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:باتكلااذه

بيتكبايقيرفإبونجنمتاديددمحأديسلاانعلاط
Is:هناونع The Bible God's Wordةيبرعلاىلإمجرُت
.»؟هللامالكسدقملاباتكلاله«:ناونعب

نمتسيركلجنوجيماحملاباتكلةمجرتانهرشننو
عمةريثكتارظانميفكرتشايذلاوهو،ايقيرفإبونج

معازمىلعّدريانهوهو-همعازمضحدوتاديدديسلا
.تاديد

نورشانلا

ةمدقم

ًايقيقحًاملسمحبصتيكلهّنأنيملسملاةيرثكأدقتعتال
ضعبدجوتهّنأىلع.نيرخآلاةنايدمدهتنأكيلع
بأديذلا،تاديددمحأاهنم،ةدعاقلاهذهلتاءانثتسالا

بورحلابانركذتحوربمهتنايدونييحيسملاةمجاهمىلع
ةيحيسملانملينللةثيدحلاهتالواحمنمو.ةميدقلاةيدئاقعلا
رشُنيذلاو»؟هللامالكسدقملاباتكلاله«:ناونعبهبيتك
.١٩٨٠ةنسنبرديفمالسإلارشنلهزكرمنمةرملوأل

باتكلاَّـنأتابثإلًادهاجتاديدىعسياذههبِّـيتكيفو
هثحببرثأتيامبرو.هللامالكنوكينأنكميالسدقملا

ملعريغىلعمهنموألاَّـهجلا،ًاضيأهبعنتقيدقو،اذه
هبتكامبو،صوصنلابةيقيقحلاةفرعملاباحصأنكل.رومألاب
ةهافتًاروفنوكردي،سدقملاباتكلاونآرقلانعخيراتلا

.هتالواحم

نمهيفوهامبماتملعىلعهسفنتاديدَّـنأودبيو
بولسأىلإأجل-هفعضيطغيىتحو-كلذلو،فعض

رظنمامأَّـنأبعابطنالايطعيلةحقوتارابعبيّدحتلا
ةودننعريرقتيفو!هيلعّدرلانكميالًاعنقمًاثحبئراقلا
.A.S.K(لاّموج.ك.س.ألاقتاديداهيفكرتشا

Jommal(:»نكميالوةفيعضءرملاةيضقتناكاذإىتح
نأةيباطخلاهتأرجلالخنمهتعاطتسايفف،اهنععافدلا

يفاهبذتجيوريهامجلاىلعرطيسينأوهعمعماسلالمحي
.»هّفص

تاديدةقيرطىلعدمتعادقلاَّـموجَّـنأفرعننحنو
»؟ناسنإةملكمأهللاةملك:سدقملاباتكلا«هباتكيف
ًانيقيرهظيو.٥١و٤٤يتحفصيفتاديدهيلإراشأيذلاو
يذلاهبيتكيفكيتكتلااذهسفنلأجلهسفنتاديدَّـنأ

امهنمًالكَّـنأحضاولانمو.سدقملاباتكلاهيفمجاهي
سدقملاباتكلادضهلوقيامَّـنأبمّلعينأًادهاجلواحي
.هنععافدلاليحتسي

اذإهنأهبّيتكنم١٤ةحفصيفةأرجلكبتاديدمعزي
وأرشبميأىلإهبّيتكنمةخسنيطعينأملسميألرّدُق
كيهان،ىرخأةرممهارينلفًايباتكًادرًابلاطهوهيدوهشل
.ّدرمالتسالةيناكمإيأنع

لجرلااذهتالواحمنمنييحيسملانحنانمئسدقل
ىلعيضقنىتحواننكلو،انناميإنملينللنينسلاّرمىلع
هدلبىلإهعجرُيو،رشبميأدراطيفوسهبّيتكَّـنأبهمهو
قبسدقلو.تاديدهبلطيذلادرلاةباتكىلعانمزع،ًايئاهن
مامتهابظحالنو،اهردصأىرخأتاعوبطمىلعانددرنأ
هّنإف،هتايّدعتضحدننأًامئادانتعاطتسايفامنيبهّنأ
لوقلالصاوينأىلعهتردقمدعىلعنهربيةمئادةفصبو
!هبناجنمزجعلاناهربلمحيهتاذيفاذهو.انيلعدرلاو

دهاوشلانمتاجردثالث

نيفلؤملانمنينثانمتاسابتقابهبّيتكتاديدأدبي
ًارصنعكانهَّـنأهانعمامب،جاركويجوركسامهنييحيسملا
يفيتآلاجتنتسيةحاقوبمث.سدقملاباتكلايفًايباجيإًايرشب
:»؟هللامالكسدقملاباتكلاله«هيلعدرنيذلاهباتك
ةنكممةغلحضوأبانناربخينيدلامولعيفناروتكدلاناذه«
لَخنموهسدقملاباتكلاَّـنأ

ْ
امَّـنإ.)٢ةحفص(»رشبلاق

ةسينكلاّنأًالوأهئارقلنلعينأوه،ءاهدبو،تاديدهلمهي
ُساَنُأ«اهبتكهللاةملكَّـنأبةمئادةفصبوتكَّـسمتةيحيسملا
لٱِهللاٱ

ْ
لٱِحوُّرلٱَنِمَنيِقوُسَمَنوُسيِّـدِق

ْ
:١سرطب٢(»ِسُدُق

»ًارسنايشفي«انوكيملجاركويجوركسَّـنإًايناثو.)٢٠،٢١
نلعأهللاَّـنأنانلعياناكلب)ءاليخبتاديدلوقيامك(
نوسيدقلاهللاسانأمَّـلكت«ذإ،هئايبنأةطساوبهتملك
امبتاديددهشتسيامدنعو.»سدقلاحورلانمنيقوسم
يولي،ديدشءاهدبو،هَّـنإف»ةنذئملاءادن«جاركباتكيفدرو
رصنعلانعملكتيجاركف.اهنومضمنماهجرخيوتاملكلا
اهبقَّـوفتيةزيمانلنهربيل،سدقملاباتكلايفيرشبلا
نآرقلاَّـنإنولوقينآرقلالهأف.نآرقلاىلعسدقملاباتكلا

سدقملاباتكلالهأامأ،يرشبرصنعيأنمٍلاخ
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ةطساوبهتملكنلعينأ)ٍدصقب(راتخاهللاّنإنولوقيف
اولقنيلطقفسيلكلذو،مهلىحوملسروءايبنأتاباتك
ىوتسمىلعسانللةملكلالصتلنكلو،سانللةملكلا
هللاةملكملتسياللوسرلاف.مهكاردإةردقومهمهف
نودبو،سدقلاحورلايحوب،هسفنبعيطتسيولب،بسحف
.هئارقىلإًامامتهينعتاملقنينأ،أطخيألةيناكمإيأ
يأنمٍلاخ)نولوقيامك(هّنألنآرقلاهلعفيالاماذهو
ثالث«ىلإسدقملاباتكلاتاديدمسقيو.يرشبرصنع
مث،برلامالك:يهو،)٤ةحفص(»دهاوشلانمتاجرد
تاديددهشتسيو.خرؤملاتاملكمث،برلايبنمالك
حيسملاملكتيثيحىرخأو،هللاملكتيثيحتارقفب
ّنأءاليخبًاريشم،حيسملانعءايشأىورُتثيحًاريخأو
رقيو.ةثالثلاهذهنيبقيرفتلاىلعنوصيرحنيملسملا

يوتحيامنيب،هللاةملكىلعيوتحيهدحونآرقلاّنأتاديد
ىلعىرخأبتكيوتحتو،يبنلاتاملكىلعثيدحلا
،ملسملايقبُي«:لوقلاىلإيهتنيمث.نيخرؤملاتاباتك
نمةقباسلاةثالثلاعاونألاهذهنيبًالصاف،صرحبو
ةحفص(»ًادبأاهنيبيواسيالو،هتناكمهلٌلكف،دهاوشلا

٦(.

مالسإلايفملاعهَّـنأبرهاظتيًالجرَّـنأًاريثكانشهديو
ةتبلاقدصالهَّـنأفرعيديكأتلابوهف!اذهلوقينأنكمي
لجستةريثكتارقفىلعنآرقلايوتحيًالوأف.هبحَّـرصاميف
يبنلاايركزّنأأرقنلاثملاليبسىلعو.هللاءايبنأتاملك
لٱَيِنَغَلَبْدَقَوٌمَالُغِيلُنوُكَيىَّـنَأِّـبَر«:لاق

ْ
ِيتَأَرْمٱَوَُربِك

بسح(نآرقلاناكاذإف.)٣:٤٠نارمعلآةروس(»ٌرِقاَع
تاملكامنيب،هللاةملكىلعطقفيوتحي)تاديدمعز
دوجوانلحضويفيكف،طقفثيدحلايفيهءايبنألا
؟نارمعلآةروسيفايركزيبنلاتاملك

تسيلو،دمحمىلإةكئالمتاملكىلعيوتحينآرقلاو
اَمَواَنيِدْيَأَْنيَباَمُهَلَكِّـبَرِرْمَأِبَّـالِإُلَزَّـنَتَناَمَو«:هيلإهللاةملك
لَخ
ْ

:١٩ميرمةروس(»ًاّيِسَنَكُّبَرَناَكاَمَوَكِلَذَْنيَباَمَواَنَف
دمحمىلإحضاووهامكةهّجومتاملكلاهذهف.)٦٤
تاملكتسيلوةكئالمتاملكيهف،ةكئالملانمةرشابم
.هللا

تسيلةريثكتاملكثيدحلايفَّـنأكلذىلإفضأ
ةفورعملايهو.هللاةملكاهنأحضاولبيبنيأتاملك
:لاقةريرهيبأنع«:اهللاثماذهو،يسدقلاثيدحلاب
يديبعلُتددعأدقل:ىلاعتهللالاق)معلص(هللالوسر

ىلعرطخالو،تعمسنذأالو،تأرنيعالامءايقتألا
.)ملسمحيحص(»رشببلق

ّنأكلذىلإفضأ.لاوقألاهذهلثمبءيلمثيدحلاو
تارقفًامامتهباشتهتءارقيذلاريثكلاثيدحلاونآرقلايف
ةياورف.نيخرؤملاوقأاهنأبتاديدمعزيامم،ليجنإلايف

عونلا«نمًامامتيهميرمنمحيسملادلومةصقلنآرقلا
ْتَذَبَتْنٱَفُهْتَلَمَحَف«:تاديدبيتكيفهبدَهشتسملا»ثلاثلا
ملٱاَهَءاَجَأَف.ًاّيِصَقًاناَكَمِهِب

ةروس(»ِةَلْخَّـنلٱِعْذِجَىلِإُضاَخَْ
فلتخيالميرمنعانهنآرقلاهلوقيامو،)٢٣و١٩:٢٢ميرم
.حيسملانع١١:١٣سقرمليجنإيفدروامعهتياوريف
ليجنإنمةيآلاهذهمدختسيوهوتاديدَّـنإفكلذعمو
!!نآرقلايفدرتملةياورلاهذهّنإلوقيلاثمكسقرم

نيبةقرفتللتاديددوهجَّـنأًامتحكلذنمجتنتسنو
.فئازقطنمىلعاهلكةسسؤمسدقملاباتكلاونآرقلا
دادتماىلعةيخيراتتاياورو،ءايبنألاوقأىلعيوتحينآرقلاف

هللاةملكىلعيوتحيهنإلوقينأدحألنكميالو،هتاحفص
.ءايبنألالاوقأوهللالاوقأىلعثيدحلايوتحيًاضيأ!اهدحو
-دهاوشلانمطامنأةثالثلاهذهَّـنإتاديدلوقيامدنعف
اهئاقبإىلعنوملسملاصرحي-نيخرؤملاوءايبنألاوهللالاوقأ
ريثكللجذومنوه،فئازحيرصتبيلديكلذبهّنإفةلصفنم
.هبيتكيفاهدجنيتلاهتاحيرصتنم

باتكلادضتاديدتالداجمَّـنأةيادبلانمحضاو
.هبّيتكلكيفاذهههاجتارمتسيو،ّرربمريغبيهسدقملا

سدقملاباتكللةدّدعتملاتامجرتلا

بتكلاَّـنأًاركنمهبّيتكنمثلاثلالصفلاتاديدأدبي
باتكلااهنمنَّـوكتييتلاوةيحيسملاوةيدوهيلاةسدقملا
ةاروتلااهرابتعابنآرقلااهبفرتعييتلايهسدقملا
تاديدمعزيو.)ديدجلادهعلاوميدقلادهعلايأ(ليجنإلاو
حيسملاوىسوملانلعُأنيذلانيّيقيقحلاليجنإلاوةاروتلاّنأ

.مويلادوجوموهامعًامامتنافلتخم

بتكلا«و»سدقملاباتكلا«نيبةقرفتللةلواحملاهذهو
اذإىتحو.ةيدجباهلوبقبعصي»نآرقلايفاهيلإراشملا
كانهسيلفيمالسإلاملاعلايفةرشتنمةركفلاهذهتناك
.اهدّيؤينأنكميعونيأنمناهربيأ

؟هللامالكسدقملاباتكلاسدقملاباتكللةدّدعتملاتامجرتلا
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تنلعُأدقهذهكًابتكَّـنأنامزيأيفخيراتلايفدريملو
فالخبرخآًاليجنإوأىرخأةاروتَّـنأوأ،حيسملاوأىسومل
.تقويأيفدوجواهلناكديدجلادهعلاوميدقلادهعلا

بتكلاهذهنيبقّرفيملهسفننآرقلافكلذىلعةوالع
نمسكعلاىلعلب،ةسدقملانييحيسملاودوهيلابتكو
دوهيلااهبكَّـسمتييتلابتكلايهاهنأحوضوبررقيكلذ
.هللاةملكاهرابتعابنويحيسملاو

بتكامهليجنإلاوةاروتلاَّـنأهتيرظندييأتلهتالواحميفو
ىلإتاديدرطضي،سدقملاباتكلايفيتلاكلتريغ
نحن«:لوقيف،يعوضوملاريغيصخشلايأرلاىلعدانتسالا
صالخإبنحن...نمؤننحن...نمؤننيملسملا
ولوميدقتىلعًارداقنوكينأنوداذكهو.»...نمؤن
هّنأبيرغلانمو!اذههناميإدناسينهاودحاوليلد
ةيلقع«بحاصهنأبهيلعوهامنييحيسمللأطخبسني
دضفقتةيخيراتلانيهاربلالكو-)٣ةحفص(يف»ةدينع
ساسأيأنمةيلاختانيمختدرجمهلاوقأف،تاديدهلوقيام
.هعونناكًايأ

لكنمهامحوًامامتنآرقلاظفحهللاّنإتاديدلوقيو
مك:لوقنو.)٧ةحفص(ًانرقرشعةعبرأةدمليرشبثبع
نمةدحاوةخسنولوظفحيملهلإلااذهسفنّنأبيرغوه
نآرقلاظفحيكلملاكلامَّـنأقّدصنفيكف،ليجنإلاوةاروتلا
هلوبقنكميالضقانتلااذهَّـنإ؟هلبقنملَّـزنامظفحيالو
نأودبالنوكلااذهليلزألامكاحلاّنأل،ًاساسأهقيدصتوأ
نودو،ليدبتوأرييغتريغبةنمزألاعيمجيففّرصتي
،هللاَّـنأنمؤننأانمعقوتينأدحألنكميالو.براضت
رييغتيأنودبًامامتهبتكدحأظفح،ةيزجعمةقيرطبو
نمةدحاوةخسنبولوظفتحيملاذهمغرو،نورقةدعلو
!لوقلااذهمضهبعصلانملهّنإ!ليجنإلاوةاروتلا

الةروصبو-هسفننآرقلاَّـنإفٍرمأنمناكامهمو
ةحيحصوةربتعمتناكدوهيلاةاروتَّـنأدكؤي-اهيفضومغ
ىدلناكيذلاوهكلذكليجنإلاَّـنأو،دمحممايأيف

يأيفنويحيسملاودوهيلاّرقيملو.تقولاكلذيفنييحيسملا
ةسدقملاهللاةملكاهنأىلعبتكيأبخيراتلاربعتقو
ةينآرقلاصوصنلانمو.مويلااندنعةفورعملاكلتفالخب
اَهيِفُةاَرْوَّـتلٱُمُهَدْنِعَوَكَنوُمِّـكََحيَفْيَكَو«:كلذتبثتيتلا

هللاٱُمْكُح
َّـ
لَو«.)٥:٤٣ةدئاملاةروس(»؟ِ

ْ
ِليِجْنِإلٱُلْهَأْمُكْحَي

هللاٱَلَزْنَأاَمِب
.)٥:٤٧ةدئاملاةروس(»ِهيِفَُّـ

تقويفنييحيسمللناكفيكركفننأليحتسملانم
!ليجنإلااذهمهيدلنكيملاذإليجنإلاباومكحينأدمحم
ةاروتلاّنأىرخأةرمنآرقلاّرقي٧:١٥٧فارعألاةروسيفو
،دمحمنامزيفنييحيسملاودوهيلاةزوحيفاناكليجنإلاو
.ليجنإلاوةاروتلااهرابتعاباهولبقيتلابتكلاسفناهنأو
فالخبامهنيباتكلانيذهّنإلوقينأدحألنكميالو
سدقملاباتكلاامهيوتحيامكديدجلاوميدقلانيدهعلابتك
نيرسفمَّـنأظحالنكلذىلعةوالع.اذهانموييف
ةملكَّـنأًانلعنورقييرشخمزلاويواضيبلامهنمونيفورعم
ةملكلانمةذوخأماهنكلو،ًالصأةيبرعتسيل»ليجنإلا«
فصولاهنومدختسيمهُسفنأنويحيسملاناكيتلاةينانويلا
اودجينأىمادقلانآرقلاءاملعضعبلواحدقلو.ةراشبلا
نيريبخلانيرسفملانيذهّنأريغ،ةملكلاهذهلًايبرعًالصأ
نكيملليجنإلاَّـنأدكؤياذهو.ءاردزابةيرظنلاهذهاضفر
رثألكىفتخامثحيسمللاذكههنعفشُكًالايخوأًافيط
مويلاهفرعنيذلاديدجلادهعلاهنكلو،بيرغوحنىلعهل
يهف»ةاروتلا«نعلاقُينأنكميءيشلاسفنو.ًامامت
دوهيلاهاطعأيذلامسالايهو،يربعلصأتاذةملك
انلةفورعميهامكميدقلادهعلابتكلًاماودمهسُفنأ
.مويلا

باتكلاَّـنأّرقي-ظُّفحتيأنودبو-نآرقلاّنإفاذكهو
اذهفرعيتاديدو.ةقيقحلابهللاةملكوههسفنسدقملا
كانهّنأًايعَّـدملاتحيوغوارينألواحيكلذلو،ةقيقحك
.اذهانموييفةلوادتمسدقملاباتكللةددعتم»ًاصوصن«
حضوينألمهيوهف.قحللركامحيضوتءوساذهيفو
باتكللةفلتخمةيزيلجنإ»تامجرت«ىلإريشيهّنأهئارقل
ملكتيتاديدف.مويلاملاعلاءاحنأيفةرثكبةرشتنمسدقملا

ةمجرتلاو)KJV(سميجكلملاةمجرتبةفورعملاةمجرتلانع
)RSV(مسابةفورعملاىرخألاةحقنملاةمجرتلاو)RV(ةحّقنملا
نأ-ةنامألاهيلعهضرفتامب-تاديدىلعمتحتيناكو
اهنكل،سدقملاباتكللةفلتخمًاصوصنتسيلهذهَّـنأحضوي
هذهو،ةيزيلجنإلاةغللاىلإسدقملاباتكللةفلتخمتامجرت
ةيربعلاةيلصألاصوصنلانمةذوخأمثالثلاتامجرتلا
ةسينكلااهتظفحيتلاو،ديدجلاوميدقلانيدهعللةينانويلاو
شاعيذلانامزلالبقةديدعلايجأذنمةميلسةيحيسملا
ديفملانمهّنأىلع.)اهنيبقورفلالمأتنفوسو(،دمحمهيف
ةداقنيبَّـبديذلابخاصلاسامحلاىلإانهريشننأ
ةمجرتعيزوتلوح١٩٧٨ةنسيفايقيرفإبونجيفنيملسملا
نمديدعلاًاضيأكانه(دسأدمحملنآرقللةيزيلجنإ
لاحلاوهامك،ةيزيلجنإلاةغللاىلإنآرقللةفلتخملاتامجرتلا

؟هللامالكسدقملاباتكلاسدقملاباتكللةدّدعتملاتامجرتلا
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صنلاّنكل.سدقملاباتكللةفلتخمتامجرتدوجويف
.)هاوسرخآَّـصنالو،دحاوميدقلايبرعلايلصألا

ىتحًافينعنآرقلل»دسأ«ةمجرتدضلعفلاّدرناكدقل
،ينلعحيرصتيفو،ايقيرفإبونجيفيمالسإلاسلجملاّنأ

بونجيفنيملسملانيبباتكلااذهعيزوتمدعىلعَّـضح
يفسدقملاباتكللةمجرتيأعمدحألماعتيملو(.ايقيرفإ
نمتقويأيففنعلااذهلثمبةيزيلجنإلاةغللا
امباوعدخنيالنأبجيتاديدءارقَّـنإفكلذل.)تاقوألا
مهيلعو،سدقملاباتكللةفلتخمًاصوصنكانهّنأنمهلوقي
مهعدخينيحمهنيعأىلعةواشغعضيتاديدّنأاوكردينأ
سدقمباتكنمرثكأاهيدلةيحيسملاةسينكلاَّـنإهلوقب
!دحاو

)افيركوبألا(اهتحصيفكوكشملاتاباتكلا

:َّـنأًايعَّـدمرخآفئازءارتفابيلديفتاديددرطتسيو
باتكنمةعبسفذحلةأرجلامهيدلتناكتناتستوربلا«
،افيركوبألابتككلذبتاديددصقيو)٩ةحفص(»مهبر
ىلإاهتبسنةحصيفكوكشملابتكلاينعتةملكيهو
.اهيفلؤم

سدقملاباتكلانعهتامولعمَّـنأرهظياذهتاديدلوقو
لكشتنكتملو،يدوهيلصأنمبتكلاهذهف.ةياغللةريقف

دوهيلااهربتعادقل،ميدقلادهعلانمًاءزجتقويأيف
ةظفحمهدوهيلاَّـنأامبو.ةسدقمًابتكال،ةءارقبتك
هذهلثميفمهمالكف،عيمجلاذخأمهنمو،ةيهلإلابتكلا
بتكلاهذهدوهيلاضفردقو.هيلعلَّـوعملاوهةيضقلا
:ةيتآلابابسألل،اهبىحومريغاهنأمهداقتعال

ليئارسإينبءايبنأةغليهيتلاةيربعلاتسيلاهتغل.١
.ةينانويلاةغللابتبتُكدقف-ةلزنملابتكلاةغلو

َّـنإف.ءايبنألاعاطقنانمزدعبالإبتكلاهذهرهظتمل.٢
٦-٤:٤حاحصألايفلاقدوهيلاءايبنأرخآيخالم
،نادمعملاانحويريغهدعبيبنموقيالهّنإهتّوبننم
رخآّنأىلعدوهيلاةمئأعمجأف.ايليإحوربيتأييذلا
نمهّنأ»ةمكحلا«باتكيفدروو.يخالموهمهئايبنأ
ضعببدهشتساوأطخأبتاكلانكلو،ناميلسةباتك
ناميلسدعباناكامهنأعم،ايمرإوءايعشإيبنلالاوقأ
اوناكدوهيلاَّـنإهلوقهئطخىلعلدياممو.ةليوطةدمب
زعلاةياغيفناميلسرصعيفاوناكمهنأعم،ءالذأ
.دجملاو

بتاكرذتعالب،يحواهنأاهنمباتكيأيفركذُيمل.٣
املًايحوتناكولو.أطخلاووهسلانع»خاريسةمكح«
نماهبامعفرطلاضغءىراقلانماهيفبلُط
.للزلا

ملو،ةلزنملامهبتكنمبتكلاهذهدوهيلاربتعيمل.٤
اهلِتأيملو،هذيمالتنمدحأالوحيسملااهبدهشتسي
سوفيسويخرؤملاّنأعم-ركذبسوفيسويالووليف
.ةلزنملادوهيلابتكءامسأهخيراتيفركذ

نمةنس٤٠٠دعبالإبتكلاهذهليزنتبدحأعّديمل.٥
نييحيسملاةمئأنمدحأاهربتعيملو،يحيسملاخيراتلا
سدراسفقسأوتيلماهركذيملو،ةلزنملابتكلانم
نم)يحيسملاخيراتلانميناثلانرقلايفناكيذلا(
نرقلايفغبنيذلاسوناجيروأالو،ةسدقملابتكلا
سلريكالوسويراليهالوسويسانثأالو،يناثلا
الو،سومينوريإالو،سوينافيبأالو،ميلشروأفقسأ
نيذلامالعألانيدلاةمئأنممهريغالو،سونيفور
سلجملااهركذيملكلذكو.عبارلانرقلايفاوغبن
هّنأعم،عبارلانرقلايفةيكدواليفمأتلايذلاينيدلا

كّسمتلابجاولاةسدقملابتكلاءامسأبًالودجررح
.هرارقىلإنوعجريكيلوثاكلاو.اهب

ةمكحيفركُذدقف،يهلإلايحولاحورلةيفانماهنإ.٦
زاوجو،لامعألابريربتلاو،حاورألاخسانتخاريس

.كلذريغو،بذكلازاوجو،هيلععيجشتلاوراحتنالا

باتكلانمفذُحتملبتكلاهذهّنإفهيلعًءانبو
،كيلوثاكلاّنأىلع.ًائطخمتاديدكلذبيحويامكسدقملا
بتكلاةفصبتكلاهذهنوطعي،مهيدلةفورعمبابسألو
.ةسدقملا

ةميسجلابويعلا

نمؤملاتاديدىَّـدحتيةداتعملاةيناودعلاهتعيبطبو
امك،ةبرضىسقأهجاويلهتعاجشفارطأّملينأيحيسملا
وهو.ًاقالطإانيدلفورعمريغتاديدهلوقيسامَّـنأول
مسابةفورعملاةحقنملاةمجرتلاةمدقمنمتاملكبدهشتسي
)RSV(ّنإ«:هبيتكيفتاملكلاهذهتحتًاطخعضيو
بويعىلعيوتحتسميجكلملاةمجرتبةفورعملاةمجرتلا

بّلطتتثيحبةمهموةريثكبويعلاهذهو،ةميسج
.)١١ةحفص(»ةعجارملا

ةفلتخملاتاءارقلانمددعالإيهام»بويعلا«هذه
كلملاةمجرتاوّدعأنيذلانيمجرتمللةفورعمنكتمليتلا

؟هللامالكسدقملاباتكلا)افيركوبألا(اهتحصيفكوكشملاتاباتكلا
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ةمجرتلاتفَّـرعتدقو.رشععباسلانرقلالئاوأيفسميج
،تاءارقلاهذهىلعيلاحلانرقلايفتَّـمتيتلاةحقنملا
هذهىلعةيوتحملاتاحفصلالفسأةيشاحكاهتركذو
يفةدراولالثمةيآلةبسنلابهنإفكلذىلعةوالع.صوصنلا
ّنأل)KJV(سميجكلملاةمجرتاهتدروأ٥:٧انحوي١
امنيب،مهلةفورعملاتاطوطخملامدقأنماهوذخأنيمجرتملا
تاطوطخملاثدحأّنأل)RSV(ةحقنملاةمجرتلااهتدعبتسا
هذهاهيفدجوتملةمجرتلاكلتزيهجتتقواهفاشتكاَّـمتيتلا
:ةيلاتلاتاظحالملاكلذىلعمّدقنو.ةيآلا

سميجكلملايتمجرتّنأىلإىرخأةرمريشننأبجي.١
باتكلاصوصنلناتمجرتالإامهامةحقنملاةمجرتلاو
َّـنأو،ةينانويلاةغللانمةيزيلجنإلاةغللاىلإسدقملا

ثدحيملةظوفحمةميدقتاطوطخميفصوصنلاهذه
تاطوطخملانم٤٠٠٠يلاوحانيدل(.رييغتيأاهب
ةنسيتئامنعلقيالامىلإاهخيراتعجري،ةينانويلا
.)مالسإلالبقودمحملبق

وأنيوكتلايفلكشيأبيساسأرييغتيأكانهسيل.٢
ةمجرتلايفسدقملاباتكلابةصاخلاةديقعلاوأميلعتلا
وأ،)KJV(سميجكلملاةمجرتيفوأ،)RV(ةحقنملا
،ىرخأةيزيلجنإتامجرتيأوأ)RSV(ةحقنملاةمجرتلا
.ًاقالطإهيفرييغتالسدقملاباتكلارهوجّنإف

باتكلانمةفلتخمًالوصأوًاصوصنتسيلهذه.٣
،ًادحاوًانآرقطقفكانهّنإلوقلاانعمسدقل.سدقملا
بـاـتكللـةـفـلتخمصـوصـنمهيدـلنـوـيحـيـسملاـامنيب
َّـنأل،ةقلطمةفصبةئطاخةنراقمهذهو.سدقملا

تامجرتالإيهامسدقملاباتكلل»تامجرتلا«هذه
.ةينانويلاوةيربعلاةيلصألاصوصنلانمةيزيلجنإلاةغلل
،نآرقللةددعتمةيزيلجنإلاةغللابتامجرتكانهفلثملابو
ةفلتخم»لوصأ«و»خسن«اهنأدحأيعَّـديالنكلو
ةيزيلجنإتامجرتانيدلةقيرطلاسفنبو.نآرقلل
روفلاىلعحضتيساهنيبةعيرسةنراقمبنكلو،ةددعتم
.طقفًادحاوًاسدقمًاباتكانيدلَّـنأ

نحنو،سدقملاباتكللةفلتخمتاءارقكانهمعن
حمسيالو،تقولكيفةماتلاةهازنلابنمؤننييحيسمك
نكميهنأنمؤنالاننأامك،قئاقحلاىشاحتننأانريمضانل

دوجوالتافالتخالاهذهلثمّنأرهاظتلابءيشيأقيقحت
.اهل

َّـنأتبثتةفلتخملاتاءارقلاهذهَّـنأىرنالنحنو
،ليلقباتكلاىلعاهرثأَّـنإ.َّـريغتدقسدقملاباتكلا

سدقملاباتكلاَّـنأدكؤننأةقثباننكميو،اهلهاجتنكميو
.ةقيرطيأبرييغتيأهبثدحيملوميلسماعلكشب

ءاعّدالانمبجعتننأنعًادبأفقوتنمل،كلذعم
َّـنأىعَّـدُيامنيب،ًادبأّريغتيملنآرقلاّنأنيملسملاىدلماعلا
نآرقلاصوصنوخيراتلاَّـنأعم!فّرُحدقسدقملاباتكلا
ناميلسليجنإلاوةاروتلاَّـنأاهلكدهشتسدقملاباتكلاو
ةفلتخمتاءارقدوجومغر،ًالصأاهبابتُكيتلاةروصلاب
َّـنأررقنامنيحقحلالوقننحنو.كانهوأانهصنلل
َّـريغتدقسدقملاباتكلاامنيب،ّريغتيملنآرقلاَّـنأبءاعّدالا

!نمزلاّرمىلعتليقةبوذكأربكأوه

ةفاكيفنوملسملانيدلاءاملعربخيلناوألانآدقل
هّنأيوقليلدكانه!ةقيقحلابمهيعباتومهذيمالتملاعلاءاحنأ

دلجميفنامثعةفيلخلاةفرعمبةرملوألنآرقلاعيمجتدنع
ىلعيوتحتةددعتمتاطوطخمكانهتناك،يمسردحاو
ءاحنأيفنوملسملاناكهمكحلالخو.ةفلتخمتاءارق
ةقيرطبنآرقلانولتيقارعلاواينيمرأوايروسنمةقرفتم
بلطلاحللو.برعلادالبيفهتوالتةقيرطنعفلتخت

ةصفحةزايحيفتناكيتلانآرقلاةخسننامثعةفيلخلا
نبًاديزرمأو)رمعةنبايهو،دمحمتاجوزنمةدحاو(
نأوصنلااذهنمًاخسناولمعينأنيرخآةثالثوتباث
نامثعرمألمعلالمكامدنعو.رمألامزلامثيحاوححصي
نامثعهَّـجوفحصملاعُمجاملو.نآرقلاخسنلكمادعإب
يففحصمعضُوو،ـه٢٠٠ةنسقرتحاةكمىلإفحصمب
قارعلاىلإفحصمهِّـجُوو.ةيواعمنبديزيمايأدقُفةنيدملا
لامعلانامثعرمأو.ماشلاىلإرخآهِّـجُوو.راتخملامايأدقُف
لخلاهلاولْغَيوفحاصملانممهدنعاماوعمجينأ
هنمقبيملو،ئرتهيوعطقتيىتحهوكرتيوهيفهوحّرسيو

.هرمأفلاخينمدَّـعوتو،ءيش

تاقوألانمتقويأيفةيحيسملاخيراتيفثدحيملو
ةدحاوةخسنىلعةَّـيمسرلاةفصيفضُينألواحًادحأّنأ
لكديبيمث،ةيقيقحلاةخسنلااهنأًاربتعمسدقملاباتكلانم
خسنعيمجةدابإبرمألانامثعردصأاذامل.ىرخألاخسنلا
ناكهّنأضرتفننأّالإاننكميال؟ةلوادتملاىرخألانآرقلا
ثيحبةماسجلاوةرثكلانمبويعىلعيوتحتاهنأنمؤي
انمَّـوقاذإف.لماكلالاصئتسالالبحيحصتلادرجمالبلطتت
ّنأدجن،اهدحوةطقنلاهذهدنعنآرقلاصوصنخيرات
حيحصلاهّنأبةيمسرلاةفصلاهيلعتيفْضُأيذلانآرقلا
بسحو،هللاسيلوناسنإلاهتَّـحصبرارقلاردصأ،هدحو
اذإلشفلاانبيصيو.ينابريحوبسيلوناسنإلاناسحتسا

؟هللامالكسدقملاباتكلاةميسجلابويعلا
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اهنأنامثعةخسنتربُتعاساسأيأىلعفرعننأانلواح
طوطخمّنأىلعليلدلامدقنسو!لوادتللةحيحصلاةديحولا
.ةلوادتملاخسنلانسحأربتعُينأبقحأناكدوعسمنبا
ةحيحصقحبربتعُتلتناكاماهنمةخسنيأّنأولو(
.)ةريثكتافالتخانماهنيبامببسب

قفتيلوادتمدحاونآرقكانهنكيملهنأدكؤملانمو
عيمجقارحإبنامثعرمأكلذلو»ةصفح«ةخسنعمًامامت
ملنآرقلاَّـنإنيلئاقلاأطخىلعليلداذهو.ىرخألاخسنلا

!لاكشألانملكشيأبرييغتيأهيفثدحي

ىتحهّنأةشقانملالبقياليذلاناهربلاكانه)١(
نأنمدعبأنآرقلانم)ةحقنملاةيمسرلا(نامثعةطوطخم
اهبفرتعملاةيمالسإلاثيداحألاةيبلاغيفو.ةحيحصنوكت
ًاديزّنإفنآرقلانمخسنلاهذهلاسرإدعبىتحهنأأرقن
نمةيآتدقُف«:ديزلاق،ةصقانتناكةيآركذتهسفن
أرقيهللالوسرعمسأتنك،فحصملاانخسننيحبازحألا

يراصنألاتباثنبةميزخدنعاهاندجوفاهانسمتلاف.اهب
اهانقحلأف»هيلعهللااودهاعاماوقدصلاجرنينمؤملانم«

يفكلذناكو«:رجحنبالاق.»فحصملايفاهتروسيف
.نيثالثةنسيفهنأىلإمهضعببهذو.»٢٥ةنس

صُلْخَن)هفلاخيامكانهسيلو(ناهربلااذهانقدصاذإف
.نامثعتقوحيحصدحاونآرقكانهنكيملهنأىلإ

نمتفذُحدقةلماكتارقفىتحولبتايآكانه)٢(
نعميهاربإنبليعامسإانثدح«:ديبعوبألاق.نآرقلا
دقمكدحأنَلوقيل:لاق،رمعنبانععفاننعبويأ
نآرقهنمبهذدق؟هلكامهيرديامو،هلكنآرقلاتذخأ
نباانثدحلاقو.»رهظامهنمتذخأدقلقيلنكلو.ريثك
ريبزلانبةورعنعدوسألايبأنعةعيهليبأنعميرميبأ

يبنلانمزيفأرقُتبازحألاةروستناك«:تلاقةشئاعنع
ىلعالإاهنمردقنملفحاصملانامثعبتكاملف،ةيآيتئام
انفذح(رفعجنبليعامساانثدحلاقو.»نآلاوهام
؟بازحألاةروسدعتنيأك:بعكنبيبُأيللاق)ديناسألا
اهنإ:لاق.ةيآنيعبسوًاثالثوأةيآنيعبسونيتنثا:تلق
:تلق.مجرلاةيآاهيفأرقنانكو،ةرقبلاةروسلدعتلتناك
امهومجرافةخيشلاوخيشلاىنزاذإ«:لاق؟مجرلاةيآامو
.»ميكحزيزعهللاو،هللانمًالاكنةتبلا

:مجرلاةيآهللالوسرانأرقأدقل«:ثيدحلايفدرو
لاق.»ةذللانمايضقامبةتبلاامهومجرافةخيشلاوخيشلا

»اهتبتكلهللاباتكيفرمعدازسانلالوقتنأالول«:رمع
اهتباتكَّـنأهرهاظ«:ناهربلايفلاقو.)مجرلاةيآينعي(
َّـنأىلعحضاوليلداذهو.»سانلالوقهعنمامنإو،ةزئاج

ةيآلانأل،ةحصلاهزوعتمويلاانيديأنيبوهامكنآرقلا
ناكميفو.هصوصننمضةدوجومريغةانزلامجربةصاخلا
ةنيعمتارقفوتايآَّـنأىلعرخآًاليلددجنثيدحلايفرخآ
تفذُحاهنكلونآرقلانمًاءزجتاقوألانمتقويفتناك
امكنآرقللمَّـلسُملاصنلاَّـنأنذإحضاولانم.هصوصننم
.يلصألاصنلاوهسيلمويلاملاعلايفلوادتموه

ديمحيبأنباينربخأ:لاقجيرجنبانعجاجحثَّـدح
نباوهويبأَّـيلعأرق«:تلاق،سنوييبأتنبةديمحنع
ىلعنولصيهتكئالموهللاّنأةشئاعفحصميفةنسنينامث
ىلعو،ًاميلستاوملسوهيلعاولصاونمآنيذلااهيأاي،يبنلا
ّريغينألبق«:تلاق.»ىلوألافوفصلانولصينيذلا

.»فحاصملانامثع

دقاويبأنعوماشهنعحلاصنبهللادبعثَّـدحو
امانملعفهانيتأهيلإيحوُأاذإهللالوسرناك«:لاقيثيللاو
اَّـنإ:لوقيهللاّنإلاقفمويتاذتئجف:لاق.هيلإيحوأ
ًايداومدآنبالّنأولو،ةاكزلاءاتيإوةالصلاةماقإللاملاانلزنأ
نأَّـبحأليناثلاهلناكولو،يناثلاهيلإنوكينأَّـبحأل
،بارتلاالإمدآنبافوجألميالو،ثلاثلاامهيلإنوكي
يفمويلادوجومريغاذهنكلو.»باتنمىلعهللابوتيو
.نآرقلا

لاق:لاقبعكنبيبأنعكردتسملايفمكاحلاجرخأو
مل«:أرقف،نآرقلاكيلعأرقأنأينرمأهللاّنإهللالوسريل
:اهتيقبنمو»نيكرشملاوباتكلالهأنماورفكنيذلانكي
نإو.ًايناثلأسهيطعُأفلاملانمًايداولأسمدآنباَّـنأول«
الإمدآنبافوجألميالو،ًاثلاثلأسهيطعُأفًايناثلأس

دنعنيدلاتاذَّـنإ«و»باتنمىلعهللابوتيو،بارتلا
نلفًاريخلمعينمو،ةينارصنلاالوةيدوهيلاريغةيفينحلاهللا
.»هرفكي

؟تايآلاهذهتبهذنيأف

نعلاقُيامو(.دوعسمنبهللادبعةخسننآلاشقانن
يتلاخسنلايقابىلعقبطنيةماعةفصبةخسنلاهذه
ربتعتةخسنلاهذهتناك.)نامثعرماوأىلعًءانبتديبُأ
امدنعو.نآرقللةيمسرلاةخسنلاةفوكلايملسمىدل
ةخسنلاادعخسنلاعيمجقرحبةرملوأرمألانامثعلسرأ

؟هللامالكسدقملاباتكلاةميسجلابويعلا
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-تقولاضعبلو-دوعسمنباضفر،ةصفحةزوحيفيتلا
اهنأىلعةصفحةخسنتسفانيتلاهتخسننعّىلختينأ
،لئاوألانيملسملادحأوهدوعسمنباو.يمسرلاصنلا
ربتعُيناكامك.نآرقلاةوالتوةءارقيمّلعملئاوأنمو
صوصنبقلعتياميفعجارملانسحأدحأكنيريثكلاىدل
نعديزيامةوالتبماقتابسانملاىدحإيفو.نآرقلا

أطخَّـيأٌدحأدجيملو،دمحممامأنآرقلانمةروسنيعبس
.)٤دلجم.ملسمحيحص(.هتوالتيف

ناك)٢دلجم(دعسنبالىربكلاتاقبطلاباتكيفو
نآرقلاعجاريدمحمناكامدنعًادوجومدوعسمنبهللادبع
ًادمحمَّـنأحيحصلاثيدحلايفدروو.ةنسلكليربجعم
نباو،دوعسمنبهللادبع:ةعبرأنعنآرقلااوذخ«:لاق
نبابأدبو.»لبجنبذاعمو،ةفيذحيبأو،بعكيبأ
.لوألاعجرملاناكدوعسمنباّنأينعياذهو.دوعسم

خسننعفلتختهتخسننأفشتكننأبيرغلانمو
يفف.ةريثكعضاوميف)ةصفحةخسنكلذيفامب(نيقابلا

اهيففلتخيلقألاىلعةلاح١٤٩دجوتاهدحوةرقبلاةوس
.ةصفحصنصخألابو،ةلوادتملاىرخألاصوصنلانع

:اذهلكنمنارمأزربي

خسرأساسأاهلناكدوعسمنباةخسنَّـنأرهظي)١(
ةصاخ،نآرقللةخسننسحأاهرابتعابةصفحةخسننم
.نآرقلايفمهيلإعَجرُيةعبرأنسحأهربتعاًادمحمّنأو

نيبًادجةريثكةيّصنتافالتخاكانهتناك)٢(
ةخسن١٢يلاوحّنأرابتعالايفانذخأاذإف.نيتخسنلا
لثمنيزرابلاجرلةدوجومتناكنآرقلانمىرخأةيلصأ

نعًايرهوجًافالتخافلتختتناكاهنأو،بعكنبيبأوملاس
نباةخسنعمًابلاغقفتتامنيب(ًاضيأةصفحةخسن
َّـنأبمهولايفنيليلدلااذهَّـنأجتنتسننأدبالف،)دوعسم
!رييغتيأهبثدحيملنآرقلا

خيراتًامامتهباشينآرقلاصوصنخيراتَّـنأيهةقيقحلاو
،ةرهاظةقيرطبًاديجظفُحنيباتكلاالكف،ليجنإلاصوصن
امللوبقمليجستهاوتحمويساسألاهنيوكتيفامهنملكو
ًةيلكنيباتكلانمٌيأظفُحيملنكل.لصألايفهيلعناك
انه-نيباتكلانمٌلكىناعدقل.ّيصنبيعوأأطخنودب
،انلةفورعملاىلوألاخسنلايفةفلتخمتاريسفتنم-كانهو
ّنإو.لاكشألانملكشيأبامهنمٌيأفَّـرُحيملنكل

قئاقحلاهذهنوّرقيفوسنيّداجلانيملسملاونييحيسملا
.ةنامأب

ّنأوهمويلاليجنإلاونآرقلانيبديحولافالتخالا
ةيانعبتظفحدق-ةقيقحلالجأنمو-ةيحيسملاةسينكلا
تقويفو-نوملسملاامنيب،تدجُويتلاةفلتخملاصوصنلا

ناكمإلاردقىلعاوديبينأمئالملانمهّنأاودجو-نامثع
دحاوصنرارقإدصقب،نآرقللةفلتخملاصوصنلاةلدألك
صنكانهنوكيدقو.ملاعلايفنيملسملاعيمجلنآرقلل
نأدحألنكميالنكلو،مويلالوادتلايفنآرقللدحاو
مل.هئاقفرلدمحمهمَّـلسيذلاكلذًامامتهنأبةنامأبيعَّـدي
نأةصفحةخسنتقحتسااذامل-تقويأيف-ٌدحأركذي
ثيح،كلذسكعىلعليلدلارفاوتيامنيب،ةموصعمربتعُت
نسحأربتعُتنأبًاريثكّقحأدوعسمنباةخسنّنأضرتفُي
.ةرفاوتملاخسنلا

ّنإ!ملاعلايفدحاومويلانآرقلاّنإلوقلاًاعفنيدجيالو
ةقلحلاو،اهيفةقلحفعضأةوقطقفيواستةلسلسيأةوق
مايألاكلتيفهنأيهنآرقلاصوصنخيراتيفةفيعضلا
نمةفلاختموةفلتخمخسنتدجُو،ةيمهألاةغلابلاىلوألا
ًايئاهنتَّـرقُأيتلاةخسنلاّنأىلعليلدلاماقو،نآرقلا
وأةلماكنوكتنأنمدعبأخسنلاهذهنسحأكًايمسرو

!ةحيحص

ةميلسلانيهاربلانومرتحيالوقحلانوبحيالنيذلاو
امنيب،فّرُحدقليجنإلاّنأنوعَّـديسنيذلاطقفمهةيوقلا
َّـنأ-باجعإبو-ءالؤهلثمرّوصتيدق.ّريغتيملنآرقلا
هيوشتلااذهلثمبريبكٍوحنىلعتمدُخدقمهناميإةيضق
مهنملبقينلقحلابحيوقحوهيذلاهللانكل.قحلل
.ةحيحصلاريغةياعدلاهذه

!؟أطخفلأنوسمخ

اهمساةلجمنمةحفصلةروصكلذدعبتاديدمّدقي
)لوليأ(ربمتبسىلإاهخيراتعجري»AWAKE-اوظقيتسا«

ريغةيلقأةفئاطمهو(هوهيدوهشةعامجاهرشنيو١٩٥٧
-كول«اهمساةينيدريغةلجمبدهشتست)ةيحيسم

LOOK«كانهّنإنولوقي»ًاددجذيمالت«كانهّنإلوقت
!سدقملاباتكلايفأطخفلأنيسمخوحن

ِهلركذيأدرويالتاديدَّـنأبيرغلانمو
ُ

ءالؤهةيو
ىتحمدقيملامك،»ددجذيمالت«مسامهيلعقلطأنيذلا

؟هللامالكسدقملاباتكلا!؟أطخفلأنوسمخ
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الو.اهبةريثكلاءاطخألاهذهلدحاولثَمبًاطيسبًاليلد
نمعبنضحميرظنءاعّدالااذهَّـنأضرتفننأّالإاننكمي
.هميلاعتلكوليجنإلادضهيفغلابُمٍزايحنا

اذهيفتاديدنوكراشينيذلاّنإفظحلاءوسلو
،ليجنإلادضهنوأرقيامًاهركوأًاعوطنوعلتبيزايحنالا

لبقيفيكنكلو.يقطنمريغوألوبقلارسعناكولىتح
ىندألذبينأنودليجنإلادضاهأرقيةمهتلكتاديد
نيحًاداجهربتعننأانيلعبعصلانمو؟اهنمقُّقحتللدهج
تارشعصحفنلةحاسملاالوتقولاانيدلسيل«:لوقي
ومجرتملواحييتلاةطيسبلاوةميسجلابويعلانمفالآلا
ةحفص(»اهوحقنينأ)RSV(مسابةفورعملاةحقنملاةخسنلا

١٤(.

فالآلاتارشعنعًائيشفرعيالهنأوههينعيامَّـنإ
مدقيةموعزملاءاطخألاهذهنمو!ليجنإلايفءاطخألانم
-لجرلااذهلثمَّـنأضارتفاب،نآلاو.اهسردنلطقفةعبرأ
-ةموعزملاءاطخألانمةريخذلاهذهنمهفرصتتحتامب
ىلعًاعطاقًاليلدطقفتالاحعبرأيفمدقينأعيطتسي

ةلثمألاهذهَّـنأضرتفننأًاضيأانقحنمف،ليجنإلافيرحت
:نذإاهصحفنلف.همدقينأنكميامىوقأيهةعبرألا

يعَّـدي)»أطخ«مهأهنأضرتفناموهو(:لوألا)١(
:ًةَيآُهُسْفَنُدِّـيَّـسلٱُمُكيِطْعُيَو«:٧:١٤ءايعشإيفهنأتاديد
لٱاَه

ْ
َحتُءاَرْذَع

ْ
ةمجرت»َليِئوُناَّـمِع«ُهَمْسٱوُعْدَتَوًانْبٱُدِلَتَوُلَب

)KJV(أرقن»ءارذعلا«ةملكنمًالدبفةحقنملاةمجرتلايفامأ
دحأاذهَّـنإتاديدلوقيو.ًانبادلتولبحتس»ةباش«َّـنأ
صنلايفةملكلاهذه.سدقملاباتكلايفءاطخألاربكأ
يفهدجناميهو»هاملعALMAH«يهيلصألايربعلا
كانهسيلفهيلعو.ءايعشإباتكلةيربعلاصوصنلالك
يهنذإةيضقلا.يلصألاصنلايفعونيأنمفالتخا
يفءارذعلااهبىَّـمسُتيتلاةيماعلاةملكلاَّـنإ.ةمجرتةيضق
ةملكينعتامنيب»هلوتبBethulah«يهةيربعلاةغللا
»Almahَّـنإفاذهلو.ةجوزتمريغًامئادوةباش»هاملع
ديجلامجرتملاو،ةملكللةحيحصةمجرتيطعت)RSV(ةمجرت
زيلجنإلانيمجرتملامظعمو،لصألليقيقحلاىنعملالقنيًامود
نيذلانوملسملاهجاودقو.»ءارذع«ةملكلاهذهنومجرتي
تابوعصلاهذهلثمنمًاريثكةيزيلجنإلاىلإنآرقلااومجرت

.يبرعلاصنلاعممهلماعتيف

حضاوو.دوهيلااهرظتنايتلاةزجعملاٍلْفِطبلََبحلاناك
ءاجرأةفاكيفعئاشرمأاذهف،ةيآسيل»ةباش«لبحَّـنأ

هذه.ًالفطدلتوءارذعلالبحتنأيهةزجعملانكلو.ملاعلا
مدختسيو.ميرمءارذعلاهبتلبحامدنعحيسملاةيآيه
Bethulah«نمًالدب»هاملعAlmah«ةملكيبنلاءايعشإ
امك(ةفيفعةلمرأًاضيأينعتو،ءارذعينعتهلوتبَّـنأل»هلوتب
»ةباش«ةملكلااومجرتنيذلاف.)١:٨ليئويرفسيفدرو
،ةملكللةيفرحةمجرتاوطعأ)RSVةمجرتيفدروامك(
ىنعملا)KJةمجرتيفامك(ءارذعاهومجرتنيذلاىطعأامنيب
ةباشلاتناكنيتلاحلااتلكيفو.صنلاقايسنمدوصقملا

.حيسملابتلبحامدنعةقيقحلابميرميهامكءارذع
.ةيزيلجنإلاىلإةيلصألاةغللانمةمجرتةيضقدرجمةيضقلاف
يلصألاصنلالامكوةمالسىلعريثأتوأةقالعاهلسيلو
.تاديدطقنلوأًامامتطقستاذكهو.سدقملاباتكلل

يفاذكهأرقُيو٣:١٦انحويليجنإصنوه:يناثلا)٢(
ديحولاهنبالذبىتحملاعلاهللاّبحأاذكههنأل«KJةمجرت

His only begotten sonهبنمؤينملككلهياليكل،
ةحقنملاةيزيلكنإلاةمجرتلاامأ.»ةيدبألاةايحلاهلنوكتلب
)RSV(ىلإ»ديحولاهنبا«تمجرتدقفHis only son.
َّـنأىلعليلدBegottenةملكفذحَّـنأتاديدمعزيو
قلعتيرمأاذهَّـنإفىرخأةرمو!رييغتهبثدحليجنإلا
وهينانويلالصألايفةملكللحيحصلاىنعملاَّـنأل،ةمجرتلاب
hisنيبقرفدجويالنيتمجرتلااتلكيفو.»ديحو« only

sonنيبوhis only begotten sonةمجرتامهيلكَّـنأل
وهعوسي«لولدملاسفنيطعتو،ينانويلالصأللةبسانم
َّـنأتاديدمعزمهفننأعيطتسنالو.»ديحولاهللانبا
يذلانآرقللبرقأليجنإلاتلعج)RSV(ةحقنملاةمجرتلا
ةمجرتيفةدكؤمةقيقحهذهف،هللانباوهعوسيَّـنأركني
)RSV(ةمجرتيفامك)KJ(.رييغتالهنأىرخأةرمدكؤنو

.ةمجرتةيضقةطاسببيهةيضقلاَّـنأو،ينانويلالصألايف
.تاديدطاقنةيناثًاضيأراهنتاذكهو

يفنآرقللتامجرتىلإريشنرثكأهينعنامحيضوتلو
.»ًادَلَوُناَْمحَّـرلٱَذََّـختٱاوُلاَقَو«:١٩:٨٨ميرمةروسلةيزيلجنإلا
يلعفسويهللادبعةمجرتنمةيآلاهذهتاديدلقندقو
God:اهيفو.نآرقلل Most Gracious has begotten a son
انالومو،يلعدمحمو،لتكبدمحملنآرقلاتامجرتيفامنيب
اذإف.takenةملكامنإوbegottenةملكدجنال،يدابايراد
هبجومبف،هقيدصتنكميامميركفلاتاديدجهنمناك
اذهَّـنأحضاوو-َّـريغتدقًاضيأنآرقلاَّـنأىلعليلدلارفاوتي
َّـنإًاروفنولوقيفوسنيملسملاانءارقَّـنأملعن!ثدحيمل
َّـنأعم،َّـريغتيمليبرعلالصألاَّـنإو،ةيزيلجنإتامجرتهذه
ىرخألاتامجرتلايفةدوجومتسيلbegottenةملك

؟هللامالكسدقملاباتكلا!؟أطخفلأنوسمخ
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نييعقاواونوكتنأمكتبلاطمللثملابانوعدياماذهو.نآرقلل
ليجنإلاةمالسدضهلوقنكميامكانهسيل.ًاضيأانه
)نآرقلايفلاحلاوهامك(begottenةملكَّـنأدرجمل
.تامجرتلايقابنودةدحاوةمجرتيفتدجُو

بويعلادحأوهتاديدهدروأيذلاثلاثلالثملا)٣(
انحوي١يفف.هبّرقناماذهو،)RSV(ةمجرتاهتحَّـحصيتلا

بآلانيبةدحولادِّـدحتةيآدجن)KJ(ةمجرتيف٥:٧
ةمجرتيفةيآلاهذهتفذُحامنيب،سدقلاحورلاوةملكلاو
)RSV(.قيلعتكًالوأتعضُودقةيآلاهذهَّـنأرهظيو
اهربتعاأطخلاقيرطبومث،ىلوألاتامجرتلاىدحإيفيشماه
.يلصألاصنلانمًاءزجقحالتقويفليجنإلاخاَّـسُن
َّـنأل،ةثيدحلاتامجرتلاعيمجنمةيآلاهذهتفذُحدقو
تاديدضرتفيو.ةيآلاهذهدروتالًامَدِقرثكألاصوصنلا
ثولاثلابىراصنلاهيِّـمسُيامىلإبرقأيهةيآلاهذه«َّـنأ
.)١٦ةحفص(»ةينارصنلامئاعددحأوهوسدقألا

ثولاثلاةديقعتناكاذإ:لوقنتاديدىلعدرللو
ديعنانلعجياذهَّـنإف-اهدحوةيآلاهذهىلعةسسؤم
دئاقعللنيمأصحافيأنكل.ةديقعلاكلتيفانريكفت
كـيلـوثـاـكلاـلكـلـعـفيـاـمك-ـةحارصّرــقيـةـيحـيـسملا
-نييحيسملانممهريغوسكذوثرألاوتناتستوربلاو
نعةديحولاةديقعلايهثولاثلاةديقعَّـنأ:دحاويأربو
رمأيفف.لككليجنإلاميلاعتنماهيلعلصحنيتلاهللا
لَتَواوُبَهْذٱ«:حيسملا

ْ
ِبآلٱِمْسٱِبْمُهوُدِّـمَعَوِمَمُألٱَعيَِمجاوُذِم

لٱِحوُّرلٱَوِنْبٱلٱَو
ْ

حيسملالمعتسي)٢٨:١٩ىتم(»ِسُدُق
ةثالثل)عمجلاسكع(درفملاةغيصيف»مسا«ةملك
لثميفمدختسُتيتلا»مسا«ةملكليجنإلايفو.صاخشأ
ناكملاوأصخشلاتافصوةعيبطىلإريشتقايسلااذه
بآللطقف»دحاو«مسانعملكتياذكهو.فوصوملا
نعو.مهنيبةقلطمةدحوينعيامب،سدقلاحورلاونبالاو
تافصلايفًايلكًالماكًاهباشتينعيامبطقفدحاو»مسا«
.اهدكؤتوثولاثلاةديقعىلعناهربةيآلاهذهو.رهوجلاو
رثؤينأنكميفيككردننأعيطتسنالو.ريثكاهريغو
ةديقعلاىلع-ةثيدحلاتامجرتلايف-٥:٧انحوي١ءاغلإ
نأعوضوملاقحتسيالهيلعًءانبو.وحنيأىلعةيحيسملا
!يدجريكفتيألحمنوكي

ىتحئطاخمهودرجميهتاديدلةعبارلاةطقنلا)٤(
َّـنأتاديدمعزي.قيمعلاقبطملاهلهجلةشهدلاانبيصتل
ةملكاولجسيملمهيلإىحوملاةَّـيسنكلاليجانألايبتاك«
اذهيتأيو.)١٩ةحفص(»ءامسللحيسملادوعصنعةدحاو

يليجنإيفحيسملادوعصنعنيحيرصتىلعًءانبمعزلا
ليجنإلاباَّـتُكَّـنإفنيحيرصتلانيذهفالخبو،اقولوسقرم
.دوعصلاةعقاوللكشيأباوريشيمل-تاديديعَّـديامك-
ةعبرألاليجانألاباتُكف،كلذسكعيهةقيقحلانكلو
الامدوعصللانحويراشأف،ًامامتةقيقحلاهذهنعاوفرع
ِّـينِإ«:حيسملالوقيهليجنإيفف.ةرمةرشعىدحإنعلقي

.)٢٠:١٧انحوي(»ْمُكِٰهلِإَويِٰهلِإَوْمُكيِبَأَوِيبَأَىلِإُدَعْصَأ

لامعأرفسيفًاضيأاقولبتكهليجنإىلعةوالعو
حيسملادوعصةقيقحهيفاقولهركذياملوأو،لسرلا
ٌةَباَحَسُهْتَذَخَأَو،َنوُرُظْنَيْمُهَوَعَفَتْرٱاَذٰهَلاَقاَّـَملَو«:ءامسلل
.)١:٩لسرلالامعأ(»ْمِهِنُيْعَأْنَع

ةيناثحيسملاءيجمنعماظتنابسقرموىتمملكتيو
نميتأينأنكميفيكف.)١٤:٦٢سقرمو٢٦:٦٤ىّتم(
!؟لبقنماهيلإدعصدقنكيملاذإءامسلا

١٦:٩سقرميفةدراولاتارقفلاَّـنأىلإريشنماتخلايفو
تديعأمثليجنإلانمفَذُحتمل١١-٨:١انحويو٢٠-
)RSV(ةمجرتتنَّـمضتدقل.)تاديدمعزيامك(دعباميف
نمءزجاهنأًامامتاوعنتقانيدلاءاملعَّـنألتارقفلاهذه
يفدجوتتارقفلاهذهَّـنأرمألاةقيقحو.يلصألاصنلا
.رخآلاضعبلايفدجوتالوًامَدِقرثكألاتاطوطخملاضعب
امكسدقملاباتكلابنوثبعيال)RSV(ةمجرتوعجارمو
تامجرتاولعجينأنولواحيةطاسببمهنكل،تاديديعَّـدي
صوصنللنوكتامبرقأةيزيلجنإللسدقملاباتكلا
املكدابأيذلانامثعهاجتاسكعىلعكلذو،ةيلصألا

.لَّـضفملاهَّـصن-لكشيأب-فلاخي

باتكللةيلصألاتاطوطخملاَّـنأءيشيفانريضيالو
تبتُكيتلاداوملاظفحف،مويلاانيدلةدوجومريغسدقملا

اهسفنهللاةملكامأ.قروودولجاَّـهنأل،ليحتسماهيلع
!دبألاىلإىقبتف

ةدوجومةخسنمدقأَّـنأملعيتاديدديسلاَّـنأَّـدبالو
ةطوطخملاامأ-يرجهلايناثلانرقللعجرتمويلانآرقلل
.ةدوجومتسيلفةيلصألا

سدقملاباتكلايف»هللا«

مالكسدقملاباتكلاله«هبِّـيتكنم٢٢ةحفصيف
ةيبرعلاةملكلاانيرتاهنأمعزيةذبنعبطتاديدديعي»؟هللا

؟هللامالكسدقملاباتكلاسدقملاباتكلايف»هللا«
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باتكللدليفوكسةمجرتيفةدوجوم»ALLAHهللا«
عوضومةلاحلاهذهيفليلدلاَّـنإفظحلانُسحلو.سدقملا
دجنسدقملاباتكللدليفوكسةمجرتيفف.هلمأتنلانمامأ
َّـنإلوقي)هسفنصنلايفسيلو(باتكلاشماهيفًاقيلعت
وهو.»ELOHIMميهولإ«وهةيربعلاةغللايف»هللا«مسا
هالأ«و،ةوقاهانعمو»ELلإ«نيتملكنمٌقتشم

ALAH«فلحياهانعمو.

،دليفوكسةمجرتشماهبءاجامىلعتاديدقّلعيو
برلامساَّـنأًاريخأاوفرتعاىراصنلاَّـنأودبي«:لوقيف
ةقيقحلاهذهةبوعصلمهنكلو.»Allahهللا«وهحيحصلا

اهتلتيتلاةعبطلايفو.ةدحاو)L(ـباهتباتكباوماقمهيلع
ًامامتةقباطمتناكسدقملاباتكللدليفوكسعجرمنم
نأاوعاطتساديةَّـفخو»ةراطشب«مهنكلو،ةقباسلاةعبطلل
.)٢ةحفص(»رثأاهلَقبيملف»ALAH«ةملكنماوصَّـلختي

!اهرّوصتبعصيةطقنىلعليلدتلالواحيانهتاديدو
اهلعجيفيكف،»فلحي«اهانعمةيربعلا»ALAH«ةملكف
َّـنإ!؟»هلإلا«ينعتةيبرعلا»هللا«ةملكَّـنأىلعًاناهربتاديد
يأىلعو،قطنميأبف!ةيبرعلايهتسيلةيربعلاةغللا
؟تاملكلاتاديدللحيساسأ

ةعبطيف»ALAH«ةملكفذحَّـنأتاديدضرتفيو
امنيب!ديلاةَّـفخىلعليلددليفوكسةمجرتنمةثيدح

باتكلاّصنيفسيلو،يريسفتشماهيفتءاجةملكلا
َّـنإهباتكنم١٧ةحفصيفتاديدلوقيو!سدقملا
نمًاءزجةحفصلالفسأشماهلانوربتعيالنييحيسملا
اهعضييتلاسيياقملابتاديدمزتليالفيكف-هللاةملك
!؟هسفنب

ةينايرسلانمقتشمفةيبرعلاةغللايف»هللا«مساامأ
لبقةلالجلامسايهةملكلاتناكو»ALAHAاهالأ«
كانهسيلف.هللادبعنباوهنيملسملايبندمحمف،نآرقلا
هتروثيعدتسيامكانهسيلو،هتبثينأتاديدديريام
باتكللدليفوكسةمجرترشان»ديةفخ«ىلعهناجيهو
!سدقملا

سدقملاباتكلايفةلثامتملاتارقفلا

هبتكيذلالصفلاعمعُّسوتبلماعتننأجاتحنال
َّـنأهرارقإىوسهيفسيلف»ةنوعلمتافارتعا«ناونعبتاديد
انضَّـرعتيتلاكلتلثمةيّصنءاطخأنمىناعدقليجنإلا

سفنًاضيأههجاوتنآرقلاَّـنإانلقدقلو.قبساميفاهل
املمامتهايأريعننأانيلعَّـنأدقتعنالكلذلو،لكاشملا
.ةيدجريغرومأنمتاديدهريثي

لاقتاديدلأطخلاحدافحيرصتل،ةدشببَّـجعتناننأريغ
اهبرخافتيةفلتخمةطوطخمفالآةعبرأنيبنم«:هيف
مهزُّيحتعمقفتتطقفًاعبرأةسينكلاءابآراتخا،نويحيسملا
.)٢٤ةحفص(»انحويواقولوسقرموىّتمليجانأاهومسأو
،هعوضومببيهرلاهلهجنعتاديدفشكيىرخأةرم
ًارفس٢٧نمخسنيهةطوطخمفالآةعبرألاهذهَّـنأثيح
يهتاطوطخملاهذهنمتائمو.ديدجلادهعلااهنمنَّـوكت
هذهلثمَّـنأو.اهيلإراشملاليجانأةعبرألانمخسن
التاديدهبتكامَّـنأجتنتسننأىلعانربجتتاحيرصتلا
باتكللًايملعًادقنربتعُينأ-لايخلاهبعسَّـتاامهم-نكمي
باتكلادضبخاصلابابسلانملباووهلب!سدقملا
ةدشلاغلابلاهلماحتىوسهلهجقباطياللجرنم،سدقملا

.سدقملاباتكلادض

ةحفصلايفحوضوبهسفننعفشكيلماحتلااذه
الةسمخلاىسومبتكَّـنأتاديدمعزيثيح،ةيلاتلا
رافسأف.ىسومتاملكالوهللاةملكاهرابتعانكمي
ِملُّبَّـرلاَلاَق«:لوقتىسوم

ُ
بئاغللباطخاذهو»ىَسو

دقف،ةباتكلابيلاسأكرديالتاديدَّـنأكو.ًاريثكرركتي
تاديدو-بئاغلاريمضبهسفننعملكتينأىسومراتخا
لّجسيثلاثصخشنم«يتأتتاملكلاهذهَّـنأمعزي
تاديدمالكَّـحصاذإف.)٢٥ةحفص(»اهنععمسًاثادحأ

نوكيالف،نآرقلاىلعًاضيأّحصيوهف،ىسومرافسأنع
صخشةباتك«لب،يبنتاملكىتحوأهللاةملكنآرقلا
ْذِإ«:نآرقلايفأرقناننأل.»اهنععمسًاثادحألجسيثلاث
هللاٱَلاَق

ةروس(»َكْيَلَعيِتَمْعِنْرُكْذٱَمَيْرَمَنْبٱىَسيِعاَيَُّـ
يفىسوملبرلامالكنيبًاقرفىرنالو.)٥:١١٠ةدئاملا
ىرناذكهو.نآرقلايفحيسمللهللامالكوسدقملاباتكلا
الاذهتاديدقطنممدختسيسدقملاباتكللدقنيأَّـنأ
.لثملابنآرقلابيصيفدترينأدب

رخسيامك(هتومليصافتىسومبتكيملعبطلابو
وهو،عوشييبنلا،ىسومةفيلخهبتك٣٤ةينثتلاف)تاديد
ةرشابميلاتلاو،همسالمحييذلارفسلابتكيذلاًاضيأ

.هللاءايبنألهللايحواهلكةاروتلاف-حاحصألااذهل

عوضومهبيتكنمسداسلالصفلايفتاديدلوانتيو
نمًاليلدكانهَّـنأًاضرتفمأدبيو.ةعبرألاليجانألاةلاصأ

؟هللامالكسدقملاباتكلاسدقملاباتكلايفةلثامتملاتارقفلا
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ليجنإلابتاكوهسيلىّتمَّـنأتبثيىّتمليجنإلخاد
هسفننعملكتيىّتمَّـنأبكلذللعيو.)٢٦ةحفص(لوألا

اذهفعضقبساميفانيأردقو.بئاغلاريمضبليجنإلايف
هنإهنعنوملسملالوقييذلانآرقلاف.ريكفتلانمجهنلا
.بئاغلاريمضبهللانعًانايحأهيفمالكلاءيجي،هللامالك
يأةلاصأنأشبملسملداجيفيككردننأعيطتسنالو
هسفننعثدحتيهبتاكَّـنأدرجملسدقملاباتكلانمرفس
.بئاغلاريمضب

اهبتاكلىّتمليجنإةمدقملةروصهباتكيفتاديدمدقيو
بَسَن«:سبيليفلوقي.ربكأًامهفمدقتسبيليف.ب.ج
مظعمنكلو،لوسرلاىّتمىلإةراشبلاهذهميدقلاثارتلا

نآلاهوعدنيذلابتاكلاو.يأرلااذهنوضفريمويلاءاملع
،ةضماغلارداصملاىلعدمتعاتقولاراصتخاوةحارلل»ىّتم«
.)٢٨ةحفص(»يهفشلاثارتلانمةعومجمتناكامبريتلا
ريكفتلا«ىنعمفرعيصخشيأَّـنإ:لوقنقيلعتللو
:ةيلاتلاقئاقحلايفًايلمركفيس»ميلسلا

عامجإلابليجنإلااذهركبملايحيسملاديلقتلابسن)١(
يذبسيل»مويلاءاملع«ضعبداقتعاو.ىّتمريشبلاىلإ
يفاوشاعنيذلاكئلوألةيعوضوملاةداهشلاةهجاوميفنزو
.ةرملوألعِّـزُووليجنإلاهيف)بتُك(خسُنيذلاتقولا
وهىّتمَّـنأنوضفريمويلاءاملعلكسيلَّـنأحضاوو
يتلاءاملعلانمةنيعمةسردماهنإ.ليجنإلااذهبتاك
،ةقيلخلاةديقعبنونمؤيالنيذلاكئلوأمه،كلذلعفت
َّـنأنمنوئزهتسيامك،ةفارخنافوطلاوحونةصقنوربتعيو
َّـنأةقثىلعنحنو!توحنطبيفمايأةثالثىضمأنانوي
ءالؤهلثمردقنونِزيفيكنوفرعينيملسملاانءارق
صصقلاهذهَّـنأبنوُّرقينيذلاءاملعلاامأ.»ءاملعلا«
وهىّتمَّـنأءانثتسانودبونولبقيمهنإفةيخيراتقئاقح
.ليجنإلااذهبتاك

لكب«لازالليجنإلااذهبتاكَّـنإسبيليفلوقي)٢(
ريغللوقعمليدبالثيح،ىّتمىَّـمسُينأنكمي»ةحار
يفهريغًابتاكضرتفيملىلوألاةسينكلاخيراتَّـنأامك،كلذ
.تاقوألانمتقويأ

يفةضماغيه»ةضماغلارداصملا«هنوّمسيام)٣(
لايخهبىحوأيذلامهولاةليصحاهنألطقفمهرظن
ةفارخيهلب،طقفةضماغتسيلاهنإ.»مويلاءاملع«
ىلععونيأنميخيراتليلدكانهسيل.فئازدقتعمو

تقويأيفدوجواهلناكةيهفشلاديلاقتلانمةعومجمَّـنأ
.تاقوألانم

ىواكشلًايدجًامامتهايطعننأبعصرمألهنإ
رركم٣٧ءايعشإَّـنأو،سقرمنعلقنىّتمَّـنأىلعتاديد

لثمَّـنأبهضارتفاهيلعينبييذلاهقطنمَّـنإ.١٩كولم٢يف
ةملكوهسدقملاباتكلانوكينأيفنييفرحلالقنلااذه
فرعينأءرملاجاتحيو.هتعباتمانيلعبعصيقطنم،هللا
هعبتييذلاجهنلاةقامحفشتكيلسقرمليجنإةيفلخطقف
ءابآنموهوسايبابانللجسدقل.هلدجيفتاديد
ليجنإلتامولعملاردصمناكسرطبلوسرلاَّـنأةسينكلا
ةايحنعةرشابمتامولعمسرطبىدلتناكدقف،سقرم
ءاجسرطبلثدحيذلارييغتلاو.ىّتمنمرثكأحيسملا

يذلارييغتلاامنيب،عبارلاحاحصألاىّتمليجنإيفهركذ
ةريبكةرتفدعبيأ،٩حاحصأيفهركذيىتّمةايحيفىرج
سرطبناكو.سرطباهدهاشةريثكثادحأاهيفتَّـمت
ةعقاوسرطبدهاشدقل.ىّتمفالخبحيسملاعمًامئاد
ناتسبيفًارضاحناكامك)٩:٢سقرم(يلجتلا

يفًابئاغناكىّتمامنيب)١٤:٣٣سقرم(يناميسثج
.نيتلاحلا

نكميهليجنإلًاردصمدجينأعيطتسيىّتمنكيمل
صننعلقنهنأثيحو.اذهنمرثكأهيلعدامتعالا
نكميفيككردننأعيطتسنال،سدقملاباتكلليليجنإ
!!ليصأباتكوعجرمكهرابتعاهليجنإدقفينأ

باتكلاتاياورَّـنأنهربينأعيطتسيتاديدناكاذإو
بتكيفتاهباشتماهلَّـنأىلعاهمّدقييتلاكلتك-سدقملا
هذهَّـنأو،ليجانألاىلعًايخيراتةقباس-ىرخأةسدقم
لوانتنانكلنذإ،ةيلايخصصقوأتافارخةعومجملامعألا
يفةريثكصصقدجوتنكلو!رثكأةيدجبطاقننمهريثيام
يفتاهباشتماهلامنيب،يقيقحخيراتاهنأىلعتمِّـدُقنآرقلا
هقلخةصقو،روسرشعيفتدرومدآةصقف.هسفننآرقلا
فارعألاوةرقبلايفهطوقسو،صوفهكلاورجحلايفتدرو
.ةينآرقةروسنيرشعوسمخيفتدروميهارباةصقو.هطو
ةيدوهيلاصصقلابتكيفتاهباشتمنآرقلاصصقلنأمث

لتقةصقنآرقلالجسيًالثمف.مالسإلالبقامةرتفيف
ةصقيهو)٣٢-٥:٢٧ةدئاملاةروس(ليباههاخأنيياق
الةينآرقةفاضإدجناننأىلع.نيوكتلارفسيفةدوجوم
ُهللاٱَثَعَبَف«:نآرقلالوقيف،سدقملاباتكلايفاهلهيبش
يفُثَحْبَيًاباَرُغ »ِهيِخَأَةَأْوَسيِراَوُيَفْيَكُهَيِرُيِلِضْرَألٱِ
ةيبعشلاصصقلليدوهيباتكيفو.)٥:٣١ةدئاملاةروس(
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نأىلإ،هتثجبلعفياذامفرعيملوليباهىكبمدآَّـنأأرقن
ررقكلذدنع.تيملاهنيرقنفديوضرألايفرقنيًابارغىأر
رازاعيلأيبرلاباتك(بارغلالعفاملثملعفينأمدآ
،بارغلاىأريذلاوهنيياقَّـنإنآرقلالوقيو.)٢١لصف
ًالضفنكلو.هآريذلاوهمدآيدوهيلاباتكلايفامنيب
نيتصقلانيبهباشتلاَّـنإفريغصلافالتخالااذهنع
َّـنأودبيف،نآرقلاقبسييدوهيلاباتكلاَّـنأثيحو.حضاو
نمًاءزجاهلعجيل)بسانمليدعتب(ةصقلاذخأنآرقلا
اذاملانلاولوقيلف،ًاضفرجاتنتسالااذهيقلاذإف.يحولا
.هنوضفري

َليِئاَْرسِإيِنَبَىلَعاَنْبَتَكَكِلَذِلْجَأْنِم«:نآرقلايفأرقنو
يفٍداَسَفْوَأٍسْفَنِْريَغِبًاسْفَنَلَتَقْنَمُهَّـنَأ َلَتَقاَمَّـنَأَكَفِضْرَألٱِ
ةروس(»ًاعيَِمجَساَّـنلٱاَيْحَأاَمَّـنَأَكَفاَهاَيْحَأْنَمَوًاعيَِمجَساَّـنلٱ
ملولامكةيآلاهذهرهظتىلوألاةرظنلادنع.)٥:٣٢ةدئاملا
صخشتوموأةايحنوكتاذامل.اهلبقامبةقالعاهلنكت
.حضاوريغرمأاذه؟يرشبلاسنجلالكةدابإوأءايحإك
نيبلصولاةطقندجنرخآيدوهيديلقتلعجرنامدنعنكلو
ءاملعريسفتيهو(انشملاىلإانهعجرنو.اهالتاموةصقلا
يدوهيلاّرسفملادجنثيح)ةاروتلارافسألدوهيلانيدلا
»َّـَيلِإٌخِراَصَكيِخَأِمَدُتْوَص«:ةلئاقلا٤:١٠نيوكتسبتقي
مديأ،عمجلاب»ءامد«ةملكبدرفملاب»مد«ةملكلدبتسيف
ءاوحومدآلرمألاهيجوتهبشيوهو.هلسنمدوليباه
اوطبها«ىنثملاةغيصبالعمجلاةغيصبةنجلانمطوبهلاب
.»ودعضعبلمكضعب

ًادحاوًادرفلتقيْنَمَّـنأرهظُيلًادرفناسنإلاقلخدقل
دحاودرفةايحظفحينمَّـنأو،هلكسنجلالتقامنأكف
ًاقبطو.)٤:٥ميردهنسانشم(هلكسنجلاظفحامنأكف
مادختساَّـنإف،تاملكلاهذهبتكيذلايدوهيلاملعملل
نكلودحاولجرمدطقفسيلينعيعمجلاب»ءامد«ةملك
.هيفًاغلابمًانيمختاذههريسفتربتعننحنو.هلسنلكمد
يفيهلإلايحولانوكيفيك:لأسننأنورطضماننكلو
الإاننكميال؟يدوهيملعمتادقتعملًاحضاوًاراركتنآرقلا
ةمألالماكبقلعتملاميلعتلااذهذخأنآرقلاَّـنأجتنتسننأ
هذهتأشننيأنمركذينأنود،يدوهيردصمنم
.ةلصلا

صصقلاونآرقلانيبقفاوتنمبارغلاةصقهيوحتامَّـنإ
دحاولجرلْتقَّـنأةفسلفقفاوتمث،ةيدوهيلاةيبعشلا
ىلعًايوقًادرحوضوبىرناننالعجي،هعمهلسنلتقنمضتي
بابنمتاديدىلعو!اهلرربماليتلاتاديدتامُّجهت

ًابتكةينآرقتارقفضعبهباشتفيكانلرسفينأىلْوأ
.ةيبعشلاصصقلانعةيدوهي

نونمؤينيذلافصيثيحلصفلااذهتاديدمتتخيو
ةملكيهسدقملاباتكلايفةطقنوةلصافوةملكلكَّـنأ
النحنو.)٣٣ةحفص(»نوباَّـخصلاليجنإلاةاعد«مه،هللا
اهانسرديتلاةلدألاءوضيفنكلونيبّصعتملاعمفطاعتن

نآرقلاةاعددحأ«تاديدوعدننأعيطتسن،نآلاىتح
.»نيباَّـخصلا

سدقملاباتكلايفةموعزملاتاضقانتملا

َّـنأءاعداب»ةيحالصلارابتخا«عباسلاهلصفتاديدأدبي
َّـنأأرقنثيح٢٤:١يناثلاليئومصرفسنيبًاضقانتكانه
مايألارابخأرفسو،ليئارسإينبيصحيلدوادكَّـرحبرلا
لعفلهكَّـرحيذلاوهناطيشلاَّـنأركذيثيح٢١:١لوألا

سدقملاباتكلابةلوقعمةفرعمهلصخشيأو.كلذ
ىوسًائيشمدقيالتاديدَّـنألاحلايفكرديسنآرقلاو
ةينيدلاةفسلفللةزيممةفصلميلسلاريغوهنمسوئيملاهمهف
يقلتةهباشمةرقفدجننآرقلايفف.نيباتكلانمٍّلكل

لَسْرَأاَّـنَأَرَتَْملَأ«:عوضوملااذهىلعًاءوض
ْ

َىلَعَنيِطاَيَّـشلٱاَن
لٱ
ْ

هللاَّـنأانهىرن.)١٩:٨٣ميرمةروس(»ازَأْمُهُّزُؤَتَنيِرِفاَك
لسي

ِّـ
يذلاوههللاَّـنأعمو.نيرفاكلاىلعنيطايشلاط

يفمهتراثإلنيطايشلامدختسيهنإف،كابرإلاوىذأللمهكرحي
مدختساودواددضهللالمعةقيرطلاسفنبو.هاجتالااذه
أرقنهباشموحنىلعو.ليئارسإءاصحإىلعهِّـثحلناطيشلا

ًاناطلسيطعُأناطيشلاَّـنأسدقملاباتكلاببويأرفسيف
دعباميفملكتهللانكلو.)١:١٢بويأ(هيذؤيلبويأىلع
يفف.)٢:٣بويأ(بويأدضكرحتيذلاوهناكولامك
نمهنأكلذفصونكمي،ناسنإلاناطيشلاريثيتقويأ
.ًائيشققحينأناطيشلاردقيالهللانذإنودبهنأل،هللا
:٢ةرقبلاةروسلًاريسفتفاشكلايفيرشخمزلاهلاقامكيلإو
هللاٱَمَتَخ«٧

هبوُلُقَىلَعَُّـ مِهِراَصْبَأَىلَعَوْمِهِعْمَسَىلَعَوِْمِ
الإ.رفاكلاوأ،ةقيقحلايفمتاخلاوهناطيشلاف«:»ٌةَواَشِغ
هيلإدنسُأ،هنَّـكموهردْقأيذلاوهناكامل،هناحبسهللاَّـنأ
.»بِّـبسملاىلإلعفلادنسُيامكمتخلا

نأبجي،تاديدلثمةربخلايميدعًاصاخشأَّـنإ
نيروهشمءاملعنمنآرقلاةفسلفوهقفيفًاسورداوذخأي
ببسبةيرخسللمهسفنأاوضّرعُينألبق،يرشخمزلالثم
.سدقملاباتكلاىلعهلرربماليذلامهموجه
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ببسبسدقملاباتكلاةحصيفكوكشلاتاديدراثأو
ءيشالو(.ةاروتلارافسأنمرخآورفسنيبماقرأفالتخا
هراثأاملكَّـنأحضاولاو.)ديدجلادهعلايفكلذنم
هلةميقال،ًءاطخأهربتعيامو،ةديقعىلعرثؤيالتاديد
.لككسدقملاباتكلانومضمىلع

نمةيمهألاةليلقًءاطخأنوكتدقهذهَّـنأىفُخيالو
هراثأاملكىلعةيحيضوتًادودركانهنكلو-نيخسانلا

.تاديد

ليئومصيرفسيفعوجلاتاونسددعنيبقرفلاف.١
ثالث(٢١:١٢لوألامايألارابخأو٢٤:١٣يناثلا

رفسبتكيذلايبنلاَّـنأهعجرم)ًاعبسوأتاونس
امهيفلقي،ةفيفخةعاجمنمنيتنسبَسَحليئومص

نمنينسثالثمث،رطملامادعنالنوزخملاماعطلا
ةفيفخةعاجمنمنيتنسبَسحاهدعبو،ةديدشةعاجم
.رطملالوزندعب

١٠:١٨يناثلاليئومصيفتابكرملاددعنيبقرفلاو.٢
:١٩لوألامايألارابخأيفاهددعو)ةبكرمةئامعبس(

ليئومصبتكيذلايبنلاَّـنأ)ةبكرمفالآةعبس(١٨
رفسبتكيذلايبنلاامأ،تابكرملاددعبتكيناثلا
يفنيذلالاجرلاددعبتكفلوألامايألارابخأ
.فالآةعبسراصف،ةرشعةبكرملكيف.تابكرملا
الو.تابكرملا»لتق«دوادَّـنإهلوقكلذىلعليلدلاو
ركذامأ.تابكرملاالناسرفلامهاولتُقنيذلاَّـنأكش

مهنألف،ىرخأةرمناسرفكوةرمةاشمكلاجرلا
.ليخلاىلعىرخأوةاشمةرماوبراحت

لوألاكولمرفساهدرويامكضوحلاةعسنيبقرفلاو.٣
رابخأرفساهدرويامكةعسلانيبو)ثبيفلأ(٧:٢٦
يذلايبنلاَّـنأ)ثبفالآةثالث(٤:٥يناثلامايألا
نودبضوحلاهعسيامركذيلوألاكولملارفسبتك
يبنلاامنيب،هيفلاستغالادنعهيتفاحىلعضيفينأ
ضوحلاةعسركذيناثلامايألارابخأرفسبتكيذلا

.ءاملابهرخآلئلتميامدنع
ناكهنأركذي٩:٢٥يناثلامايألارابخأرفسَّـنأامأ.٤

رفسركذيامنيب،ليخدوذمفالآةعبرأناميلسل
دوذمفلأنوعبرأهلناكهنأ٤:٢٦لوألاكولملا

ليخدوذمفالآةعبرأهلناكناميلسَّـنألف،ليخ
ريبكلادوذملاف-ةريغصدواذمةرشعدحاولكب،ةريبك
.ليخلانمسوؤرةرشععسي

ًاضقانتكانهَّـنأانيعَّـدالتاديدقطنمانلمعتساولو
دنعةنسفلأكهللادنعدحاومويثيح،نآرقلايفًاسوملم
مويجراعملاةروسيفامنيب)٣٢:٥ةدجسلاةروس(ناسنإلا
ىلعف.)٧٠:٤جراعملاةروس(ةنسفلأنيسمخكدحاو
!ةنس٤٩٠٠٠نآرقلانمتفتخافيكانلرسفينأتاديد

سدقملاباتكلايفةحضافلاتاباتكلا

ىلعريثكلاتاديدينبيهبّيتكنمنماثلالصفلايف
)٣٨نيوكتلارفس(راماثيهوهمراحمىدحإباذوهيانزةصق
رفس(هيتنبابطولةقالعةصقلثمةهباشمىرخأصصقو
السدقملاباتكلاَّـنأاذهىلعتاديدينبيو.)١٩نيوكتلا
.هيفصصقلاهذهلثمدوجولهللاةملكنوكينأنكمي

الف.ريكفتلانمطخلااذهعُّبتتانيلعبعصلانمو
رهظُيهنأدرجملهللاةملكهنإلوقيًاباتكضفرننأنكمي
لكَّـنإ.مهتالاحأوسأيف-سانلانسحأىتح-سانلا
هنكلو،ناسنإلاّرشبلصتتتاديداهبمجاهييتلاصصقلا
.ءايقتألانيحلاصلاصصقلفغي

ماتوةسادقلايلكهنأبهلكسدقملاباتكلايفهللارهظيو
لوقيالتاديدَّـنأءادعسنحنو.هتبحميفميظعوحالصلا
لكوهاذهو،مولعضومسدقملاباتكلايفهللاتافصَّـنإ
وهامٌباتكناكاذإامديدحتبرمألالصتيامنيحانمهيام
اياطخنعفشكيسدقملاباتكلاناكاذإف.هللاةملك
.مهنسحأتالزيطغينأضفريعقاولايفهنإف،رشبلا
حيبستبينعيهنأل،هللاةملكنوكينأبريدجوهفكلذلو
سدقملاباتكلافدهوههللادجمَّـنإ.ناسنإلاالهللادمحو
!ناسنإللفئازلادجملاسيلو

سدقملاباتكلايفًةصقتاديدلهاجتفيكبجعتنو
بتكينأراتخايتلارورشلالكنممظعأًارشفشكت
عبشثبىأردوادَّـنأأرقن١١يناثلاليئومصرفسيفف.اهنع
تلمحامدنعو.انزلااهعمبكتراواهراضحإبرمأفمحتست
.هلةجوزاهذَّـختاوايروأاهجوزلتقىلعدوادلمعلفطب
صصقلاعيمجيواست-ريدقتلقأىلع-ةصقلاهذهَّـنإ
نأةيانعبراتخاهنكلو،اهرشيفًاعمتاديداهيلإراشأيتلا
ةروسيفأرقن.اهركذيًاضيأنآرقلاَّـنأل؟اذامل،اهركذيال
،ةجعن٩٩هلناكدحاو،دوادمامأالثمنيلجرَّـنأ»ص«
ةعستلاجاعنلابحاصبلطو.ةدحاوةجعنهدنعهراجو
َّـنأبدوادمكحف.هراجدنعيتلاةديحولاةجعنلانيعستلاو
هتجعنبلطبهراجقحيفأطخأدقةجعن٩٩هليذلا

؟هللامالكسدقملاباتكلاسدقملاباتكلايفةحضافلاتاباتكلا
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هدضناكلثملاَّـنأكردأدوادَّـنأأرقن،كلذدعب.ةديحولا
اَمَّـنَأُدُواَدَّـنَظَو«:هللاقهللاَّـنأنآرقلاركذيو.ًايصخش
ةروس(»َكِلَذُهَلاَنْرَفَغَفَباَنَأَوًاعِكاَرَّـرَخَوُهَّـبَرَرَفْغَتْسٱَفُهاَّـنَتَف

لانف،اهنعباتيتلادوادةنتفيهامف.)٢٥و٣٨:٢٤ص
.ةباجإلادجنلةاروتلاىلإعوجرلانمانلدبال؟هللاةرفغم
نعدوادثَّـدحناثانيبنلاَّـنأأرقن١٢يناثلاليئومصيف
فورخلجاتحاامدنعهنكلو،فارخلانمعيطقهدنعينغ
دحأهكلمييذلاديحولافورخلاذخأ،ةميلولجأنم
َتْنَأ«:ناثانلاقف،ينغلالجرلاىلعدوادبضغف.همادخ
ًاكِلَمَكُتْحَسَماَنَأ:َليِئاَْرسِإُهٰلِإُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه!ُلُجَّـرلٱَوُه
َكِدِّـيَسَتْيَبَكُتْيَطْعَأَوَلُواَشِدَيْنِمَكُتْذَقْنَأَوَليِئاَْرسِإَىلَع
يفَكِدِّـيَسَءاَسِنَو .اَذوَُهيَوَليِئاَْرسِإَتْيَبَكُتْيَطْعَأَو،َكِنْضِحِ
ِمل.اَذَكَواَذَكَكَلُديِزَأُتْنُكًاليِلَقَكِلٰذَناَكْنِإَو

َ
َتْرَقَتْحٱاَذا

يفَّـَّـرشلٱَلَمْعَتِلِّـبَّـرلٱَمَالَك لَتَقْدَق؟ِهْيَنْيَعِ
ْ

حلٱاَّـيِروُأَت
ْ
َّـيِّـثِ

لَتَقُهاَّـيِإَو،ًةَأَرْمٱَكَلُهَتَأَرْمٱَتْذَخَأَو،ِفْيَّـسلٱِب
ْ

يِنَبِفْيَسِبَت
نتف«فيكنآلاحضاو.)٩-١٢:٧ليئومص٢(».َنوُّمَع
جاتحياممرثكأهلناكدقل.)نآرقلالوقيامك(!دواد»هللا
.همداخلةديحولاةجوزلاهسفنلذخأهنكل،تاريثكتاجوزو
:ناثانهباجأ.»ِّـبَّـرلٱَىلِإُتْأَطْخَأْدَق«:دوادلاقامدنعو
.)١٢:١٣ليئومص٢(»َكَتَّـيِطَخَكْنَعَلَقَنْدَقًاضْيَأُّبَّـرلٱ«
دوادباكتراةياوريفناهباشتمسدقملاباتكلاونآرقلاف
:نيرمألوقىلعزكرننألطقفجاتحنو.عبشثبعمانزلا

نعةصقلاهذهلهاجتينأراتخاتاديدَّـنأحضاو)١(
.نآرقلايفاهقباطياماهلَّـنأفرعيهنأل،دوادرش

دجويالف،سدقملاباتكلاةياورديؤينآرقلاَّـنإ)٢(
.تاديداهمجاهيصصقنمهبدروامىلعميلسضارتعا

بنذيألمهباكتراو،محلومدنممهءايبنألاعيمج
نكميالو،رشبلارئاسنأشمهنأش،ًامتحمًارمأناكميسج
فشكامنيحءايبنألامحريملهنألسدقملاباتكلامجاهننأ
يألثم،ةبوبشمةفطاعلجرناكهسفندمحم.مهلامعأ
،دحاوتقويفتاجوزعستهلناكهنأمغرو.رخآلجر
اهيلععقينمرشاعينأيفهتبغرحبكينأعطتسيملهنكل
تلزنامدنعو.رودلابةدحاولكةرشاعمنمًالدبهرايتخا

رشاعينأ»ًايهلإًانذإ«هتطعأيتلاو٣٣:٥١بازحألاةروس
هتجوزهلتلاق،كلذيفبغريامنيحهتاجوزنمًايأ
حيحص(»كاوهيفكلعرسيهللاَّـنإ«:ةشئاع،ةلضفملا
.)٢٩٥ةحفص٦دلجميراخبلا

نأنودشاعيذلاديحولاناسنإلاوهفحيسملاامأ
لأسيو.رشبلايقابتافعضوتابغروتاوزنلعضخي
يأتحت:٣:١٦سواثوميت٢يفءاجامءوضيفتاديد
فوسو؟اهركذييتلاصصقلابترننأعيطتسنناونع
:هلاؤسىلعًاباوجهيطعأ

كلذيفامبةاطخسانلالكَّـنأب:ميلعتلالجأنم.١
،نارفغلاىلإةجاحيفعيمجلاو.سانلانسحأوءايبنألا
.عوسيحيسملايفهللاةمعنةبهوهيذلا

رشلاناسنإلابكترينأنكميال:خيبوتلالجأنم.٢
.بقاوعلاينجينأنودهللادض
بكترادقلو.فسويهقيقشنمربكأاذوهيناكدقل

نمفرعينأنود(هدلوةجوزعمبيعملامثإلااذوهي
ةجوزعممثإلابكترينأضفرفسوينكلو.)نوكت
اثجامدنع،فسويأفاكواذوهيهللابقاعو.رافيطوف
مهو،رصممكاحفسويمامأًاعيمجهتوخإواذوهي
!مهقمركسمييذلاماعطلاهنمنوبلطي

هنكل،انبونذانلرفغيدقهللاَّـنأمغر:ميوقتلالجأنم.٣
دقل.انلريخاذهيفَّـنأل،اهجئاتننميناعنانلعجيدق
نمىناعهنكلو،انزنمهبكتراامعنارفغلادوادلان
مهاسدقو.هتيطخلةجيتنهتايحيفةريبكمئازهعبرأ
ةرممثإلاكلذلثمبكتريملف،هميوقتيفكلذ
.ىرخأ

انيرتًاعيمجثادحألاهذه:ربلايفبيردتلالجأنم.٤
رشأطقفهيدلنكل،ثورومٌربهيفسيلناسنإلاَّـنأ
عظفأبكترينأةصرفلاهلترفاوتاذإتايناكمإلا
يذلاهللاربنعشتفننأوهانزوعيامو.رورشلا
.حيسملابناميإلابهلانن

لَق«:الئاقَّـىلصءاركنلاهتميرجنعدوادباتنأدعب
ْ

ًاب
يفْقُلْخٱًاّيِقَن يفْدِّـدَجًاميِقَتْسُمًاحوُرَوُهللاَااَيَّـِ َال.ِيلِخاَدِ
طَت
ْ

لٱَكَحوُرَو،َكِهْجَوِماَّـدُقْنِميِنْحَر
ْ

.يِّـنِمُهْعِزْنَتَالَسوُّدُق
:٥١رومزم(»ِينْدُضْعٱٍةَبِدَتْنُمٍحوُرِبَو،َكِصَالَخَةَجَْهبِيلَّـدُر

١٢-١٠(.

نعةبوتلابهللاربىلعاولصحينأةاطخلاعيطتسي
دق.صالخلالاونلهيفةقثلاوهللانارفغبلطومهاياطخ
لَواوُبوُت«:هلوقبكلذنعلوسرلاسرطبَّـربع

ْ
ُّلُكْدِمَتْعَي

ملٱَعوُسَيِمْسٱَىلَعْمُكْنِمٍدِحاَو
خلٱِناَرْفُغِلِحيِسَْ

ْ
اوُلَبْقَتَف،اَياََط

لٱِحوُّرلٱَةَّـيِطَع
ْ

.)٢:٣٨لسرلالامعأ(»ِسُدُق

؟هللامالكسدقملاباتكلاسدقملاباتكلايفةحضافلاتاباتكلا
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حيسملابسنةلسلس

كانهَّـنأًاضرتفمهبِّـيتكنمريخألالصفلاتاديدأدبي
يليجنإيفتءاجامكحيسملابسنةلسلسنيبًاضقانت
امكءامسألايفريبكفالتخادوجولكلذو،اقولوىّتم
يأريف-نيتمئاقلانيبفالتخالااذهو.نابتاكلااهدروأ
»كبترمبذاكنيبتاكلانمًالك«َّـنأتبثي-تاديد
قدصننأانمهفىلععْقولاديدشرمألهنإو.)٥٤ةحفص(
ميلعتقدصأوسدقأليجستىلعاورباثًالاجرتاديدماهتا

امك»نيكبترمنيبذاك«اوناكمهنإلوقيف،ةيناسنإلاخيراتيف
ىلعهلماحتيفتاديدكراشنالاننأظحلانسحلو!معزي
لاؤسلااذهصحفننأكلذلعيطتسنو،سدقملاباتكلا
.ةيعوضومب

نيتلسلسبدَّـدحمناسنإلابسنَّـنأةحضاولاقئاقحلانم
نمةيناثلاو،هيبأنمامهادحإ،امهلثلاثالبسنلانم
دبالناكنكلو،عوسيليدسجلابألافسوينكيمل.همأ
،هبسنةلسلسبقلعتياميفهوبأهنأىلعهيلإرظنُينأ
بسنىّتمبتكيكلذلو.ةيدوهيلاةعيرشلاماظنبسحب
نعكلذدعبهتياوريفو.فسويةرسأةهجنمعوسي
هرمأّيلوهرابتعابفسويرودىلعزكريحيسملادلوم
.همأميرمبيطخهرابتعابو،يعيبطلا

َّـنأنَظُي«٣:٢٣اقوللًاقبطهنأًاضَرَعتاديدركذيو
يأفيضينأنود)٥٢ةحفص(»عوسيابأناكفسوي
بسنحاتفمدجن،ةدحاولاةملكلاهذهدنعو،انهو.قيلعت
نيذلافلَّـسلاةمئاقيفف.اقولليجنإيفدروامكعوسي
ىلعزكريهنأمغرو.ةأرمالًاركِذدجنالمهءامسأركذي
اهبسنةلسلسليتأيامدنعهنأالإ،حيسملاةدالويفميرمرود
»فسوينباّنظُيناكامك«لب،ميرمنباكعوسيفصيال
عضو،روكذلانمبسنلاةلسلسبظفتحيىتحهنأىنعمب
نأًادجًاصيرحاقولناكدقو.اهمسانمًالدبفسويمسا
كانهنوكيالىتحبسنلاةلسلسيف»نَظُي«ةملكركذي
ةلسلستسيلاهنأهءاّرقمهفُيىتحو،اهنأشبسبليأ
معزيامًاروفليزيطيسبلاحرشلااذهو.فسويبسن
تحُرشدقةقداصلاقئاقحلاَّـنأمغربو!ضقانتهنأتاديد
يفنوُّرمتسيلماحتلامهامعأنيذلاَّـنإف،نورقلاّرمىلع
!ناضقانتماقولوىّتمَّـنأةينايبصلاةمهتلاهذهليك

ٍضقانتدوجوبهمعزىلعظفاحينأتاديدلواحيامنيبو
حيسملايطعيهنأىّتممهتيوهف،سدقملاباتكلاباَّـتُكنيب

نمةانز«ءامسأىّتمركذيذإ،ةيزخمفلسةلسلس
ىّتمليجنإانصحفاذإف.)٥٢ةحفص(»ءارقحلافالسألا
يتلاراماثَّـنه،عوسيبسنةلسلسيفءاسنعبرأدجن
نمةرهاعيهوباحارو،اهمراحمنموهواذوهيترشاع
عمتنزيتلاعبشثبًاريخأو،ةيممأاضيأيهوثوعارو،ممألا

.ةريبكةلالدهلرمأعبرألاةوسنلاءالؤهىّتمرْكذو.دواد
تناكولونهئامسأركذبعوسيةناهإْدِريملهنأحضاوف
ىّتمرَكَذلفلَّـسلااذهلثمبلصتتراعةمصويأكانه
.ةقفروةراسلثمَّـنهنمعوسيردحناتايقتءاسنءامسأ
كئلوأءامسأديدحتلاهجوىلعركذينأراتخااذاملف
ام؟»هفلسةلسلسةواقنندسفأ«يئاللاعبرألاةوسنلا
يذلالفطلاف!كلذىلعهباوجىّتمانيطعيامعرسأ

لَُخيُهَّـنَأل،َعوُسَيُهَمْسٱ«:دلويس
ِّـ

»ْمُهاَياَطَخْنِمُهَبْعَشُص
.)١:٢١ىّتم(

باحاروراماثلثمصاخشألجألملاعللعوسيءاج
لخيلءاج.عبشثبوثوعارو

ِّـ
،مهاياطخنمءالؤهلثمص

ىلعًاممأوأًادوهي،سانلاعيمجلوانتميفهصالخنوكيو
ىدحإيفذيمالتللودوهيللهسفنوهلاقامكو.ءاوسدح

ملٱِلَبٍبيِبَطَىلِإُءاَّـحِصَألٱُجاَتَْحيَال«:تابسانملا
.ىَضْرَْ

ِتآَْملِّـينَأل،ًةَحيِبَذَالًةَْمحَرُديِرُأِّـينِإ:َوُهاَماوُمَّـلَعَتَواوُبَهْذٱَف
.)١٣و٩:١٢ىّتم(»ِةَبْوَّـتلٱَىلِإًةاَطُخْلَبًاراَرْبَأَوُعْدَأل

يتلاةينيدلاتادوهجملاَّـنأروصتتئراقلااهيأتنكاذإف
هللاَّـنأو،هللامامأًاربكلبسُحتنينسلاّرمىلعاهلذبت

ربلانعرمثملاريغكثحبعباتتلنذإ،كبونذنعىضاغتيس
تنأوكدعاسينلوهف،عوسيلرظنتنأكمزليال.يتاذلا

.ركفلااذهب

دقتنكنإو،ةريثككاياطخَّـنأفرعتتنكنإنكل
تنكنإو،ٌربكيفدجويالهنأو،كتاذةقيقحتفشتكا
،عوسيىلإلاعتنذإ،قئاقحلاهذهبتنمآوكسفنعمًانيمأ
كرّهطينأرداقوهو،كلثممهنمصّلخيلءاجدقوهف
.كاياطخعيمجنمكصّلخيو

نمعتاديدتالؤاستعمًاليوطلماعتننأديرنانسلو
دهعلابتكلكَّـنأعوسيدكأدقف،سدقملاباتكلااوبتك
،اهبىحوملاهللاةملكيهدوهيلااهمّلستامكميدقلا
الاهومّلستامكةسدقملابتكلانأنلعأو،اهنمدهشتساو
لثمبسدقلاحورلادهشو،)١٠:٣٥انحوي(اهضقننكمي
بتكلةبسنلابةيحيسملاةسينكلاعقاومعيمجيفًامامتكلذ
بتكللًالماكًادييأتمدقيًاضيأنآرقلاو.ديدجلادهعلا

؟هللامالكسدقملاباتكلاحيسملابسنةلسلس
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ًادمحمَّـنأنلعيهنأل،نييحيسملاودوهيلابةصاخلاةسدقملا
دهشي،هيلعًانميهموباتكلانمهيدينيباملًاقِّـدصمءاج
.)٥:٤٨ةدئاملاةروس(هيلعظفاحيوةحصلابهل

ةمتاخلا

لشفدقل.قبساملكنمةدحاوةجيتنصلختسن
ةملكهنأىلعسدقملاباتكلايفكّكشينأيفتاديد
هسفننعفشكدقل،هلبقنملاَّـموجلثمهلثمو.هللا
.ةيحيسملاةسدقملابتكللهدقنلةميقالدقانك

طقفىرننأًاقحهلفسؤياممهنأ،كلذىلإفاضُي
.هبيتكنمةحفصلكألمتيتلاهكولسيفةيبلسلاحور
املوانتلهبيتكنمناكميأيفدهجيأكانهسيل

ةملكردصتمل.ةيعوضومةقيرطبسدقملاباتكلاهيوتحي
انوعديامملهنإو.سدقملاباتكلانعةدحاوةرمولوةبيط
سدقملاباتكلاأرقينأامناسنإعيطتسينأبجعلل
.يبلسلادقنلاريغهيفسيلًاثحبهنعبتكيمثهصَّـحفتيو
حوربهئراقتاديدهجاويةحفصرخآىلإةحفصلوأنمف
هيعَّـدياملبقننأهعمقحتسيال،فرسملالماحتلانم
.»سدقملاباتكلايفملاع«هنأهسفنل

اولصحينأهءاَّـرقتاديدضحيهبيتكنم٤١ةحفصيف
يذلا»ةقادصلازكرم«نمليجنإلانمةيناجمةخسنىلع
نيديدعلانيملسملانمًادحاوروزأنأةرمتررقدقلو.انل
دقو.ًاسدقمًاباتكنيبلاطانلاوبتك-كلذلةجيتن-نيذلا
يفةدراولاتاديدةحيصنعبتادقباشلااذهَّـنأتدجو
املكلفسأنَّـولمدادمبًاطخعضينأبةحفصلاسفن
باشلااذهعّيضيملو.ةحضافتارقفوأضقانتهنأمعزي
يتلاو،اهنعثحبيناكيتلاصوصنلاىلعروثعلايفًاتقو
ضحدتوكبرتفوساهنأ-ىودجالب-تاديدهدعو
اميفو.)٤١ةحفص(هلباقييحيسمملاعوأرشبميأةجح
لذبيملاهتءارقبهءاَّـرقتاديدبلاطيتلاصوصنلاهذهادع
امفرعيوأسدقملاباتكلاأرقيلدهجيأباشلااذه
.همّلعي

،تنفُددقةيبيلصلابرحلاحورنوكتنألمأنانكدقل
ىلعنوممصمنيملسملانيفلؤملاضعبَّـنأرهظينكل
ىجرُتةدئافيأ.مويلانيملسملابابشبولقيفاهئايحإ

ءاطخأىلعروثعللىوسفدهلالًاباتكئراقعلاطيامدنع
النعثحبللسانلاكرحتيتلاهذهةيلقعيأو!؟هيف

اوأرقينألبقوىتح،باتكيفةضرتفمءاطخأىوسءيش

لاقنيحيحيسمفلؤمنسحأدقل!؟هنمةدحاوةملك
هللااهاطعأةشهدمةملكهنإ«:سدقملاباتكلانع
نعبيغيفوسةملكلاهذهلامجوقمعَّـنإو.ناسنإلل
.»طقفدقنلافدهباهنوأرقينيذلا

نيملسملانمتاباطخمالتسابًاريثكُتعجشتدقل
مارتحالانمًاريبكًاردقنودْبُيو،ليجنإلانمًاخسننوبلطي
نيفلؤمكانهَّـنأتفشتكااملكلذكتعَّـجشتو،هل
سدقملاانباتكنولوانتيملاعلاءاحنأيفنيرخآنيملسم
ةيمالسإةسسؤميهو(ةيمالسإلاةسسؤملاف.ةفلتخمةقيرطب
رثكأًاجهنتعبَّـتا)مالسإلانعبتكةدعترشنةروهشم
ناميإلانعلوقتيهو.سدقملاباتكللًامارتحاوًاجضن
نألملسملاةجاحةيمهأَّـنإ«:اهتاعوبطمىدحإيفيحيسملا
نمريثكسرديامنيبف.ديكأتلجاتحتالةيحيسملاسردي
دقنيملسملانمنيليلقَّـنإف،مالسإلانييحيسملاذيمالتلا
ةلاحلاَّـنإ.ةيدجبةيحيسملااوسردينأمهقتاعىلعاوذخأ
نأمهنمبلطتتمويلااهيفمهسفنأنوملسملادجييتلا
ةساردلةقيرطنسحأَّـنإفديكأتلابو.ةيحيسملااوسردي
ءارآوراكفأللحننأو،اهعبانمريشتسننأيهةيحيسملا
لعفامكصيخرلدجيفضوخلانمًالدب،اهيقنتعم
رفندنوفدمحأ(»يضاملايفنيملسملاباَّـتكلاضعبفسألل
Ahmad(.)٤صةيحيسملانعتامدقموةماعبتك-

von Denffer, General and Introductory Books on
Christianity(.

امكو-فسأللو!هذهةميكحةميلستاملكنماهلاي
يفنيملسملاباَّـتكلاضعبىلعًارصاقرمألاسيلف-انيأر
باتكلادضصيخرلالدجلااذهيفاوضاخنيذلايضاملا
لاثمألالخنممويلاثدحيرمألااذهلازالف،سدقملا

ةبيطلارعاشملايكزننأريغعيطتسنالو.لاّموجوتاديد
مهنإنيملسملاانئارقللوقنامك،هاندروأيذلاسابتقالايف
نعًامامتةهَّـوشمةروصىوسءيشيأىلعاولصحينل
.اذهانباتكيفهيلعّدرنيذلالثمٍتابّيتكنمةيحيسملا

باتكلاىلعهلماحتيفتاديدنوكراشينيذلاَّـنإ
نممهكولسَّـريغتياليكهحّفصتبىتحاومتهينلسدقملا

رامحلثمكمهنأنآرقلامهفصينيذلانوهبشيمهف،هتهج
الرامحلاَّـنأامكف.)٦٢:٥ةعمجلاةروس(ًارافسألمحي
زنكلانولهجيسانلاءالؤهلثمكلذك،هلمحيامةميقملعي
يفريدقلاهللاتيل.ةخطلملامهيديأبهوذخأيذلايحورلا

هقحةفرعمىلإلبقُننأًاعيمجانحنمي،هتبحموهتمحرميظع
.هدجننأنكميامثيحهنعثحبلايفنيبغار،سدقملا

؟هللامالكسدقملاباتكلاةمتاخلا
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نأسدقملاباتكلامهيدلنيذلانيملسملاعيمجتيلو
هنوأرقيذإ،عشملامجوةديجمقئاقحنمهباماوفشتكي
هميلاعتاومهفيواوفرعينأةقداصةبغروحّتفتملقعب
.هتاداشرإو

باتكلاةقباسم

،زيزعلائراقلااهيأ

كلمدقن،ةعونتملاهعيضاومببيتكلااذهلكتسارددعب
صحفاهلالخنمكنكميةقباسملكشبصخلملا
.كتباجاراظتنابنحن.عوضوملااذهصخيامبكتامولعم

؟سدقملاباتكلايفهللاةملكتنَّـودتفيك.١
ملليجنإلاوةاروتلاَّـنأنانهربتنيتينآرقنيتيآبتكا.٢

.افَّـرحتي
نيبوسدقملاباتكلاصوصننيبقرفلاوهام.٣

؟هتامجرت
هتخسنادعامنآرقلاخسنلكقارحإبنامثعرمأاذامل.٤

؟وه
ءايعشإيف»هاملع«وأ»ءارذع«ةملكىنعممهفتفيك.٥

؟٧:١٤
دوعصنعملكتتيتلاديدجلادهعلاتايآضعببتكا.٦

.حيسملا
يفهلعجرمكسقرمليجنإىّتمريشبلامدختسااذامل.٧

؟هليجنإةباتك
رابخأ١عم٢٤:١ليئومص٢يفءاجامِّـرسفتفيك.٨

؟٢١:١مايألا
؟٣٨نيوكتلايفراماثواذوهيةصقيحولالَّـجساذامل.٩

ىّتميليجنإيفحيسملابسنةلسلسنيبقّفوتفيك.١٠
؟اقولو

:انبلاصتاللعقوملابةصاخلاةرامتسالامادختساءاجرلا

www.the-good-way.com/ar/contact

:ىلاةيداعةلاسرلاسراكنكميوا

The Good Way
P.O. BOX 66

CH-8486Rikon
Switzerland

؟هللامالكسدقملاباتكلاباتكلاةقباسم
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