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 رئيس احلياة
 

Ð ¢rchgÕj tÁj zwÁj 
 

The Author of Life 
 

 
 

ٌّ درثصّ إالَّ ثهلل! وثحلُاجر ثبددَا   ز طذُؼاز إذلُاز   ال َىجد كجةٍ ح
 يطهقز أٌ أشنُز وأددَز يؼًج.

وحنٍ مل َكٍ َؼسف َىع ثحلُجر ثنا  يُجْاج ثهللو وْاٍ ثدلُص ْاز     
ػٍ ثدلىس وثنضغُريو حىت جتعد ثدٍ ثهلل؛ ونكُاّ ػاجغ دُُُاج دج عاد     
حُجر دؽسَز حىت إىل ثنفهُخ وثنقربو ونكُّ يف ثنُىو ثنثجنا  ااجو ياٍ    

وْكرث وبول ياسر ػاسف ثسَعاجٌ    حيًّا بذاث اجلسد. دني ثبيىثس 
وؼجْد ودلط ثحلُجر ثبددَز يف ثدلعُح ثنقجةى يٍ ثبياىثس حُااج دقاىر    
ال صصول وال َعىد ػهُّ ثدلىس دؼاد. وْكارث أدزا ثسَعاجٌ ثحلُاجر     

 ثبددَزو حُجر ثهلل.
ْرِ ثحلقُقز َؼذِّس ػُهج ثنقدَط َىحُاج ثنسظاىل يف زظاجنضّ ثبوىل    

سسو واد زأَُاج وَؽاهد وكاربكى دجحلُاجر     فئٌ ثحلُجر ُأظه «ْكرث: 
(. ْكارث  1:1َاى 1)» ثبددَز ثن  كجَش ػُاد ثِح وُأظهاسس نُاج   
 ثهلل ظهاس يف ث عاد   «ُأظهسس ثحلُجر ثبددَزو وٍْ حُاجر ثهللو دلاج   

 (و أٌ ػُديج جتعد ثدٍ ثهلل.1::1يت 1)»
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 ونكٍ ثحلُجر ثبددَز مل صعضؼهٍ يف ثدلعُح إالَّ دؼد أٌ دخم يغ ثدلاىس 
ٍِ نّ ظهطجٌ ثدلىس أٌ إدهُط يف ـسثع يكؽىف ػهً ثنفهُخ. وَاِذَم  وَي
ثدلعُح ثدلسثُْز وْى وثثق يٍ ثحلُجر ثبددَز ثن  فُّ! فهًج يجس ثالدٍ ػهً 
ثنفهُخ وُأَصل إىل ثنقربو وججء ثنؽُطجٌ نُعضهى فسَعضّ وَدض  فُهج ػُجـس 

ْرث ثندْس. وْكرث  ثنُنت وثنفُجءو وجد ث عد َُذك حبُجر إذلُز نُعش يٍ
وأيجو ث عد ثحلٍ ثنقجةى يٍ ثدلىس دعهطجٌ ثحلُجر ثبددَز ثن  فُّ وثن  نّو 
َفَقَد ثنؽُطجٌ ظهطجَّ ػهً ثدلىس ثنرٌ أظعّ غؽًج ػهً ثخلطُاز وثس،و  
يدزكًج أٌ كم أحكجو ثدلىس ثن  ثظضفدزْج يٍ زؤظجء ثنكهُز ثن  اجيش 

ثهلل دجنربثءر وثنضربَسو وثفُضماح   ػهً ثحلعد وثنغػ وثنكرحو ثَضهش ػُد
أَضى أَكسمت ثنقدوض ثنذجز وطهذضى أٌ  «ثنؽُطجٌ أَّ دجنغػ َاَضَم زةُط ثحلُجر: 

َْخ نكى زجم اجصمو  ثنرٌ أاجيّ ثهلل يٍ ثبيىثسو ورئيس احلياة قتلتمىه َُى
 (11و1::1)أع » وحنٍ ؼهىد نرنك.

ِ ثدلؼسكاز  كجٌ أظجض جتعُّد ثدٍ ثهللو ْى ثندخىل ثنسمساٍ يف ْار  
ثخلطرير غري ثدلُظىزر يغ ثنؽُطجٌ وثدلاىس وثخلطُاز وحكاى ثنهؼُاز     
ثنىثاغ ػهً جُعُج. كجٌ الدد أٌ َضجعاد حاىت َعاضطُغ أٌ َ خار     
حكى ثدلىس ثنىثاغ ػهُُج وَهغُّ يف ْرث ث عادو وأٌ يًام خطجَجَاج    

(و حاىت واىس   1::1دا   1أَمًج يف جعدِ ْرث ػهاً ثخلؽاذز )  
اغ َؿ ثحلكى دجدلىس وثنهؼُازو غاري أَاّ كاجٌ     مبقضمجْج زمسًُج يٍ وث

ٍِ ناّ ظاهطجٌ ثدلاىسو ودجنضاج       وثثقًج يٍ ثنُفسر ػهً ثدلىس وػهً َي
ػهً أظذجح ثحلكى يٍ ػفُجٌ وخطُز ودتسُّدو وذناك مبقضماً ااىر    

 ثحلُجر ثبددَز ثن  فُّو ودعذخ ادثظضّ ثدلطهقز ثن  نّ.
دخهاهج زةاُط   وْكرث ثَضهش ثدلؼسكز دني ثدلاىس وثحلُاجر ثنا     
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ثحلُجر حلعجدُج؛ د ٌ أخر يىصُج يف ث عد دجنفاهُخو وأػطجَاج حُجصاّ    
ثبددَز يف ذثس ث عد دجنقُجيز يٍ ثدلاىس. وْكارث ـاجز ناَعاجٌ     

 ؼسكز يغ زةُط ثحلُجرو يف ثدلىس ويف ثحلُجر.
وثدلعُح مل َؽ  أٌ صظم ْرِ ثدلؼسكاز ثدلفاريَز ثنا  دتاش داني      

ذلج غري ثدلُظىز. وياٍ أجام ْارث أظاط     ثدلىس وثحلُجر سلفُز يف رلج
ثدلعُح ْرث ثنعسو ظس حتىُّل ثدلىس إىل ثحلُاجرو ػهاً يعاضىي حفهاز     
ػؽجء ظسثةسَز ظكخ فُهج كم حذّ يف ذدُحاز ظاسَز ُزفؼاش ػُاهج     

أيج َعىع اذام ػُاد ثنففاحو     «ثنعكني كًج ُزفؼش يٍ َد إدسثُْى: 
ثِحو إذ  وْى ػجمٌل أٌ ظجػضّ اد ججءس نُُضقم ياٍ ْارث ثنؼاجمل إىل   
    ً )َاى  » كجٌ اد أحخ خجـضّ ثنارٍَ يف ثنؼاجملو أحذاهى إىل ثدلُضاه

أخر َعىع خذصًث ودجزا وكعس وأػطاجْى وااجل: خاروث     «(و 1:11
 (:11:1)يس » كهىثو ْرث ْى جعدٌ.

ػصَصٌ ثنقجزاو ثَضذّو فئٌ يىلغ ص ظُط ْرث ثنعاس دكام داجةقاّ    
اؼاّ ويفهىياّ   ججء يضقديًج ثالثز أَجو. فًىلغ ْرث ثنؼؽجء حبعاخ وث 

ثنؼًهٍ َُذغٍ أٌ َكىٌ يف َىو أحد ثنقُجيازو وْاى رلضًاغ يؼهاى يف     
ثنؼهُِّز نُؼطُهى دُدِ يٍ ثخلذص ثدلكعاىز وثنكا ض دجنادو ياٍ وثااغ      
ثنرٌ مت ػهً ثنفهُخو إذ َكىٌ اد صىل ح ذلى دتجيًج أَاّ كاجٌ فؼااًل    
ذدُحز حقُقُز ُادِّيش ػٍ خالؾ ثنؼجمل. ونكاٍ ثدلعاُح ظاذق َاِذاَم     

فهُخ وَاِذَم ثنقُجيزو أٌ أظ ط ْارث ثنعاس نُكؽان أَاّ ْاى يف      ثن
ثحلقُقز ثنقُجيز وثحلُجرو اذم ثنفهُخ كًج دؼاد ثنفاهُخو ظاُ جٌ؛ وأٌ    
يج فُّ يٍ إزثدر ثدلىسو ٍْ ػهً يعضىي ثنردُحاز اذام أٌ َكؽافهج    
ثنضااجزَو وَعااجِّههج نضفااذح وك عااج وثاااغ الإزثدٌو كًااج    
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بددَز ثن  فُاّ حاىت ال َُقاجل أعاج     ظذق وكؽن ظس اُجيضّ وثحلُجر ث
ججءصّ يٍ خجزجّ دلج اجو. ودرنك أـذحش اًُاز ظاس ثنؼؽاجء َاىو     
ثخلًُط ػجنُز ثنقدز الْىصًُج كئػالٌ يجدٌ يهًاىض أَاّ ااد و ذثصاّ     
دئزثدصّ وحدِ ذدُحز ػٍ خالؾ ثنؼاجملو يعاضمديًج ثدلاىس ثنارٌ     

ثدلاىس نضكاىٌ   أخرِ يُ ج نُفُغ يُّ ذدُحز َذثهج حُجصّ وَقًُهج دؼاد  
ثخلذاص   «يدخاًل نهحُجر ثبددَز دجنُعذز ناَعاجٌ يف ثنؼاجمل ث دَاد:    

)َاى  » أبذلو من أجل حيااة الااا   ثنرٌ أَج ُأػطٍ ْى جعدٌ ثنرٌ 
(و بٌ دردُحز جعدِ ثنرٌ أاجيّ حُااج دؼاد ثدلاىس دخهاش     ::11

ٍِ َ كام جعادٌ وَؽاسح دياٍو      «ثحلُجر ثبددَز إىل ثنؼجملو بٌ  َي
 (:::1)َى » يف ثنُىو ثبخري.أبديت وأنا ُأقيمو  فلو حياة

وحنٍ حًُُج َ كم ثخلذص ثدلكعىز وَؽسح ثنادو ثدلعافىاو َ خار    
ظس ثدلىس ثدلضحاىِّل إىل حُاجرو دام ؼاسكز يف ذثس ثدلاىس وذثس      

ٍِ َ كهين فهى يُج يب «ثنقُجيز نهحُجر ثبددَز:   » َي
م أحاد ياٍ   أَج ْى ثخلذص ثحلٍ ثنرٌ َصل يٍ ثنعًجء. إٌ أكا  «+ 

ْرث ثخلذص يُج إىل ثبددو وثخلذص ثنرٌ أَج ُأػطاٍ ْاى جعادٌ    
 (::11)َى » ثنرٌ أدرنّ يٍ أجم حُجر ثنؼجمل.

ْارث  “ونكٍ َكؽن ثدلعُح افدِ يٍ ْرِ ثَِز َؼاىد فُقاىل:   
        ٍ ْى ثخلذص ثنرٌ َصل يٍ ثنعاًجءو ناُط كًاج أكام كداجؤكى ثدلا

ٍِ َ كم ْرث ثخلذص فئَّ  (و بٌ :::1)َاى   ”األباد حيياا ىل   ويجصىث. َي
 فُّ ثحلُجر ثبددَز.

وهبرث ثنضؼذري َكؽن ثدلعُح ظس ِ ثنؼًُقو أٌ جعدِ ثنرٌ جاجش داّ   
  ٍِ ًَا ثدلىس وثنضحىُّل يٍ ثدلىس إىل ثحلُجرو يىٌ ظس ثحلُجر ثبددَز ذثهتج. ف
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ٍِ َ كهّ جيىش ثنضحىُّل  َ كهّ يُج إىل ثبدد!! أو دفىزر أكثس صىلُحًجو إٌ َي
ٍِ َ كم جعدٌ وَؽسح ديٍو َثذاش يفَّ   «ىس إىل ثحلُجر!! بٌ يٍ ثدل َي

 (:::1)َى » وأَج فُّ.
ػهً أٌ ثنضحىُّل َضى دجسوجٌ ػهً يعاضىي ثناىػٍ وثسزثدرو وَاضى    

صكفُاك َؼًا  بٌ    «أَمًج ػهً يعضىي ػًم ثنُؼًز غري ثدلُظاىز:  
ًَم.  (2:11كى 1)» اىيت يف ثنمؼن ُصْك

 «:ياةأنا ىى الطزيق واحلق واحل»
نكٍ َكىٌ ْى ثحلُجرو َضحضى أٌ َكىٌ ْى ثحلاق. ونكاٍ َكاىٌ    

كًاج ػسفُجْاجو    ”ثحلُاجر “ْى ثحلقو َضحضى أٌ َكىٌ ْى ثنطسَاق. و 
ٍْ ثحلُجر ثبددَزو حُجر ِخْهٌى يٍ يىس أٌ ِخْهاٌى ياٍ صغاُري أو شوثل.    
أٌ نُعش ٍْ ثحلُجر ثن  ػهً ثبزق ثنقجةًاز ػهاً ثنضغاُري ثدلُضاهٍ     

 َضهج ثدلىس.دجنصوثل وعج
إذًثو فجنطسَق ْى طسَق ثنعًجء نهحُجر فًُج فاى،و وْارث أكًهاّ    

فئذ نُجو أَهج ثسخاىرو ثقاز دجنادخىل     «ثدلعُح كقىل ظفس ثنؼربثَُني: 
إىل ثبادثض )ثنؼهُج( ددو َعىعو طسَقاًج كس ظاّ نُاج حادَثًج حُااج      

(. مبؼااأ أٌ دضقااد  11و12:11)ػااخ » دجحلجااجح أٌ جعاادِ
 ثدلىسو اجو يٍ ثبيىثس دجحلُجر ثبددَاز ثنا  فُاّ    جعدِ ذدُحز حىت

غجنذًج ثدلىسو وثزصفغ إىل أػهاً ثنعاًىثس يفضضحاًج ثنطسَاق إىل ثهللو     
إىل ثحلق وثحلُجر وثخلهىد. وإذ غهخ ثدلىس وأدطام ثخلطُاز دج عادو    
أدطم دجنضج  كم يج ْى غػ وخدثع ودجطم وكام ياج ْاى يضغُِّاس     

 ُّ دال يُجشع.وشثةمو وهبرث كؽن ثحلق ثنرٌ ف
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و فهى ثنضؼسَن درثصاّ ك ـام ويُؽا  كام     ”ثحلُجر“أيج اىنّ أَج 
ٍّو ػهً ثبزق يف حُاجر يجدَاز صاصولو ويف ثنعاًجء يف حُاجر       ح

خاجنق ياج َُاَسي وياج ال     “زوحُز ال صصولو أٌ كًج َقىل ثنضقهُد: 
)اجَىٌ ثسوجٌ(. ونكٍ إذ َاضكهى ثٌِ ػاٍ ثنطسَاق وثحلاق      ”ََُسي

و أٌ ثحلُاجر  ”زةاُط ثحلُاجر  “دجندزجز ثبوىل أياجو  فُحٍ واحلياة، 
مبفهىيهج ثبش  وثبدادٌو وْاٍ ثحلُاجر ثدلمفُاز يف ثهللو وثنا  مل      
ًَغ هبجو ومل ُصاَس إالَّ َااىو أٌ ااجو     َضؼسف ػهُهج أحادو ومل َُعاا

حُااج ال َعاىد    -جبعدِ ثنرٌ ياجس داّ    -ثدلعُح يٍ دني ثبيىثس 
ُجر ثبددَز ثن  فُّ د عاج حُاجر ياج دؼاد     ػهُّ ثدلىس دؼدو فضؼس فش ثحل

ثدلىس أو ثحلُجر زغًًج ػٍ ثدلىس بعاج حُاجر ثخلهاىد وثبشلو حُاجر     
 ثهلل!

ْرِ ثحلُجر ث دَدر وثن  ْاٍ اجةًاز داسوهلل ثهلل وثنا  فج سْاج      
ثدلعُح يٍ ػًق جعدِ ثنرٌ اجو دّ يٍ ثبياىثس: أػطجْاج ثهلل نكام    

ٍِ َؤيٍ دجالدٍ أَّ يجس واجو نُ  ؼطُُج ْرِ ثحلُجر ث دَدر:َي
ٍ  اجةاًل: ال ختن أَج ْاى ثبول وثِِخاسو    «+  فىلغ َدِ ثنًُُأ ػه

ٌّ إىل أداد ثِدادٍَ كيانيو و       ُّ وكُش يُضًج وْج أَج حا وثحل
 (:1و1::1)زؤ » يفجصُح ثذلجوَز وثدلىس.

ٍِ كاجٌ حُااج وكياٍ     «+  ٍِ كياٍ يب ونى يجس فعُحُجو وكم َي َي
 (:1و11:11)َى »  ثبداد.يب فهٍ وىس إىل

ثِح يخ ثالدٍ واد دفغ كم ؼٍء يف َادِ. ثنارٌ َاؤيٍ     «+ 
دجالدٍ نّ حُجر أددَزو وثنرٌ ال َؤيٍ داجالدٍ ناٍ َاسي حُاجر     

 (:1و11:1)َى » دم وك  ػهُّ غمخ ثهلل.
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ْرِ ٍْ ثحلُجر ثبددَز ثنا  كجَاش سلفُاز يف ثهللو بعاج ػُفاس      
شنُز وثبددَزو ْارِ ْاٍ ثنا  فج سْاج     ثنىجىد ثدلطهق هلل وطذُؼضّ ثب

ثالدٍ يف ػجمل ثسَعجٌ دلج اجو يٍ ثبيىثس حُاج جبعادِ ثنارٌ أخارِ    
يُ ج. وْكرث د  ثحلُجر ثبددَز يف ـاًُى طذُؼضُاج ث دَادرو وْاٍ     
ثنطذُؼز ثنذؽسَز ثن  َجنش حق ثنقُجيز يٍ ثبياىثس نهذقاجء يف ثالداٍ    

 ويغ ثالدٍ إىل ثبدد.
 َؽسحهج ثنقدَط َىحُج يف زظجنضّ ثبوىل ْكرث: وْرِ ثحلقُقز

َّ ثحلُجر ُأظِهَسسو واد زأَُاج وَؽاهد وَُماربكى دجحلُاجر      «+  فئ
ثبددَز ثن  كجَش ػُاد ثِح وُأظِهاَسس نُاج. ثنارٌ زأَُاجِ      
ومسؼُجِ كربكى دّ نكٍ َكىٌ نكى أَمًج ؼاسكز يؼُاجو وأياج    

وَكضاخ  ؼسكضُج حنٍ فهٍ يغ ثِح ويغ ثدُّ َعاىع ثدلعاُحو   
 (:-1:1َى 1)» إنُكى ْرث نكٍ َكىٌ فسحكى كجياًل.

ْكرث ثظُضؼهٍ ثدلعُح ندَُج أَّ زةُط ثحلُاجر ويؤظعاهج ويؼطُهاج    
يف ػجدلُج. إذ دلج كجٌ ثالدٍ سلفُااج يف ثِح اذام أٌ َضجعاد كجَاش     

كًج أٌ ثِح ناّ حُاجر يف ذثصاّو     «ثحلُجر ثبددَز سلفُز فُّ ويف ثِح: 
(. 1::1)َاى  » أَمًج أٌ صكىٌ نّ حُاجر يف ذثصاّ   كرنك َأِػَطً ثالدٍ

فهًج ُأظهس ثالدٍ دجنضجعد كجَش ثحلُجر سلفُز فُاّو وظهاش سلفُاز إىل    
أٌ فج سْج دقُجيز ث عاد ياٍ ثبياىثسو فجظاُضؼهُش جباربوس ثهلل      

 يُطهج ثجملد وثدلهجدز.
فهىال جتعُّد ثالدٍ يج أدزكُج ظس ثحلُاجر ثبددَازو وناىال ثدلاىس     

ثدٍ ثهلل جبعدَج نُىيف فُُج يج ػهُُج يٍ حكاى ثدلاىسو ياج     ثنرٌ ججشِ
أدزكُج ظهطجٌ ثحلُجر ثبددَز ثنرٌ أدطم داّ ػاص  ثدلاىس وأَاجز نُاج      
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طسَق ثحلُجر وثخلهىد. ْكرث أخر ثالدٍ يىصُج دج عاد نُؼطُُاج حُجصاّ    
ثبددَز يف ذثس ث عد!! حًُُج اجو داّ نُذادأ فُُاج حُاجر أددَاز ال      

 صصول.
ؽفُج يٍ اُجيز ثدلعُح ويٍ ثحلُجر ثبددَاز ثنا  أدخهاهج    وْكرث ثكض

إىل ػجمل ثسَعجٌو أَّ ْاى دجحلقُقاز ثداٍ ثهلل كًاج َقاىل داىنط       
وصؼُ ٍ )صقسز( ثداٍ ثهلل دقاىر ياٍ جهاز زوهلل ثنقدثظاز       «ثنسظىل: 

(. وطذؼًج دعذخ ااىر ثحلُاجر ثبددَاز    1::)زو » دجنقُجيز يٍ ثبيىثس
 سس.ثن  كجٌ وضهكهج وثن  ُأظه

وْاٍ ـاًُى    -ودعذخ ْارِ ثحلُجر ثبددَز ثن  كجَش سلفُز فُّ 
اذم أٌ َؼهُهج دجنقُجيز يٍ ثبيىثسو كجٌ ثدلعُح َُحُاٍ ياٍ    -الْىصّ 

وصؼسفىٌ ثحلق  وثحلقُّ ياسِّزكى...   «ثدلاىس وَؼهِّى ثحلق ويسز ثسَعجٌ: 
 (:1و::11)َى » فئٌ حسزكى ثالدٍ فذجحلقُقز صكىَىٌ أحسثزًث.

ُدِفاَغ إ َّ كام ظاهطجٌ     «ْى دؼد ثنقُجيز يٍ ثبيىثس َقىل:  وْج
ِّادوْى     ًِروث مجُاغ ثبياىو وػ يف ثنعًجء وػهً ثبزق. فجذْذىث وصْه

(. وْارث  12و:1::1)ياش  » دجظى ثِح وثالدٍ وثناسوهلل ثنقادض  
َؼين أٌ ثالدٍ ػاجد إىل يىاؼاّ ياٍ ثِح نُاضكهَّى وَؼًام دجمساّ       

 ودجنسوهلل ثنقدض.
 ةُز كًج َقىذلج ثنقدَط َىحُج:وثحلفُهز ثنُهج

وَؼهى أٌ ثدٍ ثهلل اد ججء وأػطجَاج دفارير نُؼاسف ثحلاقو      «+ 
ىاذا ىاى اهلاو احلاق     وحنٍ يف ثحلقو يف ثدُّ َعىع ثدلعُحو 

 (11:1َى 1)» واحلياة األبديت.



 - 11  -  

فجٌِ حنٍ ال َعضطُغ أٌ َذؽس د كثس شلج دؽ س داّ ثنقادَط َىحُاجو    
بددَاز ثنا  كجَاش سلضفُاز يف ثهلل     ظهسس ثحلُاجر ث االبن أٌ دظهىز 

وثن  ٍْ حُجر ثهلل! ومبىس ثالدٍ واُجيضّ دخهش ثنؼاجمل كقاىر فجةقاز    
ػٍ كم اىي ثنؼجمل. فكم اىي ثنؼجمل يسدىطز دجنؼاجمل وشثةهاز دصوثناّو    
إالَّ ثحلُجر ثبددَز ثن  أدخههج ثالدٍ دقُجيضّ يٍ داني ثبياىثسو فهاٍ    

(و ْاٍ ثخلهاىد دؼُُاّو ْاٍ     :::1اىر ثهللو اىر حُجر ال صصول )ػخ 
 ثنفسهلل ثنكجيمو ٍْ ثحلخ ثخلجنق ثخلالَّ،.

فحُجر ثهلل زلذزو وزلذز ثهلل حُجرو ٍْ حبد ذثهتج ُكُاّ ثالداٍو فاجالدٍ    
ثنا  ال   ”ثحلسَاز “و وْاى  ”ثحلق“و كًج ْى ”ثحلُجر ثبددَز“ْى ْى 

)َاى  » فئٌ حسزكى ثالدٍو فذجحلقُقاز صكىَاىٌ أحاسثزثً    «يدُّْج حدٌّ: 
(و بٌ ثنرٌ َرو، ثحلُجر ثبددَز َذهغ ػًقهاجو وػًقهاج ْاى    :::1

ف ػهُّ ثهلل نُاج حناٍ دسوحاّو بٌ ثناسوهلل )وْاى زوهلل       «ػًق ثهلل: 
... ْكارث أَماًج أياىز ثهلل    حىت أعماق اهللثحلُجر( َفحؿ كمَّ ؼٍء 

ال َؼسفهج أحد إالَّ زوهلل ثهلل. وحنٍ مل َ خار زوهلل ثنؼاجمل دام ثناسوهلل     
 ف ثبؼُجء ثدلىْىدز نُج يٍ ثهلل )أٌ ثحلُاجر ثبددَاز(  ثنرٌ يٍ ثهلل نُؼس

وْرِ ْاٍ ثنؽاهجدر: أٌ ثهلل أػطجَاج حُاجر      «(و 11-11:1كى 1)»
ٍِ ناُط   وىذه احلياة ىي يف ابنو. َمْن لو االبن فلو احليااة،  أددَزو  وَيا

... وصؼسفاىث   «(و 11و11:1َاى  1)» نّ ثدٍ ثهلل فهُعش ناّ ثحلُاجر  
)أف » فازو نكاٍ دتضهتاىث إىل كام يامء ثهلل     زلذز ثدلعُح ثنفجةقز ثدلؼس

(و أٌ أٌ دتضهتىث إىل كام يامء حاخ ثهللو إىل يامء ثحلُاجر      12:1
 ثبددَز!

ػهً ثبزق صكًاٍ كام يفجػُام     ”حُجر ثسَعجٌ“فكًج أٌ يف 
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ػهًّ وفهًّ وفسحّ ويعاسثصّ وكيجناّ وحسَضاّ دفاىزْج ثنُجافاز      
ثنا    ”حلُاجر ثبددَاز  ث“ثدلضغرير وثدلضُجافز ، ثنصثةهز حضًًج؛ ْكارث يف  

ٍْ حُجر ثهللو وثن  ثفضضحهج ثدلعاُح دقُجيضاّ ياٍ داني ثبياىثسو      
وفضحهج ػهً طذُؼز ثسَعجٌ ث دَدرو نًُضهب يُهج دكام يامء ثناسوهلل    
ثنقدض ثنرٌ ْى زوهلل ثهلل؛ َضؼس ف ثسَعاجٌ وَارو، ويُاج يف كام     

هاج  يفجػُم َؼى ثهلل ثخلجندر. ْرِ كههج َ خارْج كاجنؼسدىٌ ُْاجو نُسث   
 كحُجر يغ ثدلعُح ُْجاو دثةًز وكجيهز وأددَز.

ونؼم أاىي ـفز ُأػطُش نهًعُحو وثن  فُهج َضى كام ْارثو ياج    
 اجنّ ثنقدَط َىحُج يسر أخسي:

لنااز  احلاق،   وَؼهى أٌ ثدٍ ثهلل اد ججء وأػطجَاج دفارير    «+ 
ىاذا ىاى اهلاو احلاق     يف ثدُّ َعىع ثدلعُحو وحنن يف احلق، 
 (11:1َى 1)» واحلياة األبديت.

 (0991)يىليى 
 


