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ك٢ ٚكٍجء جإلْو١٤ ق٤ع ٣ٞؾى أػحظْ ج٥ذحء جٍُٛرحٕ، ٣ٝطٍػٍع جٌُٔحٍ، ً٘ص ٓٛطكرًح           

ح ٢ُ ًٓ٘ جأل٣حّ جأل٢ُٝ، ًٝٓ٘ ذىج٣س جُهىٓس جٍُٝق٤س، ْٞجء  ًٓ جألخ ؾٍٓح٤ِٗٞ ًٛج ج١ًُ ًحٕ ٓالَ

ح ٝٝقىز ٛىك٘ح ٓٔح ٝضٓطط٤غ إٔ ضِطّٔ ٓوىجٌ ٝكحم ٚىجهط٘. ٝٗكٖ ك٢ ٗظحّ جًٍُٗس أٝ ك٢ جُر٣ٍس

 .٣وُٞٚ جٌَُ ػ٘ح ئٗ٘ح هِد ٝجقى ٌٝٝـ ٝجقى ك٢ ؾٓى٣ٖ

ٝئي ً٘ح ك٢ جُر٣ٍس ذكػ٘ح ػٖ جألخ ٠ْٞٓ ج١ًُ ٣ؼطرٍ ٖٓ أ٠ْٔ ضِي جٌُُٛٞ جٍُجتؼس ك٢           

ح ًٟ  .جُر٣ٍس، ٓطلٞهًح ال ك٢ ق٤حز جُؼَٔ ككٓد ذَ ٝك٢ ق٤حز جُطأَٓ أ٣

ٚ، كطِر٘ح ئ٤ُٚ ٣ًْٞح ذىٓٞع إٔ ٣كىغ٘ح ألؾَ ذ٤٘حٗ٘ح ٝيُي ُوى ً٘ص ٖـٞكًح ُٓٔحع ضؼح٤ُٔ          

ُٔؼٍكط٘ح ػ٘ٚ ؾ٤ًىج أٗٚ ال ٣لطف ذحخ جُكى٣ع ػٖ جٌُٔحٍ ئال ٓغ ج٣ًُٖ ٣ركػٕٞ ػ٘ٚ ذا٣ٔحٕ ذوِٞخ 

كٜٞ ٣ه٠ٗ جُكى٣ع ػٖ ضِي جألٌٓٞ جُٜحٓس، ٝال ٣ٌٗلٜح ئال ُِٓحػ٤ٖ ٗكٞ جٌُٔحٍ، ؿ٤ٍ . ضحترس

ج٣ًُٖ ٣طورِٕٞ جٌُالّ ذـ٤ٍ ئ٣ٔحٕ ًحَٓ ٓٓطهل٤ٖ ذٜح ْٝٛ ؿ٤ٍ ٓطكىٍظ ذٜح ُـ٤ٍ جُٔرح٤ُٖ أٝ 

ٓٓطكو٤ٖ ُٜح، ٝيُي ٢ٌُ ال ٣ٌٕٞ ك٢ قى٣ػٚ ػٍٞس ُُِٛٞ جُرح٠َ أٝ ذًٜج ٣ٌٕٞ نحتً٘ح ُٔح هى 

ج ُؿِد ذطِرط٘ح كرىأ ٣طكىظ. أؤضٖٔ ػ٤ِٚ ًٍ   .أن٤
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ٝؿح٣حش ٣ططِغ ئ٤ُٜح جُٔؿحٛىٕٝ ك٢ ًَ كٖ ٚحذ٣ٍٖ،  ٌَُ جُؼِّٞ ٝجُلٕ٘ٞ أٛىجف: هحٍ          

 .ٓكط٤ِٖٔ ًَ أٗٞجع جُٔطحػد ٝجألنطحٌ ٝجُهٓحتٍ ذلٍـ ٌٝذح٠س ؾأٔ

ك٤وّٞ ذطو٤ْٓ جألٌٜ ... كحُلالـ ال ٣ؼرأ ذكٍجٌز جُّٗٔ أٝ ذحُٛو٤غ ٝذٍٝوز جُؿٞ          

ٌٜ قط٠ ض٤ٍٛ ًحٍَُٓ ئٗٚ ٣ؿحٛى ُطلط٤ص جأل. ٝقٍجغطٜح ٍٓز كأنٍٟ، ٓططًِؼح ئ٠ُ ٛىكٚ ذال ٞؿٍ

جُ٘حػْ ٓ٘و٤ًح ئ٣ّحٛح ٖٓ جُؼ٤ِن ٝجألػٗحخ، ٓإًٓ٘ح ذأٗٚ ٤ُّ ٛ٘حى ٣ٍ٠ن آنٍ ٣رِؾ ذٚ ٛىكٚ جُالٓكىٝو 

كاي ٣ٔطِة . ئال ذكُٛٞٚ ػ٠ِ أكَٟ ئٗطحؼ ٝأًرٍ ٓكٍٛٞ، ذًٜج ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ؼ٤ٕ ٝضطُج٣ى ٓٔطٌِحضٚ

ًٛج ًِٚ ٖٓ أؾَ ... ٍٟٓهُٗٚ ٣ٓطؼى ٤ُلٍؿٚ ٣ِٝو٢ جُرًجٌ ك٢ جألٌٜ جُٔكٍٝغس ٍٓز أن

 !جُٔكٍٛٞ جُٔ٘طظٍ

ًًُي جُٔ٘ٗـِٕٞ ذحُطؿحٌز ال ٣رحُٕٞ ذؼىّ ٞٔحٕ ضكو٤ن جٍُذف أٝ ذٔهح٠ٍ جُٔك٤طحش، ئٗٔح           

 .ضكلُْٛ أٓح٤ْٜٗ ٗكٞ ضكو٤ن جٍُذف

ٝجُطحٓكٕٞ ك٢ جُك٤حز جُؼ٣ٌٍٓس ٣ططِؼٕٞ ئ٠ُ ٛىكْٜ، أ١ ٗكٞ جٍُٗف أٝ جُوٞز، ؿ٤ٍ           

 .ٖٓ أؾَ ٌؿرطْٜ ك٢ ٗٞجٍ جٍُٗف... نطحٌ ٝجُٜالى ج١ًُ ٣القوْٜ نالٍ ػِْٜٔٓرح٤ُٖ ذحأل

ح ُؼِٔ٘ح ٛىف أٝ ؿح٣س ذٓررٚ ٗكطَٔ ًَ ٚ٘ٞف جُؿٜحو ٤ُّ ذىٕٝ ٞؿٍ            ًٟ ٝٗكٖ أ٣

ككٍٓحٗ٘ح ٖٓ جُطؼحّ أغ٘حء جُّٛٞ ال ٗؼطرٍٙ ٤ٞوًح، ٝأضؼحخ جٍُٜٓ ضطكٍٞ ئ٠ُ . ككٓد ذَ ٝذلٍـ



ح غو٤الً ذٜؿس، ٝجُوٍجءز ٝجُطأ ًٞ كال ٣ه٤ل٘ح جُؿٜحو جُٔطٞجَٚ ٝئٌٗحٌ . َٓ ك٢ جٌُطحخ جُٔوىِ ٤ُّ كٍ

 .جًُجش ٝجُكٍٓحٕ ٖٓ أٌٓٞ جُؼحُْ ٝٓطحػد ًٛٙ جُر٣ٍس جُوحقِس

ح ئي ضٓطهلح ذٔكرس جألهٍذحء، أ١ ذحُؼح٠لس ضؿحْٜٛ ذطًٍْٜ ْح٤ٌُٖ ٣ٍ٠ن            ًٟ ٝأٗطٔح أ٣

ُْ، ػحذ٣ٍٖ ًَ ًٛٙ جُٔ٘ح٠ن ٢ٌُ ضأض٤حٕ ئ٤ُ٘ح ٗكٖ جٍُٛر٘س، ضح٤ًٌٖ ٓٓو١ ٌأ٤ٌْٔح ٝٓرحٛؽ جُؼح

جُرٓطحء جُؼحت٤ٖٗ ك٢ قحُس ٤ٟ٘ٓس ك٢ جُر٣ٍس، ٓح ٛٞ ٛىكٌٔح ٖٓ ًٛج؟ ٝٓح ٢ٛ ؿح٣طٌٔح جُط٢ 

  وكؼطٌٔح ُططكٔال ًَ ًٛٙ جألٌٓٞ ذلٍـ؟
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ح ٗٛد أػ٤٘٘ح ٗوىٌ إٔ ٗرِؾ ؿح٣ط٘ح؟ٝئي جػطٍك٘ح ذؿِٜ٘ح ذٍٛجقس أًَٔ قى٣ػٚ  ًٔ ػٍك٘حٙ ٝٝٞؼ٘حٙ وجت

 :هحتالً 

كايج ُْ ٣طٔٓي جإلٗٓحٕ ذٚ ... ًًٖٛٔح هِص أٝالً إٔ ٌَُ كٖ أٝ ػِْ ٛىف ٣ٞٞغ أٓحّ جُ          

 . ذؿٜحو غحذص ال ٣َٛ ئ٠ُ جُـح٣س جُٜ٘حت٤س

كٌٔح هِص إٔ جُلالـ ٣ٜىف ئ٠ُ جُك٤حز جُٓؼ٤ىز ٝجٍُنحء ٝضكو٤ن ٓكٍٛٞ ٝك٤ٍ، ٝأٓح ٛىكٚ           

 ...جُكح٢ُ كٜٞ قلع جُكوَ ٗظ٤لًح ٖٓ جألقؿحٌ ٝجألػٗحخ

ح ٜٗح٣س ٣ٍ٠و٘ح ك٢ جُك٤حز ٛٞ ذِٞؽ ٓ ًٟ ٌِٞش هللا، ٌُٖٝ ٓح ٛٞ جُٜىف جُكح٢ُ ج١ًُ ٣ُِّ إٔ ٝٗكٖ أ٣

ٗطٓحءٍ ػ٘ٚ؟ كاٗ٘ح ئٕ ُْ ٗؼٍكٚ ٗطؼد أٗلٓ٘ح وٕٝ ؾىٟٝ، ألٕ ٖٓ ٣ٓحكٍ ك٢ جضؿحٙ نح٠ة ض٤ٟغ 

 .أضؼحذٚ ْىٟ ٝال ٣٘طلغ ٤ٖثًح ٖٓ ْلٍٙ

أٝ " ٌِٓٞش هللا"ئٕ ٛىف ػِٔ٘ح ًٔح هِص ٛٞ : ٝئي وٛٗ٘ح ٖٓ ًٛج جُكى٣ع أًَٔ ج٤ُٗم هحتالً           

، ج١ًُ ذىٝٗٚ ال ٗوىٌ إٔ ٗكون جُٜىف "ٗوحٝز جُوِد"ٝأٓح جُٜىف جُكح٢ُ كٜٞ ". ٌِٓٞش جُٓٔٞجش"

 .جُٜ٘حت٢

ُٝ٘ٞؾٚ ًِْٞ٘ح ٗكٞٙ ٓرحٍٖز قط٠ ئيج . ُ٘ٞؾٚ أٗظحٌٗح ذػرحش ٗكٞ ًٛج جُٜىف ًؼالٓس غحذطس          

ًْح وه٤وًحٓح جٗكٍكص أكٌحٌٗح ذؼ٤ًىج ػ٘ٚ ٗؼ٤ىٛح ئ٤ُٚ ٟٝٗرطٜح ٗكٞٙ ذاضوحٕ ًٔ ٝذًٜج . ح ُٞ ًحٕ ٓو٤ح

ضطكٍٞ ؾٜٞوٗح ئ٤ُٚ، ٝذحُطح٢ُ ٗٓطط٤غ إٔ ٌٗطٗق ػٔح ئيج ًحٕ ػوِ٘ح هى جٗكٍف ُٝٞ ه٤ِالً ػٖ 

  .جالضؿحٙ جُٔكىو ُٚ
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هرَ جُكٍخ ٣هطرٍ جُؿ٘ٞو ٜٓحٌضْٜ ذا٠الهْٜ جُٜٓحّ ٝجٍُٓحـ ضؿحٙ أٛىجف ٚـ٤ٍز           

ٝذـ٤ٍ ًٛج ال ... ْٝٛ ٣ؼِٕٔٞ أٗٚ ذـ٤ٍ ًٛٙ ج٤ُِْٞس ال ٣ٌْٜٔ٘ ٗٞجٍ جُؿؼحُس جُط٢ ٣طٍؾٜٞٗح ...ٓكىوز

 ... ٣ٞؾى ٓح ٣ٌٗق ُْٜ ػٖ هىٌز ٜٓحٌضْٜ أٝ ٞؼلٜح

كٌِْ : "، ئي ٣وٍٞ جٍٍُْٞ"جُك٤حز جألذى٣س"ٝذًٜج كإ جُٜىف جُٜ٘حت٢ جُٔٞٞٞع أٓحٓ٘ح ٛٞ           

جُط٢ ٣ؼرٍ " ٗوحٝز جُوِد"ٝأٓح جُٜىف جُكح٢ُ كٜٞ . ٙ:ٌٕٕٝ" سغًٍْٔ ُِوىجْس ٝجُٜ٘ح٣س ق٤حز أذى٣  

ٝجُٜ٘ح٣س ق٤حز )ٝجُط٢ ذىٜٝٗح ال ٣طكون جُٜىف جُٜ٘حت٢ " غًٍْٔ ُِوىجْس: "ػٜ٘ح جٍٍُْٞ ذوُٞٚ

 (... أذى٣س



جّ، أْؼ٠ : "٣ٝؼِٔ٘ح جٍٍُْٞ ػٖ ٗلّ جُٜىف هحتالً            أ٠ٓٗ ٓح ٛٞ ٌٝجء ٝأٓطىُّ ئ٠ُ ٓح ٛٞ هىُّ

ذٔؼ٠٘ أٗٚ ذًٜج جُٜىف ج١ًُ ذٚ (. ٗٔ،ٖ:ٖٔك٢..." )ـٍٜ ألؾَ ؾؼحُس وػٞز هللا جُؼ٤ِحٗكٞ جُ

 .، ٣ؿطٜى ُرِٞؽ ؾؼحُس جُٓٔحء(ػىّ ٗوحٝز جُوِد)٠ٓ٘٣ ٓح ٛٞ ٌٝجء، أ١ نطح٣ح جُك٤حز جأل٢ُٝ 

ٓؼٞهحضٜح، ألٜٗح   ٓطؿ٘ر٤ٖ ًَ" ٗوحٝز جُوِد"ئيٕ كِٜ٘طْ ذحٌُٗق ػٖ ًٛٙ جُل٤ِٟس أ١           

كٖٔ أؾَ ٗوحٝز جُوِد ٣٘رـ٢ إٔ ٗلؼَ ًَ ٢ٖء، ٝٗٛرٍ ػ٠ِ ًَ ٢ٖء، ٝال . ٝٞحٌز نط٤ٍز

ٝؾحٛ٘ح ٝٓرحٛؽ جُؼحُْ ًَٝ أٗٞجع ( جأل٤ٌٞس)ًٍٝجٓط٘ح ( ٓٔطٌِحض٘ح)ٗطؼِن ذأهٍذحت٘ح ٝأٌٞ٘ح 

  ... جًُِٔجش
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ح ٖٓٔ َٛىٝج أٌٓٞ ًٛج جُؼحُْ، ٤ُّ كو١ جًُ           ًٟ ٛد ٝجُلٟس، ذَ ٝجُٔٔطٌِحش ئٗ٘ح ٍٟٗ ذؼ

٤٘س أٝ هِْ أٝ وذِٞ أٝ ٣ٌٗس، ذ٤٘ٔح ُٞ ٝؾٜٞج  ٌِّ جُٟهٔس، ٣طٟح٣وٕٞ ٣ٟٝطٍذٕٞ ٖٓ أؾَ ْ

أٗظحٌْٛ ٗكٞ ٗوحٝز جُوِد ذال ٖي ٓح ًحٗٞج ٣ٟطٍذٕٞ ٖٓ أؾَ جألٌٓٞ جُطحكٜس، كٌٔح ال ٣رحُٕٞ 

ح ًَ ٢ٖء ًٟ  .ذحُـ٠٘ جُؼظ٤ْ ٣طًٍٕٞ أ٣

ًٝٛج ... ْ قط٠ أْٜٗ ال ٣ٓٔكٕٞ ألقى إٔ ٣كًٍٜح أٝ ٣ِٜٔٓح٣ٝهحف جُرؼٝ ػ٠ِ ًطرٜ          

كاي ضًٍٞج ًَ ؿ٘حْٛ ٖٓ أؾَ ٓكرطْٜ ٤ُِٓى ج٤ُٓٔف . ٣ٌٗق ػٖ قحؾطْٜ ئ٠ُ جُٛرٍ ٝجُكد جُؼ٤ٔن

ٝذًٜج . ئال أْٜٗ ٣كطلظٕٞ ذطر٤ؼطْٜ جأل٢ُٝ ذحُ٘ٓرس ُألٌٓٞ جُطحكٜس، كٍٓػحٕ ٓح ٣٘ٗـِٕٞ ذٜح

ٛإالء ٣طكىظ ػْٜ٘ جٍٍُْٞ جُطٞذح١ٝ ٓط٘رثًح ذحٍُٝـ .  قد٤ٛ٣ٍٕٝ ػو٤ٔ٤ٖ ذال غٍٔ ًٖٔ ْٛ ذال

ص ؾٓى١ قط٠ جقطٍم، ٌُٖٝ ٤ُّ ٢ُ ٓكرس، كال أٗطلغ : "هحتالً  َ  أٓٞج٢ُ ٝئٕ ِْٔ  ٝئٕ أ٠ؼٔص ً

 (.ٖٔ:ًٖٞ)ٔ" ٤ٖثًح

ٖٓ ًٛج ٣ظٍٜ ذٞٞٞـ إٔ جٌُٔحٍ ال ٣طأض٠ ُٔؿٍو ئٌٗحٌ جًُجش أٝ ضٍى ًَ ٢ٖء أٝ           

ج أٜٗح ٤ُٓص ئال جٍُٜٝخ ٖٓ جٌٍُجٓ ًٍ س ٓح ُْ ٣ٛكرٜح جُٔكرس جُط٢ ٝٚلٜح جٍٍُْٞ ذحُطل٤َٛ ٓظٜ

ال ضطِد ٓح "، ("ضـٟد)ال ضُورِف "، "ال ضطلحنٍ"، "ال ضكٓى"ألٗٚ ئي جُٔكر س . ٝقىٛح" ٗوحٝز جُوِد"

ُّٖ جُٓٞءَ "، "ال ضكطىُّ "، "ُ٘لٜٓح ح ، ًٛج ًِٚ ٓحيج ٣ؼ٢٘ ْٟٞ إٔ ٗوىّ هِرًح ٗو٤ً (٘،ٖٔ:ًٗٞ)ٔ" ال ضظ

  !ًحٓالً ٓكلٞظًح ٖٓ ًَ جٞطٍجخ؟
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كٖٔ أؾِٜح ٗطِد . ٣٘رـ٢ إٔ ٗٛ٘غ ًَ ٢ٖء أٝ ٗركع ػٖ أ١ ٢ٖء ٖٓ أؾَ ٗوحٝز جُوِد          

ٖٝٓ أؾِٜح ّٗٛٞ ٍٜٝٗٓ ٝٗكطَٔ جألضؼحخ ٝجُؼ١ٍ ٝجُىٌجْس ٝٗوط٢٘ ًَ جُلٟحتَ ... جُطٞقى

 ... ٝٗكلظٜح ٖٓ ًَ جُّٓٔٞ ج٣ٍٍُٗز، ٝذًٜج ٗٛؼى ئ٠ُ ًٔحٍ جُٔكرسجألنٍٟ، ٢ٌُ ٓح ٤ٜٗة هِٞذ٘ح 

كحألٌٓٞ جُط٢ ضأض٢ ك٢ جٍُٔضرس جُػح٤ٗس ك٢ أ٤ٔٛطٜح ًحُّٛٞ ٝجٍُٜٓ ٝجُُٛى ك٢ جُؼحُْ           

" ٗوحٝز جُوِد"ٝجُطأَٓ ك٢ جٌُطحخ جُٔوىِ، ًٛٙ ٣ُِٓ٘ح إٔ ٗلؼِٜح ٗحظ٣ٍٖ ئ٠ُ جُٜىف جٍُت٢ٓ٤ ٝٛٞ 

 .كؼ٤ِ٘ح أال ٗلوى ًٛٙ جُل٤ِٟس جٍُت٤ٓ٤س ذٓرد ضكو٤ن ك٤ِٟس أنٍٟ. "جُٔكرس"جُط٢ ٢ٛ 

كايج ُْ ٗ٘لً ئقىٟ ًٛٙ جُلٟحتَ جألنٍٟ ُٓرد ه١ٍٜ ال ٤ٛ٣ر٘ح أيٟ، ٠حُٔح ٝؾىش           

كال ٣ٓٞؽ ُ٘ح إٔ ٗ٘لً ػٔالً ٣ٌٕٞ ٖٓ ٖأٗٚ إٔ ٗلوى ًٛج جُٜىف ٓٞٞٞع قى٣ػ٘ح، . جُل٤ِٟس جٍُت٤ٓ٤س

 .ًِل٘ح جألٍٓ ذَ ٗؿحٛى ٖٓ أؾِٚ ٜٓٔح



٣ٗـق جإلٗٓحٕ ذحُكٍٛٞ ػ٠ِ أوٝجش جُؼَٔ، ال ألؾَ جٓطالًٜح ذال ؿح٣س ألٕ ًٛج ك٢ يجضٚ           

ئٗٔح ذحْطهىجٜٓح ٣ٓطط٤غ إٔ ٣ٟٖٔ جُٔؼٍكس جُؼ٤ِٔس ٣ٝكون ٛىكٚ جُٔكىو، أ١ ٗٞجٍ ... ال ٣كون ٗلًؼح

ٝئٌٗحٌ جًُجش ٝضٍى ًٌٛج جُّٛٞ ٝجٍُٜٓ ٝجُطأَٓ ك٢ جٌُطحخ جُٔوىِ . جُـ٠٘ ج١ًُ ٣ٍؿرٚ

ال ( جٍُٝقح٢ٗ)ألٕ ٛىف جُؼِْ . جُٔٔطٌِحش، ًٛٙ ؾ٤ٔؼٜح ٤ُٓص ًٔحالً ك٢ يجضٜح ئٗٔح ضوٞو ئ٠ُ جٌُٔحٍ

كٖٔ ٣ٌطل٢ ذًٜٙ جألٌٓٞ ػ٠ِ أٜٗح جُه٤ٍ . ٣٘كٍٛ ك٢ جهط٘حء ًٛٙ جألٌٓٞ، ئٗٔح ذٜح ٗرِؾ ئ٠ُ جُـح٣س

ألٌٓٞ، وٕٝ إٔ ضٔطى ؾٜٞوٙ ُرِٞؽ جألػظْ ٣طٜٔٔح ذـ٤ٍ ٛىف، ؾحػالً أ٤ُ٘ٓس هِرٚ ضكو٤ن ًٛٙ ج

ًٝٛج ٣ٌٕٞ ٓػِٚ ٓػَ ٖٓ ٣ٔطِي أوٝجش ٣ٝؿَٜ ٛىف ك٘ٚ . جُٜىف ج١ًُ ألؾِٚ ٣ٔحٌِ ًٛٙ جُلٟحتَ

  ... ج١ًُ ٣ٓطهىٜٓح ك٤ٚ
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ٗوحٝز جُوِد ٢ٛ ٓٞٞٞع ؾٜحوٗح جٍُت٢ٓ٤ ٝؿح٣س هِر٘ح جُىجتْ، ٢ٛٝ ضؼ٢٘ جُطٛحم جٍُٝـ           

أٓح ٓح نالف ًٛج، كاٗٚ ٜٓٔح ذِـص ه٤ٔطٚ ٣كطَ جٍُٔضرس جُػح٤ٗس، ذَ ٤ٛ٣ٍٝ .  ٝذحألٌٓٞ جُٓٔح٣ٝسذحهلل

ج ًٌ ج ٌجتًؼح ًُٜج جألٍٓ ك٢ قحُس ٣ٍْٓ ٍٝٓغح. ذال ه٤ٔس ٝأق٤حًٗح ٣ٌٕٞ ٞح ًٍ . ٝهى أٝٞف جإلٗؿ٤َ ضل٤ٓ

ح ذال ٖي، ٝك٤ٔح ٢ٛ ضهىّ جٍُخ ٝضال٤ًٓٙ ًْ ًحٗص ٣ٍْٓ ضٜطْ  ُوى ًحٗص ٍٓغح ضهىّ ٓوىٓس ػٔالً ٓوى

طٜٔح ٝوٛ٘طٜٔح ذط٤د جالػطٍجف  ٢ ج٤ُٓى ج٤ُٓٔف جُِط٤ٖ هرِ  َٓ ذطؼح٤ُٔٚ جٍُٝق٤س كو١، ؾحُٓس ػ٘ى هى

ألٗٚ . ُوى جُطٛوص ذحٍُخ ج١ًُ ٖٜى ُٜح أٜٗح جنطحٌش ج٤ُٛ٘د جُٛحُف ج١ًُ ال ٣ُُ٘ع ٜٓ٘ح. جُكٖٓ

ُٛح ػٖ جُو٤حّ ذحُهىٓس ذ٤٘ٔح ًحٗص ٍٓغح ضؼَٔ ٓؿطٜىز ٝهى جٌضرٌص ك٢ جُهىٓس قط٠ ٖؼٍش ذؼؿ

٣ح ٌّخ أَٓح ضرح٢ُ ذإٔ جنط٢ هى ضًٍط٢٘ : "ذٔلٍوٛح ٠ِرص ٖٓ ج٤ُٓى ج٤ُٓٔف إٔ ضٓحػىٛح أنطٜح هحتِس

َْ ُٜح إٔ ضؼ٢٘٘٤. أنىّ ٝقى١ ُوى جْطىػص أنطٜح ُطؼَٔ ػٔالً ٤ُّ ضحكًٜح ذَ (. ٓٔ:ُٓٗٞ" )كوُ

ٌٍ ٍٓغح ٍٓغح أِٗص "٣ٓطكن جُػ٘حء، ٝٓغ ًٛج ذٔحيج أؾحذٜح جٍُخ؟  ٤ٖ ٝضٟطٍذ٤ٖ الؾَ أٓٞ ِٔ ضٜطّ

ع ٜٓ٘ح. ٌُٖٝ جُكحؾس ئ٠ُ ٝجقىٍ . ًػ٤ٍز َُ " كحنطحٌش ٣ٍْٓ ج٤ُٛ٘د جُٛحُف ج١ًُ ُٖ ٣ُ٘

(ُٞٗٔ:ٔٓ،ٕٗ.) 

 ...!ُوى ٌأ٣ص ٤ًق ؾؼَ جٍُخ جُه٤ٍ جٍُت٢ٓ٤ ٣٘ٛد ك٢ جُطأَٓ جإل٢ُٜ          

ٌؿْ ض٤ِٓٔ٘ح ذأ٤ٔٛطٜح ُوى ٌأ٣ص ٤ًق جقطِص ؾ٤ٔغ جُلٟحتَ جألنٍٟ جًٍُُٔ جُػح٢ٗ           

ٛح، ألٕ ًٛٙ ؾ٤ٔؼٜح ئٗٔح ضُٛ٘غ ألؾَ ٛىف ٝجقى ّٞ ٤ٖ : "كؼ٘ىٓح هحٍ جٍُخ. ٝكحتىضٜح ْٝٔ ِٔ أِٗص ضٜطّ

ٌٍ ًػ٤ٍز ؾؼَ جُه٤ٍ جٍُت٢ٓ٤ ال ٣ٌٕٞ ك٢ " ٌُٖٝ جُكحؾس ئ٠ُ ٝجقىٍ . ٝضٟطٍذ٤ٖ ألؾَ أٓٞ

 .ُكو٤وس جألٍٓ جألٍٝجألػٔحٍ ك٢ يجضٜح ٜٓٔح ذِؾ ٖأٜٗح، ذَ ك٢ جُطأَٓ ك٢ جٍُخ، ج١ًُ ٛٞ ذح

ًٛج جُوٍٞ ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ٓٞٞغ جٛطٔحٓ٘ح ؾًىج، كوى هحٍ ٣ٍُْٔ ئٜٗح جنطحٌش ج٤ُٛ٘د           

ج١ًُ "ٝهُٞٚ . كإ ٓىـ جُٞجقىز أظٍٜ إٔ جألنٍٟ أهَ ٜٓ٘ح ككٓد. جُٛحُف ٖٓ ؿ٤ٍ إٔ ٣ُِْ ٍٓغح

ع ٜٓ٘ح َُ جُؿٓى٣س ال ٣ٌٖٔ إٔ  ًٗق إٔ ٤ٛٗد جألنٍٟ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ُ٘ع ٜٓ٘ح، ألٕ جُهىٓحش" ُٖ ٣ُ٘

 .ضرو٠ ٓغ جإلٗٓحٕ ئ٠ُ جألذى، أٓح جٖط٤حم ٣ٍْٓ كِٖ ٣ٌٕٞ ُٚ ٜٗح٣س
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ٓح ًٛج ؟ َٛ جالؾطٜحو ك٢ جُّٛٞ ٝجُٔػحذٍز ك٢ جُوٍجءز ٝأػٔحٍ جٍُقٔس ٝجُرٍ ٝجُٗلوس …            

خ ٗلٓٚ ٝػى ذٌِٔٞش جُٓٔٞجش ألؾَ ًٛٙ ٝجُٓهحء ضُ٘ع ٓ٘ح ٝال ضرو٠ ٓغ كحػ٤ِٜح؟ ٓغ إٔ جٍُ

ٌِغُٞج جٌُِٔٞش جَُٔؼى  ٌُْ ًٓ٘ ضأ٤ّْ جُؼحُْ: "جألػٔحٍ، ئي ٣وٍٞ ال٢ٗ ُؾْؼُص . ضؼحُٞج ٣ح ٓرح٢ًٌ أذ٢ 

ك٤ٌق ضُُ٘ع جألػٔحٍ جُط٢ ذٜح ٣٘حٍ (. ٖ٘،ٕ٘:ٖٗٓص..." )كأ٠ؼٔط٢ٗٞٔ، ػطُٗص كٓو٤ط٢ٗٞٔ

 !ٚحٗؼٞٛح ٌِٓٞش جُٓٔٞجش؟



ٖٓ ْو٠ أقى : "هَ ذإٔ ؾُجء جُؼَٔ جُٛحُف ٣ٍُٝ، كحٍُخ ٗلٓٚ ٣وٍٞئ٢٘ٗ ُْ أ: ٠ْٞٓ -ٓٔ 

 ُٙ ٍَ ٤غ جؾ ِٟ ، كحُكن أهٍٞ ٌُْ جٗٚ ال ٣ُ ًٍ ، (ٓٔ:ٕٗٓص" )ٛإالِء جُٛـحٌ ًأِ ٓحٍء ذحٌو كو١ ذحْْ ض٤ِٔ

ًَ ًٛٙ جألػٔحٍ ٌؿْ ... ذَ أؤًى إٔ كؼَ أ١ ػَٔ ْٞجء ًحٕ ٖٓ ٣ٌٍٝٞحش جُؿٓى أٝ ُٟرطٚ

 .ٌٜ٘ح ْط٘ط٣ٌٍٝٞ٢ٜطٜح ٝجالُطُجّ ذٜح ُ

كحُٔػحذٍز ػ٠ِ جُوٍجءز ٝجُُٛى ك٢ جُّٛٞ ُٜٔح أ٤ٔٛطٜٔح ك٢ ض٘و٤س جُوِد ٝهٔغ جُؿٓى ك٢           

، ذَ ٝأق٤حًٗح ض٘ط٢ٜ ك٢ ًٛٙ (٘::ٔؿَ)ًٛٙ جُك٤حز ٝقىٛح، ٠حُٔح إٔ جُؿٓى ٣ٗط٢ٜ ٞى جٍُٝـ 

أٝ ًرٍ جُٖٓ ق٤ع  جُك٤حز ٝيُي ًٔح ك٢ قحُس ئٜٗحى جُوٞز ذٓرد جُطؼد جُٗى٣ى أٝ جٍُٜٔ جُؿٓى١

ال ٣وىٌ جإلٗٓحٕ ػ٠ِ ض٘ل٤ًٛح، ٝذحألًػٍ ض٘ط٢ٜ ًٛٙ جألػٔحٍ ػ٘ىٓح ٣ِرّ ًٛج جُلحْى ػىّ كٓحو 

، ٝال ٣ؼٞو جُؿٓى ٣ٗط٢ٜ ٞى (٘ٔ:ًٗٗٞ ٔ)، ٣ُٝوحّ جُؿٓى جُك٤ٞج٢ٗ ؾًٓىج ٌٝق٤ًح (٘ٔ:ًٖ٘ٞٔ)

 .جٍُٝـ

ى٣ س ٗحكؼس ُو٤َِ، ٌُٖٝ ألٕ ج٣ٍُحٞس جُؿٓ"٣ٝٞٞف جٍٍُْٞ ذُّٞ يُي ذؿالء ذوُٞٚ           

" ٗحكؼس ٌَُ ٢ٍٖء، ئي ُٜح ٓٞػى جُك٤حز جُكحٍٞز ٝجُؼط٤ىز( ٝذحُطأ٤ًى ٣وٛى ذٜح جُٔكرس)جُطوٟٞ 

كٔح ه٤َ ػ٘ٚ ئٗٚ ٗحكغ ُو٤َِ ٛٞ ٓح ال ٗلؼِٚ ًَ ق٤ٖ ٝج١ًُ ال ٣ٌٖٔ ذٚ ك٢ يجضٚ (. ٗ:4ض٠ٔ)

 :جٍُٞٚٞ ئ٠ُ جٌُٔحٍ جأل٠ْٔ، كل٢ هُٞٚ ُو٤َِ ٣وٛى ذٚ أقى ٓؼ٤٤ٖ٘

ٖٓ ؾٜس هٍٛ جُٞهص، كح٣ٍُحٞس جُؿٓى٣س ال ٣ٌٖٔ جُو٤حّ ذٜح ك٢ ًٛٙ جُك٤حز : جألٍٝ          

 .جأل٤ٌٞس ٝجُك٤حز جُؼط٤ىز

هى ٣ٌٕٞ يُي ئٖحٌز ئ٠ُ إٔ جُلحتىز أهَ ٖٓ جُػح٤ٗس، كح٣ٍُحٞس جُؿٓى٣س ضإوٟ ذ٘ٞع : جُػح٢ٗ          

 .ط٢ ٝػى ذٜح ك٢ ًٛٙ جُك٤حز ٝجُك٤حز جُؼط٤ىزٓح ئ٠ُ ذىج٣س جُطوىّ، ٌُٜٝ٘ح ٤ُٓص ٓػَ ًٔحٍ جُٔكرس جُ

كطٌٕٞ جألػٔحٍ جُط٢ . ئيٕ جألػٔحٍ جُٓحذن يًٍٛح ٛحٓس، ئي ذٜح ٗٛؼى ئ٠ُ ٍٓضلؼحش جُٔكرس          

... ٗىػٞٛح أػٔحٍ ػرحوز ٌٝقٔس ٣ٌٍٝٞس ك٢ ًٛٙ جُك٤حز، ق٤ع ٣ٞؾى جُظِْ ٝجُؿٌٞ ذ٤ٖ جُرٍٗ

ٞو جُؼىٍ، ك٤طكٍٞ جُرٍٗ ػٖ جألػٔحٍ جُٛحُكس ئ٠ُ ٌُٖ ال ٝؾٞو ُٜح ك٢ جُك٤حز جُؼط٤ىز ق٤ع ٣ٓ

ًٝٛج جألٍٓ جنطحٌٙ ج٣ًُٖ ًٍْٞج ق٤حضْٜ . قد هللا، ٝجُطأَٓ ك٢ جُٓٔح٣ٝحش ك٢ ٗوحء هِد وجتْ

ُِٔؼٍكس ٝٗوحٝز جُوِد، ذحي٤ُٖ ًَ ؾٜىْٛ ٢ٌُ ٣هٟؼٞج ُٚ ْٝٛ ذؼى ك٢ جُؿٓى، ٝضٌَٔ ٗوحٝز هِرْٜ 

ْٗو٤ِحء جُوِد، ألْٜٗ : "ٍخ جُٔهِٙ جُوحتَق٤٘ٔح ٣ُ٘ع ػْٜ٘ جُلٓحو ٣ٝ٘حُٕٞ ٝػى جُ ٠ٞذ٠ ُألَ

 ".٣ؼح٣ٕ٘ٞ هللا
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ُٔحيج ٗ٘ىٕٛ ٖٓ إٔ ًٛٙ جألػٔحٍ جُٓحذن يًٍٛح ْطرطَ ذ٤٘ٔح ٣هرٍٗح جٍٍُْٞ جُطٞذح١ٝ            

ج ئ٠ُ إٔ جُٔكرس ٝقىٛح ٢ٛ  ًٍ جُط٢ ضرو٠ ئ٠ُ أٗٚ قط٠ ػطح٣ح جٍُٝـ جُوىِ جُؼظ٠ٔ ْط٘ط٢ٜ، ٤ٗٓ

َ٘س كٓط٘ط٢ٜ ٝجُؼِْ ك٤ُٓرطََ"..جألذى، ئي ٣وٍٞ  ِٓ جش كٓطرطَ ٝجألَُ  ٞ ح جُ٘ر  ٓ أٓح ػٖ (. ٖٔ:4ًٞٔ" )ٝأ

 ..".جُٔكر س ال ضٓو١ أذًىج"جُٔكرس ك٤وٍٞ 

كحُؼطح٣ح ضَٞٛد ئ٠ُ ق٤ٖ ٖٓ أؾَ جُكحؾس ئ٤ُٜح الْطهىجٜٓح، كايج ٓح جٗط٠ٜ ػِٜٔح َجُص، أٓح           

 ضٓو١ أذًىج، ألٕ جُٔكرس ال ٣طٞهق ٗلؼٜح ػ٘ى ًٛٙ جُك٤حز ذَ ٣طؼىجٛح ئ٠ُ جُك٤حز جُؼط٤ىز، كاي جُٔكرس كال

ضٍُٝ أغوحٍ جقط٤حؾحش جُؿٓى ضٓطٍٔ جُٔكرس ك٢ ٗٗح٠ أػظْ ْٝؼحوز أٝكٍ، كال ضؼٞو ذؼى ضٟؼق 

ٍٍ ٓح، ذَ ذؼىّ كٓحوٛح جُىجتْ ضِطٛن ذحهلل ذأًػٍ ٗٗح٠ ٝؿ٤ٍز  .ذطأغ٤
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ٖٝٓ ٣ٓطط٤غ إٔ ٣رو٠ ػ٠ِ جُىٝجّ ك٢ ًٛج جُطأَٓ ٝٛٞ ٓػوَ ذحُؿٓى : ؾٍٓح٤ِٗٞ           

جُٟؼ٤ق، وٕٝ إٔ ٣لٌٍ ه١ ك٢ ٍٝٚٞ أل أٝ ٣َحٌز ٣ٍٓٝ أٝ ك٢ ػَٔ ٣ى١ٝ، ػ٠ِ جألهَ ٣ٜطْ 

ٌٖ ُِؼوَ إٔ ٖٝٓ ج١ًُ ال ٣طؼطَ ذاػحُطٚ ؾٓىٙ ٝجػط٘حتٚ ذٚ؟ ٝذأ١ ٤ِْٝس ٣ٔ! ذحُـٍذحء ٝجُُجت٣ٍٖ؟

 . ٣ِطٛن ذحهلل ؿ٤ٍ جُٔ٘ظٌٞ ٝؿ٤ٍ جُٔىٌى؟ ًٛج ٓح ٗٞو إٔ ٗطؼِٔٚ

ح ٣ٝالَّ  -ٖٔ  ًٓ ٣ٓطك٤َ ػ٠ِ جإلٗٓحٕ ٝٛٞ ٓحَجٍ ك٢ ًٛج جُؿٓى جُٟؼ٤ق إٔ ٣ِطٛن ذحهلل ضٔح

ٌُٖ ٣ُِٓ٘ح إٔ ٗؼٍف جُٜىف جُٔحغَ أٓحّ أػ٤٘٘ح ٝجُـٍٜ (. ذال جٗوطحع)جُطأَٓ ك٤ٚ ػ٠ِ جُىٝجّ 

 .ٗلْٞ٘ح، ك٘لٍـ هىٌ ٓح ٣طكون، ٝٗكُٕ ٝٗطٜ٘ى ػ٘ىٓح ٗ٘كٍف ػ٘ٚ ج١ًُ ضٓؼ٠ ئ٤ُٚ

كايج ٓح جًطٗلص جُ٘لّ كِٜٗح ك٢ جُطأَٓ ك٢ هللا، ضٌٕٞ ذًُي هى ْوطص ػٖ جُه٤ٍ جألػظْ، آنًز ك٢ 

جػطرحٌٛح إٔ جذطؼحوٛح ػٖ جُطأَٓ ك٢ جٍُخ ٣ٓٞع ُٝٞ ئ٠ُ ق٤ٖ ٣ؼطرٍ َٗح، كايج ٓح جٗكٍف ٗظٍٗح 

 .٤ُٚ أٗظحٌ أٌٝجق٘ح غح٤ٗس، ٓط٣ًًٍٖ ٓٞٞٞع ضأِٓ٘ح ٖٝـِ٘ح جُٗحؿَػ٘ٚ ُٝٞ ه٤ِالً ٗؼ٤ى ئ

ًَ ٢ٖء ٣طٞهق ػ٠ِ ػوِ٘ح جُىجن٢ِ، كايج ٓح ٠ٍُو ٓ٘ٚ ج٤ُٗطحٕ ال ٤ٛ٣ٍ ُِهط٤س ِْطحٕ ػ٤ِ٘ح 

ٝال ٣وُٕٞٞ ٛٞيج . ال ٣أْض٢ ٌِٓٞش هللا ذٍٔجهرسٍ : "..٣ٌٕٝٞ ٌِٓٞش جُٓٔحٝجش ك٤٘ح، ئي ٣وٍٞ جإلٗؿ٢ِ٤

 (.ٕٔ، :ٔ:ُٕٓٞ " )الٕ ٛح ٌِٓٞش هللا وجنٌِْ ٜٛ٘ح أٝ ٛٞيج ٛ٘حى

ئٓح ٓؼٍكس جُكن أٝ ؾِٜٚ، جالذطٜحؼ ذحُل٤ِٟس أٝ جٍُي٣ِس، ٝذًٜج ُٗؼى هِٞذ٘ح ٌُِٔٞش " وجنٌِْ"كل٢ 

 .ج٤ُٓٔف أٝ ٌِٓٞش ج٤ُٗطحٕ

ٍّ ْٝالّ ٝكٍـ ك٢ . الٕ ٤ُّ ٌِٓٞش هللا أًالً ٍٖٝذًح: "٣ٝٛق جٍٍُْٞ جٌُِٔٞش هحتالً  ذَ ٛٞ ذ

، كإ ًحٕ ٌِٓٞش هللا وجنِ٘ح ٝٛٞ ذٍ ْٝالّ ٝكٍـ، كإ ٖٓ ٣طْٔ ًٛٙ (ٗٔ::ٌٔٝ" )ِجٍُٝـ جُوى

ٝػ٠ِ جُؼٌّ ٖٓ ٣ؼ٤ٕ ك٢ جٍُٗ ٝجُُ٘جع ٝجُكُٕ ج١ًُ ُِٔٞش ٣ٌٕٞ ك٢ . ٣ٌٕٞ ك٢ ٌِٓٞش هللا

 .ٌِٓٞش ج٤ُٗطحٕ ٝك٢ جُؿك٤ْ ٝجُٔٞش، ذًٜج ٣ط٤ُٔ ٌِٓٞش هللا ػٖ ٌِٓٞش ج٤ُٗطحٕ

م ُ٘طأَٓ جُوٞجش جُٓٔحت٤س جُط٢ ٢ٛ ذحُكو٤وس ك٢ ٌِٓٞش جُٓٔحٝجش، ٓحيج كايج جٌضلؼ٘ح ذؼوُٞ٘ح ئ٠ُ كٞ

كأ١ ٢ٖء ٤ِ٣ن ذحُٓؼحوز جُكو٤و٤س ٓػَ جُٜىٝء جُىجتْ ! ٗطٌْٛٞٛ ْٟٞ جْٜٗ ك٢ كٍـ وجتْ أذى١؟

 !ٝجُلٍـ جألذى١؟

٣٘رـ٢ ػ٤ِ٘ح إٔ ٗإًى إٔ ٓح هِطٚ ٤ُّ ٖٓ يجض٢، ذَ قٓد قٌْ هللا ج١ًُ ًٗق ذٞٞٞـ ػٖ يُي 

ٍٍ " :ذحُوٍٞ ًٍَ جال٠ُٝ ٝال ضهطٍ ػ٠ِ ذح ح ؾى٣ىز كال ضًُ ًٞ ذَ . ال٢ٗ ٛحًٗج نحُن ْٔٞجش ؾى٣ىز ٝأٌ

جُلٍـ : "..ٍٓز أنٍٟ ٣وٍٞ(. 4ٔ،٘ٙ::ٔئٔ.." )جكٍقٞج ٝجذطٜؿٞج ئ٠ُ جالذى ك٢ ٓح أٗح نحُن

. جذطٜحؼ ٝكٍـ ٣ىًٌحْٜٗ : "..٣ٝوٍٞ(. ٔ٘:ٖئٔ" )جُكٔى ٝٚٞش جُطٍْٗ. ٝجالذطٜحؼ ٣ٞؾىجٕ ك٤ٜح

 (.ٖ٘:ٓٔئٔ" )جُكُٕ ٝجُطُّٜ٘ى٣ٍٜٝخ 

ٝئٕ أٌوش إٔ ضؼٍف ذأًػٍ ٝٞٞـ ػٖ جُك٤حز جُط٢ ك٢ ٓى٣٘س جُوى٤ٓ٣ٖ، أٗٛص ئ٠ُ ٓح ٣ؼِ٘ٚ 

ج: "..ٚٞش هللا ػٖ أ٤ٌِْٖٝ جُٓٔحت٤س هحتالً  ًٍّ ح ٝٝالضِي ذ ًٓ غ ذؼى ظِْ . ٝجؾؼَ ًٝالَءِى ْال َٔ ال ٣ُٓ

٤ٖ أْٞجٌى نال ّٔ ح ٝأذٞجذِي ضٓر٤ًكحك٢ أٌٞي ٝال نٍجخ أٝ ْكن ك٢ ضهِٞٓي ذَ ضٓ ال ضٌٕٞ . ًٚ

ج أذى٣ًح ٝئُٜي  ًٌ ج ك٢ جُٜ٘حٌ ٝال جُؤٍ ٤٘٣ٍ ُي ٤ٟٓثًح ذَ جٍُخ ٣ٌٕٞ ُي ٗٞ ًٌ ُي ذؼى جُّٗٔ ٗٞ

 (.1ٔ-ٓٙ::ٔئٔ" )٣َ٘طي

" ك٢ جٍُٝـ جُوىِ"..ذَ ٣ٞٞف ٓإًًىج ٗٞػٚ أٗٚ ... ٝال ٣طكىظ جٍٍُْٞ ػٖ جُلٍـ ذـ٤ٍ ض٤٤ُٔ

ح جُلٍـ (ٗٔ::ٌٔٝ) ًٓ ، ٙٔ:٣ٕٓٞ.." جُؼحُْ ٣لٍـ"..جُٔٔوٞش ج١ًُ ٗٓٔغ ػ٘ٚ ، ئي ٣ؼٍف ضٔح

 (.ٙ:ُٕ٘ٞ" )ْطكُٕٗٞ ٝضرٌٕٞ  ٣َٝ ٌُْ أ٣ٜح جُٟحقٌٕٞ ج٥ٕ الٌْٗ"..



 :٣ُِٓ٘ح ذحُكن إٔ ٗ٘ظٍ ئ٠ُ ٌِٓٞش جُٓٔٞجش ٖٓ ؾٞجٗد غالظ

ك٤ٌِٖ ُي ِْطحٕ ػ٠ِ : "..ئٓح أٗٚ ٤ٌِْٔٚ جُوى٣ٕٓٞ ق٤ع ضهٟغ ُْٜ جألٌٓٞ، ٝيُي ًحُوٍٞ -ج 

ْٖ جٗص ػ٠ِ نّٔ ٓىٕ... ٕػٍٗ ٓى ًُ ضؿِٕٓٞ أٗطْ "..، ٝٓح ه٤َ ُِطال٤ًٓ (1ٔ،1ٔ::ُٔٞ" )ٝ

٤ًًٍُّْح ضى٣ٕ٘ٞ جْرح٠ جٍْجت٤َ جالغ٠٘ ػٍٗ ح ػ٠ِ جغ٢٘ ػٍٗ  ًٟ  (.1ٔ:4ٕٓص" )أ٣

" ٣ٌٕٞ هللا جٌَُ ك٢ جٌَُ"..أٝ إٔ جُٓٔٞجش ضُِٔي ذح٤ُٓى ج٤ُٓٔف ق٤ع ًَ جأل٤ٖحء ضهٟغ ُٚ  -خ 

(ًٕٔٞ4:ٔ٘.) 

  .جُوى٤ٓ٣ٖ ٤ٌِْٕٔٞ ٓغ هللا ك٢ جُٓٔٞجشأٝ إٔ  -ؼ 

  أثىبء انمهكُد أحيبء يتأمهُن َيسجحُن هللا حتى َإن مبتُا -14

ٖٓ غْ ٤ُأنً ًَ ئٗٓحٕ ك٢ جػطرحٌٙ أٗٚ ٤ٌْٕٞ ُٚ ٤ٛٗد ك٢ يُي، كال ٣ٗي ك٢ أٗٚ ٤ْٗحٌى ك٢ 

ق٤ع إًٔٞ أٗح ٝ. ئٕ ًحٕ أقى ٣هى٢٘ٓ ك٤ِطرؼ٢٘: "ئي ٣وٍٞ... ج١ًُ ٣هىٓٚ( جٍُخ)جُك٤حز جألذى٣س 

ح ٣ٌٕٞ نحو٢ٓ ًٟ  (.ٕٔ:٣ٕٙٞ.." )ٛ٘حى أ٣

ًٝٔح إٔ ٌِٓٞش ج٤ُٗطحٕ ٣ٌٕٞ ذورٍٞ جُهط٤س، كإ ٌِٓٞش هللا ٣ُ٘حٍ ذؼَٔ جُل٤ِٟس ك٢ ٗوحٝز هِد 

ٝأ٣٘ٔح ٝؾى ٌِٓٞش جُٓٔحٝجش كرحُطأ٤ًى ضٌٕٞ جُك٤حز جألذى٣س ذلٍـ، ٝق٤ػٔح ٝؾى ، ٝذٔؼٍكس ٌٝق٤س

ٖٝٓ ٣ٌٕٞ ك٢ ٌِٓٞش ج٤ُٗطحٕ ُٖ ٣وىٌ إٔ ٣كٔى . ش ٝجُورٌٍِٓٞش ج٤ُٗطحٕ كرال ٖي ٣ٞؾى جُٔٞ

ٖ ٣٘كىٌ ئ٠ُ أٌٜ جٌُٓٞش: "هللا، ئي ٣هرٍٗح جُ٘ر٢ هحتالً  َٓ أٓح . ٤ُّ جألٓٞجش ٣ٓرّكٕٞ جٍُخ ٝال 

" ك٘رحٌى جٍُخ ٖٓ ج٥ٕ ٝئ٠ُ جُىٍٛ، ٣ِِٞٛح( جألق٤حء ج٣ًُٖ ٗؼ٤ٕ هلل  ٤ُّٝ ُِهط٤س أٝ ُِؼحُْ)ٗكٖ 

ْٖ ٣كٔىى( جُهط٤س)ك٢ جُٜح٣ٝس . ُٚ ٤ُّ ك٢ جُٔٞش يًٍىألٗ(. "4ٔ، ٘ٔٔ::ُٔٓ ) َٓ( " ُٓ٘:ٙ .)

كحإلٗٓحٕ ٤ُّ ٤ًلٔح ًحٕ، ذَ ُٝٞ وػ٢ ٗلٓٚ ٤ٓٓك٤ًح آالف جٍُٔجش أٝ ٌجٛرًح ال ٣وىٌ إٔ ٣ؼطٍف 

ًٌح ذهط٤طٚ  .ذحهلل ئٕ ًحٕ ٣هطة ٓطٔٓ

ألٕ . ٚ أٗٚ نحوّ هللآٖ ٣ٓٔف ُ٘لٓٚ إٔ ٣ٛ٘غ ٓح ٣ٌٍٛٚ هللا ال ٣وىٌ إٔ ٣ؼطٍف ذحهلل، أٝ ٣ىػ٢ ٗلٓ

ٖٓ ٣كطوٍ ٝٚح٣ح هللا ذكٔحهٍس ٤٠ٝحٖس ٣ٓو١ ك٢ جُٔٞش ج١ًُ ضٓو١ ك٤ٚ جألٌِٓس جُٔط٘ؼٔس ج١ًُ ٣وٍٞ 

 (.٘:ٙض٢ٔ" )ٝأٓح جُٔط٘ؼٔس كوى ٓحضص ٢ٛٝ ق٤س: "ػٜ٘ح جٍٍُْٞ

ٝٛ٘حى ًػ٤ٍٕٝ ... ػ٠ِ ًٛج ٣ٞؾى ًػ٤ٍٕٝ أق٤حء ذحُؿٓى ٌُْٜ٘ أٓٞجش ٝال ٣وىٌٕٝ ػ٠ِ جُطٓر٤ف هلل

ذحًٌٞج جٍُخ ٣ح أٌٝجـ ٝٗلِٞ : "ئي ٣وحٍ. ى ٓحضٞج ذحُؿٓى ٌُْٜ٘ ٣ٓركٕٞ هللا ذأٌٝجقْٜه

ُٓ " )ًَ ٍٗٓٔس كِطٓرف جٍُخ"، (جألْلحٌ جُوح٤ٗٞٗس جُػح٤ٗس - ٖ:4ٌٙجؾغ وج .." )جُٛى٣و٤ٖ

، ٙ:1ٌؤ )، ٝك٢ ْلٍ جٍُؤ٣ح ٗؿى ٗلِٞ ج٣ًُٖ هُطِٞج ٤ُّ كو١ ضٓرف هللا ذَ ٝضطِد ٓ٘ٚ (ٓ٘ٔ:ٙ

أَكٔح هٍْأضْ ٓح ه٤َ ٌُْ ٖٓ هِرََ هللا : "..جإلٗؿ٤َ ٣وٍٞ جٍُخ ُِٛىٝه٤٤ٖ ك٢ ٝٞٞـ ضحّ ٝك٢(. ٓٔ

ألٕ جٌَُ ٣ك٤ح )جُوحتَ أٗح ئُُٚ ئذٍج٤ْٛ ٝئُُٚ جْكن ٝئُُٚ ٣ؼوٞخ، ٤ُّ هللا ئُٚ أٓٞجش ذَ ئُٚ أق٤حٍء 

ىَػ٠ ئُْٜٜ ًُُي ال ٣ٓطك٢ ذْٜ هللا جٕ ٣ُ : "..ٝػٖٔ ٣طكىظ جٍٍُْٞ هحتالً (. ٕٖ-ٕٕ:ٖٔٓص (" )ك٤ٚ

كحٗلٛحُْٜ ػٖ جُؿٓى ال ٣ؿؼِْٜ ذال ػَٔ ٝال ٣لوىْٛ ! ؟(ٔٔ:ٙٔػد " )ألٗٚ جػى  ُْٜ ٓى٣٘سً 

 … جإلقٓحِ ٝجُٗؼٌٞ

، ُظٍٜ (ٖٕ:ُٖٗٞ" )ج٤ُّٞ ضٌٕٞ ٓؼ٢ ك٢ جُلٍوِٝ: "..ٝئيج ضلٜٔ٘ح ذىهس جٌُِٔحش جُط٢ ه٤ِص ُِٙ

ذؼى جٗلٛحُٜح )ُطٜح جُؿى٣ىز ذٞٞٞـ إٔ ٚلحش جُ٘لّ ال ضالَٜٓح ككٓد ذَ ٤ٛ٣ٍٝ ُِ٘لّ ك٢ قح

كٔح ًحٕ جٍُخ ٣َِؼى جُِٙ ذًُي ُٞ أٗٚ ٣ؼِْ ذإٔ . ٚلحش ضط٘حْد ٓغ ػِٜٔح ٝجْطكوحهٜح( ػٖ جُؿٓى

كحُىجنَ ئ٠ُ جُلٍوِٝ ٗلٓٚ . ٗلٓٚ ضلوى ض٤٤ُٔٛح ٝئوٌجًٜح أٝ ضطكَِ ذٓرد جٗلٛحُٜح ػٖ جُؿٓى



ُٝوى … هق ضٔطغ جُ٘لّ ذح٤ٍُٔجظًُج ٣ُِٓ٘ح ػ٠ِ جألهَ إٔ ٗطؿ٘د جألهٞجٍ جُط٢ ضٞ. ٤ُّٝ ؾٓىٙ

ًٗق ج٤ُٓى ج٤ُٓٔف إٔ جُ٘لِٞ جُٔ٘لِٛس ػٖ جُؿٓى ٤ُّ كو١ ضٍُٝ ػٜ٘ح ٓطحػد جُؿٓى، ذَ 

ئٜٗح ُِكحٍ ضرطىب ضطًٝم ٓٔح هى قلع ُٜح ك٢ . ضٗؼٍ ذحألَٓ ٝجُلٍـ ٝال ٤ٛ٣ٍ ذؼى قُٕ أٝ نٞف

ؿٓى ًٔح ٣ظٖ ؿ٤ٍ جُٔإ٤ٖ٘ٓ، ذَ ٣ّٞ جُى٣٘ٞٗس جُؼظ٤ْ، ئٜٗح ال ضطكَِ ئ٠ُ جُؼىّ ػ٘ى جٗلٛحُٜح ٖٓ جُ

 .ضك٢َ جُك٤حز جُكو٤و٤س ٣ُٝوجو ٖـلٜح ٗكٞ جُطٓر٤ف هلل  

كاٗ٘ح ال ٌٕٗٞ ؾٜالء . ُ٘طٍى جُرٍج٤ٖٛ جٌُطحذ٤س ه٤ِالً ُٝ٘٘ظٍ ذوىٌ جُٔٓططحع ئ٠ُ ٠ر٤ؼس جُ٘لّ يجضٜح

١ًُ ٣وٍٞ ذَ ٓط٣ٌٜٖٞ ِٝٓٔٞء٣ٖ قٔحهس ئٕ ًحٕ ُى٣٘ح ٖي ك٢ إٔ يُي جُؿُء جُ٘ر٤َ ك٢ جإلٗٓحٕ، ٝج

ح ُِكّ ػ٘ىٓح ٣ُِو٠ ػ٘ٚ جُؿٓى  ػ٘ٚ جٍٍُْٞ جُطٞذح١ٝ، أٗٚ ػ٠ِ ٌٚٞز هللا ٝٓػحُٚ ًٔ ٤ٛ٣ٍ ػى٣

 .٣ٝطٍى ًٛج جُؼحُْ

ٝجألٍٓ ػ٤٘ٚ . جُ٘لّ جُط٢ ضٜد جُؿٓى جُؼى٣ْ جُكّ إٔ ٣ٌٕٞ ػحهالً ذٔٗحًٌطٚ ُٜح، نحٚس ئٕ جضرؼٜح

ٌُٖ جُ٘لّ ضُؼ٤ى ئ٤ُٚ هُٞجٙ أقٖٓ ٓٔح ًحٕ ٖٓ ؾٜس جُؼوَ، ج١ًُ ٓط٠ ضأغٍ ذػوَ جُؿٓى ٣ٜر١ ػِِٔٚ، 

 ... ػ٤ِٚ

ٝهى ٗحوٟ جٍٍُْٞ جُطٞذح١ٝ ذًُي ٓؼًِ٘ح ٚىم هُٞ٘ح ٓٗطحهًح ئ٠ُ جالٗلٛحٍ ػٖ جُؿٓى قط٠ ٣طٌٖٔ 

ج: "..ٖٓ إٔ ٣لٍـ ذحهلل ذأًػٍ ؿ٤ٍز، هحتالً  " ٢ُ جٖطٜحء إٔ جٗطِن ٝإًٔٞ ٓغ ج٤ُٓٔف، يجى جكَٟ ؾّىً

ذٕٞ ػٖ جٍُخٝٗكٖ ٓٓط٠ٕٞ٘ٞ ك(. "..ٔ:ٖٕك٢) ٍّ ٍُّ ذحأل٠َُٝ إٔ ... ٢ جُؿٓى ك٘كٖ ٓطـ ك٘ػن ٝٗٓ

خ ػٖ جُؿٓى ٝٗٓط٠ٖٞ ػ٘ى جٍُخّ   ٍ ذ٤ٖ إٔ ٌٕٗٞ . ٗطـ ٍّ ح ٓٓط٤٘٠ٖٞ ً٘ح أٝ ٓطـ ًٟ ًُُي ٗكطٍِ أ٣

ئٗٚ ٣ؼِٖ إٔ ذوحء جُ٘لّ ك٢ جُؿٓى ٛٞ ضـٍخ ػٖ هللا ٝجذطؼحو ػٖ (. 1-٘:ًٕٙٞ" )٤ِ٤ٍَّٖٞٓ ػ٘ىُٙ 

الً إٔ جالذطؼحو ٝجالٗلٛحٍ ػٖ جُؿٓى ك٤ٚ ٝؾٞو ك٢ قٍٟز ج٤ُٓٔف ج٤ُٓٔف، ٣ٝإٖٓ ئ٣ٔحًٗح ًحٓ

 (.ٝؾًٜح ُٞؾٚ)

ذَ هى أض٤طْ ئ٠ُ ؾرَ : "ٍٓز أنٍٟ ٣ٌٗق جٍٍُْٞ ذٞٞٞـ إٔ ًٛٙ جألٌٝجـ أًػٍ ق٣ٞ٤س ذوُٞٚ

 ٌٍ ٣س ٝج٠ُ ٌذٞجٍش ْٛ ٓكلَ ٓالتٌٍس ٤ً٘ٝٓس أذٌح  ٝ ٤ٜٕٚٞ ٝئ٠ُ ٓى٣٘س هللا جُك٢ّ أ٤ٌِْٖٝ جُٓٔح

٤ِٖ... ٓٔٞجشٌٓطٞذ٤ٖ ك٢ جُ  ٔ ح ػٖ ًٛٙ (. ٖٕ،ٕٔ:ٕٕػد" )ٝئ٠ُ أٌٝجـ أذٍجٌ ٌٓ ًٟ ٣ٝوٍٞ أ٣

ج ألَذ٢ جألٌٝجـ : "جألٌٝجـ ٘ ح ٜٗحذْٜ، أَكال ٗهٟغ ذحأل٠ََُٝ ؾّىً ًُ غْ هى ًحٕ ُ٘ح آذحُء أؾٓحوٗح َٓإّوذ٤ٖ ٝ

 (.ٕٔ:1ػد" )ك٘ك٤ح
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هللا كو١ ػٖ ٣ٍ٠ن جٗىٛحٖ٘ح ٖٓ ؾٍٞٛٙ جُٔهل٢ ؿ٤ٍ  كال ٗؼٍف. ٣ٌٔ٘٘ح جُطأَٓ ك٢ هللا ذطٍم ػىز

ح ك٢ ػظٔس أػٔحُٚ ك٢ جُه٤ِوس، ٝك٢ جُططِغ ئ٠ُ ػىجُطٚ، ٝجُطأَٓ ... جُٔىٌى ًٟ ٌُٖ ٣ٌٔ٘٘ح إٔ ٍٗجٙ أ٣

ك٢ ٓؼٞٗس ٗؼٔطٚ ج٤ٓٞ٤ُس، ٝػ٘ىٓح ٗطأَٓ ذؼوَ ٗو٢ ك٢ أػٔحٍ هللا ك٢ هى٤ٓ٣ٚ ػرٍ ًَ جألؾ٤حٍ، 

ذٜح ٣كٌْ ًَ جأل٤ٖحء ٣ٝٞؾٜٜح ٣ٝ٘ظٜٔح، أٝ ٗؼؿد ٖٓ ػِٞ  ٝٗطأَٓ ذوِٞخ ٍٓضؿلس ُوٞضٚ جُط٢

ئٕ أنًٗح ك٢ جػطرحٌٗح ٓؼٍكطٚ ُؼىو ٌٓحٍ جُركٍ ٝٓٞؾحش جُركٍ، . ٓؼٍكطٚ ٝػِٔٚ ٌَُ نلح٣ح جُوِد

 .ٝهطٍجش جألٓطحٌ، ٝأ٣حّ أػٔحٌٗح ْٝحػحضٜح، ًَٝ جألٌٓٞ جُٔح٤ٞس ٝجُٔٓطورِس ٢ٛ قحٍٞز هىجٓٚ

جُط٢ ذال قىٝو ٝال ٣ُ٘طن ذٜح، ٠ٍٝٞ أٗحضٚ جُالٜٗحت٤س، ٝؿلٍجٗٚ ك٢ ئٗ٘ح ٗططِغ ك٢ وٕٛ أٓحّ ٓكرطٚ 

ًَ ُكظس ُهطح٣حٗح جُط٢ ٗؼطٍف ُٚ ذٜح ذال قٓحخ، ٝوػٞضٚ ُ٘ح ٌؿْ ػىّ جْطكوحه٘ح جُٓحُق ذَ 

ًًُي كٍ٘ جُهال٘ جُط٢ ٣وىٜٓح ُ٘ح ذـ٤ٍ قىٝو، ٝجٛرًح ُ٘ح جُطر٢٘، ٓطؼًٜىج ئ٣حٗح . ذ٘ؼٔطٚ ٌٝقٔطٚ

نالٍ ئٌجوضٚ ( ج٤ُٗطحٕ)ٝٝٛد ُ٘ح إٔ ٗـِد ذٚ جُؼىٝ . س ٝٓؼٍكس ٗٞج٤ًٓٓٚٓ٘ جُطلُٞس ذحُ٘ؼٔ

ح ُ٘ح جُٓؼحوز جألذى٣س ٝجألًح٤َُ جُىجتٔس ًٓ ًًُي ضؼٜىٙ ذطىذ٤ٍ جُطؿٓى ٖٓ أؾَ . جُٛحُكس ك٤٘ح، ٓوى

 .نالٚ٘ح ٝجضٓحع ػؿحتد أٍْجٌٙ جُط٢ ٣وىٜٓح ُألْٓ ؾ٤ًٔؼح



حض٘ح ٝٗوحٝز هِر٘ح، ئي ٤ٛ٣ٍ ًٛج جُوِد ج١ًُ ًٌٝٛج ضٌٕٞ ٌؤ٣ط٘ح ُألٌٓٞ جُؼ٣ِٞس ذكٓد ٚالـ ق٤

ًٛٙ جٍُؤ٣ح ذحُطأ٤ًى ال ٣ٌٖٔ ألقى إٔ ٣كطلع ذٜح ٓح وجٓص . ًؼ٤٘٤ٖ ٗو٤ط٤ٖ ٗؼح٣ٖ ذٚ هللا ٝٗكطٟ٘ٚ

" ال ضوىٌ إٔ ضٍٟ ٝؾ٢ٜ، ألٕ جإلٗٓحٕ ال ٣ٍج٢ٗ ٣ٝؼ٤ٕ: "..٤ُٓٞٚ جُؿٓى٣س هحتٔس، ئي ٣وٍٞ جٍُخ

  .٤ٞس ٣لوى جُر٤ٍٛز جُىجن٤ِس، أ١ ٖٓ ُٚ ٤ٍٓٞ ٤َ٘ٓس جٝ أٌ(ٖٖ:ٕٓنٍ)

ٌم يمكه نإلوسبن أن يمىع األفكبس انتي تشُش وقبء رٌىً، نيىعم ثبنتأمالد : سؤال -16

  اإلنٍيخ؟

٤ًق ضطَِٓ ئ٤ُ٘ح أكٌحٌ جٌَُٓ نل٤س ٌؿْ ئٌجوض٘ح ٝػىّ ٓؼٍكط٘ح، قط٠ ٣ٛؼد ؾًىج : ؾٍٓح٤ِٗٞ

ح ٓؿٍو ٓؼٍكطٜح؟ َٛ ٣ٓطط٤غ جُؼوَ إٔ  ًٟ ٣طكٌٍ ٜٓ٘ح ٝال ٣كحٌخ ه١ ذٔػَ ٤ُّ كو١ ٠ٍوٛح ذَ أ٣

  ًٛٙ جُهىجػحش؟

٣ٓطك٤َ ػ٠ِ جُؼوَ إٔ ٣ٔ٘غ جهطٍجخ جألكٌحٌ ئ٤ُٚ، ٌُٖ ك٢ جْططحػس جإلٗٓحٕ جُٔؿطٜى :٠ْٞٓ -:ٔ

 .كظٌٜٞ جُلٌٍ ال ٣ؼطٔى ػ٠ِ ئٌجوض٘ح، ٌُٖ هرُٞٚ جٝ ٌكٟٚ ك٢ ٓوىٌٝٗح. إٔ ٣ورِٜح أٝ ٣ٍكٟٜح

ٌ ٖٓ جالهطٍجخ ٗكٞ جُؼوَ، كاٗٚ ٣٘رـ٢ ػ٤ِ٘ح أال ٗكطؽ ئٕ ً٘ح هى هِ٘ح ذأٗ٘ح ال ٗٓطط٤غ ٓ٘غ جألكٌح

٢ٌُ٘٘ أهٍٞ ئ٠ُ قى ًر٤ٍ أٗٚ . ٓطؿح٤ِٖٛ ق٣ٍس ئٌجوض٘ح، ٝئال ال ٣ٌٕٞ ئٚالق٘ح ك٢ أ٣ى٣٘ح... ذٜؿٜٞٓح

ك٢ هىٌض٘ح ض٤٤ُٔ جألكٌحٌ جُط٢ ضطٍـ ػ٤ِ٘ح، َٛ ٢ٛ أكٌحٌ ٓوىْس ٌٝق٤س أٝ أكٌحٌ أ٤ٌٞس، َٛ 

 .أّ ُٗ٘ػٜح ٣ًٍْؼح ُثال ضلٓىٗحٗورِٜح ُط٘ٔٞ ك٢ وجنَ هِٞذ٘ح 

ًُٜج جُـٍٜ ٗٓطهىّ جُوٍجءز جُٔٓطٍٔز، ٝجُطأَٓ جُىجتْ ك٢ جٌُطحخ جُٔوىِ ًلٍٚس ُط٤ٜثس جُوِد 

ح جُطٓر٤ف ذحُُٔج٤ٍٓ ٣وٞوٗح ُِٗؼٌٞ ذحُ٘ىجٓس ذحْطٍٔجٌ. ٝجٗٗـحُٚ ذحٍُٝق٤حش ًٟ ًٔح أٗٚ ذك٤حز . ٝأ٣

 .ٌٓٞ جأل٤ٌٞس ٓطأ٤ِٖٓ ك٢ جألٌٓٞ جُٓٔح٣ٝسجٍُٜٓ ٝجُّٛٞ ٝجُٛالز ذحؾطٜحو ٗٓٔٞ ذحُؼوَ ػٖ جأل

كايج ٓح أُِٛٔص ًٛٙ جألٌٓٞ ٝضًٍُص، ذحُطأ٤ًى ٣٘كٍف جُؼوَ ٗكٞ ج٤ٍُٔٞ جُؿٓى٣س، ٣ٝٓو١ ك٢ وّٗ 

  ... جُهط٤س
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حكٜح ٝال ٣ٌٖٔ ئ٣و... كح٤ُٔحٙ ض٘ىكغ ذٍٓػس. ٤ِ٣ن ذ٘ح ٓوحٌٗس قًٍس جُوِد ذؼؿِس ٠حقٞٗس جُٜٞجء

ٌُٖ ك٢ جْططحػس جإلٗٓحٕ إٔ ٣ٞؾٚ ج٤ُٔحٙ ك٢ ٌَجػس جُك٘طس أٝ جُٗؼ٤ٍ أٝ ... ٓحوجٓص جُؼؿِس ضؼَٔ

 .جُُٝجٕ، ًٝٛج ٣طٞهق ػ٠ِ جنط٤حٌ جإلٗٓحٕ جًَُٔٞ ئ٤ُٚ جُؼَٔ

ذحٍُؿْ ٖٓ هٞز ضأغ٤ٍ ض٤حٌجش جإلؿٍجءجش ك٢ ًٛج جُؼحُْ، جُط٢ ضٟـ١ ػ٠ِ جُؼوَ ٖٓ ًَ ؾحٗد،  

ج ٖٓ ضىكن جألكٌحٌ، ئال إٔ ٗٞع جألكٌحٌ جُط٢ ضطَِٓ ئ٤ُٚ ٝضأض٤ٚ قط٠ أٗٚ ال ٣وىٌ إٔ ٣ ًٌ ٌٕٞ ٓطكٍ

كٔط٠ ً٘ح وجت٢ٔ جُطأَٓ ك٢ جٌُطد جُٔوىْس، ٓٞؾ٤ٜٖ أيٛحٗ٘ح ئ٠ُ جألٌٓٞ . ضطٞهق ػ٠ِ ؾٜحوٙ

جٍُٝق٤س، ٌجؿر٤ٖ ك٢ ذِٞؽ جٌُٔحٍ، ٓطٍؾ٤ٖ جُٓؼحوز جُؼط٤ىز، ضٍضلغ أكٌحٌٗح جٍُٝق٤س، ٣ٝك٢ ػوِ٘ح 

 .٤ٚك٤ٔح ٗطأَٓ ك

ٌُ٘٘ح ئٕ ُؿِر٘ح ذحٌَُٓ ٝجإلٛٔحٍ ٝأٞؼ٘ح ٝهط٘ح ك٢ كِٓلس جٌُالّ أٝ ػحهط٘ح جٛطٔحٓحش ًٛج جُؼحُْ 

ٍّ هِٞذ٘ح، ًٝٔح ٣وٍٞ ئُٜ٘ح  ٝٓرحٛؿٚ جُُجتِس ٝؿ٤ٍ جُ٘حكؼس، ضظٍٜ ذؼٝ أٗٞجع جُُٝجٕ ٝضٟ

  (.ٙ:ٕٔٓص)ٝٓهِٛ٘ح ذأٗٚ ق٤ع ٣ٞؾى ًُ٘ أػٔحُ٘ح أٝ ٛىك٘ح ٛ٘حى ذحُطأ٤ًى ضٌٕٞ هِٞذ٘ح 
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 .هللا، ٝج٤ُٗطحٕ، ٝيٝجض٘ح: ٣ُِٓ٘ح هرَ ًَ ٢ٖء إٔ ٗؼٍف ػ٠ِ جألهَ إٔ ٛ٘حى غالغس ٓٛحوٌ ُِلٌٍ

... ٣أض٢ جُلٌٍ ٖٓ هللا ػ٘ىٓح ٣ٜر٘ح هللا إٔ ٣لطوىٗح ذاٗحٌز جٍُٝـ جُوىِ، ٌجكًؼح ئ٣حٗح ئ٠ُ ضوىّ ػظ٤ْ

ئٗٚ ٣ٌٗق ُ٘ح أٍْجٌ . ٘ٔٞ أٝ ُؿِر٘ح ذح٣ٌَُٝٓوّٞ هللا ذطأو٣ر٘ح ضأو٣رًح ٗحكًؼح ٓط٠ ضرح٠أٗح ك٢ جُ

ٍ أٛىجك٘ح ئ٠ُ جألػٔحٍ جُل٠ِٟ، ٝيُي ًٔح كؼَ ذأق٣ٍٞٗٔ ج١ًُ أوذٚ هللا، ٝج١ًُ  ِّٞ جُٓٔحٝجش، ٣ٝك

: ًًُي ٣وٍٞ جُ٘ر٢... قػٚ إٔ ٣ٓطٍؾغ ٓح هى ًطد ك٢ جألنرحٌ ذهٛٞ٘ أػٔحٍ ٍٓونح١ جُؼظ٤ٔس

ِٚ هللا جٍُخ" .." كوحٍ ٢ُ جُٔالى ج١ًُ ٢ًِ٘ٔ: "٣ٝهرٍٗح آنٍ(. 4:4ُ٘ٓ .." )أ٢ٗ جْٔغ ٓح ٣طٌِْ ذ

" الٕ ُٓطْ أٗطْ جُٔط٤ٌِٖٔ ذَ ٌٝـ أذ٤ٌْ ج١ًُ ٣طٌِْ ك٤ٌْ: "٣ٝوٍٞ جٍُخ(. ٔ:َٗٔى )

ًٞ  ٕ.." )ئي جٗطْ ضطِرٕٞ ذٍٛحٕ ج٤ُٓٔف جُٔطٌِّْ ك٢  : "٣ٝوٍٞ جإلٗحء جُٔهطحٌ(. ٓٔ:ٕٓٓص)

ٖ:ٖٔ.) 

ٓرد قٓىٙ ُ٘ح، ٌجؿرًح ضى٤ٍٓٗح ئٓح ذٔرحٛؽ جُهط٤س جٝ ًًُي ض٘رغ ِِْٓس أكٌحٌ ٖٓ ج٤ُٗطحٕ ٝيُي ذ

ج، ٝٓؼًِ٘ح يجضٚ ك٢ ٌٚٞز  ًٍ ج جٍُٗ ًٔح ُٞ ًحٕ ن٤ ًٍ ذٜؿٔحضٚ ج٣ٍُٓس كٜٞ ٣هىػ٘ح ذِك٤َِٚ جُهر٤ػس، ٓظٜ

كك٤ٖ ًحٕ جُؼٗحُء ٝهى أَُو٠َ ج٤ُٗطحٕ ك٢ هِد : "٣ٝهرٍٗح جإلٗؿ٢ِ٤(. ٔٔ:ًٗٔٞ )ٓالى ٌٗٞج٢ٗ 

ُٔحيج ٓألَ ج٤ُٗطحٕ : "..٣ٝوٍٞ ذطٍِ ُك٘ح٤ٗح  (.ٖٔ:٣ٕٞ" )٣ُِّٓٔٚ ٣ٜٞيج ْٔؼحٕ جإلْه٢٠ٞ٣ٍ إٔ 

ئٕ ٚؼَىْش ػ٤ِي ٌٝـ "ٝؾحء ك٢ ْلٍ جُؿحٓؼس (. ٘:ٖأع .." )هِري ُطًٌخ ػ٠ِ جٍُٝـ جُوىِ

ح ٓح ه٤َ ٞى آنحخ ك٢ جٌُطحخ جُػحُع ُِِٔٞى (. ٓٔ:ٗؾح .." )جُٔط١ِٓ كال ضطٍى ٌٓحٗي ًٟ ًٝٛج أ٣

ِٚ جنٍ"..ػٖ جٍُٝـ ؿ٤ٍ جُٔ٘ظٌٞ   (.ٕٕ:َٕٕٓ  ٔ.." )ؼ ٝإًٔٞ ٌٝـ ًًٍخ ك٢ أكٞجٙ ؾ٤ٔغ أٗر٤حت

٣ٝوٍٞ ػٖ يُي . ٝضٛىٌ جألكٌحٌ ٖٓ يٝجض٘ح ئي ذطر٤ؼط٘ح ٗطًًٍ ٓح ٗلؼِٚ أٝ كؼِ٘حٙ أٝ ْٔؼ٘حٙ

ٍُ ض٢ٍْٔٗ ك٢ ج٤َُِ. ضلٌٍش ك٢ أ٣حّ جُوىّ ج٤ُٖ٘ٓ جُى٣ٍٛس: "جُطٞذح١ٝ وجٝو ٓغ هِر٢ أٗحؾ٠ . جيً

" جٍُخ ٣ؼٍف أكٌحٌ جإلٗٓحٕ أٜٗح ذح٠ِس: "ٍٓز أنٍٟ ٣وٍٞ (.ٙ، :::ُ٘ٓ " )ٌٝٝق٢ ضركع

ُٔحيج : "ٝك٢ جإلٗؿ٤َ ٣وٍٞ جٍُخ ُِل٤٤ٓ٣ٍٖ(. ٕٔ:٘أّ .." )أكٌحٌ جُّٛى٣و٤ٖ ػىٍ"، (1ٗ:ٔٔ  ُٓ)

ٍّ ك٢ هِٞذٌْ؟   (.1:ٗٓص !" )ضلٌٍٕٝ ذحُٗ
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جألكٌحٌ جُط٢ ضٜحؾٔ٘ح ذر٤ٍٛز ٣ُِٓ٘ح إٔ ٍٗجػ٠ ذٌَ قٍ٘ ًٛج جألٍٓ جُٔػِع جُؿٞجٗد، كِ٘هطرٍ 

ٝذًٜج ٣ٌٔ٘٘ح إٔ ٗأنً ك٢ جػطرحٌٗح َٛ . ٝقٌٔس، ُ٘ىٌى ٓح ٛٞ ٓٛىٌ جُلٌٍ ٝأْرحذٚ ًٓ٘ ذىج٣طٚ

ئي ْٛ . ٗهٟغ ُٚ ٝيُي قٓد ٗٞع ٓوطٍقٚ، كٌٕ٘ٞ ًح٤ُٛحٌكس جُكٌٔحء ًٔح ٣ؼِٔ٘ح ذًُي جٍُخ

ٔح ٣٘رـ٢، ٝذٜٔحٌضْٜ ال ذٜٔحٌضْٜ ٝنرٍضْٜ ٤ٔ٣ُٕٝ جًُٛد جُ٘و٢ جُهحُٙ ج١ًُ ض٘و٠ ذحُ٘حٌ ً

ئْٜٗ ... ٣٘هىػٕٞ ذوِطغ جُ٘كحِ جُٔـٗحز ذطروس نل٤لس ٖٓ جًُٛد ٝجُط٢ ضرىٝ يجش ه٤ٔس ػظ٤ٔس

ح جُؼٔالش ج٣ُُٔلس جُط٢ ٣ٌٜٛح ًرحٌ جُٔهحوػٕٞ ًٓ  ... ذًًحتْٜ ٜٝٓحٌضْٜ ٣ىًٌٕٞ ضٔح

٘ٚ ٍُٟ٘ ٓح ئيج ًحٕ ًٌٛج ٣ُِٓ٘ح أٝالً إٔ ٗهطرٍ ذٌَ قٍ٘ ًَ كٌٍ ٣ىنَ ئ٠ُ هِٞذ٘ح ًَٝ ضؼ٤ِْ ٗطِو

هى ض٘و٠ ذ٘حٌ جٍُٝـ جُوىِ جإل٢ُٜ جُٓٔح١ٝ، أٝ ٣٘ط٢ٔ ئ٠ُ ٞالٍ جٍُٜج٠وس، أٝ ٛٞ غٍٔز ًر٣ٍحء 

 .جُلِٓلس جُر٣ٍٗس جُط٢ ٤ُّ ُٜح ئال ْطك٤حش جُطى٣ّٖ

ـٍ ذَ "ٗٓطط٤غ إٔ ٗؼَٔ ًٛج ئٕ ٌِْ٘ح ذ٤ٛ٘كس جٍٍُْٞ جُوحتَ  ٌٝ  َ أ٣ٜح جألقرحُء ال ضّٛىهٞج ً

٣٘هىع جُرؼٝ ذًٜج جُ٘ٞع، ك٤ـ٣ْٜٞ ُقٖٓ (. ٗ:٣ٔٞ ٔ..." )جـ َٛ ٢ٛ ٖٓ هللاجٓطك٘ٞج جالٌٝ

جُط٤ٓ٘ن، ٝجُطؼح٤ُْ جُلِٓل٤س جُط٢ ضهىع ألٍٝ ِٝٛس ذٔح ك٤ٜح ٖٓ ذؼٝ جُٔؼح٢ٗ جٌُٞػس جُط٢ ضطلن ٓغ 

ٛإالء ضؿًذْٜ جُٔظحٍٛ، ٌُٖ ٍْػحٕ ٓح ٣ٗؼٍٕٝ . جُى٣ٖ، ٝيُي ًٔح ٣هىع ذ٣ٍن جًُٛد ٗحظ٣ٍٚ

هغ هى نٍؾٞج كحٌؿ٢ ج٤ُى، ٣ٝٓوطٕٞ ك٢ ج٤ُأِ ٣ٌٕٝٞٗٞ ًٖٔ هى جٗهىػٞج ذحُ٘وٞو ك٢ جُٞج  أْٜٗ

 .جُ٘كح٤ْس جُٔـٖٗٞس



ًٛٙ جألكٌحٌ أٝ جُطؼح٤ُْ، ئٓح إٔ ضؿًذْٜ ئ٠ُ جالٜٗٔحى ك٢ جُؼحُْ، أٝ ضٓوطْٜ ك٢ أنطحء جٍُٜج٠وس، 

 ... ٝض٘كىٌ ذْٜ ئ٠ُ جٌُر٣ٍحء جُرح٠َ

أٓحٓ٘ح ضل٤ٍٓ نح٠ة ًُِٛد جُ٘و٢ ج١ًُ ٛٞ جٌُطحخ ٖٝٓ ؾٜس أنٍٟ ٣ُِٓ٘ح إٔ ٗكٍ٘ ُثال ٣ٞٞغ 

ٝهى جْطهىّ ج٤ُٗطحٕ ًٛٙ ج٤ُِْٞس ٢ٌُ ٣هىع ذٜح ٤ْىٗح ٝٓهِٛ٘ح ج١ًُ ذىج ٌذ٘ح ... جُٔوىِ ك٘٘هىع

ُوى (. ٗٓص)جَُِٟٔ قحٍٝ إٔ ٣لٓى ٓح ٣لٜٔٚ جُٛحُكٕٞ ( ج٤ُٗطحٕ)ًأٗٚ ئٗٓحٕ ػحو١، ئي ذطل٤ٍٓٙ 

س جُط٢ ٌُِطحخ جُٔوىِ ٓكٍكًح ضل٤ٍٓٛح  كِلص أٗظحٌٗح... قحٍٝ إٔ ٣ػرص ضل٤ٍٓٙ ئ٠ُ جألهٞجٍ جُو٤ِّٔ

ح نح٠ثًح ٣هطِق ٤ًِسً ػٖ جُٔؼ٠٘ جُكو٤و٢ ًٔ  ... ُ٘لٜٜٔح كٜ

ذط٣ٍوس ؿ٤ٍ )ًًُي ٣كحٍٝ إٔ ٣هىػ٘ح ذحُط٤٣ُق، ًإٔ ٣كػ٘ح ػ٠ِ جالٗٗـحٍ ذرؼٝ أػٔحٍ جٍُقٔس 

ئ٠ُ جٍُي٣ِس ك٢ ٌَٖ جُل٤ِٟس،  ٝٛٞ ذًٜج ٣ظٍٜ ًأٗٚ ٣طٌِْ ذلٌٍ ج٥ذحء جُكو٤و٢، ك٤وٞوٗح(. ٤ِْٔس

ك٤هىػ٘ح ذحألٚٞجّ أٝ جألْٜحٌ جُط٣ِٞس، أٝ جُِٛٞجش جُُجتىز ػٖ جُكى، أٝ جُوٍجءجش جُـ٤ٍ ٓ٘حْرس، 

 .ٝذًٜج ٣ؿًذ٘ح ئ٠ُ ٜٗح٣س ٤ْثس

ح ٣ـ٣ٞ٘ح ذإٔ ِْٗٓ أٗلٓ٘ح ئ٠ُ جالػط٘حء ذح٥ن٣ٍٖ ٝجالكطوحو جٍُٝق٢، ٝٛٞ ذًٜج ٣٘طُػ٘ح ػٖ  ًٟ ٝأ٣

جُى٣ٍ، ٤ُُٝ٘ع ػ٘ح ٍْ جُٜىٝء جُٔالَّ ُ٘ح، ٣ٝوطٍـ ػ٤ِ٘ح إٔ ٗأنً ػ٠ِ ػحضو٘ح ٝؾٞوٗح جٍُٝق٢ ك٢ 

كايج ٓح جٌضري جٍُجٛد . جالٛطٔحّ ذ٤ٟوحش جُ٘ٓحء جُٔطى٣٘حش جُِٞجض٢ ك٢ ػَٞ ٝئٖرحع جقط٤حؾٜٖ

 .ْٝو١ ك٢ أٍٓ ًًٜج ٣ؿؼِٚ هِوًح ذًٜٙ جألػٔحٍ ٝجالٛطٔحٓحش جُٟحٌز

ٝظ٤لس ًٜ٘ٞض٤س ٓوىْس، ذكؿس ضؼ٤ِْ جُ٘حِ ٝقرٚ ٍُذف  ًًُي ػ٘ىٓح ٣كٍ٘ جٍُجٛد إٔ ٣ٗطحم ئ٠ُ

 .جُ٘لِٞ، ٝٛٞ ذًٜج ٣ؿًذ٘ح ذؼ٤ًىج ػٖ جُطٞجٞغ ٝجُطىه٤ن ك٢ ق٤حض٘ح

ًٌٛج ٣وىّ ُ٘ح ًَ جألٌٓٞ جُط٢ ضؼطٍٜ نالٚ٘ح ٝال ضط٘حْد ٓغ ػِٔ٘ح، ؿ٤ٍ أٗٚ ٣هل٤ٜح ذـطحء، أٝ 

 .جُٜٔحٌز ٝجُك٣ٍ٘كؿرٜح ذكؿحخ ٖٓ جُٗلوس ٝجُى٣ٖ، ٢ٌُ ٣هىع ذُٜٓٞس ٖٓ ض٘وْٜٛ 

ئْٜٗ ٣وِىٕٝ ُػِٔس جُِٔي جُكو٤و٢، ئي ٣ظٍٜٕٝ ًٛٙ جألػٔحٍ ِٓٔٞءز ٖلوس، ٌُٖ ُْ ٣ٌٜٛح ج٣ًُٖ ُْٜ 

ًٛج جُكن، أ١ ال ضطلن ٓغ كٌٍ آذحء ج٤ٌُ٘ٓس جُؿحٓؼس، ٝال ٣كِٕٛٞ ػ٤ِٜح ٖٓ جٌُٔطد جُؼحّ 

 ... ٝجُؿٜالء جُٔهٛٙ ذط٤ِٜٓٔح، ئٗٔح ضٛي نِٓس ذهىجع ٤ٖطح٢ٗ ٣ٝىْٜٞٗح ُـ٤ٍ جُٔح٣ٍٖٛ

ٝئي ضرىٝ ك٢ جُرىج٣س ٗحكؼس ٝالَٓس، ئال أٗٚ ذؼى يُي ضرىأ ضطـِـَ وجنَ ْالٓس ػِٔ٘ح ٝضٟؼق ًَ 

ج . ٤ًحٕ ٛىك٘ح ذؼىز أْح٤ُد ًٞ ٌٖ إٔ ضوطغ ًٛٙ جألكٌحٌ ٝضرؼى ػ٘ح، ٝيُي ًٔح ُٞ ًحٗص ػٟ ًُُي قٓ

ح ٌُ٘ٚ ٍٟٓ ُ٘ح ًٓ ىٕٝ ًٛج جُؼٟٞ ٖٓ ٤ٚٝس كاٗٚ ٖٓ جألكَٟ إٔ ٌٕٗٞ ذ. كحًْىج، ج١ًُ ٝئٕ ذىج الَ

ٓح، أ١ أٗ٘ح ال ٗ٘لًٛح ٝٗرو٠ ك٢ ْالّ ٝأٓحٕ ٝٗىنَ ٌِٓٞش جُٓٔحٝجش ًٌٛج ػٖ إٔ ٗهطة ك٢ ًَ 

جُٞٚح٣ح ػٖ ٣ٍ٠ن نىجع ج٤ُٗطحٕ ج١ًُ ٣وىّ ُ٘ح إٔ ٗ٘لً ٤ٚٝس ٓح، ٝذٞجْططٜح ٣كٍٓ٘ح ٖٓ ٗظحٓ٘ح 

قن، ٝضىكغ ذٌَ ؾٜحوٗح جُىه٤ن ٝضٍض٤ر٘ح، ًٌٝٛج ض٤ٍٛ ُ٘ح نٓحٌز ضلٞم ك٢ أ٤ٔٛطٜح أ١ ٌٍٞ ال

 (.4ٔ:4ٓص )جُٓحذن ًَٝ ؾٓى أػٔحُ٘ح ئ٠ُ جُكٍم ك٢ ٗحٌ ؾْٜ٘ 

أّ " )ضَُٞؾى ٣ٍ٠ن ضظٍٜ ُإلٗٓحٕ ٓٓطو٤ٔس ٝػحهرطٜح ٠ٍم جُٔٞش"ه٤َ ػٖ ًٛٙ جألٗٞجع ٖٓ جُهىجع 

ح (. ٙٔ:ٕ٘ ًٟ ٍُّ ٖٓ ٣ٟٖٔ ؿ٣ٍرًح"ٝأ٣ َٟ ج ٣ُ ًٌ كح٤ُٗطحٕ ٣هىػ٘ح ذأنًٙ (. ٔٔ:٘ٔأّ .." )ٍٞ

  ... جْسٓظٍٜ جُوى
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كوى أٜٗي . ، ٝهى جٗهىع ًٓ٘ كطٍز ه٤ٍٛزLycon ُوى ْٔؼ٘ح ػٖ جألخ ٣ٞق٘ح ج١ًُ ًحٕ ٣وطٖ ك٢ 

ؾٓىٙ ٝأػ٤حٙ، ٝئي ٚحّ ٤ٓٞ٣ٖ ٝك٢ ج٤ُّٞ جُػحُع ذ٤٘ٔح ًحٕ يجٛرًح ٤ُأنً ذؼٝ جُوٞش ظٍٜ ُٚ 

ج: "ج٤ُٗطحٕ ك٢ ٌٚٞز ْٞوجء هًٌز ْٝو١ ضكص هى٤ٓٚ هحتالً  ًٞ ". كا٢ٗ ْأهّٞ ُي ذًٜج جُؼَٔ. ػل

كحَوجو . كحٗهىع جٍُؾَ جُؼظ٤ْ ذٌٍٔ ج٤ُٗطحٕ ٝقٓد إٔ ًٛج جُؼَٔ ال ٣ط٘حْد ٓؼٚ ذٓرد َٛىٙ

ج ذاٜٗحى هٟٞ ؾٓىٙ ٝٚحٌ ك٢ قحُس َِٓ ًحٕ ك٢ ؿ٠٘ ػٜ٘ح، ًٌٝٛج أٍٞ  ًٍ ك٢ جُّٛٞ ٓطظحٛ

 ... جٍُؾَ ٌٝقٚ ٝجٗهىع ذحُؼِٔس ج٣ُُٔلس

٣ُِّ ػ٠ِ جٍُٛجف جُك٤ٌْ إٔ ٣هطرٍ َٕٝ جُؼِٔس ك٤طكون جُلٌٍ ج١ًُ ٣هطٍ  ًٔح ْرن إٔ أٍٖٗح أٗٚ

ِٓٔٞء ( ج١ًُ ٣رػٚ جُلٌٍ)كوى ٣ٌٕٞ جُؼَٔ . ػ٤ِ٘ح، ٣ٟٝؼٚ ػ٠ِ ٤ُٓجٕ هِرٚ ٣ُٝٗٚ ذ٤ُٔجٕ وه٤ن

ذحُه٤ٍ ُِؿ٤ٔغ أٝ ٓػوالً ذٔهحكس هللا ٝٗو٤ًح ًٝحٓالً ك٢ ظحٍٛٙ، ٌُٖ ك٢ ذح٠٘ٚ ضلحنٍ َٝٛٞ ذ١ٍٗ أٝ 

ُّ َٕٝ جُلٌٍ ذح٤ُُٔجٕ جُؼحّ أ١ جنطرحٌٙ ذأػٔحٍ ٝذٍج٤ٖٛ جٍَُْ جألٗر٤حء جُ٘و٤س ًحِٓس ٣ِ... ؿٌٍٝ

  .جَُٕٞ، ٗحذ٣ًٖ ذٌَ ضىه٤ن ٝؾٜحو جألػٔحٍ ؿ٤ٍ جٌُحِٓس ج٣ُُٔلس ٗحهٛس جَُٕٞ
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 :هٞز جُط٤٤ُٔ ًٛٙ ٛحٓس ُ٘ح ٖٓ ؾٞجٗد أٌذؼس ٖٓ ؾٜس ٓٞٞٞع قى٣ػ٘ح

 .ئٕ ًحٕ ٓؼىٜٗح يٛرًح ٗو٤ًح أّ ٓؿٍو ٓـطحز ذحًُٛدإٔ ٗىٌى : أٝالً  

٣ُِٓ٘ح إٔ ٗٓطرؼى جألكٌحٌ جُط٢ ضؼٜى ئ٤ُ٘ح ذأػٔحٍ ٣ُٓلس نحٚس ذحُى٣ٖ، ًٔح ُٞ ًحٗص : غح٤ًٗح          

 .ػِٔس ٣ُٓلس، ٌٚص ذـ٤ٍ قن، ٝضكَٔ ٌٚٞز ٣ُٓلس ُِِٔي

جألكٌحٌ جُط٢ ضٍٗـ يٛد جٌُطحخ  ذ٘لّ جُط٣ٍوس ٣ُِٓ٘ح إٔ ضٌٕٞ ُى٣٘ح جُوىٌز ػ٠ِ ض٤٤ُٔ ضِي: غحُػًح

 .جُٔوىِ جُهحُٙ، ًٍٖقح نح٠ثًح ٠ٍٛٝٞه٤ًح، كطظٍٜ ٌٚٞز ٓهحوػس ال ٌٚٞز جُِٔي جُكو٤و٢

ح جألكٌحٌ جُط٢ جْط٘لًش َٜٝٗح ٝكوىش ه٤ٔطٜح ذٓرد جُـٌٍٝ، كِْ : ٌجذًؼح ًٟ ٣ؿد ػ٤ِ٘ح إٔ ٍٗكٝ أ٣

ًُُي ٣ُِٓ٘ح إٔ ٗطؿ٘د ٓح هى ... لسضؼى ذؼى ضِٛف ك٢ ٤ُٓجٕ ج٥ذحء ذٌٜٞٗح ػٔالش نل٤لس ؾًىج َٝجت

ج ػ٠ِ . "قًٌض٘ح ٓ٘ٚ ج٣ٍُٗؼس جإل٤ُٜس ذٌَ هٞض٘ح قط٠ ال ٗهٍٓ ؾُجء ًَ أػٔحُ٘ح ًَ ال ضٌُ٘ٝج ٌُْ ً٘ٞ

كإ هٔ٘ح (. ٙ:1ٔٓص" )جألٌٜ ق٤ع ٣لٓى جُِٓٞ ٝجُٛىأ، ٝق٤ع ٣٘ود جُٓحٌهٕٞ ٣ٍٝٓهٕٞ

ج ػ٠ِ ذؼَٔ ٓح ٗحظ٣ٍٖ ئ٠ُ جُٔؿى جُرٍٟٗ، كاٗ٘ح ٗؼِْ أٗٚ ًٔح ٣وٞ ًُ ٍ جٍُخ ٌُٗ٘ ألٗلٓ٘ح ً٘

جألٌٜ، ٝذحُطح٢ُ ٗهل٤ٚ ك٢ جألٌٜ ٝٗىك٘ٚ ك٤ٜح، ك٤ٌِٜٚ ج٤ُٗطحٕ، ٣ٝطِق ذٛىأ جُٔؿى جُرح٠َ أٝ 

 .٣لٓى ذِٓٞ جٌُر٣ٍحء كال ٗ٘طلغ ٓ٘ٚ ذ٢ٗء

٣ُِٓ٘ح إٔ ٗلطٕ ذحْطٍٔجٌ ًَ ُؿٍك٘ح جُىجن٤ِس ك٢ جُوِد، ٝٗوطل٢ آغحٌ ًَ ٓح ٣ىنَ ك٤ٜح، ٝٗىهن ك٢ 

ئ٢٘ٗ أٗطن ذًٜج ن٤ٗس إٔ ٣ىنَ أْى أٝ ض٤ٖ٘ نِٓس .  ضىنَ ئقىٟ جُك٤ٞجٗحش جُٔلطٍْسذكػٜح ُثال

ج نط٤ٍز ٝضٌٗق ُـ٤ٍٛح ٣ٍ٠ن جُىنٍٞ ئ٠ُ ٓهحذة هِر٘ح، ٝيُي ذٓرد ئٛٔحُ٘ح ك٢ ض٤٤ُٔ  ًٌ ح آغح ًً ضحٌ

 .أكٌحٌٗح

٤ٓف ًُج ٣ؿد إٔ ٗوِد أٌٜ هِر٘ح ذٔكٍجظ جإلٗؿ٤َ ٤ٓٞ٣ًح، ذَ ًَ ْحػس، أ١ إٔ ٗطًًٍ ٤ِٚد جُٔ

ػ٠ِ جُىٝجّ، ك٘كطْ ك٢ هِٞذ٘ح ًَ ػ٣ٍٖ ُِك٤ٞجٗحش جُٔلطٍْس جٌُِِٜٔس ٣َُٗٝ ٓٞٞغ جنطرحء 

  .جُػؼحذ٤ٖ جُٓحٓس
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... ٝئي ٌأ١ ج٤ُٗم جٗىٛحٖ٘ح ٝجُطٜحخ هِر٘ح ذٌِٔحش قى٣ػٚ، ٖٝٞه٘ح جُٔطُج٣ى، ضٞهق ه٤ِالً ػٖ جٌُالّ

أٗٚ ٖٓ أؾَ ؿ٤ٍضٌْ ك٢ ْٔحع جُ٘وحٔ جُط٣َٞ ٝذٓرد ٖـلٌْ ًحٗص . ٣١ح أٝالو: "غْ أٞحف هحتالً 

ٖٝٓ ًٛج أضر٤ٖ ذٞٞٞـ ضؼطٌْٗ ٗكٞ جُطؼِْ ػٖ . ضِي جُ٘حٌ ضٔىًْ ذحًُِز ٝجالٖط٤حم ٗكٞ ٓ٘حظٍض٘ح

، ٝجُ٘ؼٔس جُط٢ ضكٌْ جإلٗٓحٕ ٝضؿؼِٚ ٣وط٢٘ "جُط٤٤ُٔ"ئ٢٘ٗ أٝو إٔ أقىغٌْ ٤ٖثًح ػٖ ػظٔس . جٌُٔحٍ

 .رٍٖٛ ػ٤ِٜح ذحألوُس ج٤ٓٞ٤ُس ئٗٔح ذطأٓالش ج٥ذحء ٝكًٌٍَْٛ جُلٟحتَ، ؿ٤ٍ ٓ

ٝئ٢٘ٗ أضًًٍ أٗٚ ػ٘ىٓح ًحٕ ٣ٓأ٢ُ٘ أقى ذطٜ٘ى ٝوٓٞع ُِكى٣ع ػٖ ًٛج جألٍٓ، ً٘ص أٗح ٗل٢ٓ أؾى 

ٝذًٜج ٌأ٣٘ح ذٞٞٞـ ... ٖٞهًح ُِكى٣ع ٓؼٚ ػٖ ذؼٝ جُطؼح٤ُْ جُط٢ ُْ ٣ٌٖ ك٢ جْططحػط٢ إٔ أٗظٜٔح

ٝج٥ٕ ال أْطط٤غ ئال إٔ أ٢ٜٗ . ذحٌُالّ قٓد جقط٤حؼ جُٓحٓؼ٤ٖ ٝؿ٤ٍضْٜإٔ ٗؼٔس هللا ضِْٜ جُٔطكىظ 

ح جُكى٣ع ٖٓ أؾَ إٔ ضٓط٣ٍف أؾٓحوًْ ًً ُٝ٘طٍى ضٌِٔس ضٍض٤د ... قى٣ػ٢ ألٕ ج٤َُِ ًحو ٣٘ط٢ٜ، ضحٌ

  ...جُٔ٘حظٍز ئ٠ُ جُٜ٘حٌ أٝ ج٤َُِ جُٔورَ

  مهخص انمجبدئ

ٝٛٞ . ح هلل  ٝجٗٗـحُ٘ح ذٚ ٝضأِٓ٘ح ك٤ٚ ػ٠ِ جُىٝجّٗوحٝز جُوِد ضؼ٢٘ ٤ٌِٓس جُوِد هلل  ٝقىٙ، أ١ قر٘ ٔ

 .جُطٍٓٞٓطٍ جُىه٤ن ُو٤حِ ٓىٟ ئنال٘ جُؼرحوز ٝض٤٣ُلٜح

ًَٝ . ؿح٣طٜح ٗوحء جُوِد ج١ًُ ٛٞ ٣ٍ٠ن جٌُِٔٞش... جُؼرحوز ٖٓ ّٚٞ ٝٚالز ٝٚىهس ٝٗٓي ٕ

ػٚ ئيج ُْ ٣ٌٖ ضلوى ٤ًحٜٗح ذَ ٝضَِٟ جإلٗٓحٕ ٝضهى -ٜٓٔح ذِؾ هىٌٛح  -٤ِْٝس ٖٓ ْٝحتَ جُؼرحوز 

 .ٛىكٜح ٗوحٝز جُوِد

جإلٗٓحٕ ك٢ ًٛج جُؿٓى جُٟؼ٤ق ٣رـ٢ ًٔحٍ جُ٘وحٝز، ٣لٍـ ٌٝق٤ًح هىٌ ٓح ٣وطٍخ ٜٓ٘ح، ٣ُِٝٓٚ  ٖ

إٔ ٣كًٌ ُثال ٣٘كٍف ػٜ٘ح، ٝيُي ذلَٟ ػَٔ جٍُٝـ جُوىِ جُٓحًٖ ك٤ٚ ٝج١ًُ ٣ٜرٚ ٌٝـ جُكٌٔس 

 :ٓغ جُؿٜحو ك٢ نطٞجش ػ٤ِٔس ٜٓ٘ح( جإلكٍجَ)أٝ جُط٤٤ُٔ 

 .جالٛطٔحّ ذك٤حز جُطٓر٤ف هلل  ٝجٌٍُٗ ألٕ ًٛج ٛٞ ػَٔ أذ٘حء جٌُِٔٞش -ج 

 .جُطأَٓ ك٢ ػظٔس جُهحُن ٝٓكرطٚ ٝػ٘ح٣طٚ ذ٘ح -خ

 .جُطأَٓ ك٢ ج٤ُِٛد ٤ً٘رٞع ال ٣ٟ٘د ٍٟٗ ك٤ٚ قد هللا جُالٜٗحت٢ ٝجٛطٔحٓٚ ذ٘ح -ؼ

 .جُوٍجءز جُٔٓطٍٔز ٝجُطأَٓ جُىجتْ ك٢ جٌُطحخ جُٔوىِ -و

 .ّٞ ٝجُٛالز ذوٛى ٌكغ جُؼوَ ػٖ جأل٤ٌٞحشجٍُٜٓ ٝجُٛ -ٙ

ج ًػ٤ٍز ضرىٝ ٓوىْس ٢ٛٝ ِِٟٓس، ٓػحٍ يُي -ٝ  ًٌ أكٌحٌ : جُط٤٤ُٔ ذ٤ٖ ٓٛحوٌ ًَ كٌٍ، ألٕ أكٌح

ضكع جٍُجٛد ػ٠ِ جُهىٓس ك٢ جُؼحُْ ٝنحٚس أغ٘حء جُٛالز، ٝضٗٞم جٌُحٖٛ جُٔطُٝؼ ٍُِٛر٘س، 

ضؿؼِٚ هحٗطًح ًث٤رًح ٓىكًٞػح ٗكٞ ج٤ُأِ، جٗٗـحٍ جإلٗٓحٕ ذهط٤طٚ ذٌٛٞز ضلوىٙ ْالٓٚ جُىجن٢ِ ٝ

ج ُؼىّ جُطٞذس ًٌ  ٝجُطل٤ٌٍ ك٢ ٍٓجقْ هللا ٝق٘حٗٚ أغ٘حء جْطٜطحٌٗح ٝؾؼَ يُي ْطح


