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؟دوجومهللاله

دعبأالو،لاؤسلااذهنمّمهأًالاؤسخيراتلافرعيمل
ىلإناسنإلادجُونأذنماهّلكروصعلالاؤسهّنإ.ًارثأهنم
لاؤسلااذهو.نامزلايقباماذكهىقبيسو.اذهانموي
دجينألمأيٍةفرعمىلإقوتلابًاطاحمّيرشبلابلقلاهحرطي
ءيلمملاعيفرورسلاعبشوةداعسلاوقارشالاورونلااهيف
هيلعةباجإلابجاولاّمهألالاؤسلاهّلعلو.نازحألاويسآملاب
هسفنناميإلاةشقانملبق

هللانمفقاومةثالث-١

نكميفمهبهاذمومهلويمفلتخمىلعسانلاةبوجأاّمأ
:ةثالثيفاهرصح

.دوجومريغهللاّنإنولوقيءالؤه:نيدحلملاباوج·
َلاَق«لوقيذإ،ءالهجلابسّدقملاباتكلامهتعندقو
جلٱ
ْ

يفُلِهَا لَقِ
ْ
اوفصُودقو.)١٤:١رومزم(»ٌهٰلِإَسْيَل:ِهِب

،ةّيبلسةّجحىلإمهداحلإيفنودنتسيمّهنألةلاهجلاب
وأًالوقعمًاّرربماومّدقينأنود،ءايشألاراكنإاهماوق
ّرربينألواحمهنمًادحأّنأفرعنالو.ًاحضاوًادنس
.ًالوقعمًاّيباجيإًاريربتهللاابهناميإمدع
داحلإلانيبطسولايفنوفقيءالؤه:نيّيردأاللاباوج·

ّنأمهتبيصمو.كاذوأاذهباوعطقينأنود،ناميإلاو
تنحُشمهفطاوعّنأو،مهبولقىشغيّكشلابابض
ناميإلاعفاودمهدقفيفمهّلعلو.بارطضالاوقلقلاب

مهضعبلاق.ناميإلاىلإمهنمداحلإلاىلإبرقأاوراص
.فَشكُيالِّرسوّلَُحيالزغلاهباوبأّلكيفةنايدلاّنإ
مدعوّكشوهنيدلايفثحبلابهيلعلصحنامّلجو
ناسنإلابلزني،ريكفتلايفمقعةّيردأاللاّنأًانيقيو!ديكأت
روعشلاهيفلتقتاّهنأل.لهجلانمةفسؤمةجردىلإ
ةهجاومنعماجحإةلاحيفهلعجتو،ةماركلاوةّيلوؤسملاب
.ناميإلابّلطتتيتلارومألا
،هللادوجوبمهناميإنونلعيءالؤه:نينمؤملاباوج·

وأّيلقعلاوأّيّداملاليلحتللمهناميإنوعِضُخيالامّنإو
هكاردإنكميالوحورهبنونمؤييذلاهللاّنألّ،ّيسحلا
تاسوسحملابهللاكردُأولهّنأل،ّسحلاوألقعلاب
.ًالّوأاذه.ةّيهلإلاهتاذنممظعأتاسوسحملاتحبصأل
ةملكتفتنالهكردتنأساوحلاتعاطتساولًايناثو

سلوبهفّرعامكناميإلاّنأل،ةغللامجاعمنم»ناميإ«
نيّيناربع(»ىَرُتالٍروُمُأِبُناَقيِإلٱَوىَجْرُياَمِبُةَقِّـثلٱ«وه
١١:١(.

هللادوجوىلعةّلدألا-٢

انراكفأيفعضننأبجي،ةّلدألاميدقتبءدبلالبق
دوجوىلعًاّيّدامًاليلدرظتنننأيغبنيالهّنأةّيلوأةقيقحك
.كلذبمّلعتةّيوامسلاتانايدلاو،روظنمريغهللااف.هللا
هللاانيرينأًانمؤملأسننأءيشيفّقحلانمسيلكلذل
نأانيلعيغبنيامّلك.هبنمؤنفهدوجوانلتبثييكل
ًاميدقو.ناميإلامدعنمريخهللاابناميإلاّنأوههمهفن
:ءامكحلابرعلاءارعشدحألاق

امكيلإكاذتلقف،هلإالْنأامهالكبيبطلاومّلعملالاق
!امكيلعلابولافيّنظّحصنإوٍرساخبُتسلفامكّنظّحصنإ

يتلاو،هللادوجوىلعةّلدألاضعبيلياميفكيلإ
.رداصملاضعبنماهعمجأنأتعطتسا

:نوكلادوجو-١

ةقباسةّلعنمهلّدباللولعمّلكّنأهبمّلسملانم
نّوكوهالو،ّيلزأريغملاعلاوأنوكلاف.هثادحإلةيفاكو
ةيفاك،هنعةّيجراخةّلعهليأ،لولعموهفكلذل.هسفن
ًادوجوةّلعللّنأبفارتعالامزلتسيعبطلاباذهو.هثادحإل
ةّلدألاو.ًائيشدجوينأهنكميالءيشاللاف.ًامئادًاّيقيقح
:اهنمنيَتنثاركذبيفتكنةدّدعتمنوكلاةّيلزأمدعىلع

ّريغتمّلكو.رارمتسابّريغتمةرضاحلاهتئيهىلعملاعلاّنإ·
.ةيادبهيدلّنأيأ،ثَدُحم
تثدحأوملاعلاىلعتلاوتيتلاةّيجولويجلاتابالقنالاّنإ·

لوقلااّمأ.ّيلزأريغهّنأّنيبتةريثكوةميظعتارييغتهيف
،ميلسلالقعلامكحلفلاخمفدوجولابجاونوكلاّنأب
بّكرمّلكو.ةديدعرصانعنمبّكرمملاعلاّنأل
ةّيعيبطلاتافاشتكالاةداهشو،ثداحيألولعم
نمهيفامنأل،ةدحاوديهتعنصملاعلاّنأّنيبتةديدجلا
ّلكدّكؤياّمم،دحاولقعةّوقبمّظنموبّكرمتاقولخملا
.للعلاةّلعوهميظعقلاخدوجوديكأتلا

يتلاةعيبطلاوايجولويجلاءاملعلاوقأضعبكانه
:ةثَدحماهيلعشيعنيتلاضرألاّنأنهربت
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ةثيدحنآلاةفورعملاتاتابنلاوتاناويحلاعاونأّلكّنإ.١
.ملاعلادوجوةّدملةبسنلابدهعلا

يفًةايحدّلوتنأنكميالةايحلانمةيلاخلاّداوملاّنإ.٢
ثدحتاهدحوةايحلاامّنإو.اهريغيفالواهسفن
.ّيحنمّالإّيحالهّنأرخآريبعتيفو.ةايحلا

تاقولخملانمًاعونّنأيفاكلاصحفلادعبنهربتيمل.٣
ّلكلّنأأدبملااذهنممزليف.رخآىلإلاحتساةّيحلا
،قولخموهفةءادبهلامّلكو.ةءادبتابنوناويح
.قلاخنمهلّدبالقولخملاو

:نوكلايفدصقلاتامالع-٢

هتروصو.هللادوجوىلعةّلدألاقدصأنمليلدلااذه
مّظنمدوجوةرورضلابمزلتسيميظنتلاّنأيه،ةّيلامجإلا
بيترتلانْسُحرهظيهيفّنألًاّدجمظتنمنوكلاو.همّظن
نئاكدوجوىلعّلدياّمم.ءيشّلكيفدصقلاوبيكرتلاو
.هللاوهنئاكلااذهو.همّظندقلقاع

ىلعًامتحّلدتنوكلايفدصقلاتامالعّنأعقاولا
كلذلو.ءيشّلكعنصينأرداق،ًاّدجلقاعدصاقدوجو
.لقاعقلاخدوجوبميلستلابجي

ىلعنوكلايفةرهاظدصقلاتامالعّنأّنيبتدقو
ءازجأو،تاقولخملاعاونأيفقيقدلابيترتلاك،ةفلتخمتالاح
ءاقتراو،ًاعمةطبترموةمكحمةّيعيبطسيماونلًاقفوءيشّلك
ةّيلآلاةينبلاةقفاوموماظنلامّلسيفجّردتلابقئالخلالاوحأ
اهلامتكادنعاهتقفاومو،اهمّدقتواهّومنواهفئاظومامتإل
تاياغلقبسامّلكةقفاومو،اهقلخنمةدوصقملاةياغلل
همساديجمتلهقئالخمدختسييذلا،قلاخلانهذيفةّيبدأ
.تاّيحورلاوتاّيبدألايفةقطانلاةلقاعلاهتاقولخمةيبرتلو
ةقيلخلاشيوشتلاّمعلملاعلاهميظنتوميكحلادصاقلاالولف
.اهّلك

:اهنمةريثكرومأيفرهظتدصقلاتامالعو

رشبلادنعسيلف:دسجلاءاضعأيفدصقلاتامالع.١
دسجءاضعأبلَباقُينأّقحتسيامتاعونصملانم
ًالثمنيعلاف.ناقتإلاوةّقدلاولامكلايفناسنإلا
اهتقباطميف،تعنُصيتلارظنلاتالآعيمجنملمكأ
اهتكبشيفًارشتنمًابصعاهيفّنأل،ءوضلانيناوقل
،ةقدحلانمنيعلارونلالخديو.ناولألاورونلابرعشي
اذهاهلعفو.ّلقاذإعسّتتورثكاذإقيضتهذهو

عوضخنودًاّيلآلمعيوهورصبلاليدعتلّيرورض
مسرليفكيالامبقثنمرونلالوخددّرجم.ةدارإلل

يفهرورمنمّدباللب،ًاحضاوًامسرتاّيئرملاروص
.ةرؤبيفعّمجتتوهتّعشأرسكنتيكلةبّدحمةروّلب
.نيعلايفنارّفوتمناطرشلاناذهو
،رونلاةّعشأتسكعنال،ضيبأنيعلانطابناكولّمث
طُب،كلذلًاعفدف.رصبلاشّوشتو

ِّـ
ةناطببنيعلاتن

.ءادوس
اهمكحتةصوصخمتالضعكلذنعًالضفنيعلايفو
ّلك.ةشهدمةعرسب،ديعبوهاموبيرقوهامرظنل
لاونلطئاسولادادعإيفةقئافلاهللاةمكحرهظياذه
لامعأيفامّلكقوفيٍلاونمىلعةدوصقملاةياغلا
.رشبلا
بصعاهيفف.اهلامكيفةبيجعةلآ،نذألاكلذكو
هذه.خامصلااهمساةجّوممةلآو،نطابلانمعمسلا
.ةلبطلاىّمسُيقيقرءاشغىلإةّيئاوهلاتاجوملالمحت
تاميظعاهلخادو.ءاوهلاجّومتبزّتهيءاشغلااذهو
اهلقنيف،ّيعمسلابصعلاىلإتاجّومتلالقنتقاقد
ّنأمولعملانمو.غامدلايفعمسلاةدقعىلإاذه
،ةبيجعلاةلآلاهذهةطساوبّمتتسانلاتالماعممظعم
.قطنلامّلعتوعمسلااهيلعفّقوتييتلا
،ًادحاوفًادحاوناسنإلادسجءاضعأانذخأولو
لامكلاوةّقدلاةغلاب،ةبيجعةروصبتبِّـكُراّهنأاندجول
ميظعلاقلاخلاةمكحىلعّلدياّمم،اهفئاظوبمايقلل
.ءايشألاعنصيفهتردقو

ةايحف:هتدالونيحلفطلادنعدصقلاتامالع.٢
،هسّفنتييذلانيجسكوألاىلعفّقوتتناسنإلا
ملهّنأعمسّفنتلاةلآبًازّهجملفطلادلوي،كلذبسحبو
ةّقدلاةياغيفيهو.هتدالولبقاهيلإةجاحيفنكي
ءاضعأّلكيفهعيزوتلبقمدلاةيقنتل،ناقتإلاو
ماعطىلإنينجلاجاتحيالةدالولالبقًاضيأو.مسجلا
عنصكلذلو،هيلإًاجاتحمريصيدلوينيحهّنكلو
لبقكلذكو.ةلماكلاهئازجأب،مضهلازاهجقلاخلا
.لمعلاويشمللءاضعأىلإلفطلاجاتحيال،هتدالو
دعبهتجاحلًاقفو،دلوينألبقهلاهنّوكقلاخلاّنكلو
يكل،ةعّونتملصافموماظعنمةنّوكميهو،ةدالولا
ىلعّلدياّمم.لبقتسملايفهتجاحعمًايّشمتكّرحتت
.ميظعلاقلاخلااذهةمكح

بسانتتناويحّلكيف:دسجلاءاضعأيفبسانتلا.٣
رصبلاوعمسلاةزهجأف،هبةّصاخلاهلاوحأعمءاضعألا
نمهنّكمتًاقيقدًابيترتةبّترمةكرحلاوسّفنتلاومضهلاو
اهصئاصخيفىرنو.هجونسحأىلعاهتفيظوبمايقلا

دوجومهللالههللادوجوىلعةّلدألا-٢
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سنجّلكلّصاخلاجايتحالاقفاويامفالتخالانم
قفاوتةزهجأبزّهجماهنمّّيربلاف.ناويحلانمعونوأ
.ّيئاوهلاوّيئاملاكلذكو.ةّّيربلايفىنكسلا
نأصئاصخلاضعبةطساوبقّقدملاملاعلاعيطتسيو
رويطلاف.هعونوناويحلاسنجدحاومظعنمفرعي
قانعأبةزّهجمكامسألابىّذغتتوهايملاضوختيتلا
،ءاملاتحتنماهتسيرفكسمتل،ًاّدجةليوطناقيسو
عباصأبةزّهجم،هايملاهجوىلعحبستيتلارويطلاو
ءاوجألايفريطتيتلاو،فاذجملالكشاهلةمحتلم
نزولاةفيفخحبصتلةغرافماظعوةليوطةحنجأبةزّهجم
اهل،راجشألاىلعشيعتيتلاو.اهماجحألةبسنلاب

اهماعطىلإلوصوللليوطناسلوةّداحريقانموبلاخم
يتلاصئاصخلانمكلذريغو،راجشألابلقنم
.ميكحلاقلاخلااهباهزّهج
اذهف،ءابرحلادنعدجُوامصئاصخلابجعأّلعلو
ناولأبرّثأتتددغهمسجىلعرشتنتريغصلاناويحلا
كلذلًاعبتءابرحلادلجنولّريغتيف،هبطيحملاطسولا
ّريغتيرضخأةرجشعرفىلعفقتامنيحف.طسولا
نوللاةيهازةرهزىلإلصتامنيحو.رضخألاىلإاهنول
نولذخّتتراجحألانيبتدجواذإو،ةرهزلانولذخّتت
نعًاعافدهيومتللةزيملاهذهمدختستيهو.راجحألا
ةرهزوأةرجشلانمعرفاّهنأاهّودعمهوتيذإاهسفن
هذهّلكف.راجحألانيبرجحوأراهزألانم
.اهتجاحلًاقفوةنّوكمتاناويحلاهذهدنعصئاصخلا
.اهعناصهللاةمكحدّكؤتيهو

،قلاخلاريبدتىلعةّلدألاىوقأهّلعلو:قباسلادادعإلا.٤
دادعإًالثمذخ.كلذىلعدهاوشلابءيلمانملاعو
ربكتّيدثلاتاوذيفف،اهتدالولبقديلاومللماعطلا
لخدىتمىّتح،بيلحلااهيفّدعيوةدالولالبقءادثألا
اّمأ.هتيذغتلةمئالملاةياغىلعًاماعطدجي،ملاعلادولوملا

ّحملابةطاحمنينجلاةموثرجفضيبتيتلاتاناويحلايف
نيوكتلاغلبينأىلإومنيوامهبىّذغتيف،ضايبلاو
همزليامّلكبًازّهجمةضيبلانمجرخيٍذئنيحو.يفاكلا
ناكدقو،هماعطىلعلوصحلاويعسللءاضعألانم
.هّمأنمسيلوهللانمريبدتلااذه

ىرن:ةّيحلاتاقولخملاتاجاحلرصانعلاةقفاوم.٥
ةقفاومةروصبدامجلاملاعبيكرتيفدصقلاتامالع
النيَتكلمملانيتاهّنإف،ناويحلاوتابنلاةايحظفحل
نمف.ةرارحوءاوهوروننودباشيعتنأناعيطتست
ّلكيفاهرشنوءاوهلاوءاملاوةرارحلاورونلاامهلعدبأ
نمو؟ةرارحلاورونلاردصمسمشلادجوأنَم؟ملاعلا
ةايحلاظفحلةقفاومةتباثةبسنىلعهرصانعبءاوهلازّهج

ّمثراخبىلإلّوحتيءاملالعجنمو؟هبانضرأطاحأو
ءاورإلًارطملطهيوحايرلابقاسُيوبحسلايفعّمجتي
؟ريدقلاميكحلاهلإلاكلذّالإ،ضرألاهجو

:نوكلاماظن-٣

ملاعلادروأ مولعلاةّيميداكأسيئر،نوسيروميسرك.اِ
دوجوبناميإلادّيؤتةّيملعلاةّلدألانمةفئاط،كرويوينيف
:اهنم،هللا

ةعاسلايفليمفلأةعرسباهروحملوحضرألارودت·
ليللاحبصأل،ةعاسلايفليمةيامةعرسبتراداّهنأولو
قرحتكلذلًاعبتو.هيلعامهاّممفاعضأةرشعراهنلاو
ةّيحلاتانئاكلاديلجلالتقيوأ،راهنلايفتاتابنلاةرارحلا

.ليللايف
ةجردفلأ١٢سمشلاحطسةرارحةجردغلبت·

بسانملاعضولايفةمئاقضرألاو،تياهنرهفسايقمب
سمشلاةرارحتطبهولثيحب،ةرارحلاهذهلةبسنلاب
اّنكلتفعاضتولسكعلاىلعو.اندمجتلفصنلاىلإ
.انقرتحا
انلدجوأةجرد٢٣رادقمبضرالاةّيوركفارحناّنإ·

تكّرحتلاذكهةفرحنمنكتملولو.ةعبرألالوصفلا
رَّـدقُتالتاّيّمكبانتفذقوًابونجوًالامشتاطيحملاةرخبأ
.ديلجلانم
انضّرعتلطقفليمفلأنيسمخدعبىلعرمقلاّنأول·

.لابجلاتتّتفتلومويّلكنيَتّرمقرغلل
مادقأةرشعبيهاّممةكامسرثكأضرألاةرشقّنأول·

.ةايحلامدعنتكلذلًاعبتو،نيجسكوألامدعنال
ّصُتمالةليلقمادقأبنآلايهاّممقمعأتاطيحملاّنأول·

ةايحلاتتامو،نيجسكوألاونوبركلاديسكوأيناث
.ةّيتابنلا
تضّرعتلوهاّممًاكمسّلقأضرألابطيحملاّوجلاّنأول·

ّلكاهحطسبمطترتيتلاكزاينلاببسبقئارحللضرألا
.موي

قئاقحلاهذهّنإلوقلابهتاظحالمريبكلاملاعلايهنيو
ملهيلعشيعنيذلابكوكلاّنأبينعنقتاهلاثمأنمةريثكلاو
ىلعرداق،ميكحهلإعنصنموهلبةفداصملاضحمبِتأي
.ءيشّلك
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:اهضارغأةايحلالئاسوغولبةداهش-٤

ىلعحضاوليلداهضارغأغولبلةايحلالئاسويفّنإ
نأدحأعيطتسيالهّنأعمف.اهدجومدنعةلماشةمكح
ىلعةّوقلاكلتمتيهف،سايقالواهلنزوالنأل،اهلّلحي
اهلّلحتورصانعلاىلعدوستو،ءاوهلاوءاملارهقورخصلاميطحت
.ءاشتامكاهبّكرتوأ

تانئاكلاغوصييذلاعرابلالاثملايهةايحلاكلذكو
ةرجشّلكيفةقروّلكمسرييذلاعدبملاناّنفلاو،ةّيحلا
ريطلامّلعييذلاقاّوذلاُّيقيسوملايهو،ةرهزّلكنّوليو
اهضعبيدانتنأتارشحلامّلعيو،ليمجلابذعلااهودش
ّيئاميكلايهو،اهنيباميفموهفملاعيدبلاعاقيإلابًاضعب
رّطعيو،غاستسملااهقاذملباوتلاورامثألايطعييذلارهاملا
ضماحلّوحيوسفنلاشعنييذلا،بّيطلاىذشلابدورولا
.رّكسىلإكينوبركلا

،مزالبوتوربلاةطقنّنأيهوءاملعلااهركذةقيقحكانهو
يهيتلاو،ةّيحلاتانئاكلاعيمجاهنمنّوكتتيتلاةّيحلاةّداملا
اهطاشنذخأتيتلاو،ةدّرجملانيعلابىرُتالةرّثختمةفاّفش
ةردقلااهلو.ةايحلاةموثرجاهتاّيطيفلمحت،سمشلانم
يهو.اهريغصواهريبكةّيحلاتانئاكلاىلعةايحلاعيزوتىلع
رشبلانمىّتحتاتابنلاوتاناويحلانممظعأهذهاهتّوقب
نأنمزجعأةعيبطلاف.اهنمقثبنتةايحّلكّنأل،مهسفنأ
ةّيناكربلاروخصلاكلذكو.ضعبلايعّديامكةايحلادِجوت
يذلاوهنمف.ةعيبطلااهدجوتنأنكميالةبذعلاهايملاو
بيجعلالقعلاوذميظعلاقلاخلاكلذهّنإ؟ًاذإاهدجوأ
!»عنصةمكحبءيشّلكيذلا«

:تاناويحلازئارغةداهش-٥

قلاخلانعلَداجتالةروصبثّدحتتناويحلاةمكحّنإ
ةمزاللازئارغلابءامجعلاتاقولخملاهذهدّوزيذلا،حلاصلا
ريغصلاّيئاملاناويحلااذهف،ًالثمنومولاسلاذخ.اهتايحل
ناكملاىلإرمألارخآيفدوعي،راحبلايفًاماوعأيضقييذلا
ىلإهعجرأيذلانمف.راهنألادفاوردنعهيفدلُويذلا
ىلإعوجرلاليبسيفدهاجيهلعجييذلااملب؟لّوألاهدهم
!اهبهللاهزّهجيتلاةزيرغلااّهنإ؟ناكملاكلذ

ديريًاّودعّنأفشتكتامنيح»جورترابلا«ريطكلذكو
ًاليلقريطتّمثضرألاىلإهمامأطقستاهراغصمهادينأ
ةريسكاّهنأبةرهاظتمةيناثطقستوضفخنمعافتراىلع

نعةدعتبمةّركلاديعتّودعلااهنمبرتقااماذإف،حانجلا
قلاخلاةمكحىلعّلدتةزيرغهذهتسيلأ.اهراغصةقطنم
؟باهولا

هذهف،سيلكنحلادنعاهبعصأوزاغلألاّقدأّلعلو
راحبلاوراهنألانماهّومنلامتكادنعجرختتاقولخملا
ثيح،ادومربنمبرقلابةقيمعةنّيعمةطقندنععّمجتتل
يتلااهدالوأّنأاهرمأيفبيجعلاو.تومتواهراغصدلت
ءاجيذلاناكملاىلإاهنمةعومجمّلكلحرتكانهتدلُو
عفادبلعفتيتلااهلاثمأوتاناويحلاهذهو.اهؤابآهنم
ىلإانراكفأهّجوتالأ،اهليلحتنعانلقعزجعيًارومأةزيرغلا
ظفحلواهتايحلةمزاللاةزيرغلاباهدّوزيذلاميظعلاقلاخلا
!؟اهسنج

:ناسنإلالقعةداهش-٦

تاقولخملارئاسنودنملقعبناسنإلاهللادّوزدقل
عيطتسيناسنإلاريغّيحقولخمدجويملهّنأتباثلاو،ةّيحلا
هّنألهللاركشننأبجيكلذل،ةرشعىلإدحاونمّدعينأ
هبو،اهلّلحنوءايشألاكردنهتطساوبيذلا،لقعلاانحنم
.ةردقلاوةمكحلاّّيلكًاهلإانلّنأبرّكفننأًاضيأعيطتسن

وهامرّوصتىلعناسنإلالقعةردقّنأّيهيدبلانمو
يفثعبنيهللارّوصتّنأل،هللادوجوىلعليلدلروظنمريغ
اهيفهرطاشيال،هيفةنماكةّيهلإةكَلَمقيرطنعناسنإلا

،ناسنإلادنعرّوصتلاّنأامبو.ضرألاىلعرخآقولخم
ًاروسيمراص،رشبلايفةّيحورةقيقحهّومسيفحبصي
هّنأودوجومهللاّنأهيفامونوكلانمىرينأناسنإلل
.انبولقىلإّلكلابرقأهّنأو،ناكمونامزّلكلدوجولائلام
ًالئاقهللاحّبسفكلملادوادلًامويتفّشكتةقيقحلاهذه
لٱَو،ِهللاٱِدْجَمِبُثِّـدَُحتُتاَواَمَّـسلَا«

ْ
.ِهْيَدَيِلَمَعِبُِربُْخيُكَلَف

لِعيِدْبُيٍلْيَلَىلِإٌلْيَلَو،ًامالَكُعيِذُيٍمْوَيَىلِإٌمْوَي
ْ

رومزم(»ًام
.)٢و١٩:١

:نادجولاةداهش-٧

تاقولخملارئاسنعدرفنيناسنإلاّنأهبمّلسملانم
يفنماكلاروعشلااذهف،هسفنيفنادجولادوجوبةّيحلا
.هللادوجونعثّدحتيلازاموناكناسنإلاقامعأ
ةّيعامتجالاوةّيشيعملامهلاوحأيفسانلافلتخاامهمو
مهلمزالمّينيدلامهنادجوّنأهيفّكشالاّممف،ةّيركفلاو
نودبًادلبدجتدق:مهدحألاقدقو.لوزينأنكميالو
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،قدانفنودبوحراسمنودبوسرادمنودبوتالمع
ةقيقحلاهذه.ةدابعلللكيهنودبًادلبدجتنلكّنكلو
ُهاَطْعَأيِذَّـلٱَلْغُّشلٱُتْيَأَرْدَق«ميكحلاناميلسلوقبانرّكذت
لٱيِنَبُهللاٱ

ْ
لٱَعَنَص.ِهِباوُلِغَتْشَيِلَِرشَب

ْ
يفًانَسَحَّـلُك ،ِهِتْقَوِ

يفَةَّـيِدَبَألٱَلَعَجًاضْيَأَو لَقِ
ْ
ُناَسْنِإلٱُكِرْدُيالاَهالِبيِتَّـلٱِ،مِهِب

لٱ
ْ

لٱَنِمُهللاٱُهُلَمْعَييِذَّـلٱَلَمَع
ْ
:٣ةعماج(»ِةَياَهِّـنلٱَىلِإِةَياَدِب

١٠،١١(.

:ريمضلاةداهش-٨

لقعللعضخيالثيحب،همكحيفّلقتسمريمضلا
لالحلاالوًالالحمارحلاىريالًاميقتسمناكاذإف.ةدارإلاو
نأردقياليذلالقعلاكهلثم.كلذلواحهّنأولو،ًامارح
ريمضلامكحنعمزليو.كلذلواحولوضيبأدوسألاىري
بجاووهامبمكحتو،قوفنماهناطلس،ةّيبدأةعيرشدوجو
.انيلع

ةّيبدألاةعيرشلاوريمضلادوجوّنأهيفبيرالاّممو
الوانسفنألال،انلامعأوانلاحنعنولوؤسمانّنأبانرعشي
ةعيرشلاردصموهميظعنئاكلًاضيألب،طقفرشبلل
حالصلابّرسيميظعلانئاكلااذه.انيفريمضلائشنمو
اّمممزليف.هقاقحتسابسحدحاوّلكيزاجيوّرشلاهركيو
.هللاوهوهلنولوؤسموهيلإنورقتفمنحننَمدوجومّدقت

:ّيكلفلاماظنلاةداهش-٩

ميظعقلاخدوجوىلعّيكلفلاماظنلانمتانّيبلا
ةلاسرلاهذهلاجمقيضيًاّدجةريثكريدقلقاعميكح
نوكلااذهةمظعيفلّمأتملاّنأركذأامّنإو.اهركذل
قسنكالفأيفاهنارودو،ىصحتاليتلاةّيوامسلاهمارجأو
ةعفادلانيتّوقلانيبامو،اهتعرسونرقدعبًانرقدحاو
دوادعمفتهينأّالإهعسيال،شهدمنزاوتنمةبذاجلاو
.َتْعَنَصٍةَمْكِحِباَهَّـلُك!ُّبَراَيَكَلاَمْعَأَمَظْعَأاَم«ًالئاق
.)١٠٤:٢٤رومزم(»َكاَنِغْنِمُضْرَألٱٌةَنآلَم

حلٱِهٰلِإلٱ«ةرتسللهألسلوبلوسرلالاق
ْ

َقَلَخيِذَّـلٱِّـَي
لٱَوَضْرَألٱَوَءاَمَّـسلٱ

ْ
يفيِذَّـلٱ،اَهيِفاَمَّـلُكَوَرْحَب ِلاَيْجَألٱِ

ملٱ
يفَنوُكُلْسَيِمَمُألٱَعيَِمجَكَرَتِةَيِضاَْ ُْكْرتَيَْملُهَّـنَأَعَم-ْمِهِقُرُطِ
ِءاَمَّـسلٱَنِماَنيِطْعُي،ًاْريَخُلَعْفَيَوُهَو-ٍدِهاَشالِبُهَسْفَن
ألْمَيَو،ًةَرِمْثُمًةَنِمْزَأَوًاراَطْمَأ

ُ
لامعأ(»ًاروُُرسَوًاماَعَطاَنَبوُلُق

.)١٧-١٤:١٥لسرلا

:ةعيبطلاتاّيداصتقاةداهش-١٠

ةّيهلإلاةمكحلاّنأكردننأةعيبطلاتاّيداصتقاانمزلت
.ميكحريبدتبةعيبطلايفءيشّلكتّدعأوتأرفتقبس
.عرازملانيصحتلايلارتسأيفتعرُزيتلاريّبصلاراجشأًالثم
اذهلةّداضملاتارشحلانمٍذئمويةيلاخايلارتسأتناكاّملف
تاحاسمىّتح،ةلهذمةّيفيكبرثاكتيذخأرجشلانمعونلا
ّدحلللئاسولاّلكتلشفذإو.عرازملاولوقحلانمةعساش
نايتإلانمًاّدبءاملعلادجيمل،عيرسلاهراشتنانم
ٍذئدنع.هيلعاهوقلطأو،ريّبصلاىلعشيعتيتلاتارشحلاب
نمو.هرطخىلعًاّيئاهنىضُقويضارألاحايتجانعفّقوت
تابنلاملاعيفةمواقملاوةّوقلانيبلداعتلااذهّنأىرنانه
.هللاوهرّبدمقلاخىوساهدجوينأنكميال

:سّدقملاباتكلاةداهش-١١

باتكهّلكملاعلايفسيل«كيادنافةمّالعلاروتكدلالاق
رثألاوةبيرغلاةّيويحلاهذههسفنلظفحي،سّدقملاباتكلاك
ةديدجًالثُمطقفكلامملاِطعيملهّنإف!ّيوقلاءاحيإلاوديازتملا
نعةديدجًاراكفأو،قالخأللةيماسئدابمو،ةّيندملل
ًاروصوعفاودىطعأًاضيألب،ةداعسلالامآولئاضفلا
ىحوأهّنأعقاولا.نونفلاوبادآلايفعدبيل،ّيناسنإلالايخلل
ودرانويلواليروموليئافرووليجنأليشيملّنفلاعئاور
نفوهتيبوخابلناحلألاعئاورمهلأو،مهريغويشنيفاد
وجيهروتكفورثولنترامويتنادلبدألاعئاورو،لدناهو
.»ناربجليلخناربجو

تانالعإلاهيَتّفدنيبيوتحيزيزعلاباتكلااذهو
دوجوىلعةعطاقةّلدألّكشتيتلاةّيهلإلاميلاعتلاوةّيوامسلا
يتلاةّيخيراتلاثادحألاأرقيوهوًاشهدنمفقيالنمو.هللا
نلعأةقباستاّوبنلةّمتتتناكو،هللاباتكيفاهركذدرو
نماهوفرعدقو!نورقةّدعباهثودحلبقهللالاجراهنع
.مهيلإتراصيتلاهللاتانالعإ

هتاجايتحانعانثحبوّيحورلااننايكىلإانرظنولو
ةقفاوملاةياغىلعسّدقملاباتكلاتايوتحمّنأاندجول
،ًالداعًامكاحطقفسيلهّنأبقلاخلانالعإهيفّنإف،اهّدسل
لجألهّنأو.انبينتعيوانظفحيفوؤربأًاضيأانلوهلب
ةقفاوملايهاونلاواياصولاّيهلإلاباتكلايفعضوانريخ
اننأشلنيهموانلّرضموهامّلكنعانعانتمالو،انلاوحأل
انريخىلإلوؤتةسّدقملاهاياصوّنأو،ميظعلاانقلاخنأشو
.انتداعساميسالو
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ةيقرتوداشرالاوميلعتلا،سّدقملاباتكلايفكلذكو
نأَّـقحكلذل.ةّيدبألاةايحللاندادعإوبادآلاةيبرتوراكفألا
اندشرييذلاديحولاباتكلاوهسّدقملاباتكلاّنأبدقتعن
يفوملاعلااذهيفةداعسلالاننهداشرإةطساوبوّ،قحلاىلإ
نئاكوٍماسلقعنعئشانميظعلارفسلااذه.يتآلاملاعلا
مهلأيذلاميظعلاهللاوهلداعوسوّدقوءيشّلكبملاع
.ليلجلارفسلااذهانلاوبتكف،نيسيّدقلاهلاجر

:دّسجتلاةداهش-١٢

صاخشألةروظنمةئيهبميدقلايفرهظدقهللاناكنإ
مهريغوحونموىسوموبوقعيوميهاربإورجاهك،نيدّدعتم
ًاروهظحيسملايفهللارهظهبذإ،ةّلدألادّيسوهدّسجتلاّنإف
يف«ليجنإلالوقلًاقفوًاسوملموًاحضاو لٱِ

ْ
لٱَناَكِءْدَب

ْ
،ُةَمِلَك

لٱَو
ْ

لٱَناَكَو،ِهللاٱَدْنِعَناَكُةَمِلَك
ْ

لٱَو...َهللاٱُةَمِلَك
ْ

َراَصُةَمِلَك
،ِبآلٱَنِمٍديِحَوِلاَمَكًادَْجم،ُهَدَْجماَنْيَأَرَو،اَنَنْيَبَّـلَحَوًادَسَج
.)١:١،١٤انحويبسحبليجنإلا(»ًاّقَحَوًةَمْعِنًاءوُلَْمم

ىرن،ليجنإلالالخنمحيسملاصخشيفانلّمأتاذإو
»ٌدِحاَوُبآلٱَواَنَأ«لاقنيحًاسلتخمالوًاّيعدنكيملهّنأ
ىَأَرْدَقَفِينآَريِذَّـلَا«)١٠:٣٠اّنحويبسحبليجنإلا(
يفِّـينَأ«.)١٤:٩اّنحويبسحبليجنإلا(»َبآلٱ ِبآلٱِ
يفَبآلٱَو حيسملاّنأل)١٤:١١اّنحويبسحبليجنإلا(»َّـِ
يفَرَهَظُهللاٱ«ًالعفهّنأنهربةبيجعلاهلامعأوهلاوقأب جلٱِ

ْ
»ِدََس

اوعمسو،هعماوشاعنيذللةلّجسم)٣:١٦سواثوميت١(
يِذَّـلَا«اّنحويلاقدقف،هدجماوأروهبئاجعاودهاشوهميلعت
لٱَنِمَناَك

ْ
يِذَّـلٱ،اَنِنوُيُعِبُهاَنْيَأَريِذَّـلٱ،ُهاَنْعِمَسيِذَّـلٱ،ِءْدَب

حلٱِةَمِلَكِةَهِجْنِم،اَنيِدْيَأُهْتَسََملَو،ُهاَنْدَهاَش
ْ

حلٱَّـنِإَف.ِةاََي
ْ

َةاََي
حلٱِبْمُُكِربْخُنَوُدَهْشَنَواَنْيَأَرْدَقَو،ْتَرِهْظُأ

ْ
يِتَّـلٱِةَّـيِدَبَألٱِةاََي

ُنْحَنَو«.)١:١،٢اّنحوي١(»اَنَلْتَرِهْظُأَوِبآلٱَدْنِعْتَناَك
يف حلٱِ

ْ
يفِّـَق ملٱَعوُسَيِهِنْبٱِ

حلٱُهٰلِإلٱَوُهاَذٰهِ.حيِسَْ
ْ

حلٱَوَُّق
ْ

ُةاََي
ْعَبْتَنَْملاَنَّـنَأل«سرطبلاقو.)٥:٢٠اّنحوي١(»ُةَّـيِدَبَألٱ
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرِةَّـوُقِبْمُكاَنْفَّـرَعْذِإًةَعَّـنَصُمٍتاَفاَرُخ

،ِهِئيَِجمَوِحيِسَْ
لاقو.)١:١٦سرطب٢(»ُهَتَمَظَعَنيِنِياَعُماَّـنُكْدَقْلَب
لٱِهيِفاَنَليِذَّـلٱ«سلوب

ْ
خلٱُناَرْفُغِهِمَدِب،ُءاَدِف

ْ
َوُهيِذَّـلٱ،اَياََط

ملٱِْريَغِهللاٱُةَروُص
لٱَقِلُخِهيِفُهَّـنِإَف.ٍةَقيِلَخِّـلُكُرْكِب،ِروُظْنَْ

ْ
:ُّلُك

يفاَم ،ىَرُيالاَمَوىَرُياَم،ِضْرَألٱَىلَعاَمَوِتاَواَمَّـسلٱِ
.َنيِطالَسْمَأٍتاَساَيِرْمَأٍتاَداَيِسْمَأًاشوُرُعَناَكٌءاَوَس
لٱ
ْ

ُموُقَيِهيِفَو،ٍْءَيشِّـلُكَلْبَقَوُهيِذَّـلَاَ.قِلُخْدَقُهَلَوِهِبُّلُك
لٱ
ْ

.)١٧٩-١:١٤يسولوك(»ُّلُك

توهالنعثّدحتيالاّممريثكاهلاثمأوتاداهشلاهذهف
اذهرهظأيذلا،هللادوجونعلب،بسحوحيسملا
.بولسألمجأوحصفأبدّسجتلا

:ّيصخشلارابتخالاةداهش-١٣

عيطتسنالنحنف،هللادوجوىلعليلدقدصأوهاذه
امكو.بلقلاقامعأنمردصتيتلاةداهشلاهذهركنننأ
ُمَلْعَأ«عوسيهافشنيح،ىمعأدلُويذلاّباشلاكلذلاق
.)٩:٢٥انحوي(»ُِرصْبُأَنآلٱَوىَمْعَأُتْنُكِّـينَأ:ًادِحاَوًائْيَش
ةعفادةّيوقةقيقحكهفرعوهللادجوناسنإّلكلوقياذكه
.ّيتاذلاهرابتخايف

رصعوليجّلكيفنيريثكلاةداهشانيلإلمحخيراتلاو
ال،ةسوملمةّيوقةّيحتارابتخااوربتخاوهللاعماوشاعنّمم
ناكاذإو.مالحأثاغضأوأتالّيختاّهنأبفصوتنأنكمي
ةايحلانوؤشيفنيربتخملاةداهشدحأركنينأةقامحلانم
نإّدشأةقامحلانوكتّيرحلابمكف،ًاّيصخشاهربتخيملهّنأل
انعمنوشيعيوأانلبقاوشاعنيذلانييالملاةداهشانلمهأ
،مهعمهللااهارجأبئاجعنعمويّلكنودهشينيذلاو
مهناميإلةجيتنكلذو،مهتايحىرجمرييغتيفًاببستناكو
.هللايفمهتقثو

ملاعلاناك هسردلبقءيشبنمؤياليادارفريهشلاِ
نإتوملاشارفىلعوهولئُسنيحنكلو.ةّقدبهصحفو
ىلعتقّلأتدقوباجأ،دولخلاوةّيدبألاوهللاابنمؤيناك
.»تانيمختةداسوىلعًامئانُتسل«ةقرشمةماستباههجو
هللااباونمآنيذلاركفلامالعأنمًادحاوّالإسيليادارفو
.هتّبحمنضحيفاودقروهعماوشاعوهتيانعاوربتخاو

:خيراتلاةداهش-١٤

طوقسومايقيفهللاروهظّالإخيراتلاسيل«ليومركلاق
اولّمأتوخيراتلاةءارقسانلانسحأولهّنأعقاولا.»كلامملا

بسكيدقّرشلاّنأو.اهيفهللاّنأاوكردألهثادحأيف
.ةياهنلايفبرحلارسخيهّنأّالإىلوألاهكراعم

ةرباغلاتاراضحلاىلإقّقدملاةريصببرظنتنيح
ضفخنتوًانيحعفترتيهوةيضاملاممألاوةفلاسلاتاّيندملاو
ِهللاٱُمْسٱِنُكَيِل«ّيبنلالاينادعمفتهتنأّدبال،رخآًانيح
حلٱُهَلَّـنَأل،ِدَبَألٱَىلِإَوِلَزَألٱَنِمًاكَراَبُم

ْ
جلٱَوَةَمْكِ

ْ
َوُهَو.َتُوََرب
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يِطْعُي.ًاكوُلُمُبِّـصَنُيَوًاكوُلُمُلِزْعَي.َةَنِمْزَألٱَوَتاَقْوَألٱُِّـريَغُي
حلٱ
ْ

لَعُيَو،ًةَمْكِحَءاَمَُك
ِّـ

لٱُم
ْ

.)٢:٢٠،٢١لايناد(»ًامْهَفَنيِفِراَع

هيفىريّيرشبلاسنجلاخيراتظحالينمّلكّنإ!لجأ
،قلطمناطلسيذميظعنئاكدوجوبداقتعالاىلإوعديام
لوؤيوهتئيشمقفاويامىلعمهلامعأورشبلانوؤشّلكريدي
ثداوحنمهيفىرُياملكلذو،ةقئافلاهدصاقممامتإىلإ
رشبلامّدقتىلإًاريخأتّدأتابالقناوتاعارتخاوَربِعو
ةشيعملاجراعملكيفليجىلإليجنم،مهئاقتراو
ًاليلدكلذيفىرتالأ..ّينيدلاناينبلاوةفرعملاونّدمتلاو
ّربلالبسىلإرشبلايدهي،ميكحدشرمدوجوىلعًاعطاق
؟اهنّيعفقبسةّصاخطئاسوبحالفلاو

:لقعلاةداهش-١٥

اوغبننيذلالضافألاةفسلفلاوملعلالهأنمروهمجنمآ
نمهللادوجوب،ةيلاخلاروصعلانمهلبقامورصعلااذهيف
تسيلةّلدألاهذهّنأحيحص.ًافنآتدرويتلاةّلدألالالخ
صحفُتنأوأرشبلانيزاومبنزوتنأنكمييتلاّداوملانم
اّهنأل،ًاّدجةلوقعمةّلدأيهلب،ةروظنملاةّيّداملاتاناحتمالاب
وهامريظن،هلقعوناسنإلانيعلةرهاظقئاقحىلعتينُب
ىلإرظنىتمميلسلالقعلاّنإف.سمخلاّساوحلابكردم
اليتلادصقلاوماظنلاتامالعنمهيفامزّيمونوكلا
ةلقاعةّلعلاكلتّنأو،هلةّلعدوجوبًاعبطمكحي،ىصُحت
بئارغلانمهيفىرُيامداجيإىلعةرداقوةميكحو
تانئاكنمهيفاموهبئارغّلكونوكلاةبسنّنأل.عئادبلاو
،ميلسلالقعللفلاخم،قلاخنودبةعيبطلاىلإةّيح
اّهنأباهلاحناسلخرصييتلااهسفنةعيبطلاةداهشلو
ةايحلاورصانعلانمهتوحامّنأَو.ةعناصالةعونصم
ّيجيردتلامّدقتلاوّومنلاّصاوخوماظنلاوبيكرتلابئارغو
يفبيرالو.اهنعةّلقتسموةّيجراخةّوقنعرداصوهامّنإ
دحاوّلكّنأو،نينمؤملاّلكدنعًالوبقدجتةّلدألاهذهّنأ
ىلعةّينيقيلاةّلدألانمهلامبعّتمتموعنتقمونّقيتممهنم
دصقلاتامالعنمهيفامونوكلانمًالّوأ.هللادوجو
ةّيحورلاوةّيبدألاناسنإلاةينبنمًايناثو.ةمكحلاوةردقلاو
نالعإوسّدقملاباتكلانمًاثلاثو.ريمضلاةداهشنمو
.دّسجتملاحيسملاعوسيصخشيفتوهاللا

:ءاملعلاةداهش-١٦

ّنأضعبلاهيفّنظرهدلانمنيحسانلاىلعءاجدقل
ّزهيسيلاتلابو،نيدلاةكوشرسكيسفاشتكالاوملعلامّدقت

الامبترجحيحصلاملعلاحايرّنكلو.هللادوجوبناميإلا
تاداهشوتادييأتبىتأهيزنلاملعلاف،داحلإلانفسيهتشت
كيلإو.»نيسيّدقللةّرممّلسملا«ناميإلاحلاصيفةديدج
:ناميإلادّيؤتيتلاءاملعلالاوقأنمةفئاط

يفنيّيسفنلاءاّبطألامظعأوهو،جنويلراكروتكدلالاق·
ينراشتسا«:)حورنعثحبيّيرصعلالجرلا(هباتك
فلتخمنمصاخشأةيضاملانيثالثلاماوعألالالخ
ملف،ىضرملاتائمُْتجلاعو،ةّرضحتملاملاعلابوعش
فصتنماوغلبنيذلاكئلوأتالكشمنمةلكشمدجأ
ميلاعتىلعجورخلاوناميإلاعايضاهببسناكوّالإرمعلا
ىضرملاءالؤهنمدحاوّلكّنأبلوقلاّحصيو.نيدلا
اهرّفوييتلاسفنلاةنيكسمرُحهّنألضرملاةسيرفعقو
هناميإداعتسانيحّالإمهنمدحاوأربيملو.هللاابناميإلا
.»ةايحلاةهجاومىلعهيهاونوهللااياصوبناعتساو
تاقالعلليجينراكدهعمريدم،يجينراكليدملاعلالاق·

هللاابناميإلا«)ةايحلاأدباوقلقلاعد(هباتكيفةّيناسنإلا
فواخملايّنعيصقُيو،ةعاجشلاولمألاوةقثلابينّدمي
،ةايحلايفتاياغوفادهأبيندوّزيوقلقلاوبائتكالاو
ةحاوءاشنإىلعيننيعيو،ةداعسلاقافآيمامأحسفيو
.»يتايحءارحصطسوةبصخ
يفكنليرنهروتكدلاروهشملاّيناسفنلابيبطلالاق·

ةدعاسمةّيعمجتعضو«:)ناميإلاىلإةدوعلا(هباتك
ةبقارمليفّرصتتحتًارالودفلأ٢٠٠كرويوينيفلاّمعلا
نّممسفنفالآةرشعلةصلختسملاةّيئاصحإلاتاساردلا
ًاريرقتُتلّجسو.ًاّيسفنًارابتخا٧٣٢٢٦مهيلعيرجأ
تاذلابتقولااذهيفو.مهنمدرفّلكلًالماشًاّيصخش
،ناسنإلاةايحلةبسنلابةّينيدلاةديقعلليكاردإأدب
ةقباسلايبراجتةاهاضملًادادعتسايسفننمتدجوو
كلتاهبتتأيتلاةرهابلاجئاتنلابياضرمىلع
دقو.اهيلعفارشالاتيّلوتيتلاةميظعلاتارابتخالا
ّلكّنأيه،ةّماهةجيتنتارابتخالاهذهنمانصلختسا
النّمملضفأوىوقأةّيصخشبعّتمتيهللاابنمؤينم
قدصبنمؤأًالثمانأو.ةدابعةّيألوازيالوهللاابنمؤي
ًةجيتناذهيقيدصتسيلنكلو،عوسيّبرلادلومةياور
صلاخناميإهّنكلو،دئاقعلانماهريغبيتديقعةنراقمل
،ينيديفةحيحصلاايازملاىلإيئادتهاباقعأيفءاج
هيفامفاشتكانعًازجاعتنكاّملهتذبننأقبسيذلا
.»ريخلانم
،مولعلاثدحأ«ليرب.اةمّالعلاّيسفنلاروتكدلالاق·

سفنلاءاّبطأ.نيدلائدابمبّرشبيّ،يسفنلاّبطلاوهو
قلقلاارهقينأبناليفكةالصلاوهللاابناميإلاّنأنوكردي
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فصِننمرثكأايفشينأبو،ّيبصعلارّتوتلاوفواخملاو
نمؤملاّنأّيدلدّكأتدقو.اهنموكشنيتلاضارمألا
.»ًاّيسفنًاضرمّطقيناعيالًاّقح
ةفسلفلانمليلق«:نوكيبسيسنارففوسليفلالاق·

قيلخةفسلفلايفقّمعتلاّنكلو،داحلإلاىلإلقعلابحنجي
.»هللاابناميإلاىلإءرملابدوعينأب
عوسيبنمؤأاذامل(هباتكيفكلاملراشروتكدلالاق·

ّدعيوراتخيوقلخيهللا،ميدقلادهعلايف«)؟حيسملا
هسفننعنلعيجيردتلابو،نحتميوبّرجيودشريو
كلحضّتي،نالعإلااذهلًاّماتًءاغصإيغصتذإو.هتدارإو
لعفلابوهةدارإوتاذنمهنعنلعيامّنأنمزلاعم
ةتباثلاةدوجوملاةعيبطلاهذه.هنعنلعموهامكدوجوم
.»قلاخلاهللايهةديكألا
ملاعلالئُس· يفهللاركذيملاذامل«سالبالريهشلاّيكلفلاِ

،كلذىلإةجاحدجأملينّنأل«باجأف»؟ةّيكلفلاهثاحبأ
هللا.هتيدبأيأرّيأوأهتلوانتثحبّلكفلخهللاّنأل
.»ةايحلاوةعيبطلاونوكلايفةرهاظّلكفلخ
دعبلقعمظعأبسُحيذلاسدرودإناثنوجلاق·

يف:ءيشّلكيفعرابلاهللالالجادبدقل«وطسرأ
اهقلخدقل.اهّلكةعيبطلايفوموجنلاورمقلاوسمشلا
يفلّمأتننيحف.هتمظعوهداجمأضعباهتطساوبرهظُيل
ةولحلاهتاناسحإىرن،ليلعلاميسنلايفوريضنلاضورلا
ةقبنزلاوأ،ةحاّوفلاةرهزلاىرننيحو.قيقرلاهدوجو
نعلوقأاذامو.هتواقنوهتراهطوهتّبحمىرن،ةرطعلا
نعو!؟ميظعلاهحرفقاثبنايهيتلاءارضخلانانفألا
لهو!؟همادقأعقويهيتلاةقّفدتملاةّيروّلبلاراهنألا
ّيبهذلابورغلاو،ةعماللاسمشلاو،ّيدرولاقورشلا
.»؟هدجمنمةيتآلالظالإ،حزقسوقو
يفلّمأتننأنكمملاريغنم«:تْنكليئوناّمعلاق·

يفةزرابلاةرهاطلاهللاديىرننأنودملاعلااذهعنص
نمهيفامبذخؤيولقعلارّكفينيحو.هقسانتلامك
ةلاهجلاىلعطخسلابرعشينأالإكلمياللامجوةعور
ضحمىلإنوكلايفامّلكبسنتنأتُرسَجيتلا
ةيماسةمكحةديلويهنوكلااذهعئاورّنأل،ةفداصملا
.»هتركفتعضوةبيجع
ىلعّلديتانئاكلانيبلدابتملاماجسنالااذهّنإ،معن·

اهدوجوةعيبطلاتّدمتساةقئافةمكحيذقلاخدوجو
مثسيلو،هنماهقسانتو

ّ
طاشنّنأّنظلاىلإوعديامة

.ءيشّلكىلعرداقهلإدوجوعمقفّتيالةعيبطلا
ّنإ«هنمزءاملععربأنمّدعُييذلانفلاكدروللالاق·

دجونوايحنالانّنأل،قلاخلادوجوًامزاجدّكؤيلملاعلا
يتلاوانتايحهّجوتيتلاةقلاخلاةّوقلابلبةتّيملاةّداملاب

يفبيرالو.انناميإلعوضومكاهلوبقانيلعملعلاضرفي
ملعلاو.هلامعأقيرطنعهللافرعننأعيطتسنانّنأ
.»ةهِّـجومةقلاخةّوقدوجوبنيقيبنمؤننأانمزلي
ىمظعلاةّوقلابسفنلاطبرىنعمدريبلاريمدألافرع·

نمهتنّكميتلايهكلتهتفرعمو.نوكلاىلعةنميهملا
ىوريتلاواهضاخيتلاةيساقلاةنحملانمجورخلا
.)ديحو(هباتكيفاهثادحأ
ةقطنملايفجلثلابرومطمخوكيفرهشأةسمخىضقدقل·

دعبىلعهدشنييذلانوعلاناك.ةّيبونجلاةدّمجتملا
هيلإلصينأدحألىّنستينلو.هناكمنمًاليم١٢٣
ةّيجلثلافصاوعلاتناك.ةديدعرهشأّيضملبق
ناكملالوحبرضيمالظلاو،جراخلايفرأزتءاجوهلا
لّوأزاغبًاّيجيردتمّمستيهّنأبرعشدقو.ًاشحومًاقاطن
حالصإلواحف.هدقومنمدعاصتملانوبركلاديسكوأ
نهولانمهباصأو.عطتسيملهّنكلوةيوهتلازاهجودقوملا
رعشتسااملاطو.ماعطلالوانتوةكرحلانعهزجعأام
.تاومألادادعيفوهوّالإيلاتلامويلاهيلعيتأينلهّنأب
ةرمغيفهّنأهسفنوهانربخي؟هتايحذقنأيذلاامنكلو
نّودينألواحو،هتارّكذملوانت،هبلقازغيذلاسأيلا
ًاديحوّيرشبلاسنجلاسيل«بتكف.ةايحلايفهتفسلف
يفرّكفيةرابعلاكلتبتكيوهوناكو»نوكلااذهيف
مارْجَألاوبكاوكلايفو،ءامسلايفةرشتنملاموجنلا
اليتلاسمشلايفو،ماظنوةّقدباهكالفأيفةراّودلا
ثبلتنليتلاو،اهئفدواهروننمضرألانمًاربشمرحت
ىصقأيفةشحوملاةيئانلاةعقبلاكلتىلعقرشتنأ
ذقنأًاديحوسيلهّنأبساسحألاكلذو.ضرألابونج
ةّعشألسرأهتيانعبًاقلطمّكشينليذلاههلإو.هتايح
ذاقنإلاةقرفلحاتأاّمم،ةعقبلاكلتىلعهيلعهسمش
.ناوألاتاوفلبقهيلإلوصولا
هللاابناميإلابجياذامل«سميجميلوملاعلالئُس·

،»؟نانئمطألاومالسلاونامألابلطوهيلعدامتعالاو
ّطقرّكعتالةبّلقتملاةبخاصلاطيحملاجاومأّنإلاقف
اذإءرملاكلذكو.هنمأقلقتالوقيمعلاعاقلاءوده
تابّلقتلاهتنينأمطرّكعتّالأبقيلخهللاابهناميإقّمع
،قلقلاىلعٌِيصع،ًاّقحنمؤملالجرلاف.ةتّقوملاةّيحطسلا

نأىسعامةهجاوملًامئادّدعتسم،هنازّتابًامئادظفتحم
اذإهللاىلإهجّتنالاذاملف.ماّيألافورظهبيتأت
ّدشأيفنحنوهللاابنمؤنالاذاملو؟قلقلاانرعشتسا
ةّوقلابانسفنأطبرنالاذاملو؟ناميإلااذهىلإةجاحلا
؟نوكلااذهىلعةنميهملاىمظعلا

دوجومهللالههللادوجوىلعةّلدألا-٢
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يفانسفنأدجنانّنأيه،هللادوجويفلوقلاةصالخو
ام:ًامئادلأستانلوقعو.هنمءزجنحن،ًاّدجميظعنوك
؟ظَفُحيفيكو؟هنمدصقلاوهامو؟نوكلااذهردصموه
ىلعباوجلانكميالو؟يضمننيأىلإو؟انيتأنيأنمو
ىلعرداقّيدمرسنئاكدوجوبميلستلانودبةلئسألاهذه
وذ،ميكح،لقاع،دوجولابجاو،للعلاةّلع،ءيشّلك
باتكلالوقيفًالعفةبوجألادجنلانّنإو،ةّيبدأتافصوةدارإ
يف«سّدقملا لٱِ

ْ
ِتَناَكَو.َضْرَألٱَوِتاَواَمَّـسلٱُهللاٱَقَلَخِءْدَب

لٱِهْجَوَىلَعَو،ًةَيِلاَخَوًةَبِرَخُضْرَألٱ
ْ

لُظِرْمَغ
ْ

ِهللاٱُحوُرَو،ٌةَم
ملٱِهْجَوَىلَعُّفِرَي

ْ
.)٢و١:١نيوكت(»ِهاَيِ

يصخشءادن-٣

ةّوقنميدنعامّلكبىّنمتأ،زيزعلايقيدصاينآلاو
مّدقتاميفدجتنأيحوربهدبعأيذلاهللاىلإلّسوت
سوفنوكسفننمّكشلامويغديدبتلةيفاكلانيهاربلا
هلّمكموناميإلاسيئرعوسيّبرلالأسألّينإو.كئاقدصأ
هلإكهودّجمتوهللااوفرعتيكلمكناهذأنويعرينينأ
.ميظع

،مكيدلةّجحنايعللةروظنملاريغهللارومأنوكتدق
مكناميإنودًالئاحفقتالنأبجيرومألاهذهّنكلو
ءابرهكلاكاههنكاوكردتنأنودةريثكءايشأبنونمؤتمكّنأل
فوسليفلالئُسنيح.ةايحلاوةّيسيطانغملاوةّيبذاجلاو
يفنياتشنيأةّيرظنًامامتمهفيله:لسردنارتربرصاعملا
ملاذهّنكلو،ةّيبسنلاةّيرظنمهفأالانأ«باجأ؟ةّيبسنلا
ناميإلاعمقفّتيحيرصتلااذهو.»اهبنمؤأنأنمينعنمي
.هراوغأربسينأدحأعيطتسياليذلاهللااب

النأناّبشلانمةعامجرّرقةّصقلاهذهبيتلاسرمتخأ
.هدوجومهلدّكؤتةّيّدامةّلدأىلإاولّصوتاذإّالإهللااباونمؤي
مويلاتيأر«لاقفةمكحلابفصّتمخيشمهمّلكمويتاذو
لهف،دحاولابشعلانملكأتًالامجوًافارخوًاّزولقحلايف
شيرىلإلّوحتيدحاولابشعلاّنأفيكيلاوّرسفتنأمكل
؟لامجلادنعربوىلإو،فارخلادنعفوصىلإو،ّزولادنع
اذهله:مكلأسأتاقرافملاهذهيلاوّرسفتنألبقو

فيكمهفنالانّنكلو!حيحصهّنإمعن«اولاقف»؟حيحص
كلذكرمألانوكيالاذاملًاذإ«مهللاقف»اذهثدحي
.»؟هللارئارسلةبسنلاب

باتكلاةقباسم

،زيزعلائراقلااهيأ

بواجتنأعيطتستباتكلااذهةءارقيفتقمعتنإ
دحأكللسرننأنودعتسمنحنو.ةلوهسبةلئسألاىلع
بتكتنأَسنتال.كداهتجاىلعةزئاجةيحورلاانبتك
.انيلإكتباجإلاسرإدنعًالماككناونعوكمسا

.اهركذا-هللادوجوهاجتسانللفقاومةثالثكانه.١
؟تنأكفقوموهامو

مّلعملاىلانيهَّـجوميبرعلارعشلانمنيتيببتكا.٢
.امهحرشاوامهركذا-بيبطلاو

.كلذنهرب،ةَثَدحماهيلعشيعنيتلاضرالا.٣
-هتدالونيحلفطلادنعدصقلاتامالعضعبركذأ.٤

؟لدتمالع
.كلذحرشا-ةيحلاتاقولخملاتاجاحرصانعلاقفاوت.٥
.هللاابهناميإلبابسأةعبسنوسيروميسيركملاعلاركذ.٦

.اهركذا
؟فيك.هللادوجونهربيناسنإلالقع.٧
.كلذحرشا.هللادوجوىلعةيحةداهشدُّسجتلا.٨
.كلذحرشا.هللادوجونهربييصخشلارابتخالا.٩
.هحرشا.خيراتللليومركدروللافيرعتمِّـدق.١٠
عد«هباتكيف»يجينراكليد«اهمدقةحيصنركذا.١١

.»ةايحلاأدباوقلقلا
هباتكيفاهلجسو»كنليرنه«اهيلالصوةجيتنركذا.١٢

.»ناميإلاىلإةدوعلا«

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

Germany
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