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 زسالح حياج ِلَمِه يطلة احلياج
 (1)تسليم احلياج للمسـيح

 

 «يا اتين أعطين قلثل، ولُتالحظ عيىاك طسقي.+ »
 (26:23)أم 

ovovo 
 

زَ هني ثنا األهنىادي ُنٍ     ئى احلُبح اليت وُجهب لٌب املـُخ ثقُبه
دُبح هزولخ وهزذضح وًبث٘خ هني دُنبح املـنُخ القنبنن هني ثنا       
َّضي أسظ جـنضٍ الجلنغٌ هني ال٘نظعا       األهىاد. فبملـُخ  َلوَّب ذب

 «القضَـخ هغمي وهي الغوح القضؽي لنظل  كنبى جـنضٍ هقضَّؿنب :     

يف (ي دب٘ن  أًنَ َوَلنَض    35:1)لى » القضوؽ املىلىص هٌِ  َُضًٗ اثي اهلل
ألًٌنب رمني    «ال٘بمل ثلغَخ هقضؿخ جضَنضح دـنت الزنضثأل األػ :    

ألٗونب  هنبحلخ  نض ؿنج  اهلل     خملىقني يف املسـيح يسـى    ٗولَ 
(. ئىل ٌُب وَكنىى ثٌٌُنب وثنا    12:2)أف » فأٗضَُّب لكٍ ًـل  فُهب

جـض املـُخ ُظا ُىَّحي وُنٍ القضاؿنخ ايةُنخ القبنونخ يف ا ـنض      
هي ال٘ظعا  وهي النغوح القنضؽي ولكني    الجلغٌ ا ضَض الظٌ أسظٍ 

 «املـُخ ٗبص ٗلً الولُت وأسظ سِبَبًب يف جـنضٍ ٗلنً ابلنجخ:    

الننظٌ  نن  ُننى ًاـننَ سِبَبًننب )كلننهب( يف جـننضٍ ٗلننً  

                                                                 
هالدٔخ ُبهخ: ُظا الٌضا  َ٘زّّ صؿزىع دُبح الغاُت وك  َهنِي أعاص أى ضمُنب دقُقنخ     (1)

 ايذمُ ي وهغح أسغي ًإكِّض أى لُؾ يف طل  اسزُبع.
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ج٘  النظٌ مل َ٘نغف سُِنخ     «( دىت  ُ  ئًَ: 24:2ثَ 1)» ابلجخ
(. وُظا َ٘ين أًنَ َلنَجَؾ ئًـنبًٌب ال٘زُن      21:5كى 2)» سُِخ ألجلٌب

الولُت ثك  ه٘  وثك  سِبَبٍ وذمبؿبرَ هزقنجّْال  فُنَ دكنن    ٗلً 
املىد واللٌ٘خ الظٌ و ٖ ٗلً الجلنغَخ يف دصم  فلونب ُهنلت املـنُخ     
َهلت هَ٘ أو فَُ ايًـبى ال٘زُ ي وملب هبد املـنُخ ثـنجت ابِبَنب    
اليت  لهب يف جـضٍي هبد فَُ وهَ٘ ايًـبى ال٘زُن  النظٌ لجـنَ أٌ    

٘  أهنب َ َجَلذ وًُاِّظ فُهنب دكنن املنىد واللٌ٘نخ     الجلغَخ الـب ِخي دب
اللظاى ؿقِب ٗلً دصم وطعَزنَ. وثبلزنب  ودزونب ي وث٘نض ؿنقىٍ      
ابُِخ هي ا ـض َكىى ايًـبى  ض رَّّّأ هي مجُنٖ سِبَنبٍ وَكنىى    

  ض زبلَّن يف املـُخ هي ال٘قبة الظٌ كبى  ض و ٖ ٗلَُ يف دصم.
ِٗنَىى    وُكظا دبىد املـُخ َكىى ايًـبى  ض  أسظ دكنن ثنغا ح 

دكن املىد ٗي ك  سِبَبٍ. دب٘  أى مجُنٖ ابِبَنب النيت  لنهب     
املـُخ يف جـضٍ ٗلً الولُت  نض ؿنقِذ وؿنقَ ه٘هنب دكنن       
املىد ثقُبهخ املـُخ هي املىد جبـضٍ دُِّب. وُكظا  نبم املـنُخ هني    

ثنال سُِنخ ؿنب ِب      -أٌ الجلغَخ اليت  لهب  -ثا األهىاد ثب ـض 
ن املىدي دب٘  أهنب  بهذ دَُّخ هغاىعح ابِبَنب ولني سبنىد    ٌٗهب دك

ث٘ضي ألى دكن املىد ًاـَ ؿقَ ٌٗنهبي لنظل  ًقنى  ئى الجلنغَخ     
 بهذ يف املـُخ جضَضا  حلُبح أثضَخي وُظا ُى الظٌ ًقىلنَ ئًٌنب هزٌنب    
هٖ املـُخ و وٌب هٖ املـُخ حلُبح أثضَخ. ولكي ملنب  نبم املـنُخ هني     

النيت كنبى  نض     “ماته  اهلل”ٍ ك  خمووبرَ املىدي اؿز٘بص يف جـض
ــتً أسلننً ًاـننَ هٌننهبي  ننبم وفُننَ    ــدي وقداس وثننغ ٍ جم
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األثضٌ. لظل  ًقى  ئًَ  بم دبجض ُٗٔني ورمني كنبعكٌبٍ أٌَنب  يف    
وأًنب  نض أُِٗزنهن     «خمووبرَ ُظٍ ثبلزجُ٘خ يف ثٌىرَ هلل ويف جمنضٍ:  

 نضّْؽ أًنب   وألجلنهن أ   «(ي و ضاؿزَ: 22:17)َى » آّض الظٌ أُِٗزين
(ي وثنغٍ  19:17)َنى  » طايت لُكىًىا ُن أٌَنب  هقضَّؿنا يف احلن    

ٕ      «األثضٌ:  )عو » لُكىى ثبعا  وَّّع َهنِي ُنى هني ايظمنبى ثُـنى
(ي ألًَ  بم وُى هزذض ثٌب جبـنضٍ فأِٗبًنب النظٌ لنَ دنىت      26:3

)عو » وعثنخ اهللي وواعثنىى هنٖ املـنُخ.     «هألاثَ األثنضٌ يف اهلل:  
17:8) 

 “حيـاج املسـيح  ”ُبح اليت رمُبُب اِى كوـنُذُا ُنٍ   ئطىي فبحل
ثك  خمووبرَ هأسىطح وهـزوضح هٌَ وصانونخ اترونب  ثنَ. وُنظا     
هٌ٘بٍ أى دُبرٌب اليت رمُبُب اِى لُـذ دُبرٌب اببهخي ثن  ُنٍ دُنبح    

فوب أدُبٍ اِى يف ا ـنض فاسمنب أدُنبٍ يف     «هزولخ ثبلظٌ أدُبًب هَ٘: 
ٍ    ايظمبى ئظمبى اثي اهلل الن  )غن   » ظٌ أدنجين وأؿنلن ًاـنَ ألجلن

فأدُنب ت   «(. وٌُب واًخ  ى  القضَؾ ثىلؾ يف ُنظا األهنغ:   22:2
(ي أٌ دُبح ت ظمكني فونلهب ٗني    22:2)غ  » أًب ث  املـُخ ضمُب يفَّ

هوضعُب وهٌج٘هب وُى املـُخ القبنن هي ثنا األهنىاد. ٌُنب رجنضو     
جهنخ ئظمبًٌنب    أشمُخ وسِىعح  ُبهخ املـُخ هي ثا األهىادي لُؾ هني 

 ودـت ث  ودُبرٌب اليت رمُبُب اِى ثب ـض فهٍ دُبح القُبهخ.
وهي ٌُب رٔهغ ًغوعح ثن  ودزوُنخ رـنلُن دُبرٌنب للوـنُخ      
ٌَّن       ثبٗزجبعُب دُبرَي دب٘  رـلُن احلن  لونبدجَ. أٌ رمني ت ًزا
ثزـلُن دُبرٌب للوـُخ ث  ًَُِ٘ الظٌ لَ. وواًنخ ثبلزنب  أًنَ ئطا مل    
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ٌب للوـُخ ًكىى  ض اًاولٌب ٗني دُنبح املـنُخي وُنظا     ًـلِّن دُبر
َ٘ين أى ابُِخ ثـلِبهنب وٗقىثزهب ر٘نىص رزـنذَّت ٗلٌُنب فزشزانٍ     

 القُبهخ وطمزاٍ املـُخ هي دُبرٌب.
 تسليم احلياج للمسيح:

ُظا ُى أسِغ املىا ف اليت َقاهنب ايًـنبى يف دُبرنَ أى طمزنبع     
دبثبثنخ اتسزُنبع ثنا احلُنبح      ثا أى َـلِّن دُبرَ هلل أم تي فهى َكىى

 نض   «واملىد  واَِخ اليت رغكهب لٌب ال٘هض القضمي هألاثب  أثنضَب  رقنى :   
ج٘لُذ  ضَّاه  احلُبح واملىدي الّّكخ واللٌ٘نخي فنبسزغ احلُنبح لكنٍ     

 (19:32)رث » ربُب 
فلكٍ زمزبع احلُبح َزذزن أى ًـلِّن احلُنبح لونبدت احلُنبح لكنٍ     

ٌهب لٌب ًض اةنال  وَنضثّْغُب وَقىصًنب فُهنب.     ُرذاْ ورضوم فَُ ولُإهّْ
ثنضو  ت رقنضعوى أى را٘لنىا     «واَِخ الٌبهٌخ واحملظِّعح لظل  رقى : 

 أًب ُى الِغَن  واحلن  واحلُنبح    «(ي و ى  املـُخ: 5:15)َى » كُئب 

فـنألوا هنب صام    «(ي 12:8)َنى  » أًب ُى ًىع ال٘بمل «(ي 6:14)َى »
 (35:12)َى » م.لكن الٌىع لئال َضعككن الٔال

 عهد تسليم احلياج للمسيح، شماوً ومناوً:
ُّال  هي ايًـنبى أى َقنف أهنبم اهلل وَز٘هَّنض أى َـنلِّن       لُؾ را
دُبرَ هللي ولكي يف احلقُقخ َُ٘زّّ هث  ُظا ال٘هنض ٗقنضا  هني ثنبُي     

فبحلُنبح  ألن املسيح ٌى الـر  تههدـد أن يسـلامىا حياتـً       ٗقٍضي 
ُنظٍ الكنأؽ    «اِى ٍُ دمٌىدخ لٌب ث٘هنض ئةنٍ:    ا ضَضح اليت رمُبُب
الظٌ َُـا  ٌٗكن )وٗني كنثألَيي َِ٘نً     تدميٍُ ال٘هض ا ضَض 

(. فنضم  22:22)لنى  » ملغاغح ابِبَب ودُبح أثضَخ ِلَوِي َزٌنبو  هٌنَ(  
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لكن   عهد املسيح تإعطـا  حياتـً   املـُخ الظٌ ًإهي ثَ وًلغثَ ُى 
ذنَ رمني وًـنلِّوَ دُبرٌنب     َهِي َإهي وَزٌبو . فكُف ًز٘هنض أى سمٌ 

وٍُ دمٌىدخ وهـلَّوخ هٌَ لٌب أهنال  ث٘هنض أثنضٌ. وه٘لنىم أى أٌ     
ٗهض ُى ثا ُغفاي ف٘هض املـُخ ثضهَ ُى ٗهنض هنّّم ثٌُنَ وثنا     

 اببُئ الظٌ دهي ثَ وجب  َِلت هغاغح ودُبح جضَضح ثضهَ.
ئطىي فك  هغح ًإهي وًلغة صم املـُخ ُى رىثُن  ٗهنض أثنضٌ    

ـُخي يف ُظا ال٘هض ٌَب  ابنبُئ هغانغح سِبَنبٍ يف صم    ثٌٌُب وثا امل
املـُخ هٖ دُبح جضَضح أثضَخ ٍُ دُبح املـنُخ. لنظل  فكن  هنغح     
ًزقضم فُهب ئىل صم املـُخ ثاظمبى هبصق َُذـنت ر٘هُّنضا  هٌَّنب ثزـنلُن     

 احلُبح اليت أسظًبُب هي املـُخ هلل.
ئطىي َلؼم لإلًـبى جنضا  أى َونلٍ ثلجبجنخ وثونىعح جنبصح      
وثضهىٕ وهغاد كثألح وألَبم كثألح صوى أى ظم َّ أو َهنضأ ُبلجنب  هني    
املـُخ أى َقج  دُبرَ وَـزلوهبي ألًَ ئهب أى َـنزلوهب املـنُخ وئهنب    
أى َـزلوهب ال٘بمل. فناطا اؿنزلوهب ال٘نبملي ُُهنبد أى ضمنؾ ّٔنب       

 ايًـبى وُى ضمُب هىرَ.
ح ئطىي فهظا ُى هكبى ال٘هض وػهبًنَ هنٖ املـنُخي يف كن  هنغ     

ًقف أهبهَ لُوٌذٌب دُبرَ يف صهنَ ًقجن  ٗهنضٍ وًـنلِّوَ ٗهنضًب.      
 فبحلُبح اليت أِٗبًب ًـلِّوهب لَ لزجقً هقضؿخ لٌب ولَ ئىل األثض.

 سس قىج احلياج اليت حنياٌا اآلن يف املسيح:
هب أدُبٍ اِى يف  ا ـنضي فاسمنب أدُنبٍ     « ى  ثىلؾ الغؿى  أىَّ: 

ًّْنخ  بٗنضح احلُنبح النيت     22:2)غ  » ئظمبى اثي اهلل اإلميانيف  (ي َى



 - 8 -  

. وضمضّْصٍ القنضَؾ ثنىلؾ أًنَ    “ايظمبى”رمُبُب يف ا ـض اِى وٍُ 
ئظمبى اثي اهلل ًاـَ. وامل٘  ٌُب سِنألي ئط صم٘ن  أى احلُنبح الٔنبُغح     
يف جـضًب اِى ٍُ ككلُخي أهب جىُغُب فهنى املـنُخ ًاـنَ النظٌ     

فأدُنب ت أًنب    «ىص: ُى دُبيت احلقُقُخي ُى غأل هٌٔىع ولكٌنَ هىجن  
(. ئطىي لُـنذ ُنٍ دُنبح جـنضَخ     22:2)غ  » ث  املـُخ ضمُب يفَّ

َنغثِين ثبملـنُخ النظٌ    ٌي حيـاج ميميـان   ولى أهنب دُبح يف ا ـضي 
أؿزوض هٌَ احلُبح وك  رضثألاهتبي هذُخ ًـنزشضم ا ـنض وًـنزشضم    
ك  هب ضمزبجَ ا ـض وك  هنب َزون  ثبل٘نبملي ولكني ت ًـنزوض      

 ـض وت دمب َقُن أوص ا ـض وت هي ال٘نبمل النظٌ ً٘ون     دُبرٌب هي ا
فَُ. وثبلزب  فاى هنب ًزكلونَ اِى خبونىم املـنُخ واحلُنبحي وئى      
كبًذ ٍُ كلوبد سبعجخ هي ا ـضي ولكٌهب هنبصعح هني املـنُخ    
الظٌ ضمُب يفَّ. وثبلزب  كن  رونىعاد أفكبعًنب الغودُنخ وئظمبًٌنب      

املـنُخ النظٌ َ٘ون  فٌُنب     وعجبؤًب ٍُ لُـذ هي ا ـضي ث  هي 
 ثبلغوح القضؽ.

وُكظا أٌَب ي وثبلزب ي ك  أًلنِخ دُبرٌنب ورونغفبرٌب يف ال٘نبمل     
ثا الٌبؽ ٌَجغٍ أى ركىى هبصعح ثبلـغ هي املـنُخ ولنُؾ هني طاد    
ايًـبىي فٌٌوي أهنب ر٘و  ّٓض اهلل وسالم اِسنغَي. هنذُخ أًٌنب    

اي ولكني النظٌ   ً٘و  ثب ـض وثبحلىاؽ والغغانؼ والاكنغ كبلجنب   
َـُِغ ٗلً األٗوب  وَضثّْغُب وَقىصُب ُنى املـنُخ ثنبلغوح ولنُؾ     
ا ـض. ٌُب ئضمب اد املـنُخ واؿنز٘الًبرَ اباُنخ لاكنغ ايًـنبى      
رـغٌ صاس  ايًـبى هي سال  ايظمنبى والونالح. وثنضوى ايظمنبى     
كذغكخ صانونخ هزذكونخ يف القلنت والاكنغي وثنضوى الونالح       
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زُِٖ املـنُخ أى ضمن  وَ٘ون  فٌُنب لزنضثأل      كىؿُلخ اروب ي ت َـ
 احلُبح.

ا ـض َلزهٍ هب لَي ولكي النغوح الـنبكي فٌُنب َلنزهٍ هنب      
النظَي   «للوـُخ. ٌُب ٗولُخ عصٕ ُه٘نبى ثنبلغوح وً٘ونخ املـنُخ:     

(. والنظٌ  14:8)عو » ٌَقبصوى ثنغوح اهلل فأولئن  ُنن أثٌنب  اهلل    
والونالح دبضاوهنخ وَقٔنخ    صم٘  اترمُبػ للغوح ثبثزب  وصانوب  ُى ايظمبى 

 حبغاعح الغوح وفغدخ القلت.
 ميف وسلام حياتىا للمسيح؟

ؿج  أى  لٌب ئى احلُبح اليت رمُبُب يف ا ـض ٍُ دُنبح املـنُخ فٌُنب    
ًزُجخ ايظمبى ثبملـُخي فأهجخ رـلُن احلُبح للوـنُخ دقنب  لنَ ألهننب     
ى هـزوضح هٌَ ثبيظمبى. لظل  َكىى رـلُن دُبرٌنب للوـنُخ ُنى ثنأ    

ًزشلًَّ رمي ٗي ؿُِغرٌب ٗلً ك  رنضثألاد احلُنبح وًقزٌنٖ ثبلـنأل     
ألى اهلل ُنى   «سلف املـُخ ووعا  الغوح القضؽ ورنضسُّالد الٌ٘ونخ:   

(. 13:2)يف » هني أجن  املـنغح   أن تسيدوا وأن تهملىا ال٘به  فُكن 
فجهظا ايظمبى املـٌىص ثبلوالح روجخ ئعاصرٌب ًاـهب ُنٍ ًزُجنخ ٗون     

ولٌب أٌَب  الظٌ ً٘ولَ ُى ًزُجنخ ٗون  اهلل صاسلٌنبي وئى    اهلل فٌُبي وٗ
 وض اهلل األؿبؿٍ هي ٗولنَ يف ئعاصرٌنب ويف أٗوبلٌنب ُنى حلأٌنب      

َّلا ل٘و  الٌ٘وخ.  وئصسب  الـغوع والـ٘بصح يف  لجٌب وًكىى هإ
والٌزُجنخ ُنى   حياج عمل اهلل فيىـا،  ُى ثٌَُ٘ فتسليم احليـاج هلل 
ث٘ولَ فٌُب. وت ظمكني أى ضمون  ايًـنبى     الاغح الضانن ثبهلل واملـغح

يف دُبرَ ٗلً فغح َىاػٌ ئدـبؿنَ أى اهلل َ٘ون  فُنَ وثىاؿنِزَي     
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ئط رجلغ الٌاؾ ّٔظا ئىل ربقُ  أ وً هب ظمكي أى رجلغنَ هني وجىصُنب    
 ودُبهتب ٗلً األعى  

 ميف يهمل املسيح يف حياتىا؟
الدنْ  دٌُوب َجضأ املـُخ َ٘و  يف دُبرٌب َز٘جنت ايًـنبىي ئط َ  

أًَ ت َ٘و  فٌُب هي أج  أًاـٌب ودـتي ث  َ٘ون  يف دُبرٌنب: ئهنب    
لٌكىى  ضوح ي وئهب لٌجظ  دُبرٌب هي أجن  اِسنغَي. فذنا َغرنبح     
عوح اهلل فٌُب وَث  هي ُبٗزٌب وأهبًزٌب لنَي َجنضأ َـنزشضهٌب بنالم     
وئؿ٘بص دُبح اِسغَي ّٓض امسنَي وَكنىى يف ُنظا فغدنخ ايًـنبى      

 ظمكي الز٘جأل ٌٗهب ئط َلن٘غ ايًـنبى أى اهلل اسزنبعٍ    وؿ٘بصرَ اليت ت
لُ٘و  ثَي ويف ُظا روجخ دُنبح ايًـنبى طاد  ُونخ مسبوَنخ وطاد     
وػى ٌٗض اهلل. فذُبح ايًـبى اليت كبًنذ عسُونخ يف ًٔنغٍ وعدبنب     
لُـذ ثظاد  ُوخ عودُخ هبي َوجخ فألاُنب ث٘نض أى ؿنلَّوهب هلل أهننب     

ًاٖ هني أجن  اِسنغَيي دب٘ن      أهجذذ طاد  ُوخ ٌٗض اهلل وطاد 
أهنب ركىى  ض أ ًُاذ حلـبة عؿبلخ املـُخ بنالم ال٘نبمل. ُكنظا    
 كبًذ دُبح كبو  ثىلؾي وُكظا كبًذ دُنبح كن  كنبعػ وهجلّْنغ    
ِ٘ٔنبمي ودُنبح كن  املنإهٌا       ثبيذمُ ي ث  دُبح ك  القضَـنا ال

أًنزن ًنىع ال٘نبمل... أًنزن هلنخ       «ثبملـُخ يف ك  ػهبى وهكنبى:  
(. فذٌُوب َـلِّن ايًـنبى دُبرنَ للوـنُخ    13و14:5)هذ » األعى

ههوب كبًذ سبهلخ وًُ٘اخ فهنى َـنزشضههب لٌاـنَ لُشلن  هٌنهب      
 فزُلنخ ُهضسٌّْنخ ت َُِانئ    «ٗوال  ًبف٘ب  حلـبثَ. لظل   ُ  ٌٗنَ ئى:  

(ي ألهنب ئى ُؿلِّوذ لُضََ َـزُِٖ أى َنٌاز فُهنب ًنبعا     22:12)هذ »
خ وٓنال  املنىدي واألهثلنخ يف طلن      لزٌٍ  ٗلً ا بلـا يف الٔلو
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 سبأل هاذبد الزبعَز املقضؽ.
 اختياز اهلل لىماذج احلياج اليت يهمل فيها:

فبًٔغوا صٗىركني أَهب ايسنىحي أى  لنُؾ كنثألوى دكونب       «+ 
دـت ا ـضي لُؾ كثألوى أ ىَب ي لنُؾ كنثألوى كنغفب .    
هلل ث  اسزبع اهلل ُجهَّنب  ال٘نبمل لُُشنؼٌ احلكونب ي واسزنبع ا     

ً٘اب  ال٘بمل لُُشنؼٌ األ ىَنب ي واسزنبع اهلل أصًُنب  ال٘نبمل      
ِِ  املىجىصي لكنٍ ت َازشنغ كن      وامل ِؼَصَعي وغأَل املىجىص لُُِج

 (29-26:1كى 1)» طٌ جـض أهبهَ.
ُظا أهغ ُهلجّْٖ للغبَخ لك  ئًـبى هزٌَّنٖ. فهنظٍ ُنٍ سِنخ اهلل     

 املىجنىصَي  هي جهخ حمجزَ للشِبح واسزُبع الٌ٘اب  واملنؼصعي وغنأل  
ٌٗض أًاـهني ُإت  ٌٗضهب َـنلِّوىى دُنبهتن هلل َـنزُِٖ أى َونٌٖ     
َّٗنبّ يف ال٘نبملي ٗلونب  ثنأى وعا       هٌهن أٗٔن اب ضَّام والكبعػَي والى
ك  سبصم ُٗٔن ؿألح هي الٌ٘ف واةنىاى طمجن  هٌنهب كلنبو      

 املضٗى ثىلؾ.
ئطىي فننبهلل َِلننت الٌنن٘اب  ٌٗننض أًاـننهن الننظَي َننؼصعوى 

بهتن وت ضمـجىى أًاـنهن كنُئب ي ُنإت  ٌٗنضهب َقنضّْهىى      ثاهكبًُ
 «دُبهتن َغربح  فُهن عودنَ القنضوؽ ورانُي ٗلنُهن الٌ٘ونخ:      

 (9:12كى 2)» ُرك َو  .الضهف ركاُ  ً٘ويت ألى  ىيت يف 
ُظٍ الضٗىح ذب٘لٌب ت ًزىاىن يف رـلُن دُبرٌب هلل ههونب ثلغٌنب هني    

ٍَُِ٘ امل ُ٘نٍ  نضعحي ول٘نضمي     « الٌ٘ف واةىاى لُشل  هٌَّب كُئب  ّٓضٍ:
ُُِ٘نىَى وَز٘جنىَىي والازُنبى َز٘ثَّنغوى        القىح َُكثِّغ كنضَّح. الغلونبى َُ
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ر٘ثُّغا . وأهب هٌزٔغو الغة فُجضّْصوى  ىحي َغف٘نىى أجٌذنخ كبلٌـنىعي    
ُُِ٘ىى.  (31-29:42)ئف » َغكٌىى وت َز٘جىىي ظملىى وت َُ
 عمـل اهلل يف الريه يسلامىن حياهتم لً:

أو  وأٗٔن ٗو  َ٘ولَ اهلل لإلًـبى الظٌ َـنلِّن دُبرنَ لنَي      -
ُى أى َقغّْثَ لٌاـَ ك٘ؼَنؼ ٌٗنضٍي وَلن٘غ ايًـنبى ّٔنظا      
الل٘ىع جبعفب ي و ض َ٘لي اهلل لَ طلن ي ثن  ودنىت ظمكني أى     

ٓ َهنغ لنَ     «َٔهغ لَ. ملبطا؟؟  والظٌ ضمجين ضمجَ أيب وأًب أ دجنَ وأ 
ُبح للوـنُخ ر٘زنّّ أٗٔنن    (ي ألى رـلُن احل21:14)َى » طايت

ٗو  حمجخ ظمكي أى َقنىم ثنَ ايًـنبى هني رمنى املـنُخ       
أدنجين   «كبٗزغاف ثاٌ  هىرَ ٗلنً الونلُت هني أجلٌنب:     

(. و  نِغة اهلل هني ايًـنبى    22:2)غ  » وأؿلن ًاـَ ألجلٍ
َكىى دبثبثخ كغاعح رلهت  لت ايًـبى فزل٘  ًنبع النغوح يف   

 ةنظا احلنت وُنظٍ    دُبح ايًـبى لُٔ  َهزف أًَ لُؾ أُنال  
الثقخي وَجضأ ايًـبى َقزٌٖ ا زٌبٗب  هبعسب  ثبلنضهىٕ أى املـنُخ   

 ُى أٌُ  دقب  أى َزـلَّن احلُبح اليت لَ.
أهب ثب  ٗو  ُبم َ٘ولَ املـنُخ هنٖ النظٌ رقنضَّم لُـنلِّوَ        -

دُبرَي فهى أى املـُخ ٌَنٖ ئهنجَ٘ ثلنضح ٗلنً األعكنبى      
بد املوُزنخ لىهنبَبٍ هني    القظعح يف دُبح ايًـبىي واملشبلان 

جهخ الجغٌخ وال٘ضاوح والكنظة النيت ُنٍ دبثبثنخ الغواؿنت      
ال٘اٌخ هي ُهٌٖ الظاد. فهى دبجنغص أى ٌَنٖ ئهنجَ٘ ثلنضح     
ٗلً ثإعح ابُِخي َوغر ايًـبى وَزلىي ألًنَ َكنىى كٌنبع    
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ٍّْ الٌبع.  ربغق يف الٌوأل. وُظا ُى اللاب  ثك
وجنىص املـنُخ وفهنن    ورجضأ دـبؿُخ ايًـبى رؼصاص هي رمى   -

ئكبعارَ هي جهخ الغًً والغفي ألٗونب  ايًـنبى وأفكنبعٍي    
و جى  ايضمب اد ثبلقُبم ثأٗوب  جضَضح َِلجنهب هٌنَ املـنُخ    
لجٌب  دُبرَ وسمىٍّْ أوت ي مث رىجُهبد بنضهبد َقنىم ّٔنب ّٓنض     

 املـُخ واللهبصح لَ.
يف وَجضأ ٌَازخ وٍٗ ايًـبى لُنضع   نضعح املـنُخ اةبنلنخ       -

ه٘غفخ ص بن  أفكبع ايًـبى وًَُّبرنَ وأٗوبلنَي فزنؼصاص  ٌبٗزنَ     
ثوىعح جبعفخ أى َقضّْم للوـُخ ص بن  دُبرنَ وساُنبد  لجنَ    

 ثاغح لكٍ َُِلَغ  املـُخ يف ك  دُبرَ ويف ك  أٗوبلَ.
وثقضع أهبًخ ايًـبى يف رقضمي دُبرَ وٗنغى هلنبكلَ وثقزنَ      -

ـنُخ رنضسُّال  يف احلُنبحي    يف  ضعح املـُخ ثقخ هِلقخي َؼصاص امل
ورؼصاص ؿغٗزَ يف اتؿزجبثخ يف األو بد احلغجنخ النيت َونغر    

 فُهب ايًـبى ُبلجب  امل٘ىًخ والزىجَُ.
وكُئب  فلُئب ي َز٘لَّن ايًـنبى كُنف َـنأل هنٖ اهلل سِنىح        -

سِىحي وَاهن ه٘بهالد املـُخي ألًنَ لنُؾ يف كن  و نذ     
غكنَ لُزونغف   وك  دبلخ َزضس  املـنُخي ثن   أدُبًنب  َز   

دباغصٍي مث ث٘ض طل  ضمكن ٗلً ال٘و  ئى كبى  ض ذمنخ فُنَ أو   
مل ٌَجخ لُنضعّْة ايعاصح وامللنُئخ ٗلنً الزونغُّف ايصمنبيب      

 حبـت وهبَبٍ يف ايذمُ .
وأدُبًب  كثألح ت ٍَِ٘ املـُخ هلنىعحي ولكني َكزانٍ ثنأى       -
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َلقٍ ؿالهَ يف القلت لُُ٘لن ايًـبى هجبكنغح ثغًنً اهلل ٗني    
 املىًىٕ لٌُِل  فَُ ثثقخ ايظمبى ه٘زوضا  ٗلً اهلل.

أهب ئطا رى اذ امللىعح ورى نف الـنالم يف القلنت فلُذنظع       -
ايًـبى الظٌ ؿلَّن دُبرَ هللي فهٌنب ت ٌَجغنٍ أى َ٘ون  ثن      
َِغح ًاـَ يف الوالح ؿبجضا  وثنضهىٕي دنىت َكلنف لنَ     

ٌنىٕ  املـُخ سِأٍ لُُوذذَ يف احلب  وَز٘هَّض دبؼَنض هني اب  
واألهبًننخ. ألى اهلل ت َ٘ونن  ئتَّ يف اترٌننبٕ واتًـننذبق  
الوننبصق وايظمننبى احلننبع والثقننخ املِلقننخ هننٖ اتؿننز٘ضاص 

 لالؿزجبثخ الـغَ٘خ.
ئطا  ضَّم ايًـنبى اُزوبهنَ ثنأهىع ال٘نبمل أو أهنىع ا ـنض         -

واأل بعة  ج  اُزوبهَ ثِبٗخ املـنُخ واتُزونبم ث٘ولنَ فنال     
ّّ ُنى النغة      «املـُخ:  ٌَزٔغ أٌ اؿزجبثخ هي فقبلنذ: دن

ئة ي ئًَ لُـذ ٌٗضٌ ك٘كخي ولكي ه   كنف هني النض ُ     
يف الكىاع و لُ  هي الؼَذ يف الكىػي وُأًنظا أ  نقُّ ٗنىَصَِي    
ِيت وأٗولَ   وتثين لٌأكلَ مث سمنىد. فقنب  ةنب ئَلُنب: ت     
زببيفي اصسلٍ واٗولٍ كقىلِ ي ولكي اٗولٍ   هٌنهب ك٘كنخ   

 واسغجٍ ّٔب ئ َّي مث اٗولٍ لنِ  وتثٌنِ  أسنألا .    أواًلهغألح 

 (13و12:17ه  1)»
 ُظا ُى هىد اهلل: اهلل أوت ي مث اِسغَيي ودسغ الك  أًب.

وُكظا أهغ الغة أى ًوُجَ أوت ي دىت ولنى مل َكني هىجنىصا     
غألٍ  فهى الظٌ َـزُِٖ أى طمل  هني ابونؾ ابجنؼاد هنب     

سضهزنَ وًونُجَ وٗولنَ    َُلجٖ ابوـخ اِتف. فوب  الغة و
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 ووهبَبٍ أوت ي وئتَّ فال ًـزذ  احلُبح اليت رمُبُب.
أدُبًب  َجضو هىد الغة سبفزب ي ولكي دبجغص الجنض  يف ال٘ون      -

 ثـغٗخ َؼصاص وًىدب .
أدُبًب  َزضس  ال٘ضو سلـخ ثوىرَ املؼََّفي ولكني ثلنٍ  هني      -

  ألًن   الزوُُؼ ًاذوَي ف٘الهزَ ؿلجُخ وت زبغج ٗي: ت ر٘ون 
هغَيي ألً  ًُ٘في ألى هبُُزن  هنغألح. ت رنظُت ألى    
املُ٘بص  ض ًاضي ت رزكلن ألً  غأل هىُنىةي ت صاٗنٍ الُنىم    
ألً  هغُ . ت رزكلن ثبيذمُ  لئال ضمـنجى  هز٘وّْنجب ي اِسنِف    
اؿن املـُخ دىت رٔهغ أً  غأل هز٘وّْت. وٌُنب َزذنزَّن عفنٖ    

لونىد املؼََّنف   القلت ثبلوالح وُلنت امل٘ىًنخ فُشزانٍ ا   
 وَقى  املـُخ هلىعرَ ثىًىح.

ثقضع هب َؼصاص ايًـبى أهبًخ يف الزٌاُظ ههوب كلَّانَ هني جهنض      -
ٔ َهنغ هنىرَ أوًنخي      ور٘تي ثقضع هب َ٘و  املـُخ أكثنغ وَُ

 ور٘ٔن رضسُّالرَ دىت ئىل هـزىي امل٘جؼاد.
لُـذ ك  رضسُّالد اهلل ملـغح ايًـنبىي فقنض َكنىى فُهنب       -

٘بة ودتم ورٌنذُبد. فذون  الونلُت َنضس  يف     ربوُّ  أر
هوُن اسزوبم ارّْجبٕ الغة. ولكي َـنزذُ  ٗلنً املـنُخ    
أى َزغ  ئًـبًب  ضمو  هلُجَ صوى هؼَنض هني ال٘نؼا  والقنىحي     
ُٗٔونً أى َزنأمل ايًـنبى هني      دىت طمَُّ  لإلًـبى أهنب هىُجخ 

َُِت لكن ألجن  املـنُخي ت أى رإهٌنىا ثنَ      «أج  املـُخ:  ُو
 (29:1)يف » ث  أٌَب  أى رزأملىا ألجلَ. فقَي
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وأسألا ي وث٘ض أى َكوّْ  ايًـنبى هلنىاع دُبرنَي وَزنظكَّغ       -
ئدـبًبد اهلل اليت عافقزَ ٗلً هنضي ال٘ونغي كُنف ذمَّنبٍ اهلل     
هي ك  ًُقخي وَزظكَّغ الغٗبَخ والٌ٘بَخ وؿنهغ املـنُخ ٗلنً    
داْ دُبرَ؛ َظُت ويف  لجَ وفوَ رـنجذخ كنكغ رنضوم ئىل    

 األثنض.
 (5991)مايى 

 
 


