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ةمدقم

،دوجولايفزيزعلكنمانيدلنمَّـزعأ»هللا«ناكامل
ةهجنممهنيباميفنوفلتخيةفسلفلاونيدلالاجرُتيأرو
،يسفنبةقيقحلافرعأنأتدرأ،ليلقلابسيلًافالتخاهتاذ
.اهوحننممهنيبفالخلابابسأىلعفقأو

اهنأتدجو،هللاتاذيفثحبلابتممهامدنعنكلو
َّـيلعىلوتساف،هلَّـدحالًاومسكاردإلاولقعلاقوفومست
هذهىلعانأامنيبو.لشفلاوسأيلايسفنيفّبدو،نزحلا
نمىسومىدانامك،ينيدانيًاتوصنأكُتسسحأ،لاحلا
ملٱَّـنَأل،َكْيَلْجِرْنِمَكَءاَذِحْعَلْخٱ«:لبق

َتْنَأيِذَّـلٱَعِضْوَْ
رمأللتعدصف.)٣:٥جورخ(»ٌةَسَّـدَقُمٌضْرَأِهْيَلَعٌفِقاَو
امردقىلع،هللاتاذيفلمأتأتذخأمث،روفلاىلع
ىلعكلذدعبتفكعو.كاردإنمَّـيلإهبىلاعتنسحأ
ةفسلفلاونيدلابتكنمهيلعلوصحلاتعطتساامةسارد
نأتدجوف.يهامكةقيقحلايلنيبتتل،ءاوسلاىلع
هنأىلإاوهتنادق،تاذىلاعتهنأنونمؤينيذلاةفسالفلا
هذهصحفىلعُتْرفاوتف.ةصاختازيممبزيمتي
ةيحيسملاتنلعأيتلاميناقألانيعاهنأتدجوف،تازيمملا
ةيحيسملاتانالعإنيبديحولاقرفلاو،اهبزّيمتمهللانأ
ةيناثلاامأ،ةيلجةحضاوىلوألانأ،ةفسالفلاءالؤهءارآو
.ةضماغةمهبمف

هللاركشأ،رشنلليتساردويلمأتةصالخمدقأذإينإو
نأو،هتمعنباهقفارينأهايإًايجار،ينناعأولَّـضفتيذلا
ريخلو،هدجملجأل،هتمكحبٍصقننماهيفهارياملمكي
.هتفرعميفنيبغارلا

هتافصوهللا:لوألابابلا

:ىرنبابلااذهيف
هللانعةفسالفلاءارآ.١
»تاذهللا«ىنعم.٢
هللادوجوناكم.٣
هللاتافص.٤
اهيلعدرلاوتاضارتعالا.٥

هللانعةفسالفلاءارآ:لوألالصفلا

قرفسمخىلإهللانعمهئارآيفةفسالفلامسقنا
ْنأتلاقوهدوجوتركنأيتلانييداملاةقرفىلوألا:ةيسيئر
ةقرفةيناثلاةقرفلاو.ةفداصمدجُوملاعلانإو،ملاعللهلإال
هلإدوجوبوجوضرتفيلقعلانإتلاقيتلانييلقعلا
عيطتسنالكلذلو،انكاردإنمىمسأهلإلااذهنكل،ملاعلل
»دوجولاةدحو«ةقرفةثلاثلاةقرفلاو.ًائيشهنعفرعننأ
ملاعلاوملاعلانموهف،دحاورهوجملاعلاوهللانإتلاقيتلا
هنكلو،ملاعلاوهسيلهللانأتفرتعاةعبارلاةقرفلاو.هنم
درجمهتلعجوةيتاذلاهنعتفنكلذبو،ملاعللةكِّـرحملاةوقلا

لقعلابفصَّـتييذلانايكلايه»ةيتاذلا«و.ةقاط
.كاردإوأاهللقعال،ةوقدرجميهف»ةقاطلا«امأ.كاردإلاو

تمسقنااهنكلو،تاذهللانأتفرتعاةسماخلاةقرفلاو
:ةيسيئرعيشعبرأىلإهتافصوهتاذةهجنماهنيباميف
ةيناثلاو،هتاذنعةدئازتافصهلتاذهنأتأرىلوألاف
تافصلانأتأرةثلاثلاو،هتاذنيعيههتافصنأتأر
تافصلاهيلإتدنسأف،ةيلزألابهدُّرفتعممءالتتالةيباجيإلا
نميهتافصلانأتأرةعبارلاو،اهدحوةيبلسلا

بسح(اهنمًةبغر،هنعاهتفنكلذلو،تاقولخملاصئاصخ
هذهصئاصخيفكارتشالانعههيزنتيف)اهداقتعا
.تاقولخملا

هنإاولاقاهدحوةيبلسلاتافصلاهللاىلإاودنسأنيذلاو
هنعاوفننيذلاو.مغرمريغوزجاعريغولهاجريغ
.ديريالوردقيالوملعيالهنإاولاقتافصلا

ءارآلاهذهةشقانملنآلاانمامألاجملاعستيالو
:راصتخالكبلوقنكلذلو،ليصفتلاب

نأل،ةفداصمدجُودقملاعلانوكينألوقعملانمسيل.١
نأدبالف،دِجومنمهلدبالدوجولايفءيشلك
هوعدييذلاوهدجوملاو،دجومًاضيأملاعللنوكي
.»هللا«يحولا
يفاولخدُيلاهباوتأيتلاةلثمألانإفكلذنعًالضف
دوجواهيفاوضرتفا،ةفداصمدجُوملاعلانأانعور
اوفرتعاكلذبو،ةفداصملاثودحىلعدعاسلماع
اذهو.هقَّـسنوملاعلامَّـظنًالِماعكانهنأاوردينأنود
هفرعنيذلاهللاوه،هنولهاجتيوأهنولهجييذلالماعلا
.هبنمؤنو

ةيحيسملاوةفسلفلانيبهللاةمدقم
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ىلعباتكلااذهيفانديناسأينبنالانكنإونحنو
نإلوقنثحبللًءافيتسانكل،ءاملعلاوةفسالفلالاوقأ
لَخبوهللادوجوبفرتعادقمهرهشأ

ْ
لاقف.ملاعللهق

،نوكلايفيفئاظولاماجسنالانإ«:تراكيدويلكريب
نسيروميسيركلاقو.»هللاىلإهيفلضفلاعجري
ناميإلابابسأ«:كرويوينيفمولعلاعمجمسيئر
نأمهلوقعمهيلعىبأتو،ءاملعلااهفرعيةيهلإلاةقيقحلاب
:زنيجزميجةمّالعلالاقو.»ةفداصملاىلإاهوّدري
دجويملهنأتبثتنوكلايفةيضايرلاتادهاشملا«
نوكلاريسفت«:نوتجندأرثرآريسلاقو.»ًةفداصم
لاقو.»ثيدحلاملعلاهغيسيالٌرمأةيلآلاةكرحلاب
لاقو.»ملاعللٍهلإدوجوبيريمضينئبني«:تناك
دوجوىلعلدينوكلايفىلجتييذلاماظنلا«:نتوين
لقعدوجوبلوقيناكناجرومديولنأعمو.»هلهلإ

هذهجرُخييذلاام«:لأسيناكهنأالإ،ةداملايف
بيترتلااذهىلعرخآلاضعبلانماهضعبراوطألا
.»ههيجوتوأهلإلاريبدتهنإ«:بيجيناكو»؟بيجعلا
عضاوتملاباجعإلاىلعينيدلمتشي«:نيتشنيألاق
اهرسيففشكتيتلاةدودحملاريغايلعلاحورلاكلتب
انلوقععيطتستيتلاةليلقلاتاليصفتلاضعبنع
،قيمعلايبلقلاناميإلااذهو.اهكاردإةعضاوتملا
اهكاردإعيطتسن،ايلعةميكحةوقدوجوبداقتعالاو
.»هلإلانعيتركفينمهلي،ضماغلانوكلاكلذلالخ
بعليقلاخلانأدقتعأنأيننكميال«:ًاضيألاقو
هقلخلب،بسحفملاعلاقلخيملهنأيأ»ايندلابدرنلا
ةفسلفلاخيرات(»صاختباثضرغلو،ةنطفوةمكحب
نعًالضف.)هللاباتكو،نيتشنيأوملاعلاو،ةثيدحلا
اوناكمهنأنآلامهنععاشُينيذلاءاملعلانإف،كلذ
لاقف.ًاحيرصتوأًاحيملتهدوجوباوفرتعاهللانوركني

ءيشلعضختاليتلاةوقلاكلتوهلوهجملا«:رسنبس
يذلاعبنملايهو،لوقعملكأدبماهنكل،لوقعلايف
:نورادلاقو.»دوجولايفءيشلكهنعضيفي
اهأشنأيتلاةايحلاةموثرجنمعاونألاتعَّـرفت«
نوكينأنكميال«:هليمزسالولاقو.»قلاخلا
ةلعلاهذهكاردإنكلو،ةلقاعةَّـلعريغبدجُودقنوكلا
ةفسلفلاخيراتأرقا(»يرشبلالقعلاكاردإقوفولعي
.)ةايحلاملعو،عاونألالصأو،ةثيدحلا
نوكينأىضريهلإكانهنوكينألوقعملانمسيلو.٢

نأدكؤملانمف،انلقلاخلاوهناكاذإهنأل،انمًالوهجم
دكؤملانمف،ًالقاعًانئاكناكاذإو.ًالقاعًانئاكنوكي
ببسبانكنإف.هتفرعمنممرحُننأىضريالهنأ
ءاقلتنمهنعًائيشفرعننأعيطتسناليتاذلاانروصق

ًائيشانفّرعينأنيقيلكبعقوتننأبجينكل،انسفنأ
.هتاذنعًايفاك
،ًادحاوًارهوجملاعلاوهللانوكينألوقعملانمسيلو.٣

قلاخلاوهناكاذإهنأل،هنمملاعلاوملاعلانمنوكينأو
مدعو.هتاذبًامئاقًانئاكنوكينأدكؤملانمف.ملاعلل
،كلذكسيلهنأىلعًاليلدموقيالاننويعبهلانتيؤر
،اننويعباهتيؤرعيطتسنالةعيبطلايفةريثكرومأكانهف
.اهيلعلديرثأدوجودرجملاهدوجوبُّرقنكلذعمو
يتلاةعشألانمةقيضةمزحالإكردتال،ًالثمنيعلاف
ءارمحلانودامامأ.يجسفنبلاورمحألانوللانيبعقت
كردتالاهنأامك.ًاقالطإهكردتالفةيجسفنبلاقوفو
وأءابرهكلاةيهاموأةينيسلاوأةينوكلاةعشألا
رهشأبهذدقواذه-كلذريغو،ريثألاوأسيطانغملا

نكميالهنأىلإرضاحلاتقولايفةعيبطلاءاملع
يذلارمألا،دوجولايفهارنءيشيأةقيقحةفرعم
ببسب،تاذهللانأنوركنينيذلامامأبابلاقلغي
.هلساوحلاكاردإمدع

ةقاطلانأل،ةقاطدرجمهللانوكينألوقعملانمسيلو.٤
لماعنمدباللب،اهتاذءاقلتنمًالمعلمعتال
نوكيال،لماعلااذهنأحضاولانمو،لمعللاهعفدي

.ةقاطوأةوقاذًاتاذنوكيلب،اهلثمةقاط
نإف،ةقّالخةقاطلانأمهئاعّدايفمهانرياساذإاننأامك
،مهلانترياسمانيلعركنتىتحًاليوطثبلتالانلوقع
هتاذيفًالصاحنوكينأدبالقلاخلانأانمّلعتاهنأل
لقعلاقلخيالف.ّمعأوعسوأةجردبهتاقولخمايازمىلع
،هلةيصخشالنمةيصخشلاقلخيالو،هللقعالْنَم
نملقأسيلامهسراميوامهنمضتينأدباللب
هللانوكينأنكميالكلذلو.امهلهتاقولخمةسرامم
.ةقاطدرجم

لكلنأل،ةفصالبهللانوكينألوقعملانمسيلو.٥
ريغالإةفصالبءيشكانهسيلو،ةفصدوجوم
نحنو.تافصهلفًاذإ،دوجومهللانأامبو.دوجوملا
لاوقأنمباتكلااذهيفانديناسأدمتسنالانكنإو
دهشدقهنإ:لوقنثحبللًءافيتسانكل،ةفسالفلا

نم«:ونيزلاقًالثمف،مهنمريثكةقيقحلاهذهب
صئاصخلاوتافصلابءيلمملاعجرخينأليحتسملا
ةفسلفلاةصق(»ةيصاخالوهلةفصالٍلصأنم
.)٥١صةينانويلا
ةيبلسلاتافصلابهللافصتينألوقعملانمسيل.٦

نودلهجلامدعو،ةردقلانودزجعلامدعك،بسحف
بابسأللكلذو،ةدارإلانودماغرإلامدعو،ملعلا
:ةيتآلا

ةيحيسملاوةفسلفلانيبهللاهللانعةفسالفلاءارآ:لوألالصفلا
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ناكاهبالإفصتيالهللاناكنإو.ةصقانتافصلاهذه·
.صقنلانعهَّـزنموهو.ًاصقان
نكل،انمالسوانتداعسردصموهانقلاخهفصوبهللا·
الةيباجيإلانودةيبلسلاتافصلابفصتييذلاهلإلا
يفةدئافالذإ،ًامالسوأةداعسانيلإبلجينأعيطتسي
زجاعريغهلإيفو،انيلعفطعيالهنكلوانهركيهلإ
.انلنوعلاديّدمىلعرداقريغهنكل

.ًاقالطإباوصلانماهلبيصنالةفسالفلاءالؤهءارآف
ةيبلسلاتافصلابسيلفصّتيتاذهللانأيهةقيقحلاو
نمامأ.هبةقئاللاةيباجيإلاتافصلابًاضيأولب،بحسف

اماذهف،هتاذريغمأهتاذيهلهو،هبهتافصةقالعةهج
.باتكلااذهنمثلاثلابابلايفهثحبنس

»تاذهللا«ىنعم:يناثلالصفلا

صاخشألاكصخشهنأتاذهللانإانلوقبدصقنال
اننأل،ةقولخملارهاوجلللثاممرهوجوذهنأوأ،ةدودحملا
هلنئاكهنأدصقناننكلو.ريظنالوهلهيبشالهللانأنمؤن
وهو»انأ«ةملكبهسفننعريبعتلاعيطتسي،يتاذدوجو
.ىنعموأةقاطدرجمسيل

،هتاذبمئاقلاوهلبعوضوميفسيلاموه»رهوجلا«و
ريثكةقيقحلاهذهبدهشدقو.»رهوجهللا«لوقلايفأطخالف
»يقيقحلارهوجلاوههللا«:تراكيدلاقف،ةفسالفلانم
:ينيوكألااموتلاقو.)١٧٧صةفسلفلاىلإلخدملا(
يذلانعفلتخيىنعمبيهانتماللاىلعرهوجلاقلطُي«
ىلإهفشكيفرقتفميهانتملارهوجف.يهانتملاىلعهبقلطُي
،هدوجويفٍنغتسمفيهانتماللارهوجامأ،ضارعأ
ةيبروألاةفسلفلا(»دوجولاريغءيشلكيفًاضيأٍنغتسمو

نوكىنعم«:انيسنبالاقو.)٧٥صطيسولارصعلايف
سيلدوجوملاو،عوضوميفالدوجوملاهنأ،ًارهوجهللا
اهنأل،تاموقملانمتسيلةيرهوجلا«:ًاضيألاقو.»سنجب
صةفسالفلاتفاهت(»عوضوملاىلإةجاحلامدعنعةرابع
سيلاموهف»ىنعملا«امأ.)٨٧صتاراشإلابابلو،١٦٢

.بسحفنهذلايفهدوجولب،جراخلايفدوجوهل

،هللاىلإ»ةيتاذلا«دانسإنوشاحتينيذلاةفسالفلاامأ
ُّنيعتدوجوىلعتَّـلد،هيلإتدنسُأاذإاهنأبكلذنوللعيف
قوفومسيهنأل،ُّنيعتهلسيل،مهداقتعابسح،هللاو.هل
زيمتييذلا،يعقاولادوجولاوه»نيعتلا«و.كاردإلاولقعلا

هيفطرتشيالو،دوجولااذهلثمهلنأىلعلدتتازيممب
ًادوجومطقفنوكينألب،ًامَّـسجموأًادودحمنوكينأ
.ًايقيقحًادوجو

لقعلاقوفومسيهللانأىلعمهعمقفتنانكنإونحنو
ببسلااذهلهنعُّنيعتلايفنىلعمهّرقنالاننأالإ،كاردإلاو
وهلب،ًايمهوًانئاكسيلهللانأل،بابسألانمهريغلوأ
نمفكلذلو،ُّنيعتهليقيقحنئاكلكو،يقيقحنئاك
ُّنيعتلايفنللاجمكانهسيلو.نيعتهللانوكينأدكؤملا

دوجوبميلستلابانمزليدحاوهنأانداقتعادرجمنأل،هللانع
ًازّيمتموًالصفنمناكنمالإًادحاونوكيالذإ،هلُّنيعت
ناكنمالإهريغنعًازيمتموًالصفنمنوكيالو.هريغنع
ملاعلاقلاخوههنأانداقتعانأامك.هبصاخُّنيعتهل
الهنأل،هلنيعتلااذهلثمدوجوبميلستلابًاضيأانمزلي
.هتاذبًامئاقهللاناكاذإالإ،هقلخدقنوكينأنكمي
.هزيمينيعتهلهتاذبمئاقلاو

،نيعتلااذهكاردإنعزجعلالكزجعناننإمعن
نكل.ًادودحهلعضنوأ،هتيهامربتخننأانعسويفسيلو
ىلعلديملاعللهقلخوهتينادحووهللادوجوةقيقحنأامب
دوجوبفارتعالانمصانمالف،هلنيعتدوجوبوجو
سيلنأل.هكردنملمأنيعتلااذهانكردأًءاوس،هللانيعت
ةعيبطلايفةريثكرومأكانهف،هلدوجوالهكردنالاملك
رثأدوجودرجمل،اهدوجوبرقنكلذعمو،اهكاردإعيطتسنال
نولوقينيذلاو.قباسلالصفلايفانركذامك،اهيلإريشي
لبنونظيامكهنوهزنيوأهنومركيالهللانيعتدوجومدعب
لكلصاخنيعتنمدبالهنأل،ًاماتًايفنهدوجونوفني
ىلإدوجولاةرئادنمجرخدقفالإو،هدوجوتبثيدوجوم
الإهلنيعتاليذلاوههدحودوجوماللانأل،دوجواللا
كلذلو.ىمسمريغىلعمساوهملعنامكهمساو،همسا
عيطتسنالاننأولو،هبصاخنيعتهللانوكينأدكؤملانمف
نيعتطقفوهف.ًادودحهلعضنوأُّنيعتلااذهروغربسننأ

لكفلتخي،اذهلثمٌُّنيعتو.دودحموأكَردُمريغ
،دوجوملاريغهبفصوييناثلانأل،نيعتاللانعفالتخالا
.كاردإلاولقعلاقوفييذلادوجوملاهبفصويفلوألاامأ

لاوقأنمباتكلااذهيفانديناسأدمتسنالانكنإو
ةملكتقفتادقهنإلوقنثحبللًءافيتسإنكل،ةفسالفلا
لاقف.صاخنيعتهلتاذهللانأىلعمهنمنينمؤملا

لاقو.»تاذهللا«:زتنبيللاقو.»ةيصخشتاذهللا«:نيرج
دقنكلو،دجويالنيعتيملامدوجولابجاو«:انيسنبا
نيثدحملاةفسلف(»ّنيعتموهفًاذإ،هدوجوليلدلابتبث

ةيحيسملاوةفسلفلانيبهللا»تاذهللا«ىنعم:يناثلالصفلا
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٢٣٥صةفسلفلاىلإلخدملاو،٤٤صنيرصاعملاو
نوئشيفروهشملاملاعلانوتجندإلاقو)١٩٩صتاراشإلاو
»هيلعةيهلإلاتاذلاةنميهبيحويروظنملاريغملاعلا«:ةرذلا
ضعبهفصتامك،ىنعمدرجمنوكينأهلإللًازييمتكلذو
امك،ةيهلإلاتاذلاةديقعلًارارقإو،ةميدقلاةيمهربلالحنلا
صنيرشعلانرقلايفنيركفملادئاقع(نونيدتملانمؤي
٩٦(.

،ًادودحمًانُّيعتهللانإلوقلاعيطتسنالاننإف،كلذعمو
اولاقنيذلانأل،ًاقالطإهلنيعتالنألوقلاعطتسنملامك
.ةصيوعتالكشميفمهسفنأاولخدأ،كاذوأيأرلااذهب
،ةيمسجلاءاضعألاهللاىلإاودنسأ،لوألايأرلاباولاقنيذلاف
ةلصلااوعطقو،تافصلاهنعاوفنيناثلايأرلاباولاقنيذلاو
.ثلاثلابابلايفحضتيسامك،تاقولخملانيبوهنيب

اوطاتحادق،نيدلاءاملعنمنيريثكىرنكلذلو
:ينازاتفتلالاقًالثمف،عوضوملااذهيفثحبلادنعمهسفنأل
دبالكلذلو،ةطيسبةيعونةقيقحهنكل،ًاسنجسيلهللا«
»ًايمدعنيعتلااذهنوكيدقو...هزيمينيعتنمهل
،»ًايمدع«ةملكةهجنمامأ.)٢٤٤صةيفسنلادئاقعلا(
نأنكمي،هللانيعتدانسإنمرذحلادصقيهنأحجرألاف
نعهزنمهللانيعتنألاحلاو،ًادودحمًانيعتءالهجلاهربتعي
نوكيالأبجي«:هدبعدمحمخيشلامامإلالاقو.دودحلا
»ديدحتلانمّوندالو،ديرجتلايفولغ)هللافصويف(
،ًاصاخًانيعتهللانأكلذىنعمو.)١٠٠صديحوتلاةلاسر(
.قئالخلانمانريغلوأ،انلةبسنلابدودحمريغهنكل

ًانمزةفسالفلالوقع»هللاُّنيعت«عوضوملغشدقلو
ديدحتلاو،ديدحتلامزلتسينيعتلا«:قيرفلاقف.ًاليوط
دارملا«:لوقلابهيلعَّـدُرف.»ةيئاهناللٍفانمرصحلاو،رصح
اموهاذهنأل،قلطملالماكلانيعتلاوهانهةيئاهناللاب
:ناثقيرفلاقو.»ماجسنالالكهللاصئاصخعممجسني
:لوقلابهيلعَّـدُرف.»هلّنيعتاليبلسلاو،يبلسيهانتماللا«
لمكأنعّربعيهنأذإ،يباجيإوهلبًايبلسسيليهانتماللا«
هللاابقيلتالةيئاهناللانأاونظنيذلاامأ.»ًاعيمجقئاقحلا
اموهوأ،هوجولالكنمًاماتناكاموهلماكلا«:اولاقف
يهانتماللاناكاملو.ةوقلابءيشهيفسيلوًاضحمًالعفناك
.ًادودحمهللانوكيًاذإ،ةوقلاباموهيلاتلابو،دودحمريغ
:لوقلابَّـدُرءالؤهىلعو.»دودحمنيعتهلنوكيكلذلًاعبتو
نعلالجلادحىلإىنغلاوه،ةيئاهنالليقيقحلاىنعملا«
لامكلاوةيئاهناللاف.دودحلانمدحلكزواجتو،ةياهنلا

١١٧،١١٨،١١١صةيهولألاةلكشم(»نافدارتمقلطملا
.)١٤١-١٣٧صنيمأنامثعروتكدللتراكيدو

يملترابذاتسألالوقيامكيهانتماللانإلوقنًاريخأ
ـوهدـوجـوماللانأل،دـوجـوماللاـوهسـيل،رـيلـهــتنـاس
وهيهانتماللانأذإ.يهانتماللاوهسيلو،نيعتماللا
وأدوجوماللافكلذلو.ةياهنوأهلةيادباليذلادوجوملا
يلزألادوجوملاوهفيهانتماللاامأ،مدعلاوهنيعتماللا
صداسفلاونوكلا(ّدحالوهلرصحاليذلايدبألا

٣٠٣(.

هللادوجوناكم:ثلاثلالصفلا

ناكمللنأضرفىلع،هللادوجوناكمنعثدحتن
ًافالتخاهرمأيفاوفلتخاةفسالفلانأل،ًاصاخًادوجو
:تناكلاقو.»يقيقحدوجوهل«:وطسرألاقف.ًاميظع
»انلوقعضرفنموهلب،دوجولااذهلثمهلسيل«
صةفسلفلايناعمو،٤٨ص٢جةيقيرغإلاةفسلفلا(
ناكملا«يهماسقأةعبرأىلإناكملامسقيفزميجامأ.)١٠٩
.قلطملاناكملاويعيبطلاناكملاو،ّيسحلاناكملاو،يلقعلا
لاكشألاروصتنامدنعلقعلايفهليختنيذلاوهلوألاف
وهثلاثلاو،ساوحلابهكردنيذلاوهيناثلاو،ةيسدنهلا
ماعوهو،كرحتتوماسجألاهيفموقتيذلاماعلاناكملا
ريسفتيفنتوينهبلوقييذلاوهعبارلاو،انلةبسنلاب
وهو،ةيوامسلاماسجألاتاكرحواكيناكيملايفهتايرظن
ةفسلفلايناعم(»ةياهنوأهلةيادبالهنأثيحنمقلطم
مهسأرىلعو،ةيبسنلاةيرظنءاملعلاقًاريخأو.)١٠٦ص
،دوجوامهلسيلقلطملانامزلاوقلطملاناكملا«:نيتشنيأ
يأ،ثداوحلاوءايشألاتدجُواذإطقفنادوجومامهنكل
صةثيدحلاةفسلفلاةصق(»ةيسحلاتاكاردإللروصامهنأ

يفرمألاعجرييبسنعوضومناكملاف،ٍّلكعمو.)٣٦٧
هجوىلعفرعنالنحنو،ةيرشبلاانتاريدقتىلإهيلعمكحلا
القاطنىلعلدتاهنأل،)ناكملك(ةرابعلاىنعمقيقحتلا
.ًادودحهلكردن

هذهنكل،ًانيعتهللانأىلإفلساميفانيهتنادقلو
املكنأل،تالكشملاقدأنمةلكشميفانلخدتةقيقحلا
يفهنإانلقنإ؟هللادجوينيأف،امناكميفدجوينيعتهل
ناكنإو.اهقلخيذلاوههنأل،انأطخأدقفطقفءامسلا
هنإانلقنإو!اهايإهقلخلبقناكنيأف،اهدحواهيفهرقم
يذلاوههنأل،انأطخأدقف،بسحفءامسلاوضرألايف

ةيحيسملاوةفسلفلانيبهللاهللادوجوناكم:ثلاثلالصفلا
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هقلخلبقناكنيأف،طقفامهيفهرقمناكنإو،امهقلخ
!؟امهل

يفانبّرمامك(ّدحهّدحيالهللانيعتنأامب:باوجلا
نمناكمهدحينأنمىمسأوهفًاذإ)قباسلالصفلا
ىمسأهنإ«:نيدلاءاملعضعبلوقيناكامكوأ،ةنكمألا
.»ةيراسيلاوأةينيميلاوأ،ةيتحتلاوأةيقوفلاهَّـدحتنأنم

يتلانايدألافالتخاىلع،ةفسالفلامظعمدهشدقو
كرحملا«:وطسرألاقف،ناكمهّدحيالهللانأ،اهيلإنومتني
هنألو،يمسجريغهنأل،امناكميفسيل)هللايأ(لوألا
سيدقلالاقو.»نيعمناكمىلإةجاحيفسيل
،يفخعونبناكملكيفدوجومهللا«:سونيطسغوأ
،ىلوألاةلاحلابدوجومف.رهاظعونبناكملكيفدوجومو
دوجومو،هتاذيفوهامكهفرعينأدحألنكميالهنأل
لاقو.»هدوجولهجينأدحأردقيالهنأل،ةيناثلاةلاحلاب
،ثدحمٍهانتملكو،ٍهانتمزيحتملك«:لاسعلانبقحسا
سيلوهفًاذإ،ثدحمبسيليرابلاو،ثدحمزيحتملكف
نعيرشخمزلالاؤسىلعًادريلازغلامامإلالاقو.»ًازيحتم
نألاحتسااذإ«:»ىوتساشرعلاىلعنمحرلا«ةيآلاىنعم
نأكتيدوبعبقيليفيكف،ةينيأوأةيفيكبكسفنفِّـرعت
صةينانويلاةفسلفلاخيرات(»!ةيفيكوأةينيأبةيبوبرلافصت

يرظنلاتوهاللاو،٣٢٠صةينانويلاةفسلفلاةصقو،٢٣٦
ىلعريمألاةيشاحو،١٠صلوصفلاكلسو،١٦ص
.)٦٥صةرهوجلا

ٌهٰلِإِّـيلَعَلَأ«:لاقفناكمبهزيحتمدعىلإهللاراشأدقو
ٌناَسْنِإَأَبَتْخٱاَذِإ.ٍديِعَبْنِمًاٰهلِإُتْسَلَوُّبَّـرلٱُلوُقَيٍبيِرَقْنِم
يف ألْمَأاَمَأ؟ُّبَّـرلٱُلوُقَياَنَأُهاَرَأاَمَفَأٍَةِرتَتْسُمَنِكاَمَأِ

ُ
اَنَأ

)٢٣:٢٣،٢٤ايمرإ(»!؟ُّبَّـرلٱُلوُقَيَضْرألٱَوِتاَواَمَّـسلٱ
اذإف.كاردإلاولقعلاقوفيدوجولانمعونلااذهنأقحلاو
زجعأومهرهبدقهاندجو،مهسفنأءايبنألالاوقأىلإانعجر
،َكِحوُرْنِمُبَهْذَأَنْيَأ«:هللايبنلادوادلاقدقف.مهنايب
َتْنَأَفِتاَواَمَّـسلٱَىلِإُتْدِعَصْنِإ؟ُبُرْهَأَنْيَأَكِهْجَوْنِمَو
يفُتْشَرَفْنِإَو،َكاَنُه هلٱِ

َْ
ِيَحاَنَجُتْذَخَأْنِإ.َتْنَأاَهَفِةَيِوا

يفُتْنَكَسَوِ،حْبُّصلٱ لٱِيصاَقَأِ
ْ

َكُدَييِنيِدَْهتًاضْيَأَكاَنُهَف،ِرْحَب
هبطاخامك.)١٠-١٣٩:٧رومزم(»َكُنيِمَييِنُكِسْمُتَو
ًاّقَحُهللاٱُنُكْسَيْلَه«:لكيهلاىنبامدنع،ميكحلاناميلس
الِتاَواَمَّـسلٱُءاَمَسَوُتاَواَمَّـسلٱاَذَوُه؟ِضْرألٱَىلَع
ِهللاٱِقْمُعَىلِإَأ«:رخآلاقامك.)٨:٢٧كولم١(»!!َكُعَسَت
هنَىلِإْمَأ،ُلِصَّـتَت لٱِةَياَِ

ْ
،ِتاَواَمَّـسلٱَنِمَىلْعَأَوُه؟يِهَتْنَتِريِدَق

هلٱَنِمُقَمْعَأ؟َلَعْفَتْنَأَكاَسَعاَذاَمَف
َْ
؟يِرْدَتاَذاَمَف،ِةَيِوا

طَأ
ْ
لٱَنِمُضَرْعَأَوُهُلوُطِضْرألٱَنِمُلَو

ْ
-١١:٧بويأ(»ِرْحَب

الِهيِنِسُدَدَعَوُهُفِرْعَنالَوٌميِظَعُهللاٱاَذَوُه«:وهيلألاقو.)٩
اذهببويأدصقيالعبطلابو)٣٦:٢٦بويأ(»ُصَحْفُي
مدعطقفهبدصقيلب،ريبكمجحبهللاريوصتفصولا
اذهف،لكعمو.هلدودحلانمدحيأعضوةيناكمإ
لكهلامعأوهصئاصخوهللاعمقفاوتييذلاوهدوجولا
:ةيتآلابابسأللكلذو،قفاوتلا

ناكمهّدحينأنكمياليذلا،ءيشلكقلاخوههللا.١
.ام

ناكامهمو.زيحبزَّـيحتيالاذلوهيفةدامللرثأالهللا.٢
سيلهللاو،ةثداحاهنأالإةدامللءاملعلافيرعت
.يلاتلالصفلايفليصفتلابحضتيامك،ثداحب
.دودحلانمدحهدحيالودودحمريغهللا.٣
،هتمالسبلفكتملاوهربدموهظفاحونوكلاقلاخهللا.٤

لامعألاهذهبمئاقلاو،هوحننمةيلزألاهدصاقمبسح
.زيحبزيحتيال
،ناكمبهللازّيحتمدعىلعضارتعاللليبسالكلذلو
ّدحدوجومدعىلعضارتعاللليبسالهنأامك
.قباسلالصفلايفانركذامك،هنيعتل

هللاتافص:عبارلالصفلا

.تافصهللفًاذإ،تافصاهلتاذلاو،تاذهللانأامب
دعبأهتافصتناك،كاردإلاولقعلاقوفتهتاذنألًارظننكل
انهيفتكنكلذلو،اهنييعتوأاهديدحتعيطتسننأنم
دهشو،اهنمهكردتنأانلوقعتعاطتساامعةباتكلاب
:اهبهفاصّتانعسدقملاباتكلا

:ناعونةفسالفلالوقيامكدوجوملا:دوجولابوجو.١
»دوجولانكمم«و.»دوجولابجاو«و»دوجولانكمم«
الإمدعنيالوببسبالإدجوياليذلاثداحلاوه
لب،همزاليالوببسلامدقتيالوهفكلذلو،ببسب
امأ.ناويحلاوتابنلاودامجلاهتلثمأنمو،هدعبنوكي
اليذلا،يلزألاميدقلاهدحووهف»دوجولابجاو«
نمهدوجونأل،دجومىلإهدوجويفجاتحي
دجوأهنإلوقلاًاضيأزوجيالكلذلو،هتاذتامزلتسم
ىلعًامدقتمناكهنأىلعلدياذهلثمًالوقنأل،هتاذ
الوديزيالدبألاىلإتباثوهو.لاحماذهو،هتاذ
هاوسنودهللاافكلذلو.امرييغتهيلعأرطيالوصقني
٦٢ص٢جةيقيرغألاةفسلفلا(دوجولابجاووه
كلسو١٧٦صطيسولارصعلايفةيبروألاةفسلفلاو

ةيحيسملاوةفسلفلانيبهللاهللاتافص:عبارلالصفلا
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صمالسإلايفةفسلفلاخيراتو٣٠-٢٨صلوصفلا
انضرفولو.)١٢٧-١٢٠ص٢جيرظنلاتوهاللاو١٣٩

يعّديامكدوجوهلسيل»دوجولابجاو«نأًالدج
الهنأل،هدوجوبميلستلابقطنملاانيلعىضقل،مهضعب
ىلوأةلعىلإ،ءايشألاللعنعانثحبيفيهتنننأدب
لصأو،دوجولاةبجاوةلعيه،اهدوجولةلعال
،كلذريغرمألاناكولهنأل.ءايشألالكردصمو
الامىلإةيلزألايفلسلستلاىلإثحبلابانبىهتنال
.ًاقالطإلقعلاعمقفتيالاماذهو،هلةياهن
؟هللاعمبسانتيامهنمعونيأف
هلثمناكل»دوجولانكمم«هللاناكولهنأامب:باوجلا
هدِجوينأهناكمإيفناكاملكلذلًاعبتو،ملاعلالثم
ًاملاع،هتاذءاقلتنمدِجوينأعيطتسيالملاعلانأل(
.»دوجولابجاو«هللانوكينأيهيدبلانمف.)هلثم
نعًالضفف.ةقيقحلاهذهنلعيسدقملاباتكلاو
يلياميفنيبتيامك(اهنعاهبدهشتيتلاةريثكلاتايآلا
هسفنىلعقلطأدقهللانأانئبنيوهف)لصفلااذهنم
يأ»هوهي«مسا)ةاروتلاةغليهو(ةيربعلاةغللاب
.دوجولابجاو»هتاذبنئاكلا«
دوجوبًاقوبسمنكيملوهف،دوجولابجاوهللانأامبو
هنألب،بسحفلزألاذنمسيلوهفًاذإو،مدعوأ
نأل،كلذكيدبأوهفيلزألاهنأامبو.»يلزألا«ًاضيأ
ىلعةفسالفلادهشدقو.هلةياهنال،هلةيادبالام
لاقف،ةقيقحلاهذهب،اهيلإنومتنييتلانايدألافالتخا
هلسيل،أدبمهلسيلامو،أدبمهللاسيل«:سوسيلم
ةيلزألاهللا«:سونيطسغوأسيدقلالاقو.»ةياهن
هلسيلهللا«:سويروغيرغسيدقلالاقو.»ةيقيقحلا
بجاوهللا«:انيسنباويبارافلالاقو.»ءاهتناوأءادتبا
ةلعبًاقوبسمنكيملهنأيأ.»هتاذلهدوجوو،دوجولا
.نمزوأ
لكبهتيدبأوهللاةيلزأىلعصنيسدقملاباتكلاو
)٤٤:٦ءايعشإ(»رِخآلاولوألا«هنإ:لاقدقف،حوضو
كلذلو)٦٣:١٦ءايعشا(»هُمْسٱِدَبألٱُذْنُم«هنإو
جلٱَدَلوُتْنَأِلْبَقْنِم«:يحولابيبنلاىسومهبطاخ

ْ
ُلاَبِ

ملٱَوَضْرألٱَتْأَدْبَأْوَأ
َتْنَأِدَبألٱَىلِإِلَزألٱُذْنُم،َةَنوُكْسَْ

.)٩٠:٢رومزم(»ُهللاٱ
،هربدموهظفاحوملاعلاقلاخوههللانأامب:ةردقلا.٢

:سدقملاباتكلالوقيو.اهلَّـدحالةردقبريدقوهف
لاقو.)١٩:٢٦ىتم(»ٌعاَطَتْسُمٍْءَيشُّلُكِهللاٱَدْنِع«
لٱُهللاٱ«:ًاضيأ

ْ
)٤٨:٣نيوكت(»ٍْءَيشِّـلُكَىلَعُرِداَق

ُعاَرِذَكَل«:يحولابءايبنألادحأهبطاخكلذلو
لٱ
ْ
.)٨٩:١٣رومزم(»َكُنيِمَيٌةَعِفَتْرُم.َكُدَيٌةَّـيِوَق.ِةَرْدُق

دقهللانوكينألوقعملانمسيلهنأامب:ةدارإلا.٣
ىلعهمغرينمكانهسيلهنأل(ًامَغْرُمملاعلاقلخ
:يحولالاقكلذلو،ديرموهفًاذإ)امٍلمعبمايقلا
يفَعَنَصُّبَّـرلٱَءاَشاَمَّـلُك« يفَوِتاَواَمَّـسلٱِ ،ِضْرألٱِ

يف لٱِ
ْ

يفَوِراَحِب ًاضيألاقو)١٣٥:٦رومزم(»ِجَجُّللٱِّـلُكِ
»ِهِتَئيِشَمِيْأَرَبَسَحٍْءَيشَّـلُكُلَمْعَييِذَّـلٱ«:هنع
.)١:١١سسفأ(
اَّـمعو،هنعءيشلكملعيءيشلاعناصنأامب:ملعلا.٤

عيمجبماتيلزأملعىلعهللاافًاذإ،هيلعأرطينأنكمي
،ملاعلاقلاخهنوكنعًالضفذإ.ملاعلايفيتلاءايشألا
ةنمزألالكيفهيلعأرطينأنكميءيشلكفرعيو
يلزأهنأل،قالطإلاىلعنمزلابرثأتيالهنإف،كلذلًاعبت
لكبهللاملعىلعسدقملاباتكلاصنيو.يدبأ
ُعيَِمجِلَزألٱُذْنُمِّـبَّـرلٱَدْنِعٌةَموُلْعَم«:لاقدقف،ءايشألا
يبنلادوادهبطاخكلذلو.)١٥:١٨لامعأ(»ِهِلاَمْعَأ
َتْفَرَعَتْنَأ.يِنَتْفَرَعَويِنَْتَربَتْخٱِدَق،ُّبَراَي«:يحولاب

يِكَلْسَم.ٍديِعَبْنِميِرْكِفَتْمِهَف.يِماَيِقَوِيسوُلُج
ٌةَمِلَكَسْيَلُهَّـنَأل.َتْفَرَعيِقُرُطَّـلُكَو،َتْيَّـرَذِيضَبْرَمَو

يف :١٣٩رومزم(»اَهَّـلُكاَهَتْفَرَعُّبَراَيَتْنَأَوَّـالِإِيناَسِلِ
ِهللاٱىَنِغِقْمُعَلاَي«:لوسرلاسلوبلاقو.)٤-١
لِعَوِهِتَمْكِحَو

ْ
لٱِنَعُهَماَكْحَأَدَعْبَأاَم!ِهِم

ْ
ُهَقُرُطَوِصْحَف

:ًاضيألاقو.)١١:٣٣ةيمور(»!!ِءاَصْقِتْسٱلٱِنَع
ٌناَيْرُعٍْءَيشُّلُكْلَب،ُهَماَّـدُقٍةَرِهاَظَْريَغٌةَقيِلَخْتَسْيَلَو«
:٤نييناربع(»اَنُرْمَأُهَعَميِذَّـلٱَكِلٰذْيَنْيَعِلٌفوُشْكَمَو
١٣(.

نوكيملِعلابفصَّـتملانأامب:مالكلاوعمسلاورصبلا.٥
،ًاميلكوًاعيمسنوكيهريغعمةقالعهليذلاو،ًاريصب
ريصبوهفًاذإ،هقئالخعمةقالعهلوميلعهللانأامبو
ىلعنيضرتعملاًادقتنميحولالاقكلذلو،ميلكعيمس
لٱاَُّهيَأاوُمَهْفِا«:رصبلاوعمسلاىلعهللاةردق

ْ
يفُءاَدَلُب ِ

لٱ؟َنوُلِقْعَتىَتَمُءالَهُجاَيَو،ِبْعَّـشلٱ
ْ
الَأَنُذُألٱُسِراَغ

لٱُعِناَّـصلٱ؟ُعَمْسَي
ْ
،٩٤:٨رومزم(»؟ُِرصْبُيالَأَْنيَع

هيلعتَّـصندقف،عومسمتوصبهمالكنعامأ.)٩
لاثملاليبسىلعأرقاف،اهرصحبعصيةريثكتايآ
.٢٠:١جورخو٣:٩،٢٢نيوكت
ريخلالمعننأاناصوأيذلاوههللانأامب:لامكلا.٦

زيمنيذلاريمضلاانيفعدوأيذلاوهو،رشلابنجتنو
تافصيفًاضيألماكوهفًاذإ،كاذواذهنيبهب
تافصنماهريغو،ةمحرلاوةلادعلاو،ةبحملاوةسادقلا
نأاندجوسدقملاباتكلاىلإانعجراذإو.لامكلا
ىتحءايبنألالوقعىبسدقهللالامكبباجعإلا

:يبنلادوادهبطاخف،ًاماتًازجعهبةطاحإلانعاوزجع

ةيحيسملاوةفسلفلانيبهللاهللاتافص:عبارلالصفلا
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لٱَىلِإ)كتماقتسايأ(َكُّرِبَو«
ْ
لَع
ْ
َتْعَنَصيِذَّـلٱُهللاَااَيِءاَي

لٱ
ْ
.)٧١:١٩رومزم(»!؟َكُلْثِمْنَمُهللاَااَي.َمِئاَظَع
يفُّبَراَي«:ًاضيأو َىلِإَكُتَناَمَأ.َكُتَْمحَرِتاَواَمَّـسلٱِ
لٱ
ْ
-٣٦:٥رومزم(»!!ُهللاَااَيَكَتَْمحَرَمَرْكَأاَم...ِماَمَغ
اَي...َكُلْثِمْنَم«:يبنلاىسومهبطاخامك.)٧
يفًاّزَتْعُم...؟ُّبَر لٱِ

ْ
لاقو.)١٥:١١جورخ(»!؟ِةَساَدَق

»ةبحمهللا«:ةبحملابهللافاصتانعلوسرلاانحوي
ًاضيأهنإلب،طقفًابحمسيلهنأيأ.)٤:٨انحوي١(
ىلعلقتوأ،بضنتالهتبحمنإرخآريبعتبوأ،ةبحم
.قالطإلا
تاذيهةبحملاةفصنأ»ةبحمهللا«لوقلابدَصقُيالو
يههللاتافصنإةفسالفلاضعبلوقيامك،هللا
)ريبعتلااذهزاجنإ(هنايكنأهبدَصقُيلب،هتاذ
.اهلَّـدحالهتبحمنأو،ةبحملابضيفي
وهفًاذإ،يدبأيلزأهللانأامب:ُّريغتلامدعوأتابثلا.٧

ريغتتالًالثمف.يحاونلانمةيحانةيأيفريغتيال
امًامويحبصيف،ةردقلاوةمحرلاولدعلاكهتافص
نمهلاوقأريغتتالو.ًازجاعوأًايساقوأًالهاستم
يتأيواهضعبيغليف،يهاونورماوأودوعووتاوبن
ىلإ،هدصاقموهتاذبوهامكلظيهنألب،اهريغب
الُّبَّـرلٱاَنَأِّـينَأل«:لاقفةقيقحلاهذهبدهشدقو.دبألا
،ماعلبينيعنعفشككلذلو.)٣:٦يخالم(ُ»َّـريَغَتَأ
ٍناَسْنِإَنْبٱالَو،َبِذْكَيَفًاناَسْنِإُهللاٱَسْيَل«:لاقف
»!؟يِفَيالَوُمَّـلَكَتَيْوَأ؟ُلَعْفَيالَوُلوُقَيْلَه.َمَدْنَيَف
.)٢٣:١٩ددع(
ال)يتاذلاهدوجوبنونمؤملاةفسالفلاعمجأامك(هللااف
هدوجولةلعالهنأل،دوجولاىلإمدعلانملقتني
هدوجونأل،مدعلاىلإدوجولانملقتنيالو.ًالصأ
لماكهنأل،هتافصنمةفصةيأيفريغتيالو.بجاو

سيدقلاهلاقامقدصأامو.لامكلالكهتاذيف
تنأكنأفرعنامك«:هتاولصىدحإيفسونيطسغوأ
تنأكنأفرعنكلذك،كدحويقيقحلادوجوملا
.»ّريغتالبديرملاو،ّريغتالبدوجوملاكدحو
يفدجوتالاهركذقباسلاتافصلانأامب:ةايحلا.٨

بروهولب،معن.يحهللاافًاذإ،يحلايفلبدامجلا
يساسألاطرشلاو،هيفاملكوملاعلاقلاخهنألةايحلا

امدنعءايبنألاناككلذلو.ًايحنوكينأقلاخلايف
:٥كولم٢(»ُّبَّـرلٱَوُهٌّيَح«:نولوقيهنعنوملكتي
َّـنَأُتْمِلَعْدَق«:هنعقيدصلابويألاقامك.)١٦
:لوسرلاسلوبلاقو.)١٩:٢٥بويأ(»ٌّيَحيِّـيِلَو
حلٱَهللاٱاوُدُبْعَتِلِناَثْوألٱَنِمِهللاٱَىلِإْمُتْعَجَر«

ْ
َّـَي

حلٱ
ْ
انحويلاقامك.)١:٩يكينولاست١(»َّـيِقيَِق

لِلَنوُدُجْسَي«:لوسرلا
ْ

:٤ايؤر(»َنيِدِبآلٱِدَبَأَىلِإِّـيَح
١٠(.

يهف،هللاتافصاهنوكلتافصلاهذهنإلوقنًاريخأ
:يتآلابزاتمت

ىلاعتهنأل،اهلعفيفمأاهتوقيفًءاوسةدودحمريغاهنإ.١
.ّدحهّدحيال

لامكيعاودنمنأل،قفاوتلالكًاعمةقفاوتماهنإ.٢
ةفصًالثمف.ىرخأةفصىلعهيفةفصىَغطتالأهللا
ةلادعلاةفصو،ةلادعلاةفصىلعىغطتالهيفةمحرلا
لكناتلداعتمامهنإلب،ةمحرلاةفصىلعىغطتالهيف
لكعملاحلااذكهو،قفاوتلالكناتقفاوتمولداعتلا
ريغو،ةعادولاوةمظعلاو،ربصلاوةوقلاكةلباقتملاهتافص
.كلذ
ميلكريصبعيمسديرمميلعريدقوهفهيفةيلصأاهنإ.٣

لماكهنأل،تاقولخملانمقولخميأدوجولبق،ًالزأ
صئاصخلانمًائيشبستكيالو،لامكلالكهتاذيف
الوهو،ُّريغتلاىلعلديباستكالانأل،تافصلاوأ
.ريغتي
يفسيلو،هتافصوهللاتاذنعرصتخمثحباذه
هيبشهلسيلهنأل،انبتكاممرثكأهنعبتكننأانعسو
ْنَمِب«:انللاقدقف،ًالماكًافصوهفصوعيطتسنىتح
ءايعشإ(»؟َهَباَشَتَنِليِنَنوُلِّـثَمُتَويِنَنوُّوَسُتَويِنَنوُهِّـبَشُت
،هللاايريظنالوكلهيبشالًاعبط:باوجلاو.)٤٦:٥
ةياهنالولماكلاو،كتوقلذدحالويوقلاكنأل
نكميالكلذلو،كتمكحلرخآالوميكحلاو،كلامكل
!قالطإلاىلعكبةطاحإلا

اهيلعدرلاوتاضارتعالا:سماخلالصفلا

ةقيقحىلعتاذهللانأنونمؤينيذلاةفسالفلاعمجأ
ةلعلاو،دوجولايفءيشلكةلعهنأل،هيلإةيلزألادانسإ
.ىرخألاتافصلارمأيفاوفلتخامهنكل.لولعملاقبست
يلياميفو.هنعرخآلاضعبلااهافنو،هيلإمهضعباهدنسأف
:اهيلعدرلاو،ريخألاقيرفلاججحمهأ

ناكلةفصبفصتاولهنأل،ةفصبفصتيالهللا«.١
نمدودحمريغوهو،ةفصلاهذهىنعمةهجنمًادودحم
هيلإاودنسأنيذلامهرشبلاف.تاهجلانمةهجيأ
تبثياممو.اهيلإنوليميواهبنوفصّتييتلاتافصلا

ةيحيسملاوةفسلفلانيبهللااهيلعدرلاوتاضارتعالا:سماخلالصفلا
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نيينيصلاو،دوسأهنأبهوفصوجونزلانأكلذةحص
.»اذكهورفصأهنأب
هلبيصنالةفصبفصتيالهللانأبضارتعالا:درلا
سيلو،ةفصبفصتيدوجوملكنألباوصلانم
،دوجومهللانأامبو.دوجوملاريغالإةفصالبكانه
ىلإانفضأاذإف.تافصبفصتيهنأدكؤملانمفًاذإ
تافصلاكتسيلهللااهبفصتييتلاتافصلانأكلذ
وأاهتوقيفةدودحملاتاقولخملااهبفصتتيتلا
.نيتيحانلانيتاهنمةدودحمريغهتافصف،اهتيلعاف
نمةيحانةيأنمدودحمهنأىلعلديالاهبهفاصّتاف
.يحاونلا
هلبيصنالضارتعالااذهنميناثلاءزجلانأامك
نوموقي)ًالثم(ليجنإلابنيكّسمتملانأل،باوصلانم
اهيلإليمتاللامعأبهيفةدراولااياصولاىلعًءانب
،سانلانممهريغيفومهيفةنماكلاةيرشبلاةعيبطلا
،مهراكفأومهلاوقأومهلامعأيفةسادقلاةايحنويحيمهف
نمنوّلصيومهيلإنونسحيومهءادعأنوبحيامك
يفاونوكينأىوسكلذنمةياغمهلتسيلو،مهلجأ

ىلعلدتاهدحوةرهاظلاهذهو.هللاعمقفاوتلاةلاح
ةسادقلالثم،ليجنإلايفهللاىلإةدَنسملاتافصلانأ
،هيفةيلصأتافصيه،ةمحرلاوةراهطلاوةبحملاو
دئاقعامأ.هيلإاهودنسأنيذلامهنويحيسملاسيلو
ةسسؤماهنألةّجحاهذاّختاحصيالفمهتهلآيفنيينثولا

.ةتباثةقيقحىلعسيلو،ةصاخلامهتاروصتىلع
،ريغتلاولاعفنالانعهَّـزنمهللاو،ُّريغتولاعفناةدارإلا«.٢

.»ةدارإلابفاصتالانعهزنتيهنإفكلذلو
ةايحلاثعبوملاعلاقلخيذلاوههللانأامب:درلا
،ًامغرمكلذبماقدقنوكينأنكميالهنأامبو،هيلإ
همغرينموأامكانهسيلهدحويلزألاهفصوبهنأل
ماقهنأيفكشالًاذإ.ءايشألانمءيشلمعىلع
مظعمدهشدقو.هرايتخاوهتدارإضحمبكلذب
:ينيوكألااموتلاقف،ةقيقحلاهذهبءاملعلاوةفسالفلا
ثيحنملقعلاعبتتاهنأل،هللاىلإةدارإلادانسإبجي«
ىتمريخلااذهةبحمو،لوقعملاريخلاىلإليملااهنأ

هريغديريو،ةياغوريخهنأىلعهتاذديريهللااف.لصح
هنأىلع.هريخيفريغلاكرشُينأريخلانأشنمنأل
.هتدارإلصاخلاعوضوملااهنأل،ةرورضلابهتاذديري
ةيريخلاديزيالريغلااذهنأل،رايتخالابهريغديريو
رصعلايفةيبروألاةفسلفلا(»لامكلانمًائيشةيهلإلا
يفيذلاامأ«:يلازغلامامإلالاقو.)٦٤صطيسولا
املًاملاعو،ًاراتخمًاديرمنوكينأودبالهنأوهفلعافلا
ًاذإ،لعافهللاو.)١٤٨صةفسالفلاتفاهت(»هديري

نيبتيسامك(ةدارإلانإفكلذنعًالضف.ديرموهف
لب،قلخلابماقامدنعهللايفأشنتمل)يناثلابابلايف
ثدحينلوثدحيملفكلذلو.ًالزأهلةمزالمتناك
.هيفريغتوألاعفنااهببسب
يفرييغتلاىلإيدؤيّريغتملابملعلاقّلعتو.ّريغتمَملاعلا«.٣

ملاعلا ملِعلانعهزنتيوهفًاذإ،ريغتيالهللانألو.ِ
.»َملاعلاب
هيلعريغتلاءورطىلإيدؤيالملاعلابهللاملعنإ:درلا
لب،ملاعلادوجودنعملاعلابهملعأشنيمل)أ(:نيببسل
ءيشلكفرعيقلاخلاو،هقلاخوههنأل،ًالزأهيدلناك
نمو،نمزلابرثأتيالهنإ)ب(.اهقلخلبقهتقيلخنع
ءيشبهملعببسبّريغتهيلعأرطيال،نمزلابرثأتيال
.ةقيقحلاهذهبةفسالفلانمريثكدهشدقو.هيفثدحي
لِع«:ينيوكألااموتلاقًالثمف

ْ
لب،ًايجيردتسيلهللام

ًاروضحاهتاذلةيهلإلاتاذلاروضحلةدحاوةعفدلصاح
ةيتآلابابسأللملاعهللا«:هصخلمامًاضيألاقو.»ًامات
ةداملانعهّزنمهللا)ب(.لماكهللاو،لامكملِعلا)أ(
ًالوبقءايشأللةيونعملاروصلالبقيكلذلو.ًاماتًاهيزنت
كلذلو.ىلوألاةلعافلاةلعلاوههللا)ج(.ًامات
يفةيبروألاةفسلفلا(»هملعيفقباسدوجوهتالوعفملف
ململاعلابهللاملعنإفكلذلو.)١٨١طيسولارصعلا
.ىلاعتهيفريغتيأ،هببسبثدحينلوثدحي
ناسنإلانإلوقننهذلاىلإةقيقحلاهذهبيرقتدرجملو
هيلعّرمينمالإسانلانمىريالضرألاىلعفقاولا
ىضمدقمهضعبنأامتقويفبسحيكلذلو،مهنم
فوسمهريغًاضعبو،همامأراصدقرخآًاضعبو،هنع
مهاريوجلايفةرئاطةذفاننمرظانلاامنيب.هيلعّرمي
رمألاناكاذإو.نمزلانمةظحليفةدحاوةعفد
ال،نمزلابرثأتياليذلاهللانأدكؤملانمف،كلذك
نوكينألب،لبقتسموأرضاحوأٍضامهمامأنوكي
.همامأًارضاح،)هثودحنمزناكامهم(ءيشلك

نأل،مالكلاوعمسلاورصبلابفاصّتالانعهَّـزنتيهللا«.٤
الهللاو،ءاضعأدوجوبلطتيتافصلاهذهبفاصّتالا
ةدارإلايتفصوتافصلاهذهنإفكلذلو.هلءاضعأ
.»هللايفملعلاةفصاهنيعبيه،ًاضيأةردقلاو
تافصلابهللافاصّتاركنننأانلقحيال:درلا
يألوأنوضرتعملاهيلإبهذيذلاببسللةروكذملا

عم)ًالثم(ةيرشبلاسفنلاتناكاذإهنأل،رخآببس
،ةيعيبطلادويقلانمريثكبةدّيقموةدودحموةثداحاهنوك
امك(باصعألاوخملاباهقلعتنودباهتاذبةلقاعيه
هذهيفنلرربمكانهسيلكلذل)حاورألاءاملعلوقي
ال،هلءاضعأدوجومدعىوعدبهللانعتافصلا

ةيحيسملاوةفسلفلانيبهللااهيلعدرلاوتاضارتعالا:سماخلالصفلا

١٠
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ّدحاليذلاوهو،ةياهنوأهلةءادباليذلاوهواميس
.قالطإلاىلعهتردقوأهنّيعتل
لاقامك(لوقعمريغفملعلاىلإتافصلاهذهدرامأ
هملعيههللايفةدارإلارابتعانأل)ةفسالفلامظعم
ةفصاهلعجيهلهتيهاركمدعو،هنمرداصلاضيفلاب

ةيبلسلاتافصلادانسإأطخانتبثأدقنحنو،ةيبلس
هملعيههيفةردقلارابتعاو.هللاىلإةيباجيإلانود
،ريثأتوزاربإةفصملعلالعجي،هنعةجراخلاءايشألاب
قفتياليذلارمألا،تامولعملااهبفشكتةفصسيلو
يذلا،هملعوههمالكرابتعانأامك.هتقيقحعم
ءايبنألاسوفننأل،لوقعمريغءايبنألاسوفنهلبقتست
اهنأالإ،رشبلاسوفننماهريغنمىقنأتناكنإو
نأعيطتستىتح،هلامكوهللاةواقنةجرديفتسيل
اوكرُتدقاوناكءايبنألانأولف.ةرشابمهملعلبقتست
كلذىلإاوعاطتسااملمهسفنأءاقلتنمهلابقتسال
مهلهنلعينأهللادارأاماوكردأمهنأامبنكلو.ًاليبس
ملكتيناكهنأدكؤملانمفًاذإ،ًالماكًاكاردإهملعنم
.مهلحضاوتوصبمهعم
هذهنمةفصيفنرربيامكانهسيلهنأقحلاو
اننأل،هلءاضعأدوجومدعببسبهللانعتافصلا
هنعًاضيأيفنننأبجو،ببسلااذهلهنعاهانيفناذإ
هلسيلهنأل(لامعألانملمعيأبمايقلاةيناكمإ
نمؤيناسنإهلوقيالاماذهو.)نالجروأناديًالثم
.هبهتيانعوأ،ملاعللهقلخوأ،هللالامكب
نأنكميالهللانأل،ءيشلكبهيعويههللاةايح«.٥

.»انتايحلثمةايحهلنوكت
ليلدلاهنإلب،ةايحلاوهسيليعولانأامب:درلا
ًاذإو،اهايإوهنوكينأنكميالفًاذإ،اهدوجوىلع
تسيلًاعبطو.هتاذيفةايحهللانوكتنأدكؤملانمف
ةكرحلايفىلجتتيتلاةيداملاةايحلايهةايحلاهذه
لدتهذهلثمًةايحنأل،ناكمىلإناكمنملاقتنالاو
،ءيشلكىلعرداقوهو،لامكلابلطوزجعلاىلع
ةضحملاةيحورلاةايحلايهلب،لامكلالكلماكو
ةايحلاهذهنأل،ةردقلاوملعلاوكاردإلايفىلجتتيتلا

.قافتالالكهلامكعمقفتتيتلايه

هتينادحووهللا:يناثلابابلا

:ىرنبابلااذهيف
هللاةينادحوىلعةلدألا.١
هيفبيكرتيأدوجومدعىلعةلدألا.٢
ةقلطملاةينادحولاوةدرجملاةينادحولا.٣

ةيمهولاةينادحولاوةيقيقحلاةينادحولا.٤
ةيقيقحلاةينادحولاتاجرد.٥
ةيقيقحلاةينادحولانعءاملعلاوةفسالفلاءارآ.٦
ةعناملاةعماجلاةينادحولاوأ،هللاابةقئاللاةينادحولا.٧

هللاةينادحوىلعةلدألا:لوألالصفلا

نعثدحتلابانمزلياذهانثحبليعيبطلابيترتلا
نأانبوصتسانكلو،هتافصنعثدحتلالبقهللاةينادحو
اهلاصتال،بابلااذهىلإهتينادحويفثحبلائجرن
كانهسيلًاعبطو.ًاقيثوًالاصتاةيلاتلاباوبألاتاعوضومب
ىلاعتهنأىلعلديفيرعتلالأب»هللا«مسانأىلعضارتعا
كانهنأدحأنظينأةيشخنكلو.ريظنالوهلكيرشال
اميفثدحتننأبجاولانمانيأرملاعللدحاوهلإنمرثكأ
.ةيلزألابهدرفتو،هللاةينادحوتبثتيتلاةلدألانعيلي

ةيلقعلاةلدألا-١

فعضلادجويثيحالإتانئاكلايفدجوتالةرثكلا·
نعًاضوعاهدارفأنمدحاولحيل،اهيفضارقنالاو
الو،يدبأيلزأهللانأامبو.اهنايكلًاظفح،ضِرقنملا
نوكينأنكميالف،قالطإلاىلعّريغتيوأفعضي
.هاوسكانه
ًازيحتمامهنمٌّلكناكل،نيهلإكانهنأانضرفول·

لبًايلزأنوكيالناكمبزيحتملانأامبو.ناكمب
هللانأل،هللاوهامهنمٌّيأنوكينأنكميالف،ًاثداح
دحاوهلإالإكانهنوكينأنكميالف.زّيحبزيحتيال
.هللاوههلإلااذهو.ناكمبزيحتمريغ
ىلعاقفتادقامإاناكل،نيهلإكانهنأًاضيأانضرفولو·

اموقينأىلعاقفتادقاناكنإف.افلتخاوأملاعلاقلخ
.هلمعيفًالقتسمامهنمٌّلكناكامل،ةمهملاهذهبًاعم
ةيهولألاتامزلتسمنمنأل،ةيهولألاعمضراعتياذهو
ةمهملاماستقاىلعاقفتادقاناكنإو.لمعلابلالقتسالا
نإو.ةدودحمامهنملكةطلستناكلامهنيبةروكذملا
ناكلرخآلانودلمعيامهدحأنأىلعاقفتادقاناك
،كلذكةيهولألاعمضراعتياماذهو،ًالطاعامهدحأ
اناكاذإامأ.لمعلاوةايحلاةيهولألاتامزلتسمنمنأل
،ملاعلايفماجسناوأةدحوكانهتناكامل،افلتخادق
.هسيسأتذنمكلذلًاعبتمدعناوىشالتدقناكلو
،دحاوهلإالإكانهنوكينألوقعملانمسيلكلذلو
.هللاوهو

ةيحيسملاوةفسلفلانيبهللاهتينادحووهللا:يناثلابابلا
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:ةيعيبطلاةلدألا-٢

دحتت،رخآلاضعبنعاهضعبتاتابنلافالتخاعم
رشبلاىلإانرظناذإو.اهبةصاخلاةيسيئرلاءازجألايفًاعيمج
سنجلانعفلتخيمهنمسنجلكناكنإوهنأاندجو
عيمجيفنودحتيمهنأالإ،يجراخلالكشلايفرخآلا
،ةماعةفصبةداملاىلإانرظناذإو.اهصئاصخوءاضعألا
ماعلابيكرتلايفًاعمدحتتاهعاونأفالتخاىلعاهنأاندجو
ةعومجملاهبشت)ءاملعلالوقيامك(تارذلاعيمجف،اهتاّرذل
نوكتنألقعُيالهنأامبو.اهقاطنيفشيعنيتلاةيسمشلا

ناكاذإالإ،تانئاكلانيبةماعلاةدحولاهذهلثمكانه
وهو،دحاوهلإالإكانهسيلهنأكشالف،ًادحاواهلقلاخلا
.هللا

:ةفسالفلاةداهش-٣

كيرشدوجومدعو،هللاةينادحوبةفسالفلامظعمدهش
:يتأيامبيفتكنراصتخاللو،هل

هلإالإدجويال«:نافونيسكألاق:نانويلاةفسالف·
نأعاطتسااملكيرشهللاناكول«:ًاضيألاقو.»دحاو
دحاويهانتماللا«:سوسيلملاقو.»ديرياملكلعفي
.»يهانتماللاجراخءيشكانهنوكينأعنتميذإ،طقف
َّـَدحلالإو،هلكيرشالدحاوهللا«:نوطالفألاقو

اذإالإلامكلاهلتبثياليتلا،هتطلسنمكيرشلا
ىلعلديامم«:وطسرألاقو.»اهلدحالتناك
.»هتاكرحقسانتوملاعلاماظتنا،هللاةينادحو
بجاوهللا«:نوميمنبىسوملاق:دوهيلاةفسالف·
:نوليفلاقو.»هلكيرشالدحاووهو،ناهربلابدوجولا
.»هلكيرشالدحاوهللا«
ريغهللاناكامل«:نازوكروتكفلاق:ةيحيسملاةفسالف·

:ينيوكألااموتلاقو.»دحوألادوجوملاوهناك،ٍهانتم
،امهنيباميفازيامتينأبجولناهلإكانهناكول«
ناكلو،رخآلاىلعقدصيالءيشدحاولاىلعقدصيف
لاقو.»ًاهلإنوكيالف،ًالامكًامداعكلذلًاعبتامهدحأ
هللانأل،هللاوهنوكيالًادحاوهللانكيملاذإ«:نايلترت
يفًاديرفنوكيالو.ةمظعلايفًاديرفالإنوكيال
الهليواسمالنمو،هليواسمالنمالإةمظعلا
.»ًادرفمًادحاوالإنوكي
بجاووهودحاوهللا«:يبارافلالاق:نيملسملاةفسالف·
:انيسنبالاقو.)ةلعبًالولعمسيليأ(»دوجولا
نمهادعاموهادعْنَملكةلعوهدحاوهلإنوكلل«

عناصلا«:هيوكسمنبالاقو.»ةيلفسوةيولعتادوجوم
.»دوجولابجاووهودحاو

نعدهشيهاندجوسدقملاباتكلاىلإانعجراذإو
اَنَأَوُلَّـوألٱاَنَأ«:هللالاق.ءالجوحوضولكبهللاةينادحو
اَنَأاَنَأ«ًاضيألاقو.)٤٤:٦ءايعشإ(»ِيْريَغَهٰلِإالَوُرِخآلٱ
اوذختانيذلللاقو.)٣٢:٣٩ةينثت(»يِعَمٌهٰلِإَسْيَلَوَوُه
ٌّراَبٌهٰلِإ؟ِيْريَغَرَخآَهٰلِإالَوُّبَّـرلٱاَنَأَسْيَلَأ«:ًاهلإهريغ
لَُخمَو
ِّـ

هبطاخكلذلو.)٤٥:٢١ءايعشإ(»َياَوِسَسْيَل.ٌص
لاقو.)٩:٦ايمحن(»َكَدْحَوُّبَّـرلٱَوُهَتْنَأ«:ايمحن
يفُهٰلِإلٱَوُهَّـبَّـرلٱ«:ىسوم ِضْرألٱَىلَعَو،ُقْوَفْنِمِءاَمَّـسلٱِ
ُّبَّـرلٱ«:ًاضيألاقو.)٤:٣٩ةينثت(»ُهاَوِسَسْيَل.ُلَفْسَأْنِم
ٰهلِإ
ُ
»ٌدِحاَوٌهٰلِإانل«:سلوبلاقو.)٦:٤ةينثت(»ٌدِحاَوٌّبَراَن
:٢بوقعي(»ٌدِحاَوَهللاٱ«:بوعقيلاقو.)٢:٥سواثوميت١(
١٩(.

يأدوجومدعىلعةلدألا:يناثلالصفلا
هللايفبيكرت

ّنيبنلو.هلكيرشالدحاوهللانأفلساميفانلَّـنيبت
ةينادحولالثم،ةبكرملاةينادحولاتسيلهتينادحونأنآلا
بيكرتاليتلاةينادحولابلب،تاقولخملااهبفصتتيتلا
.قالطإلاىلعاهيف

ةيلقعلاةلدألا-١

ْذإ(اهدوجودعبالإنّوكتيالءازجأنمبكرملانأامب·
ملهللانأامبو.)لكلادوجوقبسيءازجألادوجونأ
ًاذإ،هدحويلزألاوههنأل،دوجووأمدعبًاقوبسمنكي
.ًابكرمسيلوهف
اهضعبهءازجأّمضيبِّـكرمنمبَّـكرمللدبالهنأامب·
اهضعبمضنيالءازجألانأل(ًالكريصيىتحضعبىلإ
،هلةلعالهللانأامبو.)ةلعنودرخآلاضعبلاىلإ
.ًابكرمسيلوهفًاذإ،ًالزأهتاذبدوجومهنأل
امبو،اهردقوهئازجأةيمكبدودحمبَّـكرملكنأامب·
.ًابكرمسيلوهفًاذإ،دودحمريغهللانأ

ةفسالفلاةداهش

يأدوجومدعب،هللاابنونمؤينيذلاةفسالفلالكدهش
:يتأيامبيفتكنراصتخاللو.هتاذيفبيكرت

ةيحيسملاوةفسلفلانيبهللاهللايفبيكرتيأدوجومدعىلعةلدألا:يناثلالصفلا
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تادوجوملاعفرأهللا«:نافونيسكألاق:نانويلاةفسالف·
:وطسرألاقو.»ًابكرمسيلوهو،ةيضرألاوةيوامسلا
دحاولانوكيالكلذلو،لالحنالاىلإرئاصبكرملك«
.»ةئزجتلللباقريغًاطيسبالإ)هللايأ(
الوهفصونكميالهللا«:نوليفلاق:دوهيلاةفسالف·

نوكيهّدحوأهفصونكميالامو.»هُّدحنكمي
ىسوملاقو.هدحوهفصونكميبكرملانأل،ًاطيسب
نوكينأهللادوجوبوجونممزلي«:نوميمنب
.هيفبيكرتالوأ»ًاطيسب
نظنالأبجي«:سوناجيروألاق:نييحيسملاةفسالف·
الهنأيأ،لقعهتاهجعيمجنمهنأذإ،دسجوذهللانأ
هللا«:ينيوكألااموتلاقو.»هوجولانمهجوبهيفبيكرت
نمعونيأنعهيزنتلالكهَّـزنموةطاسبلالكطيسب
وأ،ةروصويلويهنمًابكرمسيلوهف،بيكرتلاعاونأ
،دوجووةيهامنموأ،اهيلعلصاحصخشوةيهامنم
سيلهنأل،ضَرَعورهوجنموأ،لصفوسنجنموأ

درجمرهوجهللا«:سونيطسغوأسيدقلالاقو.»ًامسج
.»هيفبيكرتال
نمًافَّـلؤمسيلهللا«:يبارافلالاق:نيملسملاةفسالف·
.»يقطنملاوأيلقعلاوأّيسحلافلأتلاعاونأنمعونيأ
يتلا،ةسمخلاتافّلأتلانعهّزنمهللا«:انيسنبالاقو
يهتافلأتلاهذهو.هادعاموهادعنملكلضرعت
،يقطنملافلأتلاو،ينهذلافلأتلاو،يداملافلأتلا
ةيهاملانمفلأتلاو،تافصلاوتاذلانمفلأتلاو
.»هجوبهيفبيكرتالطيسبوهف.دوجولاو

ىلعّربنيملناكنإوهنأانيأرسدقملاباتكللانعجراذإو
ةيلزألابهدّرفتوهتينادحوىلعّربنامك،بيكرتلانعهللاهّزنت
مدعةهجنمسانلانيبفالتخاروهظمدعلكلذو(
ركُذنكل،)اهيفبتُكيتلاروصعلايفءازجأنمهللابيكرت

الهنأىلعلدتةريثكتايآةددعتملاهتاعوضومقايسيف
لوقلاو.)٤:٢٤انحوي(»ٌحوُرهللاَا«نإلاقدقف.هيفبيكرت
هنأ)اهيفدراولاةيآلانمنيبتيامك(هبدَصقُيال»حورهللا«
ًايدامسيلهنأطقفهبدصقيلب،ةقولخملاحاورألالثمحور
ملٱْريَغ«:هنعليقو،ًادودحموأًابكرموأ

:١يسولوك(»ِروُظْنَْ
تافصلاهذهو.)١٢-١٣٩:٨رومزم(»ناكمبزّيحتي«؟)١٥
نمو،زّيحبزّيحتيبكرملانأل،بكرمريغهنأىلعلدت
ءازجألادودحبدودحمهنأذإ.ىرُيوأكَردُينأنكمملا
فالتخاىلعدئاقعلابتكلكتعمجأو-اهنمبكرملا
وأبكرمريغ،يدمرسحورهللا«نأىلع،اهباتكبهاذم
.»ريغتموأ،دودحم

اهتأشنذنمتدانةيحيسملانأانلنيبتيمدقتامم
باتكلاانسرداذإف.هيفبيكرتدوجومدعوهللاةينادحوب
يفسيل،ميلألاباذعلابنيكرشملارذنيهاندجوسدقملا
:مهلىلاعتلاقدقف.ًاضيأرضاحلاملاعلايفولبطقفةيدبألا
طَحُأ«

ِّـ
حلٱَكْمُكَءاَمَسُرِّـيَصُأَو،ْمُكِّـزِعَراَخَفُم

ْ
ْمُكَضْرَأَوِديَِد

...اَهَتَّـلَغيِطْعُتالْمُكُضْرَأَو،ْمُكُتَّـوُقًالِطاَبُغَرْفُتَف،ِساَحُّنلٱَك
طُأ
ْ
لٱَشوُحُوْمُكْيَلَعُقِل

ْ
ُضِرْقَتَو،َدالْوألٱُمُكُمِدْعُتَفِةَّـيِّـَرب

ملٱَةَمْقَنُمِقَتْنَيًافْيَسْمُكْيَلَعُبِلْجَأ...ْمُكَمِئاََهب
ْ
»قاَثيِ

خلٱاَّـمَأ«:ًاضيألاقو.)٢٦-٢٦:١٩نييواللا(
ْ
ُْريَغَوَنوُفِئَا

ملٱ
لٱَوَنوُسِجَّـرلٱَوَنيِنِمْؤُْ

ْ
ُةَدَبَعَوُةَرَحَّـسلٱَوُةاَنُّزلٱَوَنوُلِتاَق

لٱُعيَِمجَوِناَثْوألٱ
ْ
يفْمُهُبيِصَنَفِةَبَذَك لٱِ

ْ
ملٱَِةْريَحُب

ٍراَنِبِةَدِقَّـتُْ
ملٱَوُهيِذَّـلٱ،ٍتِيْربِكَو

.)٢١:٨ايؤر(»ِيناَّـثلٱُتْوَْ

»ةدرجملا«ةينادحولاثلاثلالصفلا
»ةقلطملا«ةينادحولاو

نأنيملسملاونييحيسملاودوهيلاونانويلاةفسالفنمؤي
عونةهجنممهنيباميفنوفلتخيمهنكل،دحاوهللا
ةفصبفصتتالةينادحواهنإمهنمقيرفلوقيف.هتينادحو
ةينادحو«اهنإرخآقيرفلوقيو.»ةدرجمةينادحو«اهنأيأ
.كلتنعفلتختهذهو.»ةقلطم

اهبنولئاقلاو،ةفصبفصتتال»ةدرجملا«ةينادحولاف
،تانئاكلاتافصنمةفصةيأبفاصتالانعهللانوهّزني
هنعنوفنيكلذلو.اهلثمًادودحمهلعجيكلذنأىوعدب

.اهتافصنمةفصدوجولانأىوعدب،دوجولاىتح
نولوقي،هللاةمظعيفمهداقتعاعميفنلااذهىشمتيلو
...قوفو،ةدارإلاقوفو،ملعلاقوفو،دوجولاقوفهنإهنع
الإ،ةيباجيإودبتفصولااذهةغيصتناكنإو...قوفو
ةغيصبةيبلساهنأرمألايفاملكو.ةيبلسعقاولايفاهنأ
،دوجومريغعقاولايفوهدوجولاقوفوهْنَمنأذإ،ةبذهم
وهنم:قسنلااذهىلعو.دوجولاةرئادنعجراخهنأل
ملاعريغملعلاقوف كلذلو.ديرمريغةدارإلاقوفوهنمو.ِ
.ًايقيقحًاهلإنوكينأنكميالاذهلثمًاهلإنإف

َّـدحالةينادحويهوأ،ةديقمريغ»ةقلطملا«ةينادحولاو

عيمجدنعىنعملااذهب»ةقلطملاةينادحولا«لمعتسُتملو،اهل
نممهفُييذلاىنعملابمهضعباهلمعتسادقف،ةفسالفلا
.كلذةظحالموجرنف.»ةدرجملاةينادحولا«

.ًايعقاوًادوجوهللانأنونمؤيةينادحولاهذهبنولئاقلاو
يفنيقيرف:نيقيرفىلإهتافصةهجنمنومسقنيمهنكل

ةيحيسملاوةفسلفلانيبهللا»ةقلطملا«ةينادحولاو»ةدرجملا«ةينادحولاثلاثلالصفلا
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ملعلاورايتخالاك،ىرخألاتافصلاضعبوةدارإلاةفصهنع
ديريهنإف،ديريهللاناكاذإهنأكلذيفمهتجحو.تايئزجلاب
ناكهعمةيلزأتانئاكدوجوامإبلطتتًالزأهتدارإو.ًالزأ
هيفبيكرتالهنأامبو.هتاذيفبيكرتدوجووأ،اهديري
تافصلابالوةدارإلابفصتيالوهفًاذإ،هلكيرشالو
.ةفصلاهذههبلطتتاماهتسرامميفبلطتتيتلاىرخألا

ةقئاللالامكلاتافصعيمجهللاىلإدنسيرخآقيرفو
نكلو.مالكلاوعمسلاورصبلاوةردقلاوملعلاوةدارإلاك،هب
،ًالزأهللاىلإتافصلاهذهدانسإنيبقيفوتلاهيلعرذعتي
لاحمامهنيبقيفوتلانأل،ةقلطمةينادحوهتينادحورابتعاو
.)يلاتلابابلايفليصفتلابنيبتيسامك(

دوجومهنأبفارتعالايضتقيهللاابناميإلانأامب:نآلاو
تافصلالكبفصتيلعفلابدوجوملانأامبو،لعفلاب
هللاةينادحونوكتنألَقعُيالف،هبةقئاللاةيباجيإلا
هدّرفتعمهنأامبو.ةيباجيإلاتافصلانم»ةدرجمةينادحو«
نأهلامكبقئاللانم،هتاذيفبيكرتدوجومدعوةيلزألاب
نوكتنألقعُيالفًاذإ،ًالزألعفلابيههتافصلكنوكت
لمعاهلنكيملتافصبفصتتةقلطمةينادحوهتينادحو
.ًالزأ

قيلتيتلاةينادحولاعونامف،كلذكرمألاناكاذإو
؟هلامكب

،كاردإلاولقعلاقوفومستةينادحولاهذهباوجلا
لبقبجاولانمىرنكلذلو،قالطإلاىلعريظناهلسيلو
ةينادحولانيبقرفلانعًالوأثدحتننأاهنعثدحتلا
ةينادحولاتاجردنعمث،ةيقيقحلاةينادحولاوةيمهولا
ءيشكاردإانلىنستيىتح،اهيفةفسالفلاءارآوةيقيقحلا

.هتينادحونع

ةيقيقحلاةينادحولا:عبارلالصفلا
ةيمهولاةينادحولاو

ركنينمالإةينادحولاهنعيفنيالودحاوهللانأامب
ءيشكاردإىلعاندعاسيةينادحولاةيهاملانكاردإف،هدوجو
قدأيههللاةينادحونأّرقناننأبملعلاعم.هتينادحونع
ىلعريظناهلسيلهنأو،دوجولايفةينادحوىمسأو
.)عبارلابابلايفليصفتلابنيبتيسامك(قالطإلا

؟ةينادحولايهامف

امكدحاولاو،دحاولانمىنعممساةينادحولا:باوجلا
نم،هريغهيفدجويالدوجوموه«:بيطلانباخيشلالوقي

اموه«:انيسنبالوقيامكوأ.»دحاولاكلذوهثيح
.»دحاوهنإهنعليقيتلاةهجلانممسقنمريغناك

؟هتازيمموأدحاولااذهصئاصخيهامو

قئاقحلايفًالوألمأتننأانيلعلاؤسلااذهىلعةباجإلل
وأدحاولاصئاصخكاردإعيطتسنالاننأل،انيدلةكَردملا

.اهنودبهتازيمم

ناسنإلانكيلو،تانئاكلانمنئاكيأىلإًاذإرظننلف
،دحاووهمعن:باوجلا؟دحاوبسيلأ:لأستمث،ًالثم
.دحاولاناسنإلاكلذوهثيحنمهريغهيفدجويالهنأل
اندعاستيتلاةبكرملاريغةينادحولايههتينادحولهنكل
،الكًاعبط:باوجلا؟هللاةينادحونعءيشكاردإىلع
اذههدسجو،دسجوسفنوحورنمبكرمناسنإلانأل
.بكرمريغهللاو.ءازجأورصانعنمبكرم

،ًابناجةبكرملاتانئاكلالكوناسنإلاعدنلكلذلو
بهذلانكيلو،رصانعلانمرصنعيأنمًامارجيلمذخأنلو
اهيفدجويالهنألدحاوءيشةيمكلاهذهف.ًالثميقنلا

تناكنإونكل.دحاولاءيشلااذهيهثيحنماهريغ
ةلباقاهنأالإ،اهتاذريغءايشأنمبكرمريغًادحاوًائيش
يتلاةضحملاةينادحولاتسيلاهتينادحوفكلذلو،ةئزجتلل
الىلاعتهنأل،هللاةينادحونعءيشكاردإىلعاندعاست
نييالملًاذإةيمكلاهذهمسقنلف.قالطإلاىلعأزجتي
اذامف،ةئزجتلللباقريغاهنممسقلكحبصيىتح،ماسقألا
ةملكلاو.»ةّرذ«ىلعلصحناننإ:باوجلا؟ةجيتنلانوكت
ريغاهانعمو»Atemno«لصألايفيه،ةرذلاباندنعةفورعملا
ىلإاهميسقتنكميالةرذلانأل،ةئزجتلاوأماسقنالللباقلا
نمًاءزجيزاوتءاملعلالوقيامكيهو،اهنمرغصأءازجأ
نيعلاهارتنأنكميءيشرغصأنم،ءزجنويلبةئام
وهلب،ءازجأىلإاهميسقتوهسيلفاهميطحتامأ.ةيرشبلا
ميطحتلابهنأل.اهتدحوةاشالمرخآريبعتبوأ،اهنايكةاشالم
نكميلاثمقدأيهًاذإةرذلاف.اهمهأواهصاوخمظعمدقفت
وأماسقناللةلباقلاريغةينادحولانعًائيشهبفرعننأ
.ةئزجتلا

؟ةرذلاةينادحوتازيممامو

ةيحيسملاوةفسلفلانيبهللاةيمهولاةينادحولاوةيقيقحلاةينادحولا:عبارلالصفلا
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تانوتوربنمةبكرمءاملعلالوقيامكاهنإ:باوجلا
ةمئاقرخآريبعتبوأ،تانورتكلإاهلوحرودتتانورتوينو
.اهتاذنيبواهنيبتاقالعوأبَسِناهببسبأشنتتازيممب
وأ،ةضحمةينادحوًاضيأتسيلاهتينادحونإفكلذلو
.ةبكرمريغةينادحو

اهلسيلةبكرملاريغةينادحولانأانلنيبتيمدقتامم
ىتح،ةينادحولكنأو،قالطإلاىلعيداملاملاعلايفدوجو
اهببسبأشنتتازيممبموقتةئزجتللةلباقريغتناكنإو
ةقيقحلاهذهبدهشدقو.اهتاذنيبواهنيبتاقالعوأبَسِن
لكيفةيرهوجلاةدحولا«:تنفلاقف.ةفسالفلانمريثك
دصقي»تنف«لعلو.»ًاعمةدارإوةرذنمفلأتتدوجوم
موقت:رخآريبعتبوأ.ةقاطلاوأةوقلاانهةدارإلاةملكب
،اهتاذنيبواهنيبتاقالعوأبسناهببسبأشنتتازيممب
،تالوقمرشعهّدحتدوجوملك«:وطسرألاقو.انلقامك
نامزلاوناكملاوةفاضإلاوةيفيكلاوةيمكلاورهوجلايه
لكل«:هريغلاقو.»لاعفنالاولعفلاوكلملاوعضوملاو
رهوجلاوأ،ةوقلاوةروصلاوتاذلايه،بسنثالثدوجوم
.»ةجيتنلاولكشلاو

تانئاكلاىلعةرصاقتاقالعلاوأبسنلاتسيلو
اذإاننأل،ةيحورلاتانئاكلايفًاضيأدجوتاهنإلب،ةيداملا
وأتازيممىلعلمتشتاهنأاندجوًالثمسفنلاانلمأت
سفنلانيبتاقالعاهببسبأشنتهذهو،ةصاختاكلم
يتلاسفنلاةيصخشنّوكتيتلايهتاقالعلاهذهو،اهتاذو
.سوفنلانماهريغنعاهزيمت

،تازيممبةمئاقتسيلةينادحوركننالاننإفكلذعمو
ةينادحولاهذهو،تاقالعوأبسناهتاذنيبواهنيبتسيلو
،ملعنامكةطقنلاهذهنكل.ةيسدنهلاةطقنلاةينادحويه
الاهنإف،تافصبتفصتانإو.ةيمهولبةيقيقحتسيل
دوجومدعنعمنييذلارمألا،ةيبلسلاتافصلابالإفصتت
ةليسواهتينادحوذاختاحصيالكلذلو.اهليقيقحنايك
يفةيقيقحةينادحوةيأوأ،هللاةينادحونعءيشكاردإل
.دوجولا

ةينادحولاتاجرد:سماخلالصفلا
ةيقيقحلا

أشنتتازيممبةينادحولامايقنأ،فلساممانلنيبت
طرشلاوه،تاقالعوأبسناهتاذنيبواهنيباهببسب
نكل.اهتينادحوقدصليرحلابوأ،اهدوجوةقيقحليساسألا

نعفلتخياهضعبنأاندجو،انبةطيحملاتانئاكلاانلمأتاذإ
موقتالتانئاككانهف،ًاميظعًافالتخارخآلاضعبلا
اهتليصفنماهريغنعىتحزيمتتالو،ةحضاوتازيممب
ىقرأتانئاكلاهذهنمعونيأف،ىرخألالئاصفلانمو
؟ةينادحوىمسأوةناكم

هذهنمعونلكًالوألمأتننأانيلعكلذىلعةباجإلل
:لوقنكلذلو،هتازيمموهصئاصخفرعنلتانئاكلا

نأاندجو،ًالثمديدحلاكدامجلانمةعطقلانرظناذإ.١
ةعطقاهنوكثيحنم،اهريغاهيفسيلهنأل،ةدحواهل
لقأامو،هذهاهتدحوهفتأامنكل.ديدحلانم
تاقالعوأبسناهتاذنيبواهنيبسيلهنأل،اهتازيمم
نعةيعونلاةيحانلانماهزيميًاصاخًانايكاهللعجت
كلذلو.هتليصفىلإيمتنتيذلاديدحلانماهريغ
ةعطقةيأىلإرظنُيالأةيبروألاتاغللايفةداعلاترج
ًالثمةيزيلجنإلايفلاقيالف.ةصاخةدحوكدامجلانم

«an iron«وأ«a gold«لب»ةبهذ«وأ»ةديدح«يأ
a»لاقي piece of iron«و«a piece of gold«يأ
.»بهذلانمةعطق«وأ»ديدحلانمةعطق«
،ًالثمبلحطلاىلإانرظنوتابنلاةكلمملانلقتنااذإو.٢

نكميالهنأل،ةحضاوتازيممبموقيالهنأاندجو
ةرمعتسمنيبو،هنمىرخأوةيمكنيبزييمتلا
بلحطلاناككلذلو.رهجملابالإ،هتليصفنمىرخأو
ةهفاتهتينادحوو.)ةيقارلاتاتابنللةبسنلاب(ًائيندًاتابن
نأدجناننإفراجشألاىلإانرظناذإامأ.ةرهاظريغوأ
كلذلًاعبتاننكمأو،ةحضاوتازيممبةمئاقةرجشلك
نمواهتليصفنماهريغوةرجشلكنيبزيمننأ
راجشألاتناككلذلو.ةلوهسلكبىرخألالئاصفلا
وأةرهاظاهنملكةينادحوتناكو،ةيقارتاتابن

.ةيماس
،ًالثمايلبوألاىلإانرظنو،تابنلاةكلممانكرتاذإو.٣

نكميالهنأل،ةحضاوتازيممبموقيالهنأاندجو
ةرمعتسمنيبو،هنمىرخأوةيمكنيبزييمتلا
ايلبوألاناككلذلو.رهجملابالإ،هتليصفنمىرخأو
ايلبوألا(.ةرهاظريغوأةهفاتهتينادحووًائيندًاناويح
الوهو،تايوعملافوجلاةليصفنمطيسبناويح
تاناويحلاىلإانرظناذإامأ.)راحبلايفالإشيعي
تازيممبمئاقناويحلكنأدجناننإفةلماكلا
ناويحلكنيبزيمننأكلذلًاعبتاننكمأو،ةحضاو
.ةلوهسلكبىرخألالئاصفلانموهتليصفنمهريغو
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تناكو،ةيقارتانئاكتاناويحلاهذهتناككلذلو
.ةيماسوأةرهاظاهنمٍلكةينادحو
لكنأاندجورشبلاىلإانرظنوتاناويحلاانكرتاذإو.٤

:ناعونتازيمملاهذهو،ةحضاوتازيممبمئاقناسنإ
،ةيلكشلاهتينادحوّنيبتىلوألاف.ةيونعموةيدام
.ةيدسجلاةيحانلانمرشبلانمهريغنعهزيمتو
يتلاهتيصخشيرحلابوأةيونعملاهتينادحوّنيبتةيناثلاو
ةيحانلانممهنعهزيمتو،هتيناسنإليقيقحلارهوجلايه
ضعبقفتااذإىتحهنإفكلذلو.ةيحورلاوةيلقعلا
مهنمٍلكللظت،ةيلكشلاتازيمملايفسانلا
اليتلا،ةيحورلاوةيلقعلاهتازيمميرحلابوأ،هتيصخش
ةينادحولاتناكببسلااذهلو.هريغاهيفهكراشي
نـمقـولخميأةـينادـحونـمىـمـسأةـينـاسـنإلا
.تاقولخملا

هلصفتوهنِّـيبتتازيممنئاكلكلنأةفسالفلادهشدقو
ناكتازيمملاهذهتمساملكهنأو،تانئاكلانمهريغنع
نوجلاقف.دوجولاىلعردقأولامكلاىلإبرقأنئاكلا

هنيعتيتلاتازيمملانمنئاكلازوحيامردقب«:توكس
ملسقوفايندوأايلعةجردلغشيهريغنعهلصفتو
يفقمعألاوهّنيعتلالماوعبًازوفرثكألانئاكلاف.دوجولا
:تراكيدلاقو.»لامكلاىلإبرقألاوهيلاتلابو،ةيقحألا
ناك،مظعأةقيقحىلعةلصاحءيشلاةعيبطتناكاملك«
ةرذلاكاردإناكاملك«:زتنبيللاقو.»دوجولاىلعردقأ
مظعأوةيويحرثكأتناكًاقيقدنوكللاهريوصتوًاحضاو
ىلإاندعصاملكًاحوضووةوقكاردإلااذهدادزيو.ًاطاشن
،امٍنئاكيفةيرحلاترهظاذإ«:هييفونيرلاقو.»ناسنإلا
نمةيقارةجردلةيرحلاهذهنمهيفاملضفبلصيهنإف
هريغنعهزييمتنكميلبقنمناكامف.يتاذلادوجولا
سمألابناكامو.ًالقتسموًالصفنمنآلاحبصي،بسحف
وه،ةيدرفلاعاونأىقرأو.ًادرفمويلاحبصي،بسحفًاسفن
ةيلقعتازيممبزيمتيهنأل،ةيناسنإلاةيصخشلاوأناسنإلا
.»اهيفهريغهعمدحتياملق،ةيحورو

نأو،اهنيعتتايزممةيقيقحةينادحولكلنأانلمدقتامم
التازيمملاهذهو.ةيحورلاوةيقعلايهتازيمملاعاونأىقرأ
.اهامسأوتانئاكلاىقرايفالإدجوت

نعةفسالفلاءارآ:سداسلالصفلا
ةيقيقحلاةينادحولا

.ةيقيقحلاةينادحولاتازيممةفسالفلانمريثكثحب
:اهنعمهئارآمهأيلياميفو

الإسيلدحاولا«:سطيلقريهلاق:نانويلاةفسالف.١
لاقو.»رَّـثكتًادحاوالإتسيلةرثكلاو،تدَّـحوتةرثك
ةدحونوكينأنكميالدرفلارهوجلا«:سطيرقميد
ةيدامالتادحويفموقتةرثكلانإو،ةملكلاىنعمب
.»تقولاسفنيفةيدوجوو،ةمكحميهو)ةيحور(
وه)ةفسالفلالاوقأنمجَتنتسُيامك(درفلارهوجلاو
وهف،ًايقيقحًانايكهلنأىلعلدتةزيمبزيمتياليذلا
الكلذلو.ةيحانلاهذهنمٌءاوسةيسدنهلاةطقنلاو
عم»هللا«نأل»درفلارهوجلا«هنإهللانعلاقُينأحصي
لدتتازيممهل،هيفبيكرتيأدوجومدعوهتينادحو
نمدبالناكاذإو.ًاصاخًانايكوأًانيعتهلنأىلع
ىَّـمسينأنكمملانمف،رهوجكهللاهبىَّـمسُيمسا
رهاوجلالثمسيلهنأةظحالمعم.»يقيقحلارهوجلا«
لكنمهنأذإ،ضرعورهوجنمنوكتتيتلاةقولخملا
هرهوجنأل،ضحمرهوجوه)ريبعتلازاجنإ(هيحاون
.عبارلابابلايفليصفتلابحضتيسامك،دحاوهنيعتو
ةقلطملاةدحولابنيلئاقلاىلعلمحينوطالفأناكو
ةدحولاف،ةدحولايضتقتةرثكلاتناكاذإ«:لاقف
اهنإتايهاملانعانلقاذإاننأل.ةرثكلايضتقتاهرودب
اننإف،ةرثكلانمًائيشاهيلإفضنملو،ةتباثةدحو
ةيحورتانئاك»تايهاملا«و.»ةكرحلاوةايحلااهبلسن
اهربتعاو،لزألاذنمةدوجوماهنأنوطالفأرَّـوصت
تقلُخيذلالاثملاو،ةروظنملاتانئاكلليقيقحلادوجولا

،ةلوجرلانأدقتعيناكًالثمف.تانئاكلاهذههيلع
ىلعو،لاجرللاهدوجويفةقباس)لاجرلاةيهاميأ(
لاقو.تانئاكلايقابعملاحلااذكهو.اوقلُخاهلاثم
اذإف.نيئيشدوجويضتقيلمحلك«:ًاضيأنوطالفأ
ريغهسفنلوقلااذهنإف،دحاودوجولانإًالثمانلق
دبالف.ةدحولاودوجولاامه:نيتفصبانلقاننأل،نكمم
ةدحودوجولا«:ًاضيألاقو.»ةرثكلابلوقلانم
نكل.ةدحولانمضتتةرثكوهوأ،ةرثكلانمضتت
سيلهنأامك.ملعلانكمأاملالإو،ةقلطمةرثكسيل
ةلأسمتسيلو.لمحلانكمأاملالإو،ةقلطمةدحو
،بسحفسحملادوجولاوأتاسوسحملابةصاخةرثكلا
دوجووأسوسحملاريغدوجولابقلعتتًاضيأاهنإلب
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ةفسالفلاضعبو،نوطالفأنأبًاملع.»تايهاملا
نيلئاقلاىلعنوّدريلصفلااذهيفنيروكذملانيرخآلا
مهنأ،مهلاوقأنمًاضيأجَتنتسُينكلو،دوجولاةدحوب
كانهتسيلهنأو،ةرثكبةمئاقةدحولكنأنوري
.اهيفةرثكالةيقيقحةدحو
رهوجلاالإتانئاكلانمىنثتسُيال«:وطسرألاقو
تانئاكلانمًانئاكربتعُيالدرفلارهوجلانأيأ»درفلا
ًانايكهلنأىلعلدتةزيمبزيمتيالهنأل،ةيقيقحلا

نكمي،هنيعبًادحاوًائيشنإ«:ًاضيألاقو.ًاصاخ
نيبلصفلانكمياليأ»ًاريثكوًادحاونوكينأًامامت
.هيفةرثكلاوةدحولا
نبىسومونوليفلاوقأنمجتنتسُي:دوهيلاةفسالف.٢

ةينادحولكنأ،دوهيلاةفسالفنمامهريغونوميم
فاصّتاو،ةصاختافصاهل)اهتقدتناكامهم(
عوننمةرثكىلعاهلومشوهةصاختافصبةينادحولا
.ام
ريثكلاسيل«:لجيهلاق:نييحيسملاةفسالف.٣

ناهجوامهلب،ىرُيامكنيضقانتمنيفرطدحاولاو
توْمَسكنأول،رمألاةياهنيفنايقتليةدحاوةقيقحل
.دوهعملاقّيضلاىوتسملاقوفةبترمىلإكريكفتب
دحاوودحاويفريثكيهحيحصلااهانعميفةيمكلاف

نيذهنيبقيرفتلالواحتنأأطخلانمو،ريثكيف
تادحونمنوكتيالًادحاودجتنلف.نيهجولا
ولو.دحاويففلتأتالتادحودجتنلو،ةريثك
اهلاصعبرفظينأديرينمكتنكل،كلذتلواح
.»دحاوفرط
ىنغالو.اهترثكنعةدحوللىنغال«:سوهبهلاقو
تسيلةدحولا«:زتنبيللاقو.»اهتدحونعةرثكلل

لاقو.»اهريغنعتزيمتامالإو،ةدرجموأةيلاخ
وأ»يلكءيشىلعلدتدوجولايفةملكلك«:دناربرب

عمةدحولابهذمضراعتيال«:لسرلاقو.عماج
ىلع،فيكلايفةدحويهةدحولانإف،ةرثكلابهذم
.»رهوجلايفةرثكيهةرثكلانأنيح

رهوجللدوجوال«:انيسنبالاق:نيملسملاةفسالف.٤
رهوجلايأ(سيفنلارهوجلا«:ًاضيألاقو.»درفلا
مايق«:هريغلاقو.»ةروصويلويهنمنَّـوكم)يقيقحلا
وأ،ءازجأةثالثوأنيئزجنمهلدبالهتاذبءيشلا
رهوجلا«:هدبعدمحمخيشلامامإلالاقو.»ءازجأةينامث
ال،ًامهوالوًالقعالوًالعفةمسقلالبقياليذلادرفلا

مئاقيقيقحرهوجلكنأكلذىنعمو.»هلةقيقح
.هوجولانمهجويأبةرثكب

اهنمو.ةينادحولايفءاملعلاوةفسالفلاءارأيههذه
ءاوسدوجولايفةينادحولكنأنوريمهنأنيبتي
وأ-ةرثكبةمئاقةينادحويه،ةيحوروأةيدامتناك
ىرخألابوأاهتقيقحرهظتتازيمميرخآريبعتب
.تاقالعوأًابسناهتاذنيبواهنيبلعجتو،اهتينادحو
تازيممتدقفكلذنعةينادحوتّذشاذإهنأو
اهلدوجوالةيمهوةينادحوتناكو،ةيقيقحلاةينادحولا

ةطقنلالثمكلذيفاهلثم،ًاقالطإةقيقحلاملاعيف
انلةكردملاقئاقحلاعمقفتتمهؤارآو.ًامامتةيسدنهلا
.قافتالالك

وأ،هللاابةقئاللاةينادحولا:عباسلالصفلا
ةعناملاةعماجلاةينادحولا

موقت،ةيحوروأتناكةيدام،ةينادحولكنأىلإانيهتنا
هذهنأو،تاقالعوأبَسِناهتاذنيبواهنيبأشنتتازيممب
هللاناكاذإف.اهتينادحوةقيقحّنيبتيتلايهتازيمملا
،ةصاختازيممبًازيمتمًاضيأنوكيالأ،هتاذبًامئاقًادحاو
هنيبتاقالعاهببسبًاضيأأشنتو،هتينادحوةقيقحىلعلدت
عماهنيعهتاذنوكتالأ،قدأريبعتبوأ؟هتاذنيبو
تازيممبزيمتت،اهيفبيكرتيأدوجومدعواهتينادحو
؟اهسفننيبواهنيبتاقالعاهببسبأشنت،ةصاخ

ةقيقحلاعمقفاوتياموهاذهنأل،معنًاعبط:باوجلا
اممليصفترثكأبحضتيسامكو،انلحضتاامكقفاوتلالك
.يلي

ةصاختازّيممبزيمتتهللاةينادحونأىلعةلدألا

لكو.صاخّنيعت)لوألابابلايفانركذامك(هللا.١
نمف.هتقيقحنيبتتازيممهلصاخنيعتهلنئاك
نوكينأ،قدأريبعتبوأ(تازيممهللانوكتنأدكؤملا

.هتقيقحّنيبت)تازيممبًازيمتمهتاذبوه
ةلماعتراصمثًالزأةلطاعنكتملهللاتافصنأامب.٢

نئاكيأدوجولبقًالزأةلماعتناكلب،قلخامدنع
مدعوهتابثعمبسانتياماذهنأل(تانئاكلانم
اذهنمثلاثلالصفلايفانركذامك،ريغتللهضرعت
)بابلا
عملزألايفهتافصسراميناكهنألقعُيالهنأامبو.٣

عماهسراميناكهنألقعيالو.هلكيرشالهنأل،هريغ
ناكهنأكشالًاذإ.هيفبيكرتالهنألهتاذنمءزج
.اهسفنهتاذنيبوهنيباهسرامي

ةيحيسملاوةفسلفلانيبهللاةعناملاةعماجلاةينادحولاوأ،هللاابةقئاللاةينادحولا:عباسلالصفلا

١٧
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



مدعواهتينادحوعمهتاذتناككلذكرمألاناكاذإو
لعجت،ةلماكتمتازيممبةزيمتماهيفبيكرتدوجو
ًايلمعًارمأًالزأهتاذنيبوهنيبتافصلاهذهلهتسرامم
هتاذونئاكنيبتافصلاةسرامملليبسالهنأل،ًايقيقح
.ةصاختازيممبًازيمتمناكذإالإ
امك(لدتًالثمةلادعلاةفصنإلوقنكلذحاضيإلو
درفلانئاكلايفلداعتلاو،لداعتلاىلع)نوطالفألوقي
ةلادعلابهللافاصّتافكلذلو.ماجسنالاوقفاوتلاهانعم
.هتاذنيبوهنيبماجسناوأقفاوتدوجوىلعلديًالزأ
ىلعلديهتاذنيبوهنيبماجسناوأقفاوتدوجوو
ةبحملاةفصنأامك.هتاذنيبوهنيبتاقالعدوجو
،لقألاىلعنينثانيبةبيططباوردوجوىلعلدت
هللافاصّتافكلذلو.بوبحمرخآلاوبحمامهدحأ
نيبوهنيبةصاختاقالعدوجوىلعلدي،ًالزأةبحملاب
يفانلمأتاذإف.تافصلايقابعملاحلااذكهو.هتاذ
تاقالعدوجوىلعلدتاهنأاندجوًالزأاهبهللافاصّتا
هنيبهللاتاقالعدوجوللاجمالًاعبطو.هتاذنيبوهنيب
نكميةصاختازيممبًازيمتمناكاذإالإ،هتاذنيبو
.تاقالعلاهذهاهببسبأشنتنأ
،ًالزأهتاذنيبوهنيبةقالعهلنكتملهللانأانضرفول.٤

تناكل،هبينتعملاوهقلاخهنألملاعلابةقالعهلنإانلقو
اهلنكيملةقالعيفلخدهنأكلذلةيمتحلاةجيتنلا
الهنأامبو!ّريغتورّوطتدقنوكيف،ًالزأهتاذيفساسأ
ةقالعهلنأبميلستلانمرفمالًاذإ،ريغتيالوروطتي
وهفًاذإكلذكرمألانأامبو.هتاذنيبوهنيبةيلزأ
هذهأشنتنأاهببسبنكميةصاختازيممبزيمتي
.ًافنآانركذامكةقالعلا
هللاتاقالعدوجوبةفسالفلانمريثكدهشدقواذه.٥

اهرهوجيفةيهلإلاةايحلا«:روليتلاق.هتاذنيبوهنيب
نيبواهنيبنأيأ»تاذلاوتاذلانيبلاصتالعفيه
اهكردنيتلاتاقالعلا«:زتنبيللاقو.تاقالعاهسفن
ةجيتنيهيجراخلاملاعلايفةفلتخملارهاوظلانيب
ماجسناالو.»يلزألاماجسنالاهيلعقلطُيميدقريبدتل
:يبرعلانبييحملاقو.تاقالعكانهتناكاذإالإ
نأامبو.»ًاهلإنكتمل،بسِّـنلانعتَّـرعتولتاذلا«
رخآريبعتبوأبَسِنبزيمتيوهفًاذإتاذهللا
:نيملسملاسرفلاةفسالفدحألاقو.تاقالعب
.»اهتاقالعوةينادحولابسننمضتتةيهلإلاةينادحولا«
ليلدةيهلإلاةينادحولايفتاقالعوأبسندوجوو
هذهاهببسبأشنت،ةصاختازيممبزيمتتاهنأىلع
.فلساميفانلقامكتاقالعلاوأبسنلا

»بسِّـنلا«ةملكلمعتسادقيبرعلانبانأيلودبيو
ًاعنمنكلو.»تاقالعلا«ةملكهبانلمعتسايذلاىنعملاب
نأانبوصتسا،ظافلألايناعممهفيفسْبَلثودحنم
ةملكو،دامجلابصتخياميف»بسنلا«ةملكلمعتسن
.ءايحألابصتخياميف»تاقالعلا«

يفبيكرتدوجومدعوهتينادحوعمهللانأامبنآلاو
نأنكميالتازيمملاهذهفًاذإ،ةصاختازيممبزّيمتيهتاذ
نوكتنأنكميالو.هلكيرشالهنأل،هتاذريغنوكت
الهنأل،هتاذنيعيهنوكتنألب،هتاذيفءازجأوأرصانع
،ةيحورنوكتنألبةيدامنوكتنأنكميالو.هيفبيكرت
عونيأبةدودحمنوكتنأنكميالو.هيفةدامللرثأالهنأل
الهتاذنأل،دودحلانعةهّزنمنوكتنألب،دودحلانم
نأنكميال،اهببسبةئشانلاتاقالعلانأامك.ّدحاهّدحي
لبقوًالوأنوكتنألب،تانئاكلادوجوىلعةفّقوتمنوكت
لامكلالكلماكهنأل،ًالزأاهسفنهتاذنيبوهنيبءيشلك
،ءايشألانمًائيشبستكيالو،هلءدباليذلالزألاذنم
.قالطإلاىلعرّوطتيوأّريغتيالو

نوكتنأنكميالهللاةينادحونأانلّنيبتيمدقتامم
الةقلطمةينادحووأ،ةيباجيإلاتافصلانمةدرجمةينادحو
ةينادحونوكتنأدباللب.ًالزألعفلاباهتافصدوجوللاجم
هذهنوكتنأو،اهبةقئاللاةيباجيإلاتافصلالكبفصتت
نأدبالرخآريبعتبوأ.ًالزألعفلابلبةوقلابسيلتافصلا
اهلةينادحووأ،يقيقحنايكتاذهللاةينادحونوكت
تاقالعاهتاذنيبواهنيباهببسبأشنت،اهبةصاختازيمم
دوجونعرظنلافَْرصب،دبألاىلإلزألاذنمةصاخ
ىَّـمستمسانمدبالناكنإو.اهدوجومدعوأتاقولخملا
وأ»ةعناملاةعماجلاةينادحولا«اهيمسننأنكمملانمفهب
تازيممللةلماشوأةعماجاهنأل،»ةعناملاةلماشلاةينادحولا«
ىلإجاتحينكيملتازيمملاهذهببسبهللانألو،ةروكذملا

.ًالزألعفلابهتاقالعوهتافصدوجول،هتاذىوسءيش
ةهلآكانهنأةعناملاةعماجلاهللاةينادحوبدصقُيالكلذلو
هتاذنأاهبدَصقُيلب،هتاذيفًابيكرتكانهنأوأ،هللاعم
اهسفنبيه،قالطإلاىلعاهيفبيكرتاليتلاةدحاولا

زيمتتاهنأرخآريبعتبوأ،ةعنامةلماشوأ،ةعنامةعماج
ءيشلكنعاهئانغتساو،اهلامكبةقئاللاةيحورلاتازيمملاب
دانسإيفسيلفكلذكرمألاناكاذإو.لزألاذنم،اهريغ
هبوأًاكيرشهلنأهنممهفُيامهللاىلإةينادحولاهذه
.ًابيكرت
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اهيلعدرلاوتاضارتعالا

ةعماجهللاةينادحونوكىنعمنومهفيالنيذلاامأ
هتاذنيبوهنيبتاقالعاهبهلتازيممبهزيمتىنعمو،ةعنام
دوجومدععمضراعتتةينادحولاكلتنأنونظيف،ًالزأ
.ةيلزألابهدّرفتعمضراعتتتاقالعلاهذهنأو،هيفبيكرت
:اهيلعدرلاومهتاضارتعامهأيلياميفو

،لقألاىلعنينثانيبالإةمئاقتاقالعللموقتال«-١
ًالصأهلنوكتنألوقعملانمسيلف.هدحويلزألاوههللاو
نوكتالمهيأرىلعًءانبو.تاقالعلانمةقالعةيأًالزأوأ
.»اهبةصاختازيممهتاذل

لب،بسحفهريغعمةقالعلقاعلانئاكللسيل:درلا
ريغوأةيباستكاىلوألاف.هتاذنيبوهنيبةقالعًاضيأهل
يفءيشكانهسيلو.ةيلصأوأةيتاذفةيناثلاامأ،ةيلصأ
ريغالإهريغنيبوهنيبوأ،هتاذنيبوهنيبهلةقالعالدوجولا
.ًاصاخًانايكهلنأىلعلدتةزيمبزيمتيالهنأل،دوجوملا
هنايكهللقاعنئاكوه)ًايئاهنالناكنإو(هللانأامبو
هنيبتاقالعدوجوفًاذإ،يعقاولايقيقحلاهدوجووصاخلا
اذههبّلطتيولب،هدوجوةقيقحعمقفاوتيرمأهسفننيبو
زيمتموهفًاذإ،تاقالعلاهذهلثمهلنأامبو.هتاذدوجولا
ةينادحويفتاقالعلادوجولليبسالهنأل،ةصاختازيممب
.تازيمملانمةدرجم

نيبهلدحاليذلاقرفلاةاعارمعمعبطلاباذه
يأنيبةنئاكلاتاقالعلاو،هتاذوهللانيبةنئاكلاتاقالعلا
يههتاذوهللانيبةنئاكلاتاقالعلاف.هتاذولقاعنئاك
اليتلاةدحاولاهتاذلًالزأةمزالموهيفةيلصأتاقالع
هتاذولقاعنئاكيأنيبةنئاكلاتاقالعلاامأ.اهيفبيكرت
يتلاةعونتملازئارغلانعةئشاناهنأل،هيفةيلصأتسيلف
.هتاذاهنمةنّوكملاةفلتخملارصانعلانعوأهدادجأنعاهثرو
ىّمسُتاهنكلو.ةثداحوأةبسَتكمتاقالعيهفكلذلو
هدوجوببسبهيدلنوكتتيتلاتاقالعلاىلإةبسنلابةيلصأ

عمىتحهللاتاقالعامأ.هيفامبهلاصتاوملاعلايف
اهنعءيشلكملعيهنأل،ةيباستكاتسيلفةثداحلاتانئاكلا
لَخلبق

ْ
.اهق

،ةرثكبهمايقىلعةصاختازيممبهللازّيمتّلدي«-٢
.»امةرثكهبتسيلهنألاحلاو

وأرصانعهللااهبزيمتييتلاتازيمملاتسيل:درلا
ةزيمتملاهتاذنيعيهلب،هبةنرتقمًارومأوأ،هيفًءازجأ
الهنأل،اهريغنعاهئانغتساواهلامكبقئالوهاملكب
ىنعملابةرثكتسيلةروكذملاتازيمملاف.هيفبيكرت
،هللاةيتاذلاةيلصألاصئاصخلايهلب،تانئاكلايففورعملا
ًاهلإوأ،ًايمهوًاهلإنوكيلبًايقيقحًاهلإنوكيالاهنودبيتلاو
نونمؤينيذلاةفسالفلالوقيامك،ًالزأةلطاعهتافصتناك
يتلايهتازيمملاهذهنأل.ةقلطموأةدرجمهتينادحونأ
نمدرجملاهلإلاوهسيلف.هنُّيعتنيعيهوأ،هللاّنيعت
لب،ًالزألمعالبتناكتافصبفصتييذلاوأ،تافصلا
لكتناكيذلاو،لامكلاتافصلكبفصتييذلاهلإلا
تانئاكلانمنئاكيأدوجولبقيأ،ًالزألعفلابهتافص
لكنعهتاذبهئانغتساوهلامكعمقفاوتييذلارمألا-هاوس
.ّريغتلاورّوطتللهضّرعتمدعو،دوجولايفءيش

امأ.ءازجأوأرصانعيهتانئاكلااهبموقتيتلاةرثكلاو
يهلب،ءازجأوأرصانعتسيلفهللااهبزيمتييتلاةرثكلا
.اهبدرفتييتلاةبكرملاريغةينادحوللةيلصألاصاوخلا

تازيمملاهذهبهللازّيمتىلعضارتعالللاجمالو
هيلإتافصلادانسإدرجمنأل،ةرثكىلعلدتاهنأىوعدب
،هيلإتافصلاهذهاندنسأاذإف.هيلإةرثكدانسإهانعم
تازيمملاكلتانركنأمث،ًالزألعفلابهيفاهدوجوبانمّلسو
وأ،ببسنودةجيتنهدوجوبانلقدقنوكن،كلذدعب
نوكتالتافصلانأل،لطابكلذلكو.ةقيقحنودرهظمب
الةلعلاهذهو.ةّلعنماهلدباللب،اهتاذءاقلتنملعفلاب
هنأل،اهنيعهللاتاذاهبزيمتتتازيممىوسنوكتنأنكمي
الو،هتاذنيبوهنيبتاقالعهببسبأشنتهيفبيكرتال
ًاذإيهتازيمملاهذهف.ًالزألعفلابهتافصلعجيهلكيرش
هللاةينادحوةقيقحتامزلتسمنم)ريبعتلازاجنإ(
،دوجولايفءيشلكنعهئانغتساو،ةيلزألابهدّرفتو،ةضحملا
.قالطإلاىلعاهراكنإلليبسالكلذلو

تانئاكلانيبةدوجوملاتاقالعلاذاّختاحصيال«-٣
هنيبهللاتاقالعدوجوبوجوىلعًاليلداهتاوذنيبوةلقاعلا
ىلعقولخملاتافصقيبطتّحصيالهنأل،هتاذنيبو
.»قلاخلا

دوجوانجتنتسالب،ًاقالطإكلذلعفنملاننإ:درلا
تافصلابهفاصتاةقيقحنمهتاذنيبوهنيبهللاتاقالع
رمألا،هاوسنئاكيأدوجولبق،ًالزأاهلهتسرامموةيباجيإلا
ءيشلكنعهتاذبهؤانغتساو،قلطملاهلامكهبلطتييذلا
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ةفسالفلالاوقأوتانئاكلابةصاخلاةلثمألاامأ.دوجولايف
هنيبتاقالعدوجونأئراقلافرعيلالإاهركذنملف،اهنع
انيدلةكَردُمةتباثةقيقحوهلب،ًابيرغًارمأسيلهتاذنيبو
.اهراكنإلليبسالو،ًامامت

يفقيمعلالمأتلااوفلأيملسانلامظعمنأل:لوقنًاريخأ
اوملعلاونطفولنكلو.دحاوهنإلوقلابنوفتكي،هللاتاذ
هنّيعتتازيممبًازيمتمناكاذإالإًادحاونوكيالدحاولانأ
.ةعماجةينادحوًاذإيهةيقيقحلاةينادحولاف.هتقيقحرهظُتو
ةعماجةينادحويهفًاذإ،ةيقيقحهللاةينادحونأامبو
نكل،ًاقالطإاهتحصيفكشالةقيقحهذه-ًاضيأةعنامو
رواستيتلاكوكشلاةرثكو،كاردإلاقوفاهومسلًارظن
نعثّدحتلالبقبجاولانمىرن،اهتهجنمسانلاضعب
رابتعاىلعبترتتيتلاتالكشملايفلمأتننأاههنك
انلّنيبتاذإىتح،ةقلطموأةدرجمةينادحوهللاةينادحو
نأكلذدعبانيلعلهس،اهللحيأدوجومدعواهدّقعت
ةعماجةينادحويههللاةينادحونأبًاماتًاعانتقاعنتقن
.ةعنام

ةدرجملاةينادحولاتالكشم:ثلاثلابابلا
ةقلطملاةينادحولاو

:ىرنبابلااذهيف
هتاذوهللاتافصنيبةقالعلاةلكشم.١
ملاعلالصأةلكشم.٢
ملاعلانّوكتةيفيكةلكشم.٣
ملاعلابهللاةقالعةلكشم.٤
هللاةيهامةلكشم.٥

تافصنيبةقالعلاةلكشم:لوألالصفلا
هتاذوهللا

اهيفةفسالفلاءارآ-ًالوأ

هللاتافصيفةفسالفلاءارآنعلوألابابلايفانثدحت
نأو،هيلإتافصلادنسأمهضعبنأانركذولامجإلاهجوىلع
ءيشب،اهيفمهءارآنآلاضرعنو.هنعاهافنرخآلاضعبلا
:ليصفتلانم

:نانويلاةفسالف-١

يضتقتةدارإلانأل،ةدارإلانعهّزنتيهللا«:وطسرألاق
بلطيناكلبلطيناكولهنأل.بلطيالهللاو،بلطلا
،مهبلطيناكهريظننييلزأدوجومزلتسيًالزأهبلطو،ًالزأ
الهنأللاحماذهو.هنملقأوهامبلطنعههّزنتلكلذو
ملعيالهللا«:ًاضيألاقو.»قالطإلاىلعهلكيرش
ًالزأهملعو،ًالزأملعيناكلاهملعيناكولهنأل،تانئاكلا
نعههّزنتلكلذومهملعيناكهريظننييلزأدوجومزلتسي
.»هركذقباسلاببسلللاحماذهو.هنملقأوهامملع
ةملكبةقوبسمهللاىلإتافصلادَنسُت«:نيطولفألاقو
...قوفو،لامكلاقوفو،دوجولاقوفهنإلاقُيف)قوف(
الإ،رهاظلايفًابجومناكنإوفصولااذهو.»...قوفو
نمهللادّرجدقوطسرأنوكيكلذبو.ةقيقحلايفبلاسهنأ
هنعتافصلاىفندقنيطولفأنوكيو،ةدارإلاوملعلا
ًاهلإهلعجدقنوكييرحلابوأ،ًالكشهيلإاهدنسأوًاعوضوم
ىوس،كلذلببسنمكانهسيلًاعبطو.ًايقيقحالًايلايخ
.ةقلطموأةدرجمهللاةينادحونأامهداقتعا

:دوهيلاةفسالف-٢

هللافْصَو«:هصخلمامنوميمنبىسوملاق
هتهجنمهقحلياليذلاحيحصلافصولاوهبلاوسلاب
بلطتيهنأل»ميظعرطخهيففتايباجيإلابهفصوامأ.رّثكت
نبانأكشالو.هتاذيفبيكرتوأهعمءاكرشدوجو
هيلعرذعتهنأل،هللانعةيباجيإلاتافصلاىفننوميم
هتينادحورابتعانيبو،ًالزألعفلاباهدوجونيبقيفوتلا
لاقو.لاحمامهنيبقيفوتلانأذإ،ةقلطموأةدرجمةينادحو
عمسلاوأةدارإلابفصويالو،لقعهلسيلهللا«:ازونيبس
نملاقتنالايضتقتتافصلاهذهنأل،اضرلاوأرصبلاوأ

الهنألو.لاحىلإلاحنملقتنيالهللاو،لاحىلإلاح
كلذبو.»تافصلاةرثكورهوجلاةدحونيبقيفوتلانكمي
هلعجوأ،ًايقيقحالًايلايخًاهلإهللالعجدقازونيبسنوكي
.ىرخألاهلاوقأضعبنمحضتيامك،ءاوسملاعلاووه

:نييحيسملاةفسالف-٣

النييحيسملاةفسالفمظعمنإلوقنمهراكفأميدقتلبق
مظعمّربعيالامك،ةيحيسملايأرنعمهلاوقأبنوّربعي
مهنأل،اهيلإنوبستنييتلانايدألاءارآنعنيرخآلاةفسالفلا

ةظحالموجرنف.اهدحومهلوقعقطنمءارونوداقنيًاعيمج
ةفسالفلاوقأامأ.ةيتآلالوصفلايفولصفلااذهيفكلذ
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يفةيبروألاةفسلفلا«نمةسبتقمفانهةدراولانييحيسملا
.»طيسولارصعلا

نيعيههللاتافص«:سونيطسغوأسيدقلالاق
تافصعيمجبفصتيهللا«:ينيوكألااموتلاقو.»هتاذ
نمرشبلاىدلًامهفرسيأةيبلسلاهتافصنكل،لامكلا
نيعو،هتيهامنيعهللا«:ًاضيألاقو.»ةيباجيإلاهتافص
ةقلطملاةطاسبلايفانتتافصلانأل،هتافصنيعو،هدوجو
تافصلاقلطننأبجي«:لاقكلذلو.»ىلوألاةلعللةبجاولا

ىلعهباهقلطنيذلاكاذنعفلتخيٍرابتعابهللاىلع
فلتخيٍرابتعابناسنإلاىلعةبيطلاقلطنامك،تاقولخملا

نوجلاقو.»ًالثمحافتلاىلعهباهقلطنيذلارابتعالانع
يهف،طقفٍداقتعاعوضوميههللاتافص«:توكس
ٍةعطاقٍةلدأىلإلقعلاغلبيال،ةيقيقحتسيلوةيرابتعا

ًازيامتهتافصنملعجننأعيطتسنالاننأامك.اهيلع
ءالؤهفكلذلو.»ةيهلإلاتاذلاىلعةرثكلالخدُنالئل،ًاينيع
تافصلادانسإنأمومعلاىلعنورياوناكًاضيأةفسالفلا
ةدرجمةينادحوهتينادحورابتعاعمضراعتيهللاىلإةيباجيإلا
.ةقلطموأ

:نيملسملاةفسالف-٤

لبال،ًاضيأنيملسملاةفسالفةلكشملاهذهتلغش
مهئارآةصالخيلياميفو،مهريغتلغشاممرثكأمهتلغشو
:اهمهأو

:ةيتافصلاةقرفتلاق:هتاذبهللاتافصةقالع)أ(
ول«:تلاقاهرظنةهجوديكأتلو.»هتاذريغهللاتافص«
تافصىرينأعاطتسالناسنإلانعباجحلافشُك
ةهجوديكأتلو.»هتاذنيعهتافص«:ةلزتعملاتلاقو.»يناعملا
دوجوتبثأنم«:اهئامعزدحأءاطعنبلصاولاقاهرظن
:ةرعاشألاتلاقو.»نيهلإدوجوتبثأدقفهللاةميدقةفص
لاقو.»اهريغيهالو،هتاذنيعيهتسيلهللاتافص«
باجيإلاقيرطنمبرقأبلسلاقيرط«:ةفسالفلاضعب

قئاقحتسيلتافصلا«:مهريغلاقو.»هللاتافصمهفيف
:يرصبلامشاهوبألاقو.»ةيرابتعارومأيهلبةيتاذ
لاقو.»مدعلاودوجولانيبطسواهتلمجيفهللاتافص«
امعمضقانتياهدوجونألةفصبفصتيالهللا«:رمعم
زوجيال«:دشرنبالاقو.»ماتديحوتنمهتاذلبجي
ةرثكدوجومزلتسيكلذنألهتاذنعةدئازهللاةفصتابثإ
نميناعملاتافصدوجوناكنإ«:انيسنبالاقو.»هيف
يفددعتلاىلإيدؤياذهو،تاذلابدوجولاةبجاوتناكاهتاذ

.اهلًالعافهللاناكهللانماهدوجوناكنإو.بجاولا
بجاولانوكيف،اهلًالباقنوكيهلتافصاهنوكفصوبو
.هتطاسبوأهتينادحوعمقفتيالاماذهو،ًالباقوًالعاف
ًاءزجتناكالإو،ةدئازتسيلوةيدوجوتسيلتافصلاف
امأ.»لاحماذهو،ةبكرمهتاذنوكتف،اهلةموقموتاذلانم
لقعلاقوفهتاذوهللاتافصةفرعم«:نولوقياوناكففلَّـسلا
نيعيههتافصتناكاذإاميفاوثحبيملكلذلو»يرشبلا
نعسنأنبكلاملئسامدنعًالثمف.اهريغوأ،هتاذ
ريغءاوتسالا«:لاق»ىوتساشرعلاىلعنمحرلا«ىنعم
لاؤسلاو،بجاوهبناميإلاو،لوقعمريغفيكلاو،لوهجم
.»ةعدبهنع

:ةيديرتاملاةقرفتلاق:هللاتافصروهظتقو)ب(
:دضعلاودعسلالاقو.»اهتاذيفةميدقيناعملاتافص«
قيرطبىلوملانعةئشاناهنأل،طقفنامزلابةميدقاهنإ«
ءامعزضعبناكو.»ةثداحاهنإ«:ةيماركلاتلاقو.»ةلعلا
نإ«:لوقلابهللاتافصمدِقبنيلئاقلانودقتنيةلزتعملا
هللانإمكلوقبمّتبثأفمتنأامأ،ءامدقةثالثاوتبثأىراصنلا
الىراصنلانأبًاملع(.»ءامدقةينامث،ةميدقتافصينامث
ليصفتلابحضتيامك،دحاوميدقبلبءامدقةثالثبنونمؤي
يفهللاتافصيفمالكلا«:مهريغلاقو.)عبارلابابلانم
يأ.»اهناكمإوأاهبوجوبلوقلاحصيالهنأل،ةبوعصلاةياغ
.اهثودحوأاهتيلزأب

نايدألافالتخاىلعةفسالفلاءارآةصالخيههذه
.هتاذوهللاتافصيفاهيلإنومتنييتلا

؟مهؤارآتبراضتاذامل:انسفنألأسنلنآلاو

هللاتافصنيبةقالعلاكاردإاوعيطتسيملمهنأل:باوجلا
.هتاذو

؟ةيباجيإلاتافصلاهنعمهمظعمىفناذاملو

هيلإاهدانسإنيبقيفوتلااوعيطتسيملمهنأل:باوجلا
.ةدرجموأةقلطمةينادحوهتينادحورابتعاو

:ةلكشملاصخلم-ًايناث

اهدازاممو.ةدقعمةلكشمهتاذوهللاتافصنيبةقالعلا
عاطتسُيالةلدأبهيأرزّزعةفسالفلانمقيرفلكنأًاديقعت
نمىرنكلذلو.ةلوهسباهيفأطخلاعضومنعفشكلا
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ةئيهىلعةلكشملاهذهصخلميلياميفضرعننأبجاولا
انلحضتيل،اهللقعلاةهجاومبسحب،باوجولاؤس
.لاكشإلليقيقحلاساسألا

؟تافصهلتسيلمأتافصهللاله-١
هلدوجوملكو،دوجومهنألتافصهل:باوجلا
هللاتافصنإنيلئاقلاةجحطقستكلذبو.تافص
مدعلانيبطسواهنإوأ،داقتعادرجماهنإوأ،ةيرابتعا
.دوجولاو

وأةيبلسيهلهف،تافصهللاتناكاذإ-٢
؟ةيباجيإ
تافصةيبلسلاتافصلانأل،ةيباجيإاهنإ:باوجلا

،هيلإصقنلادانسإهانعمهللاىلإاهدحواهدانسإو،ةصقان
نإنيلئاقلاةجحطقستكلذبو!لامكلالكلماكلاوهو
ىلوألانإوأ،ةيباجيإلانودةيبلسلاتافصلابفصتيهللا
.ةيناثلانمهلامكلةبسانمرثكأ

هيلعقَلطُتلهف،ةيباجيإتناكنإو-٣
رابتعابمأ،هريغىلعهباهقلطنيذلارابتعالاب
؟رخآ
نعفلتخيرابتعابهللاىلعتافصلاانقلطأنإ:باوجلا
تاذنعفلتخيىنعمبو،هريغىلعهباهقلطنيذلاكاذ
امبو.انيدلكَردمريغهللاحبصأل،اهنممهفُييذلاىنعملا
،هتقيقحىلعهكردننأوههتاذنعنالعإلانمهضرغنأ
فصتمهنأنلعأيتلا(تافصلابدصقهنأيفكشالًاذإ

ةجردبًاعبطنكل،اهنماهمهفنيتلايناعملاسفن)اهب
نأنكميالموحرهنأانلنلعأامدنعًالثمف.هعمبسانتت
امنإ،انيدلموهفملاىنعملابموحرهنأالإكلذبدصقدقنوكي
طقستكلذبو.هلَّـدحاليذلاهلامكعمقفاوتتةجردب

يذلاريغٍرابتعابهيلعقَلطُتهللاتافصنإنيلئاقلاةجح
.تانئاكلاىلعهبقلطُت

ريغمأ،هتاذيهلهف،ةيباجيإاهنإانلقنإو-٤
؟هتاذريغالوهتاذتسيلمأ،هتاذ
،اهلىنعماللاؤسلااذهنمةريخألاةرقفلا:باوجلا
كانهسيلذإ،هتاذريغوأهتاذنوكتنأامإهللاتافصنأل
له:فرعننأًاذإيفكيف.مدعلاالإنيرمألانيبطسو
انلعجهتاذاهنإانلقنإ؟هتاذريغمأ،هتاذيههللاتافص
تاذلاوًاتاذىنعملاوأ،ةفصفوصوملاوًافوصومةفصلا
دوجوانضرتفاهتاذريغاهنإانلقنإو.لطاباذهو.ىنعم
.لطابكلذلكو،اهبةقصتلموأهتاذنعةلصفنمءايشأ

نأنكميالنكل،هتاذريغيههللاتافصنأحضاوو
ةلماعنوكتنألب،اهبةقصتلموأهتاذنعةلصفنمنوكت
تناكاذإالإىتأتيالهتاذنيبوهنيباهلمعو.هتاذنيبوهنيب
اذهرخآيفليصفتلابحضتيسامك،ةعنامةعماجهتينادحو
.لصفلا

نئاكللاصفناالذإ،هتاذنعلصفنتالهللاتافصنإ
هيفبيكرتدوجوىلإيدؤيهباهقاصتلانألو،هتافصنع
نملوألاءزجلاوهاذه.)هيفبيكرتالهنألاحلاو(
اذهرخآيفهلحىلإليبسلاّنيبنوهسردنسيذلالاكشإلا
.لصفلا

ةثداحيهلهف،ةيباجيإاهنإًاضيأانلقنإو-٥
؟تاذلابةلولعممأ،ةميدقمأ
نمضلاؤسلااذهنمةريخألاةرقفلالخدت:باوجلا
هنأهانعمهللاتاذبةلولعمتافصلارابتعانأل،ىلوألاةرقفلا

ةيلزأتسيلوأ،ةثداحنوكتكلذلو،اهدجوأيذلاوه
ةثداحهللاتافصله:فرعننأًاذإيفكيف.هتاذةيلزأك
قلعتلاهللاىلإاندنسأةثداحاهنإانلقنإ؟ةميدقمأ
هبحاصضّرعيثداحبقّلعتلانأل.لطاباذهو،ثداحب
.كاذواذهنعهزنمهللاو،هيلعّريغتلاوأثودحلاءورطل
ناكًالزأهعمتانئاكدوجوانضرتفاةميدقاهنإانلقنإو
،هتاذيفبيكرتدوجوانضرتفاوأ،اهملكيواهعمسيواهبحي
نئاكنمرثكأدوجواهتسرامميفمزلتستتافصلاهذهنأل
نموأ،ةروصويلويهنم،بكرمنئاكدوجووأ،دحاو
الوهلكيرشالهللانأل،لطاباذهو.ضرعورهوج
.هتاذيفبيكرت

ًاضيأىلوتنسيذلالاكشإلانميناثلاءزجلاوهاذهو
.لصفلااذهرخآيفهلحىلإليبسلاحاضيإو،هتسارد

:باوصلانماهتناكمونيدلالاجرلولح-ًاثلاث

أجليتلالولحلاضرعننأبجاولانمىرنف،نآلاامأ
تافصلابهللافاصتانيبقيفوتللنايدألالاجراهيلإ
ًالوأفرعنل،ةقلطمةينادحوهتينادحونوكو،ًالزأةيباجيإلا
.باوصلانممهلولحةناكم

تانئاكلاىلإلزألايفهجتتهللاتافصتناكنإ«-١
نيبضقانتكانهسيلف،اهقلخينأهدصقيفناكيتلا
.»ةقلطمةينادحوهتينادحونوكوًالزأتافصلاهذهبهفاصّتا
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ىلإلزألايفهجتتتناكهللاتافصنأول:دقنلا
هذهدوجوناكل،اهقلخينأهدصقيفناكيتلاتانئاكلا
هللانأل.لطاباذهو،هتافصدوجولًايرورضًارمأتانئاكلا
دوجونعرظنلاّضغب،هتافصوهتاذيفلامكلالكلماك
.اهدوجومدعوأتانئاكلا

سيلكلذلو،اهيعيوهتاذدهاشيلزألايفهللاناك«-٢
نوكو،ًالزأةيباجيإلاتافصلابهفاصّتانيبضقانتكانه
.»ةقلطمةينادحوهتينادحو

رَّـذعت،ةقلطمةينادحوهللاةينادحوانربتعانإ:دقنلا
ىلإيدؤيلمعلااذهنأل،اهيعيوهتاذدهاشيهنإلوقلاانيلع
ىلإيدؤيامك،هتاذو)ب(وه)أ(امهنينثانمهللانّوكت
تسيلةقلطملاةينادحولاو.هتاذنيبوهنيبهلةقالعدوجو
لوقلاانيلعرَّـذعتامك.اهتاذنيبواهنيباهلةقالعالو،ةبكرم
نأل.ًالزأهتاذعمسيوأ،هتاذبحيوأهتاذديريناكهنإ

)ىرخألاهتافصلكللب(تافصلاهذهللزألايفهتسرامم
دوجووأ،ًالزأهلةمزالمتانئاكوأنئاكدوجوامإبّلطتت
تقولايفو،هلكيرشالدحاوهللانأامبو.هتاذيفبيكرت
ىلعسيللحلااذهفًاذإ،قالطإلاىلعهيفبيكرتالهسفن
.ًاضيأباوصلانمءيش

،هللاتافصةيلزأتابثإليرورضلانمسيل«-٣
الأًالثميرورضلانمسيلهنأل،ًالزأاهلهتسراممةرورض

نودًاريصبنوكيدقف،ًائيشرصبيملامًاريصبريصبلاىَعدُي
نيبضقانتكانهسيلكلذلو،هرصبيءيشكانهنوكينأ
نوكو،ءاوسنئاكيأدوجولبقتافصلابهللافاصتا
.»ةقلطمةينادحوهتينادحو

نوكينأنودريصبصخشكانهنوكيدقًاقح:دقنلا
هتاذيفلماكهللانأانكردأاذإنكل.هرصبيءيشكانه
هتاذلبستكيوأروطتيوأريغتيالكلذلهنأو،لامكلالك
تناكهتافصنأنكميالهنأانلَّـنيبت،قالطإلاىلعًائيش
،ةلماعتافصكلذدعبتحبصأمث،ةلطاعلزألايف
نملب.نامزلايفاهقلخيتلاتانئاكلادوجوببسب
ةجردلًالزأاهتاذءاقلتنمةلماعتناكهتافصنأدكؤملا
اهلمعو.هاوستانئاكلانمنئاكيأدوجولبق،لامكلا

دوجويضتقي،ةقلطمةينادحوهتينادحونأرابتعاىلع،اذه
هتاذيفبيكرتدوجووأ،ًالزأهلةمزالمتانئاكوأنئاك
.كاذنيحلمعهتافصلناكاملكلذالولهنأل.انبَّـرمامك
سيللحلااذهفًاذإ،هيفبيكرتالوهلكيرشالهللانأامبو
.كلذكباوصلانمءيشىلع

ةلادعلاوةمحرلايتفصنألقعُيالهنإلئاقلوقيدقو
دوجولبقهللايفلعفلابتناك،ىرخألاتافصاضعبو
لبقلمعلللاجماهلنكيملهنأل،ضرألاىلعسانلا
،ًالزألعفلابهللاتافصعيمجرابتعانإفكلذلو،مهدوجو
.ةعقاولاةقيقحلاعمقفتيال

عيمجوةلادعلاوةمحرلانإ:لوقنكلذىلعدرللو
ًاهوجواهنوكنعجرختال،هللاابةصاخلاىرخألاتافصلا
نوكتنأيهيدبلانمف.لزألاذنمهبفصتييذلالامكلل
يذلالامكلايفةلماعتافصلانمامهريغوناتفصلاناتاه
دوجولايفنئاكيأدوجولبقيأ،لزألاذنمهبفصتي

.هاوس

هللاىلإدِنسُيسدقملاباتكلانإرخآلئاقلوقيدقو
كانهنكيملهنأل،ًالزأناكبضغلانألَقعُيالو،بضغلا
ىلعلديبضغلانأامك.كاذنيحبضغللهللاوعديام
!ريغتيالهللاو،ّريغتلايضتقيرثأتلاو،هيفرثأتثودح

هللاةينادحوىلإانرظناذإ:لوقنكلذىلعدرللو
نأودبالرثأتلاأدبمنأانلحضتا،ةعنامةعماجةينادحوك
ةينادحولاهذهببسبهنأل،لزألاذنمهيفًادوجومنوكي
ًاملكتمو،ًادارموًاديرمو،ًامولعموًاملاعو،ًابوبحموًابحمنوكي
دَنسملابضغلانإف،كلذنعًالضف.لزألاذنم،ًاعماسو
ثودحهبدارُيال،رشلالمعبسانلامايقببسبهللاىلإ
،رشلالعفنعهئاضرمدعطقفهبدارُيلب،هيفلاعفنا
هبفصتييذلالامكللةيبلسلاهوجولانمهجوكلذو
رشلاضغبيولب،طقفريخلابحياللامكلانأل،ًالزأ
نأيهيدبلانمف،ًالزألعفلابناكهللالامكنأامبو.ًاضيأ
.ًاضيأًالزأهتاذيفساسأرشلادضبضغللنوكي

مَدِقمزلتسيالهللايفرصبلاوعمسلامَدِقنإ«-٤
مدقةردقلاوملعلامَدِقمزلتسيالامك،تايئرملاوتاعومسملا
نيبضقانتكانهسيلكلذلو.تارودقملاوتامولعملا
ةينادحوهتينادحونوكو،ًالزأتافصلابهللافاصتا
.»ةقلطم

أطخوهو،نيقباسلانيلحلاهبشيلحلااذه:دقنلا
لعفلابهتافصنوكتنأهللالامكيعاودنمهنأل،امهلثم
نأامبو.)كردنملمأًالزأاهلمعةيفيكانكردأءاوس(ًالزأ
دوجومزلتستًالزأتافصلاهذهنمةفصةيألهتسرامم
اذهفكلذل،هتاذيفبيكرتدوجووأ،هعمةيلزأتانئاك

ةيحيسملاوةفسلفلانيبهللاهتاذوهللاتافصنيبةقالعلاةلكشم:لوألالصفلا
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كيرشالهللانأل،ًاضيأباوصلانمءيشىلعسيللحلا
.هيفبيكرتالوهل

اميأ(يزيجنتلوألا:ةثالثتاقلعتمتافصللنإ«-٥
وهاميأ(يحولصيناثلاو،ىلاعتهتاذبميدق)لعفلابوه
اندوجودنع،ثداحيزيجنتثلاثلاو،انتاوذبميدق)ةوقلاب

.»ملاعلايف

تاهجنمهللاتافصطقفيأرلااذهفصي:دقنلا
،ميدقيزيجنتمساةيلزألاةهجلانماهيلعقلطيف،ثالث
انبهللاةقالعلةبسنلاباهتيحالصثيحنماهيلعقلطيو
اهلهتسراممثيحنماهيلعقلطيو،ميدقيحولصمسا
نيبيالهنكل.ثداحيزيجنتمسا،ملاعللهقلخدنعلعفلاب
كانهنوكتنأنودةميدقهللاتافصنوكتفيكانل
فيكالو،هتاذيفبيكرتكانهنوكيوأهعمةيلزأتانئاك
رّوطتللهضرعتكلذىلعبترتينأنودةثداحنوكت
ىلعةلكشملالحلضرعتياليأرلااذهفكلذلو.ّريغتلاو
.قالطإلا

فالتخاىلع،نيدلاءاملعلةيسيئرلاءارآلايههذه
هتينادحورابتعاوهللاتافصنيبقيفوتلايفمهبهاذم
امكةلكشملاتكرتدقانلحضتاامكيهو،ةقلطمةينادحو
.يه

ةلكشمللبسانملالحلا-ًاعبار

ةلكشمهتاذوهللاتافصنيبةقالعلاةلكشمتناكنإو
نأنكميالهنأل،لحاهلنوكينأدكؤملانمنكلةدقعم
لحلافرعنلو.هللاتاذيفضومغوأضقانتكانهنوكي
ءارآبراضتيفيقيقحلاببسلاًالوأفرعننأبجي
.عوضوملااذهيفنيدلاءاملعوةفسالفلا

؟ببسلااذهوهامف
ةدحوبنيلئاقلاءارآنعرظنلاانفرصاذإ:باوجلا
ىلإعجريتاذهللانأبنينمؤملاءارآبراضتنإف،دوجولا
هذهنأل،ةقلطمةينادحويههتينادحونأمهداقتعا
تازيممبزيمتتالاهنأاذإةضماغةينادحويهةينادحولا
اورظنمهنأولنكل.ًالزألعفلاباهبحاصتافصاهبنوكت
تازيممبةمئاقيأ،ةعنامةعماجةينادحوكهللاةينادحوىلإ
دحاوىلعىصعتساامل،ًالزألعفلابهللاتافصاهبنوكت
ىلعهنأل؟اذامل.هتاذوهللاتافصنيبةقالعلاكاردإمهنم
تناكاذإامعلؤاستلللاجمىقبيالةينادحولاهذهساسأ

ريغنوكتنأحضاولانمذإ،هتاذريغمأهتاذيههتافص
اهدوجوةلاحلاهذهيفهيلعبترتيالهتاذريغاهنوكو.هتاذ

طقفنوكتاهنأل،.هنعلاصفنالاوأهبقاصتلالاةلاحيف
اذإامعلؤاستلللاجمىقبيالو.هتاذنيبوهنيبةلماع
مدِقةميدقنوكتنأحضاولانمذإ،ةثداحوأةميدقتناك
هلةمزالمهتافصنوكتةينادحولاهذهساسأىلعهنأل،هتاذ
وأ،هعمةيلزأتانئاكدوجوكلذبلطتينأنود،ًالزأ
.هتاذيفبيكرتدوجو

ملاعلالصأةلكشم:يناثلالصفلا

اهيفةفسالفلاءارآ-ًالوأ

لاقف،ًاميظعًافالتخاملاعلالصأيفةفسالفلافلتخا
يلياميفو.ثداحهنإرخآلاضعبلالاقو،يلزأهنإمهضعب
:مهئارآمهأ

:نانويلاةفسالف-١
وأةهلآلانمدحأهعنصيململاعلا«:سطيلقريهلاق
عنُصناويحوتابننمهيفاملكو،ًالزأناكهنكل،رشبلا
لاقو.»ةمكحلانوناقوهيرورضيتاذنوناقبجومب
ملاعلاهنمعنُصيذلادودحماللايفخلارهوجلا«:نوطالفأ
ملاعلاقلخيملهللا«:وطسرألاقو.»يدبأيلزأوه،سحملا
.ًالزأناكًاضيأوطسرأرظنيفملاعلاف.»بسحفهكّرحلب

:دوهيلاةفسالف-٢
دوجوةلعهللا«:هصخلمامنوميمنبىسوملاق
.ريسعناهربلابثداحلاتابثإنكل.ثداحملاعلاو،ملاعلا
دقانكل،ملاعلاقلخهللانإلاقوقبسدقيحولانأالولو
هلعجيملو.»ميدقملاعلا«:ازونيبسلاقو.»ميدقهنإانلق
ناكهنأل،ًادحاوهللاووههلعجامًاريثكلب،بسحفًاميدق
)ةدرجمةينادحويههللاةينادحونأهداقتعاببسب(ىري
.هتاذبًامئاقسيلىلاعتهنأ

:نييحيسملاةفسالف-٣
:ينيوكألااموتلاقو.»ميدققلخلا«:توكسنوجلاق

اهتابثإىَّـتأتيالو،يحولااهيفلصفيةلأسمملاعلاثودح«
.»ناهربلاب

:نيملسملاةفسالف-٤
قبسوهملاعللهللاقْبَسو،ميدقملاعلا«:انيسنبالاق
ريغ،هلةمزالموًانامزلولعملاعمةلعلاو،لولعمللةلعلا
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الو،عبطلابًالعافسيلهللا«:دشرنبالاقو.»هنعةرخأتم
ةيببسلابملاعلاىلعهللامدقت«:ًاضيألاقو.»ةدارإلابًالعاف
هللانأكلذىنعمو.»هلظلصخشلامُّدقتك،نامزلابال
ملاعلانألب،مدعلانمملاعلاقلخيمل،امهداقتعابسح
.ًالزأهلمزالم

لحلاو،اهيلعدودرلافعضو،مهججح-ًايناث
:ةلكشمللبسانملا

لب،ًافازجمهءارآملاعلاةيلزأباولاقنيذلاةفسالفلاِقلُيمل
نونمؤينيذلانيدلاءاملعلواحدقو.ةريثكججحباهوديأ
ةينادحوهللاةينادحورابتعاعمضراعتيالملاعلاثودحنأ
كلذىلإاوعيطتسيملمهنكل،ةفسالفلاججحدينفت،ةقلطم
لحلامث،اهيلعدودرلاوججحلاهذهمهأيلياميفو.ًاليبس
.ةلكشمللبسانملا

ثعابيأب«:سولكوربلاق:)١(ةفسالفلاةجح
ذنمهيفلظيذلاتمصلادعب،قلخلاىلعهلإلاممص
وهاذهنأىأرهنألله؟قلخلايفهئدبىلإ،لزألا
اذهملعيناكامإوهف،باجيإلابرمألاناكنإ؟لضفألا
قفتيالملعلامدعفهملعيالناكنإف.هملعيالوألضفلا
كلذلبقهأدبيملاذاملف،هملعيناكنإو.ةيهولألاعم
.»؟دهعلا

داجيإلًايفاكناكامإهللا«:هصخلمامانيسنبالاقو
هدجوأاذاملف،هلٍفاكريغناكنإف.هلٍفاكريغوأ،ملاعلا

اذه؟ًارداقراصمثًازجاعناكله؟رخآنودنمزيف
ةردقلاقلعتتملف،هيلعًايصعتسمملاعلاناكلهمأ!لاحم
!لاحماذه؟هثادحإبةردقلاتقلعتف،ًانكممراصمث،هثادحإب
ةردقلاقلعتتملف،ًاثبعًالبقملاعلاثودحناكلهمأ
ةردقلاتقلعتفةمكحوضرغاذهثودحراصمث،هثادحإب
تاقوألاو،ةدحاوةلعلانأل،لاحماذه؟كلذدعبهثادحإب
ةردقلاقلعتتملف،ثادحإللةلآنكتمللهمأ.ةيواستم
؟كلذدعبهبةردقلاتقّلعتفةلآلاتدجُومث،ثادحإلاب
،ملاعلاثادحإلميدقلانمةدارإنكتمللهمأ!لاحماذه
هتردقتقلعتف،ةدارإاذراصمث،هثادحإبهتردققلعتتملف
ةلاحلاهذهيفنوكتةدارإلانأل،لاحماذه؟كلذدعبهب

حجرم،رخآنودنمزيفملاعلاقلخنإةصالخلاو.ةثداح
.»يلزأملاعلافكلذلو،حيجرتالب

،ةميدقةدارإميدقلل«:ةرعاشألاتلاق:اهيلعدرلا
ملف.هيفثدحيذلاتقولايفملاعلاثودحًالزأتضتقا

كلذف.ةميدقلاةدارإلابًادارمنكيملهنأل،كلذلبقثدحي
،حيجرتلايرابلاةدارإنمنأل.حجرملاوهميدقلاءاضتقالا
نودتقويفملاعلاقلخ«:ةلزتعملاتلاقو.»راتختنأاهلو
.»هبجويرمأللبهحّجريببسلسيل،رخآ

ةدارإلا«:انيسنبالاق:درلااذهلةفسالفلادقن
يفثودحللًاحجرمحلصتالميدقلااهئاضتقابةميدقلا
يفثودحلاىلإةميدقلاةدارإلاةبسننأل،رخآنودتقو
اذاملف.ءاوسهريغتقويفثودحلاىلإو،هيلإراشملاتقولا
نودلوألاتقولايفهثودحتحجروةدارإلاتضتقا
،اذهىلعكاذحيجرتوأ،كاذىلعاذهحيجرتنإ؟يناثلا
،زئاجريغفيفنلاامأ.الوأ،ءاوسامإةدارإلاىلإامهتبسن
نإو.لطاباذهو،ًارايتخاالًاماغرإملاعلاثادحإناكالإو
وأةدارإلانمحيجرتنودبامهدحأثدحلهف،ءاوساناك
يناثلاناكنإو.حجرمالبحيجرتلامزللوألاناكنإ؟هب
.»ًايلزأملاعلانوكيكلذلو.لطابامهالكو.لسلستلامزل
ىلعلديرخآنودنمزيفملاعلاقلخبلوقلا«:ًاضيألاقو
هنأل،هتاذيفةرثكدوجوىلإيدؤيرايتخالاو.راتخيهللانأ
بجاولايفرّثكتلاو.هحّجرتوأدصقلابجوتًةفرعممزلتسي
ناكهللانأىلعلديملاعلاثودحبلوقلا«:ًاضيأو.»لاحم
.»ماتلاهلامكعمقفاوتيالاماذهو.ًالزأةيلعافلاماتريغ

نيبضقانتال:ةفسالفلادقنىلعسونيطسغأدر
:لؤاستلللحمالو،تاقولخملاثودحوةيهلإلاةدارإلامَدِق
هلنكيملنمزلانأل،رخآنودنمزيفملاعلاهللاقلخاذامل
،نمزلاءدبوهقلخلاءدبنأذإ،ملاعلاقلخلبقدوجو
نيبةلضافمهيفتسيلمدعلانمملاعلاقلخفكلذلو
لمعيالهللاناكملاعلاقلخلبقنمزكانهسيلف.نينمز
.ًائيشهيف

سونيطسغأدرنأةلهولوألودبيدق:لحلاودقنلا
حضتيهيفلمأتلابنكل.ملاعلاةيلزأبنيلئاقلاةجحضحدي
نأىلعلديملاعلاثودحنأل،بسحفيئزجدرهنأانل
عمضراعتياماذهو،لمعيالناكنأدعبلمعدقهللا
هتهجاومبجييذلاضارتعالافكلذلو.هّريغتمدعوهتابث
:وهتاذلاب

لَخ«
ْ
ىلإبلسلاةلاحنمهلاقتناىلعلديملاعللهللاق

دقنوكياذإ،دوجوللةوعدلاىلإنوكسلانموأ،باجيإلا
هلبجيامعمضراعتياذهو.لمعيالناكنأدعبلمع
.»ماتتابثنم
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هللاةينادحوانربتعاول:لوقنضارتعالااذهىلعدرللو
ًادوجومناكهنأبميلستلانمّرفمناكامل،ةقلطمةينادحو

يفتافصهلتناكنإ(هتافصنأل،ًالزأنوكسلاةلاحيف
دانسإكلذلًاعبتانيلعرَّـذَعتلو،ًالزأةلطاعنوكت)ةلاحلاهذه
َلخلا

ْ
ىلإنوكسلانملاقتنالاهنمبلطتيناكهنأل،هيلإق
ّريغتللهضّرعتمدعوىلاعتهتابثبقيلياليذلارمألا،لمعلا
ةعماجةينادحوكهتينادحوىلإانرظناذإنكل.رّوطتلاوأ
ذنمةلماعهتافصنوكتنأيهيدبلانمهنأانلحضتا،ةعنام
ىلإبلسلاةلاحنمقلخلابلقتنادقنوكيالكلذلو،لزألا
نوكيسكعلابلب.لمعلاىلإنوكسلانموأ،باجيإلا
نيبوهنيبيلزألاهتافصلمعرهاظمنمرهظمدرجمقلخلا
كلذبو،هتاذيفريغتيأثودحيضتقيالاذهو.هتاذ
هللاقلخنأانلققحتيو،اهساسأنمةفسالفلاةجحطقست
.هتاذيفريغتثودحهيلعبترتيململاعلل

لبقلمعيناكهللانأىلإسدقملاباتكلاراشأدقو
حلٱاَنَأ«:لاقفقلخلاثودح

ْ
ُذْنُم،ُتْحِسُمِلَزألٱُذْنُمُةَمْكِ

لٱ
ْ

ُهَدْنِعُتْنُك...َضْرألٱ)برلا(َعَنَصْدَقْنُكَيَْملْذِإ.ِءْدَب
اهبتناكنإو،تايآلاهذهف.)٣١-٨:١٢لاثمأ(»ًاعِناَص
هللانأىلع،حوضولكبلدتاهنأالإ،ةيزاجملايناعملاضعب
.ًالماعناكلبقلخلالبقًالطاعنكيمل

يذلانمزلايفملاعلاهللاقلخاذامل:ضارتعالانعامأ
نأل.ًاقالطإهللاجمالف؟ةنمزألانمهريغنود،هيفهقلخ
تدجُواذإالإدجويالوهو،هتاذيفدوجوهلسيلنمزلا
نكيملسونيطسغألاقامكنمزلاف.تثدحوءايشألا
َلخلالبقًادوجوم

ْ
قلخفكلذلو،قلخلاثودحبدجُولب،ق

امك.نينمزنيبةلضافمهيفتسيلءيشاللانمملاعللهللا
هدوجودارأدقهللاوًاثداحملاعلاناكاذامل«:لؤاستلانأ
امكانهسيلهنأل،ًالزأهلمعيًالزأهللاهديريامو؟ًالزأ
لاجمهلسيل»ديريامدرجمب،ديرياملمعنمهعنمي
تاذيفًائيشّريغيململاعلاثودحنأاملاط،قالطإلاىلع
يهفورظلاوتاقوألاتناكنإوهنأيهيدبلانمذإ،هللا
نملمعيأبموقيالهنأالإ،ًادبأًامئادهيلإةبسنلابةدحاو
رثأتتيتلاهتقيلخريخلكلذو،ةنطفوةمكحلكبالإهلامعأ
.فورظلاوتاقوألاب

ردصتالدحاولا«:نيطولفألاق:)٢(ةفسالفلاةجح
دحاولانعردصيامو.ةرورضلابلبةدارإلابهلامعأهنع
وأ،ًايلزأنوكينأامأملاعلاف.هتاذلثموه،ًايرورضًارودص
كلذل،هتاذلثمنوكينأىفتنااملو.هللاتاذلثمنوكي
.»ًايلزأنوكي

الإهنعردصيالدحاولا«:سيلاهفوأردنسكلالاقو
نعردصيملوهفًاذإ،ددعتمملاعلانأامبو.بسحفدحاو
.»يلزأهنإلب،هللا

ةرثكلاجورخريسفتنعةزجاعةفسلفلا«:جنيلشلاقو
رابتعانوكيهقطنمىلعًءانبف.»قلطملادحاولانمةعونتملا
نبالاقو.ًاقولخمهرابتعانملقعلاىلإبرقأًايلزأملاعلا

نمًادحاونوكينأالإنكميالهتاذبمئاقلادوجوملا«:انيس
،دحاوالإهنعردصيالهجولكنمدحاولاو،هجولك
.»هنعردصيامدّدعتبدحاولاكلذتاهجتددعتالإو
،هللانعردصدقملاعلانوكيالانيسنباقطنمىلعًءانبف
.يحاونلاددعتمملاعلانأل،ًايلزأنوكيلب

رودصبلوقلا«:سونيطسغأسيدقلالاق:اهيلعدرلا
هنألاحلاو،أزجتيهللانأهانعمًايرورضًارودصهللانعملاعلا
،ًايرورضًارودصهللانعردصيململاعلافكلذلو.أزجتيال
ردصيململاعلا«:ينيوكألااموتلاقو.»ةدارإبهنعردصلب
هنعردصيامو.هرايتخابهنعردصنكل،ةرورضلابهللانع
:ةلزتعملاتلاقو.»ًادحاونوكينأهيفطرتشيالهرايتخاب
ملاعلامَدِقبلوقلاو،رايتخاودصقبلعفييذلاوهلعافلا«
،رايتخالابفصتيهللانأامبو.»هللانعرايتخالايفني
.هبًاقولخمملاعلانوكيةلزتعملاقطنمىلعًءانبف

،ةقلطمةينادحوهللاةينادحوانربتعاول:لحلاودقنلا
هنإانلقنإاننأل،هيلإرايتخالاوأةدارإلادانسإانيلعرَّـذعتل
وأ،دارُموديرمنمبيكرتلاهيلإاندنسأ،ًالزأةدارإهلتناك
ةدارإالذإ،ًالزأاهديريناكهعمةيلزأتانئاكدوجوانضرتفا
.ةرثكلاوأبيكرتلاعم

كلذعمو،ةدحاوةيرشبلاسفنلانإلئاقلوقيدقو
ىلعدرللو.ناسنإلاباهلاصتانعرظنلاّضَغبةديرميهف
ىلعلمتشتاهنكل،ةدحاوتناكنإوسفنلانإلوقنكلذ
كلذلو.)يناثلابابلايفانركذامك(ةريثكتازيمموتاكلم
عمهللاامنيب.ةبكرماهنأالإ،ةدحاوتناكنإواهنإف
.قالطإلاىلعهيفبيكرتالهتينادحو

هيلإاندنسأ،نامزلايفةدارإلابفصتاهللانإانلقنإو
ريغناكنأدعبًاديرمراصدقنوكيذإ،ّريغتلاورّوطتلا
روطتللهضرعتمدعوهتابثعمضراعتياماذهو.ديرم
ةعماجةينادحوكهللاةينادحوىلإانرظناذإنكل.ريغتلاو
ةدارإلابًافصتمنوكينأيهيدبلانمهنأانلحضتا،ةعنام
الكلذلًاعبتو،ةينادحولاهذهمزالتةدارإلانأل،لزألاذنم
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لوقيامك،ةرورضلاوأقاثبنالابهنمردصدقملاعلانوكي
لوقيامك،ًالزأهتاذءاقلتنمدجُووأ،ةفسالفلاضعب
نمدجوتاللقعلانماهّولخلةداملانأل،رخآلاضعبلا
نكميالدجوملااذهو.دجومنماهلدباللب،اهتاذءاقلت
نمىرخأةدامقلختالةداملانأل،اهلثمةدامنوكينأ
،هرايتخاوهللاةدارإبًاقحقلُخدقملاعلانوكيف.اهتاذءاقلت
.اهساسأنمنيضرتعملاةجحطقستكلذبو

لوقلا«:هصخلمامانيسنبالاق:)٣(ةفسالفلاةجح
لامكتساو.ريغلابهللالامكتساىلإيدؤيملاعلاثودحب
هللاةبسنلابصقنلاو،هيفصقندوجوىلإيدؤيريغلابهللا
.»ًايلزأملاعلانوكيكلذلو.لاحم

ملاعلاقلخبنيلئاقلانمدحأضرعتيمل:لحلاودقنلا
ىلع(نودقتعيمهنأل،عطاقدربضارتعالااذهةهجاومل
رهظُيلملاعلاقلخهللانأ)اهيلإنومتنييتلانايدألافالتخا
لكو.هريغدنعًافورعمريصيلوأ،هتافصرمثتسيوأ،هتاذ
دوجوىلإ)هللاابذايعلاو(تدأ،تّحصنإضارغألاهذه
امك(ريغلابصقنلااذهلامكتسايفهتبغرىلإو،هيفٍصقن
هئانغتساوهلامكعمبسانتيالاماذهو.)انيسنبالاق
.اهاوسءيشلكنعهتاذب

،ةعنامةعماجةينادحوكهللاةينادحوىلإانرظناذإنكل
وأهتاذرهظيلملاعلاقلخدقهللانأبنظلللاجملكىفتخا
ةنّيعتمهتاذنوكتةينادحولاهذهساسأىلعهنأل،هتافص
ىلإهتاذنيبوهنيبًالزأةلماعهتافصنوكتو،حضاوّنيعتب
لَخنوكيالكلذبو،لامكلاةجرد

ْ
نالعإلًةليسوملاعللهق

يلزألاهتافصلمعلةيعيبطةجيتننوكيلب،هتافصوأهتاذ
.هتاذنيبوهنيب

لوقلا«:هصخلمامانيسنبالاق:)٤(ةفسالفلاةجح
هلنكتملنأدعبةقالعيفهللالوخدىلإيدؤيملاعلاقلخب
ملاعلانوكي،امرييغتهيلعأرطيالهللانأامبو.ةقالع
.»ًايلزأ

ّريغيالملاعلاثودح«:يرفودمويجلاق:اهيلعدرلا
.»ةميدقةدارإبهللانعرداصملاعلانأل،هللاتاذيفًائيش
.»ةميدقةدارإبملاعلاقلخهللا«:ةرعاشألاوةلزتعملاتلاقو
الكلذبو،ملاعلابةميدقةقالعهللانوكتمهيأرىلعًءانبف
.ةديدجةقالعيفلخددقهايإهقلخبنوكي

هلتناكاملةقلطمهللاةينادحوتناكول:لحلاودقنلا
هذهلامعمبسانتيالامهدوجونأل،ةقالعوأةدارإهتاذيف
ًاعبتهضّرعدقملاعللهقلخناكلو،صئاصخنمةينادحولا
ناكنأدعبًاديرمحبصأدقنوكيذإ،رّوطتلاوّريغتللكلذل
يذلارمألا،ةقالعريغبناكنأدعبةقالعاذو،ديرمريغ
ةجحضحديالروكذملادرلافكلذلو.هتابثعمضراعتي
.نيضرتعملا

،ةعنامةعماجةينادحوكهللاةينادحولانرظناذإنكل
تاقالعهتاذنيبوهنيبنوكتنأيهيدبلانمهنأانلحضتا

لزألاذنمةدارإلابًافصّتمنوكينأو،لزألاذنمةصاخ
ةدارإلاهذهبنوكينأيهيدبلانمهنأانلحضتادقف.ًاضيأ
هلامعألكنأل(كلذكلزألاذنمملاعلاقلخينأدصقدق
ملاعلاعمةقالعهلنوكتكلذىلعًءانبو.)ًالزأهيدلةفورعم
هتاذنيبوهنيبةنئاكلاةصاخلاتاقالعلابناجب،لزألاذنم
ملةقالعيفلخددقملاعللهقلخبنوكيالكلذلو.ًالزأ
.نوضرتعملالوقيامك،لبقنمهتاذيفةدوجومنكت

هللاثدحأاذإ«:وطسرألاق:)٥(ةفسالفلاةجح
وهاملهثدُحيوأ،ناكامكوهىَقبيلهثدُحيامنإف،ملاعلا
ةديعبضارغأهذهلكو.لوضفموهاملهثدُحيوأ،لضفأ

نبالاقو.»ًايلزأملاعلانوكيكلذلو،هللاقحيفرَّـوصتُيامع
هتدئافلالإًالمعيتأياللعافلا«:ًابيرقتىنعملااذهبانيس
نسحلعفلانألوأ،هريغىلعدوعتةدئافلوأ،ةيصخشلا

امهدحوناعفديالثلاثلاويناثلانيضرغلانكل.هتاذيف
نأامبو.ةصاخةحلصمهلتناكاذإالإلمعلاىلعلعافلا

.»ًايلزأملاعلانوكي،هللاابقيليالضرغلااذه

اميفضارتعالااذهىلععطاقٍّدربرثعأمل:لحلاودقنلا
،ملاعللهللاقلخنيبقيفوتلانوديرينيذلاءارآنمهتأرق
يفببسلاعجريًاعبطو.ةقلطمةينادحوهتينادحورابتعاو
ضرغهلناكاملةقلطمهللاةينادحوتناكولهنأىلإكلذ
راهظإلثم،ةصاخةدئافىلعلوصحلاىوسملاعلاقلخنم
تناكاملو.هتافصوهتاذنالعإلقألاىلعوأ،هناطلسوهتوق
،هتاذبهئانغتساوقلطملاهللالامكبقيلتالضارغألاهذه
اذهنأل،ةفسالفلالاقامك،ًايلزأملاعلاربتعننأبجيكلذل
هرابتعانم،هللالامكىلإيرحلابوأ،باوصللبرقأنوكي

.ءايشألانمءيشلةجاحيف

؟يلزأملاعلالهنكل
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ةيملعلاوةيقطنملاوةينيدلاةلدألاف،الًاعبط:باوجلا
زَّـيحتيالوبكرمريغيلزألانأل،قولخمملاعلانأًاعيمجتبثت
زيحتمو،بكرمملاعلاامنيب،ضرقنيالو،َّـريغتيالو،ناكمب
مارجألانإليجنإلالاقف.ضارقناللضرعموريغتمو
سرطب٢(ةقرتحمبوذترصانعلاو،ةبهتلملحنتةيوامسلا
موجنلاوءطببقرتحتسمشلانإ:ءاملعلالاقو.)٣:١٢
نإو،عاعشإلاىلإاهريصمنوكلايفةرارحلكولءاضتت
هلامو.قارتحالاوألالحنالاوحنمدقتيلامجإلاىلعنوكلا
.ًاقولخملب،ًايلزأنوكيالرخآريبعتبوأ،ةيادبًامتحهلةياهن
يفانركذامك(ءاملعلارهشأعمجأدقفكلذنعًالضف
لاجربهذدقو.قولخمملاعلانأىلع)لوألابابلا
النحنو.ةنسنويلب٢ذنمدجُوملاعلانأىلإايجولويجلا
نلعيملناكنإوسدقملاباتكلانأل،مهريدقتيفمهبّذكن
اذهنأهنمجتنتسُينكل،ملاعلاهيفقلُخيذلاخيراتلاانل
يف«:لاقدقف،هكاردإانلوقععيطتستنأنمدعبأخيراتلا ِ
لٱ
ْ

.)١:١نيوكت(»َضْرألٱَوِتاَواَمَّـسلٱُهللاٱَقَلَخِءْدَب

ةداملتجاتحالةثداحةداملاتناكولهنأبىوعدلاامأ
الف،امهريغودشُرنباوانيسنبالاقامك،اهنمدَجوتاهلبق
ىلإيدؤتىوعدلاهذهنأل،ةحصلانماهلبيصن
ىلإيهتنننأبجيهنألاحلاو،هلةياهنالامىلإلسلستلا

الًالقعنوكتنأبجي،ءايشألاعيمجلصأيهىلوأةلع
لقعلاامأ،اهتاذءاقلتنمًائيشلمعتالةداملانأل،ةدام
.اهنودبءيشلكلمعينأعيطتسيفهتردقلّدحاليذلا

:رخآلاؤسانهجاويو

مدععمهقلخضراعتيالو،ًاقولخمملاعلانوكيفيك
؟ءايشألانمءيشلهللاةجاح

،ةعنامةعماجةينادحوكهللاةينادحولانرظناذإ:باوجلا
ًافصتملزألاذنمنوكينأيهيدبلانمهنأانلحضتا
هذهنوكتنأو،ةردقلاوةدارإلاوةبحملالثمتافصب
،لمعلاةلاحيفلبنوكسلاةلاحيفتسيلتافصلا
.ىلجتيورهظينأدباللب،ىَفُخينأنكميالاذهاهلمعو
.قلخيامبينتعينأوقلخينأيهيدبلانمناككلذلو
يفةبغرلاوأثبعلابابنمنوكيالةلاحلاهذهيفهقلخو
لالقإلاوأ،يلزألاهدجملديدجدجمةفاضإوأ،هتاذنالعإ
نوكيلب)هقحيفنوضرتعملاروصتيامك(اذههدجمنم
هذهمهتجحطقستكلذبو.ًالزأهتافصلمعلةيعيبطةجيتن
.ججحلانماهريغتطقسامك

وأةدرجمهللاةينادحونأبداقتعالانأانلنيبتيمدقتامم
ملاعلارابتعاوأ،هللاعمًايلزأملاعلارابتعاليدؤي،ةقلطم
ملاعلارابتعالرّوطتوّريغتثودحليدؤيوأ،ًادحاوًائيشهللاو
نأبداقتعالاامأ.ملاعلاقلخبهمايقدنعهللايفًايلزأ
ملاعلاقلخهللانأىلعلديف،ةعنامةعماجهللاةينادحو
.روطتلاوأريغتللهناحبسضرعتينأنود

ملاعلانيوكتةيفيكةلكشم:ثلاثلالصفلا

:اهيفةفسالفلاءارآ-ًالوأ

نود،هللارمأبطقفنّوكتملاعلانإسدقملاباتكلالوقي
هعمءاطسودوجووأ،هيفروطتثودحكلذمزلتسينأ
نوربتعينيذلاةفسالفلانكل.هنيوكتىلعهنودعاسي
،ةقيقحلاهذهبنونمؤيال،ةقلطمةينادحوهللاةينادحو
يلياميفو.ىتشبهاذمملاعلانيوكتةيفيكيفنوبهذيو
:عوضوملااذهيفمهئارآمهأ

:نانويلاةفسالف-١
ةكرحلانعهّزنموهو،يدبأيلزأهللا«:نوطالفألاق

يأ(جروميدلاىعدينئاكلزألايفهعمناكو،ًاقلطمًاهيزنت
يحلاجذومنلاو،)هللاةروصوأ(ريخلاةروصوه،)عناصلا
لمأتينأيعيبطلانمناكف.لثُملاعيمجليواحلاوهتاذب
دعبديرينأيعيبطلانمناكو.ِّـريخىلاعتهنأل،هيفهللا
سحلاملاعيفجروميدلارّثأف.هلاثمىلعٍِّـريَخٍملاععنصكلذ
حمستيذلاماظنلاىلإهلّوحو،ىلعألاريخلاعمًاقفاوتمًاريثأت
سفنوه،جروميدلاريثأتنمرهظاملوأو.هتعيبطهب
رظنيف»لثُملا«و(.»همسجكلذدعبرهظمث،ملاعلا
.)اهليقيقحلادوجولاوتانئاكلاتايهاميهنوطالفأ

ناكهللانأدقتعانوطالفأنإحارشلاضعبلوقيو
ناكهللانأدقتعاهنإرخآلاضعبلالوقيو.هتاذيفلمأتي
فالتخالااذهيفببسلاعجريو.ريخلاةروصيفلمأتي
جروميدلايفنوطالفأرظنةهجوبمهتفرعممدعلمهنيب
،جروميدلاقوفهللاعضوهنإمهنمقيرفلاقف.ةقيقدةفرعم
لاقو،ًادحاوًائيشهللاوجروميدلاربتعاهنإناثقيرفلاقو
نمًاجراخهللاوأ،هللاةروصجروميدلاربتعاهنإثلاثقيرف
.هتلزع

قلخلانأل،ةرشابمملاعلاقلخيملهللا«:نيطولفألاقو
ريكفتنإلب.ّريغتيالهللاو،ّريغتلايعدتسيلمعلاو،لمع
لوأو.ضيفلانمملاعلانَّـوكتو،ضيفهنعأشنهتاذيفهللا
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سفنتقثبنالقعلانمو،لقعلاوههللانمقثبناءيش
سوفنلاتقثبناسفنلاهذهنمو،ىلوألاسفنلاوأ،ملاعلا
.»اهريغوةيرشبلاسوفنلايأةيئزجلا

:دوهيلاةفسالف-٢
ملاعلاقلخيملةداملابلاصتاللهلزنتمدعلهللا«:نوليفلاق

لوألاطيسولاو.قلخلاباوموقيلءاطسودجوألب،ةرشابم
.»لقعلاوأةملكلاوأسوغوللاوه

ةلقاعلاةوقلالصألايفاهبدارُيةينانويةملك»سوغوللا«و
يهلإلالقعلاوأ،هرومألكربدتوةايحلابنوكلادمتيتلا
ةيبرعلاةغللاىلإتمجرُتدقو.نوكلايفهرثأرهاظلا
ىنعمعمقفتيامبىرخألاتاغللاىلإتمجرُتو،»ةملكلا«
نأىلإكلذيفببسلاعجريامبرو.ًامامتظفللااذه
يتلايه)سانلادنعهيلعحلطصموهامك(»هللاةملك«
.هدصاقمذّفنتو،هللاتانونكمنعربعت

هزنمهللا«:لوريبجنبناميلسيدوهيلافوسليفلالاقو
هنيبطيسودوجونمدبالناككلذلو،ملاعلابلاصتالانع
.»ةيهلإلاةئيشملاوهطيسولااذهو.ملاعلانيبو

دوجوهضارتفامدعيففوسليفلااذهنسحأدقلو
.ةئيشملاهللاىلإدنسأهنكل،ملاعلانيبوهللانيبءاطسو
ةينادحوهتينادحورابتعاعمقفتيالهيلإةئيشملادانسإو
دنسأف،رخآًائيشهتئيشموًائيشهللالعجهنأامك.ةقلطم
رابتعاعمًاضيأقفتيالاماذهو.هيلإةيئانثلاكلذب
.ةقلطمةينادحوهتينادحو

:نييحيسملاةفسالف-٣
جاتنوهنوكلانميداملاءزجلا«:نايلومنوسيفارلاق

لاقو.»اهماسقناوةيهلإلاحورلاراشتنانعدّلوت،هللايوناث
نواعلقعلاو،قاثبنالاوأرودصلابلقعلادجوأهللا«:تربلأ
قلخلا«:توكسنوجلاقو.»لوقعلارئاسداجيإىلعهللا
يذلا،كَردملاريغهلامكنمقلخيهللانأهانعمءيشالنم
قلخي،ةقيلخلاقلخذإوهف.ًانّيعمًائيشنكيملهتاذيفوه
لعجيف،ريبعتلاوروصتلاقوفييفخوحنىلعهتاذنمهتاذ
ريغوهوًاكردمهتاذلعجيو،روظنملاريغوهوًاروظنمهتاذ
ةيهاملاقوفيوهوةعيبطوةيهامهتاذلذختيو،كَردملا
مُّهتاكلذلو.»ملاعلاقلاخوهو،ًاقولخمًاملاعريصيو،ةعيبطلاو
اذهنمئربهنكلو،دوجولاةدحوبنيلئاقلانمهنأتوكس
امنإ.نيدلالوصأبنيكسمتملاءاملعلانمناكدقف،ماهتالا

هلعجيذلاوهةقلطمةينادحويههللاةينادحونأبهداقتعا
.ًالزأّنيعتلاهللانعيفني

روطتبهتاذنمنوكلاجرختسيهللا«:نازوكروتكفلاقو
.»يدارإلاهلعفهسفننمناسنإلاجرختسيامك،يدارإ
.ًاروطتمهللاوهملاعلالعجف

:نيملسملاةفسالف-٤
،ةيلزأتسيلقلخلايفهللاةدارإ«:فالعلاليذهوبألاق
ةيهلإلاةدارإلانعربعتيتلا)نيوكتلا(وأ)نك(ةملكنإلب
ىلعو.دارملاوديرملارياغتةدارإلاو.لحميفالةثداحيه
قلاخلانيبطسولاناكملايفيه)نيوكتلا(ةملكف،اذه
ملاعلا«:افصلاناوخإلاقو.»ثداحلاقولخملاملاعلاويلزألا
لاعفلالقعلا)أ(يهرودصلابتارمو.هللانعرداصهلك
ةلعافلاةعيبطلا)د(يلوألايلويهلا)ج(لعفنملالقعلا)ب(
ملاعلارصانع)ز(كالفألاملاع)و(قَلطملامسجلا)ـه(
هذهنمةنوكملاتاناويحلاوتاتابنلاونداعملا)ح(يلفسلا
ةقلطملاتاذلا،هللاويهو،نامثتايهامهذهو-رصانعلا
:يزارلامامإلالاقو.»ءيشلكعموءيشلكيفيهيتلا
سفنلاو،ىلاعتيرابلا:يهةميدقئدابمةسمخكانه«
،قلطملانامزلاو،قلطملاناكملاو،يلوألايلويهلاو،ةيلكلا
لاقو.»نامزاهقبسيمللزألاذنمةدوجوماهلكهذهو
لاصتانمو،لوألالقعلادوجولابجاونعأشن«:يبارافلا

هلقعتنمو،يناثلالقعلاأشندوجولابجاوبلقعلااذه
بجاوبيناثلالقعلالاصتانمو،ىلوألاءامسلاتأشنهتاذل
بكاوكلاتأشنهتاذلهلقعتنمو،ثلاثلالقعلاأشندوجولا
لقعلانعأشندقف،لوقعلاةيقبعملاحلااذكهو.ةتباثلا
لقعلاعبارلالقعلانعو،لحزوعبارلالقعلاثلاثلا
لوأ«:انيسنبالاقو.»ًارجملهوىرتشملاوسماخلا
،لوألالقعلاىَعدُيضحملقعوههللانعتاضئافلا
ثيحنم)وه(هتاذلقعيوهللالقعيوهفًالقعهرابتعابو
هلقعبو،ناثلقعهنعردصهللاهلقعبف.ةنكمموةبجاويه
كلفلاسفنهنعردص،ةبجاويهثيحنم،وههتاذل
كلفلااذهمسجهنعردص،ةنكمميهثيحنمو،لوألا
.»...ارجملهو

مهءارآاهيلعاونبيتلابابسألا-ًايناث

،ملاعلانيوكتةيفيكةلكشميفةفسالفلاءارآيههذه
هللانيوكتراكنإيفًاعمدحتتاهبُّعشتواهعّونتعميهو
ىلإىرأامككلذيفببسلاعجريو.رشابمقيرطبملاعلل
،هيفبيكرتالوهلكيرشالدحاوهللانأمهناميإدعبمهنأ
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،قالطإلاىلعروطتيوأريغتيالولامكلالكلماكهنأو
لخديفيك:يه،ةصيوعتالكشممامأمهسفنأاودجو
يفهاوسبةقالعلانعكلذلًاعبتهّزنملاو،هلكيرشالنم
؟هاوسعمتاقالع

ناكنأدعبًالعافحبصيفريغتياليذلاريغتيفيكو
؟لعافريغ

ىلعهيفبيكرتالوهوهللانعةرثكلاردصتفيكو
؟قالطإلا

ىلإ،يتاذلاهللادوجوبمهنمنينمؤملامظعمرطضاكلذلو
،ملاعلانيبوهنيبءاطسودوجووأ،هنعضيفرودصضارتفا
،هتاذيفيلخادروطتثودحوأ،هعمةيلزأرصانعدوجووأ

ءيشيأ)مهرظنةهجوبسح(هيلإاودنسيالىتح
اهنأنونمؤياوناكيتلاةقلطملاةينادحولالامكعمضراعتي
هذهاوغيستسيملنيذلاامأ.هلةبسانملاةينادحولا
اوبنجتيل،ملاعلانيعوههللانإاولاقدقف،تاضارتفالا
وأةدرجمةينادحوهللاةينادحورابتعانمةجتانلاتالكشملا
.ةقلطم

بسانملالحلاوةفسالفلاىلعدرلا-ًاثلاث
:ةلكشملل

قيرطبملاعللهللاقلخبنونمؤينيذلامظعمضَّـرعتيمل
املك.ناهربلاوةجحلابةفسالفلاءالؤهىلعدرللرشابم
رمألا،نايذهلاووغللاولهجلابمهيمرومهبءازهتسالاوههولعف
لواحنانكنإونحنامأ.ثحبلاةهازنعمبسانتياليذلا
ضرعتننأديرنالف،ناهربلاوةجحلابةفسالفلاىلعدرلا
،نآلاهيلعوهامىلإلصوىتح،ملاعلااهبَّـرميتلاراودألل
.ايجولويجلاوكلفلاءاملعبصاخثحبلااذهنأل

يفنوكلايفتناكهنأ،ًالثمزنيجزميجيأرنمف
ةيبذاجنألًارظنهنأو،كانهوانهةرثانتمتازاغرمألالوأ
نيبتأشن،ىرخألاةيمكلاىلعرثؤتزاغلانمةيمكلك
هذهدوجوىلعبترتدقو.ةددعتمتارايتتازاغلاهذه
ضعبلاومجحلاريبكاهضعبةيزاغلتكنيوكتتارايتلا
ةريبكلالتكلادنعةيبذاجلاةوقتناكاملو.هريغصرخآلا

بذتجتىلوألاتذخأ،ةفيعضةريغصلالتكلادنعوةميظع
ملوةريغصلالتكلاتشالتكلذبو،ًائيشفًائيشاهيلإةيناثلا
لتكلاهذهتذخأتارايتلاريثأتبو.ةريبكلالتكلاالإقبت
فثاكتلايفكلذلًاعبتتذخأو،نارودلايف)مئادسلاوأ(

موجنلانّوكواهنعلصفنااهنمفثاكتامو.ًائيشفًائيش
.انيلعءيضتيتلاسمشلاموجنلاهذهنيبنمو.ةميظعلا
بكاوكلاضعبوضرألااهنعتلصفناسمشلانارودبو
تازاغنمةلتكرمألالوأيفضرألاتناكو.ىرخألا
تدربنمزلارورمبنكلو.اهلنيعملكشالةبهتلم
ةبالصلايفتذخأةرشقاهحطسىلعتنّوكتمثتفثاكتو
ًايجيردتاهيلعةايحلاترهظكلذدعبو.مويدعبًاموي
ءاملعلاهعمقفتيو.)١٤٣-١٤١صاهكلاسموموجنلا(
،ةبلصلاىلإةيزاغلاةلاحلانمضرألالّوحتىلعنويرصعلا
نمضرألالاصفناىلعمهضعبهعمقفتيالنكلو
نعلالقتسالابتنوكتضرألانأنوريمهنأل،سمشلا
.نآلااهنعثدحتلللاجملاانلعستيالبابسأل،سمشلا

وأةيعيبطقوفلاةيهلإلاةيحانلاىلعاندررصقنسكلذلو
رصانعنمملاعلاهللاعنصله)١(طقففرعنل،ةيقيزيفاتيملا
هجرخأهايإهنيوكتيفلهو)٢(؟ءيشالنمهنَّـوكمأ،ةيلزأ
ضرعتلهو)٣(؟ًاعادبإمدعلانمهعدبأمأ،هتاذنم
لهو)٤(؟ضرعتيملمأ،هايإهنيوكتببسبّريغتللىلاعت

لهو)٥(؟قلخيملمأهنيوكتىلعهونواعيلءاطسوقلخ
:لوقنكلذلو؟نكيملمأهنيوكتبماقيلزأنئاكهعمناك

ملاعلاهللاعنصةيلزأداومدوجوبمّلسننأعيطتسنال.١
ءاقلتنمدجوتاللقعلانماهّولخلةداملانأل،اهنم
نكميالدجوملااذهو.دجومنماهلدباللب،اهتاذ
ىرخأةدامبيتأتالةداملانأل،اهلثمةدامنوكينأ
َّـدحالًالقعدجوملانوكينأدباللب،اهتاذءاقلتنم

ًامئاقنوكينأنكميلقعلااذهلثمنأل،هتردقل
.ءيشالنمًائيشنِّـوكينأنكميو،هتاذب
نأل،هللانمقثبنانوكلانأبملسننأعيطتسنالو.٢

عيطتسنالو.هيفبيكرتدوجوضارتفاىلإيدؤياذه
ةفصوأًارونوأًالقعوأًاحوروأةملكنأبمّلسننأ
يدؤياذهنأل،ملاعلانيوكتبتماقوهنمتقثبنادق
ذإ،ككفتلللباقريغوهو،هللايفككفتثودحىلإ
.هوجولانمهجويأبهيفبيكرتالهنأ
ملاعلانيوكتليبسيفهللانأبملسننأعيطتسنالو.٣

ناكنأدعب،ةيهاماذوًاكَردموًانّيعمحبصأف،روطتدق
لكلماكهنأل،ةيهاماذوأكَردموأّنيعمريغ
نملاحيأبريغتلاوأروطتللضرعتيالو،لامكلا
.لاوحألا
نيوكتباوموقيلءاطسوقلخهنأبملسننأعيطتسنالو.٤

اذهلثمًافرصتنأل،هنيوكتىلعهونواعيوأملاعلا
ءيشلكبمايقلاىلعةيتاذلاهتردقعمضراعتي
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هماقموهتمكحعمًاضيأضراعتيامك،هدرفمب
نمسيلفقلخلاىلعةردقلاهلتمادامهنأل.صاخلا
هقلخيلب،ملاعلاقلخيلرخآًانئاكقلخينأةمكحلا
تناكلةمهملاهذهبماقهريغًانئاكنأولو.ةرشابم
نوكيهنأل،ملاعلاىلعةرشابملاةطلسلانئاكلاكلذل

نأسانلاىلعبجاولانمناكلو،هبينتعملاوهقلاخ
.مهبينتعملاومهقلاخهفصوبماركإلاوةدابعلاهلاومدقي
وهو،ةرشابملاةدايسلاهليذلاوههدحوهللانألاحلاو
.ةدابعلاوماركإلاهليذلاهدحو
يلزأنئاكهيدلناكهنأبملسننأعيطتسنالًاريخأو.٥

.قالطإلاىلعهلكيرشالهنأل،ملاعلانيوكتبماق
ةعنامةعماجةينادحوكهللاةينادحوىلإانرظناذإنكل
يلزأّنيعتهلنوكيةينادحولاهذهببسبهنأانكردأ
لبةوقلابسيلتافصلاهذهنوكتو،ةيلزأتافصو
ًالزأهيدلنوكتًالزأاهلمعببسبهنأو،ًالزألعفلاب
لكنمملاعللوهلامعأنملمعلكلةلماكةروص
ةيلزأةقالعهلنوكتكلذلًاعبتو،يحاونلانمةيحان
نملقتنيملهتئيشمقفوهايإهنيوكتبنوكيوملاعلاعم
نوكيالو،لمعىلإنوكسنموأ،ّنيعتىلإّنيعتال
،لبقنمهتاذيفدوجواهلنكيملةقالعيفلخددق
لكةقفاوتمةيعيبطةجيتنءاجدقهايإهنيوكتنوكيلب
.ةيلزأصئاصخنماهبامو،هتاذعمقفاوتلا

ملاعلابهللاةقالعةلكشم:عبارلالصفلا

:اهيفةفسالفلاءارآ-ًالوأ

ةصاخةقالعهللانأ،نينمؤملاىدلاهبمَّـلسملارومألانم
ناكاملكلذالولهنأل،لقألاىلعةلقاعلاتانئاكلاعيمجعم
لمعيأنعهمامأةلوئسمتناكاملو،هبعتمتلايفلمأاهل
ًاعبتاهلةبسنلابنايسهمدعوهدوجوناكلو،اهلامعأنم
.كلذل

،هللاابنيفراعلاةفسالفلانمريثكةقيقحلاهذهبدهشدقو
يفهرصحهنأولنثولاكهللاربتعيناسنإلا«:لاكسبلاقف

هلمعبهلظفتحيملو،بسحفةفرعمللًاعوضومهايإهلعج
:زميجميلولاقو.»انعمتاقالعلاهلدابتبصاخلايرهوجلا
نأل،ًاقرافمًاهلإسيلءازعلاوددملاهنملبقنيذلاهلإلا«
.»ناسنإلاعمةقالعيفلخديالقرافملاهلإلا

ةينادحوهللاةينادحواوربتعايذلاةفسالفلانكل
نأةجحب،ملاعلانيبوهنيبةقالعيأدوجواوفن،ةقلطم

هيزنتنمةينادحولاهذهلبجيامعمبسانتيالاهدوجو
.اهمهأومهئارآرهشأيلياميفو.مات

:نانويلاةفسالف-١
،اهيفالإلمأتيالوهتاذيفالإركفيالهللا«:وطسرألاق

الوملاعلاملعيالهنإفكلذلو،لوقعملاولقاعلاولقعلاوهف
يذلاوهملاعلانإلب،هتاكرحيفةدارإهلتسيلو،هبىَنعُي
يفدوجوملايعيبطلادادعتسالاهؤشنم،ًايلآًايعسهيلإىعسي
ىلإةوقلانماهعفدييذلارهاقلااهقوشو،هتدامءازجأ
لكقوفلوألاأدبملاعضوبجي«:سويسمادلاقو.»لعفلا

،)ًاماتًالصفهاوسامعهلصفيأ(ءيشلكجراخوءيش
لاقو.»ةدودحملاريغةردقلاوةقلطملاةيرحلانمعونهنأل
قلخكلذلو،ملاعلابلصتينأنمىمسأهللا«:نويسونغلا
ءالؤهبرقأو،هرمأباونعيوهباولصتيلةكئالملانمءاطسو
يفنويسونغلارهظدقو.»سوغوللاوههللاىلإةكئالملا
يفةدوجومتناكهذهمهءارآنأالإ،داليملليناثلانرقلا
رذحيلوسرلاسلوبناكو،لوألانرقلانمريخألافصنلا
ْمُكِّْـرسَُخيال«:ةرممهللاقف.ًاديدشًاريذحتاهنمنينمؤملا
جلٱٌدَحَأ

ْ
يفًابِغاَر)ةأفاكملايأ(َةَلاَعِ ملٱِةَداَبِعَوِعُضاَوَّـتلٱِ

»ِةَكِئالَْ
ةفصانهعضاوتلابدصقيالًاعبطو.)٢:١٨يسولوك(
،ملاعلابةرشابملاهللاةقالعةقيقحضْفَرلب،ةدومحملاةعادولا
،كشالوعضاوتلااذهو.ىلاعتهدجمبقيلتالاهنأىوعدب
ىلإناسنإلادوقينأنعًاضوعهنأل،ثيبخعضاوتوه
هنعداعتبالاىلإهعفدي،ةرشابمملاعلابهلاصتالهللاميظعت
.هنودةكئالملاىلإءاجتلالاو،ىلاعت

:دوهيلاةفسالف-٢
،ةرشابمهبىَنعُيالوملاعلابلصتيالهللا«:نوليفلاق
ةملكلاوأسوغوللاوهلوألاطيسولاف،ءاطسوةطساوبلب
ىَنعُيوملاعلاهللاقلخطيسولااذهبو.هللانباوألقعلاوأ
.هراكفأةفرعموهللاابلاصتالااننكميًاضيأهتطساوبو،هب
ىلإهدوقتوملاعلاريدتيتلاةمكحلاوهيناثلاطيسولاو
رشبلاهنمدلُويذلا،مدآوهفريخآلاطيسولاامأ،سوغوللا

لاصتالانعهزنمهللا«:لوريبجنبناميلسلاقو.»ًاعيمج
.»ًاماتًاهيزنتملاعلاب

:نييحيسملاةفسالف-٣
.»بجومبسيلوبلاستوهاللا«:اسوكيدالوقنلاق
كلذلو.»ةدارإلابفصتيالهللا«:سبوهساموتلاقو
هلنوكتاليلاتلابو،ةيتاذهللانوكتالامهداقتعابسحف
.ملاعلابةقالع
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:نيملسملاةفسالف-٤
كلذبلطبأف»تايلكلاالإملعيالهللا«:انيسنبالاق

ملعيال،انيسنبارظنيف،هللااف.مهبهتيانعودارفألابهملع
عوضوميفركفوأ،اذكموييفدلُوهنيعبًانالفنأ)ًالثم(
نبالاقو.ًارفاكوأًانمؤمناكوأ،اذكمويتاموأ،اذك
نأل،تايئزجلابطيحيالوتايلكلاملعيالهللا«:دشر
ملعيالهللا«:رمعملاقو.»امهيلكنعةهزنمةيهلإلاتاذلا
.»هتاذيفددعتلاىلإيدؤياذهنأل،هريغملعيالوهتاذ

:اهيلعدودرلافعضوةفسالفلاججح-ايناث
عوضوملااذهيفمهءارآمهركذقباسلاةفسالفلاِقليمل

نونمؤينيذلالواحدقو.ةريثكججحباهوديألب،ًافازج
مدعتابثإبججحلاهذهدينفتملاعلاعمهللاةقالعدوجوب
ةقلطمةينادحوهللاةينادحورابتعاعمةقالعلاهذهضراعت
اممحضتيامك،ًاليبسكلذىلإاوعيطتسيملمهنكل،ةدرجموأ
:يلي

قطنملاعمقفتيال«:وطسرألاق:)١(ةفسالفلاةجح
،صقانهنألاذهانملاعوهيهلإلاملعلاعوضومنوكينأ
يفركفيالوهفكلذلو،صقانلاكاردإنعهللاهيزنتبجيو
.»اهدحوهتاذيفركفيلبملاعلا

نمملاعلاريبدتّحصيفيك«:نيطولفألاق:اهيلعدرلا
فيكف،ملاعلابهللاةقالعالتناكنإو؟هسفنيفزّيحتم
ىقبيفيكو؟هتأشنءدبيف)هكرحيرحلابوأ(هدجوأ
لعجيالأ؟هريبدتيفديلوألاأدبمللنكيملاذإملاعلا
.»رخآلابامهدحألةجاحالو،نيلصفنمملاعلاوهللاوطسرأ
هكرحلب،ملاعلاقلخيملهللانأدقتعيناكوطسرأنألكلذ
.بسحف

هللاةقالعنعهعافديفنيطولفأنسحأدقل:دقنلا
؟ةقالعلاهذهيفوههيأرامنكل،ملاعلاعم

،هللانمقثبنالقعلانأ،انبَّـرمامكدقتعيهنإ:باوجلا
تقثبناملاعلاسفننمو،ملاعلاسفنتقثبنالقعلانمو
نكل،انعمهللاةقالعدوجوبدقتعيوهف.رشبلاسوفن
.ملاعلاسفنولقعلاامهو،اننيبوهنيبنيطيسودوجوضرتفي
نأل،قحلاعمقفتيالاننيبوهللانيبءاطسودوجوضارتفاو
ةبحملانأل،انبهتقالعوانلهللاةبحمنمّدحيمهدوجو
َّـدحالو.ةرشابملاةلصلارصنعاهيفرفاوتينأدبالةقداصلا

لاصتالانعانلصفيالامك.انبهتقالعوانلهللاةبحمل
.انتداعسوانمالسوانتايحردصمهنأل،ءيشهبرشابملا

دوجونيطولفأضرتفااذامل:لءاستننأانبردجيف
؟اننيبوهللانيبءاطسو

هللاةرشابمةقالعدوجونأىأرهنأكشال:باوجلا
.ةدرجموأةقلطمةينادحوهتينادحورابتعاعمقفتيالانعم
اهلتسيلكلتوأةينادحولاهذهنألًاعبط:باوجلا؟اذامل
اهنيبةقالعاهلموقتالكلذلو،ًالصأاهتاذنيبواهنيبةقالع
روطتيالهللاو،ريغتلاوروطتللضرعتتنأنوداهريغنيبو
.ريغتيالو

تايئزجلابملعلا«:انيسنبالاق:)٢(ةفسالفلاةجح
.»زّيحتيالهللاو،زّيحتلايضتقي)دارفألابرخآريبعتبوأ(

نمتايئزجلاملعيالهللا«:نوميمنبالاق:اهيلعدرلا
هملعلةعباتتايئزجلاكلتنإلب،زيحتلاعقيىتحاهلَبِق
.»ًالزأاهلررقملامدقتملا

هللاملعنأبنوميمنباعمًايئدبمملسننحن:دقنلا
اهتهجنمهيدلررقموهامىلإعجريتايلكلابوتايئزجلاب
ًارصاقاهبهملعنوكينأهلامكعمقفتيلهنكلو.ًالزأ

يفاهنعًائيشملعيالهنأو،ًالزأهلَبِقنماهلررقملاهملعىلع
هملعباهملعيهنأبةباجإلانمرفمالناكاذإو؟نامزلا
يفاهثودحدنعاهلَبِقنمًاضيأاهملعيو،ًالزأاهلررقملا
نباةجحتتبثونوميمنباةجحتطقسدقف،نامزلا

ءايشألابملعلانوميمنبادانسإنإف،كلذنعًالضف.انيس
يضتقيامك،ًالزأهيدلاهروصدوجويضتقيًالزأهللاىلإ
عمضراعتياماذهو،ًاضيأًالزألعفلابهتافصدوجو
.ةقلطملاةينادحولاصئاصخ

يئزجكاردإلك«:انيسنبالاق:)٣(ةفسالفلاةجح
ةلآمدختسينأنعهللاىلاعتو،ةينامسجةلآدوجوبلطتي

هللاكرديال،انيسنبايأرىلعًءانبو.»ةينامسج
.تايئزجلا

يرورضلانمسيل«:ةفسالفلاضعبلاق:اهيلعدرلا
ىلاعتهيدلف،تالآىلعًافقوتمتايئزجلابهللاملعنوكينأ
ىلـعـاهــتطـساـوبيلـوـتسـي،تالآلاريـغىـرخألـئـاسو
.»تايئزجلا

انيلعرَّـذعتلةقلطمهللاةينادحوانربتعاول:دقنلا
ىوسلزألاريغوألزألايف،هيدلةليسوةيأدوجوبميلستلا
نوكتالكلذلو،ةلماعريغوأةلطاعنوكتهذههتاذو.هتاذ
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هدُّرفتبناجبىلاعتهنأل،اهسفنريغوأاهسفنبةقالعاهل
هسفنلبستكيالوريغتيال،هيفبيكرتدوجومدعوةيلزألاب
نباةجحضحديالدرلااذهفكلذلو،قالطإلاىلعًائيش
ىلعانللَبِقال،ةمهبمةلكشمانلًاضيأقلخيو،انيس
.اهرّوصت

ملعيالهللا«:انيسنبالاق:)٤(ةفسالفلاةجح
اهبهملعنأل،اهدوجودعبالواهدوجولبقتايئزجلا
ريغلابهللاملع«:رمعملاقو.»هتاذيفةرثكدوجوبلطتي
يأبملعلانعهزنتيوهفكلذلو،هتاذيفددعتلاىلإيدؤي
.»ءايشألانمءيش

ةرثكو،ةفاضإملعلا«:ةلزتعملاءاملعلاق:اهيلعدرلا
.»تاذلايفةرثكىلإيدؤتالتافاضإلا

ىلإيدؤتالتناكنإو،هللاىلإءيشةفاضإنإ:دقنلا
ًائيشبستكاهنأىلعلدتاهنكل،هتاذيفةرثكدوجو
وأةدايزللهتيلباقمدعوهتابثعمقفتيالاذهو،ًاديدج
.انيسنباةجحضحديالدرلااذهفكلذلو،ناصقنلا

ةيئزجلاتامولعملا«:انيسنبالاق:)٥(ةفسالفلاةجح
ّريغتيضتقيمولعملاّريغتو،اهّريغتمزلتسياهبُقاعتو،ةبقاعتم
ّريغتلاو.ملاعلاّريغتةرورضلابيضتقيهبملعلاريغتو،هبملعلا

.»لاحمتايئزجلابهملعف،لاحميرابلاىلع

نمئشانلاملعلاّريغت«:ةلزتعملاءاملعلاق:اهيلعدرلا
لكملعيهنأل،هللاتاذيفّريغتلاىلإيدؤيالتايئزجلاريغت
.»ًالزأاهنعءيش

دوجويضتقيًالزأتايلكلاوأتايئزجلابهللاملع:دقنلا
ًالزألعفلابهتافصدوجويضتقيامك،ًالزأهيدلاهروص
درلااذهف.ةقلطمهتينادحورابتعاعممءالتياماذهو.ًاضيأ
.انيسنباةجحًاضيأضحديال

لقعيالهللا«:وطسرألاق:)٦(ةفسالفلاةجح
ىلإاذهىدأو،اهبًالعفنمراصاهلقعاذإهنأل،ءايشألا

وهملعلا«:ىنعملااذهبانيسنبالاقو.»هيفّريغتثودح
مزلتسيعابطنالاناكاملو.ملاعلاتاذيفمولعملاعابطنا
ةيلباقلاتناكو،اهيفعوبطملاتاذلايف)ًالاعفنايأ(ةيلباق
تانئاكلا(تانكمملاصئاصخىلوأيه)لاعفنالاوأ(
مزجلابجوكلذل.اهبفاصتالانعيرابلاهُّزنت،)ةثداحلا
.»تايئزجلابملعلانعيرابلاهيزنتب

حيحصلافيرعتلا«:ةفسالفلاضعبلاق:اهيلعدرلا
ملاعلاءاليتساوه،يراجيملاديلكوألاقامك،ملعلل ىلعِ
ءايشألابهللاملعيدؤيالرابتعالااذهىلعو.»مولعملا

.هيفرييغتثودحل

ملاعلاءاليتساوهملعلانأانربتعااذإ:دقنلا ىلعِ
ىلعهءاليتساهانعمنوكيتانئاكلابهللاملعف،مولعملا
قفتيالاذهو،لعفلابهتافصدوجوبلطتياذهو،اهتالولدم
ىلاعتضّرعتاذإالإ،ةقلطمةينادحوهتينادحورابتعاعم
اذهفًاذإ،ريغتيالوروطتيالهللانأامبو.ّريغتلاورّوطتلل
.انيسنباةجحًاضيأضحدياليأرلا

ملاعلاملعيالهللا«:انيسنبالاق:)٧(ةفسالفلاةجح
نعهملعيلب،ملاعلاقيرطنع)هيفيتلاتانئاكلايأ(
طبترمريغويلزأملعلااذهو.وههتاذبهملعقيرط
يفملاعلابةقالعهللانوكتالهلوقىلعًءانبو.»نامزلاب
.نامزلا

دوجوبنولوقينيذلانيدلاءاملعمظعمقفتا:دقنلا
ملاعلاملعيهللانأىلع،انيسنباعم،ملاعلاعمهللاةقالع
ملاعلابهملعنأنوريكلذعمو،ًالزأهتاذبهملعقيرطنع
.ةقلطمهتينادحورابتعاعمضراعتيالنامزلايف

هتينادحورابتعاعمقفتيًالزأهتاذبهللاملِعلهنكل
؟ةقلطمةينادحو

ملاعنمموقتلابلطتيملعلانأل،الكًاعبط:باوجلا
ميلولاقف،ةقيقحلاهذهبءاملعلانمريثكدهشدقو،مولعمو
وأ،لوقعملاولقعلانيبزيمتةيئانثاهيفةفرعملا«:زميج
.»ةدحويفةينيثأكاردإلا«:دروولاقو.»مولعملاوملعلا
ةفرعملا«:مويهلاقو.»ناتيحانكاردإلل«:ليتنجلاقو
،ٍناعماهنموتالاعفنااهنمتاكاردإلاو،تاكاردإةعومجم
ىلعالإعقتالةفرعملا«:ونروكنوطنألاقو.»تاقالعاهنمو
.»ةجودزمةعيبطلقعلا«:رلداسلاقو.»تاقالعوأبسن
امه،نينثادوجوبالإةمئاقاهلموقتالةفرعملا«:جنيلشلاقو
ءاملعلاءالؤهدصقيو.»اهريغوانألاوأ،تاذاللاوتاذلا
ةفرعملاةفرعملابنودصقيامك،يناسنإلالقعلاانهلقعلاب
لقعيلماكلقعكًاضيأهللاىلإانرظناذإنكل.ةيناسنإلا
ىلعكلذكلديهدحولمعلااذهنأاندجو،اهفرعيوهتاذ
هلقعنأل،ةقلطموأةدرجمةينادحوتسيلهتينادحونأ
هنيبةصاختاقالعدوجوىلعلدي،اهبهتفرعموأهتاذل

ةيحيسملاوةفسلفلانيبهللاملاعلابهللاةقالعةلكشم:عبارلالصفلا

٣٣
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



هذهلثمهتاذنيبوهنيبنوكتنأنكميالو،هتاذنيبو
.ةعنامةعماجةينادحوهتينادحونكتملام،تاقالعلا

يفنىلإ،هريغورمعماعديذلاببسلاوهاذهلعلو
يههتينادحونأمهداقتعاببسب،ًاماتًايفنهللانعملعلا
.ةقلطمةينادحو

:ةلكشمللبسانملالحلا-ًاثلاث

ملعهلناكامل،ةقلطمةينادحوهللاةينادحوانربتعااذإ
ةقالعوأهتاذبملعًاضيأهلناكاملولب،انعمةقالعوأانب
يههذهتناكاذإهنأل.ةفسالفلاضعبلاقامك،اهعم
نأل،هتاذيعيالدرجملالقعلاو،ًادرجمًالقعناك،هتينادحو
.لقعتتاذو،لقعيلقع:نينثادوجومزلتسيلمعلااذه
،ةعنامةعماجةينادحوكهللاةينادحوىلإانرظناذإنكل
اهلًايعاوو،هتاذلًالقاعنوكينأيهيدبلانمهنأانلحضتا
تانئاكلاعيمجلةلماكةروصًاضيأًالزأهيدلنوكينأو،ًالزأ
اهبهلنوكتكلذلًاعبتهنأو،اهقلخينأهدصقيفناكيتلا

هللاةقالعىلإسدقملاباتكلاراشأدقو.ًاضيأًالزأةقالع
ملاعلاسيسأتلبقمهلمزالوهاملكةئيهتو،ًالزأسانلاب
يفرمألايضتقيالكلذلو.)٦-١:٣سسفأ:ًالثمأرقإ(
ذختيوأ،زّيحبزّيحتينأنامزلايفاهعمهتقالعواهبهملع
رميوأ،ًالعفنموًالعافحبصيفريغتيوأ،لئاسولانمةليسو

.ةفسالفلاءالؤهلوقيامك،روطتلاراودأنمروديأيف

هنملقأاهنأىوعدبتانئاكلابةقالعلانعهللاهيزتنامأ
نمهلديرجتوهلب،هلًاهيزنتعقاولايفسيل،ةناكم
عمةقالعقلاخللنألامكلايعاودنمهنأل.لامكلا

يتلاةلماعملاباهنمًالكلماعينأو،اهريغصواهريبكهقئالخ
سيدقلاةقيقحلاهذهكردأدقو.اهلحلصتاهنأىري
ةمكحءيشلكل«:لاقكلذلو،كاردإلاقحسنونيطسغأ
ًاهفاتهللاباسحيفنوكيءيشدوجولايفسيلو.ضرغو
.»ًاريقحوأ

هللاةيهامةلكشم:سماخلالصفلا

تئشنإو،نئاكلاكلذنئاكلااهبنوكياميهةيهاملا
.هنايكوأهرهوجوأهتقيقحوأههنكاهنإلقف

اهيفةفسالفلاءارآ-ًالوأ

،ًايقيقحًادوجوهللانألًارظنهنألوألابابلايفانبَّـرم
دهشدقو.هبةصاخةيهاموذوه،رخآريبعتبوأ،تاذوهف
،ًاضيأنيروهشملانيملسملانيدلالاجررهشأةقيقحلاهذهب
عمةميدقتافصهلوتاذهللا«:يلازغلامامإلالاقًالثمف
نأل.اهيلإفاضماهدوجوو،ةدوجومةيهامهلو...هتاذ
ةفسالفلاتفاهت(»لوقعمريغةقيقحالوةيهامالبًادوجو

.)١٦٦،١٩٧،١٩٩ص

،ةقلطمةينادحوهتينادحواوربتعانيذلاةفسالفلانكل
امك،هنعاهوفنكلذلو،هعمبسانتتالةيهاملانأاودجو
:يلياممحضتي

روصلاةروصهللا«:وطسرألاق:نانويلاةفسالف-١
دحاولا«:نيطولفألاقو.ًاتاذسيلهنأيأ»ركفلاةركفو
وهسيلو،ةيهاملانمىمسأءيشوهلبةيهامبسيل
سيلوهو.دوجولاقوفوهلب،ُّنيعتهلدوجولانألدوجولا
نألنئاكبسيلوهو.تافصلالكلقباسهنألةفصوأًاتاذ
كلذلو.ةقلطملاةينادحولاعمضقانتتةيلكلاو،ّلكنئاكلا
سيلهللا«:سونيبلألاقو.»ًائيشهنعفرعننأنكميال
.»تافصنودبسيلوةفصبفصتيالو،ًاريرشسيلوًاِّـريخ
هلتسيلمهبمنئاكسونيبلأونيطولفأيأرىلعًءانبهللااف
.ةصاخةيهام

دعبلالكديعبهللا«:نوليفلاق:دوهيلاةفسالف-٢
نمرثكأًائيشهنعملعننأعيطتسنالكلذلو،انكاردإنع
لاقو.»هتيدبأرياسينأعيطتسيظفلكانهسيلو.همسا
كردنانسلو،دوجولابجاولجوزعهللا«:نوميمنبا
هتاذلوقعلاتظحالاذإنمناحبسف.هتيهامالهتينآالإ

هتدارإنعهلاعفأرودصتظحالاذإو،ًاريصقتاهكاردإداع
فاصوأبهميظعتنسلألاتماراذإو،ًالهجاهملعداع
سيليهانتماللا«:ازونيبسلاقو.»ًاريصقتةغالبلكتداع
،ةدارإوألقعهلسيلكلذلو،تانايدلاهلإلثمًاصخش
،ملاعلانيع،هللالعجكلذبو.»ةيصخشلاناضرتفيامهنأل
الةينادحولاهذهنأل،ةدرجمهللاةينادحونأهداقتعاببسب
.ًاتاذاهبحاصاهبنوكيتازيممبزيمتت

بجي«:اسوكيدالوقنلاق:نييحيسملاةفسالف-٣
نأل(هيمسنءيشانلىقبيالف،ّنيعتلكهللانعيفنننأ
بلاسًاذإتوهاللاف،)زييمتوقيرفتنعئشانمسالك
اليهانتماللاظفل«:سبوهساموتلاقو.»بجومبسيلو

ةيحيسملاوةفسلفلانيبهللاهللاةيهامةلكشم:سماخلالصفلا
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هزنمقلطمهللا«:يلداربلاقو.»يقيقحدوجومىلعلدي
.»ريخلانمءيشهيلإبَسنُيالو،ةيصخشلايناعملكنع
هلاملكلصأوهكلذعمو،ًاتاذهللاسيل«:دهتيوهلاقو
،يتاذلادوجولاهللانعاوفنكلذبو.»دوجولايفةقيقح
وأةدرجمةينادحويههتينادحونأمهداقتعاببسب
.ةقلطم

نعدرجمهللا«:انيسنبالاق:نيملسملاةفسالف-٤
.»طقفدوجوو)نئاك(ٌّنأعقاولايفوهبجاولانأل،ةيهاملا
ىلإليبسال)هللاتاذيأ(ةيدحألاتاذلا«:يبارافلالاقو
هيلإليبسالهنأبراصبتسالااهيلإليبسلاةياغو،اهكاردإ
تاذوهثيحنمهللا«:يبرعلانبييحملاقو.»ىلاعت
نكمياملكو.هتقيقحنعريبعتلانكميالةهزنمةطيسب
.ةضحم)هقحهللابلستتالايخ(بولسوه،هبهفصو
ءاملعلاقو.»ةقيقحلاىلعًاهلإهجولااذهنمسيلهنأامك
وأعامتجايذبالو،ضرعوأرهوجبسيلهللا«:ةلزتعملا
وأةسامملاهيلعزوجتالو،نوكسوأةكرحيذبالو،قارتفا
هلّنيعتالهنأيأ»راصبألاهكردتالونويعلاهارتال،ةلزعلا
ةقيقحةفرعمزوجتال«:نولوقياوناكففلسلاامأ.ةيهاموأ
سانلانوحصنياوناككلذلو.»ًاعرشوأًالقعةيهلإلاتاذلا
،اوكلهتفهتاذيفاوركفتالوهللاقلخيفاوركفت«:لوقلاب
.»هفالخبوهف،هنعمكلاببرطخامهمهنأل

:باوصلانممهئارآةناكم-ًايناث

اودقتعانيذلاةفسالفلانأةقباسلالوصفلانمحضتي
ًائيشملاعلاووههولعجدق،ةقلطموأةدرجمهللاةينادحونأ
ًائيشملاعلاوهللااوربتعينأمهيلعزّعنيذلاامأ.ًادحاو
نأانلناكامو.نايكوأةيهامالبهلعجباوفتكادقف،ًادحاو
نأنوركنياوناكمهنأولةفسالفلانمريخألاقيرفلادقتنن
.هلةيهامالتاذبسيلامنأل،لوألاقيرفلالثمتاذهللا
اوداحدقفةيهاملاهنعاوفنوتاذهللانأباوفرتعادقوامأ

ةيهامنمتاذلكلدبالهنأل،ميلسلالقعلاماكحأنع
لامجإلاباهيلعّدرنمهئارآهباشتلًارظنو.ًاتاذتناكاملالإو
:يلياميف

ىلإةبسنلابساقُيالهللانأىلعنيطولفأعمقفتن.١
قوف«هللانإهلوقبنكل،ملاعلايفةدوجوملارهاوجلا
وأًادوجومامإ:نينثانمًادحاوهلعجدق»دوجولا

نإو،ةيهامهلنوكتًادوجومناكنإف.دوجومريغ
هلنوكتالكلذلًاعبتو،ًايمهونوكي،دوجومريغناك

نأدكؤملانمفًاذإ،ًايمهوسيلهللانأامبو.ةيهام
.ةيهامهلنوكت
لاقدقف،كلذىلعاليتناسذاتسألاانعمقفتيو
نمف،دوجولاقوفلوألاأدبملاناكاذإ«:نيينيطولفألل
اذإو؟ملاعلايفهريثأتمتكردأفيكو،هدوجومكلنيأ
؟هنملقعلارودصروصتيفيكف،لقعلاقوفناك
طيسبلادحاولاوهوتادوجوملايفريثأتهلنوكيفيكو
يزاجملوقوهف،ضيفعونبهنإمتلقنإ؟)درجملاوأ(
رهظيالو،هيفامبالإءيشلاضيفيالذإ،يناهربال
.»لبقنمهيفناكامالإهنم

ةهجنمامهراكفأيفنوميمنباونوليفعمكرتشن.٢
امهعمرعشنو،هومسبامهعمبجعنو،هللاةمظع
ىلعانتردقمدعبامهعمفرتعنو،هفصونعانزجعب
هلنوكتنأنمعنميالاذهنكل.هتيهامكاردإ
.ةيهامهلدوجوملكو،دوجومهنألةيهام
،ةيصخشلايناعملكنمهديرجتوهللانعّنيعتلايفن.٣

فارتعالاعم،هيلإريخلانمىتحءيشدانسإمدعو
لوقيامك(دوجولايفةقيقحهلاملكلصأهنأب
هُّرقيال)مهركذقباسلانييحيسملاةفسالفضعب
دوجوملكلصأهللانوكينأنكميالهنأل.لقع
وهنوكينأنكميالو.ًادوجوموهنوكينأنود
نوكينأنكميالو.نيعتاذنوكينأنودًادوجوم
هذهانكردأًءاوس،ةيهامهلنوكتنأنودنيعتاذ
.اهكردنملمأةيهاملا
،هللاهيزنتيفًاضيأاوفرطتدقف،نيملسملاةفسالفامأ.٤

مدعلاىلإبرقأهولعجو،ةيهاملاوتافصلاهنعاوفنذإ
ءاملعنمريثككلذبدهشدقو،دوجولاىلإهنم
هبشيهيزنتلااذهنإ«:يلازغلامامإلالاقف،نيدلا
ةيهولألالطعيهيزنتلااذه«:ةّنسلالهألاقو»مدعلا
.»اهانعمنم

بسانملالحلاوةفسالفلاأطخبابسأ-ًاثلاث
ةلكشملل

يفنيفاوأطخأمهركذقباسلاةفسالفلانأكشال
نكلو.ةيهامهلنئاكلكو،نئاكهللانأل،هللانعةيهاملا
ةفسالفكريدقتلانممهقحمهسخبننأزوجيال،كلذعم
مهعسويفاملكاولذبمهنأل،صاخقاطنيفنوثحبي
هميظعتيفمهنمةبغر،دوجولايفءيشلكنعهللاهيزنتل
نأل.هيلإاهودنسأيتلاةينادحولاىنعمىلعةظفاحملاو
نيبواهنيباهببسبأشنتتازيممبزيمتتالةقلطملاةينادحولا

ةيحيسملاوةفسلفلانيبهللاهللاةيهامةلكشم:سماخلالصفلا
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ىلعةيهامالبنوكتكلذلو،تاقالعوأبَسِناهتاذ
.قالطإلا

هورّوصيتلاةروصلابهللانوكينأزئاجلانملهنكل
وأنايكوأةيهامالبىتحنوكينأزئاجلانمله؟اهب
؟اذاملو،الًاعبط؟تافصلانمةفص

عمو.ءاوسمدعلاووهنوكياذهلثمًاهلإنأل:باوجلا
ةروصبهللانوكينأزئاجلانمله:انسفنألأسنلكلذ
يههتينادحوتناكذإ،ةفسالفلااهبهرّوصيتلاكلتريغ
؟ةقلطموأةدرجمةينادحو

نوكتالأ،كلذكرمألاناكاذإو.الًاعبط:باوجلا
نأل،معنًاعبطباوجلا؟ةعنامةعماجةينادحوهتينادحو
نوكتو،ةيهاماهبهلنوكتيتلايه،اهدحوةينادحولاهذه
»ًاتاذ«هنوكعمبسانتييذلارمألا،تاقالعوتافصاهبهل
.بسانتلالك

كاردإوأهصحفىلعانلةردقالف،هللاةيهامهْنُكامأ
ذإ،هكاردإوأهصحفللواطتننأانلحصيالولب،هنعءيش

َيِئَتْرَيْلَب،َيِئَتْرَيْنَأيِغَبْنَياَمَقْوَفَيِئَتْرَيال«ةمكحلانم
نعهزنمهللاوةدودحمانتردقف.)١٢:٣ةيمور(»ِلُّقَعَّـتلٱَىلِإ
نعهّزنملانعءيشلككردينأدودحمللىَّـنأو،دودحلا
يرديال،زميجميلولوقيامك،ملعلاناكاذإو؟!دودحلا
ةدودحمءايشأاهلكهذهو-ريثألاةيهاموأ،ءابرهكلاةيهام
انكاردإمدعاندوقيالأًاذإةمكحلانمف،انكاردإتحتةعقاو
دوجوملكلنأهبمَّـلسملانمنأل.اهراكنإىلإهللاةيهامل
هللانأامبو.دوجوملاريغالإةيهامالبسيلهنأو،ةيهام
اننيبلوحييذلاوهيتاذلاانروصقامنإ،ةيهامهلفًاذإدوجوم
ريثكلاانكردأل،هللاىلإانوْمَساننأولنكل.اهكاردإنيبو
.هنعًادج

نألًارظنهنأفرعننأملاعلااذهيفانمدامانيفكيو
فصتيو،تاذهنإف،ةعنامةعماجةينادحويههللاةينادحو
عيمجعموانعمةقالعوذهنإو،لامكلاتافصلكب
لاصتاللانئيهتنأبةليفكاهدحوةفرعملاهذهنأل،تانئاكلا
وهو،انسوفنهيلإوبصتاملكوهاذهو.هعمقفاوتلاوهب
.انمىلاعتهبلطياملكًاضيأ

ةعناملاةعماجلاةينادحولا:عبارلابابلا
اهتيهامو

:ىرنبابلااذهيف
.ةعناملاةعماجلاةينادحولاوةفسالفلا.١
هللاةينادحوعم،ةعناملاةعماجلاةينادحولاقفاوت.٢

.ةضحملا
.ةيهلإلاةينادحولايفةيعماجلاةيهام.٣
ميناقألا.٤

ةعماجلاةينادحولاوةفسالفلا:لوألالصفلا
ةعناملا

ةينادحويههللاةينادحونأفلساميفانجتنتسا
مظعمنإف،ةديدجتسيلةقيقحلاهذهو،ةعنامةعماج
)ةقلطموأةدرجمهتينادحونإنولوقينيذلاىتح(ةفسالفلا
ةينادحوىلإاودنسأف،نحناهكردنامكاهوكردأدقاوناك
.ةعنامةعماجةينادحواهولعجف،ةصاختازيممهللا
:كلذىلعدهاشريخةيلاتلاتاسابتقالاو

ميكحليمجهللا«:نوطالفألاق:نانويلاةفسالف-١
ًالاجمنيطولفأانلكرتيملو.»دماحملالكلعماج،ِّـريخ
ةينادحويههللاةينادحونأىلع،ةرابعلاهذهةلالدتابثإل
،ةقلطمةدحوسيلنوطالفأهلإ«:لاقدقف،ةعنامةعماج
لكلاناكنإو،ةقيقحلاولامجلاوماجسنالانمفلؤمهنأل
هللا«:ًاضيألاقو،»لكلاوههللا«:وطسرألاقو.»ًادحاو
.»لوقعمولقاعولقع

اذإهنإ،ةرابعلاهذهحرشيفةفسلفلالاجرلوقيو
هذهو.ةدرجمةيهاموًالقعتناك،ًاماتًاديرجتتاذلاتدرج
يهف،كلذكيهثيحنماهيلإانرظناذإ،ةدرجملاةيهاملا

هللاتاذو.ةلوقعميهفءيشلةدرجميهثيحنمو.لقع
رابتعابو.هتاذلةلوقعميهفهتاذلةدرجمو،لقعيهفةدرجم
لّديالأنكل.هتاذللقاعوهفهتاذلةدرجمةيهامهتاذنأ
اذإو؟هتاذنيبوهنيبهللاتاقالعدوجوىلعحرشلااذه
،ةعنامةعماجةينادحوهتينادحونوكتالأ،كلذكرمألاناك
؟!ةضراعموألادجنود

ىلعلدينيفصولانيذههللاىلعوطسرأقالطإو
ًاضيأنيطولفأراشأدقو.ةعنامةعماجهتينادحونأهداقتعا

ةيحيسملاوةفسلفلانيبهللااهتيهاموةعناملاةعماجلاةينادحولا:عبارلابابلا
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ةرورضمزلتسيوطسرأهلإنإ«:لاقفةقيقحلاهذهىلإ
.»ًاضيأًادحاواناكنإو،لوقعملاولقعلانمةفّلؤملاةيئانثلا

دقتنايذلا،اذهنيطولفأنأةشهدلاريثياممنكل
ةوقنميتوأاملكبعفاديناكيذلاو،وطسرأونوطالفأ

أدبمهللا«:لاقةفصيأبفاصتالانعهللاهّزنتنع
وهنوكينأنوددوجولاأدبمهللانوكيفيكو.»دوجولا
؟ّنيعتاذًاتاذنوكينأنودًادوجومنوكيفيكو؟ًادوجوم
هتاذنيبوهنيبنوكتنأنودنيعتاذًاتاذنوكيفيكو
تاقالعهتاذنيبوهنيبنوكتفيكو؟ةصاختاقالع
؟ةعنامةعماجةينادحوهتينادحونوكتالوةصاخ

سانلابلصتيهللا«:نوليفلاق:دوهيلاةفسالف-٢
.»مهبقاعيومهبيثيومهدعاسيف،هتملكةطساوب

ةينادحوهتينادحورابتعاعمفصولااذهبسانتيلهو
؟ةقلطموأةدرجم

ةقالعال،نيتينادحولانيتاهنأل،الًاعبط:باوجلا
اهنيبةقالعامهنمٍّيألنوكتالف،اهسفننيبواهنيبامهادحإل
،ةقلطمةدحوسيلنوليفهلإ«:نيطولفألاقو.اهريغنيبو
نوميسامأ.»مهئفاكيومهدعاسي،ناسنإلاينببلصتمهنأل
لدت)ميهولإوأ(هللاةملكنإ«:ةحارصبلاقدقفيشوينب
.»عماجىلاعتهنأىلع

هللا«:اسوكيدالوقنلاق:نييحيسملاةفسالف-٣
ءايشألاوهف،دوجولكلٍواح،يهانتماللامظعألادوجوملا

يفىرن«:شناربلاملاقو.»ءاوطنالاوةدحولالاحيفًاعيمج
:يمهوبلاقو.»ةيرورضلائدابملاوةيلكلاوةيئزجلايناعملاهللا
يفخلاعوبنيلايهةرثكىلعًايوطنمهللانوكينأدبال«
يفةدوجوملا(ةرثكلاريسفتنكميفيكذإ،ةيلكلاةايحلل
ءيشةقلطملاةدحولايفسيلو،ةقلطملاةدحولاب)ملاعلا
نكميال«:دروولاقو.»)ةقلطم(ةدحوتمادام،هديرت

دوجوضرفلضفألافكلذلو،ءادتبالاةطقنقَلطملالعج
.»عماجهلإ

ىنعملكنعهزنمهللانأدقتعيناكيلداربنأعمو
هنأالإ،هيلإريخلادانسإىتحركنيو،ةيصخشلايناعمنم
وهف...تاكاردإلالكلعماجحور)هللايأ(قلطملا«:لاق
رهاوظلكاهيفيحمنتيتلاةدحولاكلت،ةرثكلاةدحو
ةيصخشلاو،ةيصخشهلهلإبنموأ«:جنيلشلاقو.»ددعتلا
كلذلو.ةضراعمىوقةعراصمبلب،اهتاذءاقلتنمومنتال

يهتنيضراعتلااذهو،هللايفضراعتدوجوبميلستلابجي
امىلإهريكفتيفيبرعلانبابهذدقو.»ماجسنالاىلإ
ضقانتلاوضراعتلانإلاقدقف،ًابيرقتجنيلشهيلإبهذ
،تافصلاوءامسألاثيحنم،ةيهلإلاتاذلايفنالصاح
اهرهاظموةدحاولاتاذلانيبتافاضإوبسنيهيتلا
نمةيهلإلاتاذلايفةضراعملاتعقواملو...ةريثكلاةينوكلا
مكحلاصوصف(ملاعلاقلخ،ةيدوجولاةرثكلاىلإاهبسنلجأ
.)١٤٥ص٢ج

،ةضراعمىوقةعراصمبالإومنتالةيصخشلانإمعن
ناكل،ةعنامةعماجهللاةينادحونأجنيلشكردأولنكل
لكًالزأاهتاذعمةمجسنمةيصخشهللانأفرعدق
ضراعتيأثودحلٍعادكانهنوكينأنود(ماجسنالا
.دحاوملاعلاوهللانأبداقتعالاىلإكلذكلاماملو،)هيف

،ًانادجوناكًالقعهللاناكامل«:نازوكروتكفلاقو
انثدحتاذإ«:ليليدنالألاقو.»عونتلانمضتينادجولاو
ةجردنملاتالومحملانأملعننأبجوهللاتافصنع
لثم،مكلاوفيكلاورهوجلايهو،ىلوألاتالوقملاتحت
ىلعالإقلطُتال)ميظعولضفألاو(ريبكوميكحودوجوم
.»هللاتاذ

ردصتيتلاءارآلالكنأش،ةنيابتمةبعشتمءارآهذهو
قوفتيتلاتاعوضوملايفثحبلادنعسانلالوقعنم
ةماعلانماوسيلةروكذملاءارآلاباحصأنكل.مهكاردإ
مولعلاوةفسلفلاةذتاسأمهلب،مهلاوقأىلعلَّـوعيالنيذلا
،لمأتلابةريدجمهلاوقأفكلذلو،تاعماجلارهشأيفبادآلاو
ثحبدعباهباوقطنلب،ًافازجاهباوقطنيملكشالومهنأل
مهءارآًاذإصحفنلف.ةعيبطلاقوفاموةعيبطلايفريكفتو
نيبىرتايكانهله:انسفنألأسنمث،قيقدتوٍّنأتب
ىلعمهعامجإىلعلدت،امةطباررخآلاضعبلاواهضعب

.معن:باوجلا؟ةتباثلاةيقطنملاقئاقحلانمةقيقح

هللاةينادحونأيه:باوجلا؟ةقيقحلاهذهيهامو
وأ،ةرثكةينادحواهنألب،ةقلطموأةدرجمةينادحوتسيل
.انركذامكةعماجةينادحو

؟ةقيقحلاهذهبناميإلاىلإمهتداقيتلابابسألاامو

تناكاذإالإةلماكةيهلإلاتاذلانوكتال)أ(:باوجلا
اهتاذباهئانغتساو،اهدوجولةمزاللاصئاصخلالكلةعماج
دقملاعلانوكينأنكميال)ب(.دوجولايفءيشلكنع

ةيحيسملاوةفسلفلانيبهللاةعناملاةعماجلاةينادحولاوةفسالفلا:لوألالصفلا

٣٧
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ردصيالهلإلااذهلثمنأل،قلطموأدرجمهلإنمردص
امعمضراعتيةدارإلادوجونأل(،ةدارإلابءيشهنع
هنعردصنإو.)صئاصخنمةقلطملاوأةدرجملاةينادحولل
،ككفتللضرعتيةلاحلاهذهيفو.ةرورضلابكلذناكءيش
وأعّونتلالدي)ج(.هيفبيكرتالهنألككفتيالهللاو
وأًادرجمًاهلإسيلهللانأىلعملاعلايفدوجوملادّدعتلا
هروصتتنأنكمياملكللماشوأعماجهلإهنألب،ًاقلطم
.ناعموتاكاردإنمهروصتتالوأ

هللاةينادحونأةماتةحارصبنلعأدقفاليتناسامأ
رودصرّوصتيفيك«:لاقدقف،ةقلطمةينادحوتسيل
نعةيلاعتملاةطيسبلاةيدحألانماهعاونأفالتخابةرثكلا
نأامإ:نيلاحدحأنوكينأولخيالرمألانإ!ةرثكلك
امك،ضحملالوألاتاذيفةنونكمتناكةرثكلانإلاقُي
نإلاقُينأامإو،ةاونلايفةرجشلاكاهنإنييفوصلاضعبلاق
روصتيفيكو،هللاتاذيفمسرالورثأاهلنكيملةرثكلا

بجيالتناسيأرىلعًءانبف.»!ةرثكلاةلعنوكتنأذئنيح
عماجهلإدوجوبقدأريبعتبوأ،هللايفةرثكدوجوبميلستلا
.لماشوأ

ايركزنبدمحمانينثتسااذإ:نيملسملاةفسالف-٤
داقتعالاوهو(ةيونثلابهذمنسحتسيناكيذلا،يزارلا
ناكيذلاو،رشللرخآلاوريخللامهدحأ،نيهلإدوجوب
-)ةميدقلاةينثولادالبلانماهريغو،سرفلادالبيفًارشتنم
طيسبلوألا،ةهلآةثالثدوجوبلوقيناكيذلالالهلانباو
هزنمرحكلموهف.هتاذعمالإبواجتيالوةطاسبلالك
ناذللاامهثلاثلاويناثلاو،املمعبدّيقتيالوءيشلكنع
نيذلاةفسالفلانمامهريغو-هنوئشناربديوملاعلااقلخ
يقابءارآنمجتنتسُيهنإف،ةينثولاءارآلانونضتحياوناك
نودقتعياوناكمهنأ،هدحوهللاابنونمؤياوناكنيذلاةفسالفلا
اهنوعدياوناكامنإ.ةعنامةعماجوأ،ةعماجهتينادحونأ
:يلياممحضتيامك»ةقلطملاةينادحولا«

لقاعولقعو،مولعموملاعوملعهللا«:انيسنبالاق
فصولااذهسيلأو(»قوشعموقشاعوقشعو،لوقعمو
ةعماجةينادحويههللاةينادحونأىلعلدي،هدحو
تناكفاهسفنةيدحألاتظحل«:يبارافلالاقو.)؟ةعنام
ىلعلمتشملايناثلاملعلامزلفةردقلاتظحلف،ةردق
هبيرجي،رمألاملاعهيليةيبوبرلاملاعقفأكانهو.ةرثكلا
فيك:لءاستننحنو.»ةدحولارثكتتفحوللاىلعملقلا
اهنيبةقالعاهلنوكتالو،اهلىلجتتواهتاذتاذلاظحلت
الو،اهسفننيبواهنيبةقالعاهلنوكتفيكو!اهسفننيبو

،يبارافلارظنيفملقلاو!ةعماجةينادحواهتينادحونوكت
وهانيسنبارظنيفو)١٦صصوصفلا(يناحوركلموه
خيشلارظنيفو)٥٥صافشلا(كالفألاريدتيتلالوقعلا
،هللاهقلخينارونميظعمسجوه،يروجيبلاميهاربإمامإلا
ديرملاةفحت(ةمايقلامويىلإنوكياموناكامةباتكبهرمأو
.)١٧٩صديحوتلاةرهوجىلع

،هتاذلهتاذبىلجتيذلاهللادمحلا«:ضرافلانبالاقو
قئاقحوةتباثًانايعأاهلعجف،هتافصوهئامسأقئاقحرهظأف
تاذلايلجتوهلوألايلجتلا«:يناشاكلالاقو.»ةينيع
.مسرالواهيفتعناليتلاةيدحألاةرضحلاوهو،اهتاذل
.»ةتباثلاتانكمملانايعأهيفرهظتيذلاوهيناثلايلجتلاو
هللاىلإةعماجلاةينادحولادانسإقفاوتيالأ:لءاستننحنو
ٍناثٍلجتدانسإوأ،هيلإةرثكلادانسإنمرثكأهتابثعمًالزأ
!راودألانمروديف،هيلإ)ناثّنيعتوأ(

ىلإةجاحيفةيدحألارهوجحبصأامل«:يناليجلالاقو
لاقو.»اهلهيبشالةسدقمًءامسأةيدحألاتراص،ُّنيعتلا

ةيقيقحلاةدحولاةقيقحهنألهيفةرثكاللوألاّنيعتلا«:هريغ
عيمجهيفرهظتيذلاوهيناثلاّنيعتلاو.ةرثكلانعةهزنملا
اذهيفو.ةينادحوةلمجوهفكلذلو،تاقالعلاوتافصلا
مسالااهلمشييتلاةيهلإلاءامسألاعيمجلصأدجويّنيعتلا
ىَّـمسُيكلذل.ىلاعتوهناحبسهللامساوهيذلا،عماجلا

نيدباعلاعيمجو،هللاالإهلإالو،هللامسابنيعتلااذه
يذلامهدصقماهيفنودجيف،ةبترملاهذهىلإنوعجري
.»مهبولقهلنئمطتو،مهسوفنهيلإنكست

ةينادحويهةلماشلاةينادحولا«:يروجيبلاخيشلالاقو
:هريغلاقو.»لاعفألاةينادحوو،تافصلاةينادحوو،تاذلا
لكنمًاطيسبنكيمل،ةيقيقحىلاعتهتافصنأثيح«
،دحاولايفةرثكلاىرأ«:قيقحتلابحاصلاقو.»هجو
ةرثكهذهف.ةدحاونيعاهنإفترثكواهقئاقحتفلتخانإو
بهذنم«:يلازغلامامإلالاقو.»نيعلادحاويفةلوقعم
.»ةرثكلاموزلنمفاخامنإ،هسفنلقعيالهللانأىلإ
ىلعرخآريبعتبوأ،ةرثكبهزيمتىلعلديهسفنلهللالقعف
ناكنإ«:ًاضيألاقو.ةعماجةينادحويههتينادحونأ

تناكنإو.ًاذإةرثكالف،هتاذىلإلكلاعجريف،هتاذهلقع
نموهيفةيلصأيأ»لوألايفةدوجوميهفةرثكهذه
انرمأ«:نيدلاييحمخيشلالاقو.هدوجوتامزلتسم
لاقو.»)ىلاعتهللامسايأ(عماجلامسالابةدافتسالاب
يفلكلاوهف،دوجولابجاوىلإةبسنلابدحتيلكلا«:ًاضيأ
.»ةدحويفًالكناك،تافصوًاتاذقحلاربتعااذإو.هتدحو
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ةرثكلكو...قحلاتاذةيوهيفةرثكال«:ًاضيألاقو
ءامسألا«:ًاضيألاقو.»هتيرهاظوهتاذدعبوهفطالتخاو
ةيدوجولاةقيقحلا«:ًاضيألاقو.»ةرثكةيدحأيهةيهلإلا
لاقو.»اهئامسأواهتافصبةرثكتماهتاذو،اهرهوجيفةدحاو
نيعوهو،نطابلاورهاظلاو،رِخآلاولوألاوههللانإ«:ًاضيأ
يفدحاو.ةريحيفةريحرمألاف.نطبامنيعورهظام
نكل«:ىنعملااذهبهريغلاقو.»دحاوىلإاهّدرمةرثكوةرثك
،رطخىلعناكهجولكنمةدحولاهيلعتبلغنم
ترهظكلذبو،ةرئاحهيفلوقعلاو،ةمئاههببولقلاف
.»ىلاعتوهناحبسهتمظع

وأقحلاتاذةيوهبدصقيناكيبرعلانبانأنظلاربكأو
ثيحنمهللا،رخآريبعتبوأ،وهثيحنمهللا،هنطاب
هرهظمثيحنمهللا،هتيرهاظبدصقيو.هرهوجوأهتيهام
يفىعدياموهقحلاتاذرهوجو.هبىلجتييذلاهنيعتوأ
.»هللا«اهيفىعدتاميههتيرهاظو»توهاللا«ةيحيسملا
يفنيبتيامك،دحاو)هنيعتوهرهوجوأ(هرهاظوهللانطابو
فيلأتنمسيل»نطابلاورهاظلا«لوقلاو.يلاتلالصفلا
رهاظلاورخآلاولوألاوه«نآرقلانمهسبتقالب،يبرعلانبا
.)٣ديدحلا(»نطابلاو

ةفسالفلامظعماعديذلاببسلانأيلودبيو
وأ،ةرثكةينادحويههللاةينادحونأبمزجلاىلإنيملسملا
ىلإدنسيمالسإلانأىلإعجري،ةعماجةينادحورخآريبعتب
.»ىنسحلاهللاءامسأ«:يه،ةريثكءامسأوتافصهللا
انرظناذإ،عماجلاةملكو.»عماجلا«ءامسألاهذهنيبنمو
عماجهللانأىلعطقفلدتالاهنأاندجو،اهتاذيفاهيلإ
هلامكلمزالوهاملكللماشهنأىلعًاضيألب،سانلل
.دوجولايفءيشلكنعهتاذبهئانغتساو

نأنظتالو«:يعفاشلاةمالسذاتسألالاقًاريخأو
صخشًاديزنإكلوقىنعمكوه،ًادحاوىلاعتهنوكىنعم
وهاملكاهبفصويةدحولاهذهنإف،نانثاالدحاو
لكلدحألكاهفرعيةزيامتملايناعملاو،تاوذلانمدوجوم
،لجوزعقلاخلايفاهبءاميإلاو،لقاعاهيفعزانيالودحأ
ىنعمامنإو.رفكنموجنيالوكرشنمصلخيال
رئاسيفودوجولابوجويفدحاوهنأوه،هللايفةينادحولا
ةينادحولايهىلاعتهتينادحونأيأ.»هبةقئاللاتالامكلا
:نحنلوقنامكوأ،ةيلكشلاةينادحولاسيلو،ةيرهوجلا

ذاتسألالعلو.نيعتلايفسيلوتوهاللايفةينادحولايه
هتينادحووأهللاّنيعتيفثحبلابنجتدقيعفاشلا

اهنإًاقحو،كاردإلاولقعلاقوفتاهنأىأرهنأل،ةيلكشلا
!كلذكل

نونمؤملاهبنمؤييذلاهللانأانللصفلااذهنمنيبتي
فالخلانكلو.هاوسسيلوهللاوهمهبهاذمفالتخاىلع
مهضعبف.هلامعأوهتاذيفمهلمأترادقملعجريمهنيبهنأشيف
هبمايقلانعىحنتيوأ،ليلجلالمأتلااذهبمايقلالمهي
زوجيالعوضوملااذهنأهداقتعالوأ،انيدلارومأبهلاغتشال
دهجينأنود،دحاوهللانألوقلابيفتكيف.هيفثحبلا
ةبغرنكل،.اهتازيمموأةينادحولاصئاصخةفرعميفهسفن
اهوعدي)هداقتعابسح(ةينادحولاهذهنأشءالعإيفهنم
نمىريرخآلاضعبلاامنيب.»ةدرجم«وأةقلطمةينادحو
دقتعيهنأل،هللانعهتفرعمنكمياملكفرعينأبجاولا
هتقالعتدادزاوهبهناميإخسر،هنعهتفرعمتدازاملكهنأ
اميفثحبيو،هتافرصتوهلامعأعيمجيفقيقدتبلمأتيف،هعم
نأىريف،هتاذيفصئاصخوتافصنمهيلعلدت
لب،ةقلطموأةدرجمةينادحونوكتنأنكميالهتينادحو
.ةعماجوأةلماشةينادحو

ةعماجلاةينادحولاقفاوت:يناثلالصفلا
ةضحملاهللاةينادحوعمةعناملا

نأ،ةيلقنلاوةيلقعلاةلدألانمريثكلاب،فلساممانلحضتا
.ةعنامةلماشوأةعنامةعماجةينادحويههللاةينادحو
،نايدألانمنيدلكيفهللاابنينمؤملاضعبنإفكلذعمو
وأ(ةيعماجلانأىوعدب،ةقيقحلاهذهبميلستلانوضفري
يتلاةينادحولاوأ،ةضحملاةينادحولاعمضراعتت)لومشلا
.اهبهللافصتييتلا،اهيفبيكرتال

ناكولاهعمضراعتتتناكاهنإ:لوقنكلذىلعدرللو
ةينادحولاساسأوههللايفلومشلاوأةيعماجلاساسأ
ساسأنعفلتخيهيفةيعماجلاساسأناكاذإامأ.هيف
.امهنيبضقانتلاوأضراعتلللاجمالف،ةينادحولا

دحاوهنأبًالثمناسنإلافصُواذإ:لوقنكلذحاضيإلو
عمًاضراعتمةلهولوألودبيفصولااذهنإف،ةثالثو
.ةثالثوًادحاوهنيعبصخشنوكينأنكميالهنأل،ةقيقحلا
دحاوناسنإلانأفصولااذهبدصقيهنأانلّنيبتاذإنكل
ةحصيفكشلانإف،رهوجلاةهجنمةثالثورهظملاةهجنم
،هرهظميفدحاوناسنإلانأملعناننأل،لوزيفصولااذه
يه،رصانعةثالثنمنَّـوكمًايرهوجوههسفنتقولايفو
.حورلاوسفنلاودسجلا
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نيبهنمدباليذلاقرافلاةاعارمعمسايقلااذهىلعو
ناسنإلاةينادحوف(ةيرشبلاةينادحولاوةيهلإلاةينادحولا
هللانأىلعةوالعاذه.ةبكرمريغفهللاةينادحوامأ،ةبكرم
:لوقن.)قولخملاوهناسنإلاوقلاخلاوه

انبرمامك(،رهوجهتاذبمئاقلانأل،رهوجهللانأامب
هلًايهانتمالناكنإورهوجلااذهنأامبو)لوألابابلايف
وأًاعماجو،ةهجنمًادحاوهللانوكيًاذإ،صاخّنيعت
وأضراعتكلذيفنوكينأنود،ىرخأةهجنمًالماش
نمو؟ًادحاوىلاعتنوكيةهجيأنمف.هتاذيفضقانت
؟ًاعماجنوكيةهجيأ

وأ(رهوجلاةهجنمًادحاونوكيهنأكشال:باوجلا
ًادحاونكيملنإهنأل)يبرعلانبالوقيامك،ةينطابلاوةيوهلا
ًابكرمسيلوهو،ةئزجتللًالباقوًابكرمناك،ةهجلاهذهنم
وأ(ّنيعتلاةهجنمًاعماجنوكيو.ةئزجتللًالباقوأ
تافصبهللافاصّتانأل)يبرعلانبالوقيامك،ةيرهاظلا
حوضوبلدي،لزألاذنمهتاذنيبوهنيبتاقالعبهصاصتخاو
نباكلذىلعانعمقفتيو.ةهجلاهذهنمعماجهنأىلع
ةرثكلكو،قحلاتاذةيوهيفةرثكال«:لاقدقف،يبرعلا
رهوجو.»هتيرهاظوهتاذدعبوهف،)تاقالعوأ(طالتخاو
ريبعتبوأ(هتاقالعوهتافصلكلهنيعتيفعماجلادحاولاهللا
ءيشلكنعهتاذبهئانغتساوهلامكلمزالوهاملكلرخآ

بيكرتالىلاعتهنأل،هتاذنيعىوسًاعبطسيل)دوجولايف
.قالطإلاىلعهيف

هللارهوجنيبًاقلطمقّرفنالركذلافلاسانلوقبو
ريغًارهوجسيلهتيئاهنالعمهنأطقفدصقنلب،هنّيعتو
رهوجهنإلب)Indenite(نيعتمريغوأ)Vague(زيمتم
تامزلتسمنموهنيعتلاوأزيمتلانأل(نيعتمزيمتم
امهللارهوجف)فلساميفانركذامك،يقيقحدوجوملك
وهامهنيعتىلإرظنلابهسفنرهوجلااذهو»توهاللا«الإوه
توهاللاوهلبتوهاللاريغًائيشسيلهللاو»هللا«الإ
هنأل،ًارهوجهللاوهلب،هللاريغًائيشسيلتوهاللاو،ًانّيعم
نأىلإءاملعلانمقيرفبهذدقو.هيفبيكرتالىلاعت
.ةيبرعاهنأىلإرخآقيرفبهذو،ةيسراف»توهاللا«ةملك
ةملكو.»توأ«و»هللا«نمةنوكماهنإلوألاقيرفلالاقف
»توهاللا«نوكيكلذىلعءانبو.»ملعلا«اهانعم»توأ«
نإيناثلاقيرفلالاقو.»هللاةفرعمملع«وأ»هللاملع«وه
توكلمنزوىلع»هللا«ةملكنمردصم»توهاللا«ةملك
ـةمــلكـاـنلـمـعــتسادــقفنـحـنـامأ.تـوـبهروتومحرو

،هرهوجيفهللاوأ،هللارهوجىنعمبانه»توهاللا«
باتكلانألو،ةملكلاصننمموهفملاىنعملاوههنأل
:٢يسولوك(هنيعىنعملااذهباهلمعتساوقبسدقسدقملا
٩(.

هتسرامموتافصبهفاصتاوهتاذيفهنّيعتثيحنمهللااف
يفاننيبوهنيبو،ًالزأهتاذنيبوهنيبتاقالعبهزيمتولامعأل
هنوكثيحنمامأو.ًانيعمتوهاللاوأهللاوه،نامزلا
وهف،هنعءيشةفرعموأ،هكاردإوأهفصونكميال،ًايئاهنال
،ةقيقحلاهذهتراكيدكردأدقو-ًارهوجهللاوأتوهاللا
اهنإوأ،ءيشهنعلاقُياليذلادحاولايهةيهولألا«:لاقف
رصعلايفةيبروألاةفسلفلا(»هتاقالعنعرظنلافرصبهللا
»توهاللا«يه،ةحيحصلاةمجرتلالعلو-)٢٢٢صطيسولا
ةصاخلاتازيمملاًابلاغاهبداريةيهولألانأل»ةيهولألا«سيلو
اذهو،هللانايكوأهللارهوجهبداري»توهاللا«امنيب،هللااب
ةيلصألاةغللا(ةينانويلاةغللايفو.تراكيدهدصقياموه
ىرخأوةيهولأللةصاخةملكًاضيأدجوت)ديدجلادهعلل
.»سيتؤث«يهةيناثلاو»سيتؤيث«يهىلوألاف،توهالل
نحنانيلعبيرغلابسيلنيتملكلانيتاهنيبقرفلاو
هيلأتديرييذلارفاكلانعلوقناننإف،داضلابنيقطانلا
ىلإىعسيهنإلوقنالو،ةيهولألاىلإىعسيهنإ:هسفن
ىلعال،هللاتازيممىلعلوصحلاوههضرغنأذإ،توهاللا

.هنايكوأهرهوج

توهاللاناك،يبرعلانبنيدلاييحمةغلانرعتسااذإو
هنأل،دحاوهنطابوهللارهاظو.رهاظلاوهللاونطابلاوه
وأازونيبسةغلانرعتسااذإو.نطبامنيعورهظامنيع
،ًارتتسمهللاوهتوهاللاناك،دادتمالاوركفلايفتراكيد
نيعهنأل،دحاوتوهاللاوهللاو،ًارهاظتوهاللاوههللاو
ةملكلمعتستامًاريثككلذلو،رهظامنيعورتتساام
.»توهاللا«ىنعمب»هللا«ةملكو،»هللا«ىنعمب»توهاللا«

:يتأيامانلحضتيمدقتامم

هنّيعتيفدحاوهنأةعماجلاهللاةينادحوبدارُيالهنأامب.١
هرهوجيفدحاوهنأاهبدارُيلب،هنيعتيفًاضيأعماجو
لوقلايفضقانتيأكانهسيلًاذإ،هنيعتيفعماجو
.ةعماجةينادحويههتينادحونإ
ًالثمف،نيدلاءاملعنمريثككلذىلعانعمقفتيو
عمةدحولاعامتجازوجيال«:فقاوملابحاصلاق
صفقاوملا(»ةدحاوةهجنمدحاوءيشيفةرثكلا

دحاوءيشيفًاعمامهعامتجازوجيكلذعمو،)٣٤٢
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تاداهشلاىلإةداهشلاهذهانفضأاذإف.نيتهجنم
ةيقيقحةينادحولكمايقبوجونعةقباسلا
ىقبيال)يناثلابابلايفانركذامك(ةصاختازيممب
يههللاةينادحونأبلوقلاىلعضارتعالللاجم
.ةعنامةعماجةينادحو

يفعماجهنأةعماجلاهللاةينادحوبدارُيالهنأامب.٢
دحاوهنأاهبداريسكعلابلب،هنّيعتيفدحاووهرهوج
اهنأبنظللليبسالًاذإ،هنيعتعمعماجوهرهوجيف
.هتاذيفبيكرتيأدوجونعلدت
نماهريغوهتاذ،هنيعتةيعماجبدارُيالنأامبو.٣

نظللليبسالًاذإ،اهدحوهتاذاهبداريلب،تاوذلا
.هلكيرشيأدوجوىلعلدتةينادحولاهذهنأب
مدععمضراعتتالةعماجلاهللاةينادحونإفكلذبو
عمقفاوتتلب،ةيلزألابهدرفتعموأ،هيفبيكرتدوجو
.قفاوتلالكنيتقيقحلانيتاه

يفةيعماجلاةيهام:ثلاثلالصفلا
ةيهلإلاةينادحولا

يههللاةينادحونأاوكردأنيذلاةفسالفلاضعبدقتعي
يهلومشلاوأةيعماجلاهذهنأ،ةلماشوأةعماجةينادحو
صئاصخلاعمقفتيالداقتعالااذهنكل.هتافصوهتاذ
هتاذيههللاةيعماجنأانضرفاذإاننأل،هللاابةقئاللا
تناكهتافصنأوأ،ًالزألعفلابتناكهتافصو،هتافصو
ملكيناكاهنأوأ،ًالزأهديرتوهبحتوهرصبتوهعمستوهملكت
،ًالزأًاضعباهضعبرصبيوًاضعباهضعبعمسيوًاضعباهضعب
الو،تافصلاعملماعتيالهللانأل-لطابكلذلكو
نوكياللماعتلانأل،اهضعبعموأهللاعملماعتتتافصلا
.تانيعتتسيلوناعمتافصلاو،ةلقاعلاتانيعتلانيبالإ
.هتافصوهتاذيهنوكتنأنكميالهللاةيعماجفكلذلو
؟ًاذإهتيعماجنوكتاذامف،كلذكرمألاناكاذإو

مالكلاو،رصبلاوعمسلاك،تافصلانأامب:باوجلا
نينئاكنيبالإسرامُتنأنكميال،ةبحملاوةدارإلاو،ملعلاو
.ًابكرمناكنإهتاذولقاعنئاكنيبوأ،لقألاىلعنيلقاع
ناك،هيفبيكرتدوجومدعوةيلزألابهدّرفتعمهللانأامبو
نأدكؤملانمف،هتاذنيبوهنيبًالزأتافصلاهذهسرامي
ةعماجاهسفنبيه،اهرهوجةينادحوعماهنيعهتاذنوكت
سيلهتاذنوكت،رخآريبعتبوأ)يناثلابابلايفانركذامك(
اهنعانَّـربعاميهتانيعتلاهذهو.تانيعتلب،ًادحاوًانيعت

.هللاةينادحواهبزيمتتيتلا،»تازيمملاب«يناثلابابلايف

نئاكيأدوجولبق،لعفلابهللاتافصعيمجتناككلذلو
.لزألاذنميرحلابوأ،هاوس

لكنوكينأيهيدبلانمف،تانيعتهللاتاذتناكاذإو
نألب.هللاتاذنمًاءزجسيل،تانيعتلاهذهنمّنيعت
،ءازجأوأرصانعنمبكرمريغهنأل،هللاتاذوهنوكي
نألاهتافصواهصئاصخلكباهسفنهللاتاذنوكينأو
هذهنمنيعتلكنوكيكلذلو،هرهوجنيعوههللانيعت
ريصبلاريدقلا،ديرملاملاعلا،يدبألايلزألاهللاوهتانيعتلا
لكهتاذبًاينغتسمو،لامكلالكلماكلا،ميلكلاعيمسلا
ًارظانوًادارموًاديرموًامولعموًاملاعنوكيذإ،ءانغتسالا
ةجردىلإ،اذكهو،ًابوبحموًابحموًاميلكوًاعيمسوًاروظنمو
بيكرتكانهنوكينأنود،لامكهدعبسيليذلالامكلا

.هعمكيرشوأهتاذيف

هللا«:تلاقفًايلزأًاثيدحهللانأىلإةرعاشألاتراشأدقو
ةفصوهو،ىلاعتهتاذبمئاق)يلزأوأ(ميدقيسفنثيدح
الإهبانلملعالو.مدقلايفاهلةيواسمهللاتاذلةميدق
رياغمزيمتم،هيفددعتالدحاووهو.ظافلألاقيرطنع
اذه.)١٩٤٣ةنسوياميفةرداصلابادآلاةيلكةلجم(»هتاذل
ىلاعتهيلإهالعأةروكذملاتافصلالكاهدانسإنعًالضف
.تاعامجلاوقرفلانماهريغك،ًالزأ

نمًالكنإلوقنالاننأ،هنهذيفئراقلاعضينأوجرنو
وهنوكياهنمًالكنإلوقنلب،ًاهلإنوكيتانيعتلاهذه
نمىمسأةقيقحلاهذهنأكشال-ًانيعمتوهاللاوأ،هللا
.قفاوتلالكاهعمقفاوتتاهنكلو،اهروصتانلوقععيطتستنأ
،قالطإلاىلعهيفبيكرتالتوهاللاوأهللانأامبهنأل
لب،هيفًارصنعوأًاءزجهتانيعتنمّنيعتيأنوكيالكلذل
.هتاذنيعوهنوكي

ةهلآبمئاق،دحاولاهللانأ،كلذىنعمسيلًاعبطو
،قالطإلاىلعهيبشوأكيرشهلسيلهنأل،الك،هلةهباشم
.تاذيفتاوذوأ،تاوذيفتاذىلاعتهنأهانعمسيلو
.قالطإلاىلعاهيفبيكرتالةدحاوتاذىلاعتهنأل،الك
.تانيعتاهنيعبيهةدحاولاهتاذنأهانعملب

الو،ةقيقحلاهذهروصتينأعيطتسياللقعلانإمعن
يفةريحرمألا«:ةفسالفلاضعبلاقامكلوقينأالإهعسي

النكلو.»دحاوىلإاهّدرمةرثكو،ةرثكيفدحاو:ةريح
لب،اندنعنماهْقِلتخنملاننألاهقدصبميلستلانمهلّرفم
.ًالزألعفلابهللاتافصدوجوبوجونماهانجتنتسا
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،يلاتلالصفلايفاهقدصنعثدحتلاىلإدوعنساننألًارظنو
:ىضمامصخلننأبنآلايفتكن

مدعوهتينادحوعمهنأبتانئاكلارئاسنودهللادّرفت
هنوكو.تانيعتلبًادحاوًانّيعتسيل،هيفبيكرتيأدوجو
هئانغتساوهلامكعمقفاوتيرمأًادحاوًانيعتسيلوتانيعت
عمهنأىلعلديهنأل،ريغتلاوأروطتللهضّرعتمدعوهتاذب
دوجولبقيأ،ًالزألعفلابهتافصعيمجتناكةيلزألابهدّرفت
.هاوسنئاكيأ

ميناقألا:عبارلالصفلا

،ىلوألالايجألايفنييحيسملاةفسالفمظعمحلطصا
.»مونقأ«درفملاو،ميناقألابتانيعتلاهذهةيمستىلع
ىلعنايرسلااهقلطيةينايرسةملك،»مونقلا«وأ»مونقألا«و
صخُشاممنوكيالأطرشىلع،هاوسنعزّيمتينملك
يفتدرودقو.»نيعتلا«مونقألابدارُيهنإفكلذلو،لظهلو
يهو،ًابيرقتقطنلايفةملكلاهذههبشتةملكةينيتاللاةغللا
»Aequanimitas«اهانعمو«Before The Class«يفيأ
ًاضيأينعتدقو.»ماظنوأةئيهلكلبق«وأ،ةرادصلا
لوقلاامأ.»ةبيطلاتافصلاوروعشلاوركفلايفماجسنالا«
بتكضعبيفدروامك»لصأ«اهانعممونقأةملكنإ
ليلدنممدقتامعًالضفذإ،حيحصبسيلف،ةفسلفلا
نمؤنلب،ملاعلللوصأمهميناقألانأنمؤنالاننإف،يوغل
نودهللاو.ًانَّـيعمهللاوأهللاّنيعتمهنأل،ملاعلالصأمهنأ

اهانعممونقأةملكنإلوقلاو.هعدبموملاعلالصأوههاوس
صحاحصلاراتخمسوماقنم)دقتعأامك(لوقنملصأ

.»مونقألااهدحاوو،لوصألاميناقألا«:هيفءاجدقف٥٥٣
نمققحتيملهنأفرتعاهسفنراتخملابحاصنإف،ٍلكعمو
ةروكذملاةفيحصلايفلاقدقف،ةملكلاهذهردصم
حضتيامك،كلذكتسيلاهنأعقاولاو»ةَّـيموراهبسحأو«
بحاصاهيمسييتلا(ةينانويلاةغللابماملإهلنملكل
ىلإسانلاضعباهيمسيلازيالامك،»ةيمورلا«راتخملا
داكتيتلاوأةلباقملاةينانويلاةملكلانأل)رضاحلاتقولا
تلقُندقو»سيساتسوبيإ«يه»مونقأ«ةملكل،ةلباقمنوكت
اذهباهيفتلمعُتساو»Hypostasis«ةيزيلجنإلاةغللاىلإ
.هنيعىنعملا

اهريغوأةيبرعلاةغللايففدارم»مونقأ«ةملكلسيلو
ةيبرعلا»صخش«ةملكنأل،ًامامتاهانعميدؤيتاغللانم
نعةلصفنملاتاذلاىلعلدتىرخألاتاغللايفاهفداريامو
دقو.»مونقأ«ةملكةهجنمكلذكسيلرمألاو،اهريغ

نرقلايفنيبيّصننارطم»ايليإ«ةقيقحلاهذهىلإراشأ
ظفلةيبرعلاةغللايفسيل«:هلئاسرىدحإيفرشعيداحلا
سيليذلايأ(ًاماعسيلهنايكيذلادوجوملانعهبربعي
رهظمهلسيليذلايأ(ضرعاذوأ)هنايكيفكيرشهل
تالاقم(»مونقأةملكبةينايرسلابهنعانّربعكلذلو)يدام
.)١٢٧صةميدقةينيد

نم»صاخشألا«ةملكنعفلتخت»ميناقألا«ةملكف
لصفنملاتاوذلامهصاخشألانإ)١(:نيتيسيئرنيتيحان
يه،ةدحاوتاذمهف»ميناقألا«امأ،رخآلانعمهدحأ
ةعيبطلايفنوكرتشياوناكنإوصاخشألانإ)٢(.هللاتاذ
وأتافصوأصئاصختاذمهدحألسيلهنأالإةدحاولا

يفرخآلانعمهدحأزّيمتعمفميناقألاامأ.رخآلاتازيمم
هصئاصخوهتافصلكبرهوجلايفدحاومه،ةيمونقألا
.دحاولاهللاتاذمهنأل،هتازيممو

ّنيعتوأ،توهاللاتانيعتمهةيحيسملايفميناقألاف
وههللارهوجنإف،ًانّيعمتوهاللامهوأ،صاخلاتوهاللا

اوسيلميناقألانأل،ًانيعمهايإوأهنيعتمهو،هنّيعتنيع
هتاذنيعمهيرحلابوأهنيعتتاذوهلب،هللايفتانيعت
،هللايفميناقألانإلاقُيالكلذل،)هيفبيكرتالىلاعتهنأل(
،هللامهميناقألانإلاقيلب،ميناقألاىلعلمتشيهللانإوأ
.ميناقألاوههللاو

»ميناقألا«عمثينأتلاةغيصباّتكلاضعبلمعتسيو
»وههللا«لوقناننألًارظننكل.مهلسنجالهنأرابتعاىلع
باتكلااذهيفلمعتسأنأُتْبوصتسا،هلسنجالهنأعم
باتكلااهلمعتساامك»ميناقألا«عمملاسلاركذملاةغيص
ركذينأوجرأكلذلو.)١:١انحوي(لبقنمسدقملا
ميناقألانأ)هالعأةدراولالثمةرابعأرقيامدنع(ئراقلا
.هللاتاذيه،ةدحاوتاذمهلب،ةلصفنمتاوذاوسيل

كلذلو،هتافصوهتاذيفًانلعمتوهاللامهًاذإميناقألا
مَهبملاهللاوهنوكيالهميناقأوأهنيعتيفتوهاللانإف
،حضاولاّنيعملاهللالب،سانلاضعبهرّوصتيامك،ضماغلا
،اندصقمهيفدجنف،هيلإعوجرلاوهكاردإعيطتسنيذلا
.انبولقهيلإنئمطتوانسوفنهيلإنكستيذلا

ال،عماجلماكددعلوأوهًاعبطفميناقألاددعامأ
ةعماجلاةينادحولاصئاصخهيفرفاوتتنأهنملقألنكمي
خيشلاانعمقفتيوةثالثوه،ملعنامك،ددعلااذهو.ةعناملا
لوأ«:لاقدقف،ريبكدحىلإكلذىلعيبرعلانبييحم
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ددعبسيلدحاولانأل،دحاولاالةثالثلاوه،ةيدرفلادادعألا
هديؤيو.)١٣٠صمكحلاصوصف(»دادعألالصأوهلب

،ًاضيأنيروهشملانيملسملاةفسالفدحأ،يدنكلاكلذيف
باتك(»ددعلانكروهلبددعبسيلدحاولا«:لاقدقف
،١٢٧صىلوألاةفسلفلايفهللاابمصتعملاىلإيدنكلا

.رخآعضوميفلاقامك»ددعلاضعب«وأ،)١٢٨

وه)٣(ددعلانأب،رشبلانحناندنعماعداقتعاكانهو
الثولثملالبحلا«:لوقنانلاثمأيفف،لماكددعلوأ
،»ةتباثةثلاثلاةرملا«و.»لمكيثلاثلابءيشلك«و،»عطقني
َربتعُيتابوقعلانوناقيفو.»ةثالث«يهاندنعءازعلامايأو
اذإةحنجلاةبوقعنمًالدبةيانجلاةبوقعقحتسيًادئاعمرجملا
.)تابوقعلانوناقنم٤٩ةداملا(تارمثالثةفلاخمبكترا
لوأو،عالضأةثالثهليذلاوهلكشلوأ،تايضايرلايفو
ٍقارتابنلك،ةعيبطلايفو.داعبأةثالثهليذلاوهمجح
نمنّوكمٍقارناويحلكو،ةيسيئرءازجأةثالثنمنّوكم
ةثالثنمنّوكملماكناسنإلكو،ةيسيئرءازجأةثالث
ةرذلاو.ةيسيئررصانعةثالثنمًاضيأو،ةيسيئرءازجأ
.ءازجأةثالثنمةنوكماهسفن

،لماكددعلوأوه)٣(ددعلاربتعُيًاضيأنايدألايفو
لكيفتارمثالثهللامسايلصملاركذيمالسإلايفف
ثالثقاشنتسالاو،تارمثالثةضمضملابموقيو،ةعكر
ىتحنيديلالسغو،تارمثالثهجولالسغو،تارم
،تارمثالثنينذألاوسأرلاحسمو،تارمثالثقفرملا
اذإالإًاذفاننوكيالمَسقلاو.تارمثالثنيلجرلالسغو
ةنونيبًانئابوأ(ًاينوناقنوكيالقالطلاو،ًاثالثهللاابناك
موصبةّنسلايضقتو.ًاثالثهبراهشإلاناكاذإالإ)ىربك
.نابعشرهشيفىرخأةثالثو،بجررهشيفمايأةثالث
قوفهاخأرجهينأمكدحأللحيال«:ثيداحألايفءاجو
لوأ)٣(ددعلاربتعُيةيحيسملاوةيدوهيلايفو.»لايلثالث
،١:٥لايناد،٢٤:١٢ليئومص٢:ًالثمأرقا(لماكددع
:١٥ءايعشإو١٥:٩نيوكتو،٦:١٠لايناد،٢٣:١٤جورخ
لسرلالامعأو١٢:٤٠ىتم،١٣:٧اقول،٥:١ريتساو٥
١٠:١٦(.

وهةروكذملاتاسابتقالانمضرغلاسيلًاعبطو
.ةثالثاونوكينأدبالتوهاللاميناقأنأىلعاهبلالدتسالا
نمءيشيأىلإةبسنلابساقُينأنمىمسأهللانأل،الك
اهبلالدتسالاوهتاسابتقالاهذهنمضرغلالب،ءايشألا

انلوقعلزاجامل،ةثالثميناقألانأيحولاانلنلعأولهنأىلع
عمةقفتمنوكتةقيقحلاهذهنأل،قالطإلاىلعضرتعتنأ

ميناقألاددععوضومثحبنسو.انيدلفورعملاعقاولا
.»ديحوتلاوثيلثتلا«باتكيفليصفتلاب

ةينادحويههللاةينادحونأبلوقلامامأنإ،ًاريخأ
ضرتعانإو.ضارتعاللًالاجملقعلادجيال،ةعنامةعماج
ومسيعوضوملااذهنإىوسلوقينأنكميالف،ءيشب
لكاذههمكحىلعقفاونانبناجنمنحنو.هكاردإقوف
هبةطاحإلانكميالو،هتاذيفبيجعهللانأل،ةقفاوملا
،لقعلاكاردإقوفومسيناكنإوهنإف،لكعمو.ًاقالطإ
.هدضسيلهنأالإ

لقعلاقوفومستيتلارومألانيبريبكقرفكانهو
يفهعمقفتتيتلايهىلوألاف،هعمقفتتاليتلاكلتو
امأ.اههنكبةطاحإلاعيطتسيالاهومسلنكل،اهساسأ
.اههنكيفوأاهساسأيفال،ًاقالطإهعمقفتتالاهنإف،ةيناثلا
دضكلذنوكيالرارشألابحيهللانإانلقاذإًالثمف
اوناكنإورارشألانأل.هكاردإنمىمسأنوكيلب،لقعلا
ىلاعتهنأالإ،هللانمةبحمنوقحتسيال)انلوقعبسح(
قلاخلاو،هتقيلخمهنأل،مههركينأنكميالماتلاهلامكل
مهلئيهيومهبحيهنأيهيدبلانمفكلذلو،هتقيلخبحي
بحيهللانإانلقاذإامأ.هعمقفاوتلاوهيلإعوجرلاليبس
نوكيلب،لقعلاكاردإنمىمسأكلذنوكيالفةئيطخلا
عمضراعتتةئيطخلانألو،ةئيطخلاقلخيملهللانأل،هدض
.ضراعتلالكهلامك

:نمؤننأبجياننأىرنانهو

وأ،ةقلطموأ،ةدرجمةينادحوهللاةينادحونأامإ
.ةعنامةعماجةينادحو

نأعم.تافصلاوتاذلاهنعانيفن،ةدّرجماهنإانلقنإف
.تافصهلوًاتاذهل

اهلةلعالتافصبهفاصتاانضرتفا،ةقلطماهنإانلقنإو
،تازيممبزيمتتالةقلطملاةينادحولانأل(ًالزألمعوأ

اندنسأو.)هتاذنيبوهنيبلعفلاباهبحاصتافصلعجت
يتلاتانئاكلاعمةقالعيفهلوخدبروطتلاوّريغتلاهيلإًاضيأ

نيبواهنيبةقالعاهلسيلةقلطملاةينادحولانأل،اهقلخ
.اهتاذ

،ةعنامةعماجهللاةينادحونوكتنأدكؤملانمفكلذلو
اماهِّـمسوأ(تانيعتبوأميناقأبةزيمتمرخآريبعتبوأ
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هذهنأل)ىنعملاةمالسبناجبظفللةميقالذإ،تئش
هللاصئاصخيه...وأ...وأ،تانيعتلاوأ،ميناقألا
مدعو،ةيلزألابهدرفتوهتيئاهنالعمهللاناككلذلو.ةيتاذلا
وأ،تافصلانمدرجملاهلإلاسيل،هيفبيكرتيأدوجو
فصتملاهلإلالب،ًالزألمعاهلنكيملتافصبفصتييذلا
،لعفلابلبةوقلابسيل،هبةقئاللالامكلاتافصلكب
تاقولخملادوجونعرظنلاضغب،دبألاىلإلزألاذنمكلذو
هلامكعمقفاوتلالكقفاوتييذلارمألا،اهدوجومدعوأ
هضّرعتمدعو،دوجولايفءيشلكنعهئانغتساو،ماتلا
.ّريغتلاوأروّطتلل

ةقيقحسيل،ةعنامةعماجهللاةينادحونوكفكلذلو
اهنأل،لوبقوريدقتلكبًاضيأةريدجولب،بسحفةلوقعم
عمقفاوتييذلارمألا،لامكلالكلماكهللانأانلنلعت
زازتعالاوباجعإلاحورانسوفنيفثعبيو،قفاوتلالكهتاذ
ذنمانبحيهنأانلنلعتامك.هيلإدوجسلاودبعتلاحورو،هب
انرومألكبنامزلايفمتهيهنأو،اهلّدحالةبحملزألا
فلآتتوهبنرتقتلهيلإانسوفنبعفرييذلارمألا،انفورظو
اهدجمواهميعنلكولب،اهمالسواهئانهلكاذهيفو،هعم
.ًاضيأ

ةفسلفلانيبهللا«باتكلاةقباسم
»ةيحيسملاو

باتكلااذهةءارقيفتقمعتنإ،زيزعلائراقلااهيأ
نودعتسمنحنو.ةلوهسبةلئسألاىلعبواجتنأعيطتست
ال.كداهتجاىلعةزئاجةيحورلاانبتكدحأكللسرننأ
كتباجإلاسرإدنعالماككناونعوكمسابتكتنأَسنت
.انيلإ

-هللانعمهئارآيفقرِفسمخىلإةفسالفلامسقنا.١
.قرِفلاهذهءامسأطعأ
؟»تاذ«هللانأىنعمام.٢
-ناكمهّدحيالهللانإلوقنانلعجتبابسأةعبرأكانه.٣

.اهركذا
:هللانأنهربتسدقملاباتكلانمةيآتاه.٤

)٣(وءيشلكىلعرداق)٢(ودوجولابجاو)١(
عيمس)٦(وريصب)٥(وءيشلكبملاع)٤(وديرم
.يح)١٠(وريغتيال)٩(ولماك)٨(وميلك)٧(و
؟ةيباجيإمأةيبلسيهلهو؟تافصهللاله.٥
؟تاذلابةلولعممأ،ةميدقوأةثداحهللاتافصله.٦
؟مونقأةملكىنعمام.٧

لوأهنإيبرعلانبييحمخيشلالاقيذلاددعلاوهام.٨
؟كلذةلالدامو؟ةيدرفلادادعألا
ًاجذومنطعأو،لقعلاقوفومسيرمألًاجذومنطعا.٩

.لقعلاعمقفتيالرمأل
:باتكلااذهنمةريخألاةرقفلابتكا.١٠

:انناونع

Call of Hope
P.O.Box 100827
D-70007Stuttgart

Germany

باتكلاعجارم

ةيحيسمةيلقعثوحبوةينيدبتك-ًالوأ

سدقملاباتكلا.١
Adam:ةداسللريسفت.٢ Clark - Lange - Matthew

Henryنتركنبو
روتكدفيلأتميوقلاتوهاللاملعيفميلعتلاماظن.٣

سنأسميج
يروخلاليمجسايلاروتكدفيلأتيرظنلاتوهاللا.٤
انيمليئاخيمسوناموغيالافيلأتتوهاللاملع.٥
٦.The Key Of Mysteries، By Dr. Pfander
يعوسيلاوخيشسيولبآلاملقبةميدقةينيدتالاقم.٧
لاسعلاقحساوبأخيشلاملقبلوصفلاكلس.٨

ةماعةيخيراتوةيفسلفبتك-ًايناث

ذاتسألابيرعتوسيلاطوطسرأفيلأتداسفلاونوكلا.١
ديسلايفطلدمحأ
ذاتسألابيرعتوسيلاطوطسرأفيلأتةعيبطلاملع.٢

ديسلايفطلدمحأ
يودبنمحرلادبعروتكدفيلأتنوطالفا.٣
نمحرلادبعروتكدفيلأتةينوطالفألاةيلقعلالثملا.٤

يودب
مركفسويذاتسألافيلأتةينانويلاةفسلفلاخيرات.٥
ذاتسألافيلأتطيسولارصعلايفةيبروألاةفسلفلا.٦

مركفسوي
مركفسويذاتسألافيلأتةثيدحلاةفسلفلاخيرات.٧
بالغدمحمروتكدفيلأت٢ج،١جةيقيرغإلاةفسلفلا.٨
بالغدمحمروتكدفيلأتةيهولألاةلكشم.٩
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روتكدونيمأدمحأروتكدفيلأتةينانويلاةفسلفلاةصق.١٠
دومحمبيجنيكز
روتكدونيمأدمحأروتكدفيلأتةثيدحلاةفسلفلاةصق.١١

دومحمبيجنيكز
العلاوبأروتكدفيلأتنيرصاعملاونيثدحملاةفسلف.١٢

يفيفع
بيرعتوهبلوكدلوفزأروتكدفيلأتةفسلفلاىلإلخدملا.١٣

يفيفعالعلاوبأروتكد
يناوهألاداؤفدمحأذاتسألافيلأتةفسلفلايناعم.١٤
زابخانحذاتسألافيلأتروصعلاعيمجيفةفسلفلا.١٥
نيمأنامثعروتكدفيلأتتراكيد.١٦
ـبيرــعتوـلسرـدنارـتـربفـيلـأتـةـفسالــفلاـلكـاـشم.١٧

دمحمةيطعوليعامسانيدلادامعدمحمنيذاتسألا
انهم
روتكدبيرعتوتربوبارس..أفيلأتةفسلفلائدابم.١٨

نيمأدمحأ
داقعلادومحمسابعذاتسألاملقبهللا.١٩
سابعذاتسألاملقبنيرشعلانرقلايفنيركفملادئاقع.٢٠

داقعلادومحم
نوتسفلوليئارساروتكدملقبنوميمنبىسوم.٢١
ذاتسألاملقب-ةيحيسملاوةينثولايفةيخيراتلاةرانملا.٢٢

يفيصردنسكلا
٢٣.Philosophy of the First Six Centuries، By Dr.

Maurice

ةيمالسإخيراتوةفسلفبتك-ًاثلاث

هدبعدمحمخيشلامامإلافيلأتديحوتلاةلاسر.١
ينازاتفتلادعسلاخيشلافيلأتةيفسنلادئاقعلا.٢
نبافيلأتةيشرعلاةلاسرلاوةاجنلاوافشلاوتاراشإلا.٣

.انيس
يبارافلافيلأتصوصفلا.٤
دشرنبافيلأتتفاهتلاتفاهت.٥
يلازغلامامإلافيلأتةفسالفلاتفاهت.٦
يفيفعالعلاوبأروتكدملقبيبرعلانبالمكحلاصوصف.٧
يداهلادبعدمحمروتكدفيلأتراظنلارايسنبميهاربإ.٨

هديروبأ
دبعدمحمروتكدبيرعتةيمالسإلاةفسلفلاخيرات.٩

هديروأيداهلا
دمحأروتكدفيلأت٣ج،٢ج،١جمالسإلاىحض.١٠

نيمأ

ىفطصمروتكدفيلأتةيمالسإلاةفسلفلاخيراتلديهمت.١١
قزارلادبع
دمحأروتكدفيلأتيمالسإلاريكفتلانميهلإلابناجلا.١٢

يهبلا
ةامسملاهتموظنمىلعريدردلاىلعيواصلاةيشاح.١٣

ةديرخلا
ةيسونسلانتمىلعيروجيبلاةيشاح.١٤
يلعمالسلادبعخيشلاحرشىلعريمألاةيشاح.١٥

ةرهوجلا
فسويدمحمذاتسألافيلأتةيهلإلاةفسلفلا.١٦
ميهاربإمامإلافيلأتديحوتلاةرهوجىلعديرملاةفحت.١٧

يروجيبلا
هللادبعنبدمحأمامإلافيلأتافصلاناوخالئاسر.١٨

)لاقُيامك(
يميإلادمحأنبنمحرلادبعيضاقلافيلأتفقاوملا.١٩
دبعذاتسألافيلأتةقطانلاةنسلاوباتكلانيهارب.٢٠

يعاضقلامالسلا
مزحنبافيلأتلحنلاوءاوهألاوللملا.٢١
ىلوألاةفسلفلايفهللاابمصتعملاىلإيدنكلاباتك.٢٢

يناوهألاداؤفدمحأروتكدقيقحتوفيلأت

ةيملعبتك-ًاعبار

دبعنسحذاتسألافيلأتةقاطلاوةرذلاوأدولخلا.١
مالسلا
بيرعتوزنيجزميجةمّالعلافيلأتاهكلاسموموجنلا.٢

ينادركلامالسلادبعروتكد
رلداسروتكدفيلأتنطابلالقعلا.٣
ذاتسألابيرعتوزميجةمّالعلافيلأتضماغلانوكلا.٤

ناردبدمحم
ذاتسألابيرعتتنرابنلوكنلفيلأتنيتشنأوملاعلا.٥

يقوقربلافطاعدمحم
٦.New Geology، By Geo. Price M.A.
٧.Evolution and Geology، By Geo.Price M.A
٨.Evolution - Is It True? By Geo.Price M. A:
٩.ََFundamentals of Geology, By Geo Price M.A
١٠.Phantom of Organic Evolution, By Geo. Price

M.A
١١.Predicament of Evolution, By Geo. Price M.A
١٢.Facts, By B.I.M. Davies, D.Sc., Ph.D.
١٣.Physical Geography, By D. D. Stamp
١٤.The Atom, By E.N. Undrade, D. sc.

ةيحيسملاوةفسلفلانيبهللاباتكلاعجارم

٤٥
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



١٥.The Stucture of the Atom, By A.Stock, D.sc.

ةماععجارم-ًاسماخ

حاحصلاراتخم.١
٢.A Compendious Syraic Dictionary
٣.A Pocket Lexicon to the Greek New Testament
٤.Latin Dictionary, By C.T.lewis, Ph. D.C. Short,

LL.D.
٥.Twentieth Century Dictionary
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