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  مقذمخ -1  

دنٚٛٗ ثٌقو٠ظ ػٓ ث٩ٌٚر ثٌوثةّز د٩ [ ٕ]ٗ فٟ ثٌىضجح ثٌغجٟٔ ِٓ ثٌّؤّْجسِج لو ٚػؤج د

  ... ثٔمطجع ٠ضقمك دّؼٛٔز ثٌٌح دقو٠ظ ث٤ح إّقك ثٌيٞ ٔموِٗ ٌىُ

  العالقخ ثٍن الصالح والفضبئل -2

٘وف وً ًث٘خ ٚوّجي لٍذٗ ٘ٛ ثٌّوثِٚز ػٍٝ ث٩ٌٚر د٩ ثٔمطجع، ف١ؾج٘و لوًِج ٠ّْـ ٝؼفٗ 

[ ٖ]ثٌؼمً ثٌٙجها غ١ٌ ثٌّٞطٌح ٚثٌٕمجٚر ثٌوثةّز فضٝ ٠ّجًُ ث٤ػّجي ثٌؾْو٠زثٌذٌٖٞ ١ٌٕجي 

 .دجْٔقجق لٍخ عجدش دغ١ٌ لٍك

، فىّجي (ث٩ٌٚر ثٌوثةّز ٚثٌفٞجةً)٠ٛؽو ٔٛع ِٓ ثٌٛفور ثٌّٖضٌوز غ١ٌ ثٌّٕفٍٚز د١ٓ ث٨ع١ٕٓ 

٩ٚر ٨ صىْٛ ٌٙج لٛر ث٩ٌٚر ٘ٛ صجػ د١ٕجْ وً ثٌفٞجةً، فئىث ٌُ صضقو وً ف١ٍٞز ثصقجًهث وج٩ًِ دجٌ

ٚهٚثَ ثٌٙوٚء فٟ ث٩ٌٚر ٚعذجصٙج ٨ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ أو١ًوث ٚوج٩ًِ ِج ٌُ صْٕو٘ج ثٌفٞجةً، . أٚ عذجصًج

 .٨ٚ ٠ّىٓ ثلضٕجء ثٌفٞجةً ِج ٌُ صغذش فٟ ث٩ٌٚر

غج٠ز ث٩ٌٚر "، ٚأْ ٔضؼّك إٌٝ "أعٌ ث٩ٌٚر"ٌٙيث فئٕٔج ٨ ٔموً فٟ فو٠ظ ل١ٌٚ أْ ٔذقظ دضول١ك 

ثٌضٟ ٔقًٚ ػ١ٍٙج دؼًّ وً ثٌفٞجةً، ِج ٌُ ٕٔجلٔ ٚٔقْخ ث٤ًِٛ ثٌضٟ ٠ؾخ ٔذي٘ج " ١زثٌٌة١ْ

ِٓ أؽً ث٩ٌٚر، ٚىٌه فْخ ثٌّغجي ثٌٛثًه ( ثٌفٞجةً)أٚ صٍه ثٌضٟ ٠ٍََ ث٨٘ضّجَ دٙج ( ثٌٌىثةً)

أٞ أْ ٔقْخ فْجح ٔفمز دٕجء ثٌذٌػ ثٌٌٚفٟ ثٌٖج٘ك ثٌُؼٍٛ، ٚٔضّؼٓ فٟ ( ٗٔ:1ٌٕٛ)فٟ ث٦ٔؾ١ً 

ج دقٌٗىٌه ِم ًِ ِٚغ ٘يث فئْ ٘يٖ ث٤ًِٛ ٨ ٠ؾوٞ فْجدٙج ١ٕتًج، ٨ٚ ٠ّْـ ٘يث دئصّجَ ثٌؼٍٛ . و

ثٌٖج٘ك ٌذٕجء ثٌىّجي وّج ١ٍ٠ك، ِج ٌُ ٔؤمي فٟ ثػضذجًٔج أ٨ًٚ ث٤مطجء دًٚٛر ٚثٝقز، أٞ ِج ٌُ 

ٔقفٌ ٠ًَٔٚ ثٌفْجه ٚٔفج٠جس ثٌٖٙٛثس، ف١ٕتي ٠ؾٍٛ ٚٝغ أّجّجس ثٌذْجٟز ٚث٨صٞجع ثٌم٠ٛز فٛق 

(. ٙ:1ٌٗٛ)ثٌضٌدز ثٌٍٚذز ثٌضٟ ٌٚؤًج ثٌقٟ، أٚ دج٤فٌٜ صٛٝغ ث٤ّجّجس ػٍٝ ٙنٌ ث٦ٔؾ١ً 

دٙيث ٠ٌصفغ دٌػ ثٌفٞجةً ثٌٌٚف١ز، ٠ٚموً أْ ٠ّٚو ٠ٚؼٍٛ إٌٝ أػجٌٟ ثٌّْٛثس فٟ أِجْ وجًِ ٨ 

ُٚٝؼش ٘يٖ ث٤ّجّجس، ٨ ١ٚ٠ذٗ مٌثح ٨ٚ ٠ؤى٠ٗ أٞ ًٌٝ فضٝ ٚإْ ٙوِضٗ . ٠ضَػَع فّضٝ 

ٙٛثس ثٌؼ١ٕفز، ٚعجًس ٝوٖ ػيثدجس ث١ٌٞك، ٚلجِش ٝوٖ ٘ؾّجس ث٤ػوثء ثٌٌٚف١١ٓ ػٛثٙف ثٌٖ

  .ثٌؼ١ٕفز( ث١ٌٖج١ٟٓ)

  كٍف نقزنى الصالح النقٍخ؟ -3

 :ٌىٟ ِج ٌٔفغ ث٩ٌٚر دجٌغ١ٌر ٚثٌٕمجٚر ث٩ٌٍِض١ٓ ٌٙج ٠ٕذغٟ ٌِثػجر ث٢صٟ

 .صٌن وً لٍك ِضؼٍك دؤًِٛ ؽْو٠ز: أ٨ًٚ 

ٔج أْ صٌٖه فٟ ث٨٘ضّجَ أٚ فضٝ ِؾٌه ىوٌ أٞ ػًّ ِٓ أ٨ ٔضٌن فٌٙز ٤فىجً: عج١ًٔج

ٚلذً وً ٕٟء (. ثٌمجي ٚثٌم١ً)ٚأْ ٍٔمٟ ؽجٔذًج وً ثٌٕٛج٠جس ٚوغٌر ثٌى٩َ ثٌذجًٟ [. ٗ]ث٤ػّجي

 .ٔضٌن ثٌغٞخ، َٕٚٔع ثٌىآدز ثٌٍّّٛءر لٍمًج، ٚٔمضٍغ ؽيًٚ ثٌٖٙٛثس ثٌؾْو٠ز ث١ٌّّضز ٚثٌطّغ



ء ٠ْٚضذؼو٘ج ٠ٚمطؼٙج ػٓ ٠ٌٟك ثٌذْجٟز ثٌٕم١ز ٚثٌذٌثءر، ٘ىيث إى ٠ٌٜ ث٦ْٔجْ ِغً ٘يٖ ث٤مطج

ًّج أ١ًِٕج ِٓ ث٨صٞجع ثٌؼ١ّك ثٌيٞ ٠ؼ١ٓ ثٌذٌػ ثٌيٞ ٠ٌصفغ إٌٝ ثٌّْجء . ػٕوةي ٠ٍَِٗ أْ ٠ٞغ أّج

دؼو ىٌه ٠ُمجَ ػ١ٍٙج د١ٕجْ ثٌفٞجةً ثٌٌٚف١ز، ٚصضقًٌ ثٌٕفِ ِٓ وً أفجه٠ظ ٚأفىجً ٘جةّز، ٠ٚذوأ 

ٌِه ػ١ٍٕج أعٕجء ث٩ٌٚر ِج وجْ ٠ٖغً . ثٌٕظٌر ثٌٌٚف١ز ل٩١ًٍ  فٟ ثٌضؤًِ ث٦ٌٟٙ، ٚصٌصفغ ٤ٔٗ دجٌضؤو١و ٠

ثء هٚثَ ٖٔجٟ ثٌيثوٌر ٌّ فّج ٠ٌُٔو ث٨ٖٔغجي دٗ أعٕجء . أى٘جٕٔج فٟ ثٌْجػز ثٌضٟ صْذمٙج، ٚىٌه ِٓ ؽ

فجٌي٘ٓ فٟ ث٩ٌٚر ٠ضٖىً فْخ ثٌقجٌز . ث٩ٌٚر ٠ٍََ أْ ُٔؼو أٔفْٕج ٌٍضفى١ٌ ف١ٗ لذً ٚلش ث٩ٌٚر

 .ٌضٟ ٠ىْٛ ػ١ٍٙج لذً ث٩ٌٚرث

ًٛ ثٌقٛثهط ٚثٌىٍّجس ٚث٤فىجً ثٌضٟ ّذمش  ُٙ ػٕوِج ٔضموَ ٌٍٛلٛف ٩ٌٍٚر، صضٌثل٘ أِجَ أػ١ٕٕج 

ث٩ٌٚر، ِٓ غٞخ ٚفَْ ٕٚٙٛثس ٚأػّجي ّجدمز، لو صؾؼٍٕج ٔٞقه ٝقىجس ّجمٌر دفىج٘جس 

٨ ٠ٌٔو أْ ٠َػؾٕج  فئْ وٕج. ّن١فز أٚ دؼٜ ثٌضٌٚفجس، أٚ ٔضيوٌ ِٕجلٖضٕج ثٌضٟ ّذمش ث٩ٌٚر

ٕٟء أعٕجء ث٩ٌٚر، ٠ٍَِٕج أْ ٔقضٌُ لذً ث٩ٌٚر ٌٕطٌٙ ثٌمٍخ دؼََ ِٓ وً ٘يٖ ث١ٕ٤جء، دٙيث 

ٛث د٩ ثٔمطجع  : "ٔضُّ لٛي ثٌٌّٛي
ْ  ًثفؼ١ٓ أ٠جهٞ ٟجٌ٘ر دوْٚ "، (٘::ٔصِٔ" )ٍُّٙ فٟ وً ِىج

ضَٕك ػمٍٕج ِٓ وً ٚٔقٓ ٨ ٔموً أْ ٕٔفي ٘يٖ ث١ٌٙٛز ِج ٌُ ٠(. ٕ:1صٟٔ" )غٞخ  ٨ٚ ؽوثي  

دّٚجس ثٌنط١ز ٠ٍٚضٚك دجٌف١ٍٞز، فضٝ ٠ىْٛ ٩ٙفٗ ٟذ١ؼ١ًج، ٠ٚضغيٜ دجٌضؤًِ ثٌّْضٌّ فٟ ث٦ٌٗ 

 .ثٌمو٠ٌ

 إِىج١ٔضٕج ٩ٌٍٚر

ٟذ١ؼز ثٌٕفِ صٖذٗ ٠ًٖز غج٠ز فٟ ثٌٕؼِٛز أٚ ؽٕجًفج غج٠ز فٟ ثٌنفز، فٍٛ ٌُ صضٍفٙج أٚ صفْو٘ج 

... ّٛثس دقىُ مفز ٟذ١ؼضٙج ٚدفًٞ ٔفنز د١ْطزًٟٛدز مجًؽ١ز، صٌصفغ ٟذ١ؼ١ًج إٌٝ أػجٌٟ ثٌْ

٘ىيث ٔفّٕٛج إىث ٌُ صُغمً دجٌنطج٠ج ثٌضٟ صٍّْٙج، ٚث٘ضّجِجس ٘يث ثٌؼجٌُ، أٚ صضٍف دٌٟٛدز ثٌٖٙٛثس 

ثٌّؤى٠ز، فئٔٙج صٌصفغ دّٛث٘خ ٔمجٚصٙج ثٌطذ١ؼ١ز، ٚصُقًّ إٌٝ ث٤ػجٌٟ دٕفنز مف١فز ِٓ ثٌضؤًِ 

. ١ز ثٌّجه٠ز صٕطٍك ٔقٛ ث٤ًِٛ ثٌّْج٠ٚز غ١ٌ ثٌّٕظًٛرٚإى صضٌن ثٌٕفِ ث٤ًِٛ ثٌْفٍ  ثٌٌٚفٟ

 (.ٕٔ:ٌٖٗٛ)ٌيٌه ٟجٌذضٕج ث١ٌٙٛز أْ ٔقيً ٌت٩ صغمً لٍٛدٕج دجٌضُنّز ٚثٌْىٌ ٚث٘ضّجِجس ٘يث ثٌؼجٌُ 

فئىث أًهٔج ٚٙٛي ٍٙٛثصٕج ٨ إٌٝ ثٌّْجء فقْخ دً ٚإٌٝ ِج ًٚثء ثٌّْجء، ٌٕٙضُ أْ صؼٛه ٔفّٕٛج 

ٚ٘ىيث صًٚ ٍٙٛثصٕج . ز ِٓ ث٤مطجء ث١ًٝ٤ز ٚٔم١ز ِٓ وً ثٌنطج٠جإٌٝ مفضٙج ثٌطذ١ؼ١ز ِغٌْٛ

  .إٌٝ هللا ِٓ غ١ٌ أْ صؼٛلٙج أ٠ز مط١ز

  مب الذي ٌثقل النفش؟ -5

فٙٛ ٌُ ٠ٌٖ إٌٝ ثٌوػجًر . ٚؽو٠ٌ دٕج أْ ٩ٔفع ثٌؼًٍ ثٌضٟ إٔجً إ١ٌٙج ثٌٌح ٚأظٌٙ أٔٙج صغمً ثٌٕفِ

ٍٙىز أٚ ثٌَٔج أٚ ثٌمضً أٚ ثٌضؾو٠ف أٚ ث٨غضٚجح، ٘ ُِ يٖ ث٤ًِٛ ثٌضٟ ٠ؼٌف وً إْٔجْ أٔٙج 

ث ٨ ٠ضؾٕذٙج ثٌذٌٖ، دً  ًٌ ١ِّٚضز، إّٔج ىوٌ ثٌضنّز ٚثٌْىٌ ٚث٘ضّجِجس ٘يث ثٌؼجٌُ، ٘يٖ ث٤ًِٛ وغ١

ج ِّٓ ٠وػْٛ أٔفُْٙ ً٘ذجًٔج  ًٞ ٍٙىز، فضٝ إٔٔج ٔؾو دؼ ُِ ٚأٔج أمؾً أْ )٨ٚ ٠ٕظٌْٚ إ١ٌٙج ػٍٝ أٔٙج 

 .غج٨س وؤٔٙج غ١ٌ ٝجًر أٚ أٔٙج ٔجفؼزِغمٍْٛ دّغً ٘يٖ ث٨ٖٔ( ألٛي ىٌه

إ٨ أٔٗ ِٓ ثًٌْٙ ... ٘يٖ ثٌٌىثةً ثٌغ٩ط صغمً ثٌٕفِ، ٚصفٍٚٙج ػٓ هللا، ٚصُقٍّٙج دج٤ًِٛ ث١ًٝ٤ز

إى ثٔفٍٕٚج دؼ١ًوث ػٓ وً ًؽجء ٚأًِ فٟ ٘يث ثٌؼجٌُ ( ٔقٓ ثٌٌ٘ذجْ)ؽًوث أْ ٔضؾٕذٙج، ١ّ٨ّج ٌٕج 

 .ْ ث٨٘ضّجِجس ثٌّٕظًٛر ٚثٌْىٌ ٚثٌضنّزثٌفجٟٔ، ١ٌِٚ ٌٕج ػيً أْ ٌٔصّٟ فٟ أفٞج

ث ػٓ ثٌضنّز  ًٌ ًّ مط ، ّٚىٌ ًٚفٟ ٠ٚؼخ (دجٌّفَٙٛ ثٌؼجَ)ٌىٓ ٕ٘جن صنّز ِٓ ٔٛع آمٌ ٨ صمِ

: ػٓ ِغً ٘يٖ ٠مٛي ثٌٕذٟ. صؾٕذٗ، ٚث٘ضّجِجس دٙيث ثٌؼجٌُ صٚطجهٔج ٚٔقٓ ٔؼ١ٔ فٟ ف١جر ثٌٛفور



و ّىٌٚث ١ٌِٚ ِٓ ثٌنٌّ، صٌٔقٛث ١ٌِٚ ل: "٠ٚمٛي إٕؼ١جء(. ٔ:٠٘ٛة١ً" )ثٙقٛث أ٠ٙج ثٌْىجًٜ"

ث ١ّْ٠ٗ ثٌٕذٟ (. 9ٕ:9إٓ" )ِٓ ثٌّْىٌ ًٌ أِج ػٓ ". ُّ ث٤فؼٛثْ"فٟ ٘يث ثٌْىٌ ٠ْضنوِْٛ مّ

 (.ٕٖ:ٕٖصظ" )٤ْ ِٓ ؽفٕز ّوَٚ ؽفٕضُٙ ِٚٓ وٌَٚ ػًّٛر: "ثٌنٌّ ف١مٛي

، ٌُٚٙ ػٕذُٙ ػٕخ : "أص٠ٌو أْ صؼٌف ١ٕتًج ػٓ عٌّر ثٌىٌَ ٚ ديثً ىٌه ثٌغٚٓ؟ إٔٗ ٠مٛي ٍُّ ّ

٤ٔٗ ِج ٌُ ٔضطٌٙ ِٓ وً ث٤مطجء، َٚٔ٘و صنّز وً ثٌٖٙٛثس، صغمً (. ٕٖ:ٕٖصظ" )ػٕجل١و ٌِثًر  

ث، ِٓ غ١ٌ أْ صْىٌ دنٌّ أٚ صضنُ د٨ٛةُ ًٌ  . لٍٛدٕج دّْىٌ ٚمٌّ إٔو مط

أِج ِٓ ؽٙز ث٨٘ضّجِجس ثٌؼج١ٌّز، ف١ّىٕٙج أْ صقجًدٕج ٌؼٍّٙج صضّىٓ ِٕج ٔقٓ ثٌي٠ٓ ١ٌِ ٌٕج أػّجي 

، ٚ٘يث ٠ظٌٙ دٛٝٛؿ ِٓ صوثد١ٌ ث٢دجء ثٌْٛثؿ، إى ٠ضٌوْٛ وً ٕٟء ثٌٍُٙ إ٨ (ثٌٌ٘ذجْ)ٟ ثٌؼجٌُ ف

  .ٟؼجُِٙ ث١ٌِٟٛ ثًٌٌٞٚٞ ٚث٨فض١جؽجس ث٠ًٌٌٚٞز ٌٍؾْو

  أنىاع الصالح -7

 .أظٓ أٔٗ ٨ ٠ّىٕٕج أْ ٔمضٕٟ وً أٔٛثع ث٩ٌٚر دوْٚ ٔمجٚر ثٌمٍخ ٚثٌٌٚؿ ِغ ثّضٕجًر ثٌٌٚؿ ثٌموُ

ٚدْذخ د٩هر لٍذٕج ٨ ٔموً ... ع وغ١ٌر ٩ٌٍٚر صنضٍف دجمض٩ف ثٌظٌٚف ٚأفٛثي ثٌٕفِٕ٘جن أٔٛث

أْ أٝؼٙج فٟ ْٔك  -لوً ِج صْؼفٕٟ مذٌصٟ ثٌم١ٍٍز  -أْ ٔؼوه وً أٔٛثع ث٩ٌٚر، ٌىٕٕٟ أفجٚي 

٤ْ ٍٙٛثصٕج صضغ١ٌ وً ٚلش فْخ هًؽز ثٌٕمجٚر ثٌضٟ صىْٛ ػ١ٍٙج ثٌٕفِ، ٚثٌٚفجس ثٌضٟ . ِؼ١ٓ

دْذخ ِج ٠قوط ٧ٌْٔجْ ِٓ فٛثهط، أٚ ِج ٠ذيٌٗ ِٓ ؽٙجه، ٌٙيث ٨ ٠موً إْٔجْ أْ ٠موَ ٙجًس ٌٙج 

 .ػٍٝ ثٌوٚثَ ٍٙٛثس ػٍٝ ٠ّٔ ٚثفو

٠ٍٟٚٚ دط٠ٌمز . فّج ١ٍّٚ٠ٗ ث٦ْٔجْ ٚ٘ٛ ٠١ٖٔ غ١ٌ ِج ١ٍّٚ٠ٗ ٚ٘ٛ ِغمًّ دجٌقَْ أٚ ثٌمٕٟٛ

ج دجٌفٞجةً ثٌٌٚف١ز، ٚدط٠ٌمز ِغج٠ٌر ػٕوِج  ًٖ ... ٠ٙجؽُ دٙؾّجس ػ١ٕفزأمٌٜ ػٕوِج ٠ىْٛ ِٕضؼ

ج ػٕوِج ٠ْؤي ٔؼّز أٚ ف١ٍٞز ِج، أٚ  ًٞ ٚدط٠ٌمز أمٌٜ ػٕوِج ٠طٍخ ثٌٚفـ ػٓ مطج٠جٖ، ٚأ٠

ٚػٕوِج ٠َُٕنِ لٍذٗ دجٌضفى١ٌ فٟ ثٌؾق١ُ ٠ٚٙجح ثٌو٠ٕٛٔز ثٌّمذٍز، . ٠ضًّٛ ِٓ أؽً إٍثٌز مط١ز ِؼ١ٕز

ويٌه ػٕوِج ٠ىْٛ فٟ . ثٌّمذٍز غ١ٌ ِج ١ٍّٚ٠ٗ ػٕوِج ٠ىْٛ ِّضٍتًج دجٌٌؽجء ٚث٨ٕض١جق إٌٝ ث٤ًِٛ

ث دئػ٩ْ أٌّثً ّّج٠ٚز غ١ٌ . ِنجٌٟ غ١ٌ ِج ١ٍّٚ٠ٗ ٚ٘ٛ فٟ ٩َّ ٚأِجْ ًٌ ٚػٕوِج ٠ىْٛ ِْض١ٕ

  .ِج ١ٍّٚ٠ٗ ٚ٘ٛ ِغمًّ دج٦فْجُ دجٌُؼمُ ِٓ ؽٙز ثٌف١ٍٞز ٚؽفجف ثٌّٖجػٌ

  األرثعخ أنىاع من الصالح  -9

ع ِٓ أٔٛثع ث٩ٌٚر فْخ صم١ُْ ثٌٌّٛي إى ٨ ٠َثي ٠ٕضظٌٔج أٌِ ٙؼخ، ٚ٘ٛ أْ ٌٖٔؿ وً ٔٛ... 

ًّ ٕٟء  أْ صُمجَ ٍٟذجس ٍٚٙٛثس ٚثدضٙج٨س ٚصٖىٌُّثس: "لجي َي و َّٚ ِجىث (. ٕ:ٔصٟٔ" )فؤٍٟخ أ

  …!٠مٚو دجٌطٍذجس ٚثٌٍٚٛثس ٚث٨دضٙج٨س ٚثٌضٖىٌثس؟

  الطلجبد -11

ًّ ٕٟء  أْ صُمجَ ٍٟذجس" َي و َّٚ ثٌنطج٠ج، ٠موِٗ  ، ثٌطٍذز ٟ٘ صٌٞع أٚ ثٌضّجُ دنٚٛٗ"فؤٍٟخ أ

  .ث٦ْٔجْ ٟجٌذًج ثٌٚفـ ػٓ مطج٠جٖ ثٌقج١ٌز ٚثٌّج١ٝز

  الصلىاد -12



ث"ث٩ٌٚر ٟ٘ ثٌضٟ صموَ ١ٕتًج وٕيً هلل، ١ّْ٠ٚٙج ث١ٌٛٔجْ  ًً " أٚفٟ ٔيًٚٞ ٌٌٍح"فّج ؽجء ". ٔي

، ويٌه ٔؾو فٟ ّفٌ ٠ٖٛع دٓ "أٚفٟ ٍٙٛثصٟ ٌٌٍح"، ٠ُضٌؽُ ػٓ ث١ٌٛٔج١ٔز (ٙٔٔ:َِٗٔ)

جإىث ٔي: "١ٌّثك ًٞ ث ف٩ صؤمٌٖ أ٠ ًً ج (٘:ٖ" )ًس ٌٌٍح ٔي ًٞ ؽجء ( ٘،٘:ٗؽج)ٚ (ٖٕ:ٕٔصظ)، ٚأ٠

: ٠ٚىْٛ إ٠فجء ث٩ٌٚر ٘ىيث"... إىث ١ٍّٙش ٩ٙر ٌٌٍح ف٩ صضؤمٌ فٟ إ٠فجةٙج"فٟ ث١ٌٛٔج١ٔز دّؼٕٝ 

ٚثػو٠ٓ دؤْ ٔنوَ ثٌٌح د١ٕز ٙجهلز ِٓ ... دَ٘ؤج ٘يث ثٌؼجٌُ ٚإِجصضٕج ػٓ وً ث٤فؼجي ثٌؼج١ٌّز

 .ثٌمٍخ

ٔقٓ ٕٔفي ث٩ٌٚر ػٕوِج َِٔؼو دجفضمجً ثٌىٌثِز ث١ًٝ٤ز، ٚثٍهًثةٕج دجٌغٕٝ ثٌَِٕٟ، ٍِضٚم١ٓ ٚ

 .دجٌٌح فٟ فَْ لٍذٟ ٚثْٔقجق ًٚفٟ

ٍّٟٚٔٚ ػٕوِج َِٔؼو دؤْ ٔؼٞو ػٍٝ ثٌوٚثَ ٔمجٚر ثٌؾْو ثٌُؼظّٝ ٚثٌٚذٌ ثٌغجدش، ٚػٕوِج ٕٔيً دؤْ 

ج، ٚأًٙ ثٌقَْ ثٌ ًِ  .يٞ ٠ؼًّ ٌٍّٛسٔمضٍغ ِٓ لٍٛدٕج ؽيًٚ ثٌغٞخ صّج

أِج إىث ٝؼفٕج دجٌىًْ ُٚػؤج إٌٝ مطج٠جٔج ثٌمو٠ّز، فئٕٔج ٔىْٛ لو فٍٖٕج فٟ إ٠فجء ث٩ٌٚر، ٚ ديث 

إٔٗ ِٓ ث٤فًٞ أ٨ ٕٔيً ػٓ أْ ٕٔيً ٨ٚ : "ٔنطب دٍٚٛثصٕج ٚٔيًٚٔج، ٚصٕطذك ػ١ٍٕج ٘يٖ ثٌىٍّجس

  .ْ ٍّٟٔٚ ٨ٚ ٔفٟ، ٚثٌضٟ صطجدمٙج فٟ ث١ٌٛٔج١ٔز أٔٗ ِٓ ث٤فًٞ أ٨ ٍّٟٔٚ ػٓ أ"ٔفٟ

  االثزهبالد -13

ج ٚٔقٓ ٍِّٛء٠ٓ " ث٨دضٙج٨س"صؤصٟ دؼو ىٌه  ًٞ ف١ظ ثػضؤج، أْ ٔموَ ٩ٙر ِٓ أؽً ث٢م٠ٌٓ أ٠

ثء ػ١ٍٕج، ِٚٓ أؽً ثٌؼجٌُ وٍٗ، ِْضنو١ِٓ ػذجًر ثٌٌّٛي  َّ دقٌثًر ثٌٌٚؿ، ّجة١ٍٓ ِٓ أؽً ث٤ػ

  (.ٕ،ٕ:ٔصٟٔ" )ُ٘ فٟ ِٕٚخ  ٤ؽً ؽ١ّغ ثٌٕجُ ٤ؽً ثٌٍّٛن ٚؽ١ّغ ثٌي٠ٓ "دؤْ ٍّٟٔٚ 

  الزشكزاد-14

١ٍٓ فٟ ... ٠ٍٟ ىٌه ثٌضٖىٌثس ِّ ف١ظ ٔموَ هلل ثٌي٘ٓ، ًثفؼ١ٓ إ٠ّجٖ، ِضيو٠ٌٓ دٌوجس هللا ثٌّج١ٝز، ِضؤ

ٚدٙيث صىْٛ ٍٙٛثصٕج . دٌوجصٗ ثٌقجٌٝر، ِضطٍؼ١ٓ إٌٝ ثٌذٌوجس ثٌّمذٍز ثٌضٟ أػو٘ج ٌٍي٠ٓ ٠قذٛٔٗ

ػّو ٌٍمو١ْ٠ٓ فٟ ثٌّْضمذً صقغّٕج ًٚفٕج أْ ٔموَ هلل صٖىٌثس ٨ غ١ٕز، فئى ٔضطٍغ دؼ١ْٛ ٔم١ز إٌٝ ِج أُ 

  .٠ُٕطك دٙج ِغ فٌؿ د٩ فوٚه

  لزوم األنىاع األرثعخ لكبفخ الجشز -15

فجٌطٍذجس صٕذغ ػٓ ثٌقَْ ِٓ . صْجػو ثٌظٌٚف ٔفْٙج ػٍٝ إ٠ؾجه ٘يٖ ث٤ٔٛثع ث٤ًدؼز دغٕٝ ٚٚفٌر

. ُ صمو٠ّجس ٚثٌموًر ػٍٝ إ٠فجء ٔيًٚٔج د١ٌّٞ ٔمٟٚثٌٍٚٛثس صٚوً ِٓ ثٌغمز فٟ صمو٠. أؽً ثٌنط١ز

ٚثٌضٖىٌثس صضٌٛو ػٓ ثٌضؤًِ فٟ دٌوجس هللا ٚػظّضٗ . ٚث٨دضٙج٨س صؤصٟ ػٓ فٌثًر ثٌقخ

 . ٩ٙٚفٗ

ٚدٙيث فٟٙ . ٔقٓ ٔؼٍُ أٔٗ غجٌذًج ِج صٚوً ٘يٖ ث٤ٔٛثع ِٓ ثٌٍٚٛثس ثٌضٟ ٔضقوط ػٕٙج دغ١ٌر ٚثصمجه

ز ٤ٞ إْٔجْ صموَ ِٖجػٌٖ ثٌّضغ١ٌر ٍٙٛثس ٍِّٛءر ٌطفًج ٟٚٙجًر فذجٌْٕذ. ٔجفؼز ٨ٍِٚز ٌىً ثٌذٌٖ

ر أمٌٜ ٚث٨دضٙج٨س عجٌغز ٌّ َِ ر، ٚثٌٍٚٛثس  ٌّ َِ ِٚغ ٘يث ٠ذوٚ وّج ٌٛ … ٚثصمجًهث دجّضنوثَ ثٌطٍذجس 

صٕجّخ دج٤وغٌ ثٌّذضوة١ٓ، ثٌي٠ٓ ٨ ٠َثٌْٛ ِٞطٌد١ٓ دٛمَثس مطج٠جُ٘ ( ثٌطٍذجس)أْ ث٤ٌٚٝ 

ّٛ ثٌيٕٟ٘ فٟ صموُِٙ ( ٍٚٛثسثٌ)ٚثٌغج١ٔز . ٚصيوٌ٘ج صٕجّخ ثٌي٠ٓ صّضؼٛث فؼ٩ً دٖٟء ِٓ ثٌّْ

صٕجّخ ثٌي٠ٓ فممٛث وّجي ٔيًُٚ٘ دؤػّجٌُٙ، ( ث٨دضٙج٨س)ٚثٌغجٌغز . ثٌٌٚفٟ ٍٟٚخ ثٌف١ٍٞز

( ثٌضٖىٌثس)ٚثٌٌثدؼز . ٚ٘ؤ٨ء ٌُٙ غ١ٌر ٩ٌٍٚر ِٓ أؽً ث٢م٠ٌٓ م٩ي ٝؼفُٙ ِغ غ١ٌر فذُٙ



، ٚدٙيث ٠موًْٚ دي٘ٓ صٕجّخ ثٌي٠ٓ ٠َٕػْٛ ِٓ لٍٛد ُّ ٠ًٓ ِٓ ثٌٙ ٌّ ُٙ إٔٛثن ث١ٌٌّٞ ثٌّئذز، ِضق

ٔمٟ أْ ٠ضؤٍِٛث فٟ دٌوجس هللا ٚصؼطفجصٗ، ّٛثء دجٌْٕذز ٌّج ٚ٘ذٗ ٌٕج فٟ ثٌّجٟٝ، أٚ ٠ّٕقٗ فٟ 

ثٌقجٌٝ، أٚ ٠ؼّوٖ ٌٕج ٌٍّْضمذً، ف١ُقٍّْٛ إٌٝ ث٤ِجَ لٍٛدًج ِضمور د٩ٚر فجًر ٨ صُقو ٨ٚ صْضط١غ 

 . أْ صؼذٌِّ ػٕٙجأفٛثٖ ثٌذٌٖ 

إ٨ أٔٗ أف١جًٔج و١فّج وجْ فجي ثٌي٘ٓ، إى ٘ٛ ٠ضموَ ٔقٛ وّجي ثٌٕمجٚر ٚلو دوأ فؼ٩ً فٟ ثٌضموَ، ٠ٍّٟٚ 

ج هلل ٍٙٛثس غ١ٌ  ًِ دٙيٖ ث٤ٔٛثع ث٤ًدؼز ؽ١ّؼٙج فٟ ٚلش ٚثفو، ٠ٚىْٛ و١ٍٙخ ٨ ٠ُٛٙف، ِمو

د١ّٕج ٔقٓ أٔفْٕج ٨ ٔفُٙ، ف١ضموَ  ِٛٙٛفز ػظ١ّز ثٌٕمجٚر، ٚثٌٌٚؿ ٔفْٗ ٠ٖفغ دؤٔجس ٨ ٠ُٕطك دٙج،

، دً ٨ٚ ٠موً  ُْ ث ػظ١ّز ٨ ٠ٕطك دٙج فَ ًً هلل فٟ صٍه ثٌْجػز ِْٕىذًج دط٠ٌمز ٨ ٠ُؼذٌ ػٕٙج، ٟجٌذًج أِٛ

 .ثٌي٘ٓ أْ ٠ْضٌؽؼٙج فٟ ٚلش آمٌ

  ... دٙيث ٠قوط أٔٗ فٟ أ٠ز هًؽز ٠ىْٛ ف١ٙج ث٦ْٔجْ، ٠ؾو ٔفْٗ أف١جًٔج ٠موَ ٍٙٛثس ٔم١ز ِموّز

ه إلٍهب أنفضنبن -16   ىع الصالح الزً نىجِّ

ِغ ىٌه ٠ٍَِٕج فٟ صموِٕج فٟ ثٌق١جر ٚٔٛثٌٕج ثٌف١ٍٞز أْ ٔٙوف دج٤فٌٜ إٌٝ صٍه ث٤ٔٛثع ِٓ 

ث٩ٌٚر ثٌضٟ صَُْىخ، إِج ِضؤٍِز فٟ ث٤ًِٛ ثٌّمذٍز ثٌٚجٌقز، أٚ فٟ غ١ٌر ثٌقخ، أٚ ػٍٝ ث٤لً أْ 

نجٙز دجٌّذضوة١ٓ، ١ٌٌصفغ ٌطٍخ ثٌف١ٍٞز أٚ ١ٌَٕع ٠ٕطك ث٦ْٔجْ دؤوغٌ ثصٞجع ِٚضذًؼج ثٌّمج١٠ِ ثٌ

مطؤ ِج، ٚإ٨ فئٔٗ ٨ ٠ّىٕٕج أْ ٔذٍغ صٍه ثٌوًؽجس ثٌْج١ِز ٩ٌٍٚر ثٌضٟ ٔضقوط ػٕٙج، ِجٌُ صٌصفغ 

  ".ث٨دضٙج٨س"أى٘جٕٔج ل٩١ًٍ دوًؽجس ِٕضظّز فضٝ صًٚ إٌٝ 

  الزة ٌضع أصبس األنىاع األرثعخ من الصالح -17

ِج "دٙيث ٠ضقمك ِج ل١ً ػٕٗ . ِغج٨ً فٟ صؤ١ِّ ٘يٖ ث٤ٔٛثع ث٤ًدؼز ِٓ ث٩ٌٚرٚ٘خ ٌٕج ثٌٌح ٔفْٗ 

 ِٗ  (.ٔ:ٔأع" )ثدضوأَ ٠ْٛع ٠فؼٍُٗ ٠ٚؼٍُّ د

" ٠ج أدضجٖ إْ أِىٓ فٍضؼذٌ ػٕٝ ٘يٖ ثٌىؤُ: "دمٌٛٗ" ثٌطٍذجس"ٌمو ثّضنوَ ثٌٕٛع ث٤ٚي أٞ  -ٔ

" إٌٟٙ إٌٟٙ ٌّجىث صٌوضٕٟ": ، ِٚج ًصً دٗ ثٌٕذٟ فٟ ثًٌَِّٛ ػٍٝ ٌْجٔٗ لجة٩ً (ٕٙ:9ِٖش)

(َِٔ:ٕٕ.) 

ج  -ٕ ًٞ وصه ػٍٝ ث٤ًٛ: "ػٕوِج لجي" ث٩ٌٚر"ثّضنوَ أ٠ ثٌؼًّ ثٌيٞ أػط١ضٕٟ ٤ػًّ لو . أٔج ِؾَّ

ج(:ٔ:٠ٗٛ" )أوٍّضُٗ  ًٞ ج ِمو١َّّٓ فٟ ثٌقك: "، ٚأ٠ ًٞ " ٤ؽٍُٙ ألّوُ أٔج ىثصٟ ١ٌىٛٔٛث ُ٘ أ٠

(ٛ٠ٔ9:ٔ:.) 

ٙج ث٢ح أ٠ًو أْ ُ٘ؤ٨ِء ثٌي٠ٓ أػط١ضٕٟ ٠ىْٛٔٛ ِؼٟ ف١ظ أ٠ُّ: "ػٕوِج لجي" ث٨دضٙج٨س"ثّضنوَ  -ٖ

٠ج أدضجُٖ ثغفٌ ٌُٙ ٤ُٔٙ ٨ : "أٚ ػٕوِج لجي(. :ٔ:٠ٕٗٛ" )أوْٛ أٔج ١ٌٕظٌٚث ِؾوٞ ثٌيٞ أػط١ضٕٟ

 (. ٖٕ:ٌٖٗٛ" )٠ؼٍّْٛ ِجىث ٠فؼٍْٛ

ٖ ػٓ أفّون أ٠ٙج ث٢ح ًحَّ ثٌّْجِء ٚث٤ًٛ، ٤ٔه أمف١ش ٘ي: "دمٌٛٗ" ثٌضٖىٌثس"ثّضنوَ  -ٗ

ر أِجِه. ثٌقىّجِء ٚثٌفّٙجِء ٚأػٍٕضٙج ٥ٌٟفجي ٌَّ " ٔؼُ أ٠ٙج ث٢ح ٤ْ ٘ىيث ٙجًس ثٌّْ

أ٠ٙج ث٢ح إٔىٌن ٤ٔه ّّؼش ٌٟ، ٚأٔج ػٍّش أٔه : "، أٚ ػٍٝ ث٤لً ػٕوِج لجي(ٕٙ،ٔٔ:ِٕ٘ش)

ٓ  صّْغ ٌٟ ًّ ف١  (.ٕٗ،ٔٔ:٠ٗٔٛ" )فٟ و



ج وً ٔٛع ػٍٝ ثٔفٌثه، إ٨ أٔٗ ٠ّىٕٕج أْ ِغ أْ ًدٕج لو ١َِّ د١ٓ ث٤ٔٛثع ث٤ًدؼز ِٓ ث٩ٌٚر، ِم ًِ و

ج أػٍٕٗ وّغجي فٟ ث٩ٌٚر ثٌضٟ  ًٞ ْٔضنوَ ث٤ٔٛثع ث٤ًدؼز فٟ ٩ٙر ٚثفور فٟ ٚلش ٚثفو، ٚ٘يث أ٠

فجٌذجفظ ثٌّولك فٟ وٍّجس ٘يٖ ث٩ٌٚر ٠موً أْ ٠ىضٖف أٔٙج ... ًٚهس فٟ مجصّز إٔؾ١ً ٠ٛفٕج

ًّجٌضٗ إٌٝ أً٘ ف١ٍذٟ دٕفِ ثٌّؼٕٝ، ديوٌٖ ٚلو ػذٌّ ثٌٌّٛي فٟ ... ثٕضٍّش ث٤ًدؼز إٔٙجف

ث ًٌٝٚر صمو٠ّٙج دغ١ٌر فٟ  ًٌ ث٤ًدؼز إٔٙجف ِٓ ث٩ٌٚر ِغ ثمض٩ف د٠١ْ فٟ ثٌضٌص١خ، ِظٙ

" دً فٟ وً ٕٟء  دجٌٍٚٛر ٚثٌوػجِء ِغ ثٌٖىٌ ٌضُؼٍَُ ٍٟذجصىُ ٌوٜ هللا: "٩ٙر ٚثفور إى ٠مٛي

أْ ٔموَ ثٌٖىٌ ( ث٨دضٙج٨س)ٚثٌوػجء  دٙيث ًغخ ِٕج أْ ٔفُٙ أٔٗ ٠ٍََ فٟ ث٩ٌٚر(. ٗ:ٙفٟ)

  .ِّضًَؽج دطٍذجصٕج
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٘يٖ ث٤ٔٛثع ثٌّنضٍفز ِٓ ث٩ٌٚر ١ٍ٠ٙج فجٌز ّج١ِز ِّٚضجٍر ٔموِٙج دجٌضؤًِ فٟ هللا ٚفوٖ دٛثّطز 

ٗ أدٖٛ ثٌقخ ثٌّّضٍب غ١ٌر، إى دٗ ٠ٕضمً ثٌي٘ٓ ٍِم١ًج دٕفْٗ فٟ ثٌقخ هلل، ِنجٟذًج هللا دؤػظُ هثٌز أٔ

ًٌٝٚر ثٌذقظ ػٓ ٘يٖ " ث٩ٌٚر ثٌٌدج١ٔز"٠ٚؼٍّٕج ّٔٛىػ . ثٌنجٗ دٗ، ِغ ٟجػضٗ هلل ٚصى٠ٌّٗ

 ".أدجٔج"ثٌقجٌز لجة١ٍٓ 

ػٕوِج ٕٔطك دؤفٛثٕ٘ج أْ هللا ًح وً ثٌّْىٛٔز ٘ٛ أدٛٔج، ٔؼضٌف إٔٔج لو ُهػ١ٕج ِٓ ثٌؼذٛه٠ز إٌٝ 

ٕٝ دىً ِنجفز إٟجٌز ثٌذمجء فٟ ٘يٖ ٔضقج" ثٌيٞ فٟ ثٌّْٛثس"ٚإى ٌٔهف لجة١ٍٓ . ثٌضذٕٟ وؤدٕجء

فٌْٕع ِٖضجل١ٓ إٌٝ ثٌّو٠ٕز ثٌضٟ . ثٌق١جر ثٌقجٌٝر، ػجد٠ٌٓ ٘يٖ ث٤ًٛ وّٓ ُ٘ فٟ ًفٍز

٨ٚ ّْٔـ ٤ٞ ٕٟء ٠فمؤج ث٨ّضقمجق ٌّٟٕٕٛج ث٤دوٞ ٌٌٖٚف ثٌضذٕٟ، . ٔؼضٌف دؤْ أدجٔج ٠مطٕٙج

 .ػوٌٗ ٌٚٙثِضٗٔجظ٠ٌٓ إ١ٌٗ وؼجً ٠قٌِٕج ِٓ ١ٌِثط أد١ٕج، ٚدٗ ٠قً دٕج غٞخ 

، ٖٔضؼً دجٌضمٜٛ وّج ١ٍ٠ك دؤدٕجء ٙجٌق١ٓ، فٕٕقٕٟ دىً "ثٌذٕٛر"فئى ٔضموَ إٌٝ ٘يٖ ثٌقجٌز ِٓ 

ٚدٙيث ٖٔٙو أْ ". ١ٌضموَُّ ثّّه: "ٟجلجصٕج، ١ٌِ ثدضغجًء ٌٕفغ مجٗ، إّٔج ٤ؽً ِؾو هللا، لجة١ٍٓ ٌٗ

ِٗ : "ًغذضٕج ٚفٌفٕج ٘ٛ ِؾوٖ، ِمضو٠ٓ دجٌيٞ لجي ْٓ ٠ضىٍُ ِٓ ٔفْ ْٓ ٠طٍخ َِ َِ ج  َِّ ِٗ، ٚأ ٠طٍخ ِؾو ٔفْ

 (.::٠ٔ1ٛ" )ِؾو ثٌيٞ أًٍَُّٗ فٙٛ ٙجهق ١ٌِٚ ف١ٗ ظٍُ

ث إى ثِض٥ ث٦ٔجء ثٌّنضجً دٙيٖ ثٌّٖجػٌ  ًٌ ج ِٓ ث١ٌّْـ ( ػوَ ث٤ٔج١ٔز)أم١ ًِ ًغخ أْ ٠ىْٛ ِقٌٚ

ج... ِٓ أؽً ٕؼذٗ( ::ًٖٚ) ًٞ ٤ٕٔج ٔفٌؿ ف١ّٕج ٔىْٛ ٔقٓ ٝؼفجَء ٚأٔضُ صىْٛٔٛ : "٠ٚمٛي أ٠

ج إٌٟ ِْضٍُ ث٠ٌٌٖؼز ثٌيٞ ٌُ ٠ٌفٜ أْ ٠ّٛس ِغ ثمٛصٗ ثٌي٠ٓ (. ٖٔ:9وٕٛ" )ل٠ٛجءَ أ ًٞ ٌٕؼذٌ أ٠

" ٚث٢ْ إْ غفٌس مط١ضُٙ ٚإ٨َّ فجُِقٕٟ ِٓ وضجده ثٌيٞ وضذش: "ُفىُ ػ١ٍُٙ دجٌّٛس لجة٩ً 

 (.ٕٖ:ٕٖمٌ)

، أٞ ثؽؼٍٕج "ٕجصمو٠ِ هللا ٘ٛ وّجٌ"١ٍ٠ك دٕج ؽًوث أْ ٔفّٙٗ دٙيث ثٌّؼٕٝ " ١ٌضموُ ثّّه"ف١ٓ ٔمٛي 

أ٠ٙج ث٢ح لجه٠ًٓ أْ ٔفُٙ ٍْٚٔه دّج ف١ٗ صمو٠ِ ثّّه، أٞ ٖٔٙو ٌه ٠ج هللا دٍْٛوٕج وٌٚف١١ٓ 

  (... ٘:ِٙٔش)دضغ١ٌّٔج ثٌٌٚفٟ، إى ٠ٌٜ ثٌٕجُ أػّجٌٕج ٠ُّٚؾوٚث أدجٔج ثٌيٞ فٟ ثٌّْٛثس 
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د١ٗ ٌٍقجي، دّؼٕٝ أْ ٠ٍّه ث١ٌْو ثٌطٍذز ثٌغج١ٔز ٟ٘ أْ ٠ٌغخ ثٌمٍخ ثٌٕمٟ فٟ ِؾٟء ٍِىٛس أ

ج فٟ ثٌمو١ْ٠ٓ، ٠ٚضؤصٝ ىٌه دطٌه ٍّطجْ ث١ٌٖج١ٟٓ ِٓ لٍٛدٕج، ٚإدجهر ّٚل  ًِ ج ف١ٛ ًِ ث١ٌّْـ ٠ٛ

ٍه هللا ػ١ٍٕج م٩ي ف٩ٚر ػذ١ٌ ثٌفٞجةً، ف١ََٕٙ ثٌَٔج ٚصٍّه ثٌطٙجًر ػٍٝ  ُّ ثٌنط١ز، ٠ٚذٌأ د

 .ذ٠ٌجء صقش ث٤لوث٠ٍَّٚه ثٌٙوٚء دضمٙمٌ ثٌغٞخ، ٚث٨صٞجع دٟٛء ثٌى. لٍٛدٕج



ػو دٗ وً ثٌىج١ٍِٓ ٚأدٕجء هللا ف١ٓ ٠مٛي ٌُٙ ث١ٌْو ث١ٌّْـ( دجٌٍّىٛس)٠ؼٕٟ  ُٚ صؼجٌٛث ٠ج : "ِج لو 

ًِعُٛث ثٌٍّىٛس ثٌَّؼوَّ ٌىُ ِٕي صؤ١ِّ ثٌؼجٌُ  (.ٕ٘:ِٖٗش" )ِذجًوٟ أدٟ 

ّٓ إ١ٌٗ ِنجٟذًج هللا ، ٤ٔٗ ٠ؼٍُ "صه١ٌؤس ٍِىٛ: "فجٌمٍخ ٠ٖضجق إٌٝ ثٌٍّىٛس دٕظٌر عجدضز ل٠ٛز ٠ٚق

ف٩ ٠موً إْٔجْ مجٟب أْ ٠ٕطك دٙيث، . دٖٙجهر ١ٌّٖٝ أٔٗ ػٕوِج ٠ؤصٟ ثٌٌح ١ّٖجًوٗ فٟ ث١ٌٌّثط

٨ٚ ٠ٌغخ ف١ٗ، ٤ٔٗ ٨ ٠ٌ٠و أْ ٠ٛثؽٗ وٌّٟ لٞجء ثٌو٠جْ ٚ٘ٛ ٠ؼٍُ أْ فٟ ِؾ١تٗ ٨ ٠ٕجي ِىجفؤر 

  ...دً ػمجدًج
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 ".١ٖتَضه وّج فٟ ثٌّْجَء ويٌه ػٍٝ ث٤ًٌٛضىٓ ِ"ثٌطٍذز ثٌغجٌغز ٥ٌدٕجء ٟ٘ 

٤ٔٗ ِجىث . ٨ ٠ّىٓ أْ صٛؽو ٩ٙر أػظُ ِٓ ث٨ٕض١جق أْ صىْٛ ث٤ًِٛ ث١ًٝ٤ز ِْج٠ٚز ٌٍّْجة١ز

ّٜٛ ثٌْؤثي ِٓ أؽً ثٌذٌٖ " ٌضىٓ ١ِٖتَضه وّج فٟ ثٌّْجِء ويٌه ػٍٝ ث٤ًٛ: "٠ؼٕٟ ثٌمٛي

ّّش ١ِٖتز هللا دٛثّط ضُٙ فٟ ثٌّْجء، ٘ىيث ١ٌش ثٌي٠ٓ ػٍٝ ث٤ًٛ ٨ ١ٌىٛٔٛث ِغً ث٩ٌّةىز؟ فىّج ص

 !٠فؼٍْٛ ١ِٖتضُٙ ثٌيثص١ز دً ١ِٖتز هللا

٘يٖ ثٌطٍذز ٨ ٠ّىٓ أْ ٠ٕطك دٙج ِٓ ثٌمٍخ إ٨ ثٌيٞ آِٓ أْ هللا ٠ودٌ وً ث٤ًِٛ ثٌّٕظًٛر ٌن١ٌٔج، 

 .دؤٔفْٕجّٛثء ث٤ًِٛ ثٌّذٙؾز أٚ ثٌّؤٌّز، ٚأٔٗ ِٙضُ دّج ٌن١ٌٔج ٚم٩ٕٙج أوغٌ ِٓ ث٘ضّجِٕج ٔقٓ 

إًثهر هللا ٟ٘ م٩ٗ وً ثٌذٌٖ ٚىٌه ومٛي : ػٍٝ أٞ ث٤فٛثي ٠ّىٓ أْ صؤمي دٙيث ثٌّؼٕٝ

فؼٕوِج (... ٕ:ٗصٝٔ" )ثٌيٞ ٠ٌ٠و أْ ؽ١ّغ ثٌٕجُ ٠نٍْٚٛ ٚإٌٝ ِؼٌفز ثٌقّك ٠ُمذٍْٛ: "ثٌٌّٛي

ٍّٟٔٚ أْ ٠ْنٍ٘ ؽ١ّغ ثٌي٠ٓ ٠ْىْٕٛ " ٌضىٓ ١ِٖتضه وّج فٟ ثٌّْجء ويٌه ػٍٝ ث٤ًٛ: "ٔمٛي

  .، إى ػٌفٛن أ٠ٙج ث٢ح(ثٌى١ْٕز ثٌّٕضٌٚر)ٟ ث٤ًٛ ٚىٌه ِغً أٌٚته ثٌي٠ٓ ّذمٛٔج إٌٝ ثٌّْجء ف
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مذَٔج "ٚثٌيٞ ٠وػٖٛ إٔؾ١ً آمٌ Supersubstantial"[5 ]أػطٕج ثٌنذَ ث١ٌِٟٛ ثٌيٞ ٘ٛ "

ّٛ ٘يث ثٌنذَ ِٓ ف١ظ أٔٗ فٛق وً ثٌّٛثه، ١ٖ٠ٌٚ ". ث١ٌِٟٛ إٌٝ ُػٍٛ ؽ٩ٌٗ ث٤ٌٚٝ ص١ٌٖ إٌٝ ّّ

فئى ٠مٛي أٔٗ . أِج ثٌغج١ٔز فض١ٌٖ إٌٝ غج٠ز ثّضنوثِٗ ٚل١ّضٗ. ٚلوثّضٗ ثٌيٞ ٠فٛق وً ثٌّنٍٛلجس

 ... ٠ظٌٙ ًٌٝٚر ثّضنوثِٗ ١ِٛ٠ًج غ١ٌ ِىضف١ٓ دؤٕٔج ثلض١ٕٕجٖ دج٤ِِ" ٠ِٟٛ"

صىْٛ ف١ٗ  فجؽضٕج ث١ِٛ١ٌز إ١ٌٗ صٍَُِٕج أْ ٔموَ ٘يٖ ث٩ٌٚر فٟ وً ث٤ٚلجس، ٤ٔٗ ٨ ٠ٛؽو ٚلش ٨

ٜ لٍخ إْٔجٕٔج ثٌوثمٍٟ دؤوٍٗ ٚصمذٍٗ ّٛ صْضنوَ " ث١ٌِٟٛ"٘يث دجٌٌغُ ِٓ أْ وٍّز . فجؽز إ١ٌٗ ١ٌضم

فٕقٓ ػج١ٌّٓ . دّؼٕٝ ٘خ ٌٕج فٟ ٘يٖ ثٌق١جر ثٌقجٌٝر أْ ٔمضجس ثٌنذَ" ثٌق١جر ثٌقجٌٝر"دّؼٕٝ 

ٗ ِجٌُ ٠ٛ٘خ ث٦ْٔجْ فٟ دؤٔه ّضٙذٗ ف١ّج دؼو ٌّٓ ٠ْضقمٛٔٗ، ٌىٕٕج ْٔؤي أْ صؼط١ٕج إ٠ّجٖ ث٢ْ، ٤ٔ

  .٘يٖ ثٌق١جر ٨ ٠ّىٓ أْ صىْٛ ٌٗ ٌٕوز ف١ّج دؼو
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صٙذٕج ثٌٌّثفُ ث١ٌٙ٦ز غ١ٌ ثٌّٕطٛق دٙج ٕىً ث٩ٌٚر ". ثغفٌ ٌٕج ِج ػ١ٍٕج وّج ٔغفٌ ٔقٓ ِج ػ١ٍُٙ"

موَ ٌٕج ٚصؼٍّٕج ٔظجَ ثٌق١جر ثٌّمذٌٛز ػٕو هللا، إى ػٓ ٠ٌٟك ثٌطٍذجس ثٌٛثًهر فٟ ّٔٛ ُّ ىػ ث٩ٌٚر ثٌ

ويٌه صُؼٍٓ ثٌٌّثفُ ث١ٌٙ٦ز . أٚٙجٔج أْ ٍّٟٔٚ ػٍٝ ثٌوٚثَ أْ ٠َٕع ػٕج ؽيًٚ ثٌغٞخ ٚثٌغُْ 

١ٌٍٍّّٚٓ ثٌط٠ٌك ثٌيٞ دٗ ٠ٕؼّْٛ دقىُ هللا ثٌٍّّٛء ًفّز ٕٚفمز، إى صٙخ ٌٕج لٛر ٌضٍط١ف فىُ 



ثغفٌ : "، ٚىٌه ػٕوِج ٔمٛيه٠جٕٔج، ِغضٚذ١ٓ فىّٗ دغفٌثْ مطج٠جٔج ػٍٝ ِغجي ػفٛٔج ٔقٓ ٣ٌم٠ٌٓ

 ".ٌٕج وّج ٔغفٌ ٔقٓ

ث ػٓ ِؼج١ٙٗ، إْ غفٌ ٌٍي٠ٓ  ًٛ ٘ىيث دغ١ٌ لٍك، فٟ عمز دٙيٖ ث٩ٌٚر، ٠ّىٓ ٧ٌْٔجْ أْ ٠طٍخ ػف

 ... ١ْ٠تْٛ إ١ٌٗ

ػٍٝ أٞ ث٤فٛثي ِٓ ٨ ٠غفٌ ِٓ لٍذٗ ٤م١ٗ ثٌيٞ أّجء إ١ٌٗ ٨ ٠ؾٍخ ٌٕفْٗ دٙيٖ ث٩ٌٚر غفٌثًٔج دً 

ثغفٌ ٌٟ وّج أغفٌ : "٠طٍخ ٌٕفْٗ ثٌْمٟٛ صقش ثٌقىُ دؤوغٌ لْٛر فٙٛ ٠مٛي ٚدؼٍّٗ ٘يث. ه٠ٕٛٔز

ج ًٞ ، ٚإى ٨ ٠قمك ِج ؽجء فٟ ٍٟذضٗ، ِجىث ٠ْضقك ّٜٛ أْ ٠ُؼجلخ دغٞخ غ١ٌ ِقضًّ ٚفىُ "أٔج أ٠

 !٨ ٠ُْضؤٔف وّج ٠فؼً ٘ٛ دؼوَ ػفٖٛ ٌٍغ١ٌ؟

إ١ٌٕج، ٤ٕٔج ّٕٕجي ثٌؼفٛ ػٕوِج  فئْ أًهٔج أْ ُٔقجوُ دجٌٌفّز ٠ٍََ أْ ٔىْٛ ًفّجء صؾجٖ ِٓ ١ْ٠تْٛ

 .ٔؼفٛ ٌٍيٞ ٠ٌٞٔج ِّٙج وجْ ِؤى٠ًج

ػٕوِج ٠ضغٕٝ وً ثٌٖؼخ دٙيٖ ث٩ٌٚر فٟ ثٌى١ْٕز ٠نٖٝ ثٌذؼٜ ٘يٖ ثٌؼذجًر ف١ّٚضْٛ فجىف١ٓ 

إ٠ج٘ج فضٝ ٨ ٠ٌدطٛث أٔفُْٙ دو٨ً ِٓ أْ ٠قٍٛ٘ج ُٚ٘ فٟ ٘يث ٨ ٠ؼٍّْٛ أُٔٙ دج٩ًٟ ٠قجٌْٚٛ 

٤ٔٗ ٨ ٠ٌ٠و أْ . ثٌيٞ ٠ٖجء أْ ٠ىٖف ٌٕج ٍّفًج و١ف ٠و٠ٓ ثٌّض١ٍّٛٓ إ١ٌٗ ٌِثٚغز ه٠جْ وً ثٌذ٠ٌٖز

٠ىْٛ ِٞج٠مًج ٌُٙ، دً ١ٖ٠ٌ إٌٝ ٠ٌٟمز إهثٔضٗ، فضٝ ٔقىُ ػٍٝ ثمٛصٕج ِضٝ أمطؤٚث فٟ فمٕج 

  .دجٌقىُ ثٌيٞ ٌٔغذٗ دجٌْٕذز ٤ٔفْٕج، ٤ْ ثٌقىُ د٩ ًفّز ٌّٓ ٌُ ٠ْضؼًّ ثٌٌفّز
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ٕج ٠غًٛ ّؤثي ١ٌِ دضجفٗ، ٚ٘ٛ إْ وٕج ٍّٟٔٚ أ٨ ٔؼجٟٔ ِٓ ثٌضؾٌدز فى١ف صضَوٝ لٛر ثفضّجٌٕج ٘

 ؟ (ٔ:٠ٕٔغ" )ٟٛدٝ ٌٌٍؽً ثٌيٞ ٠قضًّ ثٌضؾٌدز: "وجٌمٛي

ح ٌىٕٗ ٌُ ٠ومً فٟ "٨ صّْـ ٌٕج دضؾٌدز"٨ صؼٕٟ " ٨ صومٍٕج فٟ صؾٌدز  "ثٌؼذجًر  ٌِّ ، ٤ْ أ٠ٛح ُؽ

ّٞ ص  .ؾو٠ف ٨ٚ ثّضٍُْ دفُ ٠ٌٌٕ وٌغذز ثٌّؾٌح ٔفْٗصؾٌدز إى ٌُ ٠ٚف هللا دؤ

ح، ٌىٓ ٌُ ٠ومً أفوّ٘ج فٟ صؾٌدز ٤ّٔٙج ٌُ ٠ْضٍّْج ١١ٌِٝٓ  ٌِّ ح ٠ّٚٛف ُؽ ٌِّ إدٌث١ُ٘ ُؽ

 .ٌٍّؾٌح

٠ٌ"ؽجء دؼو ىٌه  ٌِّ ّٖ ، أٞ ٨ صّْـ ٌٕج أْ ٠ؾٌدٕج ث١ٌٖطجْ فٛق ِج ٔقضًّ دً صؾؼً "ٌىٓ َِٔؾّٕج ِٓ ثٌ

  (.ٓٔ:ٖٔوٛٔ)ٔقضًّ  ِغ ثٌضؾٌدز ثٌّٕفي ٌْٕضط١غ أْ
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فج٩ٌٚر ٨ . ٘ج أٔضُ صٌْٚ ّٔٛىػ ث٩ٌٚر ثٌّمضٌؿ ػ١ٍٕج دٛثّطز ثٌو٠جْ ٔفْٗ، ثٌيٞ ٍّٟٔٚ إ١ٌٗ

ث صؾجٖ ثٌىٌثِز، ٨ٚ ّؤث٨ً ِٓ أؽً ثٌمٛر ٚثٌؼظّز، ٨ٚ  ًٌ صقٛٞ ٍٟذجس ِٓ أؽً ثٌغٕٝ، ٨ٚ فى

٘ىيث ٠موَ ث٦ْٔجْ إ٘جٔز ٕو٠ور ٌؼظّز هللا ٚؽٛهٖ إىث ِج . ثٌق١جر ث١ٌَِٕزإٕجًر إٌٝ ثٌمٛر ثٌؾْو٠ز ٚ

ث صجفًٙج غ١ٌ عجدش ًٌ ج دؤجءر ٩ٙصٗ ٠ؾٍخ ٌٕفْٗ . صٌن ثٌطٍذجس ث٤دو٠ز ٚثمضجً أْ ٠ْؤٌٗ أِ ًٞ ٚأ٠

  .غٞذًج ِػٛٛ ثّضؼطجف ثٌو٠جْ
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ى ِؤّْٙج ٌِٚصذٙج ٍّطجْ ثٌٌح ٔفْٗ، إ٨ أٔٙج ٘يٖ ث٩ٌٚر إْ دوس ٕجٍِز ٌىً ًِء ثٌىّجي، إ

... صٌصفغ دّٓ ٠ْضنوِٙج إٌٝ فجٌز ػ٠ٍٛز ّذك أْ صقوعٕج ػٕٙج، ٚصقٍُّٙ إٌٝ ٩ٙر ٍِّٛءر فٌثًر

٘يٖ ثٌضٟ دجٌقم١مز ٔؼؾَ أْ ٕٔطك دٙج، إى صفٛق وً أفىجً ثٌذٌٖ، ٨ٚ ١ّ٠َ٘ج ٙٛس أٚ فٌوز 

٨ ٠ٚفٗ ٌْجْ دٌٖ ِقوٚه، دً ٠ْٕىخ دغٕٝ وّج  فئى ٠ْض١ٌٕ ثٌي٘ٓ دجْٔىجح ًٔٛ ّّجٚٞ...! ٌْجْ

ِٓ ٠ٕذٛع غ٠ٌَ فٟ أى٘جٕٔج، ٚصضقوط ِغ هللا دط٠ٌمز ٨ صُٛٙف، ٚصُؼذٌِّ فٟ ألٌٚ ٍِٓ ِّىٓ ػٓ 

أٚ )أًِٛ ػظ١ّز ٨ ٠موً ثٌي٘ٓ أْ ٠ؼذٌِّ ػٕٙج أٚ ٠ٌٚ٠ٙج دٌْٙٛز دقْخ لوًصٗ ثٌذ٠ٌٖز ثٌّؾٌهر 

 (. ثٌّقوٚهر

 الصلىاد المنضكجخ العىامل الزً رضبعذ على -26

ف١ٍضٙخ ( دجٌٕوثِز)أْ ٠ؼوه ث٤ّذجح ثٌضٟ صغ١ٌ ثٌمٍخ  -ِّٙج دٍغش مذٌصٗ  -ٌىٓ ِٓ ٌٗ ثٌموًر 

 … ٌىٕٕج ٔيوٌ أِغٍز ل١ٍٍز! ِٖضؼ٩ً دجٌٕجً ٚصقغٗ ٌٍٍٚٛثس ثًٌٛػز ثٌؼظ١ّز ثٌغ١ٌر؟

 .أف١جًٔج ثٌضْذ١ـ دّمطغ ِٓ ثٌَّث١ٌِ ٠ذؼظ ف١ٕج ٩ٙر فجًر• 

 .َ ثٌضٍق١ٓ ٌٚٛس أفو ث٨مٛر ٠غ١ٌ ث٤ى٘جْ ثٌنجٍِز إٌٝ ثدضٙج٨س وغ١ٌرٚأف١جًٔج ثْٔؾج• 

 .٠ٍٙخ غ١ٌر ِٓ ُ٘ ِؼٗ( دجٌضْذ١ـ)ويٌه ٠ٌٟمز ثٌٕطك ٚثٌٛلجً ثٌيٞ ٌٌٍُّٔ • 

أٝف إٌٝ ٘يث ٔٚجةـ ث٦ْٔجْ ثٌىجًِ ٚثٌقو٠ظ ثٌٌٚفٟ غجٌذًج ِج ٠ٌفغ ِٖجػٌ ثٌقج٠ٌٝٓ إٌٝ • 

 .٩ٙر غ١ٕز

ج ػٕوِج ٔضيوٌ . س أك أٚ ػ٠ََ ٌو٠ٕج أْ ُٔقًّ إٌٝ ٔوثِز وجٍِزويٌه ٠ّىٕٕج دٛثّطز ِٛ•  ًٞ ٚأ٠

 .دٌٚهٔج ٚإّ٘جٌٕج صٖضؼً ف١ٕج فٌثًر ثٌٌٚؿ

ج ٨ فٌٚ ٌٙج  ًٙ  .صَٕع ػٓ أى٘جٕٔج دٌٚهٔج ِٚٔٛٙج -فٟ أ٠و٠ٕج  -دٙيث ٨ ٠موً أفو أْ ٠ٖه دؤْ فٌ

  أٔٛثع ثٌٕوثِز ثٌّنضٍفز -:ٕ 

ٌٕوثِز ِٓ ِنذؤ ثٌٕفِ ثٌؼ١ّك فٙيث ١ٌِ دج٤ٌِ ثًٌْٙ فضٝ أِج ػٓ و١ف أٚ دؤٞ ٠ٌٟك صٕضؼ ٘يٖ ث

 .ٔضذؼٗ

غجٌذًج م٩ي ثٌذٙؾز ثٌضٟ ٨ ٠ؼذٌّ ػٕٙج ٚثٌقيثلز ثٌٌف١ؼز صظٌٙ عٌّر ثٌٕوثِز ثٌؾ١ٍٍز ثٌّموثً، -ٔ 

فضٝ صظٌٙ دجٌفؼً ٌٙمجس صُؼذٌّ ػٓ ثٌفٌؿ ثٌيٞ ٨ ٠ُٛٙف ٨ٚ ٠ُؼذٌ ػٕٗ، ٚصّْغ دٙؾز ثٌمٍخ 

  .٠٩ز ث٤ك ثٌّؾجًٚٚدٙؾز ثٌض١ًٍٙ فٟ ل

أف١جًٔج ٠نفٟ ثٌؼمً ٔفْٗ فٟ ّٙش وجًِ فٟ ٘وٚء ػ١ّك، فضٝ أٔٗ ِٓ هٖ٘ضٗ ِٓ ث٨ّضٕجًر  -ٕ

ثٌّفجؽتز صضٛلف ثٌىٍّجس ٚصذٌٙ ثٌٌٚؿ فٟ ِٙجدضٙج، فضقضفع دّٖجػٌ٘ج هثمٍٙج، أٚ صٕفه ٚصْىخ 

  .ًغذجصٙج هلل دضٕٙوثس ٨ ٠ُٕطك دٙج

  .ٚفَْ ٨ صموً أْ صضٌؽُ ٘يث ثٌٖؼًٛ إ٨ دجٌوِٛعأف١جًٔج إى صّضٍب دٕوثِز ٕو٠ور  -ٖ

  ّؤثي دنٚٛٗ ثٌوِٛع -1ٕ



ج، ٤ٔٗ أف١جًٔج صْٕىخ : ؽٌِج١ُٔٛ ًِ إٕٟٔ دٞؼفٟ ٨ أؽًٙ ٘يٖ ثٌّٖجػٌ ثٌنجٙز دجٌٕوثِز ؽ٩ًٙ صج

فئٕٟٔ دٛثّطز ث٨فضمجه ث٦ٌٟٙ أٔضؼٔ دفٌؿ ٨ ٠ٛٙف، ثٌيٞ صضقوط . ثٌوِٛع ػٕو صيوٌٞ مطج٠جٞ

أظٓ أٔٗ ٨ صٛؽو أّّٝ ِٓ ٘يٖ . ث ثٌفٌؿ صؤوو ٌٟ أ٨ أ٠ؤُ ِٓ غفٌثْ مطج٠جٞػٕٗ، ٕٚور ٘ي

ٌىٓ ٠قوط إٟٔٔ أف١جًٔج ثٕضجق . ثٌقجٌز ثٌي١ٕ٘ز، فم٠ ٌٛ وجْ ٧ٌْٔجْ إِىج١ٔز أْ ٠ْضوػ١ٙج ِضٝ أًثه

إٌٝ ٘يٖ ثٌٕوثِز ٚصٍه ثٌوِٛع، ٚأٝغ أمطجةٟ ٚمطج٠جٞ لوثَ ػ١ٕجٞ، ِٚغ ىٌه ثػؾَ ػٓ ثّضؼجهر 

٘ىيث . ٌغ٠ٌَر، دً صؾف ػ١ٕجٞ ٚصمْٛ ِغً فؾٌ ٙٛثْ ٍٙو، ٨ صمطٌثْ هِؼز ٚثفورثٌوِٛع ث

لوً ِج أٔضؼٔ دجٌوِٛع ثٌغ٠ٌَر، ٌىٕٕٟ أفَْ دْذخ ػؾَٞ ػٓ ثّضؼجهصٙج ٌِر أمٌٜ ػٕوِج 

  .أ٠ًو
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َ فٟ . صؼذش فٟ صُّٕٙوٞ: "ج٠جٔج ثٌضٟ صٕنِ لٍٛدٕج وّج ل١ًفجٌذىجء ثٌّضْذخ ػٓ ٚمَثس مط -ٔ ّٛ أػ

ح فٌثٕٟ ّٚ ج(ٙ:َِٙ" )وً ١ٌٍز ٠ٌٌّٞ ٚدوِٛػٟ أى ًٞ ث ٩١ًٌٚ : "، ٚأ٠ ًً . ثّىذٟ ثٌوِٛع وٌٕٙ ٔٙج

 .، ٘يٖ ثٌوِٛع صٚوً دط٠ٌمز ِؼ١ٕز(ٕ:1ٌِٔث " )٨ صىفَّ فولزُ ػ١ٕهِ . ٨ صؼطٟ ىثصِه ًثفزً 

ثٌٚجهًر ػٓ ثٌضؤًِ فٟ ث٤ًِٛ ثٌٚجٌقز ٚث٨ٕض١جق إٌٝ ثٌّؾو  دط٠ٌمز أمٌٜ صؤصٟ ثٌوِٛع -ٕ

فئى صضؼطٔ أٔفْٕج . ثٌّمذً، إى صضوفك هِٛع غ٠ٌَر ٔجدؼز ػٓ فٌؿ ٨ ٠ّىٓ وضّجٔٗ ٚص١ًٍٙ د٩ فوٚه

ث ٩١ًٌٚ . ِضٝ أؽُٟء ٚأصٌثَءٜ لوثَ هللا: "إٌٝ هللا ثٌقٟ ثٌمو٠ٌ صمٛي ًً ث ٔٙج ًَ " ٙجًس ٌٟ هِٛػٟ مذ

َِ " )٠ًٚ ٌٟ فئْ غٌدضٟ لو ٟجٌش: "ٍٕز ىٌه دذىجء ٠ِٟٛ ٚٔق١خ لجةٍز، ِؼ(ٖ، ٕٗ:َِٕ )

٘:ٕٔٓ.) 

دط٠ٌك عجٌظ صضوفك ثٌوِٛع، ٨ ػٓ إفْجُ دجٌنط١ز ثٌٍّٙىز إّٔج دْذخ ثٌنٛف ِٓ ثٌؾق١ُ  -ٖ

٨ صومً فٟ ثٌّقجوّز ِغ ػذون : "ٚصضيوٌ ٠َٛ ثٌو٠ٕٛٔز ثٌٌّ٘خ، ٚىٌه ِغً ًػخ ثٌٕذٟ ثٌمجةً

 (.ٖٗٔ:َِٕ " )فٟ فئٔٗ ٌٓ ٠ضذًٌ لوثِه

ج ٔٛع آمٌ ِٓ ثٌوِٛع، ٨ ٠ْٕىخ دْذخ ِؼٌفز ث٦ْٔجْ ٌٕفْٗ إّٔج دْذخ لْٛر  -ٗ ًٞ ٠ٛؽو أ٠

ٚؽجء فٟ ث٦ٔؾ١ً ػٓ ثٌٌح أٔٗ دىٝ ِٓ . ث٢م٠ٌٓ ٚمطج٠جُ٘، فّٚٛة١ً وجْ ٠ذىٟ ٤ؽً ٕجٚي

َّٟ ٠ج ١ٌش ً: "إى ٠مٛي ث٤م١ٌ. أؽً ِو٠ٕز أ١ًٍُٕٚ وّج فؼً إ١ًِج فٟ ث٠٤جَ ثٌْجدمز أّٟ ِجء ٚػ١ٕ

ث ٩١ًٌٚ لَضٍَٝ دٕش ٕؼذٟ ًً  (.9:ٔإً" )٠ٕذٛع هِٛع فؤدىٟ ٔٙج

إٟٔ لو أوٍُش ثٌٌِجه ِغً ثٌنذَ َِٚؽُش "دجٌضؤو١و ثٌوِٛع ثٌّيوًٛر فٟ ثًٌَِّٛ ثٌّجةز ٚثع١ٕٓ  -٘

، ٙجهًر ػٓ ِٖجػٌ صنضٍف ػٓ صٍه ثٌضٟ ًٚهس فٟ ثًٌَِّٛ (ٕٓٔ:9َِ " )ٌٕثدٟ دوِٛع  

ْٔجْ ثٌضجةخ، فٟٙ ٔجٕتز ػٓ ِضجػخ ٘يٖ ثٌق١جر ١ٝٚمضٙج ٚمْجةٌ٘ج، ثٌضٟ ثٌْجهُ ثٌنجٙز دج٦

  ... صٞغ٠ ػٍٝ ث٤دٌثً ثٌؼجة١ٖٓ فٟ ثٌؼجٌُ
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ث ِٓ ػ١ْٛ ؽجفز ٚلٍخ  ًٌ صٛؽو هِٛع ِنضٍفز صّجَ ث٨مض٩ف ػّج ّذك ىوٌٖ، صٍه ثٌضٟ صؤصٟ لْ

 .لجُ

ج دجٌٌغُ ِٓ إٔٔج ٨ ٔموً أْ ٔؼضمو أٔ ًِ ٤ُٔٙ ٠قجٌْٚٛ ّىذٙج د١ٕز فْٕز، مجٙز ثٌي٠ٓ )ٙج ػم١ّز صّج

ٌىٓ دجٌضؤو١و ٨ ٠ضؤصٝ ( ٌُ ٠ٕجٌٛث دؼو ثٌّؼٌفز ثٌىجٍِز أٚ ثٌضٕم١ز ِٓ آعجً ثٌنطج٠ج ثٌّج١ٝز ٚثٌقجٌٝر

ّىخ ثٌوِٛع دجٌمٛر دجٌْٕذز ٌٍي٠ٓ صموِٛث فٟ ِقذز ثٌف١ٍٞز، ٨ٚ ٔقجٚي أْ ٔضؼخ أٔفْٕج فٟ إدىجء 

فئٔٗ دٙيث صطٌؿ ثٌوِٛع ٔفِ ثٌٍّٟٚ ٚصفْو ؽٙجه٘ج ... نجًؽٟ دّقج٨ٚس ػ١ٕفزث٦ْٔجْ ثٌ



إى ٠ْضٌمٟ ى٘ٓ ... ٚص١ٕٙٙج ٚصٌدىٙج فٟ أػّجي د٠ٌٖز ٚصَٕػٙج ِٓ ث٤ًِٛ ثٌؼج١ٌز ثٌّْج٠ٚز

ج دْذخ ثٌوِٛع ثٌؼم١ّز ثٌٕجدؼز ػٓ ثٌؼٕف ًٞ   ... ثٌٍّٟٚ ١ٚ٠ٌٚ ٠ٌِ

  الثقخ فً اصزجبثخ الصالح -32

 . ٓ ٍٟٔٚ أ٨ ٌٔصجح دٕٛع ِٓ ث١ٌؤُ أٚ صضَػَع عمضٕج ِٓ ؽٙز ثّضؾجدز ٍٟذجصٕج٠ؾوً دٕج ٚٔق

٤ٔٗ ٘ىيث صُْضؾجح ... ػٕوِج ْٔىخ ٩ٙصٕج ٔغك دؤٕٔج ٕٔجي ِج ْٔؤٌٗ، إى ٨ ٖٔه فٟ ٌٚٙٛٙج إٌٝ هللا

ًّ : "٩ٙر ث٦ْٔجْ ػٕوِج ٠ؤِٓ أْ هللا ِٙضُ دٗ، ٚلجهً أْ ٠ؼط١ٗ ّؤثٌٗ، إى ٨ ٠ن١خ لٛي ثٌٌح و

ْ فإِٓٛث أْ صٕجٌُٖٛ ف١ىْٛ ٌىُ ِج   (.ٔٔ:ٌِٕٗ" )صطٍذُٛٔٗ ف١ّٕج صٍَّٚٛ

  اعززاض ثخصىص اصزجبثخ الصالح -33

. إٕٔج دجٌضؤو١و ٔؤِٓ أْ ٘يٖ ثٌغمز ِٓ ؽٙز ثّضؾجدز ٩ٙصٕج صىْٛ فْخ ٔمجٚر ث١ٌٌّٞ: ؽٌِج١ُٔٛ

أْ ٔمضٕٟ ٘يٖ ثٌغمز  أِج دجٌْٕذز ٌٕج ٔقٓ ثٌي٠ٓ ٠٨َثي لٍذٕج ٌِٞٚدًج دؤٕٛثن ثٌنطج٠ج، و١ف ٔموً

  !...ٚٔقٓ ١ٌِ ٌٕج أٞ ثّضقمجق؟
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إْ ثصَّفك ثعٕجْ ِٕىُ : "فمو إٔجً ثٌٌح ػٓ عّجً ث٨ّضؾجدز فٟ فجٌز ثصفجق ثع١ٕٓ ًِؼج إى ٠مٛي( ث)

ّٞ ٕٟء  ٠طٍذجٔ  (.1ٔ:9ِٔش" )ِٗ فئُٔٗ ٠ىْٛ ٌّٙج ِٓ لِذًَ أدٟ ثٌيٞ فٟ ثٌّْٛثسػٍٝ ث٤ًٛ فٟ أ

ٌٛ وجْ ٌىُ إ٠ّجْ ِغً فذَّز : "ويٌه فٟ فجٌز وّجي ث٠٦ّجْ، ثٌيٞ ٠ٖذٗ فذز مٌهي، إى ٠مٛي( ح)

ٓ  ٌو٠ىُ ًْ ِٓ ٕ٘ج إٌٝ ٕ٘جن ف١ٕضمً ٨ٚ ٠ىْٛ ٕٟء غ١ٌ ِّى " مٌهي ٌىٕضُ صمٌْٛٛ ٌٙيث ثٌؾذً ثٔضمِ

 (.:ٔ:ِٕٓش)

ج فٟ فجٌز ث٨ّضٌّثً فٟ ث٩ٌٚر، إى ٍٟخ ثٌٌح أْ ْٔضٌّ ِغجد٠ٌٓ دٍؾجؽز دغ١ٌ لٍك، ٚأ٠( ػ) ًٞ
ِٗ ٠مَٛ ٠ٚؼط١ٗ : "إى ٠مٛي ِٗ ٙو٠مُٗ، فئُٔٗ ِٓ أؽً ٌؾجؽض ِٗ ٌىٛٔ ألٛي ٌىُ ٚإْ وجْ ٨ ٠مَٛ ٠ٚؼط١

 (.ٔٔ:1ٌٛ" )لوً ِج ٠قضجػ

ج ث٨ّضؾجدز ٩ٌٍٚر صىْٛ عٌّر ِٓ عّجً ثٌؼطجء ( ه) ًٞ ثٌٚولز فٟ أمجه٠ٌن فٟٙ  ثغٍك ػٍٝ"ٚأ٠

 (.9ٕ:٘ٔثدٓ ١ٌّثك" )صٕمين ِٓ وً ٌٕ

ث ثٌَٚٛ ثٌؼم١ُ( ٖ) ًٌ ًَّ ل١ٛه : "ٚصىْٛ ث٨ّضؾجدز فٟ ٔمجٚر ثٌق١جر ٚأػّجي ثٌٌفّز، إى ل١ً ِٕضٙ َف

 (.1،9٘:ٙإٓ" )صْضغ١ظ ف١مٛي ٘ؤٔيث. ف١ٕتي  صوػٛ ف١ؾ١خ ثٌٌح... فَهَّ ُػمَو ث١ٌٌٕ. ثٌٌٖ

َِ " )إٌٝ ثٌٌح فٟ ١ٝمٟ ٌٙمش فجّضؾجح ٌٟ. "٩ٌٚر ِْضؾجدزٚوغٌر ث١ٌٞمجس صؾؼً ث( ٚ)

ج(. ٕٓٔ:ٔ ًٞ َّٟ إٟٔ أّّغ، ٤ٟٔ ... ٨ صٞطٙو ثٌغ٠ٌخ ٨ٚ صٞج٠مُٗ : "ٚأ٠ ف١ىْٛ إىث ٌٙك إٌ

 (.:ٕ، ٕٕ:ٕٔمٌ " )ًءٚف

ٌمو ًأ٠ضُ أٔٗ و١ف دطٌق وغ١ٌر ٕٔجي ػط١ز ث٨ّضؾجدز ٩ٌٍٚر، ٌىٟ ٨ ٠ٚطوَ أفو دج١ٌؤُ ِٓ 

 .جًٔج ٌضٍه ث٤ًِٛ ث٤دو٠ز ثٌؼظ١ّز ثٌّموثًؽٙز ١ٌّٖٝ، ّٝ

ج إٌٝ وً ٘يٖ ثٌفٞجةً ثٌْجدمز( ٍ) ًِ فئٔٗ ... ٚإْ وٕج دجٌضؤًِ فٟ دؤّٕج لو ٔؾو أٔفْٕج ِفضم٠ٌٓ صّج

دجٌضؤو١و ٨ ٠ّىٓ أْ ٠قٌَ أفو ِٓ صٍه ثٌفٌٙز ثٌضٟ ٠موِٙج هللا ٌىً ثٌّٖضجل١ٓ إٌٝ ثّضؾجدز 



ف١ؾوً دٕج أْ ٔغجدٌ دغ١ٌ ثًص١جح، ٨ٚ . ث٩ٌٚر ٠ؼط١ٗ ٌٕج ث٩ٌٚر، ٚ٘ٝ ٚػوٖ دؤْ وً ِج ٠ْؤٌٗ فٟ

٤ْ هللا فٟ . ٠ىْٛ ٌٕج أهٔٝ ٕه فٟ أٔٗ دجٌّوثِٚز ػٍٝ ث٩ٌٚر ٕٔجي وً ِج ٔطٍذٗ فْخ فىٌ هللا

إٔٗ ٨ ٠قضمٌ ثٌٍؾجؽز أٚ . ثٕض١جلٗ أْ ٠ٙذٕج ثٌّْج٠ٚجس ٚث٤دو٠جس ٠قغٕج أْ ٔٞغ٠ ػ١ٍٗ دٍؾجؽضٕج

: دٙج ٠ّٚوفٙج، ٠ٚؼو دٍطف ػظ١ُ أْ ٠ٙخ ثٌّغجد٠ٌٓ ِج ٠طٍذٛٔٗ، لجة٩ً  ٠ْضنف دٙج، دً ٠ٌُْ فؼ٩ً 

ْٓ ٠ْؤَي ٠ؤْمي. ثلٌػٛث ٠ُفضَـ ٌىُ. ثٍٟذٛث صؾوٚث. ثّؤٌَٛث صُؼطَٛث" َِ  ًَّ َّْ و ْٓ ٠طٍخ ٠ؾو. ٤ َِ ٚ . ْٓ َِ ٚ

ج(. ٓٔ،ٔٔ:9ٌٛ" )٠مٌع ٠ُفضَـ ٌُٗ  ًٞ ًّ ِج صطٍذُٛٔٗ فٟ ث٩ٌٚر ِْؤ١ِٕٓ صٕجٌُٛٔٗ : "ٚأ٠ " ٚو

ٓ  ٌو٠ىُ"، (ٕٔ:ِٕٕش)  (.:ٔ:ِٕٓش" )٨ٚ ٠ىْٛ ٕٟء غ١ٌ ِّى

 !ٌىٓ ١ٌضؤوو ىثن ثٌيٞ ٠ٌصجح فٟ ثّضؾجدز ٩ٙصٗ، أٔٗ ٌٓ ٠ُْضؾجح ٌٗ

٠ٍَِٕج أ٨ ْٔؤي هللا دمٍك، ٚىٌه وّج ٠ؼٍّٕج هث١ٔجي ثٌطٛدجٚٞ، إى ّّغ هللا ٌٗ ِٓ ث١ٌَٛ ث٤ٚي ثٌيٞ 

ج  ٕٔدوأ ف١ٗ ٠موَ ث٩ٌٚر، ٌىٕٗ ٔجي عٌّر ٩ٙصٗ دؼو  ًِ ٚ٘ىيث ١ٌضٕج ٨ ٔفضٌ فٟ غ١ٌر (. ٓٔ:ٕٔهث)٠ٛ

ٍٙٛثصٕج ثٌضٟ دوأٔج ف١ٙج، إْ صًٚٛٔج أْ ث٨ّضؾجدز لو أدطؤس، ٌت٩ صضؤؽً ث٨ّضؾجدز ثٌضٟ صٙذٙج ٌٕج 

ث ػٍٝ ثٌوٚثَ ... ثٌؼٕج٠ز ث١ٌٙ٦ز ًٌ ٘يث ِج وجْ ٠ّىٓ أْ ٠قوط فٟ فجٌز ثٌٕذٟ ثٌّيوًٛ ٌٛ ٌُ ٠ٛؽو ِغجد

ج  ٌٕٔـدغذجس فٟ ٍٙٛثصٗ م٩ي ث ًِ  (... ًغُ أْ ث٨ّضؾجدز ٙوًس ِٓ ث١ٌَٛ ث٤ٚي)٠ٛ

ٚ٘يٖ ٟ٘ ثٌغمز ثٌضٟ ٌٕج ... "ِٓ ثٌّف١و ٌٕج أْ ٔؤمي فٟ ثػضذجًٔج ِج لجٌٗ ث٦ٔؾ١ٍٟ ثٌطٛدجٚٞ ٠ٛفٕج

ِٗ ٠ّْغ ٌٕج إٔٗ ٠ؤٌِٔج أْ صىْٛ ٌٕج عمز وجٍِز (. ٘:٠ٔٗٛٔ" )ػٕوٖ ثُٔٗ إْ ٍٟذٕج ١ٕتًج فْخ ١ِٖتَض

أٚ ًثفضٕج ث١ٌَِٕز، ( ث٤ًٟٝ)ز ثّضؾجدز ثٌطٍذجس ثٌضٟ ١ٌْش ِٓ أؽً ٔفؼٕج دغ١ٌ ثًص١جح ِٓ ؽٙ

ٌضىٓ "ٚصؼٍّٕج ث٩ٌٚر ثٌٌدج١ٔز أْ ٠ىْٛ ٌٕج ٘يث فٟ ٍٙٛثصٕج، إى ٔمٛي . إّٔج صطجدك ١ِٖتز ثٌٌح

" ٤ٕٔج ٌْٕج ٔؼٍُ ِج ٍٟٔٚ ٤ؽٍٗ وّج ٠ٕذغٟ: "فئْ صيؤٌج وٍّجس ثٌٌّٛي. ، ٨ ١ِٖتضٕج"١ِٖتَضه

ث صٞجه م٩ٕٙج ،(1:ًٕٙٚ) ًً ٚدٛثّطز ػٕج٠ضٗ ث١ٌٙ٦ز ٠ٌفٜ . ٔوًن إٔٔج أف١جًٔج ْٔؤي أِٛ

 .ٍٟذجصٕج، ٤ٔٗ ٠ٌٜ ِج ٘ٛ ٌٚجٌقٕج دقك أػظُ ِّج ْٔضط١غ ٔقٓ

. ٘يث فوط ِغ ِؼٍُ ث٤ُِ ػٕوِج ٍٙٝ أْ ٠َٕع ِٕٗ ٩ِن ث١ٌٖطجْ ثٌيٞ ّّـ دٗ ثٌٌح ٤ؽً ٔفؼٗ

ػش إٌٟ ثٌٌح ع٩ط ٌِثس  أْ" ٌَّ صٟ فٟ : فمجي ٌٟ. ٠فجًلٕٟ ِٓ ؽٙز ٘يث صٞ َّٛ صىف١ه ٔؼّضٟ ٤ْ ل

  (.9،ٕٔ:1وٕٛ" )ثٌٞؼف صَُىًّ
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لذً وً ٕٟء ٠ؾخ أْ ٩ٔفع دىً ثػضٕجء ث١ٌٙٛز ث٦ٔؾ١ٍ١ز ثٌضٟ صؤٌِٔج أْ ٔومً ِنوػٕج ٚٔغٍك 

 :ٚ٘يث ٠ضقمك وج٢صٟ. دجدٕج ٍّٟٚٔٚ ٤د١ٕج

ج ثٌوثم١ٍز ث٤فىجً ثٌّمٍمز ٚث٨٘ضّجِجس ثٌذجٍٟز، ٍّٟٔٚ هثمً ِنوػٕج ػٕوِج َٕٔع ِٓ لٍٛدٕ• 

ٞ ِغٍك د١ٕٕج ٚد١ٓ ثٌٌح ٌّ  .ٚٔومً فٟ فو٠ظ ّ

ٍّٟٔٚ دؤدٛثح ِغٍمز، ػٕوِج ٍّٟٔٚ دٖفجٖ ِغٍمز فٟ ٘وٚء ّٚٙش وجًِ ٌيثن ثٌيٞ ٠طٍخ • 

 .ثٌمٍٛح ٨ ثٌىٍّجس

مور دق١ظ ٨ ٔىٖفٙج إ٨ هلل ٍّٟٔٚ فٟ ثٌنفجء ػٕوِج ٔىضُ ٍٟذجصٕج ثٌٚجهًر ِٓ لٍٛدٕج ٚأى٘جٕٔج ثٌّض•  

ٌيٌه ٠ؾخ أْ ٍّٟٔٚ فٟ ّٙش . أْ صىضٖفٙج( ث١ٌٖج١ٟٓ)ٚفوٖ، ف٩ صْضط١غ ثٌمٛثس ثٌّٞجهر 

وجًِ، ٨ ٌٕضقجٕٝ فم٠ ثٌض٠ٖٛٔ ػٍٝ إمٛصٕج ثٌّؾج٠ًٚٓ ٌٕج ٚػوَ إٍػجؽُٙ دّْٕٙج أٚ وٍّجصٕج 

ٍٟذجصٕج ػٓ أػوثةٕج ثٌي٠ٓ ثٌؼج١ٌز، ٚٔضؾٕخ ثٝطٌثح أفىجً ث١ٌٍّّٚٓ ِؼٕج، ٚإّٔج ٌىٟ ٔنفٟ ِغَٜ 



ثففع أدٛثح فّه ػٓ ثٌّٞطؾؼز فٟ : "٠ٌثلذٕٛٔج ٚدج٤م٘ فٟ ٚلش ث٩ٌٚر، ٚدٙيث صضُ ث١ٌٙٛز

  [.ٙ(]::ِٟ٘ " )فٕٞه
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١ٍ٠ك دٕج أْ ٔىغٌ ِٓ ث٩ٌٚر ٌٚىٓ دجمضٚجً، فئٕٔج إى ٔط١ً ث٩ٌٚر ٠ٕؾـ ػوٚٔج ثٌّجوٌ فٟ ًٍع 

 . فٟ لٍذٕجٕٟء ِج 

(. ٔ٘::َِٔ " )فجٌيد١قز هلل ًٚؿ ِْٕقك"ٟ٘ ىدجةـ فم١م١ز، ( ثٌٍٚٛثس ثٌم١ٌٚر ثٌّضؼوهر)٘يٖ 

، ِقٌلجس (ٓ٘:َِٕٕ " )ىد١قز ثٌقّو"، "ىد١قز ثٌذٌ"٘يٖ ٟ٘ صموِجس ٔجفؼز، صموِجس ٔم١ز، أٞ 

خ ؽ٠ٌ٘ٛز، صموِٙج لٍٛح ِضٛثٝؼز ِْٕقمز؛ ٚثٌي٠ٓ ٠نضذٌْٚ ٘يث ثٌٌٚؿ ثٌّٕٞذ٠ ٚثٌٍّضٙ

ٌضْضمُ ٩ٙصٟ وجٌذنًٛ لوثِه، ١ٌىٓ : "ثٌيٞ صقوعٕج ػٕٗ دمٛر فؼجٌٗ ٠ّىُٕٙ أْ ٠ْذقٛث( ٩ٌٍٚر)

َّٞ ويد١قز ِْجة١ز ٚفٍٛي ثٌّْجء ( ٩ٌٍٚر)ٌىٓ ثلضٌثح ثٌْجػز ثٌّٕجّذز (. ٔٗٔ:َِٕ" )ًفغ ٠و

 … ٠قغٕج ػٍٝ ِّجًّز ٘يث ث٤ٌِ ٔفْٗ دضى٠ٌِ ٨ةك فْذّج ْٔضط١غ

ٚدؼو موِز ثٌؼ١ٖز ثّضٌفٕج ل٩١ًٍ، . س ثٌمو٠ِ إّقك أوغٌ ِٕج ِىضف١ٌٓمو ٌٙٔج ِذ٠ًٛٙٓ دىٍّج

ِٚغ ث٠ٌَٙغ ث٤ٚي ػؤج عج١ٔز فْخ ٚػوٖ أْ ٠موَ ٌٕج فو٠غًج وج٩ًِ، ِض١ٍٍٙٓ دقٌٕٚٛج ػٍٝ ٘يٖ 

 … ثٌٛٙج٠ج

ٌمو ٕؼٌٔج دؤْ ّّٛ ث٩ٌٚر ٙجً ٚثًٝقج ٌٕج، غ١ٌ إٔٔج ٌُ ٔفُٙ ِٓ ِٕجظٌصٗ ٟذ١ؼز ث٩ٌٚر ٚثٌمٛر 

 .ٕٔجٌٙج ٚٔقضفع دٙج دّوثِٚضٕج ػ١ٍٙجثٌضٟ 

________________________________________ 

 .٘يث ث٤ح ص١ٍّي ٌٍمو٠ِ أٔط١ُٔٛٛ، ٚلو إٔجً إ١ٌٗ ثٌمو٠ِ د٩ه٠ُٛ[ ٔ]

 .ٕ:9ثٌّؤّْجس [ ٕ]

 .أٞ ثٌؼذجهر أٚ ثٌّّجًّجس ثٌنجٙز دجٌؼذجهر[ ٖ]

إى ٠ٍَِٗ أْ ٠ؼطٝ ٌٕفْٗ فضٌثس ٠ْٕٝ مجٙز دجٌٌ٘ذجْ ٠ّٚىٓ ٤ٞ ِؤِٓ ث٨ّضفجهر ِٓ ىٌه، [ ٗ]

ف١ٙج وً ٕتٛٔٗ، ١ٌِ ثّضٙضجًث دؼٍّٗ، دً ٤ؽً ٔفؼٗ ثٌٌٚفٟ ٚثٌؾْوٞ ٚثٌٕفْٟ، ٚ٘يث ٨ ٠مًٍ ِٓ 

 .أِجٔضٗ ٚفذٗ ٌؼٍّٗ وٍٛٔز إ١ٌٙز

  "On a Fresh Revision "New Tesementفٟ وضجح  Lightfoot  ىوٌ ث٤ّمف[ ٘]

ج ثٌىٍّز ث١ٌٛٔجٟٔ دؤْ وج١ّجْ ثػضّو ػٍٝ صٌؽّز ؽ 9ٕٔٗ ًّ ١ٌَٚ فٟ ثٌٕ٘ ث٩ٌص١ٕٟ ِضٌؽ

"Supersubstantialis " صٌؽّٙج  ٔٔ:ٖٚٔفِ ثٌىٍّز فٟ ٌٛ ٙ:ٔٔفٟ ِش

ِٓ . )ٚ٘ىيث ِٓ ثٌّو٘ٔ أْ وج١ّجْ ٠نطب دٙيث فٟ ِؼٌفضٗ دج١ٌٛٔج١ٔز" Quatidianum"ح

 (.ِؾّٛػز آدجء ١ٔم١ز

 ىد١قز ِمذٌٛز أِجَ هللا صقوط دؼو ىٌه ػٓ ػظّز ث٩ٌٚر ثٌم١ٌٚر ثٌٚجِضز أٔٙج[ ٙ]


