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  حـــــ�اة
  ال,الة ال$ائ(ة

  

  ك	ف أن�ج فى ال�
	ح ؟
  )٢( ن�0 ال&/�ج ال�وحى

  
  م
	"	اً ) ن�ـــ جًا ( ه� ل�ا ��اًال [ 

  أوش	ة ال'اق�ی$..] ی�ض�4 أمام4 
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  /  /      :  تار4خ االن8هاء م$ ال�'حلة
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  �%A اآلب واألب< وال�وح الق$س

  آم�<.. اآلله ال�اح$ 
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  )٢(ال�� ج ال'وحى / ح	اة ال<الة ال�ائ�ة :    اس+ ال:8اب
  .راء واألن2ا أب'آم DانCل8'ا ك�	
ة ال
	�ة العA:   اس+ ال�اش'

  ٥١١٧٨٦١/ ت  أم دK ج'اف:J:   ال�2Iعة
  ٧٩٢٨/٢٠٠١:   رق+ اإلی�اع
  ج م ع      ٢٣٨٤٥٠٧/٠١٢:   IXُل� م$

  coptic@btinternet.com:   ال2'�4 االل:8'ونى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ..إن(ا ال,$Fق�ن 0F($ون اس(4 " 
  ال(%�ق�(�ن 
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  " ..�Fل%�ن فى ح/�ت4 
 ) J١٣:  ١٤٠م (  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

�  
  ك�ف ت%�ف�$ م<  ه ه ال%ل%لة ؟

  
 .ه ه ال%ل%لة ل�%] للق�اءة العاب�ة ، بل لل$راسة ال�ى ت��0ل ف�ها ال(ع�فة العقل�ة إلى ح�اة ع(ل�ة ُمعاشة 

 
 .س�ع�اً ال تق�أ �ل ال`�اب دفعة واح$ة، بل اق�أه م�ض�عًا ف(�ض�ع، ول�[< ذل4 فى م�ع$ ثاب] م0$د على إنف�اد ا

 



  

 

  

 

٥

 .أف�اد ت0] إش�اف خادم روحى ت(�س فى ال���d ال�وحى  ٧ـ  ٥و�([< دراس�ه فى م�(�عة م< 
 

ات [ اه�A �ال$ء فى دراسة ه ه ال%ل%لة ��ا�ًا ��ا�ًا iء إلى ال$ات ) ال�Jء األول(م< الiال Aانى(ثiء الJال� ( Aث
، ) ] ال�Jء األول: ال&/�ج ال�وحى (ثA ه ا ال`�اب ) iانىال�Jء ال(ثA ال&(� ال�وحى ) ال�Jء األول(ال&(� ال�وحى 

 .ودرسًا ف$رٍس ح�ى ت��اصل حلقاتها 
 

 ..اس��nج اآلFات ال(�ج�دة فى درس ال`�اب ] س�اء �(ف�دك أو فى م�(�عة [�ع$ ق�اءة ال(�ض�ع 

d الفائ$ة على ح�ات4 �((ارسة الo ة ، بل��pاح��س م< أن ی��0ل ال(�ض�ع إلى معل�مات ن q ال�وحى ال rر�$�
وذ�� نف%4 �ه �ل ی�م ل((ارس�ه، وذل4 م< خالل م(ارسة ال��(�A ال�وحى األس�عى .. ت�n ه فى نهاFة ال(�ض�ع 

.. 
 

ال ت&� حفs اآلFة الnاصة �[ل م�ض�ع ، وال(�ج�دة فى نهای�ه ، وذل4 �[�اب�ها ، ووضعها فى م0فpة ت/عها فى 
 .ی�م�ًا على األقل م�ات  ٣ج�4 �اس�(�ار ل(�اجعة آFات4 

 
Fُف/ل ال0,�ل على ال�wائv الnاصة به ه ال(�ض�عات ، وس(اع الv��w قل ق�اءة ال(�ض�ع ل��/اtu الفائ$ة ، 

 :وذل4 م< م[�ة ال`&�%ة، أو على ال(�قع ال�الى فى االن��ن]
http://www.coptic-church.org.uk 

  
  .�n,�ص ه ه ال(�ض�عات ال ت&� مwار�ة أب اع��اف4 فى م(ارسات4 ال�وح�ة ) ٩
  

وال�ب مع4 .. ال ت&%ى ق�اءة ه ه االرشادات قل �ل جل%ة ، ح�ى ت� �� م(ارسة ما بها لفائ$ة ح�ات4 ون(�ها ) ١٠
،،،  
 
 
 
  

�  
̂م� ن ب�ون اخ28ار ح� ر هللا       .. إنى ل
_ أت< ر �	ف X"	ا ال�

وع��ما أك ن معه ال أخhى ش	gًا ، أما أK .. إمfانى أما أنا م$ جـه8ى فإنى أرتاح ف	ه ، وأجعله م'�aًا ل'وحى Dق�ر 
  ..ان"'اف ع�ه فهAا شئ صع� االح8�ال 

  
 Jل ران �  ]الق'ن ال
اDع عh' [ ال'اه

 



  

 

  

 

٦

 مق$مـــــــة

  
ع$ " ك�ف أب$أ مع ال(%�ح " ت"�ث�ا معr أیها القارq ال"2	� فى الaCء األول م$ هAه ال
ل
لة فى �8اب   


 ع ال�
	ح الKA قال ك	ف	ة ال�2اXة فى الt4'I الX لل'ب �ها أنAا واقف على : " 'وحى ، وذلr ع$ t4'v ف8ح القل
، و|AلX r<2ح ) ٢٠:  ٣رؤ" (إن س�ع أح� ص تى وف8ح ال2اب ، أدخل إل	ه وأتعhى معه وه  معى .. ال2اب وٌاق'ع 

̂م$ فى نهاXة م'حلة ال�2  كل م$ Xق2ل ال
	� ال�
	ح فى قل2ه إب�ًا {   :ء مع ال�
	ح و|هAا fX ن ال�

�fى ال�
	ح فى قل2ه D 8عًا�م8.  

 حاصًال على سلIان ال�2 4ة لل�
	ح 

و{ال&%ة لل(ع($ی< فإن ال��{ة مع(�دFة ثان�ة ، ی�هج ف�ها ال�ائr �[ل ه ه ال&عA ال�ى �ان] �ال(ع(�دFة واس��دها   
  )٣٢ـ  ١١:  ١٥ل� (�ال��{ة �اإلب< ال/ال 

  
الaCءی$ األول وال~انى ، وعل��ا ال'ب �	ف ن~2_ فى عالقة " أث] فى ال(%�ح  ك�ف" Dع� ذلr تق�م�ا فى �8ابى 

ت"ل  ل�ا ف	ها العh'ة معه، ف�"ف� �المه ، ون8�8ع Dان8�ائ�ا ألب ته ال"ان	ة الُ�'ح2ة ب�ا : ال�2 4ة له ، ف�8�8ع Dأب ته ال8ى 
ا م$ ال	أس ، و�4��ا لعائلة هى ��	
8ه ال�ق�سة ، ك�ا ن'اه Xع�8ى D"	ات�ا، و4 اجه أع�اءنا ، و4غف' آثام�ا ، و4"ف��.. 

إلى آخ' هAه ال� ض عات ال�2ار�ة ال8ى ف	ها .. ال8ى X�8ع�ا ب اس8Iها D"ل ل روحه الق�وس ، ف�hه� ع$ ح2ه لآلخ'$4 
:  

.  ت8غ	'وثق�ا م$ أب ته ال"ان	ة ل�ا ، ثقة غ	' م�2	ة على ال�hاع' ال8ى ت8قل�، بل م�2	ة على ال~قة فى وع ده ال8ى ال
  )١٨:  ٦ك  ٢(

 )١٦:  ١٥إر .. (مارس�ا العh'ة معه ، م$ خالل الCل
ة ال	 م	ة فى ال�ل ة ال<2اح	ة ، وحف� اآلXات 

 )٩:  ١ی  ١(ت�ر|�ا على ت�ق	ة ال��	' ب اسIة م�ارسة ف"� ال�فJ، واالع8'اف وال�8اول 

 )١٩:  ٢أف (ت�8ع�ا Dالh'�ة ال'وح	ة ال�2ار�ة مع أع�اء ج
� ال�
	ح 

ت�ر|�ا على �	ف	ة الhهادة لع�ل ال�
	ح ف	�ا لل2ع	�ی$ ، ح8ى یCh8ع ا لق2 لـــه م�ل<ًا وفادXًا ، ف	
	'ون فى t4'v ال8 |ة 
 )٣:  ١ی  ١(

  
، ف'�aنا على ال2h8ع ب'وعة ال�
	ح �أب'ع ج�اًال م$ " ك�ف أن(� فى ال(%�ح " ث+ تق�م�ا إلى الaCء األول م$ م'حلة 

  ...�ل األXام ، ح8ى ��ا سلr ذاك ن
لr ن"$ أ�Xًا  ب�ى الh2' ح8ى ن28عه
ف'أی�اه أب'ع ج�اًال م$ ب�ى الh2' �'اٍع صالٍح ، و�'ئ	J �ه�ة .. وت:ل��ا فى الaCء األول ع$ ج ان� روعة ال�
	ح 

̂ة واح�ة �~	'ة ال~�$ ی2	ع اإلن
ان �ل شئ ل	ق�8	ها ، م~ل�ا فعل الق�JX الع�	+ األن2ا أنI ن	 س ̂ل الD KAاع  أع�+ ، و�ل
̂ة واح�ة ال م~	ل لها  ̂ل 
 ع �لX ق�8ى ال'ب	ال:ل ل...  

  



  

 

  

 

٧

 J4':8ب rوذل ، �ث+ إن8ه	�ا إلى الaCء ال~انى م$ م'حلة ال��  ال'وحى ، وف	ها إكh8ف�ا س	ادة ال�لr ال�
	ح على القل

لIانه اإللهى على �ل ح	ات�ا ،.. القل� له ل	�لr عل	ه وح�ه ال س اه D ح	
̂م$  ف	
 د ال�لr ال� ف	��2 ت<'فات ال�

 rل�' ع$ خ� عه لل	ات ال8ى رت2ها ال'ب ف قه �8ع2Iل
صاح� القل� ال�f'س، فال �CX ح'جًا فى أن ��Xع لل
ف	�C لAته .. و��ا X�لr ال�
	ح على ال�f'س �ف'د ، X�لr أ�Xًا على أس'ته ، وعلى أم اله ، وعلى أوقاته .. ال�
	ح 

ف8<	' األمانة فى ال
ل ك هى ال�ق	اس وال�ع	ار الX KAق	J عل	ه م
K 8 . .فى ق�اء ی م خل ة مع ال�لr ال�
	ح
  ..ت:'4
ه القل2ى لل�لr ال�
	ح 

  
.. ت0ق�d ح�اة ال(%�ح ف�&ا ث+ تق�م�ا فى الt4'I ال'وحى ، إلى الaCء األول م$ م'حلة ال�� ج ال'وحى ، وه  ع$ 

 نا ق� سCل�ا على ال<ف"ة األولى م$ هAا ال:8اب ، �ل�ة، لAا ت'اه ه ال(�حلة هى م�حلة ال�0اة ��(ل�ها وع'ف�ا أن 
̂م$ ح8ى X<ل إلى ال�� ج ال:امل فى ..  ن�0 ال&/�ج ال�وحى 
ل:ه ال�X اة ال8ى	<2ح ال�� ج ه  اسل ب ال"	ف

  ..األب�Xة ال
ع	�ة فى ال�هار ال:امل الKA ال Xع8'4ه ل	ل ح	$ fX�ل جهاده 
  

  :، مiل �ق�ة ال(�احل ، ت&ق%A إلى ق%(�< ى ع�فـ&ا أن م�حلة ال&/�ج ال�وحو         
  

  الق%A األول
  ت0ق�d ال�ج�د ال(�ادل فى ال(%�ح 

  
ل�0ل ال(%�ح : " ك(ا عّ� ع&ه معل(&ا ب�ل� ال�س�ل فقـال : حل�ل ال(%�ح فى قلr ال(�م< �اإلF(ان  –أ    
  )١٧:  ٣أف " ( فى قل |ـ:+�اإلیـ(ان 
فى ذل4 ال��م تعل(�ن إنى أنا فى أبى وأن�A : " رب ال(�$ F%�ع ك(ا قال : وج�د ال(�م< فى ال(%�ح  - ب  

 A]٢٠:  ١٤ی� " (فىَّ وأنا ف�(   
  

  iانىالق%A ال
  ال�ج�د ال$ائA فى م0/� هللا

  "جعل] ال�ب أمامى فى �ل ح�< ألنه ع< F(�&ى فال أتJعJع " 
 ) J٨:  ١٦م (  

ف�"$ ن'�a على ) ج د ال�ائ+ فى ح�'ة ال'ب وه  ال  ( ى ی8"قt هAا اله�ف ـل:ه  م ض ع هAا ال:8ـاب ، فو   
̂م$ أو D�ع�ى آخ' إ�هار ال'ب  
 ع فى ح	اة ال�X لى ال'بĈم$  ش�<هت D��ارسة ال"	اة وذلr ،  )٢١:  ١٤ی  (لل�

̂م$ ال�اضج حقًا ه  ال��h الX KAع	� �ل أوقات.. ال�ائ�ة فى م"�' هللا  'ته فهAا ه  ـه مع ال'ب وفى ح�ـفال�
�ق�(�ن ـال(%إن�ا ال<�Xق ن X"��ون اس�r ، : " ال�2ى  اودالAی$ قال ع�ه+ د) ال�اضC	$ ( 	$ 8ق	�ـع ال�
ـوض



  

 

  

 

٨

أq (أن أس[< فى ب�] ال�ب واح�ة سأل_ م$ ال'ب و�Xاها أل8�J " ك�ا قال ) ١٣:  ١٤٠مa " ( �ت4ـ�ن فى ح/ـ�Fل%
  ) ..٤:  ٢٧مa ( "، ل:ى أن�' إلى ج�ال ال'ب وأتف'س فى ه	fله  كل أFام ح�اتى) فى م0/� ال�ب

  :و��ا ه  ال"ال فى ال�ق'رات ال
اDقة ، ل�ا فى الaCء ال~انى م$ م'حلة ال�� ج ال'وحى   
  .هـــــــ$ف ال(�حلة 
 .ت��ـــــــ�J ال(�حلة 

 .وس�لة ت0ق�d ه$ف ال(�حلة 

  :ه$ف م�حلة ال&/�ج ) ١
وه�ف م'حلة .. $ ن
I8	ع ان ن"قt ش	gًا فى ال اقع أنه إن ل+ ت:$ ع	 ن�ا ن"  اله�ف الKA ن'�4 أن ن"ققه، فل   

  :ال�� ج ه 
  ف�� ال�وح الق$س 

  ل�wع ال(%�ح م< خالل&ا
  

ف�� و�ن �ان ه�ف الaCء األول م$ م'حلة ال�� ج ، ه  اإلم8الء م$ ال'وح الق�س ، ف	f ن ه�ف الaCء ال~انى ه  
ح8ى ت<2ح قل |�ا ب	_ ع�	ا .. الaCء األول الKA نل�اه فى س' ال�	'ون ال�ق�س ، و�م8ألت Dه قل |�ا فى ال�وح الق$س 

  ...، ومق' راحة ل'وح هللا الق�وس 
  

̂م$ Dال'وح الق�س تa�'8 فى ثالثة م
8 4ات     :وعالقة ال�

ح ب4a_ ال�	'ون Dع� ال�ع� دXة ال�ق�سة :   ال0ل�ل * �Xُ ا��	̂م$ ح   .و�4اله ال�
  )٨:  ٤أع " (ID'س م$ ال'وح الق�س إم�ال ح	�Ag : "   اإلم�الء * 
  )٣٨:  ٧ی  .. " (م$ �IDه أنهار ماء حى ت��q م$ آم$ بي ��ا قال ال:8اب : "   الف�� * 
  
  
  :ت���J م�حلة ال&/�ج ) ٢

� ه  الhفاء ، أما ت'�	aه فه  فى    	2Iهاب للAن ه�فه م$ ال fX �4'م Kواضح فى أ ، a	�'8$ اله�ف وال	والف'ق ب
  :وت'�	a م'حلة ال�� ج ه  . ال�واء 

  
  �د ال$ائA فى م0/� هللال�ج

  م< خالل ال,الة ال$ائ(ة



  

 

  

 

٩

̂م$ Dال�
	ح هى مC'د ف8'ات م8قIعة م$ ال<الة ، �ال�ل ة ، وخالفه    بل ت<2ح .. فال تع د عالقة ال�
̂م$ Dإلقاء الف"+ على ن	'ان ال"� ال�ق�س ال8ى فى قل2ه ن"  هللا ،  عالق8ه خIًا ساخ�ًا م8<ًال ال ی�قIع ، Xق م ف	ه ال�

  )٢:  ٥ن� (لعالقة م8hعلة م8 هCة Dال إنقIاع ، ح8ى فى ف8'ات ال� م fX ن نائ�ًا ل:$ قل2ه fX ن م
8	ق�ًا ف8<ل ا
: " إذ قال ] ..ال
	' مع هللا [ ولعل م$ أج�ل تع2	'ات ال:8اب ال�ق�س ع$ ال"	اة فى ح�'ة ال'ب ه  تع2	'   

  )٢٤:  ٥تr " (ول+ ی ج� ألن ال'ب أخAه وسار أخ&�خ مع هللا 
  

ل�[�ن�ا وأقام أث&ى ع�w : " أل�%] ه ه هى غاFة دع�ة ال%�$ ال(%�ح ل�الم� ه ال�ى ت�/ح م< ق�ل ال`�اب   
  )١٤:  ٣م� ( .. "معه 

  
  :وق$ ف%� ال%ائح ال�وسى مع&ى ه ه اآلFة �ق�له   

  .. ]س(ه �,�رة م%�$F(ة إأن ن`�ن معه Fع&ى أن نwع� دائ(ًا �0/�ره ، وأن ن �� [    
  

ی مًا فى ح�'ة هللا فى ال2Cل ، ف�aل  ٤٠ع	$ ما ح�ث مع م سى ال�2ى �ل	+ هللا الKA ق�ى  ولعل هAا ه   
 t4'2ا الAه Jfع و4عh4ع و�ه ، ف<ار یل	ن ر هللا عل t4'2ع شعاع بIع ، لق� ان�٢٩:  ٣٤خ' .. (وجل� وجهه یل(  

  
أروع ه�Xة هى ت�~ال ف
ف رK ووج� أن .. ذه� أح� ال
 اح إلى م"ل ال8"ف لُ	"�' معه ه�Xة ألهله : ق,ة ** 


 ع ال�
	ح X ئ وق_ ال�الم .. لل'ب�X ـ~ال ه  أنه�ا ال8Aأل ع$ سع'ه ، فأخ2'ه ال8اج' أن أروع ما فى ه
.. ف
فاش8'اه ، ووضعه فى حق	82ه ، ل:$ ع��ما رجع إلى Dالده وف8ح ال"ق	2ة فى ال�الم ، ت< ر خIاءًا أنه س	�C ال8�~ال 

ل:�ه أدرك أن ال8�~ال ال X�f$ أن �Xئ إال إذا ق�ى وق8ًا فى ال� ر ... ال8�~ال ال �Xئ م�	gًا ، ل:�ه ف جئ Dأن 
  ...ف	2h8ع Dال� ء ، وفى وق_ ال�الم hXع م�ه ال� ء ال��a8ن ف	ه 

̂م$ ال X�f$ أن �Xئ إال إذا ت�8ع ب2'�ة ال ج د فى م"�' هللا Dال<الة ال�ائ�ة ، ف	8�8ع ب2'�ة    كAلr ال�
  ...�س ال�X KAئ ف	ه وس� العال+ ال��ل+ إشعاع ال'وح الق

  :وس�لة ت0ق�d ه$ف م�حلة ال&/�ج ) ٣  
  

  ...ال عى ال�ائ+ Dأن وج دK فى ح�'ة ال'ب  Dال<الة ال�
8�'ة ه  مف8اح ال�� ج ال"ق	قى * 
    ...إتاحة ال�Cال لل'وح الق�س  ل	hع م$ داخلى إلى اآلخ'$4 * 

س�اء فى ال(n$ع أو ال`&�%ة أو فى الwارع .. ال,الة ال$ائ(ة ح�اة م< ال�ب ن%أل أن 0Fقd ف�&ا م(ارسة   
  ... فى أq م[ان وفى أq زمان .. أو فى الع(ل أو فى الn$مة 

 Jمار م'ق JXفة الق�	و|'�ة صل ات خل ، $	
Xائ�ا الق�Dراء م'4+ ، وسائ' آAة وال�ة اإلله الع
Xب2'�ة صل ات أم�ا الق�
  .آم	$ .. أدام ال'ب ح	اته .. ه الiال� الا�ا ال(عAp األنا ش&�دال'س لى 



  

 

  

 

١٠

١  
  
  
  
  )١٧:  ٥ت�  ١.. "  (صـل�ا �ال إنق�اع " 
  

  :أن إن س� ال&/�ج ال�وحى F([< فى إدراك تل4 ال0ق�قة ال(��$ة ، وال&ع(ة الفائقة ، أال وهى 
  

  ال"	اة ال�اضCة هى 
  ال"	اة ال�8"�ة Dا{ فى ال<الة ال�ائ�ة

  
: لل"	اة فى م"�' هللا ه  م�ارسة ال<الة Dال إنقIاع ، ��ا Xق ل معل��ا ب لJ ال'س ل وال اقع أن الt4'I الh'عى 

  )١٧:  ٥تJ ١(.. " صل�ا �ال إنق�اع "
  

  :و�ق�ل األس�ف ث��فان ال&اس4 
  
وج د اإلن
ان فى ح�'ة هللا ب قار ، وهى ال8هاب س'K داخلى  على ال�وام مع اس�(�ار ال<الة Dال انقIاع هى [ 

� Xق�ة دائ�hات ال<الة ( ة فى إلقاء ال��ل�  Kفئ  ) أI8ع' ل:ى ال ی�
  .. ]فى ذلr األت ن ال�
  


8�' القIار فى X 'ة ، ح8ى�8
ولعل Dع��ا ی�A' و�	فة العChIى الKA �ان یلقى الف"+ فى قIار ال�2ار D<فة م
 '	
  ..ال�

  
  :وس�'�a ح�ی~�ا ال	 م ، ح ل 

  .هـ$ف ال,الة ال$ائ(ة 
 .ائ(ة أه(�ة ال,الة ال$

 .دافـع ال,الة ال$ائ(ة 

  
  
  

  الحياة فى محضر هللا
  بالصالة الدائمة

  هدف الصالة الدائمة: أوالً 



  

 

  

 

١١

  
  :ه� .. ال�اقع أن ال,الة ال$ائ(ة ل�%] ه$فًا فى ح$ ذاتها ، بل هى وس�لة له$ٍف رائع هام 

  
  
  
  
  :ال�(�ع ال(%�(� �ال�ب ) ١
  

:  ١٤٠مa .. " (ال(%�ق�(�ن �Fل%�ن في ح/�ت4 إن�ا ال<�Xق ن X"��ون اس�X " : rق ل معل��ا داود   
١٣(  

  8
أK أن hXارك هللا دائ�ًا فى �ل أم ره .. Xع	h ن م$ خالل ال2ع� ال~ال� ] ال�اضC ن [ ق	� ن لAا فال�
  :وعالقاته و�'وفه ومعامالته مع اآلخ'4$ ، ��ا یلى 

  
  اآلخ�ون وال(wاكل �وج�د هللا  �ال(�م< ال&اضج 

  
  ...اآلخ�ون وال(wاكل دون ال�ج�ع إلى هللا  �أما ال(�م< غ�� ال&اضج 

  
ا) ٢iت فى ال�ب ال:  
  

  )٨:  ١٦مa .. " (ألنه ع< F(�&ى فال أتJعJع جعل_ ال'ب أمامى فى �ل ح	$ : " Xق ل معل��ا داود   
  

   tق�س أن ی سف ال<�ی�ال �	ق ل ال8قلX اÂم$ ، ل ف��ارسة ح� ر ال'ب D< رة م
8�'ة ، هى س' ث2ات ال�
ولق� ساع�ه ذلr على اإلن8<ار وال~2ات .. ب	�ه�ا وق_ الC8'|ة �ان ی'K وجه أب	ه Xعق ب ب'غ+ ال�
افات ال8ى �ان_ 

  ..فى الق�اسة 
تa8لaل ال2Cال ، ��ا تhعل ال�ار الهh	+ م< ح/�ت4 ل	r8 تth ال
� ات وت�aل : " لAا صلى إشع	اء لل'ب قائًال  

ل_ ، ح	$ ص�ع_ م�اوف ل+ ن��8'ها نa  م< ح/�ت4وتCعل ال�ار ال�	اه تغلي ل8ع'ف أع�اءك إس�r ل8'تع� األم+ 
  )٣ـ  ١:  ٦٤إش .. " ( م< ح/�ت4تaلaل_ ال2Cال 

  
̂م$ fX�$ فى إدراك ح� ر ال'ب    لق� أدرك إشع	اء ال�2ى أن س' تaلaل ج2ال ال�عف وال�I	ة فى ح	اتة ال�

  ...D<فة م
8�'ة 



  

 

  

 

١٢

  
�����ك  ٣١٨م ، اج�(ع  ٣٢٥و�عل(&ا تار�خ �&�%�&ا الق��ة األرث�ذ�%�ة ال(��$ أنه فى م�(ع ن�ق�ة عام   

 vع ، �عالمة ل�ج�د رب ال`&�%ة فى وس�%F ر ، ووضع�ا ��س�ًا فارغًا ل��ل� عل�ه ال�ب�oا�وأس�ف ، وأتى اإلم
إنها .. ول`A ن�ح ه ا ال(�(ع ، وو�t الق$�F أث&اس��س ��ل اإلF(ان ون�ح فى مهاج(ة ب$عة إر��س .. ال(�(ع 

 ) ...٥:  ٤٦مJ (عA ، هللا في وس�ها فل< ت�JعJع ن.. ال`&�%ة ال�ى ت(ارس وت$رك وج�د ال(%�ح وج�دًا م%�(�ًا 
 
 
 
  
  
  
   
  
  
  

ل:$ تعال ب�ا ل�8ع'ف على أه�	ة . ق� X< ر الh	Iان لل2ع� أن م ض ع ال<الة ال�ائ�ة  ه  أمٌ' ��الٌى   
  :إنها .. ال<الة ال�ائ�ة ل��رك م�K إح8	اج�ا ل��ارس8ها 

  
  :وص�ة إله�ة ) ١


 ع ال�
	ح   X ل 2غى أن أنه ی�: " قال ال'ب)Fُ لى �ل ح�< وال,Fُ) " ..  ̂م$ ) ١:  ١٨ل ، ول:ى ال X�ل ال�
� أن fX ن ل�Xه C	ة ف�م$ ال<الة ال�ائ:  

  
  .شع�ر دائA �االح��اج لل,الة 

 .ثقة أن ه ا االح��اج ال F([< ت%$ی$ه إال فى هللا وح$ه 

  .ثقة فى إس��ا�ة هللا لل,الة 
  
مه�ا �ان_ اس�(�وا فى ال,الة أK ) ١٧:  ٥تJ ١(.. " بـال إنقــ�اع  صــل�ا" : و4ق ل معل��ا ب لJ ال'س ل   

فلق� �ان ن"�	ا ساق	ًا لل�لr ، ل:�ه �ان X�ارس .. ال�'وف ال8ى ت�' fD+ ، فال یه+ أی$ أن_ ، بل یه+ �	ف أن_ 
 rل�ة ، ف<لى ق�ام ال	�ه
  ) ١راجع ن"�	ا .. ( ال<الة ال

  
  

  أهمية الصالة الدائمة: ثانياً 



  

 

  

 

١٣

  :ق(ة روح�ة ) ٢
ال�2ى إلى هAه الق�ة الhاهقة D�aام	'ه ال8ى هى Dال"ق	قة صل ات م8<لة ، تhه� له D"	اة ال<الة  لق� بلغ معل��ا داود

  )٤:  ١٠٩مa (.. " أما أنا ف,ــالة " : ال�ائ�ة، فق� قال ع$ نف
ه 
  

لق�یـJ وال اقع أن ح	اة ال<الة ال�ائ�ة واالت<ال Dا{ هى غاXة الع�ل ال�
fى ، وق�ة الt4'I ال'وحى ، ��ا وضح ا   
  : مار إسd0 ال%��انى قـائًال ال��28' 

  
... ، ال�ى إذا وصل إل�ها اإلن%ان ، ی$رك أنه وصل إلى ق(ة ال���d ال&%4 ال�وحى ما هى غاFة أع(ال [        
إذا وصل اإلن%ان إلى ه ه ال$رجة فإنه F[�ن ق$ بلغ ... س�d0 اإلن%ان أن F[�ن أهًال لل,الة �ال انق�اع اهى إذا 

Fال&%4 والف/ائل وصار م%[&ًا لل�وح الق$س نها d��o ة.[ ..  
  
  
  :دل�ل االم�الء �ال�وح الق$س ) ٣

̂م$ Xف	� ف	ه روح ال<الة ال�ائ�ة أو روح ال�8'عات على ح� تعـ2	' ز�'4ا ال�2ى إذ  ع��ما X"ل ال'وح الق�س فى ال�
  )١٠:  ١٢زك (.. "  وأف�� على ب�] داود وعلى س[ان أورشل�A روح ال&ع(ة وال�/�عات" : قال 

و�Aلr ال'وح أ�Xًا Xع	$ ضعفات�ا ألن�ا ل
�ا نعل+ ما : " وهAا ه  ع	$ ما وض"ه معل��ا ب لJ ال'س ل Dق لـه   
:  ٨رو ] .. " (أK ال Xُع2' ع�ها Dال:الم [ ال ُی�tI بها ال�وح نف%ه wFفع ف�&ا �أنات ن<لي ألجله ��ا ی�2غي ول:$ 

٢٦(  
  

وه ا ما أك$ه .. لَّ فى ال(�م< ال F[ف ع< الwفاعة ف�ه �ال,الة ال$ائ(ة القل�ة إذن فال�وح الق$س م�ى ح  
  :الق$�F مار اسd0 ال%��انى �ق�له 

  
إذا حلَّ ال�وح الق$س فى إن%ان فإنه فى ال0ال ال F%���ع ال���t ع< ال,الة �اس�(�ار ، دون انق�اع [   

وح�ى إذا �ان ... آكًال أو شار{ًا أو م%���0ًا أو م&wغًال  و{ال ملل ، ألن ال�وح س�,لى ف�ه على ال$وام س�اء �ان
  ] ...غارقًا فى ال&�م فإن ع�d رائ0ة ال,الة ی&ع� م< ت&ف%ه فى �ل لp0ة 

  
  

 �ل:�r ال ت
I8	ع أن ت: ن م�8لgًا م$ ال'وح الق�س .. ق� ت<لى دون أن ت: ن م�8لgًا م$ ال'وح الق�س .. أخى ال"2	
  ..دون أن ت<لى Dإس8�'ار 

  



  

 

  

 

١٤

  
  
  
  
  

   ..ح&�< الr0 ن�0 هللا : ال اقع أنه ل	J ه�اك دافع إال دافع واح� ه    
  

   rل�ا داود ال��ق ل معلX اAل " : 'fDأ r	ا هللا إلهي أن_ إلX �$%اق إل�4 ج�wF إل�4 نف%ي [wفي أرض ع�

ة Dال ماء Dناشفة و4ا) " .. a١:  ٦٣م(  

  
إش�ه��4 ، ب�ف
ي إلى إس(4 و�لى ذ��ك شه�ة ال&ف� ا رب إن�8'ناك ففي t4'v أحfامX r: " و�4	ف إشع	اء قائًال 

  )٩،  ٨:  ٢٦إش .. " (في الل	ل أ�Xا ب'وحي في داخلي إل	r أب8:' 
  

̂م$ لل<الة ال�ائ�ة لAا قال داود ال�2ى    االیل إلى ج�اول �wFاق ك�ا : " إنه ال"�	$ ال"ق	قى { الKA ی�فع ال�
 ٤٢مa .. " (إلى اإلله ال"ي م8ى آجئ وآت'اءK ق�ام هللا ع�w] نف%ي إلى هللا ا هللا  نف
ي إل	X rت�wاق ال�	اه هAfا 

 :٢،  ١(  
  

̂م$ الKA ی�رك أن    ̂م$ ال�اضج ه  ال� ، ��ا قال معل��ا هللا ه� م,ـ$ر ال�0اة وال�ج�د وال��0ة لAا فال�
  )٢٨:  ١٧أع (.. " ألن&ا �ه ن�0ا ون��0ك ون�ج$ " : ب لJ ال'س ل 

فال ت<ع�نا ] ح/�رك معى [ إن لF A%� وجه4 : " رك م سى ال�2ى هAا األم' ، ف<لى لل'ب قائًال ولق� أد  
  )١٥:  ٣٣خ' .. " (م$ هه�ا 

  
  :ل ا Fق�ل الق$�F ث��فان ال&اس4   

  
فان�p إلى نف%4 ، .. ال%� فى م$اومة ال,الة �ال انق�اع �ائ< فى مق$ار ح&ا ل�%�ع حًا ش$ی$ًا صادقًا [   

F r0اته و�ل(اته ووع�ده؟ هل تFغ�ل �ه حقًا ؟ هل ق$ مأل ف`�ك �آwه[ ا ال&ف� ال�ى تعلق] ... %�ع؟ هل أن] م
rى مل�ه] ف�ه على ال$وام �ال انف,ال وت�0$ث معه س�ًا فى ح$ی� قلiع ت�%F ها�0� ... [  

  
  :قائًال  صاحr اخ�ار ال�ج�د مع هللال'اه� ل رانJ  و�4	ف
    

  دافع الصالة الدائمة: ثالثاً 



  

 

  

 

١٥

�ها ، إنه ال ت�ج$ فى ال[   �nF >)ن�ا ح�اة أحلى م< ح�اة ال0$ی� ال(%�(� مع هللا ، وتل4 ال�ى ت��اف� ل$
، وألن هللا ه� ال F q(�ل`&ا  ول`&ى ال أن,40 �أن ت�(ها م< أجل ه ا ال$افع ، بل دع&ا ن(ارسه على أساس ال(0ة

Jمًا ثاب�ًا ماش�ًا أن ال ت&%اه ص$ق&ى ، وق�ر ع.. آه إن �ل ما ن�0اج إل�ه ه� أن ال نفق$ رؤ��ه ول� لp0ة ... 
  ] ...�إرادت4 ، وأن تق/ى �ق�ة أFام4 فى ح/�ته ال(ق$سة م0,�رًا �(0�ه م�ع�Jا �ال�ج�د معه 

  
   r�هل أدر�] معى روعة وس(� ه ه الق(ة ال�وح�ة ال(ق$سة ال�ى ی��$ ال�ب ان ی&قل&ا إل�ها ، .. أخى ال0

هل تق�ر معى أن ت$أ م< اآلن فى ال�(�ع ب��ة ال,الة .. ال$ائ(ة  أال وهى م(ارسة ح/�ر هللا م< خالل ال,الة
ول&%(ع ما ی&,0&ا �ه الق$�F ال�اهr ل�ران� صاحr اخ�ار ال�ج�د ... ه�ا ن$أ .. ال$ائ(ة فى �ل م[ان وزمان 

  :مع هللا 
 

ثاب�ًا ماش�ًا مق$سًا  ص$ق&ى وق�ر عJماً .. إن �ل ما ن�0اج إل�ه ه� أن ال نفق$ رؤ��ه ول� إلى لp0ة .. آه [  
  ... ]أن ال ت&%اه �إرادت4 ، وأن تق/ى �ق�ة أFام4 فى ح/�ته ال(ق$سة م0,�رًا م�ع�Jًا �ال�ج�د معه 

  : ت'ن	�ة ** 
  
  أحلى م$ ق<ــ' ال�ل ك     جل
ة فى ح�'ة ح2	2ى) ١

̂م$ ج�الـه      له8ــف خAنـى أرج ك     ل  رأK ال�
  

  Fا ه&ــاq..  ی&�ـهى ال.. حلـ� شهى .. م�ـ$ه بهى : ق�ار 
  
  ال عــال+ وال شــ	Iان     ه�اك ال ت جـ� خI	ـة) ٢

  Xا ما حلـــ ة Xا ��ـعان     ن
ـــ8'4ح فى األب�Xة   
  

ــ ع     Dال� سـ	قى اسـ8ق2ل نى ) ٣X +على رأســه  

  ح	� ال تAرف دمـــ ع     ولل�Cـــ� ادخـل نى   
  
  أورشــل	+ Xا ما حــل ة     دخل_ Dاب ال��یـــ�ة ) ٤

  فى وجــ ه ال�ف�یــ	$     أن ار ال�
ـ	ح ت
ـIع   
  

  :درس �8اب 
الحياة فى محضر هللا   

  بالصالة الدائمة



  

 

  

 

١٦

  
  
  
  

  ما ه� ه$ف ال,الة ال$ائ(ة ؟:   أوالً ** 
  

 J١٣:  ١٤٠م  ------------------ -------------------------------------
  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 

 J٨:  ١٦م   ------------------------------------------------- -------
  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 

- ---- -- ---------------------------------------------- ٣ـ  ١:  ٦٤إش 
  ------------- ---------------------------------------------- : اإلجا�ة 

  
  ما هى أه(�ة ال,الة ال$ائ(ة ؟:   ثان�اً ** 
------- -------------------------------------------------- ١:  ١٨ل� 

  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 
 J٤:  ١٠٩م  ---------------------------------------------------- ----

  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 
----- ------- --------------------------------------------  ١٠:  ١٢زك 

  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 
  

  ما ه� دافع ال,الة ال$ائ(ة ؟:   ثالiاً ** 
 J١:  ٦٣م -------------------------------------------------- -------

  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 
 J٩٧:  ١١٩م ------------------------------------------ -------------

  ------------- ---------------------------------------------- : اإلجا�ة 
 J٢،  ١:  ٤٢م  --------------------------------------------------- ---

  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 
---------- -- -- ------------------------------------------  ٢٨:  ١٧أع 

  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 



  

 

  

 

١٧

  :ال�$ر�r ال�وحى لألس�ع ** 
 :حف� آXة 

 J١٣:  ١٤٠م  
  .. إن(ا ال,$Fق�ن 0F($ون أس(4 " 

  .. "ال(%�ق�(�ن �Fل%�ن فى ح/�ت4 
 J١٣:  ١٤٠م  

 .ال� ا�2ة على ال�ل ة ال	 م	ة 

 .الAهاب لل:�	
ة ، وم�ارسة االع8'اف وال�8اول 

 :ح�اة ال,الة ال$ائ(ة ال�$ر�r ال�وحى ل(�ض�ع 

---------------- ------------------------------------------------   
  

  مل�n م�ض�ع
  ال�0اة فى م0/� هللا �ال,الة ال$ائ(ة

  
  :ه$ف ال,الة ال$ائ(ة : أوًال   

 )١٣:  ١٤٠مa (    ال8�8ع ال�
8�D 'ال'ب

 )٨:  ١٦مa (    ال~2ـــات فى ال'ب

  
  :ة ال$ائ(ة أه(�ة ال,ال: ثان�ًا  

 )١:  ١٨ل  (    وصــ	ة إلهـــ	ة

 )٤:  ١٠٩مa (    ق�ـــة روحــ	ة

 )١٠:  ١٢زك (    دل	ل االم8الء Dال'وح الق�س

  
  :دافع ال,الة ال$ائ(ة :    ثالiاً 

 )١:  ٦٣مa (    ح�ـ	$ ال"ـ� إلى هللا      

٢  
  ]تابــــع [ ال�0اة فى م0/� هللا �ال,الة ال$ائ(ة 

  ..و�Fاها أل�(�  واح$ة سأل] م< ال�ب" 
  ...أن أس[< في ب�] ال�ب �ل أFام ح�اتي 



  

 

  

 

١٨

  ... " ل`ي أن�p إلى ج(ال ال�ب وأتف�س في ه�[له 
) J٤:  ٢٧م(  
  

̂م$ روح	ًا فى تلr ال"ق	قة ال�C	�ة ، أال وهى         ال�0اة  فى ح/�ة هللا م< خالل ال,الة : تa�'8 روعة ن� ج ال�
  :ل
ابt ع$ ، ولق� ت:ل��ا فى ال� ض ع اال$ائ(ة 

  
  

  .هـ$ف ال,الة ال$ائ(ة 
 .أه(�ة ال,الة ال$ائ(ة 

  .دافـع ال,الة ال$ائ(ة 
  

  :و�ن �ان روح هللا ق� وضح أمام ع	 ن�ا م�K أه�	ة ال<الة ال�ائ�ة ، لAا دع�ا ال	 م أن ن
8:�ل ال"�ی� ح ل 
 .أسال�r ال,الة ال$ائ(ة 

 . ثـ(ار ال,الة ال$ائ(ة
 
  
 

  
  

فل:ل م�ها أسل |ه الKA .. الف`� ، والقلr ، وال�وح : ة ال�ائ�ة ت8h'ك ف	ها ق K ال�فJ ال�8ع�دة ال اقع أن ال<ال     
  :hXارك Dه ال<الة ال�ائ�ة 

  
  .فالف`� ی&wغل �ال�أمل فى هللا 
 .والقلr ی&%ـى فى م0ة هللا 

  .وال�وح ت&ــــــ�لd لإلت0اد �ا� 
  
  :ف�ع�ا ن�اق� هAه األسال	� ال~الثة   
  
  :نwغال الف`� �ال�أمل فى هللا إ) ١

  أساليب الصالة الدائمة: رابعاً 



  

 

  

 

١٩

وذلD rإس8غ'اق العقل فى ت< ر ال�عانى ال'وح	ة ال:ام�ة وراء �ل شئ ، س اء �ل�ة هللا ، أو ال�ل	قة         
  :وذلr م$ خالل .. ال�ادXة ، أو األم ر ال
�او4ة بل غًا إلى ال8المJ مع هللا م$ خالل الAه$ ال'وحى والع2ادة العقل	ة 

  :�ل(ة هللا أ ـ ال�أمل فى 
نهارًا و ل�ًال ] ی�ـأمل [ وفي نام�سه یلهج ل:$ في نام س ال'ب م
'ته : " وه  ما قال ع�ه معل��ا داود ال�2ى   

) " .. a٢:  ١م(  
وه� ما F%(�ه األ�اء الق$F%�ن �اله ی  ، �(ا قال ع&ه ق$اسة الا�ا ال(عAp األنا ش&�ده فى ت(��$ه ال�ائع   

  : للق$�F األنا أن��ن��س
  

  ب�	 ت آفا أنI ن	 س      فى اإللهــ	اتبهــ ی  
  

  :Fق�ل الق$�F مار اسd0 ال%��انى   
ألن م$ داوم ال8ف:	' ف	ها ت��  ف	ه أف:اٌر حارة ، وت
هل عل	ه ال<الة .. ك$ م�اومًا على ال8أمل فى ال:8� اإلله	ة [ 

... [  
  

  :ب ـ ال�أمل فى الnل�قة ال(ادFة 
ال�ادXة إلى ت< ر ال�الt الع�	+ وال�خ ل فى ح�'ته ، وال8المJ معه ، وت�C	�ه على  وه  ال�فاذ م$ خالل ال�ل	قة

ال%ـ(�ات ت0$ث �(�$ هللا ، والفلnF 4ـ� �ع(ل ی$Fه : " ع��ة إبـ�اعه ودقـة ص�عه ، إذ ن
�ع ال�ل	قة ت
2ح هللا هAfا 
) " .. a١:  ١٩م(  

ل��أمل وخ'ج اس"t : " إذ قال .. س هAا األسل ب ال�2ارك ولق� أخ2'نا ال:8اب ال�ق�س ع$ اس"t أنه إع8اد أن X�ار 
  )٦٣:  ٢٤تr .. " (ع�� إق2ال ال�
اء في ال0قل 

  : )١٤٨مJ ( في و�ل	r قIعة تأمل ل�اود ال�2ى فى ال�ل	قة ال�ادXة ، وه  �Xا2vها ل8
2ح هللا ، إذ Xق ل
  

  ســ�0ه Fا ج(�ع ��اكr ال&�ر    س�0ه Fا أی�ها الw(� والق(� 
0   ف�ق ال%(اوت ال(�اه ال�ى أی�ها و�ا  �ه Fا سـ(اء ال%ــ(�ات    س

  .فnلق] وث�ها إلى ال$هــــ� واألبـ$  ل�%ح اسA ال�ب ألنه أم� 

 Fا أی�ــها ال�&ان�< و �ل الل�ج  س0ي الــــ�ب م< األرض 

 ال��ح العاصـفة ال,انعة �ل(�ه  ال&ار والــ�د الiلج و ال/اب 

 الwـ�� ال(i(� و�ـــل األرز  ــــام ال�ـــال و�ل اآلك

 Aـــهائ ال$�ا�ات و ال���ر ذوات االج&0ة  ال�حــ�ش و �ل ال

  هللـــــ��ـــا   ألنه ق$ تعالى اســ(ه وح$ه م�$ه ف�ق االرض وال%ـ(اوات  ل�%ـــ�0ا اســــA ال�ب 



  

 

  

 

٢٠

  
  

  :و�ق�ل ال�wخ ال�وحانى 
  .. قA اف�ح قل4 لل&�ر ل�عای< ال&�ر [ 

  .. أو م�w] مع ال���ر ، ف�� فى أج�اء oهارة هللا  إذا جل%]
  ..ومع األس(اك اسح فى ��0 عp(�ه 

  ..مع شه�d اله�اء ت&%A رائ0ة ق$اس�ه 
  ] ..ومع �الم4 اخلv تق$�F اس(ه 

  
  :و�/�ف األس�ف ث��فان ال&اس4 قائال 

  
(ادFات وت,�راتها ال�وح�ة ، أما ن0< ل�%�ا فى حاجة إلى ال) ال(الئ`ة والق$F%�ن فى ال%(اء ( العق�ل ال�وح�ة [ 

أq ( فإن(ا ن,ل إلى ال�ؤ�ة واالس�عالن اإللهى ب�اس�ة ال(&ا�� ال($ر�ة �العقل ) فى ال�%$ ( فإذ الزل&ا ت�اب��< 
  ].. ) ال(&ا�� ال(ادFة 

  
 Aل ا قال ال(�ن:  

  
  فى �ل ج(ـــ�ل ل(%�4     فى �ل خلــــ�قة رأی�4

  فى ح�اتى �لها أع(ال4
  ش[�ًا ل4َ .. ع�ف�4 .. ل(%�4 . .رأی�4 

  
  :ج ـ ال�أمل فى ال%(او�ات 


	$ وأمCاد فائقة ، وت
2	ح ال'ب معه+ ، ��ا قال داود Xات م$ مالئ:ة وق� �
وه  إنhغال الAه$ ب8< ر ما فى ال
مa ( "س�0ا ال�ب م< ال%(اوات س�0ه في االعالي س�0ه Fا ج(�ع مالئ`�ه س�0ه Fا �ل ج&�ده هلل 4ا : " ال�2ى
٢،  ١:  ١٤٨(  

  
ال:ل�ة ، وال�ل	قة : هAا ع$ اإلسل ب األول م$ أسال	� ال<الة ال�ائ�ة ، وه  إنhغال الف:' Dال8أمل فى هللا م$ خالل 

  ...ال�ادXة ، واألم ر ال
�او4ة 
  

  :واألسل ب ال~انى م$ أسال	� ال<الة ال�ائ�ة ، ه  



  

 

  

 

٢١

  
  :ت���J القلr فى م0ة هللا ) ٢
  

̂م$ ح	اة ال<الة ال�ائ�ة ، فإنه مع ت ج	ه ف:'ه وعقله لل8أمل فى هللا ، عل	ه أن ی'�a قل2ه فى م"2ة  ل:ى X�ارس ال�
  :و4�f$ ت'�	a القل� فى م"2ة هللا م$ خالل .. العلى ، ح8ى یل8ه� ب�ار ال"� اإللهى ف	8 ق لل"�ی� معه Dإس8�'ار 

  
  ..ال�أمل فى م0�ه ل&ا 
 ..وفى صفاته الفائقة 

�Jلة و�ح%اناته ال�..  
  

  :أ ـ ال�أمل فى م0�ه ل&ا 
بهAا ُأ�ه'ت م"2ة هللا ف	�ا أن هللا ق� أرسل إب�ه ال ح	� إلى : " ع��ما تأمل معل��ا ی ح�ا ال"2	� فى م"2ة هللا قال     

&ا هللا بل أنه ه� أح&ا العال+ ل:ي ن"	ا Dه ، " .. وأرسل إب�ه �فارة ل�IاXانا في ه ا هي ال(0ة ل�� أن&ا ن0< أح
  )١٠،  ٩:  ٤ی  ١(

تل8ه� قل |�ا Dال"� له ، ف	�فع�ا ح�	$ ال"� له ألن ن<لى �ل .. وع��ما ن8أمل فى م"82ه الفائقة ال�ع'فة ل�ا      
  ..ح	$ وال ن�ل 

  
  :ل ا قال الق$�F إسd0 تل(�  األنا أن��ن��س 

  
وه� سd ت وق ع�{�ن ال�0اة  إن ه ا الr0 وه ا ال�{ا� وه ه ال�ح$ة هى ه$ف ح�ات&ا ال q ن%عى إل�ه ،[   

  ] ...وح�&(ا ن$رك ه ا الr0 ف�&ا ، س�ف ت,�� ح�ات&ا صالة واح$ة م%�(�ة .. ال%(او�ة 
  

  ..إذن Dال8أمل فى م"2ة هللا ل�ا یa�'8 القل� فى م"82ه ، ��ا أح�2ا ف��خل فى حالة ال<الة ال�ائ�ة   
  

  :ب ـ ال�أمل فى صفاته الفائقة 
أن] أب�ع ج(اًال م< ب&ى " : ال�2ى ، وُس2ِّى قل2ه فى تأمل ج�ال ال'ب الفائt ، فقال  لق� إن"<' معل��ا داود  
 �wواح�ة سأل_ م$ ال'ب و�Xاها أل8�J أن أسf$ في ب	_ ال'ب : " ، ولق� �ان_ شه ة قل2ه هى ) ٢:  ٤٥مa (.. " ال

  )٤:  ٢٧مa .. " (كل أXام ح	اتي ل:ي أن�' إلى ج�ال ال'ب وأتف'س في ه	fله 
  

  :و�علd الق$�F أغ%��&�س على ه ا ال�(ال الع��r ال q ألهr قله ف�ق�ل 



  

 

  

 

٢٢

  
   ] 4�)pا هللا ، و�ا لعF ا ل%(�كF..  

  ..أن] ال0ُ%< وال�(ال 
  ..أن] ال0امل ال`ل وال(الئ ال`ل 

  ول`< ما �الى أع$د صفاتF 4ا ر{اه ؟
  ...Fا ح�اتى ول تى ال(ق$سة 

  م�ى أف�ز �االس��احة فى ج&4 ؟!! آه 
  أq ی�م Fا ت�q ت�عل م&Jل4 فى قلى ؟و 

  وت%[�ه م< خ(� ح4 ؟
  ... ]ف�ل�,d �4 ��(ل�ه 

  
  ...وهAfا Dال8أمل فى صفات هللا الفائقة یل8ه� القل� D"2ه و�4خل فى صالة حارة وش'�ة دائ�ة 

  
  :ج ـ ال�أمل فى إح%اناته ال��Jلة 

̂م$ فى �~'ة إح
انات ال'ب عل	ه ، یل8ه� قل2 ه D"'ارة ال"� اإللهى ، ف	�خل فى مCال جاذب	ة ال
	� ع��ما ی8أمل ال�
Dار�ي Xا : " لAلr ناش� معل��ا داود ال�2ى نف
ه، ل:ى X"8ف� D"'ارة ح2ه { ، قائًال ... ل	
2"ه على هAه اإلح
انات 

ج�	ع  ، الX �Aغف'وال ت&%ي �ل ح%&اته نف
ي ال'ب و�ل ما في Dا�vي ل	2ارك إس�ه الق�وس ، Dار�ي Xا نف
ي ال'ب 
ذن |r الhX �Aفي �ل أم'اضr ، الX �Aف�� م$ ال"ف'ة ح	اتr الfX �AللD rال'ح�ة وال'افة ، ال2hX �Aع Dال�	' ع�'ك 

 rDش2ا '
  )٥ـ  ١:  ١٠٣مa .. " (ف	�C8د م~ل ال�
  

  :و�علd الق$�F اغ��غ�ر��س فى ق$اسه اإللهى م�أمًال فى إح%انات هللا ، ف�ق�ل 
.. أق(] ال%(اء لى سقفًا وث] لى األرض ألمwى عل�ها .. ��ن�&ى إذ لA أك<  م< أجل تع�فات4 ال��Jلة[   

�عة ال��0ان o �0 ، م< أجلى أ�ه�تأخ/ع] �ل شئ ت0] ق$مىَّ ، لA ت$ع&ى مع�زًا ش�£ًا .. م< أجلى أل�(] ال
ىَّ م�هة ال&�d وضع] ف.. أن] ال q جل�&ى ووضع] ی$ك علىَّ ، و��] فىَّ ص�رة سل�ان4 .. م< أع(ال ��ام�4 

  ] ...، وف�0] لىَّ الف�دوس ألت&عA ، وأع���&ى علA مع�ف�4 
  

ال8أمل فى م"82ه ل�ا : هAا ع$ اإلسل ب ال~انى م$ أسال	� ال<الة ال�ائ�ة ، وه  ت'�	a القل� فى م"2ة هللا م$ خالل 
  ...، وفى صفاته الفائقة ، وفى إح
اناته ال4aCلة 

  :<الة ال�ائ�ة ، ه  واألسل ب ال~ال� م$ أسال	� ال
  



  

 

  

 

٢٣

  :إن�الق ال�وح لالت0اد �ا� ) ٣
  

  )٢:  ٤رؤ" (.. ص�ت فى ال�وح لل ق_ : " إنها اإلنIـالقة ال8ى ع2َّ' ع�ها ی حـ�ا ال'ائى Dق لـه 
  

  ...إن�الق ال�وح : وم< أه(�ة ه ا األم� ، خ,� له ق$اسة الا�ا ال(عAp ��ا�ًا م< أولى ��ه ، ُس(ى 
  

وهى أس�ى ما X�f$ أن X<ل إل	ه .. نع(ة إله�ة ، وهى إل�,اق �ا� ، �(ا أنها إس�ع$اد خاص : هى هAه اإلنIالقة 
  ...اإلن
ان على األرض 

  
  :أ ـ هى نع(ة إله�ة 

ال اقع أن إنIالقة ال'وح ل	
_ ع�ًال Xق م Dه اإلن
ان م$ جه8ه ، ��ا ت:ل��ا فى األسال	� ال
اDقة فى تأمل الAه$ فى 

�	ها اآلDاء ... '�	a القل� فى م"2ة هللا هللا ، أو فى تX ، ة م$ جهة هللا�قة نع	ز�ارة م< ز�ارات ول:�ها فى ال"ق

، ت ه� لل�<لى الKA ثاب' على ال<الة العقل	ة ، وأس8غ'ق فى ال<الة القل2	ة ، ف	�C روحه وق� إنIلق_ ل�8خل  ال&ع(ة
  ...فى ج  ال
�ائ		$ 

  
 d0مار اس ��n)ال �F$ق له ال%��انى وق$ أوضح القD قة	ه ال"قAه:  

ال F,ح أن ن%(ى ه ه ال0الة صالة ، إذ أنها ت`�ن م< فعل ال�وح الق$س وت$ب��ه ، ول�� م< فعل اإلرادة [ 
  .. ]وسل�انها 

  
� أال ن�
ى أنه ب'غ+ � ن إنIالقة ال'وح هى نع�ة إله	ة ، ل:$ ال'وح ال Xع�ل إال فى ال��h ال�اضع لع�له CX $:ل

ل�غ�اv	J الق K ، الKA ال ACXب إال األش	اء ال8ى ت ج� فى مCاله ، ف"	��ا أضع نف
ى فى مCال جاذب	ة ، ت�امًا �ا
على الف ر س	A8Cب�ى مغ�اv	J جاذب	ة ال'وح الق�س .. ال'وح الق�س ب8أمل الAه$ فى هللا ، و|�'8	a القل� فى م"82ه 

...  
  

  :ب ـ هى إل�,اق و�ت0اد �ا� 
أل�,d �ال�ب فه� روح م$ : "روحًا واح�ًا ، ��ا ع2َّ' معل��ا ب لJ ال'س ل ع$ ذلD rق له  ح	� ت<	' ال�فJ مع هللا

  ..، فه  إت"اد روحى س�اوK ) ١٧:  ٦ك  ١.. " (واح$ 
  

 ��  :وفى ذلF 4ق�ل الق$�F مقار��س ال`



  

 

  

 

٢٤

، و�,�� معها روحًا  و{�0&&ه الnاص ی�0$ بها.. ال&ف� ال�ى تأتى إلى هللا �إش��اق ، ی&قاد ه� إل�ها �ال(0ة [ 
ألن ال&ف� �إل�,اقها �ال�ب ، و{($اومة تأمل العقل فى نع(ة ال�ب �ال إنق�اع ، ی��أف هللا .. واح$ًا �ق�ل ال�س�ل 

و{ ل4 فإن ال&ف� ت,�� هى وال�ب روحًا واح$ًا ، و�م�Jاجًا واح$ًا ، وعقًال .. عل�ها ، و�%[r م0�ه عل�ها و�الزمها 
$ها على األرض ، فإن عقلها F[�ن �[ل��ه فى أورشل�A ال%(او�ة Fعل� إلى ال%(اء الiالiة و�ن F[< ج%.. واح$ًا 

  .. ]، و��0$ �ال�ب إت0ادًا ش$ی$ًا ، و�n$مه ه&اك ) ال�وح�ة(
  

  :ج ـ اإلس�ع$اد إلن�القة ال�وح 
ت خاصة م$ جهة اإلن
ان رغ+ � ن إنIالقة ال'وح و�ت"ادها Dا{ هى م"� نع�ة إله	ة ، إال أنها ت"8اج إلى إس8ع�ادا

  :، ح8ى �Xع اإلن
ان نف
ه فى مCال جاذب	ة ال'وح ، م~ل 
  

:  ١٣١مa .. " (نف
ي ن" � �فI	+ ه$أت وس[] نف%ي �ف��Aٍ ن�0 أمه بل : " Xق ل ال:8اب : اله�وء وال
f ت ** 
٢ (  

رائى ص تًا ع�	�ًا �< ت فى ی م ال'ب ، وس�ع_ و فى الـ�وح ك�_ : " Xق ل ال:8اب : ال ج د فى روح ال<الة ** 
  ) ١٠:  ١رؤ .. " (ب ٍق 

  
أخى ال0�r ، ُت�q ما ه� م�قف4 ال��م م< ه ه ال�سائل ال(ار�ة لل��(�ع ��0اة ال,الة ال$ائ(ة ؟  أدع�ك   

أن ت��0س م< ت�0ل ه ه ال��ات واالم��ازات إلى ف`�ة ج(�لة ، مع إFقاف ال�&ف�  ، ف(ا ق�(ة ام��از ال ت�(�ع �ه ، 
  �ة ن��pة ال ت%�ف�$ م&ها ؟؟؟و{� 
  

ُت�q ما هى ال�س�لة ال�ى ل(ع] أمام ع�&�4 ، وت��$ أن ت�قها ع(ل�ًا فى ح�ات4 ، ح�ى ت�(�ع �ال�ج�د فى ح/�ة هللا 
�,فة م%�(�ة ، م< خالل ال,الة ال$ائ(ة ؟ هل إنwغال الف`� �ال�أمل فى هللا ؟ أم ت���J القلr فى م0�ه ؟ أم 

  ...0اد �ه ؟ أم ج(�عها ؟ تعال ل&$أ اآلن إن�القة ال�وح لإلت
  
  
  

  ث(ار ال,الة ال$ائ(ة: خام%ًا 
  
  :الwع�ر �0/�ر ال�ب وق�{ه ) ١

  )  ١٧:  ٦ك  ١.. " (فه� روح واح$ وأما م$ إلD t>8ال'ب ، "    
  



  

 

  

 

٢٥

  :وفى ذلF 4ق�ل األس�ف ث��فان ال&اس4 
  .. ]الwع�ر �0/�ة هللا  صلِّ �ال إنق�اع ، واج�ه$ فى صالت4 ، وأن] ح�(ًا ت,ل إلى[ 
  
  :ال%ى فى هللا ) ٢

ونف'ح rD ن�A' حr2 ] ن0< [ ال�لr إلى حCاله ن82هج ] أنا [ ادخل�ي .. ] ن0< [ وراءك ف�C'� ] أنا [ اجAب�ي "      
 r2 ن"X t"الD '�٤:  ١ن� " (أك~' م$ ال�(  

  
   8CX �	ذاته ، ح ��hالD ة ت: ن�ة فى ال<الة ال�ائXالح� أن ال�2ا J	v8" ل ه  ب�وره إلى مغ�ا	هللا ، ف �DAه ح

  ..ACXب اآلخ'4$ إلى ح� هللا 
  
  :اإلن�عاش والف�ح ال�وح�ان ) ٣

  )  ٢٢:  ١٦ی  .. " (ف�ف�ح قل�{[A وال ی&Jع أح$ ف�ح[A م&`A فأنA� +8لr ع���+ اآلن حaن ول:�ي سأراك+ أ�Xا "    
  

  :وفى ذلF 4ق�ل الق$�F مار اسd0 ال%��انى 
  
لق�ة ال�وحان�ة ح�&(ا ت0ل فى ال&ف� تع��ها ل ة وت(ألها ف�حًا وس�ورًا ، ی�مًا �ع$ ی�م، وتwعل ف�ها ح�ارة ه ه ا[ 

  .. ]إله�ة 
  
  :نقاوة القلr والف`� ) ٤

    " r�ون أس��"X ق نX�>ا ال�ال(%�ق�(�ن إن rن في ح�'ت 
  )١٣:  ١٤٠مCX) " aل
  

  :وفى ذلF 4ق�ل ال%ائح ال�وسى 
  ..]ت/ع ق$م4 على سلAَّ الف/�لة ، وته4 ال�جاء ب�ق$�F ذات4 .. ائ(ة إن ال,الة ال$[ 
  
  :ح�ارة فى ال`�ازة والn$مة ) ٥

و�م�أل ال�(�ع م< ال�وح الق$س و�ان�ا ی�`ل(�ن �[الم هللا تaعaع ال�fان ال�A �ان ا م8C�ع	$ ف	ه صل�ا ول�ا "       
  )  ٣١:  ٤أع " (�(�اه�ة 

  



  

 

  

 

٢٦

أن ن�(�ع به ا اإلم��از العA�p وه� ال�ج�د ال(%�(� فى ح/�ة هللا �ال,الة ال$ائ(ة ، أo qل�ى إلى هللا أن Fع��&ا 
�الvn ال%اخ< �ال0/�ة اإلله�ة ، ل�� على م%��q ال(ع�فة العقل�ة فقv، بل على م%��q اإلخ�ار الع(لى ال���قى 

  .آم�< .. م< اآلن و�لى األب$  إلله&ا ال(�$ فى �&�%�ه... ف&&ال م< �ل ه ه ال��ات ال�وح�ة ال�ائعة .. 
  

  :ت'ن	�ة ** 
  
  أع�ف مع&ى ال%الِم فى ح4       أس[< ت0] �ل ج&اح�4) ١

  ل< أخاف ت0] �ل جـ&اح�4       ق$ 0Fــُل الpالم ل`&&ى    
  

  ج&اح�4 ٣)ت0] �ِل : ( ق�ار 
  
  أجــُ$ �ل األماِن فى س��ك       أo(£< ت0] �ل ج&اح�4) ٢

  ال أخـاف ت0] �ِل ج&اح�A�       4 م< سه���F A ل`&&ى   
  
  
  
  
  
  

  :درس ��اب 
  
  
  
  
  

  :أسال�r ال,الة ال$ائ(ة :   را�عاً ** 
  :أ ـ إنwغال الف`� �ال�أمل فى هللا 

 J٢:  ١م ------------------------------------------------- ---------
  - -------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 

  الحياة فى محضر هللا 
  ]تابـــــع [ بالصالة الدائمة  

  



  

 

  

 

٢٧

 J١:  ١٩م  ---------------------------------------------- -- ---------
  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 

 J٢،  ١:  ١٤٨م  ---------------------------------------------- -------
  --------------------- -------------------------------------- : اإلجا�ة 

  
  :ب ـ ت���J القلr فى م0ة هللا 

---------- -------------------------------------------  ١٠،  ٩:  ٤ی�  ١
  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 

 J٤:  ٢٧م  ---------------------------------------------- ------- ----
  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 

 J٥ـ  ١:  ١٠٣م  ----------------------------------------------- ------
  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 

  
  :ج ـ إن�القة ال�وح لالت0اد �ا� 

------------- ------------------------------------------- ١٢:  ٦ن¥ 
  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 

١٧:  ��٦  ١ --------------------------------------------- - ----------
  -------- --------------------------------------------------- : اإلجا�ة 

 J٢:  ١٣١م --------------------------------------------- -----------
  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 

---------- - ---------------------------------------------- ١٠:  ١رؤ 
  -------------------------- - -------------------------------- : اإلجا�ة 

  ما هى ث(ار ال,الة ال$ائ(ة ؟:   خام%اً ** 
١٧:  ��٦  ١ ------------------------------------------- - ------------

  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 
------ ------ -- -------------------------------------------  ٤:  ١ن¥ 

  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 
------------ - ------------------------------------------- ٢٢:  ١٦ی� 

  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 



  

 

  

 

٢٨

 J١٣:  ١٤٠م ---------------------- -------------------------- -------
  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 

----- -------- -------------------------------------------- ٣١:  ٤أع 
  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 

  
  :حى لألس�ع ال�$ر�r ال�و ** 

 :حف� آXة 

  ١:  ١٨ل� 
  ...وقال لهA أF/ا مiًال " 

  "في أنه ی&غي أن Fُ,لى �ل ح�< و ال Fُ(ل 
  ١:  ١٨ل� 

 .ال� ا�2ة على ال�ل ة ال	 م	ة 

 .الAهاب لل:�	
ة ، وم�ارسة االع8'اف وال�8اول 

 :ال�$ر�r ال�وحى ل(�ض�ع أسال�r ال,الة ال$ائ(ة 

------- ----------------------------------------------- ----------
------------------------------------- ---------------------------  

  
  مل�� م ض ع

  ال�0اة فى م0/� هللا 
  ]تا�ع[�ال,الة ال$ائ(ة 

  
  :أسال�r ال,الة ال$ائ(ة :را�عًا 

  :إنwغال الف`� �ال�أمل فى هللا ) ١
  )٦:  ١ك  (  ال8أمل فى �لـــ�ة هللا* 
  )١:  ١٩مa (  ال8أمل فى ال�ل	قة ال�ادXة* 
  )٢،  ١:  ١٤٨مa (  ال8أمل فى ال
ــ�او4ات* 
  
  :ت���J القلr فى م0ة هللا ) ٢
  )١٠،  ٩:  ٤ی  ١(  ال8أمل فى م"ـــ82ه ل�ا* 
  )٤:  ٢٧مa (  ال8أمل فى صفاته الفائـقة* 



  

 

  

 

٢٩

  )٥ـ  ١:  ١٠٣مa (  ال8أمل فى إح
اناته ال4aCلة* 
  
  :ة ال�وح لإلت0اد �ا� إن�الق) ٣
  )١٢:  ٦ن� (  نع�ة إلهـــــــ	ة* 
  )١٧:  ٦ك  ١(  إل8<ــاق و�ت"ـاد Dا{* 
  +   Dاله�وء وال
f ت : االس8ع�اد إلنIالقة ال'وح * 
  )٢:  ١٣١مa (  ال ج د فى روح ال<الة   
  
  

  :ث(ار ال,الة ال$ائ(ة : خام%ًا 
  )١٧:  �٦   ١(    الhع ر D"� ر ال'ب وق'|ه) ١
 )٤:  ١ن� (        ال
ــــــــ2ى فى هللا) ٢

 )٢٢:  ١٦ی  (    اإلن8عاش والف'ح ال'وحـ	ان) ٣

  )١٣:  ١٤٠مa (    نـــــقاوة القل� والف:') ٤
  )٣١:  ٤أع (    ح'ارة فى ال:'ازة وال��مة) ٥
  
  

٣  
  ال�0اة فى م0/� هللا 

  �ال,الة ال$ائ(ة
  ]صالة اسF A%�ع [ 
  : ق�ع على ص$ره قائًال " 

Aئ   اللهoاn١٣:  ١٨ل� .. " (ارح(&ي أنا ال(  
  
  

یa�'8 ه�ف ال�� ج ال'وحى فى إتاحة ال�Cال لل�
	ح ل	"	ا فىَّ ، وه  عJf الIف لة ال'وح	ة ال8ى هى م"اولة 
  ... ال�ه ر وت�C	� الAات وال�وران فى فل:ها Dإس8�'ار 

  



  

 

  

 

٣٠

لق$ ت`ل(&ا قًال ع< ن�ع م< ه ه ال,الة ، و .. ووس�لة ال&/�ج ال�وحى هى ال�0اة فى م0/� هللا �ال,الة ال$ائ(ة 
(< ال�$ار�r ال(ار�ة ال�ى اخ��ها ، ف وال��م ن%�`(ل ال0$ی� ع< ال,الة ال$ائ(ة... ه� اله ی  وال�أمل فى اإلله�ات 

ت$ر�r ال,الة فى اسF A%�ع ، وهى عارة ع< .. اآل�اء الق$F%�ن ل((ارسة ال,الة ال$ائ(ة وال�ج�د فى ح/�ة ال�ب 
ی$ ج(لة ق,��ة م�جJة ، ت�{v العقل وال�ف`�� ، والقلr وال�وح �ال�ب ، �($اومة ت �� اسA ال�ب F%�ع ، وه ه ت�د

  :�%v ص�رها هى أال,الة فى 
  


 ع ال�
	حX ا ر|ىX  
  ارح��ى أنا ال�اvئ 
  
.. لى لل(%��0ة إنها ن�ع م< ال,ل�ات ال%ه(�ة أو ال�ل�غ�اف�ة ال�ى سل(ها ل&ا أ�اؤنا الق$F%�ن م&  الع,�ر األو  

الق�ن ( ك(ا قال الق$�F إسd0 تل(�  األنا ان��ن��س ... وهى خاصة �ال(�م&�< ال&اض��< فقv ، ول�� لل`ل 
 qال�ا�ع ال(�الد: (  

  
ل لr�F 4 أن ... (&اها على ی$ �ع� اآل�اء القالئل ال ی< تق�ا ل&ا م< الع,�ر ال%الفة له ه ال���قة ت%[   

��ن أنهA حاذق�ن  ال نف�� فى ت%ل�(ها إالiللقالئل ال ی< ی [  
  

ومع الJف�� .. Fار{ى F%�ع ال(%�ح : مع الwه�d أخ  ال��ة إذ أق�ل : و�([< م(ارس�ها مع ال�&ف� على مق�ع�< 
  ..ارح(&ى أنا الnاoئ : أتnل� م< خ�اFاq وضعفاتى �أن أق�ل 

  
  

  :وس�'�a ال"�ی� ح ل 
  .ذ�� إســF A%�ع 

 .oلr ال�حـــ(ة 

 .ة F%ـ�ع ث(ار صال

  
 
 
  

  )٨:  ٢٦إش .. " (إلى أس(4 و�لى ذ��ك شه�ة ال&ف� ففي t4'v أحfامX rا رب إن�8'ناك : " Xق ل إشـع	اء ال�2ـى 
  )٥٥:  ١١٩مX) " .. aارب وحف�_ ش'4عr8 ذ��ت فى الل�ل أس(4 : " و�4	ف معل��ا داود ال�2ى 

 ذكر إسم يسوع: أوالً 



  

 

  

 

٣١

وفى ال��ج(ة ، ) ٩٧:  ١١٩مa .. " (	 م �له هى لهCى ال.. ك+ أح22_ ش'4عr8 : " وفى ال�aم ر ال:2	' نف
ه Xق ل 
  .. ]ال��م �له ه� تالوتى .. م0�ب ه� إس(4 : [ الق��ة

      
� وع�ه القائل 
"D ، ةDاC8

 ع هى صالة مX إس+ ال'بD ع�ى ش�� ال'ب ، و�ل صالةX وال اقع أن إس+ ال'ب " :

  )١٤،  ١٣:  ١٤ی  .. " (فإني أفعله �إس(ي ن سأل8+ ش	gًا فAلr أفعله ل	8��C اآلب Dاإلب$ ، إ�إس(ي ومه�ا سأل8+ 
  


 ع ، فأضاف_ لل<الة ال'|ان	ة ال:ل�ات   X +إس '�Aة ب�	C��8ا ال
... ] �ال(%�ح F%�ع ر{&ا [ : لAا أه8�_ ��	

 ع X صل ت�ا إال إذا �ان_ فى إس+ ال'ب �	C8
X أن $f�X أن اآلب الD انًا م�ها�Xإ...  

وم�wقاتها ت%0ة ] Fار{ى F%�ع ال(%�ح ارح(&ى أنا الnاoئ [ ة م&  ف�� ال(%�0ـ�ة م< عـارة ولق$ إتn ت ال`&�ـ%
كل ی�م م< أFام األس�ع فى ��اب ) أq ت%0ة ( فإن إ�,ـال�ة .. دائ(ة لل,الة بها ی�مــ�ًا و{$ون إســ�i&اء 

  :�ع/ًا م&ها دع&ا نق�� .. اإل�,ل(�دFة ، هى ت�دی$ ه ه ال�لة الnال$ة �,�ر م�ع$دة 
 ** [  :إ�,ال�ة ی�م ال%

  ت �ار إس(4 الق$وس    أع�ى ف�حــًا ل&ف�س&ا) ١
  مnل,ــى ال,الح    Fا ر{ى F%�ع ال(%�ح: ق�ار
  ال%(ائ��ن واألرض��ن     یار�ـــــ4 �ل أح$) ٢
  مd0�% أن نـار�4    ألنـ4 أنـ] وحـــ$ك) ٣
  كل قائــل اإلرضِ     ت%ح إسـ(4 القـ$وس ) ٤
  أ�ارك إس(4 الق$وس    فى ال�ــ�م سع م�ات) ٥
  فى أفــ�اه ق$F%�4    بهاء إس(4 القــ$وس) ٦
  أسح أس(4 الق$وس    كل َنَفــــ� أت&%(ه) ٧
  فى أفـ�اه ق$F%ـ�4    أس(4 حل� ومـــارك ) ٨
٩ (40  ول%ـــانى یار�4    ف(ى F%ــــــ

  وال ن`ف ع< ت%�40    ال ن�ــعr أبـــ$اً ) ١٠
  
  
  
  


 ع ه  ال�قIع ال~انى م$ X +ار فى صالته إذ : صالة إسhات ال8ى رفعها الع�ال:ل Jئ ، وه  نفvى أنا ال�ـا��ارح
  )١٣:  ١٨ل  .. " (اللهA ارح(&ى أنا الnاoئ : " قال 

  

  طلـب الرحـمة: ثانياً 



  

 

  

 

٣٢

  :وهى صالة تل�غ�اف�ة 
  

  .اللـــهA :   ال(�سل إل�ه
  .ارحـ(&ى :   ال(�ضـ�ع

  .أنا الnاoئ :   ال�اســل
  


 ع ت��ح ال�<لىX +ة والغف'ان  ف<الة إس�ال2ًا ال'حv اهXاI�D ـار أمام هللا مع8'فًا ومق'ًا
  . .روح االت�اع واإلن:
 �� ما قاله معل��ا ی ح�ا ال"2	
"D ، 'هI8	̂م$ ل إن أع8'ف�ا I�DاXانا فه  : " إنها vل2ة ال�اvئ ل	28'ر ، وvل2ة ال�

  )٩:  ١ی  ١.. " (Fغف� ل&ـا خ�اFانـا و��ه�نـا م< �ل إثA أم	$ وعادل ح8ى 
  

  )١٢:  ١٩مa ... " (إب�ئ&ى ال
ه ات م$ hXع' بها ، م$ ال�IاXا ال�
88'ة : " لAا قال داود ال�2ى 
  

ون�C نع�ة ل`ي ن&ال رح(ة فل�8ق�م ب~قة إلى ع'ش ال�ع�ة : " وCh4ع�ا معل��ا ب لJ ال'س ل على vل� ال'ح�ة قائًال 
  )١٦:  ٤ع� .. " (ع نًا في ح	�ه 

 

  : �ل(ات فى صالة F%�ع ، ف(iًال ق$ نق�ل و�([< أن نغ��� �ع� 
  ]ارح(&ى أنا الwه�انى .. Fا مnل,ى F%�ع ال(%�ح [ 
  ]ارح(&ى أنا ال/ع�ف .. Fا ق�تى F%�ع ال(%�ح [ 
ى F%�ع ال(%�ح [ �  ]ارح(&ى أنا الفات� .. Fا ح
  ...وه[ ا ] ارح(&ى أنا ال��ابى .. Fا ن,�ى F%�ع ال(%�ح [ 
  

ى الفF Aق�ل الق$�F ی�ح&ا ذه:  
س�اء أث&اء " Fا رب F%�ع ال(%�ح اب< هللا ارح(&ى أنا الnاoئ " على اإلن%ان أن ی�دد على ال$وام صالة [   

��اء ال�0ة .. ع(له أو س��ه أو أكله أو راح�ه � A�0و� ، rع ال(%�ح فى أع(اق القل�%F ر{&ا Aح�ى ی�غلغل اس
  ] ...الق$F(ة ال�ا�/ة فى ال$اخل ، إلنعاش ال�وح 

  
أخى ال0�r ، دع&ى أه(� فى أذن4 ، أنه م< أروع واسهل ال�سائل ل�0ق�d ال,الة ال$ائ(ة ، وأنفعها هى صالة 
اسF A%�ع ، أدعـ�ك أن ت$أ معى ال��م ل&(ارس ه ه ال,الة ال(ار�ة ، ح�ى ی�غلغل ف�&ا ه ا اإلسA ال0%< ف&�(�ع 

  ...ب��ة ح/�ره �إس�(�ار 
  



  

 

  

 

٣٣

  
  
  
  :�وح�ان االب�هاج والف�ح ال) ١

    " r�إسD ه��ن�  )  ١٦:  ٨٩مa .. " (ال	 م �له و|ع�لr ی'تفع ن ی
  

  :وفى ذلF 4ق�ل األب ل�ف ج�لل�ه 
فى  تق�لهإذا دخل] فى ت��{ة أدع اسF A%�ع �(iاب�ة ، ول`< فى ه$وء ول�ف ،  ال تعلى ص�ت4 ، وال [   

دعه Fع(ل فى .. إلى أن ت��(ع �ل ال(wاع� وتل�£A ح�له  دع االسA ی�%�ب إلى روح4 قل�ًال قل�ًال ،.. اج ـــd وه�ــــقل
ق$رته على اس�ق�اب �ل شئ ح�له ، وه� اسA أم�� ال%الم ، ل ا ال ب$ أن ُی&�d فى سالم ، وع&$ئ  س�هr ل&ا 

  ] ..سالمًا ، وأف/ل م< ه ا س�,ح ه� سالم&ا 
  
  :ال,الة ال(%��ا�ة ) ٢
  

،  ١٣:  ١٤ی  .. " (فإني أفعله �إس(ي � اآلب Dاإلب$ ، إن سأل8+ ش	gًا فAلr أفعله ل	8��Cإس(ي ومه�ا سأل8+ "    
١٤(  
  

  :وفى ذلF 4ق�ل األب ل�ف ج�لل�ه   
    

وال ی< لهA اخ�ارات فى ه ا األم�  ی ��ون أنه .. سA ، نادرًا ج$ًا ما ی���&ا فى حالة م< ال�فاف إن ت�دی$ ه ا اإل[ 
ال$اخلى وال�0ارة ال�وح�ة واالس�&ارة ، و�(�لئ اإلن%ان م< الwع�ر �أنه  غالًا ما ت`�ن ه ه ال,الة م,�0{ة �الف�ح

  ] ..F%�� و���0ك فى ال&�ر 
  
  :الnــــالص ) ٣
  

ص ألن ل	J أس+ آخ' ت"_ ال
�اء ق� أعIي ب	$ ال�اس "      ٤أع .. " ( �ه ی&غي أن نnل�ول	D Jأح� غ	'ه ال�ال
 :١٢(  
   

ألن&ا ال نع�ف آخ� س�اك إس(4 الق$وس ه� ال q نق�له : [ .. م ل ا Fق�ل اآلب ال`اه< فى أوش�ة ال%ال  
 4  .. ]ف��0ا نف�س&ا ب�وح4 الق$وس ، وال Fق�q عل�&ا ن0< ع�$ك م�ت ال��nة ، وال على �ل شع

  ثمار صالة يسوع: ثالثاً 



  

 

  

 

٣٤

  
   q ع ، ف&�0ا فى م0/�ه ال(ق$س ال�%F Aار�ة ، صالة اسل�ع�&ا ال�ب أن ن�(�ع ب��ة ه ه ال,الة ال(

  .آم�< .. ر ف&n$مه الn$مة ال(ق�لة أمام اآلب ال%(اوq ال q له ال(�$ فى �&�%�ه إلى األب$ �0Fق ش�ائr ال�wو 
  :ت'ن	�ة ** 

  :أو .. X�f$ أن ن
2ِّح DإD<ال	ة ال
2_ ال
ابt ذ�'ها 
  
  جاK بAب	"ة ح�� Dأق�مها Dقل2ى الف'حان) ١

  جای� ل"$ فى إی�K و�ل�ة Dأق�مها DإX�ان
 r	و|أق�م ل Kم اللى فى.. جا r	إی�ك ل  

  Xا أب 4ا ال"�َّان.. Xا صاح� ال
لIان 
  

  عل(&ى أق$م ل�4 ت%�ح ی�فع&ى إل�4: ق�ار 
  وأك�ن � ب�0ة ح($ أنا ب�< إی$یـــ4

  
  اس�r أحلى أسامى ال�ن	ا وأحلى أسامى ال: ن ) ٢

� ال�Iع ن �Cع�ا الغالى ولل 
X +ألس �Cم  
 �  وال� ر ی2قى صل	�.. ش�J األرض تغ	

  Xا أب 4ا ال"�َّان. .راXة ال"t ت2ان 
  
  ملr ال��C و�س�r عالى وفى إی�rX ال
لIان) ٣

  أمـ+ األرض و�ل شع |ـها و�ل مل �ها ��ان
 r	ل �C
  ت��ع ت"_ إی�یـfD ..r'ه ها ت

  Xا أب 4ا ال"�َّان.. Xا صاح� ال
لIان 
  
  
  
  
  

  :درس ��اب 
  

  صالة اسم يسوع



  

 

  

 

٣٥

  
  

  :ذ�� إسF A%�ع :   أوالً ** 
---------- ------ -----------------------------------------  ٨:  ٢٦إش 

  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 
 J٥٥:  ١١٩م ------------------------------------------ --- ----------

  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 
 J٩٧:  ١١٩م  ----- -------------------------------------------- ------

  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 
--------- -------------------------------------------- ١٤،  ١٣:  ١٤ی� 

  -- --------------------------------------------------------- : اإلجا�ة 
  

  :oلr ال�ح(ة :   ثان�اً ** 
----- -------- ------------------------------------------- ١٣:  ١٨ل� 

  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 
--------- ------------------------------------------------ ٩:  ١ی� ١

  --------------------------- ------------------- ------------- : اإلجا�ة 
 J١٢:  ١٩م ----------------------------------------------- ---------

  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 
 r١٦:  ٤ع --------------------------------------------- ------ -----
  --------------------------- -------------------------------- :  إلجا�ة

  
  ما هى ث(ار صالة F%�ع ؟:   ثالiاً ** 
 J١٦:  ٨٩م  -------------------------------------------- -- ----------

  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 
--------- -------------------------------------------- ١٤،  ١٣:  ١٤ی� 

  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 
-------- -- - ---------------------------------------------- ١٢:  ٤أع 

  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 
  



  

 

  

 

٣٦

  :ال�$ر�r ال�وحى لألس�ع ** 
] ش��ع�4 "  ٩٧:  ١١٩مJ : حف� آXة  ٩٧:  ١١٩مJ  .. "ال��م �له هى له�ى ... كA أح

 .ال� ا�2ة على ال�ل ة ال	 م	ة 

 .الAهاب لل:�	
ة ، وم�ارسة االع8'اف وال�8اول 

  
  :ك�ف�ة ال�$رب على صالة اسF A%�ع ** 

  
  :ال�ه�£ة لل�$ر�r ) أ ( 
  .$وء ال�ل�س فى ه 
  .الwع�ر ب�ج�د هللا مع4  
  .ت`��< ص�رة عقل�ة ل0/�ر ال�ب  
  rت0$ی$ زمان وم[ان لل��دی$ ��$ر�.  
  .ال�ه�� ب�وح االت/اع  
  q$%ال�ضع ال� .  
  :م�احل ت$ر�r صالة F%�ع ) ب(

  .ال��دی$ �الفA :   ال(�حلة ال,�ت�ة 
  .ال����J ال ه&ى :   ال(�حلة العقل�ة 
  .إن$ماج القلr مع الفA وال ه< :     ال(�حلة القل�ة 

  
  :م(ارسة ال�$ر�r ) ج(

   .ال����J فى هللا 
 .ال&�d �الwف��< والل%ان 

 .مع إFقاع ال�&ف� 

 .. ]وه[ ا .. أq ال����J على �ع� األلفا¦ �[ل(ة F%�ع أو �ل(ة مnل,ى ، أو �ل(ة ارح(&ى [ الله�ة 

 ..[< أن ت%�n$م سل%لة مفات�40 ل&ف� الغ�ض كأداة لل� ��� �,الة F%�ع ، على أنه F(: ال%ــــ0ة 

 .ال�,(�A على م(ارسة ه ه ال,الة ، ومعاودة ال(0اولة وق] الفwل ف�ها 

ألن ال��wان FعلA م$q ال��ات ال�ى F([< أن ت&الها م< م(ارسة ه ه ال,الة ی�م�ًا ، فه� 0Fار{4 �[ل ق�اه ل�فwل 
 ..ى األمام فى ال(0اولة ، ف`< Fقpًا له ه ال�0ب واس�(� إل

  :�ع ــالة F%ــ(ار صـــث** 
  .اس�&ارة �(ع�فة ح[(ة ال(%�ح : م< جهة العالقة �ا�  -أ 



  

 

  

 

٣٧

  :م< جهة ال�0اة ال$اخل�ة  - ب
  .تA��0 ال`��اء  - ٢  .نقاوة القلr والف`�  - ١
  .ال%الم ال$اخلى  - ٤    .االن�عاش ال�وحى  - ٣
  .الغف�ان وال(,ال0ة - ٦   االن�,ار على ال��ارب  - ٥
  .ال(%�ح �(ل4 على ع�ش القلr جل�س   - ٧
  
  
  : م< جهة العالقة مع اآلخ��<  -ج

  ..إذ ی�q ف�ه ال�ب F%�ع .. �`�ن عالقة ُح�ة ت�{v الُ(,لى �[ل إن%ان ح�� ت
   

  :ت0 ی�ات �n,�ص صالة اسF A%�ع ** 
    .االع� ار �/�d ال�ق] 

  .االع� ار �%r ال%ق�� فى ال�nاFا 
 .سة ال�$ر�r على ال,الة الفwل فى م�االت م(ار 

 qال�وحى األخ� �اw&غال �أوجه الwت�0ل ال,الة إلى االن. 

 .لى ال,الة ال$ائ(ة قل األوان عال0,�ل 

 .ال� ال اتى وال`��اء 

 qاح�قار ال,ل�ات األخ�.  
  

  ..دق�قة ی�م�ًا �ع$ الnل�ة ال��م�ة  ١٥م(ارسة صالة F%�ع ل($ة :   ت$ر�r روحى** 
  

  مل�� م ض ع
  ,الة ال$ائ(ة م< خالل صالة F%�عال
  

  :ذ�� إسF A%�ع : أوًال    
  )١٤،  ١٣:  ١٤، ی   ٩٧،  ٥٥:  ١١٩، مa  ٨:  ٢٦أش (

     
  :oلr ال�ح(ة : ثان�ًا   

  )١٦:  ٤، ع�  ١٢:  ١٩، مa  ٩:  ١ی  ١،  ١:  ١٨ل  (
  



  

 

  

 

٣٨

  :ث(ار صالة F%�ع : ثالiًا 
  )١٦:  ٨٩مa (    االب8هاج والف'ح ال'وح	ان) ١
  )١٤،  ١٣:  ١٤ی  (    ل<الة ال�
ــــC8اDةا) ٢
ص) ٣   )١٢:  ٤أع (    ال�ــــــــال
  

٤  
  وال%ل�ك �r%0 م�w£�ه ال�0اة فى م0/� هللا

  .. " إن أفعل مF 4�£�wا إلهى س�رت " 
) J٨:  ٤٠م(  

  ..  ةال�0اة فى م0/� هللا �ال,الة ال$ائ(ن اصل أحادی~�ا ب�ع�ة هللا ع$ ج ه' ال�� ج ال'وحى الfX KA�$ فى 
ص على أن ت8 افt مh	8gه مع    ̂م$ الX KAع	� دائ�ًا فى ح�'ة هللا ، ف	"' ̂م$ ال�اضج ه  ال� وال اقع أن ال�

  ...مh	gة هللا ، ف	لغى إرادته ال�h<	ة ل	"قt إرادة ال�
	ح فى ح	اته 
    h�اقة أن ی8'ك ال	م$ الل J	ه ؟ أل	ه علX+ ، و4ف'ض رأ	مع ش�ٍ� ع� t4'Iفى ال '	
X ة وم$ م�اg	h�رة وال

̂م$ الKA ی�رك وج ده فى ح�'ة ملr ال�ل ك ورب ... ودفة الق	ادة لAلr ال��h الKA یh8'ف Dال
	' معه  كAلr ال�
� مh	gة هللا فى �ل ج ان� ح	اته 
"D rل
  ...األر|اب ، ال ب� له أن ی8'ك ال�h	gة وال�h رة له ف	"	ا و4

    
ه وه� ح�اة ال�هارة ـ ه(ا ال���d الع(لى ال%ل��ى لل�0اة فى ل ا فه ا ال(�ض�ع ـ �اإلضافة لل(�ض�ع ال q یل�

  .. م0/� هللا 
  

  :وس&��J ال0$ی� فى م�ض�ع ال�0اة �r%0 م�w£ة هللا ح�ل خ(%ة ج�انr ، هى 
  

  .م/ـــ(�ن م�w£ة هللا 
 .أه(�ة ت&فـ�  م�w£ة هللا 

 .م,ادر مع�فة م�w£ة هللا 

 .ش�و� ت&فـ�  م�w£ة هللا 

�wة هللا معای�� مع�فة م£. 

  
  ...وس�'�a ال"�ی� ال	 م ح ل ال~الثة ج ان� األولى     

  



  

 

  

 

٣٩

 

  
  

  :ت�/(< م�w£ة هللا فى مفه�مها أن ال�ب أع$ ألوالده خ�ة أزل�ة على م$q األج�ال ، خ�ة ذات 
  ..أه$اف سام�ة 
 ..أع(ال صال0ة 

 ..ت�ق��ات زم&�ة م0$دة ل`ل ع(ل 

 ..إم[ان�ات وفعلة 

 .م�ا�عة ساه�ة Fقpة 

  
  :ن جa مh	gة هللا ف	�ا یلى و 
 

  :ه&ــاك خ�ـــة 
ل	C�ع �ل شيء في ال�
	ح  ]فى ال�ق] ال(&اسr [ ملء األزم�ة  ]خ�ة م%قة [ ل�8ب	' " Xق ل معل��ا ب لJ ال'س ل 

  ) ١٠:  ١أف .. " (ما في ال
� ات وما على األرض في ذاك 

 ع : " وأضاف قائًال X ح	
.. " ل:ي ن
لr ف	ها  ع(ال صال0ة ق$ سd هللا فأع$هاألأن�ا ن"$ ع�له م�ل ق	$ في ال�

  )١٠:  ٢أف (
و�لى أی$ أن_ ذاه� ؟ ..  ألنى ل+ أم_ : ول�اذا تع	ـ� ؟ قـال .. ال أع'ف : ل�اذا ُوِل�َت ؟ فقال : ُسgِل أح�ه+ .. أخى 
  ..ال أدرK : ول�اذ ال ت�رK ؟ فقال .. ال أدرK : قال 

̂م�	$ فى ض	اع لله�ف ، وفق�ان لل'ؤ4ة ال8ى .. عال��ا ال	 م إنه م~ال ل�ا Xع	hه ال:~	'ون فى  لألسف ح8ى Dع� ال�
  ..م$ أجلها أوج�نا هللا �� ر للعال+ و��لح لألرض 

  
  :وه ه ال�nة لها ه$ٌف واضٌح 

ح%r رأ� الX �Aع�ل �ل شيء ح%ـr ق,$ ال�A ف	ه أ�Xا نل�ا ن<	2ًا مع	�	$ ساDقًا " Xق ل معل��ا ب لJ ال'س ل 
�£�w١١:  ١أف .. " (ه م (  

  )٤:  ١أف .. " (ل&`�ن ق$F%�< و{ال ل�م ق$امه في ال(0ة ك�ا إخ8ارنا ف	ه ق2ل تاس	J العال+ : " و�4	ف Dالق ل 
  

ال�A خل<�ا ودعانا دع ة مق�سة ال D�ق�8ى أع�ال�ا : " ك�ا قال ال'س ل ب لJ .. ف:ل شٍئ f"D�ة ول"f�ة ق� ص�ع 

 ع ق2ل األزم�ة األزل	ة ال8ي �(ق�/ى الق,$ وال&ع(ة بل X ح	
  )٩:  ١تى ٢.. " (أعI	_ ل�ا في ال�
  

  مضمون مشيئة هللا: أوالً 



  

 

  

 

٤٠

أخى ، ما أروع أن ت'K ی� هللا ال8ى ت"'ك ال�'وف م$ ح ل�ا ل8"قt خ8Iه ال"f	�ة ذات األه�اف ال
ام	ة ال8ى س8~�' 
  ...ی مًا ما ث�'ًا لل2' 

  
  :ك(ا أن ه ه ال�nة لها ب�نامج زم&ى 

.. وحـ�A �األوقات ال(ع�&ة و{0$ود م%[&هA " ك�ا قال معل��ا ب لJ ال'س ل .. ل8"�ی� خ8Iه لق� ح�د هللا زمانًا ومfانًا 
  ) ٢٦:  ١٧أع " (

  )١٧:  ٣جا .. " (ه�اك ل`ل أم� ول`ل ع(ل وق�ًا ألن : " و�4	ف حf	+ األج	ال قائًال 
  

أخى ، قال أح$ رجال الق$F%�< .. وال�اقع أن أFة خ�ة دون وج�د ب�نامج زم&ى ت,ح ف`�ة ج(�لة مع إFقاف ال�&ف�  
  .. ]دق�قة  ٦١ما �0Fاج ساعة لل�&ف�  r�F أن ال Fأخ  : [ 

  
� فعله اآلن ن/v ساعات&ا على ساعة هللا لAا دع�ا CX 'ٍع� ، وال ن8أخ' ع$ أمD ل أم'ًا ل+ تأت ساع8هCفال ن8ع ، ...

س	�K ماذا ت'�4 م�ى أن : ال<2اح أن نق ل لل'ب لAا ف�ع�ا ن�رب ذوات�ا فى خل ة ... نع+ ، جعل ال:ل ح
�ًا فى وق8ه 
 rفى عام r8ه لIع�ًا م$ خD rف لhf	الدك إسأل هللا ل	م �	اه ؟؟ بل وفى عX�8ى إ	Iأع KAی� ال�Cم ال 	ا الAأفعل به

  ...وهAfا .. و�Aلr فى رأس ال
�ة .. ال�Cی� 
  

  :وال ب$ ل`ل خ�ة م< م�ا�عة ساه�ة Fقpة 
hوع ی ج� م'hا أنه ل:ل م�ق�ة ح8ى كX عة ساه'ةDال هللا ال ب� م$ وج د م8ا�فى أع rلA� ، ج دة �'ف ت�ف	A أو م'اق

 t	م�ى لل8"قaقها ، وال2'نامج ال	األه�اف ، ووسائل ت"ق t	ا قال ال:8اب ... ت���2 ت"ق�ك " _�
فقال ال'ب لي أح
  ) ١٢:  ١إر .. " (ألني أنا ساه� على �ل(�ي ألج��هاال'ؤ4ة 

:  ٢٧إش .. " (أسق	ها �ل ل"�ة لgال ی قع بها أح'سها ل	ًال ونهارًا أنا ال�ب حارسها : " ع	اء قائًال ولق� وع� ال'ب إش
٣(  
  

ل ا أه�(] �&�%�&ا �أن تعلA أوالدها ال&pام فى إن��ل ال��ة ولألسف �~	'ًا ما �Xل� ال2ع� ب	$ ال2'�ة والف ضى ، 
ذلr ألن ال'ب ق2ل�ا Dارك فى ال��J خa2ات .. الق$اس  ال F qأتى فى األح$ الnام� م< �ل شه� ق�ى فى إن��ل
 $	
  )١٤:  ٩ل  (وال
�8f	$ ، أم' تالم	Aه Dأن یg:8 ه+ ف'قًا خ�
	$ خ�

  
 Aى الف  :ل ا قال الق$�F ی�ح&ا ذه

فق$ ع�ف&ا �األم�ر ال�ى �ان] فى قله م&  ) أq خ��ه ( لق$ ح$ث&ا هللا ع< أس�اره ، ع< س� م�w£�ه [   
  ] وهل F([< أن ن�$ م�iًال له ه ال0[(ة ؟...  ا ه� ال%� ال((ل�ء �ل ح[(ة وف�&ة ه... األزل 



  

 

  

 

٤١

  
أخى ال0�r ، هل أدر�&ا مع&ا وج�د خ�ة ع�p(ة ق$ سd هللا فأع$ها ل&%ل4 ف�ها ؟ و�ل خ�ة ه$ف م0$د ق,$ �ه 

ان ن�ا�ع ال�nة م�ا�عة  ال�ب ش�£ًا ل,ال0&ا ؟ وهل وثق&ا أن ل`ل شئ ت0] ال%(اء وق�ًا ؟ وهل أدر�&ا أنه عل�&ا
  ساه�ة Fقpة ؟

 qJـ�Jا عF Aأعل .. Aل ع(�ًا م< ح�اته�oت�ن ، بل ت`�ن أه$افًا أ�)F ألنها .. أن أص0اب األه$اف ال%(او�ة ال
 Aأه$اف هللا له...  

  
  
  
  

̂م$ ال�اضج ، ه  أمٌ' ح8�ى ، ل�ا یلى      :إن ت�ف	A مh	gة هللا فى ح	اة ال�
  

  :اآلب ال%�$ ال(%�ح نف  م�w£ة 
 : "ك�ا قال .. لق� وضع ال
	� ال�
	ح ن<� ع	�	ه v	لة ح	اته على األرض أنه جاء ل	ع�ل مh	gة اآلب الKA أرسله 

  ) ٣٨:  ٦ی  .. " (ألني ق$ نJل] م< ال%(اء ل�� ألع(ل م�w£�ي بل مwـ�£ة ال � أرسـل&ي 
  

  ..م'ة فى األر|عة أناج	ل  ٢٧" &ى ال q أرسل" : ولr أن تعل+ أن ال
	� ال�
	ح قال Dف�ـه الIاه' �ل�ة   
  


8ان ج~	�انى قائًال      D ها ه  ، صلى فى�علX اعة ال8ى
Xا أب8اه إن شg_ أن تC	a ع�ي هAه : " وح	$ أت_ ال
الع(ل ال q .. أنا م�Cتr على األرض : " ، بل قال أ�Xًا ) ٤٢:  ٢٢ل  " (ل�`< ال إرادتي بل إرادت4 ال:اس ول:$ 

  )٤:  ١٧ی  .. " ( $ أك(ل�ــهاع���&ى ألعـ(ل ق
  

  :ال(�م< ُم�الr ب�&ف�  م�w£ة هللا 
) ١٠:  ٦م_ .. " (ك(ا فى ال%(اء � ل4 على األرض .. ل�`< م�w£�4  : "لق� عل��ا ال'ب فى ال<الة ال'|ان	ة قائًال 

.. ن"$ فى األرض  أK ��ا أن مh	r8g ت
ـ'K على رؤساء ال�الئ:ة م	�ائ	ل وغ2'4ال فى ال
�اء ، ل8
'K أ�Xًا عل	�ا
  )٥٠:  ١٢م_ .. " (ال�A في ال
�اوات ه  أخي وأخ8ي وأمي F,&ع م�w£ة أبي ألن م$ " 

م$ أجل ذلr ن"$ أ�Xا م�A ی م س�ع�ا ل+ نaل م<ل	$ : " لAا صلى معل��ا ب لJ م$ أجل أهل � ل سى قائًال 
  )٩:  ١ك  " (أن ت(�ل£�ا م< مع�فة م�w£�ه في �ل ح[(ة وفهA روحي وvال2	$ ألجل:+ 

     

  أهمية تنفيذ مشيئة هللا: ثانياً 



  

 

  

 

٤٢

مع�{ًا ع(ا فى القلr م< رغة حق�ق�ة " قلى الnفاق " ل ا قال ق$اسة الا�ا ال(عAp األنا ش&�ده الiال� فى ق,�$ته 
  :ل�&ف�  م�w£ة هللا 

  شه�ة أخ�q س�q أن اتع4  ل�� لىَّ ف`� وال رأq وال 
  

  :رجال هللا نف وا م�w£�ه 
  ) ٨:  ٤٠مa .. " (ى س�رت ، وش��ع�4 فى وسv أحwائى إن أفعل مF 4�£�wا إله " :داود ال&ى ** 
4 ل�علA م�w£�ه وت,� الار وت%(ع ص�تًا م< ف(ه  " :ب�ل� ال�س�ل ** n١٤:  ٢٢أع .. " (إله أ�ائ&ا إن� (  

  
 A	ة فى ت�ف	ق	وج�وا م8ع8ه+ ال"ق KAال $	
X2ار�ة م$ رجال الق��م'ة الaه الAهل ت'�4 أن ت��+ مع ه ، �أخى ال"2	

ب لJ رس ل ال م$ ال�اس : " h	gة هللا ف8: ن ��عل��ا ب لJ ال'س ل الKA �ان X"ل  له أن Xق ل فى م
8هل رسائله م
  )١:  ١غل .. " (وال Dإن
ان بل ب	
 ع ال�
	ح 

  
ات ون�ال ال(�ع$ iلل �ة هللا ش�£�wت&ف�  م:  

  
� ه اه أو�
ال � وأما : " لAا قال ال:8اب .. س8"
انه ال�h<ى تعل��ا �ل�ة هللا أنه ال ث2ات وال ح	اة إب�Xة ل�$ X"	ا ح

] إلى األب$ iة هللا ف�£�wع م&,F) " ..١٧:  ٢ی  ١(  
  )٣٦:  ١٠ع� .. " (ح�ى إذا ص&ع�A م�w£ة هللا ت&ال�ن ال(�ع$ ألن:+ ت"8اج ن إلى ال<2' : " وقال أ�Xًا 

دون ال'ج ع وال�� ع ل�h	gة هللا الKA �'س له لAا ف:ل م$ X"	ا ع�2ًا لAاته خاضعًا ل�8IIه ال8ى 8�X'عها ل�ف
ه ، 
  ..ذاته فى م'حلة ال��  ال'وحى ق2ًال ، فه  ع'ضة لفق�ان ث2اته فى ال�
	ح ، وخ
ارة أب�ی8ه ال8ى ال Xع ضها شئ 

  
  :ل ا قال الق$�F س(عان الاله�تى 

ته الnاصة �أن ُی$خل إرادة كل م< ی��$ أن Fق/ى على إرادته الnاصة r�F أن Fع(ل إرادة هللا ب$ًال م< إراد[   
�ها و�غ�سها فى قله iهللا فى نف%ه و�... [  

  
     
  

إن �ان] ت&ف�  م�w£ة هللا فى ح�اتى به ا الق$ر م< األه(�ة ، ف(ا هى ال�سائل وال(,ادر ال�ى م< خاللها أع�ف 
  م�w£ة هللا ل�0اتى ؟

  
  :كل(ة هللا 

  وسائل معرفة مشيئة هللا: ثالثاً 



  

 

  

 

٤٣

̂م$ Xق	�ًا  وتع'ف مh	8gه وت�	a األم ر : " مh	gة هللا ل"	اته ، ��ا قال ال:8اب وهى ال�س8 ر ال8ى م$ خاللها Xع'ف ال�
  )١٨:  ٢رو .. " (م�عل(ًا م< ال&ام�س ال��8الفة 
ل ا ال م[ان فى ح�اة ال(�م< ال&اضح لل�سائل الwفاه�ة ال�ى ی$عى الع� إع�ائها �ان�< أنها تعل< م�w£ة   

  :هللا لهA ، ل(ا یلى 
  .�سائل الwفاه�ة حل] ال`ل(ة ال([��{ة م0ل ال
 .أغلr �المه�0F A(ل ال�أو�ل 

 .كالم Fق�د إلى ال�/ل�ل 

  ...ح�انا هللا م$ اإلنaالق وراء هAه ال2اv	ل ، ولa�'88 ع	 ن�ا على �ل�8ه ال<ادقة ��2ع ل�ع'فة مh	8gه ل"	ات�ا 
  

  :إن�pار هللا 
 (In the proper time)ى ملء الaمان أخى فى إن�8ار هللا ال �X	ع وق_ ، ف�8Iه لها ت ق	8ات س�او4ة Xع�لها ف

إFاك v'قX rا رب ع'ف�ي س2لr عل��ي ، در|�ي في حقr وعل��ي ألنr أن_ إله خالصي : " ، ��ا قال ال:8اب 
  )٥،  ٤:  ٢٥مa .. " (إن��pت ال�ـ�م �له

    
 rإعالن روح هللا للقل:  


I8	ع أن Xع'ف مh	gة هللا إال هللا ال'وح الق�س الKA قال ع�ه X $ألن ال�وح فأعل�ه هللا ل�ا ن"$ ب'وحه : " ال:8اب وم
  )١٠:  ٢ك  ١.. " (Fف�0 �ل شيء ح�ى أع(اق هللا 

 
  :ال(�ش$ون ال�وح��ن 

فأب اإلع8'اف أو ال�'ش� ال'وحى الKA نAه� إل	ه م<ل	$ ل	عل$ ل�ا ال'ب مh	8gه م$ خالله ه  م<�ر مه+ ل�ع'فة 
أم " (.. والA�]0 �اإلرشاد Fقل مع�فة 2ة ال�
8هX qa<	' األح�t حf	�ًا D�عاق: " مh	gة هللا ل"	اتى ��ا قال ال:8اب 

١١:  ٢١(  
  

  :ل ا Fق�ل الق$�F دوروث�£�س 
��< ف&�(%4 �إرادت&ا الnw,�ة ، ون�ع ت���ات&ا [   �n)رة ال�wم rف أف`ارنا ومقاص$نا ، وال ن�لw`ق$ ال ن

F و ب�&(ا أن&ا نفعل أم�رًا ح%&ة$[�ن واقع&ا أن&ا ن&,r الفnاخ ألنف%&ا، وه[ ا إذ ال ن`�wف ذل4 الnاصة ، وع&$ئ  ی
ف`�ف نع�ف م�w£ة هللا، أو ��ف ن%لA أنف%&ا لها ت(امًا ، ون0< نdi فى أنف%&ا ون�(%4 �إرادت&ا ... نهل4 أنف%&ا 
  ] " ...�< هللا ـائv ب�&&ا و{ـn,�ة هى حــ&ا الwــإرادت: " ل ل4 قال الق$�F ب�(< ... الnw,�ة ؟ 

  
  :ال�pوف ال(��0ة 



  

 

  

 

٤٤

̂م$ ال�اضج ه  الKA ی'K هللا وه  fhXل ال�'وف ، ف	'K هللا فى ال�hه� ، ول�ا فى ح	اة ی سف ال<�یt أروع  فال�
وه  ق� جعل�ي أDا لف'ع ن وس	�ًا ل:ل ب	8ه  بل هللاأرسل8� ني إلى ه�ا ل�� أن�A فاآلن : " ال�~ل ��ا قال ال:8اب 

  )٨:  ٤٥تr (" .. وم8
لIًا على �ل أرض م<' 
oلــ�ى إلى هللا أن Fع��&ا أن ن�(�ع به ه ال�سائل وال(,ادر ال(ار�ة ل�,�� ح�ات&ا وفقًا ل(�w£ة ال%�$ ال q ن(ارس 

  .آم�< .. له ال(�$ فى �&�%�ه إلى األب$ .. ح/�ره 
 

  :ت'ن	�ة ** 
  
  أمwى معه دومًا �ل حـ�<     ٣ح�� قادنى أســـ��) ١
٢ (rى معه دومًا �ل حـ�<     ٣  ول� قادنى لل,ــلwأم  
  أمwى معه دومًا �ل حـ�<      ٣  ول� إلى ج�i(ــانى) ٣
  أمwى معه دومًا �ل حـ�<     ٣  إن فى ح�ٍب أو سالمٍ ) ٤
  أمwى معه دومًا �ل حـ�<     ٣  فى صـ0ٍة أم سـقامٍ ) ٥
  أمwى معه دومًا �ل حـ�<     ٣  ســ�ق�دنى للpـف�ِ ) ٦
  معه دومًا �ل حـ�<أمwى      ٣  و�أخــ نى لل(�ـ$ِ ) ٧
  أمwى معه دومًا �ل حـ�<     ٣  ر{ى إج بـ&ى وراءك) ٨

  :درس ��اب 
  
  
  
  

  ما ه� م/(�ن م�w£ة هللا ؟: أوًال ** 
  :ه&اك خ�ة ) ١

-------- -- - ---------------------------------------------- ١٠:  ١أف 
  ------------- ---------------------------------------------- : اإلجا�ة 

-------- -- - ---------------------------------------------- ١٠:  ٢أف 
  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 

  
  :وه ه ال�nة لها ه$ف واضح ) ٢

  الحياة فى محضر هللا
  والسلوك بحسب مشيئته



  

 

  

 

٤٥

--------- -- ---------------------------------------------- ١١:  ١أف 
  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 

-------- ------ -------------------------------------------- ٤:  ١أف 
  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 

  
  :وه ه ال�nة لها ب�نامج زم&ى ) ٣

------------ ------------------------------- ------------- ٢٦:  ١٧أع 
  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 

------------- -------------------------------------------- ١٧:  ٣جا 
  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 

  :ب$ ل`ل خ�ة م< م�ا�عة ساه�ة Fقpة  وال) ٤
-------- ----- -------------------------------------------- ١٢:  ١إر 

  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 
-------- -- - ----------------------------------------------  ٣:  ٢٧إش 

  --------------------------- ------------------------- ------- : اإلجا�ة 
  ما أه(�ة ت&ف�  م�w£ة هللا ؟: ثان�ًا ** 
-------- ----- -------------------------------------------- ٣٨:  ٦ی� 

  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 
------- --------- ------------------------------------------ ٦:  ٦أف 

  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 
-------- ------ -------------------------------------------- ٩:  ١ك� 

  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 
 J٨:  ٤٠م  ---------------------------------------------- - -- --------

  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 
 r٣٦:  ١٠ع ------------------------------------------ ----- --------

  -------- --------------------------------------------------- : اإلجا�ة 
  

  ما هى م,ادر مع�فة م�w£ة هللا ؟: ثالiًا  ** 
------- ---- ----------------------------------------------  ١٨:  ٢رو 

  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 



  

 

  

 

٤٦

 J٥،  ٤:  ٢٥م  --------------------------------------------------- ---
  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 

------- ------- ------------------------------------------ ١٠:  ٢ك� ١
  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 

-------- -- - ----------- ----------------------------------- ١١:  ٢١أم 
  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 

------- -------- ------------------------------------------  ٨:  ٤٥ت4 
  --------------------------- -------------------------------- : اإلجا�ة 

  :ال�$ر�r ال�وحى لألس�ع ** 
 : حف� آXة 

 J٨:  ٤٠م  
  إن افعل مF 4�£�wا إلهى س�رت ، " 

  .. "وش��ع�4 فى وسv أحwائى 
 J٨:  ٤٠م  

 .ال� ا�2ة على ال�ل ة ال	 م	ة 

 .الAهاب لل:�	
ة ، وم�ارسة االع8'اف وال�8اول 

------------------------ ---- ------: ال�$ر�r ال�وحى ل(�ض�ع ال%ل�ك �r%0 م�w£ة هللا 
 ------------------- ------------------------------ ---- ----------  

  مل�� م ض ع
  ال�0اة فى م0/� هللا

  وال%ل�ك �r%0 م�w£�ه
  

  :م�� ن ن�h	gة هللا :   أوالً ** 
  )١٠:  ١أف (    ه�ـــاك خIـــة) ١
  )١١:  ١أف (      لها هـــ�ف واضح) ٢
  )٢٦:  ١٧أع (    لها ب'نـــامج زم�ى) ٣
 )١٢:  ١إر (    ساهـ'ةت"8اج ل�8اDعة ) ٤

  
  : أه�	ة ت�ف	A مh	gة هللا:   ثان	اً ** 

  )٣٨:  ٦ی  (    ال
	� ال�
	ح نفــA مh	gة هللا) ١



  

 

  

 

٤٧

̂م$ ُمIال� ب�8ف	A مh	gة هللا) ٢   )٥٠:  ١٢م_ (    ال�
  )٨:  ٤٠مa (    رجال هللا نفــــAوا مh	8gه) ٣
  )١٧:  ٢ی  ١(ت�ف	A مh	gة هللا ش'¢ لل~2ات ون ال ال� ع�) ٤
  

  : وسائل مع'فة مh	gة هللا:   ثال~اً ** 
  )١٨:  ٢رو (      كلــــ�ة هللا) ١
  )٥،  ٤:  ٢٥مa (      إن8ـــ�ار هللا) ٢
٣ (�  )١٠:  ٢ك  ١(      إعالن روح هللا للقل
  )١١:  ٢١أم (      ال�'ش�ون ال'وح	 ن ) ٤
  )٨:  ٤٥تr (      ال�'وف ال�"ــ	Iة) ٥
  

٥  
  
  
  
  
  
  ..  " �$ أن أفعل فقال وه� م�تع$ وم�F ��0ا رب ماذا ت� " 
  )٦:  ٩أع (
  

� مh	8gه ، ولق� ت:ل��ا فى الCل
ة ال�اض	ة ع$ 
"D ل ك
ن اصل ب�ع�ة هللا ح�ی~�ا ع$ ال"	اة فى م"�' هللا وال
  :ال~الثة ج ان� األولى فى ال� ض ع ، وهى 

  
  .م/ـــ(�ن م�w£ة هللا 

 .أه(�ة ت&فـ�  م�w£ة هللا 

 .م,ادر مع�فة م�w£ة هللا 

  
  :ن
8:�ل ال"�ی� ع$ الCان2ان ال2اق	ان ، وه�ا  وال	 م   
 .ش�و� ت&فـ�  م�w£ة هللا ) ٤

  الحياة فى محضر هللا
والسلوك بحسب 

  ]تابع [  مشيئته



  

 

  

 

٤٨

 .معای�� مع�فة م�w£ة هللا ) ٥

  
 

  
قًا له ه ال(�w£ة ، فه&اك ش�و� o �0اF ع أن���%F ة هللا£�wة فى ت&ف�  مال�اقع أنه ل�� �ل م< له م��د ال�غ

  :م&ها .. م�w£ة هللا فى ح�اته  r�F ت�اف�ها فى ال(�م< ال&اضج ح�ى F%���ع أن ی&ف 
  

  :ح�اة ال�`��� 
� أه�افه الaم�	ة الفان	ة ال X�f$ أن ��Xع ل�h	gة هللا ، 
̂م$ الX KA"	ا ح وه  ش'¢ ج ه'K ل�8ف	A مh	gة هللا ، فال�

یها االخ ة فأvل� إل	f+ ا: " ما ل+ ت8:'س إرادته Dال:ل	ة ، وت��ع إرادته إلرادة هللا ، ��ا قال معل��ا ب لJ ال'س ل 
ع�� هللا ع2ادت:+ العقل	ة  وال تhاكل ا هAا ال�ه' بل تغ	'وا ع$ تق$م�ا أج%اد�A ذب�0ة ح�ة مق$سة م�ض�ة ب'أفة هللا أن 

�وا ما هي إرادة هللا ال,ال0ة ال(�ض�ة ال`املة شfل:+ ب�C8ی� أذهان:+ �n٢،  ١:  ١٢رو " (.. ل� (  
ال
	' فى م �� هAا ال�ه'  فال ن
	' خلف الh	Iان رئ	J هAا العال+ ، وع�م مhاكلة هAا ال�ه' مع�اه اإلعa8ال ع$ 

أما الCان� اإلCXابى ، فه  ت�Cی� الAه$ أK ال8غ		' ال�
8�' فى ال عى .. وهAا ه  اإلب8عاد ع$ الCان� ال
ل2ى 
  ...ال'وحى ف	^سJ على �ل�ة هللا م�فAًا مh	gة هللا ال<ال"ة 

  
  :ح�اة ال,الح 

� مh	8gه ، فا{ ال ی8'ك ال�
"D ن f	اة ال<الح ل	ا فى ح	"	ه ف	ل �ل نق� ف	�ق م ب8:X ًا ، بل إنه�	ا ̂م$ وح��
عامًال ف	f+ ما ی'ضي أمامه ب	
 ع ال�
	ح ل�[(ل`A في �ل ع(ل صالح ل�,&ع�ا م�w£�ه : " قال معل��ا ب لJ ال'س ل 

  )٢١:  ١٣ع� .." (ال�A له ال��C إلى أب� األب�ی$ آم	$ 
  

  ... ]ام&0&ا أن ن,&ع م�ضات4 �ل ح�< : [ ب ال`اه< فى صالة ال�0ل�ل قائًال ل ا F,لى اآل
  ... ]و�ل ف`� ال ُی�ضى صالحF 4ا هللا مr0 ال�w ف�ع$ ع&ا : [ ك(ا F,لى فى الق%(ة قائًال 

  
 Aح�اة اإلت`ال وال�%ل�:  

: ى ح	ات�ا ، لAا قال معل��ا داود ال�2ى فاإلت:ال على ال'ب وال8
ل	+ ل�h	8gه ، ه  م$ الh'و¢ الهامة ل8"ق	t مh	8gه ف
 " q��Fُ ق4 و�ت`ل عل�ه ، وه���o لل�ب Aسل) " .. a٥:  ٣٧م(  
  

أخى ال"2	� ، دع�ى أه�J فى أذنr أنr تAه� لل"الق �ل ف8'ة ، ث+ ت�ع رأسr ب	$ ی�Xه ، واثقًا فى ق�رته على 
  ..على م�K س�	$ ت<ف	ف شع'ك ، دون�ا ت'دد أو شr ، ر|�ا ألنr أخ28'ت ق�رته هAه 

  شروط تنفيذ مشيئة هللا: رابعاً 



  

 

  

 

٤٩

  
  ...ك�ا أنr ت
اف' فى القIار أو الIائ'ة ، وت�ع ح	اتr ب	$ ی�K قائ�ها ، وأن_ ال تعل+ ش	gًا ع�ه 

  
� أن ن~t فى حf�ة ومh	gة أب	�ا CX +' ، ف:+ و�	ه+ ، ون"$ ال نعل+ ع�ه+ ال:~	ف t~$ ن�' م	'ه+ ال:~	̂الء وغ كل ه

إن ح�اة ال�`��� هى أن ت/ع ح�ات4 ب�< ی$q هللا ، : [ ا قال أحـ$ اآل�اء كـ(... ال
�اوK ف�:'س له اإلرادة وال�h	gة 
  .. ]وت�(£< عل�ها ه&اك 

  
  
  
  
  

معای�� أو مقای�� مع�فة مع�فة م�w£ة هللا ، : نأتى إلى ال�انr األخ�� م< ج�انr م�ض�ع م�w£ة هللا ، وه�      
  ...ح�ى ال ن��ك األم� لله�q أو اإلس�0%ان 

  
  : ت/� أح$ م�w£ة هللا ال

  
:  ١٨م_ " (.. ه[ ا ل�%] م�w£ة أمام أب�[A ال � في ال%(�ات أن یهل4 أح$ ه�الء ال,غار: " فال
	� ال�
	ح قال 

١٤ (  
فال X�f$ أن ُنَق2ِل ال'أس وه  ال�
	ح ، خاضع	$ له مل8�
	$ مع'فة مh	8gه ، ب	��ا ن"$ ن�وس على ق�م	ه أK أع�اء 

̂م�	$    ...ج
�ه وه+ أخ تى ال�
  

  :م�w£ة هللا تغ(�ها ال(0ة 
  

̂م$ Dاآلخ'4$ .. فإله ال�"2ة ال Xق2ل أن ن'ض	ه فى ع�اوة أو خ<ام  لAا وضع ال'س ل ب لJ م�2ًأ هامًا فى عالقات ال�
  )١٤:  ١٦ك  ١(.. " ل�,� �ل أم�ر�A فى م0ة " : إذ قال 

  
  :م�w£ة هللا ت`�ن فى ق$اسة 

  

  معايير معرفة مشيئة هللا : خامساً 



  

 

  

 

٥٠


	$ و|ال ل م  إن إله�ا الق�وس ال IX	t اإلث+ واإلع8:افX8ه .. ، فه  ی'�4نا ق�g	hا فى م	ارس ح� ره ون"�فى .. ن
لAا قال معل��ا .. فالغاFة ال(ق$سة r�F أن ت`�ن وس�ل�ها مق$سة اF/ًا .. ق$اسة ال$افع ، وق$اسة اله$ف واإلسل�ب 

  )٣:  ٤تJ ١.. " (أن ت(�&ع�ا ع< الJنا .. ألن ه ه هي إرادة هللا ق$اس�`A  : "ب لJ ال'س ل 
  

  :م�w£ة هللا ت`�ن ل�(��$ه 
  

: لــAا قال معل��ا ب لJ ال'س ل .. فال X�f$ أن ن8< ر أن�ا ن�فA مh	gة هللا ب	��ا ن"$ ن��C ذوات�ا ون�ور فى فلr األنا 
  )٣١:  ١٠ك  ١.. " (فإذا ��8+ تأكل ن أو تh'| ن أو تفعل ن ش	gًا فافعل ا �ل شيء ل��C هللا " 
  

  :فى الق$اس اإللهى قائًال ل ا F,لى األب ال`اه< 
ل`ى به ا �(ا أF/ًا فى �ل شئ ی�(�$ و��ارك و��تفع اس(4 العA�p الق$وس فى �ل شئ ���A ومارك مع F%�ع [ 

  .. ]ال(%�ح إب&4 ال�ح�$ وال�وح الق$س 
  

 :ل ا قال الق$�F العA�p األنا أن��ن��س   

و���ع أ�ائه ال�وح��< ، فإنه ال F%���ع أن ی�ع�ف إذا لA ی&`� اإلن%ان ذاته ، و��ف� م�w£�ه الnاصة ، [   
  ... ]و�ذا ع�فـها ، فإنه �0Fاج إلى مع�نة هللا ل�ع��ه الق�ة ل`ى ی�(A ه ه ال(�w£ة .. على م�w£ة هللا 

  
 :و�/�ف أح$ الق$F%�< فى �%�ان ال�هان قائًال   

  ]س إلهى �r%0 مق�ا) أq إلى ال(%اء(ل�`< م�w£ة اإلن%ان م< �اك� إلى ع�wة [   
  

أخى ال0�r ، ُت�q هل F([< أن ن�,�ر أن&ا ن(ارس ح/�ر هللا ، ب�&(ا ن0< ن%ل4 ح%r إس�0%انات&ا   
  ..القل�ة ؟؟ إن ال ی< فى ال�%$ و�%ل`�ن �r%0 أع(اله ال F([< أن ُی�ض�ا هللا 

  
الw(اس فى الق$اس إنها ف�صة ال��م ل&أتى إلى ال�ب م< ج$ی$ م[�س�< له اإلرادة �ل اإلرادة ، �(ا Fق�ل   
  :اإللهى 

  .. ]اح&�ا رؤوس[A لل�ب [ 
 rف&ق�ل م< القل:  

  .. ]أمامF 4ارب خاضع�< وساج$ی< [ 
  

  ؟؟... لA أن ـــــهل تع



  

 

  

 

٥١

  
  ال�ب ق$ أعّ$ خ�ة م��$ة ل�0ات4 م&  األزل ؟

  عل�4 أن ت`�wف ه ه ال�nة ل��0ا ح%r ق,$ هللا ؟
  ة ؟عل�4 أن تع�ف ه$ف هللا م< وج�دك فى ه ه ال�0ا

  وه$فه م< وج�دك فى ه ه العائلة ال�ى ول$ت ف�ها ؟
  وه$فه م< وج�دك فى ه ه ال`ل�ة أو ال($رسة أو الع(ل؟

  ؟) أو ه ا الJوج ( وه$فه م< زواج4 م< ه ه الJوجة 
  وه$فه م< س[&اك فى ه ا ال(&Jل ، وه ا ال0ى ،  ه ه  ال($ی&ة وه ا ال�o< ؟

  وه$فه م< وج�دك فى ه ه ال`&�%ة ؟
  م< ارتا4o به�الء األشnاص ال ی< تع�فهA ؟ وه$فه

  وهل تعلA أنه ال ب$ وأن ت�ع�ف على ب�نامج ال�ب ال��مى ل�0ات4 ، ل��0ا �(ق�/اه ؟
  وأن تع�ف ماذا ی��$ ال�ب م&4 أن تع(ل �%اعات ه ا ال&هار ؟ س�اء فى خل�ات4 ، أو ق�اءات4 ، أو مقا�الت4 ؟

وهل تعلA أن خ�ة هللا ل�0اتF 4([< أن ت


