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سر$فلا  

 

 

ةمدقملا   

 

؟ <=لإلا توصلا 89مي ىذلا ام :لوألا لصفلا  

  ؟؟8Dخُم مأ   8Dصُم :ىAاثلا لصفلا

!!كOابKنا تKشI ىذلا ام : ثلاثلا لصفلا  

؟ ءامسلا توص 89مت فيك : عRارلا لصفلا  

ةمتا\]ا  
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 ةمدقملا

 

 DE ةيلمع م*أ كلذل ،ھتوص عامسل كبلق دادعإ ةيلمع 23ع باتكلا اذ* را)فأ رودت

ابلق بلطتي حيOP ل)شL عمسJ ى)ل ،هللا توص عامسل ةعاطلا
ً

اعمتسم 
ً

اعيطم 
ً

 كلذل ،

 روطأ efgفن تدجو فسألا عم ،تايدحتلا مظعأ نم دحاو و* عامتسالا نف ناقتإ نإف

ةداع
ً

 نوwأ نأ تلواح ،سانلا را)فأ وأ لمج ءاqrsو زفقلا o3إ ليمأ mnنإ D3و هديج تسjل 

 تنكف !! DE DE را)فألا عامس نم تللم تقولا عم نكلو عمسأو تماص لظأل طبضنم

 mnلعجي ال اذ* تقولا عم تدجو نكلو راصتخألا mn �Eم ةبغر د~رأ ام لوقأو مل)تملا عطقأ

�E نأ ام�و مل)تأ نأ نم ��كأ عمسأ تأدبف سانلا عم ةديج تاقالعmg اذ* ن�سحتب موقأ 

 ةرم مك  ؟هللا عماذ* ا�sف تلعف �gلا تارملا ددع مك نع تلءاسJ دقف ، يJايح �E لا��ا

أ
ُ

 �E تامل)لا عضو لواحأ ل* ؟لاقيس يذلا ام لعفلاب فرعأ mgنأ ضا��فا 23ع ؟هللا عطاق

  ! اذ* انل لاق ھنإ نظنو كلذ لعفن فسألا عم ؟هللا مف

أ نأ بجي كلذل ،تمصلا نم ح~رم ��غ هدجأ ملاع o3إ ي�وعدي هللا o3إ عامتسالا نف
ُ

 نكس

اقح فرعأ نأ oE حمس� يذلا نو)سلا قناعأو �gلق
ً

 ودبي دق اذ* نأ ن�ح �E .هللا توص ھنأ 

انايحأ �gيدب ��غ
ً

 ةيذغ�E J ركفت امدنع .¢ عو�¡ا ءاضرإ حاتفم و* تمصلا نأ الإ ،

 ذيذللا معطلاب ةئيلم ماعط ةفرغ ةلواط o3إ عرس¨لا نم ىؤر كيدل نو)ت دق ،كتي¥ش

 �E عرس¨لا نكل .ةذافن ةحئار اs®م ثعب¬ت �gلا ا*��غو تاطلسلا نم ةي»نا�¡ا قابطألاو

Lنايحألا ضع �E أوسأ و* ةبجولا ±fgسول�¡ا ملعتن نأ انيلعو ،انمعطي نأ هللا د~ري .ء 

²sلو انتحار و¥ف انحاورأل ةبدأم مدقي ھنأل ءودjهروضح �3 الإ ةحار انل س. 

 

 DE تمصلا نم o3وألا تاظP¶لا نإ .�gلق حتف لجأ نم µgف قالغإ mgم بلطتي تمصلا

 نو)سلا �E فف��ا نارود ،ةجالثلا روتوم توص ملؤم ل)شL كردأ mgنإ ثيح ،بعصألا

اصوصخ E¼وف ةيل«ºملا لامعألا نم ةجوم تكرت mnنإ ركذتأ وأ
ً

 جاتحت .ليسغلا ضوح 
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 ديفت ال رومأ �E ناحرسلاو ،ةسردملا نم mnبإ روضح داعيم .حالصإ o3إ نوP¾لا ةلاسغ

  ؟كنبلا ةعجارمب ا�sف تمق ةرم رخآ تنا�n wم ،ةدا�¿لا 23ع تاموسرلا دع �E أدبأ

 اي" خرصن انايحأ ،تمصن نأ 23ع ةالصلا ءانثأ لتاقن انلwو كبتري تمصلا ةلاح �E انبلغأ

 تقولا عم دادزت انملاع �E ن*ذلا ت¨ش�g Jلا رومألا نكلو " !! «�ك��لا 23ع ي�دعاس عوس�

اصوصخ
ً

 �E ھنأل ھيلإ عامتسالاو لما)لاب «�ك��لاب كيلع DE ةقيقP¡او ةيكذلا فتاو¥لا عم 

  "عماس كدبع انأ" ليئومص لاق امك تارم ةدع لوقت  نأ عيطتسJ ان* تمصلا ملاع

 ةدح ةدا~ز عم .ريدقلا ةمع� نم ةيد¥ك تمصلا ناضتحإ ام�sلع حورلاو دس�¡او لقعلا

 اذام"  هللا لأسأ فوس  نا)ملا اذ* �E ،ليمج عاقيإ ھل تمصلا نأ كردأ ، ىدل عامتسالا

�E ² رظتنأو " ؟كبلقsصب رظتنأ !!ءودÅ�!! 

 

 نأ بجي ، ھعامس نم نكمتت نأ لبقف ،صÆÇ يأ o3إ عامتسألا ھبش� هللا o3إ عامتسألا

ادعتسم نو)ت
ً

 رخآلا صÉÇلا عامس كنكمي ال ،ةثداحم ىا �E لاP¡ا و* امك .عامتسالل 

 اذإ .هللا عم لاP¡ا و* اذ* .ھمالك نع هاب¨نالا فرصي كلقع ناw اذإ وأ ثدحتت تنك اذإ

ائدا* نو)ت نأ بجي ،ثدحتي ھعمسJ نأ د~رت تنك
ً

 ةثداحم .ھلوقي ام 23ع زكرت نأ بج~و 

 موي لw هللا عم ءاقلل تقوو نا)م ديدحت �E رظنلا !كتايح لوحت نأ نكمي هللا عم ةمظتنم

 .ةيمويلا ةايP¡ا �E ىوصق ةيم*أ ھل

ابحرم" لوقك رمألا �E ركف .هللا عم ةثداحم أدبت فيك DE ةطاس»ب ةالصلا
ً

". �E ةيادب wل 

ارايتخا هللا o3إ عامتسالا بلطتي كلذل !!موي
ً

ادمعتم 
ً

 «�كرتو كلوح نم Ífnوفلا قالغإل 

 باتكلاو ،مل)تي ھنإ سدقملا باتكلا لوقي ؟ھعمسJ نأ نكمي هللا توص ل* .كرا)فأ

 .رش»لل ا²s ثدحتي �gلا ةيسjئرلا تاودألا نم دحاو و* سدقملا

 تالاجم نم ��ثك Ífn �Eوفلاو ءاضوضلا نم ملاع �E شjع� نحنف اذ¥لو ةايP¡ا دقعتت

اب~رقت نا)م ل�E wو،ةايP¡ا
ً

اتاوصأ دجن ،
ً

 كرت نم انعنمتو ،انلوقع را)فأ عم سفان¨ت 

 ملاعلا جي�o3 Ïإ عامتسالا مدع mgع� هللا توص عامس ،حطسلا ىوتسم تحت انرا)فأ
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 سjل رمألا .حوضوب هللا توص عمسJ ى)ل شÑوش¨لا تاجوم قلغJ نأ كيلعف انلوح نم

ال¥س
ً

 .ھب مايقلا اننكمي نكل ،

اجذومن انل مدقي، ��مازملا رفس مظعم فلؤم ،دواد كلملا انل مدق
ً

 o3ا لوقيف هللا عم ءاقلل 

أ " هللا
َ

لا Eِ� َكَتَمْحَر mِgْعِمْس
ْ

غ
َ

أل ،ِةاَد
َ

�
ّ
لَع يِ

َ
ت َكْي

َ
wَو
َّ

ل
ْ

فِّرَع .ُت
ْ

mِg طلا
َّ

لا َق~ِر
َّ

�ِg أ
َ

لْس
ُ

أل ،ا�sَِف ُك
َ

�
ّ
 يِ

لِإ
َ

فَر َكْي
َ

ن ُتْع
َ

efْف ِg")هللا هاجتا بلط .)8 :143 رومزم �E حابصلا، �E نأ كيلع مويلا ةيادب 

Jالوأ كيلع .ةكرعملا لخدت نأ لبق دئاقلا نم عمس
ً

 عم ديدج موي لw ةديج ةيادب أدبت نأ 

 ، 22 :3 ىÞارم( حابص لw ةديدج D3 ھمحارم نإف ، سدقملا باتكلا لوقي امك ركذتو هللا

انكمم كلذ ناw اذإ تقو لضفأ و* حابصلا نكل ، كل بسانملا تقولا دجت نأ بجي .)23
ً

. 

 باتكلل ةمظتنم ةءارق هللا o3إ عامتسالا بلطتي ؟كعم مل)تي هللا عمسJ نأ د~رت ل*

  .هللا ةملw و* سدقملا باتكلا نأل ،سدقملا

ابلق بلطتي هللا o3إ عامتسالا
ً

ام«�لم 
ً

ابلاغ .ھتلاسر م¥فب 
ً

 .ةيئرملا روصلا �E انيلإ ثدحتي ام 

اممصم ناw !هللا توص عامسل قوتي 2 ص �gنلا قوقبح لاثم لمأت
ً

ادج 
ً

 هدادعتسا 23ع 

2َع" .تقولا لاط ام¥م راظتنالاو فوقولل
َ

أ يِدَصْرَم 3
َ

فِق
ُ

2َعَو ،
َ

¡ا 3
ْ

Pِأ ِنْص
َ

ن
ْ

أَو ،ُبِصَت
ُ

 ُبِقاَر

أل
َ

ذاَم ىَر
َ

ذاَمَو ،oِE ُلوُقَي ا
َ

أ ا
ُ

ش ْنَع ُبيِج
َ

(
ْ

  ١:٢ قوقبح .َياَو

 

اصلخم ناw هللا نأ قوقبح دجو دقل
ً

ف" ٢ ددع �E ىرنو  ھتباجإ د~ر~و 
َ

أ
َ

قَو ُّبَّرلا mِgَباَج
َ

 :َلا

كا«
ْ

ؤُّرلا ِبُت
ْ

ناَو اَ~
ْ

شُق
ْ

2َع اَ¥
َ

ألا 3
َ

ل
ْ

)ِل ِحاَو
َ

كْرَي ْي
ُ

ق َض
َ

اتقو ھل çEولا نأ دكؤي ان*و "،اæُsَِرا
ً

 

اددحم
ً

 . رخأتي نلو ديكأتلاب يJأيس  كلذل ،

 

  ؟نآلا لعفت نا كيلع اذام

افقوم بلطتي هللا o3إ عامتسالا
ً

 OPاحي
ً

 �E إ عامتسالا لجأ نم .ان�ولقo3 يقلتو هللا 

Jبغرن نأ بجي ، ھتاميلع �E ا كتبحم نم عب¬ي لعف اذ* ، ھتدارإب مايقلا¡Çكلذل ¢ ھصلا 

 انك اذإ .امامت ھل ملس¨سا يذلا بلقلا هللا مركي . رارمتسأب ¢ كتبحم لعفت نأ كيلع
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 هللا توص نو)ت نل ة*وشم ةلاسر 23ع لصحن نأ èéرملا نمف  انتابغرب دانعL ث»ش¨ن

 �gلا ةق~رطلا عم ضراعتي راسم عابتإ �E رمتس� نأ لمت�Pا نم كلذل ةجي¨ن .قالطإلا 23ع

 كتعÑرش  �gلإ اي كتëيشم لعف �E بغرأ"  8 :40 رومزملا لوقي .انتايح لجأ نم هللا ا¥ممص

�E لق�g". 

 نأ كنكمي كلذب تمق اذإ ؟ىرخأ ةبغر لw قوف كتايP¡ هللا ةدارإ ةفرعم �E بغرت ل*

 بتكا .ھتوصل عايصنالا عÑرس نكو ھتلاسر o3إ عمتسا .كدشر~و كق~رط ھجويس ھنأ قثت

ادعتسم نكو كل ھلوقي ام
ً

 o3إ عمتسJ امدنعف ،نورخآلا ھنم ملعت~و ھم¥في �nح ھتكراشمل 

 ديسلا ةطخ تعب¨ت اذإ كنأ قثو فد¥لاب ةينغو ةئيلم ةايح فش¨كتس ھعيطتو هللا

¡Pومن¨س كتاي �E عتسو ن~رخالاو هللا عم كتقالعjا لعجي ضرغ لجأ نم ش¡Pتاذ ةاي 

 !mnعم

�E *23ع كبيجن نأ لواحنس باتكلا اذ Lا ةلئسألا هذ* نم ضع¡Çعامس ةيفيكب ةصا 

 كنيع� ام دجت نأ 23صأو باتكلا اذ* �E ةءارقلا انعم عLاتت نأ ھجاتحت ام لw ،هللا توص

اقح كش*دي ام دجتسو ھتوص عامسو كتايح �E هللا ةدارإ ةفرعم 23ع
ً

 هللا ةملw نم 

 .ةعاطلل دادعتسالا و* ھجاتحت ام لw ا*دقتع�g Jلا ة�وعصلاب سjل هللا توص عامسف
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لوألا لصفلا  

؟<=لإلا توصلا 89مي ىذلا ام  

 اذإ �gلا رومألا وأ  !!هللا توص «�مت �gلا تافصلا DE ام 23ع فرعتلا DE ةيقيقP¡ا ةيادبلا

اقح لوقت نأ عيطتسJ ا²s ترعشو اìsكردأو اìsيأر
ً

  !! ءامسلا توص اذ* ناw لعفلاب 

ت ةمع�  مظعأ نإ ةقيقP¡ا
ُ

ائjش فرع� نكن مل اننكل ،صالÇ¡ا DE عبطلاب انل حنم
ً

 اذ* نع 

 ءfg± ال ،�gلإلا çEولا DE ة~رش»لل ةمع� مظعأ عقاولا �E اذل .سدقملا باتكلا الول صالÇ¡ا

  .�gلإلا قP¡ا نم م*أ ةايP¡ا هذ* �E دجوي

اضيأو سدقتتو صلخت �nح قP¡ا كلتمت نأ كيلع
ً

 ةيدبالل د��ا ءاجر 23ع لصحت ي)ل 

 çEولا و* اذ* .هللا ةملw و* انيدل ءfg± مظعأ نإف اذل ،�Åلل شطعلاو عو�¡اب ملعتت نأو

 ةمل)لا و¥ف ھنودب ةيقيقح ةقالع كان* نو)ت نأ نكمي الف صل�Çا نع نلعأ ىذلا �gلإلا

 .�nلالا نالعإلاب ةقطانلا

 .هللا ةملo3 wإ نوعمتس� مrsأ DE ن�يقيقP¡ا ن�يحيسملل ة«�مملا ةمسلا نإف  كلذ بناج o3إ

 نع هللا نوعيطي مrsإ .كلذ نوبحي مrsأ .ةملw ل)ب نونمؤي مrsإ .اrsوعيط~و اrsوعمس� م¥ف

 ةلاسر يأ نع ثحبلا o3إ ةجاحب انسل كلذل ،ىقيقP¡ا نمؤملا «�مي ام اذ* ،ھمل)لا ق~رط

  .مويلا انل هللا ا¥¥جوي ةددحم

 فرعأ فيك وا " ؟؟برلا توص o3إ عمتس� فيك"  لاؤس وأ ةرابع رشابم ل)شL ان¥جوت

 نالعإلا اذ¥ل عمتس� نأ بجي فيك حوضوب حرشD3 Jو ةنلعملا هللا ةملo3 wإ  ؟ هللا ةدارإ

اقبطو ھعم بواجتنو
ً

 بسحب  ن�نيعملا هءاي»نأ �E هللا توص ناw ،ميدقلا د¥علا تاساردل 

 هذيمالت o3إ ةيلوؤسملا هذ* لقن مت  ديد�¡ا د¥علا بجومب .ç3ولا ھباتكل نامزلاو تقولا

  .سدقلا حورلا لمعو بآلاو حيسملا ضفر mgع� ةلاسرلا هذ* ضفرو ھلسرو
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 اذ* .انيف حيسملا ناميإ نو)ي نأ نكمي ا²s ناميإلاو ةلاسرلا هذ* لوبق لالخ نم طقف

ذِإ( ífgالÇ¡ا ناميإلا و*
ً

¡اِب ُناَميِإلا ا
ْ

Ç
َ

Åَ�ِ، اَو¡
ْ

Ç
َ

Åَ�ُ ِب(
َ

 17 :10 ور) ".ِهللا ِةَمِل

 :هللا توص نع ءايشأ ةسمخ ةفرعم بجي راصتخإب

 .هللا توص و* -سدقملا باتكلا (1

 .ةعيبطلا �E هدوجو نع ثدحتي و*و ) دوجولا اذ* قلاخ و*( ةقيلÇ¡ا �E هللا توص (2

اب~رقت ةيئاrs ال ليصافتب حرش� و*و ،ةسدقملا ھتمل�E w هللا توص (3
ً

 �gلا ءايشألا 

 .هللا تو)لمل نيدعتسم نو)ن ي)ل ا¥جاتحن

 م¥عم هللا تالماعJو ھلسرو ھئاي»نأ �E هللا توص (4

 .ھتملw توص عم قافتالاب نوثدحتي اوناw اذإ - ةمل)لا مادخ �E هللا توص (5

 

 نا)ملا و* اذ* .ھتمل�E w ھعمس� يذلا هللا توصل انعوضخ 23ع انصالخ فقوتي كلذل

 اذإ ."ةايح DEو  حور DE  ا²s مكملwأ �gلا تامل)لا" ، عوس� لاق .انتايح ھيف دجوت يذلا

 بjصن انيدل نو)ي نأ لامتحا دجوي الف ةمل)لا توص مامأ ان�ولق انjسق اذqو ا*انضفر

�E و انل ھتوص ھنإ حيسملا ھب نمآ ام لثمي باتكلا اذ* نأل ةيدبألاwام ل wھنلع� نأ د~ري نا 

 .ھنع نالعإلا مت دق انل

 فتا¥لا طاقتلا نم نكمتأ نأ نكمملا نم ل* ،ةرشابم انعم هللا ثدحتي نا mnمتن انعيمج

انايحأ .ھعامسل ھجاتحأ ام ل)ب ي��Åخ~و بيجيف ،ھب لاصتالاو
ً

 wلا تامل)لا تنا�g تنك 

 ام 23ع نو)يس ءfg± لw نأ ي��Åخت ،عي�JÉو ة~زعJ تاملDE w برلا نم ا¥عمسأ نأ mnمتأ

 تاملDE w ا¥عمسأ نأ لمآ تنك �gلا تامل)لا تناw ، نايحألا ضعmn. �E Lئمطي ماري

ادد��م وأ ھلجؤأ تنك ام ل)ب موقأو جرخأ نأ ي��Åخت ، ةي«�فحت
ً

 �E انايحأ .ھلعف
ً

 wتنا 
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 mgنأ ةفرعمب oE حمس� امم ،ة�òبلاو حرفلا تاملDE w ا¥عمسأ نأ mnمتأ تنك �gلا تامل)لا

اروخف ناwو ديج لمعL تمق
ً

 óخي امدنع .يÅهللا نأ سانلا ي�� wلعفب "م*رمأي" نا ±fgء 

اق~رط اوعب¨ي نأ وأ ، ام
ً

انيعم 
ً

انايحأ وأ ،
ً

ائjش اولعفي الأ م*�Åخي 
ً

 رعشأ mgنأ ف��عأس ،

 mgكل "؟اذك* ôEم هللا مل)تي ال اذامل" efgفن لأسأو  حوضوب م�sلإ ثدحتي هللا نأل ة��غلاب

اعيمج انمل)~و ôEم ثدحتي لازي ال هللا نأ ملعأ
ً

 انيلا لصي و* نكل ةعونتم قرطب ام�ر 

 .اننا*ذأل ةبسانم ا*اري �gلا ةق~رطلاب

�E إ بس¬ن نأب ان¨بلاطمب دواد أدبي  29 رومزمo3 هدبع� نأ" انوعد~و "ةوقلاو د��ا" هللا �E 

²sھتسادق ءا". �E اتي ،9-3 دادعألاLھنأب هللا توص فص~و "برلا توص" نع ھثيدح ع 

 ."ءارP¾لا ."لزلزي" و "ق�Åلا نم تاضمو" و "زرألا رسكي" ھنإ لوق~و "بي¥م" و "يوق"

 ا²s مدقي �gلا ةق~رطلاب هللا توص فصول ةمدختسملا هذ* لمعلا لاعفأ نراقأ امدنع

 ا²s ثدحتي �gلا ةدقعملا قرطلل لضفأ م¥ف 23ع لصحأ ، 19 كولم �E 1 ايليإل ھسفن برلا

ادج يوقو يودم ھنأب برلا توص دواد فصي امنjب .مويلا انيلإ برلا
ً

 هللا ر¥ظأ امدنع ،

 .فيطللا سم¥لا �E ناw هللا نكل ،رانلا وأ لازلزلا وأ ح~رلا �E نكي مل ايليإل ھسفن

 يذلا فيطللا سم¥لا كلذل عمتس� نأ بجي ل* ، هللا توص o3إ عامتسألا لواحن امدنع

 ؟؟؟29 رومزم �E دواد ھنع ثدحتي يذلا ضيمولاو يودملا دعرلل وأ ايليإ ه�Åتخا

اردان .انعم لصاوتلل ن�تليسولا اتلw مدختسÑو عيطتس� هللا نأ دقتعأ 
ً

 يJايح نو)ت ام 

ادج ةئدا*
ً

 نأ هللا اند~ري o3اعلا جوملاو ملألا لالخ نمف ،تمصلا �E ءfg± لw لبقتسأو 

 23ع ان* نحن املاط ركذت كلذل عارصلا اذ* �E يدحو تسل mgنأ دقتعأ ،ھتوص o3ا ھب¨نن

 ان*و  ملالا نم تا��فب رمنسو ة~رش»لا ةيدود�Pاو فعضلاب ن�طيحم نحن ضرألا
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 تقو �E لزعلا ة�رجتب اورم نيذلا مظعم ،لبق نم هد¥ع� مل ل)شL هللا توص عمس¬س

wلغأو ةديدش ةاناعمب اورعش انوروösهللا توص اوعمس م �E ةاناعملا تقو. 

ابلاغ هللا نأ ملعأ 
ً

 دقتعأ ال mgنكل ،انيلإ ثدحتلل ئدا¥لا تمصلا نم تاقوأ مدختس� ام 

 دواد فصي امك .ھتوص عامس ا¥لالخ نم اننكمي �gلا ةديحولا ةق~رطلا DE هذ* نأ

امئاد سjل برلا توص نإف ، حوضوب
ً

اسما* 
ً

 .ءود²s سلجن امدنع الإ ھعامس نكمي ال 

انايحأ
ً

 .دعرلا لثم ٍلاع توصب برلا توص يJأي 

 نم ةفلتخم ءازجأ �E ةضرممك لمعJ اùsايح مظعم تضق ةنسم ةأرما نع ةصق تأرق

 هذ²s ةمدÇ¶ل ةوعدم اrsأ تفرع فيك م*دحأ ا¥لأس امدنع .23سرملا لمعلاو ايق~رفإ

 يذلا ءايعشإ نم زركي ا�sعار ناwو ةسjنكلا �E ةسلاج تناw فيك حرشJ تعLات ، ةق~رطلا

ث " لوقي
ُ

ق ِدِّيَّسلا َتْوَص ُتْعِمَس َّم
َ

الِئا
ً

أ ْنَم« :
ُ

ذَي ْنَمَو ؟ُلِسْر
ْ

أ ْنِم ُبَ*
َ

ف »؟اَنِلْج
َ

لُق
ْ

أ*« :ُت
َ

ن
َ

ذ
َ

 ا

أ
َ

لِسْر
ْ

mِg " )لع بجي ھنأ ان* نم تفرعو )8 :6 ءايعشإ�sكل .ب*ذت نأ ا®sتلاق ا Lكلذ دع ، 

اÏPاو رمألا ناoE ، w ةبس¬لاب"
ً

اقح 
ً

امئاد mgنكل ،
ً

 حوضو ىدمب سانلا رابخإ �E ددرتأ ام 

 اوعدي نأ نكمي �gلا ةديحولا ةق~رطلا DE هذ* نأ اوركفي نأ م*د~رأ ال mgنأل ôEم ثدحتلا

²sب .ھتمدخ د~ري نم هللا اjامن wھتلاسر تنا oE اوÏPل هذ¥ف ، ةjلا ةق~رطلا تس�g لمع� 

²sعيم�¡ا عم ا ". 

 

 نم ةعونتم ةعومجم 23ع حاتفنألا mgع� ھيلإ عامتسالاو هللا توص o3إ عامتسألا نأ ودبي 

انايحأ .انيلإ ثدحتلا ا¥لالخ نم ھنكمي �gلا قرطلا
ً

 وأ فيطللا سم¥لا توص نو)ي 

اضيأ بجي نكلو   )19 لوألا كولم( "تفاÇ¡ا توصلا"
ً

 يوقلا توصلل نيدعتسم نو)ن نأ 

ارداق لازي ال يذلا يوامسلا انjبأل يودملاو
ً

  .ةي�Åلا لزلز~و زرألا را�Æأ رسك 23ع 
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 ،ة~رش»لل �nلا توص نو)ي ءا�ولا ام�رو ،هدح 23ع صÉÇل توص نو)ي ملألا ام�رف

 هللا توصل تعمتسا ى�ا لوقت نا بعصلا نم ققحتت مل اذا ر*اظم ھل ءامسلا توصف

ادج ص~رح نو)ت نا دبال كلذلو ملاعلا ءاضوض نع ه«�مي ام ھل �nلإلا توصلا نال
ً

 �E 

 .ھلعفت نا كد~ر~و كل ھنلع� نا هللا د~ري ام كارداو م¥ف

 حيP¾لا ق~رطلا 23ع كعضن نا لواحنس هللا ةيصÆÇ نع ةيباتكلا ةساردلا لالخ نم

�E لإلا رونلا قارش¨سا�n الوأ م¥فن انوعد ءامسلا توص ةفرعمو
ً

 ةفرعمف ؟هللا و2 نم 

ÆÇكلعجت هللا ةيص Jان* ¢اب ةفرعملا نال ا*«�متو ھتوص تامس فرع DE ىذلا ساسألا 

 .لصاح ليصحت نو)يس كلذ دعL ءfg± ىأو ھيلع mnب¬س

 :هللا ةيص56

 هللا ةيصÆÇ نع انل فشكت �gلاو سدقملا باتكلا �E ا*دجن �gلا تايآلا م*أ مكيلإ

  :رش»لا عم ھتالماعJو

الوأ
ً

ذ*َو " 3 :6 ءايعشأ :
َ

ن ا
َ

ذ ىَدا
َ

قَو َكا
َ

ق« :َلا
ُ

ق ،ٌسوُّد
ُ

ق ،ٌسوُّد
ُ

¡ا ُّبَر ٌسوُّد
ْ

 ُهُدْجَم .ِدوُنُ�

w ُءْلِم
ُ

ألا ِّل
َ

 " !»ِضْر

اعيمج ا¥مظعأ و* ةسادقلا نكلو هللا تافص لw فرع� نأ ةيم*أب نمؤأ انأ
ً

 DE هذ* .

 ةيماعلا ةغللا �E كلذ دجن .تارم ةثالثل ديكأتو راركت o3إ ا¥لقن متي �gلا ¢ ةديحولا ةمسلا

 ، مي*اربإ"  ن�ترم مسالا ديدرت وأ،«�كرت و* ن�ترم نم ��كأ ام ءfg± لوق �Åتع� ،ةيدو�sلا

 سودق" ءايعشإ بتكي امدنع كلذل ، ةيميمح ��كألا تاقالعلا سكع� اذ* " مي*اربإ

 ةبحم" هللا نأ  لوقي ال .ءfg± لw لبق سدقم هللا نإ لوقي  عقاولا �E و*  "سودق سودق

 نكلو ،كلذك ھنأ فرع� اننإ نم مغرلا 23ع ، "ميحر ، ميحر ، ميحر" وأ ، "ةبحم ةبحم

 ھلوق اننكمي ءfg± لw قوفو ، ةركفلا هذ* معدي سدقملا باتكلا نأ ودب~و ، oE ةبس¬لاب

 ىطع� ھنأwو "سودق سودق سودق" ھنأ ةقيقح و*  !!هللا نع ھفرعJ نأ بجي امو ھنالعqو

 .صاخ ل)شL ةفصلا هذ¥ل ةيم*أ
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ايناث
ً

لا ُهللا" ٥-٤ :٢ سسفأ  :
َّ

غ َوُ* يِذ
َ

mِgٌّ �ِE أ ْنِم ،ِةَمْحَّرلا
َ

لا ِھِتَّبَحَم ِلْج
ْ

ك
َ

لا ِةَ��ِث
َّ

�ِg أ
َ

 اَنَّبَح

²ِsَنَو،ا
َ

أ ُنْح
َ

¡اِب ٌتاَوْم
ْ

Ç
َ

ط
َ

أ اَيا
َ

ناَيْح
َ

ملا َعَم ا
َْ

أ ِةَمْعِّنلاِب ِحيِس
َ

ن
ْ

خُم ْمُت
َ

ل
َّ

 " َنوُص

اميحر سjل هللا
ً

 نيذلا كئلوأل ة��فو ةمحر ھيدل ھنأ mnعمب "ةمحرلاب mgغ" و* لب ، بسحف 

اقح ھقحتس� ام انيطع� ال هللا ؛ هذ* DE ةمحرلا .حيسملاب اوقثوو اوبات
ً

 ام ب�"ي هللا .

 ال ءfg± اذ*و ةمعنلا لبقتس� é¡اصلا ھبضغ نع ھب�# ق~رط نعو ھبضغ و*و ھقحتس�

ف" 16 :4 ن�ينا�Åعلا .ھقحتس�
َ

ل
ْ

قَتَن
َ

قِثِب ْمَّد
َ

oِإ ٍة
َ

)ِل ِةَمْعِّنلا ِشْرَع 3
َ

ن ْي
َ

ةَمْحَر َلاَن
ً

نَو 
َ

ةَمْعِ� َدِج
ً

 

انْوَع
ً

 �ِE ِھِنيِح". 

 

اثلاث
ً

 هللا ةيطع و* مكنم سjل كلذو ناميإلاب نوصلخم ةمعنلاب مكنأل" 9-8:2 سسفأ  :

 "دحا رختفي ال يw لامعا نم سjل

 هللا انبقاع� الأ DE ةمحرلا :2Eي ام راصتخإب فالتخإلا ،ةمحرلاو ةمعنلا ن�ب قرف كان*

 ��غ اننوw ةقيقح نع رظنلا ضغL هللا انكرابي نأ DE ةمعنلاو ،اناياطخ قاقحتسإ بسحب

 .ھقحتس� ال نمل ��Ç¡ا ميدقت DE ةمعنلاو .ةنونيدلا نم صالÇ¡ا DE ةمحرلا .ن�قحتسم

 o3ا انتمحر مت حيسملا �3و ةنونيدلا ثيح ھقحتس� ام ھيف ىقلتن  يذلا نا)ملا DE ةمحرلا 

 .ھقحتس� الو  هللا نم ھملتس� ام DE ةمعنلا ثيح ةمعنلا 23ع ءانب نارفغلا متي ان*و دبالا

 اذإ ھنأل "لامعأ ةجي¨ن سjل" ھنإ حيسملا لمع باسح 23ع ةيناجم ةيد* اrsإ دحاو ءfg%ل

wاب¨ن ديكأتلاب نو)نسف ، كلذك ناD3 ل انلامعأ نكلوjا نم ��كأ تس¡Çنلو  ةرذقلا قر 

 .)6 :64 ءايعشإ( ا¥لبقي

 

اعLار
ً

ال ْنَمَو " 8 :4 انحوي١ :
َ

ل ُّبِحُي 
َ

أل ،َهللا ِفِرْعَ� ْم
َ

ةَّبَحَم َهللا َّن
ٌ

 بحي ال نم لw نا mnعمب ."

 تقو يأ نم نا)م يأ �E ��بكلا بP¡ا اذ* ر¥ظي ال ةبحم هللا .ةبحم هللا نأل ، هللا فرع� ال

 انك امنjب انلجأ نم عوس� تام ثيح بيلصلا 23ع بP¡ا نم لضفأ خ~راتلا �Eو fn&م

اروعش سjل بP¡ا .)10 ، 8 :5 ةيمور(  هاطخو ءادعأ
ً

 ��كأ ھلعفت ام اذ* ،لعف و* ام ردقب 
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 اياطخ ذخأو بيلصلا o3إ با*ذلا �E ةبغرب رعش� مل عوس� نأ دكؤملا نم  .ھب رعشJ امم

 و* اذ*و )٦ :٥ ةيمور( رش»لا ل)ل ھتبحم لجأل كلذب فرصت ھنكل  ھسفن 23ع ملاعلا

 .هللا ةبحم نع زرابلا ��بعتلا

 

اسماخ
ً

ألا ُعِ�اَص " 10:12 ايمرإ :
َ

ؤُم ،ِھِتَّوُقِب ِضْر
َ

ملا ُسِّس
َْ

)ْس
ُ

نو
َ

كِحِب ِة
ْ

فِ�َو ،ِھِتَم
َ

طَسLَ ِھِمْ¥
َ

 

  ".ِتاَواَمَّسلا

 مغانت �E ءايشألا لw عنص ةمكح�و هدجم لجأل نو)لا قلخ ھحالص �3و é¡اص ان¥لإ

 سjلو ماظنلاو بjت��لا o3ا اندوقي و*و هللا قرط نم تسjل ةيئاوشعلاف بي�( قسانتو

 .انتايح �E ءfg± لw بjترت �E ةمكح ىطع� و* لب شÑوشJ ھلا

 

اسداس
ً

أَ~َو" ٢٠:٥٩ ءايعشإ :
ْ

Jِلا ي
ْ

ف
َ

oِإ يِدا
َ

qِoَو َنْوَيْ¥ِص 3
َ

ملا ِنَع َن�ِبِئاَّتلا 3
َْ

 ،َبوُقْعَ� Eِ� ِةَيِصْع

 ".ُّبَّرلا ُلوُقَي

 �gلا ةي�Åعلا ةمل)لا .انصلخ يذلا حيسملا لوح حوضوب رودت هذ* ءايعشأ ةءوبن 

 زعوب ىدف امدنع "ةيدفلا" mgع�g Jلاو "DE "ga'al ىدافلا ةمل)ل ءايعشأ ا¥مدختس�

 صلخم نودب مويلا اذ* كك��ي مل يذلا ، برلا كرابم" ، 14 :4 ثوعار �E انأرق امك ثوعار

ائjش تد��سا  mnعمب ءادفلا " !ليئارسإ �E رو¥شم ھمسا لعلو ،
ً

 لعفلاب ھي��شJ تنأف ، ام 

 مكنأل" سلوب بتك اذامل رسفي اذ*و ةميق يذ ءfg± لباقم ا*داد��سا mnعمب ھكلمت مث

 ةنعل نم حيسملا انصلخ دقل" ، ن�نمؤملل ةبس¬لاب كلذل .)20 :6 وw 1( "نمثب متي��شا

 نم لw نوعلم بوتكم ھنأل، انل ةبس¬لاب ةنعل ھسفنب و* حبصأ ھنأ لالخ نم ةعÑرشلا

  .ةبشخ 23ع قلع
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اعLاس
ً

ت 8 :62 رومزم :
َ

wَو
َّ

ل
ُ

لَع او
َ

E wِ� ِھْي
ُ

ق اَي ٍن�ِح ِّل
َ

كْسا .ُمْو
ُ

ق اوُب
ُ

ق ُھَماَّد
ُ

ل
ُ

كَ�و
ُ

ا .ْم
َ

¶َم ُ¢
ْ

أَ�
ٌ

ل 
َ

 .اَن

الِس
َ

 .ْه

 اذ* ام�ر .��مازملا باتك �E "أ�¶م" ةملw تامادختسا فصن نم برقي ام 23ع روثعلا مت

افوخ نايحألا نم ��ثك �E ھتايP¡ ضكري ناw دواد نأل
ً

 هذ* نأ ةجردل ،لواش ةدراطم نم 

 هدجول ،ھل أ�¶مك ھتيامحو هللا الول .أ�¶م نع ثحبي و¥ف دوادل ةيم*ألا ةغلاب تناw ةمل)لا

 " انتوقو انأ�¶م و* هللا" رومزملا �E  بتك امك هللا o3إ أ�¶ن مويلا .دواد لتقو لواش كلملا

 5 :27 رومزم 114 :119 رومزم ب 1 :46 رومزم(

  :ةصال6:ا

ا�وP¾م ناw رشعلا اياصولا نلعيل هللا ءاج امدنع
ً

 دق وأ ٢٢:١٤ ليئومص ٢ .قر�و دعرب 

 ،ن�تلاP¡ا اتل�E w .)١٣-١٢ :١٩ كولم ١( ايليإ عم لعف امك فيفÇ¡ا توصلا اذ²s مل)تي

 :D3و ةÏPاو ھتوص صئاصخ نو)تس

الوأ
ً

  :هدوعوب انركذي هللا توص :

أَو
َ

ملا اَّم
ُْ

لا ُحوُّرلا ،يِّزَع
ْ

لا ،ُسُدُق
َّ

لِسْ�ُ�َس يِذ
ُ

ف ،µِgْساِب ُبآلا ُھ
َ

لَعُ� َوُ¥
ّ
كُمِ

ُ
w ْم

ُ
f± َّل

َ
gْذُ~َو ،ٍء

َ
ك
ّ
كُرِ

ُ
 ْم

)ِب
ُ

ق اَم ِّل
ُ

ل
ْ

ل ُھُت
َ

ك
ُ

 ٢٦:١٤ انحوي .ْم

ايناث
ً

  :ءfg± ل�E w ةÏPاو نو)تو عوس� ةدايسL فا��عالا o3ا دوقي هللا توص :

أ َكِلذِل 
ُ

فِّرَع
ُ

ك
ُ

أ ْم
َ

ل ْن
َ

jْأ َس
َ

)َتَي َوُ*َو ٌدَح
َ

ل
َّ

أ ُعوُسَ�« :ُلوُقَي ِهللا ِحوُرِب ُم
َ

ن
َ

لَو .»اَميِثا
َ

jْأ َس
َ

 ُرِدْقَي ٌدَح

أ
َ

الِإ »ٌّبَر ُعوُسَ�« :َلوُقَي ْن
َّ

لا ِحوُّرلاِب 
ْ

  3 :12 سوثنرو١w .ِسُدُق

ادبأ بذكي نل هللا توص :اثلاث
ً

  

ل
َ

jِْإ ُهللا َس�
ْ

اناَس
ً

ف 
َ

كَي
ْ

الَو ،َبِذ
َ

�ِإ َنْبا 
ْ

ف ٍناَس
َ

الَو ُلوُقَي ْلَ* .َمَدْنَي
َ

أ ؟ُلَعْفَي 
َ

)َتَي ْو
َ

ل
َّ

الَو ُم
َ

 ؟يِفَي 

 ١٩:٢٣ددع

اعLار
ً

 :مالسلاب معن¬سو ةنjنامطلاب انرعش� هللا توص :

 ٢٧:١٤ انحوي "...  مكل كرتا مالس"
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اسماخ
ً

 :انل ثدحت~و قP¡ا لwو ةقيقP¡ا o3إ اندشري فوس هللا توص :

 لب ھسفن ءاقلت نم مل)تي ال ھنال .قP¡ا لo3 wإ كدشري ھنإف ، قP¡ا حور يJأي امدنع نكلو

wخيف .مل)تي ھعمس� ام لÅأيس امب مك�J١٣:٢٦انحوي .ي  

اسداس
ً

 :عوس� برلا دجمي فوس هللا توص :

  16:14 انحوي . مك�Åخ~و o3 امم ذخأي ھنأل ، ي�دجمي )سدقلا حورلا(و*

اعLاس 
ً

 ةمكP¡اب كن*ذ 22تميسو ھيلإ ك�رقي فوس هللا توص :

w ْنِإ اَمَّنqَِو
َ

أ َنا
َ

كُدَح
ُ

J ْم
ُ

كِح ُهُزِوْع
ْ

ةَم
ٌ

ف ،
َ

ل
ْ

طَي
ْ

ل
ُ

لا ِهللا َنِم ْب
َّ

¡ا يِطْعُ� يِذ
ْ

Lِ¿َÇ َعيِمَ�
َ

الَو ٍءا
َ

 ،ُ�ِّ�َعُ� 

ف
َ

طْعُيَس
َ

ل ى
َ

 ٥:١ بوقع� .ُھ

 ،ودعلا ان¨تش� نأ بعصي ،ھتافص 23عو هوحن ھتباث اننويعو هللا توص عمس� امدنع

ابلاغ ،انيلإ ثدحتي هللا انعمس اننإ دقتع�و ةايP¡ا �E رمن امن�jو
ً

 .كشلا كلذ عب¨ي ام 

 صلختلا 23ع اندعاس� اذ¥ف ،ھعمس� ام 23ع ا¥قبطنو هللا توص صئاصخ فرع� امدنع

 داعLإ 23ع اندعاسÑو ،ھتوص 23ع اندتعإ املw ،ا*انعطأو ھتملw انفرع املw .كشلا اذ* نم

 1 .ان�ولق نم كشلا توص

 

 

 

 

 

 

 
1 https://kellyrbaker.com/characteristics-gods-voice/ 
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ىAاثلا لصفلا  

؟؟8Dخُم مأ   8Dصُم  

 ةددحم انتايح تاراسم نأ ضعبلا ھلوقي ام حيOP ل* ؟انتايح راسم ددحي يذلا ام

افلس
ً

 ةداس نحن ل*و رايتخالا عيطتس� نحن ل¥ف ؟ةرح ةدارإ اrsأ مأ ؟23عأ ةوق لبق نم 

 دعL دجوي اذامو  !! نو)لا اذ* ل�E w مكحتت ةوق كان* مأ ؟ي3اوشع نو�E w انرئاصم

 ت��ح �gلاو ةيدوجولا ةلئسألا نم ةيعونلا هذ* لأس� ل)لا ؟ ةيدبأ كان* ل* ؟توملا

 نو)لا اذ* ءارو ى3اوشع ماظن �E شjع� ال نحن ديكأتلاب نكلو ميدقلا ذنم ةفسالفلا

 !نا)ملاو نامزلا �E نألا ھيلع نيدوجوملا ل)شلا اذ¥ل دوجولا داق ىwذ ممصم ديكأتلاب

 يذلا ام طبضلاب نكل .f4± لw ءارو ةلعلا "ام ب»سل ثدحي ءfg± لw" نأ ن�قي ىدنع نكل

اقح ل* ؟كلذ ھينع�
ً

 دحأ ال ؟و* امف كلذك رمألا ناw اذqو ؟ءfg± ل)ل ب»س كان* 

اقح عيطتس�
ً

 .ا�sف ��كفتلا م¥ملا نم نكلو ،ةلئسألا هذ* 23ع ةباجإلا 

  :��خمو ��صم ن�ب ةل)شملا حرشل ةلواحم

wلاو ةفسالفلا ناÉÇةدارإلا لباقم ردقلا" ة~ردقلا مو¥فم لوح نورودي ةي¬يدلا تايص 

 نم ديدعلا ةعوم��ا هذ* مضت .ردقلاب نمؤي نم ق~رف كان* .نورق ةدعل "ةرP¡ا

 قلخ نع لوؤسم هللا نأ دقتعJ كنأ لمت�Pا نمف دحاولا ھلإب نمؤت تنك اذإ .ن�نيدتملا

اضيأ دجوي .هللا ةئjشم و* صÆÇ لw ةايح �E ثدحي ام لw .ھلخاد ثدحي ام لwو نو)لا
ً

 

�E *ألا ةئفلا هذÆÇكل ، ¢اب ةرورضلاب نونمؤي ال نيذلا ن�نيدتملا ��غ صا®sنونمؤي م 

 دقتعملا اذ* لوح رودت ةيقرش تانايدو را)فأ كان*و ��صمو ، ةمركو ، مظنم نو)ب

 فقت يذلا نا)ملا لوح لامرلا �E ةرئاد ديعL نمز ذنم هللا مسر دقل"  ءارعشلا دحا لوقيف

ادبأ ان* o3إ تأت مل تنأ .طبضلاب نآلا ھيف
ً

 ةيفوص ةديصق -" .ةفدص 
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 درف لw نأ نودقتع� مrsإ .ةرP¡ا ةدارإلاب نونمؤي نيذلا كئلوأ كان* ىرخأ ةيحان نم

 عقي .ةيئاوشع ةايP¡ا .ردق الو ھلإ ال .ھتايح �E ثدحي ام لw نع ةلماw ةيلوؤسم لوؤسم

Lملاو ن�ككشملا ضع¶Pنيد �E *ةئفلا هذ. 

 

 ردقلا نم ج~زم انتايح نأب ةعوم��ا هذ* نمؤت .فصتنملا �E م* نم كان* عبطلاب مث

 وأ ردقلاب ةمو)حم انتايح تناw اذإ ام ن�قيلا ھجو 23ع فرع� نأ اننكمي ال .ةرP¡ا ةدارإلاو

 باس¨كا 23ع ن~رداق انسل ،نيدودحم لب ني��ن¨سم ��غ رش»ك .ام�sلw وأ ةرP¡ا ةدارإلا

 نو)ي ،نايحألا ضع�E L .ان¥جوي امب روعشلا 23ع نورداق نحنف كلذ عمو ،ةفرعملا هذ*

ا~وق ان¥جوي امب روعشلا
ً

ادج 
ً

 قوف ةوقك اندشري ¢اب رعش� دق .انتايح �E مكحتي ثيحب ،

 �E انداشرإ �E ة~رP¡ا انيدل اننأب طقف رعش� دق  اندوقي يذلا ردقلاب رعش� دق .ةيعيبط

 .ةفلتخم ان�راجت نم ة�رجت لw .ارج مل*و كلذ o3إ امو ؛ ةايP¡ا قرط

 ةيانعلا راطإ �3و ةقيلÇ¡ا 23ع هللا ةدايسL ملع� لب ة~ردقلاب ملع� ال سدقملا باتكلا

 حبصأ ةثادP¡ا دعL امو ثيدP¡ا رصعلا �E نكلو ىدايسلا �nلألا رايتخالا متي ةي¥لإلا

ةلمج ضوفرم ةي¬يدلا ة~ردقلا عوضوم
ً

اليصفتو 
ً

 ةيناس�إلا تارايتخالا نأ نولوقي م¥ف 

DE لا�g نادجوو لقع تل)ش ة~زمر ةركف درجم ةيباتكلا ةصقلاو نالاو ان* ملاعلا دوقت 

 بيجت ةصقك نمزلا نم ة��ف �E  )ى�ا�Åعلا بعشلا( طسو �E ا¥عا��خإ متو قرشلا بوعش

 هذ* لw كيكفت بجو ةثادP¡ا دعL ام رصع دعL نألا نكلو طقف ةيدوجولا ةلئسألا 23ع

 .ناس�الا 23ع «�ك��لاو ة~زمرلا روصلا

 هللا ةروص 23ع قلٌخ ناس�الا نأب لوقي ةي¬يفلا)لل ىJو*اللا ركفلا  ىرخأ ةيحان نم نكلو 

 حيسملا �E رايتخالا 23ع ءانب ىرخأ ةرم حيسملا �E هللا ا*داعأ ةروصلا هذ* تدسف امدنعو
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 ادعو هللا تو)لم �E دوجو ھل نو)يس ىذلا طقف و* حيسملا ةلئاع �E هرايتخإ مت نم ل)ف

 ركفلا �E ةيساسأ رايتخالا ةديقعو ؟؟ هللا بضغ م�sلع ثكمي ةيدبأ ةملظ �E كلذ

 ةدايس 23ع ديكأتلا  لاثملا لي»س 23ع ، ة��ثك ىرخأ ءايشأ ا¥ل اضيأ ةي¬يفلا)لاو mnيفلا)لا

اضيأ يóاتك رمأ اذ* نأ دكؤملا نم .ةي¬يفلا)لا ر*وج ھنأ لاقي نأ نكمي ؛ هللا ةمظعو هللا
ً

، 

 o3إ رظنا" ، 11 و 10 و 9 تاحاOPألا ةيمور �E  حوضوب كلذ حرش� سلوب لوسرلاف

 .mnيفلا)لا ركفلا ر*وج و* ديدشلا عضاوتلاف ."؟هللا 23ع د��ل تنأ نم" و "هللا ةمظع

 ةروصلا م¥فل ةق~رط اrsإ .تو*ال ماظن اs®كلو رايتخالا ركف طقف تسjل ةي¬يفلا)لا

الدب ة��بكلا
ً

 .ھلمكأب سدقملا باتكلا م¥فب رمألا قلعتي .ة��غصلا ةروصلا نم 

 قلÇ¡ا �E هللا لمع روذج DE هذ* ":ةي¬يفلا)لل لام�¡او حرفلا نع �Åياب نوج لوقي

ارح هللا نو)ي ةنونيدلا نم ةاطÇ¡ا صالخب رمألا قلعتي امدنع ھنأ mgع� امم .خ~راتلاو
ً

 

اديسو
ً

 �E لا ةق~رطلا�g ² لعفيsياب نوج انأ .تاومأ نحن .كلذ اÅ� اتيم تنك
ً

 �E ونذóي 

 .هللا د~رأ ال .¢اب قثأ مل .efnفن نم هللا بحأ مل .يJايح ��يغJ نم نكمتأ مل .ياياطخو

ادبعتسم تنك  oEاتلا�و .لمم هللا تدجو دقل
ً

 ¡Çيط�g. اليمج هللا نكي مل
ً

ايضرم نكي ملو 
ً

 

 .بP¡اب رداب ىذلا و¥ف هللا كرحتي �nح عيم�¡ا لاح و* اذ*و ، ç3ومطل

 ا�sف تنك �gلا ةس3ايلا ةلاP¡ا هذ¥ل ديحولا لP¡ا نإ :é¶صملا تو*اللا لوقي اذك*و

 µnع 23ع بلغتي ةينا��ا ھتمع� لضف�و ةدايسلا بحاص هللا نأ و* ، ا�sف عيم�¡او

 ة~رحب ھقنتع� �nح حيسملا لامج ى�ºل اًنيعأ انيطع� ھنإ .تاومألا ن�ب نم انعفري . انت��صب

 هللا" :6 :4 ةيناثلا سوثنروw ةلاسر لوقت ، لاثملا لي»س 23ع .µnسألا ان«ºك هرابتعاب حرفو

 ان�ولق �E ر¥ظأ" -ةديد�¡ا ةقيلÇ¡ا o3إ ةدوعلا ق~رط - "ةملظلا نم رون ءfg&يل لاق يذلا

 تصلخ �gلا ةق~رطلا DE هذ* ." حيسملا عوس� ھجو �E هللا .هللا دجم ةفرعم رون يطع� ھنأ
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²sا. wلق نا�g املظم
ً

 .ةئطاÇ¡ا تاليضفتلا لw يدل ناw .ةدرمتم ىJابغر تناw .تام دقل .

 حيسملا تيأر ، ةظ�E ¡P  ةز�5م ةطساو�و .�Åياب انحوي بلق �E ليجنإ رون نكيل :هللا لاقو

Lدقل .فلتخم ل)ش wاعنقم نا
ً

ايقيقح 
ً

اليمجو 
ً

ايضرمو 
ً

 .تصلخ دقو - ةيافكلا لw �3و 

 

 ".µnسألا ان«ºك هرابتعاب حيسملا قنتع� �nح انررحت نأ اs®كمي ةيدايسلا هللا ةمع� طقف"

 نو)ت ثيحب )5:17 ةيناثلا سوثنروw( "ةديدج ةقيلخ" نآلا سدقملا باتكلا ي�وعدي

 .تنأ كعنص نم سjل اذ*و .ناميإلاب متصلخ ةمعنلاب" :ةحيOP 9-8 :2 سسفأ ةلاسر

 نحن .ةيطع ناميإلا ، نذإ .هانلمع ءfg± يأ وأ” لامعأ ةجي¨ن تسjلو ، هللا نم ةيطع اrsإ

 .ةرP¡ا انتدارإب ھئش¬ن ال

ا��ثم رمألا حبصي ثيح ان*
ً

 قلخن ال نحن ،ھئش¬ن ال نحن - نايبلا اذ²s متتخأسو - لد�¶ل 

ت اذإ نكلو ةرP¡ا ةدارالا انل قلخ هللا .ةرP¡ا انتدارإب ناميإلا
ُ

 راتخنسف ،ةرP¡ا انتدارإل انكر

اعيمج
ً

 :6 ةيمور أرقا .ةيطÇ¶ل دبع DE ةرP¡ا انتدارإ .قلاÇ¡ا لامج 23ع ةقيلÇ¡ا تاذلم 

 نأ اs®كمي هللا ةمع� طقف .ةملظلل اندبعتساو ةيطÇ¶ل نيدبعتسم انك اننأ ى��سو 16-17

 .µnسألا ان«ºك هرابتعاب ھقنتع�و ھب ھبش¨لا عيطتس¬ف ھتقيقح 23ع حيسملا ىرن �nح انررحت

 é.2¶صملا تو*اللاب ھينعأ ام اذ*

 

ةحارص دوجوم ھنأ و* رايتخالا ةديقعL ناميإلل ديحولا ب»سلا ةحارصب
ً

 �E wمل .هللا ةمل 

 باقعلا ةديقع لثم اrsإ .ةديقعلا هذ* سjسأتب نيدلا لاجر نم ةن�¡ الو لجر يأ مقي

 ضيغL رمأ نو)ي ام�ر .يدس�¡ا لقعلا تاءالمإ عم ضراعتي ھنأ ثيح نم ، يدبألا

 سدقألا ثولاثلا ةديقع لثمو . ةدايسلا قلطم ھل ان¥لا نكلو ددجتملا ��غ بلقلا رعاشمل

 
2 https://www.desiringgod.org/interviews/what-is-calvinism 
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 نأ بجي ، هللا اs®لعأ ھنأل ، رايتخالا ةقيقح نإف ،ءارذع نم انصل�Ç ةي»ئا�5لا ةدالولاو

J
ُ

 نو)ي نلف ، ھب نمؤتو سدقم باتك كيدل ناw اذإ .كشلا ھيلإ 3¼ري ال طيسL ناميإب قنتع

لع� ام لوبق ىوس رخآ رايخ كيدل
ّ

 .رايتخإلا نع ھم

  ؟؟ناميالا تافاHIعإ EF ةسCنكلا ھب نمؤت ام

 هللا ةروص 23ع ن�قولخم رش»لا نأ 8E �Eيسملا ناميإلا �E ة~زكرملا تادقتعملا دحأ لثمتي

 .ىرخألا تاناويP¡ا نع ان«�مت ةرP¡ا ةدارإلا .قلÇ¡ا �E هللا ة~رح ھبشJ ة~رح نو)لتم~و

 وأ ،ھعم ةيصÆÇ ةقالع ضرع هللا انحنمي امدنع اذك*و .انتارايتخا DE انتارايتخا

ابjصن وأ ،ھتلئاع وأ ھتو)لم �E ة~وضع
ً

 �E ا ھتايح¡Çهللا ةمع�" و* ضرعلا اذ* نإف ،ةصا 

 .تاذلملا وحن ھجتي امئاد ى�اس�الا رايتخالاف اذ¥لو ھضفر وأ ھلوبق �E رارحأ نحن ."ةينغلا

اضيأ رارحأ نحن
ً

 �E ا ن�ب رايتخالا¡Ç�� هللا ءانبأ ة~رح نإ .رشلاو DE صاخ عوضوم �E 

 سدقملا باتكلا م¥ف ر*وج DE ةرP¡ا ةدارإلا ةقيقح نكل .سلوب س�دقلا تاباتك

  �E ناميالا تافا��عاو ،رابكلا نوملعملاو ،ةسjنكلا ءابآ هدكأ يذلا ،يرش»لا صÉÇلل

 .خ~راتلا �Åع ةسjنكلا

 :ةYرX:ا نع ةئطاخ رظن تاQجو

�E 9 يذلا ،رصاعملا ملاعلاsسالا ميقلاو ، "لمع� ھعد" أدبم ھيلع نميìsليم كان* ، ةيكال 

ابلاغ .ءاش� ام لعف ة~رحو تارايÇ¡ا رثا)ت درجم اrsأ 23ع ة~رP¡ا ة~ؤرل
ً

 جذومنلا ع��É ام 

 عمت��او ، هللا نع لقتسملا ، قلطملا يJاذلا ءافتكالا نم بارس 23ع ةيلالقتسالل oEا�Åيللا

 ة~رورض دودح اrsأ 23ع ةيعامتجالا ةطلسلاو قالخألا o3إ رظني .ةيلوؤسملاو لقعلاو ،

ارارحأ نو)ن نأ بجي  ةيلاثملا ةيحانلا نم ؛ E:امتجالا عا«ºلل طقف
ً

 �E انل ولحي ام لعف ، 

  .زاجنإلا مو¥فمو صاÇ¡ا انتايح بولسأ دامتعاو
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�E *ا" يفتخت نأ نكمي ، قايسلا اذ¡Çيقح" و "رايتخالا ة~رح" و "ةيصوص �E يدسج" 

 لا«�خا متي مث .مìsياعرو م*دوجو نع ةيلوؤسملا لمحتن نيذلا رش»لا دض بولقلا بلصت

 �gلا ةصاÇ¡ا ةيلخادلا تاوصألا ضعبل ��مضو يفسعÆÇ;fg J ليضفت o3إ قالخألا

اما)حأ ردصت
ً

 .ةمكP¡او ةقيقP¡او عقاولل مامت*الا وأ رابتعا عضو نود 

اقلطم ةرP¡ا ةدارإلا �ÅتعJ ال .ةيقيقP¡ا ة~رP¶ل ةرخاس ةاwاحم هذ*
ً

 ةبسانملا ة~رP¡ا 

 ��كأ نو)نل ةصرفلا اrsإ .تاعمت��ا وأ صاÆÇألا وأ ةيساسألا ميقلا ��قحت وأ ةمجا¥مل

 ةايحو انتايح �E قالÇ¡ا هللا لمع �E كراش� نأو ، اًقح ةي¥لإ ��كأ نو)ن نأو ، قحب ةيناس�إ

 .ن~رخآلا

 طيس»لا رصبتلا ن��و اs®يب طلÇ¡ا E>ب¬ي ال سرطب ا�sلإ ��ش� �gلا ةقبسملا ةفرعملا �nح

لع� امك
ّ

 ى��ل خ~راتلا تاعاق o3إ رظن ،قيP¿لا يدبألا Ífgاملا �E هللا نأ ة�"ب - ضعبلا م

 ��سفتلا اذ* لثم .م*در ساسأ 23ع ن�صل�Çا بختنا مث نمو ھتوعدل بيجتسjس نم

اعضاخ هللا رارق لعجي
ً

 هللا صخي ةدايسلا نم ىوتسم ناس�إلا حنم~و ، ناس�إلا رارقل 

 ةق~رطلا م¥ف ء�efg ھنأ امك .هراتخي نم سjلو ،�gلس ل)شL رات�Çا و* هللا لعجي .هدحو

 مدختسا ، ٢٠:١ سرطب �E 1 ."ةقبسملا ةفرعملا" é¶طصم سرطب ا²s مدختس� �gلا

 �E .حيسملا o3إ ةراشإلل ، ةينانويلا �E ن¥كتلا ، تاذلاب ةمل)لا كلتل لعفلا ةغيص لوسرلا

 نم .دمعتملا رايتخالا ةركف 23ع ديكأتلاب "ةقبسملا ةفرعملا" مو¥فم نمضتي ةلاP¡ا هذ*

 ن�نمؤملا 23ع ن¥كتلا سرطب قبطي امدنع قبطني ھسفن رمألا نأ جت¬تس� نأ نذإ يقطنملا

�E ىرخأ نكامأ  

اضيأ ةيمور نم ٩ حاOPا رركي
ً

 ífgالÇ¡ا ھبح o3إ ةراشإلاب ،ة~رايتخالا هللا دصاقم 

 هللا زايتما حوضوب ر¥ظي ، )وسjع لس�و( وسjع سكع 23ع )بوقع� لس�و( بوقعيل
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 وسjع وأ بوقع� ھلعف ءfg± يأ ساسأ 23ع سjل ، وسjع 23ع بوقع� هللا راتخا .رات�Çا

اقفو نكلو ،
ً

 كئلوأل .كاذ نع اذ* لضفي ءfg± ىأب رثأتملا ��غو رP¡ا يدايسلا هدصقل 

 ا9sأ ، تنأ نم" ، لاؤسلاب ةطاس»ب سلوب بيجي "!لداع ��غ اذ*" ، نوجتحي دق نيذلا

  "؟هللا بواجي يذلا ، ناس�إلا

اصصخت ��كأ تاسارد كان* نكلو ةيباتكلا د*اوشلا نم ديدعلا ةفاضإ نكمي
ً

 �E *اذ 

 كلذ عمو  ان* نم  ؟؟��صم مأ ��خم عوضوم نع راصتخإب ةباجإلا انلواح نكل لا��ا

 و* ب»سلاو .رايتخالا ةديقع لوبق �E ة�وعص سانلا دجي ، ةرشابم هللا ةملw حوضو ردقب

 ةلادعلل يرشL ف~رعJ 23ع ًءانب( هللا فرصت ةيفيك نع ةقبسملا م¥مي*افمل نوحمس� مrsأ

 باتكلا �E ھيلع صوصنملا وحنلا 23ع ھتدايس ةقيقح 23ع 3>طت نأ  ؟؟ ءالؤ* بنذ امف )

 .سدقملا

  :ةفصاعلاو زو\]لا لجرل ا ةصق

 و* امك .ھيمحيس هللا نكلو ، ھت~رق é¿متو يJأتس ةفصاع نأ زو�( لجر ملح ةليل تاذ

 .oEاتلا مويلا �E ھت~رق 23ع ةبي*ر ةفصاع تب* ، عقوتم

�E ا نم هرذحو زو�5لا لجرلا قيقش ءاج ةفصاعلا نم لوألا مويلا¡Ç23ع ة~رقلا نم جور 

املاع ،زو�5لا لجرلا ضفر .اًءوس فورظلا داد«�س .روفلا
ً

 مويلا �E .ھيمحيس هللا نأ 

 زو�5لا لجرلا باحطصا ھيلع ضرعو ھتلئاع عم رفي ناw .نا���¡ا دحأ ءاج ، ي�اثلا

 مويلا �E .ھيمحيس هللا نأ نم ن�قي 23ع ناw ھنأل ةدعاسملا هذ* زو�5لا لجرلا ىفن .م¥عم

 نم ةعومجم تءاج .لفسألا �E ةفصاعلا عالدنا عم ھل«ºم حطس o3إ لجرلا دعص ، ثلاثلا

 لجرلا ضفر ، ىرخأ ةرم .نامألا رب o3إ ھباحطصا ھيلع تضرعو براق ن�م 23ع ن�~ورقلا

 .ھتيامحب دعو دق هللا نأ ةفرعم زو�5لا
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Lهللا لأس .تامو زو�5لا لجرلا قرغ ، ة«�جو ة��ف دع �E مل اذامل" :ءامسلا Jامك ي�دعاس 

ا�راق �nحو كب~رقو كاخأ تلسرأ دقل" :هللا باجأ "؟تدعو
ً

 ." يJدعاسم تضفر كنكل ،

 نو)ي دق .ةرP¡ا ةدارإلاو �nلألا رايتخالا نم ج~زم DE ةايP¡ا نأ ةصقلا هذ* انل Ïéوت

ارضاح )نو)لا ، ��صملا ، هللا( ردقلا
ً

 �E نكل ، انتايح �E لا®sانتدارإ مدختس� نأ بجي ، ةيا 

اقح انيدل اننإ ىداقتعإ ،انتانا)مإ قيقحتل ةرP¡ا
ً

 �g �E~رح ءfg± لw لبق DEو ، ةرح ةدارإ 

 تا��Ç¶ل ةرح ةباجتساب موقن نأ انم بلطتت ، انتعيبطو ، لقعلاو ، بP¡ا .��صملا ر~رقت

 اذإ ؛ ةرP¡ا ةدارإلا ةيطع مركن اننإف ،كلذ انلعف اذإ .تايلوؤسم دلوت ةباجتسا ، ة~رش»لا

 فد* ققحنو ان��صم عنصن فيك :لاؤسلا ىقبي .ھمادختسا ء�efg اننإف ، كلذ لعفن مل

 لاق ةطاس»ب ؟ةرP¡ا ةدارإلا وأ ردقلاب ن�مو)حم انك اذإ ام �nح فرع� ال انك اذإ انتايح

 "ةايP¡ا راتخت نأ كيلعو . . .توملاو ةايP¡ا مكل تمدق دق" : ميدقلا �E ليئارسإ ةمأل هللا

 باتكلا نم ةيآلا هذ* �E ةمكP¡ا م¥فل ھلإ يأ دبع� وأ ن�نيدتم نو)ن نأ انيلع سjل

ايعو رمألا بلطتي .�nلالا رايتخالا لالخ نم ان��صم قلخن نأ انعسو �E .سدقملا
ً

افغشو 
ً

 

اما«�لاو
ً

 :ءدبلل قرطلا ضع2E Lي اميف .كلذب مايقلا 23ع رداق صÆÇ لw نكلو 

 هذ²s فا��عالا راتخن نأ بجي .رارمتساب تاراشإ انل لسري نو)لا - تامالع نع ثحبا .1

 .ةمزاللا تاءارجإلا ذاختاو ا¥لوبقو تامالعلا

 كسدح و* يز~رغلا روعشلا اذ* ؟ام ءfg± لايح يز~رغ روعش لبق نم كيدل ناw ل*

 DE كتفيظو !حداف أطخ اذ*و م¥سدح سانلا ل*اجتي ام اً��ثك .كيلإ ثدحتي يذلا

  تاءارجإلا ذاختاو ةي9sدبلا كزئارغ o3إ عامتسالا
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 رصانعلا ةمءاومب مق .كفغش شjعJ نأ mgع� كتايح فد* قيقحت - كفغش عبتا .2

 صاÆÇألاو ، كغارف تقوو ، كتاياو*و ، ةين¥ملا كتايح - كفغش عم كتايح �E ةفلت�Çا

 .كلذ o3إ امو ، كطيحمو ، كلوح نم

wكفغش تشع امل ، wإ لوصولا نم تب��قا املo3 ايحت كلعجي ام لعفا .ك��صم 

 ام لعفلاب فرعJ تنأف ، اًيحور اًص�n ÆÇح وأ اًنيدتم اًصÆÇ تنك اذإ - ناميإ كيدل .3

انيدتم نكت مل ول �nح ، ناميإ كيدل نو)ي نأ نكمي نكل .طبضلاب ناميإلا و*
ً

ايحور وأ 
ً

. 

 َرأ مل ، لاثملا لي»س 23ع .ھت~ؤر عطتسJ مل ول �nح ھب ناميإلاو ءfg± ةفرعم و* ناميإلا

 .ةدوجوم اrsأ ملعأ mgنكل ، لبق نم رالود نويلم

 حمسJو ، تايدحتلا 23ع بلغتلل ك¥جوتو ، ةايP¡ا لالخ كذخأتس �gلا ةوقلا و* ناميإلا

 مل اذإ ھنأ اًمئاد اًنمؤم نك .ةبعص تاقوألا حبصت امدنع �nح ك��صم ديس نو)ت نأب كل

 .ةياs®لا هذ* نو)ت نلف ، اًديج رمألا نكي

ا��خأ - ھلجأ نم لمعا .4
ً

 نإف ،ةنامأ�و ءاwذب لمعاو دجب لمعا ،لمعلا كيلع ن�عتjس ،

ائjش mgعJ ال ءايشألا هذ*
ً

 ة~ولوألا كتايح فد* قيقحت ھبلطتي يذلا لمعلا عضت مل اذإ 

 تازاجنإلا .ة~رP= تاقلط كان* سjل .ةايP¡ا �E ةرصتخم قرط دجوت ال .ىوصقلا

 تداز ،كلمع ة�وعص تداز املw .عومدلاو قرعلاو مدلاو دا�¡ا لمعلا ةجي¨ن DE ةمظعلاو

 .ةايP¡ا هذ* �E داصP¡او عرزلا ةلداعم DE لب ةفدص تسjل اrsا .كتليصح

 نا¥جوي ةرP¡ا ةدارإلا مأ �nلالا رايتخالا نأ طس»ملا ضرعلا اذ* دعL دقتعJ ل* ؟كيأر ام

  ؟٪١٠٠ ةبس¬ب امs®م لwو ن�نثالا نم ج~زم ھنأ دقتع2E Jثم كنأ مأ ؟كق~رط
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 ثلاثلا لصفلا

 ؟كOابKنا تKشI ىذلا ام

 ؟ةرشابم ةق~رطب رش»لا وعدي هللا ل*

 ةقيلعلا لالخ نم fn?وم o3إ ثدحت .سدقملا باتكلا ءاحنأ عيمج �E ةديدع قرطب هللا مل)ت

 عصان رونو عومسم توص�و ، )22:28 ددع( ماعلب o3إ رامح توصب ، )3 جورخ( ةلعتشملا

 نأ د~ري ةق~رط يأب مل)تي نأ عيطتس� هللا نأ Ïéاولا نم .)5-1 :9 لسرلا لامعأ( لواشل

اعويش ��كألا قرطلا ضعL نكلو ، ا²s مل)تي
ً

 نم ثدحتلا لمشJ مويلا ا²s ثدحتي �gلا 

 .ن~رخآلا ءايقتألا ن�نمؤملاو سدقلا حورلاو سدقملا باتكلا لالخ

 

�E إ هللا ثدحت ، ميدقلا د¥علاo3 غتي نأ دعو ھنكل ، ةداقلاو ءاي»نألا لالخ نم ھبعش�� 

اموي
ً

 �nعÑرش عضأ :برلا لوقي "، مايألا كلت دعL م¥عم ھعطقأس يذلا د¥علا و* اذ*" :ام 

الدب .)10:16 ن�ينا�Åع( '' اösتكأ مrsا*ذأ �Eو م²sولق �E )ىمالك(
ً

 23ع هللا ن�ناوق دوجو نم 

 .سدقلا حورلا لالخ نم ھبعش لوقعو بولق بطاخي ناw )اياصو 10( حاولألا

  : ىJالا ةظحالم انيلع هللا ةوعد عمس� امدنع نكل

 :سدقملا باتكلا عم ضراعتت ال هللا ةوعد

امئاد هللا توص قباطتي
ً

 امو( ھلوقي ام ةفرعمو سدقملا باتكلا ةءارق نإف اذ¥لو :ھتملw عم 

 ."2Eي»سل رونو كمالك 2Eجرل جارس" ، 105 :119 رومزملا لوقي .ةياغلل م¥م رمأ )ھلوقي ال

 .تاباجإ نع هللا ةمل�E w ثحبلا اننكمي ، أطÇ¡ا وأ باوصلا و* ام فرع� ال امدنع
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 انك اذإ .انداشرإل قP¡اب هللا ةملw يJأت ،انتوص انك�ري وأ ودعلا توص انيلع بذكي امدنع

 وأ را)فألا وأ انسفنأ وأ ناطيشلا انعدخي نأ نكميف ،سدقملا باتكلا ھلوقي ام فرع� ال

 .ةلو¥سL انلوح نم ءارآلا

ادبأ ضراعتت ال هللا ةوعد
ً

  :ھتعيبط عم 

ا�sجوت يطع� ال سدقملا باتكلا نأل ةياغلل م¥م رمأ هللا ةعيبط ةفرعم نإ
ً

اددحم 
ً

اÏPاوو 
ً

 

اضرع د*اش� نأ بجي ل* ، لاثملا لي»س 23ع .فقوم لw لوح
ً

اينو~زفلت 
ً

امليف وأ 
ً

 ؟انيعم 

 امو ، ھتعيبطو هللا انفرع اذإ نكل .اديدحت رمألا اذ* o3إ سدقملا باتكلا قرطتي ال عبطلاب

 هللا مركيس ن�عم ضرع وأ مليف ناw اذإ ام «�يمت 23ع ن~رداق نو)نسف ، ھبحي ال امو ھبحي

 .ال مأ

wو هللا انفرع املwكأ ھتمل�� ، wامل wايلخاد رعش� نأ ل¥سلا نم نا �E اذإ ام انحور wنا 

 2Eخاد مالس 23ع لوصP¡اب سدقلا حورلا انل حمس� نل .هللا مركت ةنيعم ةداع وأ طاش�

Lنأش ±fg2خاد مالس انيدل نو)يس ، لثملا�و .ھمركي ال ءE توص .هللا مركي فقوم لوح 

 سدقلا حورلا

 نع سلجيل ءامسلا o3إ ب*ذيس كلذ دعóو ، توملا نم موق~و بلصيس ھنأ عوس� فرع

 هذ²s مكتملw دقل" ، 14 انحوي �E عوس� لاق .مrsأشو هذيمالت ك��ي مل ھنكل .بآلا هللا ن�مي

 ، µgساب بآلا ھلس��س يذلا  سدقلا حورلا ن�عملا نكلو .مكعم يدوجو ءانثأ ءايشألا

 ." مكل ھتلق ام ل)ب مكركذ~و  ءfg± لw مكملعيس

�E أي امدنع ..." :عوس� برلا لوقي ، 16 انحويJا حور ي¡Pإ كدشري ھنإف ، قo3 wا ل¡Pق  

 ھنأل ، ي�دجمي فوس ... مل)تي ھعمس� ام لw نكلو ، ھتطلس ساسأ 23ع مل)تي نل ھنأل

 .هللا حور انل ھلوقي ام و* بآلا وأ عوس� ھلوقي ام لw " .كلذ مكل نلعÑو oE و* امم ذخأي
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 رخآ تقو يأ �E وأ ةدابعلا وأ ةالصلا ءانثأ انحاورأو ان�ولق o3إ هللا قئاقح هللا حور لقني

 .ھيلإ عامتسالا �E بغرن

 امدنع .ةسرامملا بلطتي هللا توص عامس نإف ، ة��ثك ىرخأ ءايشأ عم لاP¡ا و* امك

 اذ* ؛ اندشري ساسحإ وأ 2Eخاد روعش ةباثمب كلذ نو)ي ، سدقلا حورلا انبطاخي

امئاد قفاوتjس
ً

 ؟تقولا نم ٪100 حيP¾لا ل)شلاب ھيلع لصحنس ل* .هللا ةملw قح عم 

 .ھعامسل اند¥ج ىراصق لذبن اننأ ملع� و*و ، انيلع �Åصي هللا نكلو ، ال ام�ر

 

  !!عامتسالاو عمسلا نmب قرفلا

 عمسلل نانذأ ھل نم" ، اراركتو ارارم لاق ، هللا تو)لم نع سانلا عوس� ملع امدنع

اقح عوس� هدصق ام نكلو ، ةيادبلا �E ىداع نايب ھنأw اذ* ودبي دق "!عمسjلف
ً

 wطقف" نا 

 و*و عمسلل 23خاد ىوتسم نع مل)تي ناw".اًقح عمتسJ كنأ mgع� ال ھلوقأ ام عمسJ كنأل

 .ھتعاطو هللا توصل دي�¡ا عامتسالا

�E ع� عامتسالا ، سدقملا باتكلاmg ةعاطلا. �E ح ، هآ" ، هللا لوقي ، 81:13 رومزم�n صي<E 

 نأ م*دارأ لب ، طقف سانلا ھعمس� نأ هللا دري مل "!E¼رط �E ليئارسإ ��سÑو ، �gعش oEإ

 .ھلوقي ناw ام اولعفي

 مs®كلو كعامس كلافطأل نكمي .هللا هدصق ام طبضلاب ملعJ تنأف ، لافطأ كيدل ناw اذإ

اقح كيلإ نوعمتس� ال
ً

 wا و* اذ* نا¡Pكل ، هللا اوعمس دقل :هللا بعش عم لا®sاونو)ي مل م 

اقح نوعيط~و نوعمتس�
ً

 انحوي( "mgعب¨تف ا¥فرعأ انأو يJوص عمس�E Jارخ"  عوس� لاق 

لع� امب مايقلاو ھتوص ةفرعم mgع� عوس� عابتإ .)10:27
ّ

 .ھم
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 :سانلا لالخ نم ملqتي هللا

اقح هللا عامس نأ الإ ، عومسم توصب ثدحتلا 23ع رداق هللا نأ نم مغرلا 23ع
ً

 و*و 

اع3اش سjل ھتوصب ثدحتي
ً

ا¥جو fn?وم ثدحت .ميدقلا د¥علا �E ناw امك مويلا 
ً

 عم ھجول 

 سانلا نم ةلق نكل ، )33:11 جورخ( ضعبلا م¥ضعL عم ءاقدصألا ثدحتي امدنع هللا

w9دل تناsهللا عم ةقالعلا هذ* م. 

 مويلا سانلا هللا مدختس� ، ليئارسإ ھبعشل هللا توص و* fn?وم ناw امكو  كلذ عمو

 م9sدلو مrsاميإ �E ن��Ïانلا ءايقتألا نم م*��غو ن�ملعملاو ةاعرلل نكمي .انيلإ ثدحتلل

اضيأ ھتوص 23ع فرعتلا �E انودشري نأ هللا توص عامس �E ة�Åخ
ً

 .هللا ةملw لالخ نم نكل 

 عمتس� نم 23ع ن�ص~رح نو)ن نأ بجي نكلو ، نمثب ردقي ال ةي¥لإلا ةمكP¡ا نع ثحبلا

 نم ةحيصنلا بلطت نلف ، جاوز ةروشم o3إ ةجاحب تنك اذإ ، لاثملا لي»س 23ع .ھيلإ

 صاÆÇأ دوجو مدع نم مغرلا 23ع  !!قالطلاب ءاìsنالا متو !اعورم ام¥جاوز ناw ن�جوز

 تالا��ا �E اوP@ن نيذلا ءايقتألا صاÆÇألا نم ةمكP¡ا بلط كنكمي ھنأ الإ ، ن�يلاثم

 .�3اw ل)شÏA Lان صÉÇلا لعجي ا¥مكارتو ة�ÇÅ¡اف كتايح �E اs®يسحت �E بغرت �gلا

 

  :ىرخأ تاوصأ

 ناطيشلا و* انودع .انكا�رإ لواحت نأ نكمي ىرخأ تاوصأ كان* ، هللا توص بناج o3إ

  حيسملا ركنن نأ ان~رغ� ھنأ امك .)١٠:١٠ انحوي( هللا بعش كل9sو قرسÑو لتقيل يJأي و*و ،

 .ة~ويندلا رومألا بحنو ، انتابغر مدخنو

 عم انرا)فأ قفاوتت امدنع .)ن~رخآلا تاوصأ وأ( انتوص ان*اب¨نا ت¨ش� نأ نكمي ، لثملا�و

لع� ام
ّ

 عم انرا)فأ قفتت ال امدنع نكلو .انتوص �E "قثن" نأ اننكمي ، سدقملا باتكلا ھم
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ابناج" عضن نأ بجي ،هللا را)فأ
ً

 ،هللا ةفرعم 23ع ھسفن عفري ٍماس ءfg± لwو DEA¡ا ]كلت[ 

 .5 :10 سوثنروw 2  حيسملا ةعاطل �gسلا o3إ ركف لw بلج~و

 اننكمي ال كلذل ، بذكلا وبأ ھنإ .طقف بذكي ناطيشلا .فورظلاو رعاشملاب انتوص رثأتي

ادبأ ھتوص �E قثن نأ
ً

 �nم ديدحت نم نكمتن �nح ھلوقت امو هللا ةملw فرع� نأ بجي .

 حورلا انبطاخي مويلا .هللا ھلوقي ام عم ن~رخآلا تاوصأ وأ انتوص وأ ناطيشلا ضراعتي

اناس�إ سjل هللا" نأل ھلوقي ام �E قثن نأ اننكم~و ،سدقلا
ً

 3.)19 :23 ددع( "بذكيف 

 

  :هابwنالا تCتشwل  ودعلا نم ةلواحم ىا مواق

Jتشjاتم نع ن�نمؤملا ةلقرعل ودعلا تاودأ مظعأ دحأ و* هاب¨نالا تLم¥م ةعìsلا م�g 

w² هللا م¥فلsا �E ا¡Pيأ نم ��كأ .ةاي Fةيلاعف ��كألا حالسلا و* ءا¥لإلا نإف ، رخآ مو� 

 يJأي امدنع «�ك��لا �E رارمتسالا كنكمي فيك .ھتناسرت �E ناطيشلا ىدل ةوق ��كألاو

 ةع3ارلا را)فألا ضعóو اìsبقارم بجي �gلا ءايشألا ضعL كيلإ ؟كق~رط �E ءا¥لإلا

 .ءا¥لإلا 23ع بلغتلا �E ةدعاسملل

 

 أدبت �gلا ةيناثلا ةرملا �Eو ، سدقملا باتكلا ةءارقل وأ ةالصلل  با*ذلا ا�sف تررق ةرم مك

 نأ درجمب .ةفدصلا ليبق نم سjلو ، تقولا لاوط ثدحي ھنإ ؟كعطاقي ءfg± ثدحي ا�sف

 ةرطيسلا كنكمي ، ودبي ام 23ع ةيئاوشعلا تاءا¥لإلا هذ* ءارو ةثjبخ ةوق كان* نأ كردت

 .ك«�كرت 23ع ظافP¡او ا�sلع

 

 
3 https://faithisland.org/faith/hearing-the-voice-of-god/ 
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  ؟؟ ك2ابwنا تwش� ��لا ءايشألا وأ  رومألا F} ام

  :لوم�Xا فتاQلا

اب~رقت صÆÇ لw كلتمي
ً

 رظنت مويلا رادم 23ع ة��ف لw نكم~و ، مايألا هذ* نوف ترامس 

�E *قتو كفتا&fn اذإ ام ةفرعمل  قئاقد عضب نم ��كأ wنا ÆÇةلاسر كل لسرأ دق ام ص 

 .Facebook وأ Twitter ةلاح ثيدحتب ماق وأ ةيصن

 ب*ذت امدنع ا¥فقوت ل* ،ةيضقت ىذلا تقولاو  ةز¥جألا هذ¥ل كمادختسا �E ركف  كلذل

 مrsأ نم دكأتلا كنكميف ، كلذك رمألا نكي مل اذإ ؟ةالصلا وأ سدقملا باتكلا ةءارقل

 ثjبخ ءfg± يأ وأ ةئجافملا "ةمزألا" وأ "ةلجاعلا" ةلاP¡ا تاثيدحت ضعبب كنوعطاقيس

 .ك*اب¨نا ت¨ش� ى)ل

 �Åع ن�قوسملل حمس� امم ، ��بك ءا¥لإ ردصم نو)ي نأ نكمي Ífgرألا كفتا* نأ �nح

 o3إ اوعفدي نأ ةأجف ةلئاعلاو ءاقدصألل نكم~و ةالصلا تقو كجاعزqو لاصتالاب فتا¥لا

 فاقيqو يولÇ¡ا كفتا* ليغشJ فاقيإب مق .تقولا اذ* �E كعم ةشدردلاو لاصتالا

Jرألا كطخ 23ع تانالعالا ليغشÍfg. كأ سدقملا باتكلا ةساردو ةالصلا تقو نو)يس�� 

اءود*
ً

 Lتات¨شملا نع ديع. 

 : زاجنألا

 ��صق تقو �E ءايشألا نم ��ثكلا زاجنإل ةلواحم �E ةمومحم ة��توب عفدنن نحن فسألا عم

 ىوتسمو ةايP¡ا قابس �E تاحومطلا ققحيل ةعرسL ىرجي بابشلا حبصا تقولا عمو

 ةسارد وأ ةالصلل بسانملا تقولا �E طغضلا نأ ودبي .لوقعم ��غ حبصا تاحومطلا

 كموي �E تقولا ضعL ءاضق نأشL بنذلاب رعشJ دق .ليحتسم رمأ سدقملا باتكلا
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فورعم كسفنل مدقتس كنكل ، محدزملا
ً

 يذلا çEورلا ماعطلاب كسفنل تحمس اذإ اً��بك ا

 .ةالصلاو ةمل)لا ةءارق لالخ نم ھبس¨كت

 مrsأ نو��ثكلا دجي .سدقملا باتكلا ةءارقو ةالصلل اًصصخم موي لw اًنيعم اًتقو صصخ

 نأ نورخآ دجي امنjب ، ةرشابم ظاقي¨سالا دعL ةساردلاو ةالصلا 23ع نورداقو نوظقي

 هللا نع ثحبلا �E كتالقنت مدختسJ دق .ةرشابم مونلل اودعاقتي نأ لبق و* ءود¥لا تقو

 م¥ملا .ه��فوت كنكمي ام لDE w مامP¡ا �E ءابتخالل ةقورسملا تاظP¶لا ضعL نو)ت دق وأ ،

ايموي ا¥لعفت نأ
ً

 .ةداع حبصت �nح ةنامأ�و ، 

  :ةلئاعلا

 كتلئاع نو)ت دق نايحألا ضع�E L .ن�معاد ةرسأ دارفأ وأ نمؤم جوزب عيم�¡ا معني ال

 اًبعص اًرمأ ةسjنكلا o3إ با*ذلا نم نولعجي دق .ك«�كرت 23ع ظافP¡ا �E كمامأ ةبقع �Åكأ

 o3ا با*ذلا وأ ةالصلل ططخ كيدل نو)ي امدنع ةمزأ نوعنص~و ، كتادقتعم نودقت¬~و ،

 �E ام¥ح�ري دق سدقملا باتكلا ةساردو ةالصلا �E ةمزاP¡ا ةرباثملا نكلو ، هللا عم ةكرشلا

طلا ذخأت ال .ةياs®لا
ُ

 ما��حا بحو �Åصب مs®م بلطا نكلو ، لادج ءدب نولواحي امدنع مع

طبحم كلذ نو)ي دقف ، كناميإ كتلئاع ضراعJ امدنع .مùsادقتعم م��حت امك كتادقتعم
ً

 ا

 23ع اrsو��س �gلا حيسملا نع ةديحولا ةحمللا نو)ت دق كنأ اًدبأ س¬ت ال نكل ، ةياغلل

 .ھلعفت ام ل�E w حيسملا سكعJ نأ لواح اذل ، قالطإلا

  :ةيلسwلا لئاسو

اعيمج نحن
ً

 انتايح نايس� 23ع انتدعاسمل ا�sلإ قوتنو ةعتملاو ةيلس¨لا لئاسو o3إ ةجاحب 

 نكل ، ةايP¡ا �E ةدي�¡ا ءايشألاب عتمتس�و ءادعس نو)ن نأ هللا اند~ري .ةق*رملاو ةمحدزملا
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 وأ انتقو نم ��ثكلا ذخأت نأ ا²s عتمتن �gلا ءايشألل حامسلا نم ن~رذح نو)ن نأ بجي

 ؟ةعتمم ةطش�أ �E موي لw ھيضقت تقولا نم مك .اًسجا* حبصت

 ام صÆÇ رعش� دق .حرملاب رمألا قلعتي امدنع انم ��ثكلل ةبس¬لاب بعص رمأ نزاوتلا

 نم يذلا طاش¬لا نأ رخآ صÆÇ دجي دق امنjب ، ةعتم يأب ھسفنل حمس اذإ بنذلاب

 ةدحاو ةديس حمسJ نل .سو¥لا وأ نامدإلا نم اًئjش حبصأ ةعتملا ھل بلجي نأ ض��فملا

 ةبعلب اًسوو¥م لجرلا حبصأ امنjب ، "اً��ثك ھب تعتمتسا" اrsأل فلو�¡ا بعلب ا¥سفنل

 .ھتفيظو دقف ھنأ ةجردل ويديفلا

 ، عتمم ءfg± لعفل موي لw تقولا ضعL كسفن حنما .كتايح �E نزاوتلا قيقحتل َعسا

 ديدشلا كسو* �E ب»س¨ي ءfg± يأ .كتقو نم تاعاسو تاعاس عالتباب ھل حمسJ ال نكل

طسق ذخأت نأ ةمكP¡ا نم نو)يسو ، ةي¥لإلا كتم¥م عم ضراعتjس
ً

 �nح اs®م ةحارلا نم ا

 .كيلع ةرطيسلا نم عونلا اذ* دقفت

  :قلقلا

 ، عفدلا o3إ جاتحت ��تاوف كان* .ةقلقم را)فأ ةأجف روثت ، هللا مامأ تكسJ نأ درجمب

 .ةأجف كلقع ألمت لمعلا لwاشمو ، حيOP ل)شL لمعJ ال ةرايسلاو

 عون و* قلقلا نأ ودعلا فرع� .موم¥لاب ةأجف كرا)فأ 22تمت نأ ةفدصلا ليبق نم سjل

 mgتع� نأ نم �Åكأ ءايشألا نأب داقتعالا ةئيطخ نع كديحي نأ د~ري ھنإ .ناميإلا مدع نم

²sهذ* لثم اًرا)فأ دجت امدنع .هللا ا Jتنأف ، هللا نع ثحبلا لواحت امدنع كسأر رمغ Jملع 

 .ودعلا نم مو�F اrsأ

 



 33 

 .كلجأ نم اmg ²sتع� نأ ھنكمي ، كسأر لخدت نأ درجمب هللا o3إ ةقلقملا را)فألا لw ِطعأ

 الف ،ٍلاع توصب ھلوقت نأ عيطتسJ تنك اذإ ھمساو "بر اي كل قلقلا اذ* يطعأ" لق

 .دوع� قلقلا لعجت

 كلذل ، انل هللا ةلاسر 23ع «�ك��لا �E رارمتسالا ة�وعص ىدم سلوب لوسرلا فرع دقل

ل" سواثوميت é¾ن
َ

jْأ َس
َ

تْرَي ُدَّنَجَتَي َوُ*َو ٌدَح
َ

أِب ُكِب
َ

¡ا ِلاَمْع
ْ

Pَِل ِةاَي(
َ

Ífْرُي ْي ِgَ ُهَدَّنَج ْنَم." 

 ى)ل اننا*ذأ ت¨ش� ام نع داعتبالاو «�ك��لا 23ع انسفنا دعاس� نأ انيلع اذ¥ل ٤:٢وميت٢

 .انتايح �E هدصق ققحنو ةي¥لإلا ةئjشملا ةعاط �E نو)ن
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عRارلا لصفلا  

ايلمع ءامسلا توص 89مت فيك
ً

؟  

 امدعاسJ رومأ كان¥ف  ةيمويلا ةايP¡ا �E قيبطتلا ةيفيك D3و ةيلمعلا ةطقنلا o3ا نألا ىJأن

  : هللا توص «�من نا

 :انلwاشم 23ع زكري ال هللا توص

 اننكل ؟طقف ةل)شملا 23ع هللا ھيف زكري سدقملا باتكلا �E نا)م يأ دجت نأ كنكمي ل* 

 حفا)ن امدنع ، ةحارلا مدع وأ ملألاب رعش� امدنع ؟كلذك سjلأ ، كلذب مايقلا o3إ ليمن

 نع ثدحتلا o3إ ليمن ... ملظلل انضرعJ اننأ رعش� امدنع ، قلقلا وأ بائتكالا ةأطو تحت

 عمس� هللا نأ دكؤملا نم .عمتسjس صÆÇ يأ رابخإل ، ا�sلع لصحن ةصرف ل�E w كلذ

 مل)تي امدنع .مامألل مدقتت نا كد~ري و¥ف ةل~وط ة��فل كان* ثكمي ال ھنكل ، انفواخم

 .عيطتس� ىذلا ريدقلا و¥ف ھسفن نع ا�sلإ ثدحتي لب ، ةل)شملا نع ثدحتي ال ھنإف ، هللا

 :لطابلا مالكلا 23ع ع��Éال هللا توص

 23عأ ىوتسم o3إ نووعدم نحن  عقاولا �E .ةميمنلا نع عانتمالا بلط هللا ةمل�E w دجن 

 ،٢٩:٤ سسفأ ةلاسر انادحتت !عانتمالا درجم نم

ال"
َ

ت 
َ

خ
ْ

w ْجُر
َ

ةَمِل
ٌ

ةَّيِدَر 
ٌ

أ ْنِم 
َ

ف
ْ

كِ*اَو
ُ

w ْلَب ،ْم
ُ

w اَم ُّل
َ

لِل اPًِ¡اَص َنا
ْ

¬ُب
ْ

¡ا َبَسَح ،ِناَي
ْ

Pَِةَجا، w
َ

 َيِطْعُ� ْي

ةَمْعِ�
ً

 ".َن�ِعِماَّسلِل 

 دعاس� ام طقف لق .كمف نم جرخي رذق ءfg± يأ عدت ال .ا²s ثدحتت �gلا ةق~رطلل ھب¨نا 

 لعفي نل ھنكل ، ام صÆÇ لاعفأ وأ تاملw ءارو ة��صبلا ضعL هللا كحنمي دق .ع�ÑÉو

ايضاق كلعجت ةق~رطب كلذ
ً

 23ع زفقتو ،سانلا نيدت ال  �n 7: 1-4م .صÉÇلا اذ¥ل 

 ةيدقنلا حورلا كلت .ةلماعملا سفن د~رت  عبطلاب  تنك اذإ الإ ،مæsاطخأ دقت¬تو مùsاقافخإ

ارود بعلت ال كلذل ،كيلع دادترالل ةق~رط ا9sدل
ً

 شjعJ نأ كيلع طقف ةسادق ��كأ 

ارا)فأ تعمس اذإ .كسفن
ً

 ھنإ فرعا ، ھتاقافخإ 23ع زفقت وأ ام صÆÇ ءاطخأ دقت¬ت 

 .هللا توص نم  اذ* سjل
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 :ن~رخآلا بولق نع سjلو كبلق نع كعم هللا توص ثدحتي 

 ةالصلا �E تلخد ام�ر .انرود شjع 23ع «�ك��لاو ¢ ةنونيدلا ك��ن نأ عوس� برلا لاق 

 رخآ صÆÇ فرصتي نأ بجي فيك ھت�Åخأو ¢ تحرص دقل .سانلا نم ابضاغ ةرشابم

Lو .فلتخم ل)شJكفتلا عيطتسأ ال ؟اذام ملع�� �E ف قفاو ةدحاو ةرم�sهذ* 23ع هللا ا 

  ال  " !ةصاÇ¡ا مrsوؤشL مامت*الاو د¥�¡ا لذب o3إ ةجاحب مrsإ !مع�" ةالصلا نم ةيعونلا

الدب .يJرارم ران دقوي ال هللا توص
ً

 نأو ، ھيلع mgيع زكرأ نأ oE ةبس¬لاب سم9s ، كلذ نم 

 كتقو نع تدعتبا اذإ .رخآ ءfg± لw لح �E ھب قثأ نأو ، �gلقو ةصاÇ¡ا oEاعفأب مت*أ

 دق نو)ت ام�رف ، ا�sلع لمعلا o3إ نورخآلا جاتحي �gلا ءايشألا نم ليسغ ةمئاقب ئدا¥لا

 .كتوص عم هللا توص تطلخ

 

 :ةرشابملا تاباجإلا 23ع «�ك��لا نم ��كأ ةيضقلا ر*وج 23ع هللا توص زكري

امئاد نوطغضي سدقملا باتكلا �E نوي¬يدلا ةداقلا ناw فيك تظحال نأ كل قبس ل* 
ً

 

ةداع ا¥مدقي مل ھنكل ،ةرشابم تاباجإ 23ع لوصP¶ل عوس� 23ع
ً

الدب ؟
ً

 باجأ ، كلذ نم 

 لواحي نا�n 12: 9-14(. wم لثم( عوضوملا بلص o3إ تلصو صصق وأ ةلئسأب عوس�

 لي»س 23ع .مويلا �nح كلذ لعفي لاز امو ، لاؤسلا ءارو م²sولق م¥فو ة~ؤر 23ع مùsدعاسم

 �gلق ھيجوت ةداعإ مت ، ةفيظو نع Tgحب �E ةددحم تاباجإ هللا نم تبلط امدنع ، لاثملا

ا�sجوت يطع� نل هللا نأ mgع� ال اذ* .لمع mnيطعيس ھناب ¢اب قثأ تنك اذإ امع لؤاس¨لل
ً

 

اددحم
ً

ادبأ 
ً

 ، ةلئسألا نم د~زمب ةلئسألا 23ع نايحألا نم ��ثك �E باجأ عوس� نكلو ،

 درجم نم ��ثكب ��كأ ققحت عوس� ةلئسأ نم يJأت �gلا تاباجإلاو .ءايشألا رذج o3إ لوصولل

 ."ال" وأ "مع�"

ادبأ سدقملا باتكلا عم هللا توص ضراعتي نل
ً

 ، هللا انلأس� كلذل اًدبأ ��غتي ال هللا نأ .

 اذ* "؟لعفلاب اìsلق �gلا تامل)لا نع عجارتأ وأ سدقملا يدعو بP=أس mgنأ نظت ل*"
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 كنم بلطي نل .سدقملا باتكلا �E ھلاق ام عم ضراعتي ءfg± يأب ك�Åخي نل هللا نأ mgع�

 .لمعلا بحاص عادخ وأ )١٣:٢ o3وألا سرطب( ةدايقلا ما��حا مدع وأ كتجوز عادخ

انمؤم تنك ول �nح ،هللا نع ثدحتت كسأر �E ةركف لw تسjل
ً

 ةئطاÇ¡ا انتعيبط ن�ب .

 وأ انرا)فأ كباشJ ل¥سلا نم ،اننا*ذأ o3إ للس¨لا رارمتساب لواحي يذلا ودعلا را)فأو

 .هللا را)فأ ن��و اs®يب طلÇ¡ا

 ناw اذإ ام كسفن لأساف ،كتوص وأ هللا توص عمسJ تنك اذإ امع لءاس¨ت تنك اذإ

اسوو¥م توصلا
ً

  كتلئسأ رذج A¡اع� ال وأ ، ن~رخآلا بولقب مت9s وأ ، ةرث��لا وأ ، لwاشملاب 

ايأ عم ھباش¨ي توصلا ناw اذإ .سدقملا باتكلا عم ضراعتي وأ
ً

 ام�رف ، طاقنلا هذ* نم 

Jالدب كتوص عمس
ً

 .كلذ نم 

 

 �E صوغلا DE هللا توص 23ع فرعتلا �E يJارا¥م لقصل اùsدجو �gلا قرطلا لضفأ نم

 ةيفيك نع تأرقو ، سدقملا باتكلا �E هللا توص o3إ تعمتسا املw .سدقملا باتكلا

Jعم ھلماع wإ ميدقلا د¥علا نم فقوم لo3 ءاقتنا 23ع كتردق ةلو¥س تداز ، ديد�¡ا د¥علا 

اماحدزإ تاقوألا ��كأ �n �Eح ھتوص
ً

. 

 رودت ةركف لw نأ كلذ mgع� ل* نكل .انبطاخي ھنإف ، انتايح �E سدقلا حورلا لمع� امدنع

�E انسوؤر DE فيك ؟هللا دنع نم Jم فرع�n مو هللا نم توصلا اذ* نو)ي�n نو)ي 

 ؟بيذاwألاب سم9s و¥ف ناطيشلا

ادج م¥ملا نم
ً

اسما* يJأي ناطيشلا نأ كردن نأ 
ً

اعيمج انيدل ،
ً

 Ïéو~و 2Eخاد ملاع 

 ان¨ثداحم �E ��ثأتلا 23ع ةردقلا ضعL لقألا 23ع ھيدل ناطيشلا نأ سدقملا باتكلا

 ملع�و .)اذ* o3إ ا¥عيمج ��شJ 18 :2 ي)ينولاسJ 1 ، 3 :5 لامعأ ، �n 4: 1-10م( .ةيلخادلا

 .ھنع ةباين فرصتلل ان~رغ� نأ نكمي ناطيشلا نأ �n 16:23م نم اًضيأ
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 نأ �nح ھنكمي .انيلإ ا²s يJأت �gلا ةق~رطلا �E ةياغلل ةيفخ ودعلا تاسم* نو)ت نأ نكمي

 ودعلا توص زرف ملعJ نإ .قP¡ا توصك ھبيذاwأ اًيفخُم يقت روضح ھنأ 23ع ھسفن مدقي

 .نمؤم ل)ل çEورلا هافرلا قيقحتل ةيم*ألا غلاب رمأ حورلا توص نع

 كلذ ناw ءاوس .ىذألا قاP¡إ :طقف دحاو فد* ھلف ، انرا)فأ �E ناطيشلا ثدحتي امدنع

 و* اًمئاد ھفد* نإف ، سأيلا وأ بائتكالا وأ طابحإلا وأ ءارغإلا وأ طابحإلا لالخ نم

 .ھتمدخو هللا ةعاط نم انعنمو ، ةيحورلا ان¨~ويح ةقاعqو ، هللا نع انلصف

 :هذ* لثم ةلاسرب انودع توص يJأي

 .ھنم سوؤيم عضولا اذ*

 .ىرخأ ةرم هرجفتس كنأ دكؤملا نمو ة��خألا ةرملا �E ھترجف دقل

اديج تسل تنأ
ً

: Vادج لو�
ً

ادج �gغ ، 
ً

ادج حيبق ،  
ً

اضيأ ، 
ً

 !!ءاس¬لا بذجت نا فرعJ ال 

 .كب مت9s دحأ ال

 .ان* ديحو تنأ

 .ملس¨سأ كنا)م ول انأ

 .بر*ا

 .لشاف تنأ

 .ھحالصإل ناوألا تاف دقل

 .دعاس� فوس ھب مايقلا كنكمي ءfg± ال

 .كنم بضاغ هللا

اصÆÇ هللا دعاس� نل
ً

ادبأ كلثم 
ً

. 

wل ÆÇل نكلو ةديج ءايشأ 23ع لصحي رخآ صjنوعلم نو)ت ام�ر تنأ س. 
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 انتم~زع طي»ثتل ھعسو �E ام لw مدختس� و*و ،رمدملا و* ناطيشلا كلذ �E ب*ذ~و

 لمع� ناطيشلا نأ 23ع ةديج ةمالع هذ¥ف ،سأيلا وأ ةم~ز¥لاب رعشJ امدنع .انشÑوشJو

�E 2خادلا كملاعE. امدنع Jابضاغ ءاقبلاو كحورج عاضرإ باوصلا نم ھنأ رعش
ً

 كنكمي ،

 .بذكلل ضرعتت كنأ نم دكأتلا

اقلاع كسفن تدجو اذإ
ً

 �E *ألا هذwا ب*ذت نأ لواح ، بيذاo3 برقأ ÆÇ23صو  نمؤم ص 

انوع انل هللا لسري ةيحورلا ان�ورح �3 ھنال ھعم
ً

 طقس�و لضن ال �nح ن�نمؤملا انتوخإ نم 

 حالس س»لن نأ انيلع كلذل تjتش¨لا نم اننا*ذا عالق µnح~و انيمحي و* ودعلا خاخف �3

 o3اتلا�و سوفنلا صالخ نع اندعبت �nلاو ملاعلا اذ* ةملظ ةمواقم عيطتس¬ل لما)لا هللا

 م�sقب~و ةغرافلا تافسلفلا وأ فئازلا نيدتلاب ةصاÇ¡ا م¥ما*وا �3 نوشjع� ني��ثك لعجي

 ى�ºف مايالا هذ* �3 ھتسjنكل حيسملا رون ان¥لا لس��ل 23صن نا جاتحن ان*و ةملظلا �3

 .انتايح 23ع ديدج نم قرش� هدجم

 

ادج فلتخم سدقلا حورلا توص
ً

. �E حورلا فد* نإف ، رامدلا و* ودعلا فد* نأ ن�ح 

امئاد مامألا o3ا كعفدو عي�É¨لاو ءانبلا و*
ً

 كعفر o3إ فدùs لئاسرب مل)تي ھنإ .

 بP¡اب ج«�مم نو)يس كخ�و ول �nح مالسلاو حرفلاو ناميإلاو ةوقلا بلجو كعي�JÉو

 .ة~وبالا ةي¥لإلا محارملاو

 :هذ* لثم حورلا لئاسر

ادبأ كدحو تسل تنأ
ً

 .كعم انا .

 .كلجأ نم تٌم دقل .بjبP¡ا 2Eفط تنأ

 .لعفلاب كبحأ انا .ي3اضرإل ءfg± يأ لعف o3إ جاتحت ال
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 .ةوقلا كيطعأس .يó قث

 .كدوقأ نأ د~رأ ،mgقدص

 .دبألل oEا ô3م تنأ

 .كل رفغأ مل mgنأ ةجردل ة��طخ ةيطخ دجوت ال

wصم لجأ نم لمعتس ءايشألا ل¶Pكت. 

 .ةP¡اص را)فأو ةديج كل يططخ

 

 نWمطي ىذلا و* مسقنملاو روسكملا تjبلا 23ع باو�¡ا و* بP¡ا توص و* هللا توصف

 و* بP¡ا .ةقزمملا تاقالعلا 23ع باو�¡ا و* بP¡ا .نمدملل باو�¡ا و* بP¡ا .بلقلا

 ھنكمي حالس بP¡ا .نادقفلاو ةرسP¡ا 23ع باو�¡ا و* بP¡ا .ةءاسإلا 23ع باو�¡ا

 !ھميطحت مت ام ءانب ةداعqو ةقرفلا ميطحت

امئاد رعش� انلعجي سدقلا حورلا توص نأ mgع� اذ* ل*
ً

 نأ دبال نكل ؟لوبقلاو اضرلاب 

Jاضيأ فرع
ً

 �E Lئطخن نايحألا ضع، �E بيدأتلا هللا توص بلجي فوس تاقوألا كلت 

 طي»ثتو ة�وتلا o3ا دوقي ىذلا 8EيP¾تلا هللا بيدأت ن�ب «�يمتلا كنكمي فيك ،م~وقتلاو

 ؟طابحالاو لشفلا o3ا دوقي ىذلا ودعلا

 بحو ةديدج ةعانقب هللا يJأي ؛طقف ةيا)شلاو ةنونيدلا بلجي ناطيشلا :حاتفملا مكيلإ

 .مامألا o3إ ق~رطو ةيباجيا قرطو ءاجرو

 :ناطيشلا لوقي

 .ىرخأ ةرم كل هللا رفغ� �nح ةديدع تارم تأطخأ دقل

 .س3ا~و فيعض تنأ
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wا كلت تنا¡Çنآلا كدض هللا .ة��خألا ةشقلا ةيط. 

 .بيحنلاو ءا)بلاو ة�وتلاو راذتعالا كديفي نل

 �E عقن نحن .ةيطÇ¡ا عم لماعتلا نم انعنمت �gلا بيذاwألاو راذعألاو ةينالقعلاب ان~رغ�

 حرج �E ن~رصاحم انيقبي ھنإ .لوألا ماقملا �E ةيطÇ¡ا عم لماعتلا د~رن ال اننأل ةلو¥سL كلذ

 انمالآ 23ع ةقفشلاو ،تاذلا ري�Åتو ،بضغلاو ،�Åكتلاو ،جارحإلاو ،يزÇ¡او ،رعاشملا

 .هللا نع انداعتبإب سم9sو

امامت سكعلا هللا لعفي
ً

 اناياطخ نأب انركذي ھنكلو ا¥ل*اجتي وأ اناياطخ نم للقي ال ھنإ ،

ارارحأ نو)ن نأ اننكمي ،ان�وتو انف��عا اذإ ةاطغم
ً

اجرخم هللا توص انل ر¥ظُي .
ً

 انحنم~و 

 .ض~وعتلل دا�¡ا لمعلاب مايقلل ةوقلا

 : حورلا توص لوقي

 .أطخ ناw ھتلعف ام

 .كتحماس ىمد باسح 23ع

 .عضولا حيP¾تل ھب مايقلا كيلع ام كيلإ

 .ةحيP¾لا ةيلاتلا تاوطÇ¡ا ذاختا �E كدعاسأ فوس

 .ا*ايإ كحنميل حيسملا تام ةرفغملا 23ع لصحاو ا²s ف��عا كتيطخ ركنت ال

 بلطتي .ثدحتي نم ةفرعم كل حي¨ي ام و* توصلا ھلوقي ام لب ،توصلا ودبي فيك سjل

اب~ردت هللا توص 23ع فرعتلا
ً

 �gلا ةمداقلا ةرملا �E .ةياغلل طيسfg L?اسألا رابتخالا نكل ،

Jف عمس�sةسم* ا Jيقبي اذ* ل*"  كسفن لأسmg ارصاحم
ً

اديعóو 
ً

 mgكرحي ھنأ مأ هللا نع 

 نم ةفرعمل حيP¾لا ق~رطلا �E نو)تسو لاؤسلا اذ* نع بجأ "؟ةعاطلاو هللا وحن

 !ثدحتي
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 ةمتا\]ا

 ةع3ارلا ةمين��لا هذ* ةبتاw تشاع .Frances Ridley Havergal اìsبتك �gلا ةيلاتلا ةمين��لا

اماع 42 ةدمل ضرألا هذ* 23ع
ً

اقح ةم¥لم تناw هللا توص عامسل اìs~ؤر نكل ، طقف 
ً

 

 لوقتف ،نألا �nح ن�عمتسملا 23ع رثؤي لازام ةدابعلل ثارت تكرتو ةقيمع تاملw ت»تكف

 .حرفي يذلا كتوصل 3¼وش ، ةم~ركلا كتملw راظتنا �E ، عمس� كدبع !مل)ت  يديس"

 صÇ¶ت تاملw نم ا¥ل اي "؟oE لوقتل كيدل اذام :كيلإ عمتسأ بر اي .نآلا عمسjلف !ىديس

 " !! كتوص عامسل 3¼وش" موي لw كبلط نكيلف ھلw عوضوملا

 

 ھليكشJ مت ديدج ن*ذ ، ددجتم لقع انيدل نو)ي نأ و* هللا ةدارا ةفرعمل يرورض و* ام

 تاذ لماوعلا عيمج ميقنو ىرن ثيحب ، سدقملا باتكلا �E ةنلعملا هللا ةدارإ ھمكحتو

 ةرمتسملا ةلوا�Pا نع اًمامت فلتخي اذ* ھيلإ هللا انوعدي ام «ّ�منو ، حيسملا ن*ذب ةلصلا

 ديد�¡ا د¥علا ميلاعJ نم سjل اذ* !! كاذ لعفت ال وا اذ* لعفا لوقي هللا توص عامسل

 هللا ةملw قيبطت ةيفيك «�مي ددجتم لقع لجأ نم لمعلاو ةالصلا ن�ب ��بك قرف كان¥ف ،

 µnس� ام لالخ نم ھب مايقلا بجي امع اًديدج اًنالعإ كئاطعإب هللا ةبلاطمو ، ةيحان نم ،

 ومن o3ا دوقتس رومألا هذ* دقتعا ال ،ç3ورلا قمعلا ا�sف مسوتت صاÆÇأ نم تانالعالا

ايصÆÇ تنا و* هللا فد¥ف تالكشم o3ا دوقتس ام�ر نكل ç3ور
ً

 ديدج لقع كل د~ري 

 درجم سjلو «�يمتلا 23ع ةردقلا كلتمتف ، رومالا 23ع مكP¡او ��كفتلا �E ةديدج ةق~رطو

 .ةنلعملا ھتملw ةقيقحب ررحتنو سدقتنو ��غتن لوحتن نأ و* ھفد* ،ةديدج تامولعم

 ١٧:١٧ وي-٣٢:٨ انحوي

 اذ* �3 انعم ءامسلا ل* فرع� الو ةايP¡ا قرط ق��فم �3 نحنو تارارقلا ذاختا دنعف

 هللا حور بلط�و ا²s عبش¨لاو ةللا ةمل)ب أدبي ءامسلا توص «�يمت ؟ كاذ وا ق~رطلا

 عيطتسJ ان*و مالس حرف ةبحم حورلا رامثب كيف رمث~و كن*ذ كلم~و كدش��ل سودقلا

  !عماس كدبع انا ؟ o3 لوقت نا د~رت اذام ھل لوقتو عوس� برلاب بحرت نا
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 نا�رلا o3ا كت¬يفس ةفد ميلسJو كتايح ةدايق 23ع كتردقب ىقلت ى)ل تقولا ناح ام�ر

 �E نامألا رب o3ا كذخأيسو ةنيفسلا ھجت¨س نيا o3ا فرع� و¥ف ،ھتاذب د��ا بر ر*املا

 ميلس¨ب كيلع نألاو كسفنل كتدايق نم تبعJ ام�رو ،ة�رطضملا ملاعلا اذ* راحب طسو

 اذ* را)فأ نو)ت نا 23صأ ،ةايP¡او قP¡او ق~رطلا ھسفن و* لب ق~رطلا فرع� نمل ةدايقلا

 ا²s عيطتس¨ل ق~رطلا 23ع تامالعلا ضعL ةفرعمو ھتوص «�يمت 23ع كتدعاس باتكلا

 اذ* �E هللا كدجوأ ھلجأ نم ىذلا ضرغلا �E بصت اrsأش نم تارارق ذختتو رومألا «�يمت

 اندعو ثيح ب*ذتو كرود متتو ةيناس�إلا �E كتوخإ طسو ةكرب كدوجو نو)يف دوجولا

 .دبألا o3ا حيسملا عم نكس� ثيح ةديجم ةايحب برلا

 

 مي*اربإ قيفر سقلا

 ٢٠٢٢ رياني �E ات~رم

 


