأف!مدلابصاخلاقحلاكلذ،نيمثقحنمهلايو
نإف،هحرفوهمالسلًاساسأمدلاىري،نمؤملاعلطت
يلاغلاحيسملامدىري،ميثألاهيضامىلإءارولاىلإعلطت
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هاري،يدبألادجملاىلإ،مامألاىلإعلطتنإو.هاحمدقو
.نيمثلامدلاكلذةطساوبًانومضم
وهامك،يهلإلاريبدتلانأهيلإتافتلالاقحتسياممو
مدقيوهلب،ًائيشناسنإلافلكيمل،ليجنإلايفنلعم
تراصانهنمو.صلخيف،ناميإلابهلبقيل،ًازهجمءادف
لٱَّـنِكٰلَو«:ةيلوسرلاةملكلا

ْ
اََنَحلاَصيِذَّـلٱ،ِهللاٱَنِمَّـلُك

ملٱَعوُسَيِبِهِسْفَنِل
ملٱَةَمْدِخاَناَطْعَأَوِ،حيِسَْ

َّـنِإْيَأ،َِةَحلاَصُْ
يفَناَكَهللاٱ ملٱِ

لٱًاِحلاَصُمِحيِسَْ
ْ
ٍبِساَحَْريَغ،ِهِسْفَنِلََملاَع

َهل
ُ

ملٱَةَمِلَكاَنيِفًاعِضاَوَو،ْمُهاَياَطَخْم
سوثنروك(»َِةَحلاَصُْ

نأكلركذأنأديفملانمهلعلو.)١٩-٥:١٨ةيناثلا
ةقيقحلاهذهاوقدصنييالملابدعتدوهشلانمةباحس
.مالسلاىلعاولصحواهلظيفاوشاعو
ئطاخلانأيهو،رابتخالابتفرعةقيقحكانهو
حيسملاةحيبذيفلدعبتلموعةيطخلانأدجيامدنع
ةيهاركلوألا،ًادجنامهمنارمأهمامأنوكي،رابلا
اهنعبتيملنإ،مراصلااهباقعراظتنايناثلاو،ةيطخلا
.ةمعنلابهلمدقملاهللاصالخلبقيو

،فوؤرلاهللارسيالتاناويحلاحبذنإكلوقنعامأ.٢
رويطلاوتاناويحلاحبذنأ،هللابتكيفحضاولاف
هذهنمنييالمنأكتافلهو.للحمناسنإلاماعطل
بهذتةريثكتاناويحنأكتافلهو؟مويلكحبذت
يتلاةعيبطلاسيماونلًاقفو،رساوكللًاماعطمويلك
.هللااهدعأ

نوكتنأنكميالميدقلادهعلاةيآنأكرابتعانعامأ.٣
دقديدجلادهعلانأل،هلةميقالكرابتعاف،ًايهلإًارمأ
ىلإةلاسرلايفاهسبتقاوةيآلاهذهىلعقداص
،نادمعملاانحويهللالجرًاضيأو.٩:٢٢نييناربعلا
عوسيىأرنيح،نيدهعلانيبلاصتالاةقلحوهيذلا
ِهللاٱُلََمحاَذَوُه«:سدقلاحورلابًاقوسملاقهيلإًالبقم
لٱَةَّـيِطَخُعَفْرَييِذَّـلٱ

ْ
:١انحويبسحبليجنإلا(ِ»َملاَع

هحبذيذلاءيربلافورخلاوهلمحلاو،)٢٩
.هيلإزمرييذلاصخشلانعءايبنألاأبنتو،نومدقألا
ءامسلانمةداهشانيلإلقن،مهلملايئارلاانحويًاضيأو
ةملكوفورخلامدبناطيشلااوبلغدقنييدفملانأ
.)١٢:١١ايؤر(مهتداهش

رايتخاوهللاءاضقنعثلاثلالاؤسلا
ناسنإلا

نـاـســنإلاةدارإةرــحيفـاـنــيهللاءـاـضــقلــه
؟هتيلوؤسمو

رصم-ةيردنكسالا.ف.ف.ن

اذهيفيرتسنمتسولاناميإلارارقإيفءاجدقف،الك
،ريغتيالًايرايتخاءاضقثدحياملكبىضق«هللانأنأشلا
ةدارإبصتغتملوةيطخلائشنمكلذبهللارصيملهنأالإ
ناكمإالو،ةيوناثلابابسألاةيرحعزنتملو،هقئالخ
هنأقحلاو.)١مقر٣لصف(»تبثتيرحلابلب.اهثودح
لجألدحأىلعليولابىضقهللانأميلسلالقعلاداضي
هلدعبقيليالكلذنأل.هيفريخمريغوهوهبماقلمع
.ىلاعت

،ةيرايتخارشبلالامعأنوكتنأىضقدقهللاناكاملو
،ةدارإلاةيرحتبثي،هؤاضقناك،ةرحلامهتدارإنعأشنتيأ
.ةراتخموةرحةلقاعلاتاقولخملانأدكؤيو

لبقًادكؤمناك،حيسملاعوسيانبرلامعأنأحيحص
يفًاراتخمناككلذعمو،ةرهاطوةسدقمنوكتاهنأهئيجم
،ةسادقلايفنوتبثيونونمؤينيبئاتلانأيهيدبلهنأو.اهلمع
ةافانمالًاذإ.مهلامعأيفرايتخايوذنولازيالكلذعمو
ناكنإ،ىرخأةرابعبو.ناسنإلارايتخاوهللاءاضقنيب
عزنيالوهقئالخربجيالهنأالإ،رومألالكمعيهللاءاضق
.ةتبلامهرايتخا

ةيرحلاةيهاميفدسافداقتعاىلعاوضرتعانيذلانإ
كرديوفرعييذلالقعلالمعنيردقمريغاهطورشو
هنأل،امرمأيفةبغربرعشيوءايشألاةميقسحلاةطساوب
ةطساوبو.ًاملؤمًاحيبقهاريهنألهفنأيوأ.ًاذيذلوًانسحهاري
هنكلو،عنملابوأ،زاوجلابوأ،بوجولابناسنإلامكحيريمضلا
.اهدحوةدارإلابراتخي

لمعياهبيتلاةوقلايهةدارإلانأهيفبيرالاممو
.هريمضثحوهبلققاوشأوهلقعماكحأبجومبناسنإلا
مامتإل،ىرخألاىوقلاعمةمداختقولاتاذيفيهو
دق،ةيرايتخاةمدخلاهذهنأريغ.هلايمأوناسنإلادصاقم
.رشلاراتختدقوريخلاراتخت

كوكشلايشالتةقيقحلاناسنإلارايتخاوهللاءاضقنعثلاثلالاؤسلا
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رداقهنأل،راتخملعافناسنإلانألوقلااننكميمدقتامم
ىلإرطضينايحأيفهنأحيحص.هسفنبلاعفألاءاشنإىلع
عيطتسيهنأالإ.ةريحلوأفوخل،هيفبغريالاملمع
هللانأيهو،ةظحالملابةريدجةقيقحكانهو.ضفرلا
كرادإولئاسملايفثحبلالجأل،ًالقعناسنإلابهو
نيبزيميو،ةيبدألارومألاىلإرظنيلًاريمضهاطعأو.اهقئاقح
بابنمولقعللةقفاومهبئاغرنوكتلكلذو.رشلاوريخلا
.باوصلا

نودبهلامعأىلعمدقيناسنإلانألوقلاةصالخو
حيحص.ديريامفالخبهربجيجراخنمضراعموأزجاح
ملهنكلو،رشلالمعىلإًاعازنراصطوقسلادعبناسنإلانأ
نمهلهللاهدعأاملوبقبهنكميو.حالصلاىلإليملادقفي
عمهنكلو.رشلاةعزننمررحتينأ،ةصلخملاةمعنلالئاسو
.ةبلاغلاهلايمأبسحبلمعيرحلانئاكلاكلذىقبي،كلذ

ردقلاوءاضقلانععبارلالاؤسلا

؟ردقلاوءاضقلابةيحيسملانمؤتله
نادوسلا.ع.ج

،هرمأنمًائيشكلميالناسنإلانأسانلاضعبدقتعي
عفدنمفورخكهلثم.ردقلاوءاضقلاهريسينئاكوهامنإو
صاخداقتعالااذه.فقوتينأكلميال،دورشعيطقيف
اذهباحصألوقيو.ةلصبةيحيسمللتمتال،ةينيدقرفب
الو،ءاجرالوفوخالو،رشالوريخانبيصيال:بهذملا
هنوكو.هللادنعبوتكمانيلعردقموهوالإ،ءاخرالوةدش
هبًايضقم،هللادنعًامولعمهنوكىلعلدي،هللادنعًابوتكم
حيجرتبالإحجرتيالنكمملاو،نكممءاوسامنإف.هللادنع
.هردقوهئاضقىلإةيهتنماهرسأبتانكمملاو،بجاولا

،ظوفحملاهلجسيفلاوحألاعيمجبتكاملهللانأاولاقو
بالقنامزل،اهفالخبرمألاعقوولف.اهبمكحواهملعدقف
.لاحمكلذلكو،ًابذكقدصلابمكحلاو،ًالهجملعلا

.سفنألابئاصمنالوانتيردقلاوءاضقلانأاولاقو
يفةبوتكماهنأامبو.مهيصاعموسانلارفكاهيفلخديف
نمعانتمالاناكف،هللاملعيفةتبثمو،ظوفحملالجسلا
،اهمدعلفانماهدوجوبهللاملعنأل.الاحملامعألاكلت
،اهدوجوبملعلالصحاملف.لاحمنييفانتملانيبعمجلاو
ملعنيبواهمدعنيبعمجلاناك،لاوزلاعنتممملعلااذهو
؟الاحماهدوجوبهللا

ولونمؤينأنكميال،رفكلاهيلعبتكيذلانأاولاقو
قدصلاربخبالقنامزل،ناميإلاهنمردصولهنأل.رذنأ
امإمزلتسيحيبقلالعفو،حيبقمصخلادنعبذكلاو.ًابذك
لاحملاىلإيفنملاو،هللاىلعنالاحمامهو،ةجاحلاامإولهجلا
فيلكتلاو،لاحمرفكلاهيلعبتكنممناميإلارودصف.لاحم
.لاحملابفيلكتلاهب

يفىتح،موتحمردقبيرجتناسنإلالامعألكنأاولاقو
ةفوقوملئاسملالكنأنولوقيمهف.نارفغلاوةنونيدلاةلأسم
اولمعينأمهنكميالفرشبلاامأ.هتدارإوهللاةطلسىلع
.عوضخلاوناعذإلاطقفمهيلعلب،ًائيشاهيف

ردقمسانلاضعبنأبهذملااذهباحصأيعديو
مهضعبنأو.سودرفلااولانيناو،نيحلاصاونوكينأمهيلع
ًاعبتو،ًارارشأاونوكينأيلزألاهللالجسيفمهيلعبتك
.ريصملاسئبورانلامنهجيفًايدبأًاباقعنوبقاعيكلذل
حالصإلءاسعتلاءالؤهةلواحمنمةدئافالنأنودكؤيو
.هللاهجويضرتومهتايح

ىلعًاسسؤمسيلةديقعلاهذهبسحبرشبلاريصمف
هللاةدارإىلعفقوتمامنإو،لدعلائدابمنمأدبميأ
.ةقلطملا

اذههبشيامىلإنوبهذيسانلانمنيريثكنأعمو
ميلاعتلافلاختراكفألاهذهنأالإ،ةريثكهوجونمبهذملا
نملهنإو.ةفلاخملالكديدجلادهعلايفةجردملاةيحيسملا
يضقيبلقتمدبتسمهلإبنيدنالاننأانتطبغيعاود
ًاهلإدبعنلب.ىرخأةئفلرهقلابو،سانلانمةئفلةمحرلاب
هلإلااذهو.ةلماكلاةبحملاوةلماكلاةلادعلاهتافصوهتعيبط
مث،ئطخينأدحأىلعردقينأ،ةقئافلاهتسادقبقيليال
!هنمدبالناكاملعفىلعهبقاعي

.ةيرشبلاةدارإلاكرحيال،بحملالداعلاسودقلاهللانإ
اشاحو،ناسنإلارسقبهنإف،جراخنمكرحتياملكنأل
كرحييذلاوههللاناكولقحلاو.ناسنإلارسقينأهللا
لاعفألاىلعًاباقعوأًاباوثادحأقحتساامل،ناسنإلاةدارإ
.اهيرجييتلا

ةرحةيصخشاناطعأهنأىرت،هللامالكيفلمأتننيح
اذإانتافرصتنعنيلوؤسمانحبصأىتح،ةريخمةدارإو
ةمواقملتايناكمإلالكباندوزهناحبسوهو.انأطخأ

كوكشلايشالتةقيقحلاردقلاوءاضقلانععبارلالاؤسلا
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نأعيطتسنثيحب،رشلاىلعنيرصتنمشيعلاو،براجتلا
!ال:ةيطخلللوقن

ىلعناسنإلاقلخيذلاهللانأ:لوقأرخآريبعتيفو
وأهربجينأنكميال،ةدارإولقعاذ،ًارح،ههبشكهتروص
يهيتلا،ةريخملاهتدارإهبلسيوأ،ةرحلاهتيصخشهبصتغي
،منهجوةنونيدلاةهجنمو.رشبلاينبلهتابهمظعأنم
ْنَأْلَب،ٌساَنُأَكِلَْهيْنَأُءاَشَيال«هللانأزيزعلاباتكلاانربخي
جلٱَلِبْقُي

ْ
انلو.)٣:٩ةيناثلاسرطبةلاسر(»ِةَبْوَّـتلٱَىلِإُعيَِم

ُدِّـيَّـسلٱُلوُقَياَنَأٌّيَح«:جهبملانالعإلااذههسفنهللانم
ْنَعُريِّـِّـرشلٱَعِجْرَيْنَأِبْلَب،ِريِّـِّـرشلٱِتْوَمِبَُّرسُأالِّـينِإ،ُّبَّـرلٱ
لِا«.)٣٣:١١لايقزح(»اَيَْحيَوِهِقيِرَط

ْ
اَياوُصُلْخٱَوَّـَيلِإاوُتِفَت

:٤٥ءايعشأ(»َرَخآَسْيَلَوُهللاٱاَنَأِّـينَألِضْرَألٱِيصاَقَأَعيَِمج
٢٢(.

ةريرشلاحاورألانعسماخلالاؤسلا
ناطيشلاو

درجموهله؟ناطيشلاوأسيلبإيفنونظتاذام
يفرثؤينأردقيلقتسمحورمأ،ةيسفنةوق
يفةروكذملاةريرشلاحاورألالهو؟ةيرشبلاقئالخلا
سيلبإوناطيشلانعفلتختسدقملاباتكلا
يذلاوهريرشلاحورلاله؟نآرقلايفروكذملا
؟ارازنويرصملاهيمسي

رصم–ةرهاقلا.ب.م

حاورألانمةبترسيئروهو،يقيقحنئاكناطيشلا
انللجسيو.)١٢:٢٤ىتمبسحبليجنإلا(ةسجنلا
هلاغتشاةيفيكوهتلاحوهتافصوهتعيبطسدقملاباتكلا
كالموهو.ةيحوريهفهتعيبطامأ.هدصاقموهلامعأو
،هللاىلعةاصعلادئاقثيبخوهو.ءايربكلاببسبطقس
.ةواسقلاوركملاوءايربكلابءولممو،ةسادقلاوربلادضلمعي
هللاهدرط،هللاىلعدرمتهنوكلف.هتافصىلعقبطنتهتلاح
يفهلاغتشاعنميالهدرطنأريغ،ةملظلاملاعىلإههجونم
لاودلاىلعلغتسمهركفو.دودللاناسنإلاودعك،ضرألا
.هلامعأوهللادصاقمبلقاهلآميتلالامعألاب

ةمصاخملاوردغلايهف،ءدبلاذنمسانلانيبهلامعأامأ
سانلابرجي،هتكئالمةطساوبوأ،هصخشبوهو.ديكلاو
ةيلاحلاةواقشللمهضرعيو،ةسادقلانعمهدصيوأ،ةيطخلل
.)٨:٤٤انحوي،١١-٤:١ىتمبسحبليجنإلا(ةلبقتسملاو

مهف،سانلاليبسيفاهعضييتلابراجتلايفهناوعأامأ
.لوألانايصعلايفاوكرتشانيذلا،ةطقاسلاحاورألاةبصع
.)٦:١١سسفأ(ءايربألاهللادالوأبرارضإللهعمنولمعيو

،مهتبرجتوةيطخلاىلإمهبذجوسانلابعاقيإلاةيفيكامأ
ناطيشلاف.لايتحالاقيرطو،شغلاقيرط:ةجودزميهف
،)١١:١٤ةيناثلاسوثنروك(ًانايحأرونكالمرهظمدلقتي
ًامئادلمعيهنأامك.فيخملانينتلارهظمىرخأًانايحأو
،)٤:١٥سقرمبسحبليجنإلا(ريخلالعفنعسانلاعنمل
.ةريخلادصاقملامامتإنعمهرظنفرصبكلذو

ةريرشلاحاورألاىلعنيطايشةملكتقلطأدقو
نممهريغكدوهيلادقتعاف)١:٣٤سقرمبسحبليجنإلا(
رثؤتنأردقتاهنأبو،قئالخلاهذهدوجوبةيماسلابوعشلا
.ناسنإلاىلعًاريرشًاريثأت

حاورألاهذهنا،ديدجلادهعلانمزيفداسيذلاركفلاو
.ناطيشلااهسيئرلةعضاخملاعلالوحموحتتناكةريرشلا
ضارعأمهيفثدحتفمئاهبلاوسانلالخدتتناكاهنأركذو
ًانايحأضارعألاهذهنأبحيسملاحرصدقو.عرصلاونونجلا
-١٢:٢٤ىتمبسحبليجنإلا(ناطيشلاةجيتننمنوكتام
نمجرختتناكحاورألاكلتنأليجنإلايفركذو.)٢٨
هذهدرطىلعناطلساهلةقئافةوقلعفبةونعسانلا
.ناسنإلانعاهئاصقإوحاورألا

حاورألاهذهدرطعوسينأاهيفركذيتلاعئاقولايفو
ةيصخشلاهتوقمدختساهنألوألا:نيرمأظحالنةريرشلا
ناميإلانمدبنكيملهنأيناثلاو.ريرشلاحورلاةوقدض
عوسينأبناميإلا،هيوبأوأباصملاصخشلابناجنم
نأعوسيىبأناميإلااذهنودبو.باصملاءاربإىلعرداق
.ةريرشلاحاورألاجرخي

لامعأضقنييكلءاجحيسملانأىسننالنأبجيو
هنإفناطيشلاةياهنامأ.)٣:٨ىلوألاانحويةلاسر(سيلبإ
متخيو،ةيواهلايفحرطيوةلسلسلابديقيو،هيلعضبقيس
يفحرطيةياهنلايفو.دعباميفممألالضياليكلهيلع
نيدبآلادبأىلإًاليلوًاراهنبذعيو،تيربكلاورانلاةريحب
.)١٠و٢و٢٠:١ايؤر(

اهنأكنجلاونيطايشللًاركذمالسإلايفدجنكلذك
نمعفرأةيحتاقولخميهو.ةلقتسمةيتاذاهلتاقولخم
نمناسنإلاقلخ...نمحرلا:نآرقلالوقليلدب،ناسنإلا

كوكشلايشالتةقيقحلاناطيشلاوةريرشلاحاورألانعسماخلالاؤسلا
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ةروس(راننمجرامنمناجلاقلخوراخفلاكلاصلص
راختفالًاببسناكاذهنأنآرقلالوقيو.)١٥نمحرلا
اودجساةكئالمللانلقمث:لوقيذإناسنإلاىلعناطيشلا
املاق.نيدجاسلانمنكيملسيلبإالإاودجسفمدآل
راننمينتقلخهنمريخانألاقكترمأذإدجستالأكعنم
نوملسملادقتعيو.)١١-١٠فارعألاةروس(نيطنمهتقلخو
ذوعألق:نآرقلالوقليلدبسانلاىلعريثأتناطيشللنأ
ساوسولارشنم،سانلاهلإسانلاكلمسانلابرب
سانلاوةنجلانمسانلارودصيفسوسوييذلاسانخلا
نكستنيطايشلاونجلانأًاضيأنودقتعيو.)سانلاةروس(
ىلإتلقتناامبريتلا،رازلاةملكو.هيلعطلستتوبلقلايف
،ةريرشلاحاورألاهذهنأىلعلدت،ةشبحلانمبرعلادالب
ناولأنمنوللكنأىتح.ناسنإلاكلمتىلعردقت
ةملكتءاجانهنمو.نجوأناطيشىلإبسني،نونجلا
نكمي،ةريرشلاحاورألاهذهنأنوريثكنظيو.نونجم
،مئامتلاوبئاجحلابوأ،ذيواعتلاوىقرلاباهؤاصقأواهتدوارم
.نآرقلانمتايآراركتبوأ

حاورألاهذهلعفنعةلوطمثوحبيلازغلامامإللو
نعنودلخنباخرؤملاةمالعلاثدحتيامك.ةريرشلا
رثأتتف.اهبنرتقتيكلسفنألاىلعحلتةيناطيشتانئاك
،ةريرشلاحورللعضختوحاحلإلااذهباهفعضلةيرشبلاةعيبطلا
لكنيكسملاناسنإلادقفيو،جنشتتوىولتتوبرطضتف
.ًانونجميسميوهساوحىلعناطلس

ام،يحورلاملاعلانأًاريخألوقلانمدبالف،اذهدعبو
ربسىلعمويلاىتحناسنإلاردقيملًاضماغًارسلازي
.هراوغأ
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