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 مقدِّمة

األػُبد يف انكُُغخ اأُلوىل ادلجكِّشح كبَذ ػُذًا وادذًا يزظاًل، ْى ػُدذ  
 احلُبح اجلذَذح، ػُذ اخلالص.

وَىو ْزا انؼُذ ْى انضيٍ كهّ، ْى انذْش اجلذَذ ثزجغُّذ ادلغُخ يف يمء 
انزٌ ْى انُىو انثبيٍ )ثؼذ اَزدهبء   -انضيٍ ومبىرّ وقُبيزّ يف انُىو انثبنش 

 طبس شلزذًا إىل احلُبح األثذَخ كههب. انزٌ -أعجىع انضيٍ( 
فُذٍ َؼُش اٌِ انؼُذ انذائى، انذْش اجلذَذ، انذْش اِيت كبيًُب يف ثطٍ 

يف  -كذقُقخ دبضشح يفشددخ   -ْزا انذْش ويزًخضًب ثّ فُّ، زلزفاًل ثّ 
 اإلفخبسعزُب.

وْكزا فؼُذ ادلغُذُخ يف أطهّ ْى ػُذ انكُُغخ. وانكُُغخ ٍْ ادزفبل قبئى 
ثؼُذ ادلهكىد انزٌ ثضؽ َىسِ َىو قُبيخ ادلغُخ ونٍ رغشة مشغّ أثذًا، ٍْ دائى 

 األثذَدخ  ثشري شبْذ دلهكىد اهلل وعط ْزا انؼبمل احلبضش، وجغى دٍ َؼُش
ثبنزذىَم ادلغزًش ذلزا انضيٍ إىل صيٍ األثذَخ انغؼُذ. فهُظ َىو يقذَّط دوٌ 

ّ وشهىسِ وعدُُّ  َىو وال شهش دوٌ شهش، فبنضيٍ ثغبػبرّ وأَبيّ وأعبثُؼ
 دىَّنزّ انكُُغخ وحتىِّنّ يف اإلفخبسعزُب إىل انذْش اِيت زلقَّقًب ثبنشجبء.

ونكٍ إٌ كبٌ قذ طبسد أػُبد يزؼذدح راد رىاسَخ زلذدح ػهً يدذاس  
أَبو انغُخ انكُغُخ انىادذح )ثضشوساد عشائشَخ وػقبئذَخ وربسخيُخ سلزهفخ(، 

ص ػهً ششَط انضيٍ: زلىس ادلُالد فظبس زلىساٌ نهزؼُُذ ألدذاس رذثري اخلال
)أػُبد انظهىس اإلذلٍ: ادلُالد واخلزبٌ وانغطبط واذلدشوة وُػدشط قبَدب    
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اجلهُم(، زلىس انفظخ ثأػُبدِ دىت َىو اخلًغني، إال أٌ يف وػٍ انكُُغدخ  
انجبطٍ أٌ انؼُذ مل َََضْل وادذًا، ويب ْزِ األػُبد إال رشكُض نُزىسجٍ يف أَبو 

انكُُغخ ثبنغش دضىس احلذس ثُؼًزّ اخلالطُخ اخلبطدخ   زلذدح رغزؼُذ فُّ
يٍ خالل دضىس انشة ادلًجذ ثُفغّ وعط شؼجّ يف عدش اإلفخبسعدزُب.   

 إال ثغش اإلفخبسعزُب وفُّ. -وال ميكٍ أٌ حنزفم ثّ  -فُذٍ ال حنزفم ثبنؼُذ 
وْكزا َظم انزؼُُذ يف انكُُغخ دائًًب رؼُُذًا ثبنضيٍ كهّ نهدضيٍ كهدّ،   

غخ رشهذ نهذْش اِيت ثزذىَههب انغشٌِّ انذائت نهضيٍ إىل صيدٍ  ورظم انكُُ
اخلالص، وَظم انضيٍ اجلذَذ يغَزؼهًُب يف انكُُغخ كذشكخ دائجخ حنى يدمء  

 يهكىد ادلغُخ وحنى اكزًبل عُبدرّ وَظشرّ يف انزبسَخ وانكىٌ.
وْزا انكزبة َزظم ثأػُبد انظهىس اإلذلٍ، ويف يقبالرّ َؼُش انقدبس  يف  

دذح انغشَخ انكبئُخ ثني ْزِ األػُبد مجُؼهب، إهنب ػُذ وادذ دائى، فًغ رهك انى
ثقبئهب أػُبدًا يزؼذدح راد رىاسَخ يزؼذدح، إال أهنب نُغذ يُفظهخ ثدأٌ ددبل   
وكأٌ كم ػُذ يُهب ْذف يف دذ رارّ، إهنب كههب وقفبد نُزىسجُخ رؼجِّش فُهدب  

ثكم ددذس يدٍ    انكُُغخ ػٍ فشدهب انغًبوٌ )انزٌ نُظ يٍ ْزا انؼبمل(
أدذاس دُبح ػشَغهب انغًبوٌ احلجُت، نزُبل نُفغهب ونهؼبمل يٍ خالذلب جتذَذًا 

 نُؼًزّ اخلبطخ انيت ٍْ جبَت يٍ جىاَت َؼًخ احلُبح اجلذَذح واخلالص.
َب نُذ انشة انزٌ قبل أٌ َُششق َىس يٍ ظهًخ، َُششق يف قهىثُب نُشي 

 هببء َىس رلذ ْزِ احلُبح. آيني.
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 صوم امليالد
اٌصىَ يف اٌىُٕغح األسشىروغُح زلىس وً عثادج ـشدَح أو مجاعُح، أِاا  

إرا أسدخ أْ ذٕجخ يف أَح ـضٍُح سودأُح ـاتذأ ”تإٌغثح ٌٍفشد ـاِتاء لاٌىا: 
؛ ألْ اٌصىَ ٘ى أوي وألىي عًّ ٌرذىًَ اٌغالح اجلغذَح “جهادن تاٌصىَ

اٌىعٍُح اٌفعَّاٌح وإٌاجذح ٌرضوُح وً عريج إىل عالح سودأُح، ٌزٌه أصثخ 
سودأُح. ـثمذس ِا َعراد اإلٔغاْ اٌصىَ، تمذس ِا ذغرمش ٔفغٗ يف عاللراها  

 ِع اهلل وذٕىشؿ أِاِٗ أعشاس احلُاج ...
وٌىٓ َىجذ ـشق وثري تني صىَ مناسعٗ ِؤلَّرًا ِٓ أجً ظشوؾ خاصاح  

ٌصىَ راذٗ وىعٍُح ٌغّى جنراص٘ا، وتني صىَ مناسعٗ تذوْ أعثاب، دثِّا يف ا
اٌشوح وذمشُّهبا ِٓ اهلل. ـّّاسعح اٌصىَ ألعثاب خاصح ذلا ٔرااج  عُثاح،   
وٌىٓ ال ذشـع دسجح اٌشوح إىل ِغرىي شاتد يف عاللرها ِع اهلل، أِا اٌصىَ 

 دثِّا يف اهلل ـئٔٗ َصري وجٕادني َشـعاْ إٌفظ ٌرذٍِّك داجًّا يف جى اهلل.
وجّاعح ـهى زلاوٌح ٔاجذح جلعً اٌصاىَ  أِا اٌصىَ تإٌغثح ٌٍىُٕغح 

تذوْ أعثاب شخصُح، ـاٌىُٕغح حتذِّد أصىاًِا عاِح دلٕاعثاخ عاِح َصاىَ  
ـُها وً اٌشعة حتد ٔظاَ ِىدَّذ، دُس حيظ وً إٔغاْ أٔٗ َمذَِّ صىِٗ 
ِع صىَ اجلّاعح ٌُذرفظ تىُأٗ ِرذذًا ِعها وصّٓ، أو تاحلشٌ وعشتاىْ  

اٌعاٍِح وادلٕرصشج تانْ واداذ. أٌ أْ اٌصاىَ    ٌعضىَرٗ يف اٌىُٕغح احلَُّح 
 اجلّاعٍ َىدِّذ األـشاد وجغُ وادذ وَمشِّهبُ إىل اهلل وعشوط ِضَٕح ٌعشَغها.

ـئرا واْ اٌصىَ اٌفشدٌ اٌزٌ َىىْ تذوْ أعثاب شخصُح َغرغُع أْ 
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َشـع ِغرىي إٌفظ وَمشِّهبا ِٓ اهلل ٌرغرمش يف عالِها وـشدها ِعٗ، ـاٌصىَ 
حتذِّدٖ اٌىُٕغح ٌىً اٌشعة َغرغُع أْ َشـع اٌىُٕغح وٍها اجلّاعٍ اٌزٌ 

إىل ِغرىي سودٍ عاٍي وَمشِّهبا ِٓ اهلل وَُذخٍها يف عالَ داجُ ِعٗ، ٘زا إرا 
 ألثً اٌشعة وٍٗ عًٍ اٌصىَ هبزٖ إٌَُّح وتذوْ متًٍّ ...

 واٌىُٕغح يف حتذَذ٘ا دلىاعُ اٌصىَ وِذَّذٗ اعرّذخ عًٍ أِشَٓ أعاعُني:
 دلٕاعثح اٌيت أودد إٌُها اٌصىَ يف دذ راهتا،ا األول:
 داجح اٌىُٕغح داجًّا وتاعرّشاس إىل اٌصىَ يف دذ راذٗ. الثاين:

و٘زاْ األِشاْ مها يف دمُمرهّا داـعاْ عظُّاْ وِهّاْ جذِّا ٌٍصاىَ  
 حيىَاْ جى٘ش اٌعثادج وٍٗ.

أِا ادلٕاعثح اٌيت أودد تاٌصىَ ٌٍىُٕغح، ـهٍ داجًّا ٔاتعاح ِآ عاش    
الص اٌزٌ أوٍّٗ ٌٕا ادلغُخ، وٍ٘ إِا ُِالدٖ أو ِىذاٗ أو لُاِراٗ، أو   اخل

دٍىي اٌشوح اٌمذط وتذء وشاصج اٌشعً تامسٗ يف اٌعامل وٍٗ، أو ذمُُُ اٌذوس 
اٌزٌ أوٍّرٗ اٌعزساء اٌمذَغح ِشمي يف لثىذلا عش اخلالص اإلذلٍ اٌزٌ واْ 

َّ ا ٌشوح اٌمذط واضغٍع سلفًُا ـُها واٌشهادج ٌٗ دىت َىَ اخلّغني إىل أْ د
 ٘ى تاٌشهادج ِٓ تعذ٘ا إىل هناَح اٌضِٓ.

واٌعاللح اٌيت ذشتظ واًل ِٓ ٘زٖ ادلٕاعثاخ تاٌصىَ وحترّٗ، ٍ٘ عاللاح  
سودُح عشَح ؼاَح يف األمهُح، إر َغرذًُ أْ ٔذخً ِصاًل يف عش ادلُالد اٌزٌ 
٘ى اعرعالْ اهلل يف اجلغذ اإلٔغاين، إرا مل ٔغاّى تفـىاسٔاا ودىاعإا    
اجلغذَح إىل ِغرىي إذلٍ. ولذ لٍٕا عاتمًا إْ اٌصىَ ٘ى اٌىعٍُح اٌُعظّاً  
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ٌرذىًَ اٌغالح اجلغذَح ـىشًَا وعاعفًُا إىل عالح سودأُح، إرًا ـال ِٕاص ِٓ 
اٌصىَ إْ وٕا ٔشَذ أْ ٔغرعٍٓ سودًُا عش اخلالص اٌماجُ وادُلعٍَٓ يف جتغُّاذ  

 اتٓ اهلل أٌ يف ُِالد ادلغُخ ...
ٌ  ـاٌىُٕغح دذ  دخ صىَ ادلُالد ٌرهُِّئ ٌىً ـشد ادلغرىي اٌشوداٍ اٌاز

ِٓ يف اٌرجغُّذ اإلذلٍ، أٌ  َغرغُع ِٓ خالٌٗ لثىي عش اخلالص اٌماجُ وادُلعٍَ
يف ُِالد ادلغُخ، ألٔٗ َغرذًُ عًٍ اإلٔغاْ اٌغثُعٍ ادلإؽّظ يف األواً   
ي واٌششب وادلالٍ٘ أْ َمثً ٘زا اٌغش اٌفاجك ٌٍغثُعح وؼري ادلعمىي دىت ٌذ

احلىّاء جذِّا. ٌزٌه إرا مل َشذفع اإلٔغاْ إىل ِا ـىق اٌغثُعح تىً وُأاٗ  
اجلغذٌ وإٌفغٍ )تاٌصىَ( دىت َرهَُّف اٌعمً ٌٍرفىري، رلاشد اٌارفىري يف   

وٌىآ  »إِىأُح اٌرجغُّذ وضشوسذٗ، ـٍٓ َغرغُع أْ َذسن ٘زا اٌغاش:  
 َمذس أْ َعشـٗ اإلٔغاْ اٌغثُعٍ ال َمثً ِا ٌشوح اهلل ألٔٗ عٕذٖ جهاٌح، وال

ألٔٗ إمنا َُذَىُ ـُٗ سودًُا. وأِا اٌشودٍ ـُذىُ يف وً شاٍء و٘اى ال   
 (15و14: 2وى 1) «َُذىُ ـُٗ ِٓ أدذ.

ـئرا اعرغاعد اٌىُٕغح أْ ذشذفع إىل ٘زا ادلغرىي اٌشوداٍ وجغاذ   
ِرجٍٍِّ تاٌصىَ وِرغهِّش، ـئهنا ذىاجٗ ادلُالد وعُذ دمُمٍ ـُصري ذلا ـشداًا  

ال ذىىْ يف ِىاجهح اٌغش اإلذلٍ ودغة تاً ذاذخً ـُاٗ     وهبجح، ألهنا
ذصاري  ”وجغذ تٍػ إىل ِغرىي عش اٌرجغُّذ، أو حبغة اٌرعثري اٌال٘ىيت: 

َّ يف اجلغذ اٌزٌ “اٌىُٕغح جغذًا عشَِّا ، أٌ حيً ـُها ادلغُخ متاًِا وّا د
غة، ـذ أخزٖ ِٓ اٌعزساء! اٌىُٕغح ٕ٘ا ال ُذعُِّذ ٌٍُّالد اٌضِين وذادشح ذاسخيُح

 تً ذعُِّذ ٌٍُّالد احلادز يف صُّّها، ُذعُِّذ ٌٍذٍىي اإلذلٍ اٌزٌ َرجغَّذ٘ا!



 أعياد الظهىر اإلهلي                                                                     21

وٕ٘ا وً ـشد يف اٌىُٕغح حيظ تئدغاط اٌىُٕغاح وَٕؽّاش يف جلَّاح    
عغاَا٘ا، إْ ٘ى أرفع تاٌصىَ ٌٕفغٗ. إرْ ـاٌصىَ ديهِّذ اٌفشد ٌمثاىي ِاا   

غُٗ ٌىً ـاشد.  ٌٍىُٕغح، واٌىُٕغح تصىَ وً أـشاد٘ا ذفخز ِا ديىٓ أْ ذع
اٌصىَ ٕ٘ا عش ذىدُذ، وعش األخز واٌعغاء َىدِّذ اإلِىأُااخ اٌفشدَاح   

 حلغاب اٌىُٕغح، وَفشِّق اٌعغاَا ادلّٕىدح ٌٍىُٕغح حلغاب األـشاد.
اٌىُٕغح ؼُٕح، داجًّا ذفُض تعغاَا٘ا تىً عخاء، يف وً ولد، تغثة 

غثة وىهناا  اعرذمالها ادلغرّش. واٌىُٕغح ِغرذمح ٌىاـح عغاَا ادلغُخ ت
سلراسج وجذَشج تاالخرُاس ِعًا، ـادلغُخ اخراس اٌىُٕغح ِٓ وعاظ اٌعاامل   
وـذا٘ا تذِٗ ٌُعٍٓ ـُها ِؼًَٕ ٌغفٗ وعّك زلثرٗ وصذق ِىاعُذٖ وأعاشاسٖ.  
واٌىُٕغح تذوس٘ا أتشصخ ٌٍعامل تىاعغح لذَغُها وأذمُاجها شاهىدًا أشثراىا   

اهتُ ؤغىهُ وصاىِهُ  جذاسج اٌىُٕغح تاخرُاس ادلغُخ ذلا، تغريهتُ ودُ
وزلثرهُ اٌيت ـالد دذود ادلىخ! ودىت اِْ وإىل األتذ ال ذضاي اٌىُٕغاح  
ذفخز ِٓ ِؼًَٕ ٌغؿ ادلغُخ وعّك زلثرٗ وأعشاسٖ، ووزٌه ِآ ِارياز   

 لذَغُها ورلذُ٘ ادلزخش يف وِٕاَض٘ا تنْ وادذ وذفشق عًٍ أوالد٘ا.
ٕا وُاؿ هتاة   ـئرا ـذصٕا ِا جيشٌ وً َىَ يف جشْ ادلعّىدَح وذفٍِ

اٌىُٕغح ِٓ وٕاض دُاهتا عش احلُاج اجلذَذج تادلغُخ، أٌ عش ادلُالد ٌىاً  
ِّذ واالتٓ  ِٓ َشَذ أْ َعرّذ، جنذ أهنا يف ٔفظ اٌىلد حترُِّ عًٍ اٌىا٘ٓ ادلع
َّذ أْ َصىِا ِعًا لثً إجشاء عش اٌعّاد دىت َرُ عاش ادلاُالد    اجلذَذ ادلع

ح واٌفشد: اٌىُٕغح ديصٍها اٌىاا٘ٓ  اجلذَذ! اٌصىَ ٕ٘ا ششط أعاعٍ ٌٍىُٕغ
واٌشّاط، واٌفشد اجلذَذ إِا َصىَ تٕفغٗ أو إْ واْ عفاًل َصاىَ أتاىاٖ   
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وإشثُٕٗ، ورٌه ٌثٍىغ ِغرىي اٌغش يف ـاعٍُرٗ وعغاجٗ وأخزٖ. اٌصىَ ٕ٘ا 
ِالصَ ٌغش اخلالص تصىسج درُّح ألٔٗ ال َعٍٕٗ ـذغة وشؤَا ـىشَح تاً  

ادلىٌىد ِٓ اجلغذ جغٌذ ٘ى، وادلىٌىد ِٓ »٘ى زلغىب ِذخاًل أعاعًُا إٌُٗ: 
(. ٕ٘ا ٍَضَ دلٓ َشَذ أْ َُىٌَذ سودًُا أْ َشذفاع  6: 3)َى  «اٌشوح ٘ى سوح

عًٍ عٍُ اٌصىَ ٌُهُِّئ اإلسادج ٌالٔرماي ِٓ دُاج دغة اجلغذ إىل دُااج  
 دغة اٌشوح.

ِا َرُ ٌٍفشد يف جشْ ادلعّىدَح داخً اٌىُٕغح ٘ى صُاؼح عٍُّح ِثُٕاح  
عًٍ ِا متَّ وِا َرُ ٌٍىُٕغح تاعرّشاس دُّٕا ذصىَ دلاُالد ادلغاُخ   أعاعًا 

وذعُِّذ ٌٗ. ـاٌىُٕغح تاعرثاس٘ا جغذ ادلغُخ اٌغشٌِّ ُوٌذخ مبُالد ادلغاُخ،  
ِّّاذ    وٍ٘ ال ذضاي لاجّح دَُّح ذشهذ ذلزا ادلُالد ومتاسعٗ تغٍغاْ دُّٕاا ذع

 أوالد اجلغذ ـرذىِّذلُ إىل أوالد اٌشوح.
ذصىَ ٌٍُّالد وً عٕح ـهٍ ذشهذ حلُاج ادلغُخ اٌايت   واٌىُٕغح دُّٕا

ِٓ َشَاذ أْ   َِ ـُها، ويف ٔفظ اٌىلد جتذِّد لىج ٌرعغٍ ِٓ ٘زٖ احلُاج ٌىً 
 َعرّذ ٌُفخز ُِالدًا جذَذًا ِٓ ُِالد٘ا، ِٓ دُاهتا، ِٓ ادلغُخ ادلىٌىد ـُها!

 (2191)نىفمرب 
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رْشغو اىنُْغخ ػيً ٍذي صىً ادلُالد ثبىشثط 
ثني اىؼهذ اىقذمي واىؼهذ اجلذَذ واىزأمُذ ػيىً  

 اىْجىاد اىيت رشري إىل جتغُّذ اىنيَخ.

 اىزبسَخ خبضغ يف ٍضَىّٔ اىنيٍِّ هلل:
اٌزبسَخ اإلٔغبين وّب َىمِّذٗ اٌؼهذ اٌمذًن اثزذاًء ِٓ األفذبح األوي يف 

َٓ ٘ى دشوخ خٍمخ ومنى رجذؤ ِٓ اهلل ٌزغزمش يف اإلٔغبْ، وَظلً  عفش اٌزىى
اهلل َذثِّش٘ب وَهُّٓ ػٍُهب ثذلَّخ ثبٌغخ دغت لقٍذ وِؾُئٍخ ِؼَُّٕخ، حبُش رجذو 
دشوخ اٌزبسَخ عىاء ػّّ دُبح اإلٔغبْ اٌفشد ؤو ػّّ دُبح جًُ ؤو ؽلؼت  

ٍِله  »٘لى   خبمؼخ خنىػًب وبِاًل ِزمًٕب دلؾُئخ اهلل وػٍّٗ اٌغبثك. فبهلل
دبؾىسح اهلل احملزىِخ وػٍّٗ »(، ووً ؽٍء بمنب جيشٌ 65: 6يت 6) «اٌذ٘ىس
(، واهلل َزذىَُّ يف دشوخ اٌضِبْ ثبٌٕغلجخ ٌنٔغلبْ   22: 2)ؤع  «اٌغبثك

َُ ثبألولبد ادلؼَُّٕلخ وحبلذود   »ربىًُّّب غبَخ يف اإلدىبَ َجٍغ بىل احلزُّخ  َدَز
 (24: 65)ؤع  «ِغىٕهُ.

 ى اهلل َغَى وى  اىزبسَخ وضخضؼٔ:اإلّغبُ إرا اجتٔ حن
ودشوخ اٌضِبْ ثبٌشغُ ِٓ ؤهنب رجذو رلشدح يف دذ راهتب وثبٌزبيل رظهلش  
وإهنب دشح وِٕفقٍخ ػٓ اإلٔغبْ، فبٌؾّظ رؾشق ورغشة، ؽبء اإلٔغلبْ  
رٌه ؤو مل َؾإ، واٌغٕخ رؼّّ ثقُفهب وؽزبئهب سغًّب ػٓ بسادرلٗ، دلإ بْ   

ووإٔٗ فبدت اٌغٍيبْ؛ وٌىٓ يف احلمُمخ اٌضِبْ َجذو ؽبسلًب ػًٍ اإلٔغبْ 
فةْ دشوخ اٌضِبْ ثىً ػظّزهب وجّّوهتب ؤخنؼهب اهلل ٌنٔغبْ ٌُقٕغ ِٕهب 
ربسخيٗ اٌشودٍ احلٍ ادلّزذ ػّّ اٌذ٘ىس اٌزٌ َغّى يف إٌهبَخ فىق دشولخ  



 71                                                                         ادلغُخ يف اىؼهذَِ

اٌضِبْ ٔفغهب، ٌٍُزذُ ثبهلل يف دُبح ؤثذَخ ال وجىد فُهب ٌؾّظ ؤو لّلش ؤو  
(، ولذ ؤومخ ادلغُخ ٘لزٖ إٌهبَلخ   22: 26: سئ فُف ؤو ؽزبء )ساجغ

 (23: 22)ِذ  «اٌغّبء واألسك رضوالْ وٌىٓ والٍِ ال َضوي.»ثمىٌٗ: 
أٍب يف ثغّبئٗ وؤسمٗ، وبىضٍِ يف حتشُّمٔ يف اىىاقغ ادلبدٌ ٍُذ وصائو، 

ربسَخ خالؿ، ربسَخ وٍّخ اهلل اٌيت اىىاقغ اإلّغبين وهى ربسَخ دٍ دائٌ، 
٘ى دشوخ رجذؤ ِٓ اهلل ورٕزهٍ بىل اهلل وِؼهب اإلٔغلبْ   ال رؼىد فبسغخ لو.

لجٍّب فىَّسُره يف اٌجيٓ ػشفزه، ولجٍّلب خشجلذ ِلٓ اٌلشدُ     »ادلفذٌ 
 (3: 6)بس  «لذَّعُزه.

واإلّغبُ إرا حتشَّك ووق ٍشُئخ اهلل ٕزٓ، أٌ ووق ٍؼشوخ اهلل ورقذَغٔ، 
اٌغبػبد ىِّاًل وإّٔ َشرفغ وى  دشمخ اىضٍبُ وضخضؼهب ثبىفؼو دلشُئخ اهلل حم

واألَبَ واٌغٌٕن بىل ربسَخ خالؿ، بىل صِٓ بذللٍ، بىل دُلبح ؤثذَلخ يف    
: 4وى 2) «٘ىرا اِْ ولذ ِمجىي، ٘ىرا اِْ َىَ خالؿ»ٍِىىد اهلل: 

 عجؼُُٕخ( ... 2: 3)ِض  «ثبٌغذاح )يف اٌفجش( ؤلف ؤِبِه ورشاين»(، 2
 اإلّغبُ إرا مل َُخضغ اىضٍبُ، عقط حتزٔ:

اٌزٌ َزذذَّي ِؾُئخ اهلل وَزجبً٘ ِؼشفزٗ ولذاعلزٗ، فةٔلٗ   ؤِب اإلٔغبْ 
َغمو ربذ دشوخ اٌضِبْ وَقًن جضًءا ُِزًب ِٓ اٌضِبْ ادلُذ. وبر ََخنلغ  
ُِِجًّّا جملبي اٌزذشُّن اٌضِين َقجخ ثبٌزبيل خبدًِب دلؾُئخ اهلل ربذ االمليشاس  

يف رٌه ادليٍك دوْ ؤْ َذسٌ ؤو َشَذ، ودوْ ؤْ َغؼذ هبزٖ ادلؾُئخ، وِضٍٗ 
ِضً صِهشَش اٌؾزبء ؤو لُظ اٌقُف، ِهُ وِشروي يف آْ وادذ، خيذَ منىاد 
 اخلٍُمخ و٘ى غًن زلجىة ذلب، َؼيُهب رٕؾُيًب وفالثخ وذبذُّدًا و٘ى ُِذ يف رارٗ!!
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 رذخُّو اهلل يف ربسَخ اإلّغبُ أدخو ؤُ ػْصش احلُبح:
الء، اٌؼهذ اٌمذًن وٍٗ ٘ى ربسَخ دٍ َزذذَّس دبٕزهً اٌىملىح وا ل  

قصخ رْبصه اهلل ادلغزَش وارصبىٔ ثبإلّغبُ ىشوؼٔ وى  دشمىخ  فُمـ ٌٕب 
ورٌه ثزذخًُّ وٍّزٗ فبٔؼًب ِٓ رؼبلت اٌغلٌٕن واألجُلبي   اىضٍبُ ادلُذ، 

 ربسخيًب ِمذَّعًب دُِّب، ٘ى ربسَخ اهلل ِغ اإلٔغبْ، وربسَخ اإلٔغبْ ِغ اهلل.
ٍْ وادذ ربسَخ ػًّ وٍّخ اهلل يف اإلٔغلبْ   ؤٌ ؤْ اٌزىساح وٍهب ٍ٘ يف آ

وربسَخ ػًّ اإلٔغبْ، وفك وٍّخ اهلل ؤو مذ٘ب. وِٓ االصٌٕن اعلُزؼٍٓ اهلل  
ثغبَخ اٌىمىح وثىً ففبرٗ، فىإمنب دشوخ اٌضِٓ آٌذ يف اٌؼهذ اٌملذًن بىل  
اعزؼالْ اهلل ثىً ففبرٗ ٌنٔغبْ ويف اإلٔغبْ، ِٓ خالي اخلنىع دلؾلُئخ  

ؾُئخ اهلل، ػبِاًل جذَذًا إلظهبس اهلل ؤو سفنهب، دُش َقجخ سفل اإلٔغبْ دل
 لذسح اهلل إلخنبع اٌجؾش.

 اإلّغبُ أٌ إّغبُ جضء ٍِ مو عفش:
وذَُْب ّقشأ األعفبس، جنذٕب حبغت ٍظهشٕب، ربسضخًب صًٍُْب حبزًب؛ إمنب إرا 
ََّقْب يف دواوؼهب وغبَزهب وّغجْب أّفغْب إىل ٍب وُهب، امزشفْب أهنب هتذف  رؼ

رارٔ ويف أّفغْب!! وْشي أّفغْب ػيً دقُقزهب، مث  إىل اعزؼالُ اهلل احلٍ يف
 ّجذأ ىْشي اهلل يف دقُقزٔ ثبىْغجخ إىُْب.

وٕ٘ب ٔىاجٗ اٌغااي: وِب لُّخ اعزؼالْ اهلل ٌنٔغبْ؟ ٕ٘ب يف اٌىالغ وً 
عش اٌزىساح واإلصلًُ!! وخالفخ اٌمُّخ اإلٔغبُٔخ واٌزبسَخ وٍٗ يف ِنلّىٔٗ  

ْ َؼشفىن ؤٔذ اإلٌٗ احلمُملٍ ودلذن   ٘زٖ ٍ٘ احلُبح األثذَخ ؤ»إٌهبئٍ! 
 (2: 65)َى  «وَغىع ادلغُخ اٌزٌ ؤسعٍزٗ.
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ٍَ ىإلّغىىبُ أُ َقزىشة إىل اهلل   ىقذ ُأػط
 ثىاعطخ ادلؼشوخ، ورىل يف صٌَُ اىضٍِ:

فبهلل دك ودُبح ؤىس ؤثذٌ، وِؼشفخ احلك ٍ٘ ٘لٍ االؽلزشان فُلٗ،    
 وِؼشفخ احلُبح دُبح، وِؼشفخ إٌىس اعزٕبسح دزُّخ ...

ِؼشفخ اهلل اٌيت َُّ٘إ وً عجٍهب ٌنٔغبْ ٍ٘ بٔمبر ٌنٔغبْ ِٓ اٌغلمىه  
وٍؼشوخ اهلل ٕىٍ  ربذ عٍيبْ اٌضِبْ ودزُّبرٗ اٌىمهُخ اٌيت رٕزهٍ ثبدلىد، 

اعزؼالّٔ ادلغزَش يف رِٕ اإلّغبُ وقيجٔ مَؼشوخ ارصبه ودت، ووجىد 
 ورٌه َٕؾئدائٌ ٍفشح ٍزذذ مبصذس اىىجىد، مضَبُ ىيذُبح واخليىد، 

دزًّب اسرمبًء فىق دشوخ اٌضِبْ واحلىادس وادلىد، وحيظ اإلٔغبْ ؤٔٗ ؤوّّ 
 ِٓ اٌضِٓ وؤػًٍ ِٓ احلىادس وؤفذق وؤثمً ِٓ ادلىد!! ألٔٗ حيظ ثبهلل!!

 اىنيَخ ادلؼقىىخ واىنيَخ ادلزجغِّذح:
وىنِ ىنٍ َزٌ اعزؼالُ اهلل ىإلّغبُ اعزؼالًّب أقىشة إىل اىنَىبه،   

األجُبه يف اخزجبس ٍؼشوىخ اهلل ػىك مىو    اقزضً رىل أُ رذخو مبوخ 
اىؼصىس دىت َزؼشَّف اإلّغبُ يف اىْهبَخ ػيً اهلل مذقٍّ ميٍ وبئق ػيىً  

ولذ اعزٍضَ  إدساك اىفشد، ودُبح أثذَخ أوعغ ٍِ اىضٍبُ ودُبح اإلّغبُ،
 رٌه ؤْ ديش اإلٔغبْ يف ػهذَٓ ِغ اهلل ِزّبَضَٓ سببَ اٌزّبَض:

ًَّ ثبٌؼهذ اٌمذًن ٍشديخ االعزؼالُ غىري ادلجبرىش   ، وديضً األوي وادلغ
 ثبىنيَخ ادلؼقىىخ،

ًَّ ثبٌؼهذ ا ذَذ،  وميثِّو االعىزؼالُ ادلجبرىش ثبىنيَىخ    واٌضبين وادلغ
 ادلزجغِّذح.

واٌفشق ثٌن اٌؼهذ اٌمذًن واٌؼهذ ا ذَذ ٍَخِّقٗ اٌمذَظ ثىٌظ اٌشعىي 
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ثبألّجُىبء قىذميًب   اهلل ثؼذ ٍب ميٌَّ اِثىبء  »يف سعبٌزٗ بىل اٌؼّّأٌُن ثمىٌٗ: 
 (6: 6)ػت  «ثأّىاع وطش  مثريح، ميََّْب يف ٕزٓ األَبً األخريح يف اثْٔ.

اعزؼالُ اهلل ؤُ اعىزؼالًّب غىري   وَزنخ ِٓ ٘زا ؤْ اٌؼهذ اٌمذًن وبْ 
ٍجبرش، أٌ ثىاعطخ ميَخ اهلل ادلىدبح ىألّجُبء ػك اىضٍبُ )قذميًب(، وػىك  

هذ ا ذَلذ فهلى اعلزؼالْ اهلل    ؤِب اٌؼاحلىادس )ثأّىاع وطش  مثريح(. 
خبسجًب ػٓ اٌزبسَخ )وٍَّّٕب ضلٓ(، دُلش  اعزؼالًّب رارًُب ٍجبرشًا )يف اثْٔ( 

َقجخ غًن لبثً ٌٍزمبدَ وٌالضلقبس ثؼذ، ربذ اٌزلبسَخ )يف ٘لزٖ األَلبَ    
( دُش فبس اٌىٍّخ جغذًا. ؤٌ ؤْ اعزؼالْ اهلل يف اٌؼهذَٓ متَّ ػًٍ األخريح

 ٌن سببًِب:ِغزىٌَن ِزّبَضَٓ ِزىبٍِ
ِٓ ٍىضىػٍ ربسضخٍ، قىأٍ اىنيَخ ادلؼقىىخ ادلىدً هبب األوي ِغزىي 

 خالي دشوخ اٌضِبْ واحلىادس ادلزغُِّشح ورؼبلت األجُبي.
واقؼٍ رايت، قىأٍ ميَخ اهلل ادلزجغِّذ غىري اىىضٍ    واٌضبين ِغزىي 

 فهى اعزؼالْ ِجبؽش، فبئك ٌٍضِٓ ِٓ خالي اٌزجغُّذ، ؤٌ ظهىس اهللاألثذٌ، 
 يف ا غذ ثال ؤدىن رغًُن.

 

 التىازي الجىهري العجيب بيه العهديه
 فيما يختص باستعالن اهلل فينا وفي ذاته

وٌىٓ األعٍىة اٌزبسخيٍ اٌزٌ اعزخذِٗ اهلل يف اعزؼالْ رارٗ يف اٌؼهلذ  
 اٌمذًن وبْ َؼزّذ ػًٍ صالصخ ِغزىَبد:

، ثبٌٕغجخ ٘ى بػيبء ِىاػُذ صُِٕخ زلذدح ٌٍؾؼت وإِخ ادلغزىي األوه:
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ِّّّهب يف ولزهب احملذد، ػٍلً   ٌىجىد٘ب وػاللزهب ثبأُلُِ األخشي. وبْ اهلل َز
ؤَذٌ لنبح ووالح وٍِىن، وبْ اهلل حيشِّوهُ وَذثِّش ػٍّهُ، ٌىٍ ِٓ خالي 

 احلشوخ واٌزذثًن ادلزمٓ َذسوىٔٗ ٘ى.
٘ى بػيبء وفبَب ورؾشَؼبد وِشاعُُ دَُٕخ وىمغُخ ِغ  ادلغزىي اىثبين:

ِهب ِٓ رمذَظ خذَّاَ وِغخ وهٕخ ٌزؼٍُُ ورمشَت اٌؾؼت ضلى اهلل، ِب َالص
 ٌىٍ ثىاعيخ اٌزيهًناد َؾؼشوْ ثٗ ٘ى.

٘ى بػيبء ٔجىاد ورىجُهبد سودُخ زبزـ دبغلزمجً   ادلغزىي اىثبىش:
اٌؾؼت ِٓ جهخ ػاللزٗ اٌذائّخ ثبهلل وثشعبٌزٗ ذببٖ ؽؼىة األسك، ورٌه 

 ٌىٍ ثبٌزىثخ واٌزمشُّة بىل اهلل َؼشفىٔٗ ٘ى.ػًٍ ؤَذٌ ؤٔجُبء َزىَّّىْ ثشوح اهلل، 
وٌىٓ ادلذ٘ؼ دمًّب ٘ى ؤْ وً ِغزىي ِٓ ٘زٖ ادلغزىَبد اٌضالس َظهش 
يف وبفخ األعفبس ثؼذ اٌذساعخ اٌؼُّمخ واٌزإًِ ؤٔٗ خيخ وبٍِخ وامذخ راد 

 ؤعٍىة ِٕيمٍ وراد ٘ذف وادذ.
ؤٌفٍ ػبَ،  اٌزَٓ رؼبلجىا يف بعشائًُ ػًٍ ِذي وبىقضبح واىىالح وادليىك

ِغ رجبَٕهُ األخاللٍ واٌذَين وبخفبق اٌىضًن ِٕهُ، صلذ ؤٔٗ وبْ جيّؼهلُ  
عٍيبْ بذلٍ وادذ، ووإهنُ فؼاًل ِؼَُّٕىْ ِٓ اهلل ٌززُُّ لقذ وادذ هلل عىاء 

 يف إٌجبح ؤو اٌفؾً.
ِغ رجبَٓ ِشارجلهُ وؤػّلبذلُ وفلفبهتُ     ومزىل اىالوَىُ واىنهْخ،
ةٔٗ جيّؼهُ واجٌت وادذ ػًٍ ِذي ولً  وبخفبق اٌىضًن ِٕهُ وفؾٍهُ، ف

اٌضِبْ وبٔىا َادؤٗ ػٓ اٌؾؼت، وَزمجٍٗ اهلل، عىاء ؤدوٖ ثإِبٔخ وِسَمً ؤو 
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 خبُبٔخ وسبشُّد.
ووبفخ إٌجىاد اٌيت فذسد ػٓ ِغئىٌٌن وغًن  ومزىل أقىاه األّجُبء،

ِغئىٌٌن ػًٍ ِذي اٌؼهذ اٌمذًن وٍٗ، َؾهذ اٌىزبة ؤهنب وبٔذ ِٓ عُبق 
ط، ولذ سبَّذ يف دُٕهب، دوْ ؤٌ اػزجبس ٌٕجبعخ ؤو لذاعخ لبئٍهب، اٌشوح اٌمذ

 ؤو ؤٌ اػزجبس ٌمجىي اٌؾؼت ذلب ؤو سفنهب.
وٌىٓ األوضش ػججًب ِٓ ٘زا، و٘ى ؤْ ٘زٖ ادلغزىَبد اٌضالس ادلزشوِّلضح  

اٌيت وبٔذ ػّبد األعٍىة اٌزبسخيٍ اٌزؼٍُّلٍ   ادليل، واىنبِٕ واىْيب،يف 
ْ رارٗ ٌؾؼت بعشائًُ ػًٍ ىىي ادلذي، صلذ٘ب اٌزٌ اعزخذِٗ اهلل العزؼال

ِشح ؤخشي ٍ٘ ثزاهتب ِزشاثيخ ِؼًب يف ودذح فبئمخ يف غبَزهب، وبمنب ِزذشِّوخ 
 ِغ اٌضِٓ ...

فبدلٍّىخ يف بعشائًُ، ؤٌ ىشَمخ احلىُ وؤعٍىة دُبح ادلٍله، ولبْ   
َزىلَّف ػٍُهب مّبْ اٌؼجبدح، واخلذِخ اذلُىٍُخ، واعزّشاس اٌىهٕىد، وخذِخ 
اهلل اٌُىُِخ، ولُبَ اٌىهٕخ ورإدَزهُ ٌىظبئفهُ وبٍِخ، ِشرجيًب دبب َٕيمٗ فلُ  
 إٌيب ِٓ جهخ عالِخ وفذخ اٌغبَخ اٌيت وبْ َزذشَّن ضلى٘ب بعشائًُ وؾؼت.

ؤٌ ٔظبَ ٍِىوُخ  -ٕ٘ب رجذو اٌىدذح اإلعشائٍُُخ يف ؽىٍهب ؤهنب رٕظُُّخ 
دَُّلخ، فبدلٍله    ؤظبَ وهٕىد ؤظبَ ٔجىَّح، وٌىٕهب يف جى٘ش٘ب ػنلىَخ 

واٌىب٘ٓ وإٌيب ٌُغىا شلضٌٍن ٌضالصخ ؤٔظّخ، ثً ُ٘ يف اٌىالغ صالصخ ؤػنبء يف 
ٍّ حيشِّوٗ اهلل  وَذثِّشٖ ضلى لقذ ِؼَُّٓ وغبَخ ٘بِخ جذِّا ثبٌٕغجخ ٌٍؼلبمل  جغُ د

 وٍٗ، و٘ى اعزؼالْ اهلل ٔفغٗ.
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ه ِٓ وساء لُبَ ٘زا ا غُ احلٍ )ؤٌ ؽؼت َمىدٖ ٍِ -فبدلؾىسح اإلذلُخ 
ُِغبق ِٓ اٌشوح  شلغىح ِٓ اهلل، وخيذِٗ وب٘ٓ ِؼَُّٓ ِٓ اهلل، وٍَهّٗ ٔيب 

رزشمَّض يف سغجخ اهلل العزؼالُ رارٔ ىيؼبمل ٍِ خاله ٕزا اجلغىٌ  اٌمذط(، 
ٍّ ادلزذشِّك ػيً طىه اىضٍِ وػيً ٍذي األجُبه،  فبهلل وبْ َُغزؼٍٓ يف احل
، وّب وبْ َُغزؼٍٓ ادلٍه ِٓ خالي ٍِىوُزٗ وّذثِّش ؤػظُ وسلٍِّـ ٌٍؾؼت

يف اٌىب٘ٓ ِٓ خالي خذِزٗ اٌىهٕىرُخ وّقبحل وؽبيف ٌٍؾؼت، وّب وبْ 
 َُغزؼٍٓ يف إٌيب ِٓ خالي والِٗ وسئاٖ وّؼضٌِّ وِؼٍُِّ ٌٍؾؼت!! 

ًِّ ذلزا ؤَنًب، ٘لى ؤْ ؽلؼت    ُِذ٘ؼ وِى وٌىٓ ال َضاي ؤِبِٕب عش 
بعشائًُ مل َىٓ اهلل َؼزّّٖ جغًّب ِٕفقاًل ػٕٗ، ثً وبْ َؼزّّٖ دبضبثخ اثٕلٗ  
اٌجىش، ثقفزٗ ؤوي ؽؼت ؤدجٗ اهلل ِٓ ثٌن ؽؼىة األسك، ودبضبثخ ػجلذٖ  

ٓ ٌُظ احملجىة، ثقفزٗ ؤوي ؽؼت َػَجَذ اهلل دغت ٔبِىط ػجبدح ِمشَّس، وٌى
يف ؽخـ ٍِىوٗ ؤو وهٕزٗ ؤو ؤٔجُبئٗ ؤو ؽؼجٗ ادلزّشِّد حبذ راهتلُ، ثلً يف   
ؽخـ ادلغَُّب، اٌزٌ عُذمِّك ِفهىَ ادلٍىوُخ يف ِؼىن احُلىُ ثبحلك اإلذلٍ، 
وعُذمِّك اٌىهٕىد يف ِؼٕبٖ اٌفذائٍ اخلالفٍ، وعُذمِّك إٌجَىح يف ِؼلىن  

ٍهُ وإثٕبء ثبحلك ؤِلبَ اهلل  اعزؼالْ اهلل ػالُٔخ وٌُظ ثبٌشِض، واٌزٌ عُّض
ثقفزٗ اإلذلُخ وبثٓ اهلل، و٘ى يف ٔفظ اٌىلذ َجمً دغت ا غذ ػجلذ اهلل  

 دغت ا غذ. «اثٓ داود»، «ِٓ ٔغً بثشاُُ٘»وةعشائٍٍُ دمًّب وىٔٗ 
 و٘ىزا ادُزغت ادلغَُّب ِٕز اٌجذء:

ؤٔٗ ٘ى ادلٍه األثذٌ، اٌزٌ ػًٍ فىسرٗ لبَ داود ووبفلخ ادلٍلىن    -
ِٓ ِلَجً اهلل، واٌزٌ بٌُٗ عزٕزهٍ ادلٍىوُخ فزغزمش سئبعلخ   ادلّغىدٌن
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شلٍىخ بعشائًُ ػًٍ وزفُٗ بىل األثذ، دبغزىي احلك اإلذلٍ وٌُظ ػًٍ 
 ِغزىي اٌزبسَخ، فال َىىْ ٌىشعُٗ أمنبء!!

ألٔٗ َىٌذ ٌٕب وٌذ ؤُؼيً اثًٕب ورىىْ اٌشئبعخ ػًٍ وزفٗ وَُذػً + »
ُِؾًنًا بذلًب لذَشًا  ىَْى سئبعزٔ ؤثًب ؤثذًَب سئُظ اٌغالَ، امسٗ ػجُجًب 

 (5و 4: 7)بػ  «ػًٍ وشعٍ داود ...وىيغالً ال هنبَخ 
اٌزٌ ػًٍ فىسرٗ لبَ وً وب٘ٓ ٌُخذَ ؤِلبَ اهلل   وأّٔ ٕى اىنبِٕ، -

وىعُو ٌٍؾؼت اٌزٌ َٕزهٍ بٌُٗ اٌىهٕىد، فزغلزمش اٌىعلبىخ يف   
 ؽخقٗ وىعُو ودُذ ٌٍفذاء وغفشاْ اخليبَب واٌقٍخ األثذٌ ثلٌن 

 اهلل وإٌبط.
اٌزٌ ثبمسٗ رٕجإ وً ٔيب وؤؽبس ثبٌشوح بىل رلُئٗ يف  وَنىُ ٕى اىْيب -

ًِء اٌضِبْ، واٌزٌ عزٕزهٍ بٌُٗ وً ٔجىَّح ووً ِؼشفخ ووً ػٍلُ يف  
فال  ٘زا اٌضِبْ، دُش َجمً ادلغُخ اعزؼالًٔب دُِّب وبِاًل هلل وٌىً بٔغبْ

ِٓ َزٕجإ ٌٗ  َِ  (4: 2)ٌى  «الؿ اهلل.وَُجقش وً ثؾش خ»حيزبط ثؼذ بىل 
وٌمذ ؤؽبس اٌؼهذ ا ذَذ بىل اٌقٍخ اٌغشََّخ اٌىبٍِخ ثٌن بعشائًُ وؾؼت 

حبُش ؤِىٓ ؤْ َُٕغت وً ِب إلعشائًُ ٌٍّغَُّب  -ؤٌ ادلغُخ  -وثٌن ادلغَُّب 
ثىً بدىبَ ودلخ يف لىٌٗ ػٓ اٌشة َغىع ادلغُخ ػٕذ ػىدرٗ ِٓ ِقش ثؼذ 

ِٓ »اخزفبئٗ ٕ٘بن ِغ ُؤِٗ وَىعف  (، 63: 2)ِلذ   «اث ِقش دػىد ِِ
و٘ى ٔفظ اٌمىي اٌزٌ لًُ ٌؾؼت بعشائًُ ػٕذ خشوجٗ ِٓ ِقش )ساجلغ  

(، ووإمنب ؽؼت بعشائًُ وبْ َزذشَّن سِضًَب يف ٔيبق 22: 2عفش اخلشوط 
 ؤومبع ادلغُخ اِيت ودُبرٗ وففبرٗ.
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ثً وسبزذ اٌقفبد ادلزجبدٌخ ثٌن ؽؼت بعشائًُ وثٌن ادلغَُّب، دإ رزذاخً 
وً ؽٍء ٌٍذسجخ اٌيت اعزيبػذ فُهب إٌجىاد ؤْ زببىلت ادلغلَُّب يف   يف 

ػجىذٌ  »وبىْجىَّح ختبطت ادلغَُّب ثقىذلب ، «بعشائًُ»ؽخـ َؼمىة ادلذػى 
(، حبُلش ديىلٓ رفغلًن٘ب    6: 26)بػ  «ػجذٌ إعشائُو»و «َؼقىة

وريجُمهب ػًٍ ادلغَُّب وػًٍ ؽؼت بعشائًُ ِؼًب ثذوْ ؤٌ ٔؾبص. و٘زا ٘لى  
ت اىزٌ َنَِ وساء رغَُخ وريقُت ادلغُخ ثبالثِ واىؼجىذ  اىغش اىؼجُ

وىٔٗ بعشائًٍُُب دمًّب، ؤو ثبحلشٌ بعلشائًُ  ٍؼًب، وثبدليل، واىنبِٕ، واىْيب، 
 .(6)احلمُمٍ، و٘ى ٘ى اثٓ اهلل دمًّب

ِٓ ٘زا َزجَُّٓ ٌٕب اٌزذاخً احلُىٌ اٌؾذَذ ثٌن ؽخقُخ ادلغَُّب وؽخقُخ 
سد ِٓ اهلل ووً سعبٌخ ووً دشوخ ؽؼت بعشائًُ، دإ بْ وً وٍّخ فذ

ثبٌٕغجخ دلٍىوٗ ؤو وهٕزٗ ؤو ؤٔجُبئٗ، سبَّذ ٌؾؼت بعشائًُ، وبٔذ رؼزّلذ يف  
ؤػّبلهب ػًٍ ؽخقُخ ادلغَُّب ورزجٗ يف رىٍُّهب ضلىٖ وغبَخ هنبئُلخ ثقلفزٗ   
ادلٍه األثذٌ واٌىب٘ٓ اٌىدُذ وإٌيب إٌبىك ثفُ ٔفغٗ اٌزٌ ػٍُٗ َزىلَّلف  

 .وجىد بعشائًُ ودُبرٗ
 مهْىرٔ،ووً ىمىط  ٍيىمٔبرْ فزبسَخ ؽؼت بعشائًُ ثىً دىادس 

بمنلب سِضَلًب يف    ّجىَّارٔ ٕى ٕى ربسَخ ادلغَُّب ّفغٔ واعزؼالّٔ،ووً ؤلىاي 
فىسح ؽؼت اخزًن ثىً ػٕبَخ وزلجخ ٌُّضً اهلل وعو ؽؼىة األسك، وَؼٍٓ 
ؽخقٗ وسمحزٗ ٌجمُخ اأُلُِ .. ودإ ِأعٍ بعلشائًُ وعلجُٗ ورإدَجبرلٗ    

                                                 
اٌزٌ بر وبْ يف فىسح اهلل مل حيغت خٍغخ ؤْ َىىْ ِؼبداًل هلل. ٌىٕٗ ؤخًٍ ٔفغٗ آخزًا »( 6)

 (5و 4: 2)يف  «جذ فبئشًا يف ؽجٗ إٌبط.فىسح ػ
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دلزىافٍخ ػًٍ ِذي اٌزبسَخ ال ديىٓ بعمبىهب ِٓ دائشح األػّبي اإلجيبثُلخ  ا
اٌيت اعزيبع اهلل ثىاعيزهب ؤْ ديزذ ثةعشائًُ خبيىاد صبثزخ وَزملذََّ لٍلُاًل   
ٌُمزشة ؤوضش فإوضش ضلى ثمُخ ؽؼىة األسك وشلبٌىهب، سبهُذًا ٌالٌزذبَ اٌزٌ 

ؽخـ اٌشة َغلىع  اٌزذّذ ثٗ بعشائًُ ِشغّخ ِغ وبفخ ُؤُِ األسك يف 
، اٌزٌ دلب ؤوًّ االٌزذبَ ثٌن اأُلُِ وبعشائًُ وفبحل االصلٌٕن يف  «ادلغَُّب»

ٔفغٗ ثبٌقٍُت، أزهذ سعبٌخ بعشائًُ اٌزبسخيُخ!! ؤو ثبحلشٌ أزهذ سعبٌخ 
 ِغَُّب اٌزبسَخ ٌزجذؤ سعبٌخ ِغُخ اأُلُِ ِغُخ احلُبح األثذَخ!!

ّغ ثٌن ؽخقُخ بعلشائًُ  و٘ىزا فةْ اٌىدذح اٌقُُّّخ اٌؼنىَخ اٌيت ذب
وؽخقُخ ادلغُخ رؾشح ٌٕب وُف ؤْ مجُغ احلىادس اٌزبسخيُخ ِلغ مجُلغ   
اٌزؾشَؼبد واٌيمىط ِغ مجُغ اٌزؼبٌُُ وإٌجىاد اٌيت عجٍَّزهب ؤعفبس اٌؼهذ 
اٌمذًن، ثبٌشغُ ِٓ وىهنب زبـ ثبٌفؼً ؽؼت بعشائًُ وٍ٘ بعشائٍُُخ دمًّب، 

ِؼشفخ غبَزهب إٌهبئُخ بال يف ؽلخـ  بال ؤٔٗ ال ديىٓ رفغًن٘ب ؤو فهّهب ؤو 
 ادلغُخ اٌزٌ ٘ى غبَخ بعشائًُ وثذاَزٗ ِؼًب!

ٕى غبَىخ اىْىبٍىط    -مَب قبه اىقذَظ ثىىظ اىشعىه  -وبدلغُخ 
و٘ى ثبٌزبيل غبَخ ادلٍىوُخ اٌيت ؤعَّغلهب داود، وغبَلخ    اىزٌ أػطبٓ ٍىعً،

زلبيل غبَلخ   إٌجىاد اٌيت ٔيمهب األٔجُبء، ثً ٘ى غبَخ بعشائًُ ٔفغلٗ، وثبٌ 
 (65: 6!! )وى «فُٗ َمىَ اٌىً»اإلٔغبْ، ألْ 

برْ فبٌؼهذ اٌمذًن ديهِّذ ٌٍّغُخ وَقىِّسٖ صًُِٕب وػًٍ ِغلشح اٌزلبسَخ   
ػًٍ ِغزىي اٌشِض، فذىادس اٌزبسَخ ظٍَّذ يف ؤػّبلهب ػًٍ ِغزىي إٌجىَّح 
رؾًن ثةدىبَ بىل ادلغُخ دإ أزهذ ػٕذٖ. وّب ظٍَّذ وً ؤٔىاع ىملىط  
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واٌىهٕىد رمشِّة اٌشوح اإلٔغبُٔخ بىل ادلغُخ احلًّ احلمُمٍ، دلإ   اٌؼجبدح
افيذِذ ثذِٗ ادلزذفِّك ػًٍ اٌقٍُت ػُبًٔب ثُبًٔب. وزٌه ظَّلذ إٌجلىاد   
رىؾف األغيُخ ادلبدَخ ادلغزؼبسح اٌيت غَّفذ دمُمخ ٍِىىد ادلغلَُّب اِيت،  

ؤَٕب٘ب ودلغٕب٘ب ٍِىىد إٌؼّخ واحلك واٌشوح واحلُبح، دإ ُؤظهشد سببًِب وس
)سئ  «سوح إٌجلىَّح »ثإَذَٕب ِٓ جهخ وٍّخ احلُبح، َغىع ادلغُخ اٌزٌ ٘ى 

67 :61) 
ؤٌ ؤْ ادلغُخ وبْ وال َضاي ِشوض اٌزىساح وٍهب ثلً وِشولض رلبسَخ    
َّ ِٓ ؤسوع اٌزؼجًناد اٌؾبٍِخ اٌيت رٕزمً ثقىسح  اإلٔغبْ اخلالفٍ وٍٗ. وٌؼ

وّشوض خلالؿ وٍِىوُلخ ورللذ     ادلغَُّب ِٓ ومؼٗ اإلعشائٍٍُ احملذود
إلعشائًُ، بىل ومؼٗ اإلٔغبين اٌىبًِ اٌزٌ َؾًّ اخلٍُمخ اٌجؾشَخ، وّشوض 
خالؿ ورلذ وٍِىوُخ فىق اٌؼبمل وٍٗ، ِب ؽب٘ذٖ دأُبي يف سئَبٖ، بر سؤي 

 ادلغَُّب وبثٓ اإلٔغبْ:
وٕذ ؤسي يف سئي اًٌٍُ وبرا ِغ ُعُذت اٌغّبء ِضً اثٓ بٔغبْ ؤرً + »

ٌمذًن األَبَ فمشَّثىٖ لذَّاِٗ. فُإػيٍ عٍيبًٔب ورلذًا وٍِىىرًب وجبء بىل ا
ٌززؼجَّذ ٌٗ وً اٌؾؼىة واأُلُِ واألٌغٕخ، عٍيبٔٗ عٍيبْ ؤثذٌ ِب ٌٓ 

 (62و 62: 5)دا  «َضوي وٍِىىرٗ ِب ال َٕمشك.
 ٘زٖ احلمُمخ وبٔذ ِٓ ؤثشص رؼبٌُُ اٌشثٌُن وادلٍهٌّن ِٓ ِؼٍٍِّّ اٌُهلىد يف 

ىقذ ”د، فىبٔىا َقشُّوْ ؤٔٗ ال رىجذ ؤٌ ٔجىَّح خبسط ادلغُخ فزشح ِب لجً ادلُال
ثو ىقذ ُخيق اىؼبمل ميىٔ  ”، “رْجَّأ األّجُبء مجُؼًب وَُب ضخزص ثأَبً ادلغَُّب وقط

ولذ وبٔذ ٘زٖ احلمُمخ ٔفغهب ٍ٘ ؤعبط اٌؼهذ ا ذَلذ   .“ٍِ أجو ادلغَُّب
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مث »ثىً أزجبٖ.  وٍٗ. وادلغُخ ٔفغٗ َاوِّذ ٘زا وَٕجِّٗ ػٍُٗ وذمُمخ جذَشح
اثزذأ )ادلغُخ( ٍِ ٍىعً وٍِ مجُغ األّجُبء َفغِّش ذلَب األٍىس ادلخزصخ ثٔ 

(، وػًٍ ؤعبط ٘زا أيجغ اإلديبْ ثبدلغُخ يف 25: 22)ٌى  «يف مجُغ اىنزت
اٌىً ثٗ وٌٗ لذ ُخٍك، اٌزٌ ٘ى لجً وً ؽٍء وفُٗ َمىَ »ر٘ٓ اٌىُٕغخ اأُلوىل 

 (65و 64: 6)وى  «اٌىً.
جٗ اٌؼٍّبء واٌشثُُّىْ ِٓ اٌُهىد ذلزٖ احلمُمخ وأؾغٍىا يف دقلش  وٌمذ أز

مجُغ احلىادس وإٌجىاد اٌيت رؾًن بىل ادلغَُّب، وّب جبءد يف األعفبس، عىاء 
اٌيت زبـ ؽخـ ادلغَُّب ٔفغٗ ؤو اٌيت زبـ ػٍّٗ ؤو ؤَبِٗ، فبعلزيبػىا ؤْ  

اخلّغلخ  جبءد يف األعلفبس   53بؽبسح ِبعَُّبُٔخ ِٕهب  236حيقٍىا ػًٍ 
يف رىاسَخ اِثبء، ورٌه دغت علجالد   626يف ؤعفبس األٔجُبء،  222و

 اٌغٕهذسًن.
وٌىٓ ٌألعف اٌؾذَذ لذ أزذً اٌؼٍّبء واٌشثُىْ ادلزإخشوْ لجً ؤَلبَ  
ادلغُخ ِجبؽشح بىل رفغًناد ػمُّخ ذلزٖ إٌقىؿ ادلضدوجخ اخلبفخ ثبدلغَُّب، 

ف ؤغشلذ احلمُمخ وىّغذ وأزذىا ثزفغًناهتُ بىل زبشجيبد خُبٌُخ وعفبع
ِؼبمل اٌؾخقُخ اٌىالؼُخ اٌيت جبء هبب ادلغَُّب؛ و٘ىزا رؾلىَّ٘ذ اإلؽلبساد   
وإٌجىاد اخلبفخ ثبدلغَُّب يف ؤر٘بْ اٌمبدح فإرٍفذ دىّهُ ػٍلً احلمُملخ   
وؤػّذ ثقبئشُ٘ ػٓ سئَخ إٌىس ػٕذِب ؤؽشق، ٘زا ثبإلمبفخ بىل امّذالي 

جت أقجبهبُ وساء ؽىٍُبد إٌبِىط. احلغبعُخ اٌشودبُٔخ ٌذي اٌشئعبء ثغ
فىبٔذ خالفخ اٌذَٓ ػٕذ اٌىهٕخ واٌفشَغٌُن وإٌبِىعٌُن واٌىزجخ ٍ٘ رلشد 
اإلرمبْ يف دفظ إٌبِىط ورشدَذ آَبرٗ، واٌزؾذد يف اٌزيهًناد واألػّلبي  
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اٌيمغُخ، ورالوح اٌقٍىاد اٌمقًنح، واٌغًنح اٌىىُٕلخ اٌذاُِلخ العلزشداد    
دهتُ اٌمذديخ. حبُش ؤْ وً ٔؾبه ؤو ػًّ ؤو غًنح ؤرلبدُ٘ وٍِىوُزهُ وعُب

برا خشط ػٓ ٘زا اخلو، ال ديىٓ ؤْ َُذغت ؤٔٗ ِبعُبين لو. دإ ادلغلَُّب  
ٔفغٗ مل َىٓ رلُئٗ يف ٔظشُ٘ عىي ؤداح إلرمبْ اٌؼجبدح اٌمذديلخ ووعلٍُخ   

 ٌٍذقىي ػًٍ آِبذلُ.
و٘ىزا خشجذ اٌؼجبدح اٌُهىدَخ ػٓ ادلفهىَ احلمُمٍ ٌٍّغلُب دغلت   

ٌمقذ اإلذلٍ، وخشجذ األعفبس وإٌجىاد يف رفغًن٘ب ػٓ ِؼٕب٘ب ولقذ٘ب ا
ا ى٘شٌ، فجذي ؤْ رزشوض ٘زٖ ورٍه يف ؽخقُخ ادلغَُّب اِيت وّخٍِّلـ  

بعشائًُ، اضلشفذ فجؼٍذ ادلغَُّب وعٍُخ العزشجبع رلذ ؽلؼت  اٌؼبمل، ثىاعيخ 
 بعشائًُ وغُذ ٌٍؼبمل.

ِٕز ؤوي حلظخ ظهىسٖ ثبٌشغُ  وِٓ ٕ٘ب ٔؾإ اٌقذاَ ثٌن اٌشئعبء وادلغُخ
ِٓ وً رؼبٌُّٗ اٌغبُِخ وؤػّبٌٗ وِؼجضارٗ اٌفبئمخ. فجمذس ِب ٔإي ادلغُخ يف 
دذَضٗ ورؼبٌُّٗ ػٓ االٌزضاَ ثغفبعف إٌلبِىط واٌلزيهًناد ؤفبَلبد    
اٌؼجبدح، وػٓ ؤرلبد بعشائًُ اٌذُٔىَخ وعُبدهتب؛ ثمذس ِب اصدادد اذلىَّح ثُٕلٗ  

دلفغِّشَٓ واٌغُىسَٓ ِٓ اٌؾؼت ادلزؼقِّت ٌيمىعهُ وثٌن اٌىهٕخ واٌؼٍّبء وا
وجٕغهُ ووىٕهُ، ورشاءي ذلُ ؤْ ادلغُخ ال حيًّ اٌقفبد اٌىاججخ ٌٍّغَُّب 

 حبغت ِب سمسى٘ب ٌٗ يف ؤٔفغهُ ٌزٕبعت ُِىذلُ وؤ٘ذافهُ ادلٕذشفخ.
وٌىٓ رٍىس ادلفهىِبد اإلديبُٔخ ػٓ ادلغَُّب ٌذي فئبد اٌىهٕخ واٌىزجلخ  

ٕبِىعٌُن، مل َىٓ ػبًِب وؽبِاًل، بر ثمُذ ثمُخ ِٓ ؽلؼت  واٌفشَغٌُن واٌ
بعشائًُ وِٓ سئعبئٗ وؤرمُبئٗ، ظٍذ ِزّغِّىخ ثشوح اٌؼجبدح إٌمُخ ودبىاػُذ 
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اهلل اٌقبدلخ، رزشلَّت ثةديبْ دبس ورٍهُّف ؽذَذ ٌؾخـ ادلغَُّب، وّب ؤدغىٖ 
ائً ادُلٍلَهٌّن.  ووّب رجَُّٕىٖ ثزإوُذ وربمُك ِٓ ؤلىاي األٔجُبء وادلؼٌٍِّّن األو

ولذ لذََّ ٌٕب اٌؼهذ ا ذَذ يف اعزهالي ؤٔبجٍُٗ ػُِّٕخ ػٓ ٘االء األرمُبء، ِضً 
 مسؼبْ اٌؾُخ ودٕخ إٌجُخ وصوشَب اٌىب٘ٓ وؤٌُقبثبد واٌمذَغخ ِشًن اٌؼزساء.
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 شهر اخلالص
 هكيك

يف ٕزا اىشهش رغجِّخ اىنُْغخ عيً ٍذي اىيُو مئ، ثصيىاد ال رْقطع   
ثفشح وهتيُو وشنش، ملُالد خميِّص اىعبمل. ففٍ أسثعخ أعبثُ  ٍزىاىُخ رنعىُ  
اىنُْغخ قذ أمَيذ اىزَجُذ واىشنش اىالئق هلل عِ مو احلىادس اىجعبٕشح  

 اىيت عجقذ املُالد.
تشارج و اىنُْغخ اىزغجُخ واىشنش ٍِ أجو رنَ ففي األسثىع األوي:

مبُالد َىدْب املعَذاُ اىْيب، اىزٌ َرقذًَّ املغُخ ثشوح إَيُعب،  ادلالن ٌزوزيا 
 ٌطزيك اخلالص تاٌتىتح:ىُعذَّ اىشعت 

]اعٌ فخش ٕى امُسل َب ّغُت عَبّىئُو، أّذ اىعظٌُ يف اىقذَغني 
ِ األّجُبء، ومل َب َىدْب، اسرفعذ أمثش ٍِ اىجطبسمخ ورنشٍَّذ أمثش ٍ

ِِ ٕى أعظٌ ٍْل[ )حلِ َُقبه يف أعُبد ٍَ  َقٌ ٍِ ثني ٍىىىدٌ اىْغبء 
 اىقذَظ َىدْب املعَذاُ(.

ِّو اىنُْغخ اىزغجُخ واىشنش ٍِ أجو  ويف األسثىع اٌثاين: تشاارج  رن
خمِّض اٌعامل يساىع  اٌاذ    اىقذَغخ ٍشمي مبُالد ادلالن جربائيً ٌٍعذراء 

 تفسريٖ اهلل خيِّض.
َّذ عظٌُ دقًّب أَهب املجشِّش احلغِ يف اىطقىط املالئنُخ ومو سرت ]أ

 اىغَبئُني ...
ثشَّشد اىعزساء قبئاًل: اىغالً ىِل َب ممزيئخ ّعَخ، اىعشة ٍععِل   
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 عزيذَِ خميِّص اىعبمل مئ[ )رىصَ  مُهل(.
ِّو اىنُْغخ اىزغجُخ واىشنش ٍِ أجو قجعىه   ويف األسثىع اٌثاٌث: رن

ِٓ اهلل رأسًا حميمح احلثً اإلذلاي  وأْ اٌماسو    شمي اىعزساء اىقذَغخ ٍ
 ادلىٌىد ِٕها ُيسعى اتٓ اهلل:

فيَب مسعذ أىُصبثبد عالً ٍشمي حتشَّك اجلْني )َىدْب( يف ثطْعهب،  + »
واٍزألد أىُصبثبد ٍِ اىشوح اىقذط، وصشخذ ثصعىد عظعٌُ   
وقبىذ: ٍجبسمخ أِّذ يف اىْغبء وٍجبسمخ ٍٕ مثشح ثطِْل )َغعى((،  

ِ يل ٕزا أُ رأيت ُأً سثٍِّ إيلَّ، فهىرا دعني صعبس صعىد    فَِ أَ
عالٍِل يف ُأرينَّ اسرنض اجلْني ثبثزهبج يف ثطين، فطىىب ىييت آٍْذ 

 (14 - 13: 3)اإلجنُو: ىى  «أُ َزٌ ٍب قُو هلب ٍِ ِقَجِو اىشةِّ.
ِّو اىنُْغخ اىزغجُخ واىشنش اىالئق ٍِ أجعو   ويف األسثىع اٌزاتع: رن

عَذاُ واّفزبح فٌ صمشَب أثُٔ، ثنيَبد اىىدٍ اإلهلٍ ٍعِ  ٍُالد َىدْب امل
 وتىّيً اخلالص مبغفزج اخلطايا:جهخ رزٌَُ مو ٍىاعُذ اهلل مبجٍء اىشة 

ًَّ؟ فطيت ىىدًب ومزت قبئاًل: + » مث أوٍُأوا إىل أثُٔ: ٍبرا َشَذ أُ َُغ
امسٔ َىدْب، فزعجَّت اجلَُ ، ويف احلبه اّفزخ فَٔ وىغبّٔ ورنيَّعٌ  

ك اهلل ... واٍزأل صمشَب أثىٓ ٍِ اىشوح اىقذط ورْجَّأ قعبئاًل ...  وثبس
ألَٔه تتمسََّ أِاَ وجاٗ  وأَّذ أَهب اىصيب )َىدْب( ّيب اىعيٍ ُرذَعً 

اخلالص مبغفازج   “ٍعشفخ”)َغى(( ىزعذ طشقٔ، ىزعطٍ شعجٔ اٌزب 
 (77 - 26: 3)اإلجنُو: ىى  «.خطاياُ٘

ِ اىنُْغعخ الععزقجبه   وٍِ ثعذ األدذ اىشاث  ٍِ شهش مُهل رزضََّ
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ٍُالد املغُخ ثفشح فبئق، فشح َضمُٔ اىصىً وَضمُٔ اىغعهش ورضمُعٔ   
 األحلبُ املجهجخ.

وشهش مُهل َزََُّض ثأحلبّٔ اىفشاحيٍ، فهى املىعٌ اىىدُذ اىزٌ َيعزذٌ  
فُٔ اىصىً ثبىيذِ اىفشاحيٍ، دُش َجذو اىصىً ْٕب عيً أمجو صىسح ٍعِ  

 صىسٓ مَصذس فشح سودبين.

   

ىين ٔاظزج عٍيٕا يف ادلىاضع اٌعاٌيح اٌيت أِٔت و
وائٕح فيها أيتها اٌعذراء اٌمسيسح ِزمي. اشفعي 
يف تالدٔا  واطٍيب ِعىٔح ٌزؤسائٕا ولت اٌضيك 
واسأيل اٌسالَ ٌألرض وٍها حىت يشزق فجز 
جسيس عٍى اٌعامل فيطٍة إٌاا  اخلاالص   

 ويٍتّسىْ وجٗ اهلل.



 

 “املسيَّا”النبوَّات اخلاصة باملسيح 
  (1)يف العهد القديم

ِدُٕني ػًٍ أعثط تٌشُُّعً وتألٔدُثء، وَغىع + »
 (22: 2)أف  «تدلغُخ ٔفغٗ دجش تٌضتوَر.

ٖٓ ؤْٛ ػ٘دُٜ خٔديدٕ ؤٕ ٗؼُف ؤٕ خْٔ خدلُٕك ًلديٌ خُسَُٙص ٌٓىَّٕ 
ٌّ ٓ٘هٔد متؽَ ػهًًخ: “خدلُٕك َٕىع”ٖٓ ًِٔعٌن:  ُٕك = خُؼهدً  خدل”، ً

. ٍُُي َٕعمَُ َكِهْ خدلُٕك َٕىع يوٕ “خُوًمي، وَٕىع = خُؼهً خجلًًَ
َُّ زدُُوق وخُٝدةش   خُؼهدً    خخلىٞ زًهص ٓع٘دُٛص، ويَخٔص ػُٔوص، وظإ

 خُوًمي، ؤٌ خُسمػ ػٖ خدلَُّٕد وٓؼُكص لًوي ٘ىُٝعٚ خُةهندجُص.
َٓ َّٛ   وظُلص خدلَُّٕد، و َّغ وَعى ِٖ ٛى )وًدٕ َي كدُؼهً خُوًمي َعم

ؤٗد ٛى(، ؤَدُعٚ، وظُوف  Ego Eimiخدلُٕك ػًِ ٍٛخ   خُؼهً خجلًًَ 
 يػىظٚ وخوعُدَٙ.

ًدَٓ ويهُن ٌَُ  “خصطدُك”وخُؼهدً خجلًًَ َِّّ َٕىع ؤٗٚ ٛى خدلُٕك 
 ٓد ـدء ػ٘ٚ.

ِّخ، وٌَدي ٌَىٕ ٕٓعمًُة، ؤٕ ٗعموَّن ٖٓ خُ٘سىخض خُيت  ٍُُي َٝؼر ـ
ٛى َٕىع، بالَّ بٌخ ً٘د هً آٓ٘دد زإػٔدُدٚ وؤهىخُدٚ    ـدءض ػٖ خدلَُّٕد ؤٗٚ 

                                                 
 ، ُؤُوُط زًَُ خُوًَٓ ؤٗسد ٓودَ.1541ػظص خدلُةي ػدّ ( 1)
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ٍََّ ػًِ ػِٔدء بُٔخجَُ ٖٓ ًعسدص وكَُٕدٌُن    ،“وثٌصطدُك” وٍٛخ ٛى ٓد ظؼ
َّكىخ ػًِ خدلَُّٕد   ٘ىٛ َٕىع، ْهنْ مل  وٗدٓىٌُٔن وًه٘ص وَزٌُّْن ؤٕ َعؼ
ٌَىٗىخ َآ٘ىٕ زٚ ال زإػٔدُٚ وال زإهىخُٚ، ٍُُي كدظط ػُِهْ ػُِٔص خخلةٚ 

 إًِٔهد.ز
َُّف ػِدً   ِّخ، وٌَدي ٌَىٕ ٕٓعمًُة ػُِ٘د، ؤٕ ٗعؼ ٍََّ ـ ؤٓد ضلٖ كُٕعؼ
َٕىع متدًٓد ًٔد ٛى َذ وبُٚ، مبفًٙ وػظٔعٚ وز٘ىَّظٚ ُّذ، بال بٌخ ؤدلٔ٘دد  
بدلدًٓد ًدًٓة وػُٔوًد زدٗلعدق ٌٖٛ مبٖ ٛى خدلَُّٕد، وٓد ٍٛ خُ٘سىخض خُيت هُِط 

هدُٚ خْٗسُدء زَ ػًِ ًدَ خُ٘ددٓىْ   ػ٘ٚ، لُػ خُ٘سىخض ال ظوعُٝ ػًِ ٓد 
)ٓىًٔ( وخْٗسُدء وخدلّخًٓن، ًمدٍ ظٌٍُِٔ ػٔىخْ وزوُص خُعةٍُٓ خٍَُٖ مل 
َّكىخ ػًِ خدلُٕك ؤٗٚ ٛى لوًّد خدلَُّٕد بال زؼً ؤٕ كدعك ٌٛ٘دهْ ُُلهٔدىخ     َعؼ

كودٍ ذلٔد ؤَهد خُـسُدٕ وخُس٥ُحد خُوِىذ   خٔديدٕ جبُٔغ ٓدد  »خدلٌعىذ ػ٘ٚ: 
َّ خدلُٕك َعإَُّْ ٍّٔخ وًَوَ بىل رلدًٙ      ظٌَّْ زٚ خْٗسُدء. ؤٓد ًدٕ َ٘سـٍ ؤ

ُّْ ذلٔد خْٓىَ خدلىعٝص زٚ   مجُدغ   خزعًؤ ٖٓ ٓىًٔ وٖٓ مجُغ خْٗسُدء َُل
(، زَ وظدََه بٔدُخجَُ ورًُّدٚ مبِىًدٚ    43 - 41: 42)ُى  «خٌُعر

 ولُوزٚ، وؤَدّ ٛ٘دجٚ وؤَدّ زأٚ و٘ودجٚ.
ٛى بُٔخجَُ خجلًًَ، زَ آيّ خُؽدين وخزٖ بزدُخُْٛ،   ْٕ خدلُٕك زدوعٝدَ

ٖٓ ُٓٝ يػىُض خزين »وهسَ بزُخُْٛ ًدٕ ًدجً٘د، وٛى خٌٍُ وُؾ ٖٓ ُٓٝ: 
ؤٌ وُوف خُلٝك ًُٓدّ(، وٛدى    - 4: 11)َئ  «خدلُٕك( -)بُٔخجَُ 

خٌٍُ ٔدَ   خَُّّص و٥ىش و٥ىش ػًِ و٥ىخض ٘ؼر بُٔخجَُ، كٌدٕ ٛى 
ٔص، وػٔىي خُٕمدذ ُِوُديش   وٛؿ خُٙدٔٓ،  ػٔىي خُ٘دَ ُِوُديش   خُظِ
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َّ خُ٘دٍِ ٖٓ خُٕٔدء،  وًدٕ ٛى خُٝىُش خُيت ٔوعهْ وظدزؼعهْ، وًدٕ ٛى خدل
(، وًدٕ ٛى 44: 3، ؤع 11: 14)ظػ  «ٗسُِّد ... ٓؽٍِ»وًدٕ ٛى ٓىًٔ 

ًّّْ، وخدل٘ددَش    ؤُص خالـعٔدع، وخٍُزُمص زٌَ ؤٗىخػهد، وخٌُدٖٛ خٌٍُ َود
ُ٘ؼر، وخحل فدذ خٌٍُ َلَٝ خ هل ػٖ خُٙدؼر، وخُـ٥ددء =   ٌخض خُٕسغ 

َُّش وخلدًش   خُٕد٘ص    ٌٍّغفرشذ  ًسُّىَخش )ًلدَش( خٌٍُ َُُٖ ػُِٚ خًُّ ٓ
خُٙدِٓص، وٛى ٗلٕٚ خًُّ خدلُ٘ىٖ، وخخلُوف خدلإًىٍ، وخُؽىَ خٌُلَّددَش.  
وزدوعٝدَ ًدٕ ٛى خُؼهً خُوًمي ًِٚ!!   بزُخُْٛ وزٍَظدٚ، و  بٔدمن   

ٌُِٓدٚ خْزدًٌ، ْٕ   خدلٍزىق خُودجْ، وَؼو ىذ بُٔخجَُ، وَهىٌخ، ويخوي و
خُؼهً خُوًمي ًدٕ َعمَّى ًِٚ ًىلًش وخلًش ظدَخيُص، لىت روَّن زإمجؼدٚ  

: خُٕٔدء “َٕىع”ؤٌ لُف خُُدء    “خُُىظد”زٌَ لُف كُٚ، زَ ولىت 
وخَْٞ ديٌٖ ؤٕ ظّوٍ وٌُٖ ٗدٓىْ خُؼهً خُوًمي زٌَ لُوكٚ خدلعمون   

 َّوٍ! خدلُٕك ال ديٌٖ ؤٕ
 ِٓ دُث ٔثعىشٗ يف تٌؼهذ تٌمذمي: -أٌ تدلغُخ  -تدلغَّث 

ُّ وهط ؤو ٓد )لدٍ( خُىهط خُدٌٍ  »هدٗىُٗص خُسمػ   ٌُي:  زدلؽٌن ؤ
ُّ ػُِٚ َوق خدلُٕك خٌٍُ كُهْ،  إر عدك فشرهذ خرثِ َ تٌر     ًدٕ ًَ

ٌُظ ألٔفغهُ خً ٌٕرث  خٍَُٖ ُؤػِٖ ذلْ ؤهنْ ٌٍّغُخ وتألرلثد تٌ  خؼذ٘ث، 
َُّوًْ ًدٗ ىخ خيًٓىٕ ٍّٔٙ خْٓىَ خُيت ُؤوّّمت ّٔد ؤٗعْ خِٕ زىخ٥ٔص خٍَُٖ ز

ََٔ ٖٓ خُٕٔدء، خُيت ظٙعهٍ خدلةجٌص ؤٕ ظ٥َِّغ ػُِهد.  «  خُُوق خُوًْ خدُلُ
 (14و 11: 1ز٣ 1)

وػً٘ٗد خٌُِٔص خُ٘سىََّص وٍٛ ؤؼسط خُيت ظلؼِىٕ لًٕ٘د بٕ خٗعسدهعْ  »ؤ١ًَد: 
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ُٓظِْ بىل ؤٕ َ٘لفدُ خُ٘دهدَ و٥َِدغ     بُُهد ًٔد بىل ُٔخؾ ًٓ٘ن   ٓى٠غ 
ًىًر خُٝسك   هِىزٌْ، ػددلٌن ٍٛخ ؤواًل ؤٕ ًَ ٗسىَّش خٌُعدذ ُُٕط ٖٓ 
ظلًٕن ودٚ، ْٗٚ مل ظإِض ٗسىَّش ه٣ مبُٙحص بٕٗدٕ زدَ ظٌَِّدْ ُؤٗددْ خ هل    

 (41 - 15: 1ز٣ 4) «خُوًَٕىٕ ٕٓىهٌن ٖٓ خُُوق خُوًْ.
 

 الذي سيوَلد فيه،العائلة التي سيجيء منها، المكان 

 الزمه أي السنة التي سيولد فيها

 تٌؼثبٍر: - 1
 تدلغَّث ٘ى إٔغثْ ِٓ ٔغً تٌدششَر:

وؤ٠غ ػًخوش زَُِ٘ي )خحلَُّص( وزٌن خدلُؤش وزٌن ِِِٕٗي وٕٗدِهد. ٛدى   + »
َٕمن َؤِٔي ]ؤٌ َؤْ خحلَُّص خُوًديص، وٍٛ بزُِٓ وخ٥ُُٙدٕ )خٗظُ: 

ِٖ َوسَ خ4٥ُُٙ: 42َئ  َٓ دٕ ٓعًٌِِّٔد كُدٚ ؤو زىخٔد٥عٚ   (؛ ْٕ ًَ 
ٌَىٕ   ُػُف خدلُٕك ٛى خ٥ُُٙدٕ ٗلٕٚ[ وؤِٗط ظٕدموٌن ػوسدٚ   

 (11: 3)ظي  «)ـًٕٙ(.
 ٍٛٙ خُ٘سىَّش هُِط زلْ خ هل لىخيل ٔ٘ص:
 هسَ خدلُةي ػً٘ خْهسد٢. 1121

 هسَ خدلُةي ػً٘ خُُوّ. 1124و
 هسَ خدلُةي حبٕر خُٕ٘ىص خُؼَّّص. 2222و

 م.ّ(: 4322خُسََُّٙص ػدجِص ٔدّ )ٔ٘ص  وخوعدَ خ هل ٖٓ ًَ
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كودٍ: ِٓؼىٕ ً٘ؼدٕ. ػسً خُؼسًُ ٌَىٕ ٔوىظٚ. وهدٍ: ٓسدٌَى خُُذ + »
ُٚ ٔدّ. وٌُُٖ ً٘ؼدٕ ػسًًخ ذلْ.  (42و 41: 5)ظي  «بُ

وٖٓ ًَ ػدجِص ٔدّ خوعدَ خ هل ٌُُىٕ ٖٓ زٍَش بزُخُْٛ )هىٍ خ هل ٗلٕدٚ  
 م.ّ(: 1522ٔ٘ص 

ٖٓ ؤ٠َي وٖٓ ػًٙنظي وٓدٖ زُدط   وهدٍ خُُذ ْزُخّ: خٌٛر + »
ؤزُي بىل خَْٞ خُيت ُؤََي، كإـؼَِي ُؤٓص ػظُٔص وُؤزدًَي وُؤػظِّْ 

ُٓسدًَُي والػ٘ي ؤُؼ٘ٚ.  َٕ زًُص، وُؤزدَى  وشصدثسن فَُه خمسي، وظٌى
 (3 - 1: 14)ظي  «مجُغ لدثبً تألسع.

 م.ّ(: 1412)ٗسىَّش ٔ٘ص َؼمىج إعشتبًُ وٖٓ ًَ ػدجِص بزُخُْٛ خوعدَ 
َِّذ   ٍٛٙ خَْٞ. كإًىٕ ٓؼي وُؤزدًَي. ْين َُي وَُِِٕ٘ي ظ+ » ـ

وَأِفٍ خثٌَمَغُ تٌزٌ ألغرُّس بخرشتُُ٘   ُؤػ٥ٍ مجُغ ٍٛٙ خُسةي، 
وُؤًؽُِّ ََِٕٗي ً٘فىّ خُٕٔدء وُؤػ٥ٍ ََِٕٗي مجُغ ٍٛٙ خُسةي،  أخَُه.

 (2و 3: 42)ظي  «وشصدثسن يف ٔغٍه مجُغ ُأُِ تألسع.
 م.ّ(: 1422)ٗسىَّش ٔ٘ص َهىرت وعدَ ٔس٣ وٖٓ ًَ ػدجِص بُٔخجَُ خ

ُُِو ؤًٔ. ٖٓ كَُٕدص   + » ـَ َهىٌخ 
  َٟ ِٜؼًَض َد خزين. ـؽد وَزد
ِٖ َ٘ه١ٚ. ال  َٓ ًَِِسَىش.  ًإًٔ و
َّوٍ ه١ُر ٖٓ َهىٌخ وٓٙعٌُع 
ٖٓ زٌن َـُِدٚ، لدىت َدإ     
ُِ٘ىٕ، وُٚ ٌَدىٕ و١دىع   

كةٗٚ وخ٠ك ؤٕ َز٘د هً ٤ِغ ٖٓ + »
ٔس٣ َهىٌخ خٌٍُ مل َعٌَّْ ػ٘دٚ  

 «ٓىًٔ ُ٘حًد ٖٓ ـهص خٌُه٘ىض.
 (12: 3)ػر 

كودٍ يل وخلً ٖٓ خُُٙىن: ال »+ 
ظسِي. ٛىٌخ هً ؿِر خًْٔ خٌٍُ 
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 (12و 5: 25)ظي  «٘ؼىذ.
َّ ػًِ بوىظدٚ  »+  ْٕ َهىٌخ خػع

 (4: 1ؤٌ 1) «ُجُٓ ...وٓ٘ٚ خُ

َُ يخوي ُُلعك  ٖٓ ٔس٣ َهىٌخ ؤٜ
ّْٕلُ وَليَّ وعىٓٚ خُٕدسؼص.   «خُ

 (1: 1)َئ 
 م.ّ(: 1122)ٔ٘ص ِىعً  ٗسىَّش
َوُْ َُي خُُذ بذلي ٗسُِّد ٖٓ + »

و٥ٔي ٖٓ بوىظي ٓؽٍِ. ُدٚ  
 (11: 14)ظػ  «ظٕٔؼىٕ.

كةٕ ٓىًٔ هدٍ ُّزدء بٕ ٗسُِّدد  »+ 
ٓؽٍِ ُٔوُْ ٌُْ خُُذ بذلٌْ ٖٓ 
ِّ ٓد  بوىظٌْ. ُٚ ظٕٔؼىٕ   ً

 (44: 3)ؤع  «ٌٌَِِّْٔ زٚ.
 م.ّ. ٓؼدُٜ دلىًٔ(: 1122)ٔ٘ص خٍؼثَ ٗسىَّش 
ؤَخٙ وٌُٖ ُُٓ خِٕ. ُؤزُٝٙ وٌُٖ ُُٓ هَُسًد. َِّّ ًىًٌر ٓدٖ  + »

 َّ َؼوىذ وَوىّ ه١ُر ٖٓ بُٔخجَُ، كُم٥ِّْ ٤ُ  ٓىآذ وَهِي ً
 (13: 42)ػً  «زين خُىؿٍ.

كعؼدىي   -ٔثثثْ تٌٕيب أَثَ دتود ٔ٘ص لىت َإ   212  ظعىهَّق خُ٘سىَّخض 
 م.ّ.: 1212خُ٘سىَّخض ٔ٘ص 

 خيعدَ يخوَي:وٖٓ ًَ ػدجِص َهىٌخ 
َ ُدًخوي  خٌٛر وُهد : ىل ٗدؼدٕ هدجًةبو  ظِي خُُِِص ًدٕ ًةّ خ هل + »

ٌٖٔ ؤين مل ْ ٌُِٕىن. ٗط ال ظسين يل زُعًدؤ :ػسًٌ ٌٍٛخ هدٍ خُُذ
ٖٓ ؤُص  زَ ُُٔض ،ىل ٍٛخ خُُىّبُٔخجَُ بٜؼًض ؤ  زُط ٍٓ٘ َىّ 

ٓدغ مجُدغ      ًَ ٓد ٔدُضُ  ىل ٌٕٖٓ.بىل ؤُص وٖٓ ٌٕٖٓ ب
ٕ ؤُٓهتْ ؤُٔخجَُ خٍَُٖ بلً ه١دش ؤزٌِٔص ٓغ  ُٔطَُ َٛ ظٌَُّٔخجب



 طىَ تدلُالد                                                                                   42

ٕ كهٌٍخ وخِ َِ.ؤ ِِٖٓ دلدٌخ مل ظس٘ىخ يل زُعًد :ُٔخجَُ هدجًةبَُػىخ ٘ؼيب 
ٖٓ خدلدُزٟ   َيوٍُظؤٗد ؤ :خجل٘ىي ٌٍٛخ هدٍ َذُّ .ظوىٍ ُؼسًٌ يخوي

ٓؼي لُؽٔد  وًُ٘ط ُٔخجَُ.بػًِ ٘ؼيب  ٖٓ وَخء خُـْ٘ ُعٌىٕ َجًُٕد
ًدْٔ  ُي خمسًد ٓدٓي وػُِٔطؤػًخجي ٖٓ ؤمجُغ  وه٠ُُط َطظىـه

ُٔخجَُ وؿُٔدعٚ  بُٙؼيب  ٌٓدًٗد ُ٘طوػَُّ َٞ.خُؼظٔدء خٍَُٖ   خْ
ِىٗٚ ًٔد   ِس  ََوال ٥١َُذ زؼً وال َؼىي ز٘ى خٔ ،كٌٕٖ   ٌٓدٗٚ

َ به١دش ػِدً ٘دؼيب    هُٔطؤَدّ خُيت كُهد وٍٓ٘ خْ ٍ.وَّخْ  ،ٔدُخجُ
وٌَىٕ ٓىت  .ٕ خُُذ َسين ُي زُعًدؤوّّى ؤو ،ػًخجيؤمجُغ  ٌُُِطؤو

هُْ زؼًى ِٕٗي خٌٍُ ٌَىٕ ؤين ؤزدجي آَدٓي ُعٍٛر ٓغ ؤًِٔط 
ىل إس وشعرُٗ  ثد ر أٔث أو ٘ى َدين يل خُصًثط شلٌِعٚ. ؼسّْؤٖٓ زُ٘ي و 

َمحيت ػ٘ٚ ًٔد ّٗع ؤوال  ،خث و٘ى َىىْ يل تخًٕثأوىْ ٌٗ أٔث أ خذ.تأل
خرذ  ىل تألإوٍِىرى    ّٗ يف خرُ  لُُأو ّٗػعهد ػٖ خٌٍُ ًدٕ هسِي.

 (12 - 3: 13ؤٌ 1) «خذ.ىل تألإ ٗ ثثخصًثُُّوَىىْ وشِع
:ًَّ  شلٌِص خدلَُّٕد وٌِٓىظٚ خْزًٌ = خزٖ َ

ًَّ، وَ٘سط ؿٖٝ ٖٓ ؤٜىُٚ.+ » )بٖ  «وخيُؾ ه١ُر ٖٓ ـٍع َ
11 :1) 

وظإ  مجُغ خُ٘سىخض زؼً ٌُي زدػعسدَ ؤٕ خدلَُّٕد ٛى خزدٖ يخوي: ]خٔدْ   
َُّش، وخْٔ  522ٍء   خٌُعدذ ًِٚ ؤًؽُ ٖٓ جي “يخوي” جيٍء  “َٕىع”ٓ

َّش[. 522  خٌُعدذ ًِٚ ؤًؽُ ٖٓ  ٓ 
َّّ ٗسىَّخض خدلَُّٕد ػًِ خؼٌ٘ن:  ٖٓ مجُغ ػدجِص يخوي ظعُ
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ٓ٘ٚ ـدء َىٔق و٥ُر ُٓمي: خْذ خٔمسٍ ُُٕىع خدلٕدُك   عٍُّثْ:
 (12و 2: 1)ٓط 

ُّْ خحلوُؤُثثثْ:   (.31: 3ص ُُٕىع )ُى ٓ٘ٚ ـدءض خُؼٍَخء ُٓمي خ
وٌٍٛخ ٔدَ خُٙؼدع خدل٣َِّٕ ػًِ ٘ىٛ خدلَُّٕد َػِسُ خْٕٗدٍ ٍٓ٘ خُسًء، 

 ٍٓ٘ آيّ ولىخء، لىت خٔعوُ ػًِ َٕىع ٖٓ ُٓمي خُؼٍَخء.
 تدلىثْ تٌزٌ عُىٌذ فُٗ: - 2

م.ّ. وًدٕ ٓى٠ىع خُؼدجِص ؤو خُسُط خُدٌٍ   1212وِٜ٘د ػً٘ ٔ٘ص 
َّي.  ُٔإ  ٓ٘ٚ خدلَُّٕد هً ر

 ٔ٘ص!!  322خدلٌدٕ خٌٍُ ُٔىًُ كُٚ، كفدء زؼً ٌُي زد  ؤٓد
ِٖ ظ٘سإ ػٖ خدلٌدٕ ٛى  َٓ  ق.َ.: 725ُِخث تٌٕيب عٕر ؤوٍ 

ؤٓد ؤِٗط َد زُط حلْ ؤكُخظدص  + »
وؤِٗط ٜـًنش ؤٕ ظٌىين زدٌن  

فِّٕه خيرش  يل  ؤُىف َهىٌخ، 
تٌزٌ َىىْ ِصغرٍططًث ػٍرً   
إعشتبًُ، وسلثسجٗ ِٕز تٌمذمي 

 (4: 1 )ٍٓ «ِٕز أَثَ تألصي.
هىٍ خُُذ خُدٌٍ ٜددَ بىل   + »

ُٓىد خدلىَ٘يت   ؤَدّ َىؼددّ  
وآلدِ ولّهُد ِٓدىى َهدىٌخ   

كٝؼً َىٔق ؤ١ًَد ٖٓ خجلَُِ ٖٓ + »
ًَٓ٘ص خُ٘دُٜش بىل خُُهىيَدص، بىل  
ًَٓ٘ص يخوي خُيت ُظًػً زُط حلدْ،  

 «ٌُىٗٚ ٖٓ زُط يخوي وػٙدًنظٚ. 
 (2: 4)ُى 

 
ًَ ٌُْ خُُىّ   ًَٓ٘دص  + » بٗٚ ُوُِ

 «يخوي سلِّٛ ٛى خدلُٕك خُُذ.
 (11: 4)ُى 
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خُددٌٍ َآٙ ػِددً خُٕدددُٓش 
 (1: 1)ٍٓ  «وؤوَُِْ٘.

. ٛدٍ ًَٓ٘دص   “خدلؽُٔش”ؤٌ  «أفشتشر». «زُط خخلسّ»ؤٌ  «خُس حلُ»
يخوي، خُسُط خٌٍُ ـدء ٓ٘ٚ خدلَُّٕد. ٍٛ خُوَُص خُٝـًنش خدلعىخ٠ؼص خُيت خوعدَٛد 

 خُُذ ُُىًُ كُهد خدلُٕك.
 تٌضِثْ: - 3

وُؤػ٥ٍ  ق.َ. 536عٕر ٔ٘ص، ـدء يخُٗدٍ خُ٘يب  422ز٘مى  زؼً ُٓىد
  َئَدٙ ػًي خٌُٕ٘ن ٖٓ زًخَص ز٘دء ؤوَُِْ٘ )وْٛ رط خُٕيب( بىل خدلُٕك 

 ؤٔسىػًد ٖٓ خٌُٕ٘ن: 25
 تٌٕدىَّذ:

كعإَٓ خٌُةّ وخكهْ خُُئَد. ٔسؼىٕ ؤٔسىػًد ُه١ُط ػِدً ٘دؼسي   + »
َّٔص ُعٌَُٔ خدلؼُٝص وظعُْٔ  خخل٥دَد وٌُلدَش خٔ ، وػًِ ًَٓ٘عي خدلو

ُّوْ خُوًؤٌن.  وُُاَظً زدُّّ خْزًٌ وخلعْ خُُئَد وخُ٘سىَّش ودلٕك ه
كدػِْ وخكهْ، ؤٗٚ ٖٓ وُوؾ خُْٓ ُعفًًَ ؤوَُِْ٘ وز٘دجهدد بىل  
خدلُٕك خُُجُٓ ٔسؼص ؤٔدزُغ وخؼ٘دٕ ؤعىٕ ؤٔسىػًد، َؼدىي وَُسَ٘دً   

ػًد َُو٥دغ  ٔىم ووُِؿ   ٠ُن خِْٓ٘ص. وزؼً خؼٌ٘ن ؤعٌن ؤٔدسى 
ُِذ خدلًَ٘ص وخُوًْ، وخٗعهدئٙ  خدلُٕك وُُٓ ُٚ و٘ؼر َجُٓ آض  ََى
ـَٔدَش ، وبىل خُ٘هدَص لٌُذ وِوٌُذ ُه١ٍ ّٔد. وَُؽسّْط ػهدًًخ ٓدغ    ِز
ًؽًنَٖ   ؤٔسىع وخلً، و  و٣ٔ خْٔدسىع َُس٥ِّدَ خٍُزُمدص    
ٍُّ ػًِ  وخُعوًٓص، وػًِ ـ٘دق خَْـدْ سلَّذ لىت َعْ وَُٝرَّ خدلو١
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 (43 - 43: 5)يخ  «ىّْذ.خدل
َُّْٖ وػِٔدء ؤدلدٕ، وظٌَُٔ  خُعلًٕن: حبٕر ؤجٔص خدللَُٕٖ ٖٓ َهىي ٓع٘

 وظى٠ُك زوِْ خٌُدظر: 
 ال خي٥ث خُودَت وخي٣ِ زٌن ز٘دء خذلٌَُ وز٘دء ؤوَُِْ٘ ٓى٠ىع خُ٘سىَّش.

: 32ؤٌ 4م.ّ.( ] 132خدلِي )ٔد٘ص   “ًىَٖ”مت زإُٓ  فدٕثء تذلُىً
َّٔص 1 - 3: 2؛ 11 - 13: 1؛ 2 - 1: 1، ػَّخ 43 [. وٍٛٙ خدلهٔص خدلو

َُزَّدزَ”هدّ ّٔد  ٌّ ٖٓ خُ٘سٌُن “َٙىع”، وَجُٓ خٌُه٘ص “َِ ٍِ ”، وً  “َلفَّد
 [.11و 12: 2؛ 4و 1: 1م.ّ. ]ػَّخ  112؛ وٌُي   ٔ٘ص “ًَُِد”و

كوً متَّ زؼً ٌُي زؼًش ػُٙخض ٖٓ خٌُٕ٘ن ػًِ  خٕثء ِذَٕر أوسشٍُُؤٓد 
َِّخ”ًَ خٌُدٖٛ  ٍ ”، وخُد٘يب  “ضلُٔد”، وخحملدكظ )خُعُ٘دؼد( “َػ ؛ “ٓةود

ٌُِٓدٚ،   ِٕعد   خُٕ٘ص خُٕدزؼص ُسًء  َٙ وٌُي زًٝوَ ؤُٓ خدلِي خُلدٍَٔ ؤَر
م.ّ. وهً مت ٌُي زدُعمًًَ  242لىت ٔ٘ص  221وهً خػعًِ خدُلِْي ٖٓ ٔ٘ص 

 (.43و 41: 3م.ّ. )خهُؤ ػَّخ  213  ٔ٘ص 
خٌُٕ٘ن ٖٓ خزعًخء ًٜوَ خُْٓ زس٘ددء  وخِٕ حبٕر ٗسىَّش يخُٗدٍ، ٌَىٕ ػًي 

ؤوَُِْ٘ لىت ٕٓك هًوْ خُوًؤٌن )ؤٌ خدلُٕك خُُذ زة ّٗخع( وٍٛ ٔسؼص 
 ٔ٘ص. 243=  3×  25ؤٔدزَُغ ٌٔ٘ن، وخؼ٘دٕ ؤعىٕ ؤٔسىَع ٌٔ٘ن، 

كِى ؤ٠ل٘د ػًي ٍٛٙ خٌُٕ٘ن ػًِ ٔ٘ص زًء ظدََه ًٜوَ ٍٛخ خُْٓ زس٘دء 
ٔ٘ص = ٓد زؼً خدلُةي  243+ م.ّ.  213م.ّ.(  213ؤوَُِْ٘ )ؤٌ ٔ٘ص 

وٍٛٙ ٍٛ خُٕ٘ص خُيت زًؤ خدلُٕك ٌَُِ كُهد زؼً خدلؼٔىيَص عٕر،  27 - 26
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. لُػ ًددٕ  4و 1: 3ولِىٍ خُُوق خُوًْ ػُِٚ، حبٕر خُوًَٓ ُىهد 
 (.43: 3)ُى  “ٔ٘ص 32”ػُٔ خدلُٕك آٍٗخى لىخيل 

ًَ خدلُٕك )ٓط  ٓدض  (، وؤ4ٚٗومبد ؤٕ ًٛنويْ خدلِي ًدٕ َؼُٗ لٌن وُُِ
ٖٓ ظدََه بٗٙدء َوٓد، وخُيت بٌخ ُلٕسط زدُعدََه خدلُةيٌ ظٌىٕ ٔ٘ص  325ٔ٘ص 

ًَ ٓد زدٌن ٔد٘ص    2 م.ّ.  2 - 1م.ّ.، كةٗٚ َعإًً زٌَ يهص ؤٕ خدلُٕك وُُِ
 )زدُعوىمي خحلديل(.

ٔ٘ىخض( ػًِ ٔ٘ص خُعمون ٖٓ  2 - 1وٌٍٛخ، كةٗٚ ُى ؤ٠ل٘د ٍٛخ خُلدَم )
ُّؤٌن( ٔ٘ص زًء ًُخِظٚ )وٍٛ ٔ٘ص ٕٓك هًوْ خ زؼً خدلدُةي،   43 - 42ُو

 ٔ٘ص، متدًٓد ًٔد وَي   َوخَص خُوًَٓ ُىهد خُسًٙن. 32ٌَىٕ ػُٔ خدلُٕك آٗحٍ 
وٖٓ ٗدلُص ؤوُي، كةٗٚ ١ُس٣ ٜمص ٍٛخ خُعدََه مب٘عهً خًُهص، صلدً  
َوخَص خُوًَٓ ُىهد خُسًٙن ٖٓ ـهص رًًَ والَص ٤ُسدََىْ هُُٝ ٌٍٛخ: 

ٍَْطٕر طُدرثسَىط لُظرش،  تٌغٕر تخلثِغر ػشش و  » بٌ ًددٕ   ِٓ َع
َُِزغ ػًِ خجلُِدَ   زُة٤ٓ خُس٥ٍ٘ وخًُُد ػًِ خُُهىيَص وًٛنويْ َجُٓ 
...   ؤَدّ َجُٓ خٌُه٘ص لَّ٘دٕ وهُدكد، ًدٗط ًِٔص خ هل ػًِ َىل٘د زٖ 
ًَُِد   خَُّّص ... ودلد خػعًٔ مجُغ خُٙؼر، خػعًٔ َٕىع ؤ١َدًد. وبٌ  

وٍّٗ ػُِٚ خُُوق خُوًْ )ٕٓك هدًوْ  ًدٕ ٍَِّٝ، خٗلعمط خُٕٔدء 
ُّؤٌن(.  (44 - 1: 3)ُى  «خُو

ُٓةيَص، وزدُعمًًَ هسَ  14بٕ ٤ُسدََىْ هُُٝ خػعًِ خُؼُٖ كؼًة ٔ٘ص 
ٔ٘ص ؤوُي، حبٕدر   11َ٘دَُ زوَُِ. كِى ؤ٠ل٘د ػًِ ٍٛٙ خُٕ٘ص  12َىّ 
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خُٕ٘ص خخلدٕٓص ػٙدُ ٓدٖ ٔد٥ِ٘ص    »روُن خُوًَٓ ُىهد خٌٍُ وَي ػدُُٚ 
ُّؤدٌن(  «ْ ه٤ُُُٝسدََى ، ظٌىٕ ٔ٘ص ػٔدي خدلُٕك )ؤٌ ٕٓك هًوْ خُو

ُٓةيَص. وٌٍٛخ ظعموَّن ٗسىَّش يخُٗدٍ زٝدىَش ٍِٓٛدص    43 - 42ٍٛ ٔ٘ص 
 ُِؼوَ وزعمًًَ ٌَدي َسِؾ لًوي خُٙهُ وُُٓ لًوي خُٕ٘ص!!

 شىضُخ دلفشدتز تٌٕدىَّذ:
كدػِْ وخكهْ ؤٗٚ ٖٓ وُوؾ خْٓدُ ُعفًَدً   »: 41: 5) ؤ (   خَِص 
بىل خدلُٕك خُُجُٓ ٔسؼص ؤٔدزُغ، وخؼ٘دٕ ؤدعىٕ   وخٕثبهثُؤوَُِْ٘ 

× ؤٔدزُغ ٌٔ٘ن  3ٔ٘ص ) 25، ٛ٘د خُٕسؼص ؤٔدزُغ ٍٛ «ؤٔسىػًد ...
ٔ٘ص(، وٍٛ خُيت متَّ كُهد ز٘دء خدلًَ٘دص وخذلٌُدَ.    25ٌٔ٘ن =  3

 (.42: 4خٗظُ: َى عٕر!!  46)وٓؼِىّ ؤٕ خذلٌَُ خٔعـُم ز٘دئٙ 
. «وزؼً خؼٌ٘ن ؤعٌن ؤٔسىػًد َُو٥َُغ خدلُٕك»وظوىٍ:  )ذ(   ظؼىي خُ٘سىَّش

خالؼٌ٘ن  يف متثَ )أٌ ػٕذ توصّثذلث متثًِث(وَُةَلظ ٖٓ ٗٛ خُ٘سىَّش ؤٗٚ 
ٕٓدُك  »وخُٕعٌن ؤٔسىػًد زؼً خُٕسؼص خْٔدزُغ ٖٓ ز٘دء خدلًَ٘ص، َعْ 

ُّؤٌن ُّوْ خُو ُٓةيَص(. وٌُٖ لُ٘ٔد ظإ   43 - 42)لىخيل  «ه
ًٌُ خُُِٝر، وٓؼِىّ ؤٕ ٌُي مت زؼً ؼةغ ٔد٘ىخض  خُ٘سىَّش بىل 

وٗٝق ٖٓ زًء ًُخِظٚ، ظٌعلٍ خُ٘سىَّش ٖٓ ـهص خُعمًًَ )خُدٌٍ  
خؼٌ٘ن ؤعٌن وخؼذ »ـؼِط هُدٔٚ خُّٓين ؤٔسىع ٌٔ٘ن( زإٕ ظوىٍ: 

 )أٌ خؼذ توصّثذلث(. «ؤٔسىػًد َُو٥َُغ خدلُٕك خُُجُٓ
ُّو ) ُّؤٌن   ه٥دغ  ؾ(   وعدّ خُ٘سىَّش وزؼً خُعًُُّ ػًِ ٕٓك ه ْ خُو

خدلُٕك خُُجُٓ، ظٌَُٔ خُ٘سىَّش زوُص خُٕدسؼٌن ؤٔدسىػًد، بٌ َؼدىي    



 طىَ تدلُالد                                                                                   46

َّْ خُُ٘ٝر خدلو١ٍ زٚ ػًِ ودُخذ ُؤوَ٘دُِْ وخذلٌُدَ،     وٌَ
ًّْيٙ زإٔسىع وخلً ٌٔ٘ن )وٛى  وحيُٝٙ   كعُش ُِٓ٘ص ودٜص زٚ وحي
خْٔسىع خدلعسوٍِّ ٖٓ خُٕسؼٌن ؤٔسىػًد، وزؼً خالٗعهدء ٓدٖ خُٕدسؼص   

دزُغ وخالؼٌ٘ن وخُٕعٌن ؤٔسىػًد(، ؤٌ ٔسغ ٔ٘ىخض َعْ   و٥ٔهد ؤٔ
ٌَّذ ... ٍٛخ  بز٥دٍ خٍُزُمص وخُعوًٓص، وػًِ ـ٘دق ... خَْـدْ سل

حبٕر  -خْٔسىع )ؤٌ ؤٔسىع وُخذ ُؤوَُِْ٘ وخذلٌَُ( َسعًت 
وكُٚ لًؼط ظِي َ، 72وَ٘عهٍ ٔ٘ص َ، 66خُعدََه خدلعمون ٔ٘ص 

 خُعدََه ٠ً خُٙدؼر خُُهدىيٌ،   خحلُوذ خُُوٓدُٗص خدلٙهىَش  
 .“ظ٥ُٓ”وخُيت خٗعهط زعىَُر ُؤوَُِْ٘ وخذلٌَُ ػًِ ًَ 

ِّخ  32ؤٓد   ٓ٘عٝق ٍٛخ خْٔسىع خٌُٕ٘ن، ؤٌ ٔ٘ص  ُٓةيَص خدلٙهىَش ـ
خُعدََه، كوً مت ظًًٓن خدلٍزك وهًْ خْهًخْ وظ٘فُٓ خذلٌَُ. ًٔد ُػِِّدن    

ٕىع ٗلٕٚ ؤهند ٘دَش َـٕدص  ٘دَش خُُٕ٘ خُيت خػعّّٛد خُُذ َػًِ ـ٘دلٚ 
يف كٔىت ٗظُمت َـٕص خخلُخذ خُيت هدٍ ػ٘هد يخُٗدٍ خُ٘يب هدجٔدص  »خخلُخذ: 

كمُ٘حٍ ُُهدُِذ خُدٍَٖ   خُُهىيَدص بىل    تدلىثْ تدلمذَّط، ٌُفهُ تٌمثسئ، 
 (.12و 11: 42)ٓط  «خجلسدٍ.

١ٓدكص ٓدٖ خدلٕدُك    ،«يف تدلىثْ تدلمذَّط»وَةلظ ؤٕ ًِٔص خدلُٕك 
، كهٍ «ُُلهْ خُودَت»ؿًن وخَيش   ٗسىَّش يخُٗدٍ، ؤٓد ًِٔص زى٠ىق، وٍٛ 

َٙمٍ ّٔد ٌٖٛ خُٕدٓغ وخُودَت ُُ٘عسٚ بىل ؤهند ب٘ددَش بىل ٘ددَش   ب٘دَش ولُص 
 .“خُُٕ٘ خُُوٓدين”

وَسًو ؤٕ خُوًَٓ ٓىت ٛى خٌٍُ ؤو٠ك ٌٓدٕ و٠غ ٍٛٙ خُٙدَش، بٌ َُي 
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 د ٍَِ:  بصلَُ ُٓهٓ )وٛى خدلًَٝ خٌٍُ َعسؼٚ خُوًَٓ ٓىت( ٓ
كٔىت ٗظُمت َـٕص خخلُخذ خُيت هدٍ ػ٘هد يخُٗدٍ خُ٘يب هدجٔص لُػ ال + »

 (12: 13)ُٓ  «َ٘سـٍ.
ِّخ خُيت وَيض ػًِ ُٕدٕ خدلُٕك، كةٕ ًِٔص  ٛ٘د ؤَٜ خٔ٘دَش خًُهُوص ـ

َّْ )ـ٘دق خذلٌَُ( كهى خدلٌددٕ   «لُػ ال َ٘سـٍ» ال ظلًُ بال خذلٌَُ خدلو
 ػُِٚ َـٕص خخلُخذ ٍٛٙ.خُىلًُ خٌٍُ ال َ٘سـٍ ؤٕ ظى٠غ 

وخدللًُ ٛ٘د ٛى ؤٕ خدلُٕك ٔسن وٗسَّٚ خُٙؼر بىل ؤٗٚ زى٠غ ٍٛٙ خُٙددَش  
بٌ ؤٕ خخلدُخذ   -كهٍٙ ٓهِص ٤ىَِدص   -َعمعَّْ ؤٕ َهُذ ٌٔدٕ خُُهىيَص 
ٔ٘ىخض وٗٝدق، ْٕ ٛدٍٙ خُٙددَش     3وخُوعَ ُٔسًإٓ زؼً ٌُي حبىخيل 

حبٕر خُ٘سدىَّش:  ُو٠ؼط   و٣ٔ خْٔسىع )ؤٌ   و٣ٔ خُٕسغ خُٕ٘ىخض( 
َُ خٍُزُمص وخُعوًٓص وػًِ ـ٘دق ... )خذلٌُدَ(  » و  و٣ٔ خْٔسىع ََُس٥ِّ

 .«خَْـدْ سلَُّذ ...
و  ٓى٠غ آوُ ؤػ٥ً خدلُٕك ب٘دَش ؤًؽُ مشىاًل ُُلهٔهد ًدَ كدُي     

زلد٤ص جبُىٖ كمُ٘حٍ خػِٔىخ ؤٗٚ هً خهعدُذ  ُأوسشٍُُ وٓىت َؤَعْ » خُٙؼر:
  خُُهىيَص )ػدٜٔعهد ُؤوَُِْ٘ ًُّٓ خحلُذ(  وُخّٔد. لُ٘حٍ ُُهُذ خٍَُٖ

ُّوخ ودَـًد، وخٍَُٖ  بىل خجلسدٍ، وخٍَُٖ   و٥ٔهد )ؤٌ و٣ٔ ُؤوَُِْ٘( كُِل
 «  خٌُىَ كة ًَوِىٛد، ْٕ ٍٛٙ ؤَدّ خٗعودّ ُُعْ ًَ ٓد ٛى ٌٓعدىذ ... 

 (44 - 42: 41)ُى 
 ٔدىَّذ دتُٔثي
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 72َدىَّذ وتٌشؤَث )عٕر خصثَ تٌٕ طٍح تدلغُخ طذوس تألِش خدٕثء أوسشٍُُ
 أعدىػًث عٕني 72أعدىع عٕني وتدذ =  +1 أعدىػًث 62أعثخُغ +  7

____ ق.َ. 457عٕر 
  )_____________( 

=             434عٕر +  49
 عٕر 483

 عٕىتز 7 
  )ػّثد تدلغُخ( 

ُأوسشٍُُ زلثطر جبُىػ         تٌمذُّوعني لررررذُّوط ِغخ
 483+             َ. ق. 457عٕر  تٌشوِْث

 عٕر
= عٕر 

26/27َ 
 َ. 72 - 66عٕر 

 )خشتج تذلُىً وأوسشٍُُ(  )خٕثء ُأوسشٍُُ وتذلُىً(
 

 النبوات الخاصة بُألوهة المسيَّا

 في العهد القديم

ُٓؼِ٘ص   خُؼهً خُوًمي، وٌُٖ ًٔد ٖٓ وةٍ لفدذ، وًإهند  ُؤُىٛص خدلُٕك 
 ؤُـدِ:
 ق.َ.(: 1252ٌذتود عٕر  ٔدىَّذ ٔثثثْ تٌٕيب )ِؼثطش - 1

 وٌَىٕ ٓىت ًِٔط ؤَدٓي ُعٍٛر ٓغ آزدجي ؤين ُؤهُْ زؼدًى ٕٗدِي  + »
ًُُٔٚ  خٌٍُ ٌَىٕ ٖٓ زُ٘ي، وُؤؼسّْط شلٌِعٚ. ٛى َسين يل زُعًد وؤٗد ُؤؼسّْط

وال ؤّٗع َمحيت ػ٘دٚ   أٔث أوىْ ٌٗ أخًث و٘ى َىىْ يل تخًٕث.بىل خْزً. 
  زُيت وٌِٓى  بىل خْزً  ًٔد ّٗػعهد ػٖ خٌٍُ ًدٕ هسِي. وُؤهُٔٚ

 (12 - 11: 13ؤٌ 1) «وٌَىٕ ًُُٔٚ ؼدزعًد بىل خْزً.
هدٍ ذلْ: كٌُق َدًػىٙ يخوي  » - 4وػًِ ٍٛخ خْٔدْ َوىٍ يخوي    - 2
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 خدلّٓىَ سلد٤سًد خز٘ٚ ٍٛخ:
هدٍ خُُذ ُُيب: خـِٓ ػدٖ  + »

ديُين لىت ؤ٠غ ؤػًخءى ٓى٤حًد 
 (1: 112)ّٓ  «ُوًُٓي.

 
خُُذ هدٍ يل ؤَٗط خزين. ؤٗد خُُىّ » - 3

 (3: 4)ّٓ  «وًُُظي.

زدُُوق َزِّد هدجًة: هدٍ خُُذ ُُيب 
خـِٓ ػٖ ديُين لىت ؤ٠غ ؤػًخءى 
ٓى٤حًد ُوًُٓي، كةٕ ًددٕ يخوي  

 «ًَػىٙ َزِّد كٌُق ٌَىٕ خز٘دٚ. 
 (21-23: 44)ٓط 

وٍٛٙ خُ٘سىَّش َٕعىًٓهد خُؼهدً   - 3
خجلًًَ ٔؼسدض هُدٓدص خُدُذ   

ٖ خْٓىخض زدػعسدَ ؤٕ خُوُدٓص ٓ
ٍٛ خٔعؼةٕ خحلُددش خْزًَدص   
خٌُدج٘ص   خدلُٕك. كُىّ خُوُدٓص 
ٛى زًء خٔعؼةٕ ز٘ىَّش خدلٕدُك  

ظؼَُّٖ خزٖ خ هل زوىَّش ٖٓ »ُّذ: 
ـهص َوق خُوًخٔص زدُوُدٓص ٖٓ 

 (2: 1)َو  «خْٓىخض.
بٕ خ هل هً ؤًَٔ ٍٛخ ُ٘د ضلدٖ  + »

ؤواليْٛ بٌ ؤهدّ َٕىع، ًٔد ٛى 
ّٓىَ خُؽدين. ٌٓعىذ ؤ١ًَد   خدل

)ؤع  «ؤَٗط خزين ؤٗد خُُىّ وًُُظي.
13 :33) 

 ق.َ.(: 722إشؼُثء تٌٕيب )عٕر  - 4
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 «ؤزًد ؤزًًَد َجُٓ خُٕدةّ.  إذلًث لذَشًتوًَُػً خمسٚ ػفُسًد ًٓٙنًخ + »
 (2: 5)بٖ 

« + ،ًَّ وَٕدس غظٓ ِٓ أطىٌٗ، وحيرً  وخيُؾ ه١ُر ٖٓ ـٍع َ
 (4و 1: 11)بٖ  «ػٍُٗ سوح تٌشج.

ّٔدًء ورلًًخ، ومثدُ خَْٞ كىدًُخ    غظٓ تٌشجُي خُُىّ ٌَىٕ   ٌ+ »
 (4: 2)بٖ  «وَِ٘ص ُِ٘دـٌن ٖٓ بُٔخجَُ.

ٍُِم ٖٓ + » َّخٓٚ ًلُن وًِؼ  (4: 13)بٖ  «أسع َثخغر ...ٗسط ه
 ق.َ.(: 722ُِخث تٌٕيب )عٕر  - 5

 (4: 1)ٍٓ  «... وسلدَـٚ ٍٓ٘ خُوًمي ٍٓ٘ ؤَدّ خٍِْ.+ »
 ق.َ.(: 586إسُِث تٌٕيب )عٕر  - 6

ُغظٓ ِخشٍّ ... و٘زت ٘ى تمسٗ تٌرزٌ َذػىٔرٗ خرٗ    ... ُؤهُْ ًُخوي + »
 (2و 1: 43)بَ  «.“تٌشج خشُّٔث”

 ق.َ.(: 432ِالخٍ تٌٕيب )عٕر  - 7
تٌغُذ )َهىٖ( تٌزٌ شطٍدىٔٗ، وِالن تٌؼهرذ  وَإ  زـعص بىل ٌُِٛٚ + »

 (1: 3)َٓ  «خٌٍُ ُظُّٕوٕ زٚ.
 عفش تألِثثي )عٍُّثْ(: - 8

ُذ ه٘دين ؤوٍ ٤َُوٚ، ٖٓ هسَ خُ+ »
ًَّ، ٓ٘دٍ خٍِْ    ؤػٔدُٚ ٍٓ٘ خُِود
ُٕٓمُط ٍٓ٘ خُسًء، ٓ٘دٍ ؤوخجدَ   

  خُسددًء ًدددٕ خٌُِٔددص، »+ 
وخٌُِٔص ًدٕ ػً٘ خ هل، وًدٕ 
خٌُِٔص خ هل. ٍٛخ ًدٕ   خُسًء 
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ٌُ ُؤزًْجُط بٌ  ِٔ خَْٞ. بٌ مل ٌَٖ ؿ
مل ظٌٖ َ٘دزُغ ًؽًنش خدلُدٙ. ٖٓ هسَ 
ؤٕ ظوَُض خجلسدٍ، هسدَ خُدعةٍ   

 ُؤزًجُط.
 ًُ بٌ مل ٌَٖ هً ٜ٘غ خَْٞ زؼ
وال خُددّّخٌَ وال ؤوٍ ؤػلدددَ  

دلث ثدَّس تٌغّىتز وٕس خدلٌٕىٗص. 
دلد َْٔ يخجُش ػًِ وـٚ  ٕ٘ثن أٔث.

خُـُٔ، دلد ؤؼسط خُٕمر ٖٓ كىم دلد 
َّيِض َ٘دزُغ خُـُٔ. دلدد و٠دغ    ظٙ
َّي خدلُدٙ خُتٔٚ، دلد  َّٙ كة ظعؼ ُِسمُ ل

وٕس ػٕرذٖ  َْٔ ُؤٔٓ خَْٞ. 
َُِلص  طثٔؼًث، َّظٚ َك وً٘ط ًَ َىّ ُ

َّخٓٚ. كُلدًص   ٕٓدٌىٗص    يخجًٔد ه
: 4)ؤّ  «وٌزَّت  ِغ خين آدَ. ؤ٠َٚ
44 - 31) 

 ػً٘ خ هل. 
ًَ ٍ٘ء زٚ ًدٕ، وزـًنٙ 

)َى  «مل ٌَٖ ٍ٘ء شلد ًدٕ.
1 :1-3) 

 أػّثي تدلغَُّث َمثخٍهث أػّثي تدلغُخ تدلطثخمر:
 ًَ خْٗسُدء وٜلىخ خدلَُّٕد زإوٜدف جتٔغ زٌن خٕٔٗدُٗص وخ هل   ٘ىٝٚ.

وٌٍٛخ وٜلىخ ؤ١ًَد ؤػٔدُٚ، وٍٛ ظوغ زٌن خالظ١دع خًًَُٙ وخالَظلدع 
ِّخ. ٍٛٙ خدلىخِٗص وٜلهد خدلُٕك ٗلٕٚ ُعةٍُٓٙ ٌٍٛخ:  ؤٓد ًددٕ  »خًًَُٙ ـ
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  خزعًؤ ٖٓ » (،42: 42)ُى  «َ٘سـٍ ؤٕ خدلُٕك َعإمل ٍّٔخ وًَوَ بىل رلًٙ.
ُّْ ذلٔد خْٓىَ خدلىعٝص زٚ   مجُغ خٌُعر.ٓىًٔ  )ُى  «وٖٓ مجُغ خْٗسُدء َل

42 :43) 
خخلةٚ خٌٍُ كعَّٗ »وٛى ٓد لُٝٙ خُوًَٓ ز٥ُْ خُُٔىٍ زى٠ىق: 

ٌُّ وهدط ؤو   وحبػ ػ٘ٚ ؤٗسُدء خٍَُٖ ظ٘سَّإوخ ػٖ خُ٘ؼٔص خُيت ْـٌِْ، زدلؽٌن ؤ
إر ٚ َوق خدلُٕك )خدلَُّٕد( خٌٍُ كُهْ، ٓد )لدٍ( خُىهط خٌٍُ ًدٕ ًٍَ ػُِ

خٍَُٖ  عدك فشهذ )خىتعطصهُ( خثِ َ تٌ  ٌٍّغُخ وتألرلثد تٌ  خؼذ٘ث،
ُؤػِٖ ذلْ ؤهنْ ُُٓ ْٗلٕهْ )ًدٗىخ َع٘سَّإوٕ( زَ ُ٘د ًدٗىخ خيدًٓىٕ ّٔدٍٙ   

 (14 - 12: 1ز٣ 1) «خْٓىَ خُيت ُؤوّّمت ّٔد ؤٗعْ خِٕ.
 ذَذ:رلٍء تدلغَّث يف تشضثع ش - 1

ِّخ، وٜق خْٗسُدء خٍّٓء خْوٍ ُُِٕٔك وٌُٖ ًىِلُص  زةجيدزُص ػدُُص ـ
ِّخ وَخء رلً ٌِٓىظٚ خْزًٌ )خٌٍُ ؤػِٖ ػ٘ٚ   رلُحٚ  ٓع١ؼص لَّ٘ص هدمتص ـ

 خْوٍ(، خٌٍُ ُُٕٔعؼِٖ ـهدًَخ   رلُحٚ خُؽدين.
 ) أ ( و دشٗ يف لشَر طغشي:

ؤٓد ؤِٗط َد زُط حلدْ ؤكُخظدص   + »
ش ؤٕ ظٌىين زدٌن  وؤِٗط ٜـًن

ؤُىف َهىٌخ. كِٔ٘ي خيدُؾ يل  
خٌٍُ ٌَىٕ ٓعٕد٥ًِِّد ػِدً   
بُٔخجَُ، وسلدَـٚ ٍٓ٘ خُودًمي  

ًَ َٕىع   زُدط حلدْ   + » ... وُُِ
خُُهىيَص   ؤَدّ ًٛنويْ خدلِدي  

 (1: 4)ٓط  «...
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 (4: 1)ٍٓ  «ٍٓ٘ ؤَدّ خٍِْ.
 )ج( ظهىسٖ تٌؼٍين يف جًٍُ تأُلُِ )ِٕطمر جٕىج ٌدٕثْ تٌ  شطثٌرح 

 هبث إعشتبًُ تِْ( تٌشؼح تجلثٌظ يف ظٍّر تدلؼشفر:
وٌُٖ ال ٌَىٕ ظةّ ُِديت  + »

ػُِهد ٠ُن. ًٔد ؤٛدٕ خُّٓدٕ 
َٞ ِزىُددىٕ وؤَٞ  خْوٍ ؤَ
ُّ خْوًن ٤َُدن   ٗلعديل، ٌَُ
 .ُْْٓ خُسمُ ػّّ خَْيٕ ـَُِ خ
خُٙؼر خُٕدُي   خُظِٔدص  
ؤزُٝ ٗىًَخ ػظًُٔد. خجلدُٕىٕ 
  ؤَٞ ظةٍ خدلىض ؤُ٘م 

 (4و 1: 5)بٖ  «ُِهْ ٗىَ.ػ
ًٌ، وُٗؼ٥َدً  + » ْٗٚ َىًُ ُ٘د وُ

خزً٘د وظٌىٕ خَُُدٔدص ػِدً   
ًعلٚ، وًَُػً خمسدٚ ػفُسدًد   
ًٓٙنًخ، بذلًد هًًَُخ، ؤزًد ؤزدًًَد،  

 (2: 5)بٖ  «َجُٓ خُٕةّ.

ودلد مسغ َٕىع ؤٕ َىل٘د ُؤِْٔ، + »
خٗٝددُف بىل خجلُِددَ. وظددُى 
خُ٘دُٜش وؤظً كٕدٌٖ   ًلدُ   

ً٘ خُسمُ   ختدىّ  ٗدلىّ خُيت ػ
ِزىُىٕ وٗلعدُُْ. ٌٍُ َعْ ٓد هَُ 
زة٘ددؼُدء خُدد٘يب خُودجددَ: ؤَٞ 
ِزىُىٕ وؤَٞ ٗلعدُُْ، ٤َُدن  

ُْٓدْ،  خُسمُ  ُُ خَْيٕ ـَُِ خ َػِس
خُٙؼر خجلدُٓ   ظِٔص ؤزُٝ ٗىًَخ 
ػظًُٔد. وخجلدُٕىٕ   ًىَش خدلىض 

)ٓط  «وظةُٚ ؤُ٘م ػُِهْ ٗىَ.
2 :14 - 12) 

 غ وسلَّصٗ:)  ( ٌطفٗ تدلصىتض
ال َٝددُك وال َُكددغ وال »+ 

ِٔغ   خُٙدَع ٜدىظٚ.   َُٕ
ٛىٌخ كعدٌ خٌٍُ خوعُظٚ، لسدُيب  + »

َُّض زٚ ٗلٍٕ. ؤ٠غ َولٍ  ُٔ خٌٍُ 
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هٝسص ٠ُٓى٠ص ال َوٝدق  
وكعُِص ودًٓش ال ٥َلث. بىل 

ُُِؾ خحلدن.  )بٖ  «خْٓدٕ َُِى
 (3و 4: 24

ُْْٓ زدحلن. ال خيدْٜ  ػُِٚ كُُىّّ خ
 َٔ ًٌ    وال َُٝك وال ََٕد غ ؤلد

خُٙىخَع ٜىظٚ. هٝسص ٠ُٓى٠ص ال 
َوٝق، وكعُِص ًٓوّْ٘ص ال ٥َُلدث  
لىت خيُؾ خحلن بىل خُُ٘ٝش، وػًِ 

 ْ ُْٓد )ٓدط   «خمسٚ ٌَىٕ َـدء خ
14 :14 - 41) 

 ) د ( غريشٗ تدلصَّمذذ:
 «ْٕ ؿًنش زُعي ؤًِعين ...+ »

 ّٓ(25 :5) 
ويوَ َٕدىع بىل ٌُٛدَ خ هل   + »

ُؼىٕ وؤوُؾ مجُغ خٍَُٖ ًدٗىخ َس
وَٙعُوٕ   خذلٌَُ وَهََِر ٓىخجً 

 «خُُٝدَكص وًُخٍٔ زدػص خحلٔدّ.
 (14: 41)ٓط 

َُّ ظةٍُٓٙ ؤٗٚ ٌٓعىذ: ؿًنش »+  كعٍ
 (13: 4)َى  «زُعي ؤًِعين.

 )٘ر( ِؼجضتشٗ وأشفُصٗ ٌىً تٌطدمثز:
ٌُٖ ؤلّخٗ٘د محِهد وؤوـدػ٘د + »

ُٓٝدزًد  َِّهد، وضلٖ لٕس٘دٙ  ر
 «.١ُٓوزًد ٖٓ خ هل وٓدٍُىالً 

 (2: 13)بٖ 

... كإل١ُوخ بُُٚ مجُغ خُٕدؤدء  + »
خدلٝدزٌن زإُٓخٞ وؤوـدع سلعِلدص  
وخّٓدٌٗن وخدلُٝوػٌن وخدللِدىـٌن  

 (42: 2)ٓط  «كٙلدْٛ.
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 ) و ( دخىٌٗ إىل ُأوسشٍُُ ستودًث جذشًث:
ِّخ َد خز٘ص ٜهُىٕ، + » خزعهفٍ ـ

خٛعلٍ َد ز٘ط ُؤوَُِْ٘. ٛىٌخ 
ٌِِٓي َإ  بُُِي، ٛى ػديٍ 
وٓ٘ٝىَ، ويَغ وَخًر ػًِ 

 «محدَ وػًِ ـمٗ خزٖ ؤظدٕ.
 (5: 5)ِى 

كٌدٕ ٍٛخ ًِٚ ٌٍُ َعْ ٓد هَُ » +
زدُ٘يب خُودجدَ: هىُدىخ الز٘دص    
ٜهُىٕ ٛىٌخ ٌِٓدِي َإظُدِي   
ويَؼًد َخًسًد ػًِ ؤظدٕ وـمٗ 

 (1و 2: 41)ٓط  «خزٖ ؤظدٕ.

 ) ص ( غضح تألػذتء ػٍُٗ:
ٌَّدُ   + » ُْٓدْ وظل دلدٌخ خَجتط خ

 خُسد٤َ، هدّ ِٓىى خُٙؼىذ  
خَْٞ وظأُٓ خُُئٔدء ٓؼدًد  
ػًِ خُُذ وػِدً ٕٓدُمٚ   
هدجٌِن: ُ٘و٥غ هُىيمهد و٥ُُ٘ق 

َُُز٥هٔد.  - 1: 4)ٓدّ   «ػ٘د 
3) 

... خُودجَ زلْ يخوي كعدى: دلدٌخ + »
َُّ خُٙدؼىذ   ُْْٓ وظل خَجتَّط خ
زدُسد٤َ. هدٓدط ِٓدىى خَْٞ   
وخـعٔغ خُُئٔدء ٓؼًد ػًِ خُُذ 

ٚ زدحلوُودص  وػًِ ُٕٓمٚ. ْٗد 
خـعٔغ ػًِ كعدى خُوًوْ َٕىع 
خٌٍُ ٕٓمعٚ ًٛنوُيْ وزُة٤ُٓ 
ُّ ٓغ ُؤْٓ و٘ؼىذ بُٔخجَُ،  خُس٥٘
ًَُى  َّ ٓد ٔسوِط كؼَُِّ٘ط َ ُُلؼِىخ ً

: 2)ؤع  «وٓٙىَظي ؤٕ ٌَىٕ.
41 - 44) 
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 ) ح ( ٘جشتْ أطذلثبٗ:
« + َّ خٔعُوْظ َد ُُٔق ػًِ َخػ

وػًِ َـَ َكويت، َوىٍ َذ 
ِذ خُُخػٍ كععٙعَّط خجل٘ىي. خ٠ُ

 (3: 13)ِى  «خُـْ٘ ...

لُ٘حٍ هدٍ ذلْ َٕدىع: ًٌِدْ   + »
ُّىٕ  َّ   ٍٛٙ خُُِِدص ْٗدٚ    ظٙ
َّي  ٌٓعىذ ؤين ؤ٠ُذ خُُخػٍ كععس

 (31: 42)ٓط  «وُخف خُُػُص.
 ) ط ( خُثٔصٗ وشغٍُّٗ خثالثني ِٓ تٌفضر:

« +     َٖ ُٕد ْٕ ل كوِط ذلدْ ب
ؤػٌُْ٘ كإػ٥ىين ؤـُ ، وبالَّ 

٘ؼىخ. كىِٗىخ ؤـُ  ؼةؼٌن كدٓع
 (14: 11)ِى  «ٖٓ خُل١ص.

وهدٍ: ٓدٌخ ظًَُوٕ ؤٕ ظؼ٥دىين  + »
وؤٗد ُؤِِّٔٔٚ بٌُُْ  كفؼِدىخ ُدٚ   

: 42)ٓدط   «ؼةؼٌن ٖٓ خُل١ص.
11) 
 ) ٌ ( ثمح َذَٗ وسجٍُٗ ػًٍ تٌظٍُح:

« +... َّ َّ وَـِ )ّٓ  «ؼوسىخ ًَ
44 :12) 

كودددٍ ُددٚ )ظىٓددد( خُعةُٓددٍ »+ 
ؤَ٘د خُُذ. كوددٍ  خِوُوٕ: هً َ

ْٕ مل ُؤزٝدُ   ًََدٚ ؤؼدُ     ذلْ: ب
خدلٕدًٓن وؤ٠غ بٜدسؼٍ   ؤؼدُ   
خدلٕدًٓن وؤ٠غ ًٌَ   ـ٘سدٚ ال  
ُؤوٖٓ ..  هدٍ )خدلُٕك( ُعىٓدد:  
 َّ ًَ ُِ ٛدِض بٜسؼي بىل ٛ٘د وؤزٝ
وٛدِض ًََى و٠ِؼهد   ـ٘يب، وال 

)َدى   «ظٌٖ ؿًن ٓآٖ زَ ٓآً٘د.
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 (43و 41: 42
ٌُ ِِٗ: ) ن (   َُىغش ػظ  ِٓ ػظث

  زُط وخلدً َاًدَ ...   + »
)وُ  «وػظًٔد ال ظٌُٕوخ ٓ٘ٚ.

14 :22) 
ًٌ ٓ٘هد »+  حيلظ مجُغ ػظدٓٚ. وخل

 (42: 32)ّٓ  «ال ٌَُٕ٘.

  بٌ ًدٕ خٔعؼًخٌي، كٌٍِ ال ظسوً + »
خْـٕدي ػًِ خُُِٝر   خُٕسط 
ْٕ َىّ ٌُي خُٕسط ًدٕ ػظًُٔد، 
ٔإٍ خُُهىي زُة٤ٓ ؤٕ ُظٌٕدُ  

َُُكؼىخ. كإظً خُؼٕدٌُ  ُٔودهنْ و
وًُٕوخ ٔددهٍ خْوٍ وخِودُ   
خدلِٝىذ ٓؼٚ. وؤٓد َٕىع كِٔدد  
ـدءوخ بُُٚ مل ٌَُٕوخ ٔدهُٚ ْهنْ 
َؤوٙ هً ٓدض ... وخٌٍُ ػددَٖ  
َ٘هً و٘هديظٚ لن وٛى َؼِْ ؤٗدٚ  
َوىٍ خحلن ُعآ٘ىخ ؤٗعْ. ْٕ ٛدٍخ  
ٌْ ال  ًدٕ ُُعْ خٌُعدذ خُودجَ: ػظ
ٌَُُٕ ٓ٘ٚ، وؤ١ًَد َوىٍ ًعددٌذ  

 «آوُ ُٔ٘ظُوٕ بىل خٌٍُ ٤ؼ٘ىٙ.
 (33 - 31: 15)َى 

 ) ي ( إٌمثء لشػر ػًٍ ٌدثعٗ:
َؤٕىٕ ؼُديب زُ٘هْ وػِدً  + »

: 44)ٓدّ   «ُسدٍٔ َوعُػىٕ.
ودلد ِٜسىٙ خهعٕٔىخ ؼُدزٚ ٓوعُػٌن + »

ػُِهد. ٌٍُ َعْ ٓد هُدَ زددُ٘يب:   
خهعٕٔىخ ؼُديب زُ٘هْ وػًِ ُسدٔدٍ  
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 (31: 43)ٓط  «ؤُوىخ هُػص. (14
 ( إػطثؤٖ خالًّ ٌُششخٗ: ) َ

... و  ػ٥ٍٙ َٕدوىٗين  + »
 (41: 25)ّٓ  «وةًّ.

... ؤػ٥ىٙ وةًّ شلّوـدًد مبدُخَش   + »
 (32: 43)ٓط  «ُُُٙذ.

 ) ْ ( طشتخٗ يف أدلٗ ودضٔٗ:
بذلٍ بذلٍ دلدٌخ ظًُعين. زؼًًُخ + »

ػٖ وةٜدٍ ػدٖ ًدةّ    
 (1: 44)ّٓ  «ِكًنٌ.

وضلى خُٕدػص خُعدٔؼص ُٜن َٕىع + »
َٔد  زٝىض  ػظُْ هدجًة: بٍَِ بٍَِ َُ

 «٘سوعين ؤٌ بذلٍ بذلٍ دلدٌخ ظًُعين.
 (22: 43)ٓط 

 )ط( طشخصٗ خثٌٕظشذ تألخريذ:
َإظىٕ وخيّّوٕ زّّّْٙ. ٘دؼسًد  + »

)ٓدّ   «ُٔىًُ زإٗٚ هً كؼَ.
44 :31) 

َّ هدٍ: هدً  + » كِٔد ؤوٍ َٕىع خخل
ٌَّدٓ َؤٔدٚ وؤٔدِْ     ُؤًَٔ. وٗ

 (32: 15)َى  «خُُوق.
 خثحلشخر:)ع( طؼٕٗ 

وُؤكُٟ ػًِ زُط يخوي وػًِ + »
ٌٔدٕ ُؤوَُِْ٘ َوق خُ٘ؼٔدص  
وخُع١ددُُّػدض كُ٘ظددُوٕ بيلَّ 
خٌٍُ ٤ؼ٘ىٙ وَ٘ىلىٕ ػُِدٚ  
ً٘دجك ػِدً ولُدً ُدٚ،    

ٌُٖ وخلًًخ ٖٓ خُؼٌُٕ ٤ؼدٖ  + »
ـ٘سٚ حبُزص  وُِىهدط ودَُؾ يٌّ   

ٓدٌء ... ْٕ ٍٛخ ًددٕ ُُدعْ   و
خٌُعدذ خُودجَ ... ُٔ٘ظُوٕ بىل 

 32: 15)َدى   «خٌٍُ ٤ؼ٘ىٙ.
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وٌَىٗىٕ   ٓدُخَش ػُِدٚ،   
ِٖ ٛى   ٓدُخَش ػِدً    َٔ ً

.ِٙ ُِ ٌْ  (12: 14)ِى  «ِز

 (33و 32و

 )ف( لُثِصٗ يف تٌُىَ تٌثثٌث:
ْٗي ُٖ ظعدُى ٗلٕدٍ     + »

خذلدوَص. ُٖ ظًع ظوَُّي َدُي  
 (12: 12)ّٓ  «كٕديًخ.

َُمُُ٘د زؼً َىٌٓن.   خُُدىّ  »+ 
 «خُؽدُػ َؤُ٘د ك٘مُد ؤٓدٓدٚ. 

 (4: 2)ٛى 

ْٕ يخوي َوىٍ كُٚ: ً٘دط ؤَي  + »
خُُذ ؤٓدٍٓ   ًَ لٌن ؤٗٚ ػدٖ  
ُٔدَّ   ديُين ٌٍُ ال ؤظّػّع. ٍُُي 
هِيب وهتََِّ ُٕدين لىت ـٕدًٌ  
ؤ١ًَد ٌُٕٖٔ ػًِ َـدء. ْٗدي  
ُٖ ظعُى ٗلٍٕ   خذلدوَص وال ظًُع 
ُُٔسَ  َّكعين  هًؤي َُي كٕديًخ. ػ
خحلُدش ؤدعٔٓين ٔدُوًَخ ٓدغ    

ٍ خٔودىش  وـهي. ؤَهد خُُـدد 
َٕىُؽ ؤٕ َُودٍ ٌُْ ـهدًَخ ػدٖ  
َجُٓ خِزدء يخوي بٗٚ ٓدض وُيكدٖ  
وهّّٙ ػً٘ٗد لىت ٍٛخ خُُىّ. كدةٌ  
ًدٕ ٗسُِّد وػِْ ؤٕ خ هل لِق ُدٚ  
ُِْٜسٚ َوُْ خدلُٕك  ٍْ بٗٚ ٖٓ مثُش  َٕ زَو
لٕر خجلٕدً ُدُفِٓ ػِدً    
ًُُٔٚ، ٔسن كُؤي وظٌَّْ ػدٖ  



 طىَ تدلُالد                                                                                   62

هُدٓص خدلُٕك ؤٗٚ مل ُظعُى ٗلٕدٚ    
 «َص وال َؤي ـًٕٙ كٕدديًخ. خذلدو
 (31 - 41: 4)ؤع 

 )ص( طؼىدٖ إىل تٌغّثء:
ِٓ ػدٖ  + » هدٍ خُُذ ُُيب: خـِ

ديُين لىت ؤ٠غ ؤػًخَءى ٓى٤حًد 
 (1: 112)ّٓ  «ُوًُٓي.

ًِ بىل»+  خُٕٔىخض.  ْٕ يخوي مل َٝؼ
وٛى ٗلٕٚ َوىٍ هدٍ خُُذُّ ُُيب 
خـِٓ ػٖ ديدُين لدىت ؤ٠دغ    

)ؤع  «ؤػًخَءى ٓى٤حًد ُودًُٓي. 
4 :32 - 31) 

، «ػسدً خُدُذ  »و  ًَ ٍٛٙ خْػٔدٍ ًدٕ ٛى خُؼسً خدلعإمل خدل٘عٝدُ  
ًّْة خُلًخء ذلْ.  ًٔٔؽَ ٌَُ زُٙ ػى٠ًد ػٖ خخل٥دش، ٌٓ

وزؼً ٍٛخ ظإ  ٗسىَّش ب٘ؼُدء ُعؼسُّْ ػٖ ًَ ٓد ٔسن ٖٓ آالّ وُٗٝش زٝىَش 
ٔد ٍِٓٛص ُِؼوَ، ًإػظْ وؤيمَّ ٗسىَّش ػٖ خخلةٚ وخُلًخء خُِدٍَٖ ؤًِٔده  
ّْـدص )بٖ     14خدلُٕك زأالٓٚ وخٗعٝدَٙ ٓؼًد   ٜىَش وخلًش ٓعٕدؼص ٓعً

 ( = ًَ لىخيغ خُِٝر زدْٗدـَُ.13و
َُّش ؤوُي زٝىَش رلِٔص ٍِٓٛص ُِؼوَ:    َِىّْٝهد ٓ

« + ْٕ ،َّ َوق خًُُٕ خُُذ ػِ
ّْٙددُ   ُْز خُددُذ ٕٓددمين 
خدلٕدًٌن، ؤَِٔين ْػٝدر  

وؤٓد كَٝ خٌُعدذ خُدٌٍ ًددٕ   + »
ُِٔن بىل  َوُؤٙ كٌدٕ ٍٛخ: ٓؽَ ٘دش 
خٍُزك وٓؽَ وُوف ٜدٓط ؤٓددّ  
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ٌٌُٕٓ٘ خُوِدر، ْٗدديٌ   
ن ؤُِإٔىََٖ ُِٕٔسٌُن زدُُؼع

زد٤ٔةم. ْٗدديٌ زٕد٘ص   
ٓوسىُص ُُِذ وزُدىّ خٗعوددّ   

ٌّّْ ًَ خُ٘دجمٌن.  «ٔذل٘د، ْػ
 (4و 1: 21)بٖ 

خٌٍُ جيُّٙ ٌٍٛخ مل َلعك كددٙ.    
  ِٖ َٓد َّع ه١دئٙ وـُِٚ  ظىخ٠ؼٚ خُٗع
خيّّ زٚ ْٕ لُدظدٚ ُظ٘عدّع ٓدٖ    
ُّ كُِدسٓ   خَْٞ. كإـدذ خخلٝ
ِٖ َودىٍ   َٓ وهدٍ: ؤ٤ِر بُُي ػٖ 
خُ٘يب ٍٛخ  ػٖ ٗلٕٚ ؤّ ػٖ وخلً 
آوُ. كلعك كُِسٓ كدٙ وخزعًؤ ٓدٖ  

َُّٙ زُٕىع. )ؤع  «ٍٛخ خٌُعدذ كس
4 :34 - 31) 

وٌٍٛخ َعِىَّٛ ػَٔ خدلَُّٕد خٌٍُ ؤًِٔٚ خُُذ َٕىع خدلُٕك   زداَش  
مجؼهٔد ٓؼًد: خخل٥ُص محِهد زدجلًٕ وؤيخهندد   تخلطُر وتخلالص،: ٍٛ وخلًش

 زدُُِٝر، وخخلةٚ ؤًِٔٚ زةٛىظٚ زوُدٓعٚ.
 رلٍء تدلغُخ يف تجملذ: - 2

ًَ ؤِٔىذ خُُئَد خُ٘سىََّص لٕر خْٗسُدء، مجؼط زٌن خالؼٌ٘ن: رلُحدُٚ    
َزدي  خالظ١دع، ورلُحٚ   خًّٓ   ٜىَش وخلًش. وٍٛخ ٛى خُٕسر خٌٍُ ؤ

 خُُهىي، َئٔدء ًه٘ص وًعسص وكٌَُُٕن:
« + ْٕ ،َّ َوق خًُُٕ خُُذ ػِ

ّْٙددُ   ُْز خُددُذ ٕٓددمين 
خدلٕدًٌن، ؤَِٔين ْػٝدر  
ٌٌُٕٓ٘ خُوِدر، ْٗدديٌ   

َّ ْٗٚ ٕٓدمين  َو+ » ق خُُذ ػِ
ُّْ خدلٕدًٌن، ؤَِٔين ْ٘لٍ  ُْز
ُْٗدديٌ    خدلٌٌُٕ٘ خُوِدىذ، 
ُِٔإٔىََٖ زد٤ٔةم وُِؼٔدٍ  
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ُِٕٔسٌُن زدُُؼعن ؤُِإٔىََٖ 
زد٤ٔةم. ْٗدديٌ زٕد٘ص   
ٓوسىُص ُُِذ وزُدىّ خٗعوددّ   

ٌّّْ ًَ خُ٘دجمٌن.  «ٔذل٘د، ْػ
 (4و 1: 21)بٖ 

َُٝ، وؤََٔ خدلٕ٘دموٌن     زدَُس
خحلَُص، وؤًدُِ زٕد٘ص خُدُذ    
خدلوسىُص.   ٤َىي خُٕلُ ؤدَّٔٚ  
َٓ. ومجُغ خٍَُٖ  بىل خخلديّ وـِ
  خّٓٔغ ًدٗط ػُىهنْ ٘دوٝص 

كدزعًؤ َوىٍ ذلْ: بٗٚ خُُىّ هً بُُٚ. 
 «متَّ ٍٛخ خدلٌعىذ   ٕٓدٓؼٌْ.

 (41 - 14: 2)ُى 
 ) أ ( تدلغَُّث عُصىَّ  خإوًٍُ ِٓ ر٘ح وفضر ِؼًث وصث  ِضدو :

َْ ظُفدًٗد، و٠ؼهد ػِدً َؤْ َهى٘دغ زدٖ    + » ٍْ ك١ص وٌٛسًد وخػٔ   ُو
دجًة: َهىٜديم خٌُدٖٛ خُؼظُْ. ؤًَّٚ هدجًة: ٌٍٛخ هدٍ َذ خجل٘ىي هد 

ٛىٌخ خُُـَ خُـٖٝ خمسٚ وٖٓ ٌٓدٗٚ َ٘سط وَسين ٌَُٛ خُُذ. كهى َسين 
ٌَُٛ خُُذ وٛى حئَ خجلةٍ وجيِٓ وَع٣َِّٕ ػًِ ًُُٔٚ وٌَدىٕ  

: 2)ِى  «ًدًٛ٘د ػًِ ًُُٔٚ، وظٌىٕ ٓٙىَش خُٕةّ زُ٘هٔد ًُِهٔدد. 
11 - 13) 

ديٌن وٍٛخ ب٘دَش ػفُسص ػًِ ـِىٔٚ ًدزٖ خٕٔٗدٕ وًدزٖ خ هل ٓؼًد، ػٖ 
خُؼظٔص   خْػديل، ُُِٔي بىل خْزً. وخُل١ص ٗوُص ْٕ زَُٙعٚ ًدٗط زدة  
و٥ُص، زة ُىّ، زة ؿٗ. ؤٓد خٍُٛر كهى َّٓ خًّٓ خٔذلٍ، ًٔدد وٜدلٚ   

 َىل٘د   ٔلُ خُُئَد خْٜمدق خْوٍ.
وخٍُٛر وخُل١ص ًعدؾ ّٓيوؾ َُُِّٕٔد ًَٙنخٕ زى٠ىق بىل خٌُه٘دىض  
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ُوًمي، وديؽِهٔد ٌٍِٓ ٜديم خٌٍُ ُٔفٍء خدلٕدَُّد  وخدلِىًُص ٓؼًد   خُؼهً خ
 ػًِ َظسعٚ:

هدٍ خُُذ ُُيب: خـِٓ ػٖ ديُين لىت ؤ٠غ ؤػًخءى ٓى٤حًد ُوًُٓي. + »
َّى ٖٓ ٜهُىٕ. ظ٣َِّْٕ   و٣ٔ ؤػدًخجي.   ََُٔ خُُذ ه١ُر ػ
َّٔص. ٖٓ َلْ خُلفُ ُدَي   ٘ؼسي ٓ٘عًذ   َىّ هىظي   َِ٘ص ٓو

ُّ لًخؼعي. ؤهْٕ خُُذ وُٖ ًَّ٘، ؤَٗط ًدٖٛ بىل خْزً ػًِ َظسص  ٤
 (2 - 1: 112)ّٓ  «ٌٍِٓ ٜديم.

 )ج( تدلغَُّث حيىُ يف ٍِىىشٗ خثٌرب  وخغدؼر أضؼثف ِٓ ًِء تٌشوح:
ُّ ػُِٚ َوق خُُذ َوق + » وحي

خحلٌٔص وخُلهْ، َوق خدلٙىَش 
وخُوىَّش، َوق خدلؼُكص وسلدكدص  
َّظٚ ظٌىٕ   سلدكدص   خُُذ. وُ

ٕر ٗظُ خُُذ، كة َو١ٍ حب
ػُُ٘ٚ، وال حيٌْ حبٕر مسغ 
ُؤٌُٗٚ؛ زَ َو١دٍ زدُؼدًٍ   
ُِٕٔدًٌن، وحيٌْ زدٔٗٝدف 
ُسدجٕددٍ خَْٞ، و١َددُذ 
خَْٞ زو١ُر كٔٚ، وديُط 

)بٖ  «خدل٘دكن ز٘لىص ٘دلعُٚ. 
 (2و 4: 11

وَؤَط كةٌخ   ؤد٣ خُؼدُٖ   + »
وخحلُىخٗدض خَْزؼدص و  ؤد٣   
خُُٙىن، وُوف هدجْ ًإٗٚ ٍٓزىق 

ٔسؼص ؤػٌن ٛدٍ  ُٚ ٔسؼص هُوٕ و
َِٔص بىل ًدَ   ٔسؼص ؤَوخق خ هل خدُلُ

 (2: 1)َئ  «خَْٞ.
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 أِث تألػّثي تجملُذذ تٌ  عصصُ ػٕذ رلُةٗ فهٍ:
 ) ( ػىدذ إعشتبًُ وحتىُّذلث إٌُٗ وتحتثد٘ث:

زؼً ٌُي َؼىي ز٘ى بُٔخجَُ و٥َِسىٕ خُُذ بذلهْ ويخوي ٌِٓهدْ،  + »
 (1: 3ٛى ) «وَلّػىٕ بىل خُُذ وبىل ـىيٙ   آوُ خَْدّ.

وؤّٗع ؤمسدء خُسؼُِْ ٖٓ كٔهد، كة ُظًٍُ ؤ١ًَد زإمسدجهد. وؤه٥غ ػهًًخ + »
  ٌُي خُُىّ ٓغ لُىخٕ خَُّّص و٤ُىَ خُٕدٔدء ويزدزددض خَْٞ؛   
وؤًُٕ خُوىْ وخُُٕق وخحلُذ ٖٓ خَْٞ وؤـؼِهْ ١َد٥فؼىٕ  
آٌٓ٘ن. وؤو٥سِي ُ٘لٍٕ بىل خْزً. وؤو٥سِي ُ٘لٍٕ زدُؼًٍ وخحلدن  

 (15 - 13: 4)ٛى  «خدلُخلْ.وخٔلٕدٕ و
ًُوٕ   ًَ ـسَ هًٍٔ، ْٕ خَْٞ متعِث ٖٓ + » ِٕ ال َٕىئوٕ وال َُل

 (5: 11)بٖ  «ٓؼُكص خُُذ، ًٔد ظـ٥ٍِّ خدلُدٙ خُسمُ.
زوُص بُٔخجَُ ال َلؼِىٕ بمثًد وال َعٌَّٔىٕ زدٌٍُذ، وال َىـً   + »

)ٜدق   «ؤكىخٛهْ ُٕدٕ ؿٗ ْهنْ َُػىٕ وَُز١ىٕ وال سلُق.
3: 13) 
وًدٕ بيلَّ ًةّ خُُذ هدجًة: وؤَٗط َد خزٖ آيّ ُوٍ ُ٘لٕدي ػٝدًد   + »

وخلًش وخًعر ػُِهد ُُهىٌخ وُسين بُٔخجَُ َكودجٚ. وُوٍ ػٝد ؤوُي 
وخًعر ػُِهد ُُىٔق ػٝد ؤكُخمي وًَ زُدط بٔدُخجَُ َكودجدٚ.    
وخهُهنٔد خُىخلًش زدْوُي ًؼًٝد وخلًش كعًٝنخ وخلًش   ًَى. كةٌخ 

َْ ذلْ: ٌٍٛخ ًَِّٔي ؤز٘ دء ٘ؼسي هدجٌِن: ؤٓد ختّّٗد ٓد َُي وٍٛخ  كُو
هدٍ خًُُٕ خُُذ: ٛإٍٗخ آوٍ ػٝد َىٔق خُيت   ًَ ؤكُخمي وؤٔسد٢ 
ُّ بُُهد ػٝد َهىٌخ وؤـؼِدهْ ػٝدًد وخلدًش     بُٔخجَُ َكودَءٙ وؤ٠
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كًُٝنوٕ وخلًش   ًٌَ. وظٌىٕ خُؼٝىخٕ خُِعدٕ ًعسَط ػُِهٔد   
 ًَى ؤٓدّ ؤػُ٘هْ.

 َْ ذلْ: ٌٍٛخ هدٍ خًُُٕ خُُذ: ٛإٍٗخ آوٍ زين بُٔخجَُ ٖٓ زٌن وُه
ُْْٓ خُيت ٌٛسىخ بُُهد وؤمجؼهْ ٖٓ ًَ ٗدلُص وآ  ّْٔ بىل و٤٘دهْ.   خ
  ًٌ وُؤُُّْْٜٛ ُؤٓص وخلًش   خَْٞ ػًِ ـسدٍ بُٔخجَُ، وِٓي وخلد
َّعٌن وال َ٘ؤٕىٕ زؼً  ٌَىٕ ًٌِٓد ػُِهْ ًِهْ، وال ٌَىٗىٕ زؼً ُؤ

 (44 - 11: 33)لّ  «بىل شلٌِعٌن.
 ) د ( جتذَذ تأُلُِ:

ْين لُ٘حٍ ُؤلىٍّْ خُٙؼىذ بىل ٘لص ٗوُص ًُُػىخ ًِهْ زدْٔ خُُذ + »
 (5: 3)ٜق  «ُُؼسًوٙ زٌعق  وخلًش.
 )٘ر( تٌغالَ خني تٌدشش:

ُْْٓ هىَص زؼًُش، ك٥ُسؼىٕ + » كُو١ٍ زٌن ٘ؼىذ ًؽًنَٖ، َُ٘ٝق 
ًِ ُؤٓص ُٔلًد وال ُٔىكهْ ًٌٌٔد وَٓدلهْ ٓ٘دـَ. ال ظُكغ ُؤٓص ػ

ُّ وخلً رط ًُٓعدٚ   َعؼَّٔىٕ خحلُذ   ٓد زؼً. زَ جيِٕىٕ ً
ِٖ َُُػر، ْٕ كْ َذ خجل٘ىي ظٌَّدْ.  َٓ  «ورط ظُ٘عٚ، وال ٌَىٕ 

 (2و 3: 2)ٍٓ 
 ) و ( خشور تٌطدُؼر:

كٌُٕٖ خٍُجر ٓغ خخلُوف، وَُزٟ خُُ٘ٔ ٓغ خجلًٌ، وخُؼفَ + »
َّٖ ٓؼًد، وٜيبّّ ٜـ َٕ ُّزَّدص    وخُٙسَ وخدُل ًٌن َٕدىههد. وخُسودُش وخُ
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ُٛٔد ٓؼًد. وخًْٔ ًدُسوُ َإًَ ظسً٘د. وَِؼر  ُٟ ؤوالُي َُِػَُدٕ، َظُُز َظ
ـُمدُ   ُّ خُل٥ُْ ًَٙ ػًِ  ِّ )خُؽؼسدٕ( ودي ّْ َُِذ خُ َٔ خ٠ُُُُغ ػًِ 

 (4 - 2: 11)بٖ  «خْكؼىخٕ.
وٌَىٕ   ٌُي خُُىّ ؤين ؤٔعفُر، َودىٍ خُدُذ، ؤٔدعفُر    + »

ٕدعفُر خَْٞ. وخَْٞ ظٕدعفُر خُؤدَك    خُٕٔىخض وٍٛ ظ
ََ وخََُّط وٍٛ ظٕعفُر ََّػَُ.  (44و 41: 4)ٛى  «وخدل٥ٕد

 ) ص ( تصدَثد ٔىس تٌشّظ وتٌمّش:
وٌَىٕ ٗىَ خُؤُ ً٘ىَ خُٙٔٓ وٗىَ خُٙٔٓ ٌَىٕ ٔسؼص ؤ٠ؼدف + »

َّ ٠ُزٚ. َُ ٘ؼسٚ وَٙلٍ َ ِٕ ًَ  «ً٘ىَ ٔسؼص ؤَدّ،   َىّ جيّّ خُُذ 
 (42: 32)بٖ 
ُُٓ ٍ٘ء   خُؼهً خجلًًَ مل َٕسن وًٍَُٙ خُؼهً خُودًمي  وٌٍٛخ 

آخش ِث جثء ِٓ تٌٕدىتز يف تٌؼهذ تٌمذمي يف ُٕٓسوًد. وخُؼفُر لوًّد ؤٕ 
( َأ  ٘ى ٘ى وأوي إػالْ وُخششي مبُالد تٌؼهرذ  1: 3)ِالخٍ تٌٕيب 

 تجلذَذ:
٘أٔزت ُأسعً ِالوٍ فُهُا + »

وَإ  زـعدًص   تٌطشَك أِثٍِ
ًُ خُدٌٍ  بىل ٌُِٛٚ خُٕدُّْ 

ظ٥ِسىٗٚ وٓةى خُؼهً خٌٍُ 
ُّوٕ زٚ. ٛىٌخ َإ  هددٍ   ُظٕ

ًدٕ   ؤَدّ ٛدًنويْ ِٓدي   + »
ًدٖٛ خمسٚ ًَُِد ٓدٖ   خُُهىيَص

كُهص ؤزَُّد وخُٓؤظٚ ٖٓ ز٘دض ٛدَوٕ 
وخمسهد ؤُُٝدزدض. وًدٗد ًةمهد 
ََّٖ ؤٓدّ خ هل ٔدٌٌُن   مجُغ  زد
وٜدَد خُُذ وؤلٌدٓٚ زة ُىّ. 
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 (1: 3)َٓ  «َذ خجل٘ىي.
ٛإٍٗخ ُؤََٔ بٌُُْ بَُِدد  + »

خُ٘يب هسَ رلٍء َىّ خُدُذ  
خُُىّ خُؼظُْ وخدلىىف؛ كًني 
هِر خِزدء ػِدً خْز٘ددء   

 «وهِر خْز٘دء ػًِ آزدجهْ.
 (2و 1: 2)َٓ 

ًٌ بٌ ًدٗدط    ومل ٌَٖ ذلٔد وُد
ؤُُٝدزدض ػدهًُخ وًدٗد ًةمهدد  

ًٌّْٓن   ؤَدٓهٔد.  ٓعو
كسُ٘ٔد ٛى ٌَهٖ   ٗىزص كُهعٚ 

خ هل لٕر ػديش خٌُه٘ىض ؤٓدّ 
ؤٜدزعٚ خُوُػدص ؤٕ َدًوَ بىل   
ٌَُٛ خُُذ وَسىُّْ. وًدٕ ًَ 
مجهىَ خُٙؼر َُِّٝىٕ ودَـدًد  
وهط خُسىىَ. كظهُ ُٚ ٓدةى  
خُُذ وخهلًد ػٖ ديدٌن ٓدٍزك   
خُسىددىَ. كِٔددد َآٙ ًَُِددد 
خ٥٠ُذ ووهغ ػُِدٚ ودىف.   
كودٍ ُٚ خدلدةى: ال ختدق َدد    
ُٔدٔؼط   ًَُِد ْٕ ٤ِسعي هً 

ُُٝدزدض ٔعًِ َُي خزً٘د وخُٓؤظي ؤ
وظُٕٔٚ َىل٘د. وٌَىٕ َُي كٌُق 
وخزعهدٌؾ وًؽًنوٕ ٔدُلُلىٕ  
زىاليظٚ. ْٗٚ ٌَىٕ ػظًُٔد ؤٓدّ 
ًٌُِخ ال  ِٕدد ُٓ خُددُذ، واددًُخ و
َُٙذ، وٖٓ ز٥ٖ ُؤٓٚ ديعِث ٖٓ 
خُُوق خُوًْ. وَُيُّ ًؽًنَٖ ٖٓ 
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زين بُٔخجَُ بىل خُدُذ بذلهدْ.   
وَصمذََّ أِثِٗ خشوح إٍَُث ولىَّشٗ 

ريدَّ لٍىج تِخثء إىل تألخٕرثء  ٌ
وتٌُؼظثذ إىل فىش تألخشتس ٌىرٍ  

)ُى  «َهُ ا ٌٍشج شؼدًث ِغصؼذًت.
1 :1 - 13) 

 422ِث خني تٌؼهذَٓ: ِٓ ِالخٍ تٌٕيب دىت ظهىس َىدٕث تدلؼّرذتْ  
)ؤَزؼص آالف ٔ٘ص وخُ٘سىخض ظًٕن ٓدٖ ـُدَ بىل    2222زؼً لىخيل  عٕر.

هَّلط مجُغ خُ٘سىخض ٖٓ ـهص خْٗسُددء  ـَُ وٖٓ ٗيب بىل ٗيب، وٌُٖ كفإش ظى
وخْٔلدَ خُودٗىُٗص ُِؼهً خُوًمي، وظىهَّق ٜىض خ هل، وٌُٖ مل َعىهَّق ػَٔ 

وٌُٖ دلد ـدء َُٓء )ًَٔ( خُّٓدٕ، ؤَٔدَ  »خ هل ٔػًخي خُؼدمل ُوسىٍ خدلَُّٕد: 
 (2: 2)ؿَ  «خ هل خز٘ٚ ٓىُىيًخ ٖٓ خُٓؤش.

ٖٓ ـهص جتهُّ خُؼدمل دلُةي خدلُٕك  ًدٕ خحملىَ خٌٍُ ظًوَ لىُٚ ظًزًنخض خ هل
ٛى ظىلًُ خُؼدمل ًِٚ رط ُـص وخلًش، وبػًخيٙ ًًُٓٗد ُ٘هًد وؿُزًد رط ًُٓٗدص  
وخلًش ورط لٌْ ًٌُّٓ وخلً ؤىم جتدََص وخلًش، ُعٌىٕ ؤيخش خظٝددٍ  
وخٗعٙدَ خُسٙدَش خدللُلص، ؤةًٓد وؤٓدًٗد جلُٔغ خُؼدمل ز٥ُهٚ خدلٔعًش ٖٓ خٌٔعًِ٘ش 

بىل آوُ لًوي كدَْ، حبُػ َىـً   ًَ ٔىم ًَٓ٘ص  لفٌُ ُٓظلغ حئَ ؿُزًد 
ًُّٓ خُؼدمل، وؤدجَ خدلىخٜةض  “خخلدًُش”َهْ خدلٕدكص زٌن ٍٛٙ خدلًَ٘ص وَوٓد 

َُٔؼص وٕٓعًديص. ٍٛخ ًِٚ و٠غ ؤٔدٔٚ خًٌَٔٔ٘ خًّّْ، خُىلًُ زٌن ػظٔدء 
بصلدِخظٚ ٖٓ ـهدص   كوً ًدٕ ػظًُٔد   ،“تألورب”ِٓىى خُؼدمل خٌٍُ محَ خْٔ 
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ؤو  “بٔدًٌَ٘ ”ظًزًنخض خ هل وظى٤ًُ خُٕةّ   خُؼدمل، ُدٍُي صلدً خٔدْ    
   ًَ ُـص وًَ ٘ؼر ٖٓ ُـدض و٘ؼىذ خُؼدمل. “ؤًٌَُٕ٘”

هسَ خدلُةي زوُدّ خًٌَٔٔ٘ خًّّْ وبو١دػٚ  343بىل ػدّ  332خزعًؤ ػدّ 
َّ ٘ؼىذ خُؼدمل ؿُزًد لىت خٌٔعًِ٘ش وُ٘هًد بىل آوُ لًوي كد  332َْ )ٔ٘ص ً

م.ّ.(، وؤًَٔ ٍٛخ خُؼَٔ ًَ ِٓىى َوٓد زؼً ٌُي. وٌُٖ خُؽودكدص   331 -
 ًدٗط ٍٛ خُؽودكص خُؼدٓص ٌَُ خُؼدمل. -ؤٌ خُُىٗدُٗص  -وخُِـص خٔؿَُوُص 

ٌُقَّ خُٙؼر خُُهىيٌ ػٖ ظُهُّدر رلدٍء    وػًِ ٤ىٍ ٍٛٙ خٌُٕ٘ن مل َ
ًَْ ػًِ َـدء خُىػً خُ»خدلَُّٕد:  ٌٍ ٜدَ ٖٓ خ هل ِزدج٘د وخِٕ ؤٗد وخهٌق ُؤلد

خٌٍُ ؤٔسد٤٘د خالؼ٘د ػُٙ َُـىٕ ٗىخُٚ، ػدزًَٖ زدجلهً ًُُة وهندًَخ. كٔدٖ  
.ًَْ  (3و 2: 42)ؤع  «ؤـَ ٍٛخ خُُـدء ؤٗد ُؤلد

)خٌٍُ ُػدُّْٖ   ويف تٌغٕر تخلثِغر ػششذ ٌغٍطٕر طُدثسَىط لُظش+ »
 11ؤٌ   هندَدص خُٕد٘ص    -َ٘دَُ  12بمند هسَ  -ُٓةيَص  14ٔ٘ص 

ذ.ّ.(، بٌ ًدٕ زُة٤ٓ خُس٥ٍ٘ وخُُدًد   42= ٔ٘ص  11ةيَص + ُٓ
َٓ َزدغ ػِدً    32 - 42ػًِ خُُهىيَص ) ذ.ّ.(، وًٛنويْ َجُ

َٓ َزغ ػًِ ب٥َىََص وًىَش ظُخوىُٗعٓ،  خجلَُِ، وكُِسٓ ؤوىٙ َجُ
وُُٕدُٗىْ َجُٓ َزغ ػًِ خِْزَُِّص،   ؤَدّ َجُٓ خٌُه٘دص لَّ٘ددٕ   

ل٘د زٖ ًَُِد   خَُّّص. كفددء بىل  وهُدكد، ًدٗط ًِٔص خ هل ػًِ َى
مجُغ خٌُىَش خحمل٥ُص زدَْيٕ ٌَُِ مبؼٔىيَص خُعىزص دلـلُش خخل٥دَدد؛  
ًٔد ٛى ٌٓعىذ   ٔلُ ؤهىخٍ ب٘ؼُدء خُ٘يب خُودجَ ٜىُض ٜدٍَن   

ُُٔسَِٚ ٕٓعؤُص. ًَ وخي  ديعِث  ُّوخ ٤َُن خُُذ خٜ٘ؼىخ  وًَ خَُّّص ؤِػ
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َٔص  َ٘ىلٟ وظًٝن خدلؼ ًَ ٍَ وؤ ىـدُض ٕٓعؤًُص وخُٙؼدُذ ٤ُُهًد ٔهِص، ـس
َٚ خ هل. ُّ زٍُٙ وة  ُٓةيَص. 42/43ػدّ  -( 2-1: 3)ُى  «وَسُٝ ً

ًّْ مبدٍء وٌُٖ   و٥ٌْٔ هددجْ خُدٌٍ   + » ؤـدّْٔ َىل٘د هدجًة: ؤٗد ُؤػ
َّخٍٓ خٌٍُ ُٕدط   ُٕعْ ظؼُكىٗٚ. ٛى خٌٍُ َإ  زؼًٌ خٌٍُ ٜدَ ه

َّ ُٔىَ لٍخجٚ. ٍٛخ  َُش   ػّّ خَْيٕ مبٕعمن ؤٕ ؤُل ًدٕ   زُط َػِس
.ًّْ  لُػ ًدٕ َىل٘د َؼ

َّرً ت    ُِمداًل إٌُٗ فمثي: ٘ىرت َد ويف تٌغذ ٔظش َىدٕث َغىع 
َ    تٌزٌ َشفغ خطُر تٌؼثمل. ٍٛخ ٛى خٌٍُ هِط ػ٘ٚ َإ  زؼًٌ َـد

َّخٍٓ ْٗٚ ًدٕ هسٍِ. وؤٗد مل ؤًٖ ؤػُكٚ. ٌُٖ ُُُظَهُ ُٔٔخجَُ  ٜدَ ه
 ًّْ ًَ َىل٘د هدجًة: بين هً َؤَُط خُدُوق  ٍُُي ـحط ُؤػ زددلدء. وَ٘ه

َّ ػُِٚ. وؤٗد مل ؤًٖ ؤػُكٚ. ٌُدٖ   ٗدِاًل ٓؽَ محدٓص  ٖٓ خُٕٔدء كدٔعو
ًّْ ٌخى هدٍ يل: خٌٍُ ظُي خُُوق ٗدِاًل وٕٓدعوًُخ   ُْػ خٌٍُ ؤَِٔين 

ًّْ زدُُوق خُوًْ. وؤٗد هً َؤَط وِ٘هًُض  أْ ػُِٚ كهٍخ ٛى خٌٍُ َُؼ
 (32 - 42: 1)َى  «.٘زت ٘ى تخٓ ت 

 عصؼالْ تدلغَُّث يف شرخض تدلغرُخ   وٌٍٛخ خظِٝط خُ٘سىخض ؤوًنًخ 
 َغىع ظث٘شًت خثجلغذ!

 (1985)َٕثَش 
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ُِثهجح،  زؤي وِٕاظس 
 وشهاداخ ِٓ وزاء اٌرازَخ؛

 يف َىَ ػُد ُِالد ادلعُخ.

 من التوراة إىل املسيح
  (7)ومن سيناء إىل السماء

وودْ يف ظٍه خٌىىسش )خٌمشَص( سػدش ِعسذَٓ )يف خٌسددَص + »
ؤٌ خٌَّّص ؤو خٌقمشخء( حيشعىْ لشخعدض خًٌٍُ ػٍىً  

، ورلىذ  سػُعهُ )خشخفهُ(، وبرخ ِالن خٌشذ ولف ُّٔ
خٌشذ ؤمدء لىذلُ. فخدفىخ خىفًد ػظًُّد، فمىدي ذلىُ   

فها أٔا ُأتشِّسوُ تفسح ػظُُ َىوىْ  خدلالن: ال ختدفىخ، 
ؤٔٗ وٌَُِذ ٌىُ خٌُىَ يف ِذَٕص دخود )زُط  جلُّغ اٌشؼة،

و٘زٖ ٌىىُ خٌؼالِىص    خمِّض ٘ى ادلعُخ اٌسب.حلُ( 
ُِنَفؼًد يف ِزود؛ وظهش زغعص ِغ  جتذوْ ىفاًل ِمّيًد 

الن، همهىس ِٓ خنجٕىذ خٌغىّدوٌ ِغىسّْمٌن خ     خدل
اجملد هلل يف األػايل، وػًٍ األزع اٌعوالَ  ولدجٌٍن: 

 (74 - 8: 2)ٌى  «وتإٌاض ادلعسَّج.

٘زخ خدلؾهذ خدلؽًن َؼٍٓ ػٓ ؤوي خٌعمدَ ِفشق زٌن خٌغّدء وخألسك ِشجٍ 
اهلل يف »وِغّىع، َؼٍٓ ػٓ فٍص وسًنش وػظُّص لىذؼط ففىإش زىٌن    

 .«إٌاض ػًٍ األزع»و «األػايل
ٌمذ عسك ؤْ ػدَٕط خٌسؾشَص ِٕظشًخ ِؽً ٘زخ يف عُٕدء ِقش، ولط خشوؾ 

ُِشػسًد:  ؽؼر بعشخجًُ ِٓ خٌؼسىدَص، وٌىٕٗ ودْ ِٕظشًخ 
                                                 

زىُٕغص خٌمذَظ ؤٔسد ِمدس زذَشٖ خٌؼدِش  7987ٍص ػُذ خدلُالد خُّٓذ ػدَ وٍّص ُؤٌمُط ٌُ( 7)
 زَّّص ؽُهُط.
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ؤضي خٌشذ ػًٍ ـسً عُٕدء بىل سؤط خنجسً، ودػد خ  ِىعً بىل + »
سؤط خنجسً. فقؼذ ِىعً. فمدي خٌشذ دلىعىً: خضلىذس لىزِّس    

 َمرذّىا ئىل اٌسب ٌُٕظسوا، فُعمظ ِٕهُ وثًنوْ خٌؾؼر ٌحال
اٌسػىد واٌربوق وطىخ اٌثىق، ... وودْ همُغ خٌؾؼر َََشِوْ 

 ازذؼدوا وولفىا ِوٓ تؼُود،  ودلد سؤي خٌؾؼر  واجلثً َدخِّٓ.
وال َرىَُّ ِؼٕا اهلل ٌوالال  ولدٌىخ دلىعً: ظىَُّ ؤَٔط ِؼٕد فٕغّغ 

اهلل ئمنا جاء ٌىوٍ  فمدي ِىعً ٌٍؾؼر: ال ختدفىخ، ألْ  منىخ.
 «وٌىٍ ظىىْ سلدفعٗ ؤِدَ وـى٘ىُ لىت ال ُظخيحىىخ.  ميرذٕىُ،

 (22 - 78: 22؛ 27و 22: 79)خش 
ؽعَّدْ زٌن ِد لذغ يف عُٕدء وِد لذغ يف زُط حلُ، فخٍف خٌشػىىد  
وخٌّّوق وخؽعؼدي خنجسً زدٌذخدْ وحتزَش خ  ِٓ خاللعشخذ بٌُٗ، ودْ خٌٕدِىط 

 ٔىس رلذ خٌشذ خٌزٌ ؤمدء امدء زُط حلىُ،  وودٔط ؽشَؼص ِىعً؛ ؤِد يف
وػًٍ ِغّغ ِٓ وً ؽهىد خٌؼُدْ، وزقىض زؾىدسش خدلالجىىص وظغىسُك    

 همهىس خٌغّدجٌُن، فمذ وٌَُِذ خدلغُك.
يف ـى خٌٕدِىط ودْ خاللعشخذ ِٓ خ ، ؤو لىت خٌىالَ ِؼٗ، فُٗ خيىش  
 خدلىض! ويف ُِالد خدلغُك ؽهذض خدلالجىص ػُدًٔد ّٔعدف ػظىُُ وُىف  َّ  
خالٌعمدَ زٌن رلذ خ  يف خألػديل وزٌن عشوس خٌٕدط وخٌغالَ ػٍىً خألسك.  

َّّو خدُلنَفغ يف ِزود!!  وخٌؼالِص: رٌه خدلم
َّ زُٕٕد، وسؤَٕد رلذٖ رلذًخ وّد ٌىلُىذ  ِىٓ   + » وخٌىٍّص فدس ـغذًخ، ول

خِذ ... خٌزٌ ودْ ِٓ خٌسذء، خٌزٌ امؼٕدٖ، خٌزٌ سؤَٕدٖ زؼُىٕٔد، خٌزٌ 
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 (7: 7َى 7؛ 74: 7)َى  «ودلغعٗ ؤَذَٕد ِٓ ـهص وٍّص خحلُدش.ؽد٘ذٔدٖ 
 يف عُٕدء ٔضي خ  ػًٍ خنجسً، ٌُؼيٍ خإلٔغدْ خٌعىىسخش، فىدٔىط خٌشػىىد   
وخٌّّوق وخٌذخدْ وفىض خٌسىق، وخإلٔغدْ وخلف ِٓ زؼُذ ِىزػىسًخ. وخ   
مل َىٓ عؼُذًخ ؤزذًخ ّٔزخ خنجفدء خدلضٌضي، وٌىٓ ٍ٘ ػٕدفش خألسك وخٌغىّدء  

خٌسؾش، فضػط ألْ خذلىَّش خٌيت ظفقً زٌن ىسُؼص خ  وىسُؼص خٌؼدمل وخإلٔغىدْ  و
خٌزٌ فُٗ ٍ٘ ٘ىَّش حيىّهد ظٕدفش عمُك وػُّك ال َشلً بٌُىٗ خٌفىىش وال   
َمىي ؤْ َغّّ غىسٖ ؤلذ، بال خخلدىث ولذٖ، سمبد ديىٕٗ ؤْ حيىظ ّٔىزٖ   

ىسش بػىالْ  ـدءض ىسُؼص خٌٕدِىط يف فخنجفىش وَغعؾؼش ٘زٖ خٌضٌضٌص. ٌزٌه 
 ِعٕدصػٌن. ؤلىدَ لندجُص وزٕىد ظفقً زٌن

ِٓ خالي  -خٌؼدمل  “سلُ”خألصيل ودخً يف  “اٌىٍّح”وٌىٓ دلد ظٕدصي 
٘ذؤض شلٍىص خٌعشخذ وخٌعشخزٌُن، ووإمند وً رسش يف  -ػزسخء ىد٘شش لذَغص 

خٌىـىد لذ ِغَّهد خٌعفغُّذ وخـعزّٔد، فعفَّىط يف لنىشظٗ وخعىعشخلط    
ك خٌٕفىس وخٌشػىد وخٌّّوق، ظشَّّٔط ـٕىىد خٌغىّدء   وخٔؼيفط بٌُٗ. وػى

وخععندءض ػٕدفش٘د ِٓ فىق، زِغشّْ خدلقدحلص خٌُؼظًّ خٌزٌ ىشلعٗ خدلالجىص 
يف ؽىً ؤٔؾىدش خخلالؿ وخٌغالَ وخدلغشش. وخعىعمسٍط خألسك ؤفىذخء   
خٌٕؾُذ، وؤخزض ظشددٖ زال ظىلف، ظؼسًنًخ ػٓ لمُمص خحلنشش خإلذلُىص خٌىيت   

ؤٌَّفعىهد خدلالجىىص وٌمَّٕعىهد     “ُطٍخ”وٌٓ ظٕعهٍ، وقالش  زذؤض زدٌعفغُّذ،
وععظً ظشدد٘د خٌسؾشَص بىل ِٕعهً خٌذ٘ىس، بىل ؤْ َىًّ ٘ىزخ  ، “ٌٍسػاج”
 خٌزٌ زذؤ ػٍّٗ زدٌعفغُّذ وخٌقٍُر. “خٌُقٍك”

ٌمذ ـدء خٌٕدِىط ٌُاعّْظ زدٌفؼً ػهذ خحلذود خٌفدفٍص زٌن لذخعىص خ   
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َّمط خٌفشلص، وُؤؼسعط خٌٍؼٕص  وػفض خإلٔغدْ، فعإعَّغط زٗ ؤلىدَ خدلىض وظؼ
ُُ٘ حتد ٌؼٕوح، ألْ »ػًٍ وً ِعؼذٍّ:   مجُغ اٌرَٓ ُ٘ ِٓ أػّاي إٌاِىض 

ِٓ ال َؽسط يف همُغ ِد ٘ى ِىعىىذ يف وعىدذ    َِ ألٔٗ ِىعىذ ٍِؼىْ وً 
ًَ زٗ. َّ  (72: 3)غً  «خٌٕدِىط ٌُؼ

ص خ  و٘ىزخ مبمذخس ِد ودْ خٌعؾشَغ يف خٌٕدِىط ََظهش وَُؼٍٓ ػٓ ىسُؼى 
خٌمذوعص، ودْ َُؼٍٓ زدٌعسؼُص ػفض خإلٔغدْ ولقىسٖ. و٘ىزخ وىدْ وىً   

 ظذلُك يف خٌٕدِىط َٕعهٍ بىل ظؼُّك خذلىَّش زٌن خ  وخإلٔغدْ.
ؤِد خدلغُك ففدء ًٌنفغ ٘زخ خحلدـض خدلعىعو؛ وَضَىً ٌؼٕىص خٌٕىدِىط    
زدععؼذخد دفغ خٌؽّٓ خٌفددق: ؤٌ لسىي خٌٍؼٕص يف ٔفغٗ، ٌُفّىغ يف ٔفغىٗ   

قدحل زٌن لذخعص خ  وػفض خإلٔغدْ، خٌغّدء وخٌعشخذ ِؼًد، فعإعَّغط فُٗ وَ
خخلٍُمص خنجذَذش خدلَّّّسش وخدلٕفعمص ػًٍ خ ، وخٌؽّٓ زؼذ خٌعفغُّذ ودْ خٌىذَ  

 ػًٍ خٌقٍُر.
ؤِد ٔؾُذ خدلالجىص َىَ ُِالد خدلغُك، فُؾىًِّ خالفص خإلصلُىً ؤو وىً   

ٌعمدزً وخدُلقدحلص زٌن خ  وخإلٔغىدْ،  خٌسؾدسش خدلفشلص، ألٔٗ حيًّ ِؼىن ٘زخ خ
وخالحتدد خٌزٌ  َّ زٌن خّٓذ خإلذلٍ وخٌؼفض خٌسؾشٌ، فإٔؾإ زدٌعديل وزدٌنشوسش 

 خٌغشوس ٌٍٕدط وخٌغالَ ػًٍ خألسك.
وخدلمدسٔص زٌن خدلٕظشَٓ: ِٕظش ـسً عُٕدء خدلذخّْٓ وِٕظش خٌغّدء خدلًٕنش: يف 

خدلالجىص زدّٓذ، ٘ىٍ يف خحلمُمىص   خألوي فىض خ  خدلشػر ويف خٌؽدين هتًٍُ 
 واهلل يف ادلعوُخ )خٌعىىسخش(،   اظرؼالٌٔن هلل: اهلل يف إٌواِىض ِمدسٔص زٌن 
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 )خإلصلًُ(!!
ؤِد خععؼالْ خ  يف خٌٕدِىط )خٌعىسخش( فمذ ػشفٕىدٖ ٌىُظ يف خٌضوزؼىص    
وخٌّّوق وخٌشػىد وخٌذخدْ ولغر، خٌيت ظىؾف ػٓ ِدُ٘ص ـىّّوض خ   

ِد ديىٓ ؤْ ظؼسّْش ػٕٗ خٌيسُؼص وخدلددش، زً وػشفٕدٖ  وػظّعٗ وعٍيدٔٗ زإلقً
ِٓ خيىدٌف   َِ ؤَنًد يف وٍّدض خٌٕدِىط لُػ خععؼٍٕط ٔمّص ولندء خ  ػًٍ 

فاهلل َفرمد ذٔىب اِتاء يف األتٕواء ئىل اجلُوً   ؤو َعؼذَّي لذود وفدَدٖ. 
ً  اٌساتغ ِٓ ِثغضُٗ، وال َربِّب ذربَالًا ِٓ ٔغك تامسٗ تاعاًل!!  لُػ َعفٍَّى

 اهلل يف احلسوف وشسَؼح ٌٍرأدَة.ٕ٘د 
ؤِد خععؼالْ خ  يف خدلغُك، فؼشفٕدٖ ٌُظ فمغر يف ِٕظىش خدلالجىىص   
وهمهىس ـٕذ خٌغّدء خدلغسّْمٌن زإخسدس خخلالؿ خدلفشلص، خٌيت ظىؾف ػىٓ  
ىسُؼص ِغشش خ  خٌُؼظًّ الفعمدد خإلٔغدْ زىخعيص رٌه خدلىٌىىد خلىالؿ   

خٌزٌ َىؾف ػٓ فىسش ٌعٕدصي  -خٌعفغُّذ  - خٌسؾشَص، زً ويف خدلىٌىد رخظٗ
خ  خدلزً٘، لىت بىل ِد ٘ى خٍف ففىف خٌسؾشَص وٍهد زإلقً ِد ديىٓ ؤْ 

ٍَّّٗ خٌيسُؼص: ىفاًل ِمّيًد   ِضجؼًا يف ِرود!!ظعم
٘ىزخ ٔضي بىل خٌمدع، ٌىٍ برخ خسظفغ َنّٓ ؤْ حيًّ ػًٍ ِٕىسُٗ وىً  

 ، بىل ؤػًٍ خٌغّىخض.خدلزٌٌن وخدلٕسىرَٓ وخٌزَٓ ُ٘ خدسؾ خٌغُدـدض
ووإمند خععؼالْ خ  يف عُٕدء مشوسش لعُّص دلىخصٔص خععؼالْ ظٕدصٌىٗ يف  
ٍّْٗ ِٕعهً خظنىدػٗ!! و٘ىزخ    زُط حلُ. فّٕعهً ـّّوض خ  ال زذ وؤْ َُى

ُّ خالظندع، لعّىًد   .«اٌمادز ػًٍ وً شٍء»ؽإْ  ُّ خٌؼظّص ٘ى وٍِّ فىٍِّ
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ه فِغشُّ خّٓذ   يف خألػديل ال زذ وزدٌنشوسش، ٌعىًُّ لذود خدليٍمدض. ٌزٌ
ًّّْ ِعشَّ عالِٗ ػًٍ خألسك وِغشَّظٗ يف زين آدَ.  ؤْ َُى

وال ػفر برًخ زؼذ رٌه، ؤْ خععيدػط ظىزص خخلدىث ػٍىً خألسك ؤْ  
 ظفشّْق وـٗ خٌغّدء وٍهد، وّد َمىي خإلصلًُ!

لغر لىي خدلالجىص: ػالِح أشِٕح اخلالص، وال ػفر زدٌعديل ؤْ ظىىْ 
، وؤْ ظسذؤ عٕص خٌشذ خدلمسىٌص لغر لىي « ِمّيًد ِنفؼًد يف ِزودىفاًل»

(، ؤو ظىىْ 2: 3)ِط  «ظىزىخ ألٔٗ لذ خلعشذ ٍِىىض خٌغّىخض»خدلغُك: 
: 77)ِىط   «خدلغدوٌن َُسؾَّشوْ.»خٌؼالِص وّد ؤػيُط ٌُىلٕد خدلؼّذخْ: سئَص 

5) 
ْ يف خٌيفىً  وؤِد زؾدسش خدلالجىص زدٌغالَ وخدلغشَّش، وظاللٍ خ  زدإلٔغد

َّو وخٌُٕىُضوي بىل ؤسك ؽمدجٗ لىت بىل خدلزود، فهزخ وٍٗ زٍغ خٌمّص  خدلم
ػًٍ فٍُر خدلغُك َىَ ؤْ فدحل خ  خٌؼدمل ٌٕفغٗ زددلغُك، وزذَ فٍُسٗ 
سفغ خٌؼذخوش زٌن خٌغّدجٌُن وخألسمٌُن، وهمىغ خٌمىشَسٌن وخٌسؼُىذَٓ،    

د جبغذٖ بىل خأللذخط خٌغّىخض، وفؼذ خدلغُك ِفععمًد ىشَمًد لُِّ وخٔفعمط
خٌؼٍُد، وخٔعهط ُغشزص خإلٔغدْ ػًٍ خألسك ودخً خزٓ آدَ بىل خٌغّدء ٌعىىْ 

 ِىىٕٗ خٌذخجُ!:
ِخِظسؼىخ خٌغالَ ِغ خنجُّغ وخٌمذخعص خٌيت زذوهند ٌٓ َشي ؤلذ خٌىشذ  + »

... ألٔىُ مل ظإظىخ بىل ـسً ٍِّىط ِنيشَ زدٌٕدس )ـسً عىُٕدء(،  
ف زىق وفىض وٍّدض خعىعؼفً  وبىل مسدذ وظالَ وصوزؼص و٘عد

ألهنُ مل حيرٍّىا ِا ُأَِس توٗ،  خٌزَٓ امؼىٖ ِٓ ؤْ ُظضخد ذلُ وٍّص. 
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 ًَ ُظشـُ ؤو ُظشًِ زغهُ )اللظ ِىُالدٖ يف   هبٌُّحوبْ ِغَّط خنجس
خدلزود يف زُط حلُ؟( وودْ خدلٕظش ٘ىزخ سلُفًد لىت لدي ِىعىً:  

 ؤٔد ِشظؼر وِشظؼذ.
ُ٘ىً خ  يف خٌغىّدء:  زً لذ ؤظُعُ بىل ـسً فهُىْ )ِىدْ 

: 732ِىض   -خٌشذ لذ خخعدس فهُىْ خؽعهد٘د ِغىىًٕد ٌىٗ(   ”
(، وبىل سزىخض  ُ٘ زلفً ِالجىص )خذخَ خخلالؿ(، ووُٕغص “73

ؤزىدس )زدوىسخض خٌمدجٌّن ِٓ خألِىخض(، ِىعىزٌن يف خٌغّىخض، 
ٍَّىٌن )يف خّٓىذ     -وبىل خ  دََّدْ خنجُّغ، وبىل ؤسوخق ؤزشخس ِى

ّفَّذش(، وبىل وعُو خٌؼهذ خنجذَذ َغىىع )خٌيشَىك   خٌىُٕغص خدل
َِ سػٍّ )دَ َغىع( َىعىَُّ )ِعؾىفِّؼًد(    وخٌسدذ خدلفعىق(، وبىل د

 (24 - 78و 74: 72)ػر  «ؤفنً ِٓ ٘دزًُ.
َاللظ خٌمدست ؤْ خٌمذَظ زىٌظ َعىَُّ ٕ٘د ػٓ لدمشٔد خٌزٌ ٔؼُؾىٗ  

خٌىيت ضلىىَ    -حلشش ُؤِٕد خ -ٍ٘ ِذَٕعٕد  اٌعّائُحخِْ زدٌشوق. فإوسؽٍُُ 
لىذلد وً َىَ وصلىط يف ؽىخسػهد زدًٌٍُ وخٌٕهدس، وفهُىْ ٍ٘ ـسىً خ   
يف خألػديل خٌزٌ ٔعغٍَّمٗ زإسوخلٕد يف خٌقالش ؤعٍمً ِٕٗ خٌؼىْ وً حلظىص،  
وخٌىُٕغص خدلّفَّذش زإسوخق لذَغُهد ُ٘ ؽفؼدئٔد وسفدق ـهددٔد وِاخصسؤد، 

 ص خٌؼعُذَٓ ؤْ َشؼىخ خخلالؿ ِٕد.وخدلالجىص ُ٘ خألسوخق خدُلشَعٍص خلذِ
برًخ، فسىٌظ خٌشعىي َؼًّ ِمدسٔص وخممص زٌن عُٕدء زنفُؿ ػٕدفىش٘د  
وفىض خ  خدلشػر َٕيك زعمزَشخض خٌؾشَؼص، وزٌن خٌغّدء ِسدؽشش خٌىيت  
ٔؼُؾهد ِٕز خِْ ِغ ؤسوخق ؤزشخس وِالجىص وخدلغُك ٔفغٗ وؾفُغ. و٘ىىزخ  
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ط سلٍص عُٕدء وخالعىعُيدْ خدلالىط يف   َٕسّْٗ رٕٕ٘د ؤْ مبُالد خدلغُك ظىلف
ُؤوسؽٍُُ خألسمُص خدلغعؼسذش وخدلذوعص، وِعد٘ص فهُىْ خالعُ خٌزٌ ال َضخي 
بىل خِْ َشِض بىل خٌعؾشُّد وخٌُغشزص، وؤٔٗ ِٕز خٌقٍُر وعًنظٕد وِغًنظٕد ُظىعر 

 يف خٌغّىخض!!
 ِماتٍح تٌن إٌاِىض وادلعُخ:

بمند ـدء ٌُىٍّٗ، لغر لىٌىٗ.  وٌىٓ خدلغُك مل َإِض ٌٍُغٍ خٌٕدِىط، و
ال ظظٕىخ ؤين »َؾهذ ززٌه ِىعً وبٍَُد خٌٍزخْ ظهشخ ِؼٗ ػًٍ ـسً خٌعفٍٍِّ: 

)ِط  «ِد ـحط ألٔمل زً ألوًّ. “األٔثُاء”ؤو  “إٌاِىض”ـحط ألٔمل 
5 :77 ) 

خٌيت ٘ىٍ يف خألفىً    “إٌاِىض”وٕ٘د ٍَضِٕد ـذِّخ ؤْ ٔفهُ ِؼىن وٍّص 
 “إٌواِىض ”همص خٌغسؼُُٕص لُّٕد ظشهمعهد زىى وخٌعش ؛“ذىزاج”خٌؼٌّّ وٍّص 

فعىلفط دوْ خدلؼىن خٌؼُّىك   ،“اٌرىزاج”ؤػيط خٌىـٗ خٌمدٔىين فمو ٌىٍّص 
]ووً ِوا   خٌيت ظفُذ )عىخء خٌىٍّص ٔفغهد ؤو خألعفدس(:  “خٌعىسخش”ٌىٍّص 

اظرؼٍٕٗ اهلل ِٓ عثُؼرٗ وطفاذٗ وِشُالرٗ، ووً ِا َسَد أْ َىىْ ػٍُوٗ  
 اإلٔعاْ وَؼٍّٗ[.

ألْ إٌاِىض َعنك والَ خدلغُك ؤٔٗ ِد ـدء ٌُٕمل خٌٕدِىط، دلدرخ؟ ٕ٘د 
وظىـُٗ خإلٔغدْ بىل خالفٗ، وخدلغُك ـدء ػٍّٗ تاألظاض ٘ى اظرؼالْ اهلل 

؛ فرىًُّ ادلعوُخ  “تً ألوًّ”خقُقًد ذلزخ خٌغشك. وزٌه َعنك ِؼىن 
ٌؼًّ إٌاِىض َرسوَّص يف وّاي اظرؼالْ عثُؼح اهلل وطوفاذٗ وِشوُالرٗ،   

 سَف اإلٔعاْ مبا جية أْ َىىْ ػٍُٗ وَؼٍّٗ ِٓ أجً خالص ٔفعٗ.وذؼ
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وٌىٓ بْ ودْ خدلغُك لذ ؤوًّ زدٌفؼً خععؼالْ ىسُؼص خ  وبسخدظٗ ِىٓ  
ضلى خالؿ خإلٔغدْ زعفغُّذٖ وِىظٗ ولُدِعٗ، َىىْ زدٌعديل لذ خععٕفز وىً  
ػًّ خٌٕدِىط دوْ ؤْ َٕمنٗ، فإفشغٗ ِٓ ِنّىٔٗ وغدَعٗ، وزدٌعديل ؤهنىً  

 ً ٌضوِٗ.ػٍ
و٘ىزخ ظظً خٌقٍص زٌن خدلغُك وخٌٕدِىط عشََّص وػُّمص ٌٍغدَىص، فىىً   

خٌيت ودٔط ِؼشوفىص يف خٌؼهىذ    “اٌرىزاج”خقدجـ وففدض خٌٕدِىط ؤٌ 
يف ٔفغٗ، وٌىٓ زقىسهتد خدليٍمص خٌفؼَّدٌىص، ٌىىٍ    “ادلعُخ”خٌمذمي، ؤخز٘د 

 َىًّ وً ِد ػفض خٌٕدِىط خحلشيف ػٓ ظىٍُّٗ.
، “إٌوىز ”الض زٌن خٌٕىدِىط وخٌعىىسخش و٘ىُ:    وعٕإخز ؼالغ ِعمدز

ٌىٍ ٔىمك ِذي ظغٍغً خٌشعدٌص ِٓ خٌٕىدِىط بىل   “اٌرب”، و“احلىّح”و
 خدلغُك وِذي ظىٍُّهد:

 أواًل: إٌىز ...
 إٌىز وظفح ٌٍرىزاج وعثُؼح ادلعُخ:

ٔاللظ ؤْ خٌعىسخش ودْ َشخدفهد خٌٕىس، وٌىٓ ٔاللظ زؾذش ؤْ خدلغىُك  
 ودْ ٘ى خٌٕىس ززخظٗ!

رخ ودٔط خٌعىسخش )خٌٕدِىط وخٌىفدَد وخٌفشخجل( ظؼعّّ ٔىسًخ ٌٍغىدجشَٓ  فة
ٍ »ضلى خ  يف خٌؼدمل  )ِىض   «عشخؾ ٌشـٍٍ والِه )خٌعىسخش( ؤىس ٌغىسٍُ

؛ 72: 8)َى  «ٔىز اٌؼامل»(، فددلغُك ـدء زؾخقٗ ٌُىىْ ٘ى 725: 779
 (. وٌىٓ َظً خٌفدسق خٌىسًن. فٕىس خٌىفُص ِىعغسص، وخإلٔغدْ حيعدؾ5: 9
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ٔىز بىل ـهذ فؼر ٌٍغًن مبمعندٖ؛ ؤِد خدلغُك فهى ٔىس لٍ غًن ِىعغر، 
، ًَٕن ززخظٗ، ال حيعدؾ خإلٔغدْ بىل ـهذ ٌٍىذخىي  fîj ¢lhqinÒn دمُمٍ
ِا دِد يف اٌؼامل فأٔا ٔىز »، «فُٗ ودٔط خحلُدش، وخحلُدش ودٔط ٔىس خٌٕدط»فُٗ: 
ؤٔد ٘ى ٔىس خٌؼدمل، »، «فغًنوخ ِد دخَ ٌىُ خٌٕىس ٌحال َذسوىُ خٌظالَ» ،«اٌؼامل

ِٓ َعسؼين فال ديؾٍ يف خٌظٍّص.  (72: 8، 35: 72، 5: 9، 4: 7)َى  «َِ
لُّٕد ٔضٌط خٌعىسخش خؽعؼً خنجسً يف عُٕدء زدٌٕدس. وٌىٓ دلد دخً خدلغُك 

ـحط ألٌمٍ ٔىدسًخ ػٍىً   »خٌؼدمل زدٌعفغُّذ خؽعؼً لٍر خإلٔغدْ:  “اٌىٍّح”
(. خٌٕدس خأُلوىل خٔعىهط بىل  49: 72)ٌى  «خألسك، فّدرخ ُؤسَذ ٌى خميشِط

دخدْ؛ فدٌىفُص خٔعهط بىل عشَدْ لىُ خدلىض ػًٍ خنجُّغ، ؤِد ٔدس خدلغُك 
)خٌشوق خٌمذط( فإػدؽط خٌىُٕغص يف وً خٌؼدمل يف خدلغُك ٔىس خٌؼىدمل وال  

 ظضخي ظؾعؼً وظًٕن وحتٍُ!!
وبْ ودٔط وٍّدض خٌعىسخش )خٌىفدَد خٌؼؾش خحملفىسش ػًٍ ٌىلٍ خحلفش( 

يت خععٍّهد ِىعً ِٓ خ  ِٓ فىق خنجسً، ـؼٍط وـٗ ِىعً ٍَّغ زدٌٕىس خٌ
)وٕدَص ػٓ ؤْ خٌعىسخش حتًّ ٔىس لنشش خ (، شلد خميش ِىعىً ؤْ ٍَىسظ   
زشلؼًد ػًٍ وـهٗ ظؼسًنًخ ػٓ ػفض خٌؾؼر ػٓ بدسخن لمُمص خ  ِٓ خىالي  
 وٍّدظٗ ووفدَدٖ، و٘زٖ ودٔط خٌىدسؼص خٌيت الصِط بعشخجًُ لىىت خٌُىىَ:  

ُؤغٍَِظط ؤر٘دهنُ ألٔٗ لىت خٌُىَ رٌه خٌّّلغ ٔفغٗ ػٕذ لشخءش خٌؼهذ خٌؼعُىك  »
 (74: 3وى 2) «زدٍق غًن ِٕىؾف خٌزٌ َُسَيً يف خدلغُك.

ِٓ ـهص ٘زخ خألِش صلذ ؤَنًد ؤْ ػًٍ خنجسً ـٍظ خدلغىُك، وؤػيىً   
ظالُِزٖ وفدَدٖ خنجذَذش خٌيت ؤٔدسض ٌُظ وـٗ خٌعالُِز زً ؤٔىدسض مىًّن   
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َُّ٘إض لٍر خإلٔغدْ حلٍىي خ ، ؤٌ لنشش دخجّىص   يف لٍىر   خإلٔغدْ و
 خإلٔغدْ زدإلصلًُ.

مث ػًٍ ـسً ػدٍي جتًَّ خدلغُك ؤَنًد، وِىعً )خٌٕدِىط( ػٓ ديُٕٗ وبٍَُد 
(، 27: 3 )سو «ِؾهىدًخ ٌٗ ِٓ خٌٕدِىط وخألٔسُدء»)خألٔسُدء( ػٓ َغدسٖ، ؤٌ 

ٕدَص ػٓ ؤٔٗ ٘ىى ززخظىٗ   ويف خحلدي فدس ـغّٗ وٍٗ ِنُحًد لىت ِالزغٗ، و
ووٕد ِؼدٌَٕن ػظّعٗ ػٍىً خنجسىً   »، «و)ضلٓ( سؤَٕد رلذٖ»لنشش بذلُص: 

ُِؼغٍ اٌرىزاج (. فددلغُك ٕ٘د ٘ى 78و 76: 7زو 2، 74: 7)َى  «خدلمذَّط
ٌزٌه َغعيشد زىٌظ خٌشعىىي لىدجاًل:   اجلدَدج = وٍّح اهلل احلَُّح ادلًٕنج، 

ىُ زددلىض( خدلٕمىؽص زإلشف )خٌٕدِىط خٌزٌ حيخدِح ادلىخ فةْ ودٔط »
يف لفدسش )ٌىلٍ خٌؼهذ( لذ لقٍط يف رلذ، لىت مل َمذس زٕى بعشخجًُ ؤْ 

خٌضخجً، فىُف ال ظىىْ زىدألووىل  َٕظشوخ بىل وـٗ ِىعً ٌغسر رلذ وـهٗ 
 (8و 7: 3وى 2) «)خإلصلًُ( يف رلذ. خدِح اٌسوح

َىىىْ   ألٔٗ بْ ودْ خٌضخجً )وـٗ ِىعً( يف رلذ، فسدألووىل وىؽًنخً + »
خٌذخجُ )وـٗ خدلغُك( يف رلذ ... وضلٓ همُؼًد ٔدظشَٓ رلذ خٌشذ زىـٗ 

زذوْ ٔدِىط( وّد يف ِشآش ٔعغَُّش بىل ظٍه  -ِىؾىف )زذوْ زشلغ 
خٌقىسش ػُٕهد )فىسش رلذ وـٗ خدلغُك يف خإلصلًُ(، ِٓ رلذ بىل رلذ 
وّد ِٓ خٌشذ خٌشوق )زدإلصلًُ( ... ألْ خ  خٌزٌ لىدي )يف عىفش   

 -خٌغّش ودٔط ظٍّص  وجٗٓ( ؤْ َؾشق ٔىس ِٓ ظٍّص )ػًٍ خٌعىىَ
ِؼسفح )وٌُظ دلؼدْ وـٗ(، إلٔدسش  أشسق يف لٍىتٕالسً خخلٍك( ٘ى خٌزٌ 

 (6: 4؛ 78و 77: 3وى 2) «رلد اهلل يف وجٗ َعىع ادلعُخ.
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ؤمدء خٌظد٘ش وخٌضخجً ِٓ وـٗ بٔغدْ ِؽً  “خٌعىسخش”ؤٌ ؤٔٗ برخ ودْ ٔىس 
زّّلغ، فٕىس خدلغُك ؤمدء خٌمٍىذ دلؼشفص رلذ خ  ِىعً، زٕىس ديىٓ بخفدئٖ 

 مبد ال ديىٓ ؤْ َُخفً زّّلغ، ؤٌ زىفدَد وفشخجل خٌٕدِىط.
وٌىٓ بْ ودْ بصلٍُٕد ِىعىًِد، فةمند ٘ى ِىعىَ يف خذلدٌىٌن خٌىزَٓ  + »

ٌالال ذضٍء ذلوُ  فُهُ بٌٗ ٘زخ خٌذ٘ش لذ ؤػًّ ؤر٘دْ غًن خدلإٌِن، 
 (4و 3: 4وى 2) «ى طىزج اهلل.ئٔازج ئجنًُ رلد ادلعُخ اٌرٌ ٘

فةر ٌٕد سـدء ِؽً ٘زخ، ٔغعؼًّ رلد٘شش وؽًنش وٌُظ وّىد وىدْ   + »
ِىعً َنغ زشلؼًد ػًٍ وـهٗ، ٌىٍ ال َٕظش زٕى بعشخجًُ بىل هندَىص  
خٌضخجً، زً ُؤغٍظط ؤر٘دهنُ. ألٔٗ لىت خٌُىَ، رٌه خٌّّلغ ٔفغٗ ػٕىذ  

خفٍ( خٌزٌ َُسَيً يف لشخءش خٌؼهذ خٌؼعُك زدٍق غًن ِٕىؾف )عش خدلغُك خدل
 (74 - 72: 3وى 2) «خدلغُك )خععؼالْ خ  خٌىدًِ زذوْ ٔدِىط(.

 وإٌثىَّج وّظثاح ًِٕن ًَٕن فمظ ئىل رلٍء ادلعُخ:
َىلٕد خدلؼّذخْ ـدء لدِاًل ؽهددش خٌعىسخش ٌٍّغُك، ٌزٌه خػعّّٖ خدلغُك، 

اٌعساج  واْ ٘ى»رلشَّد ِقسدق ًَٕن خٌيشَك ؤِدِٗ دلمذخس عدػص ِٓ خٌضِٓ: 
فٍٍ وأِا أٔا، )زُذ آخش( خدلًٕن، وؤٔعُ ؤسد  ؤْ ظسعهفىخ زٕىسٖ عدػص.  ادلىَلَد
(، ألْ خٌؾّظ ال حتعىدؾ بىل  36و 35: 5)َى  «ِٓ َىلٕد أػظُؽهددش 

ِقسدق َؾهذ ذلد ؤو َؼٍٕهد، وظهىس خٌؾّظ َٕهٍ ػًٍ ػّىً خدلقىسدق،   
 وخٌزٌ َؾهذ ٌٍّغُك ٘ى ػٍّٗ!!
ووً اٌروىزاج،   مدسٔص ؤوؽش، ِؼعىًّّخ ؤْ  خٌمذَظ زيشط َىمك ٘زٖ خدل
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ُ٘ذخٖ، لىت خٔسؽك ٔىس  تأٔثُائها، وأد رلسد ِظثاح ًِٕن َغًن خٌؾؼر ػًٍ 
ُِمساًل ِٓ خٌغّدء، بر وَّٕىد  »ؤٌ خدلغُك:  -خٌٕهدس  وضلٓ امؼٕد ٘زخ خٌقىض 

ِؼٗ )ؽهىدًخ( يف خنجسً خدلمذَّط )حلظص خٌعفٍٍِّ(، وػٕذٔد خٌىٍّص خٌٕسىََّص وٍ٘ 
)ِٓ ـهص خٌؾهددش وعىسخش(، خٌيت ظفؼٍىْ لغًٕد بْ خٔعسهعُ بٌُهد وّىد   ؤْؼَسِط

ئىل أْ َٕفجس ٔىز إٌهاز وَغٍغ وىووة  بىل عشخؾ ًِٕن يف ِىمغ ِظٍُ، 
ؤٔد َغىع ... ؤفً »(. 79و 78: 7زو 2) «اٌظثخ )ادلعُخ( يف لٍىتىُ

 (.76: 22)سئ  «وىوة اٌظثخ ادلًٕن.ورسََّص دخود. 
 ثأًُا: احلىّح ...

 حلىّح ئْ وأد طفح يف اٌرىزاج، فهٍ عثُؼح يف ادلعُخ:ا
خٔظِش )َد بعشخجًُ( لذ ػَّّعىُ فشخجل وؤلىدًِد )خٌعىسخش( وّد ؤِىشين  »

 5: 4)ظػ  «فادفظىا، واػٍّىا، ألْ ذٌه دىّرىُ وفغٕرىُخٌشذ ... 
خألِش خٌىزٌ   )اٌرىزاج(خٌفشخجل وخٌىفدَد ترىًُّ (. خحلىّص ٕ٘د ظٍعضَ 6و

 ٔغدْ.ػفض ػٕٗ خإل
وّد َمىىي خٌمىذَظ    -فهى احلىّح ادلهداج ٌٍثشسَح رلَّأًا ؤِد خدلغُك 
 زىٌظ خٌشعىي:

 «وزشًخ ولذخعص وفذخًء. دىّح ِٓ اهلل.خدلغُك َغىع خٌزٌ فدس ٌٕد + »
 (32: 7وى 7)
وؤٔىعُ شلٍىىئوْ   »، «خدلغُك خدلزَخش فُٗ وً وٕىص خحلىّص وخٌؼٍُ+ »

 (72و 3و 2: 2)وى  «فُٗ.
ٓ ٔىشص زددلغُك ِقٍىزًد ... فسددلغُك لىىش خ  ولىّىص   وٌىٕٕد ضل+ »
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 (24و 23: 7وى 7) «خ .
خدلغُك ٕ٘د ـى٘ش خحلىّص خدلى٘ىذ ٌإلٔغدْ رلدًٔد، ألٔٗ ٘ى ززخظٗ ظىًُّ 

 خٌٕدِىط.
وزٌه بْ ودٔط خحلىّص، لغر ٔـ خَِص يف خٌؼهذ خٌمذمي ولغىر  
ظؼدٌُُ وً خٌشزٌُن، ؤهند ٍ٘ خٌعىسخش، وودٔىط ؤدخش خعىعؼالْ ٌٍخىدٌك، يف    

ؤٔد خحلىّص ... خٌشذ لٕدين ؤوي ىشَمٗ ِٓ َلِسً ؤػّدٌٗ ِٕز خٌمذَ، »خخلٍُمص: 
ُِغمُط ِٕز خٌسذء ِٕز ؤوخجً خألسك، بر مل َىٓ غّش ُؤزذ جُط، بر ِٕز خألصي 

مل ظىٓ َٕدزُغ وؽًنش خدلُدٖ، ِٓ لسً ؤْ ظمشسِض خنجسدي، لسً خٌعالي ُؤزذجُط، بر 
مل َىٓ لذ فٕغ خألسك زؼذ وال خٌّّخسٌ وال ؤوي ؤػفدس خدلغىىٔص. دلد ؼسط 
َُ ... وُٕط ػٕذٖ فدٔؼًد، ووُٕط وً َىَ  خٌغّىخض وُٕط ٕ٘دن ؤٔد، دلد َسَع

)ؤَ  «يف ِغىىٔص ؤسمٗ وٌزَّخيت ِغ زىين آدَ  ٌزَّظٗ، َفِشَلًص دخجًّد لذخِٗ، فشلص
(. خحلىّص ٕ٘د ِشظسيص زدٌؼدمل وخٌيسُؼص خدلخٍىلص وإدخش 37 - 22و 72: 8

خععؼالْ خخلدٌك يف خخلٍُمص وزدٌعديل ودٔط ِىمىع ِغشَّش خخلدٌك وخدلخٍىق: 
 (22: 7)سو  «ُِذَسَوص زددلقٕىػدض لذسظٗ خٌغشِذَص وال٘ىظٗ.»

، ؤدسوٕد ؤْ وىً ٘ىزٖ   “خٌىٍّص”دلغُك خزٓ خ  وٌىٓ ػٕذِد خعُعؼٍِٓ خ
تاػرثاز أهنا خحلذود خدلّعذش ٌٍمىّص )خٌعىسخش( خٌيت خعُعؼٍِٕط يف خٌؼدمل وخٌيسُؼص 

ٌعىؾف ػٓ خخلدٌك، جيّؼهد خدلغُك يف ٔفغٗ زقىىسش  وأد أداج يف اخلٍك 
يف خٌسذء وىدْ  »وٍُص، ويف ومؼهد خدليٍك خٌؾخقٍ غًن خحملذود وخدٌك: 

وواْ اٌىٍّح اهلل ... وً شٍء تٗ وواْ،  وخٌىٍّص ودْ ػٕذ خ . خٌىٍّص. 
فُٗ وأد احلُاج، واحلُاج وأد ٔىز إٌاض، وزغًنٖ مل َىٓ ؽٍء شلد ودْ. 
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 «وإٌىز َضٍء يف اٌظٍّح، واٌظٍّح مل ذدزوٗ ... واٌىٍّح طاز جعدًا.
 (74و 4 - 7: 7)َى 

غُك ودْ جيّغ وَؼىد خٌمذَظ زىٌظ خٌشعىي ٌُؼٍٓ زدٌشوق وُف ؤْ خدل
خٌفدػً زدحلىّىص:  أػّاي احلىّح واخلٍك ِؼًا، فهى يف ٔفغٗ وخدٌك وً 

ِد يف خٌغّىخض وِد ػًٍ خألسك، ِد َُشي وِىد ال  ُخٍك اٌىً، فةٔٗ فُٗ »
اٌىً تٗ وٌٗ َُشي، عىخء ودْ ػشوؽًد ؤَ عُددخض ؤَ سَدعدض ؤَ عالىٌن. 

ٔٗ فُٗ ُظوسَّ أْ  وفُٗ َمىَ اٌىً ... ألخٌزٌ ٘ى لسً وً ؽٍء، لد ُخٍك. 
َّ وً ادلًء.  (79 - 76: 7)وى  «حي

خدلغُك ٕ٘د يف ومؼٗ لسً خٌعفغُّذ، ٌُظ رلشد لىّص )ظىسخش( ِىـىىدش  
لسً خخلٍك ٌعؼٍٓ ػٓ خخلدٌك، زً خدلغُك ٘ى خخلدٌك خٌزٌ َؼٍٓ ػىٓ رخظىٗ   

. «ودْ خٌىٍّىص خ  ». وفىق ٘زخ ورخن «لذ ُخٍكتٗ وٌٗ خٌىً »زدحلىّص: 
 ؼص خٌىٍّص ٘ى ـى٘ش خ .ؤٌ ؤْ ـى٘ش وىسُ
فةهند ظىىْ ٍِىىًد   اٌرىزاج، ئذا ٔظسٔا ئٌُها ورازَخ خاٌض،ٌزٌه فةْ 

ٌقدٔؼُٗ، ٌمذ ودٔط لىخدغ ولقـ ؤسىخض خٌؼهذ خٌمذمي زىً ِد فُهىد  
وذلد ِٓ لىّص ٍِىًد إلعشخجًُ زال ِٕدصع لُػ ودْ خٌٕدِىط فُهد خععؼالًٔد 

خدلغُك، خدلؼعّّ ؤٔٗ غدَص خٌعىىسخش   ٌٍٕىس وخحلىّص وخٌّّ. وٌىٓ مبفٍء جصئًُا
وخٌّّ  “اٌىٍِّ”وخٌٕىس  l»qeiq£ووّدذلد وظىٍُّهد ِؼًد، فهى خحلك خخلدٌـ 

حتىَّي ٘زخ خٌعدسَخ ػُٕٗ زىً ٔسىَّخظٗ ولىخدؼٗ ولققٗ ولىّعىٗ  ، “األتدٌ”
ِٓ ومؼٗ خٌؾؼيب ودِعُدص خدؿ وخععؼالْ ـضجٍ ِؾىشوه، بىل ومىؼٗ   

ٍِِه ٌىً بٔغدْ. ٌمذ حتىىَّي   ك اخلاٌضاحلخإلٔغدين خٌؼدَ وهسص. ألْ  ٘ى 
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خٌعدسَخ خٌمذمي ِٓ عًنش ؽؼر ِؼضوي بىل لمدجك ؤزذَص ختىـ خٌسؾىشَص.   
فمُّٕد ظىَُّ خدلغُك ِؼًٍٕد ؤْ ِىعً وخألٔسُدء وٍهد ظؾهذ ٌٗ، زً وٍهد ظذوس 
لىي خععؼالْ ِدَُّ٘عٗ ودْ ٘زخ بؽدسش بذلُص بىل خٔعهدء خٌؼهذ خألوي، ووىدْ  

سىَّش زؼذ، وٌُظ لىّص ظىسخش، وال خِعذخدًخ ذلد وإٔٗ ٔيب، وٌىٓ والِٗ ٌُظ ٔ
ْ  وخلذ . “دَٕىٔص”، و“سوق ولُدش”ودْ والِٗ   زأ

وطازخ دُاج ادلعُخ وأػّاٌٗ، وّا ظهسخ يف طُُّ اٌرازَخ ُذىاشْ 
اٌرىزاج تىً ثمٍها وتىً شمخها اٌسودٍ، ألهنا أطثذد و٘وٍ تودوْ   

أطثذد االظرؼالْ  -ىض واألٔثُاء إٌاِىض، وٌىٓ ِشهىدًا ذلا ِٓ إٌاِ
اٌىاضخ واٌىاًِ ٌمىج اهلل ودىّرٗ ؤوىزٖ وتوسَّٖ ولدزذوٗ اٌفائموح،     
وتاألخض ِٓ جهح خالص اإلٔعاْ وجتدَد زوح اٌثشسَح. فادلعُخ ٘وى  

 تراذٗ اٌؼهد اجلدَد واٌرىزاج احلمُمُح اجلدَدج اٌىاٍِح.
حلىُ، زىً   ق.َ. يف زُط  4وزٌه فةْ ِغُك خٌعدسَخ ال َسذؤ ِٓ عٕص 

خٌزٌ ٔددخٖ خ  َىًِد زدٌٍمر خخلدؿ زددلغُك  “بعشخجًُ”َنشذ ـزوسٖ يف 
ؤٔىد خٌُىىَ   »(، خٌزٌ وٌذٖ يف ِقىش:  22: 4)خش  «خزين خٌسىش»ٔفغٗ: 
(. وخٌىٍّص ٕ٘د وبْ ودٔط إلعشخجًُ يف ِقىش بال ؤْ  7: 2)ِض  «وٌذظه

ٌ دػدٖ زُط حلُ ودٔط ِٕظىسش ِٓ وسخء خٌعدسَخ، وبْ ودْ بعشخجًُ ٘ى خٌز
(، ٌُسذؤ سلٍص خٌعىدسَخ  7: 77)٘ى  «ِٓ ِقش دػىض خزين»خ  ِٓ ِقش: 

ٍُ ِٓ ٔىس ختعشق ُلُفر خٌضِىدْ   بىل فٍغيٌن. بال ؤْ خٌذػىش ودٔط وغه
ٌعغعمش ػًٍ خدلغُك خحملّىي ػًٍ وعف ُؤِٗ وخذلدسذ بىل ِقش ِىٓ وـىٗ   

 ً٘نودط، ٌُسذؤ سلٍص خخلٍىد بىل خٌغّدء.
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خدلغُك ٘ى بعشخجًُ خحلمُمىٍ ؤو بعىشخجًُ    ٕ٘د ؤَنًد َظهش زىمىق ؤْ
خنجذَذ خٌزٌ ٌٗ خحلىّص وِٓ ؤـٍٗ خحلىّص وفُٗ ظىًّ خحلىّص ٌعىىْ ٍِىًد 

 (32: 2)ٌى  «ورلذًخ ٌؾؼسه بعشخجًُ. ٔىز ئػالْ ٌأُلُِ»ٌٍؼدمل وٍٗ: 
 :«ِزشُد»احلىّح واٌثدء 

ض( اٌرىزاج )إٌواِى وبْ ودْ خٌفىش خٌال٘ىيت خٌؼٌّّ زٍغ ؤلقدٖ يف ظىشمي 
يف » ػٕذِد لدٌىخ بْ خ  زدٌعىسخش )خٌٕدِىط( خٍك وً ؽٍء ػٕذِد فغَّشوخ خَِىص: 

=  «اٌثدء يف»(؛ ػًٍ ؤْ وٍّص 7: 7)ظه  «خٍك خ  خٌغّىخض وخألسك اٌثدء
٘ىى  ، “يف”وبْ لشف  .“اٌَثدء”)ِزِشؽُط( ظؼىد ػًٍ خٌعىسخش. فدٌعىسخش ٍ٘ 

ٗ زىخعيص خٌعىىسخش خٍىك خ    وَؼين زٗ ؤو فُٗ ؤو ٌٗ، ؤٌ ؤٔ، “يب”زدٌؼَّّص: 
بال تدء = )ِزشوُد(  خٌغّىخض وخألسك، ألٔٗ ال َىـذ يف خٌفىش خٌُهىدٌ 

ؤٔد »ؤَنًد، ِؼعّذَٓ ػًٍ آَص عفش خألِؽدي: احلىّح خٌزٌ ٘ى ، “إٌاِىض”
 (22و 72: 8)ؤَ  «خحلىّص ... خٌشذ لٕدين ؤوي )ِسؽُط( ىشَمٗ.

زدػعسىدسٖ   “خٌىٍّىص ”ك وٕ٘د بر ٔؼىد بىل ِد خععؼٍٕٗ خٌىلٍ ػٓ خدلغُ
لىّص خ  وخدٌك )لسً خٌعفغُّذ(، صلذ ؤْ خٌىعدذ َغيٍ وً ِد ديىىٓ ؤْ  

، زدػعسدس ؤٔىٗ ٘ىى خدلغىُك     «)ِزِشؽُط( خٍك خ  يف اٌثدء»خَِص: َُفهُ ِٓ 
 «ؤٔد ٘ى خألٌف وخٌُدء خٌسذخَص وخٌٕهدَص»و٘ى خٌسذء خحلمُمٍ ٌىً ؽٍء:  «خٌىٍّص»

 (:8: 7)سئ 
خٌسذء، فةْ زىٌظ خٌشعىي  “يف”ِسِؽُط َفُذ  “يب” فٍى ودْ لشف - 7

 (76: 7)وى  «فُٗ ُخٍِك خٌىً.»َمىي ػٓ خدلغُك ؤْ 
فةْ َىلٕد خٌشعىي َمىىي  ، “تىاظغح”َفُذ  “يب”وٌى ودْ لشف  - 2
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 (.3: 7ؤٌ زىخعيعٗ )َى  «ودْ “تٗ”وً ؽٍء »ػٓ خدلغُك: 
ىٌظ فةْ خٌمىذَظ زى   ،“ٌٗ” ؤو “ئٌُٗ”َفُذ  “يب”وٌى ودْ لشف  - 3

 (.76: 7)وى  «لذ ُخٍكوٌٗ خٌىً زٗ »خٌشعىي َمىي ػٓ خدلغُك 
فدٌمىذَظ زىىٌظ    ،“اٌثدء”ظفُذ  “ِزشُد”ؤِد ٌى ودٔط وٍّص  - 4

اٌرٌ ٘ى لثً »خٌشعىي وخٌمذَظ َىلٕد خٌشعىي َمىالْ ػٓ خدلغُك: 
 (7: 7، َى 77: 7)وى  «يف اٌثدء واْ اٌىٍّح»، «وً شٍء

ٍ  ” ظفُذ “ِزشُد”وٌى ودٔط وٍّص  - 5  “اجلّغ أو االدروىاء اٌىٍو
، «فُٗ َمىَ اٌىً»زدٌٕغسص ٌٍخٍك، فدٌمذَظ زىٌظ خٌشعىي َمىي: 

ِد يف خٌغّىخض وِد ػًٍ خألسك يف  ٌُجّغ وً شٍء يف ادلعُخ»
 (72: 7، ؤف 77: 7)وى  «رخن.

ؤٌ ؤْ خٌعىسخش ٍ٘ سؤط  ،“اٌسأض”ظفُذ  “ِزشُد”وبْ ودٔط وٍّص  - 6
٘وى  خٌىزٌ  »َمىي ػٓ خدلغُك:  خخلٍُمص، فدٌمذَظ زىٌظ خٌشعىي

فىق وً  “زأظًا”وئَاٖ جؼً »(، 72: 2)وى  «وً سَدعصزأض 
 (22: 7)ؤف  «ؽٍء.

، “تواوىزج ”ؤو  “تىوس ”ظفُذ وٍّص  “ِزشُد”وبرخ ودٔط وٍّص  - 7
 «ِٓ خألِىىخض ٘ى اٌثداءج تىس »فدٌمذَظ زىٌظ خٌشعىي َمىي: 

(، 6: 7)ػىر   «بىل خٌؼىدمل  اٌثىسِىت ؤدخً »(، 78: 7)وى 
 (22: 75وى 7) «خٌشخلذَٓ تاوىزجفدس »و

و٘ىزخ َىىْ خدلغُك لذ همغ يف ٔفغٗ وً ِد ديىٓ ؤْ حتٍّىٗ وٍّىص   
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ْ ، وّد ـدءض يف عفش خٌعىىَٓ  “ِتِسشُد” ؤو يف فىش خٌىشزٌُن   -ِٓ ِؼد
، «خٍك خ  خٌغىّىخض وخألسك  يف اٌثدء»ػٍّدء خٌُهىد ِٓ ـهص خٌعىسخش: 

؛ “خٌٕدِىط”ؤو  “خٌعىسخش”هد وٍّص وبمند زقىسش ِيٍمص وِا٘الض ظؼفض ػٕ
 “خٌىٍّص”ألٔٗ بْ ودٔط خٌعىسخش ٍ٘ والَ خ  خٌؼضَض خحلىُُ، فددلغُك ٘ى 

 خالزٓ خٌىلُذ ِغ خِذ خدلزخش فُٗ وً وٕىص خحلىّص.
ٌٍعىسخش، فىزٌه بىل ؤْ   طفح ِثهّحوززٌه بْ ودٔط لذ زمُط خحلىّص 

بىل خٌؼىدمل   “خٌىٍّص”غُك خدلدخً ٌٍىٍّص. ٌزٌه دلد عثُؼح فؼَّاٌح خعُعؼٍٕط 
بٌُٗ، بر ػشفىٖ، فإظىخ ٌُغفذوخ  “اجملىض”دىّاء وٍِىن ؤعشع تاٌرجعُّد، 

هلل »ٌٗ، ظؼسًنًخ ػٓ عٍيدْ ىسُؼص خٌىٍّص خٌزٌ ـدء إلخندع خٌفىش خٌسؾشٌ 
(. شلد َشزو سزيًد عشَِّد ػفُسًد 27: 76)سو  «احلىُُ وددٖ تُعىع ادلعُخ

يسُؼص خإلذلُص خحلىُّص وزٌن ٘ذفهد خدلسدؽىش  وؼًّ ِٓ ؤػّدي خٌاٌرجعُّد زٌن 
ّْٗ بىل ىسُؼص خ  ٌالسظمدء زدٌسؾشَص  و٘ى بخندع خٌفىش خٌسؾشٌ ٌٍمىّص وم

 ٌٍذخىي يف ففدء خٌشئَد دخخً رلدي خحلُدش خألزذَص ِغ خ .
 ثاٌثًا: اٌرب ...

 تسُّ إٌاِىض تادلّازظاخ َٕرهٍ ػٕد عهازج اجلعد،
 دَ ٌٍرمدَط ٌٕىاي احلُاج األتدَح:وتسُّ ادلعُخ تاإلمياْ تاٌ

ودْ خٌّّ خٌزٌ زدٌٕدِىط ٘ى ؤلقً ِد َؾعهٍ ؤْ َقً بٌُىٗ خإلٔغىدْ   
خدلعذَّْٓ يف خٌؼهذ خٌمذمي، لُػ َُمغر ؤٔٗ زدس ؤِدَ خ  وؤٔٗ َؼُؼ مبمعنىً  
ؤلىدَ خ  زدٌعذلُك يف ظيسُك فشخجل خٌٕدِىط ًٌُ هندس، شلد َؼيُىٗ لىك   

ؽؼر بعىشخجًُ وخٌٕقىُر خألوفىش يف خاللعىشخَ     خٌعفىُّق يف خدلىخىٕص زٌن 



 طىَ ادلُالد                                                                                     78

وخدلخققدض خألسمُص ِٓ ؤِىخي ووظدجف، ِغ خٌظٓ زإْ ٘ىزٖ خدلُّىضخض   
ظاٍ٘ٗ ٌٍغسيص زؼذ خدلىض، وخدفص برخ ودْ ِٓ فحىص خٌفشَغىٌُن خدلٍعىضٌِن    
زدحلشف. و٘زخ زدٌنسو ِد ودْ َؼعمذٖ زىٌظ/ ؽدوي زىً ؼمص ووَّّدء لسً 

جوٕط  ِىٓ  خمرىْ يف اٌُىَ اٌثآِ، خخلعدْ  ِٓ ـهص»حتىٌُّٗ بىل خدلغُك: 
إٌواِىض  ِٓ خٌؼّّخٌُٔن، ِىٓ ـهىص   ظثظ تُٕاٌِن، ػرباين ِٓ ئظسائًُ، 
ُِضغِهد اٌىُٕعح، ِٓ ـهص فسَعٍ،  اٌورب اٌورٌ يف   ِٓ ـهىص  اٌغًنج 

فةٔىُ امؼعُ زغىًنيت لىساًل يف   »(، 6و 5: 3)يف  «إٌاِىض تال ٌىَ ...
عح اهلل تافساط وأذٍفهوا، ووٕود   وٕد أضغهد وُٕخٌذَدٔص خٌُهىدَص ؤين 

أوفوس  ػًٍ وؽًنَٓ ِٓ ؤظشخيب يف ـٕغٍ بر وٕط أذمدََّ يف اٌدَأح اٌُهىدَح 
 (74و 73: 7)غً  «غًنج يف ذمٍُداخ آتائٍ ...

وٌىٕٗ و٘ى يف ؤوؾ ؼمعٗ زؼمُذظٗ ٘زٖ وبلغدعٗ زعفىُّلٗ يف ِؼشفعٗ زىد   
ك يف خدلّدسعدض حبغر وؤلىدِٗ وؽشخجؼٗ وخػعّددٖ خٌفؼٍٍ ػًٍ زشّْٖ زدٌعذلُ

خٌفشخجل خدلىمىػص، َىعؾف ففإش ؤٔٗ َؼُؼ يف ؤو٘دَ، وؤْ وً خػعّىددٖ  
ػًٍ زش خٌٕدِىط ٘ى وليت ولغر خنجغذ، وؤْ خالسظىىدْ ػٍىً ظيسُىك    
خٌىفدَد وؤلىدَ خٌفشخجل ِٓ ؤفىخَ وظيهًنخض ـغذَص وفٍىخض ِغّىػص 

مىٍ ؤِىدَ خ    ٘ى زال ؤٌ سـدء زدٌٕغسص ٌعمذَظ خٌشوق خلالفٗ وٌٍّّ خحلمُ
وخحلُدش خألزذَص، وؤْ خميهددٖ ٌٍىُٕغص مل َُمغر ٌٗ زشِّخ، ػًٍ عسًُ غىًنش  
ِمذَّعص ٌٍٕدِىط، زً خوعؾف ؤٔٗ بمند ودْ َمىدوَ خ  ٔفغىٗ وَنىيهذ    
ِغُمٗ، ٘ىزخ ـدءٖ خٌقىض ِٓ خٌغّدء و٘ى َشي وـٗ َغىع ٍَّىغ يف  

ِٓ ؽدوي، ؽدوي، دلدرخ ظنيه»خٌظهًنش زٍّؼدْ ؤوؽش ِٓ خٌؾّظ:  َِ ذين؟ فمدي: 
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 (5و 4: 9)ؤع  «ؤَٔط َد عُّْذ؟ فمدي خٌشذ: ؤٔد َغىع خٌزٌ ؤَٔط ظنيهذٖ.
ويف خحلدي خٔيٍك ؽدوي ولُذًخ، دوْ ؤْ َغعؾًن حلّىًد وال دِىًد، بىل   

 خٌؼشزُص )خٌقمشخء( ًٌنخـغ ٔفغٗ ؤدِىعٗ وغًنظٗ وخميهددٖ.
هىد  خٔفعمط زقًنش ؽدوي، وسخـغ وً خأللذخغ خٌيت سآ٘د وخٌىيت امؼ 

وخٌيت خؽعشن فُهد )خؽعشن يف لعً بععفدٔىط ؤوي ؽهُذ ِغُمٍ(، ودلَّك يف 
حبػ ػٓ خخلىالؿ  »دسخعص سلىلٗ وفمـ ؤعفدسٖ زؼمٍُص خٌفشَغٍ خحلدرق 

خٌزٌ فعَّؼ وحبػ ػٕٗ ؤٔسُدء. خٌزَٓ ظٕسإوخ ػٓ خٌٕؼّص ... ؤو ِد خٌىلط خٌزٌ 
 (77و 72: 7زو 7) «ودْ َذيُّ ػٍُٗ سوق خدلغُك خٌزٌ فُهُ.

وؤخًنًخ ؤدسن ؽدوي )زىٌظ( وً ؽٍء. وسـغ ٌُفد٘ش زددلغُك وزىدٌّّ  
خحلمُمٍ ؤِدَ خ ، خٌزٌ ِٕمٗ خٌشذ رلدًٔد ٌىً خٌسؾشَص زدعىعممدق آالِىٗ   

ٌىٓ ِد وىدْ  »وِىظٗ ولُدِعٗ، خٌّّ خٌزٌ زدإلديدْ زُغىع خدلغُك خدلقٍىذ: 
زً ازج، خع)خِعُدصخض خٌفشَغٍ(، فهزخ لذ لغسعٗ ِٓ ؤـً خدلغُك  زحبًايل 

ِىٓ   خعازج)وً خِعُدصخض خٌُهىدَص زإوٍّهد( وً شٍء أَضًا ؤين ؤلغر 
ؤـً فنً ِؼشفص خدلغُك َغىع سيب خٌزٌ ِٓ ؤـٍٗ خغشُض وً خألؽىُدء  

وأٔوا  )َفَمذ ػنىَعٗ يف رلّغ خٌغٕهذسمي ووً لمىلٗ وّىخىٓ َهىىدٌ(.  
أدعثها ٔفاَح ٌىٍ أزتخ ادلعُخ وُأوَجد فُٗ، وٌُط يل تسٌِّ اٌورٌ ِوٓ   

ألػشفٗ ولىَّش إٌاِىض تً اٌرٌ تامياْ ادلعُخ، اٌرب اٌرٌ ِٓ اهلل تاإلمياْ، 
لُدِعٗ وؽشوص آالِٗ ِعؾسّْهًد مبىظٗ ٌؼٍٍِّ ؤزٍغ بىل لُدِص خألِىخض ... ؤٔد ؤٔغً 
ـَؼدٌص دػىش خ   ِد ٘ى وسخء وؤِعذ بىل ِد ٘ى لذَّخَ، ؤعؼً ضلى خٌغشك ألـً 
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  (2)(74-7: 3)يف  «خٌؼٍُد يف خدلغُك َغىع.
ٌمذ ظُمَّٓ خٌمذَظ زىٌظ خٌشعىي ؤْ زؼذ خععؼالْ خدلغُك وعفه دِىٗ  
ػًٍ خٌقٍُر دلغفشش خخليدَد وظمذَظ خحلُدش، ؤفسك زشُّ خٌٕدِىط )خٌفىشخجل  
وخأللىدَ وخدلّدسعدض( زشِّخ ؽىًٍُد لغر خٌظد٘ش ِٓ خألػّدي وخأللىىخي،  

. وِهّىد  َُشمٍ وَُؾسغ خإللغدط خٌسؾشٌ زدٌعمىي وػذَ خدلالِص ولغر
ودْ ٘زخ خٌّّ ِمٕؼًد فٍٓ َغعيُغ ؤْ َغؼ خ  خٌمذوط، و٘ى زال لُّص ِىٓ  
ـهص ظمذَظ خٌشوق وخععممدق ٍِىىض خ . وخٔعهً ؽدوي بىل خٌُمٌن زىإْ  
 ِؽً ؤػّدي خٌٕدِىط )خٌعىسخش( ٘زٖ َغعمًُ ؤْ ظٕؾث زشِّخ لمُمًُد ودخجًّد ؤِدَ خ .

ظشش خلعشخَ ٌٍٕدِىط )خٌعىسخش( وٌىٓ زدٌشغُ ِٓ رٌه ظً زىٌظ زلعفظًد زٕ
فهىً  »زىً ؤلىدِٗ، زدػعسدسٖ وفدَد ومؼهد خ  ٌغشك ِؼَُّٓ ٌضِٓ ِؼَُّٓ: 

ٌى ُأػغٍ ٔاِىض لوادز أْ حيُوٍ،   خٌٕدِىط مذ ِىخػُذ خ ؟ لدؽد. ألٔٗ 
ٌىاْ تاحلمُمح اٌرب تإٌاِىض ... واْ إٌاِىض ِإدِّتٕا ئىل )رلٍء( ادلعُخ، 

ٓ تؼد ِا جاء اإلمياْ ٌعٕا تؼد حتود ِوإدِّب،   ٌىٍ ٔرربز تاإلمياْ. وٌى
 (26 - 27: 3)غً  «ألٔىُ مجُؼًا أتٕاء اهلل تاإلمياْ تادلعُخ َعىع.

ٕ٘د َاوِّذ زىٌظ خٌشعىي ؤْ ؤػّدي خٌٕدِىط )ِٓ فشخجل وؤلىدَ( بمنىد  

                                                 
وٌىٓ ٌُمزس خٌمدست ؤْ َفهُ ِٓ ٘زخ ؤْ زىٌظ خٌشعىي ٍَغٍ خألػّدي خٌقىدحلص ػدِىص،   ( 2)

ألٔىىُ زدٌٕؼّىص   »وٌىٕٗ َفشّْق زٌن ػًّ خٌفشخجل زدٌٕدِىط، وػًّ خٌقالق يف خإلديدْ زددلغىُك:  
دإلديدْ، ورٌه ٌُظ ِٕىُ، ٘ى ػيُص خ . ٌُظ ِٓ ؤػّدي )خٌٕدِىط(، وُال َفعخش ؤلىذ،  سلَّقىْ ز

 «ألٕٔد ضلٓ ػٍّٗ، سلٍىلٌن يف خدلغُك َغىع ألػّدي فدحلص لذ عسك خ  فإػذَّ٘د ٌىٍ ٔغٍه فُهىد. 
 (72 - 8: 2)ؤف 
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ٍ٘ ٌٍعإدَر، ؤٌ هتزَر خٌٕفظ وخنجغذ. وٌىٓ َغعمًُ ػًٍ ٘زٖ خٌفشخجل 
ك لُدش دخخٍُص، ؤٌ لُدش ؤزذَص ٌإلٔغدْ، ؤػّىدي  وخأللىدَ خٌظد٘شَص ؤْ دتٕ

خٌٕدِىط ال ظغعيُغ ؤْ ظغُّْش ِد زذخخً خإلٔغدْ، ال ظغعيُغ ؤْ ظيهّْش خٌنًّن 
ؤو ظمذّْط خٌفىش ؤو ظغُّْش خٌيسُؼص. ؤػّدي خٌٕدِىط ظإخز لُّعهد ِٓ ىدػعىهد  
فمو زدػعسدس٘د وفُص. فدٌيدػص يف ظٕفُز ؤلىدَ وفشخجل خٌٕدِىط ودٔط ٍ٘ 

ذ٘د خٌيت ظؼيٍ خإلٔغدْ خٌزٌ َؼٍّهد خإللغدط زدٌّّ خٌىىليت، وٌىىٓ   ول
ومؼط خنجُّىغ   -وحتدؽً خخليُص  -خععمدٌص ظىًُّ ىدػص وً خٌٕدِىط 

زدٌنشوسش حتط خٌذَٕىٔص. ٘زخ خألِش َؼعشف زٗ خٌمذَظ زيشط خٌشعىي زىً 
فشخلص، لُّٕد لدَ زؼل خٌُهىد َيدٌسىْ زنشوسش ؤْ خينغ خأُلشلُىْ حتىط  

مل ًٔن ػًٍ ػٕك اٌرالُِر فدِْ دلدرخ جتشّْزىْ خ  زىمغ »ىط، فمدي ذلُ: خٌٕدِ
تٕؼّح اٌسب َعىع ادلعُخ ٔوإِٓ  َغعيغ آزدئٔد وال ضلٓ ؤْ ضلٍّٗ، وٌىٓ 

 (77و 72: 75)ؤع  «وّد ؤوٌحه ؤَنًد.أْ خنٍُض 
وٌىٓ زىٌظ خٌشعىي مل َٕغر ِالِص ٌٍٕدِىط يف لذ رخظٗ، وبمند ٔغر 

زغسر ٔدِىط آخش خععسذ زيسُؼص خإلٔغدْ وٍِه ػٍُىٗ   بٌُٗ خٌؼفض وخٌمقىس
برًخ خٌٕدِىط ِمذَّط وخٌىفُص ِمذَّعص وػددٌص »ٔفغٗ ولُدظٗ وعىٓ ؤػندءٖ. 

ٌىٍ ظظهش خيُىص   تً اخلغُح،وفدحلص، فهً فدس يل خٌقدحل ِىظًد؟ لدؽد. 
: 7)سو  «ِٕؾحص يل زدٌقدحل ِىظًد ٌىٍ ظقًن خخليُص خدىحص ـذِّخ زدٌىفىُص. 

 (73و 72
ألٔٗ زدٌشغُ ِٓ فالق خٌٕدِىط، وزدٌشغُ ِٓ ظإدَص فشخجنٗ زذلص وزغًنش 
َّ خإلٔغدْ َؼًّ خخليُحص وال لىي ٌٗ وال لىش وال خالؿ ؤَنًد:  ومحدط، ظ
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ّّ ِسٌُغ حتط خخليُص. ألين ٌغط ؤػشف ِد » خٌٕدِىط سولٍ وؤِد ؤٔد ففغذ
ً   ئذ ٌعد أفؼً ِا أزَدٖ تً ِا ُأتغضٗؤٔد ؤفؼٍٗ.  ... خإلسخدش  فةََّىدٖ ؤفؼى

داضسج ػٕدٌ وأِا أْ أفؼً احُلعىن فٍعد أجود، ألين ٌعود أفؼوً    
اٌظاحل اٌرٌ أزَدٖ، تً اٌشس اٌرٌ ٌعد أزَدٖ فاََّاٖ أفؼً؛ فاْ وٕد ِا 

...  اخلغُوح اٌعواوٕح يفَّ  فٍغط زؼذ ؤفؼٍٗ ؤٔد زً ٌعد أزَدٖ ئََّاٖ أفؼً 
سُين بىل وٌىين ؤسي ٔدِىعًد آخش يف ؤػندجٍ حيدسذ ٔدِىط ر٘ىين وَغى  

ُ٘وُ يف   ٔدِىط خخليُص ...،  ئذًا ال شٍء ِٓ اٌدَٕىٔح اِْ ػًٍ اٌورَٓ 
دعة اجلعد تً دعوة اٌوسوح. ألْ   خٌغدٌىٌن ٌُظ ادلعُخ َعىع 

ٔاِىض زوح احلُاج يف ادلعُخ َعىع لد أػرمين ِوٓ ٔواِىض اخلغُوح    
 (2و 7: 8؛ 23-74: 7)سو  «وادلىخ.
ً خدلىػذ ِٓ بديدْ َغىع خٌىعدذ ؤغٍك ػًٍ خٌىً حتط خخليُص ٌُُؼَي+ »

خدلغُك ٌٍزَٓ َإِىْ. وٌىٓ لسٍّد ـدء خإلديدْ وَّٕد زلشوعٌن حتىط  
ُِغٍَمًد ػٍُٕد بىل خإلديدْ خٌؼعُذ ؤْ َُؼٍَٓ.  (23و 22: 3)غً  «خٌٕدِىط 

ٕ٘د جيٍء دوس خدلغُك، وّٕمز ووفدد ، ٌُفه زذَ فٍُسٗ لُىد خٌٕىدِىط  
إلٔغدْ، فُهسٗ خٌعمذَظ وخحلُدش خألزذَص وَىيف وً ؤلىدِٗ وَؼيٍ زشَّٖ رلَّدًٔد ٌ

ػىك خدلىض، ولشَص خٌسٌٕن ػىك ػسىدَص خخليُص، وَفه ػٕٗ ٌؼٕص خٌٕدِىط: 
ُُ٘ حتط ٌؼٕص، ألٔٗ ِىعىذ ٍِؼىْ » ُُ٘ ِٓ ؤػّدي خٌٕدِىط  ألْ همُغ خٌزَٓ 

ِٓ ال َؽسط يف همُغ ِد ٘ى ِىعىذ يف وعدذ خٌٕدِىط ٌُؼًّ زىٗ ...   َِ وً 
ألـٍٕد، ألٔٗ ِىعىذ ٍِؼىْ  “ٌؼٕح”ؼٕص خٌٕدِىط، بر فدس خدلغُك خفعذخٔد ِٓ ٌ

ِٓ ُػٍِّك ػًٍ خؾسص )خٌقٍُر(. َِ  (73 - 72: 3)غً  «وً 
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وٌىٓ دلَّد ـدء ًِء خٌضِدْ ؤسعً خ  خزٕٗ ِىٌىدًخ ِٓ خِشؤش )ػىزسخء(  + »
ٌٕٕواي   “ٌُفردٌ اٌرَٓ حتد إٌواِىض ” “ِىٌىدًا حتد إٌاِىض”

ً خ  سوق خزٕٗ بىل لٍىزىُ فدسخًد َد ؤزىد  مبد ؤٔىُ ؤزٕدء ؤسعمث  اٌرثين.
 «وبْ وٕط خزًٕد فىخسغ   زددلغُك. اتًٕا،زً  ػثدًاخِذ، برًخ ٌغط زؼذ 

 (7 - 4: 4)غً 
عىٕص   742ومل حتشِٕد خٌعىسخش ِٓ ٔيب سخجٍ، سؤي ِٓ زؼُذ، زؼُذ ـذِّخ )

لسً ُِالد خدلغُك(، سؤي ٌٕد ٘زٖ خٌسؾدسش خدلفشلص زىً ظشوفهد، سؤي زُىط  
حلُ، وؤْ خدلىٌىد فُهد ٘ى ِٕز خألصي، وسؤي فهُىْ خنجذَذش خٌيت ظىَُّ ػٕهد 
خٌمذَظ زىٌظ يف خٌشعدٌص بىل خٌؼّّخٌُٔن، وؤوسؽٍُُ خٌغّدوَص وعٍيدْ خٌشذ 

ؤِد ؤِٔط َد زُط حلُ ؤفشخظص وؤِٔط فغًنش ؤْ ظىىين زىٌن  »ديأل وً خألسك: 
ًٍ بعشخجًُ وسلدسـىٗ  ؤٌىف َهىرخ، فِّٕه خيشؾ يل خٌزٌ َىىْ ِعغٍَّيًد ػ

ِٕز خٌمذمي، ِٕز ؤَدَ خألصي ... جتشٌ بٌُٗ ؽؼىذ وظغىًن ُؤِىُ وىؽًنش،    
وَمىٌىْ ٍُ٘ ٔقؼذ بىل ـسً خٌشذ ... ألٔٗ ِٓ فهُىْ ختشؾ خٌؾشَؼص وِٓ 
ٍُ لىَىص    ُؤوسؽٍُُ وٍّص خٌشذ، فُمنٍ زٌن ؽؼىذ وؽًنَٓ وَٕقف أُلِى

ص( وسِدلهُ ِٕدـً زؼُذش، فُيسؼىْ عُىفهُ عىىًد )عىٌن خحملشخغ ٌٍضسخػ
)ٌٍمقُذ(. ال ظشفغ ُؤِص ػًٍ ُؤِص عُفًد وال َعؼٍَّّىْ خحلشذ فُّد زؼذ )وػًٍ 

 (3 - 7: 4؛ 2: 5)ٍِ  «خألسك خٌغالَ(.
ووإْ ُِخد خٌٕيب خدلسدسن ودْ َغّغ ٔؾُذ خدلالجىص َىَ ُِالد خدلغىُك،  

 وَفغّْشٖ ٌٕد ِٓ وسخء خٌذ٘ىس ...!!
 (8778)َٕاَس 



<9 

 
مبُاسبة شهز كٍهك، وتزكٍش انقزاءات يف 
 انكٍُسة عهى انُبىات انيت تشري إىل جمًء املسٍَّا.

 «ني أنا؟إوأنتم َمْن تقولون »
 (61: 61)مت 
 رشًن ئىل ٍِىىد اهلل وئىل ادلغَُّب. كههإٌجىَّاد ػًٍ ِذي اٌؼهذ اٌمذمي 

ب آٔئز، ومل ٌٍّغَُّ -ثزشلُّت دبس  -وادلغُذُخ، يف أطىذلب اأُلوىل، رشهذ 
َىٓ ٘زا اٌزشلُّت ٌٍّغَُّب وٌُذ ِبٍع لشَت، ثً وبْ َزأطًَّ وَزجزَّس يف اٌؼهذ 

َهىرا َٕجغٍ أْ رىعَّغ ختىِهب ممٍىخ اٌمذمي وٍٗ ثٕجىَّارٗ، دُش ممٍىخ ئعشائًُ و
ً اٌجششَخ وٍهب، فُجّؼهب ٍِه وادذ حيىّهب ثبٌّّّْ، وجيّغ اٌؼبمل ادلفذٌ  ٌزشّ

ٗ و ٓ اهنُبس يف أخاللٗ حتذ ٌىائٗ، َغجّْذ َّ ِب أطبة اٌؼبمل ِ خيذِٗ، وَظذّْخ و
وَشفُٗ، دُش َظًن اهلل أثًب ثبدلُالد اجلذَذ اٌشودٍ ٌٍّفذٌَن، اٌزَٓ ػفب ػٓ 

َّغ وَزشوَّض يف شخض ادلغَُّب ودذٖ.  آصبِهُ وجذَّد خٍمزهُ. وً ٘زا َزج
ٗ ِب  ً اٌىػذ، يف اٌؼهذ اٌمذمي، و٘زا ثؼُٕ ٗ اٌؼهذ ٘زا ٘ى زلىس اٌىػذ، و أػٍٕ

 .“ادلغَُّب”اجلذَذ أٔٗ لذ ًبَّ وُأوًّ يف شخض ادلغُخ 
أِب ئرا مل َىٓ األِش وزٌه، فهً ديىٓ أْ َأٌب ادلغَُّب اِْ ِٓ ثُذ داود؟ 

َّ ومل َؼذ ٌٗ أٌ وُبْ أو وجىد؟ ِٓ َشهذ ثظذخ رٌه؟ وثُذ داود احن َِ  و
وادلخبفخ وآّذ، رشلً وادلغَُّب يف اٌؼهذ اٌمذمي حتُطٗ ٘بٌخ عشََّخ ِٓ ادلهبثخ 
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وَُذَػً امسٗ ػجُجًب ِشًنًا، ئذلًب، لذَشًا، » :ئىل األٌى٘خ يف ئػجبص َفىق ادلٕطك
ٗ رأخز طفخ اٌؼّىُِخ ادلطٍمخ يف 9: >)ئػ  «أثًب، أثذًَب، سئُظ اٌغالَ (. وممٍىز

فُأػطٍ عٍطبًٔب ورلذًا »األصٌُخ واألثذَخ، اٌيت ٍ٘ ِٓ اخزظبص اهلل ودذٖ، 
زؼجَّذ ٌٗ وً اٌشؼىة واأُلُِ واألٌغٕخ، عٍطبٔٗ عٍطبْ أثذٌ ِب ٌٓ وٍِىىرًب ٌز

 (47: :)دا  «وٍِىىرٗ ِب ال َٕمشع. ،ٌشول
أِب ػاللخ ادلغَُّب ثبهلل، فٍُ َُذشَ أٔجُبء اٌؼهذ اٌمذمي ِٓ إٌطك ثغشّْ ٘زٖ 
اٌؼاللخ اجلى٘شَخ اٌيت رشثطٗ شخظًُب ثبهلل، وٌىٓ يف غالف ِٓ اٌغشََّخ، 

ٌجالدح، واالػززاس اٌشذَذ ػٓ ػذَ اٌفهُ، وفمذاْ احلىّخ واالػزشاف ثب
ئين أثٍذ ِٓ »خلطىسح إٌطك ّٔزٖ اٌؼاللخ يف االػزجبس اٌال٘ىٌب. فُمىي احلىُُ: 

وً ئٔغبْ، وٌُظ يل َفِهُ ئٔغبْ، ومل أرؼَُّ احلىّخ ومل أػشف ِؼشفخ 
ٍِ صعد إىل انسًىاتاٌمذوط،  ََّغ اٌشَخ يف دفٕز َي ِٓ َج َِ ِٓ َطشَّ ؤََضَي؟  َِ ُٗ؟ 

ِٓ صجََّذ مجُغ أطشاف األسع؟ ِب امسٗ؟ وِب اعُ اثٕٗ، ئْ  َِ ادلُبٖ يف صىٍة؟ 
 (7-5: 63)أَ  «؟ػشفَذ

وال َضاي اٌُهىد دىت اٌُىَ، يف أدذ أػُبدُ٘ اذلبِخ، َمف اٌشئُظ وعط 
اجلّبػخ، وَغأي ٘زا اٌغإاي يف طىسح ادزفبٌُخ ِهُجخ وثظىد ممٍىء س٘جخ: 

، فُظّذ اجلُّغ. ئٔٗ ادلغَُّب، اثٓ اٌؼٍٍ «اثٕٗ، ئْ ػشفَذ؟ ِب امسٗ وِب اعُ»
 اٌمذَش، وٌىٓ يف ثٕىَّح ال َشلً ئٌُهب ادلٕطك أو اٌمُبط اٌجششٌ!!

ٌزٌه َزىَُّ عفش األػّبي ػًٍ فُ اٌمذَظ ثىٌظ اٌشعىي، ِٓ جهخ ٘زٖ 
ب وّب أدسوهب اٌمذَظ ثىٌظ ثبٌزمٍُذ، ووّ -أٌ ادلغُخ  -إٌجىَّح اٌيت ٌٍّغَُّب 

ئْ اهلل لذ أوًّ » :اعزؼٍٕهب ثبٌشؤَب وثبٌشوح ِؼًب، ثُمٌن، ِشدّْدًا لىي اٌىدٍ
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٘زا ٌٕب، حنٓ أوالدُ٘، ئر ألبَ َغىع وّب ٘ى ِىزىة أَضًب يف ادلضِىس اٌضبين: 
 (66: 46)أع  «أٔب اٌُىَ وٌذُره. ،أَٔذ اثين

ْ ثىٌظ اٌشعىي، ثٕفظ اًٌُندٌّْوَؼىد وبرت عفش اٌؼّّأٌُن  ً ٌغب مٌن، د ػٍ
ْ اٌىالغ ِؼًب هذا انتقهٍد املىروث ٓ ادلالئىخ لبي لط» :واالعزؼال ِ ِٓ َّ ٌِ ٗ  :ألٔ

َ وٌذُره ،أٔذَ اثين ْ إٌبطك 8: 4)ػت  «أٔب اٌُى (. وٕ٘ب َإوِّذ اٌؼهذ اجلذَذ أ
ً ئٌُهب ادلالئىخ، ِهّب  ْ ثٕىَّح ادلغَُّب هلل ػاللخ ال رشل يف ادلضِىس ٘ى اهلل ثٕفغٗ، وأ

ٓ عش رغبِذ يف طجُؼز ً وَغزطشد وبرت اٌشعبٌخ ئىل اٌؼّّأٌُن ٌُىشف ػ هب؛ ث
 :اٌظٍخ اٌال٘ىرُخ اٌؼُّمخ واٌشُ٘جخ وادلزفىلخ ِؼًب اٌيت ٌٍّغَُّب ثبٌٕغجخ ٌٍّالئىخ

وأَضًب ِىت أدخً اٌجىش )ثىش  وهى ٌكىٌ يل ابًُا،وأَضًب أٔب أوىْ ٌٗ أثًب »
ألِىاد( ئىل اٌؼبمل، ، وثىش اٌمبئٌّن ِٓ ا“ثبجلغذ”اٌؼزساء، وثىش اخلٍُمخ 

 (9و8: 4)ػت  «ونتسجد نه كم يالئكة اهلل. :“َمىي”
وَغزشهذ ٕ٘ب ثىٌظ اٌشعىي مبب جبء يف عفش اٌزضُٕخ )إٌغخخ اٌغجؼُُٕخ(: 

(، 76: 65)رش  «ونتسجد نه كم يالئكة اهللافشدٍ ِؼٗ أَزهب اٌغّىاد، »
ِخَجَشد َأ»ادلضِىس: األِش اٌزٌ َشًن ئٌُٗ  ،اٌزٌ ًبَّ ثبحلشف اٌىادذ َىَ ُِالدٖ

 (:و9: :>)ِض  «اٌغّىاد ثؼذٌٗ وسأد مجُغ اٌشؼىة رلذٖ.
َّ ٓ َشي وَشهذ ٘زا اٌزفىق وَؼىد ثطشط اٌشعىي ٌُإوذ ٘زا اٌزمٍُذ، و

َغىع ادلغُخ اٌزٌ ٘ى يف ديٌن اهلل »اإلذلٍ اٌزٌ ٌٍّغَُّب ػًٍ ادلالئىخ ثمىٌٗ: 
ئىخ وعالطٌن ولىَّاد )ثبٌىُبْ وٌُظ ادلىبْ(، ئر لذ ِضً ئىل اٌغّبء وِال

 (55و54: 6ثط4) «خضؼخ ٌٗ.ُِ
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أِب ادلغَُّب، فُّب خيض ػٍّٗ ثبٌٕغجخ ٌٍؼاللخ ثٌن اهلل واإلٔغبْ، فهى ػًّ 
ٗ ثىٌظ  َ ّٔب األٔجُبء. وَىضذ ْ َمى َفىق اٌظٍخ أو االرظبي أو اٌشعبٌخ، اٌيت وب

بء ـاِث كهَّىب ــاهلل ثؼذِ»اٌشعىي يف ِطٍغ اٌشعبٌخ ئىل اٌؼّّأٌُن ثمىٌٗ: 
بَ األخًنح ــيف ٘زٖ األَ كهًَُّاأٔىاع وطشق وضًنح، ـلذديًب ث األَبٍاءـب
ٗ واسصبً  “يف” ٌ جؼٍ ٗ اٌز ٌىً شٍء، اٌزٌ ثٗ أَضًب ػًّ اٌؼبدلٌن )أٌ ػبمل اثٕ

 (5-4: 4 )ػت «اٌغّبء وػبمل األسع(.
ٗ جذِّا ٌٍّمبثٍخ اٌيت وضؼهب ثىٌظ اٌشعىي ٌُىضخ  ْ َٕزج وٕ٘ب ٍَضَ ٌٍمبسب أ

ٓ اهلل  باألَبٍاء،ّٕب ٌفبسق اٌىجًن واذلبئً ثٌن األٔجُبء وثٌن ادلغُخ، فبهلل وَّا وٌى
ً وٍّخ اهلل، أِب  يف ابُه.ّٕب ىٍَُِّ فبألٔجُبء أوطٍىا وٍّخ اهلل، فىبٔىا واعطخ حلّ

ٌ ادلغُخ  -ادلغَُّب  ٌ َُ -أ ٓ اهلل اٌز ٗ وٍّخ ىٍِّفهى اث ٗ ٘ى ثزار ٌ أٔ ّٕب اهلل فُٗ، أ
 ُ.ئٌُٕب. فذُّٕب َزىٍُ االثٓ، َىىْ اهلل ٘ى ادلزىٍِّ شعًاهلل ادُل

ٍب َشرمٍ ثىٌظ اٌشعىي ثأر٘بٕٔب، ٌٕذسن مسى طٍخ ادلغُخ ثبٌجششَخ ػبِخ، 
عبثمًب والدمًب، وثبخلٍُمخ وٍهب، أو اٌؼبمل ادلخٍىق، ِإوِّذًا أٔٗ ٌُظ وبألٔجُبء 

فُمىي: ِٓ ٘زا اٌؼبمل، وال َُذغت أٔٗ ِٓ ٘زٖ اخلٍُمخ، ثً ٘ى خبٌمهب، 
 .«اٌزٌ ثٗ أَضًب ػًّ اٌؼبدلٌن»

أِب ٔغجخ ادلغُخ ٌىً ِب رٕجأ ثٗ األٔجُبء ووً اٌؼهذ اٌمذمي ثىً ِىاػُذٖ، 
فجؼٍهب ثىٌظ اٌشعىي رزشوض يف ادلغُخ ورٕزهٍ ئٌُٗ، وىاسٍس ٌىً أػّبي اهلل 

. مبؼىن أٔٗ مل ختشط ٔجىَّح أو وػذ أو «اٌزٌ جؼٍٗ واسصًب ٌىً شٍء»وألىاٌٗ: 
ادلبضٍ أو احلبضش أو ادلغزمجً ػٓ ِب دمَّمٗ وعُذممٗ ادلغُخ، لجً ػًّ يف 

األِىاد، دبطشًا وً اٌضِٓ ووً ِب ديىٓ أْ ثٌن وثؼذ جتغذٖ ولُبِزٗ ِٓ 
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حيذس يف اٌضِٓ وخبسط اٌضِٓ يف ٔفغٗ، األِش اٌزٌ َإوِّذٖ اٌمذَظ ثىٌظ 
 اٌشعىي يف ِىاضغ أخشي وضًنح ومىٌٗ:

فأٗ فُٗ ُخٍك اٌىً، ِب يف اٌغّىاد وِب ػًٍ األسع، ِب َُشي وِب ال + »
َُشي، عىاء وبْ ػشوشًب أَ عُبداد أَ سَبعبد أَ عالطٌن، اٌىً ثٗ 

و٘ى سأط انذي هى قبم كم شًء، وفٍه ٌقىو انكم، وٌٗ لذ ُخٍك، 
اجلغذ اٌىُٕغخ، اٌزٌ ٘ى اٌجذاءح ثىش ِٓ األِىاد، ٌىٍ َىىْ ٘ى 

ً ادلًء. ِزمذِّْبً يف وً ً و ْ حي ٗ ُعشَّ أ ْ فُ  (>4-49: 4)وى  «شٍء. أل
ئر ػشَّفٕب ثغش ِشُئزٗ دغت ِغشَّرٗ اٌيت »وومىٌٗ أَضًب يف ِىضغ آخش: 

ِب يف  ،وً شٍء يف ادلغُخ نتدبري يمء األسيُة نٍجًع ،لظذ٘ب يف ٔفغٗ
 (43و >: 4)أف  «يف ران. ،اٌغّىاد وِب ػًٍ األسع

ً َمٌن ِب رؼ ً ثى ُ اٌشع ٗ وٍّخ ولذ فه ٓ اهلل”ُٕ ٗ ثطشط ـ، فمذ ٔطك ث“اث
اٌشعىي شب٘ذًا ذلزٖ اٌجٕىَّح جهبسًا ويف دضشح ادلغُخ، ثً وسدِّا ػًٍ عإاي 

ِٓ رمىٌىْ ئين أٔب؟»ادلغُخ ٔفغٗ:  َِ (. فأجبة ثطشط: 48: 49)ِذ  «وأٔزُ 
 .«أٔذ ٘ى ادلغُخ اثٓ اهلل احلٍ»

ٓ ا -أو َغزىضش  -وؼجذ  -وادلغُخ ٕ٘ب مل َغزؼفِ  طفخ  -ذ هلل ادلزجغّْوبث
اٌجٕىَّح ادلجبششح هلل، ثً طبدق ػٍُهب ثىً َمٌن، ِإوذًا أْ ٔطك ثطشط اٌشعىي 

س أو اعزمشاء أو أَخ ِؼشفخ ّٔزٖ اٌشهبدح مل َىٓ وٌُذ أفؼبي أو رفىًن أو رظىُّ
فأجبة »ثششَخ ػًٍ اإلطالق، ثً وبْ ئذلبًِب ِجبششًا ِٓ اِة اٌغّبئٍ: 

ٌىٓ  ٍ نَكإٌ حلًًا وديًا مل ٌُعِه .َب مسؼبْ ثٓ َىٔب َغىع ولبي ٌٗ: طىىب ٌَه
 (:4: 49)ِذ  «أيب اٌزٌ يف اٌغّىاد.
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فجٕىَّح ادلغُخ هلل ئػالْ مسبوٌ ال َٕظبع ٌٗ اٌفىش اٌجششٌ ثبدلٕطك، ثً 
. وخبسجًب ػٓ ٘زٖ اٌطىىب أو «َب مسؼبْ طىىب نَك» :وذبٌخ غجطخ وعؼبدح

بَ اٌؼمً اٌجششٌ حبمُمخ ثٕىَّح ادلغُخ ٘زٖ اٌغجطخ واٌغؼبدح َغزذًُ أْ َزُ ئذل
ٌُظ أدذ َمذس أْ » :هلل، فهٍ ثٕىَّح يف دائشح اٌشوح وٌُظ مبفهىَ اجلغذ لط

 (6: 45وى 4) «َمىي َغىع سةّّ ئالَّ ثبٌشوح اٌمذط.
أِب اٌغإاي اٌزٌ َزشدَّد يف ػمىي ادلغزظؼجٌن ذلزا اإلديبْ، اإلديبْ ثبثٓ اهلل، 

 ِغش يف اٌزؼشَفبد ثزاد اهلل اٌىادذ األدذ؟ا ٘زا اٌُؼلذديًب ودذَضًب، فهى: دلبر
ٖ اهلل ئىل ِغزىي أثٕبء  :فبإلجبثخ ٍ٘ ٓ ِغزىي ػجُذ خطأح جتب ْ اسرمبءٔب ِ ئ

أدجبء هلل، ٘ى ثؼُٕٗ اٌزٌ أٔشأ ٘زا اٌؼغش. فبٌزؼجُّذ هلل أعهً ِٓ وً عهً، 
أدجبَء  واٌغجىد هلل أو إٌطك ثبعُ اهلل ٌُظ ػغشًا؛ وٌىٓ أْ ٔظًن هلل أثٕبًء

ع اٌؼجُذ، وأْ ٔمف أِبِٗ ثال ٌىَ يف احملجخ وٌٕب جشاءح ولذوَ ٌٕظهش أِبِٗ َىِػ
ٓ اهلل يف اجلغذ، و٘ى اٌزٌ  ُ ظهىس اث ٌ دزَّ ٗ ٘ى اٌز ٓ يف آّذ، فهزا ثؼُٕ َِّّّسَ
َششح طؼىثخ اٌذوس اٌزٌ لبَ ثٗ اثٓ اهلل ٌشفغ اٌجششَخ اٌيت رجَّٕب٘ب ٌٕفغٗ يف 

ح واٌّّاسح أِبَ اهلل. فال ِالن وال سئُظ ِالئىخ وال ٔيب جغذٖ ئىل دبٌخ اٌجٕىَّ
 ْ ْ َشرفغ ثبإلٔغب ٓ دبٌخ اٌؼجُذ ئىل دبٌخ اٌجٌٕن، ئال  -ثبٌٕغجخ هلل  -َغزطُغ أ ِ

 اثٓ اهلل ودذٖ.
ٗ ِٕز  ٖ ٌٕب يف ٔفغ ٓ ٕ٘ب اعُزؼٍٕذ اٌجٕىَّح يف اهلل ٌٍؼبمل، ٌُىشف اهلل ِب ادخش ِ

ً خٍُمخ، ثً وفىق راهتب، ٌزجٍغ يف إٌهبَخ األصي ِٓ جهخ اسرمبء خٍمزٕب فىق و
ً ٘زا جتغَّذ  ٓ أج ً وّبذلب واوزّبذلب وسادزهب األثذَخ يف اهلل. ِ  “اٌىٍّخ”ألظ

ْ َشرفغ  اثٓ اهلل مبطٍك دشََّزٗ، وٕضوي ئسادٌ ئىل ػبمل اإلٔغبْ، ٌىٍ َغزطُغ أ
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 ثبإلٔغبْ اسرفبػًب دشِّا ئىل اهلل.
ف اِزٍه ادلغُخ وً لىح ووً ودُبح ادلغُخ رششح ٌٕب ثىً وضىح وُ

ً جّّود  ً اٌطجُؼخ، ثى ً األسع، وػٍ لذسح فىق وً خٍُمخ يف اٌغّبء، وػٍ
ٗ داود إٌيب لذديبً يف ادلضِىس:  ُ لظذ وِشُئخ اهلل فُٕب، دتبِبً وّب وطف اخلبٌك ٌُزّ

ِٓ ٘ى اإلٔغبْ دىت رزوشٖ، أو اثٓ اإلٔغبْ دىت رفزمذٖ؟ رٕمظٗ )وضؼزٗ » َِ
ً شٍء حتذ  صًِٕب( لٍُالً ػٓ ٗ ... وأخضؼذ و ادلالئىخ، وثبّٓذ واٌىشاِخ رىَّجز

 دغت األججُخ( 9-7: ;)ِض  «لذُِٗ.
٘زا اٌغٍطبْ اٌفبئك دمَّمٗ ادلغُخ ثبٌفؼً، وّب َشهذ اإلجنًُ، وَشهذ 

 ثىٌظ اٌشعىي:
ٗ اٌفبئمخ حنىٔب ... رجاء دعىته ... ٌزؼٍّىا ِب ٘ى + » ٍ ػظّخ لذسر وِب ٘

وأجٍغٗ ػٓ ديُٕٗ يف اٌغّبوَبد، فىق وً  ئر ألبِٗ ِٓ األِىاد،
ًَّ، ٌُظ يف ٘زا اٌذ٘ش سَبعخ وعٍطبْ ولىَّح وعُبدح ووً اعُ َُ غ

ٖ جؼً  ً شٍء حتذ لذُِٗ، وئََّب ً أَضًب، وأخضغ و ً يف ادلغزمج فمط، ث
... ٖ ٍ جغذ ً شٍء، ٌٍىُٕغخ، اٌيت ٘  (56-;4: 4)أف  «سأعبً فىق و

ٗ ادلغُخ فىق ٌ ٔبٌ ْ اٌز ً ٘زا اٌغٍطب ً اٌمىَّاد ادلٕظىسح وغًن  و ادلىد وو
ادلٕظىسح، ئمنب خيذَ لضُخ وادذح ودُذح ثبٌٕغجخ ٌٕب حنٓ ادلإٌِٕن ثبعُ َغىع 
ٓ عٍطبْ  ُ ادلىد ػٕب وافزذائٕب ِ ٗ اٌزارُخ اٌفبئمخ إللظبء دى ٍ لذسر ادلغُخ، و٘

ٗ واالسرمبء ئىل خٍُ ً ادلإدَخ ئىل اذلالن، دتهُذاً ٌالحتبد ث ً اٌؼىاِ ْ وو مخ اٌشُطب
 سودبُٔخ جذَذح رٍُك ثبالٔزغبة ئىل ٍِىىد اهلل.



ٍِ تقىنىٌ إين أَا  012                                                                وأَتى َي

ٓ دبٌخ اٌؼجُذ ئىل دبٌخ  ٗ اٌفبئك، ِ ٗ وثغٍطبٔ ً ثٕب ادلغُخ يف ٔفغ و٘ىزا َٕزم
 اٌجٌٕن، ٌٕظًن فُٗ ثششَخ جذَذح ممجَّذح ٘ى سأعهب.

و٘ىزا اٌؼًّ اٌزٌ أوٍّٗ ادلغُخ ثغٍطبٔٗ اٌفبئك، ػٕذِب سفغ اٌجششَخ ِٓ 
ٓ ثٌن األِىاد، ئىل ادلىاطٕخ األسضُخ  ِ ٗ ٗ ولُبِز ٖ ورثُذخ ٔفغ اٌغّبئُخ ثزجغُّذ

أَزهب  افشدٍ ِؼٗ»وبْ ٘ى عش فشح اٌغّبء وادلالئىخ، عىاء ػًٍ فُ إٌيب لذديًب: 
(، دتبًِب دتبًِب ط 76: 65)رش  «اٌغّىاد وٌزغجذ ٌٗ وً ِالئىخ اهلل

ِغ  وزشُّٔخ فجش َىَ ادلُالد آُّذ، دُّٕب اعزّؼذ األسع ٌظىد ادلالئىخ
 ،وػًٍ األسع اٌغالَ ،آّذ هلل يف األػبيل»مجهىس جٕذ اٌغّبء ِغجّْذٌن: 

(؛ وٍ٘ ٔفظ اٌزشُّٔخ اٌيت عزهزف ّٔب وً اخلٍُمخ 47: 5)ٌى  «وثبٌٕبط ادلغشَّح
َ أصِٕخ ً شٍء، وّب وشفهب عفش  ػٕذ خزب ً و اخلالص يف اٌغّبء ػٕذِب َىّ

 اٌشؤَب:
: ِغزذك أَٔذ أْ رأخز اٌغفش وُ٘ َزشَّّٔىْ رشُّٔخ جذَذح، لبئٌٍن+ »

)عفش اٌذَٕىٔخ(، ورفزخ خزىِٗ، ألَٔه ُرحبَذ واشزشَزٕب هلل ثذِه، ِٓ 
وً لجٍُخ وٌغبْ وشؼت وُأِخ، وجؼٍزٕب إلذلٕب ٍِىوًب ووهٕخ فغٍّٕه 
ػًٍ األسع. ؤظشُد ومسؼُذ طىد ِالئىخ وضًنَٓ دىي اٌؼشػ، 

ُ سثىاد واحلُىأبد )األدُبء غًن ادلزجغّْذَٓ( واٌشُىر، وو ْ ػذد٘ ب
سثىاد وُأٌىف ُأٌىٍف، لبئٌٍن ثظىٍد ػظُُ: ِغزذك ٘ى اخلشوف 
ادلزثىح أْ َأخز اٌمذسح واٌِغًَٕ واحلىّخ واٌمىح واٌىشاِخ وآّذ 

 (45->: 8)سؤ  «واٌّّوخ.
 (0791)دٌسًرب 
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 لشناء تتهيَّأ لنزول االبنا
 األرض تتهيَّأ الستقباله متجشِّدًاو

lL 

 يهٍذمت
 ا قبــل ميــالد املشيحم

 

ٍظبهخ حهلل إلٔٔخْ ٘ى َٔى٩ حؼبُٔق، وبًّ حظبٗ  “حٍبة”ُخس حؼبُٔق ٍ٘ ك
ُِّ ٫ٍّٗ. طزيأ ريحَظهخ كظًّخ ِٓ حٌٔمّخ  امبمخ    وٛىٍطٗ، ٌُٜٕ٪ ُِ٘جظٗ وَظ

٤َٟحٍ. وحال٤َٟحٍ كٖظّٗ لٜىٍ و٫ٍ حإلٔٔخْ ـبفُش، ال ٫ٓ لٜي رً ٫ٓ ح
٫ٓ اىٍحن حإلؽبُخص وٍإَظهخ، فُؤهفُض ٫ٕٗ اىل أْ َٕفظق و٫ُٗ فُيٍوهخ ِٓ 
ٔفٔٗ. فبْ أىٍوهخ ٛخٍ ََٗىًخ فُهخ ألهنخ ُأٍٍٓض وؿخ ص ِٓ أؿٍٗ؛ وٍ٘ 

ِٓ أىٍوٗ وو٫خٖ َىىْ لي حكظىحٖ. َِ  ُّ  كك، وحغبك ىحثًّخ و
ٌّ ِٓ حٌّٔخ  وو حألٍٝ يف حإل٫يحى ٨ٌهىٍ حؼبُٔق، وٌىً لي ط٠خفَص و

ًِٗ، ِظمٓ غخَش حإلطمخْ، َى٘ف ٫ٓ طيرًن ظبمخثٍ   ِٕهّخ ىوٍ، ٘ى ِظ٬ش ٌٍظؤ
ؿبىُ ٬ٌُزَِّ ٫ٓ ِمخٛي حهلل وكزِّٗ ٌإلٔٔخْ، حألَِ حٌٌٌ َىفَِّ ٌإلٔٔخْ حألًِ 
حٌىػُك وحٌَؿخ  حغبٍ رٕهخَش ٬ُٓيس يف ٗوٚ حؼبُٔق ط٬ىِّٟٗ ٫ٓ أكِحٔمٗ  

ح حٌيَ٘. فخؼبُٔق حبي ًحطٗ ط٬زًن ٫ٓ ؿبزش حهلل، و٫مٓ ِ٘مُجظٗ   وٗمخثٗ يف ٌ٘
 حؼبزخٍوش إلىهخي حٌَٔوٍ وحٌفَف يف لٍذ حإلٔٔخْ.
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 لوجه األولا

 لشناء تتهيَّأ لنزول االبنا
 

فُّخ ٍٓف ِٓ ح٬ٌٜىٍ ٌىٍ طؤيت  “كُخس حؼبُٔق”مي طزخٍي ِئٌِّفى لٜش ٌ
ـٍٖظٗ حألٔخؿًُ حألٍر٬ش ريً ح ِٓ حؼبُالى و٫زمىًٍح رخ٬ٌّمخى،    ٤ِخرمش سبخًِخ ؼبخ ٓ

ٍٜٖذ وحؼبمىص    -ور٬ي٘خ َِكٍش حٌىَحُس أٌ حػبيِش وحٌظ٬ٍُُ، مث ُطوظُ رخٌ
 وٍٍَ ًٌه حملش ٫ٓ أهزخٍ حٌمُخِش.

ٌىٓ حِْ ولي طفٖظق حٌى٫ٍ حؼبٔمُلٍ، وحُىحىص ٬َِفمش حإلٔٔمخْ،    و
ً٘خ وحُىحىص رخٌظخيل ٣ّىكخطٗ يف ٬َِفش حألِىٍ حٌفخثمش، فزخص حإلٔٔخْ ِظ٤٬ِّ

أْ ٬ََف ِخ ىبٚ حؼبُٔق يف وؿىىٖ حٌٔخرك ٫ًٍ ُِالىٖ. ولي أ٤٫خٔخ اقبًُ 
حٌميَْ َىكٕخ، و٘ى حٌَحر٪ رٌن حألٔخؿًُ، حملش ٫ٓ كُخس حؼبُٔق يف وؿمىىٖ  

 حٌٔخرك ٫ًٍ ُِالىٖ امبخ يف حهظٜخٍ ٗيَي فُمىي:
 يف حٌزي  وخْ حٌىٍّش،»+ 
 وحٌىٍّش وخْ ٫ٕي حهلل،  
 (2و4: 4)َى « وخْ يف حٌزي  ٫ٕي حهلل.ووخْ حٌىٍّش حهلل، ٌ٘ح   

ىٍّش ٛخٍ ؿٔيًح.»ور٬ي٘خ َيهً ٫ًٍ حؼبُالى فُمىي:   (44:4)َى « وٌح
ورخٌَغُ ِٓ ًٌه حالهظٜخٍ وحٌغّىٝ، فٕلٓ ٔ٘ىَ حهلل ٫ٍمً ًٌمه   
وؼًنًح، اً أْ ٌ٘ح ٘ى أوي ٬ٗخ٩ ِٓ ٔىٍ حؼب٬َفش حإلؽبُش وًٛ اىل و٫ُٕخ فُّخ 

ِّلًخ أْ ٕ٘خن ريً ح خهَ ٫ٕي حهلل ىبٚ وؿىى حؼبُٔق حٌٔخرك ٫ًٍ ُِال ىٖ، ِى
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فُّخ ىبٚ أِىٍ حهلل غًن حٌزي  حٌِِين حٌٌٌ ربٖيى رخػبٍك. وحٌزي  حٌٌٌ ىبٚ 
ٜٓمٕخ   و بذء استعالٌ اهلل نُب،أأِىٍ حهلل ٘ى أ٠ًَخ حٌزي  حإل٫الين  فهى ري  ىب

 أ٠ًَخ وٌىٓ يف حألِىٍ حٌيت هلل.
أٍٛهخ ؿبخوٌش الٓظ٬الٔٗ فُّمخ   ٕخ ٔزيأ يف وٟ٪ ًٓنس حؼبُٔق حٌيت ٍ٘ يف٘

ٜٕٓخ أ٠ًَخ، ألْ ٌٖ٘ حًٌٔنس حٓمظ٬الْ ٬َِفمش    ٜٗٗ ِٓ أِىٍ حهلل، وٌ٘ح ىب ىب
زبظٚ حبُخطٕخ ؤِظمزٍٕخ. دب٬ىن أهنخ ؿبخوٌش ؼب٬َفش كمُمظٗ حإلؽبُش حؼبوفُمش وٍح   
ٗوُٜظٗ حإلٔٔخُٔش، وحٌيت طزيو يف وؼًن ِٓ َِحكٍهخ أهنخ ٛمىٍس أٔمخُٔش   

غبمُمش أوؼَ ِٓ ًٌه رىؼًن. ٌٌٌه فّلخوٌش و٘ف كمُمش ٫خىَش، وٍ٘ يف ح
حؼبُٔق فُّخ ىبٚ حهلل فُٗ، طيهً ِزخَٗس يف ِفهىَ حالٓظ٬الْ. فخالٓظ٬الْ 
 ٘ى و٘ف كمخثك حؼبُٔق حٌيت طفىق حألِىٍ ح٬ٌخىَش ٌإلٔٔخْ وٍ٘ وؼًنس ولىَش.

َِ ٫ًٍ ط٬ََف حؼبُٔق رم٫  “حٌىٍّمش ” ًٍ أْ اقبًُ حٌميَْ َىكٕخ مل ٬ََُِز
ٔٗي، واْ وخٔض يف ح ٌٌٌ وخْ ٫ٕي حهلل ىوْ أْ ًَ٘ن اىل أ٫ّخٌٗ حإلؽبُش لزً حٌظـ

ـًٖ ٌٕخ أْ  أو أْ حهلل هٍك ح٬ٌخمل  نكهًت ْو انزي خهق انعبملا٫ّك حٌِِٓ، فمي ٓ
كم شًء بّ كبٌ وبغريِ مل ٌكٍ شًء ممب كبٌ. فٍّ كبَت   »: “حٌىٍّش” رم

 (4و3: 4َى ) «احلٍبة واحلٍبة كبَ  َوس انُبط.
ِٖ٘ش ٫ٓو حػبٍُمش،  ٘ىٌح، ويف حغبخي، ََطف٪ ِفهىِٕخ ٫ٓ ٣ز٬ُش حٌىٍّش أهنخ ِٕ

ِّي”وٌ٘ح ٬َٕىْ ريوٍٖ ٫ًٍ  أٌ حؼبُٔق، فزخٌَغُ ِٓ أٔمٗ   “حٌىٍّش حؼبظـ
َّ َّٔى فمىق حػبٍُممش، اً    أهٌ ؿٔيًح وٛخٍ يف حؽبُجش وبٔٔخْ االَّ أٔٗ ٧

ٔٗيٖ  “حٌىٍّش”َُلٔذ أٔٗ  َؤهٌ ٬ِىّن لىًَخ ٫ُّمًخ هخٌك حعبُّ٪. وَزظية ذب
ري٬ًَخ وىٔٗ ِٔي اىل هٍُمظٗ ٌُفيَهخ، ال ٌُظلٖىي اٌُهخ؛ رً ًٌنف٬هخ اٌُٗ. وأهٌ 
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ؿٔيًح ِٕهخ رمٜي أْ ٍَظلُ هبخ، كىت هبٌح حعبٔي ًَٜن ٗمََه خالِهمخ   
ِّػهخ ًِنحػمٗ   وِىهتخ، مث رال٘ىطٗ ََف٬هخ ِٓ حؼبىص رمُخِظٗ و٤٬َُهخ حغبُخس وَى

 يف حجملي.
 املسٍح إىل انتجسُّذ أو كٍف صبس إَسبًَب؟ٍف جبء ك

ىٍ َؤهٌ حرٓ حهلل حٌىٍّش ؿٔيًح ٨ٌُهَ فُٗ وخْ الري أْ َظوًَّ ٫مٓ  ٌ
أؾبخى ال٘ىطٗ حٌيت ال ربظٍّهخ أ٫ٌن حٌزَ٘ وال اىٍحوهُ. فخغبىحّ حٌزََ٘ش ولىس 
حإلىٍحن ٫ٕي حإلٔٔخْ ؿبٜىٍس يف ؿب٢ُ حؼبخىَخص. ٌٌٌه فلُّٕمخ ومخْ حهلل   

ألٔزُخ  وخٔىح َيهٍىْ يف كخٌش غُزىرش أو اغّخ س ٌُظوَّٜىح ِمٓ  َظىَُّ ِ٪ ح
كيوى حعبٔيَخص واىٍحوخهتخ ح٬ٌمٍُش؛ ٌىٍ َظًٕٖٔ ؽبُ أْ ََوح ِخ ٘ى فمخثك  
٫ٓ كىحّ ح٨ٌَٕ، و٬َّٔىح ِخ ٘ى فخثك ٫ٓ كىحّ حٌّٔ٪، وأْ َيٍوىح ِخ 
٘ى أ٫ًٍ ِٓ اىٍحوخص ح٬ٌمً وحٌفىَ حٌزٌَ٘. و٘ىمٌح ومخٔىح َظمٖزٍمىْ    

ٍِّى٘خ ٬ٌٍ٘ذ. وٌىٓ حهلل ٌٖ٘ حؼبمَٖس  ا٫ الٔخص حهلل وطىؿُهخطٗ ووٛخَخٖ ٌُى
أٍحى أْ َظًٜ ٘ى رخٌٕخّ رٕفٔٗ وَىٍِّّهُ وَفظق ِيحٍوهُ، وَم٬ٕهُ رؤِىٍ 
حهلل أٌ أِىٍٖ حػبخٛش رال وح٤ٓش؛ فىخْ الري أْ َىمىْ ٫ٍمً ِٔمظىي    

 ِٕٗ. كىحٓهُ واىٍحوخهتُ، وٌٗ وً ِخ ؽبُ كىت ال َٔظغَرىٖ أو ََط٬زىح
ٔٗي أٔٗ أهفً أو زبًَّ ٫مٓ  ف ىخْ أُ٘ وأه٤َ ٫ًّ لخَ رٗ حٌىٍّش لزً حٌظـ

ووخْ ٌ٘ح حٌظوٍٍِّ ٫ٓ أؾبخىٖ ح٨ٌمخَ٘س حٌميت ط٫َمذ     وً ٨ِخَ٘ أٌىُ٘ظٗ.
ِّي،  حإلٔٔخْ ٍ٘ حٌزيحَش حغبمُمُش حٌَظبُش يف ٍٓخٌش حهلل رىح٤ٓش حٌىٍّش حؼبظـ

يًح ووبً فُٗ رىخِمً وُخٔمٗ   أٌ حؼبُٔق؛ اً ؿ٬ٍظٗ ٌٍظٓى لخىًٍح أْ َؤهٌ ؿٔ
و٣ز٬ُظٗ حإلؽبُش ىوْ أْ َىىْ ٧خًَ٘ح يف ٍٗ  ِٓ ال٘ىطٗ. و٘ىمٌح ٧همَ   
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حٌىٍّش حرٓ حهلل حٌَوف حٌىخًِ حؼب٤ٍك يف ؿٔي أٔخْ وٛخٍ أٔخًٔخ ومخِاًل  
ىوْ أْ ٍَل٨ٗ االَّ حٌٌَٓ حٗظَوىح يف أَٓحٍ ٧هىٍٖ رخؼبُالى. وىوٍ حإلهال  

فٔٗ ِٓ و٬ٟٗ حإلؽبٍ حٌَوكخين حٌفخثك اىل كخٌش ٌ٘ح حٌٌٌ أوٍّٗ حرٓ حهلل يف ٔ
ٔٗي وخْ ٘ى  ري  ٫ًّ حهلل يف حٌٔمّخ  يف حػبفمخ     -وّخ لٍٕخ  -لخرٍش ٌٍظـ

 ػبالٙ حإلٔٔخْ.
 ٫ٕئخ خَظخْ ٍحثيطخْ ربىُخْ ٫ٓ ٌ٘ح ح٬ًٌّ حإلؽبٍ ح٨٬ٌُُ:و
طى٘ف ٫ٓ طُُّٜ حهلل حِد ٫ًٍ ري  هالٙ حإلٔٔمخْ   ٌَت اأُلوىل:ا

ٍّٖهخ وً ِٓ حهلل حِد وحالرٓ ىوْ طىٍُف حإلٔٔخْ ر٬ٍُّش فيَش ٫ ٨ًّ َظل
رؤٌ ؿهي، وفُهخ ط٨هَ ؿبزش حهلل ٬ٌٍخمل وٍٗ. وحَِش وحٍىس يف اقبًُ حٌمميَْ  

 َىكٕخ ٫ًٍ فُ حؼبُٔق:
ألَّ ْكزا أحب اهلل انعبمل حىت بزل ابُّ انوحٍذ، نكً ال ٌيههت   »+ 

ٍِ ٌؤيٍ بّ، بم تكوٌ نّ احلٍبة األبذٌت. ألَ ّ مل ٌُشسم اهلل ابُّ كم َي
 (47و 46: 3َى ) «إىل انعبمل نٍذٌٍ انعبمل، بم نٍَِخُهص بّ انعبمل.

وٍىص رخٌىكٍ حإلؽبٍ ٫ًٍ ٌٔخْ رىٌْ حٌَٓىي، وطى٘ف  ٌَت انثبٍَت:ا
لزمً أْ َٕمِي اىل ح٬ٌمخمل     “حالرٓ حٌىٍّش”رىٟىف ورخٓظ٬الْ ٫ٓ ٫ًّ 

 ووُف أهًٍ ًحطٗ:
حؼبُٔق َٔى٩ أ٠ًَخ: حٌٌٌ اً وخْ فٍُىٓ فُىُ ٌ٘ح حٌفىَ حٌٌٌ يف »+ 

ًَٔش أْ َىىْ ٬ِمخىاًل هلل )ومخالرٓ(.    ِِٔذ ُهٍ يف ٛىٍس حهلل، مل ََل
كُّ أخهى َفسّ، آخزًا صوسة عبٍذ، صبئشًا يف ِشبّ انُتبط. وإر  ن

،ٌٍ وٟ٪ ٔفٔٗ وأ٣خ٩ )أرخٖ( كىت حؼبىص ِىص  ُوِجَذ يف اهلٍئت كئَسب
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 (8-5: 2)يف « حٌٍُٜذ.
ٖٔي، رؤْ لٖيِٗ ٌٍّىص رٔزذ كذ حٟق ٕ٘خ أْ حهلل حِو د رٌي حرٕٗ حٌٌٌ ذب

حهلل ٬ٌٍخمل، كىت َُوٍِّٚ وَفيٌ وً أٔخْ َمزً حٌفيَش حٌ٘وُٜش حٌيت ُلميِِّض  
ًَ أْ َزٌي ٔفٔٗ  ِٖخ حالرٓ فؤ٣خ٩ ُِ٘جش حِد وَلزِم ٫ٕٗ ِٓ أؿً ٔفٔٗ وكُخطٗ. أ

ٔخْ، وً ٫ًٍ حٌٍُٜذ ويبىص ِٓ أؿً هالٙ ح٬ٌخمل ك٘زخ يف حإلٔٔخْ، وً أ
ِٓ َمزً؛ اً لٖيَ حالرٓ ٔفٔٗ يف ٣خ٫ش حِد كىت حؼبىص ِىص حٌٍُٜذ ِٓ أؿً  َِ

ِٓ َئِٓ. َِ  وً 
ًَ طٕفٌُو  هبٌح حٔظهً ىوٍ حٌّٔخ : حِد وحالرٓ؛ حِد ٗخ ، وحالرٓ َلزِم

حؼبُ٘جش، حٌٌٌ ٫ًٍ أٓخٓٗ ريأص حألٍٝ طظلَٖن الٓظمزخي ٘مٌح حغبميع   
 حإلؽبٍ ح٨٬ٌُُ.

lL 
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 يلوجه الثانا

 ألرض تتهيَّأ الستقبال االبن متجشِّدًاا
 

الع فجخص أٓخُٓش ٫ًٍ حألٍٝ لخِض وً ِٕهخ ريوٍ٘خ ىوْ أْ طيٌٍ ػ
ِّي حِيت اىل ح٬ٌخمل:  يف حإل٫يحى ٌٍىٍّش حؼبظـ

 واًل: انٍيهود يف انعبمل.أ
 بًٍَب: انعبمل انوثين.ث
 بنثًب: انٍوَبٌ واإليرباطوسٌت انشويبٍَت.ث

 
 انعبمل واًل: انٍيهود يفأ

٬ٌٍخمل رىمً   -اْ ٖٛق ٌ٘ح حٌظ٬زًن  -خوي حِْ وٟ٪ ه٤ََش ٍوكُش كب
ؼبُٔق وًٌه لزً ؾبُجٗ، وح٬ٌٟن ٜٔذ أ٫ُٕٕخ ح٬ٌىحًِ حفجخطٗ ًحص حٌٍٜش دبـٍ  

٤ٌىحثف، ًحوََٓ ِخ يبىٓ أْ ٬ٔظّّٖ أٔٗ ح حإلهبخرُش وحٌظ٬ٍُّ٤خص حٌٕخؿلش ٫ٕي وً
 يف ح٬ٌخمل. قبًُ وُِالى حؼبُٔلُشوخْ ا٫يحىًح اهبخرًُخ ٌظمٗزً حٌز٘خٍس رخإل

ؼب٘ظ٬ٍش رخٌٕخٍ، ح (4)خٔض حٌُهىىَش يف و٢ٓ ٧الَ ح٬ٌخمل حٌىػين، وخ٬ٌَُُّمشو
ط٠ٍ  وال ربظَق، ط٠ٍ  دب٬َفظهخ ٌُهىٖ ح٨٬ٌُُ )حهلل(، وٌىمٓ ال ربظمَق   

                                                           

ًٖ٘ يف حٌَّّش واًح ٍ٘ ِ٘مظ٬ٍش   ح٬ٌَُُّمش: (4) وٍ٘ ٗـَس حٌ٘ىن حٌيت ٍخ٘خ ِىًٓ حٌٕيب و٘ى َظّ
 ٔخًٍح وٌىٓ ال ربظَق، وؼبَّخ ولف ٨ٌَُٕ وَّّٗ حهلل ووؤْ حٌىالَ ٛخىٍ ِٕهخ.
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رخٌَغُ ِٓ حعبى حٌفخٓي حٌىػين حٌٌٌ وب٢ُ هبخ. فىخْ ٔخِىٓهخ حؼبمٖيّ ؿبمً  
ح٬ٌخمل وٍٗ، وحٌٌٌ وخْ يبهِّي الٓظمزخي حؼبُٔلُش حٌيت وخٔض  ٍ٘زش وحكظَحَ يف

 لي لخٍرض أْ ط٤٬ٍ َٛهظهخ حألوىل دبُالى حؼبُٔق.
يأص حٌُهىىَش ربرَحُُ٘ حٌٌٌ ٛخٍ ًٍِِح ٌإليبخْ يف وً ح٬ٌخمل، ورٕفمَ  ر

َٖد آَحثًُ يف َِٜ كُغ طؼمَّف ٌ٘ح ح٬ٌ٘ذ رؼمخفش أ٨٫ُ ىوٌش يف  لًٍُ طغ
َص ٌٗ ٫ٕخَٛ طىىَٓ ُأِش، أهٌص ٛىٍهتخ يف ىحهً ِٜمَ  ح٬ٌخمل خٔجٌ، فظىفَّ

وُؤِش ِهخؿَس حٓظمض ِٓ ٫ٍىَ حؼبٌََٜن وػمخفظهُ وخىحهبُ وأٓمَحٍُ٘ يف  
ٍٖد فُهخ ألمىي ٗوٜمُش    ط٨ُُٕ كُخس حألفَحى وح٬ٌ٘ذ وحغبىىِش. مث طي
 ًَ ٧هَص يف حٌظخٍَن: ِىًٓ ح٬ٌّالق حٌٌٌ طَٖرً يف رُض ف٫َىْ ٔفٔٗ ؤََم

حؼبََٜش ِخ ََٔمً ِٓ أَٓحٍ ٫ٍّض وٍهخ ر٬ي ًٌه غبٔخد َهىٖ ِٓ حؼبٍىوُش 
حهلل. وؼبَّخ ؿخ  ُِٓ هَوؿهخ )آَحثًُ( وخٔض لي أهٌص ٛىٍهتخ حٌىخٍِمش  
وُؤِش ِظّخٓىش ؤٌُيص َىَ ٘ـَهتخ، ٌظ٬ىؽبخ يف حٌَّّش َي حهلل أٍر٬مٌن ٓمٕش   

ً “أٍؿخّ حؼبٌََٜن”وُطَِق ٫ٕهخ ِخ ٌٜك هبخ ِٓ قبخٓخص حٌىػُٕش و  . وجبُم
ؿيَي ؤٌُي ؽبخ يف ٌ٘ح حؼب٬ِي حألهاللٍ، ىهٍض حٌُهىىَش و٬ٕخْ ٌظَع ُأفبمًخ  

 وؼًنس وطمىَ ٫ًٍ أٔمخٝ ٬ٗىد ر٬ٍظهخ وأًحرظهخ يف ؿّٔهخ.
ٍََغِض حٌُهىىَش أوؽ ٨٫ّظهخ أَخَ ىحوى حؼبٍه حؼبوظخٍ ِمٓ حهلل وحؼبى٘مىد   َر
٨٫مُ  (، وحٟ٪ أٔخُٗي حأُلِش ٌظٜزق أ4:23ُٛ 2« )َُِِّٔ آَحثًُ حغبٍى»

ك٠خٌٍ ىَين يف ح٬ٌخمل، َىفٍ ٌزٕخ  ٍوف ُأِش رً ووً حأُلُِ، و٘ى ال  طَحع
َٓٓ ِٓ حٓمظمخٖ حٍطمىي   ِ (2)َِحي ٔز٪ حؼبُٔلُش ح٬ٌظُك حٌٌٌ مل ََْؤ َِ خإٖ، وً 

                                                           

َٓ: أٌ طغَُٗ ٬٣ُ وٍحثلش وٌىْ حؼبخ  فال ََُ٘د. (2) ٔٓ َٓٓ ِٓ أ  ََْؤ
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 َىَ. رَوف حهلل، ووؤٔٗ َٕز٪ ِٓ َِطف٬خص حهلل حٌَِّٔش ٌُٕليٍ ِٕهخ ؿيَيًح وً
ح٬ٌخمل ٛخكزش ػمخفش وٟم٬هخ   هبٌح، ورغًن ٌ٘ح، فخٌُهىىَش وخٔض ِيٍٓشو

ِّد ٫ًٍ  ؽبخ حهلل ٫ًٍ َي أٔزُخثٗ، ٌظ٨ً ِٜزخف ح٬ٌخمل ٌُهظيٌ رٗ حإلٔٔخْ حؼبظغ
فىخٔض وٍ٘ ال طيٌٍ ربًّ ٬ٌٍخمل ٓهًّخ ِٓ ٔىٍ َظغٍغً أ٫ّخلهخ  -حألٍٝ 

 وأؿُخؽبخ، َٕظمً ِٓ ؿًُ اىل ؿًُ كخِاًل رَوخص ارَحُُ٘ و٫هي حهلل ٬ِممٗ 
فىمخْ حٌُهمىى    -طظزخٍن ومً ُأِمُ حألٍٝ  وى٫ممي اؽبٍ: أْ رٍٕٔٗ 

٬َُ٘ىْ ووؤهنُ ٬َُ٘ىْ ِٓ أؿً ح٬ٌخمل، ؿبظف٨ٌن هبٌح حٌٔهُ حؼب٠مٍ  يف  
أَخِهُ حؼبَ٘لش وّخ يف ُِّٕٓهُ حغبَِٕش ربض حٌٔيب وحٌظؤىَذ، ٌُٔمظىى٫ىٖ  

 رخٌٕهخَش يف ك٠ٓ حأُلُِ.
َٖحّ ٌ٘ح حٌى٫ي حإلؽبٍ فىخٔىح لبزش ِٓ أ٨٫ُ ِخ أقبزمض حأل أ ٍٝ ِمٓ  ِٖخ ُك

ِٖش ِٓ ٍُِىٌٔن يفحألوي  ٍؿخي: ِىًٓ حؼب٩ِّ٘  ح٬ٌخمل وحٌمخثي ح٨٬ٌُُ حٌٌٌ لخى ُأ
غٌح  ألٍر٬ٌن ٕٓش، يف ٍكٍمش    ٛلَح  ؿَىح  ورََش رال ِخ  واليف (3)وََِي

وِٓ ر٬ي  -حكُظٔزض ألىي ِٕـِحص حإلٔٔخْ يف حٌظَكخي ٫ًٍ وؿٗ حألٍٝ 
دبٔظىي فبٍىظٗ كىت ٛخٍص حؼبٍّىمش  ىًٓ ؿخ  ىحوى حٌٕيب حؼُبٍَْهُ حٌٌٌ حٍطف٪ ِ

ح٬ٌخمل حٌيت َمىى٘خ حهلل، ووؤْ حهلل فُهخ هبٍْ ٫ًٍ ٫َٗمٗ   حٌَوكُش حأُلوىل يف
ٌظٜزق حٌٜىٍس حؼبٜٖغَس ؼبٍىمىص  « فبٍىش أرُٕخ ىحوى»غًن حؼب٨ٕىٍ فظوٍَّيص 

حهلل حٌٌٌ رخطض ربٍُ رٗ ح٬ٌ٘ىد. وِٓ ًٔٔ ىحوى ط٬ُٖٓ حٌٕٔمً حؼبى٫مىى   
                                                           

٫ََ٘ٓ ٕٓش فّخ فىق ِٕو١َ ٌٍلَد. ٍؿً ِٓ  600.000وخٔىح حبٔذ ط٬يحى حٌظىٍحس  (3)
فبًح كٔزٕخ حٌٕٔزش رٌن حٌ٘زخد أٛلخد ح٬ٌََ٘ٓ ٕٓش يف حألَٓس حؼبظىخٍِش وخْ حٌظ٬يحى ح٬ٌخَ ٍُِىٌٔن 

 (.37:42هَ  :وََِي )ح٨َٔ
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 ْ ٫ًٍ وَُٓٗ اىل حألري.حبٔذ حعبٔي أْ هبٍ
ٖٔك ٔزٖىحطمٗ   وَٕظمً ػمً حٌٕىٍ ِٓ ىحوى اىل ا٬ُٗخ  ٨٫ُُ حألٔزُخ  حٌٌٌ ٔ
ٍِّم رمخٌَوف ٌٍّٔمُٖخ     ٍَُِٜق أْ طىىْ طخٍىبًخ كُ٘خ ٔزىَ٘خ لزً حٌظخٍَن، طمئ ٌَٔظ

ٜٖٚ يف أْ َٜف أَخِٗ  ٌِٕ أْ  -أَخَ حؼبُٖٔخ  -حؼبى٫ىى، حًٌٕٔ حؼبمٖيّ، وزب
ًُوَص أَخِٗ حؼبَ٘لش وٍثخٓظٗ ٌٍٔالَ ُكزً رٗ يف ح ًُوَ حظبٗ رفُ حهلل و ٌز٤ٓ و

٫ًٍ ... ٫ـُزًخ ًِ٘نًح، اؽبًخ ليًََح، أرًخ أريًَخ، ٍثُْ حٌٔالَ »حٌٌٌ رال هنخَش: 
« وٍَٓ ىحوى و٫ًٍ فبٍىظٗ ٌُؼزِّظهخ و٠٬َي٘خ رخغبك وحٌّّ ِٓ حِْ واىل حألرمي 

و٫ٍّٗ وٍوكمٗ، مث  (. ووٛفٗ وُف ط٨٬َُّ وحٍطف٪ حبىّظٗ 7و6 :9 )إ
ىهً ًٌُ أكِحٔٗ حٌيت هظّهخ رخؼبىص ٫ًٍ حٌٍُٜذ. و٘ىٌح ُكٔذ اٗم٬ُخ   
أٔٗ حٌٕزمٍ حإلقبٍٍُ. وّخ أقبزض آَحثًُ اٍَُخ، واْ وخْ حألٓمزك ٫ٍمً   
ا٬ُٗخ ، وٌىٕٗ ح٤ٍٟ٪ رَوكٗ أهًنًح يف حؼب٬ّيحْ ٌُىىْ حٌٔمخرك حٌٜمخر    

َمىَ   -٬ٗ ِىًٓ ٌٍُّٖٔخ. ولي ك٠َ ِٓ وٍح  ُكـذ حٌِِخْ حٌٔلُك وِ
اٍَُخ ٫ٓ حألٔزُخ ، وِىًٓ ٫مٓ حٌٕمخِىّ؛    -ذبٍٍِّ حؼبُٔق ٫ًٍ ؿزً طخرىٍ 

ٍَِّّٔخْ ٬ًِخ ٌُي حؼبُٖٔخ وً حؼبًنحع وحٌظَحع وحؼبىح٫ُي: حٌظىٍحس وحٌٕخِىّ رُي  َُ
ِّّمً ِمخ    ًِّ، َى ِىًٓ، وحألٔزُخ  صب٬ًُخ رُي اٍَُخ، ألْ ُِٖٔخ حٌٌٌ ؿخ  ٌُى

٘ىٌح ُكف٨ض حٌىى٬َش رؤف٠مً وأرم٩َ   وألٔزُخ ! ح٫ٍّٗ ِىًٓ وِخ طٕزؤ رٗ 
َٖحّ حؼبى٫ي، اىل أْ ك٢َّ ٓهُ حٌٕىٍ فىق ليوّ آَحثًُ.  ُك

ٌىٓ حٌٌٕٔن أهنىض ٌٖ٘ حأُلِش هخٛش رٔزذ ٣ىؽبخ وحِظيحى٘خ، ولٔىس و
َٖص هبخ رٌن ح٬ٌ٘ىد حٌيت خٌض اىل ٬ٟف ؽبخ وأَِحٝ حٓظ٬ٜض  حألَخَ حٌيت ِ

خٔض ٬ََِش و٫َِزش: ؿخفىح َهمىٖ اؽبهمُ   ٫ًٍ صبُ٪ حألٔزُخ ، فَ٘وٍُ٘ و
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ٌٖ اىل ٗم٬ذ  »وأ٤٫ىٖ ح٨ٌهَ وحٌمفخ ىوْ حٌىؿٗ:  ٣ىي حٌٕهخٍ ر٤ٔض َي
(، وطزخ٫ي لٍذ حأُلِش 2: 65، ح٨َٔ أ٠ًَخ: إ 42: 40 )ٍو« ٬ِخٔي وِمخوَ

٫ٓ حهلل، فظزخ٫ي ٫ٕهخ حهلل كىت أٛزلض ُأِش رال اٌٗ!! رخٌَغُ ِٓ وً حؼب٨خَ٘ 
 ٔش رخٌظمىي وحٌظيَٗٓ حٌىخًد.حالى٫ِّخثُش حؼبظٍزِّ

ِٓ ؿبخٓٓ أ٫ّخي ىحوى حٌيت ٌَوَ٘خ ٌٗ حٌظخٍَن كىت حٌُىَ أٔمٗ ؿ٬مً   و
، وُ٘ىٍمهخ  «ِيَٕش حؼبٍه ح٨٬ٌُُ»ُأوٍٍُُٗ ِيَٕش ًحص ٛزغش ٍِىُش اؽبُش: 

وبؾ اٌُهخ َهىى ح٬ٌخمل ِٓ صبُ٪ أل٤خٍٖ وأٍؿخثٗ، َؤطىهنخ وف٠ََش « رُض حهلل»
ىٖ اؽبهُ حػبخٙ ٍِه حؼبٍىن وٍد حألٍرمخد؛  ىََ٘ش ٌُميِِّىح ه٠ى٫هُ ٌُه

َظّألوْ ِٓ رَوخهتخ وليحٓظهخ وطَحهبخ وكـخٍهتخ و٫َّ٘خ حػبخٌي حؼبيَي، ُحىًح 
َظِٖوىوْ رٗ وً ٕٓش واىل ِيي ح٬ٌَّ. ووخْ حٌُهىىٌ ال َظَح ي أِمخَ حهلل  

 فخٍغًخ، فىخٔض ُأوٍٍُُٗ ٫خّٛش حٌٔغًَٕ وحجملي ٌىً ح٬ٌخمل.
ظيحى حٌٌٌ أؿَحٖ حؼبٍىن حألوحثً وحالطٔخ٫خص رمٌن  ورخٌَغُ ِٓ ٌ٘ح حالِ

ح٬ٌ٘ىد، كخف٦ حٌُهىى ٫ًٍ ٫ٌِظهُ حٌ٘يَيس ورؤُٟك كيوى وبظٍّهخ ٬ٗذ 
وط٤زِّمهخ ُأِش، ٓىح  يف ٌغظهُ حػبخٛش أو حطٜخالهتُ ح٠ٌُمش و٫خىحهتُ حٌغََزش؛ 
فىخْ ٌ٘ح ِٓ حألٓزخد حٌيت أرمض ٫ًٍ وُخْ حٌُهىى وُؤِش كمىت حٌُمىَ،   

طًَِ٘هُ يف وً أل٤خٍ ح٬ٌخمل، وحٌٔيب حٌٌٌ ٫خٔظٗ حأُلِش رىخٍِهخ  رخٌَغُ ِٓ
ٌٔز٬ٌن ٕٓش، اً وخْ ٔخِىٓهُ دبؼخرش حٌُٔخؽ حٌٌٌ حٓظلخي ٫ًٍ وً لىي 
ح٬ٌخمل أْ زبظَلٗ. فلُّٕخ وخْ حٌىػين وبًّ خؽبظٗ ٬ِٗ رٌن أِظ٬ظٗ يف طَكخٌمٗ،  

َٓ  وخْ حٌُهىىٌ ٬ًَٔ اىل َهىٖ يف ُأوٍٍُُٗ ِٓ ألخٍٛ حٌئُخ. و٘ ّٔ َٟم ٌح 
حكظفخ٥ حٌُهىى رظَّوُِ٘ يف ِيَٕش و٣ٕهُ ٌُمخٍد رٌن ُأٌفظهُ ووكيهتُ ٬ًِخ 
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ِهّخ ط٬ٖيىص ٌغخهتُ وأو٣خهنُ حٌيت ٓىٕىح فُهخ. ٌ٘ح ٛخٍ وحٟلًخ، ألْ رخرً 
حٌيت ٓزظهُ ٓزًُخ ًَََِح وكَِظهُ ِٓ ىَخٍُ٘، ِخ رَكض أْ حكب٤َّض ٨٫ّظهخ 

ٍهخ، فٍُ ٬ََُمِي ؽبمخ وؿمىْى االَّ    ٌٍظَحد وىفٕض ِئُظهخ ِ٪ وٕىُ٘خ وُ٘خو
ومً  رخٌٌوَي ٫ًٍ ٛفلخص حٌظخٍَن. رُّٕخ قبي حٌُهىى هبيِّىوْ وُخهنُ اػَ 
 وخٍػش، و٬َُ٘ىْ طخٍىبهُ وؾبيُ٘ و٫زخىهتُ كىت واْ ؿخٍ ٫ٍُهُ حٌِِخْ.

٘ىٌح كف٨ض آَحثًُ يف ؿّٔهخ ووُخهنخ طخٍىبهخ ووً و٫ىى٘خ، ورمُض و
خ ٗخ٘يس ٫ًٍ ٬ِمخِالص حهلل، كخف٨مش   حٌيت ٫ّّص ٫ٍُه ٍغُ خالف حٌٌٕٔن

ٍِّهخ غبىمُ ًحهتمخ   ٌٍَّىح٫ُي، واْ مل طٕظف٪ هبخ. وٌىٓ طي٘ىٍ آَحثًُ مل  ئ
 ً  و٢ٓ حأُلُِ حٌيت أكخ٣ظهخ وحٌيت حٍطف٪ لَهنخ ٫ٍُهخ. ف٘خ  حهلل أْ طيهً آمَحثُ

ق.َ وٍ٘  63زىىَش وح٠ٔزخ١ حإلِّّح٣ىٍَش حٌَوِخُٔش. فغِح٘خ رىِيب ٕٓش ٫ربض 
َُٜ، و٫ُٖٓ ؽبُ رمىِيب ٍِىمًخ أىوُِمًخ ٘مى     لأغ٤ْٔ  يت ؤٌَُي فُهخحٌٕٔش حٌ

حٌىالس حٌَوِمخٌُٔن   ، وأوالىٖ ِٓ ر٬يٖ، وّخ ىهً ر٬ي ًٌه كىُ“ً٘نوىّ”
فٖبخ ُحى ٓو٢ حٌُهىى، ألْ ريهىؽبُ ربض حإلِّّح٣ىٍَش حٌَوِخُٔش ىهٍىح ربض 

٬ٗىٍ حالٔظ٨خٍ لز٠ش حٌىػُٕش ٫يوُِّ٘ حألٌي. فزخطىح َجٕٗىْ، وأ٘خؽ ًٌه فُهُ 
 وحٌظَلُّذ ٌٍُّٖٔخ ٍؿخثهُ حألهًن.

 
 بًٍَب: انعبمل انوثين ٌتيهٍَّأث

ُّٕخ ٔظىَُّ ٫ٓ حٌىػُٕش ال َٕزغٍ أْ ًٕٔٔ أهنخ رََ٘ش أؿيحىٔخ، وٕٖخ ِهّخ ك
وٕٖخ، ٌََِٜن أو ٕ٘ىىًح أو اقبًٍُِح أو فٌَُٔٔن أو أََِىخًٔخ أو أُٓىٌَن، وٍ٘ 
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، واْ مل َظىفََّ ؽبخ ِٔمخ٫يس ٫ٍىَمش ٌظهمٌَذ    أ٠ًَخ وخٔض ربض ٫ٕخَش حهلل
ٍَّهخ  ـِ ُِ أهاللهخ أو إلٔخٍس ح٤ٌََك أِخِهخ ٌٍظمٗيَ حٌَوكٍ. وٌىٕهخ أريص يف 
َٗف ٫ًٍ حهلل امبخ رىٓخثٍهخ حٌزيحثُش. فآؽبش حؼبٌََٜن وخؽبش  ؿبخوالص ؿٖزخٍس ٌٍظ٬

َٗد ِٓ حإلٌٗ حٌىحكي. و رخٌَغُ ِٓ حٌُىٔخْ وغًنُ٘ وٍُّهخ وخٔض ؿبخوالص ٌٍظم
كَِخهنخ ِٓ وً ِخ سبٖظ٪ رٗ حٌُهىى ِٓ طميهالص حهلل ٓمىح  رخألٔزُمخ  أو    
حؼبٍهٌّن، ورخٌَغُ ِٓ أهنخ رٍغض ٍ٘ أ٠ًَخ حغبي حأللًٜ يف ؿهخالهتخ، ٌىٕهخ 
َٖفىح ٫ًٍ  َٗف ٫ًٍ حغبمُمش، كىت أويت ؽبُ يف حٌٕهخَش أْ َظ٬ ٬ٓض كؼُؼًخ ٌٍظ٬

َٖف  ٫ٍُٗ حٌُهىى. فىمَحُس رمىٌْ حٌَٓمىي    حؼبُٖٔخ يف حٌىلض حٌٌٌ مل َظ٬
رخؼبُٔلُش يف وً ِيْ خُٓخ وحٌُىٔخْ وٍوِخ أٖىص اىل طمٗيَ حإلقبًُ رٌن حأُلُِ 

 رؤ٩َٓ فبخ طمٖيَ رٗ حإلقبًُ يف آَحثًُ ًحهتخ.
َٗفهخ ٫ًٍ حهلل حٌىحكي و ٘ىٌح حٓظ٤خ٫ض حٌىػُٕش أْ طالكك آَحثًُ يف ط٬

ِي أٌفٌن ِٓ حٌٌٕٔن ٫خٗظهخ آَحثًُ وحإليبخْ وحغبك ٫ٓ ٣ََك حؼبُٔق، وزبظ
لزٍهخ ِيٌٍَّش ربض ٫ٕخَش حهلل حػبخٛش ؿيًح واٍٗخى أٔزُخثهخ وهتٌَذ حٌٕمخِىّ.  
َٗهبخ و٫زخىهتخ ِؽبظمهخ ِمخ    وأوٟق وٛف طىٛف رٗ ؿبخوالص حٌىػُٕش يف طم

(، وٌ٘ح 23:47أ٩ ) “أَتى تعبذوٌ إهلًب جميهواًل”وٛفهخ رٗ رىٌْ حٌَٓىي: 
َّخ ٌٔظُ ط٬ٍّىْ»ٍٔخََِش: ِخ لخٌٗ حؼبُٔق ٌ (. 22:4)َى « أٔظُ طٔـيوْ ٌٔ

وحؼبالَك٦ يف ِٔظىي حٌظ٬ٍُُ و٫َٓش حالٓظـخرش أْ حٌٔخََِش أريص حٓظ٬يحىًح 
أ٩َٓ وألىي وأٛيق يف طمٗزٍهخ ٌٍُّٖٔخ وحغبك حإلؽبٍ وح٬ٌزخىس حٌٜلُلش ِٓ 

 ُٔمىىيبىّ ٠٫ى حٌٕٔهيٍَٓ، وحؼُب٬ٍُِّ وخْ وحكيًح و٘ى حؼبُٔق!!
خوالص حعبخىس وحٌٜخٍهش اىل كي طم٤ُ٪ أؿٔخىُ٘ رخٌٔىخوٌن، حٌيت ححملو
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ِّق اىل أٌ ِيي ِٓ حعبيَِّشو وحإلهالٙ  خٔض طميِِّهخ حٌىػُٕش يف ٫زخىهتخ هلل، طى
َٗد اىل حهلل وٌىٓ رىٓخثً هخ٣جش. وّخ  وحٌظ٠لُش رٍغض حأُلُِ يف ٓزًُ حٌظم

وخٔىح هبُِوْ أوالىُ٘ يف وخٔض ُط٬زَِّ أ٠ًَخ ٫ٓ حإلكٔخّ رخٌُز٬ي ٫ٓ حهلل. و
َٗد حٌٜخىق، وٌىمٓ ٫مٓ ؿهخٌمش.     حٌٕخٍ وأكُخًٔخ ٌَحبىهنُ ا٬ِخًٔخ يف حٌظم
 فخإلٔٔخْ ٘ى حإلٔٔخْ ٔخ٩ُْ ىحثًّخ كبى هخٌمٗ ٣خٌْذ حغبك، وٌىٓ ٬َىُٖ ح٤ٌََك.

ِّٟمق   وحألوٟخ٩ حٌيت وحؿههخ حؼبُٔق يف طمخرٍٗ ِ٪ حٌىػٌُٕن يف آَحثًُ طى
ٔٗىح رٗ. فٍٔىن لخثي حؼبخثش و٘ى ٍوِخين وػين ِيي طىلًنُ٘ هلل وحغبك ا ًح ِخ أك

حغبك ألىي ٌىُ: مل أؿمي وال  »ذبخٖ حؼبُٔق ؿ٬ً حؼبُٔق َ٘هي ٌٜيق ايبخٔٗ: 
ولٜش حؼبَأس حٌى٬ٕخُٔش وٍ٘ (. 40-5: 8)ِض « يف آَحثًُ ايبخًٔخ دبميحٍ ٌ٘ح

ومخْ   وػُٕش، حٌيت ٛخٍص أِؼىٌش رُٕٕخ، طزىِّض ايبخٕٔخ وُطوـً طىح٬ٟٕخ، وُف
ٌُْ كًٕٔخ أْ َئهٌ هزِ حٌزٌٕن و٤٬َُمً  »ٍٗى٘خ ٫ًٍ حؼبُٔق و٘ى َمىي ؽبخ: 

٬ُٔ َخ ُٓي. وحٌىالد أ٠ًَخ طؤوً ِٓ حٌُفظخص حٌٌٌ »، فظَى ٫ٍُٗ: «ٌٍىالد
ُ  »فبخ ؿ٬ٍٗ َ٘هي أ٠ًَخ إليبخهنخ: «! ٔم٢ ِٓ ِخثيس أٍرخهبخَ  َخ حِمَأس، ٨٫مُ
ُ٘فُض حرٕظهخ ا )ِمض  « ِٓ طٍه حٌٔمخ٫ش. يبخٔٔه! ٌُىٓ ٌٔه وّخ طََيَٓ. ف

 (28مم24:45
٬َىُين ُٟك حؼبٔخكش أْ أكىٍ ٌٍمخٍة ٫ٓ حٌ٘وُٜش حؼبهُزش ٌٍّمي٫ى  و

ٍِىٍ ٛخىق وحؼبٍمَّذ وخ٘ٓ حهلل ح٬ٌٍٍ، حٌّٕىًؽ حأل٫ًٍ ٌٍىهٕىص، حٌمٌٌ  
ؿخ  حؼبُٔق ٫ًٍ ِٔظىحٖ! و٘ى أٛاًل ٧هَ وٜيَك إلرَحُُ٘ وِ٘مًن ٌمٗ،   

هّخ حٌٌِّٔ ؿيًح ورخٍوٗ، وطمٖزً ٘مى  حٌٌٌ ٠َ٫ََي ارَحُُ٘ خبزِ وطبَ دبفهىِ
 “رخٌىػُٕمش ”ِٓ ارَحُُ٘ ح٬ٌ٘ىٍ وٕخثذ ٫ٓ حهلل. ٌ٘ح ىبً٘ حٌمٍُ أْ َٜفٗ 
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و٘ى ححملٔىد ٍأًٓخ ٍوكًُخ حبي ًحطٗ، حٌٌٌ وخْ ِىؿىىًح لزً ارَحُُ٘، و٘ى 
 ال يبٗض ال إلرَحُُ٘ وال ٬ٌٍّّحٌُٔن رٍٜش.

ِىًٓ وأ٤٫خٖ حرٕظٗ،  ٌٌه َؼَوْ ضبى ِىًٓ وخ٘ٓ ِيَخْ حٌٌٌ ٠َ٫ََيو
ووخْ ٌٗ وّخ وخْ ٍِىٍ ٛخىق إلرَحُُ٘. أٗوخٙ أفبُىْ ِظفىِّلىْ ٫مٓ  
٨َٔحثهُ ِٓ حٌُهىى يف حإليبخْ وحإلهالٙ هلل. وٍح٫ىع حؼبىخرُش حٌيت طَٖ٘فض 
أْ َؤيت حؼبُٔق ِٓ ٍٔٔهخ، وأٍٍِش َٛفش ُٛيح حٌيت ٫خٌض اٍَُخ حٌٕيب و٘مى  

ٍَى، وكًنحَ ٍِه ٛىٍ حٌٜيَك حغب ُُّ ٌيحوى حٌٌٌ ٌىالٖ ِخ رىن ٍُّٓخْ ٤ُِخ
ُ٘ىاًل هلل. وٍِىش ٓزؤ حٌيت ؿخ ص ِٓ ألًٜ حعبٕىد ٌظَي ٍُّٓخْ وطّٔ٪ 
كىّظٗ. و٬ّٔخْ حٌََٔخين ٟخر٢ أٍحَ حٌٌٌ زب٤ًَّ كيوى ح٬ٌيحوس إلَٓحثًُ 

 وؿخ  ِٓ رالىٖ حٌز٬ُيس ٤ٍَذ ٛالس ٔيب يف آَحثًُ.
ىد حٌٜيَِّك حٌٌٌ ٛخٍ ِؼاًل ً وَىفٍ ح٬ٌخمل حٌىػين أْ َُٕـذ ٗوُٜش وؤَر

وحٌّّٜ وحٌ٘ىَ وحغبىّش. و٘ىًح ر٬ٍخَ رٓ ر٬ىٍ حٌٕيب حٌٌٌ  يف فُ حهلل ٌإليبخْ
فظىف ح٬ٌٌُٕن، حٌٌٌ حٌظَِ رؤوحَِ حهلل ومل ِوخْ ََي ٍإي حٌميََ و٘ى ٤َِوف 

ّٖخ أ٤٫خٖ أْ َظىَُّ رٗ كَفًخ وحكيًح، رخٌَغُ ِٓ حٌى٫ي وحٌى٫ُي.  ىبَؽ ٫
ً ٘ئال  أٗوخٙ طؤٌَّمىح يف ظبخ  حٌىػُٕش يف ح٬ٌهي حٌميمي، طفظوَ هبمُ  و

حٌزََ٘ش حٌيت أقبزظهُ وٍ٘ رال اٌٗ وال أٔزُخ !! و٫ٕئخ أ٠َمًخ أٗموخٙ اًح   
حٍطف٬ٕخ اىل ِٔظىي ِىح٘ذ حغبىّش وحؼب٬َفش وح٬ٌمً حؼبظمٓ يف و٢ٓ حٌىػُٕش، 

ض ُٟخ  فٍٔفظهخ ال ٬ٔيَ ِٕهُ ؿزخرَس ًوٌ لخِخص و٘خِخص ٗخـبش طٕلين رب
ورالغظهخ وكىّظهخ ٘خِخص أ٨٫ُ ح٬ٌٍّخ  يف كخَٟٔخ. مل َىٓ ٬َىُُ٘ االَّ 
َٗف ٫ًٍ َٓ حغبك فم٢. وُ٘ ٫ًٍ ِٔظىي أ٫خ٧ُ  هظُ حٌَوف حٌميّ وحٌظ٬
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أٔزُخ  آَحثًُ: ٓمَح١ وأفال٣ىْ وأ٤ٍٓى ورٕيحٍ وٓىفىوٍُْ وَُٗ٘وْ 
س فىق ح٬ٌخىس ٬ٌٍخمل وفَؿًُ وُٕٓىخ ورٍىطخٍم، ٘ئال  ؿبٔىرىْ وّٕق فبظخُ

ِّرىْ ٫خؼبهُ أىرُ٘خ وفىََ٘خ وُهٍمُ٘خ كىت ال َظ٬مٖىق أو   ًِ حهلل! َه حٌىػين ِٓ ٔلَز
َظؤٖهَ ٫خؼبهُ ٫ٓ كَوش حٌظيرًن ح٬ٌخَ ٬ٌٍخمل وٍٗ ٌٍُٜلىح الٓظمزخي حٌٕمىٍ  

، ٔز٪ حغبىّش ح٬ٌمٍُش يف “حٌىٍّش”حإلؽبٍ. و٘ئال  حغبىّخ  صب٬ًُخ ُ٘ ٗهىى 
و٬٘خ٩ ِٓ ٔىٍ أٌمخٖ حٌىٍّش يف ٫مىؽبُ ٠ٌٍُ  ِمٓ ُر٬مي    ٫َٜ ح٨ٌالَ،

رخغبىّش وحٌزالغش وحٌفٍٔفش وحٌفٓ وحعبّخي وحؼب٬َفش وحألىد وح٬ٌَ٘، رٜىٍ 
ٔخىٍس حؼبؼخي ربىٍ ٫ٓ لّش حؼبىح٘ذ حؼبٕٔىزش ٫ٍُهُ ؾٖبخًٔخ وحٌيت ِألص ومً  

هِّيوْ ٍوِخ ورالى حٌُىٔخْ، ومل َىٓ ٬َىُ٘خ االَّ َٓ حٌَوف، ووؤمبخ وخٔىح يب
ّٖخ ىهٍظمهُ حؼبٔمُلُش    ألليحَ رىٌْ حٌَٓىي ًٌنٍٓ فىلهخ َٓ حؼبُٔق. وٌَ

 أهٜزى٘خ وحٓظٕخٍوح وأٔخٍوح.
و٘ىٌح ؿخ ص حؼبُٔلُش ٌظَع أؾبخى ح٬ٌخمل حٌىػين ٌُيهً ّٟٓ ُٔٔـهخ 

ٌَوكٍ. و٘ىٌح حلظّٔض حؼبُٔلُش ح٬ٌخمل ٌٕفٔهخ: حٌُهىى دبًنحػهُ حٌِحهَ رىٕىُ ح
ٍغظهُ حؼبظمٕش وفٕىهنُ وخىحهبُ، وحٌَوِمخْ رممخٔىهنُ   رُىٔخْ وحٌ حغبىّش حإلؽبُش،

 واىحٍس. وأ٨ّٔظهُ حٌُٔخُٓش وكىىِظهُ حؼبظمٕش ٟز٤ًخ
َىَ وظذ رُال٣ْ حٌز٤ٍٕ ٫ٕىحْ حؼبُٔق حؼبٍٜىد فىق ٍأٓٗ رخٌؼالع و

ٌغخص: حٌُهىىَش وحٌُىٔخُٔش وحٌالطُُٕش، وخْ ًٌه اٌَحًٔخ رَف٪ ح٬ٌيحوس رُٕمهُ  
 ؼبٍٜىد، ٌمُخىس ح٬ٌخمل حعبيَي رخذبخ٘خطٗ حعبيَيس.وىهىؽبُ يف َٗوش ح
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 بنثًب: انٍوَبٌ واإليرباطوسٌت انشويبٍَتث
 ب سبمه  بّ انٍوَبٌ وسويب يف انتًيهٍذ جملًء املسٍح وانكشاصة ببإلجنٍمي

 وس انٍوَبٌ:د
خْ ح٬ٌخمل ٌَهَ رٕظخؽ حٌفىَ حٌزٌَ٘ يف حٌىلض حٌمٌٌ وخٔمض فُمٗ    و

ٖٓٔهخ ِىًٓ يف وً ِٕمخكٍ حغبُمخس.   آَحثًُ ط٬ظِ رخٌظىٍحس وح ٌؼمخفش حٌيت أ
فىخْ حعبِ  حألليَ ِٓ ح٬ٌخمل و٘ى حعبِ  حؼبيين َّٕى يف كيوىٖ حٌيت ٍظبهمخ  
ٌٕفٔٗ، وحٌؼخين َّٕى يف كيوىٖ حٌيت ٍظبهخ ٌٗ حهلل ٫ًٍ َي ِىًٓ. ووؤهنّمخ  

ُش رآْ ُظمخرال ٬ًِخ ٌظغظين حٌزََ٘ش ِٓ ٌٖ٘ حٌٌهخثَ حؼبئُش وحإلؽبٌوخٔخ ٫ًٍ ٬ُِخى 
ّٕى حٌزََ٘ش دبخ و٘زهخ حهلل ٫ًٍ وً حؼبٔظىَخص حٌَوكُش وحؼبخىَمش  ط وحكي، ٌىٍ

 وحٌؼمخفُش ػبًن حإلٔٔخْ.
وؤمبخ وخٔض حٌُىٔخْ وحٌَوِخْ ط٬ٖيحْ حٌمخٌذ حٌزٌَ٘ ح٤ٌز٬ٍُ حؼبمظمٓ  و

فىًَح وفٕ٘خ وٌغًش ٌىٍ طٜٖذ فُٗ حٌُهىىَش أشبٓ شبَحهتخ حٌيت رٍغظهخ يف حؼبُٔلُش. 
ّٖمٕخ حٌىحل٪ حٌٕهخثٍ ٌٕ٘خ١ حإلٔٔخْ وِخ و٘زٗ حهلل يف حٌٕهخَمش،  و٘ىٌح  اًح ط٬

قبي أْ ٘خطٌن حٌيوٌظٌن لي ٓخنبظخ رىٟ٪ حألٓخّ حٌزٌَ٘ ح٤ٌز٬ٍُ ٌإلٔٔمخْ  
حغبيَغ، مث أوٍّظٗ حٌُهىىَش دبٌهَحهتخ فىق ح٤ٌز٬ُُش أو حٌَوكُمش رمخؼب٬ىن   

ّٖك أٛىٌ ٗ ح٤ٌز٬ُُمش هبمي   حألف٠ً. فهٌح ٘ى أٔخْ حؼبٔظمزً حٌٌٌ وٍّخ ط٬
ِٕخر٪ أٓخٓخطٗ حٌيت رىن ٫ٍُهخ ٫ًٍ أٍلً ِخ طىىْ حألٓخٓخص أىرًخ وفٕ٘خ وٌغًش 

 ال طىفُٗ ٫َ٘حص حٌٌٕٔن ٌىٍ ٤ٍََّ٪ ٫ًٍ ِٕخ٘ـهخ حٌؼُّٕش.
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٘ىٌح ؿخ  حؼبُٔق يف ولض ِظؤهَِّ ؿيًح ِٓ طخٍَن ح٬ٌخمل، فهى مل َ٘ؤ أْ و
ِّْ ٍِىىطٗ ٫ًٍ أٍٝ هَرش وأٔخْ ريحثٍ، رً ٓ زك وأ٫ٖي ٌِٕ ُِمٓ  َئ

ر٬ُي ِخ ٬ََُٗي وؿٗ حألٍٝ أِخِٗ. فىخْ ٘ئال  حٌفالٓفش وحألىرخ  وح٬ٌٍّمخ   
حؼبظ٬ٍِّ٠ىْ يف وً ِىح٘ذ حغبىّش وح٬ٌٍُ وحألىد ٬ٍَّىْ رٕ٘خ١ ِظ٬ميِّى  
حالذبخ٘خص، ٌٖ٘ حؼبجخص ِٓ حٌٌٕٔن حألهًنس ٌُهُِّجىح حألٓخّ حٌزٌَ٘ حؼبمظمٓ  

 ٌظزيأ ٍكٍش حإلٔٔخْ حعبيَي ٛىد حألريَش. ٌىٍ َُىلِّ٪ ٫ٍُٗ حؼبُٔق ؼبٔخطٗ
ٌمي َكَزخ حهلل حعبْٕ حٌُىٔخين ِٓ حؼبىح٘ذ ِخ ًٌَُ٘ ح٬ٌمً، فزخٌَغُ ِمٓ  و

ٔمٚ ط٬يحىُ٘ حٌزٌَ٘، االَّ أْ ِميحٍ ِخ لٖيِىٖ ٬ٌٍخمل ِٓ ٫ٍمىَ وفٕمىْ   
وخىحد ٍحلُش ٌٍغخَش وٌغش فََيس يف ٫ّمهخ ِخ ِأل وؿٗ حألٍٝ وغ٤ًَّ كخؿش 

ٗخ  حهلل. واْ أوي وأ٨٫ُ ِخ ٌَُوَ ؽبُ ِٓ حؼب٬َوف ٘ى ليٍس  حٌزَ٘ اىل ِخ
أىرخثهُ و٬َٗحثهُ يف حٌظوٍُّٚ ِٓ حٌغُزُخص حٌمييبش حٌيت وخٔض طٍىِّع حٌَ٘ق 
ٌظ٘ىًِّ ٧ٍّش فىََش لخىٍس أْ طٔي ِٕخفٌ حٌٕىٍ ٌظم٤٪ ه٢ حٌَؿ٬ش ٫ًٍ أٌ 

حٌيت  حٔظمخي أو هن٠ش ٍوكُش ٛخىلش. اً وخْ وبىُ فىَ حٌَ٘ق لىي ح٨ٌالَ
ط٬زغ دبٜخثَ حٌٕخّ، و٬ِهخ طٜىََ ُلىي ح٤ٌز٬ُش حٌغخ٠ِش وؤ٫يح  طظمَٖرٚ  
٢ٕٔ٘ حٓظ٤خ٩ حٌفىَ حٌٜخيف حؼب٠ٍ  أْ َظوَّٚ ِٓ ٌٖ٘  ٍٍٗؽ َٔ رخإلٔٔخْ. ورظي
حػبَحفخص وّخ ٍإَٔخ يف أفال٣ىْ حٌٌٌ ًَٔن ؿٕزًخ اىل ؿٕذ ِ٪ حٌظمؤِالص  

خؿي. وال ٗه، و٘مٌٖ  حؼبُٔلُش وٍ٘ يف أوؽ لّظهخ ٫ًٍ َي لئَُهخ حألِ
كمُمش ػخرظش، أْ أفال٣ىْ وغًنٖ لٖيَ ٌٍُّٔلُش ر٬ٞ ِخ يبىمٓ أْ َىمىْ   
أىوحهتخ حؼبّظخُس ٌالٍطفخ٩ رخٌَوف ىوْ هىف ِٓ حٌٔمى١ أو حالكبَحف. ويف 
ؾبخي حغبك وح٠ًٌّن ل٬٤ىح لزً حؼبُٔلُش أٗىح٣ًخ ال َُٔظهخْ هبخ كىت رٍغىح اىل 
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ًّٟنًح ٓىًَخ امبخ حبٔذ ح٤ٌز٬ُش، َٔظ٤ُ٪ أْ  ِخ رٍغىح اٌُٗ، فبخ يبىٓ ح٫ظزخٍٖ
وبىُ ٫ًٍ حأل٫ّخي كىًّخ ال ىبَؽ ٫ٓ حألٛىي وحغبممىق وّمخ ََح٘مخ    

 ٨٫ّخإُ٘ حٌٌَٓ و٬ٟىح ُأْٓ حٌظ٬خًِ ولىحٌٔن حغبُخس حالؿظّخ٫ُش.
٘ىٌح حٓظٍّض حؼبُٔلُش ىٍحٓش ِٕهـُش ِظمٕش ٫ٓ وً ِٕمخكٍ ح٠ٌمًّن   و

ُهخ أو ٫ٍُهخ أ٫ّمخي حؼبٔمُق ذبمخٖ    ٠ََٖ، ٌظٜذ ف ح٤ٌز٬ٍُ، ِخ َفُيٖ وِخ
ح٠ًٌّن، ِٓ غًٔ وط٤هًن وطميَْ رخٌٕىٍ، ًٌنطمٍ ًّٟن حإلٔٔمخْ فمىق   
٠ِخٍ وً حإلكٔخّ حٌؼمًُ رخػب٤ُش، ٫ًٍ أٓخّ َمٌن ٫ًّ حػبالٙ حٌفََي 
حؼبمٖيَ ؾٖبخًٔخ ٌىً أٔخْ، وطاليف حٌىلى٩ يف حٌُؤّ اػَ أ٫ّخي حػب٤خَمخ حٌميت   

ٖٓذ ر٤ز٬ُظهخ يف ح٠ًٌّن   ٌظفٔيٖ.طظَ
بًح هَؿٕخ ِٓ ؿب٢ُ ٌٖ٘ حإلكٔخٓخص حٌيت ال َىفٍ ٌَٔى٘خ وحبؼهخ أِمخَ  ف

ِٓظهخ، ٌٕؤيت اىل حٌٍغش حٌُىٔخُٔش، فخٌٍغش حٌُىٔخُٔش ٌٍمٌٌ ٬ََفهمخ    حٌمخٍة ؾبَّيحص رَ
وهبُي٘خ ُطلٔذ ٬ِـِس حٌيَ٘. فهٍ ط٬زَِّ ٫ٓ ٠ِّىْ حٌفىَ ط٬زًنًح ِٓ ٗؤٔٗ أْ 

خ ال هنخَش، اً ؽبخ ليٍس ٫ًٍ طٜىََ حغبيع طٜىًََح ََِي ٔفٔٗ ٫ّمًخ و٫ٍىًح اىل ِ
ٌِ٘اًل َفُي: ِىت ول٪، ووُف ول٪، وً٘ ٘ى اىل ُِٓ ؿبٖيى يف حؼبخٍٟ أو أٔمٗ  
ٍٝ يبظي اىل أ٫ّخق حؼبٔظمزً. فٕيٍن ِٓ حٌف٬ً ٛىًٍح ٌٍفىَ َٜىٍِّ هبخ حغبمُمش  ِخ

ض حالٌظِحَ. ٌَٕح٘خ ؿيََس رخٌفهُ، رً وطَلً اىل ٗزٗ حٌمخٔىْ ُطو٠٪ حإلٔٔخْ رب
 فخٌف٬ً رظَٜٗفٗ ََ٘ف ٠ِّىْ حغبخىػش وِيي أنبُظهخ وٌِوِهخ و٤ٍٓخهنخ.

وط٬ىُين حؼب٬َفش يف أْ أفُٞ وأَُي يف حٌمىح٫ي حٌيت ربىُ ٌغمش حٌُىٔمخْ   
ٌظـ٬ً ِٕهخ ٍِلّش أىرُش وأ٫ّخلًخ َِٓىِش وؤٓخّ ػخرض. فّخ ٫ٍُه االَّ أْ 

ىالَ ٌٗ ليٍس صب٪ ٗظخص حٌفىَ طفىَِّ مث ط٤ٕك أو طىظذ ٌظوَؽ حٌىظخرش أو حٌ
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َِطز٢ أوٌٗ رآهَٖ، وغخَظٗ ِمَو س فُٗ ىوْ ٫ٕخ . و٘ىٌح ٓخنبض حٌُىٔمخْ  
رظميمي حٌٍغش ٌإلقبًُ حٌيت ؿ٬ٍض ِٕٗ يف ٌغظهخ أ٨٫ُ حؼبٕخ٘ؾ حألىرُمش ٣مَ٘ح.   
فؤٟفض حٌٍغش ٫ًٍ حؼب٬خين صبخاًل ٘ى صبخي ظبخوٌ أو ٘ى هبخ  حهلل و٬ٗخ٩ ِٓ 

مٍذ وحٌَوف ٬ًِخ. و٘ىٌح أ٫ٖي حهلل ٌىٍّظمٗ و٫خ ٘مخ   ؾبيٖ َُزهَ حٌفىَ وحٌ
حٌٌ٘ين حٌٌٌ وبف٦ ؽبخ لىهتخ وٍُحٔظهخ وهبخ ٘خ، َٜىٍِّ٘خ أرٍ  طٜىََ و٤٬َُهخ 

 .(4)رََمهخ ووؤهنخ هخٍؿش ِٓ فُ حهلل
ٌ٘ح حالطفخق حؼبًٌ٘ رٌن اطمخْ حٌَوف يف اؽبخَ حٌفىَ يف حإلقبًُ، واطمخْ و

ِٓ أ٫ّخي حهلل حؼبَٓىِش حبٔمذ ِ٘مُجظٗ    حٌٍغش ٫ٕي حٌُىٔخْ، ووؤهنّخ ٫ًّ
ح٨٬ًٌّ لزً حٌي٘ىٍ؛ هب٬ٍٕخ قبَِ ؤمىي اْ حٌَوف حٌٌٌ صب٪ ٘مٌح ٛمٕ٪   
ًحن، ٌُظمخرال ٬ًِخ يف حإل٫يحى ؼبٍىىطٗ، ووؤهنخ ًرخثق حإلٔٔخْ َٕ٘ي٘خ ُٔ٘يًح 

َٖس لٍذ حهلل.  ؼبٔ
٫ًٍ ِٔظىي ٌٖ٘ حؼبى٘زش حٌيت حٔٔىزض ٫ًٍ ٌ٘ح ح٬ٌ٘ذ حؼبى٘ىد يف و
ٌٍغش رؤٛىؽبخ وفَو٫هخ وكَوخهتخ وخىحهبخ، و٘زهُ حهلل ٘زش حٌٕلض ٫ًٍ كبض ح

ّٖخ يف لٍذ حإلٔٔمخْ   حغبـَ إلهَحؽ ٛىٍ وِٕخ٧َ ربىٍ وّخ ربىٍ حٌٍغش ٫
وفىَٖ. فؤٛىي حٌٕلض ٫ٕي حٌُىٔخْ ؿ٬ٍض حغبـَ َظىَُّ ووبىٍ وَٜمىٍِّ  

أهمٌهتخ   حغبمُمش رغًن ٌغش حٌٍٔخْ. اهنخ طَلً اىل اكٔخّ حٌَوف! ٌٖ٘ حؼبى٘زش
حٌىُٕٔش حٌغَرُش و٬ٕٛض هبخ ِخ ٬ٕٛض ٌظ٬زَِّ ٫ٓ ل٠خَخ حٌَوف فؤري٫ض، واْ 
وخْ ٣مٕٔخ حٌمز٤ٍ َظّٕٖ٪ يف لزىي حٌٕلض وحٌظّؼخي يف ح٬ٌزخىس، وِخ ًٌه االَّ 
ألٕٔخ أوطُٕخ ِٓ حٌى٫ٍ حٌَوكٍ وحال٤ٔالق رخٌَإي اىل ِخ فىق وً ٌغش ووً 

                                                           

(4)Philip Schaff, History of the Christian Church, 1910, vol. I, p. 77.  
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ِٓ أ َِ وطىح ٌ٘ح حٌى٫ٍ حٌمٌٌ َفمىق   كبض ووً سبؼخي. وٌىٓ ٌُْ حعبُّ٪ 
 حٌىحل٪.
ِٓ و َِ ٌىٓ ح٬ٌـُذ كمًّخ، ٘ى ِخ َٕٓحٖ يف أَِ حٌَوِخْ، وُف َز٬غ حهلل 

ََٕ٘ ٌٖ٘ حٌٍغش ٫ٓ اٌِحَ يف صبُ٪ أكبخ  ح٬ٌخمل ٌظىىْ ٍ٘ ٌغش ح٬ٌخمل حٌيت طَر٢ 
حٌزالى وحٌمخٍحص ر٨ٕخَ وحكي، فىخٔض ٌغش حؼبُٔلُش حٌيت حٔظَ٘ هبخ حإلقبُمً  

 ّخ ول٬ض أليحَ حؼبزََ٘ٓ رخػبًنحص.ىوْ ٫ٕخ  إَٔ
حأل٫ـذ ِٓ أَِ حٌَوِخْ ٘ى ِخ لخَ رٗ حٌُهىى أ٠ًَخ يف ٌ٘ح حؼب٠ّخٍ، اً و

ّٖخ حٔظَ٘ص حٌٍغش  ٌُىٔخُٔش وغ٤َّض حألل٤خٍ ووً حألكبمخ ، ٍأي حٌُهمىى   حٌَ
حٌُهىى يف حٌ٘ظخص يف  َٟوٍس أْ َظَصبىح حٌظىٍحس اىل حٌٍغش حٌُىٔخُٔش غبخؿش

مل حٌٌَٓ فميوح ٌٔخهنُ ح٬ٌٌّّ وكىت حألٍحٍِ، ورخطىح صب٬ًُخ ال صبُ٪ أكبخ  ح٬ٌخ
َظىٍَّّىْ وال َفهّىْ االَّ حٌُىٔخُٔش، فوَؿض ِٓ ربض أَيٌ ٓز٬ٌن ٫خؼبمًخ  
َهىىًَخ ِٓ حٌَرٌُِّن حؼبظ٬ٍِّ٠ٌن يف حٌٍغش حٌُىٔخُٔش حؼبٔظى٣ٌٕن يف حإلٓمىٕيٍَش،  

وّخ ٛخغهخ ٘مئال  ح٬ٌٍّمخ    حٌٕٔوش حٌٔز٬ُُٕش ٌٍظىٍحس طظألأل رخؼب٬خين حؼبظمٕش 
حٌُهىى حٌَرُٗىْ حٌٌَٓ وخٔىح ٫ًٍ أ٫ًٍ ِٔظىي ِٓ حإلىٍحن حٌَوكٍ وحألىيب 
وحٌٍغىٌ ٌٍظىٍحس ح٬ٌَّّش يف أٛىؽبخ حأُلوىل. و٘ىٌح أ٠ًَخ ُكف٨ض وٍّش حهلل يف 
حٌميمي يف و٫خثهخ حٌٌ٘زمٍ كىت طٍمَّفظهخ حؼبُٔلُش حٌيت ح٫ظّيص ٫ًٍ حإلؽبخَ 

 ٍحٓن الٓظ٬الْ كمُمش حؼبُٖٔخ.وحٌٕزٖىس وؤٓخّ 
خ٨َٔ، أَهخ حٌمخٍة ح٬ٌُٔي، وُف وٟ٪ حٌُىٔخْ حٌٍغش، مث وُف ٔ٘مَ٘خ  ف

حٌَوِخْ ر٤ٍٔش وحلظيحٍ، مث أهٌ٘خ حٌُهىى ٌَُٕ٘وح هبخ طمىٍحهتُ وطمَحػهُ.   
ِٓ ال   َّم وأهًنًح، متَّ طٍُُٔ ٌ٘ح وٍٗ اىل َي حًٌَٓ ػبيِش وحٔظ٘خٍ حإلقبًُ. ف
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وخٔض ط٬ًّ يف ّّٛ و٘يو  ٫ًٍ ِميي ٣ىَمً يف   ٍَل٦ ٕ٘خ َي حهلل حٌيت 
ح٬ٌخمل ٌُظ٬ٖٔي ٔفٔهخ ا٫يحىًح ِظمًٕخ َفىق ح٬ٌمً وحغبَٜ جملٍ  حؼبُٔق وحٓظ٬الْ 

 حهلل. ٌ٘ح فبخ ؿ٬ً َُٗ٘وْ ه٤ُذ ٍوِخ حٌ٘هًن َمىي:
ِٖخ حٌَوِخُٔش فّلميوىس حبميوى   ] اْ حٌُىٔخُٔش ُطمَأ يف صبُ٪ حأُلُِ، أ

  (5)رالى٘خ.[
ه٤َ ِٕـِحص حٌفىَ حٌُىٔخين طؤػًنًح ٫ًٍ حؼبُٔلُش، و٘مى ِمخ    ٔؤيت اىل أمث

ٌّ ِٓ أفال٣ىْ وأ٤ٍٓى ِٓ ح٤ٛالكخص ال٘ىطُش الٓظ٬ُخد حٌفىمَ   و٬ٟٗ ُو
حٌزٌَ٘ ٌٍٜفخص وحأل٫ّخي حإلؽبُش أو حغبك وّخ حٓظ٤خ٫ىح أْ َٔظ٘فُّىٖ ِٓ وٍح  

حٌميت  طٜٗىٍ حِؽبش. فمي ٛخٍص ٌٖ٘ حال٤ٛالكخص حٌمخ٫يس حٌٍغىَش وحٌفىََمش  
طَ٘ف كَوش حٌفىَ يف حاللظَحد اىل حغبمخثك ح٬ٌٍُُخ، فخ٫ُظّّص لىح٫ي ٌالَّ٘مىص  
ح٤ٌز٬ٍُ. ٌٖ٘ حٓظ٤خ٫ض حؼبُٔلُش أْ طٜٖذ فُهخ حغبمخثك حؼبٔمُلُش وحٌظ٬مخرًن   
حٌال٘ىطُش حٌيلُمش ؿيًح ِؼً: حأللٕىَ، حٌىؿٗ، حعبىَ٘، ح٤ٌز٬ُش، حٌٌحص، حٌظٔخوٌ، 

حٌىؿىى، ووحؿمذ حٌىؿمىى، وححملميوى،     حٌظ٘خرٗ، حؼب٤ٍك حٌِِين، ووٍٍِّ
وحػبُخي، و٫خمل حإلؽبُخص، وحغبمُمش، وٗزٗ حغبمُمش، وحٌظَُِف، وحٌىٌد. ومل 
ذبي حؼبُٔلُش أَش ٬ِخٔخس يف حٓظويحَ ٌٖ٘ حالٛم٤الكخص ِم٪ ط٬ميًَ يف    
ِفهىِهخ ٌظُٜ  هبخ كمخثك حٌال٘ىص حؼبُٔلٍ. وهبٌح َىىْ حٌفىَ حؼبُٔلٍ 

وحِظيص حؼب٬خين رىً كٌٍ  -حٌفىَ حٌفٍٔفٍ حؽبٍٍُين حٌال٘ىيت لي حغظىن رٕظخؽ 
وىلش ٌٍظفََك رٌن حغبمخثك حإلؽبُش رٜىٍس ٫ُّمش وغُٕمش وِفَكمش ٌٍمٍمذ    

ِٓ ًح َظٜٖىٍ إٔٔخ ٔزٍ  اىل طٜىََ حٌالَّ٘ىص حؼبُٔلٍ هبٌٖ  َّ حٌظ٬زًنحص حٌىح٫ٍ. ف
                                                           

(5) Ibid., p. 77.  
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ِٓ حال٤ٛالكخص، وحٌيت َِم  حؼبُٔلُش حٌىحٟلش حؼب٠ُجش ٬ٌٍمً وحٌَوف ريوْ ٌٖ٘
٬َّٔهخ ٬َظمي أهنخ ِٓ ّٟٓ حؼبٍهّخص ٌٍَوف حؼبُٔلُش، ِ٪ أهنخ هَؿض ِمٓ  

 لٍىد وأفىخٍ أٗوخٙ ٫خٗىح لزً حؼبُٔق رؤؿُخي.
يف حألٍٓىد حٌُىٔخين حٌٌٌ وخْ ِخىس حػب٤خرمش وحغبمىحٍ    “املُطق” ٌ٘ح مث

وحٓظ٬َحٝ ِٕخ٘ؾ حٌفالٓفش ِٓ فىق ِٕخرَ أػُٕخ، ٬َّٔهخ حٌ٘م٬ذ وَفهّهمخ   
هبخ ر٠٬ٗ وَظلخوٍ هبخ كىت طظغٍغً ٣ز٬ُش فىَُ٘. ٌ٘ح ٔفٔٗ ىهً وىبَؽ َٕخلٖ 

ّٖمخ ىهمً    ؤالف ٌٍيفخ٩ ٫ٓ وكيحُٔش حهلل وال٘ىص حؼبُٔق حالرٓ حٌىكُي، ٌَ
ّٖي يف أفىحٖ  أٍٓىد حٌز٘خٍس وحٌى٦٫ رخإلقبًُ وٛخٍ ووؤٔٗ ٌغش حإلقبًُ ر٬ي أْ ط٬

حِرخ  حٌىزمخىووٌُن.  حًٌَٓ وحٌمئٌَن حٌٌَٓ أغٕىح حؼبّّٕ: وُىكٕخ ً٘يب حٌفُ و
وحٌٌٌ ٍََِ أْ ٬ُٔٗ، ٘ى أْ طؤِالص أفال٣ىْ أٛزق ؽبخ وؿىى يف ُٛخغش حٌفىَ 

ولمي  . (6)حؼبُٔلٍ وِيٓؤخطٗ، ووٌٌه طؤِالص رٍىطخٍم وّخ َٜفهخ ٗمخف 
 (7)الك٦ ح٬ٌٍّخ  أْ ر٬ٞ أفىخٍ رىٌْ حٌَٓىي ؽبخ ِخ َ٘زههخ يف أفىخٍ ُٕٓىخ

 ْ حٌَٓىي.ٌفٍُٔىف حٌَوِخين و٘ى حؼب٬خَٛ ٌزىٌح
وؼًن ِٓ خرخ  حٌىُٕٔش حٌٌَٓ حٔظف٬ىح ِٓ حٌيٍحٓخص حٌُىٔخُٔمش هخٛمش يف   و

حألؿُخي حأُلوىل َٖٛكىح أْ حٌفٍٔفش حٌُىٔخُٔش ؿبٔىرش ٫ًٍُّخ أهنخ وخٌم٤َٕس ٬ٌٍزىٍ 
اىل حإليبخْ حؼبُٔلٍ حعبِي، و٬ٍُِّّ ِيٍٍٓ َمىى يف ٣ََك ٬ِٖزي، وِٕهُ حٌ٘هُي 

ِٖمخ حٌىُٕٔمش     َىٓظٌن ووٍُّٕيّ حإلٓىٕيٌٍ وأوٍهبخٔىّ وأغٔم٤ُٕىّ. أ
حٌُىٔخُٔش ًحهتخ فّخ ِٓ ٗه أْ أٓخٓهخ حألوي لخَ ٫ًٍ حٌٍغش وحؼب٬َفش وحٌفٍٔمفش  

                                                           

(6)Ibid., p. 78.  
(7) Ibid., p. 78; cited by Lightfoot, Commentary on the Philippians (3rd ed, 1873) pp. 268-331. 
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 حٌُىٔخُٔش حٌَٜف حٌيت أهٌص ٣خر٬هخ حٌَوكٍ حؼبُٔلٍ ٫ًٍ أَيٌ حًٌَٓ.
وٌىٓ ٫ًٍ وحل٬ٕخ حغبٍ حؼب٬خَٛ ٔٔظ٤ُ٪ حٌمىي اْ ح٤ٌخر٪ حؼبُٔلٍ حغبمَ  

ٌٗ يف وٕخثْ حٌَ٘ق ىوْ أْ َٕزين يف وؼًن أو لًٍُ ٫ًٍ حٌز٢ُٔ أهٌ حٓظمال
ِٖخ حٌٍغش حٌُىٔخُٔش فزٔزذ ٬ٟف حٌيحٌٍٓن ؽبخ طىلَّفمض يف   حٌفٍٔفش حٌُىٔخُٔش. أ
ؤُٕش حٌَ٘ق طىلُّفًخ كًَِٕخ ِئؼبًخ ٫ٓ حالِظيحى يف ًِنحع حِرخ  ِمٓ ؿهمش   

فمٕلٓ   حٌَ٘ف وحٌظفًٔن ٌإلقبًُ وحٌَٓخثً، وحػبٔخٍس يف ًٌه ال طممٖيٍ. 
رٔزذ ؿهٍٕخ رخٌٍغش حٌُىٔخُٔش حٔفٍٜٕخ حٔفٜخاًل كًَِٕخ ِئؼبًخ ٫ٓ فىمَ حِرمخ    

 و٫ّمهُ حٌَوكٍ.
وٌىٓ َ٘خ  حهلل أْ ٨٫ّش حٌُىٔخْ وفوَ ٌغظهخ وخىحهبخ وفٍٔفظهخ وػمخفظهخ 

 ُُِّلم حؼبظ٬يىس حألوؿٗ زبزى وط٤ٕفت ر٨هىٍ حؼبُٔلُش، ٌظَع حٌىُٕٔش ِخ ٘ى 
حالكبَحف وحٌفٔخى ِٕهخ وٍ٘ وؼًنس. فبخ هب٬ٍٕخ  وٛخحل فُهخ وطظـٕٖذ ٔىحكٍ

ٔفىَِّ أْ لُخَ حٌٕه٠خص حأُلوىل حؼبزىَِّس ؿيًح يف حٌُىٔخْ ٓمىح  يف حٌٍغمش أو   
حٌفٍٔفش وحِىحد وحؼبىح٘ذ حألهَي، امبخ لخِض ٌُظ٬ٖٔي ح٤ٌََك ٌظلًّ رٕمخ   
حؼبُٔلُش ح٠ٌوُ، و٫ٕيِخ وٍّض حٌَٓخٌش حٔظهً ىوٍ ح٬ٌخمل حٌىػين ر٬مي أْ  

ٍٖع حؼبُٔلُش أؾبي ِٕـِحطٗ.  و
 وس انشويبٌ:د

ميٍ ِخ ٍإَٔخ حٌُىٔخْ رٍي حؼبىح٘ذ حٌفىََش وحغبىّمش وحألىد وحٌفمٓ   ر
وحٌفٍٔفش وحٌٍغش حؼبزي٫ش، رميٍ ِخ قبي حٌَوِخْ رٍمي ح٬ٌّمً وحإلٛمالف    
وحٌمخٔىْ وحٌُٔخٓش. ففىَس لُخَ كىىِش ٫خؼبُش ولخٔىْ ِيين ِىٖكي وبىمُ  

َوِخْ وطغٍغٍض فُهُ كمىت حعبمٌوٍ. ففىمَس    ح٬ٌ٘ىد ِألص وؿيحْ حٌ
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حإلِّّح٣ىٍَش حٌَوِخُٔش ٣غض ٫ًٍ وً ٣ّىكمخص أرخ٣َهتمخ، فظٜمىٍهتخ    
وٍظبظهخ ِٓ حٌفَحص كىت حأل٤ٍٕ٣ٍ، وِٓ ٛلَح  ٌُزُخ اىل ٗىح٣ت حٌمَحَٓ،  
ٌظ٠ُ وً هٜذ حٌيوي ححمل٤ُش يف خُٓخ وأفََمُخ وأوٍورخ، ولي وخْ. فىّخ 

ٔفٌَِّص ٫ًٍ حٌىحل٪، ورميٍ ِخ ؿَي حٌمٍُ ٫ٍمً  زبٍُِٖض وٍظبِض يف أكالِهخ 
حػبَحث٢ وحٌىٍق، ح٤ٍٔمض حعبُىٕ طفظق وط٠٪ حغبيوى وطممُُ حغبٜمىْ   

حٌيت سبأل ( Milestonesوطَٛف ح٤ٌَق وط٠٪ ٫الِخص حٌفَحٓن أٌ حألُِخي )
، ألْ “وً ح٤ٌَق طئىٌِّ اىل ٍوِخ”خػخٍ٘خ حؼبظخكف. وأٛزق حؼبؼً كمُمش: 

طزيأ ِٓ ٍوِخ فظ٬َف وأٔض ٓخثَ وُ ِٓ حألُِخي طًٔن وظخرش حألُِخي ٫ٍُهخ 
ٌظزٍ  اىل ٍوِخ. وأكًٜ حٌَوِخْ ط٬يحى حٌىحل٬ٌن ربض ٤ٍٓخهنخ، فىخْ حٌَلُ 

ووخْ ٌ٘ح ولظجٌ ٬َُظّّ ػٍغ ح٬ٌخمل وٍٗ.  ،(8)ِخ َمَد ِٓ ِخثش ٍُِىْ ّٔٔش
ٍِّم ٗخٍي ََِفًُ يف وظخرٗ ٫ٓ طخٍَن ٍوِمخ خبٜمىٙ    وَمىي ح٬ٌخٌُٔ حؼبئ

ِٓ ُ٘ ربض حالِّّح٣ىٍَش حٌَوِخُٔش أَخَ أوغ٤ْٔ لُٜمَ،  حٌظ٬يح ى حٌىٍٍِّ ؼَب
ٍُِىٔمًخ يف  40ٍُِىٔمًخ: ِٕمهُ    85وًٌه يف ري  حؼبُٔلُش، أٔٗ وخْ َزٍ  

 يىًح٫م ٍُىٔمًخ يف أفََمُمخ، ومل ٬َم٢ٔ    ِ 47ٍُِىًٔخ يف خٓمُخ،   28أوٍورخ، 
 خُٓش.ِٓ حِظيحى٘خ حعبغَحيف ط٨هَ لُّظهخ حٌظخٍىبُش وحٌُٔو ،(9)ٌف٤ٌٍٔن

اْ وخْ حهلل لي ِٕق حٌُىٔخْ ِىح٘ذ حٌفىَ ٌُٔىىوح ٫ًٍ ح٬ٌخمل رخٌٍغمش  و
ََ٘ذ أٍٛذ حألهالق ووؤمبخ ؤٌَُيص أرخ٣َهتخ ٌمظلىُ   وحِىحد، فٍٍَوِخْ َو

                                                           

(8) Ph. Schaff, op. cit., p. 79 . 
 (9) Charles Merivale, History  of  the Romans under the Empire,  London 1856, 

vol. IV, pp. 450, 451,  cited by Ph. Schaff, op. cit., p. 79.  
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 - أٌ نبؾ -٬ٌخمل! واْ وخْ حٌُىٔخْ يف ٫ـَفظهُ ٨ََٕوْ اىل غًنُ٘ وّّحرَس ح
ِٓ ٌمُْ  ًٌه رخ٨ٌَٕس حألىرُش حٌفٍٔفُش، فخٌَوِخْ وخٔىح  َِ ٨ََٕوْ اىل وً 

ٍوِخًُٔخ أٔٗ ٫يو اىل أْ ىب٠٪ وًَٜن ِىح٣ًٕخ ربض حٌمخٔىْ حٌَوِخين. ووخْ 
فوَ حٌَوِخْ و٨٫ّظهُ يف حغبَود وحالٔظٜخٍحص؛ ووّخ غٍمذ حٌَوِمخْ   

 ح٬ٌخمل رخٌُٔف، كىّىٖ رخٌمخٔىْ.
وخْ ِفَوًٟخ ٫ًٍ وً أٔخْ أْ ىب٠٪ ٌَوِخ وَٕلين أِمخَ ؾبمي٘خ   و

خؼبخي ورخٌفٓ ورخعبّخي. وٌىٓ كخوٌض ٍوِخ أْ طمٍِّي حٌُىٔخْ وىبيَ ٓالِهخ ر
 يف كزهخ ٌٍفٍٔفش وحِىحد وحػب٤خرش وحٌظخٍَن وح٬ٌَ٘!

لي حٓظ٤خ٩ أوغ٤ْٔ لَُٜ أْ وبىِّي ٍوِخ ِمٓ ِيَٕمش حألو٘مخن    و
حؼبٜٕى٫ش رخ٤ٌىد حألضبَ، اىل لٜىٍ ِٓ حٌَهخَ. وحٓظىٍى وً ٍٗ  ِمٓ  

َٕٜ وحأل٫ّيس حٌٔخِمش، وؿٍذ ؽبخ ِٓ ومً  حٌُىٔخْ وَُٖٓ حؼبيَٕش رؤلىحّ حٌ
ويف ٌٖ٘ حٌغَّس ححملّىِمش   -أٍؿخ  حٌئُخ وً ِخ رٍ  ٫ٍّٗ ِٓ ربف وفٕىْ 

ِٓ حإل٫ّخٍ، ح٤ٍٔك ً٘نوىّ و٘ى ٍرُزهُ، يف رٕخ  حؽبُىمً يف ُأوٍٗمٍُُ   
 وؿٍذ ٌٗ أ٫ّيس حٌَهخَ ووً ِخ وٍٛض اٌُٗ َيحٖ.

كمىلمٗ رخٌممخٔىْ،   حٓظظٖذ حألِٓ يف وً حٌزالى وُكف٦ ٌىً ِىح٣ٓ و
وحٍطمً ِٔظىي حجملظّ٪ يف وً ِىخْ ِ٪ كمىق حغبُخس وحغبََش وحٌىمالَ،  
وىهً وً ِظ٬يٍّ ربض ح٬ٌمخد ِهّخ وخْ َِوِٖ، وريأص ط٤ً حؼبئُش ٫ًٍ 
ُٖ حٌٔالَ وح٤ٌّؤُٕٔش؛ فخٔفظلض ح٤ٌمَق   ح٬ٌخمل حٌَوِخين يف وً حألكبخ ، و٫

  حالِّّح٣ىٍَش، وًٌه ربض وحِظيص حؼبىحٛالص ٌٍٔفَ وحٌظـخٍس يف وً أكبخ
ٍحَش حٌمُخَٛس. ووخْ ألٌ أٔخْ أْ َٔخفَ اىل خهَ حٌئُخ خًِٕخ و٬ِٗ ذبخٍطٗ: 
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حٌٌ٘ذ وحؼبخّ وحألكـخٍ حٌىَيبش، ُطًَٓ ِٓ حٌَ٘ق اىل ٍوِخ ىوْ هىف، 
 وربف وسبخػًُ وأ٫ّخي حٌٕمٖ ِٓ حٌُىٔخْ اىل ٍوِخ.

ُِهو خد! وأىق وٛمف  ٛخٍ ح٬ٌخمل ووؤٔٗ ِيَٕش وحكيس ربض ُكىُ كىُُ 
ِّ٘خ وؾبٔي٘خ َُّىمٓ أْ   ٍِ٘خ وغٕخ٘خ و٫ فبىٓ أْ ٜٔف رٗ ٍوِخ ِ٪ ٣َُٔلهخ وذبَّخ

 َُمَأ دبٕظهً حٌيلش وحٌىٟىف يف ٍإَخ َىكٕخ حٌال٘ىيت ٫ٕيِخ وٛف ٓمى٣هخ:
ـٖمخٍ حألٍٝ   »+  وُٓزىٍ وَٕىف ٫ٍُهخ ٍِىن حألٍٝ ... وَزىمٍ ُط

 ِخ ر٬مي، ر٠خث٪ وَٕىكىْ ٫ٍُهخ، ألْ ر٠خث٬هُ ال َ٘ظََهخ أكْي يف
ِٓ حٌٌ٘ذ وحٌف٠ش وحغبـَ حٌىمَمي وحٌٍئٌمئ وحٌَزمِِّ وحأُلٍؿمىحْ     
وحغبََمَ وحٌٔمَِِ، ووً ٫مىٕى ػُينٍّ، ووً أخٍ  ِٓ ح٬ٌخؽ، وومً  
أخٍ  ِٓ أشبٓ حػب٘ذ وحٌٕلخّ وحغبيَي وحؼبََِ، ولَفًش وخبىًٍح و٣ُزًخ 

وهُاًل، وَِوزمخٕص،  وٌزخًٔخ وطبًَح وَُظًخ وظبًٌُح ؤك٤ًَٕش وهبخثُ وغًّٕخ 
 (43-9: 48)ٍإ « وأؿٔخىًح، ؤفىّ حٌٕخّ.

ٌٖ ٛىٍس ؼبيي حطٔخ٩ حٌظـخٍس وح٨٬ٌّش وحٌٔالَ وحألِمخْ وح٬ٌميي   ٘
وحٌمىس وحٌُٔخٓش حؼب٠ٕز٤ش رخٌمخٔىْ حٌيت وخٔض ط٠فُٗ ٍوِخ ٫ًٍ وً ح٬ٌخمل 

 ًٌه وٍٗ كُّٕخ ؤٌَُي حؼبُٔق!! -
ِٓ حٌّٔخ  ووؤْ ح٬ٌمخمل   مي حٔفظلض أرىحد ح٬ٌخمل وٍٗ يف وؿٗ حِيتف

ََُفٗ ٫ًٍ ر٠٬هخ حٌز٬ٞ مشخاًل  ٛخٍ رُظًخ وحكيًح، حٍطف٬ض ِٕٗ حغبىحؿِ وحٔفظلض ُغ
 ويبًُٕخ وَٗلًخ وغَرًخ و٫ٍُهخ ألىحّ حٌَٕٜ، ُطلٍُِّ حِيت وُطٍِّّٔٗ ِفخطُق حٌيحٍ.

 ٘ىٌح رخص ح٬ٌخمل وٍٗ ِهًُٖؤ ٌٍز٘خٍس رخإلقبًُ وظبخ٩ ٛىص حهلل.و
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 استعدادًا جمليء ادلسيح:
 املسيح عطاء اآلب للبشرية

 ادلسيح قرتان الثشريح:
، ثعذ ؤْ لذَّعهب، مث الزيع «عدُٕخ اٌجؾشَخ»فٕع اٌشوذ اٌمذط ِٓ ِشمي 

ُٓ خبفًب ٌٗ ووزَّذٖ ثٗ٘ىرٗ، وعلٍمّٗ ٌلجا اخليلبح     ِٕهب ُلشثبًٔب خعٍٗ اٖث
 عًٍ اٌقٍُت.ٌريفعىٖ لشثبًٔب عٕهُ وسغًّب ِٕهُ 

احلىُّخ ِشمي اززفظذ ثغش اٌمشثبْ بىل ؤْ زبْ ولذ رمذميلٗ، ولجلً   
!! واٌُىَ «ؤظِهِش ٔفغه»اٌغبعخ ادلعَُّٕخ ثمًٍُ وبٔذ ووإهنب رمىي ٌٍّغُر: 

حنٓ ٍٔزف زىي ادلزود ٌٕفشذ ثمشثبْ زُبرٕب، لىح وهٕىرٕب اٌزٌ ثلٗ ٍٕٔلب   
 خشاءح ولذوًِب بىل عشػ اهلل.

ح خجض اٌىخىٖ، وعىك اخلجض اٌغبخٓ اٌلزٌ ولبْ   فبٌُىَ َثُيٍَذ ِبئذ
ٖم ورعزشَٗ اٌّّودح، وبْ ُٔغٍ حلظلخ   َنعٗ اٌىب٘ٓ عًٍ ادلبئذح وِب َىؽه ب
ؤفبثٗ اٌعيت، عىك ٘زا اخلجض وٌَُِذ اجلغذ أذلٍ اٌزٌ ؤؽعً ٔلبس اهلل    
َْ زتٍّ ِب َفزإ َنيشَ اميشاًِب زىت َإيت عٍلً   اٌمٍىة اٌجبسدح، فَمٍَجهب ؤرى

يُخ أٔغبْ!! ٘زا اجلغذ ادلٍزهت ثبٌٗ٘ىد اٌزٌ فلش  ثلشودح   وً خ
ِٓ َغّع   اٌمجىس فىرٗ! َِ  ادلىد، فإلبَ اجلغذ زُِّب، ِب صاي َمُُ وً 

حبغت ِعٕب٘ب اٌعٌّّ(، اخلجض  -ُوٌذ لشثبٕٔب   ثُذ حلُ )ؤو ثُذ اخلجض 
ِٓ َإوٍٗ َٕيجع عٍُٗ خلز  َِ ُ احلٍ إٌبصي ِٓ اٌغّبء اٌزٌ خزّٗ اهلل، ووً 

.ًٖ  اٌشوذ فُقري رثُسخ زَُّخ ولشثبًٔب ِمجى
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ٖم روو اٌقفخ اٌىهٕىرُلخ، واِْ   وبْ خجض اٌىخىٖ ٖ َإوٍٗ   اٌمذمي ب
ًٗ ٌىً وازذ، ْْ ادلغُر لبدس ؤْ رنعً وً وازذ وبًٕ٘ب  فبس ادلغُر ِإو
هلل احلٍ! و٘ىزا ؤفجر لشثبْ ادلغُر مبثبثخ ِغسخ خذَذح، وللشْ د٘لٓ   

 !!«لذٌط ٌٍشة»وَزىّْج اٌشوذ ثةوًٍُ  ّٔدخ، ميغر اٌمٍت
 ادلسيح رجاء الثشريح:

ادلغُر سخبء اٌجؾشَخ ادلزدذّْد، اٌزٌ ِهّب ؤزبه اٌجؾشَخ ظٌَٗ وجتّلٌذ  
فهى َظً إٌىس اٌزٌ َغزيُع ؤْ َنٍء داخً لٍت ولً بٔغلبْ ٌُجلذّْد    
ثغٍيبْ َلهَّبس وً عزٍّخ ووً ؽهٍّ، وؤْ َؾُع   أزغبط اجلبِذ زشاسح 

 ، اٌيت جتعً ِٓ ثٍُح ادلؾبعش لىح حتشّْن اْسك ثإعش٘ب.اٌفشذ
ُُِْ، رشصذ   وىسح ظٗي  فمجً رلٍء ادلغُر، وبٔذ اٌجؾشَخ، ممثمٍخ   ا
ادلىد حتذ ثشودح اٌظٍّخ اٌشوزُخ وظٗي اٌعذَ، زىت ؤؽشق عٍُهُ فدلش  

 َىَ ادلغُر عًٍ فىد ُثِؾشي ادلٗئىخ.
ُُِْ فمو ثً وثٕى بعشائًُ ؤٔف غهُ، ادلىاُّ عٕهُ ثلجا ادلٍىلىد،   وٌُظ ا

وؤثٕبء إٌىس، وادلبعىني مبفبرُر ادلعشفخ، زىّبء بعشائًُ، ادلزعٍِّّني   ٍِىلىد  
اهلل، ؤثٕبء أْجُبء، ؤفسبة اٌعهىد وادلىاعُذ، وادلؾشّْعني ٌٍفنٍُخ ؤبِىط اٌّّ؛ 
 ٘اٖء وٍهُ خَُُّ عٍُهُ ظَٗ ادلىد واجلهً، ثً وُؤغٍك عٍلُهُ رتُعلًب    
اٌعقُبْ، ٌىٍ َظهش ؤٔٗ ثذوْ ادلغُر ٌُظ ٍِىىٌد وٖ ٔلىٌس وٖ ِعشفلخ وٖ   
ٌُ وٖ سخبٌء   عهٍذ وٖ لُّخ ٌزؾشَع ؤو فنٍُخ ؤو ٔبِىط ؤو ثشٍّ!  زىّخ وٖ عٍ
برًا، فُب ٌفشززٕب ثبدلغُر اٌُىَ! فهى وزذٖ َىفُٕب، ْٔٗ لذ رعَُّٓ ٌٕب ِلٓ  
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ا ولذاعًخ وفذاًء ِٓ اهلل؛ ثً وِبرا ثعذ اهلل ؤْ َىىْ ٘ى ثشَّٔب. فمذ فبس ٌٕب ثشِّ
ادلغُر و٘ى اٌزٌ فُٗ وً وٕىص احلىّخ وادلعشفخ؟ فسُّٕب ٔمجٍٗ ؤُغىٕٗ   
لٍىثٕب، َقري لٍجٕب حبذ رارٗ ٘ى وٕلض اٌقٗذ اٌزٌ ِٕٗ ختشج اٌقلبحلبد،  
ثً وَقري َُٕجى  ٔعّخ َُفُل ِٕٗ اٌشوذ اٌمذط وً ِعشفخ ووً فهُ ووً 

 ولبس وسصأخ وُزت.
ًٍ زٍ،  ٌمذ فبس ٌٕب ادلغُر ٔبِىعًب حبذ رارٗ، ٖ ثىٍّبد ِىزىثخ ثً ثفع
َغُيش عًٍ رفىرئب وبسادرٕب وعٍّٕب ووً زُبرٕب، زىت رٕزلهٍ وٍلهب بىل   
ِؾُئزٗ ادلجبسوخ خلٗفٕب ِٓ ٘زا اٌذ٘ش، ورٌه عٕذِب ٔمجٍٗ ؤزمجً ِؾلُئزٗ  

 ثىً سمب ورغٍُُ.
ادلجذعخ ٘زٖ اٌيفىٌلخ   بْ ىبعخ ادلغُر ٌّة وبٔذ   بزذي فىس٘ب

ادلغزغٍّخ ٌُذ اهلل   وعو زلُو اٌؾش اِدٍِ، وٌىٕهب ُزفظذ ِٓ ولً  
ؤري ثىً زىّخ وفيٕخ. و٘ىزا ُدعُٕب حنٓ ؤْ ٔىىْ   ىبعخ اٌيفىٌخ عُٕهب 
ًَّ ٌزذثري زىّزٗ، ٌُّىِّٕٕب ِٓ ٍِىىرٗ  حتذ رذثري عٕبَخ اِة اٌغّبوٌ، ٌٕا

 ٗ.اْثذٌ، وٌُُظهش فُٕب ِغشَّح ِؾُئز
 ادلسيح فرح الثشريح وقىَّهتا:

ادلغُر خبء فشزًب مسبئًُب ٌٍجؾشَخ، فُٗ ختزٍو ؤفىاد ادلشّّْٔني ِلٓ ثلا   
اٌجؾش ِع ؤفىاد ادلٗئىخ ثٗ رفشَك، رؾذُّذنب ِعًب سئَب وازذح ٍ٘ احللت  
اْثىٌ ادليٍك، اٌفبئك احلٕبْ واٖرنب ، اٌزٌ جتغَّذ   َغى ، ٘ذَخ ؤثذَخ 

ٌ فُٗ اعُزعٍٕذ وً زىّخ اهلل ووً رلذثريٖ، ٌُىلىْ   ٌجا أٔغبْ، اٌز
ادلغُر زبًِ رلذ اِة وادلزمجًّْ ٌىً عجبدح هلل، واٌزٌ فُٗ َٕزلهٍ لقلُذ   
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 اخلٍُمخ وّب ثذؤد ثٗ.
ًٗ ثٗ لىح، وؤهنً زُبرٗ عٍلً   َغى  ادلغُر ثذؤ زُبرٗ عًٍ اْسك ىف

ًٗ اٌْف واٌُبء، ثذاَلخ   اْسك ثبٌمُبِخ ِٓ اِْىاد ثىً لىَّح؛ ٌُثجذ ؤٔٗ فع
وً ؽٍء وهنبَخ وً ؽٍء، زىت جنذ فُٗ وً لىَّرٕب   ِٕزهً معفٕب، مث جنذ 
ًٌ ٌفخش اٌمىح واٖرنب  ِعًب. و٘ىلزا   فُٗ ِٕزهً معفٕب   لىَّرٕب، ْٔٗ زبِ
َغيٍِّ ادلغُر معفبد أٔغبْ ادلزىؽّْر ثبدلغُر، وَىؾف عزش أٔغلبْ  

 ادلزمىٌّْ ثٕفغٗ.
َّ ؤْ معف اٌيفىٌخ  ٘ريودط ادلٍه ؤساد ؤْ َمزً اٌيفً َغى ، ْٔٗ ظ

فشفخ ِىارُخ ٌغُفٗ اْزتك. وٌىٓ معف اهلل َغزسًُ ؤْ َمع   ِزٕلبوي  
(. 52: 1ولى  1) «فنعف اهلل ؤلىي ِٓ إٌلبط »رسا  اْزتك واٌظبمل، 

 وعًٍ اٌقٍُت وثبٌقٍُت اهنضَ اٌؾُيبْ ٘ضميخ ؤثذَخ.
واٌجيؼ واٌغٍيبْ، ثلً  أٔغبْ حبذ رارٗ معُف، ِهّب ثٍغ ِٓ اٌمىح 

ِهّب ثٍغ ِٓ اٌمذاعخ واٌّّ واٌزمىي؛ ؤِب اٌمىح احلمُمُخ، اٌمىح اٌيت رظً ؤثذًا 
ٖم ِٓ ادلغلُر ثبٌٕعّلخ    لىح واٌيت ختشج ِٕهب وً إٌقشح، فهٍ ٖ ُرغزّذ ب
رلبًٔب، ورٌه زُّٕب َآِ أٔغبْ وَزسممك دتبًِب ِٓ معفٗ وَُإط وٍُخ ِٓ 

ٔغبْ ووعبئً رغٍُّجٗ ادلقيٕعخ ثبٌعمً وادلبي واحلٍُخ. وً اعزّبد عًٍ لىح أ
 فسُٕئز َغزّذ لىح ادلغُر ٔفغٗ ِٓ ِقبدس٘ب أذلُخ غري احملذودح.

 ادلسيح عزاء الثشريح:
فلىرًب ِلٓ    -ثعذ خيُئخ آدَ  -مبُٗد ادلغُر مسع أٔغبْ ْوي ِشَّح 
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زا اٌُىَ ْٔٗ اٌغّبء َعضٌّْ لٍت أٔغبْ وَذعىٖ ٌٍغَٗ واٌغشوس. ِجبسٌن ٘
َىَ عضاٍء ٌٍجؾشَخ، ولىح عشوس لبدسح ؤْ حتىّْي دائًّب وثبعزّشاس وً ؤزضاْ 

 أٔغبْ بىل سخبء.
بْ اٌمبست ٌٍٕجىاد اْخريح، وخبفخ ثعذ بؽعُبء إٌيب، ٌُُقذَ ِلٓ وثلشح   
اٌىَٗد واْزضاْ واٌزهذَذاد اٌيت فجَّهب أْجُبء اٌىازذ رٍى اِخش عًٍ ٔقُت 

ُُِْ وا وزٍ » ،«وزٍ ِٓ خهخ ...»، «وزٍ ِٓ خهخ ...»ٌؾعىة: وً ا
؛ زىت ٌُىبد لٍت أٔغبْ َٕخٍع ِٓ فشه اٌزهذَذاد اٌغلّبئُخ  «ِٓ خهخ ...

اٌغبمجخ ... وٌىٓ ؽىشًا هلل اٌمبدس عًٍ وً ؽٍء اٌزٌ ؤهنً عهلذ اٌغنلت   
ُُِْ َىَ ِلُٗد   واٌىَٗد، وفزر ففسخ خذَذح وٍُخ دلقري وً اٌؾعىة وا

ُُِٓ ورلذًا ٌؾعجه بعشائًُ.»ادلخٍِّـ:   (!35: 5)ٌى  «ٔىس بعْٗ ٌ
)بػ  «عضُّوا عضُّوا ؽعيب.»ِب ؤرتً بؽعُبء وِب ؤسو  فىرٗ ادلعضٌّْ: 

04 :1) 
(، 50: 111)ِض  «٘زا ٘ى اٌُىَ اٌزٌ فٕعٗ اٌشة. ٔجزهح ؤفشذ فُٗ»

ْٔٗ َىَ خٗؿ رلَّبين، َىَ فذاء ِٓ ٌذْ اهلل، َىَ عهذ فبدس ِٓ ىلش   
ٖم ثزمذمي خغذ ىب٘ش ِلٓ  وازذ ٘ ى اهلل فمو، ؤِب أٔغبْ فٍُ َؾزشن فُٗ ب

ًّّْ عهذٖ ثزساعٗ ٘ى!!  اٌعزساء هلل ٌُزخزٖ خُّخ زنً فُهب ٌُى
 حنٓ ؽشوبء فعٍُىْ   اٌعهذ اجلذَذ، وٌىٓ ٖ وّغئىٌني وبدنب وّزمجٍّْني!

َب ذلزا اٌغخبء   اٌؾشوخ! وَب ٌٍزغبً٘ ادلفشه! فبٌذَ ادلغفىن دِٕلب،  
ؤزتش لبين ٍِزهت، وٌىٓ اٌمىح اٌيت فُٗ بذلُخ فبئمخ اٌفعً وادلفعىي، ٘ى خغذ 
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ٍْ وازذ.  و٘ى دَ زبًِ ٌنعفٕب وزبًِ ٌمىح خٗفٕب   آ
ٍَّىا، فبدلىٌىد ٘ى اثٕىُ و٘ى سثىُ! ٘ى احلبًِ  أظشوا بىل ثُذ حلُ ورإ

رٍجظ  ٌيجُعزىُ و٘ى ادلمذّْط ذلب واٌفبدٌ. اٌُىَ ٌجظ اٌٗ٘ىُد ىجُعزٕب، ٌىٍ
ىجُعزٕب اٌٗ٘ىد. اٌُىَ حتىَّي اٌنعف بىل لىح، واخليُئخ امّسٍذ، وزً 

 ِىبهنب ثشّّ ؤثذٌ.
 ادلسيح حياتنا اجلديدج:

ُِٗد ادلغُر ٘ى اٌزٌ ٔجذؤ ثٗ عٕزٕب ؤو عٕخ اٌشة ادلمجىٌخ، ثً ٔجذؤ ثلٗ  
زُبرٕب   اهلل وخٗفٕب اْثذٌ. ٍ٘ زُبح َغُّهب اٌىزبة زُبح ؤخشي، ذلب 
مسبد سوزُخ ٖ ختنع دلاثشاد ٘زا اٌضِبْ، وٖ رغزّذ ععبدهتب ِٓ اجلغذ: 

 (11: 5)َى  «أمنىا ٘زا اذلُىً و  ثٗثخ ؤَبَ ُؤلُّٗ.»
  »وبْ وبٔذ احلُبح اٌيت عبؽهب ادلغُر عٍلً اْسك ٘لٍ زُلبح    

، ووبْ ذلب وً اٌغّبد اجلغذَخ وخنعذ ٌىً ادلاثشاد اٌضِبُٔخ، «اجلغذ
بٖ ؤٔٗ ثبٌمُبِخ ثجذ ؤهنب وبٔذ زمًّب ٌُغذ ِٓ اجلغذ وٖ ثبجلغذ، ثً زُبح 

فةْ احلُبح ُؤظهشد، ولذ سؤَٕب ؤؾلهذ  »بذلُخ ُؤظهشد   اجلغذ وزغت: 
 (5: 1َى 1) «وخنّّوُ ثبحلُبح اْثذَخ اٌيت وبٔذ عٕذ اِة وُؤظهشد ٌٕب.

٘زا اٌغش أذلٍ ادلزنبعف لىح وعّمًب ثذؤ ثغُيًب   ثُذ حلُ ووإٔلٗ  
ىجُعٍ، وٌىٓ اعُزعٍٓ عدجٗ واعُزعٍٕذ آَزٗ اٌُعظًّ َىَ اٌعّبد   اْسدْ، 

َخ للذ جتغَّلذد،   ٌزٌه ُعٍُ َمًُٕب ؤْ ادلىٌىد   ثُذ حلُ ٘ى احلُبح اْثذ
زغت ِغشَّح اِة، و٘ى ؤلٕىَ اٖثٓ فبس ِزإٔغًب. ٌزٌه وبْ ِٓ زىّلخ  
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ُْوىل ؤْ رعُّْذ ٌٍُّٗد واٌغيبط ِعًب   َىَ وازلذ ثبعزجلبس ؤْ    اٌىُٕغخ ا
ٌْ ٌغش ادلُٗد اْصيل اٌمبئُ   ادلُٗد اجلغذٌ، حبُث ؤٔٗ  اٌغيبط ٘ى اعزعٗ

 قً ؤزذذنب عٓ اِخش.ِٓ غري ادلّىٓ ثً وِٓ ادلغزسًُ ؤْ ٔف
وعًٍ ٔفظ إٌّو دتبًِب حنٓ ٔجذؤ زُبرٕب أذلُخ، اٌيت ٍ٘ احلُبح احلمُمُلخ  
واْثذَخ، ثبدلعّىدَخ عٕذِب ٔإخز سوذ ادلغُر ؤٌ سوذ اٖثٓ، ؤو عًٍ وخٗ 
ؤدق سوذ اِة، ادلٕجثك ِٓ اِة   اٖثٓ اٌزٌ ٍَُذٔب ِٓ خذَذ ؤو ٍَلذٔب  

ِٓ اٌجذء هلل. و٘ىزا رجلذؤ احلُلبح اْثذَلخ    ثبُٔخ، ؤو عًٍ وخٗ ؤدق ٍَُذٔب 
رزسشَّن ورّٕى   ؤزؾبئٕب عشِّا، فٕجزذت ٔعُؼ ِع ادلغُر   اهلل زُبح ؤثذَخ 
رزخيمً وً ِاثِّشاد ٘زا اٌضِبْ ورزدبوص وً عُىة ؤمبئـ اجلغلذ، ٖ  
رضَذ٘ب ٘زٖ ورٍه بٖ ومىزًب وُلشثًب ِٓ خى٘ش٘ب أذلٍ اٌمبدس ؤْ َجزٍلع  

بد اثزٗعًب، زىت َزدٍمً اجلى٘ش اٌشوزٍ ثىً رتبٌلٗ ووّبٌلٗ   ادلىد واٌفغ
أذلٍ، وزُٕئز َهزف وً ٌغبْ ثعظّخ سزتخ اهلل   ادلغُر اٌزٌ علىَّك  

 أٔغبْ عٓ وً معفٗ وؤدلٗ ودِىعٗ فشزًب وعضاًء وعشوسًا.
 ادلسيح تكُر اخلليقح اجلديدج:

اٌُىَ ُوٌلذ   اٌُىَ ُؤخقجذ اٌجؾشَخ ثعذ عمُ اٌشوذ اٌزٌ ؤفبة ؤثىَٕب.
ٌٓ َُذعً بذلًب ؤثذًَب!! حنٓ ٔعُّْذ اٌُىَ عُذ ثبوىسح ذتش اٌجؾشَخ اٌزٌ  ٌٕٔغبْ اث
فبس ثىشًا ثني بخىح وثريَٓ وسؤط وُٕغخ سوزُخ ًِء اٌغّبء. ٘لزا ٘لى   

واثلٓ اهلل ثلأْ    -ثبٌزذثري  -اٌىعُو اٌىزُذ ثُٕٕب وثني اِة، ْٔٗ ؤخىٔب 
َؾفع   وً رٔت ووً ملعف  وازذ! لبدس حبك وخذاسح واعزسمبق ؤْ 

ِٓ خهزٕب، ْٔٗ اسرنً ؤْ زنًّ ؤِبَ اِة وادلٗئىخ وً خيُئخ أٔغلبْ  
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وَزمجًَّ عٕهب وً رعُري وعمبة. وثعذ ؤْ ؤوًّ وً ريهري ٖصَ ٌيجُعزٕلب  
 ؤٌجغٕب خغذٖ اٌيب٘ش ٌٕظهش ثٗ ؤِبَ اِة ثٗ عُت وٖ ٌىَ.

ٌ فُٗ عٍمّٕب خغلذٔب  فّجبسٌن ٘زا اٌُىَ   عذاد وً ؤَبَ أٔغبْ، اٌز
ٌٍشوذ اٌمذط ثىاعيخ اٌعزساء ٌُإخزٖ ادلغُر عٕب وَقلُّْشٖ ٌلٗ خبفلخ،    
فُزشاءي ؤِبَ اِة ثٗ ِقبحلًب وً بٔغبْ فُٗ!! وِجبسٌن ٘ى وً بٔغبْ ٌلٗ  
سوذ ادلغُر ثبٔميبْ، ْٔٗ ٌٓ َعىد َظهش ثعذ   خغذٖ ادلُذ اٌفبعذ ؤِبَ 

ي ثٗ، فُٕبي ٔعّخ وزنً عٍُٗ رللذ  اِة، ْٔٗ عُُِعَيً خغذ ادلغُر ٌُزشاء
 اهلل.

 ادلسيح عطاء احلة وهثح االتضاع:
ِجبسٌن اِة اٌزٌ ؤعٍٓ ٌٕب زجٗ ووؾف ٌٕب ارنبعٗ   ؽخـ َغلى   
ادلغُر، ْٔٗ ٌُظ فمو ثةعْٗ عشَّفٕب ثبٌغش اٌزٌ اززفظ ٌٕب ثٗ   لٍجٗ، ثً 

و عٓ عش زت ثةسعبي اثٕٗ اٌىزُذ احملجىة. وادلغُر ؤرً ٖ ٌىٍ َعشّْفٕب فم
ّّْلً ثلٗ    اِة ِٓ حنىٔب وٖ ٌىٍ َعٍٓ ٌٕب عٓ عش ارنبعٗ اٌزٌ َلِجٍَٗ ٌُى

ٔفظ زلت اِة عيلبًء ِزدغّْلذًا     يعطيناخٗفٕب فسغت، ثً وٌىٍ 
عش ارنبعٗ ٌىٍ َىىْ لىح عبوٕخ فُٕب رنّٓ خٗفلٕب   ويهثناٍِّىعًب، 

غٗ، وٖ ميىٓ مّبًٔب وٍُِّب. ؤِب عيبء احلت و٘جخ اٖرنب  فهّب   ادلغُر ٔف
اٌزعشُّ  عٍُهّب ثذؤٗ، وٖ ميىٓ احلقىي عٍُهّب ِٕفقٍني علٓ ؽخقلٗ   
احلٍ، وٖ بىل حلظخ وازذح ؤو ىشفخ عني. فبحلت اٌزٌ َعيُٕب بََّبٖ ادلغلُر  
٘ى اٌشوذ اْثىٌ ادلٕغىت فُٗ، واٖرنب  اٌزٌ َهجٕب بََّبٖ ادلغلُر ٘لى   

 خغذٖ ادُلهبْ ادلنشوة آّشوذ ادلُذ احلٍ!
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ِِّب  ِبرا ٖم زجِّب خبٌقًب ٍِفىفًب ثبرنب  ِزً٘، وُؤ ٔشي   ثُذ حلُ اٌُىَ ب
ٖم ِٗئىخ رقعذ ورٕللضي علّّ    عىشي ثبٌشوذ ٖ رعٍ ِٓ ؤمل ادلخبك ب
اٌغّبء، وخغذ٘ب ادلزعت ادلٍمً عًٍ رّْ ادلزود! اٌيفً ٘ى اثٕهب دتبًِب، و٘ى 

ْصيل اٌمبئُ   احلبًِ ٌىً ففبد أٔغبْ وىجُعزٗ، وٌىٕٗ ٘ى ٘ى اٖثٓ ا
 زنٓ اِة ظهش ِزدغّْذًا ٌُدّع   ؽخقٗ وً ِب ٌّة ووً ِب ٌٕٔغبْ.
ٖم زنىسًا بذلًُب، ِنّىٔٗ احلت، ووعٍُزٗ  ِبرا ٔشي   ثُذ حلُ اٌُىَ ب
اٖرنب ، وغبَزٗ اخلٗؿ، وحنٓ ِىمى  ٘زا احلت، وىجُعزٕب وعٍُخ ٘زا 

٘زا اخلٗؿ وعٍّٗ؟ حنلٓ  اٖرنب ، وخيُئزٕب ورٌُّٕب وِغىٕزٕب ٍ٘ ُِذاْ 
اٌُىَ ِىمى  ثُذ حلُ، حنٓ ٔعُّْذ عُذ احلت اْثىٌ، ؤيلىّْة اٌجؾلشَخ   

 ادلغىُٕخ اٌيت فبسد ِغىًٕب ٌٗ٘ىد، وهنًٍِّ ٌٍخٗؿ اٌزٌ فبس.
فّب ؤعدت ٘زا احلت واٖرنب  ثقىسرُهّب ادلزدغذرني، اٌٍزني فبسرب 

مبدلشد لجىذلّلب ؤو      حلظخ ادلُٗد لىرني خذَذرني زبمشرني   ىجُعزٕب
 اٌشمً ّّٔب!

 ادلسيح عريس الكنيسح:
 ادلُٗد عُذ اٌىُٕغخ اْوي اٌزٌ فُٗ رعُّْذ دلُٗد عشَغهب.

  ٘زا اٌُىَ افزمذ اهلل وُٕغخ اٌََّّّخ )اٌعهذ اٌمذمي( اٌعبلش، اٌليت دتخَّنلذ   
ٖم ؽعجًب خبفًُب ِبد   اٌمفش واٌجمُخ   فغذوا.ثقشاش أْجُبء وعىٍَهُ، ومل رٍِذ ب

اٌؾعت ادُلْمَزىن؛ فغشُّ ثُلذ   -وُٕغخ اْثشاس  -اٌُىَ فبس اٌىعذ مبُٗد 
حلُ ُوؾف ٌٕب ثبدلعّىدَخ، وُِٗد اثٓ اهلل ثبجلغذ ؤعيبٔلب زلكَّ ادللُٗد    
 ثبٌشوذ. فبٌُىَ ٘ى عُذ اٌىُٕغخ، ٘ى عش ِعّىدَزهب ولىَّح لُبِهب ودواِهب.
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، ؤو مبعىن آخش (1)عىَّْٓ ٌٍظهىساٌىُٕغخ   ؤفً اٌٍغخ اٌُىٔبُٔخ ِعٕب٘ب ادلذ
ادلذعىَٓ ٌٗٔزمبي ِٓ غري ادلٕظىس ٌٍّٕظىس، دتبًِب وّب ُدعٍ اثٓ اهلل ٌلٍُيب  
ٔذاء زت اِة اٌغّبوٌ ٌٍظهىس واٖعزعْٗ ِٓ غري ادلٕظىس ٌٍّٕظلىس.  

ظهلشد  »فبٌىُٕغخ رغزّذ امسهب وزمُمزهب ِٓ َىَ ادلُٗد أذلٍ اٌزٌ فُٗ 
(. اٌُىَ حنٓ ِذعىوْ ٌٍظهىس 11: 5)يت  «ُّع إٌبطٔعّخ اهلل ادلخٍِّقخ جل

ممثمٍخ   خىلبد ادلٗئىخ  -عًٍٕب ثفشذ وثؾبسح، وّب ظهشد وُٕغخ اٌغّبء 
 ورشاءد ٌجا اٌجؾش. -

حنٓ ٔعٍٓ ؤفىارٕب ادلىزىِخ داخً لٍىثٕب، ثزغجُر عٍا   وعو اٌىُٕغخ، 
ُ ٌٕب؛ ُ٘ ؤعٍٕىا ٌٕب ٌٕعٍٓ فشززٕب ٌذي ادلٗئىخ، وشدّْ فعً واعزدبثخ ٌجؾبسهت

 ُثؾشي ادلُٗد ِشَّح وحنٓ ٔعٍٓ اعزدبثزٕب ورشدَذٔب ٌٍُجؾشي َىًُِب وبىل اْثذ.
وٌىٓ ٌُظ ثبْفىاد واحلٕبخش فمو ُرعٍَٓ اٌُجؾشي ؤو رٕيك اٌىُٕغلخ  
ورجؾّْش، وٌىٓ حبُبح ؤرمُبئهب وُعجَّبد٘ب. وُ٘ وبْ عبؽىا وِلبرىا فلبِزني،   

ِهُ وأَخ ٖعزدبثزهب حللت اهلل ادلعٍَلٓ     وٌىٓ اٌىُٕغخ رغزيُع ؤْ رمذ
ادلزود، وّب رغزيُع ؤْ رمذِهُ وّٕىرج ِزىامع جنر   اعزعْٗ رىامع 

 ادلٍفى  ثبخلشق!
 اٌفشذ اٌُىَ ٘ى لىَّرٕب وادلغشَّح ٍ٘ ىعبِٕب.

(4111) 

                                                 
مبعىن َذعى ؤو َغزذعٍ ٌٍّثلىي   kkalšw™ِؾزمخ ِٓ اٌفعً kklhs…a¢  وٍّخ بوٍُغُب( 1)

 واٌظهىس.
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 سالٌم لِك يا بيت حلم

 َب ٌٍزؼؽُّفبد اْثىَخ اٌشدُّخ!!
٘ى خٍمٕب وٖ َضاي حيًّ ِغئىٌُخ إُٕٔٔب، وَهزُ جذِّا ثأدىإٌب، وٖ َؽُك 
أْ َشي أوٖدٖ ربذ ظٍُ أو ُعخشح أو ظُك، ْٔٗ يف وً دابي ظاُمهُ   

ِٓ ميغهُ وأٔٗ ميظ دذلخ ػُٕٗ. َِ  َزعبَك جذِّا ... و
ىَّح اٌشدُّخ اٌيت متٓ ؼجُؼزٗ اجملُذح أسعً ٌٕاب  أٌُظ ثغجت رؼؽُّفبد اْث

اثٕٗ احلجُت ٌُزجغَّذ وَزأٔظ وَصري ربذ آِٖٕب وٍهب ثؼُٕهب، فٗ َؼىد اِة 
َزشبسن ِؼٕب يف آِٖٕب رشبسوًب ِؼٕىًَب فمػ، ثً رصري ادلشبسوخ ِشابسوخ  

 فؼٍُخ دمُمُخ يف جغذ اثٕٗ!!
ِٓ را َغزؽُغ ثؼذ رٌه أْ َٕغً دٕبْ اْثىَّ ح اٌيت افزمذٔب هبب يف ادلغُخ َِ

ِٓ را َزعبَك ئىل دذ اٌززُّش ِهّب ثٍغذ شذَّح اٌعاُمخ،   َِ أو َزجبٍ٘هب؟ أو 
 ثؼذ أْ ػشفٕب ثزأوُذ أٔٗ َزعبَك ِؼٕب وِثٍٕب؟

وئْ وبٔذ أٔىاس ثُذ حلُ يف ٘زٖ اَْبَ ادلجبسوخ ذبزة أثصبس لٍىثٕاب  
ًُّ يف أرلبد اٌجٕىَّح ادلٍّىءح دجِّب و عًِٗب، فاْ أصىاد ادلٗئىاخ ٖ  ثشذح ٌٍزأ

َّ جذِّا أْ أرىَُّ ِؼؽًُب اجملذ هلل اِة يف اْػبيل، ِىشًِِّب ِشبػش  رضاي رٍخُّ ػٍ
 اْثىح ادلزؼؽِّفخ اٌيت صبسد ِٕهب ٘زٖ ادلغشَّح وإٌؼّخ ادلزعبػفخ.

ًٖ؟ ِٓ را َغزؽُغ أْ َزمذََّ ئىل ثُذ حلُ ئْ مل جيزثٗ اِة أو َِ  و
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ِٓ را لذ ص َِ  بس يف اٖثٓ ومل َغجك أْ اخزبسٖ اِة؟أو 
 ٘زا ٘ى ػُذ اٌجٕىَّح دمًّب، و٘ى ػُذ اْثىَّح ثبٌعشوسح.

فاْ اِزٓد لٍىثٕب دبشبػش ادلغشَّح ثبٖثٓ، فٍٕب أَعًب ششوخ ِاغ اِة يف  
(، شلجِّاذَٓ  31: 1)ِذ  «٘زا ٘ى اثين احلجُت اٌزٌ ثٗ ُعشسُد»ِغشَّرٗ 

ٌٕب يف ادلغُخ لجً رأعُظ اٌؼبمل. ئْ اِة ِمبصذٖ اٌشدُّخ ٌٕب اٌيت ادخش٘ب 
 ئر سأي ومسغ أٔني اٌجششَخ وٍهب أسعً اثٕٗ.

ثً ئْ اِة اٌشدُُ احملت أظهش ٌٕب لذَ زلجزٗ ٌٕب، ئر وضلٓ ثؼذ خؽابح  
وٌَُِذ ادلغُخ ... واٌؼبمل و٘ى غبسق يف ظٍّخ اجلذىد أدجٗ ٘ىزا وأسعً اثٕٗ 

 ٌُجزي ٔفغٗ فذَخ ٌٍجُّغ.
ِشبػش دٕبْ اْثىَّح! آٖ أٔب زلصىس يف دات اِة! ئ    أَخ ِزؼخ ٌٕب يف

أعزشؼش دجٗ جذِّا لذميًب لجً ثُذ حلُ ٘زا اٌزٌ ثٗ ػشفين اثٕٗ، و٘زا اٌزٌ 
 ثٗ أَعًب جزثين ئٌُٗ ...

وزلجخ اِة ٖ صاٌذ واظذخ ادلشبػش يف أػّبلٍ أسي يف ٔىس٘ب ٔىس زلجخ 
ً ادلمبصذ ادلىزىِاخ يف  ادلغُخ، وأفهُ ػًٍ ٘ذا٘ب رلذ رثُذخ ادلغُخ ورىُّ

 أعشاس ِب لجً اٌذ٘ىس.
  َّ ويف احلك أٔب زلصىس ثني اٖثٕني، فّٓ لٍت اِة رمجٍَُّذ أػظُ وأجا
ِشبػش زلجخ اهلل ٍِّىعخ ِٕظىسح يف احلُبح اْثذَخ وؼجُؼزاٗ أذلُاخ اٌايت    
ُأظهشد ٌٕب يف ادلغُخ ِزجغِّذًا. وِٓ لٍت ادلغُخ اجملشوح ِٓ أجٍٍ رمجٍَُّذ 

ِمذَّط  َبد احلت اٌجبري ٌشفغ ٔفغٍ واٌصؼىد هبب يف ؼشَك إٌىس، ؼشَكأمسٍ آ
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 اِة. وشَّعٗ دذَثًب جبغذٖ ادلىغىس، ٌُىصٍين أٔب ثٕفغٍ ئىل أػّبق لٍت
و٘ب أٔب وٍّب أٔظش ادلغُخ َغىع سيب وأٔزً٘ ِٓ فشغ دجٗ وارعابػٗ  
ى وأٔفؼً يف لٍيب حبت ٌزَز واظخ، ٖ أٍِه ئٖ أْ أسفغ ٔظشٌ ئىل فىق ضل

اِة أثُٗ وأيب وً أدذ، وأسي وأدظ حبجٗ اْثىٌ، فأٔزً٘ أَعًب ِٓ فشغ 
ًٖ واظؽشاثًب ٌزَزًا دىت أوبد أغُت  ٘زا احلت واٖرعبع، فُضداد لٍيب أفؼب

 ػٓ وػٍُ وأعزشَخ ِٓ فشغ فشديت اٌيت أثمٍذ ػمٍٍ.
خ وزٌه وً ِشَّح أرؽَّغ فُهب ئىل اِة وأرمجًَّ ِٕٗ ِشبػش اْثىَّح اٌشدُّ
وّب َزمجٍَّهب اثٓ ػبؼً ِٓ اٌمىح ِغزىني يف دعٓ أثُٗ عُذ وً اٌجشاش،  
ميزٍئ لٍيب شجبػخ وَٕؽٍك ٌغب  رغجُذًب ورلذًا، ٖ َىًّ فشدٍ وٖ هتاذأ  
ٔفغٍ دىت أٔظش ئىل اٖثٓ اجلبٌظ يف دعٓ أثُٗ اٌزٌ ثٗ صبس يل ِثً ٘زٖ 

 ؼشفخ ثؽجُؼزٗ اجملُذح.اجلشأح ئىل صذس اهلل ولذوًِب ثثمخ ئىل أثىَّرٗ اٌشدُّخ وِ
فأٌ رغجُخ َب ٔفغٍ ميىٓ أْ رمذُِِّٗ ئىل اِة اٌغّبئٍ يف روشي ُِٗد 
اثٕٗ احلجُت؟ وأٌ رلذ ٍَُك ثبْثىَّح يف َىَ ػُذ اٌجٕىَّح؟! وٌىٓ ِهّب رلَّاذٔب  
اِة ثبجملذ اٌٗئك اٌفبئك، فٍٓ ٔغزؽُغ أْ ٔجٍغ شُئًب شلب ثٍغاٗ ادلغاُخ يف   

خ يف ِىظؼهب ئٖ ولذَِّهب ْثُٗ، وِب ِآ فشصاخ   رٌه. فّب ِٓ ػظّخ ٖئم
ُٗ ٌّة! داىت   ِىارُخ ثمىي دغٓ أو ػًّ رلُذ أو آَخ أو صٗح ئٖ ؤغج
فبق يف متجُذٖ ْثُٗ وً دذود ئِىبُٔبد اٌجشش ومل َغزجك ٌٕفغٗ ِٕهب شُئًب 

( ... وٌىٓ ٌُظ ػٓ 1: 2)يف  «ئٔٗ أخًٍ ٔفغٗ»لػ ِزًّّب اٌمىي اٌمبئً: 
 «أٔب واِة وادذ»ظً ثني اِة ؤفغٗ دبشب! ْٔٗ ٘ى اٌمبئً: متبَض أو رفب

: 31)َاى   «وً ِب يل فهى ٌَه )ٌّة( ووً ِب ٌَه )ٌّة( فهاى يل »و
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 (، ثً ثىفبءح ِزغبوَخ ووشاِخ وادذح ِزذذح.31: 31، 11
َّ وادذ ِٕب وبثٓ  وضلٓ وئْ وٕب لذ رصىسٔب أٔفغٕب يف ػذاوح عبثمخ، و

ًب ػٕٗ يف وىسح ثؼُذح؛ ئٖ أْ اِة اٌصبحل ِاب فزائ   سافط حملجخ أثُٗ ِزغشِّث
َؽٍجٕب ثٕذاء احلت اٌصبِذ وَذػىٔب ئٌُٗ ٔبعًُب جهٍٕب يف اشزُبلبد صٗدٗ، 

 وثزىعُّػ رثُذخ اثٕٗ.
وِب اٌصىسح اٌيت لذَِّهب ٌٕب اٌغُذ ادلغُخ يف لصخ اٖثٓ اٌعبي ئٖ ششدًب 

ُِظهشًا يف هنبَزهب ادلج ذػخ وُف ُرغغً ػُىة اٌجٕاىَّح  ٌصٗح اْثىَّح ثبْوثش، 
 يف دت اِة فُزٕغً.

مث َضَذ ادلغُخ ُلشثًب ورِٗغًب ٌصٗح أثُٗ ودٕبٔٗ وسلخ ِشبػشٖ ِٓ ضلىٔب 
يف ِمبسٔخ ٌؽُفخ لصريح غضَشح ادلشبػش ِضدمحخ ثبْدبعُظ ثني أثىَّح أٔغبْ 

خاريح  [، ِمشِّسًا يف رأوُذ وُ أْ ٘زٖ ا33ْ - 1: 1وأثىَّح اهلل ]أظش: ِىت 
 أوثش رؼشُّفًب ػًٍ اخلري وأوثش عخبًء يف رمذميٗ.

وٌمذ وبْ شغً ادلغُخ اٌشبغً أْ َؼشِّف اجلُّغ ثىً وعٍُخ شلىٕخ وغري 
ِٓ ٘ى اِة ... فٍُ َُىّف فّٗ اٌؽب٘ش ػٓ ٔؽك ٘زٖ اٌىٍّخ اٌؼضَضح  َِ شلىٕخ 
ػٕذٖ أػض ِٓ وً شٍء، فمذ سآٖ وأساٖ واظذًب ظب٘شًا يف وً ػًّ ولىي، 

ثىظىح أٔٗ ِٓ دعٓ اِة جبء، وثبِة َؼًّ اْػّبي وٍهب، وِٓ  ِؼًٍٕب
اِة َزىَُّ، وِٓ ػٕذٖ َشهذ، وٌٗ ودذٖ ميجِّذ، ويف اِة ٘ى وبئٓ، وئىل 
اِة َؼىد؛ دىت ئْ اٌزُِٗز فبد ػٍُهُ ػّك ارعبػٗ واسرجىذ ِؼشفزاهُ  

 (8: 34)َى  «أسٔب اِة ووفبٔب ...»ػٕٗ ٘ى فغأٌىٖ: 
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لٍىثٕب وِغًَٕ دظٕب يف اِة ثبٖثٓ، ْْ ادلغُخ مل َىف  وَب ٌؼظُ ِغشَّح
: 31)َاى   «ػشَّفزهُ امسه وعُأػشِّفهُ»ثؼذ ػٓ أْ َؼشِّفٕب اِة دىت اِْ 

، 31: 34وّب رلَّذ اِة اٖثٓ )َاى   «ٌُزّجَّذ اِة ثبٖثٓ»( ورٌه 22
8 :44.) 

ٍ وإٌفظ اٌيت رالذ دمًّب دت ادلغُخ ورٕغَّّذ سائذخ ألٕىِاٗ أذلا  
ورمَّجذ ػًٍ مجش ٔبس دجٗ، ٖثذ وأْ رزوق دت اِة أَعًب اٌزٌ ٘ى أمسً 

أٌ  “اٌزبوسَخ اٌثبٌثاخ ”اخزجبساد اٌجششَخ، ٘زا اٌزٌ َُمبي ػٕٗ يف اٌزصىُّف 
ربوسَخ اٌثبٌىس اْلذط. ٘زا ٘ى هنبَخ مجُغ اذلجبد وخزبَ ِىا٘ت اٌاشوح  
اٌمذط اٌزٌ خزُ ثٗ اٌغُذ ادلغُخ صٗرٗ وعإاٌٗ ػٕب يف هنبَخ سعبٌزٗ ػٍاً  

 (22: 31)َى  «ٌُىىْ فُهُ احلت اٌزٌ أدججزين ثٗ.»اْسض 
وٌمذ وبْ اٌشعً شذَذٌ أدغبط ثبِة وِب اعازؽبػىا أثاذًا أْ   

ا مجبي اٖثٓ ئٖ يف أثُٗ، وٖ سعبٌزٗ ئٖ يف ئسعبٌُزٗ، ثً وِب رواشوا  َززوَّلى
اٖثٓ ئٖ ثبِة، وِب ؼٍجىا عًِٗب أو ٔؼّخ أو ثشوخ ئٖ واعازّذو٘ب ِآ   
اِة ثبدلغُخ أو يف ادلغُخ. و٘زا اٌشؼىس ادلمذَّط يف رفهُُّ اٌشعً ٌشخصُخ 

اٌزٌ سإَٔابٖ  »خ اِة حيذِّدٖ َىدٕب اٌشعىي يف ػجبسح ِىجضح شبٍِخ ِىٍّ
ومسؼٕبٖ طلّّوُ ثٗ ٌىٍ َىىْ ٌىُ أَعًب ششوخ ِؼٕب. وأِب ششوزٕب ضلٓ فهٍ 
ِغ اِة وِغ اثٕٗ َغىع ادلغُخ، ؤىزت ئٌُىُ ٘زا ٌىٍ َىىْ فاشدىُ  

.ًٗ  (1: 3َى 3) «وبِ
وئْ لذَّاعٍ اٌمذَغني ثبعٍُُىط ووريٌظ ٌََزؽجُك ػٍٍّ حلُبح اٌشاشوخ  

 يت رىَُّ ػٕهب َىدٕب اٌشعىي.اٌؼُّمخ ِغ اِة وِغ اٖثٓ اٌ
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فُب ٌُزٕب ٔززوَّق ِشبػش اِة يف روشي ُِٗد اثٕٗ، وصلؼٍاهب رّٕاى يف   
لٍىثٕب ٌزذزً يف دُبرٕب وأفىبسٔب وٌغزٕب ِىبهنب اْوي ادلٕبعت. فٕذٓ أثٕابء  

 اهلل اِة يف َغىع ادلغُخ وششوزٕب ٍ٘ ِغ اِة وِغ اٖثٓ.
وٌُِاذٔب فُاِه هلل ثبدلغاُخ،     عَٗ ٌِه َب ثُذ حلُ ِغمػ سأعٕب. فمذ

 وصشِد ٌٕب ِىبْ اٌزجين اٌزٌ ُدغجٕب فُٗ أً٘ ثُذ اهلل دلَّب وٌَُِذ فُِه أخىٔب اٌجىش.
َّؼذ فُٗ ثٕىَّاد أٔغبْ اٌىثريح ادلزجبَٕخ ادلزٕبفشح، فأخز٘ب  َغىع اٌزٌ ذب
وغغٍهب ثبدلبء واٌذَ وؼهَّش٘ب ولذَّعهب وودَّذ٘ب ثشودٗ اْصيل، ولاذَِّهب يف  

 ؼبػخ زلجزٗ ثٕىَّح وادذح ٖئمخ ٌّة ...
( ِغزؽُؼًب أْ جيؼاً  31: 2)ػت  «آٍد ثأثٕبء وثريَٓ ئىل اجملذ»و٘ى 

اٌىً وادذًا فُٗ، و٘ى ئر مل َغزِخ أْ َذػىٔب أخىح اعازذممٕب ثبرعابػٗ   
واشزشاوٗ ِؼٕب يف اٌٍذُ واٌذَ أْ ٔذػى أثبٖ أثبٔب. و٘ى دلب ذبغَّذ و٘جٕب فىشٖ 

أْ ظلزذ وساء اٌذ٘ىس، ٌٕمشأ ثبٌشوح ِىٕىٔبد اْعاشاس يف   اٌزٌ ثٗ اعزؽؼٕب
اْصٌُخ؛ ػٓ لصخ خٍمزٕب احلمُمُخ يف ِمبصذ اِة، ؤؼٍُ إٔٔب وٕب يف ادلغُخ 

 لجً رأعُظ اٌؼبمل دلمبصذ وِشُئبد اِة اٌصبحل وٌٕهبَخ رلُذح ِفشدخ.
َب ٌِِمَذَ ربسَخ أٔغبْ اٌزٌ أىشفذ أُ٘ وأرلاذ دٍمبراٗ اٌشودُاخ    

غُّذ اٖثٓ، سافؼًب اٌغزبس ػٓ ؼجُؼخ أٔغبْ ادلجبسوخ ادلىشَِّخ يف ادلغاُخ  ثزج
 َغىع لجً أْ رىجذ خٍُمخ ِب ولجً أْ َشف سوح اهلل ػًٍ وجٗ ادلُبٖ.

٘زا ٘ى وٍّخ اهلل اْلٕىَ اٌثب  وادلغبوٌ ِغ اِة يف اجلاى٘ش صابٔغ   
ب ثاً ِماشوء   اخلٍُمخ ادلٕظىسح وغري ادلٕظىسح، اٌزٌ ٌُظ سلفًُب ػٓ ِؼشفزٕ
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ُِذسن ٖ٘ىرٗ ثبدلصٕىػبد )سو  ( ... ٘زا اٌزٌ 21: 3ٖ٘ىرٗ يف خٍُمزٗ و
دلب ػشفىٖ مل ميجِّذوٖ واٌٗ، ودلَّب جهٍىٖ ٔاضي ٌُؼٍٓ وَٕؽك خبّّ اِة اٌزٌ 

 أسعٍٗ وَىشف ػٓ ؼجُؼخ اهلل ثىٍّزٗ.
٘زٖ ٍ٘ احلُبح اْثذَخ اٌيت ُأظهشد ٌٕب يف جغذ ئٔغبْ، وٍ٘ ٍ٘ اٌايت  

 ُمخ ثبحلُبح وربفظهب ِٓ اٌؼذَ.متذ اخلٍ
 ٘زا ٘ى احلك ادلزجغِّذ ٌُؼٍٓ ٌٕب أعشاس اهلل يف رارٗ ويف لُبِزٗ.

٘زا ٘ى إٌىس اٌزٌ جبء ئىل اٌؼبمل ِعُئًب ثبحلك واحلُبح اٌيت فُٗ، داىت  
 ثٕىسٖ ٔغزؽُغ أْ ُٔذسن إٌىس أٌ احلك واحلُبح ِؼًب اٌيت يف اهلل.

ؼجُؼخ أٔغبْ ثىبفخ ٔىادُهب، اٌازٌ   ٘زا ٘ى أٌٗ ادلزأِّٔظ اٌزٌ حيًّ
اوزٍّذ فُٗ ِشبػش اٌؽجُؼخ اٌجششَخ دىت َغزؽُغ أْ َزِٗظ ِغ وً ئٔغبْ 
يف اٌىجىد، ئر جيّغ يف شخصٗ وً عجُبد اٌجششَخ اٌفبظاٍخ ودلغابد   
سودهب ادلجذػخ ثىً أٔىاػهب وصفبهتب اٌؼذَذح، ِٓ وً شىً ووً جإظ  

ُخىخخ، خٗ صفخ واداذح راد  ووً لبِخ ِٓ فجش اٌؽفىٌخ ئىل غغك اٌش
 .“اخلؽُخ”اعُ شُٕغ ِىشوٖ: 

ففٍ ادلغُخ، وً رٌ مجبي ووً رٌ ػبؼفخ ٔجٍُخ أو دبعاخ ِمذَّعاخ   
ؼب٘شح، جيذ فُٗ ارفبلًب وِؼًُٕب ٖ َٕعت ٔذلبِبرٗ وئثذاػٗ. ويف ادلغُخ أَعًب 
جيذ وً ئٔغبْ، خٗ ِٓ اِزُبصاد اٌؼجمشَخ وأذلبَ، جيذ يف ادلغُخ ئٔغابًٔب  

ظريٖ، وٌىٓ فُٗ ِمذسح أْ َغزىًّ فُٗ وِٕٗ وً ِب رشزهُٗ ٔفغٗ ِٓ ٔ
 وئثذاع. ئذلبَ
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ِٓ ٔجزرٗ اٌجششَخ وأرٌَّزٗ فصبس وأٔٗ غشَت ػًٍ  َِ ووً ِشروي زلزمش، وً 
ػٕصش٘ب، َىذح خبسجًب ػٓ دائشح اػزجبس٘ب ِغ ادلخٍىلبد اْلً ... ٘ازا  

ُذ فُٗ وشاِزٗ اٌجشاشَخ،  جيذ يف ادلغُخ ئٔغبًٔب ِهبًٔب ٔظريٖ َغزؽُغ أْ َغزؼ
وجيذ ػٕذٖ سادخ ِٓ وذِّ ٘زا اٌؼبمل، وَزمجًَّ ِٕٗ ششف أخىَخ أمسً ٌؼٕصاش  

 أسلً ودُبح أثمً.
ئرًا فبٌُىَ ػُذ، ػُذ ٌىً إٌبط، ْٔٗ وٌَُِذ ٌٍجشاشَخ ِؼاني، وُأػؽاٍ    

ٍَّّذ فُٗ وً أػىاص٘ب.  ٌٕٔغبْ اثٓ رى
، فزخىِِه اِزذَّد ِغ عٌَٗ ٌِه َب ثُذ حلُ! فأِٔذ دمًّب ٌغِذ اٌُصغشي

ادلىٌىد فُِه ودخٍِذ ِٕبؼك اْصٌُخ يف ألصً اٌغّىاد، وصبس ٌٕب ِٕاِه  
 ػجىس عهً ئىل رٍه إٌىادٍ اٌجؼُذح يف اٌٗهنبئُخ.

وعَٗ ٌٍٕجُ اٌزٌ ٖ َضاي َعٍء لٍىة احلبجني ئٌُٗ، أٌ وٍّخ احلُبح، 
َٓ ػٍُهب دىت اٌيت ٍ٘ عشاج ِٕري يف ِىظغ اٌؼبمل ادلظٍُ، َغري أِبَ اٌغبئش
 ٖ رذسوهُ اٌظٍّخ، َشلً هبُ ئىل ِشالٍ اجملذ دىت لٍت اهلل.

وعَٗ ػًٍ ِىوت احلىّبء اٌغبئشَٓ يف ًٌُ ٘زا اٌؼّاش، ِزشاجِّؼني   
ثبٌشؤَب وثبٌٕجُ اٌزٌ َزمذَِّهُ وٍَهّهُ دىّخ دلؼشفخ اٌؽشَاك، دىّاخ   
ٌُغذ ِٓ ٘زا اٌذ٘ش وٖ ِٓ ػظّبء ٘زا اٌذ٘ش، دىّخ يف عش، دابٍِني  

ذاَبُ٘ ِبي اٌؼبمل واٌز٘ت، وِشزهُبد اجلغذ ِغ اٌٍجبْ، وِش احلُبح ِاغ  ٘
 اٌشظً.

لذَِّىا أِىاذلُ ٌُٕبٌىا ادلٍىىد، وو٘جىا أجغبدُ٘ ٌُذظىا ثابٌىهٕىد،  
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 وادزٍّىا ادلش ٌُجذوا اٌغشوس.
 ِب أدىُ اجملىط وِب أػّك عش اذلذاَب ... ئْ أعشاس٘ب ٌىثريح.

َُْ ادلّزٍئخ ٔؼ ّخ اٌيت اخزريد ٌُذاً سوح اهلل ػٍاً   وعَٗ ٌٍؼزساء ا
 ُ٘ىٍهب اٌجششٌ دىت رصري ظلىرجًب أثذًَب ِٔىبُٔخ دٍىي اهلل يف أٔغبْ.

عَٗ ٌٍيت ذلب داٌخ ػٕذ اهلل أفعً ِٓ ٔيب وسعىي، وِٓ اٌجششَني لبؼجخ، 
 ئر ذلب ِغ اْلٕىَ اٌثب  سثبغ وثُك ِمذَّط َعّهب ئٌُٗ ئىل اْثذ.

ش ِٓ ِٗن وِٓ سئُظ ِٗئىخ، وُأػؽُذ أْ عَٗ ٌٍيت وجذد ٔؼّخ أوث
ذبٍظ ػٓ ميني ادلٍه يف رلذٖ ْْ اٌمذَش صٕغ هبب ػظبئُ، سفؼهب وأٔااضي  

 اْػضاء ػٓ اٌىشاعٍ.
 ٘ى اٌشة، ٌزَّرٗ دائًّب ِغ ادلزعؼني يف ثين أٔغبْ.

ًٗ َؽىِّهبب.  ٌزٌه مجُغ اْجُبي رؽىِّهبب، وعؼٌُذ أٔب ئر ثٍغذ جُ
ً ػًٍ شؼت اهلل ِٓ جًُ ئىل جًُ، ٌٗ اجملاذ يف  ثشوبد ثُذ حلُ فٍزذ

 وُٕغزٗ ئىل اْثذ.
 (4111)يناير 
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 اخلليقة كلها تهلَّلت مبجيئك

إْ فشحخ اٌىىْ اٌؼٍىٌ يف حلظخ ُِالد املغُح، وظهىس املالئىخ َغبجحوىْ  
ًٌ ِب ثؼذٖ دًٌُ ػًٍ أْ عش اٌزجغُّذ َزجبوص حبذود الٍُمبخ    ثأجمبد اهلل، دٌُ

 املٕظىسح.
أمل رغجك أخجبسٖ يف اٌؼبمل اٌؼٍىٌ غًن املٕظىس، حُش ثذأد اٌجشبسح ِٓ 

 فُك اٌجششَخ ِٓ ٔؼبعهب ٌزذسن عش املُالد؟فىق، لجً أْ ر
ٌمذ عشي اٌزجغُّذ ال وخرب ثً ومىَّح ثٌن الالئك اٌشوحبُٔخ! حب  إْ  
املالئىخ وٍ٘ ِٕوججخ ثغجُؼزهب ػٓ أػٌن إٌبط وأمسبػهُ، ُو٘جذ يف ٘بزٖ  
اٌٍوظبد لىح ػًٍ اٌظهىس واٌجشبسح واٌزغجُح، وسأي اإلٔغبْ ومسغ ِب مل 

 ..ََُش وِب مل َُغّغ .
أال َؼين ٘زا أْ مبُالد املغُح لذ ُسفغ احلجبة املزىعظ، رىعئخ ٌٍّظبحلخ 
اٌؼظًّ املضِغ أْ َىٍّهب ػًٍ اٌظٍُت، مث ثمُبِزٗ وطؼىدٖ َفززح اٌغشَبك  

 إىل اٌغّبء؟
   

ٌمذ ظٍَّذ عبػخ اٌجششَخ يف دوساهتب اٌغىٍَخ املَّّخ ػرب اٌذ٘ىس اٌغببٌفخ،  
 قمبء وثال سابء، دوْ أْ سحظ املالئىخ ال رؼذ أَبَ اإلٔغبْ اٌيت عبٌذ يف

ثغذواد اإلٔغبْ اٌيت رششق راثٍخ وال ثأِغُبرٗ اٌيت رز٘ت حضَٕبخ، إىل أْ  
ا، أفزوبذ  ثٍغذ عبػخ اٌجششَخ حلظخ، ُحغجذ أعؼذ حلظبد اإلٔغبْ عشِّ
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فُهب اٌغّىاد ٌزغزمجً خرب ُِالد اثٓ اهلل وظهبىسٖ ثبسغبذ يف ػببمل    
ذ أَبَ اٌجششَخ يف جمبي الٍىد ثمذس ِب البزوُ  اإلٔغبْ؛ وِٓ ثؼذ٘ب دخٍ

 الٍىد جمبي أَبَ اإلٔغبْ وآالِٗ!!
ٌمذ غَُّشد حلظخ ُِالد املغُح ِشوض أغالق اٌضِٓ، واذَّدد لُبعبٗ.  
فجؼذ أْ وبْ َشرىض يف أجؼبصٗ ػًٍ حىادس اإلٔغبْ، ثذأ َٕغٍك ِٓ َبىَ  

ْ أَبَ قمبئٗ، طببس  املُالد وأعبط ٌمُبعٗ، وثؼذ أْ وبْ َؼذُّ ػًٍ اإلٔغب
َمُظ ٌٗ أَبَ خالطٗ. ففٍ املغُح، وً َىَ ٌإلٔغبْ طبس َىَ خالص إرا 

 قبء؛ ووً عبػخ ولزًب ِمجىاًل يف واٗ َغىع املغُح ...
اهلل وٍَّّٕب، يف لذمي األصِبْ، ثبألٔجُبء ثأٔىاع وعشق وضًنح، وٌىٕبٗ يف  

:  2سعُ اى٘شٖ )ػت ٘زٖ األَبَ وٍَّّٕب يف اثٕٗ َغىع املغُح هببء جمذ اهلل و
(! وهببؤٖ وسمسٗ ال َُذَسوبْ إال ثبإلميبْ ثبٌشؤَب املؼمىٌخ غًن املظىَّسح، 1 - 2

حُّٕب حيً املغُح ثبإلميبْ يف اٌمٍىة اٌزمَُّخ، فزّزٍئ ِٓ هبجخ حضبىس اهلل  
 ورشزؼً ثبحلت غًن املٕغىق ثٗ.

 
د احلىّبخ  وبْ اعزؼالْ اهلل ٌٍؼبمل يف اٌؼظىس اٌغبٌفخ َزُ ػًٍ ِغزىَب

يف حذود املٕغك واٌجالغخ، وثمذس ِب أويت اإلٔغبْ ِٓ فٍغفخ ورظىس، ووبْ 
رٌه ضشوسح ح  َزّهَّذ ر٘ٓ اإلٔغبْ وِٕغمٗ ٌمجىي اعزؼالْ اهلل، ثىاعغخ 

 املغُح اٌزٌ ٘ى ػمً اهلل ووٍّزٗ.
ومبُالد املغُح ثٍغ اعزؼالْ اهلل ٌٍؼبمل آخش ِشاحٍٗ وِٕزهب٘ب، ال ثزىعُّظ 
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ال ػًٍ ِغزىي املٕغك، ثً رؼذَّي وً رٌه ووً حذود اٌفٍغفخ احلىّخ و
واٌزظىُّس أَضًب، فمذ مت االعزؼالْ اإلهلٍ ػًٍ ِغزىي حُبح! حُبح يف إٔغبْ! 
حُبح فُهب وً ًِء اهلل وحضشرٗ ثرب٘بْ اٌمىح واٌفؼً ال ثرب٘ببْ اٌىٍّبخ   

 واٌؼمً! ... حُبح اهلل يف إٔغبْ وبًِ: َغىع املغُح!!
ح ثغٍذ احلىّخ اٌجششَخ وفمذد لُّزهب، وىاعغخ العزؼالْ مبُالد املغُ

اهلل أو ح  االلزشاة إٌُٗ ... ورىلَّفذ اٌىٍّخ اٌجشبشَخ ثىبً ِٕغمهبب    
وثالغزهب، وأػغذ اٌغشَك ٌىٍّخ اهلل َغىع احلٍ املزخش فُٗ وبً وٕبىص   

 حىّخ اهلل ولذسرٗ، ٌىٍ ثىٍّزٗ حيٍُ وجيذحد وَمُُ ِٓ املىد!!
ٌمذ وبْ اٌؼبمل َغزّذ ِؼىن واىدٖ ووُفُخ ػٍّٗ وغبَخ عؼُٗ ِٓ ػمً 
اإلٔغبْ وِٕغك رفىًنٖ، وٌىٓ ثؼذ أْ جتغَّذد وٍّخ اهلل البٌمخ ٌٍىبىْ  
واملذثحشح واٌضبثغخ حلشوزٗ ورغىُّسٖ، اثزذأ َغزّذ اٌىبىْ ِؼبىن وابىدٖ    

ففٍ ؤظبِٗ وغبَزٗ ِٓ ِظذسٖ احلمُمٍ َغىع املظٍىة واٌمبئُ ِٓ املىد؛ 
٘زا املغُح املُذ واحلٍ ُفهّذ عجُؼخ اٌؼبمل اٌيت عمغذ ولبِذ، ويف جمُئٗ 

 اٌزٌ الثذ أْ َزُ عىف رٕىشف غبَخ اٌؼبمل وهنبَخ وً قٍء!!
 ىقذ محو ادلسيخ يف صَيٌ طبيعحه وميبنه ٍعىن اهلل وٍعىن اىعبمل!!

 ِب أمجً اهلل يف قخض َغىع وِب أثذع اٌؼبمل ِؼٗ.
ٗ احلبُٔزٌن قبفًُب ِؼبِفًُب، ويف فّٗ ِؼضحًَب ِفشحًب، ويف ٌمذ ُسئٍ اهلل يف َذَ
 ػُُٕٗ ثبوًُب ِزأًٌِّّب!!

ولذ ُسئٍ اٌؼبمل يف املغُح وغفً طغًن َزؼَُّ وً َىَ، وَزهزَّة وَزأدَّة يف 
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 (25: 21؛ ِش 21: 12)ِذ  «ار٘جىا ... رٍّزوا مجُغ اأُلُِ!»ِذسعخ اهلل، 
ػٓ اٌؼبمل، ِزجبب٘اًل أِشاضبٗ وأرؼبثبٗ     ثؼُذًا -يف املغُح  -مل َؼذ اهلل 
 وأػىاصٖ... 

 ثؼُذًا ػٓ اهلل، ِزجب٘اًل حجٗ وسمحزٗ وفذاءٖ... -يف املغُح  -ومل َؼذ اٌؼبمل 
 

املغُح يف جتغُّذٖ مل َؼٍٓ ػٓ ػظّخ اهلل املٕظىسح ألْ اٌؼبمل املببدٌ ال  
 فشطبخ  حيزٍّهب، ٌزٌه أخًٍ اثٓ اهلل رارٗ ِٓ وً جمذ ِٕظىس ٌُؼغٍ اٌؼبمل

 ٌُذسن ػظّزٗ ِٓ وساء ارضبػٗ!!
 فبٌزجغُّذ يف حمُمزٗ وعشٖ، اعزؼالْ ِٕظىس ٌؼظّخ ارضبع اهلل!!

و٘ى لظذ يف ٔفغٗ أْ َؼُش يف عوك وضؼف وإرالي، رىضُؼًب ٌمٍت 
 اإلٔغبْ املزؼبيل ...

اهلل ظهش جبربورٗ ِشح يف اجً عُٕبء فأسػذد عُٕبء واسرؼبذد األسع  
ٔبسًا، واعزؼفً اٌشؼت اٌؼبيت ِٓ مسبع طبىد   ودخَّٕذ اسجبي واقزؼٍذ
 اٌمذَش ألٔٗ أسػجهُ! ...

ويف املُالد ظهش ودَؼًب ثظىد خبفذ ِٓ فُ عفً سضُغ، فب٘زضَّد ٌبٗ  
أعبعبد اٌغّبء جبربوهتب وعأعأد واخنفضذ واحنذسد مجبً٘ن إذ اٌؼٍٍ 

 إىل األسع رغجحح اهلل ِٓ فشط رأصش٘ب، ألْ ارضبع اهلل أس٘جهُ! ...
زا فإْ وً اربود اهلل ال سحزٍّٗ الالئك البعئخ، فبرضببع اهلل ال  و٘ى



 عيذ ادليالد                                                                                   351

 سحزٍّٗ الالئك اٌغّبئُخ اٌغُجخ! ...
 ٌزٌه، فغشُّ املُالد ال َهض إال اٌمٍىة اٌزمُخ.

 
يب ربنب يب ميِّي اجملذ ... ببجضبعل، اطرْح سالٍل عيى ربىع بالدناب  

دىت ييحفث اإلنسابُ يف   اىيت وطأهتب أقذاٍل! ... وعيى مو بالد اىعبمل
 مو ٍنبُ إىل رسبىة اخلالص وسالً اىقيب احلقيقي! ...

وارمر منيسة ٍصر منيسة ربىات اىشهذاء واىُنسَّبك، وجذَّد شببهبب 
مبألوه، واعِط سالٍل ىراعيهب ورئيس أسبقفحهب، ىريعى شعبل ببحلنَة 

 ويصبحل ادلحخبصَني فيذو اىسرور بني اىنبس!
 (3611)ينبير 
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 الوعد
 تأمالت يف امليالد

ػؽسوْ لسًٔب ِمذ ِٕر وػد اهلل ئثساُُ٘ واِثاب  جغاٍ  ادلٍِِّّاؿ    
َّ َزسلَّجٗ اْرمُب  يف وً عًُ،  واٌفبدٌ، وػًٍ ِدي ٘رٖ اٌعٕني اٌطىاي ظ

(، ووً عًُ َعٍُ ودَؼخ اٌزسلُّت 77: 2)ٌى  «ٌُاًل وهنبزًا»ػبثدَٓ ثبجلهد 
 مث َسلدوْ ػًٍ اٌسعب ! ...احلبز اٌرٌ ال خيّد ئىل اْثٕب  

ويف ٘را اٌؽؼىز ادلس٘ف احلعبض، اٌرٌ َزسلَّت رزُُّ اٌىػد يف وً َىَ 
ووً حلظخ، وبْ َمسأ ادلٍهّىْ إٌجىاد وَطجِّمىهنب ػًٍ احلاىادس ٌؼٍاهُ   

 حيفٍىْ ػًٍ ؼٍ  ِٓ ِالِؼ اٌمبدَ أو لسة اٌصِبْ.
ىادس ومل َعزطغ طىي اٌصِبْ أْ َمؼف ؽسوخ ٘را اٌزسلُّت وال احلا 

اجلعُّخ اظزطبػذ أْ ختّد ٘رٖ إٌبز ادلزأعغخ، ثً ػًٍ إٌمُك وبٔاذ  
خفمبد اٌمٍت رصداد جسوز اٌصِٓ وذلُت اٌؽىق َؽزد ثؼفف احلاىادس،  

 ووأمنب ادلعَُّب اِيت ِٓ وزا  اٌصِٓ رعزدػُٗ اَْبَ ورزؼغٍَّٗ احلىادس!!
ادلٕزظسوْ ػًٍ ودلب ثٍغذ احملٕخ ألفب٘ب وبْ لد ثٍغ اٌزسلُّت غبَزٗ وولف 

ِٓ لد ثٍغ إٌهبَخ، رزطَّغ ٔفىظهُ ثألفً عهد  َِ ضلاى  »أـبثؼهُ ثاؽعبض 
هع   أزثغ وذتبٔني ظٕخ ال رفبزق اذلُىً ػبثدح ثأـىاَ وطٍجبد ٌُاًل وهنبزًا 

(. وفؼاًل وبٔذ اَْبَ 78و 77: 2)ٌى  «مجٍ  املٌتظسٌي فداء يف ُأوزشلٍن
ٌفبزغخ، فُأػطُذ أؼبزح ِٓ ٌدْ لد ثٍغذ ٍِئهب ووفَّ اٌصِبْ ػٓ دوزارٗ ا
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اٌمدَس ٌظهىز اثٓ اهلل يف اجلعد ٌُىىْ ٘ى ادلعَُّب ادلىػىد ثٗ ِعُؼ اٌاسة  
ِىٌىدًا  ودلب عب  ًِ  اٌصِبْ أزظً اهلل اثٕٗ ِىٌىدًا ِٓ اِسأح،»ادلٍِِّّؿ واٌفبدٌ: 

 (5و 4: 4)غً  «حتذ إٌبِىض، ٌُفزدٌ اٌرَٓ حتذ إٌبِىض ٌٕٕبي اٌزجين.
غفٓ اٌرٌ ٔجَذ ِٓ عرع َعًَّ اْظد اخلبزط ِٓ ظاج   ٘را ٘ى اٌ
 َهىذا ...

 زعً اٌعالَ، اٌىىوت ادُلؽسق ِٓ ظج  َؼمىة ... «ؼٍُىْ»
ثرزح ئثساُُ٘ اٌرٌ رزجبزن ثٗ وً شلبٌه اْزق وَاسد اٌفغاىز ػآ    

 ئظسائًُ ...
 ٔعً آدَ، اٌؼزُد أْ َسفغ ذٌخ ثين آدَ وَعؾك زأض احلَُّخ ...

احلغبزح اٌصِين فِّس ئظسائًُ ادلٕهادَ، واٌجاب     ٘را ٘ى إٌبلك ذلُىً
 ذلُىً اٌسوػ يف لٍت أٔعبْ!

٘را ٘ى اٌىظُ  وادلفبحل ٌٓزق ِغ اٌعّب  واٌؽؼت ِاغ اٌؽاؼىة   
 وإٌفط ِغ اجلعد!

٘را ٘ى ادلعُؼ اٌرٌ خسط ٔىزٖ ئىل ألفً اْزق، اٌرٌ مل َؼسف ٌاٗ  
 اٌؼبمل ِضُاًل أو ؼجُهًب أو ِؼبداًل ...

اٌرٌ ُوٌد ِٓ ػرزا ، وػبغ ثال خطُخ، ومل َىعاد يف   اثٓ أٔعبْ
 فّٗ غػ ...

اثٓ اهلل اٌرٌ ػَُّ ثعٍطبْ، ووبْ والِٗ زوؽًب وؽُبح، ٌٗ لدزح اخَلٍْاك  
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 وألبِخ ِٓ اِْىاد! ...
وٍّخ  اهلل اٌرٌ أٔبز ثؽِّفٗ يف وظ  اٌؼبمل طسَك احلُابح واخلٍاىد،   

 ظخ واحملجخ واٌعالَ! ...وأظَّط يف لٍت أٔعبْ ٍِىىد اٌطهبزح واٌمدا
ُُِْ ئىل ِسالٍ اٌمداظخ  اٌساػٍ اٌفبحل اٌرٌ ِب َصاي َمىد لطُؼٗ يف وً ا

 واحلك، اٌرٌ لدََّ ٔفعٗ ِسَّح فدَخ ػٓ اخلسوف اٌمبي.
فاْ وبْ لد زفمٗ اٌُهىد اٌفبٌجىْ غري اْرمُب ، ْهنُ مل َسوا فُٗ ػظّخ 

َّّىٖ ثمىح اٌرزاع وثأض اٌع ُف وظطىح اٌر٘ت، فؼًٍ وً ادلعَُّب اٌرٌ رى
ؽبي لد أوًّ ادلعُؼ وً أػّبي ادلعَُّب ومل َزجكَّ ِٓ ثؼدٖ ػًّ واؽد دلعَُّب 
آخس َأيت، ئال اٌدَٕىٔخ ادلصِؼخ أْ َىٍّهب ػًٍ وً اٌرَٓ زفمىٖ وأ٘ابٔىٖ  

 وأؽجىا اٌظٍّخ أوضس ِٓ إٌىز ...
ؽعت  ،«لٍؼخ لفس يف ثُذ حلُ»وئْ وبْ لد رسلَّجٗ اٌُهىد ِىٌىدًا يف 

ِب فعَّسٖ ثؼك اٌسثُني وػٍّب  اٌزٍّىد ْلىاي ُِِّب إٌيب، فُّالدٖ يف ِرود 
ٌٍجهبئُ ؽطَُّ وً وَّّبئهُ وؽغصُ٘ ػٓ أديبْ ثٗ، وّب أصجذ لإًّب أْ  
لفخ ادلُالد ِٓ ولغ ئذلٍ ُدثِّسد ثؼٕبَخ فبئمخ ٌزٕبظت ارمابع اخلاالؾ   

 وٌُعذ ِٓ ٔعُظ وَّّب  أٔعبْ! ...
٘ش اٌُهىدٌ( يف فٍعطني وئْ وبْ ٌاُط ِطاريًا    ؼهس دَعّّّ )رت

ٔعجًُب، ئال أٔٗ ِٓ أؼد ؼهىز اٌعٕخ ثسودح. ٌرٌه وبٔذ اٌسؽٍخ ِٓ إٌبـسح 
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ؼابلخ ٌٍغبَاخ ورلهادح     (7)ئىل ثُذ حلُ، واٌيت اظزغسلذ صالصخ أَبَ وبٍِخ
ٌٍؼرزا  ألفً ئعهبد ... وِب أْ أزهً َىظف وِؼٗ ِسمي اٌمدَعاخ ِآ   

ئذ مل جيادوا   -وادلؼدَّح )ٌٍسوبَت(  (2)بزح ادلٍؾمخ )ثبخلبْ(االظزمساز يف ادلغ
ِىبًٔب يف )اخلبْ( ٔفعٗ؛ ؽىت ثدأ َسخٍ اًٌٍُ ظدوٌٗ ْْ هنبز اٌؽزب  لفري 
... فأظسػىا وأفسغىا ِب يف )اخُلسط( ِٓ أدواد اٌعفس واْوً وادلالثاط  

 اٌمٍٍُخ واٌغطب  اٌرٌ افزسؼىٖ، وعٍعىا ٌُعزسحيىا ...
ؽىذلُ غري ِٕبظت وال ديىٓ أْ َمجٍاٗ ذوق أٌ ئٔعابْ،   وبْ وً ؼٍ  

يف ٘را ادلىبْ هبرٖ  “ولغ”وثبْخؿ ٌى أدخً يف احلعجبْ اؽزّبي ؽدوس 
اٌظسوف، وَىبد أٔعبْ جؽمخ أْ َمج  لٍّٗ ِٓ أْ َعزسظاً يف وـاف   
ـؼىثخ ٘را احلبي وثإظٗ، وساِخ ٌٍّىٌىد! وٌىٓ ِٓ ٔبؽُخ أخسي ِهّخ وذاد 

٘رٖ اٌظسوف ثؼُٕهب وبٔذ رزٕبظت وً اٌزٕبظت ِغ ِؽُئخ  اػزجبز عى٘سٌ، أْ
 َعىع ادلعُؼ ٔفعٗ ئذ أزاد أْ َدخً ئىل اٌؼبمل هبرٖ اٌىُفُخ دتبًِب!!

 أمل َمً ٘ى ٔفعٗ ثؼد ذٌه طىىب ٌٍّعبوني؟
                                                 

ٌمد فمًَّ َىظف ػًٍ وعٗ اٌزسعُؼ أْ َزفبدي ادلسوز ثبٌعبِسح عسًَب ػًٍ ػبدح اٌُهاىد،  ( 7)
فبلطس أْ َٕؾدز ؼسلًب وَعري حبرا  لفخ اْزدْ اٌؽسلُخ مث َؼّّ اْزدْ لجبٌخ سلبلخ أزحيب مث َٕؾدز 

ِٓ إٌبـسح ئىل ثُذ عٕىثًب ثغسة ضلى ثُذ حلُ، وظىا  اختر ٘را اخل  أو ظبز ػّّ اٌعبِسح فبٌسؽٍخ 
 حلُ ال ديىٓ أْ رعزغسق ألً ِٓ صالصخ أَبَ وبٍِخ.

هبرا ادلؼا     kat£luma٘ى ادلٕاصي ادلؼد ٌُٕاُصوي ادلعبفسَٓ ولد وزدد اٌىٍّخ «اخلبْ»( 2)
، ووبْ اخلبْ لدديًب حيزىٌ ثبٌمسوزح ػًٍ ِىبْ الظزساؽخ احلُىأبد 24: 4يف اٌزسرتخ اٌعجؼُُٕخ خس 

عفس، واٌزمٍُد اٌىٕعٍ َٕؿ ػًٍ أْ ادلصود ادلروىز يف أصلًُ اٌرٌ ُوٌَِد فُٗ ادلعاُؼ،  اٌيت ُرسوت ٌٍ
واٌرٌ ٘ى ػجبزح ػٓ ادلىبْ اٌرٌ َىلغ فُٗ اٌزّْ ٌزأوً ِٕٗ اٌجهبئُ، وبْ داخً ِغبزح ِٕؾىراخ يف  

 مخ ثبخلبْ.اجلجً. وٍ٘ اِْ ادلجين فىلهب وُٕعخ ادلُالد ثجُذ حلُ، و٘را َدي ػًٍ أْ ادلغبزح وبٔذ ٍِؾ
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وبْ شلىًٕب، ٌى رمدَِّىا َىًِب أو ثؼك َىَ، أْ جيدوا ِىبًٔب أو زجب غسفاخ  
ٕد زأظٗ أوي ِب َعٕدٖ يف ِرود ٌٍجهبئُ خبـخ، وٌىٕٗ وبْ لد ألّس أْ َع
 «ٌُط الثٓ أٔعبْ أَٓ َعٕد زأظاٗ »... أمل َمً ٘ى ٔفعٗ فُّب ثؼد أْ: 

(؟ ... ئٔٗ ؽمًّب لد عب  ٌُغؼً اٌساؽخ احلمُمُخ ٌُعذ ٌٍغعاد  58: 9)ٌى 
 وئمنب ٌٍمٍت! ... وّب ٔىي ثبٌفؼً أْ جيؼً ِٓ رؼجٗ زاؽخ ٌٍّزؼجني! ..

اٌجهبئُ اٌطُجخ، ٌُط ْٔٗ وبْ َىسٖ أٔعبْ يف ؼسِّٖ، ٘ى فمًَّ أْ َىٌد ثني 
 أثدًا، وٌىٕٗ رٕبشي ػٓ ِىبٔٗ يف اخلبْ ٔٔعبْ آخس زآٖ أوضس ؽبعخ! ...

أٌ  «االوززابة اٌؼابَ  »ٌمد اخزبز أْ َىٌد يف ٘رٖ اٌظسوف اٌؼغُجخ 
ِىٌىدًا حتاذ  »اٌزؼداد، ٌىٍ َأخر زلًّب زمسًُب وّىاطٓ ػًٍ اْزق! ... 

 (5 - 4: 4)غً  «زدٌ اٌرَٓ حتذ إٌبِىض.إٌبِىض ٌُف
ومل َىٓ عصافًب أْ َأيت رلٍ  ُأِٗ ئىل ثُذ حلُ لجً ادلُالد، ثً ٘ى لفد 
ذٌه ِٕر اٌد٘س ئذ رىَُّ أْجُب  ػٓ ٘رٖ ادلؽُئخ، ْٔٗ ؼب  أْ أوي ٔعاّخ  

 - “اخلثع  ثُذ ”اٌيت رسرتزهب  «ثُذ حلُ»٘ىا  ردخً ـدزٖ رىىْ ِٓ 
لرلك »أْ َمدَِّ ععدٖ لسثبًٔب ْثُٗ وخجصًا ؽُِّب ٌٍؼبمل: ْٔٗ ٔىي ِٕر اٌد٘ىز 
هٍَّأخ يل جسدًا ... َمىي ذثُؾخ ولسثبًٔب مل رسد وٌىٓ عٌد دخىله إىل العامل 

 5: 71)ػات   «وضلٓ ِمدَّظىْ ثزمدمي ععد َعىع ادلعُؼ ِسَّح واؽادح 
أٔب ٘ى اخلجص احلٍ اٌرٌ ٔاصي ِٓ اٌعّب  ... واخلجص اٌرٌ أٔاب  »(، 71و
 (57: 6)َى  «طٍ ٘ى ععدٌ اٌرٌ أثرٌٗ ِٓ أعً ؽُبح اٌؼبمل.أػ
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َّ َىظف أَماًب   -مل َىٓ ِغ اٌؼرزا  يف ظبػخ اٌىلغ أٌ ئٔعبْ  وٌؼ
لّطزاٗ  »ْْ اٌىزبة مل َروس ػجضًب أهنب ٘اٍ ثٕفعاهب    -وبْ يف اخلبزط 

(. ومل 7: 2)ٌاى   «وألغؼزٗ يف ادلرود ئذ مل َىٓ ذلّب ِىلغ يف ادلٕاصي 
ُِْٗ رسفُّؼًب ػٓ ِؼىٔخ إٌبض وٌىٓ ؽفظًب ٌعاس  َمفد اٌسة ٘ر ا يف ٔفعٗ و

ادلُالد، ْْ ػغُجخ والدرٗ ِٓ اٌجزىي ٍَُك هبب اٌزؾفُّظ واٌىزّابْ؛ وٌماد   
ؽسـذ اٌؼرزا  يف ظسد٘ب ذلرٖ اٌظسوف ظىا  ٌٍمدَط ٌىلب وبرت أصلًُ 
أو ٌغريٖ أْ َظً ٘را اٌعس ِغٍمًب دوْ اظزمفب . وٌىٓ ٌُط ػعريًا ػٍاً  

ؼمىي اٌطب٘سح إٌمُخ أْ رٍّؼ ِٓ وزا  ٘را احلغبة اٌفبِذ ادلٍمً ػًٍ اٌ
اٌمفخ، ثدلخ وػّد، أثؼبدًا أخسي ِٓ اٌىلبئغ اٌيت لد َىىْ ظسد٘ب ٕ٘ب أَمًب 

 خسوعًب ػًٍ ِؽُئخ اٌىؽٍ! ...
وٌىٓ ػًٍ أَخ ؽبي فهرا االلزمبة اٌؽدَد يف وؽف ولبئغ ادلاُالد،  

طِّؽخ دلؼسفخ ادلصَد ِٓ ظاسوف أػظاُ   وئْ وبْ فُٗ ئعؾبف ثبٌجؽسَخ ادلزؼ
ُِالد ؽدس ػًٍ وعٗ اْزق ْػظُ ئٔعبْ ظهس يف اٌىعىد، ئال أْ ٘ارا  
االلزمبة ػُٕٗ َسرفغ ثٕب ئىل ِعزىي اٌسوػ ٌٕمدَِّ اٌىلبز اٌفابئك واٌالئاك   
ثبَْ اٌجزىي، ؤٕؾين ظبعدَٓ ذلرا اٌطفً أٌٗ اٌرٌ خسط ِٓ ؽمٓ اِة 

رود! ... ٔؼُ وبْ ٍَُك فؼااًل ثبٔصلُاً ٘ارا    اٌعّبوٌ ٌٍُزمٍ ثٕب يف ادل
اْظٍىة أذلٍ ادلجدع ْْ ػجبزاد اٌجؽس ِهّب طبٌذ ودلَّماذ، فهاٍ   

 ظزمف يف إٌهبَخ ػبعصح ػٓ وـف دخىي ادلعُؼ ئىل اٌؼبمل! ...
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ٌمد عب د لفخ ادلُالد سلُجخ ٌىً آِبي اٌُهىد ورمبٌُد ؼُىخهُ، فىىْ 
ؼٍ  ال َطُمٗ اٌؼمً اٌُهىدٌ، ولد لفد زة ادلعَُّب َىٌد يف ِرود ٌٍجهبئُ 

اجملد أْ جيؼً ِٓ ُِالدٖ آَخ ارمبػٗ ؽىت ال َإِٓ ثٗ اٌؼمً ئال ئذا اضل  ئىل 
ِعزىي ادلرود، وّب عؼً ـٍُجٗ آَخ طبػزٗ اٌُؼظًّ ٌّة ؽىت ال خيٍؿ ثٗ 

 ئال اٌرٌ َٕؾين حتذ صمٍٗ وػبزٖ! ...
 :(7)السعاج املتثدُّوى

خ ٌدي اٌىهٕخ واٌسثُني أْ ُِالد ادلعَُّب ظُزُ يف ثُذ وبْ ِٓ اِْىز اٌضبثز
أِب أِٔذ َب ثُذ حلُ أفسارخ، وأِٔذ ـاغريح أْ  »حلُ طجمًب ٌٕجىَّح ُِِّب إٌيب 

رىى  ثني أٌىف َهىذا، فِّٕه خيسط يل اٌرٌ َىىْ ِزعٍِّطًب ػًٍ ئظسائًُ 
 (2: 5)ٍِ  «وسلبزعٗ ِٕر اٌمدمي ِٕر أَبَ اْشي.

ب أْ دتزد ؽعبظُخ أْجُب  ولادزح ادلفعِّاسَٓ ئىل   وٌىٓ ِٓ ادلد٘ػ ؽمًّ
رؼُني وُفُخ اٌُجؽسي جُالد ادلعَُّب وِىبهناب!! ئذ َؼٍِّاك ػٍُهاب وزابة     

ِآ اْـاؾبػ    27يف ؼسؽٗ ػسلًب ٌعفس اٌزىىَٓ ٌَّخ  (4)“اٌزسعىَ”
ِِِغاَدي  » «ثسط اٌمطُغ»أْ يف ادلىبْ ادلروىز ثبظُ  -اخلبِط واٌضالصني 

( ظزؼٍٓ ثؽسي ُِالد ادلعَُّب، وذٌه اػزّابدًا  27: 75ه )أظس: ر «ػدز
وأِٔذ َب ثاسط  »(، اٌرٌ فُٗ َمىي: 8: 4ػًٍ ِب عب  يف ظفس ُِِّب إٌيب )

                                                 
 ادلزجدُّوْ: أٌ ادلمُّىْ يف اٌجبدَخ.( 7)

ُْوىل ِآ اٌٍغاخ    ( 4) وزبة اٌزسعىَ ٘ى اٌىزبة اٌرٌ وبْ حيىٌ رسرتخ اْظفبز اخلّعاخ ا
اٌؼّّأُخ اٌمدديخ ئىل اٌٍغخ اِزاُِخ اٌيت ثدأ َزىَُّ هبب اٌؽؼت اٌُهىدٌ ثؼد زعىػهُ ِٓ اٌعيب و٘اى  

 رمٍُدًَب ػٓ اٌسثُني اٌىجبز.َؽًّ ِغ اٌزسرتخ ؼسؽًب سلزفسًا 
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أوّخ ثٕذ ـهُىْ، ئٌُِه َأيت، وجيٍ  احلىُ اْوي  )ِهْجَدل عدز(اٌمطُغ 
 .«ٍُُِْه ثٕذ أوزؼٍُُ

ٌؼّّا  يف ظفس وّب عب  ثبمسٗ ا «ػدز ِِِغَدي»٘را، أو  «ثسط اٌمطُغ»و
اٌزىىَٓ، ٘ى ثسط ِؽَُّد ػًٍ أوّخ يف ؽدود ثُذ حلُ ػًٍ اٌطسَك ضلاى  
ؽّّوْ، و٘ى ادلىبْ اٌرٌ خَُُّ فُٗ َؼمىة ثؼد ِىد زاؽًُ اِسأرٗ احملجىثخ. 

جيد أْ ٘را اٌّّط لدمي، ووبْ َعزِّدِٗ  (5)“ادِلؽٕب”واٌرٌ َمسأ يف وزبة 
ئٌُهُ زػبَخ اٌغُٕ ادلِّففخ ٌٍرثبئؼ اٌسػبح ُؽسَّاض لطؼبْ اٌغُٕ اٌرَٓ َُىَوً 

اذلُىٍُخ، وٍ٘ اٌمطؼبْ اٌىؽُدح اٌيت وبْ َُفسَّػ ذلب ثبٌىعىد داخً ؽدود 
ادلدْ وخبـخ ثبٌمسة ِٓ ُأوزؼٍُُ، وذٌه ال َىىْ ػًٍ ِداز اٌعٕخ ثً يف 
اْؼهس ادلطريح فم  اٌيت رجدأ ِٓ ؼهس ٔىفّّّ )وعٍى(، أِب ثمُخ أَبَ اٌعإخ  

مطؼبْ يف اٌّّازٌ اٌجؼُدح ػٓ ادلدْ، وِٓ ٘را َزؾمك ٌٕاب  فٍُصَ أْ رىىْ اٌ
أْ ظهىز ادلالن ادلجؽِّس وبْ ذلإال  اٌسػبح ثبٌراد، اٌرَٓ مل َىىٔىا زػابح  

 ػبدَني ثً ِٓ أـؾبة اٌىظبئف اذلُىٍُخ وّب َٕؿ اٌزٍّىد.
و٘ىرا حتممذ دتبًِب زؤَب ُِِّب إٌيب ثىً ـفب  ورتبي، ئذ ظهس ادلاالن  

 رثبئؼ اذلُىٍُخ ِٓ فىق ٘را اٌّّط ...فؼاًل ٌسػبح اٌ
وٌىٓ ال َفىرٕب ٕ٘ب أْ ٍّٔؼ ظس اخزُبز ٘إال  اٌسػبح اذلُىٍُني ثبٌاراد  
دوْ رتُغ اٌسػبح، أٌُط ادلعَُّب ػٕدِب جيٍ  َىىْ ٘اى اٌساػاٍ اذلُىٍاٍ    

                                                 
وزبة ادِلِؽٕب ٘ى ٍَِِّّؿ ٌٍمىأني واٌزؼبٌُُ اذلبِخ ْػبظُ اٌسثُني وطسَمزٗ يف اٌزؼٍُُ رؼزّد ( 5)

 ػًٍ رسدَد احلمبئك ٌٍؾفظ.



 865                                                               الىعد: تأهالخ يف املٍالد

 (؟21: 77)ػت  «زاػٍ اخلساف اٌؼظُُ»احلمُمٍ؟ ... 
َ ِسَّح واؽدح ٌُجطاً ػهاد   أٌُط ٘ى أَمًب اٌرثُؾخ احلمُمُخ اٌيت ظزمدَّ

اٌرثبئؼ ئىل اْثد؟ ئذْ، فىبٔذ اٌُجؽَسي جضبثخ ئػالْ ػٓ اٌرٌ ظُؾً زلٍهُ 
ئىل اْثد! أو ٍ٘ ئْ ؼئذ رعٍُُ ورعٍُُّ ػهد ٌؼهد، فمد عاب  اٌساػاٍ   

ظريػً اخلساف إٌبطمخ، ٌُمدِِّهب ذثبئؼ ؽَُّخ ثبٌطبػخ واحلت ػًٍ احلمُمٍ اٌرٌ 
 ِرثؼ اٌمداظخ ...

فجؽبزح ادلالن ٌٍسػبح مل رىٓ ثغري ذٌ ِؼ ، وِؼٕب٘ب ػُّك ْهناُ  ئذْ، 
ِٓ اخزبزهتُ اٌعّب  ٌُُعزإِٔىا ػًٍ ظس اخلالؾ! ... َِ  أوي 

ووأمنب ؼب  ادلعُؼ ثففزٗ احلًّ ادُلؼد ٌٍرثُؾخ اٌُؼظًّ أْ َىٌد يف ثُذ 
، ؽُش رىٌد اخلساف ػبدح يف لطؼبْ اذلُىً، «ػدز ِِِغَدي »حلُ يف ختىَ 

س ٘إال  اٌسػبح جُالدٖ، وؾًّ ثني احلّالْ، وَُإِسوا ثصَبزرٗ ٌُدخً مث َجؽَّ
ُِؼدِّا ٌٍرثؼ! ...  أَمًب لّٓ ؽساظزهُ فُىىْ ِٕر أوي حلظخ زتاًل 

 لٍلح املٍالد:
ِٓ اِْىز ادلد٘ؽخ ؽمًّب واٌيت ال ديىٓ أْ ٔؼصو٘ب ئىل اٌفدف، أٔاٗ يف  

ىَ اٌزبظغ ِٓ اٌؽاهس  اٌؼهد اٌمدمي وبْ َىعد رمٍُد ِزىازس ٌٍفىَ يف اٌُ
ُْوىل ورفبظري رمدَعٗ “رت ٘ش”اٌؼبؼس اٌؼٌّّ  ، وٌىٓ أـىٌٗ اٌطمعُخ ا

لبػذ ِٓ اٌزمٍُد اٌُهىدٌ، ئال أٔٗ وبْ ِؼسوفًب ٌدي اٌاسثُني ادلفعِّاسَٓ   
ٌٍطمىض، أْ ٘را اٌُىَ حيىطٗ ظّس خبؾ وأٔٗ ظُزُ فُٗ ُِالد ادلعَُّب، وّاب  

(. واٌؼغُات  21)ؾ  “ربُٔش ُِغالد”عب  يف اٌىزبة اٌطمعٍ ادلدػى 
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دَعّّّ، ولد لبَ  25يف ٘را اِْس ؽمًّب أْ ٘را اٌُىَ َىافك يف اٌزمىمي اٌغسيب 
ادلزِّفِّؿ يف ٘رٖ اْحبابس يف   “شٔس”ثزؾمُك ٘را ادلىلىع اٌؼبٌُِ اْدلب  

(. ولد حتمَّك أٔٗ يف غمىْ ِاب  726وزبثٗ )طمىض اجملّغ اٌُهىدٌ ـفؾخ 
دَعّّّ، ٌُط ألً ِآ   25رلٍ  ٘را اٌُىَ  َ وافك876َ، 511ثني ظٕخ 

 ِسَّح )ػًٍّب ثأْ اٌزمىمي اٌُهىدٌ ٌُط دلُمًب دتبًِب ْٔٗ ِسرج  ثبٌمّس(. 72
و٘را ِٓ ؼأٔٗ أْ ٍَفذ ٔظسٔب ئىل أْ حتدَد ٘را اٌُىَ حيىطٗ ظس ػُّك 

اٌد٘ىز، َدفؼٕب ئىل رمدَط ٘را اٌُىَ رمدَعًب َزٕبظت ِغ ا٘زّبَ اٌاىؽٍ  ِٕر 
 أذلٍ ثٗ ...

وّاب عاب  يف    -وِؼٍىَ أْ ػُد ادلُالد حتدَّد ِٕر ثداَاخ ادلعاُؾُخ   
ٌُىىْ يف اٌُىَ اخلبِط واٌؼؽسَٓ ِآ اٌؽاهس اٌزبظاغ     - (6)اٌدظمىٌُخ
 “رت ٘اش ”وٌُط يف اٌُىَ اٌزبظغ ِٓ اٌؽهس اٌؼبؼس  “وعٍى”اٌُهىدٌ 
َىًِب وذٌه ٔظسًا ٌٍزغُري اٌرٌ طسأ ػًٍ اٌزمىمي اٌُهىدٌ )اٌؽهس  77ثفبزق 
 َىًِب(: 29اٌمّسٌ 
َب ئخىرٕب حتفَّظىا يف أَبَ اْػُبد اٌيت ٍ٘ أواًل ػُد ِاُالد اٌاسة   ]

ٍِّىٖ يف اٌُىَ اخلبِط واٌؼؽسَٓ ِٓ اٌؽهس اٌزبظغ اٌرٌ ٌٍؼّّأُني  وو
ٌؼؽسوْ ِآ اٌؽاهس اٌساثاغ    اٌرٌ ٘ى اٌُىَ اٌزبظغ وا “وعٍى”

                                                 
أٌ وزابة   Didaskal…a خ زلسَّفخ ػٓ أـٍهب اٌُىٔاب  دَداظاىبٌُب  ّاٌدظمىٌُخ وٍ( 6)
ُْوىل اٌيت اظزٍّزهب اٌىُٕعخ ؼفبً٘ب ، و٘ى ِٕعىة ٌٍسظً ْٔٗ حيىاٌزؼبٌُُ ٌ لّٓ رؼبٌُّٗ اْـىي ا

ِٓ اٌسظً، وٌٗ ػدَّح أـىي أمههب اْـً أظىٕدزٌ و٘ى حيىٌ رؼبٌُُ ُوزجذ ػًٍ ِدي اٌضالصخ أو 
ُْوىل.  اْزثؼخ لسوْ ا
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 (78)دظمىٌُخ  [اٌرٌ ٌٍّفسَني. “وُهه”
ُْوىل ٌٍّعُؾُخ( َىافك  و٘را اٌُىَ اٌرٌ ؽدَّدرٗ اٌدظمىٌُخ )يف اٌمسوْ ا

َٕبَس، ووبٔذ اٌىُٕعخ وٍهب رؼُِّد ٘را اٌُىَ، وٌىٓ ثؼد اٌزؼادًَ   7أو  6
عبثبد َ اػزّبدًا ػًٍ احل7581اٌغسَغىزٌ اٌدلُك اٌرٌ أخر ثٗ اٌغسة ػبَ 

اٌفٍىُخ ػبد ٘را اٌُىَ ِسَّح أخسي )دوْ أْ َمفد اٌفٍىُىْ ذٌه( ئىل ولؼٗ 
َ٘ػ ٌٗ.“رت ٘ش” 9اْوي ٌُطبثك   ، و٘را أِس َُد

ُْوىل رفىَ ٘را اٌُىَ فما  ؽعات    ولد اظزّسد اٌىُٕعخ يف اٌؼفىز ا
اٌطمط اٌمدمي، لجً أْ َزؾدَّد ـىَ ادلُالد ثأزثؼني َىًِب مث ثؼد ذٌاه ثضالصاخ   

ثؼني َىًِب، ػًٍّب ثأْ ثد  دخىي ـىَ ادلُالد يف اٌطمط اٌمجطٍ عب  ِزأخسًا وأز
َ، و٘ى اٌرٌ 7179وذٌه يف أَبَ اٌجطسَسن خسظزىذوٌىض اٌعبدض واٌعزني 

 ؽبؼُخ(. 772لبَ ثزؾدَدٖ ورسرُجٗ )أظس: اجملّىع اٌففىٌ ؾ 
وال َصاي ؽىت اِْ حيزفظ اٌطمط اٌمجطٍ ثأـً ـىَ اٌُىَ اٌىاؽد لجً 

ْ ”ؼُد اٌرٌ َدػىٖ اٌّّاِىْ )رفعري وٍّخ اٌ ٘اى   ،paramonh “ثساِاى
 .“حفظ الٍىم الىاحد”

 املالك الري تشَّس السعاج:
 (9: 1)لى  «وإذا هالك السب وقف هبن وجمد السب أضاء حىهلن.+ »

ؽعت اٌزمٍُد ادلزىازس أْ ادلالن ال َفبؽت ظهىزٖ ٔىز، ئال ئذا وبْ 
ذلُخ، فبٌٕىز َىىْ دائًّب رؼجريًا ػٓ اجملد ثمفد أػالْ ػٓ وعىد احلمسح أ

 أذلٍ.
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 وِؼسوف أَمًب أْ ادلالن اٌرٌ َُؼٍٓ ػٓ احلمسح أذلُخ، ٘ى ادلالن ُِِّبئًُ.
ولد عب  لّٓ اٌزؼبٌُُ اٌطمعُخ اٌيت ختزؿ ثبٌؼهد اٌمادمي يف وزابة   

أْ  -، وفُٗ رؼبٌُُ ػًٍ ظفس اخلسوط “مشىس زاثب”ادلدػى  (7)“ادلدزاغ”
الن ُِِّبئًُ َفبؽجٗ دائًّب ٔىز اٌؽبوُٕبٖ )اٌؽبوُٕبٖ رؼجري ػاٌّّ  ظهىز ادل

ػٓ احلمسح أذلُخ ادلمُئخ، ولد ختفَّؿ ِىبْ صبثذ ذلاب لآّ خُّاخ    
االعزّبع يف لدض اْلداض ثني اٌىبزوثني فىق غطب  اٌزبثىد ؽُش وابْ  

أْ إٌابز اٌايت    “ادلادزاغ ”َزىَُّ اهلل ِغ ِىظً ػٕد اٌمسوزح(. وَمىي 
، ووبْ ادلاالن والفاًب   “اٌؽبوُٕبٖ”يف اٌؼٍُمخ دلىظً، وبٔذ ٍ٘  ظهسد

خٍفهب، وِىظً وبْ َسي اٌسؤَب وؽدٖ أِب اٌرَٓ ِؼٗ فىابٔىا َعاّؼىْ   
ـىرٗ وال َسوْ ؼُئًب )و٘را صلدٖ ِطبثمًب حلبدصخ زؤَب ثىٌط اٌسظىي دتبِاًب،  
ِٓ عهخ ظهىز اٌسة وظ  إٌىز، وِٓ عهخ ػدَ زؤَخ اٌرَٓ ِؼٗ دلب وبْ 

 اٖ ٘ى(.َس
ئذْ فظهىز ادلالن ٌٍسػبح ٌزجؽريُ٘ جُالد زة اجملد وبْ َفبؽجٗ ؽمىز 
ئذلٍ، أٌ أْ اٌسة وبْ ؽبلسًا ثٕفعٗ يف رلدٖ، و٘را أِس والؼ عدِّا ِآ  

 !!«ورلد اٌسة ألب  ؽىذلُ»زواَخ أصلًُ 
ٕ٘ب ئؼبزح ظسَخ أْ اٌسة ػٕدِب وبْ ِمطغؼًب يف ادلارود يف ػزّاخ   

ٌعّب  جغدٖ، وأْ جتعدٖ مل َغُِّس ومل حيد ِآ ـافبرٗ   ادلغبزح، وبْ ديٓ ا

                                                 
وزبة ادلدزاغ ٘ى ادلِّزؿ ثدازظخ وبفخ اٌزؼبٌُُ اٌؽفهُخ اٌزمٍُدَخ ٌٓظافبز وإٌابِىض   ( 7)
 ٍ٘ ادلزىازس ثبٌزىارس. وفُٗ رؼبٌُُ لبٔىُٔخ ورؼبٌُُ ػجبزح ػٓ أؽبدَش ِزىارسح.اٌؽفب
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اٌرٌ ٔاصي ِٓ اٌعّب  اثٓ أٔعابْ اٌارٌ ٘اى يف    »أذلُخ اٌفبئمخ!! 
 (77: 7)َى  «اٌعّب .

فاْ وبْ ادلعُؼ لد ازرمً يف رىالؼٗ أْ َُزسن ٌدي ػبمل أٔعبْ ثاال  
 ػبمل اٌسوػ ػٕبَخ، حيزمٕٗ ِرود ٌٍجهبئُ وحتىطٗ ػزّخ ادلغبزح فهى ال َصاي يف

رزجؼٗ ادلالئىخ وإٌىز حيُ  ثٗ، أٌىف ... أٌىف رعغد ٌاٗ، وزثاىاد ...   
 زثىاد َمدِِّىْ ٌٗ اخلدِخ!

 مجهىز اجلٌد السوائً املسثِّحني:
ؽُّٕب أوًّ ادلالن ئػالٔٗ ٌٍسػبح، وبْ جضبثخ ئؼبزح ظهس ثؼد٘ب يف احلبي 

د هلل يف األعايل، وعلى اجملرتهىز ِٓ اجلٕد اٌعّبئٍ ِعجِّؾني اهلل ولبئٍني: »
 (74: 2)ٌى  «األزض السالم، وتالٌاس املسسَّج.

٘رٖ اٌزعجؾخ ادلضٍضخ اٌمىي وادلؼب  رروِّسٔب ثزعجؾخ اٌعاريافُُ اٌايت   
مسؼهب ئؼؼُب  إٌيب يف زؤَبٖ، فاْ وبٔذ اٌزعجؾخ اٌعريافُُّخ اظازؼالًٔب  

د، فزعاجؾخ  ٔجىًَب ػٓ طجُؼخ اٌضبٌىس أذلٍ ادلزعبوٌ يف اٌمداظخ واجملا 
ادلُالد ادلالئىُخ وؽف ػٓ ـٍخ لداظخ طجُؼخ اهلل ورلادٖ يف اْػابيل   
ثبٌعالَ ػًٍ اْزق واٌعسوز يف إٌبض!! أو جؼ  آخس أْ اٌعالَ ػًٍ 
اْزق وظسوز أٔعبْ َزىلَّفبْ ػًٍ رمدَط اهلل ودتغُادٖ!! وواأْ   

اٌؼُّمخ ثاني  ادلُالد يف ٔظس ادلالئىخ يف ٘رٖ اٌٍؾظخ َؼجِّس ػٓ ٘رٖ اٌفٍخ 
. فزعاجؾخ ادلاُالد   «ظالَ اْزق وِعسَّح إٌابض »لداظخ طجُؼخ اهلل و

 ادلالئىُخ ؼسػ رىلُؾٍ ظسٌِّ دلؼ  ادلُالد وطجُؼزٗ!!
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 اجملد هلل يف األعايل:
رلد اهلل ٘ى ػظّزٗ وزفؼزٗ، وئػطب  اجملد هلل ؼهبدح ٌعّىِّٖ اٌالهنبئٍ فىق 

ُِدزن. فبهلل ؽعت رؼجري  ، «أثى اجملاد »ثىٌط اٌسظىي وً ِب ٘ى سلٍىق و
أٌ اٌرٌ ُرعزّد ِٕٗ وً ػظّخ ووً مسى ووً أزمبي ِٓ ؽبي ئىل ؽابي  

 أػًٍ، أٌ أْ رلد اهلل لىَّح وٍ٘ رسفغ اٌطجبئغ ورغُِّس٘ب ئىل ِب ٘ى أمسً.
ٕ٘ب رعجُؼ ادلالئىخ ثاػطب  اجملد هلل يف اْػبيل يف حلظخ ادلُالد، ٘ى رأوُد 

هلل ثزغعُّد وٍّزٗ يف طجُؼخ ثؽسَخ ال َُٕمؿ وال أْ ٘را اٌزٕبشي اٌرٌ أعساٖ ا
حي  ِٓ رلد اهلل، ثً ٘ى ئػالْ عدَد ػٓ لدزرٗ اٌفبئمخ يف ئخال  ذارٗ. ٘را 
٘ى رلد ارمبػٗ اٌرٌ أخفً ألىي ـفبد اهلل ادلدزوخ، وٍ٘ زلجزاٗ اٌايت   

 ظهسد ِٕعؾمخ ػًٍ اٌفٍُت يف ـىزهتب اٌجبذٌخ!
خ وٌىٕهب ِٓ ذاد ـافبد  ٘را االرمبع ـفخ عدَدح أىؽفذ ٌٍجؽسَ

اهلل اٌفُُّّخ ْٔٗ ارمبع ثبدلؽُئخ مل رٍىصٗ اخلطُخ ومل َفسلٗ اٌؼغص، ولاد  
صجذ ادلعُؼ يف ارمبػٗ ؽىت إٌهبَخ دوْ أْ دتعىٗ ؼهىح اْزق. ٌرٌه مل 

عٌد واِْ رلِّد  أَٔذ أَهب اِة »َُؼمٗ ٘را االرمبع ػٓ لجىي رلدٖ اْوي 
(. فبجملاد  5: 77)َاى   «لجً وىْ اٌؼبمل ككاى يل عٌدثبجملد اٌرٌ  ذاتك

اٌرٌ ٔبٌٗ ادلعُؼ ذتًٕب الرمبػٗ يف ادلُالد وطبػزٗ ػًٍ اٌفٍُت، ـبز ِعبوًَب 
دتبًِب جملدٖ اْوي اٌرٌ أخًٍ ٔفعٗ ِٕٗ ٌُىًّ جتعُّدٖ وـٍجٗ!! ْٕٔب ٔؼٍُ أْ 

( وزفَّؼٗ وأعٍعٗ ػآ  28: 72)َى  «رلَّدد وُأرلِّد أَمًب»اِة رلَّدٖ فؼاًل 
ديُٕٗ يف اٌؼظّخ يف اٌعّبوَبد فىق وً زَبظخ وظٍطبْ واظُ، و٘را ٘اى  

 ، اٌرٌ دافغ ػٕٗ اٌمدَط أصٕبظُىض.“اْوِىؤوظُىض”ثس٘بْ اٌزعبوٌ ادلطٍك 
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ٌزؼٍّىا ... » تالطثٍعح٘را اجملد اٌرٌ ٔبٌٗ ادلعُؼ ثبٌمىح ثؼد أْ وبْ ٌٗ 
ج قىَّته الري حنىًا حني املؤهٌني حسة عول شدَِّب ٍ٘ ػظّخ لدزرٗ اٌفبئمخ 

يف اٌعاّبوَبد  عوله يف املسٍح إذ أقاهه هي األهىاخ وأجلسه عي ميٌٍه 
ًَّ ٌُط يف ٘را اٌد٘س  فىق وً زَبظخ وظٍطبْ ولىَّح وظُبدح ووً اظُ َُع

 (27 - 78: 7)أف  «فم  ثً يف ادلعزمجً أَمًب.
٘را اجملد اٌرٌ ٔبٌٗ ادلعُؼ ثبٌمىح جمزمً ػٍّٗ اٌارٌ أوٍّاٗ ػٍاً    

ضلٓ ادلفدَني ثدِٗ  -ويف اٌمّّ، واٌرٌ ألبِٗ أَمًب، لد ـبز ٌٕب فُٗ  اٌفٍُت
 (6: 2)أف  «ألبِٕب ِؼٗ وأعٍعٕب ِؼٗ يف اٌعّبوَبد.»ٔفُت، ئذ  -

و٘ىرا ـبز رلد ادلعُؼ اٌرٌ اوزعجٗ ثبرمبػٗ وطبػزٗ، ٘ى رلدٔب ضلآ  
 (22: 77)َى  «أٔب لد أػطُزهُ اجملد اٌرٌ أػطُزين.»أَمًب: 

 «اجملد هلل يف اْػابيل »ػّك رعجؾخ ادلالئىخ ثبٌروفب اٌُىّّي ٕ٘ب َزجَُّٓ 
يف حلظخ ارمبع اٌزغعُّد يف ادلُالد، ثبػزجبز٘ب اظزؼالًٔب وؼهبدح ؤجىَّح، ثاأْ  
٘را االرمبع ػزُد أْ َزّغد ثىً رلدٖ وَُصاد ػٍُٗ ؼسوخ اٌجؽسَخ ادلفدَخ، 

 فُىىْ ذلب ٔفُت يف ٘را اجملد أَمًب ...
 م:وعلى األزض السال

 «ظالًِب أرسن ٌىُ ظالٍِ أػطُىُ ٌُط وّب َُؼطٍ اٌؼبمل أػطُىُ أٔب»
(. يف حلظخ ادلُالد دخٍذ اٌجؽسَخ ثبٌفؼً يف ػهاد ِفابحلخ   27: 74)َى 

وٕ٘ب َجٍاغ   .“اتًٌا هلل واتًٌا لإلًساى”وظالَ ِغ اهلل، ئذ ظهس َعىع اٌطفً 
آَبد ـدلٗ،  اٌفٍؼ واٌعالَ ثني اهلل وأٔعبْ ألفً ِفهىِٗ اٌؼٍٍّ وأثٍغ



 عٍد املٍالد                                                                                   871

 ثً وَفري ظالًِب أثدًَب ِب داَ ادلعُؼ! ...
وٌىٓ َظً اٌعالَ يف اٌمٍت ز٘ٓ أديبْ ثبدلعُؼ وردخٍُّٗ، ال وّفبحل 
ثؽِّفٗ فم ، ثً وفبٍد ثدِٗ. ئذ َظً أٔعبْ ِزغسِّثاًب ػآ ظاالَ اهلل    
احلمُمٍ ؽىت َمجً فؼً اٌدَ أذلٍ يف وُبٔٗ اٌسوؽٍ ولّريٖ!! ويف اٌٍؾظخ 

حيط فُهب أٔعبْ ثمّري ِطهس ِٓ اخلطبَب ثغعً دَ ادلعُؼ، ؽُٕئار   اٌيت
 َمجً ظالَ اهلل احلمُمٍ اٌرٌ َفىق وً ػمً ...

ٌمد وبٔذ رعجؾخ ادلالئىخ ثبٌعالَ ػًٍ اْزق حلظخ ادلاُالد ؽمُماخ   
فؼٍُخ ٌٍعالَ اٌرٌ ثدأ ثزفبحل اٌطجُؼزني يف ؼِّؿ ادلعُؼ ثبدلُالد، ووًّ 

 ػٓ وً خطبَب أٔعبْ!! ػًٍ اٌفٍُت ثبٌىفَّبزح
 ويف الٌاس السسوز:

ئْ عى٘س ادلعسَّح وبئٓ يف اٌىعىد ِغ اهلل واٌمسة ِٕٗ، أِب احلصْ واٌجىب  
واٌزٕهُّد ِغ اٌُأض وإٌدَ فهٍ ؽمُمخ اٌُجؼد ػٓ اهلل واحلسِبْ ِٓ ؽماسرٗ  

 واٌىلىع حتذ ئؽعبض لفبؾ ػدٌٗ.
ريٖ اٌال٘اىيت ٘اى   اٌرٌ رؼج “جُالد ادلعُؼ”و٘را اٌعسوز لد ـبز ٌٕب 

، ْْ ِؼا  أْ حياً اهلل يف   “ؽٍىي اهلل ثُٕٕب”أو  “دخىي اهلل ئىل اٌؼبمل”
ععد ئٔعبْ ٘ى فزؼ اهلل ٌجبة ادلىدَّح ورأظُط ػاللبد ِغ أٔعبْ ورىىَٓ 

 داٌخ ؼِّفُخ ِؼٗ. وأْ َأيت ئٌُٕب اهلل ِؼٕبٖ أٔٗ زلٍ أْ ٔر٘ت ئٌُٗ!
ٌر٘بة ػٓ طسَك َعاىع ٘اى   ٘رٖ ادلىدَّح و٘رٖ اٌداٌخ و٘را اجملٍ  وا

 ِٕزهً اٌسعب  مث ِٕزهً اٌعسوز!
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، ٘ارٖ  «اجملد هلل يف اْػبيل، وػًٍ اْزق اٌعالَ، ويف إٌبض ادلعسَّح»
اٌزعجؾخ ادلالئىُخ ادلضٍضخ اٌمىي ٍ٘ اظزؼالْ وبًِ ٌطجُؼخ ادلٍىىد اٌارٌ  

 أدخٍٗ ادلعُؼ ئىل اٌؼبمل َىَ ُِالدٖ اٌؼغُت ادلٍّى  أظسازًا.
 (8968)ٌٌاٌس 

 

 



474 

 

 مسيح العامل كله

فيْجذأ سعبىخ ادلُالد اجلذَذ ذلزا اىؼبً ثُأّشىدح ثىىظ اىشعىه، اىالٕىرُخ 
يف ٍجْبٕب، أّغبُّخ يف ٍؼْبٕب، راد اىشَىر اىزٌ ميزذ مبؼشفزْب ىيَغيُخ،  
ىًنعى هبب ػيً قىاػذ جذَذح ػبىُخ ئذلُخ وئّغبُّخ ٍؼًب، شلزذح دىت اىغَبء ويف 

وطيهٔ  زذادٕب. ثىىظ اىشعىه َزجبوص ْٕب يف اْسع ميهب، وال دذود الٍ
 ِ  ىيَغُخ مو ٍؼشفزْب اىزقيُذَخ وأىهبظْب ادلأىىفخ اىيت طبدلب رغُْْب هبب ػي

ادلغُخ ادلىىىد يف ثُذ حلٌ، ميَبد اىشعىه ْٕب الصٍخ ىْب ْٕب ويف ٕزٓ 
ادلْبعجخ ىزهض أعبعبد اىزهنًن ادلْطقٍ، وىزىقظ وػٍ أّغبُ ادلغُذٍ، 

 ثش ػيً ٍغُذٔ ادلىىىد يف ثُذ حلٌ، ٍغُخ اىؼبمل مئ!!دىت َزؼشَّف أم
  (4):02 - 51الرسالة إىل كىلىسي األصحاح األول من عدد 

 ٕى طىسح اهلل اىزٌ ال َُشي،» - 45
 .(2)ادلىىىد قجو اخلالئق ميهب

 فهُٔ ُخيق مو شٍء - 46
 شلب يف اىغَىاد وشلب ػيً اْسع، ٍب َُشي وٍب ال َُشي.

، مو (3)ا أً عُبداد أً سئبعبد أً عالطٌنأأطذبة ػشوػ مبّى

                                                 
 اىطجؼخ اىنبثىىُنُخ احلذَثخ ثجًنود.( 4)

 أٌ ٍىىىد غًن سليىق، قجو اخلالئق وأػظٌ ٍْهب رتُؼًب مبب فُهب سرت ادلالئنخ رتُؼًب.( 2)
 أمسبء اىشرت ادلالئنُخ.( 3)
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  (4)شٍء ُخيق ثٔ وىٔ
  (5)مبُ قجو مو شٍء وثٔ قىاً مو شٍء - 47
 وٕى أَؼًب سأط اجلغذ أٌ اىنُْغخ. - 48

  (6)اىزٌ ٕى اىجذاءح وثنش اىقُبٍخ ٍِ اٍْىاد
 ىزنىُ ىٔ اْوىىَخ يف مو شٍء.

  (7)فقذ شبء اهلل أُ حيو ثٔ ادلوء مئ - 49
 ،(8)وثٔ شبء أُ َظبحل مو ٍىجىد - 22

 عىاء يف اْسع أو يف اىغَىاد،
 .«فهى اىزٌ دقَّق اىغالً ثذٍٔ ػيً اىظيُت

أفُقىا أَهب اىغبٍؼىُ، حنِ ْٕب أٍبً أة اىجششَخ ميهب وسأعهب اجلذَيذ،  
آدً اىثبين اىزٌ ال ثذاَخ أَبً ىٔ وال هنبَخ، اىزٌ حتذ أثىَّرئ َْطيىٌ آدً   

سَزٔ، ومو اخلالئق رغزقٍ ٍِ دْبُ أثىَّرٔ دىت هنبَخ اْوه وَْذين ٍغ مو ر

                                                 
خ رغزَذ وجىدٕب وثقبءٕب ٍِ ادلغُخ، ويف ادلغُخ َْزهٍ اىقظذ ٍِ خيقزْب، فهى مو خيُق( 4)

 ادلجذأ واىْهبَخ، اىؼيخ واىغبَخ ىنو دُبح وّظبً.

مو خيُقخ رغزَذ وجىدٕب وثقبءٕب ٍِ ادلغُخ، ويف ادلغُخ َْزهٍ اىقظذ ٍِ خيقزْب، فهى  (5)
 ادلجذأ واىْهبَخ، اىؼيخ واىغبَخ ىنو دُبح وّظبً.

ِِ قبً وال قُبٍخ ئال ثٔ.أٌ ( 6) ٍَ  ٍجذأ احلُبح اْثذَخ وعججهب فهى أوه 

 مبؼىن ٍوء اىالٕىد اىزٌ دوَّ يف اجلغذ.( 7)

أٌ أمَو اىظيخ واالّغجبً ثٌن اخلالئق ٍؼًب وثٌن اخلالئق واهلل، فقذ طبحل اىغَبئٌُن ٍغ ( 8)
ًب رشَو اىطجيبئغ واْجْيبط   اْسػٌُن، وطبحل اىغَبئٌُن واْسػٌُن ٍغ اهلل. وٕزٓ ادلظبحلخ ئرتبىُ

دتهُذًا ىيَظبحلخ اىهشدَخ اىيت َْجغٍ أُ رزٌ ثطبػخ مو فشد ىيَغُخ واغزغيبىٔ ثبىيذً، دً اىهيذاء    
 واىزنهًن واىزطهًن.
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 اىذٕىس.
 ىقذ دبُ اىىقذ أُ ّزؼشَّف ػيً ٍغُخ اىؼبمل مئ.

 ميْب ػشفْب ٍغُخ اْعشح ادليزئَخ دىه أة رقٍ وُأً رقُخ، 
 ميْب ػشفْب ٍغُخ اجلَؼُخ وٍغُخ اىنُْغخ اجملزَؼخ دىه مبِٕ طبحل.

ٍغُخ اىْبط، اىْبط ميو  وقذ دبُ اىىقذ أُ ّؼشف ٍغُخ اىشبسع، 
اىْبط اىزَِ ػشفىٓ واىزَِ مل َؼشفىٓ، ٍغُخ اْششاس واْثيشاس اىظيبحلٌن   
واىطبحلٌن، يف مو ٍذَْخ وقشَخ، يف مو شؼت وُأٍخ، يف مو أحنبء اىؼبمل ... 

 ٍغُخ اىؼبمل مئ.
ادلغُخ أمّّ ٍِ سمِ اىظالح يف اىجُذ، ادلغُخ أمّّ ٍِ طبىخ اجلَؼُيخ  

 ْبئظ ميهب.وطذِ اىنُْغخ واىن
 ادلغُخ ال َشػً ثأقو ٍِ اىؼبمل مئ.

ٌُٕ ئخىيت، »ادلغُخ سفغ أُ َجقً عجٌن أعشح:  -  ِِ ٍَ ِِ ٍٕ ُأٍٍ و ٍَ
ِِ َظْغ ٍشُئخ  ٍَ مث ٍذَّ َذٓ حنى رالٍُزٓ وقبه ٕب ُأٍٍ وئخىيت، ُْ 

 (49و 48: 42)ٍذ  «أيب اىزٌ يف اىغَىاد ٕى أخٍ وُأخيت وُأٍٍ.
ٍُزٓ، ودكنيشًا ػييً ربثؼُئ    ادلغُخ سفغ أُ َنىُ عجٌن رال -

َب ٍؼيٌِّ سأَْب وادذًا َُخشج اىشُبطٌن ثبمسل فَْؼْبٓ ّْٔ »وٍشَذَٔ: 
ِِ ىُظ ػيُْيب فهيى    ٍَ ىُظ َزجغ ٍؼْب. فقبه ىٔ َغىع ال دتْؼىٓ ُْ 

 (49: 9)ىى  «ٍؼْب.
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ميو  »ادلغُخ سفغ أُ َنىُ عجٌن ٍجبدئ وأفنبس وآساء وأمسبء:  -
ُْثيُّىط وأّب ىظهب وأّب ىيَغيُخ.   وادذ ٍْنٌ َقىه أّب ىجىىظ وأّب

ٕو اّقغٌ ادلغُخ؟ أىؼوَّ ثىىظ ُطيت ْجينٌ أً ثبعيٌ ثيىىظ   
 (43و 42: 4مى 4) «اػزَذمت؟

آثبؤّب عجذوا يف »ادلغُخ سفغ أُ َجقً عجٌن أٍبمِ وٍقذَّعبد:  -
َّ يف ُأوسشيٌُ ادلىػغ اىيزٌ َْجغيٍ أُ    ٕزا اجلجو وأّزٌ رقىىىُ ئ

ٍشأح طذِّقُين ئّٔ رأيت عبػٌخ ال يف ٕزا اجلجو َُغجذ فُٔ. قبه ذلب َب ا
وال يف ُأوسشيٌُ رغجذوُ ىيّة ... اىغيبجذوُ احلقُقُيىُ    

 (23 - 22: 4)َى  «َغجذوُ ىّة ثبىشوح واحلق.

ٍََثو  - ادلغُخ سفغ أُ َجقً عجٌن شُؼخ أو طبئهخ، مَب أوػذٔ يف 
 (.36 - 32: 42اىغبٍشٌ اىظبحل )ىى 

ِ أو شؼت أو ختىً ثالد أو أجْبط ادلغُخ سفغ أُ َجقً عجٌن وط -
ورنىّىُ يل شهىدًا يف ُأوسشييٌُ ويف ميو اىُهىدَيخ    »أو ىىُ: 

ٌٍُْ!!واىغبٍشح وئىل  : 4)أع  «أقظً اْسع. ارٕجىا وريَزوا رتُغ ا
 (49: 28؛ ٍذ 8

فبُِ وقذ ػشفْب ٍغُخ ثُذ حلٌ ٍغُخ اىُهىدَخ وأوسشيٌُ، فهيو آُ  
ٌٍُْ اْواُ أُ ّؼشف ٍغُخ ثالد اىذُّب م يهب؟ ادلغُخ اىنبٍو ٍغُخ رتُغ ا

وال دتُُض وال حتُُّض ثٌن شُؼخ وأخشي أو طبئهخ وأخشي أو شؼت أو  ثال اعزثْبء
دُث ىُظ َهىدٌ وال َىّبين )اخزالف اْجْبط( »ختىً أو أجْبط أو أىىاُ؟ 
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ٌّ )اخزالف ثقبفخ ودؼبسح(،  خزبُ وغشىخ )اخزالف طقىط(، ثشثشٌ وعنُث
)اخزالف اجزَبػٍ وطجقٍ(، ىُظ رمش وأّثيً )اخيزالف    ىُظ ػجٌذ وال دشٌّ

 (44: 3، مى 29و 28: 3)غو  «جْغٍ(، ثو ادلغُخ اىنو ويف اىنو
ٍغُخ اىؼبمل مئ ُوىكَذ ٍِ أجو اىؼبمل مئ ّْٔ أدت اىؼبمل مئ، وٍيِ  

كل فقط ثو خلطبَب ليس خلطايانا وٕى مهَّبسح »أجو مو اىؼبمل ُعهَل دٍٔ 
(، فذٍٔ ال مينِ أُ َغبوٌ أقو ٍِ اىؼبمل ميئ.  2: 2 َى4) «أَؼًبالعامل 

فيَبرا حنظش دت ادلغُخ وّنزَٔ، وحننٌ أّٔ ال َنهٍ ئال ىْب ودلِ َزجؼْيب  
فقط؟ دلبرا حنزنش دً ادلغُخ ّْهغْب فقط، ومنْؼٔ ػِ اِخيشَِ اىيزَِ ال   

ّيب  َزجؼىّْب ومأّْب اشزشَْبٓ ثزقىاّب أو مبجبدئْب ودنَزْب ... دلبرا ّشي خطبَب
ُرغغو يف دً ادلغُخ رلبًّب وثغهىىخ، وّْنش ػيً اِخشَِ ثبػزذاد وػْبد ٕزا 
االغزغبه واىزطهًن؟ ٍغ أُ ادلغُخ مل جيؼيْب قىَّاٌٍن ػيً ششف دٍٔ وال حنِ 
أمثش ٍِ ٍغزغيٌن، واىذً قُو ػْٔ ثظشادخ شذَذح ووػىح مبيف ئّٔ مهَّبسح 

 (!!2: 2َى 4) «أَؼًب. كل العاملىُظ خلطبَبّب فقط ثو خلطبَب »
ادلذػىوُ اىشمسُىُ ىؼشبء  «ثْى ادلينىد»ىقذ ػشفْب ٍغُخ ادلؼَزَجشَِ أهنٌ 

ُْوىل ٍِ اىظجبح، وػشفْب ٍغيُخ    “اىنبرشيُضً ”ادلغُخ وَفَؼيخ اىغبػخ ا
واىْظىص واىقىاٌّن واحلذود ادلىػىػخ. فهو آُ اْواُ أُ ّؼشف أَؼيًب  

واىزيبئهٌن يف شيىاسع    ٍغُخ جهيخ اىؼبمل وادلزجبٕيٌن ٍِ شؼىة اْسع
ِِ َزمشٌٕ أو َشدٌٕ؟ ٍَ  اىذُّب واْصقخ وىُظ ذلٌ ٍِ دذود أو قُىد وىُظ 

ٕو آُ اْواُ أُ ّؼشف ٍغُخ ادلبدٌَن وادليذذَِ وادلغيزهزشَِ ٍيِ   
شجبة اىذُّب اىزَِ دلب مل جيذوا ٍغُذهٌ يف مُْغخ أو يف أة طبحل أو قذوح 
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وحيَو خطُزهٌ، أخزوا َجذثىُ طُجخ، ادلغُخ اىطُت اىزٌ حيُب ذلٌ وثُْهٌ 
 يف اىطجُؼخ أو يف اىغشَضح أو ادلخذس ػيَّهٌ جيذوُ عالٍهٌ ادلهقىد!

ٕو آُ اْواُ أُ ّؼشف ٍغُخ ٕإالء وأوىئل، ادلغُخ ادلزأىٌِّ ادلشفيىع  
ُاخشج ػبجاًل ئىل شىاسع ادلذَْخ »وادلهبُ، اىزبئٔ يف شىاسع ادلذَْخ وأصقزهب: 

 (24: 44)ىى  «دلغبمٌن واجلذع واىُؼشج واىُؼٍَ ...وأصقزهب وَأِدخكو ئىل ْٕب ا
ٍغُخ ادلشفىػٌن مبقزؼً اىقىاٌّن، واّْظَخ، واىزششَؼبد، وادلؼزيَِّّ  

ُاخشج ئىل اىطيشق واىغيُبجبد   »أهنٌ خبسج احلذود وخبسج اىغُبجبد: 
 (23: 44)ىى  «حىت ميتلئ بييت.ثبىذخىه وألزمهم 

اىؼشَّبسوُ واىضواين َغجقىّنٌ ئىل ٍينىد »ٍغُخ اىؼشَّبسَِ واىضواين: 
 (34: 24)ٍذ  «اهلل.

ِِ   »ٍغُخ اْششاس واىظبحلٌن:  ٍَي فبرٕجىا ئىل ٍهبسق اىطشق وميو 
وجذدتىٓ فبدػىٓ ئىل اىُؼشط. فخشج أوىئل اىؼجُذ ئىل اىطشق، ورتؼيىا  

 «فبٍزٓ اىُؼشط ٍيِ ادلزنيئٌن.   أشرارًا وصاحلني،مو اىزَِ وجذوٌٕ 
 (42و 9: 22)ٍذ 
 (7: 49)ىى  «ئّٔ دخو ىُجُذ ػْذ سجو خبطئ.»غُخ اخلطبح: ٍ

ٕو آُ اْواُ أُ ّئِ ػيً ثقُخ أػؼبء ادلغُخ ادلهبّخ ادلهؼىدخ يف أحنبء 
اىؼبمل مئ، اىيت ػشَّهتب اخلطُئخ وػشَّإب اىظيٌ وػشَّإب اىؼقو اىجششٌ، فزَّّّأد 

أو مل ريشَع،   ٍْهب اىنُْغخ، ٍغ أهنب جضء ٍِ اىنُْغخ ْهنب سعبىزهب سػُذ
فهٍ جضء ٍِ ادلغُخ ال مينِ أُ َغزذٍ ثٔ أو َزخيًَّ ػْٔ، ّْٔ جضء ٍيِ  
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 آالٍٔ وٍِ طيُجٔ وٍِ رلذٓ!!
ٕو آُ اْواُ أُ ّغزنَو ٍؼشفزْب ثشنو ادلغُخ احلقُقٍ اىزٌ جيَيغ  
مو ٕزٓ اىجششَخ يف ّهغٔ وثبْخض ٕزا اجلضء ٍْٔ، اىقجيُخ يف ّظشّيب،   

أػُْْب، اىزٌ ثٔ وثبىشغٌ ٍِ وجيىدٓ َجقيً    ادلغزهزش واىْجظ واىشُْغ يف
ادلغُخ رتُاًل مَب ٕى، طبٕشًا مَب ٕى، قذُّوعًب ثال ػُت! أمل َُظيت ٍيِ  

( ػيً اخلشيجخ؟  24: 2ثط 4) «حيَو خطبَبّب يف جغذٓ»أجو اىنو؟ أمل 
أمل َغغو اىؼبمل مئ ثذٍٔ دلب ختؼَّت ثٔ جغذٓ، وجغذٓ حنيِ واىجشيشَخ   

(. فبىظيُت عبثق 8: 5)سو  «ادلغُخ ْجيْب وحنِ ثؼذ خطبح ٍبد»ميهب؟ 
ىىجىدّب، عبثق ٔميبّْب، واىذً اىزٌ ُعهل ذتًْب ىهذاء اجلَُغ قذ ُدفغ ميئ  

 ٍقذًٍَّب قجو أُ َذسمٔ أدذ وقجو أُ َطبىت ثٔ ئّغبُ!!
 

فبُِ ئُ مْب ّإٍِ ثبدلغُخ اىنبٍو، ٍغُخ اىؼبمل مئ، آدً اىثبين، أثيى  
ىن طجُؼخ أّغبُ ػبٍخ، ىزنىُ ىٔ خبطخ فُىىكَذ هبب، اىجششَخ اجلذَذح اىزٌ رج

ىُؼيِ فُهب ّهغٔ، وُرثخ هبب ىُقذِّعهب وَقذٍِّهب رثُذيخ ىيّة، فظيبسد    
ثىاعطزٔ خيُقخ جذَذح، ٍزجَّْبح، ٍظبَىذخ وٍقجىىخ أٍبً اِة، وطبس ٕى هبب 

شبء اهلل أُ حيو ثئ  »ٍغُخ اىؼبمل مئ، ٍغُخ اىطجُؼخ اىجششَخ قبطجخ اىزٌ 
(. ئُ مْيب  22و 49: 4)مى  «وء مئ وثٔ شبء أُ َظبحل مو ٍىجىدادل

ّإٍِ ثٔ مزىل وّإٍِ أّْب ثٔ ٍزذذوُ، فقذ أطجذْب ٍغيئىىٌن مبقزؼيً   
ئميبّْب ٕزا ػِ ودذح اىطجُؼخ اىجششَخ اىيت يف ادلغُخ ثنو شؼىهبب وأجْبعهب 

داخو وىغبهتب وأدَبهنب وػقبئذٕب وطىائههب، ٍغئىىٌن ػِ ودذهتب داخو قيجْب، 
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شؼىسّب وئميبّْب وثقزْب، داخو وجىدّب ومُبّْب ادلغُذٍ ... ٕزا ئُ مْب دقًّب 
 يف ادلغُخ، وادلغُخ فُْب.

حنِ ال َهَْب ٍىقف ٕإالء اىْبط ٍِ ادلغُخ، وىنِ اىزٌ َهَْيب ٕيى   
ٍىقف ادلغُخ ٍْهٌ، ُْ ٍثئ دتبًٍب َْجغٍ أُ ّنىُ حنِ أَؼًب، ّْْيب ثئ   

أجو مو ئّغبُ وثبىزبيل ٍِ أجو اىؼيبمل   ٍزذذوُ!! فبدلغُخ ٍظيىة ٍِ
َْجغٍ أُ ّنىُ مزىل ٍظيىثٌن ٍؼئ   «ٍظيىثىُ ٍغ ادلغُخ»مئ، وحنِ 

ٍِ أجو مو ئّغبُ ٍهَب مبُ ٍىقهٔ ٍِ ادلغُخ وٍْب، وثبىزبيل ٍِ أجيو  
 اىؼبمل مئ!

ادلغُخ ٍبد ثُذ رتبػخ أظهشوا حنىٓ ػذاوح قبريخ وأثغؼىٓ دىت ادليىد،  
هٌ ْهنٌ جضء ٍْٔ، ىزىل فيشح أُ مييىد ػْيهٌ    وىنِ ادلغُخ مل َجغؼ

ىُهذَهٌ وَهذٌ اىؼبمل مئ ٍِ ادلىد وٍِ ىؼْخ اىؼذاوح واىجغؼخ اىقبرييخ!!  
ٕزٓ مبّذ وال رضاه أػيً دسجخ يف ٍههىً احملجخ اىؼَيُخ حنى اىؼبمل، وأػظٌ 
وعُيخ جلَغ اىجششَخ ادلزهشقخ ئىل وادذ. ٍىد ادلغُخ ثُذ أػذاء ىٔ ساػيًُب  

ٌ مبُ رسوح اىنشاصح مبذجخ اهلل، ُْ مبىرٔ اٍزض عيٌ اىؼيذاوح   وٍِ أجيه
وغغو خطُخ اىؼبمل. واُِ مشاصرْب ىيؼبمل عزجقً ػبجضح وغًن راد قىح ئىل 
اىيذظخ اىيت فُهب ّقجو أُ منىد وَُغهل دٍْب ٍغ دً ادلغُخ، ال ػِ أدجبئْب 

وميو   ثو ػِ أػذائْب واىغشثبء ػْب وػِ ػقُذرْب، وػِ مو اىزَِ َجغؼىّْب
اىؼبمل. وثزىل ّشزشك ٍغ ادلغُخ رلذدًا يف ادلىد ػِ اىؼبمل مو َىً، ىقزيو  

ٍِ أجيل )وٍؼل( »اىؼذاوح ومغش شىمخ اخلطُخ ورتغ ادلزهشقٌن ئىل وادذ 
 (!36: 8)سو  «َُّبد مو اىْهبس. قذ ُدغجْب ٍثو غٌْ ىيزثخ.
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. ٕزٓ ٍٕ رسوح اىنشاصح مبغُخ اىؼبمل مئ ىىدذح شؼىة اىؼبمل وأجْبعٔ
ُْوىل واىُؼظًَ يف اىؼبمل: أُ منىد ٍيِ أجيو    وٕزٓ ٍٕ سعبىخ ادلغُذُخ ا
اىؼبمل ثال دتُُض ثٌن ئّغبُ وئّغبُ ... ٕزٓ ٍٕ اىشعبىخ اىيت ظيذ ٍزؼطييخ  
وزلجىعخ يف ئطبساد دذَذَخ ٍِ اّْبُّخ واىطبئهُخ واىؼْظيشَخ واىزؼظُّيت   

 ىٓجْبط واْدَبُ واىؼقبئذ.

 
د ادلغُخ، وىنْٔ مبُ دىت اُِ ٍغُخ اْعيشح،  مو عْخ مْب ّؼُِّذ دلُال

ٍغُخ اىؼقُذح ادلْذظشح يف راهتب، ٍغُخ اىهؼالء واْرقُبء، ٍغيُخ روٌ  
اىجششح اىجُؼبء. فهو آُ اْواُ َب أخىح أُ ّؼُِّذ دلُالد ٍغُخ مو اىؼيبمل؟  
ًَّ ػيً اْسع ويف اىغَبء ٍِ مو ُأٍيخ وىغيبُ    ٍغُخ مو ػشًنح رغ

ِِ َْبدٌ ثبعٌ اىشة وىيى مل  وثششح عىداء وطهشاء  ٍَ وزتشاء؟ ٍغُخ مو 
َؼشفٔ؟ ٍغُخ ٍغبمٌن اْسع اىزَِ ال َؼشفىُ مشبذلٌ ٍِ ميُْهٌ؟ ٍغيُخ  
خشاف اىؼبمل اىؼبىخ وادلششَّدَِ شجبًّب وشبثبد، ٍغيُخ اخلطيبح واىؼشَّيبسَِ    
 واىضواين ومو اجلبىغٌن يف اىظيَخ وظاله ادلىد َزشقَّجىُ ئششاق ّىس اخلالص. 

ٕى ادلغُخ احلقُقٍ اىزٌ ُوىكَذ يف ثُذ حلٌ وُطيت فىق اجليجثيخ،  فهزا 
 ٍغُخ اىؼبمل مئ ...

 (5172)يناير 



3:5 

 

 ملكوت اهلل وملكوت الناس يف مواجهٍة
اجملد هلل يف األػايل وػهى األزض انسالمو  »+ 

 .«نُاس املسسَّةويف ا

ٍٛٙ ٍٛ ظٕسمص خؼبالجٌص ٔدػص ُٓالي خؼبُٕك، ََّٗط ؤًٜخئٛد زٌن خُٕٔدء 
ُّوٕ وْٛ وبُٔىٕ لُخٔدض خَُُِ ػًِ ه٥ؼدٕ  وخألَٞ، وظبؼهد خُُػدش خؼبعس

كهَ ٖٓ ٓؼىن وخهؼٍ ؽبٍٙ خُعٕسمص زدُٕ٘سص ُؼدمل  ؤؿ٘دٓهْ يف زَُص زُط غبْ،
خُُىّ وٛى َؼدين ٖٓ سبَّن ُٔدٍٔ وخـعٔدػٍ وػٌُ٘ٝ مل َٕسن ُٚ ٓؽُلَ،  
لُػ وهلط ٘ؼىذ خألَٞ ٓعىدٜٔص ٓع٘دِػص َعُزٛ زؼ١هد زسؼٟ، وهً 
خٗعّع خُٕالّ ٖٓ زُ٘هْ َوععِىٕ ٖٓ ؤـَ ًَ ٍ٘ء، ٖٓ ؤـَ خؼبدٍ وخألَٞ 

٘دْ وخألػُخم وخؼبسديت وخُ٘ظَُلدض وخُعلدََه   وخألٔىخم وخألُىخٕ وخألـ
 وخًَُٖ وخُل١دء خػبدَـٍ وظِىغ خؽبىخء وؤػٔدم خحمل٥ُدض؟!

لىت خُؼِْ يوَ يف ٓؼًُص خُٙؼىذ ًؼُ٘ٝ ُإلَٛلدذ وؤيخش ُِوعلَ   
وخُعًًٓن. ولىت خؼبؼُكص خػبدُٝص، خُيت ٍٛ ؤٜاًل ؤُِص ظولدَذ وظلأُق،   

ٙعط وظسدػً وربّذ زٌن ؤٜسمط زىخ٥ٔص خُعٔديٌ يف خُعىٝٝدض ؤُِص ظ
ِّٛ يف ٓديظٚ ؤٜسك ـلدٛاًل   خعبٔدػدض وزٌن خُؼِٔدء ؤٗلٕهْ، كدُؼدُِْ خؼبعى
ُّٛ آوُ يف كُع آوُ ٖٓ ٗلٓ ٓديظٚ! وٌٍٛخ ًَٕن خُؼدمل ًِلٚ   سبدًٓد زعى
ٌُّلي   زٌدكص ُٓديَ٘ٚ خُُٕدُٔص وخُؽودكُص وخُؼُِٔص ولىت خًَُُ٘ص يف خكبالٍ وظل

وهىخٙ وٓىخٛسٚ، ... ٗوىٍ َٛ ٖٓ وخهغ فبٌٖ ؤٕ وظسدُػً ٓسًيًخ ًَ ٍٓوُخظٚ 
َّٚ خُؼدمل خُُىّ يف ظٕسمص خؼبالجٌص ٍٛٙ: خجمللً   يف خألػلدو وػِلً     َعِٔ
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َُّش؟  خألَٞ خُٕالّ ويف خُ٘دْ خؼبٕ
 انسس األػظى يف حسبحت املمئكت:

َُّش خأُلوىل يف ظدََه خإلٕٗدٕ خُيت كُهد زبُؾ خؼبالجٌلص ػلٖ    وخ٠ك ؤهند خؼب
زًٌ وظ٥ِ٘ن ظٕسِّك زٝىض ٕٓٔىع وٓلهىّ يخػُص ُعٔفُلً خ   ٜٔعهد خأل

وٓ٘سحص زٕالّ ٌَىٕ ػًِ خألَٞ ؤُوَ زٌن خُ٘دْ، كٔد ٛى خُُٕ خٌُلدجٖ  
 وَخء ٍٛٙ خُظدُٛش خُٕٔدوَص؟

وخ٠ك زال ٘ي ؤٕ ُٔ ٍٛٙ خُعٕسمص وٍٛخ خُعٔفُلً وٛلٍخ خُٕلالّ    
َّّ يف ُٓالي خؼبُٕك خٌٍُ ٜدلسعٚ ٍٛٙ خؼبظلدُٛش   وخُُٕوَ خؼبىػىي زٚ َعلُ

ِّخ وو٥لًنًخ   خُٕٔدوَص خُؼفُسص. كُٔالي خؼبُٕك، بٌٕ، ًدٕ َؼين ُ٘حًد ٛدًٓد ـ
ػهالى  زدُٕ٘سص ُِٔالجٌص، زدُٕ٘سص ُعٔفًُ خ  يف خألػدو، زدُٕ٘سص ُِٕلالّ  

 بني انُاس.وؤوًنًخ زدُٕ٘سص ُُِٕوَ األزض، 
ُك وخُيت وٌُٖ ٓد ٛى ٍٛخ خٍُٙء ؤو ٓد ٍٛ خغبوُوص خٌُدٓ٘ص يف ُٓالي خؼبٕ

َّض ؽبد خُٕٔدء ٌٍٛخ؟ ٛ٘د هندَص ًَ ٔاخٍ، ٛ٘د خعبىخذ خٌٍُ َٕع٥ُغ ؤٕ  خٛع
َُي ػًِ ًَ ظٕدئٍ ٍٓ٘ زًء خػبُِوص وػٖ ػَّص وِوعهد لىت خُُىّ! كًوىٍ 
َٕىع خؼبُٕك بىل خُؼدمل آظًُد ٖٓ ػً٘ خِذ ظدًُٛخ يف ُٛحص بٕٗدٕ َؼين زًخَص 

خَظ١ً هبٍخ ؤٕ َظهُ ػالُٗلص  ظهىَ وػَٔ ٌِٓىض خ  ػًِ خألَٞ. خ  
ػًِ خألَٞ، وَٕعى٤ٖ ٠ٔدجُ خُ٘دْ وخُٙؼىذ، وبٌْ كُهلد وػُِهلد يف   
ًُّ خز٘لٚ َ٘ولَ لٌىٓعلٚ     ٘ىٛ َٕىع خؼبُٕك وزىخ٥ٔعٚ ... خ  زعف
خُٕٔدوَص ظدًُٛخ وِٓٔىًٔد يف ٘ىٛ خز٘ٚ ٖٓ ؤػًِ خُٕلٔىخض بىل خألَٞ،  

!! وٍٛخ خُ٘لّوٍ «ًٔد يف خُٕٔدء ًٍُي ػًِ خألَٞ»لىت وبٌْ دبُٙحعٚ 
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وخُع٘دٍِ ٓؼًد ٛى خٌٍُ خ٥٠ُ ـىهدض ٖٓ خؼبالجٌص ؤٕ ظ٘وَ ًُّٓ وًٓعلهد  
 زدُعدو ويف خغبدٍ ٖٓ خُٕٔدء بىل خألَٞ!!

ظهىَ خزٖ خ  ػًِ خألَٞ ًدٕ َسًو ؤٓدّ خؼبالجٌلص ٓلهىٓلًد زـدَلص    
خُى٠ىق ؤٕ ٌِٓىض خ  خٓعً ٖٓ ػدمل خؼبالجٌص بىل ػدمل خإلٕٗدٕ، ٍُُي ربعْ 

هْ ؤٕ َسًؤوخ ؤوٍ وًٓعهْ ػًِ خألَٞ دبُؤي ٓلٖ خُ٘لدْ ًلًػىش    ػُِ
َُّش ًَُػً كُهد خُسُٙ ُال١ٗٔدّ  ُال٘عُخى يف ٌخض خػبًٓص!! وٍٛٙ ٍٛ ؤوٍ ٓ

ِّٓىخ وًٓص ظٕسُك ٓٙعًُص!   ٓغ وىَْ ٓالجٌص ُُو
ِّخ وَـلدء  ولُلدش    بٕ ٗو٥ص خُُٕ خُُؼظًٔ يف ٍٛٙ خُعٕسمص خؼبِٔىءش ٔ

خ  يف خألػدو زعٔفًُٙ ػِلً خألَٞ، ٛ٘لد   ظٌٖٔ يف َز٣ وًٓص سبفًُ 
ًَغ خألػظْ ... خ  يوَ بىل ػدؼب٘د، خ  ٜدَ ٓؼ٘د، يف ٘ىٛ خؼبٕلُك   خغَب
)ػٔدٗىجَُ خٌٍُ ظلًٕنٙ خ  ٓؼ٘د(. وٌٍٛخ خٗلعمط خُٕٔدء ػِلً خألَٞ  

ؤُٔخَٛد وؤؾبديٛد ووًخٓهد ؤالٓهد ؤُوَٛد ... ألٕ خزٖ خُؼٍِ ٜلدَ   زٌَ
ًُّٙ خٌُِّٕ خُؼفُر خربلً زٝلُْٔ   ٓؼ٘د وكُ٘د! خ   يف ٘ىٛ خؼبُٕك وزعف

٤سُؼع٘د خإلٕٗدُٗص، زُْٝٔ ًُدٗ٘د خُسٌُٙ، خ  مل َؼً وبٌْ ػُِ٘د ٖٓ كىم، زلَ  
ٜدَ وبٌْ كُ٘د ٖٓ يخوَ ًُدٗ٘د، ٖٓ يخوَ ظلًٌنٗد و٠ًٔنٗد، كدؼبُٕك خزٖ خ  

ُِٓي خ   ٚ ... ؤٌ ٌِٓىظ -يوَ بىل خُؼدمل ًِٔي وًٝدلر والَص ػًِ ًَ 
َّ ؤٕ ََُٔ خز٘ٚ ُُِٔي كُ٘د ٌِٓىض خُٕالّ وخُُٕوَ ... خغبلًَػ ٓلغ    ُٔ خ  

ؤكإٗلط  »زُال٤ٓ ِػُْ خُٝدُسٌن ٌَٙق ػٖ ظُؤُّْ خؼبُٕك ػًِ ٌِٓىض خ : 
بٌٕ ِٓي؟ ؤـدذ َٕىع: ... ؽبٍخ وًُُِض وؽبٍخ ؤظُط بىل خُؼلدمل ... فبٌِليت   

 (.58و 59: :3ى )َ «ُُٕط ٖٓ ٍٛخ خُؼدمل ... ُُٕط فبٌِيت ٖٓ ٛ٘د
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خؼبُٕك بٌٕ ـدء لدٓاًل ٌِٓىض خ  زٌَ هىَّظٚ وؾبًٙ و٥ِٔدٗٚ، للدٓاًل  
 بََّدٙ يف ٌخظٚ، يف ٘ىٝٚ، يف ًُدٗٚ، يف غبٔٚ ويٓٚ!!

ًَّ خزٖ  خؼبُٕك ؼبد يوَ خُؼدمل يوَ ٌِٓىض خ  ٓؼٚ بىل ػدؼب٘د. وػً٘ٓد ذب
خإلٕٗلدٕ.  خ ، ؤٌ خربً جبًٕ خإلٕٗدٕ، خٔعىيع ٌِٓىظٚ زدُعلدو ـٕلً   

)ُى  «ٌِٓىض خ  يخوٌِْ.»ٌِٓىض خ  يوَ كُ٘د، يف ٤سُؼع٘د، يف ًُدٗ٘د: 
39 :43) 

ًَّ خزٖ خ ، وهسِ٘دٙ  ٌِٓىض خ  يوَ خ٥ُسُؼص خُسَُٙص زٝىَش بؽبُص ؼبد ذب
 كبٖ ٓ٘ٚ زٝىَش ََُّٔص ؼبد ؤًِ٘د ـًٕٙ وُ٘ز٘د يٓٚ يف ُٔ خٌُُٕ٘ص.

اًل يف خٍَُٖ هسِلىخ خؼبٕلُك يف   ٌِٓىض خ  خٗعُٙ ػًِ خألَٞ ًِهد فبؽَّ
ًُدهنْ وؤَوخلهْ هسىٍ خألًَ خٌُُِّٕ وخُُٙذ خٌُُِّٕ ٌَُ ًُدٕ خؼبٕلُك  
ََ يف ُْٜٔ ًُدٗٚ ٌِٓىض خ  يف ؤ٘ىدٚ خُلٍَٖ   جبًٕٙ وَولٚ، خُؼدمل َهِس
آٓ٘ىخ، وُٖ َ٘مُٝ ٌِٓىض خ  ػٖ ػدمل خإلٕٗدٕ ٤دؼبد َىـً ػِلً خألَٞ  

 يٓٚ.بٕٗدٕ َإًَ ـًٕ خؼبُٕك وَُٙذ 
َّيوٕ زدإليبلدٕ    َّي ًَ َىّ يف ؤ٘ىدٚ خٍَُٖ َعفل وٌِٓىض خ  َعف
وخغبن وخغبر، وزوًَ ٓد ىب١غ خإلٕٗدٕ ؼبٌِىض خ  يف خُوِر زدُُوق زوًَ 

َّي.  ٓد ىب١غ خُؼدمل وَعف
 طبٍؼت انؼامل اجلدٌد يف حسبحت املٍمد:

ُِّٙش دبُالي خؼب ٕلُك ؤػِ٘لط   لُ٘ٔد ََّٗٔط خؼبالجٌص ٓؼًد ظُُٗٔص خؼبُالي ٓس
ٌُِٓٚ خُؼعًُ ؤٕ ٌَىٕ ػًِ خألَٞ وزٌن خُ٘دْ  ٔالّ ػًِ »٠ًٔ٘د ػٖ ٤سُؼص 
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... خُٕالّ ٛ٘د ٔالّ َللىم ٤سُؼلص خألَٞ    «خألَٞ ؤُوَ زٌن خُ٘دْ
...  وَّٕٓخهتد وٓسدٛفهد وٍِٓخهتد وًَ ٓد َىكُِّٙ خُؼدمل ٖٓ ؤٓدٕ وخ٤ٔح٘دٕ ٓديٌ

ًلَ  خُؼوَ، وَٕىي ػًِ  وخُُٕوَ ٛ٘د ُٔوَ َلىم ٤سُؼص خإلٕٗدٕ، َلىم
 خحملّٗدض، وَُى١غ ًَ خؼبظدمل وخِالّ وخألُٓخٞ ٥ُِٕدٕ خُُٕوَ خُلدجن ...

كٔد ٍٛ ٤سُؼص خُٕالّ خٌٍُ َؼ٥ُٚ خؼبُٕك ٍَُِٖ َؼُٙلىٕ يف ٌِٓىظلٚ   
؟ وٓد ٍٛ ٤سُؼص خُلُق خٌٍُ ًَُوِٚ يف خُوِىذ ٌُُىٕ ٛلى  «ػًِ خألَٞ»

 زين خؼبٌِىض؟ «بني انُاس»ؤٔدْ خُؼالهص 
ي ػًِ ٌُي ؿدَص يف خُسٕد٤ص وخُى٠ىق، ك٥سُؼص ًَ ٍ٘ء ظٕلعًٔ  خُُ

ٗىػُعهد ٖٓ ٓؼ٥ُهد، ًٔد َوىٍ خإلقبَُ، ٖٓ ـهص خُُ٘سىع خؼبدحل وخُُ٘سلىع  
(، كٌَ ٓ٘هٔد َؼ٥ٍ ٓدء  ٥ًسُؼعٚ، وًٍُي خُعُ٘ص 33: 5خُؼٍذ )َخـغ َؼوىذ 

ٌّ ٖٓ ٍٛٙ ظؼ٥ٍ شبًُخ ٥ًسُؼعهد .  .. وخَُّعىٗص وخُؼ٘ر وخُٙىى وخغبٕي، ً
كدُؼدمل َؼ٥ٍ ٔالًٓد، وٌُٖ ؤٌ ٔالّ ٛى وٖٓ ؤٌ ٤سُؼص؟ كدُؼلدمل ؤوٍ  
ًَ ٍ٘ء ٓعـُُِّ ٓعوِوَ وزدُ٘هدَص ِخجَ، ٍٛخ ٛى ؤٔدْ ٤سُؼص خُؼدمل، وٛلى  
َسؽهد يف ُْٜٔ ٤سُؼص ٔالٓٚ خٌٍُ َؼ٥ُلٚ ألوالي خُؼلدمل. كٔلغ خألٓلدٕ     

دههد لعٔلًد  وخال٤ٔح٘دٕ وخُٕالّ وخؽبًوء وخٌُُٕ٘ص خُيت يب٘مهد َسػ يف ؤػٔ
٤سُؼعٚ، ؤٌ خُعـُُُّ وخُعوِوَ مث خُّوخٍ، كُٕعمَُ ػًِ خُؼدمل خٔعمدُص هد٤ؼلص  
ؤٕ َؼ٥ٍ ٔالًٓد يخجًٔد وًٛوءًخ ٕٓعًُٔخ ؤو خ٤ٔح٘دًٗد ًدٓاًل، كسؼلً خُٕلالّ   
 لُذ ال ؿبدُص، وزؼً خؽبًوء خ٥٠ُخذ، وزؼً خال٤ٔح٘دٕ خٗلّػدؾ وًًَ.

َُّش كُٔلد  وًٍُي خُ٘دْ يف فبٌِص خُ٘دْ ػً٘ٓد َؤُى ٕ ػالجن خُىي وخؼبٕ
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َُّش هدجٔص لعًٔد ػًِ خؼب٘لؼص خؼبعسديُص ؤو خجملدِٓص خؼبعسديُلص ؤو   “بٍُهى” قبًٛد ٕٓ
خُعًٌُن خؼبعسديٍ ؤو خُىخـسدض خؼبلُو٠ص ؤو بغبدلدض ٤سُؼص خألٓىٓص ؤو خألزىَّش 
ؤو خألوىَّش، وًَ ٍٛٙ ال ظ١ٖٔ ػًِ خإل٤الم ُٔوًَخ يخجًٔد ؼدزعًد زٌن خُ٘دْ، 
ألٕ ٍٛٙ خًُوخكغ ؤو خُؼَِ خُيت ظًَٝ ٓ٘هد ؤو ػ٘هد ػالجن خُلىي يبٌلٖ ؤٕ   
ظعىهق يف غبظص، وهً ظ٘وِر بىل ؤُْ٘ ٓد ظٌىٕ خًُوخكغ وخُؼالجن كع٘وِر 
ِْ وك١دجك وخٗعودّ زال  َُّش بىل ؿْ وًٌٗ وؤلودي وخ٥٠هديخض وُظَه خؼبىيَّش وخؼبٕ

 ودء!!ؤٌ ظؼوَُّ وزال ؤٌ َِّّّٓ!! وَدبد زٌن خألوىش خأل٘
 ٍٛٙ ٍٛ ٤سُؼص ٌِٓىض خألَٞ وخُ٘دْ!!

ؤٓد ٤سُؼص ٌِٓىض خ  كهٍ ُُٕط ٌٍٛخ ؤزًًخ ... كٕالٓهد هدجْ يخجلْ  
بٕ ٔلٌِط يف  »ؤزًٌ ال يبٌٖ ؤٕ ظّػّػٚ ًَ ًىخَغ خألَٞ وٗىخجسلهد  

ِّخ ألَٗي ؤَٗط ٓؼٍ بؽب٘لد  »(، 45)ٓلّ   «و٣ٔ ظالٍ خؼبىض كال ؤودف ٘
ِّخ، ُلٍُي ال لبٙلً بٌخ   ِٓفإٗد وهىَّظ٘د وٓؼُ٘٘د يف ً٘خجً ٗد خُيت ؤٜدزع٘د ـ

 َ لٕلر   68)ٓلّ   «ظّػّػط خألَٞ وخٗوِسط خعبسدٍ بىل هِر خُسملد
خألـسُص(. كدُٕالّ خٌٍُ َؼ٥ُٚ خ  ٛى ًد  وٖٓ ٤سُؼص خ  َٕعًٔ ٜلدظٚ، 
كهى ٔالّ ؤزىٌ ٗدزغ ٖٓ ؤزىَّش وخلًش ٌُدكص خُ٘دْ وو٤ٖ وخلً ١َْ ًدكلص  

ّػّع، ال َّوٍ بىل خألزً. ٔالّ خ  ال َِـٍ خ١ُُن زَ خُ٘دْ، ال َعـَُُّ، ال َع
 َٕىي ػُِٚ، وَإوٍ ٖٓ ُْٜٔ خغبّٕ ػظص ظًَّٙ ٔالًٓد ػًِ ٔالّ.

ًَِّ، زَ وبَِ خُعفلدَذ بىل   ٔالّ خ  ال َعفدوِ خُعفدَذ ًإٗٚ لو٘ص ـب
ؤٔسدهبد وٕٓسسدهتد، ويبعٛ ٓ٘هد ػدكُص ـًًَش كُعوىَّي خُٕالّ يف خُعفُزص وزؼً 

 ص.خُعفُز
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ٔالّ خ  ال َ٘مُٝ يف لُِّّ ودٚ ٖٓ خؼبٌدٕ ؤو خُّٓدٕ ؤو خُعلًٌن زؼًًُخ 
ػٖ ؤٔسدذ وٓىخ٠غ خُـْ وخؽبْ وخًٌُ٘ خٌٍُ َٕ٘فٚ خُؼدمل ُِؼدجٌٙن كُٚ، زَ 

ال ىبًٙ »َوعمْ خؽبٔىّ وخؼبىد٤ُ وَعوسََّ ؤوسدَ خُٕىء زال لٍَ ؤو وُٙص 
)ّٓ  «دزط كال َعّػّع.ٖٓ وّّ خُٕىء، هِسٚ ٕٓعؼً ٓعٌَ ػًِ خُُذ، هِسٚ ؼ

333) 
ٔالّ خ  ال َعفدوِ خؼبٌدٕ، ًإٕ خألَٞ ٓى٠غ خُٙودء كو٣ وخُٕلٔدء  
ُِٕالّ، زَ زُوق خُعفٍِِّ َُي ز٘ى خُٕالّ ؤٕ خألَٞ ٓى٤ٖ خُٕالّ خغبوُوٍ 

 (؟53: :)َو  «بٕ ًدٕ خ  ٓؼ٘د كٖٔ ػُِ٘د.»ًدُٕٔدء سبدًٓد ٤دؼبد خ  ٓؼ٘د وكُ٘د 
ًُعر ػُِهلد  ٔالّ خ  ال َعفدوِ  خُّٓدٕ، ًإٕ خغبُدش ٛ٘د ػًِ خألَٞ 

خُٙودء وخال٥٠ُخذ، وهً ُلفّ خُٕالّ ُِمُدش خألوُي، ... ؤزًًخ كدُٕلالّ  
زئالٍ   »خًُخجْ خغبوُوٍ ؤٜسك ٖٓ ُْٜٔ ٤سُؼص ٍٛٙ خغبُلدش خُلًُٗد ألٕ   

خُُذ َٕىع ٛى لُدظ٘د ػًِ خألَٞ ًٔد ٛى لُدظ٘د يف خُٕلٔدء   «انسمو
ٔالًٓد ؤظلُى  »(، 42: :4)ٓط  «ىل خٗو١دء خًُُٛؤٗد ٓؼٌْ ًَ خألَدّ ب»

 (49: 36)َى  «ٌُْ ٔالٍٓ ؤػ٥ٌُْ ُُٓ ًٔد َُؼ٥ٍ خُؼدمل ُؤػ٥ٌُْ ؤٗد.
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َُّش زٌن خُ٘دْ»وؤٓد ٤سُؼص خؼبٌِىض ٖٓ لُػ  كهٍ ال ظوىّ ػِلً   «خؼبٕ
خؼب٘لؼص ؤو خٌُُخٓص ؤو خجملدِٓص ؤو ػالجن خُِمْ وخًُّ، خُيت ٍٛ ًِهد يوخكلغ  

َُّش ُؤوىَّش وخلًش أُلزىَّش وخلًش يف و٤لٖ وخللً   ٓعـُُِّش وٓع وِِّسص، زَ ٍٛ ٕٓ
١َْ خألَوخق هسَ خألـٕدي!! كدؼبآ٘ىٕ زدؼبُٕك يف ًَ خألَٞ ٕٓعى٤٘ىٕ 
خ ، خ  و٤ٖ لوُوٍ ٌَُ زين خؼبٌِىض ػًِ خألَٞ يف ًَ فبدُي خُلًُٗد،  
ٍُُي ُُٓ زُ٘هْ يخػٍ ٗلّخع ووٝدّ، كد  ٛى ؤًِ٘د، ٛى ٘لُز٘د، ٛلى   
يكح٘د، ٛى ػّخئٗد، ؤُوَٗد، ٛى ًَ ٍ٘ء ٌَُ ٓىخ٤ٖ ػً٘ٙ، خ  خٌَُ يف 
خٌَُ، وخؼبُٕك يبأل خٌُُٕ٘ص، وخٌُُٕ٘ص ػًِ ٜـُٛد سبأل خُؼدمل، سبألٙ لسِّلد  

 ؤُوًَخ ...
يف ٌِٓىض خ  ُُٓ خٓعُدِ ُُِـَ ػًِ خؼبُؤش، خؼبُؤش ُُٕلط ٓلٖ يوٕ   

لر خ  وؤللُخَ يف  خُُـَ يف ٍ٘ء، ُُٓ ػسً ُِ٘دْ ولُ، كدٌَُ ػسًُ 
خػبًن كو٣، ُُٓ َىٗدين وَهىيٌ، وزدؼبؽَ ُُٓ ِقبٍ وؤٌٍَُٓ، ؤو ؤٔلىي  
وؤزُٟ، ُُٓ ٤دُٛ ويٗٓ، ٓوسىٍ وٓ٘سىٌ، ُُٓ ٓىخ٤ٖ والـلث، ُلُٓ   
ؿَُر وٜدلر يخَ، كدٌَُ ٗلّالء خ ، وؤَٛ زُلط خ ، خٌُلَ ؤلسَّلص    

 وؿبسىزىٕ:
ٙدء َؤكلدض و٥ُللًد   كدُسٕىخ ًٔىعدٌَ خ  خُوًٌَٕن خحملسىزٌن ؤل+ »

وظىخ٠ؼًد وويخػص و٤ىٍ ؤٗدش، ؿبعٌِٔن زؼ١ٌْ زؼ١لًد وٕٓلدؿبٌن   
زؼ١ٌْ زؼ١ًد بٕ ًدٕ أللً ػًِ ؤلً ٌ٘ىي، ًٔد ؿللُ ٌُلْ   
خؼبُٕك ٌٍٛخ ؤٗعْ ؤ١ًَد. وػًِ صبُغ ٍٛٙ خُسٕىخ خحملسص خُيت ٍٛ َزد٢ 

يف ـٕلً   ونًٍهك يف قهىبكى سمو اهلل انري إنٍّ ُدػٍخىخٌُٔدٍ. 
ـِىّن وؤٗعْ زٌَ وخلً وًىٗ ىخ ٘دًَُٖ. ُعٌٕٖ كٌُْ ًِٔص خؼبُٕك ز
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لٌٔص ٓؼِِّٔىٕ وٍَٓ٘وٕ زؼ١ٌْ زؼ١ًد دبّخًٓن وظٕلدزُك وؤؿلدين   
وكم يا ػًهخى بقىل أو َولُص، ز٘ؼٔص، ٓعٌُِّٗٔن يف هِىزٌْ ُُِذ. 

 «فؼم فاػًهىا انكم باسى انسب ٌسىع شاكسٌٍ اهلل واَب بالّ. 
 (39 - 34: 5)ًى 

ديهص ؼبىعدٌَ خ ، زين خؼبٌِىض، خحملسىزٌن خحمللسٌن،  ٍٛٙ ٜىَش ػُِٔص ٜ
خؼبٕدؿبٌن خ٥ُِلدء يخجًٔد خؼبِٔىجٌن ظىخ٠ؼًد، خُىيػدء ٤ىٍَِ خألٗدش خٍَُٖ يبِي 
ُْٛ ُٕٓوَوٕ يخجًٔد وُٓزى٤لىٕ   ػًِ هِىهبْ ٔالّ خ  كُعُمبىٕ ز٘ؼٔص خ  و

دض زُزد٢ خغبر، وخْٔ خؼبُٕك يف ؤكىخٛهْ وهِىهبْ ًَ لٌن. ٍٛٙ ٍٛ ظبل 
زين خؼبٌِىض، وبٕ ًدٕ خُلُق ٛى ٤سُؼص ظلًٌنْٛ وػِٔلهْ وػالجوهلْ   
وخُُٕوَ يخجًٔد َوُْ كُٔد زُ٘هْ، كألٗٚ ُُٓ زُ٘لهْ خٓعُلدِخض وال زُ٘لهْ    
كىخَم، ٍُُي ال خٓعُدِخض َع٘دلُوٕ ػُِهد وال كىخَم ظًْٝٛ ػٖ زؼ١هْ 

خؼبُٕك  خُسؼٟ!! ٍٛٙ ٍٛ ٤سُؼص ػدمل خ  خعبًًَ ػدمل خؼبٌِىض خٌٍُ ؤيوِٚ
 .«ػًِ خألَٞ خُٕالّ ويف خُ٘دْ خؼبَُّٕش»ػًِ خألَٞ ويف خُ٘دْ َىّ ُٓاليٙ 

 طبٍؼت املسٍح انيت دخم هبا انؼامل كًهك انسمو!
مل ٌَٖ يوىٍ خؼبُٕك بىل خُؼدمل ًِٔي ز٘ىع خُُٕديش خؼبِّٓص، ؤو ػِلً  

ُّٕلٍ  ٖ خُؼدمل ألٗٚ مل ََُٔ خ  خز٘ٚ بىل خُؼدمل ًَُُ»ٕٓعىي خغبٌْ خؼب٥ِن خُعؼ
 (39: 5)َى  «زَ ُُىُِٛ زٚ خُؼدمل

وخؼبُٕك مل َىًُ يف هُٝ ًٔد َُىًَُ ِٓىى خألَٞ، ومل َسدُ٘ لٌٔٚ ٖٓ 
َََِٓي ػًِ وٙسص )ٓلّ   ًَ يف ٍٓوي، و هس٥لٍ(،   7;كىم ػُٖ، خؼبُٕك وُُِ

وًِ٘د َؼُف ًُق ظهُ خؼبُٕك ؤوٍ ٓد ظهُ يف ٌِ قبدَ. وًُق َكلٟ  
َ ٖٓ ؤٌ٘دٍ خُُٕديش وخؼبِىًُص خِيُٓلص:  يػىش خُُجدٔص خؼبظهَُص ؤو ؤٌ ٌ٘
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ٌأحىا وخيخطفالىِ نٍعؼهالىِ يهكالا     وؤٓد َٕىع كةٌ ػِْ ؤهنْ ّٓٓؼىٕ ؤٕ »
(. وٌٍٛخ خٔعسًٍ خُُٕديش ػًِ 37: 8)َى  «إىل اجلبم وحدِخُٗٝف ؤ١ًَد 

َهدذ خُ٘دْ ٖٓ كىم ػُٖ، بىل خُعَِٕ ُوِىذ خُُػُص ٓلٖ وَخء خَُّّلص   
ىٖ خؼبَِّٕمص وبػًخي خألػلىخٕ وخؼبؼلًخض   وًٛوء خعبسَ. وػىٞ ذبًُ٘ خعبُ

ٌُِٓٚ، خَظإي خؼبُٕك ؤٕ َِِّْٕ ٌخظلٚ   ػبىٞ خؼبؼدَى ٠ً خُُخك١ٌن ٥ُِٕدٕ 
وٛى  -ألًٌَ ؤػًخجٚ وىبلٟ َؤٔٚ ١ُِدَزٌن وخؼبٕعهّجٌن، مث يبىض ٤ىخػُص 

ِّٖ زين خؼبٌِىض ٠ً خؼبىض، وزوُدٓعٚ َؤُهْ  -ػدُِْ زوُدٓعٚ  لىت دبىظٚ وب
 ٕ ًُػدَد ُِمٍ بىل ؤزً خِزًَٖ ...ووبُُهْ ٍٓ٘ خِ

ِّخ يف هسىٍ خال١ٗىخء ربلط َػدَلص ٛلٍخ     وبٕ ًدٕ خُؼدمل هً ظسد٤إ ـ
زؼلً   -خؼبٌِىض، كسٕسر ٍٛخ خألِٔىذ خُلًَُ يف ظٌَُٔ ظًزًن ٌِٓىظلٚ  

هبٍخ خؽبًوء خُؼفُر وٖٓ والٍ وـىيٙ خؼبٕععُ خٌٍُ ال ربٕٚ بال  -ِٜسىظٚ 
هُٕ، وَِك يف خًُػىش زـًن خ٥٠ُخَ، َو٘لغ  خُوِىذ خؼبلعىلص ُٚ! ًَػى زـًن 

زدغبر كو٣ وُُٓ زدغبفص، َُِّّ زدًُوىٍ بُُٚ وٛى وخهق ػًِ خُسدذ ًٖٔ 
َٕعؼ٥ق، َوق ًِٔي ٘دٓه وخُٕٔدء ربط ٓى٤ث هًُٓٚ وبلٕدٗدظٚ لىت 
هسَ ؤٕ ِْٕٗ ؤٗلٕ٘د ُٚ ويوٕ ؤٕ ٌٗىٕ ٕٓعموٌن زؼً ؤٕ ًُٗػً ُٚ ػسُلًًخ،  

ـص بىل والٜ٘د ؤالٓ٘د ؤُوَٗد ... َ٘ديٌ: َعىيي بُُ٘د وًإمبد ٛى يف لد
َْ بوَّ وَُٙذ» (، وًإمبد ٛى ٔلسَُ ؤو  59: 9)َى  «بٕ ػ٥ٗ ؤلً كُُِْوس

ٔدهٍ ُٓدٙ ػًِ هدَػص ٤َُن خُؼدمل خؼبؼ٥ٙص ... َوق ػًِ زدذ خُالٌٛن ػ٘ٚ 
وَوُع ػًٕ وبٖ بُُٚ هِر ؤلً كُوىّ وَلعك وًإٗٚ ٥َِلر خُؼٙلدء ؤو   

الٗعّخػ٘د ٖٓ ـبدزث خؼبىض وـملىَ خُلٍجدذ ...   خؼبسُط، وٛى بمبد َٕؼً 
ظؼدُىخ بوَّ َد صبُلغ خؼبعؼلسٌن   »هبىذ ؤ٤ُخف خألَٞ كدربًد ٌَخػُٚ وَوىٍ 
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( وٜك كُٚ هلىٍ ب٘لؼُدء   :4: 33)ٓط  «وخُؽوٍُِ خألضبدٍ وؤٗد ؤَوبٌْ
 «ؤلّخٗ٘د ضبِهد وؤوـدػ٘د ربِٔهد، .. وخُُذ و٠غ ػُِٚ بمث صبُؼ٘د.»خُ٘يب: 
 (8و 6: 75)بٖ 
هٝسص »؛ «ٔالّ وَُّٕٓش»ٌٍٛخ ًدٗط ٤سُؼص خؼبُٕك ٖٓ ٤سُؼص ٌِٓىظٚ: و

(، وٛى ٛى ال 42: 34)ٓط  «٠ُٓى٠ص ال َوٝق وكعُِص ًٓو٘ص ال ٥َلث
َّخٍ ًَػى ؼبٌِىظٚ لىت خُُىّ وىبد٤ر خُوِىذ هبٍخ خألٔلِىذ خُعىخ٠لؼٍ   

 خٌٍُ َِٕر خُؼوَ! ...
وبٕ ًدٕ هً ػؽُ كُٚ ًؽًنوٕ ٖٓ ٌوٌ خُؼوىٍ خؼب٥٘وُص وخُوِىذ خُودُٔص، 

ؤٗلط ٛلى خِأ ؤّ   »كؼّخئٗد ًٔد هدٍ ٛى َيِّخ ػًِ ٔاخٍ َىل٘د خؼبؼًٔخٕ: 
خٌٛسد وؤوّّخ َىل٘د دبد ظٕٔؼدٕ وظ٘ظُخٕ ... »كإـدذ َٕىع:  «ٗ٘عظُ آوُ؟

َُّوٕ ... و٤ىىب ؼبٖ ال َؼؽلُ يفَّ  (. 8 - 5: 33)ٓلط   «ؤٕ خؼبٕدًٌن َُس
وٌُٖ بٕ ًدٕ خٍَُٖ َُوسِىٕ ػًِ خًُػىش ْٛ يخجًٔد هِص، لىت َسًو خُؼدمل هبٍٙ 
ََٓؽَ خػبٔلًنش   خُٕ٘سص وًإٗٚ يف ظسدػً ٕٓعُٔ ػٖ زِىؽ ٌِٓىض خ ، بال ؤٕ 
خُٝـًنش خُيت خٔع٥دػط يف خُ٘هدَص ؤٕ زبُٔ خُؼفٌن ًِٚ ال َّخٍ ٛلى ؤٓلَ   

دَص ٥ُِٕدٕ خػبًٔنش خُٝـًنش ٤دؼبلد  خإلقبَُ، كدُؼفٌن ال زً ؤٕ ىب١غ يف خُ٘ه
 خػبًٔنش ٤دُٛش وـديش يف ػِٔهد خؽبديت يف خػبلدء!!

 املىاجهت بني يهكىث اإلَساٌ ويهكىث اهلل بهغج ذزوهتا:
ٍٓ٘ كفُ خُعدََه خغب١دٌَ لىت خُُىّ وخُلالٔلص وخُُٕدُٔىٕ هبهلًوٕ  
َّهص ولًش زإٌ ٜىَش وزلإٌ للد   ٍ، ؿدَص خعبهً ُُٝ٘ؼىخ ٖٓ خُسَُٙص خؼبٔ

وٌُٖ زدءض ًَ خـعهديخهتْ زدُلَٙ، ٖٓ ؤكال٤ىٕ ؽبعُِ ؼبىٔىُُين ٌُلدٍَ  
َّ كُهد خُؼدمل لىت خُُىّ.  ٓدًَٓ، وٍٛ والٜص خُعفدَذ خُيت ٓ
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َؤي خُلِٕلص خؼبالٌ خُىلًُ غبٌىٓص صبهىََص ػديُلص لٌُٔلص   فاألول 
ظٕىٌ والكدض خُسالي وخؼبٔدُي وخألـ٘دْ زدُؼوَ. كةٌ زدُلِٕلص ظ٘وْٕ ػًِ 

هتد وظ٘عهٍ بىل ٗظَُدض ظِـٍ خُىخلًش ٓ٘هد خألولُي؛ وبٌ َعٙلُغ ؽبلد    ٌخ
خإلٕٗدٕ َ٘وْٕ زدٗوٕدٓهد وَ٘هًّ زدهنًخٓهد، وظوىّ ًٓخَْ وسبىض ًٓخَْ 
وخُؼدمل ًٔد ٛى َّيخي سبّهًد ٖٓ ـَُ بىل ـَُ ػًِ ٓلُؤي ٓلٖ خُلِٕللص    

 وخُلالٔلص ...
ًٌخ ُىلًش زَُٙص وٛى ٛعُِ، َؤي يف ٗودوش خًُّ وؤٜدُص خُؼُم ٓالوانثاين 

كدجوص ٓعؼدُُص، بٌخ خربًض ربٌْ خألَٞ ًِهد، كعٝسك خألَٞ ولًش ؿبٌىٓص 
ُىلًش لدًٔص زب١غ ؽبد وظعؼسًَّ. وزدءض ٍٛٙ خحملدوُص خألولُي زدُلٙلَ   
َّهط زًِٙ بىل ٗٝلٌن، زؼً ؤٕ ؤٌخم خًُُٗد وَالض  وٓدض ٜدلسهد ٓ٘عمًُخ وسب

 لُذ ٠ُوْ.
هدٓص خُىلًش خُوىُٓص يخوَ خًُوُص ػًِ ٛى ٓىٔىُُين، َؤي يف بوانثانث 

ؤٔدْ خُى٤ُ٘ص خُعؼٝسُص خؼبِعهسص وخؼبعُخز٥ص )خُلدُ٘ص(، خؼبالٌ خُىلًُ غبٌلْ  
خُؼدمل زإُٔٙ وظىلًُ هىخٙ. وٍٛخ خِوُ زدء زدُلَٙ وٓدض ٓٙ٘ىهًد زؼلً ؤٕ  

 ػدٗط زاليٙ زٕسسٚ خؽبّء وخُٕىَُص.
ظوىّ بال زعىلًُ وٛى ًدٍَ ٓدًَٓ، َؤي ؤٕ ولًش خُسَُٙص ال وانسابغ 

خُ٘ظدّ خالهعٝديٌ يف خُؼدمل زإُٔٙ، كدالهعٝدي ولًٙ ٛى خؼبٕحىٍ ػٖ سبلُّم  
خُؼدمل وظ٥دل٘ٚ، وال ٔسَُ بىل ٍٛٙ خُىلًش خُٙدِٓص بال حبُذ خ٥ُسودض لىت 
ظعٝلًَّ صبُؼهد وال َسوً بال ٤سوص خُُكدم خُؼدٌِٓن خُيت زىٔؼهد ؤٕ ربٌْ ًَ 

ٍٛٙ خألوًنش وبٕ ًدٗلط هلً قبملط يف    يوُص وزدُعدو ًَ خُؼدمل ... و
ظ٥سُودهتد خألوُُص بال ؤهند ظؼؽُض يف خ٥َُُن مث وهلط ؿبدُٜش كلوًض هًَهتد 
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ػًِ خُٙٔىٍ، وَٛ يبٌٖ ؤٕ ٥َ٘لث َوق خ  يف خُؼدمل ربط و٤لإش ٗظلدّ   
 خهعٝديٌ؟

ٍٛٙ ٍٛ خحملدوالض خألَزؼص خٌُّّي خُيت ػدىن ٓ٘هد خُؼدَُْ يف ٔسَُ بهدٓلص  
مل َسِؾ ُ٘حًد ٓ٘هد، زَ ػًِ خُ٘وُٟ ًدٗط ٗعدجؿ ًَ ٓ٘لهد  ولًش ّٓػىٓص 

ًًَّٓخ ٖٓ خُعَّٔن مث ًًَّٓخ ٖٓ خُُإْ ... وُى اللظ٘د ٤سُؼص ٍٛٙ خحملدوالض 
هدٓط ػِلً   وانثاٍَت)خُلِٕلص(،  “انؼقم”هدٓط ػًِ لٌٔص  اأُلوىلقبً ؤٕ 
)خُلى٤ٖ(،   “انخالساب ”هدٓط ػًِ هًخٔص  وانثانثت)خعب٘ٓ(،  “اندو”ٗودوش 
 )خالهعٝدي(. “املال”هدٓط ػًِ ظ٘ظُْ  انسابؼتو

ُّن وخُلمٛ قبً ؤٕ ٍٛٙ خألَزؼص  انؼقم، وانالدو،  وٌُٖ، دبًَّ ٖٓ خُعؼ
خُيت عبإ بُُهد خُؼدمل ًىخ٥ٔص ُعُخز٥ٚ وظىلًُٙ ٍٛ زؼُ٘هد وانخساب، واملال، 

خُيت ًدٗط وال ظّخٍ ؤٔسدذ سبَّوٚ وػِص لُوزٚ وٗلّخػدظٚ خُيت ال ظ٘علهٍ  
... 

ُّْ هًٔلُص  وٌٍٛخ  ؼسط كَٙ لٌٔص خإلٕٗدٕ، وخيػدء ٗودوش يٓٚ، وظى
 ظُخزٚ، وخظٌدُٚ ػًِ ٗظدّ خهعٝديٙ ... 

ويف ٓىخـهص ٍٛخ خُلَٙ خؼبَُغ خٌٍُ َؼدُٗٚ خُؼدمل خُُىّ َوق ٌِٓىض خ  
خٌٍُ َسدُ٘ٙ خؼبُٕك ٍٓ٘ ُٓاليٙ ولىت خُُىّ ولًش وخللًش سبلأل خألَٞ   

ٓ٘ظىَش ؾبدٛلًش وٓ٘عٝلُش، وبٕ   وخُٕٔدء يف ًُٕ٘ص ػظًٔ ٓ٘ظىَش وؿًن 
ًدٗط ظسًو ٕٗسعهد ٠حُِص يف ًَ ـَُ كهٍ زعفُٔغ خألـُدٍ ٍ٘ء ٛدجَ ال 

 َٕع٥ُغ خُؼًي ؤٕ وبُٝٙ ؤُىف ؤُىف وَزىخض َزىخض.
وٌُٖ ٌُي ال ٠ٍَُ هِىز٘د وال ََُك ٠ٔدجُٗد، كمدُص خُؼدمل خُُلىّ ال  
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َّم ؤٓدّ ؤػُ٘٘د زٝلىَش   ذبؼَ ُسين خؼبٌِىض َخلص ػًِ خإل٤الم. خُؼدمل َعٔ
َّْ ُُٙخء خألِٔمص يف  ُٓػسص مل وبًغ ؽبد ٓؽَُ ٖٓ هسَ. كإٓىخٍ خُؼدمل ظعٌ
ًَ ٌٓدٕ، يف ًَ يوُص، وخُسالي ذبىع وخعبُىٖ ٥ٓهٔص زدغبًًَ وخُ٘لدَ،  
خغبُذ ؤٜسمط ؤهُذ ٓؼوىُُص ٖٓ خُِْٕ ًُي ًَ يوُص ويف كٌلُ ًلَ   

احلسب يٍ َُ، ُٔدٍٔ، خُٕالّ ؤو خًُػىش بىل خُٕالّ ؤٜسمط ٗـٔص خُع١ِ
ٍٛ آوُ ٓى٠ص ًُي خُُٕدٌُٔن. كةٌخ ظًُ٘د خغبُوذ وؤوسدَٛد أجم انسمو 

وخلعٔدالهتد ُ٘لمٛ لدُص خُؼدمل َولُِّد وخـعٔدػًُد، ُٗي خُؼلدَُْ هبلٌُ يف   
٤َُن آوُ ُِٔىض وخؽبالى خألزًٌ ؤًؽُ َػسًد ٓلٖ خغبلُوذ ووَالهتلد،    

خؼبىًَخض َٕىي خُؼلدمل   كدالكبالٍ خػبِوٍ وخإلزدلُص خعبُٕ٘ص وخإليٓدٕ ػًِ
َّخٙ بىل ٜلسُص     ًِٚ، وهً ؤٜدذ هِسٚ يف خُُْٝٔ، ؤٜدذ خُٙلسدذ، وظؼل
خؼبًخَْ، كلٍ خؼبًخَْ خالزعًخجُص يف زالي خُُ٘وَؿ ػً٘ٓد َلعٙىٕ خُٝسُدٕ هسَ 
ِّخ ٖٓ خألوالي وبِٔىٕ  يوىؽبْ خُلٝىٍ ًَ َىّ َؼؽُوٕ ػًِ ٕٗسص ػدُُص ـ

ِّي خؼبىًَخض يف لودجسهْ!! ٍٛخ زدإل٠دك ص بىل ٕٗسص خعبُخجْ خُيت ؤٜسمط هت
ؤٖٓ خُؼدمل ؤًؽُ ٖٓ خغبُوذ وظوِن زدٍ خًُوُص وخؼبىخ٤ٌ٘ن ٓؼًد ػًِ خُلًوخّ.  
كِى ؤ٠ل٘د بىل ٌُي ٓٙدًَ خُسد٤ِص يف خُؼدمل وٓٙدًَ خ٥ُالم َسًو ُ٘د خُؼدمل 

 ػًِ لوُوعٚ زٝىَظٚ خعبُوبص خُ٘دِكص.
ََٓؽلَ  لدُص خُؼدمل خُُىّ ؤٓدّ زين خؼبٌِىض ٍٛ سبد ًٓد لدُص خالزٖ خألٜـُ يف 

ُٕٓلُِف يف ًلىَش     ََّٙ زؼلُٗ  خؼبُٕك، خٌٍُ ؤوٍ ًٓنخؼٚ ًِٚ وٌٛر وز
خ١ُالٍ لىت ُؤػٍُ وخػعدِ وؤًَ ٤ؼدّ خػب٘دَُِ ... خُؼدمل ٛفُ خ  وخزعؼلً  
ُُِٕٓف لىت ؤػٍُ وخػعدِ   ٍٗ ٍََّ ً٘ىِٙ وًٓوُخظٚ وٓىخٛسٚ زؼُ ػ٘ٚ زؼًًُخ وز

 إًَ ؤًَ خػب٘دَُِ ووبُد لُدهتد ...ومل َؼً وبٕسٚ ػدًَخ ؤٕ َ
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خالزٖ خألٜـُ ٔحْ خغبُدش خُُظُسص يف زُط ؤزُٚ ؤحْ ٗٝدجك ؤزُٚ ؤلحْ  
خُٕالّ وخؽبًوء وخًُّّص وخُِؤص خغبالٍ، ٔحْ ػُٙش خالزٖ خألًّّ، ٔحْ ًَ 
ٍ٘ء كىُؾ ٥َِر خغبَُص، خغبَُص يف ًَ ٍ٘ء كىهغ يف ل١لٖ خُلّوخين   

مل خُُىّ كوً ٔحْ ٜىض خ  وزُط خ ، ٔحْ وؤ٠دع ٓدُٚ وهىَّظٚ، ٍٛخ ٛى ػد
خُٕالّ يف ل١ٖ خِذ خُٕٔدوٌ، ٔحْ ػُٙش خألظوُدء وخُعوًٌَُِن، ووُؾ 
ٍََّ ًَ ًٓوُخظٚ خُعوًَُِلص   ٥َِر خغبَُص يف ًُٓخٕ خُؼوَ وخُلٖ وخؼبُق، كس
ُُٕٓػعٌن كبلى خؽبلالى،    وكوً َِخٗعٚ وخكبِط هىخٙ وٛى خِٕ ًَٕن زوًٌٓن 

ويبً ًََٚ ُسين خؼبٌِىض ًدُُـَ خؼبًٌوين خُلٌٍ ظهلُ   وٌُ٘ٚ َُكغ زُٝٙ 
 ُسىُٓ خُُٔىٍ يف خُُئَد فبؽاًل خُؼدمل خ١ُدٍ هدجاًل: خػّّ بُُ٘د وؤػ٘د!!

خُع٥ُِّغ بىل ولًش خإلٕٗدٕ ٖٓ ـًًَ ؤٜسمط ؤًؽُ ٖٓ ؤُٓ٘ص، ؤًؽُ ٓلٖ  
َُّ وبغبدق، ُوً ـَّذ خإلٕٗلدٕ   ؤَٓ، ٍٛ َـدء وؤًؽُ ٖٓ َـدء، ٍٛ ظى

سَُ ولًش خُسَُٙص ؤالٓهد وبػديش ػالجن خؼبىيَّش وخُٕلُوَ  ًَ ٍ٘ء يف ٔ
زٌن خُ٘دْ، ـَّذ خغبٌٔص خُلِٕلُص، وـَّذ خُؼِلْ، ـلَّذ خُُٕدٔلص،    

 وُألٔق ًِهد ِخيظٚ خٗوٕدًٓد ػًِ خٗوٕدّ وظسدػًًخ وكُهص.
مل َؼً ؤٓدّ خألَٞ ًِهد بال ؤٕ ظع٥ِغ كبى خ  ظوىّ وظِعفث بىل ؤزىَّظلٚ  

َُّش ؤوُي، ظ٥ِ ر ٜلمٚ ويوىٍ ٌِٓىظٚ، كلُٚ ولًٙ خؼبالٌ خألوًن ُىلًش ٓ
 خإلٕٗدٕ ؤالٓٚ ؤُوَٙ.

ِٖ يبأل َولٚ  َٓ ِٖ يبأل هِسٚ ال ز٥٘ٚ، بىل  َٓ خُؼدَُْ خُُىّ ـدجغ ؤً٘ خعبىع بىل 
ِٖ يب٘مٚ ٔالّ خُُوق ال ظُِٕص خُؼٌُ٘ن وخألٌٗلٌن وٗللّٛص    َٓ ال ػوِٚ، بىل 

ًَ، ـىع ُُٓ بىل خػبسّ زَ خعبًٕ. خعبىع وخلً يف خألَٞ ًِهد وٛى ً٘
بىل ًِٔص خ  خحملُُص، لٌ٘ن خُؼىيش بىل خ  هبعدق هِر خُؼدَُْ ًِٚ و٠لًٔنٙ،  
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 كدُؼدَُْ ًِٚ خُُىّ ؿبٕىذ ؤٗٚ الـث وٓهدـُ َؼُٗ ودَؾ و٤٘ٚ خغبوُوٍ!!
ُُٓػسلًد   خإللٕدْ زدُلُخؽ يف ػالهدض خُٙؼىذ وخأُلُٔ وخألكُخي ؤٜسك 

ؤَوخق خُ٘دْ ٖٓ خؼبىض ٌخظٚ، كٌلؽًنوٕ   ُِ٘لٓ خُسَُٙص وؤً٘ ٠ـ٥ًد ػًِ
َُظ١ىٕ خؼبىض، وزإًََهْ، زبًُِّٝد ٖٓ خُوِن خٌٍُ ؤٜدذ ؤَوخلهْ ٖٓ ـُخء 

 خُلُخؽ خٌٍُ َؼُٙىٗٚ!
خُؼدَُْ ًِٚ َٙؼُ خِٕ ؤٗٚ ال كدجلًش ٓلٖ ًلَ خغبِلىٍ وخؼبلاسبُخض      
وخؼبٙدوَخض وخؼبؼدًٛخض، كٔؼدًٛخض خغبُذ ؤًؽُ ٖٓ ٓؼدًٛخض خُٕلِْ،  

 ُٝدَون ؤٜسمط ؤًؽُ خلعُخًٓد ٖٓ ًِٔدض خُُـدٍ ...وخُو٘سِص وخ
ِٖ َٕع٥ُغ ؤٕ هبٔغ مشلَ   َٓ خغبدـص ؤٜسمط وخ٠مص ؤً٘ خُى٠ىق بىل 
خأُلْٓ وخُٙؼىذ وخعبٔدػدض، وخلً ُٚ ٖٓ خُوًَش وخغبر وخظٕدع خُوِر ٓد 
ِِّٚ بىل ٓٝدغبص خألُىخٕ وخألـ٘دْ وخؼبٍخٛر، َُٝدحل خإلٕٗلدٕ زإوُلٚ    َا

ز٘لٕٚ، وخإلٕٗدٕ زد . وخلً َسٍٍ ٗلٕٚ ػٖ خعبُٔلغ  خإلٕٗدٕ، وخإلٕٗدٕ 
ًِّّ خُسٙلَُص   ِّهٌن وَىلً خٌَُ يف ٗلٕٚ ُُو ُُٝدحل خؼبعىدٌٜٔن وهبٔغ خؼبعل

 ًِهد ًإُٔش ٓعمدزص بىل خِذ خٌٍُ ٍٛ ٓ٘ٚ وُٚ.
ُِٓي خ  ػًِ خألَٞ َلىّ   بٕ ظٕسمص خؼبالجٌص وٍٛ ظؼِٖ زًخَص ظإُٔٓ 

د ب٘دَش خُسًء ُُِـىع بىل ل١ٖ خِذ ُٓالي خؼبُٕك هً ؤػ٥ط خألَٞ ًِه
خُٕٔدوٌ، آمبد ؤَخيض ولُؽٔد ٘دءض، وٍٛ ٍٛ ال ظّخٍ ُظؼعّّ ب٘دَش خُؼىيش 
َُّش زٌن خُ٘دْ هدجْ ػًِ  ٓهٔد ٤دٍ خ١ُالٍ، كٌِٔىض خُٕالّ وٌِٓىض خؼبٕ
خألَٞ لىت خُُىّ وٍٛٙ خُٕدػص ًَػى ًَ خؼبعؼسٌن وخُؽوٍُِ خألضبدٍ إلُولدء  

خؼبُٕك خٌٍُ ـدء بىل ػدؼب٘د وًُٝٝد ُُمَٔ نبىٓ٘لد   ؤضبدؽبْ ونبىٓهْ ػًِ
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وبولدهدظ٘د وًَ ضبدهدظ٘د ... كهى خُلديٌ خُىلًُ ٗىَ خأُلْٓ وَـلدء ًلَ   
خُٙؼىذ وؤَٓ ٕٓدًٌن خألَٞ وٓ٘سىٌَهد وًلَ خؼبظِلىٌٓن وخُالـلحٌن    
وخؼب٥ُويَٖ. وٛى خُىلًُ خٌٍُ َ٘ؼوً ػُِٚ ؤَٓ خُؼدمل خألولًن، ُلُمٌْ   

خُو٥ٕدْ يف ولًش ظلىم هًَخض خإلٕٗدٕ ولٌٔعٚ خألَٞ ًِهد زدُؼًٍ و
 وًَ بٌٓدُٗدظٚ ...

 انخىبت اجلًاػٍت واالسخؼداد نقبىل حسبحت املمئكت يٍ جدٌد:
بٗٚ خُُـدء خألوًن وخُُـدء خُىلًُ وخألػظْ، كٌِٔىض خ  لوُوص هدجٔص 
وٓىـىيش ػًِ خألَٞ ٍٓ٘ ؤٕ ََّٗط ؤًٜخء ظٕسمص خؼبُالي زلٌن خُٕلٔدء   

خُُىّ وبىل آوُ غبظص ٖٓ لُدش خُ٘دْ ػًِ خألَٞ. وخؼبٌِىض وخألَٞ لىت 
ًَض خُعىزص ولُؽٔد ًدٗط، ٖٓ ؤ٤ُخف خألَٞ بىل ؤ٤ُخكهد،  ـِ َىـً لدؼبد ُو
كسًخَص خؼبٌِىض ظىزص وزًخَص خُعىزص ٌِٓىض، ولُ٘ٔد زًؤ خؼبُٕك زٙدَظٚ ؤوٍ 

قد وَوىٍ ظىزىخ ألٗٚ  ابخدأ ٌسىع ٌكسشٖٓ ٌُي خُّٓدٕ »ٓد زًؤ زًؤ ٌٍٛخ: 
 (39: 6)ٓط  «اقخسب يهكىث انسًىاث.

وخًُػىش ُِعىزص ٛ٘د، ًٔد َاللظ خُودَت، صبدػُص هسَ ؤٕ ظٌىٕ كُيَلص،  
وخِٕ ؤ١ًَد خغبدـص خُىلًُش خُيت ٌٗدي ِٕٗٔهد زإًََ٘د ٍٛ لدـص بىل ظىزلص  
صبدػُص. كد١ُالُص ذبدوِض ٠الُص خألكُخي، ُوً ٜدَض ٠الُص صبدػدض وزالي 

ّ ؤٕ ظٌىٕ خُعىزص كىم ٕٓعىي خُلُي وبٕ ًدٗلط  وُؤْٓ و٘ؼىذ، ٍُُي ُّ
 ربعىَٚ زد١ُُوَش!!

ُوً ؤػ٥دٗد خٌُعدذ ٓؽداًل ُعىزص ًَٓ٘ص زإُٔٛد، ُٗ٘ىي خؼبًَ٘لص خُُؼظٔلً   
ظدزط ًِهد ػً٘ٓد وخـهط بٍٗخًَخ ٖٓ خ  خبُخهبد. ُسٕط خؼبٕلىق ًِلهد   
 ـدُٕص يف خُعُخذ ٜدجٔص، ٖٓ ٌِٓهد خعبدُٓ ػًِ خُؼُٖ بىل خ٥ُلَ خ٠ُُُغ
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ٍَُُّ يف ُٗ٘ىي  َُكغ ػ٘هد خ٥ُؼدّ وخؼبدء، خُع ػًِ ًَٜ ُؤٓٚ لىت خُسهُٔص يف خًُخَ 
هدّ ػٖ ًُُٔٚ ووِغ َيخءٙ ػ٘ٚ »ًدٕ صبدػًُد وخؼبِي ًدٕ مبىٌـًد َُمعٍي: 

 ( كؼلً خ  ػٖ ُٗ٘ىي!!8: 5)َىٕ  «وظـ٥ًَّ دبٍٕك وـِٓ ػًِ خُُٓدي
ٖ وًلُٗدلىّ زعىزص وػًِ ٓؽدٍ ُٗ٘ىي سبدًٓد وهق خؼبُٕك ٥ٓدُسًد ًىََِ

فبدؼِص، خٔعفدزص ٌُُخِظٚ خُيت ٜ٘غ كُهد، وبالَّ كدُوٝدٚ خحملعىّ خٌٍُ ٗدُعلٚ  
ًٔوّ وػٔىَش ٛى يف خٗعظدَٛد!! ... بٗٚ ٌُُدي خإلٕٗدٕ خػبدجق ٖٓ خ  ؤٕ 
َٕٔغ ٗلٓ خإلٍٗخَ ٓىـهًد ُِؼدمل دبًٗٚ خُٙدـبص وٜىخَىبٚ خُيت خَظلؼلط بىل  

زِؾ ؤه٥دَ خؼبٕلٌىٗص ًِلهد وهلً إٓ ؤوخٕ    ػ٘دٕ خُٕٔدء، كٝىض خإلقبَُ 
 خحملدٔسص ...

ُوً زًٌ خؼبُٕك ػًِ ُؤوَُِْ٘ ؼبد َك١ط ًُخِظٚ ألٗلٚ ًلدٕ َ٘عظلُ    
ظىزعهد، ُى ٍٛ ؤيًَط ِٓدٕ خكعوديٛد ... كهَ ًََى خُؼدَُْ ِٓدٕ خكعوديٙ؟ 
ٓد ؤظٖ ٌُي بال ُى زًٌ ز٘ى خؼبٌِىض وظٍُِىخ وًٗٓىخ وظدزىخ وٜدٓىخ ػىٞ 

 ؾ ػٖ والٜٚ ...خُؼدمل خُّخج
ُوً وهق بزُخُْٛ ؤزى خِزدء َىًٓد وبدـؿ خ  خبٝىٚ خػعّخٓٚ ػًِ هِر 

ؤيََّدٕ ًَ خألَٞ ال َٝ٘غ ػًاًل؟؟ ػًٕ »ًٔوّ وػٔىَش ولُههد زدُ٘دَ: 
ؤٕ ٌَىٕ طبٕىٕ زدًَخ يف خؼبًَ٘ص!! ؤكُعهِِي خؼبٌدٕ وال ظٝلك ػ٘ٚ ٖٓ ؤـلَ  

ُخُْٛ ؤٗٚ مل ٌَٖ يف زبىّ ( ... وًُٛٙص بز:3)ٔلُ خُعٌىَٖ  «خػبٌٕٔن؟؟
ًٔوّ وػٔىَش ًِهد ال طبٌٕن زدًَخ وال ػَُٖٙ وال ػُٙش!! وٛى آوُ َهْ 
خَظ١ً خ  زٚ ٌٍُ ٖٓ ؤـِٚ ؤٌ ٖٓ ؤـَ ػُٙش ؤزُخَ كو٣ َؼلٍ خ  ػلٖ  
ِٖ َُٝلٍِِّ     َٓل ًَ ًٔوّ وػٔىَش بٕ وـًوخ!! كهَ َىـً خِٕ يف خُؼلدمل 

 ُٝالش ؤو خُعىزص؟؟وَٙلغ وَعىذ وًَّ٘ ػىٞ خٍَُٖ ال َؼُكىٕ خ
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ز٥ُْ خُُٔىٍ َى٠ِّك يف زًخَص ًُخِظٚ ؤنبُص ظىزص خعبٔدػص خُيت ـهِلط  
وخِٕ ؤَهد خألوىش، ؤٗد »و٥دَدٛد، كٌدٕ ُىػظٚ ؤؼُ زُِؾ يف ٗلىْ خُٙؼر: 

ُِِٔعْ ًٔد َئٔدئًْ ؤ١ًَد ... كعىزىخ وخَـؼىخ ُُعَٔملً   ؤػِْ ؤٌْٗ جبهدٍُص ػ
ِٖ ِٓ َُؾ  َِٔ َٕلىع خؼبٕلُك    و٥دَدًْ ٌٍُ ظإأ ؤوهدض خَُل وـٚ خُُذ وَُُ

َّ خُٕٔدء ظوسِٚ بىل ؤِٓ٘ص َيِّ ًَ ٍٍ٘ء خُيت  َُ، خٌٍُ َ٘سـٍ ؤ َُّ زٚ ٌُْ هس خؼبس
ِْ صبُغ ؤٗسُدجٚ خُوًٌَٕن ٍٓ٘ خًُُٛ.  (43 - 39: 5)ؤع  «ظٌَّْ ػ٘هد خ  زل

وكبٖ ؤَهد خُودَت خُؼَّّ ؿبعدـىٕ يف ٍٛٙ خألَلدّ بىل ٜلىض ز٥لُْ    
جُٗد ًفٔدػص ٍِِّٗٝ وٗعىذ وٗعٍَُ ؤٓدّ خ  ٖٓ ؤـلَ  خُُٔىٍ ُُىهظ ٠ٔد

 ؤٗلٕ٘د وٖٓ ؤـَ خُؼدمل خٌٍُ ًَٕن يف ٤َُن خؽبالى.
كًٍُِ٘ صبُؼًد ٘سدذ خُؼدمل و٘دزدظٚ خٍَُٖ ؤوٍوخ يوَ خالزٖ خألٜلـُ يف  
ََٓؽَ خإلقبَُ ووُـىخ ٖٓ زُط خِذ خُٕٔدوٌ َُػىٕ ٓغ خػب٘دَُِ وَسُعىٕ 

ٕ ظُُٗٔص خؼبىض وٛلْ ٔلدجُوٕ يف ٤َُلن    ػًِ ـمىَ خٍُجدذ، وَعَُّٗٔى
 خؽبالى.

كًٍُِ٘ صبُؼًد ًُق خوعّٗط خًُوٍ خٌُّّي ٓالٌَن خؼبالٌَن ٖٓ ؤ٤٘لدٕ  
 ؤِٔمص خػبُخذ وخًُٓدَ يف خٗعظدَ ٜىض خ٥ُُٙدٕ زسًء َىّ خػبُخذ خُؼظُْ ...

ِّي  كًٍُِ٘ صبُؼًد ٓالٌَن خُؼٔدٍ خٍَُٖ َىخـهىٕ خُس٥دُص وخعبىع خٌٍُ َه
 خُؼدمل ...

ًٍُِ٘ صبُؼًد خُٙؼىذ خُلوًنش خُيت ال وبعٌْ خُلُي كُهد ػِلً َؿُلق   ك
 ػُٗ وخلً ًَ َىّ!!

َُّٗد ٍٛخ، كهِْ بىل ظىزص صبدػُص ٗسًؤٛد زإٗلٕ٘د، وُعٌٖ ظىزص ًَ  كةٌخ ظٍ
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صبدػص ػًِ لًهتد. وؤواًل خعبٔدػص خحملٕىزص ؤهند ؤٛلَ زُلط خ ، صبدػلص    
هتد، وصبدػص خُٙٔدٕٓص ػِلً  خألٔدهلص ػًِ لًهتد، وصبدػص خٌُه٘ص ػًِ لً

لًهتد، وصبدػص خػبًخّ ػًِ لًهتد، مث صبدػدض خُٙؼر ػٙلدجُ ػٙلدجُ   
وكحدض كحدض وزاليًخ زاليًخ؛ ًَ صبدػص ظٍَ٘ ًٍَٗخ وظٝىّ ٜىًٓد ظِسٓ كُلٚ  
ػىٞ خؼبٕىق ُسدْ خغبٙٔص، وظًٕن زدٌٕٗدَ وظٍِِّٝ زدٕٗلمدم ظ٥ِلر   

لىت ظؼىي ؤِٓ٘ص خُلُؾ خُليت  خُُضبص ظدجسص ػٖ ٗلٕهد ٓعٍُِص ٖٓ ؤـَ خُؼدمل، 
نكً ُُعٔمً و٥دَدًْ »ظٌَّْ ػ٘هد ز٥ُْ خُُٔىٍ وخُيت كُهد ُٔإأ خُُذ: 

وٌُسِسم ٌسىع املسٍح املبشَّس بّ نكالى  ٖٓ وـٚ خُُذ.  حأيت أوقاث انفسج
 (43 - ;3: 5)ؤع  «.قبم 

وٌٍٛخ ٗىخـٚ ؾبُحًد آوُ ُُِذ َٝمسٚ خُلُؾ ٖٓ خ١ُُوص خُُؼظًٔ خُليت  
ؼدمل، ودبفٍء خُُذ ظظهُ لعًٔد وزد١ُُوَش ـىهدض خؼبالجٌص ػُ٘هد َؼدُٗهد خُ

ُِّٓٗٔص ٖٓ ـًًَ ظُُٗٔص خؼبٌِىض خِأ وَٕلٔغ يف خألَٞ ٛعدكهلد ٓلَُّش    
 ؤوُي:
 «اجملد هلل يف األػايل وػهى األزض انسمو ويف انُاس املسسَّة.+ »
 (4111)ٌُاٌس 
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َّل ٍِ اىووػ اىقـلً  ”ّقىه يف قبّىُ اإلديبُ:  ّـيه ٍِ اىََبء وجت
 . فَب ٕى ٕنا اىْـيوه؟“وٍِ ٍومي اىؼنهاء

بُ ؤوه ٍب ََّغ ػِ ّـيوه اهلل بىل اإلَّـبُ وبىل ؤهٗ اإلَّـبُ    
يف ادلىٙغ اىنٌ َقىه فُـٔ   ََّؼٔ يف ٍفو اخلووط يف األٕؾبػ اىضبىش 

 اىنزبة:
فْظو )ٍىًٍ( وبما اىؼيَُّقخ رزىقَّل ثبىْبه  واىؼيَُّقخ مل رنِ حتزـو،   + »

فقبه ٍىًٍ ؤٍُو اُِ ألّظو ٕنا ادلْظو اىؼظٌُ  دلـبما   حتزـو،   
اىؼيَُّقخ. فيَب هؤي اىوة ؤّٔ ٍبه ىُْظو  ّبكآ اهلل ٍِ وٍط اىؼيَُّقـخ  

ّنا. فقبه   رقزوة بىل ٕهْب  افيـغ  وقبه: ٍىًٍ ٍىًٍ. فقبه ٕإ
ٌ  ليهفأ أٌ     ؽناءك ٍِ هعيُل  ألُ  املىضع الذي أوَت واقف

 (5 - 3: 2!! )فو «مقدَّست
أٌ  ّـيه فؼاًل  ّــيه بىل   -دتغَّل امسٔ  -ْٕب واٙؼ علِّا ؤُ اهلل 

اإلَّبُ  وٕبه يف ٍىاعهخ اإلَّبُ  فإٕجؾذ األهٗ ٍقلٍَّخ ألوه ٍـوَّح  
 (!!77: 2يت مبّذ قل ؽيَّذ ػيً األهٗ ميهب )رل ٍْن ىؼْخ آكً اى

ؤّب بىٔ ؤثُل بىٔ بثوإٌُ وبىٔ بٍؾق وبىٔ َؼقىة. »مث َقىه اهلل دلىًٍ: 
فغطًَّ ٍىًٍ وعهٔ ألّٔ فبف ؤُ َْظو بىل اهلل. فقبه اىوة بين قل هؤَـذ  
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ٍنىَّخ ّؼيب اىنٌ يف ٍٖو ومسؼذ ٕوافهٌ ٍِ ؤعو ٍَقِّوَهٌ. بين ػيَذ 
 (8 - 6: 2)فو  «لت ألوقذهم!!فىفزؤوعبػهٌ  

ٌَ: هؤي ادلنىخ اىيت َؼُْهب  بمُ ٕى ّـيوه ؽقُقٍ. اهلل هؤي  ومسغ  وَػِي
ٌَ ثإوعبع ادلَبمٌن  ؤو كٓ حتذ اىَقوح  ومسغ ٕواؿ ادلزإدلٌن ثبىظيٌ  وَػِي

 اىنَِ َطيجىُ وعهٔ. 
واىُىً َزؾقَّق ثٖىهح ؤػظٌ وؤك،  اىْـيوه اىنٌ ثـلؤٓ اهلل َىٍـًب يف   

. وىنِ ويف ٕنٓ ادلوَّح  ىٌُ ػيً األهٗ وؽَت  ثو ّــيوه بىل  ٍُْبء
 عَل اىجْوَخ يف ٌَُٕ عٌَ اإلَّبُ وقيجٔ وػقئ وهوؽٔ.

مىل ألُ ّـيوىٔ يف ٍُْبء مبُ ىزقئُ اإلَّبُ ٍِ ٍنىخ فبهعُـخ   
وٕواؿ ٍِ عهخ ظيٌ وٍقوح ٍَقِّوَِ  وؤوعبع ٍؼبٍيخ واٙطهبك بَّبُ 

فهى خلالٓ ٍِ ٍنىخ كافيُخ وٕواؿ ًَٙن   إلَّبُ ... ؤٍب ّـيوىٔ اىُىً 
وؤوعبع ّفٌ ٍزىعؼخ ٍِ ماهتب وىٌُ ٍِ آفو. ىنىل حتزٌ ؤُ َـلفو بىل  
ؤػَبقْب ىُٖبحل ٕنا ا ّْقب، اىلافيٍ اىنٌ ْٕؼزٔ اخلطُخ كافـو عَـٌ   

 اإلَّبُ وّفَٔ وػقئ وًَٙنٓ.
اىُىً ّـيه اثِ اهلل ٍِ اىََبء ػيً األهٗ  وىنِ ىٌُ مٚـُ  ؤو  

ُىاٍٍ اإلَّبُ اخلبطئ ادلزىعِّغ ٍِ ّفَٔ مث َؼىك؛ ثو ؤُ ّــيوىٔ  ميائو ى
ٍٓ  كائًَب وؤثلًَب فُْب  ألّٔ اىزؾٌ ثطجُؼزْب  وؤفن عَلًا  ٕبه ّـيوً  غًن ٍزْب
ثْوًَب  ؤفنٓ ىْفَٔ ىًُٖن ثٔ اثًْب ىإلَّبُ  وٕى مل َإفنٓ مبٍزؼبهح  دينِ 

فٖـبه عَـلًا بذلُـًب     ؤُ خييؼٔ َىًٍب  ثو ؤفنٓ فبٕخ  ووؽَّلٓ ثالٕىرٔ  
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وثنىل ٕبه اثِ اهلل بَّبًّب ٍؼلوكًا وٍنززجًب مَىاطِ ؤهٍٙ ٍِ ٍىاىُل قوَخ 
 يف فيَطٌن ُرلػً ثُذ حلٌ!

فهى وبُ مبُ قل ٕؼل ثؼل مىل بىل اىََىاد جبَـلٓ  ؤو ثـبحلوٌ   
جبَلّب  ىُنَو ػَو اخلالٓ واىفلاء ثبىْفبػخ اىلائَخ ؤٍبً اِة  ب  ؤّٔ 

 األقلاً مَبثق ٍِ ؤعيْب  ؤٌ   َياه زلَىثًب ٍْـب  زلَىة ؤّٔ كفو بىل
 (. 7: 2  70: 6وىْب موٍىه فالْٕب )ػت 

بمُ فهى ّـيوه كائٌ وؤثلٌ حلَبثْب وّـيوه مشو مُبّْـب اىجْـوٌ   
ٍـب فـال   »ؽىت ؤػَبقْب عَلًا وّفًَب وهوؽًب وػقاًل ووعلاًّب ومو ٍّء 

َبّىئُو امسـًب هلل  (  وٕبه ػ32: 7! فٖبه اهلل ٍؼْب )ٍذ «اخلطُخ وؽلٕب
ٍِ ؤعيْب. ألُ مو ٍب فُْب ؤٕجؼ ىٔ وزلَىًٍب ػْلٓ  فـبهلل اُِ ثىاٍـطخ   
ََىع ادلَُؼ َْبهمْب يف مو ٍب َلوه فُْب ومو ٍب حيلس ىْب. اىنٌ َادلْب 
َادلٔ  واىنٌ َُفوؽْب َُفِوؽٔ. قيجْب قيجٔ  وػُْْب ػُْٔ  ومهُّْب مهُّٔ. و  دينِ ؤُ 

وكك ٕلآ ػْلٓ ويف عَلٓ!! ألّٔ اؽزىي عَل حيلس ىْب ٍّء كوُ ؤُ َز
َّل. فْـيوىٔ بىُْب يف ثُذ حلـٌ يف ّـقٔ ََـىع     اىجْوَخ ميهب دلب جت
ادلَُؼ  هفغ مو طجُؼزْب بىُٔ  عؼو ثْوَزْب ػيً ٍَزىي ؤىىُٕزـٔ  حتـذ   

 ثٖوٓ ومسؼٔ وبؽَبً قيجٔ ػيً اىلواً! ...
 

 مظهر وفزول اهلل يف مهالد املسهح:
ٍُْبء خلالٓ ّؼجٔ ٍِ ػجىكَخ فوػىُ اىقبٍُخ وٍـقوح  ّـيوه اهلل يف 
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ادلٖوٌَن  مبُ ٍظهوٓ ّبهًا ٍْزؼيخ  رؼجًنًا ػِ اىقىح وا قزـلاه  ومـبُ   
اخلالٓ  ووٍُيزٔ مبّذ غٚجًب وقَىح وٙوثبد ٍزؼلكح ؤّــيذلب ػيـً   

 فوػىُ وادلٖوٌَن ؽىت َفل ؤٍو اىْؼت اىٚؼُ  ٍِ َل اىقبٍٍ ...
ذ حلٌ  ؤٌ مبُالك ادلَُؼ  مبُ خلـالٓ  وىنِ ألُ ّـيوه اهلل يف ثُ

اإلَّبُ ٍِ ّفَٔ  واىْفٌ اىجْوَخ يف رتيزهب ٕبهد ثَجت اخلطُخ ػبرُـخ  
ٍزنجِّوح  ػُْفخ وّوَوح؛ ىنا ىيً ؤُ َنىُ ٍظهوٓ مَب ػوفْبٓ طفاًل ٍىىىكًا 
يف ٍنوك ىيجهبئٌ )ألّٔ مل َنِ ذلَب ٍىٙغ يف ادلْـيه و  يف ؤٌ ٍْـيه(  

 ح يف كَََّّ ؤّل ىُبيل اىْزبء ثوكًا ...يف ؽِٚ ػنهاء فقًن
وٕننا ّـيه اهلل بىل اإلَّبُ يف ؤٙؼ  ؽب رٔ وؤفقوٕب. اهلل ػبّق فقو 
اإلَّبُ وػىىٓ ىُجلؤ ٍؼٔ ٍِ اىٖفو  ٍِ ٍَزىي اىجهَُُـخ  ٍـِ ّـزبء    
اىطجُؼخ  ٍِ غوثخ اعزَبػُخ قبٍُخ  وىنِ ٍِ طبٕوح فبئقخ  ٍِ ػنهاوَـخ  

يقزْب اأُلوىل  ىًنكّب بىل ّفَٔ  وَيلّب ٍوَّح ؤفوي عَُْخ  ىًنكّب بىل ثَبطخ ف
 ٍِ عَلٓ ادلزإىِّق يف اىقلاٍخ واأُلىىٕخ واىؼيَّح واجملل!!

ّـيوه اهلل يف ٍُْبء مبُ ٍظهوٓ اىقىح وا قزلاه واىْقَـخ  فؼوفـذ   
اىجْوَخ اهلل ؤوه ٍب ػوفزٔ قلديًب يف ٕنٓ اىٖـفبد  ثبػزجـبه ؤُ اىزإكَـت    

نٓ اىٖفبد ... ؤٍب ّـيوىٔ يف ثُذ حلـٌ فنـبُ   اخلبهعٍ رؼىىٓ ؽقًّب ٕ
ٍظهوٓ اىفقو واألمل واىؼيىخ  وىنِ يف اىطهبهح وثَبطخ اىطفىىخ. فؼوفـذ  
اىجْوَخ اهلل يف ؤػغت وؤهوع اىٖفبد اىيت ػيَّد ػيً اىجْوَخ  ٍغ ؤهنب ٍِ 
ؤوعت فٖبئٖهب ... وٕننا ؤفن اهلل ؤٙؼ  ٍب ػْلّب  ىُؼطُْب ؤقلً ٍب 

 ؤػطبّب ميَزٔ! فيَْجِّؾٔ وّجبهمٔ وّـيَلٓ ػيىِّا!!ػْلٓ  ؤفن عَلّب و



 207          وزل مه السماء وجتسَّد مه الروح القدس ومه مرمي العذٌاء

 
 أواًل: مرمي العذٌاء:

ِِ اٍُزىكع ٍو ادلُالك. واىؼنهاء ثبىَْجخ جلجيزْب اىجْـوَخ ػبٍـخ     ٍَ ؤوه 
منىمط ٍجلع ىْبٍىً ا فزُبه. فبهلل افزبهٕب ىُقلٍِّهب  وقجيذ ٍٕ كػـىح  

مبّذ قلََخ ؤو ؤطهو َّـبء   اىقلاٍخ وادلوء. اهلل مل خيزو اىؼنهاء ٍومي ألهنب
اىؼبدلٌن  وىنْٔ افزبهٕب ىزنىُ منىل! فيَب قجيذ كػىح ا فزُبه  مت ذلـب  
مو ٍب وػلٕب اهلل ثٔ ... اىجْوَخ ؤٕجؾذ ميهب يف ادلَُؼ ََىع ػـنهاء  
سلطىثخ ىزنىُ عَل اهلل اخلٖىٍٕ  وُٕناًل حيو فُـٔ ... اىجْـوَخ اُِ   

ا قجيذ اىجْوَخ ّـبٍىً ا فزُـبه    سلزبهح مبفزُبه اىؼنهاء ٍومي  مىل بم
 «ٕىما ؤّب ؤٍخ اىوة  ىُنِ يل مقىىـل. »وآٍْذ وقبىذ ٍب قبىزٔ اىؼنهاء: 

 (28: 7)ىى 
فةُ اٍزغبثذ اىجْوَخ ىٖىد اهلل مبىؼنهاء  زتيذ اىجْوَخ ثبدلَـُؼ  
ٍَـخ   ٍِّب ىيََُؼ ثله ؤُ مبّذ َؤ ثبإلديبُ  ووىلرٔ  وٕبهد اىجْوَخ ميهب ُؤ

ب ادلَُؼ اىنٌ ٕى اثِ اهلل  اثًْب ذلب!! ألّٔ اهرٚـً ؤُ  )ؤٌ ػجلح(  وٕبه ذل
 َنىُ اثِ اىجْوَخ ميهب!! اثِ اإلَّبُ ...

ٍومي اىؼنهاء دلب آٍْذ مبب قُو ذلب  وَقِجَيذ ّبٍىً ا فزُبه  َقِجَيذ ميَـخ  
 اهلل  فزقلٍَّذ  وزتيذ ثبىقىح اإلذلُخ ووىلد ادلَُؼ اىنيَخ.

ٍؼووٙخ  -ى ميَخ اهلل احلَُّخ اىفؼَّبىخ وََىع ادلَُؼ ٕ -ميَخ اهلل ػُْهب 
ِِ َقجيهب َزقلًَّ هبب  حيو ادلَُؼ يف ؤؽْبئٔ  ََـنِ اهلل   ٍَ ىنو ثْو  مو 
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ُٕنئ اجلَلٌ وَزؾل ثٔ  فًُٖن ٍغ ادلَُؼ اثًْب هلل ٍىىىكًا ٍـِ اهلل ٍـِ   
 اىووػ اىقلً  يف عَل ادلَُؼ وٍِ عَل ادلَُؼ اىؼنهٌ اىطبٕو.

اىؼنهاء قل متَّ ػيً ٍَزىي اىزبهَـ واإلجنُـو   بُ ٍُالك ادلَُؼ ٍِ ٍومي
 واىْجىَّح وّهبكح اىووػ اىقلً واىوٍو  وثُقٌن اىقىَّاد واَِبد.

اُِ ٍُالك ادلَُؼ   حيزبط بىل ػَق ؤو ثوٕبُ ٍِ فـبهط اإلَّـبُ.   
وىنِ احلبعخ مو احلبعخ بىل رؼَُق ٍُالك ادلَُؼ كافو اإلَّبُ يف قيـت  

َلٓ ػٚىًا ػٚىًا.  ثـل ؤُ حيـو ادلَـُؼ    اإلَّبُ وهوؽٔ ووعلأّ وع
ثبإلديبُ يف قيىثْب  وديأل وعلاّْب وّؼىهّب ومامورْب ووػُْب  ثو واىالوػـٍ  
فُْب ؤًَٚب  ؽىت ّجيغ بىل ؽقُقخ ادلُالك ؤٌ ؽقُقخ احتبك اثِ اهلل جبَل اإلَّبُ 

 ؤٌ جبَلّب.
 ؽَُْب ّزإٍو ادلُالك ثْغ   ؽَُْب حنت ادلُالك مهلَخ ُػظًَ ٍـِ اهلل 
ىإلَّبُ  وّنموٓ وهنن فُٔ مٍْء خيْٖب  وَّزجطْٔ كافو قيجْب وبؽَبٍْب  
وّيهظ ثٔ اىيُو واىْهبه  ثبػزجبهٓ ؤوه وؤػظٌ ػَو هزتخ ػَئ اهلل يف ٌَُٕ 
اإلَّبُ رلبًّب وثقىح فبهقخ؛ ؽُْئن ّْبٕل ثبىزغوثخ ٍُالك ادلَُؼ فُْب  ٍُالك 

بهف  ٍُالك اىطهبهح واىقلاٍخ احلق اإلذلٍ واىْىه واىجًٖنح واحلت اإلذلٍ اجل
 وفىف اهلل ادلنٕو ىنو مَّّبء اإلَّبُ وػزىِّٓ واػزلاكٓ ثْفَٔ ...

فؾَُْب َُْو، وعٔ ادلَُؼ اإلذلٍ ادلَيىء ثَبطخ ووكاػخ وارٚـبػًب  يف  
ؤػَب، بَّبّْب اجللَل  ؽُْئن رزجلَّك مو سلبوف مَّّبئْب  ومو ظْىُ عجْْب 

ب. وؽُْئن ّؼيٌ وّفهٌ ٍؼىن ادلُالك فُْب  وّنو، وهَبئْب  وَجطو يف احلبه ؤُّْْ
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ُّل وقلاٍزٔ يف ؤؽْبئْب ويف بكهامْب ويف ٍيىمْب  ثو ويف مالٍْب  قىَّح اىزغ
فإؽُب   ؤّب ثو »وَٕزْب! ... فْٖوؿ ٍغ ثىىٌ اىوٍىه ػِ جتوثخ وَقٌن: 

( ... ثىىٌ اىوٍىه عبى جتوثـخ ادلـُالك يف   30: 3)غو  «ادلَُؼ حيُب يفَّ
ما، سلبٗ ادلُالك وؤكهمٔ ثنضبفزٔ اإلذلُخ  وقبً ػَقٔ وػيىٓ وقىَّرٔ ّفَٔ  

ادلقٖجخ  ؽىت ٕبه قبكهًا ؤُ َزَقَّ٘ ثأفوَِ بىل ؤُ َزٖىَّه ادلَُؼ فُهٌ: 
: 4)غو  «َب ؤو كٌ اىنَِ ؤدتقَّ٘ ثنٌ ؤًَٚب بىل ؤُ َزٖىَّه ادلَُؼ فُنٌ.»

79... ) 
بكهح ؤُ ريل ادلَـُؼ  وٕننا ٕبهد اىجْوَخ يف منىمط ثىىٌ اىوٍىه  ق

 ٍواهًا وثبٍزَواه ويف آفوَِ ؤًَٚب.
بُ جتوثخ زتو ادلَُؼ يف ؤؽْبء اإلَّبُ  ٍٕ جتوثخ ادلوء اىجْوٌ اىنٌ 
ثٔ َٖجؼ اإلَّبُ ػبئًْب يف اهلل ػيً اىلواً  ٍزؾلًا ثٔ  ٍَجًُب ثبحلت اإلذلٍ 

َّخ ؤثلَخ مسبوَخ   َفنهب بَّبُ و  حييهب ادلـىد و    َيػيػهـب  يف ىجيخ ٍوَِّ
 فنو.

 ثاوهًا: يىحىا املعمدان:
ُّل ؤو ثبحلوٌ امزْ  احلَو اإلذلٍ ثبدلَـُؼ    ِِ امزْ  اىزغ ٍَ ؤوه 

 وادلَُؼ ٍب َياه ثؼل اثِ ؤَبً قيُيخ يف ؤؽْبء اىجزىه  ٕى َىؽْب ادلؼَلاُ.
ٕنا بػغبى ٍب ثؼلٓ بػغبى  ألُ مبغوَّك ؤُ مسؼذ ؤىُٖبثبد ُؤً َىؽْـب  

ومي اىؼنهاء  حتوَّك َىؽْب وٕى ثؼل عٌْن  ثبثزهبط ادلؼَلاُ  ٕىد ٍالً ٍ
يف ثطِ ؤىُٖبثبد. فُىؽْب مبُ يف ٕنٓ اىيؾظخ عًُْْب يف ثطِ ؤىُٖبثبد اثِ 
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اىقلً؟ ٍزخ ؤّهو. وىنِ ٍب ٍٕ قَُخ اىٌَْن وطىه اىؼَو بىاء ػَو اىووػ 
 (.75: 7ألّٔ قُو ػِ َىؽْب بّٔ ٍِ ثطِ ُؤٍٔ ديزيئ ٍِ اىووػ اىقلً )ىى 

َّ    ىقل ؤؽ َّ َىؽْب ثبىووػ وؤكهك وٕى عٌْن اثِ ٍـزخ ؤّـهو  ؤؽـ
ثبدلَُؼ اىوة وٕى ثؼل اثِ ؤَبً قيُيخ يف ثطِ اىؼنهاء ... مىل ٍب مل حئَ 
َىٍ  فطُت ٍومي وٕى اىنٌ ُىقِّت يف اإلجنُو ثبىجبه  اىنٌ مل ََؼفٔ ثوٓ  

َِو ػُبًّب!!  فإهاك ؤُ َزقيًَّ ػِ فطُجزٔ دلب هؤي احَل
ثطِ ؤىُٖبثبد َجنِّذ قيىثْب اىقبٍُخ وؤفنبهّب ادليػيػـخ  َىؽْب وٕى يف 

ُّل وثوٕبُ األىىٕخ! ... ؤٍب َىؽْب وٕـى   اىيت رطيت ادليَل ٍِ ثوٕبُ اىزغ
ثؼل عٌْن  فْغلٓ َزؾوَّك فوؽًب واثزهبعًب ثبدلَُؼ  وادلَُؼ   َياه سلفًُب يف 

ٍبً ػُىّْـب  ثطِ اىؼنهاء  مل َزٖىَّه ثؼل!! ... وحنِ  وقل رٖىَّه ادلَُؼ ؤ
ثإػَبه مل َؼَيهب ؤؽل قط ٍْن ؤُ قبٍذ اخليُقخ ؽىت اىُـىً    ّــياه   

 ّطيت اىّّٕبُ واىلىُو؟!...
َىؽْب ثلؤ وٕى ثؼل عٌْن  َؼل طوَق اىوة  ومىل مل َنِ ثبىنالً و  
ثبىٖىد اىٖبهؿ  وبمنب ثب ثزهبط واحلومخ اىٖبٍزخ  ٕنا اىنٌ عؼو ُؤٍـٔ  

 ىُ!!...رْطق ورَجِّؼ ورْهل مبب ٍُن
َىؽْب ديضو اىًَٚن اإلَّبين اىنٌ َْجغٍ ؤُ َىىل مبُالك ادلَُؼ  وىنـِ  
َييً ؤُ ََزُقظ ؤوً  قجو ؤُ َزٖىَّه ادلَُؼ  ىَُهِّل يف قفو احلُـبح طوَقـًب   
ٍَزقًَُب إلذلْب ... ؤو ٍِ ما اىنٌ َٖيؼ طوَق اإلَّبُ ب  هوػ اإلَّـبُ  

ِِ ما اىنٌ َىثِّـ اإلَّبُ و ٍَ َجنِّزٔ ب  ٙـًَنٓ؟! ... ألّـٔ   اىنٌ فُٔ؟! و
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ََزؾُو ؤُ َإيت ادلَُؼ بىُْب وطوَقْب ٍؼىط ... وٕو دينِ ؤُ َإرُْب ادلَُؼ 
وحنِ يف ػيى مَّّبئْب؟! ؤو ٕو دينِ ؤُ َإرُْب وحنِ ٍْجطؾـىُ يف ؽفـوح   
اىُإً؟! ؤو مُ  ّوآ وّؼوفٔ وحنِ ّؼُِ يف اّقَبً ودتيُّ، ػيـً كهوة  

 وّؼبة   ٕلف ذلب؟!...
ى َىؽْب ادلؼَلاُ اىَبثق  ّبٕل ادلُالك  وٕنا ٕى ػُْـٔ ٙـًَن   ٕنا ٕ

 اإلَّبُ اىنٌ ػئُ ُؤىقُذ ٍَئىىُخ اىْهبكح دلُالك ادلَُؼ يف ؽُبح اإلَّبُ!
ٕىُد ٕبهؿ يف اىَّّخ  ؤػلوا طوَق اىوة  إْؼىا ٍجئ ٍَـزقَُخ.  + »

َورفغ  ومو عجو وؤمَخ َـْقف٘  ورٖـًن ادلؼىعـبد     مو وطبء
: 2!! )ىى «ٍَزقَُخ واىْؼبة طوقًب ٍهيخ  وَجٖو مو ثْو فالٓ اهلل

 (4و 2: 40؛ بُ 4-6
ومَب كٍغ َىؽْب ادلؼَلاُ ّهبكرٔ ىيََُؼ ثبدلؼَىكَخ  ىُظهو ادلَـُؼ  
إلٍوائُو ثبىووػ ؽَت قىىٔ  ٕننا خيزٌ ًَٙن اإلَّبُ ّهبكرٔ ىيََـُؼ  

كَخ ىُْو، ّىه ادلَُؼ يف ؽُبح اإلَّبُ  وََُزؼيِ يف اىقيت زتو اهلل ثبدلؼَى
 اىنٌ َوفغ فطُخ اىؼبمل مئ ...

 ثالثًا: املالك والرلاة:
واىوػبح ديضِّيىُ يف ؽُبرْب اىووؽُخ اىَبٕوَِ ػيـً فـالٓ ؤّفَـهٌ    
وفالٓ اِفوَِ. و  َياه ْٕب اىىؽٍ ًَْن بىل اىيُو وٍهو اىيُو وَقظـخ  

بٕووُ يف اىٖالح واىطيجخ واىزَجُؼ  ٍىٙىػىُ ػيً ٍَـزىي  اىيُو. فبىَ
احلنَخ واحلنَبء. فبجملىً اٍُزؼيِ ذلٌ ادلَُؼ ٍِ فاله احلنَخ ادلَـزًْنح  
ثْىه اهلل ... واىوػبح اىَبٕووُ وٌٕ ديضِّيىُ ثَبطخ اىُقظخ اىووؽُخ وُؤٍُـخ  
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اجلهبك وادلؼوفخ  احنله ذلٌ ٍالك اىوة اخلٖىٍٕ ىـُؼيِ ذلـٌ ثبىنيَـخ    
 وثبىْطق ادلََىع اخلّّ ادلفوػ واىجْبهح اىََبوَخ مبُالك ادلَُؼ.

احلنَبء مل َإفنوا ميَخ و  ػالٍخ ألُ ؽنَزـهٌ اىؼَُقـخ ٕـلهتٌ    
ثىاٍطخ اىْغٌ ادلٍٚء اىنٌ اٍزؼيِ ذلٌ وؽلٌٕ ثبىوئَب اىلافيُخ بىل ؽُش 
مبُ ادلَُؼ يف ؽِٚ اىؼنهاء ... ؤٍب ٕا ء اأُلٍُُّىُ يف ادلؼوفـخ فألعـو   

هبكٌٕ احلَِ وؤٍبّزهٌ اىفبئقخ يف اىوػبَخ واىَهو  ؤفنوا ػالٍخ ٍِ فـٌ  ع
ٍُٚغؼًب يف ٍنوك»ادلالك:  : 3)ىى  «وٕنٓ ىنٌ اىؼالٍخ جتلوُ طفاًل ٍقَطًب 

ؤّٔ ُوِىَل ىنٌ اىُىً يف ٍلَْخ »(  مَب ؤفنوا اىُىً وادلنبُ اىنٌ ُوِىَل فُٔ: 73
 (77: 3)ىى  «كاوك سلئِّ ٕى ادلَُؼ اىوة.

  َنيِّ  اىجَطبء عهلًا يف اىزؼوُّف ػئُ  فبهلل َإفن ػيً ػبرقٔ مو  اهلل
ٍب َؼىىّب فَُب خيزٔ مبؼوفزٔ وفهَٔ وبكهاك وعىكٓ ودتُُي ؤقىاىـٔ واربجـبع   

ِّو بىُٔ:  ( 7 :2)ٍـو   «ٕإّنا ُؤهٍو ٍالمٍ فُهُِّئ اىطوَق ؤٍبٍٍ»اىطوَق ادلى
 ... ٕننا ٍجق اىوة وطَإّْب ػيً فٌ ٍالفٍ اىْيب.

ٍََضـو   ا ىوػبح ادلزجلُّوُ اىنٌ حيوٍىُ ؽواٍبد اىيُو ػيً هػُزهٌ ٕـٌ 
ؽقُقٍ ٍجلع ىَهو اهلل وَقظزٔ ػيً اىَبٕوَِ ادلزُقظٌن ىنيَزٔ ... مُ  
َوك اهلل ػيً األٍبّخ ثبألٍبّخ  وػيً اىَهو واجلهبك ثنْ  اىَجو ادلاكَِّـخ  

 بىُٔ  وػيً اىٖالح واىطيجخ ثبىظهىه وثبَِخ وثبىؼالٍخ.
َييً اإلَّبُ كائًَب ؤثلًا ؤُ َفهٌ ػالٍبد اهلل وآَبرٔ  وؤُ َنـىُ   وىنِ

قيجٔ ثَُطًب ٍَزؼلًا ىيجْبهح وفل ىغي اَِخ ٍضو ٕا ء اىوػبح اأُلٌٍُن اىنَِ 
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ٍُؼلً ّـبئٌ   رؼوَّفىا ػيً ادلقئِّ ٍَُؼ اىوة يف ّقٔ طفو ٍَنٌن فقًن 
َجخ مإُ   ؤٕو ذلب ػيً اىزّْ يف ٍنوك ىيجهبئٌ  وجبىاهٓ ُؤً فقًنح ٕغًنح غو

و  ٍؼٌن!! ... وٕننا آَخ ؽٚىه اهلل كائًَب يف ؽُبح اإلَّبُ ٍِ فـاله  
األػَبه اىٖغًنح واحلقًنح رنبك   رٖلَّ،. فنٌ ٍوَّح ظهو اهلل ىْب وػّّ ػيُْب 
ٍِ فاله ؽىاكس ثَُطخ ربفهخ مزفبٕخ ادلنوك  فيٌ ّزؼوَّف ػئُ  وػّّ ػْب 

 يْب اجلجَّبه اىؼبعي ...آٍفًب ػيً ؽنَزْب اجلبٕيخ وػق
بُ آَخ ادلُالك اىيت وٕفهب ادلالك ىيوػبح مؼالٍخ ٍَٚىّخ وؤمُلح ىيزؼوُّف 
ػيً ادلقئِّ ٍَُؼ اىوة    رياه ٍٕ ثؼُْهب آَخ اىظهىه اإلذلـٍ وآَـخ   

ٍُٚغؼًب يف ٍنوك»اخلالٓ ٍؼًب:  ... فبهلل   َزـواءي ب  يف   «طفاًل ٍقَطًب 
رقَُّـل  ”ٕى ٕى اىنٌ  “ط ادلٚغغ يف ٍنوكواىطفو ادلقَ”ػَق ا رٚبع  

رؼيََّىا ٍين ألين »... وٕى ٕى اىنٌ قبه:  “يف َلَٔ ووٙؼىٓ ػيً اىٖيُت
 ... «وكَغ وٍزىاٙغ اىقيت

  ِِ ٍَـ ِِ جيلٓ وقوَّ  ٍَ حنِ ٍلػىوُ كائًَب ىيزؼوُّف ػيً ادلَُؼ  وىنِ قوَّ 
ىنىل ُِّّٚغ َوآ  ألّْب ّطيجٔ يف غًن ادلنوك وّجؾش ػْٔ فبهط اىٖيُت ... 

ُوِىَل ىنٌ اىُىً ... سلئِّ ٕـى  »اىؼَو ثبطاًل ... ٍالك ادلُالك ََزؾضْب ؤُ: 
ٍُٚغؼًب يف ٍـنوك    «ادلَُؼ اىوة وٕنٓ ىنٌ اىؼالٍخ جتلوُ طفاًل ٍقَطًب 

 فىىَلد اثْهب اىجنو وقَطزٔ وؤٙغؼزٔ يف ادلنوك بم مل َنِ ذلَب ٍىٙغ يف»
 (7و 77: 3 )ىى «ادلْـيه.

فىىخ ّزؼوَّف ػئُ. يف قُىك اىٚؼ  واىزَـيٌُ واىطبػـخ   يف ثَبطخ اىط
َْو، ػيُْب  ٕىرٔ. يف فقو اجلَل وػىى اىطجُؼخ ّوي رللٓ وّؼبَِ قىَّرـٔ  
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ٍُينٔ األثلٌ ... وؽَُْب َٖجؼ   “ىٌُ ىْب ٍنبُ يف ادلْــيه ”وٍيطبّٔ و
 ؽُْئن جنلٓ.
 ٌابعًا: اجملىس:

ة ادلَُؼ ؤو ٕـفبرٔ  وديضِّيىُ يف اىجْوَخ احلنَخ. وٍؼووف ؤُ ٍِ ؤىقب
ىٌُ ػغُجـًب ؤُ  اىنارُخ: احلنَخ. فبدلَُؼ ٕى ميَخ اهلل وؽنَخ اهلل. ىنىل 

ِّو ؤو هٍىه. فبحلنَخ ٍٕ حبـل  َُ َزؼيِ ٍُالك ادلَُؼ ػْل احلنَبء ثال ٍج
 ماهتب اٍزؼالُ ىيؾق اإلذلٍ وثبىزبيل اٍزؼالُ ىيََُؼ.

ِِ ٕى احلنٌُ ب  اىنٌ َلهً مو َىً ميَخ اهلل ٍْز ٍَ بقًب بىل ٍؼوفخ اهلل و
ثال رىقُّ  وَزإٍو ٕفبرٔ وَفوػ ثزإكَجبرٔ وَّّٖ ىزؼئَُ وَزََُّـي رـلثًنٓ   
وَوٕل رىعُهبرٔ  جيوٌ وهاء ٍو اهلل ثال رؼت  مؼطْبُ ٍيزهت ََـوع  
بىل ادلبء ىًنرىٌ ٍِ مو ٍفو ٍِ ؤٍفبه اهلل  ٍِ مو قلٌَ ٍِ قلٍََ اهلل 

و َىً ٍبٕوًا ثةحلبػ ؽىت رنْ  ... ٕنا ٕى احلنٌُ اىنٌ جييٌ بىل اهلل م
ىٔ احلنَخ مْىىٕب  ومو مْىىٕب ٍنفوح يف ادلَُؼ  ألُ ادلَُؼ ٍنفو فُٔ 

 (.2: 3مو مْىى احلنَخ واىؼيٌ مَب َقىه اىنزبة ) مىىىٍٍ 
ىؼيهب ٍِ ثالك فـبهً ؤو اذلْـل     -ىقل قبٍذ قبفيخ اجملىً ٍِ اىْو، 

جنٌ غًن ػبكٌ اٍزؼيِ ثلوُ كىُو ثْوٌ  ثو ّىه ٍِ اىََبء مبُ َقىكٌٕ  
ىقيىهبٌ ؤوً  فوؤرٔ ػُىهنٌ. ومل َنِ ٕنا اىْغٌ ٍىي وعٔ ََىع ادلَـُؼ  
ادلٍٚء اىنٌ اٍُزؼيِ ؤًَٚب ىقيت ّبوه ثىىٌ يف ٍْزٖ  اىْهبه ثيَؼـبُ  
ؤمضو ٍِ اىٌَْ  ؽىت مل حتزَئ ػُْبٓ  ألّٔ مل َنِ ٍاًٍْب ثؼـل بم مـبُ   

َِّنًب ثِّّّ ّفَٔ  فيَب اٍ زغىن ػِ ثوِّٓ وؤٍقطٔ ٍِ قيجٔ ٍقط ػَبٓ فوََُِِّّب ٍزَ
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ٍِ ػُُْٔ ٍضو قْىه ٍٕ قْىه اىّّ اىنايت فوؤي وآٍِ واػزوف واػزَل ... 
اجملىً آٍْىا ثبىوئَب وثبىْىه  ومبُ بديبهنٌ وطُلًا زلَّٖزٔ ٍْـقخ اىوؽيـخ   
اىقبٍُخ ػلَّح ّهىه وٌٕ َنبفؾىُ يف قيت اىٖؾواء  مل ََقط بديبهنٌ ٍِ 

ا حلظخ فنبُ بديبهنٌ َيَل اىْغٌ ّىهًا ودلؼبّـًب  وؽـواههتٌ   قيىهبٌ و  ّنُّى
 رَزؾش ًٍَنح اىْغٌ يف اىََبء ػيً وقغ ؤقلاٍهٌ اىَوَؼخ.

ٌُٕ َغُّْىُ وَزوََّّىُ ػيً ًٍَنح وعٔ ادلَُؼ يف  َب ىجهغخ قيت اجملىً و
ٍُطِوة! ّؼٌ َب ىَؼبكح احلنٌُ حبنَزٔ فهٍ رقىكٓ ثُقٌن  مسبء قيىهبٌ ثٖىد 

ٍِ رلل بىل رلل ثوئَب وعٔ ادلَُؼ ٍنْىفًب ثبإلديـبُ َيَـغ   فطىح فطىح 
 ثبىوعبء ؽىت ََزقو بىل ؽِٚ ادلَُؼ ... بىل قيت اهلل ...!!

ؤَِ ٕى ادلىىىك ٍيل اىُهىك؟ َب ىيؾنَخ اىؼغُجخ! طيجىٓ مَيل وٕـٌ  
ػبدلىُ ؤّٔ طفو وىُل!! ٕنا ٕى ٍْطق اإلديبُ ػْل احلنَـخ  واحلنَـبء     

ادلَزىَبد و  اىظبٕواد ... فيَب هؤوٓ يف ؽِٚ ُؤٍٔ حيَجىُ اىقبٍبد و  
ٍغلوا ىٔ!! ٍغىكٌٕ جتبوى ادلْظىه بىل ٍب ٕى فى، ادلْظىه  فبدلْظىه طفو 

مقىه بّـؼُبء اىـْيب    «  َؼوف ؤُ َوف٘ اىْو ؤو خيزبه اخلًن»هُٙغ 
 (.75: 7)اّظو: بُ 

 ُ  فهـى  ؤٍب غًن ادلْظىه اىنٌ مبُ َوآ ٕا ء احلنَبء ومبّىا ىٔ ََـغلو
ادلَُؼ اىوة ادليل اىََبئٍ اىنٌ ىٔ َْجغٍ اىَغىك يف مو ىٍبُ وٍنبُ. 
وٍغىك احلنٌُ روافقٔ كائًَب احلنَخ  ىنىل قلٍَّىا ػْل ٍغىكٌٕ ٍب َُِّّٕ 
ػيً فطْزهٌ وٕل، هئَزهٌ وؽق كػىإٌ. قلٍَّىا ىٔ مٕجًب مَب َيُق مبيل 

ٍُوِّىجبًّب وقلٍَّىا ىٔ   ادلـواهح  ختييزهبا مَب َيُق حبُبح مَب َيُق ثةىٔ  وقلٍَّىا ىٔ 
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 ؽىت مَيذ ثبىٖيُت.
مُ  اٍزطبع ٕا ء احلنَبء ؤُ َقَُىا ؽُبح ادلَُؼ وَقَُِّىٕب ٍبكَـًب  
ثبذللَخ ٍلػٌَِّن هبب ٕل، ؽنَزهٌ ىلي مو األعُبه اِرُخ؟ ؤىـٌُ ٕـنا   
رجنُزًب حلنَبء ٕنا اىلٕو اىنَِ مل ََزطُؼىا ؤُ َزبثؼىا ٕنا ادلَزىي ادلَزًْن 

ىوئَىٌ ذلا ء اجملىً؟ وىنِ ؤىٌُ ٕنا ؤًَٚب ٍْغِّؼًب ىْب ؽىت ّزبثؼهٌ حنِ  ا
ىنٍ ُرَزؼيِ ىْب ثقُخ ٍنفواد احلنَخ ادلنْىىح يف ادلَُؼ  وىًَْن ًٍَنهتٌ 
ػيً ّىه وعٔ احلجُت  ػبثوَِ واكٌ اىلٍىع ثبىجهغخ واىوعبء  ثزغيُـبد  

َُؼ ؽُش ادليـل  احلنَخ وّىهٕب اىقييب  بىل ؤُ ّق  ميْب ؤٍبً موٍٍ ادل
عبىٌ وادلينخ ػِ دئُْ يف ثُذ حلٌ اىََبء ورتهىه عْل اىََبء ٍِ ؽىىْب 

 َزبثؼىُ روَُّزهٌ اخلبىلح ...
 خامسًا: مسعان الشهخ:

ّقُٖخ ٍُالكَخ حتَو ىْب ٕىهح ىُقٌن اىوعبء ومُ  جيبىٌ اهلل األرقُبء 
 ثبهًا رقُِّب يف اىيٍبُ احلبٙو ثوئَب وعٔ احلجُت. َقىه اىنزبة بّٔ مبُ هعاًل

(  ؤٌ ؤُ ثوَّٓ مبُ ػِ رقىي ؽقُقُخ وىٌُ ػِ ّؼىه ثبمزفبء 35: 3)ىى 
مايت  ىنىل مؤٍَّ اهلل حبيىه اىووػ اىقلً ػئُ  ومبّذ ىٔ ثًٖنح وبذلـبً  
ووؽٍ  ومببما دينِ ؤُ َنبفئ اهلل بَّبًّب يف ٕنا اىيٍبُ ؤمضو ٍِ ؤُ َؼطُٔ 

و ثبحلوٌ   ديىد ؤثلًا  ألّٔ مُـ   وػلًا ثإّٔ   ديىد ؽىت َوي ادلَُؼ؟ ؤ
اُِ ُرْطِيُق ػجلك َـب  »َوي اإلَّبُ ادلَُؼ وديىد؟ ىنىل ََّؼٔ َقىه: 

(  واإلطال، ْٕب رؼجًن ػِ ا ّزقبه 39: 3)ىى  «ٍُُل ؽَت قىىل ثَالً
 بىل ؽبه ؤػيً!! ألُ ػُين مسؼبُ ؤثٖورب اخلالٓ!
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اىوعو اىُْـ اىنٌ ٍب  طىىب ىينٌ َزىقَّغ اىزؼيَخ مَب رىقَّؼهب مسؼبُ مىل
اٍزطبع ادلىد ؤُ َقزؾٌ ُّقىفزٔ ثَجت رىقؼٔ رؼيَخ اهلل! ومبُ مسؼـبُ  

(. ىقل رىقَّغ مسؼبُ رؼيَـخ  35: 3هعاًل ثبهًا رقُِّب ٍْزظوًا رؼيَخ بٍوائُو )ىى 
اهلل ىْؼجٔ فوؤي اخلالٓ ػُبًّب ألّٔ هؤي وعٔ ادلَُؼ. ْٕب ٍو ٍِ ؤٍواه اهلل 

فنـٌ  »ألرقُبء اىنَِ ػّّ ػْهٌ ادلَُؼ ٍوَّح ثقىىـٔ:  اىيت َفبعئ هبب ؤو كٓ ا
)ىـى   «ثبحلوٌ اِة اىنٌ ٍِ اىََبء َُؼطٍ اىووػ اىقلً ىينَِ ََإىىّٔ

(!! ْٕب ػطُخ اىووػ اىقلً ٍٕ ٍٕ ػٌن اىؼطُخ اىيت ّبذلب مسؼـبُ  72: 77
 اىجبه ؤُ َوي وعٔ ادلَُؼ  ؤُ َوي اخلالٓ ثؼُُْٔ فُؾُب بىل األثل! ...

ب بىل هئَب وعٔ ادلَُؼ ٍىىىكًا يف ثُذ حلـٌ ؽُبرْـب. بُ   ٍب ؤّل ؽبعزْ
ُّل ثىػـل اهلل   هؤً ٍبه مسؼبُ مل َنِ ُّئًب ؤمضو ٍِ اىٖالح ثُقٌن واىزَ
... وىنِ ؤٌ ٕالح ٕنٓ ؤو ٍب ّىػهب؟ ٕنا َنْفٔ اىوة ىْـب ثقىىـٔ يف   

 (!!7: 78)ىى  «اىٖبهفٌن بىُٔ ىُاًل وهنبهًا.»ٍىٙغ آفو: 
 ت:سادسًا: َحىَّت الىبهَّ

ٍِ ؤػغت اىْقُٖبد اىيت هافقذ ٍُالك ادلَُؼ اٍوؤح ُؤُٕجذ يف ىوعهب 
ٍجنِّوًا علِّا همبب يف ٍِ اىىاؽل واىؼْوَِ ؤو ؤمضو قيُاًل مث ػبّذ ٍزوِّيخ ؤهثؼخ 
وذتبٌّن ٍْخ ٍالىٍخ ىيهُنو   رفبهقٔ قط ػبثلح ثإٕـىاً وطيجـبد ىـُاًل    

َنهب!! اىؼغـت ْٕـب ؤُ   ؤٌ ّبٕيد ادلبئخ وػْو ٌٍْن وٍٕ يف ّ وهنبهًا 
ؽىَّه ؽيهنب ػيً ٍىد ىوعهب بىل ؽبىخ ّجىَّح!! مث بفالٕهب  رقىي ٕنٓ ادلوؤح

ادلَُؼ ثبىووػ ادلنٕو يف اىؼجبكح وا ىزٖب، ثبهلل وثجُذ اهلل عؼيهب روي ٍُالك 
ورنْ  ٍبػخ اخلالٓ اىيت ؤرذ ػيً ادلَنىّخ ميهب  وهئٌُ اىنهْخ يف ٍهى 
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 نٕت وجيوك األواين واألٍالة.وذلى كافو اذلُنو َؼلب اى
َؽَّْخ اىْجُخ رؼطُْب ٕىهح ىيوعبء احلٍ ادلجبهك اىنٌ دينِ ؤُ َْجضق ٍـِ  

ؤٌ ؽيُ؛ وىنـِ   -ؤٌ مبهصخ  ؤو ؽيُ  -ؤٌ ُٙقخ  ؤو مبهصخ  -ُٙقخ 
ىٌُ رلوَّك هعبء َنىُ  ثو هعبء َجيغ بىل اىزٖب، ميٍ ثبهلل ٍلي احلُـبح.  

اهلل مو ؤَـبً احلُـبح فَـنْذ    ٕنٓ ٍٕ اىيت اّزهذ ؤُ رَنِ يف ثُذ 
وػبّذ ؽىت هؤد ادلَُؼ ورنيََّذ ػْٔ ٍغ ادلْزظوَِ فلاًء يف ُؤوهّيٌُ 

 (.28: 3)ىى 
ىقل جتبوىد الفداء!! يف ادلُالك  وَؽَّْخ ػبَْذ فُٔ  اخلالصمسؼبُ ػبَِ 

َؽَّْخ مو هبغخ اخلالٓ يف ؽُبح ادلَُؼ وحملذ اىٖيُت وادلىد واىفلاء ٍِ 
اىفلاء ٕى ٍو اخلالٓ اىْهبئٍ واىجبة ادلاكٌِّ بىُٔ ... بُ ثؼُل  ثبػزجبه ؤُ 

 هئَب َؽَّْخ فبقذ مو اىوئي ألُ ًٍنهتب فبقذ مو اىًَن!!
َؽَّْخ مبّذ رىاظت ػيً اىٖيىاد  ٕيىاد اىْهبه وٕيىاد اىيُو مَب 

(  ٕنا ٕى ٍـو  27: 3)ىى  «ثإٕىاً وطيجبد ىُاًل وهنبهًا»َقىه اىنزبة: 
ٕيُّىا ٕـيُّىا و   ”اىنٌ َؼوٙٔ ادلَُؼ ػيُْب ثةحلبػ: َؽَّْخ وٕى ّفَٔ اىَو 

(  دلبما؟ ألُ ثؼل 47: 36)ٍذ  «اٍهووا وٕيىا»( ... 7: 78)ىى  “دتيىا
اىٖالح رنىُ اىوئَب ورنىُ اىيقُب ٍغ وعٔ احلجُت  وطىىب ىيؼجل اىنٌ َإيت 

 (!!28: 73ٍُلٓ فُغلٓ ٍبٕوًا يف اذليَغ اىضبين ؤو اذليَغ اىضبىش )ىى 
 (1973ر )يىاي
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 املسيح والتوراة
  (1)وتضادة اخلالص

خڀ٭هً خڀٹًمي ټځً ميهًِّ جملٍء خدلُٕك، ڄه بزُخٌُڃ دلالوٍ، ڀُٓ زأإٸىخپ  
خألوسُدء وخدلّخڄري ولٕر، زٿ وزٽدٴص ؤٔٵدَي خدلعٹىص زدڀعًزري خإلذلأٍ ٬أّّ   
خحلىخيغ، خڀٱدڄٟ ڄىهد وخڀىخ٠ك، و٬ّّ خأل٘ىدٚ، خڀٵد٘ٿ ڄىهڃ وخڀىدـك، 

ّن ڄىهد وخدُلٵُق، وٌڀٻ ٬ځً ڄًي خألـُدپ، ٴدڀٽٿ َٙري و٬ّّ خحلىخيغ، خحمل
 .“َىڂ خڀُذ”بىل خدلَُّٕد زدوع٩دَ رلٍء 

ًَّش َ٭ځى ز٭١هد ٴىٶ  َّْ َسًو َظُسًد ټ٥سٹدض شلع وٌٽٍخ ٴةن خڀعدََه خدلٹ
خڀس٭ٟ، وميٕٻ ز٭١هد زدڀس٭ٟ، وبن ټدوط ظّيخي ټؽدٴص وب٬عدڄًد ٬ځً شلأُ  

وخِيَدي ڀٱّ خخلالٚ ٰمى٠ًد؛ بال ؤهنأد  خألـُدپ، زٕسر خِيَدي خضلفدذ خهلل 
ظىعهٍ ٴفإش زةُ٘خٸص و٠َّدلص زددلُالي، وَإيت خدلُٕك، ٴُىٽٙٳ خڀٱ٥دء ٬أه  

 خحلىخيغ خڀٕدڀٵص صبُ٭ًد، وَإيت َىڂ خڀُذ ٴ١ٍُء خڀعدََه!!
 

ٸدَت خڀ٭هً خڀٹًمي ٥ًَٝڂ حبٹُٹعني ٬ځً ڄًي خألٔٵدَ َٹځٹدوأً ؤ٘أً   
ال جيً ذلمد ڄ٭ىن ؤو ظٵٕريًخ: خضلفأدذ  خڀٹځٷ زٕسر ب٬عدڄهمد خڀًًَٙ. وٌى 

                                                 
(، وظ٭أ::  Paradoxخ٥ٜالق َُٕعىًڂ زٽؽُش يف خڀالٌىض خدلٕأُمٍ )  “ظ١ديش”ټځمص ( 1)

ًٌِّ     “ظ١ديش خخلالٚ”، ٴأ“خظٵدٶ ؤو ظٹدزٿ خڀىٹ١ُني” ظ٭: خظٵدٶ ؤو ظٹدزٿ ٬أًپ خهلل ڄأ٫ ظ٭أ
  ڄ٫ و٥ُص خإلوٕدن، وو٭مص خحلُدش ڄ٫ ٬ٹىزص خدلىض!خإلوٕدن، وزُ خهلل
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خهلل خڀٌٍ َّيخي يف خألٔٵدَ ٬ځً شلُ خڀٕىني، وزبځًَّ خهلل خڀٌٍ َسځٯ يف خڀىهدَص 
 لً خڀٹ٥ُ٭ص وخإلمهدپ خڀٽځٍِّ ...

ٴةزُخٌُڃ ؤزى خِزدء، خحملٕىذ ؤوً ؤ١ًَد ؤزى خإلميأدن، ز٭أً خوعُأدَ خهلل    
ُّغ بڀًُ ومسد٪ ڄى٬ًي وظًَٝٷ خڀى٬ً  دڀُٰڃ ڄه ٌڀٻ ټځأً، ال  ز -وخڀعم

ٴُٹٳ بزُخٌُڃ َ٭دظر  !!“ختِّى اهلل”َٵځط ڄه ٌٍخ خإللٕدْ ٬ُىً: بلٕدْ 
خڀٌٍ خِيخي يف و٩ُي لأ  زځأٯ لأً     “خڀعىځٍِّ”خهلل حبّن وؤمل ٬ځً ٌٍخ 

ٍٞ ٬ٹُمًد؟ ڀُط »خڀالڄ٭ٹىپ وخڀالڄٹسىپ ؤ١ًَد:  إمسبػًٍ ڄدٌخ ظ٭٥ُ: وؤود ڄد
 (؟11: 11، 9: 11)ظٻ  «َ٭ُٗ ؤڄدڄٻ.

زځٱأص ُظأؽري    “خڀعىځٍِّ”وڄىًٔ َٹٳ َ٭دظر خهلل ڄه ـهص ٌٍخ خألڄُ: 
دلدٌخ َأد َذ ممأً   »خڀًٌٙص، وټإن خهلل ذبدوِ لًوي خڀ٭ٹٿ وخڀُضبص ڄ٭ًد 

١ٰسٻ ٬ځً ٘٭سٻ خڀٌٍ ؤوُـعً ڄه ؤَٞ ڄٝأُ ...؟ دلأدٌخ َأعٽځَّڃ    
خدلَُٝىن )ٌىد ڄىًٔ َ٭سُِّ يف خحلٹُٹص ٬مَّد جيىپ خبأد٤ُي ٌأى( ٸأدجځني:    

٬ه ضبى اسجغ  يف خجلسدپ وَٵىُهڃ ٬ه وـً خألَٞ. ُهُ خبجٍث ٌٍمزٍهُأِخَشَج
 (19: 29)وُ  «٬ځً خڀُٙ زٙ٭سٻ. وأذ١َٰسٻ 

وؤَىذ خڀٌٍ زځٯ يف ٌٍخ خدل١مدَ ؤٸٝدي، بٌ ُؤ٥٬ٍ يف خڀٽعدذ ؤن َهدـڃ 
خهلل ڄهدصبص زځٱط ؤٸًٕ ٌَوهتد زٕسر ڄد لٿَّ زً ڄه وٕدَش ټٿ ڄأد ڀأً   

خڀٌٍ ـ٭ځً َُي خهلل وٸً زبځًَّ ٬ه ټٿ ٬ًڀأً   وڄُٞ خلعىخي جبمځعً، خألڄُ
 وَضبعً وذبدوِمهد بىل خڀ٩ځڃ وخڀٹٕىش؟

ڀٍڀٻ ٸځط بن خڀٽدڄٿ وخڀَُُٙ ٌى َٵىُهمد ... َٕمٹ: ټدڀ٭دٜٵص + »
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وَٽؽُ ـُولٍ زال ٔسر؟ ال ٬ًَ: آوٍ وٵٍٕ زٿ وَٙس٭: ڄُخجُ؟ 
 ... ٸځط هلل ال ظٕعٍوس:، ٴهِّم: دلدٌخ زبدٜم:؟ ؤلٕه ٬ىأًٺ ؤن 

ظ٩ځڃ؟ ؤن ظٌُپ ٬مٿ ًََٻ وُظُٙٶ ٬ځً ڄٙىَش خألُ٘خَ؟ )ڀأُٽه(  
يف ٬ځمٻ ؤين ڀٕط ڄٍوسًد، ٴهٿ ال ُؤوَٹٍ ڄه ًَٺ؟ ٌٿ ظسأعځ٭:؟ بن  

َض ال ؤَٴ٫ َؤٍٔ؟ ټإٔأً ظٝأ٥ديين     َّؤٌوسط ٴىَٿ يل؟ وبن ظّّ
َّ؟  ٴځمدٌخ ؤوُـع: ڄه خڀُلڃ )بٌن(؟ ُټٳَّ ٬: ظ٭ىي ؤ١ًَد وظعفسَُّ ٬ځ

  (9)«ؤٌٌر ٸسٿ ؤن ٴإظسځَّؿ ٸځُاًل
خٔٽعىخ ٬: ٴإظٽځَّڃ ؤود، »  َٹىپ ؤَىذ ڀځمٽمدء خڀٍَه ـدءوخ َ٭ّووً: 

وڀُٝس: ڄهمد ؤٜدذ ... ٌىٌخ َٹعځ:، ال ؤوع٩ُ ُ٘حًد، ٴٹ٣ ؤِټٍ ٤َُٹأٍ  
َّخڄً ... ٌد ؤود ؤلٕىط خڀ٬ًىي )خڀًٴد٪( وؤ٬ځڃ ؤين ؤظَّّ. )وَسًؤ ؤَىذ  ٸ

١ٰسٻ  ورضٌذ٘هىيٺ ذبدٌٍ جتذد مص(: َعُخٴ٫ ؤڄدڂ خهلل وَهدـڃ ٘ٽٿ خحملٽ
َّ؟ ؤڄَُه )٤ُ٘ني( ال ظٵ٭ٿ يب ل  ال ؤوعٵٍ ڄه ل١ُظٻ )ؤٔأع٭ٵٍ   ٬ځ

ال ظً٪  - 9ؤز٭ً ًََٻ ٬:،  - ٬1ه ٸ١دجٻ وؤوُؾ ڄه يخجُش خحملٽمص(: 
ٌُسعٻ ظ٬ُس:، )وز٭ً ٌڀٻ( خيُ٪ ؤوط )ؤٸڃ خڀ٬ًىي( وؤود ؤـُر. )ودلأد(  

ټڃ يل ڄه خِؼدڂ وخخل٥دَد؟ ؤ٬ځمأ: ٌوأ     -ؤظٽځَّڃ ؤود، ذبدوز: )ؤوَط(!! ؤ
دلدٌخ ربفر وـهٻ وربٕس: ٬ًوِّخ ڀَٻ؟ )ٌأٍخ ال َځُأٷ    -وو٥ُيت! ذ

َُّش )خهتدڄأدض ؼٹُځأص(     -زىأّخٌص خڀٹد٠ٍ(، ؾ َّ ؤڄىًَخ ُڄأ ألوَٻ ټعسط ٬ځ

                                                 
وڄأد زأني    91و 91و 11و 11و 11و 1و 1و 2و 9: 11؛ 11و 11و 99: 2ؤَىذ  (9)

 خڀٹىٔني ڄعُـڃ ٬ه خڀىٕىص خڀٕس٭ُىُص ڀځ٭هً خڀٹًمي.



 ػٍذ ادلٍالد                                                                                   222

 

 .(2)«ووَؼع: آؼدڂ ٜسدٌ؟ )وٌٍخ ٰري ـدجّ ڄه ـهص خڀ٭ًپ خدلى٥ٹٍ(
وٵًٕ وڄهدصبعً ڀ٭ًپ خهلل، زإٸًٕ ڄد وٌٽٍخ خٔعمُ ؤَىذ يف يٴد٬ً ٬ه 

٬ُُٲ ڄه ڄُخَش وـُؤش وُٜخلص مل َسځٱهد ؤلً ٸ٣. وڀٽه ڀًًَٙ خألٔٳ 
مل ًََٺ خڀ٭دمل ټځً ل  خِن ٸُمص ٌٍخ خڀًٴد٪ خڀُخج٫ خدلىٹ٫٥ خڀى٩ري خڀأٌٍ  
ًَّڄً ؤَىذ ؤڄدڂ زلٽمص خهلل خڀ٭ځُد. وٸً ٬ؽُ يف ٩٬مص ٌٍخ خدلىهؿ خڀأًٴد٬ٍ   ٸ

ڀٍَوش يف ڄى٥ٹص خإلوٕدين وخإلذلٍ ڄ٭أًد، ټأؽريون ڄأه    خڀُخج٫، خڀٌٍ زځٯ خ
َُِّه، ومل ًََټىخ ؤن ؤَىذ يف ٌٍخ ټدن زلدڄٍ خڀسَُٙص خڀ٭دڂ  خڀٽعدذ وخدلٵ
َُٴ٫ ٸ١ُص خإلوٕدن زُڄعهد ڄ٫ ټٿ ڄ٩ځمعً و٬ؽُظً وآالڄً خخلٵُص ؤڄأدڂ خهلل  
ټٝىَش وسىَص دلد ٬مځً خدلُٕك خڀٌٍ وٸٳ وٵٓ خدلىٸٳ ذبدي ٬ًپ خهلل. وڄد 

ّ ٬ىً ؤَىذ يف ظّّجص وٵًٕ وټٿ خإلوٕدن خدل٩ځىڂ ڄ٭ً، خٔعٽمځً خدلُٕك ٬ف
 زِّّّي خڀٙىٍٝ وزٍزُمص وٵًٕ!

ؤڄد ُٔ آالڂ ؤَىذ خخلالُٜص، ٴال ميٽه ٴهمهد بال بٌخ ؤوٍود يف خال٬عسدَ 
ٍَّ٘جزين ػٍٍٗ ألثزٍؼهٗ ثهال   »ظَُٝك خهلل ڀځ٥ُٙدن خحلدًٔ وخحلدٸً زٹىڀً: 

 ( ...2: 9)ؤٌ  «سجت!!
ؤٔٵدَ خڀ٭هً خڀٹًمي ڄٙمىوص دبىخٸٳ خڀعىځٍِّ ٌٍي، زٿ وڄىخٸأٳ  وزٹُص 

خإلمهدپ و٬ًڂ خدلسدالش وخڀىٽىٚ وخڀٹٕىش وخڀ٩ځڃ خڀٕدٴُ، ذبدي خڀٙ٭ر، زأٿ  
 وذبدي ؤوسُدء وؤزُخَ ټؽريَه، حبٕر ظ٭سري خألوسُدء.

خٔعم٫ ڄد َٹىڀً بَڄُد وٌى َٝٳ ڄد لٿَّ زً ڄه ٸٕىش خهلل خڀٌٍ ٘أسهً  
                                                 

 .91 - 91: 12؛ 11: 11؛ 11و 11و 12: 12ؤَىذ  (2)
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ٵعًُٔ ٨ځمًد!! وڀٽىً ټدن َُڄّ ؤ١ًَد بىل ڄأد لأٿَّ   زًذ وؤًٔ َٽمه ڀً ڀُ
زٙ٭ر بُٔخجُٿ وزُإوَ٘ځُڃ. ؤڄد حبٕر خڀعٹځًُ خڀٽىٍٕ ٴم٭ُوٲ ؤوً ټأدن  
َُڄّ بىل آالڂ خدلُٕك، وڀٽه ټٿ ٌٍي خڀعإوَالض ال ظىٵٍ ؤن بَڄُأد ـأدِ   

 زىٵًٕ ٌٍي خحملىص ٴ٭اًل:
يف  ُينٸديين ؤأَُّ . ي ڄٍڀص زٹ١ُر ٔى٥ًؤود ٌى خڀُـٿ خڀٌٍ َؤ+ »

َّبد لٹًّ خڀ٩الڂ وال وىَ. زځً حلمأٍ  ؤ ًَي خڀُىڂ ټځً. وً َ٭ىي وَُي ٬ځ
َّ ټُٕ ٩٬دڄٍ. .وـځًٌ ٔٽى: يف ؤ لد٤: ز٭ځٹڃ وڄٙٹص.ؤو زىن ٬ځ

ََُّّٔ ڂ.٨ًَځمدض ټمىظً خڀِٹ  ٿ ٔځٕځيت.ؼٹَّ .ٔع٫ُ٥ خخلُوؾؤٴال  ؿ ٬ځ
ؿ ٤ُٸأٍ حبفأدَش   ٔأَُّ  ٔعٱُػ ًَٝ ٜاليت.ؤُٜن وؤلني  ١ًَدؤ

ٿ ٤ُٸأٍ  ڄَُّ ًٔ يف سلدزث.ؤ ،ټدڄه ٌى يل يٌذ ٸځر ٔسځٍ. .ڄىمىظص
َّ َّ .ـ٭ځ: وُخزًد .ٸ:وڄ ٍٞ ڄ يوأٿ يف  ؤ ڀځٕهڃ. ٸىًٔ ووٝس: ټٱُ

 ٰىُص ذلڃ خڀُىڂ ټځأً. ؤ٠مٽص ڀٽٿ ٘٭  و ُُٜض وسدپ ـ٭سعً. ټځُيتَّ
ټسٕأ:   .ٔأىدين ؤوـُٖ زدحلًٝ  .ٴٕىعُىًدؤَوخين ؤو ،٘س٭: ڄُخجُؤ

زأديض   وٸځُط خخلري. وُُٕط .خڀٕالڂ وٵ٬ٍٕه  ز٭ًَضؤوٸً  زدڀُڄدي.
ٌُُِ ؼٹيت وَـدجٍ ڄه خڀُذ.  ًُخټ أ ٌِ ٴٕىعني و٬ځٹڃ.ؤيت وظُهدين ڄٍڀَّ ټ
 (91 - 1: 2)ڄُخ  .«ظٍټُ وٵٍٕ و ظىم: يفَّ

 ولسٹىٶ َُٝن ڄه ٬ًڂ ڄسدالش خهلل وظىٸٳ ٬ًڀً وَضبعً:
 ل  ڄ  َد َذ ؤي٬ى وؤوَط ال ظٕم٫؟ ؤُٜن بڀَُٻ ڄه خڀ٩ځڃ وؤوَط+ »

َّخڄٍ خٰعٝدذ  ال زبځِّٛ؟ ِڀَڃ ُظَُ: بشبًد؟ و)ؤال( ُظسُٝ )ٌٍخ( خجَلِىَ! ٸ
و٨ُځڃ ووٝدڂ، وخدلىدٜمص ظُٴ٫ وٵٕهد. ٴفمأًض خڀٙأَُ٭ص، وال   
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َِّٷ، ٴځٍڀٻ خيُؾ خحلٽأڃ   خيُؾ خحلٽڃ زعص، ألن خڀَُُٙ م٣ُ زدڀٝ
ڄ٭ىـًد ... دلدٌخ ظى٩ُ بىل خڀىدٌسني وظٝمط ل  زځ٫ خڀَُُٙ َڄِه ٌأى  

َّ  «ڄىً؟ ؤذب٭ٿ خڀىدْ ټٕمٻ خڀسمُ؟ ټًزَّدزدض ال ٔأځ٥دن ذلأد؟   ؤز
 (14و 12و 4- 9: 1)لر 

وٌٽٍخ ٬ځً ڄًي خڀ٭هً خڀٹًمي ټځً والل٧ ؤن خهلل َّيخي خضلفدزًد ٬أه  
٬ځً ڄٕأعىخي   ثمذس اصدٌبد رؼشُّف اإلٔسبْخإلوٕدن َىڄًد ز٭ً َىڂ، وٌڀٻ 

وټإن بيَخٺ خضلفدذ ! وثمذس اصدٌبد رىلؼٗ خلالص اهلل!خدلعُيٌِّ يف خخل٥ُص 
خهلل َّيخي زددل٭ُٴص، وخڀٙ٭ىَ هبٍخ خالضلفدذ َّيخي زدِيَدي خڀعٹىي، ڀأٍڀٻ  
ټدن خألوسُدء ٌڃ ؤټؽُ خأل٘ىدٚ بيَخټًد وبلٕدٔأًد وؤدلأًد الضلفأدذ خهلل    
وؤټؽٌُڃ ٘ٽىي يف ُٜخلص وڄُخَش ٬فُسص. ڀٍڀٻ ال وٕعٱُذ بٌخ مس٭ىأد  

َد  حمزجتلٹًّد ؤوَط بڀً »ُٜخلص:  َٹىذلد هلل -وٌى ٩٬ُڃ خألوسُدء  -ب٘٭ُدء 
 (11: 41)بٖ  «ادلخِّض.بڀً بُٔخجُٿ 

ويف خضلفدذ خهلل زًض صب٫ُ ؤ٬مدڀً وظُٝٴدظً يف و٩ُ خألوسُأدء َُٰسأص،   
ڄٙىزص زدإلمهدپ وخڀعىځٍِّ، زٿ وال زبځى ڄه خڀىٹمأص وخڀ٩ځأڃ، وزځٱأط يف    
خ٬عسدٌَڃ بىل لً خجلىَ وخڀٹٕىش، ټمد ٬سَّأُوخ ٬أه ٌڀأٻ زٝأُخوهڃ     

ڄٵهىڄص:  ٘ٽىخٌڃ: ٴة٘٭ُدء َُٝن زإن ؤ٬مدپ خهلل ؤٜسمط يف و٩ُي َُٰسص ٰريو
ُٗ اٌغشٌت.َٕى٣ ڀُٵ٭ٿ » ُٗ اٌغشٌت، وٌٍؼًّ ػٍّ  (91: 91)بٖ  «فؼٍ

  َ٭ىي ب٘٭ُدء ٴُمٓ زإن ٌٍخ ټدن ظٵ٥ًَُد ڄىً ذبدي ٬ًپ خهلل. ٴُځأىڂ  
ِّخ ڄىزِّىًد وٵًٕ، وڀٽه ل  ٌٍخ خڀعىزُه ٬ُىً ال خيځى ڄه  خ٬عأُخٲ  وٵًٕ ـ

 «ظٝى٫؟ِبرا ـدزځً ... ٌٿ َٹىپ خڀ٥ني جلدزځً خيبطُ وَٿ دله »دبالڄص خهلل 
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 (2: 41)بٖ 
وال َ٭ىي ب٘٭ُدء َُي يف خڀٙٽىي ڄه خضلفدذ خهلل ؤَص ٴدجأًش، ٴُځعأّڂ   

 «ٴإ٥ّّٜ ڀځُذ خڀٕدظُ وـهً ٬ه زُط َ٭ٹىذ وؤوع٩أُي »زدڀّّٝ خدلٽسىض 
 (.11:1)بٖ 

 -ضلفدذ ٔسسًد لًخ زدڀ١أ٭ٵدء  ؤڄد ٬ځً ڄٕعىي خڀٙ٭ر ٴٽدن ٌٍخ خال
وبٌخ ٸدڀىخ ڀٽڃ »ڀٕاخپ خألَوخق وخڀعىخز٫ وؤٜمدذ خجلدن:  -وخدلځىٺ ؤلُدوًد 

َّخٴني خدلٙٹٙٹني وخذلدڄٕني، ؤَُٕإپ ٘٭ٌر بذلً؟  خ٤ځسىخ ؤٜمدذ خڀعىخز٫ وخڀ٭
 (12: 1)بٖ  «ؤَُٕإپ خألڄىخض ألـٿ خأللُدء؟

 
ځٍِّ ڄٕعمُ ؤ١ًَد، ٴٹً ـ٭ٿ ؤڄد ٌٍخ خاللعفدذ خدلٕعمُ ڄ٫ ڄد ظس٭ً ڄه زب

خهلل َسًو يف و٩ُ خألوسُدء ؤوً ٸً ظٹهٹُ وظُخـ٫، بىل يَـص ٴ٢ُ ٴُهد بَڄُأد  
دلأدٌخ ظٽأىن   »خڀى  ٴعٝىََّ ؤن خهلل ٸً ٠٭ٳ وٴٹً ٸًَظً ٬ځً خخلالٚ!! 

وؤوَط يف و٥ٔىد َأد َذ  وإٔسبْ لذ حتٍَّش؟ وججَّبس ال ٌسزطٍغ أْ خيِّض؟ 
 (2: 14)بَ  «د!!وٸً ُي٬ُىد زدمسٻ. ال ظعُټى

وڀٽه ټٿ ٌٍخ خالضلفدذ ڄ٫ ټٿ ٌٍخ خڀعىځٍِّ خدلَُُ خڀٌٍ ٬دودي خڀٙ٭ر 
َّ٭ىخ ڄىً دبُخَش وُٜخن ڄأل ؤٔٵدًَخ زُڄعهد وٜدٮ ڄّخڄري  ًَّ خألوسُدء وظى وؤل
٬ًًَش ټځهد ؤوني ويڄى٪ و٬عدذ، ټٿ ٌٍخ يف خحلٹُٹص َٙأٽِّٿ وَٝأىَِّ   

ألٔٗ ًي ؤٔٵدَ خڀ٭هً خڀٹًمي! ٜمُڃ ڄىهؿ خخلالٚ يف ٜىَظً خڀىسىَص ٬ځً ڄ
ػٍٍٕب أْ ٔذسن دتبًِب أْ اخلالص ٘ى حمظٍخ اططذاَ ورؼبسع ٌؼهذي اهلل  
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ٴدخلالٚ يف خڀ٭هً خڀٹًمي مل َٽه ؤټؽُ ڄأه  ِغ خطٍئخ اإلٔسبْ وػجضٖ!! 
ؤڄد لأًٌد   .«رضبدح اٌُؼظّى»ٌٍخ خال٥ًٜخڂ وخڀع٭دَٞ خڀٌٍ ٘ٽَّٿ ٌٍي 

ٴهى و٥ُص خإلوٕدن وظ٭ًًَ خدلٕعمُ. خألوپ ٴهى ٬ًپ خهلل، وؤڄد لًٌد خڀؽدين 
وخڀىعُفص خدلسدُ٘ش ڀعٹدزٿ خالؼىني ٌٍ وٝىڄص ڄٕعمُش ووٵىَ ًًَ٘، بٌ ڀُٓ 

ألوً ڀُٓ ٌى بوٕدوًد ڄؽځٍ ٴإـدوزً ٴىإيت صبُ٭ًد بىل خحملدټمص، ڀُٓ »َڄِه َٝدحل 
 (22 - 29: 2)ؤٌ  «زُىىد ُڄٝدحل ٫١َ ًَي ٬ځً ټځُىد.

ِّخ وٌٽٍخ ؤٜسك خٸعُخذ خهلل ڄه خإلو ال أطهؼذ    ٴأةين  »ٕدن و٥ًُخ ـ
ألوٻ ٘٭ر ٜځر خڀُٸسص ڀحال ؤٴىُٻ يف خڀ٥َُٷ، ٴځمد مس٫ خڀٙ٭ر وسطه 

ٌٍخ خڀٽالڂ خڀٕىء، ودلىخ ومل ٫١َ ؤلً َِىعً ٬ځًُ ... وټدن خڀُذ ٸً ٸدپ 
إْ طؼذد حلظخ وادذح دلىًٔ ُٸٿ ڀس: بُٔخجُٿ ؤوعڃ ٘٭ر ٜځر خڀُٸسص، 

 (1 - 2: 22)وُ  «  وسطىُ أفٍٕىُ.
ِّخ ؤٔدًُٔد دل٭ديڀص ٜ٭سص يف خڀ٭هً خڀٹًمي، ٌٍ  بٌن، ٴدلعفدذ خهلل ټدن ل
ڄ٭ديڀص خخلالٚ خدلٕعمُٿ!! ألن خٸعُخذ خهلل ڄه خخلد٤ث زًون ڄٝدحلص ڀأه  

ألْ اإلٔسهبْ ال ٌهشا    »َٽىن وَخءي ؤٌ وري زٿ ظإيَر وڄىض وٴىأدء  
 (، ٌٍي بلًي آَدض ڄ١ديش خخلالٚ ٸُځط دلى91ًٔ: 22)وُ  «وٌؼٍش!

ٴٹدپ ڄىىق الڄُؤظً »وٵًٕ وٌى وخٸٳ ؤڄدڂ خهلل!! وٌٽٍخ خٸعى٫ خڀٙ٭ر سبدڄًد 
 (99: 12)ٸٟ  «.منىد ِىرًب ألٕٔب لذ سإٌٔب اهلل

 
حبًَهد: ٬ًپ خهلل، وو٥ُص خإلوٕدن،  -وڀٹً زځٱط ڄ١ديش خخلالٚ ٌٍي 
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 -ڄ٫ ڄىهفهد خڀ٭مځٍ، ؤٌ خضلفدذ خهلل خدلعّخًَ وزبځًُ وٸ١دجً خڀ٭ىُٳ خدلأُ  
ٌَوهتد يف خڀ٭هً خڀٹًمي ٬ىً خڀٽالڂ ٬ه خدلَُّٕد زٝٵعً خدلىځِّأٛ خِيت!   ؤٸًٝ

ڄىخـهأص خإلوٕأدن يف   ”، وزني “خٸعُخذ خهلل”لُػ صب٭ط خڀىسىخض زني 
. ٴىُـط ٜىَش خدلَُّٕد ڄعىدٸ١ص ؤً٘ خڀعىدٸٟ ربمٿ ؤٸًٝ خجملأً  “و٥ُحعً

ځأٯ  وؤٸًٝ خدلهدوص وخدلٍڀص ڄ٭ًد ويف ٘ىٛ وخلً!! ؤٸًٝ خالٸعُخذ خڀٌٍ ز
خالربدي، وؤٸًٝ خالضلفدذ خڀٌٍ زځٯ خڀعُٺ وخإلمهدپ خڀٽځٍ!! ؤٸًٝ خڀُٕديش 

 دب٭ىن خڀُزىزُص، وؤٸًٝ خڀعىخ٫٠ دب٭ىن خڀ٭سىيَص!!
 وب٘٭ُدء خڀى  ٫١َ ٌٍي خڀٝٵدض خدلع١ديش ٌٽٍخ:

 أواًل: ِب فىق اٌجشش:
َّض زً وٵٍٕ،  خمزبسيٌىٌخ ٬سًٌ خڀٌٍ ؤ١٬ًي، + » ُٔ وضؼذ خڀٌٍ 

ُؾ خحلٷ ڀأُلڄڃ. ال َٽٿ وال َىٽُٕ ل  ٫١َ خحلٷ ٴُُى سودً ػٍٍٗ
 يف خألَٞ وظىع٩ُ خجلّخجُ َُ٘٭عً.

ؤود خڀُذ ٸً ي٬ىظٻ زدڀّّ، ٴُإڄٕٻ زًُٺ وؤلٵ٩أٻ وؤـ٭ځأٻ   
ڀځٙ٭ر ووىًَخ ڀأُلڄڃ، ڀعٵعك ٬ُىن خڀُ٭مٍ ڀُعىُؾ ڄه خحلسٓ  “٬هًًخ”

 خدلإٔىََه ڄه زُط خڀٕفه خجلدڀٕني يف خڀ٩ځمص.
وٌُذػى ٭٥ًَ خزىًد، وظٽىن خڀَُدٔص ٬ځً ټعٵً، ألوً َىڀً ڀىد وڀً وُو

امسٗ ػجٍجًب ِشريًا إذلًب لذٌشًا أثًب أثذٌِّب سئٍس اٌسالَ. ٌّٕىِّ سٌبسهزٗ  
وٌٍسالَ ال هنبٌخ ػٍى وشسً داود وػٍى دمٍىزٗ ٌٍثجِّزهب وٌؼضذ٘ب 

 (1-1: 2؛ 1و 1و 4و 1: 49)بٖ  «ثبحلك واٌرب ِٓ اَْ إىل األثذ.
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 :ثبًٍٔب: ِب دوْ اٌجشش
ټدن ڄى٩ُي ُڄٵًًٕخ ؤټؽُ ڄه خڀُـٿ وٜىَظً )ڄهدوص( ؤټؽُ ڄه زأ:  + »

آيڂ، ال ٜىَش ڀً وال صبدپ ٴىى٩ُ بڀًُ، وال ڄى٩ُ ٴىٙعهًُ، ُڄمعٹأُ  
 )وؤٸٿ ڄه ز:( خڀىدْ.

بوٕدن آالڂ، وټٳء حلمٿ خألڄُخٞ، ألن )وـهً( ڄٕعىَ ٬ىَّأد،  
 ُڄمعٹُ ٴځڃ و٭عً زً،

لٕسىدي ؤوأً )يف زلىأص و٬ىأدء     ؤلّخوىد ضبځهد )وظإڀَّڃ ٬ىَّد( وضله
 وڄُٝسص( ڄ١ُوزًد ڄه خهلل وڄٍڀىاًل.

٨ُځڃ ؤڄد ٌى ٴعٍڀَّٿ ومل َٵعك ٴدي ...، ٠ُُذ ڄه ؤـٿ ٌور ٘٭ ، 
ـُ٭ٿ ڄ٫ خألُ٘خَ ٸّّي،  و

٬ځً ؤوً مل َ٭مٿ ٨ځمًد ومل َٽه يف ٴمً ٰٗ )وزٕسر خظ١أد٬ً  
 وُٕ ٸ١ُعً(.

 «ه( خألشبص.وُؤلٍٝ )ڄأِب اٌشة فُسشَّ ثأْ ٌسذمٗ ثبحلضْ ... 
 ( 12، 14و 12: 19)بٖ 

 )خڀٽالڂ خڀىخَي زني خألٸىخْ ُڄعُـڃ ٬ه خڀىٕىص خڀٕس٭ُىُص(
وٌٽٍخ ظسځٯ يف خدلَُّٕد ڄ١ديش خخلالٚ ٸمعهد خڀىهدجُص ڄه ـهص خضلفأدذ  

َُ بوٕدن ٸ٣ ڄؽُاًل ذلد!!  خهلل وزبځًُ، ويف آالڂ وڄٍڀص مل َ
خدلَُّٕد، زٿ ويف  وڀُٓ يف ب٘٭ُدء ٴٹ٣ ظعُټَّّ ڄ١ديش خخلالٚ يف ٘ىٛ
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خدلّخڄري ؤ١ًَد، لُػ ذبم٫ خدلّخڄري زني ڄځىټُص خدلَُّٕد خڀٙدڄځص ؤأځ٥دوً بىل  
ٸدپ خڀُذ »ؤٸًٝ خألَٞ دبد َٵىٶ ٤دٸص خإلوٕدن، وال ظځُٷ بال زدهلل ولًي 

خٔأإڀ:  »، «ڀُيب خـځٓ ٬ه ميُ: ل  ؤ٫٠ ؤ٬ًخءٺ ربط ڄى٤حًد ڀٹًڄُٻ
 (1: 9؛ 1: 111)ڄّ  «ٴإ٥٬ُٻ خأُلڄڃ ڄريخؼًد ڀَٻ وؤٸدٍٜ خألَٞ ُڄځٽًد ڀَٻ.

  ظ٭ىي خدلّخڄري ڀعٝٳ خدلَُّٕد زإوٜدٲ َځٵهد خحلّن وخڀ٩أالڂ، وَسځأٯ   
 خضلفدذ خهلل ٴُهد يَـعً خڀٹٝىي:

بذلٍ بذلٍ دلدٌخ ظُټع: ... ؤڄد ؤود ٴًويش ال بوٕدن، ٬دَ ٬ىً خڀسٙأُ  + »
ه َُوو: َٕعهّجىن يب وَٵٱُون خڀٙأٵدي  وُڄمعٹُ خڀٙ٭ر. ټٿ خڀٍَ

َّ زً ُٔ ...  وَىٱ١ىن خڀُؤْ ٸدجځني: خظٽٿ ٬ځً خڀُذ ٴځُُىفًِّ ڀُىٹٍي ألوً 
ټددلدء خوٕٽسُط، خوٵٝځط ټٿ ٩٬دڄٍ، ٜدَ ٸځ  ټدڀٙم٫ ٸً ٌخذ 
و٣ٔ ؤلٙدجٍ، َسٕط ڄؽٿ ٘ٹٵص ٸىَّيت، وڀٝٷ ڀٕدين حبىٽٍ، وبىل 

َّ وَـ ٍِٝ ټٿ ٩٬أدڄٍ،  ظُخذ خدلىض ظ١٭: ... ؼٹسىخ ًَ َّ، وُؤل ځ
َّٔىن يفَّ، َٹٕمىن ؼُديب زُىهڃ، و٬ځأً ڀسدٔأٍ    ٌُڃ َى٩ُون وَعٵ و

 (99)ڄّ  «َٹع٬ُىن.
وٌٽٍخ ظعفم٫َّ وظعُټَّّ ټٿ ڄأٍٔ خإلوٕدن ٬ځً ڄًي صب٫ُ ؤٔٵدَ خڀ٭هً 
خڀٹًمي، ڄه خضلفدذ وزبځٍِّ وٸ١دء و٬ٹدذ، زٿ وآالڂ وؤلّخن ل  خدلىض، 

 يف ٘ىٛ خدلَُّٕد.
ُط ٌٍي خڀىسىخض زٙٽځهد خدلع٭دَٞ ٌٍخ، ڄه رلً ٴدجٷ وبٌالپ وڀٽه زٹ

َُِّه  ڄعىدٍي، ڄًَٝ يٌٙص ولريش وخَظسدٺ ؤٌَٹط ظٵٽري ټٿ خحلٽمدء وخدلٵ
ول  خدُلځَهمني يف بُٔخجُٿ، بىل خحلً خڀٌٍ ؤ٬فٌّڃ ٬أه خالٔعُٔأدپ يف   
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هد خڀعٵٽري يف ٌٍخ خألڄُ هندجًُد، ٴعفدوِوخ ٬ه ٌٍي خدل١ديش وٸٕمىٌد بىل لًَ
َُّٕد وـ٭ځىخ خدلهدوص وخڀعىځٍِّ ڄه خألٔدُٔني  ڀُٕعُمىخ ٴف٭ځىخ خجملً ڄه وُٝر خدل

 وُٝر خخل٥دش.
وٌٽٍخ ٴٹًوخ ڄه خألٔدْ، ل  وڄه ٸسٿ ٨هىَ خدلَُّٕد، خڀٹأًَش ٬ځأً   
ڄعدز٭ص ڄٵهىڂ خخلالٚ وخٔع٭الوً ڄه والپ خِالڂ، وزدڀعديل ٴٹأًوخ ٸأًَش   

ُُّٲ ٬ځً خدلَُّٕد و٬ؽُوخ ٴًُ! .  ..خڀع٭
وڀٽه مل َٽه ٌڀٻ ٬ه ـهٿ يف خإليَخٺ ؤو ٬فّ يف خإلذلدڂ وخڀعٵٕأري،  
ُّوخ آٌخهنڃ ٬ه خڀٕمد٪ و٬ُىهنڃ ٬ه خإلزٝأدَ   وڀٽه َٹىپ خڀٽعدذ بهنڃ ٔ

( ٬ه ٸًٝ و٬ىدي، ٴٹً َٴ١ىخ ڄ١ديش خخلالٚ ڄأه ؤٔدٔأهد   1: 11)َو 
ألهنڃ ؤلفمىخ ٬ه ٸسىپ ؤٌ وى٪ ڄه خڀ١٭ٳ ؤو خِالڂ! وٴ١َّځىخ خاللعٵد٦ 

رلديٌڃ وؤ٠َهڃ وو٤ىهڃ زدڀٹىش، ل  وڀى ٴٹًوخ خدلَُّٕد وخخلالٚ و٠ًَ زإ
ٴفم٫ َئٔدء خڀٽهىص وخڀٵَُُٕىن رلم٭ًد وٸدڀىخ ڄدٌخ وٝى٫ ٴةن ٌأٍخ  »خهلل. 

خإلوٕدن َ٭مٿ آَدض ټؽريش بن ظُټىدي ٌٽٍخ َاڄه خجلم٫ُ زً ٴُإيت خڀُوڄدوُىن 
 (41و 41: 11)َى  «وَإوٍون ڄى٠٭ىد وُؤڄعىد.

ً خدلُٕك و٣ٔ ؤرلدي بذلُص زځٱط ٬ىدن خڀٕمدء زىًُٙ ڄالجٽٍ، وؤوريًخ ُوڀ
 وڀٽه يف ظىخ٫٠ زٌُٙ زځٯ ڄه خڀٱُزص وخڀٵٹُ ؤن ُوڀً يف ڄٍوي ڀځسهدجڃ!!

ؤڄد ؤوپ وسىَّش ٸُځط ٬ه َٔدڀعً خڀيت ـدء ڀُممځهد وٌى ال َّخپ ٤ٵاًل ٬ځً 
خڀيت ُو٠٭ط ٬ځً ټعٵً ڄىأٍ   «ِضبدح اخلالص»ٌَخ٬ٍ ُؤڄً، ٴٽدوط ٬ه 

وزدَټهمد مس٭دن »: «ػالِخ رمبَوَ»، خڀيت مسَّدٌد مس٭دن خڀُٙه زدڀُوق خدلهً
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وٸدپ دلُمي ُؤڄً ٌد بن ٌٍخ ٸً ُو٫َ٠ِ ڀٕٹى٢ وٸُأدڂ ټأؽريَه يف بٔأُخجُٿ    
 (24: 9)ڀى  «وٌؼالِخ ُرمبَوَ.

ودبُالي خدلُٕك زًؤض ڄ١ديش خخلالٚ ظإوٍ ِڄأَلٌد وخټعمدذلأد لُأػ   
وظىخـً خڀّّ خدل٥َځٷ ڄ٫ خڀ٭فّ خدل٥َځٷ، خربًض خڀٹىش خإلذلُص زدڀ١٭ٳ خڀسٌُٙ، 

وظٝديڂ خڀ٭ًپ خإلذلٍ ڄ٫ و٥ُص خإلوٕدن خڀيت ضبځهد خدلُٕك ٤ى٬أًد ٬ځأً   
 خڀٝځُر! ...

ڀأُٓ   -ٌٍي خڀع١ديش خخل٥أُش   -وٌٽٍخ لٿَّ خدلُٕك ڄٙٽځص خخلالٚ 
زدحلًَػ خڀع٭ځُمٍ وال زددل٭فّش خڀسدٌُش، ألن ٌٍخ ڄٕعمُٿ، وڀٽىً ضبځهد يف 

َّٶ ٬ځً خڀٝځُر، وخوٕٽسط لُدظً ؤلٙدجً، ضبٿ خخل  -٥ُص وخڀ٭ًپ ڄ٭ًد ٴعم
َُّؤ خإلوٕدن. وڀٽه زٹٍ ڀٱّ خخلالٚ  -زًُي  ل  خدلىض!! ٴإ٠ًَ خڀ٭ًپ وز

ڄىمفسًد يف ٨ځمص خڀٹّّ ؼالؼص ؤَدڂ، ٸدڂ ز٭ًٌد خدلُٕك ڄه زني خألڄىخض ٴإٸأدڂ  
ِّ خخلالٚ  وو٭معً زال ڄ٭ً خإلوٕدن ٰدڀسًد خخل٥ُص وخدلىض وخذلدوَص، ڀُ٭ُٗ يف ز

لدـّ َٵٝځً ٬ه خهلل، زال ڄ١ديش، زال خضلفدذ ٬ه خهلل ؤو وىٲ ؤو زبأٿ،،  
 َعى٭َّڃ حب١ُظً بىل خألزً ... “اٌششوخ ِغ اهلل”زٿ يف ٬مٷ 

ًُّ خدلُٕك يف خدلُالي، خڀعٹً خهلل ڄ٫ خإلوٕدن يف منىٌؾ ٴَُأً   وٌٽٍخ زعف
خڀٌٍ ظٵٕأريي خهلل  »ڀځمر خإلذلٍ ڄٙىًَّٝد يف خدلُٕك آيڂ خڀؽدين، ٬مدوىجُٿ 

اهلل »(. ٴدوعهً هبٍخ خضلفدذ خهلل ٬ه خإلوٕدن بىل خألزً 92: 1)ڄط  «ڄ٭ىد
(.   دبىض خدلُٕك وٸُدڄعً ټمځط ڄ١أديش  11: 2يت 1) «ظهش   اجلسذ

خخلالٚ، ٴدوعهط ؤ٩٬ڃ ڄٙٽځص وخـهط خإلوٕدن ولَُُّض ؤوسُدءي، بٌ مل ظ٭ً 
، بٌ ٸً متَّ خڀعٝأدحل يف  (11: 41)بٖ  «بڀً زلعفر»٠ُوَش ؤن َٽىن خهلل 
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لدوًُد، وٜأدَض ٸًَظأً    «ؤزًد»ڄ٭فّش خخلالٚ وٜدَ خهلل زىخ٥ٔص خدلُٕك 
خدل٥ځٹص ظ٭مٿ ٬ځً ڄٕعىي خإلوٕدن وڄه يخوځً، َ٭ً ٘٭ىَ َئؤىد ومٵ٧ 
ل  ٬ٝدٴريود ٴال َٹ٫ وخلً ڄىهد زًون بٌوً!! َهعڃ دبد وإټٿ ودبد وځأسٓ،  

 ًود خڀٌٍ مل َىَڀً ز٭ً.و٥ځر ڄىً وسّود َىڄًد زُىڂ، وَ٭ع: زٱ
دبٕعمُالهتد يف خٔع٠ُدء ٬ًپ خهلل خڀيت ٬دوط  “ظ١ديش خخلالٚ”بن ټٿ 

ڄىهد ټٿ خألـُدپ خڀٕدڀٵص يف ڄُخَش خالضلفدذ وخڀعىځٍِّ وخڀعإيَر خدلٕأعمُ،  
وخڀٹ١دء خڀٌٍ ڄؽَّځً خڀىدڄىْ زإلٽدڄً ٰري خڀٙدٴُص، ټٿ ٌٍي ضبځهد خدلُٕك يف 

ي، ٴٽدن خدلُٕك ٴ٭اًل ټمد ٸدپ مس٭أدن  وٵًٕ وؤټمٿ ټٿ ڄُخَهتد يف ـًٕ
 ، ؤو آَص خدل١ديش خڀُ٭٩مً.«٬الڄص ُظٹدَوڂ»خڀُٙه 

ٌٽٍخ ٨هُض ڄٙىَش خهلل خألِڀُص ڄه ضلى خَظٹدء خإلوٕدن، وزلسعً خدلٍوُش 
ڀځ٭دمل، يف ٘ىٛ َٕى٪ خدلُٕك، بٌ صب٫ ٴًُ ټٿ ڄد هلل وټٿ ڄد ڀإلوٕأدن  

ِّ  »وٌٽٍخ  (.2: 9)ټى  «ٴًُ مٿ ټٿ ڄٿء خڀالٌىض ـًَِّٕد» َّٴىد زٕأ ٬
َّظً خڀيت ٸًٌٝد يف وٵًٕ ڀعًزري ڄٿء خألِڄىص ڀُفم٫ ټأٿ   ڄُٙحعً لٕر ڄٕ

 (11و 2: 1)ؤٲ  «ٍ٘ء يف خدلُٕك ڄد يف خڀٕمىخض وڄد ٬ځً خألَٞ يف ٌخٺ.
يف خدلُٕك ظٹدزځأط خڀع١أديخض وظٝأدحلط خدلعىدڀٵأدض وخربأًض      

ٌِّ، خڀ٭ًپ وخڀ٩ځڃ خدلٕعمُالض: خجملً وخذلىخن، خڀّّ وخخل٥ُص، خڀىدڄىْ وخ ڀع٭
)خڀٝځُر(، خڀٹىش وخڀ١٭ٳ، خڀُضبص وخڀٹٕىش )آالڂ خڀٝځُر(، خحل١ُش خإلذلُص 
وخڀعىځٍِّ خإلذلٍ، خڀعًزري خڀٽځٍِّ وخإلمهدپ خدلع٭مَّأً، خالٔأع٭الن خدلځمأىْ    

 وخڀعىٵٍِّ خڀٱدڄٟ، خڀ٭٩مص خدلسهُش وخإلوالء خدلٙٽِّٻ!!
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ًُّ، وـدِي يف  لُدظً زددلُٙحص، وٜدحلً يف ٌٍخ ټځً خلعىخي خدلُٕك زدڀعف
وٌڀٻ حلٕأدذ   ثبدلىد واٌمٍبِخ،خڀىهدَص زأوُ ٜىَش دل١ديش خخلالٚ ؤٌ 

خإلوٕدن بىل خألزً! ... وٜدَ خدلُٕك زدڀىٕسص ڀإلوٕدن ڄًَٝ خڀعمىُّپ خڀٵدجٷ 
 وخڀًخجڃ شلد ٌى زٌُٙ بىل ڄد ٌى بذلٍ ...

ًد يف خهلل ٌٍخ ٌى ُٔ خدلُٕك، زٿ ُٔ لر خهلل ڀإلوٕدن! خڀٌٍ ټدن سلٵُأ 
 وڀٽه يف ُٔ ؤ١ًَد! ... -يف ټٿ خڀًٌىَ خڀٕدڀٵص وُؤ٬ځه خِن 

َّٴ: زدڀُٕ، ټمد ٔسٷ ٴٽعسط زدإلجيدِ، خڀٌٍ حبٕأسً  + » ؤوً زة٬الن ٬
خڀأٌٍ يف  ثسشِّ ادلسهٍخ،  لُىمد ظٹُؤووً ظٹًَون ؤن ظٵهمىخ يَخَيت 

َُّٲ زً زىى خڀسُٙ ټمد ٸً ُؤ٬ځه خِن ڀُٔځً خڀٹًَ ٕني ؤـُدپ ُؤوُ مل َُ٭
وؤوسُدجً زدڀُوق... يل ؤود ؤٜٱُ صب٫ُ خڀٹًَٕني ُؤ٥ِ٬َُِِط ٌٍي خڀى٭مأص  

ُِّ زني خأُلڄڃ  وؤوري خجلمُأ٫ يف  ِثِغَٕى ادلسٍخ اٌزي ال ٌُسزمظى ؤن ُؤز
ششوخ اٌسش ادلىزىَ ِٕز اٌذ٘ىس   اهلل خبٌك اجلٍّغ ثٍسىع ڄد ٌى 

لظذ اٌذ٘ىس اٌزي طٕؼٗ   ادلسٍخ ٌسهىع  ادلسٍخ ... دست 
 (11و 2و 1و 4و 2: 2)ؤٲ  «.سثٕب

و٬ځً ٠ىء ڄد ٬دودي خدلُٕك ٜدجًُخ ٌى زىٵًٕ ڄى٠ى٪ ٌأٍي خدل١أديش،   
ڄ١ديش خخلالٚ زٽٿ ڄإٔدهتد، وٕع٫ُ٥ زال ٘ٻ ؤن وٵٻ ٸځُاًل ٸځُاًل ڄٱّي 
خأللّخن وخِالڂ خڀيت ٬دودٌد خألوسُدء صبُ٭ًد، وزدألوٛ َـٿ ڄؽٿ ؤَأىذ ؤو  

ڀځمُٕك خدلعإڀِّڃ لأدڄاًل يف وٵٕأً   بَڄُد خڀٌٍ ټدن ټٿ ڄىهمد ٜىَش وسىَص 
ڄ١ديش خخلالٚ زؽٹځهد خدلإٔىٌ خڀٌٍ ال َُُٙٶ ٬ځًُ وىَ، ٴٹً ضبأٿ ٬أه   

خذلفُخن وًٜوي خهلل، يف ٬ٍخذ وٵٍٕ يخوځٍ ؤ٬مٷ ڄد خڀٙ٭ر وڄه ؤـځً آالڂ 
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 َٽىن خڀ٭ٍخذ. خمس٭ً َٹىپ:
ؤود ٌى خڀُـٿ خڀٌٍ َؤي ڄٍڀَّص زٹ١ُر ٔى٥ً، ٸديين ؤأَُُّين يف  + »

َّ    خڀ٩الڂ  وال وىَ، ؤزځً حلمٍ وـځًٌ، ټُٕ ٩٬أدڄٍ، زأىن ٬ځأ
ًَڂ. )ڄُخ  «وؤلد٤: ز٭ځٹڃ وڄٙٹص، ؤٔٽى: يف ٨ځمدض ټمىظً خڀِٹ

2 :1 - 1) 
َُّڂ    وڀٽه ټڃ ظُظٵ٫ وظع٭٩َّڃ ؤڄدڄىد ٜىَش ٌٍخ خڀى  خدلعأإڀِّڃ خِن وظعٽأ
ؤلّخوً يف و٩ُود، زد٬عسدٌَد ڄٙدَټص ٴ٭ځُص ڄه ـهص خإلوٕدن يف آالڂ خدلُٕك 

 الُٜص؟؟خخل
َّّؤ ڄه ٬مځُأص   ټٍڀٻ وڄه ظُخغ خڀ٭هً خڀٹًمي خحملٕىذ ؤوً ـّء ال َعف
خخلالٚ خڀُ٭٩مً زد٬عسدٌَد ڄ١ديش ظٹىڂ ٬ځً خدلإٔدش: خدلّخڄري خدل٭ُوٴص زدٔڃ 

)ؤو ؤودًُ٘ خڀًڄى٪(، وٌٍ ظٝىَِّ خِالڂ خڀيت و٠أ٭هد خهلل   «ِضاِري ادلشاثً»
رء وُٝسهد يف زبځٍِّ خهلل ٬ځً خڀٙ٭ر ټفمد٬ص وخلًش ؤو ټإٴُخي، ڀعممٿ ٬

وٌفُخوً وًٜويي وظإڀُمً خدلَّّّق ٔىخء زدالهنّخڂ يف خحلُوذ ؤو خڀعٙعُط يف 
 خڀٕ  ؤو ز٫ُ خڀٙ٭ر يف خألُٔ ټ٭سًُ!!

َّي زلىص وظإيَأر،   ٌٍخ ټځً خڀٌٍ ټدن مٕسً ٘دَق خڀ٭هً خڀٹًمي ؤوً رل
هلل ـًّءخ ؤٜسك ٬ىًود خِن ويف ڄٵهىڂ خخلالٚ وڄإٔدش خڀٝځُر وظإڀُڃ خزه خ

 لُِّد ڄعىخ٠٭ًد يف ٬مځُص خخلالٚ خڀُ٭٩مً!
وشلد ًََّ ٌٍي خحلٹُٹص و٠ىلًد، ؤن خجلّء خألټّّ ڄه خِالڂ وخڀعىځُص خڀيت 
ټدن ٥َځٹهد خهلل ٬ځً خڀٙ٭ر، ټدوط يخجمًد ڄه وُٝر خجلمد٬ص خألټؽُ ظ٭ځُّٹًد 
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ٿ وخألټؽُ دبُخلڃ خهلل وخألټؽُ خ٬عمديًخ ٬ځً لٹًِّ و٬ًڀً وخألټؽُ ٸُزًد ڄىً، ز
 ؤڄدوص وبوالًٜد وظٹىي!!

بذلٍ بذلٍ دلدٌخ ظُټع: ز٭ًًُخ ٬ه والٍٜ، »خمس٫ ُٜخن خڀسدَ يف خدلّڄىَ 
٬ه ټالڂ ِٴريٌ. بذلٍ يف خڀىهدَ ؤي٬ى ٴال ظٕعفُر، يف خڀځُٿ ؤي٬ى ٴال ًٌوَّ 
يل؟ ... ؤود يويش ال بوٕدن، ٬دَ ٬ىً خڀسُٙ وُڄمعٹُ خڀٙ٭ر، ټٿ خڀأٍَه  

ارىً ػٍهى  َٵٱُون خڀٙٵدي وَىٱ١ىن خڀُؤْ ٸدجځني: َُوو: َٕعهّجىن يب 
 (99)ڄّ  «اٌشة فٍٍُٕجِّٗ ٌٍٕمزٖ ألٔٗ ُسشَّ ثٗ!!

ِّخ يف   يف ٌٍخ خدلّڄىَ ظىٽٙٳ ؤڄدڄىد ٬ُىص ڄه خڀعُخغ خڀُولٍ خڀ٭مُٷ ـأ
خڀ٭هً خڀٹًمي خڀٌٍ ؤوٵٹىد يف ٴهمً ڀألٔٳ، بٌ خٸعُٝود يف ُ٘لً ل  خِن 

إ زً خدلّڄىَ ٬ځً خدلَُّٕد ولٕأر، يون ؤن  ٬ځً ڄٵهىڂ ؤوً ڄّڄىَ وسىءش َعىسَّ
وإوٍ يف خال٬عسدَ وخ٫٠ خدلّڄىَ وٵًٕ، ووُٕىد ؤوً ظ٭سري ٬ه لٹُٹص ٬دودٌأد  
بوٕدن ٸًميًد ٌى ٜدلر خدلّڄىَ، زىٵٓ خدل٭دودش خڀيت ٬دودٌد خدلُٕك سبدڄًد. ٴهٍخ 
خدلّڄىَ ٸسٿ ؤن َٝري وسىءش ڄ٥دزٹص ڀځمُٕك، ٴهى لدڀص وٸ٭أط يف خڀ٭هأً   

ظٝىَِّ ڀىد ڄٹًخَ خڀىُٝر خڀٌٍ ٬دودي خڀسدَ ڄأه آالڂ وٌفأُخن خهلل    خڀٹًمي
 ڀعٽمُٿ و٥ص خخلالٚ خڀٽّّي، ټفّء لٍ ڄه آالڂ خدلُٕك!!

( خڀأيت  99)ڄأّ   «بذلٍ بذلٍ دلأدٌخ ظأُټع:  »وبن آَص ڄ٥ځ٫ خدلّڄىَ: 
خٔعىًڄهد خدلُٕك وٵًٕ ڀُ٭سُِّ هبد ٬ه ڄىعهً ٌفُخن خهلل ڀً ٬ځً خڀٝأځُر  

ًَڂ ڄإٔدش خخلالٚ يف ٌأٍخ خدلّڄأىَ،   ټممؽِّٿ ڀځسَُٙص  صب٭دء، ظسُِّه ڄًي ِٸ
 وڄًي ًٜٶ ظإڀُّڃ وخ٫٠ خدلّڄىَ ٸًميًد ظإڀُّمًد ڄدَُّٔدوُِّد ؤو ڄُٕمُِّد!!
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وٌٽٍخ ـدء خدلُٕك ڀُسځٯ هبٍي خِالڂ ٬ُىهد بىل ڄىعهدٌد وَٽمِّٿ ٌفأُخن  
 .خهلل ڀځسَُٙص بىل ؤٸٝدي يف وٵًٕ، ل  َعٝدحل خهلل ڄ٫ خڀىدْ هندجًُد

ٴمإٔدش خخلالٚ وؤلّخوً مل ظسًؤ زددلُٕك وڀٽىً ؤټمځأهد، ألن خڀ٭هأً   
ًِّڄص ذلٍي خدلإٔدش خڀُ٭٩مً وخڀعمهًُ خڀىسأىٌ ڀځٝأځُر!!    خڀٹًمي زُڄَّعً ٌى ڄٹ

 زدڀٵ٭ٿ وڀُٓ زدڀٽالڂ ولٕر.
بٌن، ال ٬فر بن ټدن خڀ٭هً خڀٹًمي ڄى٠ى٬ًد ټځً ظٹَُسًد يف ب٤دَ ڄأه  

، ل  ؤٜسمط ٜسٱعً خڀٕدجًش ڀځٙ٭ر خِالڂ وخڀٙٽىي وڄُخَش ٌفُخن خهلل
ٌٍ خحلّن!! وخڀٝٵص خڀٱدڀسص ٬ه خهلل يف ؤٌٌدن خڀٙ٭ر ٌٍ ؤوً بڀً خدلعأإڀِّمني.  
وڀٽه يف ٠ىء خٔع٭الن آالڂ خدلُٕك ال ميٽه ؤن َُمٕر ٌٍخ خحلّن خڀٹأًمي  
بال دبؽدزص خخل٥ى٢ خڀسًخجُص خأُلوىل خڀيت ظُٔڃ ٜىَش خڀٝځُر ڄه ز٭ًُ، وظٕسٷ 

 خدلَُّٕد وٌى لدڄٿ يف ـًٕي ڄإٔدش خخلالٚ!! وظ٭٥ٍ ڄالڄك 
ٔٵُ  ٴدڀ٭هً خڀٹًمي، يف خحلٹُٹص، سبؽِّځً خدلُؤش خدلعىـ٭ص خڀيت ظًَُ ؤن ظځً )يف

خڀسَُٙص،  (. وؤٔٵدَ خڀ٭هً خڀٹًمي خوعهط دبىدٞ وؤمل يون ؤن ظځ19ًخڀُئَد 
 «خألـىَّص يوط بىل خدلىڀً وال ٸىش ٬ځأً خڀأىاليش.  »ٌٽٍخ ظٝىٌََّد خڀى  

 (2: 21ٖ )ب
خڀسَُٙص مل ظىڀً بال دبىض خدلُٕك وٸُدڄعً، لني زځٱأط خِالڂ ٌَوهتأد   
وخوٵعمط ٬ځً خڀٵُق خألزًٌ، ڀٍڀٻ ٴدإلوٕدن مل َ٭ُٲ خڀٵُق خحلٹُٹٍ ټٿ 

 ؤَدڂ لُدظً ڄىٍ خخلځُٹص بال زٹُدڄص خدلُٕك ٰدڀسًد خدلىض.
خڀ٭هً خڀٹًمي ٌى بٌن ٬هً ؤلّخن خخلالٚ ٴٹ٣، ؤڄأد ٴأُق خخلأالٚ    
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ٍ خڀٌٍ ڄه خڀٕمدء ٴځڃ ًَوٿ خڀ٭دمل ومل َ٭ُٴً خإلوٕدن بال ٬ځً ؤًٌَ خحلٹُٹ
وٍّزٗ اأُلوىل ”خدلالجٽص ؤواًل َىڂ ڄُالي خدلُٕك، ټُسُٙي ٴٹ٣ لُىمد ٸدپ خهلل 

ُِّټڃ »ڀځ٭دمل خحلَّه:  “ادلفشدخ جلٍّغ اٌشؼت َٽىن ثفشح ػظٍُ ٌد ؤود ُؤز
ًَ ڀٽڃ خڀُىڂ يف ڄًَىص يخوي سلځِّٛ ٌى خدلٕ  (11و 11: 9)ڀى  «ُك خڀُذ.ؤوً ُوِڀ

َُي ڀُٝري لٹُٹص لَُّص، ظ٭أُٗ وظٕأٽه    ًَّي خڀُسٙ   صلً ٌٍخ خڀٵُق َع٭
خڀ٭دمل وخإلوٕدن بىل خألزً، ٬ىً حل٩ص ٨هىَ خدلُٕك ٸدجمًد ڄه زني خألڄأىخض  

 (91: 91)َى  «ٴٵُق خڀعالڄٍُ بٌ َؤوخ خڀُذ.»
ذلأد خهلل  خڀأيت ٸد  “اٌىٍّخ األخريح ادلفشدهخ ”ټدوط دبؽدزص  “فبٌمٍبِخ”

، زلٹِّٹًد هبد وخٸ٭ًد ـًًًَخ ڀإلوٕدن ٬ځً خألَٞ، وڄٙريًخ بىل لٹُٹص “ٴٽدوط”
 ڄٕعٹسځً خڀٕ٭ًُ خڀٌٍ ٬ځًُ ؤن مٹِّٹً ڀىٵًٕ ڄىٍ خِن.

ٴدڀ٭هً خجلًًَ، بٌن، زدڀىٕسص ڀځ٭هً خڀٹًمي ٌى دبؽدزص خخلدسبص خدلٵُلص ڀځمه 
ِّخ و٤ىَٿ، وڀٽىً َٙري يف  ټٿ ڄٹ٥أ٫ ڄأه   لَّه ـًُ خڀعىٸ٫ُ، ٬عُٷ ـ

 ڄٹد٤٭ً، وڄىٍ ؤوپ حل٩ص، ضلى ٌٍي خخلدسبص خڀٕ٭ًُش خڀُخج٭ص.
 (2222)ٌٕبٌش 
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وَُِْض ادلـُخ ٖٙ عوح اهلل اًْضوؽ، وٖٙ ؾظعاء مل رؿغل عجاًل ُردضؾً  
ٖغمي، نُب٘ ُٖالصًا بذلُِّب، مل حيضس ْٝ ٚػًن يط ال ٖٙ يجّ وال ٖٙ ثؿض! ؿجى 
ؤ٘ ربضَّصذ ؾٙ ٞظا ادلُالص األؿهبع ادلًضَّؿخ، ومجُؽ األٚجُبء رٛجإوا ؾٛٝ ثأَبد 

احلىاصس َٓهب رزجٝ حنىٜ، ورٛزهٍ بُْٝ، دىت اْؼٖٙ يُّ بٚٝ َضًنح، وَبٚذ 
 ؿُجٓف ٖٓئٝ َىٔ رلُئٝ، ويض َب٘، نُجضت ثبْزبعَز جضَضًا ٖٛظ ادلُالص.

وُٞظا مل َُٙ ادلـُخ ٚجُِّب ُْزٛجَّإ ؾٙ رلٍء ؤدض آسغ، وال عؿىاًل َٛزهٍ 
 هبع جـضًا، هبئغًا يف هىعح «َٓٗخ اهلل»ؾٛض رُُّٗ عؿبْزٝ، ثّ َب٘ ٞى 

(، وؾبف َةٚـب٘ ثٌن اْٛدبؽ، وَصؾدب   7: 8اْٛبؽ آسظًا كُّ اْؿجض! )يف 
 .«اثٙ اإلٚـب٘»ٚهـٝ 

رلدضًا َٗدب   »وُْٛٝ َب٘ طا رلض بذلٍ عآٜ ؤسوبئٜ عئَب اْؿُب٘، رلضًا نغَضًا 
(. 12: 5(. وٞى يبِ ؾٙ ٚهـٝ ب٘ اهلل ؤثىٜ )َى 11: 1)َى  «ْىدُض ٖٙ اِة

 ٞظا ٞى اثين احلجُدت ْدٝ  »رالُٖظٜ ٚبصاٜ ٖٙ اْـٗبء ؾًٓ ٖـٗؽ ٖٙ واهلل 
 (7: 9 )ٖغ «امسؿىا.

ُٖظّٞ، دىت َغنؽ  وُْٛٝ وًؽ ٚهـٝ َبْؿجض، اسزُبعًا، ثبرٌبؼ ؾجُت و
ال ؤؾىص ؤمسُُٕ ؾجُضًا ... ُْين يض مسَُّدزُٕ  »َّ اْؿجُض بىل صعجخ ثٛىَّرٝ!! 

(، وؤسًٓ ٚهـدٝ  15: 15)َى  «ؤدجبء ألين ؤؾُٓٗزُٕ ثُّ ٖب مسؿزٝ ٖٙ ؤيب
ؤُٖٛٝ ٖٙ َّ رلض غبٞغ دىت َزهغَّـ ْلغَخ اِالٔ ٖؽ اْٛبؽ، ٞدظٜ   يضع ٖب
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اِالٔ اْيت ُوْض سوُوًب ٍُْ حيٗٓهب ؾٛهٕ َبٖٓخ، ًْننؽ ْؿٛزهب ؾدٙ ثدين   
اإلٚـب٘، وَزىِّجهب يف اْٛهبَخ دبىد اسزُبعٌ، يجٓٝ ًٌَبء صَدٙ ودُدٕ   

 رإصَت، ؾٙ َّ سطبح األعى، ُْهجهٕ دبىرٝ ثغاءح.
ْإلٚـب٘ يٌبء صَٙ ودُٕ رإصَت ؾٙ سطُخ وؾٙ وُٞظا مل َؿض ادلىد 

 بمث ورؿضٍّ، ثّ دُٕ ثغاءح وَهَّبعح! ...
ويبٔ ادلـُخ ٖٙ ثٌن األٖىاد دبجض وجالِ وٖلُئخ ؿجى ؤ٘ ؤؾٓٙ ؾٛهب، 
نإؾطً ْإلٚـب٘ ثبًُْبٖخ يىح اْكٓجخ ؾًٓ ادلىد، وطجُؿخ احلُدبح ادضَدضح   

اإلٚـب٘ ٖٙ ادلـُخ وثدغوح   ادلٗزضَّح ٖؽ اهلل ثؿض ادلىد وبىل األثض، َـزٗضٞب
اهلل ٖٛظ اِ٘ َؿغثى٘ دلب ٞى آٍد. نإهجذٛب، وحنٙ اِ٘ يف يُبٖخ ادلـُخ، ال 

 ميٛؿٛب ادلىد ؾٙ اْجًبء يف دُبح ٖؽ اهلل ال رؼوِ.
ُٞظا ادزٌٙ ادلـُخ اْؿبمل َٓٝ ثأالٖٝ وٖىرٝ ويُبٖزٝ، نىٞت اإلٚـدب٘  

وٖىرًب دبىرٝ، ويُبٖخ ٖدَّّّعح   ُٖالصًا جضَضًا يف ُٖالصٜ، وآالًٖب كبنُخ ثأالٖٝ،
 حلُبح ؤسغي ؤثضَخ.

ؤو دبؿىن آسغ، نة٘ ادلـُخ جؿّ اإلٚـب٘ سًُٓخ جضَضح عودُخ ثؿدض ؤ٘  
 َب٘ سًُٓخ رغاثُخ ودـت. وهبعد دُبح اإلٚـب٘ شلزضَّح يف اهلل بىل ٖب ال هنبَخ.

وثبْزبيل، مل َؿض رغاة األعى ؤو ادٛؾ ؤو آْى٘ ؤو اْؿٛوغ اْظٌ َٛذضع 
اإلٚـب٘، ؿجت نشغ ؤو ؾَّخ ؾبع نُٗب ثؿض! نبإلٚـب٘، َّ بٚـب٘، يدض  ٖٛٝ 

 ذبَّٛؾ ثبدلـُخ، وثبْزبيل ثبهلل يف ادلـُخ!!
ومل رؿض ادلغؤح ٖٙ صو٘ اْغجّ، وال اْؿجض ٖٙ صو٘ احلغ، وال اْهًًن ٖدٙ  
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صو٘ اَْكٍِٛ، وال ادبّٞ ٖٙ صو٘ احلُُٕ، ال َإهنب دًىو بٚـدب٘ راسدظ   
ًب ... ثّ ٍٞ ؾطُخ اهلل ْإلٚـب٘ دبُالص ادلـُخ، بط عنؽ ثبدلٛطى ؤو راسظ قالث

اْجلغَخ نُٝ بىل صعجخ ثٛىَّرٝ، نوبع اُّْ ؤثٛدبء اهلل َدضؾى٘!! واْجٛدى٘    
 ٖزـبوو٘ يف َّ كٍء.

ًْض وَُِْض اإلٚـب٘ جضَضًا َىٔ ُٖالص ادلـُخ، دلًناس ؤثىٌ زلهىظ ْدٝ يف  
ؾطبء رلَّبين ْإلٚـب٘  اْـٗىاد، ْهغح ْٙ َُٛدؼؼ ٖٛٝ، ورلض ال َُٛطى ثٝ. ٞى

اْظٌ كجؽ كًبًء ؾّّ اْضٞىع، نُٗب َب٘ ُٖالص ادلـُخ ؤؾػدٕ ٞجدبد اهلل   
ْإلٚـب٘، ُٞظا هبع ْٛب ٞظا ادلًناس ٖؿدٝ يف اْـدٗبء َؿطُدخ رلَّبُٚدخ،     
ِٙ طا َجُدؽ   َٖ ِٙ طا َلزغٌ اْلٗؾ ؤو  َٗ َبْلٗؾ واذلىاء ْٓشًُٓخ اْزغاثُخ، ن

 ثّغٜ ثضٗٙ، وال يُبٖزٝ وال ًٖناصٝ يف اجملض ...اذلىاء؟ ُٞظا اهلل يف ادلـُخ ال َجُؽ 
ِٙ ًَغؼ َُهزخ ْٝ )ْدى   َٖ ِٙ َطٓت جيض، و َٖ ِٙ َـإِ َإسظ، و َٖ  َّ11 :

ٞإٚظا وايم »(. ثّ وؤَضغ ٖٙ طٍْ، نةٚٝ َـجًٛب بىل ثبة اْـااِ ؾُٛٝ: 11
ؾًٓ اْجبة وؤيغؼ، ب٘ مسؽ ؤدض هىيت ونزخ اْجبة ؤصسّ بُْٝ وؤرؿلًَّ ٖؿٝ 

 (81: 3 )عئ «وٞى ٖؿٍ.
َٖلبؾًب ؾًٓ وجٝ األعى َٓدهب ُْدّ ثدين     ب٘ ثٛىََّخ اهلل يض هبعد 

 اإلٚـب٘، يف ُٖالص ادلـُخ! ...
   

، أل٘ “نىو ثلغٌ”اْجلغَخ مل رـزىؾت ُٖالص ادلـُخ ثؿض، دبؿٛبٜ اْد 
ؾًٓهب هبع ذلب نشِّب وؾضغح، قًن ؤهنب رـًن ورزذغٌَّ حنى ٞظا ادلُالص حبغَدخ  
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ُٖجهٕ ًًَٓهب ٖدٙ اْدضاسّ   رهىو وؾُهب. نبْجلغ َخ َلضٞب بىل ؤؾًٓ هىد 
وٌَطغٔ نُهب اًطغاًٖب، رؿّّ ؾٛٝ دبههىٖبد رٛطًهب صو٘ ؤ٘ رُزلم ثؿدض  
ٖوضعٞب اْؿٓىٌ، وزبغجهب َوُذبد رغرهؽ ٖٙ َّ ؤيطبع األعى ٖؿًب ويف 
ٚهؾ وادض. نبُّْ َٛبصٌ ثٌغوعح ودزُٗخ اْـالٔ، ؿالٔ ؾًٓ ٖـدزىي  

٘ ُّْ بٚـب٘!! ودغَخ اْلدؿىة، واْدغؤٌ،   اْؿبمل َٓٝ!! ودًىو اإلٚـب
واْزؿجًن، واْؿجبصح، ودى رًغَغ ادلوًن، وؾضٔ االحنُبػ، وعنؽ اْهىاعو ثدٌن  

 اْطجًبد واحلُبح األنٌّ ...
ٞظٜ ُْـذ رلغَّص كؿبعاد، َٗب َػٛهب عجّ اْـُبؿخ ؤو االجزٗدبؼ ؤو  

ُهب ألهنب االيزوبص ؤو اْضَٙ، وُْٛهب سوبئن اإلٚـب٘ ادضَض اْيت َزؿطَّق بْ
ُوٞجذ ْٝ ْزُى٘ جؼًءا دُِّب ٖٙ َُبٚٝ وطجُؿزٝ اْؿُٓب ادضَضح، ثضوهنب َدإ٘  
َُٖظالًّ ثًُىص َإهنب ٖدٙ   اإلٚـب٘ يف كجٝ ٚىٔ جيٓؾ يف اْػٓٗخ وغالِ ادلىد 

ِٙ  »دضَض، دىت ؤكغو ؾُٓٝ ٚىع اهلل َىٔ ُٖالص ادلـُخ  َٖد ؤٚب ٞى ٚىع اْؿبمل، 
(، أل٘ يف ادلـدُخ رٛدبػِ اهلل بىل   18: 2)َى  «َزجؿين نال ميلٍ يف اْػٓٗخ

ؤؾٗبو َُب٘ اإلٚـب٘ وؤًبء حبجٝ ويضاؿزٝ َّ غالٔ طجُؿزٝ، وثدضَّص َدّ   
ؤدؼاٚٝ، ويطؽ َّ يُىصٜ وؤوٞبٖٝ، وؤؾطبٜ َّ ٖب َزٛبؿت واحلُبح األنٌّ، 

 ( ... َّ سوبئن اإلٚـب٘ ادضَض.11: 1وٚؿٗخ نىو ٚؿٗخ )َى 
هبد، نـُػّ دبئغًا يًًٓب ثّ صبئغًا وطبدلب كؿغ اإلٚـب٘ ؤٚٝ نبيض ذلظٜ اْو

ٖزٗغِّصًا ؾًٓ َّ وًؽ، ال َهزإ َطٓجهب ثةحلبح وحيطِّٕ يف ؿجُٓهب َّ اًُْىص، 
 ألهنب عودٝ ادضَضح اْيت ْٙ َـزطؿٕ ْٓذُبح ثضوهنب ؤٌ ٖؿىن ...

وب٘ َبٚذ ٞظٜ اخلوبئن اْيت َٛبصٌ هبب اِ٘ رجضو َإهنب رلغَّص دًىو ؤو 
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ين ؤو رًضُّٔ دٌبعٌ ؤو انزشبع ثلغٌ، بال ؤهنب يف ؤهبْخ بٚـبُٚخ ؤو دى وط
دًًُزهب رػّ رؿجِّغ رؿجًنًا سهًُب ؾٙ اٖزضاص عوح اإلٚـب٘ ادضَدض حندى اهلل،   

 واْزهُُّا ادلٛبؿت ْٓزاليٍ ٖؿٝ ؾًٓ ٖـزىي ُٖالص ادلـُخ! ...
ادلـُخ وَُِْض جبـض ٖٙ عوح اهلل وٖٙ ؾظعاء؛ جـض بذلٍ ٞى، ًٖدضَّؽ،  

، َلّٗ اْجلغَخ َٓهب ثبْزجين؛ نًض يُدّ يف اُْزدبة ب٘   شلزض، ال دضوص ْٝ
ِٙ يجٓٝ واؾزٗض ثبمسٝ َىْض  َٖ ادلـُخ ٞى آصٔ اْضبين، عؤؽ اْجلغَخ ادضَضح، َّ 

 ْٝ ثبْغوح وَوًن اثًٛب هلل نُٝ!
ادلـُخ، بط٘، ٞى ؤثى اْجلغَخ ادضَضح ثبْزجين! ْظٍْ ًَىِ اُْزبة ؤٚدٝ  

(. ٞاالء يف دًًُزهٕ اْغودُدخ  81: 8)ؾت  «ؤٍد ثإثٛبء َضًنَٙ بىل اجملض»
ُٕٞ جـضٜ اُْجًن ادلٗزض ُْكطٍِّ َّ ؤجُبِ اْدضٞىع يف اْـدٗبء واألعى.   

ُْجٗؽ َّ كٍء يف ادلـُخ ٖب يف »ًَىِ ثىْؾ اْغؿىِ ؾٛهٕ وؾٛٝ ُٞظا: 
 (11: 1)ؤل  «اْـٗىاد وٖب ؾًٓ األعى يف طاٌ.

اْجلغَخ مل رجٓف وُْٙ ادلـُخ مل َجٓف ثؿض بىل ّٖء يبٖزٝ يف اإلٚـب٘! أل٘ 
ثؿض ّٖء يبٖزهب يف ادلـُخ. اْجلغَخ بىل اِ٘ رٛٗى نُٝ رلغص منى، وُْدٙ مل  
رُزّٗ هىعهتب اْٛهبئُخ ْزطبثى هىعح ادلـُخ؛ ادلـدُخ ثدضؤ َزودىَّع يف    

ثوىعح جُٛٛهب ادضَض، وُْٛدهب   “رزىدَّٕ”اْلؿبعاد نًط، وَإ٘ اْجلغَخ 
دلُذ اْظٌ ؾبنزٝ. نهدٍ اِ٘ يف  يف ٚهؾ اْىيذ رزًَُّإ، وثبؿزٗغاع، رغاصهب ا

رىرُّغ ثٓف ؤيوبٜ: دغوة، ٚدؼاؾبد، رلبؾبد، ؾضاوح، سودبٔ، ربدؼُّة،   
رُزُّّ، ربضٌِّ، دغٖب٘، ذبىَؽ، نًغ، بثبدُخ، صىعح ؾٓدً اْزًُٓدض واْؿهدخ    

 واْغورٌن واْضَٙ وؾًٓ اهلل ٚهـٝ ...
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ُْؾ ٞظا دلبطا ٞظا اْزًُُّا َٓٝ؟ ٚؿٕ، دلبطا ٞظا َٓٝ ٖؿًب ويف جُّ وادض؟ ؤ
أل٘ األجَّٛدخ  »أل٘ اْجلغَخ ذبىػ اِ٘ سلبًهب األسًن؟ بهنب روغر ٖزىجؿدخ  

 (3: 37)بف  «َصَٚذ بىل ادلىْض وال يىح ؾًٓ اْىالصح.
اْجلغَخ روغر ثلؿبعاهتب ادضَضح وَإهنب هتظٌ: ؿالٔ ؾبدلٍ، ؿالٔ ؿالٔ 
وُْؾ ؿالٔ! ... ٖاسبغاد َّ َىٔ يف َّ ُٖب٘ وثال ٞضوء ... ٖب ٞدظا؟  
اْجلغَخ رغَض ؤ٘ رزكَُّغ ؾٙ كُٓهب وُْٙ ال َـدؿههب ًٖناصهدب اْزًُٓدضٌ،    

 ّ ًٖناصهدب   ؿُبؿًُب َب٘ ؤو اجزٗبؾًُب ؤو ايزوبصَِّب ؤو دىت اْضَين!! أل٘ َد
ؤهجخ َؿىػٜ اْغوح. ًْض رؿهَّٙ اًْضمي َٓٝ وؤٚنت، ويبعة ؾًٓ االًٗذالِ، 
وؤهجخ ال َلجؽ اْجلغَخ وال َكين ؾٙ جىؼ، وُْؾ ؤّٖ، يف اْىايؽ، بال يف 

 ُٖالص جضَض ْجلغَخ جضَضح رىْض ٖٙ اْغوح!!
ٞظٜ ٍٞ احلُبح اُْهًٌَٓ! وال ميُٙ ؤ٘ رُى٘ دُبح ؤنٌّ ٖٙ دُدبح بال  

ّ اْغوح، عوح اهلل يف اْزجضَض. نبْـُبؿدخ َؿىػٞدب اْدغوح،    دبًضاع ؾٗ
واالجزٗبؼ وااليزوبص واْضَٙ وَّ ًىاثط اْجلدغَخ، بطا مل ٌَدجطهب اهلل   
ثغودٝ ؾبٖاًل يف ؾٗى َُب٘ اإلٚـب٘ ثزجضَض َلّٗ اْهُغ واًٌْٗن اْؿبدلٍ، 
ألسىَخ ؾًٓ األعى رـزٗض عودهب وؤهبْزهب ٖٙ ثٛىَخ وادضح هلل؛ نـُػّ 

٘ َزًَُّإ ٚهـٝ ... وؤٌ كؿبع ٖهٗب ؤرًٛٝ وٚهَّظٜ، ب٘ ٞى َب٘ سبًُْب ٖٙ اإلٚـب
ًْطًب  عوح اإلٚـب٘ ادضَض، ؤٌ ٖٙ ؾٗى ٖؿىن اْزجين، نـُشغط ٞظا اْلؿبع َؿ

 ُٖزًب.
نبْـُبؿخ، ٖهٗب اعرًذ، ب٘ ٍٞ مل َرَغ يف مجُدؽ األجٛدبؽ واألْدىا٘    

ٖزـبوَخ يف ؤعى  واْلؿىة واألوطب٘ ؤثٛبء ٖزـبوَٙ هلل اْىادض، ذلٕ دًىو
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ًْط شلـىر ٖزُغع ْزًُٓض  جضَضح ومسبء جضَضح، نهٍ ؿُبؿخ ؤعًُخ ُٖزخ وَؿ
 رغايب ؾبنٝ اإلٚـب٘ جضِّا ورًُإٜ، وؤهجخ ال َطُى ؤ٘ َـٗؽ ؾٛٝ ؤو ًَغؤ ْٝ!

وااليزوبص ْٙ َُى٘ ٞى االيزوبص اْظٌ حيٕٓ ثٝ اإلٚـب٘، ثّ وميشدي  
ٞى مل ََغ يف صغواد األعى  اِ٘ ثٝ سلبًًب يف وجؽ َىجؽ ادلىد ؾُٛٝ، بطا

واْجذبع وَّ سًناد اخلًُٓخ كُئًب آسغ ؿىي ؤهنب ٖدًناس مسدبئٍ ؾٓدً    
ادللبؼ، ُؤؾطٍ ٖٙ اهلل ُْزًبمسٝ ثٛى اهلل مجُؿًب حبى رـبوَهٕ يف اهلل، ووددضح  
ثٛىَّهتٕ ْٝ يف ادـض اُْجًن اْىادض، اْظٌ وٞجٝ اهلل ْٓٗـُخ واْدظٌ مجؿدٝ   

 ؤطغال األعى مجُؿًب. ادلـُخ ْٛهـٝ، وال َؼاِ، ٖٙ
وادلـُذُخ ْٙ رـزذى امسهب بطا مل رٛهزخ ثبْغوح ؾًٓ اْجلغَخ ادضَدضح  
اْيت رغي يف اهلل ؤثًب ُّْ ثلغ، وادلـُخ جـضًا ُّْ بٚـب٘ ثال سبُُؼ. دُدش  
ُرغنؽ احلىاجؼ اْؿًبئضَخ اْيت هبقزهب َض اْؿضاوح واْزؿبيل واْزذؼُّة واْزؿوُّت 

ؿًب؛ ُْضسّ اإلٚـب٘ ادضَض وَزظوَّو ٖؿدىن اْزدجين   األؾًٗ، ُرغنؽ، ُرغنؽ مجُ
احلًًٍُ، وَغربح َّ بٚـب٘ ٖؽ ؤسُٝ، يف دٌٙ اهلل ادلغَخ، وَٛؿٕ َّ ثلغ 

 دبُالص ادلـُخ! ...
 

ؤٖب اْـااِ اْظٌ َزطبعدٝ ادلزجبطئى٘ يف اْههٕ: َُم ٚجضؤ؟ نهظا َؿٓٛدٝ  
ـُخ ثوٛؽ اإلٚـب٘ اهلل يف ادلـُخ، يف ثُذ حلٕ، َُم ثضؤ اهلل وَُم ثضؤ ادل

ادضَض واخلًُٓخ ادضَضح ٖٙ ٖكبعح ٖػٓٗخ، ٖٙ ٖظوص ْٓجًغ، ٖٙ نًغ ٖضيؽ، 
ٖٙ قغثخ وزبٍِّٓ ؾٙ َّ ٖؿىٚخ. ؤال ًٚغؤ يف اُْزبة َُم ؤٚدٝ مل َُدٙ   
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ُٖدب٘ وال   -اْيت ثٓكذ سلبًهب ثؿض ؤ٘ ثٓف ؿهغٞب اُْىٔ اْضبْش  -ْٓؿظعاء 
 يف ؤٌ ٖٛدؼِ؟

ْزجضَض وثٛبء جـٕ اْجلغَخ اُْجًن! ... ٖٙ وٖٙ ٞٛب َجضؤ ادلـُخ ٖـًنح ا
ٞظا ادلُب٘ األيّ جضِّا وادلزٛبٍٞ يف اْزجغُّص واْهًغ ثدضؤ ادلـدُخ ادلودبحلخ    
 اُْؿػًٗ ثٌن اْـٗبء واألعى، ثٌن يضاؿخ اهلل اْهبئًخ وؾجؼ اإلٚـب٘ ادُلطٓى! ...

وُْٙ، وب٘ َبٚذ ادلكبعح ُٞظا ٖػٓٗخ، وَب٘ ادلُب٘ ُٞظا وًدُؿًب،  
ٕ َُم جٓـذ ادلالئُخ ٖؽ مجهىع ٖٙ جٛض اْـٗبء ؾًٓ دبنزهب وُْٙ ٚؿٓ

اْلبسلخ ادلًٛنح يف اْـٗبء َٛلضو٘ ٚلُض اجملض هلل يف ُؾالٜ، اْدظٌ اؿدزطبؼ   
 ثبرٌبؾٝ ادُلظّٞ ٞظا ؤ٘ َغنؽ اإلٚـب٘ بىل ؾٓى اهلل!

وُٞظا ٚغي ادلـُخ َُم اؿزطبؼ وٞى ثؿض يف ادلهض عًُؿًب ؤ٘ َىؿِّدؽ  
ُّضٜ! اٚػغ َُم مجؽ بىل ٚهـٝ يف ؿدبؾبرٝ األلوىل  صائغح ُٖالصٜ ومشىِ ذب

ؾًٓ األعى دُٗبء ٖٙ نبعؽ ٖٙ سبعط دضوص األوطب٘؟ وجدظة بُْدٝ   
 اْغؾبح ادلـبٌَن ادلزجضَِّٙ يف كزبء نٓـطٌن ُْجضوا نُٝ عادخ وؾؼاء ...

وٖٛظ طٍْ اْؼٖب٘ وادلـُخ مل َُّم، ثوىع ارٌبؾٝ اْيت رغَهب ًٖٛىكخ 
ؾٙ ؤ٘ جيظة بُْٝ األْىل وادلالٌَن ؾًٓ شلدغ   ؾًٓ ههذبد يٓىة زلجُٝ،

 األجُبِ، ُْجٗؽ جـضٜ اُْجًن اْظٌ ؿًُضِّٖٝ يف دُٛٝ بىل اهلل ؤثُٝ ...

 



 عيد امليالد                                                                                  946

وُْٙ ادلـُخ مل َىْض ُسٓىِّا ٖٙ ؾٛبء وثُبء وؤمل، نًض َب٘ ٖدُالصٜ يف  
كزبء، يف ؤكض ؤَبٔ اْطجُؿخ يـىح وبَالًٖب. وْؿٓٝ غّ َظَغ ٞظا يف ٚهـٝ بىل 

: 13)ٖغ  «هُّٓىا ٍُْ ال َُى٘ ٞغثُٕ يف كزبء»ْزالُٖظٜ َىًٖب: ؤ٘ طَغٜ 
(. وَإمنب وَُِْض ادلـُخ ٖوٓىثًب ٖٙ اْطجُؿخ ال جيض ؤَٙ َـدٛض جـدضٜ   12

 اٌْؿُم اْكي، بال ؾًٓ َىٖخ ٖٙ رّْ سلٙ يف ٖظوص ٖٙ طٌن!
وؾًٓ ٚهؾ اًُْبؽ ٚغي ُٖالص اْجلغَخ َزٕ يف ٞظٜ األَبٔ ٖٙ سالِ كزبء 

َخ اجملٗضح ويـىح اإلٚـب٘ ؾًٓ ؤسُٝ اإلٚـب٘، ٖٙ سالِ ؾىػ اْؿالئى اْجلغ
بىل اْوضو، ونًغ يف اْغمحخ، وهغاؼ ؾٛوغٌ زلؼ٘، وكؿىع اْٛبؽ ثكغثزهب 
دىت يف ؤوطبهنب، وسلبى ُّْ طىَّ، ذبىػٜ اْلؿىة ادلػٓىٖخ واْػبدلخ ؾٓدً  
اْـىاء؛ واإلٚـب٘ َُبنخ ربذ وطإح قغائؼٜ ادلـُجخ اْيت رؼَض نغم اْزجضَض 

 ًًًُب ؾًٓ ًُى ووجؿًب ؾًٓ وجؽ.
ٞىطا اْؿبمل َٓٝ َضسّ يف كزبئٝ اْطىَّ َؿبين ٞظا ادلشبى ؾُٛٝ، وؤهجخ 
ؾُٓٝ ؤ٘ َؿٍ آالٖٝ. نأالٔ اْؿبمل ال رإرُٝ جؼانًب، ثّ ٍٞ دزًٗب آالٔ ذبضَدض،  
وؾُٓٝ ؤ٘ َههٗهب وًَجٓهب وَضعٌ ٖٙ ؤَٙ رإيت ُْضعٌ ٖـجًًب ٖب ؿزاوِ بُْٝ، 

ُٛزٝ اًْضميخ، يف اْؿٛوغَخ واْطجًُخ واْلؿىثُخ، وَـدزؿض  نُٗهض ذلب خبٓؽ طٞ
ُْٓجؾ نُغ ادلـُخ يف ٖااسبح مجُؽ اْٛبؽ، ُْؿٕ اْـالٔ دًًّب ؾٓدً األعى  

 وَهزم َّ ْـب٘ دبجض اهلل!
ويف اْٛهبَخ ًٚىِ ب٘ ُٖالص ادلـُخ دضٌس بذلٍ َدجًن،   ْدُؿٕ األعى   

بئٕ ؾدٙ سالهدٝ   وَلّٗ األجُبِ مجُؿًب، وٖؿٛبٜ َهُّ ال ؤ٘ َىيع اْٛد 
 نذـت، ثّ وؤ٘ حيٍُ ادلُذ ادلٛنت يف سطبَبٜ!! 
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نُٗالص ادلـُخ َلهض كهبصح دَُّخ ٚبطًخ ؤكض ٖب َُى٘ اْٛطى ؤٚٝ ُٞدظا  
ؤدت اهلل اإلٚـب٘، ؤدجٝ دجِّب يف طارٝ، نإسظ ٖٛٝ جـضًا اربض ثدٝ، وازبدظٜ   

ٖذ يبٖذ وصا “ؾهض زلجخ”ْٛهـٝ بىل األثض! ... نُٗالص ادلـُخ ٞى حبض طارٝ 
ثٌن اهلل واإلٚـب٘، ٞى ؾهض يطؿٝ اهلل ؾًٓ ٚهـٝ يف ثُذ حلدٕ، يف جـدض   
ؤسظٜ، وْٙ َزشًَّ ؾٛٝ بىل األثض، يف ارببص ٖؽ اإلٚـب٘ َهىو اْؿًّ وادلٛطى، 

ُٖوبحلخ ُؾػًٗ وودضح ٖطًٓخ ثٌن اْالٞىد واْٛبؿىد!  ؾهض 
 اهلل وُٞظا، هبظا ادلُالص اإلذلٍ اْؿظعٌ اٚهزخ ؾهض ُؤْهخ وٖىصح ؾجُجخ ثٌن

وَّ بٚـب٘، ؾًٓ ٖـزىي كشوٍ َإؾًٓ ٖب رُى٘ اْؿاليخ ثٌن دجُدت  
ودجُت، ؤنوخ ؾٛٝ اِة َىًٖب ٖٙ حنى ادلـُخ نٛبصاٜ، وَإمنب ٞى َٛبصٌ نُٝ 

 (11: 1)ٖغ  «ؤٚذ اثين احلجُت اْظٌ ثٝ ُؿغعد.»اْجلغَخ َٓهب وَّ بٚـب٘: 
 َ ُٖؿَٓٙ ٖٙ اهلل ذببٜ َّ بٚـدب٘،  ىصًُدخ  نُٗالص ادلـُخ ٞى ؾهض دت 

رٛبػِ ٖظٞٓخ ؿجَّٓهب اهلل ؾًٓ ٚهـٝ يف ثُذ حلٕ، يف كشن َـىؼ ادلـُخ، 
 ثبؿزؿضاص اْزٛبػِ ؾُٛٝ بػاء صؾىح َّ بٚـب٘ ْٓذت واالرببص! ...

نُٗالص ادلـُخ، بط٘، ُْؾ منىطجًب زلضوصًا حلت ودَّض ثٌن اهلل واإلٚـدب٘  
اٚهزخ ثال دضوص يف ثُذ حلٕ اٚزهً ثبٚزهبء ربعَز ادلُالص، ثّ ٞى رلبِ بذلٍ 

ادُٗؽ وادضًا َٗب ؤٍٚ ؤٚذ ؤَهب »ؾًٓ َّ بٚـب٘ وْٙ َُم دىت َوجخ 
ٍَ ؤعؿدٓزين  ...  اِة يفَّ وؤٚب نٍُ ُُْىٚىا ٕٞ ؤًٌَب وادضًا نُٛب ُْاٖٙ اْؿبمل ؤٚ

 (81و 81: 17)َى  «وُُْى٘ نُهٕ احلت اْظٌ ؤدججزين ثٝ وؤَى٘ ؤٚب نُهٕ.
 (2274)يناير 
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 ميالد املسيح حياتنا

 ٍقذٍح:
ضلٖ اُُىّ ٗؼُِّذ ُُِٔالد، وٌُٖ ػُذٗب َب ؤدجبئٍ ُُظ رًشي وال رزًبسًا. 
ضلٖ اجزٔؼ٘ب اُُىّ ثظالح وهذَّاط ُ٘زوبثَ ٓغ اُشة َغىع ادلغُخ شخظًُب يف 
ثُذ حلْ. ضلٖ ٓؼٚ ػًِ ُٓؼبد، كُٔالد اُشة دذٌس ًجًن ديٍ هيبئْ يف   

خ ًزجهب ًبرت اإلصلَُ، ثَ ضلٖ ؤٓبّ دذس دُبر٘ب، ال ٗوشؤٙ ٖٓ ًزبة ًوظ
 مسبئٍ، وادلالئٌخ شهىد ُزُي!! 

ُوذ اعُزؼِٖ اهلل يف رُي اُُىّ دبب ال حيزِٔٚ اُزبسَخ، ادلُالد َب ؤدجبئٍ ٛى 
(، وظهىس اهلل 16: 3يت 1) «اهلل ظهش يف اجلسذ»اُزجغُّذ، واُزجغُّذ ٓؼ٘بٙ 

، ال َوض ربسَخ ُٓالد اُيشة  ال َغؼٚ اُزبسَخ وال حيزىَٚ؛ اإلصلَُ ٛ٘ب، برٕ
َغىع، ثَ َغجَِّ دبدصخ مسبوَخ وهؼذ يف طُْٔ اُزبسَخ كإهنذ ػُِٚ ثيَ  
ؤًِٔزٚ، ألٗٚ ٓؼشوف ثُوٌن يف ًبكخ اُ٘جىاد ؤٕ ُٓالد اُشة ٛى بػالٕ َٓء 

 اُضٓبٕ!!
ُزُي هِذ وؤهىٍ بٕ ادلُالد ذبغُّذ، واُزجغُّذ ٛى إِ دُبر٘ب، ٛى بديبٗ٘ب، 

ٗؼُشٚ ٓزجبوصَٖ ثٚ ًَ ػؼق اإلٗغبٕ وًَ ٗويض   ٛى ًَ سجبئ٘ب اُزٌ
اُضٓبٕ وًَ هظىسٙ، ثَ وًَ مهىٓٚ وؤرؼبثٚ، وًإهنب ال شيٍء. واُُيىّ،   

 -َىّ ادلُالد  -وثبُشوح، ضلٖ دؼىس ٓؼًب يف طُْٔ ٛزا احلذس اُغٔبوٌ 
 يف َٓء اُضٖٓ يف ثُذ حلْ، يف اعزؼالٕ اُزجغُّذ.
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ب يف ثُذ حلْ ُُظ ٓغ اُشػبح ُزُي ؤود ُى ؤٗجِّٚ رٌْٛ٘ ؤًضش، كةٕ ٌٓبٗ٘
ؤو اجملىط ًٔجشَّد شهىد وٓوذٍِّٓ ٛذاَب، ثَ وال ًُىعق دبسط ادليُالد  
اُجزىيل، ثَ وؤجزشت َب ؤدجبئٍ ألهىٍ وال ًبُؼزساء اُوذَغخ اأُلّ اُىاُذح ... 

حنِ حلَٔ ضلٖ َب ؤدجبئٍ ثبُ٘غجخ ُِٔغُخ ادلىُىد ؤًضش ٖٓ ًَ ٛاالء مجُؼًب، 
ي ال ؤذببوص ٓب هبُٚ ثىُظ اُشعىٍ ثبحلشف اُىاديذ:  وؤٗب يف رُوػظأٍ!! 

 (33: 5)ؤف  «ألٗ٘ب ؤػؼبء جغٔٚ ٖٓ حلٔٚ وٖٓ ػظبٓٚ.»
إِ رذسًىٕ ٓؼٍ ػٔن ٓؼىن ػُذٗب وؤمهُخ اجزٔبػ٘ب وخـىسح ٓىهل٘يب  

 ٖٓ ثُذ حلْ وادلزود وادلُالد وادلغُخ اُـلَ.
برٕ، ُغ٘ب ثظذد رًشي ورزًبس وششح دىادس ُوظخ ُٓالد وريبسَخ  
بصلٍُِ، ثَ ضلٖ ثظذد ػالهخ دَُّخ دبغُخ ادلزود، ػالهخ جذ خـًنح!! ػالهخ 

 وجىد وًُبٕ ٓزجبدٍ، ادلغُخ ٓىُىد كإٗب ٓىجىد!! 
كُٔالدٙ يف رُي اُُىّ ٛى ُٓالدٗب األثذٌ، ودُبرٚ ػًِ األسع طبسد 

 ٍٛ ثذء دُبر٘ب اُيت ُٖ ر٘زهٍ، دُبح األثذ.
ٍسقط سأسْا، ألُ ادلسٍح وُوخ ؤٓب ثُذ حلْ كال ؤثبُؾ برا هِذ بهنب ثبحل

سؤط اٌُُ٘غخ ثَ سؤط اخلُِوخ اجلذَذح ًِهب، آدّ اُضبين.  ٕى تاىفؼو سأسْا؛
كةٕ ًبٗذ ج٘خ ػذٕ هذديًب ٍٛ ٓغوؾ سؤط آدّ ؤثُ٘ب األوٍ، كجُيذ حليْ   

 جذَشح ثإٕ رٌىٕ ج٘خ ػذٕ اجلذَذح.
زيبسَخ  َب ؤدجبئٍ ؤػىد كإهىٍ بٗ٘ب برا مل ٗإخز ٓب َوظٚ ػُِ٘ب اإلصلَُ واُ

ًُزت ػجضًب واٌُُ٘غخ رؼُِّيذ   ادلوذَّط هبزا ادلإخز اُشودٍ احلٍ، كبإلصلَُ هذ 
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ُِزبسَخ وُُظ حلُبر٘ب ؤو خلالط٘ب األثذٌ. ارًشوا ٓب ًزجٚ اُىدٍ اإلذليٍ  
 (6: 3ًى  8) «احلشف َوزَ وٌُٖ اُشوح َُذٍُ.»ُز٘جُه٘ب دائًٔب ؤٕ: 

ُالد اإلذلٍ ٌُ٘زشق وٌٛزا ضلٖ ثوُبدح اُشوح وبذلبٓٚ، ٗذخَ يف ػٔن ادل
 دُبر٘ب ووجىدٗب وًُبٗ٘ب يف ادلغُخ!

ك٘ذٖ اُُىّ ال ٗؼُِّذ دلُالد ادلغُخ ودغت، ثَ ٗظٍِِّ ثيبُشوح ُ٘جيذِّد   
ودُ٘ئز َظًن ػُذًا  -ثزىعَُّ ورىثخ وػجبدح ثبُشوح  -وجىدٗب يف ٛزا ادلُالد 

اس دوُوًُب ُ٘ب رلشح ُٚ اُغٔبء. وثوذس ٓب ٌَشق ُ٘ب اُشوح ٖٓ ؤػٔبم ؤعش
 ُٓالد ادلغُخ، ثوذس ٓب رضداد دُبر٘ب وشهبدر٘ب اسرجبؿًب حبُبرٚ ٓجبششح.

 ّسة ادلسٍح:
داود ”اإلصلَُ َوذِّّ ُ٘ب ؤٗغبة ادلغُخ، كبُويذَظ ٓيي َجيذؤٙ ٓيٖ     

(. 1 :1)ٓذ  «تِ داود تِ إتشإًٌٍزبة ُٓالد َغىع ادلغُخ » :“وإتشإٌٍ
 (38: 3)ُى  «.ثٖ آدّ اثٖ اهلل»واُوذَظ ُىهب َ٘زهٍ ثأدّ واهلل: 

كٔبرا ُ٘ب وٓبرا حلُبر٘ب ٖٓ ٛزٙ اُغِغِخ ادلـىُخ اُيت رجذو ُِوبست وًإهنب 
 ؤٓش خيزض ثُهىدَخ ادلغُخ وثششَزٚ؟

 اتِ داود:
اإلصلَُ َ٘جه٘ب ػًِ كْ اُوذَظ ٓي اُشعىٍ ؤوٍ ٓب َ٘جِّه٘يب ب  ؤٕ ٛيزا   

ػيىد  كهى ادلِي ادلٔغىح ؤو ادلغيُخ ادلى  ،«اتِ داود»اُـلَ ادلىُىد ٛى 
 «ؤهغْ اُشة ُذاود دوًّب وال خيِق ؤٕ ٖٓ مثشح ثـ٘ي جيِظ ػًِ ًشعُي»

واأُلْٓ ًِهب ؤػـُهب ًٓناصًب َُي وعِـبٗي ب  »اُغجؼُُ٘خ(،  11: 131)ٓض 
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اُغجؼُُ٘خ(. ٛ٘ب ؤوٍ ُوت وؤوٍ وظُليخ شلُِّيضح    8: 8)ٓض  «ؤهظً األسع
ٕ «اثٖ داود»ُِٔغَُّب  يف  «اتنِ داود » ، مث ثبُزبيل ؤوٍ بشبسح ُشثىثُزيٚ، أل

وٛزا ٓب ؤدلخ بُُيٚ  ، «سب داود»وٛى  «ادلسٍح»ادلؼىن اُ٘جىٌ اٌُجًن ٛى 
وكُٔب ًبٕ اُلشَغُىٕ رليزٔؼٌن عيإذلْ   »ادلغُخ ٗلغٚ ٓشًنًا ب  ٗلغٚ: 

ِٖ ٛى؟ هبُىا ُٚ اثٖ داود، كوبٍ ذلْ يف ادلسٍح َغىع هبئاًل ٓبرا رظ٘ىٕ  َٓ اثٖ 
هبٍ اُشة ُشيب اجِظ ػٖ ديُين دي كٌُق َذػىٙ داود ثبُشوح سثِّب هبئاًل: 

 اتْٔ؟ؤػغ ؤػذاءى ٓىؿئًب ُوذُٓي، كةٕ ًبٕ داود َذػىٙ سثِّب كٌُق ٌَىٕ 
 (46 - 41: 88)ٓذ  «كِْ َغزـغ ؤدٌذ ؤٕ جيُجٚ ثٌِٔخ.

يف اُ٘جيىاد   “ادلٔغىح”وٓؼشوف متبًٓب ؤٕ االعْ ادلشادف ُِٔغُخ ؤٌ 
دُ٘ئز ُؤدؼش بُُيٚ  »: ٛى اثٖ داود، وٛزا ٓب ًبٕ شبئؼًب ُذي اُشؼت ػبٓخ

رل٘ىٕ ؤػًٔ وؤخشط كشلبٙ، دي بٕ األػًٔ األخشط رٌَّْ وؤثظش كجهذ 
َّ ٛزا ٛى  (. 83 - 88: 18)ٓيذ   «اتنِ داود؟ ًَ اجلٔىع وهبُىا ؤُؼ
ُٛزبف األػًٔ:  : 18)ُيى   «اسمحين ٌا ٌسىع اتِ داود»ًزُي  ال ٗ٘غً 

38  ْ ُٛزبف ًَ اُشؼت ُٚ َىّ دخىُٚ األخيًن ُؤوسشيُِ ؤوطي٘ب  »: (، ؤو 
 «ٓجبسى اِيت ثبعْ اُشة. ؤوط٘ب )خِِّظ٘ب( يف األػيبيل. داود. التِ )خِِّظ٘ب( 
 (9: 81)ٓذ 

( الثٖ داود ثبػزجبسٙ: 78وهذ خظَّض اُىدٍ اإلذلٍ ٓضٓىسًا ثإًِٔٚ )ٓض 
سىف ٌسجذ ىٔ مو ادليىك، ومو اأُلٌٍ ذرؼثَّذ ىنٔ،  اُزٌ  “اثٖ ادلِي”

ديزذ امسٚ وَزجبسًىٕ ثٚ، وًيَ ُؤٓيْ   ٌَىٕ امسٚ ب  اُذٛش هذَّاّ اُشٔظ، 
األسع َـىِّثىٗٚ. وٛى ادلضٓىس اُزٌ ؤدجَّزٚ اٌُُ٘غخ يف روُِذٛب ورغجِّخ ثيٚ  
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 دائًٔب يف ٓىعْ ادلُالد.
اثٖ ” “ادلٌُِخ”وٌٛزا َب ؤدجبئٍ كةٕ روذمي اإلصلَُ دلُالد ادلغُخ ثظلزٚ 

زٌ رغِٔٚ اُ “مبينىخ اهلل”َلززخ ؤٓبٓ٘ب ؤوٍ ٓؼىن، ثَ ؤوٍ بدغبط  “داود
 (.86: 6َغىع، ُُشَٔ ًَ اأُلْٓ واُشؼىة: ٌِٓىد ؤثذٌ ال َضوٍ )دا 

)ؤف  «ٓغ اُوذَغٌن سػَّح»طشٗب  “اثٖ داود” مبٍالد ادلسٍحك٘ذٖ 
ٍينل  »( يف ٌِٓىد اهلل. وٌٛزا ُوَّت علش اُشئَب ادلغيُخ ثيي  19 :8

(، كُىّ ادلُالد ٛى ُ٘ب ثذء اعيزؼالٕ ٌِٓيىد اهلل   3: 15)سئ  «اُوذَغٌن
)ُيى   «ٌِٓىد اهلل داخٌِْ»دخىُ٘ب كُٚ ؤو دخىُٚ كُ٘ب، ًٔب هبٍ ادلغُخ و

(؛ دُش سثىثُخ ادلغُخ ًِٔي ؤثذٌ ػًِ ؿوظ ٌٍِٓ طيبدم  81: 17
ٌَشلهب اإلصلَُ ثوظخ اجملىط اُزَٖ ػشكىا ثبحلٌٔخ عش ِٓىًُزٚ، كجيبءوا  

 وعجذوا وهذَّٓىا ُٚ ٛذاَب ٌُِٓخ.
ثوظخ اجملىط اسرجبؿيًب   «داتِ داو»ُزُي َشرجؾ هىٍ ٓي اُشعىٍ ؤٗٚ 

عشَِّب ػجُجًب. وٛزا َاوٍ يف دُبر٘ب ثبُؼشوسح ب  اًزشبف ٛيزٙ اُؼالهيخ   
 اُؼبُُخ اُيت رشثـ٘ب دبغُخ ادلزود.

وَٛ دٌٔز٘ب، ؤَهب األدجبء، ؤهَ ٖٓ دٌٔخ اجملىط اُزَٖ سؤوا يف اُـلَ 
د َغىع ًٌِٓب دوُوًُب، دكؼهْ والئْٛ ُٚ ؤٕ َزجشَّٔىا سدِخ اُشهىس يف ثيش 
 اُشزبء، وَوذِّٓىا ٛذاَب اُىالء واحلت واُزٌشمي ُشخظُزٚ اُغشََّخ اُغبُٓخ؟

 اتِ إتشإٌٍ:
دبُالد ادلغُخ رذخَ اأُلْٓ يف ثشًخ بثشاُْٛ مث يف ثش بديبٗٚ ورظًن ثبُزبيل 
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 ٗغاًل إلثشاُْٛ.
وًُّّخ اُىػذ األوٍ إلثشاُْٛ، دُش جيبء   “ألة اإلديبٕ”ٛ٘ب آزذاد 
ّ اُضبٖٓ ُُىؿِّذ اُظِخ ثٌن ادلىُىد، ؤٌ ثُ٘٘يب، وثيٌن   يف اُُى خراُ ادلسٍح

بثشاُْٛ ؤيب اخلزبٕ؛ وٌٛزا وَُُِذ ادلغُخ دغت اُىػذ ٌٍُ ال َ٘ذظش اإلديبٕ 
 ور٘ذظش اًُّّخ يف ٗغَ بثشاُْٛ.

رزجبسى  ّسيلويف »كُٔالد ادلغُخ بَزإ ثبٓزذاد اًُّّخ ب  ًَ األسع 
(. وٛ٘يب َهٔ٘يب ؤٕ   8: 18؛ ساجغ: ري 4: 86)ري  «ًَ ُؤْٓ األسع
يف ”ٓؼًُ٘ب ٍىىىدًا واحذًا ال رلُذ ادلىاُُذ ثَ رلُذ  “ٗغَ”ٗىػِّخ ؤٕ ًِٔخ 
وأٍا ادلىاػٍنذ  »وهذ ؤوػخ ثىُظ اُشعىٍ ٛزا ادلؼىن  .“ثزسح وادذح ُي

فقٍيد يف إتشإٌٍ ويف ّسئ. ال ٌقىه ويف األّساه مأّٔ ػِ مثريٌِ تو 
 (16: 3)ؿَ  «دلسٍح.اىزي ٕى ا ejrojمأّٔ ػِ واحذ. ويف ّسيل 

وَزؼخ ػَٔ ادلغُخ ادلغٌىين دبوزؼً ٛزا اُىػذ ؤًضش يف هنبَخ دُيبح  
ادلغُخ ػًِ األسع هجَ اُظُِت ٓجبششح ًٔب جبءد اُ٘جىَّح ػًِ كْ سئُظ 

ومل َوَ ٛزا ٖٓ ٗلغٚ، ثَ بر ًبٕ سئُغًب ٌُِه٘خ يف رِيي  »اٌُه٘خ ٗلغٚ: 
وُُظ ػٖ اأُلٓخ كويؾ ثيَ    اُغ٘خ ر٘جَّإ ؤٕ َغىع ٓضٓغ ؤٕ ديىد ػٖ اأُلٓخ.

(. ٛ٘يب ؤرظيىَّس   58و 51: 11)َى  «ىٍجَغ أتْاء اهلل ادلرفشِّقني إىل واحذ
بثشاُْٛ يف شخض ادلغُخ وًإٗٚ َلزخ رساػُٚ ُُجٔغ ًَ شيؼىة األسع  

 ب  ؤدؼبٗٚ!!
اتنِ  وٌٛزا دُ٘ٔب َوىٍ اإلصلَُ يف ًزبة ُٓالد َغىع ادلغُخ بٗيٚ  
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اً مو ادلىاػٍذ اى ي قٍيد بإتشإٌٍ ٍِ إتشإٌٍ، فهزا مبثاتح إػالُ تذء إمت
وَإيت ثىُظ اُشعىٍ ُُّّٖٛ  حنىّا، وٍِ حنى مو إّساُ ػيى وجٔ األسض.

واٌُزبة بر »ػًِ طذم متبّ اُىػذ اإلذلٍ يف شخض َغىع ادلغُخ ثوىُٚ: 
عجن كشؤي ؤٕ اهلل ثبإلديبٕ َِّّّس اأُلْٓ، عجن كجشَّش بثشاُْٛ ؤٕ كُي رزجيبسى  

ُُظ  اىزٌِ ٍِ ابإمياُ ٌرثاسمىُ ٍغ إتشإٌٍ ادلؤٍِ ...، مجُغ اأُلْٓ. برٕ
َهىدٌ وال َىٗبين ُُظ ػجذ وال دش ُُظ رًش وُؤٗضً، ألٌْٗ مجُؼًب واديذ  

ٌ يف ادلغُخ َغىع.  ودغيت   فئُ مْرٌ ىيَسٍح فأّرٌ إرُ ّسو إتنشإٍ
(. وٌٛزا ثبإلديبٕ واالرببد ثبدلغيُخ  89و 88و 8: 3)ؿَ  «ادلىػذ وسصخ

 ٖٓ ٗغَ بثشاُْٛ. طشد ؤٗب وؤَٗذ
وٌٛزا َ٘جِّٚ رٛ٘٘ب اُوذَظ ٓي يف ؤوٍ آَخ ٖٓ بصلُِٚ، ػ٘ذ هىُٚ بٕ ادلغُخ 

ب  ٗىع ادلًناس اُزٌ اٗلزخ ػُِ٘ب يف ًَ ثشًخ بثشاُْٛ  ،«اتِ إتشإٌٍ»ٛى 
ويف ثش بديبٗٚ ثىاعـخ ُٓالد ادلغُخ. كبدلغُخ اُىسَش اُىدُذ إلثشاُْٛ اُزٌ 
جبء دغت اُىػذ ُُ٘وَ ًَ ثشًخ اهلل إلثشاُْٛ وًَ ثشًخ اِثبء ب  ًيَ  

 بٗغبٕ ػًِ وجٚ األسع!
اُىػذ واُؼهذ واًُّّخ كجُٔالد ادلغُخ ًِٔذ كشدخ بثشاُْٛ ُ٘ب بر وسص٘ب 

واُّّ وسػً اهلل، ودخِ٘ب يف طُْٔ خـخ خالص اهلل ٓ٘ز اُجيذء. وٌٛيزا   
كِغ٘ب ودذٗب اُُىّ اُزَٖ ٗلشح دبُالد ادلغُخ، ثَ ٌَشق ُ٘ب ادلغُخ ػيٖ  

بثشاُْٛ ؤثىًْ هتََّ ثيإٕ  »ششَي آخش ُلشد٘ب هبزا اُُىّ، ٛى بثشاُْٛ ٗلغٚ 
 (56: 8)َى  «َشي َىٍٓ كشؤي وكشح.

بثشاُْٛ َىّ ُٓالد ادلغُخ َىّ ربوُن وػذ اهلل. سآٙ كُ٘ب وال َضاٍ َشاٙ سؤي 
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ِٖ َآٖ بديبٗٚ وَوجَ ادلغُخ اُزٌ َىُذ كُ٘ب ًَ َىّ، ؤو ثيبحلشٌ   َٓ يف ًَ 
 ٗىُذ كُٚ، ك٘ٔزذ دي ٗزظَ ثةثشاُْٛ ثبُشوح واجلغذ وٗظًن ٗغاًل ُٚ.

 اتِ آدً:
ب ثبدلغُخ يف اُظُْٔ، ٛ٘ب وٛ٘ب ٌََٔ ُ٘ب ُىهب اإلصلٍُِ اُؼالهخ اُيت رشثـ٘

ِّشٗب اإلصلَُ ثبخلـُخ اأُلو ، وػؼخ احلَُّخ ادلغٔىٓخ اُوبرِخ، واُىػذ األوٍ  َُز
 (15: 3)ري  «وؤِٗذ رغذوٌن ػوجٚ.»حلىاء 

برٕ، كُٔالد ادلغُخ اثٖ آدّ ادل٘زظش جبء ًةػالٕ الٗزهبء عِـبٕ احلَُّيخ  
ُغذن سؤط احلَُّيخ،  اُلبدٌ اُزٌ عتزسج آدً، وعِـبٕ اخلـُخ!! ٛزا ٛى 

 وَ٘وغ ؤوجبع ادلىد، وَلي ؤعشي اذلبوَخ.
ثأدّ دخَ ادلىد ب  ًَ بٗغبٕ، وثبدلغُخ عُذُب اجلُٔغ! ُزُي كيةٕ  

ِّشٗب  «اتِ آدً»رشذَذ ُىهب اإلصلٍُِ ؤٕ ٗغت ادلغُخ ديزذ ٌُُىٕ  يف  -ُُُز
 ثبدلىد اُزٌ كُ٘ب اُزٌ وسص٘بٙ، وادلضٓغ ؤٕ حئِيٚ يف  -َىّ ُٓالد ادلغُخ 

 جغذٙ اِدٍٓ ػ٘ب ُُذُب ثٚ ًَ بٗغبٕ.
اُضبين كُىّ وُُِيَذ طيبس    «آدً»ؤٓب آدّ َىّ ُخِن، كٌبٕ ٗلغًب دَُّخ. ؤٓب 

 ٗلغًب زلُُخ: اُشة ٖٓ اُغٔبء!!
طىسح اُزشايب، ٌٛزا  آدً ابإّساُ األوهوٌٛزا ًٔب ُجغ٘ب دبُالدٗب ٖٓ 

غئبوٌ. ألٕ  ُجغ٘ب يف َىّ ُٓالدٙ طىسح اُ «اثٖ اإلٗغبٕ»ثزجغُّذ ادلغُخ 
يف اُِذظخ اُيت اضلذس كُهب اثٖ اهلل ٖٓ اُغٔبء وذبغَّذ، ؤٌ ُجظ طيىسح آدّ  
 اُزشايب. ُجظ اإلٗغبٕ ثبُزبيل طىسح اُغٔبئٍ يف شخض َغىع ادلغُخ اثٖ اهلل.
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برٕ اُُىّ، َب ؤدجبئٍ، ٛى ػُذ ًَ بٗغبٕ، ػُذ ًَ اثيٖ ِدّ، ألٕ يف  
ٌشَّٓهب ًشآخ ؤثذَخ. ألٕ طىسح ٛزا اُُىّ ُجظ اهلل ثبُلؼَ طىسح اإلٗغبٕ، ك

آدّ اُيت ؤكغذٛب ثبخلـُخ وػشػهب ُِٔىد، ٛزٙ ُجغهب ادلغُخ اُُىّ كإدُبٛب 
 وؤػـبٛب ًَ هببء رلذ اهلل وًشآزٚ.

كبُُىّ ػُذ رلذ اُجششَخ وًشآزهب واعزؼبدح دُبهتب وهببء طىسهتب يف اهلل. 
ظ اُشعيىٍ:  وهذ ُؤػـٍ ُ٘ب ؤٕ ٗزذىٍَّ ب  طىسح ادلغُخ ًٔب َوىٍ ثيىُ 

وضلٖ مجُؼًب ٗبظشَٖ رلذ اُشة ثىجٚ ٌٓشىف ًٔب يف ٓشآح ٗزـَُّش ب  رِي »
(. 18: 3ًيى  8) «اُظىسح ػُ٘هب ٖٓ رلذ ب  رلذ ًٔب ٖٓ اُشة اُيشوح 

كٔىُىد ثُذ حلْ ٛى ثبحلن طىسح ثششَز٘ب اجلذَذح يف اُّّ وهذاعخ احلن اُيت 
 ٗ٘ٔى بُُهب ًَ َىّ.
 ذقسٌٍ األّساب:

ػٍ اٗزجبٛ٘ب ٖٓ عشد اُوذَظ ٓي ألٗغبة ادلغُخ، ؤٗٚ وٌُٖ اُزٌ َغزش
َوذِّٓهب يف صالس ؤدوبة حبغت اُؼظىس، ًَ دوجخ ٌٓىَّٗخ ٖٓ ؤسثؼخ ػشش 
جُاًل. وضلٖ ٗؼزوذ ؤٕ ٛزا اُزوغُْ ُٚ ٓؼىن عشٌِّ َششح ُ٘ب ثؼغ اُـىآغ 

 األخشي.
كبدلؼشوف ؤٕ اُ٘جىاد اُيت ًبٗذ رزؼشَّع ُِضٖٓ ًبٗذ روغْ اُغٌ٘ن ب  

عبثُغ، ٓضَ ٗجىَّح داُٗبٍ، كٌبٗذ اُغ٘ىٕ ُرذغت ثإعبثُغ عٌ٘ن. ٛ٘ب َِجإ ؤ
اُوذَظ ٓي اُشعىٍ ب  روغُْ األجُبٍ ب  ؤعبثُغ ؤجُبٍ، دُش ًَ دوجخ 
ػجبسح ػٖ ؤعجىػٌن ٖٓ األجُبٍ، ؤٌ ؤسثؼخ ػشش جُاًل. كةرا مجؼ٘ب األجُبٍ 

ح تأسيىب سشِّي، وٕزٓ مماثيح ذطثٍقٍيف األدوبة اُضالصخ صلذٛب عزخ ؤجُبٍ، 
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دُش ٗؼشف ؤهنب متَّذ يف عزخ ؤَبّ واُغيبثغ  ىؼذد أٌاً أو أحقاب اخليٍقح، 
 ًبٕ عجزًب ُِشادخ.

وٌٛزا اػزّّ ٓي اُشعىٍ ؤٕ اُزبسَخ اُجششٌ ٖٓ بثشاُْٛ ب  ادلغيُخ،  
وٛى اُضٖٓ ادلذٓىؽ ثبُىػذ وثزذخَُّ ػَٔ اهلل ادلجبشش ُزذوُن وػذٙ، ٛيى  

ُْٛ دي ادلغُخ. وثؼذ ادلغُخ، ؤو ٓيٖ ادلغيُخ   ؤَؼًب عزخ ؤجُبٍ ٖٓ بثشا
اُيزٌ   اجلٍو األخري وٕى جٍو ادلسٍح، جٍو اىسثد األتذيكظبػذًا َجذؤ 

 عُجوً ثبٗزظبس اُذٛش اِيت!
وٛزا األعِىة اُغشٌِّ يف كهْ األجُبٍ واألصٓبٕ اإلذلُخ َششح ُ٘ب ثبُزبيل 

ثوىُيٚ:  ين عش هىٍ اُشة ػٖ ٓىاطلبد األَبّ األخًنح وهشة رلُئٚ اُضيب 
: 84 )ٓذ «دي ٌَىٕ ٛزا ًِٚ. ٕزا اجلٍواحلن ؤهىٍ ٌُْ ال ديؼٍ »
34) 

 اتِ اهلل:
ٌٛزا َزذسَّط ٓؼ٘ب بصلَُ ٓي مث بصلَُ ُىهب يف بػـبئ٘ب طيىسح ًبِٓيخ   
ُِٔغُخ َىّ ُٓالدٙ ؤو يف ًزبة ُٓالدٙ، كهى َؼِٖ ادلغُخ ؤواًل ًبثٖ داود، 

 .مث اثٖ بثشاُْٛ، مث اثٖ آدّ، مث اثٖ اهلل
ؤٓب اٌُشق ػٖ عش ث٘ىَّح ادلغُخ هلل كهزا َؼِ٘ٚ ثىُظ اُشعىٍ ثٌِٔبد 

اهلل ثؼيذٓب ًَِّيْ اِثيبء    »واػذخ هبؿؼخ يف سعبُزٚ ب  اُؼّّاٌُٗن ٌٛزا: 
 «ثبألٗجُبء هذديًب ثإٗىاع وؿشم ًضًنح، ًَِّٔ٘ب يف ٛزٙ األَبّ األخًنح يف اث٘يٚ. 

 (1: 1)ػت 
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بثشاُْٛ واثٖ آدّ، كهزا ًِٚ ٌَشق ؤٓب بػالٕ ادلغُخ ؤٗٚ اثٖ داود واثٖ 
ػٖ ٓذي هشاثخ ادلغُخ بُُ٘ب ثَ ثبحلشٌ ٓذي هشاثز٘ب ثبدلغُخ، ًٔيب عيجن   

 وهِذ، ك٘ذٖ حلْ ٖٓ حلٔٚ وػظْ ٖٓ ػظبٓٚ!!
كهزا يف احلبٍ َوِت ٓؼىن ادلُالد ٖٓ  «اتِ اهلل»ؤٓب اإلػالٕ ػٖ ؤٗٚ ؤَؼًب 

فهزا اتِ اهلل ئن ُِـجُؼخ. ٓلهىّ ادلُالد اُـجُؼٍ ُإلٗغبٕ اُـجُؼٍ ب  ٓؼىن كب
ٛ٘ب رٌ٘شق ث٘ىَّح ؤصُُخ ُِٔغُخ عبثوخ ُِج٘ىَّح اُضٓبُٗيخ احلبدصيخ يف   ٌرأّس، 

اُزبسَخ، ٛ٘ب ادلُالد ٖٓ اُؼزساء وٖٓ اُشوح اُوذط رٌ٘شق ؤثؼبدٙ اُغيبثوخ  
يف األصُُخ، كبدلُالد اُجزىيل اإلػجبصٌ ٛى يف احلوُويخ ٓيذخَ ُغيش اهلل    

 األػظْ!!
اهلل »ُذ حلْ ؤٓبّ دذس بذلٍ يف طىسح دذس صٓيين  برٕ، ك٘ذٖ يف ث

(، اُزذبّ ٓزَٛ ثٌن ٓب ٛى ؤصيل وٓيب ٛيى   16: 3يت 1) «ظهش يف اجلسذ
صٓين، ارببد كبئن ُِؼوَ واُىطق ثٌن ؿجُؼخ اهلل ؿًن احملذودح وؿًن ادلذَسًيخ  
وثٌن ؿجُؼخ اإلٗغبٕ احملذودح وادلذَسًخ. وٗزُجخ ٛزا االُزذبّ ادلزَٛ، ٛيى  

 اهلل يف طىسح اثٖ اإلٗغبٕ! ُٓالد اثٖ
كبُزجغُّذ اُزٌ متَّ دبُالد ادلغُخ ٛى روبثَ ػِين ثيٌن اهلل واإلٗغيبٕ يف   

 شخض ادلغُخ.
ؤٓب بديبٕ اٌُُ٘غخ ثإٕ ؿجُؼخ ادلغُخ ادلىُىد يف ثُذ حلْ ٍٛ ؿجُؼخ واديذح  

ادلزجغِّذ، كهى بديبٕ َؼؼ٘ب إِ ويف ٛزا اُُىّ ؤٓبّ دوُوخ  -اثٖ اهلل  -ٌُِِٔخ 
 وًٕ أُ اهلل قذ ذىاجٔ ٍؼْا يف شخص ادلسٍح ذىاجهًا ميًٍا وماٍاًل.ثزخ صب
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اهلل ؤهنً ًَ ٗشبص يف ؿجُؼخ اإلٗغبٕ ػ٘ذٓب ودَّذٛب ثـجُؼزٚ اإلذلُيخ يف  
ادلغُخ دوٕ ؤٕ َِـُهب. اُظؼىثخ يف ٛزٙ اُؼوُذح ُُغذ ساجؼخ ب  ٓ٘ـين  

خ ُِجششَخ ب  الٛىيت، ثَ اُظؼىثخ احلوُوُخ كُهب رؼىد ب  ًىهنب دػىح دشج
اُزىاجٚ ٓغ اهلل يف شخض ادلغُخ رىاجهًب ًبٓاًل وًُِِّب ثبُشؿْ شلب ٍٛ ػُِيٚ  
ٖٓ ػؼق وخـُخ وصلبعخ، ًُق ٗذخَ دخىاًل كؼًُِب ب  دائشح ٛزا االرببد 

 اٌُبَٓ اُزٌ ودَّذ ثٌن اُـجُؼزٌن اإلذلُخ واُجششَخ يف ادلغُخ؟
بٕ ٖٓ جهز٘يب، ًُيق   اُظؼىثخ واحلشط وادلشٌِخ اُُؼظًٔ ٛ٘ب ٍٛ اإلدي

ٗآٖ ثإٕ ًَ ػجضٗب وًَ خـُز٘ب وًَ صلبعبر٘ب َغزـُغ ؤٕ حئِهب ادلغُخ 
يف ًُبٗٚ كُالشُهب يف احلبٍ، وٌُٖ ؤُُظ ٛزا ثبُزبيل ٛى عش اُزجغُّذ، ثيَ  
ِّض كُٚ رشًُضًا َلىم ًيَ ٓيب    ٛذكٚ، ثَ ػظٔزٚ اُلبئوخ ثٌَ دت اهلل ادلزش

 َزظىَّسٙ اإلٗغبٕ؟
ػبدل٘ب ُضَبسح هظًنح ؤو ؿىَِخ دلىاعبح اإلٗغبٕ ؤو هتزَجٚ كبثٖ اهلل مل َذخَ 

وسكغ ٓؼ٘ىَبرٚ، ثَ بٗٚ دخَ دخىاًل ال خشوط ٓ٘ٚ، ُوذ ذبغَّيذ، ؤٌ ُيجظ   
جغذ اإلٗغبٕ، وُٖ خيِؼٚ ػ٘ٚ ب  األثذ. وُوذ محَ ثؼذ رُي ػًِ اُظُِت 
ويف جغذٙ ٛزا ًَ ػؼلبد اإلٗغبٕ وخـبَبٙ ثال اعزض٘بء، وٓيبد هبيب،   

بهنب ػ٘ب وَشكؼ٘ب كىم عِـبهنب. ُوذ محَ ادلغُخ يف جغذٙ ًيَ  ًُنكغ عِـ
 ثإعشٙ، ثٌَ ٓب ُٚ وٓب ػُِٚ، وطبحلٚ ٓغ اهلل ؤثُٚ. «اإلٗغبٕ»

برٕ ضلٖ يف ادلُالد ؤٓبّ ٓجبدسح بذلُخ ٓزِٛخ يف عخبئهب، ٓؼٔىهنب بػالٕ 
ػٖ ششًخ متذ ٓغ اإلٗغبٕ ثال ربلُّظ رجذؤ ٖٓ اُظلش، ال َؼىد دبوزؼيبٛب  

ػؼق ٓغئىاًل ػٖ ػؼلٚ، وَزؼهَّذ كُهب اُـشف األهىي خبيالص  اُـشف األ
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 رلبين ثال ششوؽ!!
 ٛزا ٛى ٓؼىن اُزجغُّذ وآزذادٙ كُ٘ب، وٛزٙ ٍٛ دوُوخ ادلُالد يف ثُذ حلْ!!

 ميَح يف اخلراً:
وبٕ ًبٗذ دوُوخ اُزجغُّذ ؤو ادلُالد ظَِّذ ٓئبد اُغٌ٘ن هبزا اُوذس ٖٓ 

كهب ؤٗب ُؤثشِّشًْ ثلشح ػظُْ ٌَىٕ »الى اُشػبح األمهُخ واُلؼبُُخ ًٔب ثشَّش ادل
 «جلُٔغ اُشؼت، ؤٗٚ وَُُِذ ٌُْ اُُىّ يف ٓذَ٘خ داود سلِِّض ٛى ادلغُخ اُشة

(؛ بال ؤٕ ٛزٙ احلوُوخ اإلديبُٗخ، ُألعق اُشيذَذ، ثيذؤ   11و 13: 8)ُى 
َزوَّض كؼِهب وٗىسٛب يف اُؼبمل إِ الصدَبد اخلـُخ وثشودح احملجخ األخىَيخ  

ظبدهخ ثٌن اُ٘بط. كجذد احلُبح ٓغ اهلل واُوشة ٓ٘ٚ ػغًنح ًَ اُؼغش ثؼذ اُ
ؤٕ ًبٕ االرببد ثٚ ػًِ ٓغزىي ادلغُخ دوُوخ ٓلشدخ، ُزُي مل َزجنَّ ؤٓيبّ  
اُؼبمل بال ثوُخ ٖٓ ربوُن وػذ اهلل ثظهىس ادلغُخ ٓشَّح ؤخشي جبغذٙ اإلذليٍ  

سٙ دبجذ ػظُْ، اُزٌ ؤٌٗشٙ ػُِٚ بٗغبٕ اُوشٕ اُؼششَٖ، دُش عٌُىٕ ظهى
 ودُ٘ئز رشرلغ دوُوخ ذبغُّذٙ ٖٓ اإلديبٕ ب  اُؼُبٕ، وَشي رلذٙ ًَ ثشش.

 (2974)ٌْاٌش 



372 

 

 مسيح التاريخ مسيٌح حي
ٍِ رقىنىٌ إين أَب ...+ »  وأَزى َي

  «أََذ ْى ادلسيخ اثٍ اهلل احلّي.
 (27و 26: 27)ٍذ 

مبُ ٍَالز ادلؽَح وٍورٔ مث قَبٍزٔ حوازس ذبضقةخ روةوح حهَ ةب    
اىزبضخيٌ، وٕب ٕو أصطٕب ادلجبشط ػيي مو اىجشطٍخ قس رؼسَّى مو قَبغ وٍْـق 

، فَنوٌ أُ ّأذص يف االػزجبض ٍب اّزة ي  “ٍؽوع”ثشطً. أٍب ػِ شرظَخ 
ئىَٔ اىزالٍَص ثؼس قَبٍخ ادلؽَح، ثؼس ِػشطح زاٍذ أمضط ٍِ صالس ؼْواد، يف 
رقطٍطٌٕ اىصً أػيْوٓ أصْبء زلبمَز ٌ، مش بزح قبؿؼخ أٍبً ضؤؼبء شةؼت  
اىَ وز وشَوذ ٌ ومزجز ٌ آّزَؼٌن يف ُأوضشيٌَ ٍغ حَّْبُ ضئَػ اىن ْةخ  

نيس ثأدذ غريِ اخلالص، ألٌ نيس اسى آخش حتتذ  ... »وقَبفب ٕنصا: 
 (23 - 6: 5)أع  «انسًبء قذ ُأػطي ثني انُبس ثّ يُجغي أٌ خنُهض.

ىصىل ٍْجغٌ أُ ّيزوذ غبٍخ االىزوبد ػْسٍب ٍطوً ىْب اإلصلَةو حَةبح   
. فَب ّقطأٓ يف ئصلَو اىقسٍػ ٍىت وئصلَو اىقةسٍػ ىوقةب   «ٍؽوع ادلؽَح»

َس يف طٌََ اىزبضٍد، ٍؼوز وٍؼةؼٔ ىْةب   ومأّٔ قظخ ػِ ٍَالز ثشطً َحَس
فًيالد انطفم يسىع اىقسٍػ ٍوحْب اىطؼوه يف ٍؼْبٓ اإلذلٌ اىوبئق ىيزبضٍد، 

جتسُّذ انكهًخ اإلنّ انكتبنٍ يُتز   » “ٍوحْب”ٕو ػْس  “ىوقب”و “ٍىت”ػْس 
 .«انجذء

مصىل يف ٍوػوع ادلود، فجََْب رطوً األّبجَو اىضالصخ قظةخ ٍةود   
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بضٍد اىوطزً اىجشطً ىيَؽَح، ًٍّّْ اإلصلَةو اىطاثةغ   ادلؽَح ٍِ ظاوٍخ اىز
وٍطفؼ ب فوح ٍؽزوى اىزبضٍد اىوطزً، وٍنشف فَ ب ؼط اىوةساء اإلذلةٌ   

 اىصً مشو اىجشطٍخ ثأمجؼ ب ٕنصا:
فهَغ ضؤؼبء اىن ْخ واىوطٍؽَوُ رلَؼًب ... فقبه ذلٌ واحس ٍْة ٌ  + »

ؼطفوُ شَئًب وٕو قَبفب مبُ ضئَؽًب ىين ْخ يف ريل اىؽْخ، أّزٌ ىؽزٌ ر
وال رونطوُ أّٔ ذًن ىْب أُ ديود ئّؽةبُ واحةس ػةِ اىشةؼت     
)اؼزطػبًء ىيطوٍبُ( وال هتيل األٍخ مي ب )ٍؽزويل اىطوٍةبُ ػيةي   
ئؼطائَو(، ومل ٍقو ٕصا ٍِ ّوؽٔ ثو ئش مبُ ضئَؽًب ىين ْخ يف ريةل  
اىؽْخ رْجَّأ أُ ٍؽوع ٍعٍغ أُ ديود ػِ اأُلٍخ )اؼزطػبًء هلل(، وىَػ 

ثم نيجًغ أثُبء اهلل ادلزفشِّقني )كم شؼىة انؼبمل( إىل خ فقؾ، ػِ اأُلٍ
 (63 - 58: 22)ٍو  «وادذ )ادلسيخ(.

 
وٕنصا ّطى وضلػ يف طٌََ األّبجَو مَف ٍيزحٌ اىزبضٍد ثبألثسٍةخ!!  

 وشىل ثبروبح ٍصٕو ىيؼقو ...
فبىزبضٍد مبُ وال ٍعاه ٕو اىزبضٍد، ال حينٌ ئال ادلبػٌ حبوازصةٔ اىة    

واّز ذ، ٍوقَّؼخ ػيي األٍبً واىش وض واىؽٌْن، ومبُ ٍؽةزحَو أُ  ٍبرذ 
 -ٍؼقو اإلّؽبُ أثسًا أُ ٍيزحٌ اىزبضٍد ٍوًٍب ثبألثسٍخ، فَْزظت اىزبضٍد ٕنصا 

واقوًب ػيي ضجئَ حَِّب زلًََب فؼَّباًل شبسلًب ٍزساذاًل  -يف شرض ٍؽوع ادلؽَح 
ادلَذ يف حَبح أثسٍخ ال  يف ػَق أػَبح اهلل واألثسٍخ، حبٍاًل ٍبػٌ اإلّؽبُ

 رعوه وال سبود!!
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ٕو احلس اىصً رْز ٌ ػْسٓ قظخ مو ذيَقخ  -أً اىعٍبُ  -مبُ اىزبضٍد 
ُذيقذ فؼبشذ مث ٍبرذ، ئىل أُ ُوِىَس يف ٍوء اىعٍبُ، ٍوقَّؼًب ػيي اىزبضٍد يف 

ًٍ ٍِ ش ط، وش ٍط ٍِ ؼْخ، ؿوٌو ٍُسػي  ُمزت  «ٍؽوع»ؼبػخ ٍِ ٍوً، وٍو
ىزؼساز اإلٍّّاؿوضً مَواؿِ، ٍْص أىوٌ ؼْخ ذيذ. وٍْص امسٔ يف ؼهالد ا

والزرٔ ٕصٓ وحبؽت ؼهالد األّبجَو ثسأد ريحُّ احلوازس اىؼيَْخ ثاشبضاد 
ٍجسأ ؼطّّ جسٍس ىإلّؽبُ!! ؼطّّ ديزس ثزبضٍد  “انطفم”طبضذخ أُ ْٕب ويف ٕصا 

 اإلّؽبُ ئىل ٍب فوح اإلّؽبُ واىعٍبُ وادلنبُ، ديزس ىَشَو اىؽَبء وذالئق
 اىؽَبء غًن ادلْظوضح، ديزس يف األثسٍخ واهلل! ...

 (:25 - 9: 3وٕنصا ٍؽهّْو ىْب ئصلَو اىقسٍػ ىوقب )
ومبُ يف ريل اىنوضح ضػبح ٍزجسٍِّْ حيطؼوُ حطاؼبد اىيَو ػيةي  + »

ضػَز ٌ. وئشا ٍالك اىطة وقف ٌّٔ، ورلس اىطة أػبء حوذلٌ فربفوا 
ثفشٍح ػظيى ، ف ب أّب ُأثشّْطمٌ ذوفًب ػظًََب. فقبه ذلٌ ادلالك ال زببفوا

ٕةو  خمهِّض ٍنوُ جلََغ اىشؼت. أّٔ ُوِىَس ىنٌ اىَوً يف ٍسٍْخ زاوز 
وٕصٓ ىنٌ اىؼالٍخ ذبسوُ ؿواًل ٍقَـًب ٍؼةهؼًب يف   انشة.ادلؽَح 

ٍصوز. وظ ط ثغزخ ٍغ ادلالك مج وض ٍِ اجلْس اىؽَبئٌ ٍؽجّْحٌن اهلل 
 وقبئيٌن: 

 ع اىؽالًآّس هلل يف األػبيل وػيي األض
 .«وثبىْبغ ادلؽطَّح

مبُ ٕصا احلَسس اىؽَبوً أوه ذطح طبضخ حلسوز اذزظبص اإلّؽبُ 
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وقسضرٔ ػيي اىزأضٍد يف ٍؽزوى اىعٍبُ، فبقزحبً ادلالئنخ ومج ةوض جْةس   
اىؽَبء حملَؾ ضؤٍخ ومسبع اإلّؽبُ شٌء ال ٍسذو يف اذزظبص اىزبضٍد وال 

ا رؼجًن واػةح أُ ادلوىةوز   اذزظبص اىطؤٍخ واىؽَبع اىجشطٌٍن أطاًل!! ٕص
فبئق اىوجوز، ووجوزٓ حبدلب متَّ ػيي ادلؽزوى اىجشطً األضػٌ يف ٍةصوز  
ثَذ حلٌ، اذزطح يف احلبه اىوجوز اإلذلٌ اىؽَبئٌ واّنشف رأصًنٓ اىوؼَّبه 

 يف األػبيل ...
َّخ غبٍخ يف اىغطاثخ، ئش ٍظ ط مَجشّْط خلسٍخ اإلّؽبُ،  ادلالك ْٕب ٍأذص ٍ 

ًء ػِ أواٍط طبزضح ئىَٔ ٍِ اهلل أُ ٍْجّْٔ اإلّؽبُ ئىل ٍةسى أعلَةخ   فَزوىَّي ثْب
، ؼزظو اىجشةطٍخ  “فشح ػظيى”يف ربضٍد اىجشطٍخ، ثظوزٔ ٍوً  “ْزا انيىو”

ادلؽَح ٕو يف ٍؼَؤّ  “ييالد”رؽزَس ٍْٔ ٍؽطَّهتب ػيي مو األضع. فَوً 
 .“خمهِّض”اإلذلٌ ٍَالز 

ّؽبُ مَؽهّْو أٍبً، وىنْٔ يف ادلالك ْٕب ٍسذو وألوه ٍطَّح يف ربضٍد اإل
شاد اىوقذ ٍطفغ اىغـبء ػِ قََخ ٕصا اىعٍِ ادلروٌ يف ؿجَؼخ شىل ادلوىوز، 

ٍؽطَّح ثةٌن  ”و “فطح ػظٌَ”و “ٍوً ذالص”ثبػزجبضٓ ىَػ ٍوً ثشط ثو 
ٍْقؼٌ ظٍبُ األحعاُ، وٍجسأ ظٍبُ  “ادلخهِّض”!! فجََالز ٕصا ادلوىوز “اىْبغ

ُ اإلّؽبُ وٍجسأ ظٍبُ سبهَس اهلل ػيي األضع ادلؽطَّح ئش ٍْقؼٌ ظٍبُ ػظَب
ثواؼـخ اىْبغ، مَب ٕو يف اىؽَبء ثواؼـخ ادلالئنخ ؼواًء ثؽواء!! وٕنصا 

وىنْ ب يف حقَقز ب ثساٍةخ   ،“انيىو”وئُ ثسا يف ثشبضح ادلالك ثساٍخ ظٍَْخ: 
ربضٍد ٍب ثؼس اىزبضٍد، ربضٍد اخلالص األثسً، ربضٍد اىوطح اإلذلٌ اىةصً  

 األضع، وىِ ٍُْةعع ٍِ قيت اإلّؽبُ! ؼَْؽنت ػيي
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وٕنصا فاُ اقزحبً ادلالك ومج وض جْس اىؽَبء ىؼبمل اإلّؽةبُ ٕةو يف   
احلقَقخ وثبىزبيل ثساٍخ القزحبً اإلّؽبُ ىؼبمل اىؽةَبء وادلالئنةخ واهلل، يف   
شرض شىل ادلوىوز اىوبئق حلسوز اىعٍبُ وادلنبُ. أً أُ ٍَالز ادلؽَح مبُ 

ثٌن اىؼبدلٌن: اهلل وٍالئنزٔ، واإلّؽبُ وأحعأّ. ثةسء  ثساٍخ ٍظبحلخ ُػظَي 
 مشف ٍب يف اىؽَبء واؼزؼالُ ٍب ال ٍُطى! ...

وٍِ ادلَالز ثسأ اإلصلَيَوُ ٍإضّْذوُ حلوازس ادلؽَح، وىنِ ال ٍظِ أحس 
أُ اإلصلَو مزبة ربضٍد ٍَُنِ أُ ٍوػغ ػيي ٍؽزوى اىزحيَو واىزحقَةق  

ب وقغ فَٔ ادلإضّْذوُ واىجبحضوُ فؼضطوا يف آّطَّز. ْٕب ذساع اىجظط اىصً ؿبدل
ربقَق شرض ادلؽَح اىصً ؼجق وّجَّٔ مو ئّؽبُ أُ ال ٍقزطة ئىَٔ ثغًن ئديبُ 

(. فأثسٍخ ادلؽَح ٍؽزحَو أُ روقَّغ 34: 8)ىو  «ؿوىب دلِ ال ٍؼضط يفَّ»قبئاًل: 
ػيي ربضٍد ثشطً ثسوُ ػْظط اإلديبُ واإلذلبً اىصً ٍطروةغ ثبىزةبضٍد ئىل   

 وى اخليوز.ٍؽز
واحلق اىصً ال حيزبط ئىل ٍعٍس ئٍؼبح، أُ اإلصلَيٌَن ئظلب أضَّذوا هلل وىَػ 
إلّؽبُ!! أضَّذوا ىزحقَق ٍواػَس اهلل األظىَخ ٍْص اىسٕوض، اى  سبَّذ يف وقز ب 
احملسَّز يف ٍؽوع ادلؽَح اثْٔ اىصً اؼزوزػٔ اهلل أضػًب يف جؽس ٍضو جؽسّب؛ 

ػيي  بء يف األؼوبض ادلقسَّؼخ اى  ّقش ب اىطوح اىقسغادلوػوز ثٔ ثوٌ مجَغ األّجَ
 قيوة األوَّىٌن. وحوظ ب حبطاؼخ ٍشسَّزح ػّّ األظٍْخ ادلزواىَخ حىت ٍوً ظ وضٓ.

فزبضٍد ادلؽَح ٕو ربضٍد اهلل خلالص اإلّؽبُ. وادلؽَح حبس شارةٔ ٕةو   
ٌَن: ميَخ اهلل ىإلّؽبُ، مَب ػجَّط ػْ ب ثوىػ اىطؼوه يف ضؼبىزٔ ئىل اىؼةّّاّ 
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 (2: 2)ػت  «يف ٕصٓ األٍبً األذًنح.اهلل كهًَُّب يف اثُّ »
ومأهنب ربضٍد ٍوقَّغ ػيي  “ادلريِّض”ىصىل فاُ ثسد قظخ حَبح ادلؽَح 

اىعٍِ، يف حوازس حيسُّٕب اىعٍبُ وادلنبُ، ئال أهنب ثبحلقَقخ ٌٕ ٌٕ اؼزؼالُ 
ثسٍخ يف اهلل يف اىظٌََ اىجشطً، اؼزؼالُ اىؽَبء ػيي األضع، اؼزؼالُ األ

 ٍوء اىعٍِ!
اإلصلَو وئُ ثسا مأّٔ قظخ مزج ب أضثؼخ ٍِ األذظبء ادلزرظّْظٌن يف رزجغ 
مو ٍب حسس ثزسقَق، وثؼؼ ٌ ش وز ػَبُ؛ ئال أُ اىطوح اىقسغ ادلية مٌ  
ىإلصلَيٌَن، ثََْب مبُ ٍزطم ٌ ٍظوّْضوُ ادلؽَح ٍِ واقغ ضؤٍز ٌ وذةّّهتٌ  

يف شاد اىوقذ ٍؼجؾ ثْوؽةٔ   وٍشبٕسهتٌ مَب ضأوٓ ودلؽوٓ ومسؼوٓ، مبُ
ػّّ ّوؽٔ مو ٍشبٕسح ومو ذّّح وضثـ ب دبظسضٕب اإلذلٌ يف ئشبضح ذوَخ 
أو ػجبضح روػَحَخ ٍؼيِ ثواؼـز ب ؼط األثسٍخ ٍِ ذاله اىزبضٍد، وؼط غًن 

 ادلْظوض يف ادلْظوض، ثو ؼط اإلىٔ يف اجلؽس!!
ىت أّٔ وٕنصا ال خيوق اإلصلَو يف اىنشف ػِ شرظَخ ادلؽَح اىوبئقخ، ح

ال ٍظؼت ئؿالقًب حىت وال ػيي اإلّؽبُ اىجؽَؾ األٌٍ أُ ٍةسضك ثطوحةٔ   
شرظَخ ادلؽَح ادلزووّْقخ ػيي اىزبضٍد واحلََّةخ ادلةإصِّطح، فةوح احلةوازس     

 وادلالثؽبد، مبثِ اهلل احلٌ يف مو ؼـط ٍِ ؼـوض اإلصلَو.
 -وٕنصا اؼزـبع اىطوح أُ ٍْقو ذّّح اإلصلَيٌَن وٍشبٕسهتٌ َػِجط ّوؽٔ 

ٍْقي ب حََّخ مَب ٌٕ، مَب ضأوٕب واّوؼيوا ّٔب، مَب  -أً ػّّ اىطوح اىقسغ 
قجيوٕب ثوطح ال ٍُْـق ثٔ واؼزوزػوٕب أػَبح ئديبهنٌ، وٍوحْب اىطؼوه ٍوظح 
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ىْب ػِ طسح ٕصا اإلحؽبغ اىصً مبُ ٍَِؽطً فَٔ أصْبء مزبثزةٔ ىإلصلَةو   
 ٕنصا:
ٓ ثؼَوّْةب، اىةصً   اىصً مبُ ٍِ اىجسء، اىصً مسؼْبٓ، اىصً ضأٍْةب + »

شبٕسّبٓ ودلؽزٔ أٍسٍْب، ٍِ ج خ ميَخ احلَبح. فاُ احلَبح ُأظ ةطد،  
وقس ضأٍْب وّش س وطلّّمٌ ثبحلَبح األثسٍخ اى  مبّةذ ػْةس اُة   
وُأظ طد ىْب. اىصً ضأٍْبٓ ومسؼْبٓ طلّّمٌ ثٔ ىنٌ ٍنوُ ىنٌ أٍؼةًب  

ٍَّب شطمزْب ضلِ ف ٌ ٍغ اُة وٍغ اثْٔ ٍؽوع ادل ؽَح. شطمخ ٍؼْب. وأ
 (5 - 2: 2ٍو 2) «وّنزت ئىَنٌ ٕصا ىنٌ ٍنوُ فطحنٌ مبٍاًل.

ىصىل أطجح ػيي قبضب اإلصلَو أُ ٍزَؽَّل ثبىطوح اىصً ٍَُيٌ اىةْض  
وال ٍزهبوظ قؾ ػبٍو اىطوح وٕو ٍْـيق ثبىزبضٍد ضلو األثسٍخ وٍؼّّ ثبدلْظوض 

ػةِ  ئىل اىالٍْظوض، وئال فؽَجقي اىقبضب ربئ ًب يف ٍؼَوُ اىزبضٍد ٍجحش 
 احلٌ وؼؾ األٍواد!!

ئش ٍؽزحَو سببًٍب حبؽت اىزقيَس اىشطحٌ ىإلصلَو أُ ٍسضك اإلّؽةبُ أُ  
ادلؽَح ضةّّ ئال ثبىطوح اىقسغ، مصىل فبدلؽَح ال دينِ أُ ٍؼيِ شارٔ ألحس 
قؾ ئال ثواؼـخ اُة اىؽَبوً. وٕصا ٍنشف ىْب ػِ ٍسى اىظيخ اىؼََقخ 

ىطوح اىقسغ ال ٍِ ج ةخ مَةبهنٌ   اجلوٕطٍخ اىالهنبئَخ ثٌن اُة واالثِ وا
اىصايت فحؽت ثو وٍِ ج خ ئٍنبَّخ اؼزؼالهنٌ، ئش ٍؽزحَو أُ ٍُؼَيِ اهلل ئال 

 منو.
وٕنصا فاُ ذبؽُّس ادلؽَح وٍَالزٓ وزذوىٔ يف طٌََ اىزبضٍد اإلّؽةب   
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جؼو اإلصلَو ٍزْقَّو ثٌن اىزبضٍد واألثسٍخ ثؽ وىخ وؼطٍَّخ فبئقخ ىيؼقو، جبػاًل 
وه اإلزضاك اإلّؽب  ثؼس اىؼعىخ واىغطثخ واالّوظبه ثو واىؼةساوح  اهلل يف ٍزْب

 اىالٍُسَضك. اى  ػبش ب اإلّؽبُ ثؼَسًا ثؼَسًا جسِّا ػِ اهلل اىواحس اىقسوغ ادلـيق
وثصىل ال ٍغَت ػِ ثبىْب قؾ أُ اىزحبً األثسٍخ ثبىزبضٍد اىزحبًٍب واقؼَةًب  

ط ػيي قيت ئّؽبُ قؾ قجةو  ٍيَوؼًب وزلؽوؼًب حَِّب مل ٍُؼطف أثسًا ومل خيـ
ٍَالز ادلؽَح، ئش فَٔ اؼزؼيِ اهلل شرظًَب ىإلّؽبُ! وفَٔ أٍؼًب ُضئةٌ غةًن   
ادلْظوض وُأزضك غًن ادلسَضك، يف طوبد حََّخ ئذلَخ وأػَبٍه ئػهبظٍةخ فبئقةخ   

 رْـق ثظسح شىل االؼزؼالُ.
ِِ ٍسذو اإلصلَةو ػيةي ٍؽةزوى     ٍَ وىنِ ٍيعٍْب أُ ّْجّْٔ زائًَب أُ موَّ 
ِِ ٕو ادلؽَح، ئظلب ٍزهبٕةو   ََ اىزحقَق اىزبضخيٌ فقؾ ثبحضًب وٍسقِّقًب وزليِّاًل فَ
ػْظطًا أؼبؼًَب آذط يف طٌََ ٍسذو اإلصلَو، فبإلصلَيَوُ مةبّوا ٍنزجةوُ   

َح مطة وئىٔ، ٍطؤّ ػّّ اإلصلَو وحيقِّقوُ ربضخئ وػَوهنٌ شبذظخ ضلو ادلؽ
األٍبً حَِّب أٍبً ػَوهنٌ وقيؤٌّ، فرطط اإلصلَو ٍةِ ربةذ أٍةسٍ ٌ، ال    

آٍةِ ثةٔ    “ٍؽوع”مْظوص ٍسقِّقخ ىزبضٍد أٌٍن حينٌ ػِ ئّؽبُ ٍُسَػي 
ئش مبّوا حيبوىوُ جبٕةسٍِ   -اىْبغ يف شىل اىعٍبُ، ثو ػيي اىْقَغ سببًٍب 

أً حقَقخ اىطة ٍؽوع  -ٌ وقيؤٌّ ئضجبع احلقَقخ احلََّخ اىواقوخ أٍبً ػَوهن
ادلؽَح اثِ اهلل احلٌ اىصً ديأل مَبهنٌ ووجساهنٌ وئديةبهنٌ، ٍُطجؼوهنةب ئىل   
روقَؼبهتب اىعٍَْخ حبؽت ربضخي ب اىصً ؼهَّيزٔ شامطهتٌ ثنو ئذالص وأٍبّخ، 
ىنٌ ٍضجزوا ىيَإٌٍْن أُ ٍؽوع ادلؽَح احلٌ اىصً قبً ٍِ ثٌن األٍواد دبهس 

شطوٓ ثؼس قَبٍزٔ ئذلًب ثنو ٍقٌن، أّٔ ٕو ّوؽٔ اىصً ُوِىَس يف ػظٌَ وضأوٓ وػب
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 ثَذ حلٌ وػبؾ يف اىْبططح وثشَّط يف اجليَو وُطيت يف ُأوضشيٌَ.
ىصىل أطجح ىعاًٍب ػيي قبضب اإلصلَو أُ ٍؼغ ٕصٓ احلقَقخ احلََّخ ّظةت  
ػََْٔ قجو أُ خيوع اإلصلَو، وثصىل ٍزهيَّي اىزبضٍد أٍبٍٔ، فبإلصلَو مزبة 

ٍؽوع ادلؽَح  “ثشخض”بُ قجو أُ ٍنوُ مزبة ربضٍد، ىصىل فبإلديبُ ئدي
ٕو اىصً ٍنشف مو أؼطاض اإلصلَو وحيو مو ٍشبمئ اىزبضخيَةخ مقظةخ   
ُمزجذ ٍْص أىوٌ ػبً، ىصىل ضأٍْب وّطى مو ٍوً أُ اإلصلَو ٍُؽزؼيِ ثؼَةٍق  

 وّؼَخ وثظًنح أمضط ىجؽـبء اىقيوة شوً اإلديبُ اىوصَق.
ال ٍُؼيِ احلق اىصً فَٔ مْظطٍخ ػبٍخ ٍنوُ ػيي اإلّؽبُ ػيي أُ اإلصلَو 

أُ ٍقجي ب منٍو أو ٍطفؼ ب منٍو، ثو ئّٔ خيبؿت مو قيت ذـبثًب ذبطةًب  
وشرظًَب، فَؼيِ احلق ىنو ئّؽبُ ػيي قسض قبٍزٔ اىطوحَةخ واؼةزؼسازٓ   

 اإلديب  وقجوىٔ ىيحقَقخ، ئػالًّب ٍزظاًل ٍزالحقًب ٍَْو ٍغ اإلديبُ واألٍبً!
ل فهَس ىقبضب اإلصلَو أُ ٍزقسًَّ ئىل احلقَقخ ادلسوَّّخ فَٔ ٍِ ٍْظبض وثصى

مبرج ب وضوحٔ، وأُ ال ٍؽزقجو اىنيَبد رلطَّزح ػِ اىطوح اىصً فَ ب، وٕصا 
ىَػ رظؼَجًب أو رؼؽُّوًب ٍْب ذببٓ اىقبضب، وىنْٔ ٕو ؼط اإلصلَو ّنشةؤ يف  

أمَسٕب وأذؼةغ  اذزظبض، فاُ أؿبع اىقبضب ضوح مبرت اإلصلَو واىزعً ثز
شْٕٔ ىيحقَقخ، فؽوف رزهيَّي احلقَقخ أٍبٍٔ مَب ضإٓب اىنبرت سببًٍب، وحَْئص 
ؼوف ٍَُػ ثزَبض اىطوح يف اإلصلَو ودبسّْٓ اىؽطًّْ اىصً ٍْـيق ثؼقو اإلّؽبُ 

 ٍؽوع ادلؽَح ٍجبشطح وج ًب ىوجٔ. “شخض”ئىل  “انكهًخ”وقيجٔ ٍِ 
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: 35)ىةو   «ًىا انكزتوفزخ رُْهى نيفه»وٕنصا رزٌ ٍؼهعح اإلصلَو 
 (. وحَْئص ٍزهيَّي اىزبضٍد وٍُؽزؼيِ ادلؽَح ئذلًب ثّّٕبُ اىطوح يف اىقيت!56

مث اٍزسازًا ٍِ شىل، أً ٍِ االّزجبٓ اىشسٍس ىةطوح مبرةت اإلصلَةو    
واالّظَبع احلّط ىيطوح اىقسغ اىصً ٍوجّْٔ اىنيَبد وٍظَغ ب ىَُسذية ب يف  

كهًبد ْزقو ئىل ػطوضح االّزجبٓ ئىل قيت اىقبضب مقوَّح ال ربزبط ىّّٕبُ، ّ
اى  مبُ ٍقوذلب وٍإمِّس ػيَ ب ّٔسوء ووصوح، فجَهطَّز االّزجبٓ  ادلسيخ َفسّ

اىقييب ذلصٓ اىنيَبد ّؽزـَغ أُ ضلػ ثشرظَخ ادلؽَح ّوؽٔ. فبدلؽَح مبُ 
 شارٔ يف مو قوه وميَخ!! يُطقيف احلقَقخ 

ـٔ ثةبهلل، ّةسضك يف   فحََْب ّطٕف اإلحؽبغ ىزنطاضٓ ىيؼالقخ اى  رطث
 أيب»: (2)احلبه ثشؼوض واصق أمَس ؼط ثْوح ادلؽَح األظىَخ هلل، امسؼٔ ٍقةوه 

، «أليبٍْجغٌ أُ أموُ يف ٍب »، «اىؽَبوً ٍوؼو أيب»، «اىصً يف اىؽَواد
أػَباًل مضًنح »، «اىصً أػـب  ئٍَّبٕب أيب»، «ٍؼَو حىت اُُ وأّب أػَو أيب»

 أَثتب ٍب »، «اىنطَّاً وأيباىنطٍخ احلقَقَخ  أّب»، «أيبحؽْخ أضٍزنٌ ٍِ ػْس 
. اىؼالقخ ْٕب ثٌن ادلؽَح واهلل ضلؽَّ ب ثال أٍَّخ طؼوثخ أهنب أظىَخ وأهنةب  «اُة

 فبئقخ ىوػؼٔ اىجشطً وأهنب ٍوجوزح قجو ٍَالزٓ يف ثَذ حلٌ ثنو رأمَس!!
اىنيَبد ْٕب أو ٕصٓ ادلْـوقبد مجًنح وػرَخ حبس شاهتب، وىنْ ب رشًن 

وثال رؼقَس أُ قبئي ب أو ّبؿق ب أمّّ وأػرٌ ٍْ ب، وادلؼىن اىالٕويت ثؽ وىخ 
اىصً رشًن ئىَٔ ٕصٓ االطـالحبد ػََق وذـًن، وىنِ ال ٍظؼت ػيةي  

                                                 
 .47: 25، ٍط 2: 36، 43و :3: 21، 28: 6، ٍو :5: 3، ىو 46: 29، 28: 27ٍذ ( 2)
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اىقبضب أو اىؽبٍغ أُ حيػ أُ اىؼقو اىصً طبغ ب وّـق ب أػَق وأذـط!! 
مصىل فاُ جطأح اىزؼجًن ْٕب فبئقخ ثبىوؼو ػيي مو رظوُّض، وىنْة ب جةطأح   

صقخ وزٍؼخ رقوز ادلْـق ئىل اىزؽيٌَ ثال ػْبء ثأُ ادلؽَح ْٕب ئظلةب ٍةزنيٌَّ   وا
 احلقَقخ وٕو ٍؼجّْط ػِ ّوؽٔ ثؽيـبُ ثال رنيُّف!

حقًّب ئُ ادلؽَح ادلزنيٌِّ يف اإلصلَو ئظلب ٍْـق شارٔ، ٍْـق احلق، ٍْـق اهلل!! 
 ... ادلؽَح ميَخ اهلل!!

مبُ ٍطؼّْر ب ادلؽةَح يف   - أً ثْوَّح ادلؽَح األظىَخ هلل -ٕصٓ احلقَقخ 
أشٕبُ رالٍَصٓ ىْسضك فَ ب ؼط ػالقزٔ اىشرظَخ ثبُة، ٕصا اىؽط اىةصً  

 ؼَنوُ حبس شارٔ واؼـخ رقطُّثْب ضلِ فَٔ ئىل اهلل مأة ىْب أٍؼًب!!
مث ٍؼوز ادلؽَح يف ٍواػغ أذطى ٍإمِّس ػيي حقَقخ أذطى ثبىغخ األعلَخ 

ثشخظّ ورليئتّ إىل انؼتبمل.   اسزؼالٌ يهكىد اهلل واسرجبط رنك وٌٕ: 
روثوا ألّٔ قس اقزةطة  »فنبُ أوه ذـبة مطاظً ىيؼبمل ّـقٔ ادلؽَح ٕو 

(، ٍشًنًا ثصىل ئىل ّوؽٔ. مث أذص 28: 5)ٍذ  «ٍينود اىؽَواد )اهلل(
ػيي ٍسى حَبرٔ ػيي األضع ٍإمِّس وٍشسّْز ػيي أُ ٍينود اهلل قس ثةسأ،  

 - ىإلّؽبُ دبهَئٔ ئىل اىؼةبمل  وأري، وؼَأيت، ٍؼيًْب اّوزبح ػ س ٍينود اهلل
ٍشًنًا ئىل أُ ثزهؽُّسٓ وٍَالزٓ اثزسأ زذوه اإلّؽبُ اىوؼيٌ يف زائطح ٍينود 
ِِ ٍزحس ثٔ  ٍَ اهلل يف شرظٔ، ئش ىجػ ٕو جؽس اإلّؽبُ! وثبىزبيل زذوه مو 
ثبإلديبُ، وٕصا ٍب أمَّسرٔ ادلالئنخ ٍوً ٍَالزٓ حََْب ٕزةف مج ةوض جْةس    

)ىو  «ويف اىْبغ ادلؽطَّح وػهى األسع انسالو األػبيل آّس هلل يف»اىؽَبء: 
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ُْب دخىل األسع واإلَسبٌ يف دانشح رلذ اهلل وساليّ يؼت   (، 25: 3
 دخىل يهكىد اهلل إىل ػبمل اإلَسبٌ.

ٕصا اىزأمَس ظو ادلؽَح ٍشًن ئىَٔ وٍإمِّسٓ حىت ٍوً طيجورٔ وٕو واقف 
 أٍبً ثَالؿػ:

إين أجبة ٍؽوع: أّذ رقةوه   يهك؟أفأَذ إرًا فقبه ىٔ ثَالؿػ: + »
 (48: 29)ٍو  «يهك، ذلزا قذ ُوِنذد أَب وذلزا قذ أريذ إىل انؼبمل ..

ٕصا اىزظطٍح ال ّسضك ذـوضرٔ وَٕجزٔ ئال ئشا رصمَّطّب أّٔ واقةف أٍةبً   
ثَالؿػ، وأُ اىؼيَّخ األؼبؼَخ اى  ؼوف ٍأذص ّٔب ثةَالؿػ يف حَضَةبد   

: 29)ٍةو   «إين يهتك. »ٓ اىقوه: ٌٕ ازػبؤ “ٍؽوع”احلنٌ ىظيت ادلسػو 
48) 

مصىل ال ٍغَت ػِ ثبىْب ادلوبضقخ اخلَبىَخ ثٌن رأمَسٓ أّٔ ٍيل واىظيَت 
شلعوط وٍ ََّةأ!! مث   ادلشاسحٍْظوة أٍبٍٔ واجلْوز ٍؽزؼسوُ ىظيجٔ ومأغ 

ٕو ّْؽي رؼطٍخ اىظ ط واىؽَبؽ واىؼطة ػيي اىطأغ واىجظبح يف اىوجةٔ   
ئ  ٍيل، ذلصا قس ُوِىسُد أّةب،  »ؽَؼٔ ٍظط: أٍبً مو ٕصا ال ٍعاه ادلؽَح ّ

. فبُُ ىْغَغ أػَْْب ئىل حلظخ ٕصا ادلش س ٍِ «وذلصا قس أرَذ ئىل اىؼبمل!!
جسٍس، مث ّطٕف اىؽَغ ىْؽَؼٔ ٍْـق ّٔصا اإلػالُ ادل َت ثظورٔ اىواصةق،  
وحَْئص ؼوف ٍساذيْب ئحؽبغ ئديب  ال ٍْبَقغ قؾ أُ ٕصا حقًّب ٕو اثِ اهلل 

رٔ ٍينود أثسً ٍب ىِ ٍعوه، ىنِ ىَػ قـؼًب ٍِ ٕصا اىسٕط وال وأُ ٍينو
ػيي اىصٍِ ٍِ ٕصا اىسٕط، وئُ مبُ دبَالزٓ ٕو زذو ٍينود اهلل ئىل ػبدلْب، 

 فجَورٔ زذيْب ضلِ ٍينود اهلل يف مسبوارٔ!!
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 واُُ، ػوٌز ػيي ثسٍء:

ؼةس  فَطَّح ُأذطى ضلِ يف ثَذ حلٌ، يف ثَذ ٍزواػغ اؼزأجطٓ ٍوؼف ث
اىوػغ، واىؼصضاء جبىؽخ واىـوو ٍؽوع ػيي حهطٕب، وٕةو اُُ ٍْةبٕع   
اىضبَّخ ٍِ ػَطٓ ئال قيَاًل، اىوقذ ٍؽبء، واىؼزَخ زبٌَّْ زاذو اىجَذ وذبضجٔ 
ّْ ومو ادلسٍْخ، وٍوؼف ضاقس جبواض ادلسفأح، وفهأح ٍشغُّ ّوض شةسٍس   يف احل

ٍُؽطػًب ضلو اخلبضط ىًنى  مبىّّح ديأل زاذو اىجَذ وذبضجٔ. فَ تُّ ٍوؼف 
صلًَب شسٍس اىيَؼبُ وقس وقف يف اىؽَبء فوح اىجَذ سببًٍب ومأّةٔ ٍشةًن   
ثشؼبػٔ حَش مبُ اىظيب، فأزضك ٍوؼف يف احلبه أُ يف األٍط ئػالًّب؛ ومل 
ٍنس ٍسذو ىَرّّ اىؼصضاء حىت مسغ حطمخ يف اىعقبح وجيجخ ٍوبجئخ ػيةي  

ػوء اىْهٌ: قبفيخ ٍِ مجبه  اىجبة. فرطط. وئشا ثٔ ٍطى ٍْظطًا أذَّبشًا ػيي
ٍعضمشخ ٍقوزٕب مجبػخ ٍِ اىؼجَس، وػيَ ب ضجبه شَوخ رجسو ػيَ ٌ ؼََبء 
اىؼظَخ واىِغَْي، أٍطاء ٍِ ادلشطح، فَحـوُ اىطحبه، واىوطح واىجمِشط ديةأل  

 وجوٕ ٌ. وقس ثسا ػيَ ٌ اإلػَبء ٍِ َجطى ؼوط ؿوٍو ٍؼين! ...
وٌو ٍوىوز ّبٕع اىؽةْزٌن أو  مث ٍزقسٍَّوُ وٍؽأىوُ ٍوؼف: ٕو ثبىساض ؿ

زوُ  ثشبضرٔ جبءد ٍِ اىؽَبء، ُأٍٔ ػصضاء، ورنيٌَّ ػْٔ األّجَبء  فأشبض ذلٌ 
ٍوؼف وئطجؼٔ ػيي فَٔ، وأؼطع وأذصٌٕ طبٍزًب زاذو اىساض حَش مبُ 
اىظيب ٍغ ُأٍٔ، وىسٕشخ ٍوؼف ضأى وجٔ اىظيب ٍؼَئًب، ومأُ شؼبػًب ٍِ 

، وُأٍٔ غبضقخ يف اىْةوض، ومةأُ   اىْهٌ اذزطح اجلساض واضرؽٌ ػيي وج ٔ
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 اىؽَبء ٍوزوحخ! ...
فرطَّ آّوغ )احلنَبء( يف احلبه ؼهوزًا، ووقووا أٍبً اىظيب ٍْشةسوُ  
ّشَسًا ٍـطثًب، ثوقبض ٍووح اىوطف، واىوطح ٍـوح ػيي وجوٕ ٌ واىسٍوع 

 رؽَو ػيي حلبٌٕ اىجَؼبء رشغ مبىْوض.
خ، ؼةهس األوه وفةزح   مث رقسٍَّوا ضلو اىظيب، مو أًٍن وػيي ٍسٍٔ ٕسٍ

 مْوظٓ فاشا ٌٕ شٕت ٍططوص مبىصً ُرططَّغ ثٔ رَهبُ ادليوك!
وؼهس اىضب  وػيي ٍسٍٔ ُحّق خبوض أذصوا ٍْٔ وّضطوا ػيي ٍسً اىـوةو  

 فجسا ومأّٔ مبِٕ حيَو ضؼبىخ.
ٍُطَّ، مبى  قسٍَّوٕب ىٔ ٍوً طةيجورٔ، أو   وؼهس اىضبىش وػيي ٍسٍٔ ُططَّح 

 ٔ ىَوً آالٍٔ!ضدبب ٌٕ ثصاهتب حوظوٕب ى
 

ػهيب ػيي ٕإالء احلنَبء وػيي ٕساٍبٌٕ، وػهيب أشّس ػيةي اىةصً   
 أضؼي ٌ وٕسإٌ!

 
وٍطَّح أذطى ّؼوز ػيي شً ذزبً، واىطوح أٍبٍْب ٍْـق ثغةًن ىؽةبُ،   
فبىصٕت يف أٍسً آّوغ! ئُ مبُ حبؽت اىطواٍخ ف و ال ٍعٍس ػِ موّةٔ  

فهى رزىيج ويهىكيخ، ُرىِّج ثتّ  طوح ٍباًل وِغَْي وربََّخ وٕسٍخ، أٍب حبؽت اى
ىَنوُ ادلؽَح طبزقًب زائًَب أثسًا. أمل ّؽةَؼٔ   انطفم وْى يف يهذِ طجيًّب،
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 إين يهك، ذلزا قذ ُوِنتذُد أَتب،  »حباًل ٍْص ؼـوض قيَيخ ٍقوه ىجَالؿػ: 
 .«وذلصا قس أرَُذ ئىل اىؼبمل 

 
ء اىجساٍةخ،  مث ػهيب ػيي اإلصلَو وٍب احزوى، فبىْ بٍخ فَٔ رْؼنف ىزؼٌ

َّٕبجًب روطيل يف ٍُؽط ئىل ذزبً اىطواٍخ.  واىجساٍخ ريقي ّوضٕب قوٍِّب و
 

 وٕنصا ٍَؽطً اىطوح ثٌن اىؽـوض واىنيَبد وٍزْقَّو ثٌن األطحبحبد،
ََِ ارَّجغ اىطوح ىَؽًن يف اىْوض.  فـوىب ِى
 دلضو ٕصا ٍُؽزؼَيِ ؼطُّ ادلؽَح يف اإلصلَو.

 (2226)يُبيش 



 

676 

 

 اإلميان باخلرب واإلميان باخلربة
 ادلُالد كخرب:

َغوَها  (1)ئُ عواَح ادلُالص اىيت َغوَها ىْا اإلصلُو يف األهذاداخ اأُلوىل
 ىرنىُ أؿاؿًا ىإلدياُ تاخلّّ.

 ادلُالد كخربج وششكح:
وىنِ اىظٌ متَّ يف تُد حلٌ َْقئ ىْا اإلصلُو يف ٍناُ آسغ توىعج أػيً 

رلغَّص اىغواَح أو اخلّّ. ففٍ تُد حلٌ متَّ اؿرؼالُ اتِ وأػَق وإٌٔ جضِّا ٍِ 
اهلل توىعج ؿغََّح؛ وىنِ اكرغك يف ٕظا االؿرؼالُ مو دوىاؽ اإلّـواُ   
اخلاعجُح واىضاسيُح، تاىـَغ، واىغؤَا اىؼُُْح، وادللإضج اىؼقيُح، واىيَوؾ  

اىظٌ ماُ ٍِ اىثضء، اىوظٌ  »تاىُض. مَا َقىه اىغؿىه يف عؿاىرٔ اأُلوىل: 
كهًةح  ؼْآ اىظٌ عأَْآ تؼُىّْا، اىظٌ كإضّآ ودلـرٔ أَضَْا ٍِ جهوح  مس

(. ْٕا َغَض اإلصلُو أُ َُضسيْا يف سّّج ػَيُح ٍغ اىغب. 1: 1َى 1) «احلُاج
كخربج ىظىل َْقيها ىْا َىدْا اىغؿىه، وىنِ ىُؾ مشّّ ئصلُيٍ فقط، تو 

ٍ َكةىٌ نكةى   خنربكى تّ نكاىظٌ عأَْآ ومسؼْآ »ٍـيََّح. امسؼٔ َقىه: 
 (3: 1َى 1) «أَؼًا ششكح يؼُا.

األٍغ ْٕا سطًن ىيغاَح ألّٔ َْقيْا ّقيح جضَضج يف ٍفهىً اإلصلُو مشوّّ  
َْرقوو   ىإلدياُ. َىدْا َؼيِ ىْا تىًىح كضَض وذأمُض أُ اخلّّ اإلصلُيٍ َيؼً أُ
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فُْا ئىل داىح كغمح ٍـاوَح سباًٍا حلاىح اىلغمح اىيت اسرّّٕا وػاكوها اىغؿوو   
، «ششكح يؼُةا ىنٌ أًٌَا نكٍ َكىٌ تٔ خنربكى »ـهٌ. امسغ ٍغَّج أسغي أّف
 (3: 1َى 1) «أٍا كغمرْا ضلِ فهٍ ٍغ اِب وٍغ اتْٔ َـىع ادلـُخ.»

ْٕا واًخ االّرقاه ٍِ اخلّّ ئىل اىلغمح، وٍؼغوف أُ اخلوّّ َنوىُ   
تاىنيَح، أٍا اىلغمح فهٍ اؿرؼالُ ودُاج. وٍؼغوف أًٌَا أُ اخلّّ َْروهٍ  

ِّوخ   أيا انششكح فرُرهٍ إىل فشح،ئدياُ وذوضَق ودـة، ئىل  امسؼٔ َى
 (4: 1َى 1) «نكٍ َكىٌ فشدكى كاياًل.»طىل 

اخلرب إىل اخلربج، يٍ اإلمياٌ إىل انششكح، يةٍ  اىُىً ّغَض أُ ّْرقو ٍِ 
 انرظذَك إىل انفشح.

 ونكٍ نُثرذئ تاخلرب أواًل:
اىغواَح اىراعخيُح تو  ٍا ٕى اخلّّ احلقُقٍ دلىًىع تُد حلٌ؟ ال ٍِ جهح

 ٍِ جهح اخلّّ اإلدياين أٌ اىثلاعج اإلصلُيُح؟
 ْٕا ّغجغ أًٌَا ىُىدْا اىغؿىه:

 «.وانكهًح طاس جغذًاوماُ اىنيَح اهلل ... »ففٍ اإلجنُم َمىل: 
 (14و1: 1)َى 

وقوض  احلُاج ُأظهشخ ٍِ جهح ميَح احلُاج فاُ »أيا يف انشعانح فُمىل: 
 «كاَد ػُذ اِب وُأظهشخ نُةا. ُاج األتضَح اىيت وّلهض وطلّّمٌ تاحلعأَْا 

 (6و 1 :1َى 1)
 ٕظاُ يف احلقُقح سّّاُ، وىُـا سًّّا وادضًا:
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اهلل اىنيَح هاع جـضًا. وٕظا أؿواؽ ٍْطوىا اإلديواُ     اخلرب األول:
األعثىطمـٍ ادلؼغوف: ]طثُؼوح وادووضج هلل اىنيَوح   

ِّوووض   m…a fÚsij toà Qeoà LÒgouادلرج

sesarkwmšnh] اهلل »شخض اهلل يثاششج اخلّّ خين . ٕظا
ِـّوض، أو اهلل اىنيَوح   . فنيَوح اهلل  «ظهغ يف اجلـض ادلرج

ِّض، ٕى كشن َـىع اتِ اهلل.  ادلرج
أُ احلُاج األتضَح اىيت ماّد ػْض اِب )سلفُح(، ُأظهغخ اخلرب انثةاين: 

 ىْا )طثؼًا يف كشن ادلـُخ اتِ اهلل(.
ّّ ّوضِّقٔ وّإٍِ تٔ وّْطقٔ ملوهاصج،  ئىل اُِ َا أدثائٍ ضلِ توضص س

 أُ اهلل ظهغ يف اجلـض، وأُ احلُاج األتضَح ُأظهغخ.
 وادلطيىب ٍْا يف ٕظا ادلـاء أُ ّْرقو:

إىل أٌ َـىع ادلـُخ ادلىىىص، أواًل: يٍ خرب ظهىس اهلل انكهًح جغذًَا 
 انششكح يؼّ.

ُأظهشخ  وثاًَُا: يٍ رلشد خرب أٌ احلُاج األتذَح انيت كاَد ػُذ اِب
ِّض ادلىىىص يف تُد حلٌ، نُا  إىل انششكح يف ْزِ أٌ اىنيَح ادلرج

 اىيت ُأظهغخ يف دُاج َـىع.احلُاج األتذَح 
 ػاليح طذق اإلمياٌ تاخلرب:

انثمح مبا َُشجً واإلَماٌ » فهىأٍا تغٕاُ هضا دضوز اإلدياُ تاخلّّ، 
 (1: 11)ػة  «تأيىس ال ُذشي.
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أٌ  -احلظىل ػهً انششكح دمًّةا   أو تغٕاُ وػاليح طذق انششكح،
ىُنوىُ  » “فشح كايم”فأّ َنىُ حبضوز  -االّرقاه ٍِ اخلّّ ئىل اخلّّج 

ٕوا أّوا   ». أو مَا أػيِ ادلالك هغادح ػْض ٍُالص اىغب «فغدنٌ ماٍاًل
َنىُ جلَُغ اىلؼة أّٔ ُوِىَض ىنٌ اىُىً سليِّن ٕوى  تفشٍح ػظُى ُأتلِّغمٌ 

 (11و 11: 6)ىى  «ادلـُخ اىغب.
انفةشح  ”أٌ أّْا ٍضػىوُ ٍِ اهلل يف ٕظٓ اىيُيوح ئىل اىوضسىه يف   

يغ اىظٌ ٕى اىّّٕاُ اىؼَيٍ حلُاج اىلغمح  ،“انفشح انؼظُى”و “انكايم
ِّض تاػرثاعٓ  شخض اهلل األتضَح اىويت  احلُاج وٍغ ادلخهِّض، اىنيَح ادلرج

 اخلالص.ُأظهغخ فُٔ، أٌ 
 خربذاٌ:

ِّض، هذُخ أهنَا سّّذاُ: + كغمح ٍغ اهلل  ُْةا شةشكح   اىنيَح ادلرج
 شخظُح يغ ادلخهِّض،

+ وكغمح يف احلُاج األتضَح اىيت ماّد ػْض اِب 
 أٌ ششكح اخلالص.وُأظهغخ، 

 غري يُفظهرني:
وىنْهَا يف احلقُقح سّّذاُ غًن ٍْفويرٌن، فادلـُخ أػيِ ىْا تىًىح ؿغ 

اإلىؤ   “دأَ”أُ َؼغفىك  “احلُاج األتذَح”ٕظٓ ٍٕ »احلُاج األتضَح تقىىٔ: 
احلُةاج  (. 3: 17)َوى   «احلقُقٍ ودضك وَـىع ادلـُخ اىظٌ أعؿويرٔ 

ألُ احلُاج األتضَح َا أدثائٍ ال دينِ أُ ُذـورؼيِ  يظذسْا اِب واالتٍ، 
 ٍْفويح ػِ ٍوضعٕا وٍوضعٕا اِب واالتِ.
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 ادلغُخ َؼطٍ احلُاج:
طُرّ إر أػ»األتضَح ىْا:  ادلغُخ جاء نُؼطٍ احلُاجوىنِ ٍؼيىً جُضًا أُ 

ٍِ أػطُرّ.  (6: 17)َى  «عهطاًَا ػهً كم جغذ نُؼطٍ دُاج أتذَح نكم َي
دـوة  فهُا يف تُد حلى خربذاٌ، َشَذ أٌ َذخم يف ششكح يؼهًا، 

 صػىج َىدْا اىغؿىه:
أو  “كهًح احلُةاج ”تاػرثاعٓ اىلشوٍ  خربج يغ شخض َغىع، - 1

 .“ادلخهِّض”ميَح اهلل. وأتـط ئدـاؽ ديثِّيها 
ِِ أػطوآ   احلُاج األتذَح، وخربج يغ - 6 ٍَ مؼطُح َؼطُها ادلـُخ ىنو 

 .“اخلالص”اِب. وأتـط ئدـاؽ ديثيها 
 ؿجىص وػثاصج:خربج اجملىط  - 1

هذُخ أُ تُد حلٌ ال ذؼطٍ ئال هىعج ٍوغَّغج جضِّا ىيَشيِّون، ألُ  
 ادلـُخ ْٕا طفو، وأَِ َـىع اىطفو ٍِ اىويُة؟
ؿْىاخ، تاإلًافح ئىل  3 فادلـُخ اؿرنَو هىعذٔ مَشيِّن ػيً ٍضي

 اىويُة مث اىقُاٍح.
ٌُٕ  وىنِ ٕو ضلِ اىُىً أقو ّؼَح أو أقو دنَح ٍِ اجملىؽ اىظَِ أذىا ئىُٔ و

اىلوُىر   ٍِ كؼة آسغ وٍِ تيض آسغ؟ اّظغ وذأَّو يف ٕإالء األٍغاء احلنَاء
وٌٕ َـجضوُ أٍاً طفو، وَقضٍِّىُ ىٔ ٕضاَا ال ُذقضًَّ ئال ىيَيوىك. ىقوض   

ؿْح ػائضًا اىويُة واىقُاٍح. يف احلقُقح ٌٕ ػثضوٓ مَشيِّن،  31 اؿرقطثىا
ٍُغِّا مَيل ومإِ وفاصٌ.  وؿجضوا ىٔ ماىٔ، وقضٍَّىا ىٔ طٕثًا وىثاًّا و
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 فغٌح ػظٌُ: خربج انشػاج، - 7
مث هذُخ أُ احلُاج األتضَح اىيت ظهغخ يف تُد حلٌ ظهوغخ تووىعج   

 ىعهتا ئال يف َىً اخلَـٌن.ٍوغَّغج جضِّا، ألهنا مل ذظهغ ومل ذـرنَو ه
وىنِ ٕو ضلِ طوو ػُىُ أقو عؤَح، وأعواح أقو اّفرادًا ٍِ عػواج  
اىغٌْ، اىظَِ اّفرذد أػُْهٌ يف ٕظا اىُىً ىيـَاء ادلفرىدوح، فقثيوىا   

أهنوٌ   تفغح ػظٌُ، واؿرجاتىا ىضػىج ادلالك؟ دىت «تشاسج احلُاج األتذَح»
 ػيً ٍا عأوٓ ومسؼىٓ. ىقوض  طٕثىا ٍـغػٌن وأسّّوا، وػاصوا ديجِّضوُ اهلل

 خربج اخلالص ػُاًَا!قثيىا 
 كُف َذخم إىل اخلربج اأُلوىل:

َغىع تاػرثاسِ  “انطفم”وكُف أدخم يف ششكح دَُّح فؼَّانح يغ ذقىه: 
 ادلخهِّض؟

ٕظٓ يف اىثضاَح ذثضو ومأهنا سّّج هؼثح، ألُ اخلالم ٍغذثط تاىوويُة  
 واىضً، فنُف ّقغهنَا تاىطفىىح؟

ػاللح ّـَغ ػِ اىقضَـح ذغَؼا اىوغًنج، اىيت مل َثيغ أدض ئىل  وىنِ أمل
ذشَةضا انطفةم   ”دىت ُصػُد يغ ادلغُخ ادلخهِّض يف لايح طفىنرّ يثهها، 

وىقض أثثرد يف دُاهتا وٍىهتا أهنا ماّد ػيً ػالقح سالهُح دَُّح  .“َغىع
 وفؼَّاىح وٍثَغج دقًّا ٍغ َـىع ادلويىب يف قاٍح طفىىرٔ!!
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 يٍ طفىنح ادلغُخ طفىنح سودُح،عىف َغرًذ 
 َذخم هبا يهكىخ انغًىاخ:

إٌ مل َشجغ وَظري يثم األطفةال  مث ٍؼيىً ٍِ وهاَا اىغب َـىع أّٔ 
(. واُِ َثوضو أُ أػظوٌ   3: 18)ٍد فهٍ َذخم يهكىخ انغًىاخ 

ألَّ ال وعةُهح نُةا   وأهؼة ىغؼ أٍاٍْا قاعب أُ َنىُ ٍفهىًٍا وزليىاًل، 
ري أطفااًل نكٍ َذخم يهكىخ انغًىاخ حبغةة  إطاللًا ميكٍ هبا أٌ َظ

ششؽ انشب َغىع، إال أٌ َظُغ ػاللح وششكح دَُّح يغ انطفم َغىع، 
ألُ ٍِ طفىىح ادلـُخ ؿىف ّـرَض طفىىح عودُح هاصقح. وحبضوز ٍثوو  
ٕظٓ اىلغمح اىثـُطح اىـهيح احلَُّح اىفؼَّاىح ٍغ ادلـوُخ ؿوْضسو، صوُ أُ   

 ؿغ ادلينىخ اىظٌ ال ُذفرخ أتىاتٔ وال ّضعٌ، يف ؿغ اىويُة واخلالم، مث
 ُذفلُّ سرىٍٔ ئالَّ ىألطفاه.

 يىاجهح يغ انطفم َغىع، ولىج ختشج يُّ:
وٕنظا َا أدثائٍ ؿرظو تُد حلٌ قوح ىإلدياُ خبّّ ٍُالص َـىع ئىل أُ 
ّضسو يف ػالقح وكغمح دَُّح ٍغ اىغب َـىع يف قاٍح طفىىرؤ، ودُْذوظ   

ىىْا وقيىتْا، ىِ ذوثخ ٍناُ ٍُالص اىطفوو  ؿررغَُّغ هىعج تُد حلٌ يف ػق
ؿْح، تو ٍناُ ٍُالص دُاج وِػِلغج جضَضج ىْا ٍغ اىغب  6111َـىع ٍْظ 

يف قاٍح طفىىرٔ، ِػلغج ّـرَض ٍْها قىَّج تغاءج، وقىَّج طهاعج، وقىَّج تـواطح  
دَُّح وفؼَّاىح، ّضاوٌ هبا جغاداذْا ادلَُرح اىيت ظلد وموّّخ ٍوغ األَواً    

 سد وقادد ٍغ اىؼثغاخ واىلهىاخ.واىـٌْن، وكا
ِِ يل  اىطفو اىُىً َُلغا ػيً ػقيٍ وػيً قييب، ىُثوضِّص   تىجّ َغىعٍَ
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 مَّّائٍ واػرضاصٌ تظايت وذؼظٍَُّ تؼيٍَ وٍؼغفيت!
ِِ يل  اىطفو اىُىً ذغّى ئيلَّ ىرـرقغ يف أػَاقٍ، فُرطهِّغ قييب تؼني َغىع ٍَ

 وًًَنٌ وذغقِّق ٍلاػغٌ!
ِِ يل  اىطفو ووصاػرٔ، ألؿرَض ٍْها دضَثٍ وفنوغٌ   ترىاػغ َغىعٍَ

 وؿيىمٍ وػثاصيت وديب جلَُغ اىْاؽ!
ِِ يل  اىطفو وتـاطرٔ، أُلغُِّغ هبا مو دُايت وُأجضِّص هبوا  ترباءج َغىع ٍَ

 ػهىصٌ وآٍايل وأسطط ػيً ٕضإا مو ٍـرقثيٍ!
ضلِ ٍضػىوُ يف ٕظا ادلـاء ادلثاعك أُ ّوْغ كغمح دُاج ٍوغ َـوىع   

قُقُح ّـرَض ٍْها مو شلُؼاخ وهوفاخ طفىىوح اىوغب    اىطفو، كغمح د
ادلثاعمح، مقىج زبغج ٍْٔ، ّـريَها ٍْٔ َىًٍا تُىً وظلاعؿوها يف دٌوغذٔ   
ودبؼغفرٔ وذىجُهٔ، ّـرشضٍها يف ٍىاجهح مو اىظغوف واىوؼاب وّضاوٌ 

َغةؼذ أَفغةُا   هبا مو ػُىتْا وأٍغاًْا اىْفـُح خلالهْا، وفىا ٕظا مئ 
اىؼجُثح دقًّا، وادلَيىءج قىج وفؼاىُح، ىرجضَوض سيقرْوا،   جذِّا هبزِ انطفىنح 

 وىفرخ تاب ادلينىخ أٍاً وجىْٕا.
أمل َـثق ئكؼُاء اىْيب يف اىقضمي ٍثلِّغًا هبظا اىطفو اىغئُؾ تاػرثاعٓ ٍوضع 

وذنىُ اىغَاؿح ػيً مرفٔ، ألَّ َىنذ نُا ونذ وَُؼَطً اتًُا، »ؿالً وئؿؼاص: 
ًا قضَغًا أتًا أتضًَا عئُؾ اىـالً. ىَْوى عَاؿورٔ   وَُضػً امسٔ ػجُثًا ٍلًنًا ئذل

 (7و 6: 9)ئف  «وىيـالً ال هناَح!!
 ٍا ٍؼىن ٕظا؟
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ََٕة ىْا  ٕظا ٍؼْآ أُ اهلل ًَِ ٍا وٕثٔ ىْا يف كشن َـىع ادلـُخ، و
ٕظٓ اىقاٍح ؿرغثها تو قض . «َىنذ نُا ونذ وَُؼطً اتًُا»قاٍح طفىىرٔ اىؼجُثح 

 ومو سوثها ومو تـاطرها اىفؼَّاىح ادلإثِّغج اىؼجُثح.وعثرها اىثلغَح تنو غْإا 
ال ىنٍ ّرـيًَّ هبوا   كم ِغًَُ انطفىنح اإلذلُحَا أدثائٍ، ضلِ اىُىً وعثْا 

مَا ذرـيًَّ األؿغج تاتِ هغًن َىىض ذلا، مث ئط َلُز ذْـً طفىىرٔ، تو ىنٍ 
مل مئ ذبضِّص ذثقً ٍؼْا ٕظٓ اىقاٍح دىت ئىل ٍْرهً كُشىسرْا وكُشىسح اىؼا

حبوض طاهتوا    ألهنا لايح إذلُح فؼَّانحعوح اىثلغَح وُذشِوثها ٍِ َىً ئىل َىً، 
مقاٍح اىويُة، ميها ُىطف، ووصاػح، ودْى، وتـاطح قاصعج تاىفؼو أُ ذغُِّغ 

أٌٍن ٕى اهلل اىظٌ تؤ ُصػُورٌ ئىل   »يف أػَاا ًٍناثْا األسالقٍ واىـيىمٍ 
 (9: 1ى م1) «كغمح اتْٔ َـىع ادلـُخ عتْا.
 كُف َذخم إىل اخلربج انثاَُح:

مُف ّضسو يف كغمح دَُّح فؼَّاىح ٍغ احلُاج األتضَح اىيت ماّد ػْض اِب 
 وُأظهغخ ىْا اىُىً دبُالص َـىع؟

، “دُواج اهلل ”ْٕا هؼىتح ّىص أُ ّوؼَيها أواًل، فاحلُاج األتضَح ٕوٍ  
 فنُف دينِ أُ ذضسو يف اإلّـاُ؟

 ح؟ٍا ٍٕ احلُاج األتضَأواًل: 
ذرؼخ نُا يف لُايح ستُا ئُ أتـط ذؼغَف دبإُح احلُاج األتضَح يف طثُؼرها 

َغىع ادلغُخ يٍ األيىاخ، فذُاج ادلغُخ تؼذ لُايرّ يٍ األيىاخ ذؼطُُا 
وأظهغهتوا ىْوا   طىسج ػٍ احلُاج األتذَح ادلىجىدج أو انكائُح يف ادلغُخ 
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ؼض اىقُاٍح، تو ئهنا ماّد اىقُاٍح. وىنِ احلُاج األتضَح مل ذثضأ يف ادلـُخ ٍِ ت
ٍىجىصج فُٔ ٍْظ األػه، ومل ذْقطغ ٍْٔ دىت توادلىخ، وىنْوها ظهوغخ    
ٍُلإضج يف اىقُاٍح اىيت  واؿُرؼيْد ػيًْا وجهاعًا توىعج ٍيَىؿح وٍْظىعج و

 قاٍها اىغب ٍِ تٌن األٍىاخ.
ئطُ، فاحلُاج األتضَح دُاج ال ٍىخ فُها، وال ؿيطاُ ىيَىخ ػيُها، دُاج 

 رح، دينِ أُ ُذْظغ وُذلإض وُذيَؾ وُذَاعؽ!غًن ٍائ
، “دُاج كشوُح”وىنِ احلُاج األتضَح ال دينِ أُ ذىجض دبفغصٕا فهٍ 

ال ذىجض تضوُ كشن اهلل، مَا أُ احلُاج األعًُح أٌ اىؼٍُْح ال دينوِ أُ  
ذىجض دبؼؼه ػِ اىفغص احلٍ ؿىاء ماُ ئّـاًّا أو دُىاًّا أو ّثاذًا؛ ألُ احلُاج 

ٍؼًا واىغوح اىقضؽ  “دُاج اِب ودُاج االتٍ”ٍٕ  ،“دُاج اهلل” األتضَح ٍٕ
 درًَا، ألُ اىغوح اىقضؽ ٕى عوح احلُاج.

فاحلُاج األتضَح ظيَّد سلفُح يف اهلل، ألُ اهلل اِب مل َغٓ أدض قط، ئىل أُ 
ُوِىَض ادلـُخ وىثؾ جـضًا تلغًَا، وادرىخ احلُاج األتضَح احلُاج اىثلغَح أًٌَا، 

ألوه ٍغَّج ػيً األعى دبوُالص ادلـوُخ يف جـوض     “ُاج األتضَحفظهغخ احل”
 تلغٌ.

وٕظا أطثذد احلُاج األتذَح لاتهح أٌ ذىجذ يف جغذ اإلَغاٌ!! ئطُ، 
 ٍا مت يف تُد حلٌ.

واُِ ّؼىص ئىل َىدْا اىغؿىه يف عؿاىرٔ وّـوَغ مُوف َوضػىّا    
وّلوهض  وقض عأَْا احلُاج ُأظهشخ فاُ »ىيلغمح يف ٕظٓ احلُاج األتضَح: 
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اىوظٌ   تاحلُاج األتذَح انيت كاَد ػُذ اِب وُأظهشخ نُةا. وطلّّمٌ 
)يف ٕوظٓ  نكٍ َكىٌ نكى أَؼًا ششكح يؼُا عأَْآ ومسؼْآ طلّّمٌ تٔ 

 (3و 6: 1َى 1) «احلُاج(.
 واٌِ يا ٍْ انششكح يف ْزِ احلُاج األتذَح؟

ٍوغَّج  َْثغٍ أواًل أُ ّفذن ٍاطا ماّد احلُاج األتضَح يف ادلـُخ؟ ّؼىص 
أسغي ىُىدْا اىغؿىه يف عؿاىرٔ، ىْغي ٍاطا ماّد احلُاج األتضَح اىيت عأوٕا 

تاحلُاج وخنربكى وقض عأَْا وّلهض »ودلـىٕا وكإضوٕا يف ادلـُخ، َقىه: 
وْزا ْى اخلرب انزٌ مسؼُاِ يُّ األتضَح اىيت ماّد ػْض اِب وُأظهغخ ىْا: 

 (5و 6: 1َى 1) «.وخنربكى تّ أٌ اهلل َىس ونُظ فُّ ظهًح انثرح
 احلُاج وانُىس واحلة،

 انؼامل وانظهًح وانثغؼح:
ٍٕ ػْض َىدْوا اىغؿوىه   انششكح يف احلُاج األتذَح ئطُ، فاىضػىج ئىل 

 .“انُىس”دػىج نهششكح يف 
يا ٍْ انؼاللح تني ٕظٓ يف احلقُقح َّْقيح غغَثح ػيً أطٕاّْا ّىػًا ٍا، ألّٔ 

 ىغؿىه وَؼغِّف اىْىع ٍغَّج أسغي ٕنظا:َؼىص َىدْا ااحلُاج األتذَح وانُىس؟ 
وؿينْا يف اىظيَح ّنظب وىـْا ّؼَوو  ششكح يؼّ ئُ قيْا ئُ ىْا + »

إٌ عهكُا يف انُىس كًا ْى يف انُىس فهُا ششكح تؼؼُا احلق، وىنِ 
 (7و 6: 1َى 1) «يغ تؼغ.

اىـإاه أًٌَا: ٍا ػالقح احلُاج األتضَح تاىْىع واىظيَح؟ ٕوظٓ َلوغدها   
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 ىه ّفـٔ تىًىح أسًن ٕنظا:َىدْا اىغؿ
ٍا ٕى دق فُٔ وفُنٌ أُ اىظيَح قض ٌٍد واىْوىع احلقُقوٍ اُِ   + »

 (8: 6َى 1) «ٌٍَء.
 واًخ أُ اىظيَح ٍٕ ػامل اخلطُح واىْىع ٕى تّغ ادلـُخ.

« +  ِِ ٍَو ِِ قاه ئّٔ يف اىْىع وٕى َثغُي أسآ فهى ئىل اُِ يف اىظيَح.  ٍَ
ِِ َثغي أسآ فهى َُذة أسآ َثثد يف اىْىع وىُؾ فُٔ  ٍَ ػثغٌج. وأٍا 

يف اىظيَح ويف اىظيَح َـيل وال َؼيٌ أَِ ديٌٍ ألُ اىظيَح أػَد 
 (11 - 9: 6َى 1) «ػُُْٔ.

 ْٕا َغتط َىدْا اىغؿىه عتطًا زلنًَا تٌن احلُاج األتضَح، واىْىع، واحملثح.
 - أٌ احلُاج األتذَح وٍْ دُاج اهلل ٍْ َىس خانضٍا ٍؼىن ٕظا: ٍؼْآ 

ومو ٍؼاٍالذٔ ومو أسظٓ  َىس خمفٍ ػٍ ْزا انؼامل، -ال َُضًَّ ٍْٔ قط ّىع 
 ال ميكٍ االلرشاب يُّ إال تاحملثح اخلانظح.وػطائٔ، 

 احملثح يذخم نهُىس واحلُاج األتذَح:
ٍِ حية َذخم يف َىس اهلل، َذخم يف احلُاج األتذَح، َةذخم يف   كم َي

ِِ  وادُاج اهلل، َذخم يف انششكح يغ اِب واالتٍ.  ٍَو ىؼنؾ هذُخ مو 
يف اىظيَح، دبؼىن أّٔ َـرذُو أُ َضسو احلُاج األتضَح أو َـيل َؼُق َثغي 

 يف ّىع اهلل.
الدظ أُ احملثح ىُـد ٍٕ اىْىع وىُـد ٍٕ احلُاج األتضَوح، وىنْوها   

يف  َثثةد يف اىْىع، مث  َذخمٍضسو ىيْىع وٍضسو ىيذُاج. فاىظٌ حِيةُّ، 
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 احلة ْٕا ٍضسو ىيْىع واحلُاج. .فُؼُش يف احلُاج األتذَحاىْىع، 
 أَا ْى َىس انؼامل:

نمذ دخم انُةىس إىل  فاىُىً ُوِىَض ادلـُخ واحلُاج األتضَح ُأظهغخ فُٔ وتٔ، 
ئُ جاػ ٕظا اىرؼثًن. ىوظىل  انؼامل، نمذ ُوِنَذخ احملثح، نمذ ُوِنَذخ انمُايح، 

ىو َىس فانُىو ْى َ(. 16: 8)َى  «أّا ٕى ّىع اىؼامل»ّـَغ ادلـُخ َقىه: 
انؼامل، انؼامل اعرؼاء تُىس نُظ يٍ ْزا انؼامل. ودُاج اهلل عةكُد أسع  

 انكةزب أٍا اىؼامل فطثُؼرٔ ٍظيَوح؛  اإلَغاٌ واحتذخ تطثُؼح اإلَغاٌ، 
 انُجاعةح ظيَح،  انظهىظيَح،  انُمًحظيَح،  احلغذظيَح،  انثغؼحظيَح، 

 ظيَح، ومو دغمح ال ذىهِّو ئىل اهلل ظيَح!
 فأصسو احلُاج األتضَح وّىع اهلل ئىل اىؼامل، مَا َقىه ادلـُخ صسو اىؼامل

(، 4: 1)َى  «َىس انُاطماّد احلُاج واحلُاج فُٔ ماّد »اىقضَؾ َىدْا: 
(، وظيَح اىؼامل مل ذفهٌ ادلـُخ. أٌ أُ مو 5: 1)َى  «اىْىع ٌٍَء يف اىظيَح»

ِِ َؼُق يف ظيَح ٕظا اىضٕغ ال َـرطُغ أُ َنرلف ّىع احلُاج األتضَ  ح.ٍَ
يؼىن اُِ وًذد صػىذْا يف ٕظٓ اىيُيح أَها األدثاء، اُِ َرٌخ أٍاٍْا 

ئطُ ٕوٍ   انششكح يف احلُاج األتذَح انيت يف ادلغُخ ادلىنىد يف تُد حلى.
شةشكح يف  اىطفىىح اإلذلوٍ،  ششكح يف َىس كغمح يف دُاج َـىع اىطفو، 

 اىثـُط واىفائق ىيطثغ اىثلغٌ.احلة اإلذلٍ 
 اِب حية االتٍ:

(. ٕنظا أػيوِ ىْوا   35: 3ؼيىً َا أدثائٍ أُ اِب حية االتِ )َى ٍ
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ادلـُخ ػِ ؿغ احلة ادلْـنة فُٔ كشوًُا ٍِ اِب. واىُىً ذْفرخ أػُْْوا  
دة اِب ىالتِ، ٕظا اىنْوؼ اإلذلٍ اىظٌ  «َُثىع ْزا احلة اإلذلٍ»ػِ 

اؿرىصػٔ اهلل تنو ؿغ احلنَح يف تُد حلٌ، يف كشن َـوىع ادلـوُخ،   
ألّفـْا ٍْٔ تال كثغ وتال مُو. ضلِ ٍضػىوُ يف ٕظٓ اىيُيح حبـة ىْغرغف 

أيا ششكرُا حنٍ فهٍ يةغ اِب  »عؿاىح َىدْا اىغؿىه ئىل ٕظٓ اىلغمح: 
ػَُق، أػَق ٍِ ػًُك (. ٕظا اىقىه 3: 1َى 1) «ويغ اتُّ َغىع ادلغُخ

 مو ٍا ّروىَّعٓ.
 ٌ َوغتط   َىدْا اىغؿىه َضػىّا ؿغِّا ئىل اىضسىه يف كغمح احلة اىوظ

ألٌ انشوح انمذط ْةى  اِب تاالتِ، وواًخ أّٔ مل َظمغ اىغوح اىقضؽ، 
 فؼم انششكح ووعُطها ويادج احلة اإلذلٍ وَاسْا.

 ْذَح يٍ انغًاء يؼثأج حبة اِب نالتٍ:
ادلغُخ دخم إىل ػادلُا ويؼّ كم دة اِب!! ْزا انرظىُّس دمُمةٍ  

 وْى كفُم حبذ راذّ أٌ َشؼهُا َاسًا!!
فثاىرايل ، “انطفم”ْا أّْا يف ٕظٓ اىيُيح ّرؼاٍو ٍغ َـىع وٍِ دـِ دظ

دينِ أُ ّغروة كُذًا ٍِ ٕظا اىنْوؼ، مْوؼ احلُاج األتضَح تنو ٍظَّسغاهتا 
اإلذلُح وأرلاصٕا اىـَاوَح، مْوؼ اىْىع واحلة واىثـاطح اىيت ذطأ ظيَح ٕظا 

فُـىع واذلاوَح، ّغروثٔ تثـاطح وتال سىف وال دظع، اىضٕغ وذضوؽ ادلىخ 
 اىطفو ؿهو ادلؼاٍيح جضِّا.

كغمح »وىنٍ ّـهِّو اىضسىه يف ٕظٓ اىلغمح أٌ كغمح احلُاج األتضَح 
كغمح ٍغ اِب وٍغ »، اىيت َؼثِّغ ػْها َىدْا اىغؿىه تقىىٔ: «احلة اإلذلٍ
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ْى طادة ادلثادسج، فًةا  ، َيؼً أُ ّْرثٔ جضِّا أُ اهلل «اتْٔ َـىع ادلـُخ
فاهلل ٕى اىظٌ تاصع تاعؿاه اتْؤ   ٍ نهًفاجأج:ػهُُا إال أٌ َكىٌ يغرؼذَ

ٍىىىصًا صوُ ؿإاه ٍْا، واىقوض األؿاؿٍ أُ َؼيِ  طاذٔ ٍِ ذيقاء طاذٔ، اهلل 
َقضًِّ ّفـٔ تْفـٔ، َقضًِّ دُاذٔ تاؿرؼالُ ٍفاػُيوها. اهلل َوضػى اإلّـواُ    
ىيلغمح ٍؼٔ. اهلل هادة ادلثاصعج يف تُد حلٌ، فهٍ سّّج ُػظًَ ٍؼغوًح 

 .رلَّاًّا
دػىج ذُاصنُح، غاَةح يف االذؼةاع، نكةٍ    ٍُالص اتِ اهلل يف تُد حلٌ 

 .«انششكح يغ اِب واالتٍ»َرشجَّغ اإلَغاٌ وَذخم ْزِ انششكح 
مث أىـْا ضلِ ْٕا ٍغَّج أسغي ربد تيىطاخ شلغا وئتغإٌُ جاىؾ ٍرغاسٍ 

(، وئطا اهلل َقضًِّ ّفـٔ 1: 18)ذل  «وقد دّغ اىْهاع»مَا َقىه اىنراب: 
 تغإٌُ وَؼطٍ وػضًا تاحلُاج يف ػٍاهنا؟إل

أو أىـْا ضلِ ْٕا أًٌَا أٍاً اىُؼيَُّقح وٍىؿً َـًن ٍرثاطذًا سيف غَْاذٔ، 
وفجأج َؼيِ اهلل ػِ ّفـٔ دلىؿً مْاع يف ُػيَُّقح وصػىج ؿوغَؼح ىيَقاتيوح   

 الؿرؼالُ ؿغ اخلالم تنو أتؼاصٓ اىقغَثح واىثؼُضج؟
ج وهادة ادلفاجأج، وطىىب دلِ اؿرؼض ٕظا ٕى اهلل صائًَا هادة ادلثاصع

 ىيضػىج وَُّٕأ ّفـٔ ذلا، فاُ اىـُض َأيت صائًَا ئىل ُٕنئ تغرح!!
فاهلل اىُىً َضػىّا تال أٌ ٍقضٍِّاخ ٍِ جهرْا ىقثىه كغمح احلُاج األتضَح 
ٍؼٔ كشوًُا، يف اتْٔ احلثُة واىىدُض َـىع ادلـُخ، ىْوضسو يف كوغمح   

دلْـنة ٍِ اِب يف اتْٔ ّأسظ ٍْٔ تال ٍواّغ  اىْىع واحلة اإلذلٍ األتىٌ ا
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 وتال دضوص.
ٕظا ٕى ِغًَْ تُد حلٌ اىفائق ادلؼَيِ اىُىً ىثين اىـّغ، ىْا، ضلوِ اىوظَِ   

 ؿهغّا وقيىتْا ٍيرهثح ّْرظغ دقْا ٍِ ٕظا اىِغًَْ ادلرضفِّق.
 فقض هاع ًٍناثْا اىثٌَن األتضٌ.

 (1222)َُاَش 



292 

 

 وُيدعى امسه عمانىئًل
 «اهلل معنا»الذي تفسريه 

بر ّجض ّٓ دفٌ خٌىفُص وعمو فجض اإلًغاى أى حيُا هـ اهلل، ّٕذِد 
حٌااص  اهلل   ها     يف خدلخدٌفص وخٌعْذٌِّ، وُىشح خدسجًد ّٓ دنشش خهلل، 

 الذُىس وجا  إلٌُا لُذُا هقٌا.
 ٌ ظفغًنٖ خهلل ِْٕد.خٌز “فواًىئُ ”٘زخ ٘ى خٌعجغُّذ و٘زخ ٘ى ُِٗد خدلغُخ 

 هي ادلىث والؾلوت إىل احلُاة والٌىس:
ضلٓ ٍُْٔ ؤٔٗ لذ ُدىُ ًٍّ خٔٔغدْ زددلىض بصخء خٌعْدذٌِّ، و٘ىدزخ   
دخً خدلىض بىل خٌْدمل وعدد خدلىض وعددض خٌٍَّص ًٍّ ّمً خٔٔغددْ  
ولٍسٗ، وّد ٍُْٔ دتدًِد ؤٔٗ مبُٗد خدلغُخ لذ و٘ر خهلل خحلُدش خْزذَص ِدشةش  

ٌٕٔغدْ ّىك خدلىض، ودخٍط خحلُدش خْزذَص وؤؽشق ٔدىس خهلل   ؤخشي
ًٍّ خٌْدمل ِشةش ؤخشي يف ؽخـ خدلغُخ ٌُنٍء ٌٕٔغدْ ِٓ دخخٍٗ، ويف 

 ّمٍٗ ولٍسٗ، ىشَك خحلُدش وخخلٍىد.
 عٌت: 0055سدلت اِالم لبين اإلًغاى 

وٌىٓ ودٔط سدٍص خٔٔغدْ ِٓ خحلىُ زددلىض ًٍّ آدَ بىل ٘سص خحلُددش  
سذ خحلُدش، وِٓ ٍٍّص خٌْقُدْ ٌىفدَد خهلل خٌيت ظشدةي فُهد آدَ سؤط  مبُٗد

خجلٕظ خٌسؾشٌ بىل ٔىس خٌيدّص خٌيت لذِهد خٖزٓ خٌىدُذ ٌّذ ّٕةدد وددزٓ   
خٔٔغدْ، سدٍص ىىٍَص جذًّخ حبغر خٌضِٓ، وؽدلص ؤلقً ِد َىىْ خٌؾدمدء  
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ىٓ مل ظىٓ ًٍّ ِغعىي خدلْدٔدش وخَِٖ وخٌذِىُ ّرب خْجُدي وخٌذ٘ىس، وٌ
٘زٖ خٌشدٍص خدلنُٕص وإهند زٗ دذود، زً ودْ ىىذلد خٌضِين زلغىزًد ٌذي خهلل 
زدَْدَ وخٌغدّدض وّّمهد خدلإعدوٌ ودْ زلغىعًد وِذسوًد ٌذي خهلل، زدً  
وودْ خهلل ِؾدسوًد ٌٕٔغدْ يف وً ِد ّدٔدٖ وظندَك زٗ دغر بّدْٗ خهلل  

 (9: 36)بػ  «قهُ.يف وً مُمهُ ظندَك وِٗن دنشظٗ خَّ»خٌقشَخ: 
 َوَهضاث هي الٌىس فرب ؽالم الذُىس:

ٌزٌه ؤفسخ ِٓ ؤٔغر خِْىس ٌسٕدء بديدٕٔد خجلذَذ وّٗلعٕد خجلذَذش زدهلل، 
ِةً ؤذسط ؤىشِّس خٌذسخعص وً َىَ يف ِشخدً سدٍص زاط خٔٔغددْ   ؤْ ٔعإ

ض زدٗ  وؽمدجٗ ٘زخ، ّرب خدلشخدً خدلعْذِّدش خٌيت ِشة هبد خٔٔغدْ، دىت خعدعمشة 
 خدلغًنش ؤخًنًخ يف زُط حلُ.

زً وؤفسخ ِٓ خحملعةُ ٌىٍ ٔغعمسً خرب ُِٗد خدلغُخ يف دذود دجّدٗ  
خحلمُمٍ ومنعٍث زىً ٍِحٗ خٔذلٍ خٌزٌ خيقٕد ِٕٗ، وٌُىىْ ٌٕد خحلك وخٌمدىش  
يف بّيدء خجملذ خحلمُمٍ هلل ِِ خدلٗجىص يف خّْديل يف ٘زخ خٌُىَ، وحيً خٌغَٗ 

دٕٔد خٌشودٍ وً ؤَدَ دُدظٕد، ٍُّٕد ؤْ ْٔرب ّسىسًخ عشًَْد ًٍّ وخدلغشةش يف وُ
ِشخدً ٘زٖ خٌشدٍص خٌيىٍَص خٌؾدلص خدلنُٕص، ِٕز ؤْ فذس خحلىدُ خٔذلدٍ   
زددلىض ًٍّ آدَ ووً زؾش، بىل ؤْ فذسض خٌسؾدسش مبُٗد خحلُدش خْزذَدص  
ٌٕٔغدْ يف ؽخـ َغىُ خدلغُخ يف زُط حلُ: وبٌُه ؤَهد خٌمدست خٌْضَدض  

 زٖ خٌٕقىؿ ًٍّ خٌعىخيل:٘
 ق.م.: 0055اِى حني   عٌت  - 1

فشؤض خدلشؤش ؤْ خٌؾجشش جُذش ٌٓوً وؤهند هبجص ٌٍُْىْ وؤْ خٌؾجشش + »
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ؽهُةص ٌٍَٕش. فإخزض ِٓ ذتش٘د وؤوٍط وؤّيط سجٍهد ؤَنًد ِْهدد  
ُّشَدٔدْ. فخدىد ؤوسخق ظدٌن   َّد ؤهنّد  ٍَِّ فإوً. فدٔفعذط ؤُّٕهّد و

 (7و 3: 6)ظه  «أصس.وفْٕد ْٔفغهّد ِ
فٕددي خٌشذ خٌٔٗ آدَ ولدي ٌٗ ؤَٓ ؤَٔط؟ فمدي مسْط فدىظه يف  + »

ُّشَدْ؟  ِٓ ؤٍَّّه ؤَٔه  َِ خجلٕص فخؾُط ْين ّشَدْ فدخعسإض. فمدي: 
ً٘ ؤوٍط ِٓ خٌؾجشش خٌيت ؤوفُعه ؤْ ٖ ظإوً ِٕهد. فمددي آدَ:  

 خدلشؤش خٌيت جٍْعهد ٍِْ ٍ٘ ؤّيعين ِٓ خٌؾجشش فإوٍط.
شذ خٌٔٗ ٌٍّشؤش: ِد ٘زخ خٌزٌ فٍِْط؟ فمدٌط خدلشؤش: خحلُةص فمدي خٌ

غشةظين فإوٍط. فمدي خٌشذ خٌٔٗ ٌٍذُةص: ْٔه فٍِْط ٘زخ ٍِْىٔص ؤِٔط 
ِٓ رتُِ خٌسهدجُ وِٓ رتُِ ودىػ خٌربَص. ًٍّ زيِٕه ظغٌْن وظشخزًد 
ظإوٌٍن وً ؤَدَ دُدظِه. وؤمِ ّذخوش زُِٕه وزٌن خدلشؤش وزٌن ٔغٍِه 

 . ٘ى َغذك سؤعه وؤِٔط ظغذمٌن ّمسٗ.ؤغٍهد
ولدي ٌٍّشؤش: ظىؽًنًخ ؤوؽِّش ؤظْدذ دسٍِه. زدٌىجِ ظٍدذَٓ ؤوٖدًخ.  

 وبىل سجٍِه َىىْ خؽعُدلِه و٘ى َغىد ٍُِّه. 
ولدي ِدَ: َْٔه مسَْط ٌمىي خِشؤظه وؤوٍَط ِٓ خٌؾجشش خٌديت  
ًٗ ٖ ظإوً ِٕهد، ٍِْىٔص خْسك زغسسِه. زدٌعْر ظإو ً ؤوفُعَه لدج

ِٕهد وً ؤَدَ دُدظه. ؽىوًد ودغىًد ُظٕسط ٌَه. وظإودً ّؾدر   
خحلمً. زْشق وجهه ظإوً خسضًخ دىت ظْىد بىل خْسك خٌيت ُؤخزض 

 (99 - 9: 6)ظه  «ِٕهد َْٔه ظشخذ وبىل ظشخذ ظْىد.
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فإخشجٗ خٌشذ خٌٔٗ ِٓ جٕص ّذْ ًٌُّْ خْسك خٌيت ُؤِخَز ِٕدهد.  + »
ََ ؽشلٍ جٕص  ّذْ خٌىشوزُُ وذلُر عٍُف ِعمٍِّر فَيَشَد خٔٔغدْ وؤلد

 (22و 26: 6)ظه  «حلشخعص ىشَك ؽجشش خحلُدش.
 

 ق.م.: 3555اِى حني   عٌت  - 3
 وُى صهي دفىة إبشاُُن للشدُ  هي أوس الكلذاًُني:

ولدي خٌشذ ْزشخَ: خر٘ر ِٓ ؤسمه وِٓ ّؾًنظه وِدٓ زُدط   + »
ُِّ ؤزُه بىل خْسك خٌيت ؤسَه. فإجٍَْه ُؤِص َُّّص وُؤ زدسوه وُؤّ

ُِسدسوُه وّٖٕه ؤٌْٕٗ. وظعسدسن فُه  خمسه. وظىىْ زشوص. وُؤزدسن 
 (6 - 9: 92)ظه  «رتُِ لسدجً خْسك.

مث ؤخشجٗ بىل خدسؾ ولدي خَٔش بىل خٌغدّدء وّدذ خٌٕجدىَ بْ    + »
خععيْط ؤْ ظْذ٘د. ولدي ٌٗ: ٘ىزخ َىىْ ٔغٍه. فدأِٓ زددٌشذ   

 (3و 1: 91)ظه  «فُذغَر ٌٗ زشًّخ.
 

 ق.م. وُى صهي مملكت فضَا ادللك: 095اِى حني   عٌت  - 2
 مث جدء ِٓ وسخء خٌذ٘ىس ؤوي وّذ فشَخ مبُٗد خدلخٍِّـ وخٌفددٌ:

ْٔٗ َىٌذ ٌٕد وٌذ، ؤَُْيً خزًٕد، وظىىْ خٌشَدعص ًٍّ وعفٗ، وَُذًّ + »
خمسٗ ّجُسًد، ِؾًنًخ، بذلًد لذَشًخ، ؤزًد ؤزذًَّد سجُظ خٌغَٗ، ٌّٕى سَدعدعٗ  

ٌٍغَٗ ٖ هندَص ًٍّ وشعٍ دخود وًٍّ شلٍىعٗ، ٌُؽسِّعهد وَْندذ٘د  و
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 )بػ «زدحلك وخٌرب ِٓ خِْ بىل خْزذ. غًنش سذ خجلٕىد ظقِٕ ٘زخ.
 (7و 3: 9
وخيشؾ لنُر ِٓ جزُ َغةً وَٕسط غقٓ ِٓ ؤفىٌٗ، وحيً ٍُّٗ + »

سوح خٌشذ، سوح خحلىّص وخٌفهُ، سوح خدلؾدىسش وخٌمدىةش، سوح   
ص خٌشذ. وٌزَّظٗ ظىىْ يف سلدفص خٌشذ فٗ َمنٍ حبغدر  خدلْشفص وسلدف

َٔش ُُّٕٗ وٖ حيىُ حبغر مسِ ؤرُٔٗ. زً َمنٍ زدٌْذي ٌٍّغدوٌن 
وحيىُ زدٔٔقدف ٌسدجغٍ خْسك، وَنشذ خْسك زمنُر فّدٗ  
ِِٕيمص  َِِعُٕٗ، وخِْدٔص  ِِٕيمص  وديُط خدلٕدفك زٕفخص ؽفعُٗ. وَىىْ خٌربُّ 

 (1 - 9: 99)بػ  «دمىَٗ.
ّضُّوخ ّضُّوخ ؽْيب، َمىي بذلىُ. ىُِّسىخ لٍر ُؤوسؽٍُُ ؤددو٘د زدإْ  »+ 

ُّفٍ ّٕٗ، ؤهند لذ لسٍط ِٓ َذ خٌشذ  جهدد٘د لذ وًّ، ؤْ بذتهد لذ 
 مْفٌن ّٓ وً خيدَد٘د.

 ًٗ فىُض فدسٍر يف خٌربَص ؤّذوخ ىشَك خٌشذ. لىِِّىخ يف خٌمفش عسُ
 خدلْدىؾ  ٔذلٕد. وً وىإ َشظفِ، ووً جسً وؤوّص َٕخفل وَقًن

ًٗ. فٍُُْٓ رلذ خٌشذ وَشخٖ وً زؾش ًِْد ْْ  ِغعمًُّد وخٌْشخلُر عه
 (1 - 9: 24)بػ  «فُ خٌشذ ظىَُّ.

 ق.م.: 0اِى حني   عٌت  - 2
 مث أخريًا و  ه   الضهاى َكو  الىفذ وحقغً إشاسة البذ :

ويف خٌؾهش خٌغددط ُؤسعً جربخجًُ خدلٗن ِٓ خهلل بىل ِذَٕدص ِدٓ   + »
خمسهد ٔدفشش. بىل ّزسخء سليىزص ٌشجً ِٓ زُدط دخود خمسدٗ    خجلًٍُ
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َىعف. وخعُ خٌْزسخء ِشمي. فذخً بٌُهد خدلٗن ولدي: عدَٗ  ٌدِه   
ؤَعهد خدلّعٍحص ّْٔص. خٌشذ ِِْه. ِسدسوص ؤِٔط يف خٌٕغدء. فٍّد سؤظدٗ  

 خميشزط ِٓ وِٗٗ وفىَّشض ِد ّغً ؤْ ظىىْ ٘زٖ خٌعذُص.
 ِشمي ْٔه لذ وجذِض ّْٔص ّٕذ خهلل. فمدي ذلد خدلٗن: ٖ ختديف َد

و٘د ؤِٔط ععذسٌٍن وظٍذَٓ خزًٕد وظغُّٕٗ َغىُ. ٘دزخ َىدىْ   
ًَُّّد وخزٓ خٌٍٍْ َُذًّ وَْيُٗ خٌشذ خٌٔٗ وشعٍ دخود ؤزُٗ. وديٍه 

 ًٍّ زُط َْمىذ بىل خْزذ وٖ َىىْ دلٍىٗ هندَص.
.ًٗ  فمدٌط ِشمي ٌٍّٗن: وُف َىىْ ٘زخ وؤٔد ٌغط ؤّشف سج

خدلٗن ولدي ذلد: خٌشوح خٌمذط حيً ٍُِّه ولىةش خٌٍْدٍ   فإجدذ
: 9)ٌى  «ظٍٍَِِّه، فٍزٌه ؤَنًد خٌمذوط خدلىٌىد ِِٕه َُذًّ خزٓ خهلل.

23 - 61) 
 :«حبغب الخمىمي احلايل» (9)ق.م. 2اِى حني   عٌت  - 0

 ادلُالد القجُب: هي الٌاطشة إىل بُج حلن:
ٕص خٌٕدفشش بىل خٌُهىدَدص بىل  فقْذ َىعف ؤَنًد ِٓ خجلًٍُ ِٓ ِذَ+ »

ِذَٕص دخود خٌيت ُظذًّ زُط حلُ ٌىىٔٗ ِٓ زُدط دخود وّؾدًنظٗ.   
ُّ٘د ٕ٘دن دتَّط  ٌُىععر ِِ ِشمي خِشؤظٗ خدلخيىزص وٍ٘ ُدسًٍ. وزُّٕد 
ؤَدِهد ٌعٍذ. فىٌذض خزٕهد خٌسىش ولّيعٗ وؤمجْعٗ يف خدلدزود، بر مل  

 (7 - 2: 2)ٌى  «َىٓ ذلّد ِىمِ يف خدلٕدضي.

                                                 
 حبغر خٌعمىمي خحلديل ودْ ُِٗد خدلغُخ ِعمذًِِّد ؤسزِ عٕىخض.( 9)
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ٌغّدء ؤَنًد ظٍْٓ خخلرب خٌغدس ودتُو خٌٍؽدَ ّٓ عدش سخّدٍ خٌشّددش    وخ
 خَُّْ، عش خٌذ٘ىس وٍهد زعهًٍُ مسدجٍ:

وودْ يف ظٍه خٌىىسش سّدش ِعسذَِّٓ حيشعىْ دشخعدض خًٌٍُ ٍّدً  + »
سُّعهُ. وبرخ ِٗن خٌشذ ولف هبُ ورلذ خٌشذ ؤمدء دىذلُ فخدفىخ 

. فهد ؤٔد ؤزؾِّدشوُ زفدشح   خىفًد ًَُّّد. فمدي ذلُ خدلٗن: ٖ ختدفىخ
َُُّ َىىْ جلُِّ خٌؾْر. بٔٗ وٌَُِذ ٌىُ خٌُىَ يف ِذَٕص دخود سلٍِّـ 
ًٗ ِمّيًد ِنجًْد يف  ٘ى خدلغُخ خٌشذ. و٘زٖ ٌىُ خٌِْٗص جتذوْ ىف
ِزود. وٍهش زغعص ِِ خدلٗن رتهىس ِٓ خجلٕذ خٌغّدوٌ ِغسِّذٌن خهلل 

 «غَٗ وزدٌٕدط خدلغدشةش. لدجٌٍن: خجملذ هلل يف خّْديل وًٍّ خْسك خٌ
 (92 - 8: 2)ٌى 

 إفالى اخلرب   األوعااط ادللكُت واعخمبا 
 ادلخلِّض كولك دمُمٍ وحمذمي اذلذاَا ادللكُت:

ودلد وٌَُِذ َغىُ يف زُط حلُ خٌُهىدَص يف ؤَدَ ً٘نودط خدلٍده، برخ  + »
رلىط ِٓ خدلؾشق لذ جدءوخ بىل ُؤوسؽٍُُ لدجٌٍن: ؤَٓ ٘ى خدلىٌىد ٍِه 

 ُهىد. فةٕٔد سؤَٕد صلّٗ يف خدلؾشق وؤظُٕد ٌٕغجذ ٌٗ.خٌ
فٍّد مسِ ً٘نودط خدلٍه خميشذ ورتُِ ُؤوسؽٍُُ ِْٗ. فجّدِ  
وً سئعدء خٌىهٕص ووعسص خٌؾْر وعإذلُ: ؤَٓ َىٌذ خدلغُخ؟ فمددٌىخ  
ٌٗ يف زُط حلُ خٌُهىدَص. ْٔٗ ٘ىزخ ِىعىذ زدٌٕيب: وؤِٔط َد زُدط  

عدء َهىرخ. ْْ ِِٕه خيدشؾ  حلُ ؤسك َهىرخ ٌغِط خٌقغشي زٌن سئ
 ِذزِّش َشًّ ؽْيب بعشخجًُ.
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دُٕحز دّد ً٘نودط خجملىط عشًّخ وحتمَّك ِٕهُ صِدْ خٌٕجُ خٌدزٌ  
ٍهش. مث ؤسعٍهُ بىل زُط حلُ ولدي: خر٘سىخ وخفذقىخ زدٌعذلُك ّٓ 

 خٌقيب. وِىت وجذدتىٖ فإخربوين ٌىٍ آيت ؤٔد ؤَنًد وؤعجذ ٌٗ.
رخ خٌٕجُ خٌزٌ سؤوٖ يف خدلؾدشق  فٍّد مسْىخ ِٓ خدلٍه ر٘سىخ، وب

َعمذةِهُ دىت جدء وولف فىق دُػ ودْ خٌقيب. فٍّد سؤوخ خٌدٕجُ  
فشدىخ فشدًد ًَُّّد جذًّخ. وؤظىخ بىل خٌسُط وسؤوخ خٌقيب ِِ ِشمي ُؤِٗ. 
فخّشوخ وعجذوخ ٌٗ. مث فعذىخ وٕىصُ٘ ولذةِىخ ٌٗ ٘ذخَد ر٘سًد وٌسدٔدًد  

ُِشًّخ. مث بر ُؤودٍ بٌُهُ يف ُدٍُ  ؤْ ٖ َشجْىخ بىل ً٘نودط خٔقشفىخ و
 (92 - 9: 2)ِط  «يف ىشَك ُؤخشي بىل وىسهتُ.

 
 م. وُى صهي حذوَي إجنُ  َىدٌا: 90اِى حني   عٌت  - 2

ًٗ يف َىدٕد خٌشعىي خٔذلدَ خٔذلٍ ٔدسخن عش  وؤخًنًخ ِٕخ خهلل ٌٕٔغدْ شلؽَّ
د ّٕذ خِذ، وخٔفعدح خٌزٌ ودْ سلفًُّ “زدٌىٍّص”خدلغُخ خْصيل، عش خخلٗؿ 

خٌسقًنش ٌعمسًُّ خٌٕىس خحلمُمٍ خِيت بىل ٍٍّص خٌْدمل خٌْمٍُص ٌُمهش٘د وٌُسذِّد٘د، 
فُذخً خدلغُخ بىل خٌْدمل ّرب خٔديدْ وٕىس دمُمٍ ٌُهر خٔٔغدْ زذء خحلُدش، 

 يف عش ٖ َُذَسن، ٌشدٍص خخلٍىد وخٌْىدش بىل خهلل.
ّٕذ خهلل، وودْ خٌىٍّص خهلل، ٘زخ يف خٌسذء ودْ خٌىٍّص، وخٌىٍّص ودْ + »

ودْ يف خٌسذء ّٕذ خهلل. وً ؽٍء زٗ ودْ وزغًنٖ مل َىٓ ؽٍء شلدد  
ودْ. فُٗ ودٔط خحلُدش، وخحلُدش ودٔط ٔىس خٌٕدط. وخٌٕىس َندٍء يف  
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 خٌٍَّص، وخٌٍَّص مل ظذسوٗ.
ُِشعً ِٓ خهلل خمسٗ َىدٕد. ٘زخ جدء ٌٍؾهددش ٌُؾهذ  ودْ بٔغدْ 

عيعٗ. مل َىٓ ٘ى خٌٕىس زً ٌُؾهذ ٌٍٕىس. ودْ ٌٍٕىس ٌُآِ خٌىً زىخ
خٌٕىس خحلمُمٍ خٌزٌ ًَٕن وً بٔغدْ آظًُد بىل خٌْدمل. ودْ يف خٌْددمل،  
ووىِّْ خٌْدمل زٗ، ومل َْشفٗ خٌْدمل. بىل خدفعٗ جدء وخدفعٗ مل ظمسٍٗ. 
وؤِد وً خٌزَٓ لسٍىٖ فإّيدُ٘ عدٍيدًٔد ؤْ َقدًنوخ ؤوٖد خهلل، ؤٌ   

ٓ وٌُِذوخ ٌُظ ِٓ دَ وٖ ِٓ ِؾُحص جغذ وٖ ِٓ خدلإِىْ زدمسٗ. خٌزَ
 ِؾُحص سجً، زً ِٓ خهلل.

وّد ٌىدُدذ  والكلوت طاس جغذًا ود  بٌٌُا وسأٌَا رلذٍ رلذًا 
 (92 - 9: 9)َى  «ِٓ خِذ شلٍىًءخ ّْٔص ودمًّد.

 هي اإلدغاط باذلجشاى إىل دُاة القششة غري ادلٌفظلت:
كا   ، «آخش خَْددَ »ش ّٕٗ زدو٘ىزخ خٔعهط يف ٘زخ خٌُىَ خخلدٌذ، خدلْسة

أدضاى اإلًغاى الغالفت وشمائَ فلً هذي الذُىس كلها، الٌاجتت في فوك 
إدغاعَ هبجشاى اهلل، بغبب القذاوة الكائٌت   طوُن كُاى البششٌ هي 
حنى اهلل هي جشا  ًاهىط اخلغُت الزٌ عكي جغاذ اإلًغااى وَّلهكاَ    

 طاحل.واعخقبذٍ، لُظٌـ ها ال َشَذ وضذ ك  ها ُى 
وٌىٓ َد ٌغْددش خٔٔغدْ، فهىرخ خهلل َإيت بٌُٕد زٕفغٗ. ْٔٗ دُّٕد ُخٍدك  
خٔٔغدْ وُدٍّ ٌٍىجىد يف دنشش خهلل ٌٍذُدش، يف ٔىسٖ ورلذٖ؛ ودْ ِهدذةدًخ  
زدٖٔيشخح خدسجًد دُػ خٌٍَّص وخدلىض بْ ٘ى ظْذةي وفُص خحلُددش. و٘دد   
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ورخق يف خٌسْذ ّٓ  ٘ىرخ ظْذي وخٔيشح خدسجًد وّدػ يف خٌٍَّص وّدَؾهد
 خهلل خدلىض وخٌزي وخذلىخْ.

أها اِى فهىرا اهلل ًفغَ َأيت إلٌُا َقاششًا وَخىددًا وَلبظ أضقف ها 
فٌُا وُى جغذًا، لمذ اًقكظ الىضـ َّاهًا، مل ًقذ ههذَّدَي باخلشوس هي 

فهى ٔفغٗ خٌزٌ ؤظً بٌُٕد سخمًُد زٕد دضشحَ أبذًا وبأٌ دا  هي األدىا ، 
ُل ِىظٕد ورٌٕد وخيدَدٔد، ٖ ٌىٍ َُْؼ ِْٕد وقذَك ِدِ  وضلٓ يف دن

ب  جا  ساضًُا أى حيو  رم  بششَخٌا فُاَ،  فذَك، وّد ودْ آدَ ِِ خهلل، 
ولذ احتذ بلذوٌا وفؾاهٌا، فظاس هٌا وطشًا هٌَ، حيُا فٌُا وحني حنُا فَُ. 

 «هي حلوَ وهي فؾاهَ»ال ًغخغُـ أى خنشس فٌَ إر لذ ُوِلذًا هٌَ، وطشًا 
(، واسرني فَُ وهقَ، وال ُى َغخغُـ أى َخخلهً فٌا، فماذ  25: 0ف )أ

سفـ بششَخٌا هقَ إىل الغوا ، وعكب سودَ المذوط   للىبٌا لكٍ حنُا، 
ال بأسوادٌا فُوا بقذ، ب  حنُا بشودَ، أو باحلشٌ بٌُوا حيُا ُى فٌُا ٌُاا  
ًا فلً األسع جيلظ جبغذًا في ميني القؾوت   األفايل شافُقًا وضااهٌ  

 خلالطٌا إىل األبذ.
دُااة اهلل هاـ   خٔمٍسط فقدسض يف وخلْهد إرى فذُاة اإلًغاى هـ اهلل 

 بخجغُّذٍ.و٘زخ ٘ى خٌنّدْ خٌْجُر خٌزٌ مّٕٗ ٌٕد خدلغُخ  اإلًغاى،
وً ٘زخ َد ؤدسدجٍ ّربُض ٍُّٗ ًٍّ ِغعىي خٌَٕش، ؤو مبفهدىَ خٌفىدش   

ٔذخً يف ٘دزخ خٌَٕدش   خٌٗ٘ىيت ِٓ فُُّ خٌىخلِ خٔصلٍٍُ، وخِْ ٍُّٕد ؤْ 
 خدلىمىٍّ، ؤو زدحلشٌ ُْٔؼ ٘زخ خٌىخلِ خٔصلٍٍُ يف دُدظٕد حلَص زٍذَص.
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ًٗ ْٔدُؼ   «خهلل ِْٕد»فّد ٘ى ِْىن  يف دُدظٕد خٌُىُِص، ْٔٗ بْ مل ٔىٓ فْ
َىًُِد، برْ فّد ٍ٘ لُّص خٌعجغُّذ وخدلُٗد؟ ًٍّّد زإْ جدى٘ش   «خهلل ِْٕد»و

 ؤٌ خهلل ِْٕد؟ “ّّدٔىجًُ”خٌعجغُّذ وخدلُٗد وّد ّشفٕد ٘ى 
 خذاؿ البظش:

بْ حلًّد ودًِد ٖ َمذسخْ ؤْ َشؼد ٍِىىض خهلل، وٖ َشغ خٌفغدد ّذَ + »
 (14: 91وى 9) «خٌفغدد.

وؽًنًخ ِد ٔمِ يف خذخُ خٌسقش ؤو خذخُ خٌفىش ؤٔٗ هبزخ خجلغدذ خٌعدشخ    
خحلُدش  ٔعقىةس ؤٕٔد ْٔدَٓ خدلٍىىض، فٕذدوي ؤْ ٔيىُِّ خٌٍذُ وخٌذَ دلعيٍسدض

خْزذَص، فةرخ ودْ ٘زخ فذُذًد ؤو شلىًٕد، فٍّدرخ برْ خٌىٖدش خجلذَذش ِٓ خدلدء 
وخٌشوح خٌيت ٍ٘ خحلقٍُص خٌٕهدجُص ٌٍعجغُّذ وخٌفذخء؟ ودلدرخ ؤفشة خدلغُخ ؤٔٗ برخ 
مل َىٌذ خٔٔغدْ ُِٗدًخ ؼدًُٔد فٍٓ َغعيُِ ؤْ َشي ٍِىىض خهلل؟ وخدلىٌىد ِٓ 

 ِٓ خٌشوح ٘ى سوح؟ خجلغذ جغذ ٘ى وخدلىٌىد
إرى، فلُكي هقلىهًا بك  َمني أى دفىحٌا للذُاة هـ اهلل، أو بااحلشٌ  
دُاة اهلل هقٌا وفٌُا، ٍُ بالشوح ولُغج باجلغذ. اجلغاذ حاشاو وإىل   
الخشاو َقىد. اجلغذ هناَخَ احلخوُت   المرب وال سجا  لظ   ك  أفوالَ، 

طذخَ   لىحَ ومجالَ أو فهٍ   ًؾش الشوح كخشلت هذًَّغت وال سجا  لظ 
ضاائـ.   وجاللَ. وك  اجخهاد للذفاػ فلً شبابَ ُى ذلى وفبذ وجهاذ 

 فالشُخىخت هخشبِّظت بَ، واألهشاع واخلغُت دلُفت فلً عى  الغشَك.
وٌىٓ زدٌشغُ ِٓ ؤْ خجلغذ ِذّى ٌٍمُدِص ٌُىىْ يف خٌذ٘ش خِيت ؽشَىًد 
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خٌدزٌ  »خدٌمٗ وهبدجٗ:  ٘ى خِخش يف رلذ خدلغُخ، آخزًخ زمىش خٌمُدِص فىسش
(؛ 29: 6 )يف «عُغُِّش ؽىً جغذ ظىخمْٕد ٌُىىْ ًٍّ فىسش جغذ رلذٖ

ؤلىي، وزدٌشغُ ِٓ ٘زخ خٌىّذ خٌُمُين، بٖ ؤٔٗ فُّد خيـ ٘زخ خٌذ٘ش فٗ سجدء 
ٌٕد يف ؤجغددٔد خٌعشخزُص وٖ ىدجً ِٓ وسخجهد، فدٌمىش خٔذلُص وخجملذ وخٌىشخِدص  

شوح خٌمذط ٍ٘ ٌٕٔغدْ خجلذَذ فُٕد خِْ غًن وخحلُدش خْزذَص ووً ٘سدض خٌ
خدلَٕىس، سوح خٔٔغدْ خخلفٍ خٌزٌ ُخٍك ٌٕد رلذدًخ يف خدلّْىدَص ِدٓ خدلددء   
ًٗ غًن َِٕىس، و٘ى ٔقُسٕد غًن خٌَد٘ش، خحملفىً ٌٕد زّْٕص  وخٌشوح خٍمًد ودِ

ال لكٍ حنُا حني باجلغذ هقَ ودغب في لشو هز  خهلل خٌىٍّص، زشودٗ، 
كٍ َخذذ ُى بٌا وحني ًخذذ بَ هٌز اِى بالشوح بغش اإلميااى  آدم، ب  ل

 والكلوت، وبغش اجلغذ والذم اإلذلُني، لٌظري وادذًا فَُ.
 ال أطذلا  بقذ ب  ششكا    جغذ وادذ!!

خَٔشوخ ؤَهد خْدسدء ؤٌ ّْٔص ضلٓ فُهد ِمُّىْ؟ آدَ ودْ حيُد ِِ خهلل ّٓ 
نشش خهلل َشخٖ وَغّْٗ، ؤِد ضلدٓ  لشذ، ودْ ٌٗ رلشةد خِٖعُدص ؤْ َُْؼ يف د

خِْ خدلىٌىدَٓ ٌُظ ِٓ دَ وٖ ِٓ ِؾُحص جغذ وٖ ِٓ ِؾُحص سجدً، ؤٌ  
ٌُظ ِٓ آدَ زْذ، زً خدلىٌىدَٓ ِٓ خهلل ِٓ خدلدء وخٌشوح، خدلإٌِن زدمسٗ، فمذ 
و٘ر ٌٕد ؤْ ٔإخز سوح خدلغُخ فُٕد ؤعذذ زٗ ٌٕذُد، ٖ ضلٓ، زً خدلغُخ حيُد 

ُِٗد خدلغُخ، فهزخ خدلُٗد خٌْجُر خٌزٌ ُوين ّٕٗ زىٍّص فُٕد. ٘زخ ٘ى غدَص 
وخٌىٍّص »، و٘ى غدَص خدلىعىذ: «خهلل ِْٕد»٘ى ظفغًنٖ  “ّّدٔىجًُ”ّجُسص 

َّ فُٕد  ٖ سئَص خٌٌْن خٌىلعُص وأدَ، زً  «وسؤَٕد رلذٖ n¹‹n™فدس جغذًخ ود
ٌ »وؾشوص دخجّص، سئَد خٌشوح زدٌسقًنش خجلذَذش دىت خٌّْك خٔذلٍ:   الاز
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دفُاخن إىل  ؤٌِن ٘ى خهلل خٌزٌ زدٗ  »(، 9: 92)َى  «سآين فمذ سأي اِو
(، ٌٕىىْ ؽشودء يف رلذٖ، ؽشودء 9: 9وى 9) «ششكت ابٌَ َغىؿ ادلغُخ

ٍُِىٗ، ؽشودء ِْٗ يف ًِنخؼٗ ٌّذ.  يف 
 إًغاًٌا اجلذَذ ُى ًظُبٌا الغوائٍ الزٌ ال َخذًَّظ وال َضوذ :

 ُزا الشجا  فؾُن للغاَت:
ؤٔسِّٗ رٕ٘ىُ ؤٕٔد خِْ زدٔديدْ ّدجؾىْ وِعذذوْ زددٌشوح يف   ِشةش ؤخشي

خدلغُخ َغىُ، وٌىٓ ٌُظ ّٓ ىشَك خجلغذ خٌدزٌ زإّّدٌدٗ وؽدهىخظٗ    
ب  حني ًقاُ     ؤدضوخظٗ َغًن عًنًخ ِاوَّذًخ بىل ِقًنٖ خحملعىَ يف خٌمرب، 

ادلغُخ وحنُا فَُ هخذذَي بشودَ المذوط بىاعاغت اإلًغااى اجلذَاذ    
ً طىسة اهلل   اجملذ، بغش ادلُالد اجلذَذ هي ادلا  والاشوح،  ادلخلىق فل

ُزا ُى ًظُبٌا اإلذلٍ الزٌ ًقُ  فَُ بشجا  فؾاُن هٌاز اِى فلاً    
األسع، واحملفىػ لٌا بىفذ إذلٍ   الغوا  أَضاًا لاي َخاذًَّظ ولاي     

ولُغج لىَّة ها   الغوا  أو فلً األسع حغخغُـ أى حٌاضفَ َضوذ ، 
 هٌا.

 لإلًغاى   اهلل ألىي هي بٌىَخٌا ِدم: بٌىَت جذَذة
ومل اِى حناي أوالد اهلل  ؤَهد خْدسددء  »َمىي َىدٕد خٌشعىي ِاوذًخ: 

ْٕٔد عدٕشخٖ   ُأؽِهش ًكىى هزلَ،ََُهش زْذ ِدرخ عٕىىْ، وٌىٓ ٍُْٔ ؤٔٗ برخ 
 (2: 6َى 9) «وّد ٘ى.

ؼمص  ٘زخ خٌمىي ٌُىدٕد خٌشعىي ٘دَ جذًّخ وخيًن ٌٍغدَص، فهزخ َذّىٔد زىً
ؤْ ٔشظىض ًٍّ بديدْ وخؼك وؼُك ٖ َعضّضُ ؤٕٔد خِْ ؤوٖد خهلل، وّد َمدىي  
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ٓ اِى ؤَهد خْدسدء »خٌشعىي َىدٕد:  . ٘دزٖ ؤوي دمُمدص   «خهلل أوالد ضلد
ِغُذُص وؤَُّ ٘سص لذ فدسض ٌٕد زعجغُّذ خزٓ خهلل خٌىٍّدص، ؤٌ خدلغدُخ،   

غٗ جغدذًخ زؾدشًَد   وُِٗدٖ يف زُط حلُ. فٓٔٗ خزٓ خهلل ؤْٗ ؤخز ِٕد ٌٕف
ًٗ وخحتذ زٗ خحتددًخ ؤلٕىًُِد دخجًّد وؤزذًَد، ؤفسذط خٌسؾشَص وٍهد ِعسٕةدش يف  ودِ

 خدلغُخ هلل، ؤٌ فدس خٔٔغدْ زىً وُدٔٗ خجلغذٌ خزًٕد هلل يف خدلغُخ.
ِشةش ؤخشي ؤلىي، زعجغُّذ خزٓ خهلل وُِٗدٖ زؾشًَّد وةٔغدْ و٘ى خهلل، دخً 

ًٖ ددمسًد وِ هُسًد، زغش ٖ َُٕيك زٗ، يف زٕىَص هلل غًن ِٕفقدٍص  خٔٔغدْ دخى
وغًن ِدجعص، ؤِد خدلّْىدَص وِغذص خٌشوح خٌمذط فهّد خٌغشةخْ خٌٍزخْ َهسدْ 
 ًٗ ًٗ ودْ ؤو سج ٘زٖ خٌسٕىَص هلل، ؤٌ َهسدْ وً ؽخـ خدؿ لدجُ ززخظٗ ىف
ًَُّْ، خٌيت فدسض ٌٕٔغدْ ّدِص، ؤٌ خٌسٕىَدص هلل خٌديت    ٘زٖ خذلسص خٌْدِص خٌ

 فدسض ٌٕد رتًُْد يف خدلغُخ زعجغُّذٖ.
 البٌىََّت اجلذَذة اليت ًاذلا اإلًغاى   اهلل راث طفاث هىسورت:

وٌىٓ ِشةش ؤخشي َفعخ رٕٕ٘د َىدٕد خٌشعىي ٌىٍ ٔذسن ؤهند ٌُغط زٕىَةص 
، زً «ؤٔد خزٓ فْٗ زدٌشوح ؤو زدحملسص ؤو زدٌيدّص»ِْٕىَص، وإْ َمىي بٔغدْ: 

ففدض ِعذذش، وّد َىٌذ خٌيفً ؤزُل خجلٍذ ؤصسق  رٌ “هرياد”ٍ٘ زٕىَص 
خٌٌُْٕن ِٓ ؤذ وُؤَ ذلّد ٘زٖ خٌقفدض، ووّد َىٌذ خٌيفً ؤعدىد خجلٍدذ   

وال جياُذ االبي لظ لُكىى ّشَل خٌؾفعٌن ِٓ ؤذ وُؤَ ذلّد ٘زٖ خٌقفدض. 
فلً شك  أبَُ، ب  فلَُ أى جياُذ دىت ال َفمذ شك  أبَُ وطفاحَ الايت  

ًلٌا شك  ادلغُخ الشودٍ وطفاحَ، وهاا أطابخ    وسرها هٌَ. ُكزا حني
فلٌُا إال أى جناُذ بك  رمت اإلمياى وهؤاصسة سوح ادلغاُخ أى ال ًفماذ   
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 هريارٌا فَُ.
خِْ مل ََهش زْذ ِدرخ عٕىىْ، وٌىدٓ  »خمسْىخ ِد َمىي َىدٕد خٌشعىي: 

ٍُْٔ ٘زخ َْين ؤٕٔد خِْ ٖ  .«ُأؽِهش ًكىى هزلَ ألًٌا عٌشاٍ كوا ُىؤٔٗ برخ  ٍُْٔ
خٌقفدض وخِٔىدُٔدض وخدلىخ٘ر وخْرلدد خٌيت ععىىْ ٌٕد ّٕذ رلدٍء   دلدجك

ولكي الشٍ  ادلؤكهذ فٌذ َىدٌا الشعى  خدلغُخ يف رلذٖ ولُدِعٕد دلٗلدظٗ. 
ؤو وّدد   .“هزلاَ ”والزٌ َؤكِّذٍ بزمت وَمني الشوح المذط أًٌا عٌكىى 
ُِدعُُّ    »َاوِّذ٘د زىٌظ خٌشعىي ؤَنًد وزٕفظ خٌمىةش وخٌُمٌن:  ْٔىدُ لدذ 

وهىت ُأؽهش ادلغُُخ دُاُحٌاا فذٌُذاز   ودُدظىُ ِغععشش ِِ خدلغُخ يف خهلل، 
 (2و 6: 6)وى  «ُحؾهشوى أًخن أَضًا هقَ   اجملذ.

 إًٌا اِى دائضوى فلً طىسة ادلغُخ وًٌخؾش اعخقالهنا:
بؾهىس ادلغُخ عُخغخقلي   احلا  دمُمت ادلُالد ٕ٘د َاوِّذ خٌشعىي ؤٔٗ 

الزٌ ؽفشًا بَ اِى   عش، أٌ مبُالد ادلقوىدَت غري ادلٌؾىس هاي   اجلذَذ
ادلا  والشوح المذط. َىدٌا الشعى  َؤكذ أى البٌىَّة هلل اليت ًخكلهن فٌها 
اِى باإلمياى واليت ال ًشي شُذًا لظ هي هالزلهاا، عُخغاخقلي أرلادُاا    

غاُخ    بظىسة واضذت ودامست وهزُلت، دٌُوا ًشي بأفٌٌُا أًٌا هز  ادل
 اجملذ و  ك  شٍ  لَ فٌذ اعخقالًَ أٌ ؽهىسٍ.

 كوا أخز ادلغُخ طىسحٌا   بُج حلن، أخزًا حني طىسحَ   ادلقوىدَت:
وِشةش ؤخشي دُّٕد ْٔىد بىل ُِٗد خدلغُخ يف زُط حلُ ؤَٕش وُف ٔشي 
خزٓ خهلل فدس جغذًخ وىخدذ ِٕد، ٌٗ ؽىٍٕد دتدًِد وٌٗ ِد ٌٕد ِٓ جغذ ؤفظ 

، ٍُّٕد يف خحلدي “ِد خٗ ُّر خخليُص”ً ودىخط ووً ؽٍء وسوح وّم
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دٌُوا ًىلذ هلل حني ؤْ ٔشفِ زقًنظٕد خٌشودُص خٌُّْمص ٌٕآِ ؤٕٔد يف خدلّْىدَص 
أَضًا بذوسًا هُالدًا سودًُا مساوًَا هي اهلل بغشٍّ غري هٌؾىس، ًأخاز هاي   

دُات  ادلغُخ ابي اهلل هي الظفاث واإلهكاًُاث والمذساث وادلىاُب الشو
غري ادلٌؾىسة وغري البششَت بالمذس وباجلشأة وباإلفجاص اليت أخز هبا اباي  

ؤٌ ْٔىد ؤىخجٗ خحلمُمص خٌٗ٘ىظُدص خٌديت ىددلدد    اهلل ها ُى هي بششَخٌا!! 
 “ؤخز ِد ٌٕد وؤّيدٔد ِد ٌٗ، فٍٕغسِّذٗ ومنجِّذٖ ؤددضَذٖ ٍّدىًّخ  ”ٔشدد٘د: 

خزًٕد ٌٕٔغدْ ٌىٍ ٔقدًن   وفدس”)ؼُحىظىوُص خجلّْص(. ؤو وّد َمىي خِزدء: 
 .“ضلٓ ؤزٕدء خهلل فُٗ، وفدس زؾشًخ ٌىٍ ٔقًن ضلٓ ِعإذلٌِّن فُٗ

 كوا   بغاعت وفمش هزُ  أخز شكلٌا،
 ُكزا أَضًا   بغاعت وفمش هزُ  أخزًا شكلَ:

مث ؤّىد وُؤوشِّس ِشةش ؤخشي ؤٔٗ زمذس ِْجضش ُِٗد خزٓ خهلل يف زُط حلدُ  
نْفص ِؽٍٕد يف وً ؽٍء، زسغدىص وفمدش  ووُف فدس يف زؾشَص مُْفص ِغع

و٘ذوء ِزً٘ ٖ َعٕدعر ٍد٘شٖ لو ِِ دمُمص جى٘شٖ، ٘ىزخ وًٍّ ٔفظ 
خدلغعىي ِٓ خّٔجدص خدلزً٘ َعُ ُِٗد خٔٔغدْ ِٓ خهلل، ِٓ خٌغّدء، ِدٓ  
فىق، زددلدء وِٓ خٌشوح خٌمذط يف جشْ خدلّْىدَص، زٕفظ خٌسغدىص خدلزٍ٘دص  

 َعٕدعر ِِ دمُمص جى٘شٖ.وخٌفمش خدلزً٘ خٌزٌ ٍد٘شٖ ٖ 
 هُالد كلوت اهلل األصيل هُالدًا آخش   ه   الضهي،
 أفغاًا حني الخشابُني هُالدًا آخش   ه   اخللىد:

مث ٌى خععيْٕد يف ظإًِ ُّّك ؤْ ٔنِ جتغُّذ ؤلٕىَ خزٓ خهلل، خٌغش خدلخفٍ 
وخدلىعىَ ِٕز خٌذ٘ىس، ِىٌىدًخ ًٍّ خْسك ٍد٘شًخ وٍِّىعًد يف زُط حلدُ،  
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جٕسًد بىل جٕر ِِ ُِٗدٔد غًن خدلَٕىس خٌشودٍ خجلذَذ ِٓ خهلل ِٓ خٌغّدء يف 
 جشْ خدلّْىدَص، فّدرخ ٔشي؟

ؤلىي، ٌى خععيْٕد وٌى بىل حلَص ؤْ ٍّٔخ ِمدذخس خٌعدشخزو خٌْجُدر    
وخدلذ٘ؼ دمًّد زٌن جتغُّذ خزٓ خهلل ِىٌىدًخ ِٓ ّزسخء ُِٗدًخ جغذًَد آخش غًن 

ٓ خٌشودٍ خٌغّدجٍ ُِٗدًخ آخش ِٓ خدلدء ِٓ زيٓ ُِٗدٖ خْصيل، وُِٗدٔد ضل
خٌىُٕغص وِٓ خٌشوح خٌمذط غًن ُِٗدٔد خجلغذٌ خٌْعُك، ٌْؽشٔد ًٍّ خٌعسددي 
خدلذ٘ؼ خٌزٌ فْٕٗ خدلغُخ يف ٔفغٗ، ٌُْيُٕد مبُٗدٖ خٌؽدين خجلغذٌ ُِٗدٔد 
خجلذَذ خٌغّدجٍ، ٌُْعمٕد ِٓ ُِٗدٔد خِدٍِ خٌزٌ فغذ ومل َْدذ َقدٍخ   

د وخحلُدش ِِ خهلل، زً وٌْؽشٔد ؤَنًد ويف خحلدي ًٍّ ٍّص وجىدٔد وبديدٕٔد ٌٍىجى
خٌىؼُك زدٌعجغُّذ وزدٌىُٕغص وزدٌشوح خٌمذط وّقذس جذَذ وزدذ ِفعدىح  
وىشَك دٍ َشفْٕد سفًْد بىل خحلُدش خْزذَص ٌٍىجىد ِشةش ؤخشي ِِ خهلل، زدٗ  

زعْسًن ٍٍّّ ٔمىي:  ذتٓ وٖ فنص زٗ دِىُ وٖ ظٕهُّذ وٖ ّشق خجلسٌن!! ؤو
َِّسش ىشَك خجلٍجؽص ٌٍذُدش ِِ  بْ ُِٗد خدلغُخ يف زُط حلُ ٘ى زدزٕد خدلفعىح 

 خهلل، ؤو زدْدشي حلُدش خهلل ِْٕد.
 االحتاد األلٌىهٍ الىرُك بني الالُىث والٌاعىث   ادلغُخ،

 ضوي لٌا وجىدًا ودُاة أبذَت هـ اهلل بال هتذَذ!
حتج هتذَذ الىطُت باحلشهاى والغاشد  لُظ كوا كاى آدم حيُا لذميًا 

وادلىث، ب  إًَ عادلا لذ مت االحتاد بني اهلل وجغذ اإلًغااى   جتغُّاذ   
ادلغُخ وهُالدٍ، وعادلا أى ُزا االحتاد غري لاب  لالًفظا  أباذًا وباأٌ   
دا  هي األدىا ، ُكزا ضوي ادلغُخ بخجغُّذٍ وهُالدٍ   فادلٌا وهاي  
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ى حنُا هـ اهلل أو باحلشٌ حيُا اهلل هقٌاا باال أٌ   حلوٌا ودهٌا فهذًا أبذًَا أ
ْٔٗ ٘ى ٘ى خٌزٌ ؤظً بٌُٕد ِعذذًخ زٕد زشودٗ يف ؽدخـ َغدىُ   هتذَذ، 

خدلغُخ، ّٕذِد ّضة ٍُّٕد وخععذدي خععذدٌص ؤزذَص ؤْ ٔز٘ر بٌُٗ زإجغدددٔد  
 ؤٌ خهلل ِْٕد!! “ّّدٔىجًُ”خٌعشخزُص. ٘زخ ٘ى ظفغًن خٌعجغُّذ ولىش ُِٗد خدلغُخ 

 قىدة إىل اهلل ٍُ سجا  دٍ دائن إىل األبذ:ال
٘زخ سجدء َُُّ ؤَهد خْدسدء ؤْ ْٔىد بىل خهلل، ؤو زدحلشٌ َْىد خهلل بٌُٕد 
َُّْدً   هبزخ خٌٍيف وخٌىدخّص و٘زٖ خٌسغدىص خدلعٕدُ٘ص، دُػ ظسذؤ خدلقدحلص خٌ
زٌن خهلل وخٔٔغدْ يف زُط حلُ هبزٖ خٌقىسش يف لدِص خٌيفىٌص خٌيت خسظنً خهلل 

ْ َعشخءي هبد ؤوي ِد َعشخءي يف وعيٕد، وٍُّٕد ؤْ ٔعُمَّٓ ؤهند ٔفظ خٌقىسش ؤ
خدليٍىزص ِٕد ؤْ ٔعٗلً فُهد ِِ خهلل زدٌشوح وؾشه ؤعدعدٍ ٌٍدذخىي بىل   

بْ مل ظشجْىخ وظقًنوخ ِؽً خْوٖد فٍٓ ظدذخٍىخ ٍِىدىض   »ٍِىىض خهلل: 
 (6: 98)ِط  «خٌغّىخض.

يف ٖ٘ىهتد خٌيمغٍ، ؤؼٕدء خٌعسخًن  وظْسِّش خٌىُٕغص ّٓ ٘زٖ خٌْىدش وً َىَ
يف سفِ خٌسخىس يف خٌىُٕغص، دُّٕد َعجٗ خٌىد٘ٓ ٔددُص خٌغشذ يف خخلدىسط  

وخٌغشذ يف خٌشِض خٌيمغٍ َؾًن بىل ِىدْ خجلذُُ دُدػ ٔفدىط    -خٌؽدين 
فعخ زدذ خٌفشدوط وسدة آدَ بىل ”وَمىي:  -خٌزَٓ ودٔىخ َٕعَشوْ خخلٗؿ 

 !“سجدععٗ ِشةش ؤخشي
 ظىف خٌىُٕغص ّٓ ظزودس ٘زخ خٌشجدء، سجدء خٌْىدش خٌذخجّدص  و٘ىزخ مل

 ِدَ وزُٕٗ، ؤٌفٍ عٕص ٌعمشس ٌٕد دمُمص لدجّص ٌُْٕؼ هبد َىًِد زُىَ.
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 الخجغُّذ كذمُمت الُىحُت ٍُ هظذس رمت وشجافت،
 ُحبذِّد ك  خىف   جهادًا:

، يف ٘ىزخ فدس خٌعجغُّذ بِىدُٔص فدجمص ٌٍْىدش زدٔٔغدْ بىل خحلنشش خٔذلُص
٘ذوء وهذوء خٌفجش ّٕذِد مسْط ؤوي فُذص ٌٍيفً َغىُ و٘ى يف دنٓ 
ُؤِٗ. وٌىٓ وّد عسك ولٍٕد بهند ّىدش مبًء خحلر وًِء خٌشجدء، زٗ خىف. 
فددلسددسش خٌيت ؤدتهد خهلل يف زُط حلُ وفٍُص دمًّد ؤْ ظسذِّد خخلىف، ؤٌ خىف، 

ىزص، ْْ خهلل ٌٓ َٕدذَ  ّٕذ زلدوٌعٕد وً حلَص ٌٍذخىي وخٌعشخجٍ ؤِدَ خهلل زدٌع
لو ًٍّ ِد ؤلذَ ٍُّٗ وٌٓ َعخًَّ ّٓ خجلغذ خٌزٌ ؤخزٖ ٌٕفغٗ. وّد ٔيك 

وخدلغدُخ جدٌٕن يف زيدٓ     -صوشَد خٌىد٘ٓ و٘ى شلعٍث ِٓ خٌشوح خٌمذط 
ألًَ افخمذ وطٌـ فذاً  لشقبَ، ِسدسن خٌشذ بٌٗ بعشخجًُ »ولدي:  -خٌْزسخء 

د ظىَُّ زفُ ؤٔسُدجٗ خٌمذَغدٌن  يف زُط دخود فعدٖ، وّوألام لٌا لشى خالص 
ٌُقدِٕ  خالص هي أفذائٌا وهي أَذٌ مجُـ هبغضٌُا خٌزَٓ ُ٘ ِٕز خٌذ٘ش 

أى سزتص ِِ آزدجٕد وَزوش ّهذٖ خدلمذةط، خٌَمَغُ خٌزٌ َدٍََف ٔزشخُُ٘ ؤزُٕدد  
ٕ٘د يف فُغص  -َُِٕمزَٓ  -)ٖدٌ ؤْ خٌفًْ  “هٌمزَي”َقغٌُا إًٌا بال خىف 

 «ْٔسذٖ زمذخعص وزش لذخِٗ رتُِ ؤَدَ دُدظٕدد.  ٌا،هي أَذٌ أفذائخحلدي( 
 (71 - 37: 9)ٌى 

 :«خنلك اإلًغاى فلً طىسحٌا كشبهٌا»بالخجغُّذ أكو  اهلل وفذٍ األو  
َد ؤدسدجٍ ؤٔسِّٗ رٕ٘ىُ ؤْ سجدء خٌْىدش بىل خهلل خٌزٌ ٔعىَُّ ّٕٗ، ٌُظ ٘ى 

ددٍ   سجدء خيعـ زددلغعمسً ٔعىعٍٗ ؤعّٕدٖ زذِىُ وخىف، زً ٘ى سجدء
حبُدش خدلغُخ خٌزٌ جتغةذ يف حلّٕد ودِٕد، و٘ى لدجُ ودخجُ ٌٕد ولذ مت زمُدِص 
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َٓ ٌٕد ُِٗدًخ ِٓ خهلل رلدًٔد ودُدش  ِّ خدلغُخ. ْْ خدلغُخ وٌَُِذ فُٕد ولدَ زٕد، فَن
 ِِ خهلل بىل خْزذ زٗ خٔدضّدؾ وٖ خىف ودٌزٌ ؤجشخٖ يف ٔفغٗ ِٓ جهعٕد.

ط حلُ لذ ُدغسٕد يف خحلددي وبىل خْزدذ   فٕذٓ يف خدلغُخ خدلىٌىد يف زُ
ؤٔغسدء زً ؤلشزدء وإً٘ يف زُط خهلل، ْٔٗ لذ فدس ٌٕد زىشًخ زٌن بخىش وفدس 
ِؾدهبًد ٌٕد يف وً ؽٍء، وزدٌقٍُر وخجلغذ وخٌذَ فشٔد ٖ ؤلشزدء ودغر 
زً ِعذذَٓ زٗ وإّندء يف خجلغذ ُّٕٗ، ٌٕد ٔفظ خٌقىسش وخٌؾسٗ، بْ دُدظٕد 

يف خحلمُمص دُدش يف خهلل، ِىعٍّص خٌقىسش وخٌؾسٗ ومقدذ  ِِ خهلل لذ فدسض 
ال ًخشجاٍ كأًَ بقُاذ  خهلل ِٕز خٌسذء دتدًِد، زىخعيص خدلغُخ. ٘زخ سجدء َُُّ 

فٌا، ب  حنُاٍ ألى ادلغُخ وسوح ادلغُخ فٌُا ولذ شكه  دُاحٌاا بالفقا    
 لٌكىى فلً شكلَ، والزٌ لذَّهَ لٌا اهلل   ابٌَ لي ٌَاضفَ هٌا لظ.

 لٌا فلً طىسة اهلل وهزالَ، رلذدًا، باإلمياى بادلغُخ وادلقوىدَت،دظى
 َقغٌُا شجافت ولىَّة دلواسعت دُاة المذاعت:

وٌىٓ َىدٕد خٌشعىي َشظفِ ِشةش وخدذش هبزخ خٌشجدء خٌمدجُ فُٕد، ٌُقدًنٖ  
ًٗ صلشٌ زىخعيعٗ  ًٗ دخجًّد فُٕد، لىش هنضَ هبد خخلىف، وفْ ٌٕد لىش ِغعّشش وفْ

ًٗ ٌٍذُدش خٌيت ضلُد٘د يف خٔديدْ: َمىي َىدٕدد خٌشعدىي يف   ظمذَغًد  ِعىخف
ومل ََُهش زْذ ِدرخ عدٕىىْ،  أوالد اهلل، ضلٓ اِى ؤَهد خْدسدء »سعدٌعٗ: 

ًكىى هزلَ، ألًٌا عٌشاٍ كوا ُى، وك  َهِي فٌذٍ وٌىٓ ٍُْٔ ؤٔٗ برخ ُؤٍهش 
ِّّخ (. و6٘و 2: 6َى 9) «ُزا الشجا  بَ، َغهِّش ًفغَ كوا ُى عاُش ٕد ٍَ

ٌٕد َىدٕد خٌشعىي ؤْ خٌعيهًن وخٌعمذَظ ٔغعّذٖ زدٌقىسش خٌيت يف خدلغدُخ  
 .«وّد ٘ى ىد٘ش»
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 حني اِى ال جناُذ لٌأخز طىسة اهلل ب  جناُذ لٌذخفؼ هبا:
ِشةش ؤخشي ُؤوشِّس ؤْ خٖزٓ ٖ جيد٘ذ لو ٌُىىْ ًٍّ فىسش ؤزُٗ، زً وٖ 

ىِّٖ فىسش ؤزُٗ خٌديت فُدٗ،   َغعيُِ، وٌىٓ وً خدليٍىذ ِٓ خٖزٓ ؤْ ٖ َؾ
حبغاب  ٘ىزخ زمذس ظذلُمٕد يف خحلُدش، يف خٌغٍىن، يف خٌىَٗ، يف خٌعفىًن، 

خٌزٌ ٌٕد، ضلعفٌ زقىسش خدلغُخ خٌيت وطُت ادلغُخ   اإلجنُ  وبمىة الشجا  
خٍمهد فُٕد خهلل، يف ُِٗدٔد خٌغشٌِّ ِٓ فىق، وضلعفٌ زىً خٌّْٕص وزددٌشوح  

زدٌشجددء  »لٍىزٕد ٌُْيُٕد وً ففدض خدلغدُخ   خٌمذط خٌزٌ عىسٗ خهلل يف
 (22: 8)سو  «خٍقٕد.

فشق َُُّ وؽدعِ زٌن ؤْ صلد٘ذ ٌٕىعغر فندجً ْٔفغٕد، وزدٌن ؤْ  
صلد٘ذ ٌٍْٕٓ ّٓ فىسش خدلغُخ فُٕد وًّّ خٌّْٕص وخٌشوح خٌمذط خٌزٌ و٘سٗ 

يت 9) «اضشم ادلىُبت اليت فُك»أى ٌٕد. زىٌظ خٌشعىي َقشر ٌعُّىؼدوط 
وكأى ادلغُخ ًاس داخ  حُوىراوط لذ ًقظ فاي   (!!3: 9يت 2؛ 92: 2

الٌفخ فُها بالظالة لخخمذ. لُظ هغلىبًا هٌا أى حنظ  فلً ًاس جذَذة هي 
الغوا  وال أى حنظ  فلً رُي جذَذ وفُىى جذَذة لٌشي الشو، با   
َؤكِّذ لٌا بىلظ الشعى  أًٌا لادسوى مجُقًا بالٌىس وبالٌاس اللزاى فٌُاا أى  

كواا   هاشآة    «أٌ بذوى بشلـ الٌاهىط»الشو بىجَ هكشىف  إىلًٌؾش 
)خَٔدش:  إىل حلك الظىسة فٌُها هي رلذ إىل رلذ كوا هي الشو الشوح  لٌخغَُّش
 (.98 - 92: 6وى 2

َؤكِّذ لٌا َّاهًا أًٌا داطلىى   أًفغٌا فلً  «كوا   هشآة»ٕ٘د لىٌٗ: 
ٖ خٌقدىسش بٖ ّدذَ   وٖ حيشِٕد ِٓ خٌعذىُّي بىل ٘دز طىسة ادلغُخ َّاهًا، 
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خميشخَ خدلى٘سص وِد َعسْهد دعًّد ِٓ زدشودش خٌدشوح، ومدْف خٌشئَدد،     
وخحلجدذ خدلٍَُ، خٌزٌ َقًن ًٍّ ؤُّٕٕد، ِٓ جهص مْف خٔديدْ وخخلىف 

 وّذَ خٌعقذَك وبمهدي ًّّ خٌشوح خٌمذط.
َىدٕد خٌشعىي َغعذؽٕد ؤْ ٔغعخذَ ٘زخ خٌشجدء خٌزٌ ُؤّيٍ ٌٕد زعجغُّذ 

زٗ فشٔد ؤوٖد خهلل، وؤٕٔد ِضِْىْ ؤْ ٔىعؾف زَهىس خدلغدُخ  خدلغُخ خٌزٌ 
زغدسر   -ؤٌ يف ًِء رلذٖ  -وُف ؤٕٔد فشٔد ِؽٍٗ، وؤٕٔد عٕشخٖ وّد ٘ى 

خٌؾشوص خٌيت ِٕذهد ٌٕد ِْٗ يف وً ؽٍء دىت رلذٖ. ٘زخ خٌشجددء يف َٔدش   
َىدٕد خٌشعىي، لىةش حبذ رخهتد لددسش ؤْ ٔغعخذِهد يف ظيهًن روخظٕدد ِدٓ   

وولىفٌا   وجَ ك  زلاولات  خٌؾه ووً ؤّّدي خٌٍَّص خٌىدرزص، خخلىف و
َىدٕد خٌشعىي َاوِّذ ؤٕٔدد  هي الشُغاى إلخشاجٌا هي دائشة ُزا الشجا . 

هبزخ خٌشجدء ٔغعيُِ ؤْ ٔيهِّش روخظٕد ؤيهِّش ُّىٕٔد وبسخدظٕد ِٕز خِْ، ٌىدٍ  
٘ةً ؤْ ٔشخٖ وّد ٘ى، و٘زخ ٖ حيقً ٍُّٗ بٖ ِٓ فدس ِؽٍٗ. فدش  ق زدٌن  ٔا

بٔغدْ حيعفٌ زُُْٕٗ عٍُّعٌن فذُذعٌن دتدًِد، فًني خٌىجىٖ وّدد ٘دٍ،   
وبٔغدْ ؤمهً ُُّٕٗ فٍُ ظْىدخ ظسقشخْ خٌىجىٖ خجلٍُّص بٖ وإؽسدح ٖ رتدي 

 وٖ َِٕش ذلد.
٘ىزخ فٍُىٓ ٍِْىًِد ٌٕد ؤْ خهلل و٘ر ٌٕد زىخعيص خدلغُخ وً خدلىخ٘در  

ء، وٌٕشخٖ وّد ٘ى دتدًِد ووً خٌقفدض، ٌىٍ ٔىىْ ِؽً خدلغُخ يف وً ؽٍ
وّد ؽدء ؤْ َىىْ ٌٕد، ٌٕغعيُِ ؤْ ٔىىْ وخسؼٌن ِْٗ يف وً ِد هلل ؤزُدٗ.  

 وزدٌعديل ؤْ ٔشخٖ وّد ٘ى ؤىىْ ِْٗ يف رلذٖ ؤشي زٗ خِذ ؤَنًد.
ٌمذ عَُّ ٌٕد خدلغُخ وً ٘زخ خٌشجدء زىً ومىح وؼمدص يف خٔصلُدً،   
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ٕد زًّْ خٌشوح خٌمذط، زً ولذ ٌٕجد٘ذ دىت ُظغعٍْٓ فىسظٗ فُٕد خٌيت و٘سهد ٌ
وُب إًغاًٌا اجلذَذ ُزا، أى َخجذَّد للوقشفت ك  َىم، ب  ؤمدف خهلل ؤْ 

 (.94: 6)وى ك  حلؾت، لُكىى دغب طىسة خالمَ!! 
ًَُّْ يف زُط حلُ.  ٘زٖ ٍ٘ ّيُص وزلسص خِذ ٌٕد يف ِْجضش خدلغُخ خٌ

 دٔىجًُ خهلل ِْٕد.٘زخ ٘ى عش ِؾدسوص خزٓ خهلل ٔٔغدُٔعٕد، و٘زخ ٘ى ظفغًن ّّ
 (1902)ٌَاَش 
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 ُوِلَد لكم اليوم
 َمىي ادلٗن ٌٍشػبح:

إَه ُوِنَد نكى انُىو يف يدَُح داود خمهِّص هوى  »+ 
 (11: 2)ٌى  «ادلسُخ انزب.

 وَمىي بؽؼُبء إٌيب ػٓ ٘زا احلبدس ػُٕٗ:
ألَه َىند نُا وند وَُعَطً اتًُا وذكىٌ انزَاسح »+ 

عهً كرفه وَُدعً امسه عجُثًا يشواًا إذلوًا   
ًا رئُس انسالو، نًُى رَاسوره  قدَزًا أتًا أتدَ

ونهسالو ال هناَح، عهً كزسٍ داود وعهوً  
ممهكره نُثثِّرها وَعضدها تاحلق وانرب يٍ اٌِ 

 (7 - 6: 9) «إىل األتد.

ٍَّٕب يف اٌؼبَ ادلبضٍ يف ػٗلزٕب ثُغىع اٌغفً ػٗلخ اخزجبسَخ ػؾٕب ّٔب  رإ
ِٓ ارقً ثٕب.٘زٖ اٌغٕخ، وؤؽهذ ؤهنب وبٔذ راد ؤصش فؼَّبي فُٕب ويف  َِ  وً 

ًَّ ِؼًب يف ٘زا اٌؼُذ ػٗلزٕب ّٔزا ادلُٗد اٌغؼُذ، ْٔٗ وّاب   ٔشَذ ؤْ ٔزإ
 «ُٔؼغً اثًٕب»مسؼزُ ِٓ ادلٗن وِٓ بؽؼُبء إٌيب ؤْ ادلىٌىد ٘ى ٌٕب وؤٔٗ اثٕٕب: 

٘ب ؤٔب ُؤثؾّْاشوُ ثفاش     »فهى حبدس عؼُذ خيقٕب جذِّا وّب َمىي ادلٗن: 
 (11: 2)ٌى  «ػظُُ َىىْ جلُّغ اٌؾؼت.

وٌىٍ ؤعزىيف ػٗلزٕب ّٔزا ادلُٗد حمهب ِٓ اٌفش  اٌؼظاُُ وبخزجابس   
ٔؼُؾٗ، ٍَضِين ؤْ ؤػىد ثىُ وؤفىّْس ٌىُ ادلىاٌُذ اٌغبثمخ ٌىاً اٌؼظّابء   
اٌغبثمٌن، فةثشاُُ٘ ؤة اِثبء وٌَُِذ يف َىَ ِٓ اَْبَ يف ؤوس اٌىٍذأٌُن، وجبء 

فش  اٌجؾشَخ(، مث ِبد ربس  وِبد اخلرب بىل ؤثُٗ ربس ، وفش  ربس  )ومل ر
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بثشاُُ٘ وثىبٖ وٌذاٖ بعحك وبمسبػًُ ودفٕبٖ يف ِغبسح ادلىفٍُخ. ووازٌه  
ٌْ ِزٗحمبْ، وزٌه ِىٌاذ َؼماىة    وبْ ِىٌذ بعحك وِىرٗ، فشٌ  وحض

ٍَّخ  ٍُِىْ يف  2واْعجبط. وَىعف وِىعً ؤػظُ لبئذ ػشفٗ اٌزبسَخ عبس ثُإ
أْجُبء: فشٌ  َىَ ادلاُٗد، ؤاىا     ثشَخ لفش ؤسثؼٌن عٕخ، وَؾىع ورتُغ

 وػىًَ وضًن َىَ ادلّبد!
وً اٌجؾشَخ، وً ؤوٖد آدَ ِبرىا، ِبرىا رتُؼًب، ووبْ احلضْ ػًٍ ِىهتُ 
ؤضؼبف ؤضؼبف اٌفش  يف ِىٌذُ٘، ْْ فش  ادلُٗد بىل َىَ، ؤِاب احلاضْ   

ثىاً  »ػًٍ ادلُذ فةىل ؤَبَ وضًنح. وَمىي اٌىزبة ػٕذ ِىد َؼمىة بٔٗ 
(. ٘زا يف ِقش مث ؤخزوا َؼمىة 3: 51)ره  «ادلقشَىْ عجؼٌن َىًِب ػٍُٗ

فٕبحىا ٕ٘بن ػٍُاٗ  »بىل ؤسك وٕؼبْ، وػٕذ دفٕٗ يف ِغبسح ادلىفٍُخ ػبدوا 
 ( ...11: 51)ره  «ٔىحًب ػظًُّب وؽذَذًا جذِّا

٘زا ٘ى ُِٗد َؼمىة بعشائًُ و٘زا ٘ى ِىرٗ. و٘زا ٘ى أٔغبْ ػبِاخ  
ضؼف. وٖ خيٍى اٌىزبة ِٓ ٔيب ٌؼٓ َىَ ِاُٗدٖ  حضٔٗ ؤوضش ِٓ فشحٗ ِئخ 

ػٕذِب ؤساد ادلٍه وسئعبء اٌىهٕخ خٕك وٍّخ احلك يف فّٗ اٌيت وبٔذ رغٍٍ 
 يف ػظبِٗ.

وٌىٓ ِٓ اِْىس اٌؼجُجخ وادلفشحخ جذِّا َب ؤحجبئٍ، ؤْ ُِٗد ادلغُح ٘زا 
مخ اٌزٌ ًب يف آخش اَْبَ وٕهبَخ ٌىً ُِٗد، صجَّذ وً ٘زٖ ادلىاٌُذ اٌغابث 

وجؼٍهب ٔمغًب ِضُئخ يف ربسَخ اخلٗؿ!! وٌى مل َىٌذ ادلغُح ٌجمُذ ٘ازٖ  
ادلىاٌُذ ٔىشح ٌذي اٌؼبمل وٍٗ. فىً ٘زٖ ادلىاٌُذ اٌيت ٌىبفخ اِثبء وأْجُابء  
واٌؼظّبء وبٔذ رغزّذ وجىد٘ب ووُبهنب وػٍّهب ؤؼّزهب ِٓ ٘زا ادلاُٗد  
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ىت وٌَُِذ اٌشجبء اٌازٌ ٖ  اٌفبئك. ٌمذ وٌُِذوا ػًٍ سجبء وِبرىا ػًٍ سجبء، ح
 ديىد لظ ...

٘ب ؤٔب ؤثؾّْشوُ ثفش  ػظُُ َىىْ جلُّاغ  »وٌىٓ اٌُىَ َجؾّْشٔب ادلٗن: 
 - 11: 2)ٌاى   «اٌؾؼت. ؤٔٗ وٌَُِذ ٌىُ اٌُىَ ... سلٍِّـ ٘ى ادلغُح اٌشة

(. بهنب ؤوي ِشَّح يف ربسَخ اٌجؾشَخ ؤْ َُجؾَّش مبُٗد سلٍِّـ ٘اى ادلغاُح   11
ُُِٓ ورلاذًا  »ويف ِىبْ آخش  “وٌَُِذ ٌٕب”شَّح َُمبي بٔٗ اٌشة، مث ؤوي ِ ٔىسًا ٌ

 .«)ػهذًا( ٌؾؼجه بعشائًُ
ؤٔٗ »ٕ٘ب ؤسَذ ؤْ ؤٔجّْٗ رٕ٘ىُ وُؤسوِّض ثؾذَّح ػًٍ لىي ادلٗن وبؽؼُبء إٌيب 

مبؼىن ؤْ اٌغفً ادلىٌىد، وىٔٗ خيقٕب ؤو ؤٔٗ ثزؼاجًن   «َُىٌَذ ٌٕب»، «وٌَُِذ ٌىُ
، ٘ى ِٓ فُُّ وُبٕٔب، ويف ٔفظ اٌىلذ ٘ى سة «اثًٕب ُٔؼَغً»بؽؼُبء إٌيب 

وِغُح. فبدلىٌىد َٕجغٍ ؤْ َىىْ ِىضغ فش  ػظُُ، ِىٌىدٔب وَجمً ِؼٕاب  
 بىل اْثذ.

اٌقىسح اٌيت َشَذ ؤْ َقىّْس٘ب اٌىحٍ أذلٍ، بْ وبْ ِٓ فُ ادلاٗن ؤو  
ُِقاب  -ؤٌ اٌجؾشَخ  -فُ بؽؼُبء إٌيب ٍ٘ ووإٕٔب رتُؼًب  ّّ ػبلش، ؤو  ثخ يف ُؤ

وً ؤوٖد٘ب اٌزَٓ رٍذُ٘، فةهنُ ديىرىْ وٖ َؼُؾىْ، ؤو واإهنُ َىٌاذوْ   
ٌُّىرىا عشَؼًب، ؤو سمبب ثإلقً ػّك يف اٌزؼجًن ؤْ اٌجؾشَخ وبٔذ رٍذ ؤِىارًب 

ُْوىل!! فىبْ اٌفش  مبُٗد أٔغابْ، واً   ؤو رٍذ  ادلىد رارٗ ػٕقش اٌٍؼٕخ ا
دلىد اٌؾذَذ واٌغىاد اٌزٌ َغغِّاٍ  فشحًب ػبثشًا ؤو وبرثًب َىزثٗ ٔىا  ا بٔغبْ،

 وً اٌجُذ!
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ونكٍ جاء انُىو انسعُد دقًّا يف عًز انثشزَح انذٌ فُه َىند نُا وند 
أٌ كم انثشزَح  -وَُعَطً اتًُا يٍ انسًاء َثقً نُا إىل األتد، وكأَُا حنٍ 

محهُا ته دوٌ أٌ َدرٌ، وخمضُا ته دوٌ أٌ َشعز، مث ُوِنَد مبزأي يوٍ   -
يوٍ  »دًا عجُثًا دقًّا، اترزكد فُه انسًاء واألر  يعوًا،  ادلالئكح يُال

 «يب جني يُسٍ»أو كًا َقىل حلٍ  - «انزوح انقدس وانعذراء يزمي يعًا
انثدَع انذٌ َُقال ردًّا عهً قزاءج انسُكسار ]َا نهًُالد انثروى.. َوا   

 نهطهقاخ انزوداَُح. َا نهَعَجة انُعجاب. كقىل األَثُاء[.
اٌمذط َؾًن ثىضى  ؤٔٗ اثٓ اهلل، وؤِب ُِٗدٖ ِآ   وُِٗدٖ ِٓ اٌشو 

ّْك حمُمخ ادلىٌىد ؤٔٗ اثٓ اٌجؾشَخ رتؼبء ِٓ حُش  ًٗ فُؼ ػزساء مل رؼشف سج
ِغ ٔجىَّح بؽؼُبء  «وٌَُِذ ٌىُ». ٕ٘ب َزحذ بػْٗ ادلٗن «اثٓ أٔغبْ»اجلغذ 

ُِجذع ٌٍجؾشَخ وُإَ ػبلش أفه  «َىٌذ ٌٕب وٌذ ُٔؼغً اثًٕب» ػمّهب يف رقىَش 
ِٓ اٌغّبء يف ؽخـ اٌؼزساء، فىٌذد اثًٕب ٌٍحُبح، و٘ى احلُبح راهتب ؤرً ِٓ 
اٌغّبء وَؼىد بٌُهب، ٖ َغىد ػٍُٗ ادلىد ؤو اٌزشاة ثً َغإٖ ثمذُِٗ، ْٔاٗ  
٘ى ٘ى اٌمُبِخ واحلُبح، َمىَ وخيٍِّـ ؤعشي ادلىد، واٌزَٓ يف اٌمجىس ؤٔؼاُ  

 ػٍُهُ ثبحلُبح اْثذَخ!
رتهىس جٕذ اٌغّبء َىَ ِاُٗد ادلغاُح شلجّْاذًا اهلل    ذلزا ظهش ادلٗن و
آّذ هلل يف اْػبيل وػًٍ اْسك اٌغَٗ ويف إٌابط  »وِغىّْثًب اٌجؾشَخ ِؼًب 

. فش  ػظُُ «٘ب ؤٔب ُؤثؾّْشوُ ثفش   ػظُُ»، ظهش ثبٌُجؾَشي اٌغؼُذح «ادلغشَّح
ؤثذَخ. فٍُ َُؼذ حمًّب ْٔٗ ٌٓ ٍَغُٗ حضْ ادلىد ػٍُٗ، ثً عزضجّْزٗ اٌمُبِخ حلُبح 

يف ادلغُح حضْ ػًٍ ِىد، ثً فبس ٌٍّىد ِغ ادلغُح سجبٌء وفشٌ  ؤػظُ 
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 ِٓ فش  ادلُٗد، ثمذس ِب بْ اٌمُبِخ ؤػظُ ِٓ ُِٗد اجلغذ.
أظش وُف وبْ َغزمجً اٌؾهذاُء َىََ اعزؾهبدُ٘ ثبٌفش  واٌزهًٍُ، ووإهنُ 

 ٖ َىَ ُِٗدُ٘.يف ػُذ، مث أظش وُف ٔؼُّْذ ضلٓ ٌُىَ اعزؾهبدُ٘ ثبػزجبس
 يُالد ادلسُخ َقهُا يٍ اخلىف انعظُى إىل انفزح انعظُى:

وبرا ِٗن اٌشة ولف ُّٔ، ورلذ اٌشة ؤضبء حاىذلُ،  »رمىي اٌجؾبسح: 
 (9: 2)ٌى  «فخبفىا خىفًب ػظًُّب.

دلبرا ٘زا اخلىف؟ دلبرا خيبف سػبح ثغغبء عُّْجىْ ِٓ ظهىس ِٗن وِآ  
 حضىس رلذ اهلل؟

ُِاعف ٌٍٕفظ ؤؽذ احلضْ واْعف، ً٘ ْْ رلذ بْ ٘زا اٌمىي حمل ضْ و
 اٌشة ؤضبء حىذلُ خيبفىْ خىفًب ػظًُّب؟ ِب وبْ ظٕٕب ٘زا!

وٌىٓ ٘زا ٘ى ًِناس أٔغبْ اٌُُْ وخربرٗ احملضٔخ ِغ اهلل اٌيت وسصهب ِٓ 
فٕبدي اٌشة أٌٗ آدَ ولبي ٌٗ ؤَٓ ؤٔذ؟ فمبي ٌاٗ )آدَ(: مسؼاذ   »آدَ 

 (11و 9: 3)ره  «ُػشَبْ فبخزجإد!! فىره يف اجلٕخ فخؾُذ ْين
٘زٖ ٍ٘ ؤوي خربح اخلغُخ ؤٌ سػجخ اخلىف واٖخزجبء ِآ اهلل، اٌايت   
رغٍغٍذ يف ؤػّبق ًِناصٗ إٌفغبين واٌؼقيب، اخلىف ِٓ رلشَّد ظهىس اهلل ؤو 
مسبع فىرٗ!! وِغ اخلىف رٍمبئُخ عشَؼخ ٌٗخزجبء، ٘زا ٘ى عاش ٘اشوة   

ورٌه واضح وً اٌىضى  ؤٔٗ ثغاجت  إٌبط ِٓ اٌىٕبئظ ؤو ِٓ اٌقٗح، 
اخلغُخ اٌشاثضخ يف ؤػّبق اٌٗؽؼىس وأحغبط ثؼقُبْ ؤواِش اهلل. و٘ىزا 
فبس وً ػقُبْ ٌقىد اٌمذوط َؼمجٗ اٌُؼشٌ، ُػشٌ جغاذٌ ؤفغاٍ.   
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فبٌٕفظ ثبخلغُخ ؤٌ ثبٌؼقُبْ رٕفقً ػٓ اهلل ورزؼشَّي ِٓ غغابء عازش اهلل   
وثبٌزبيل ؤو ثبٌضشوسح رغازجُت   ادلًٕن اٌزٌ ٘ى احلك واٌمذاعخ واٌىّبي،

احلىاط اجلغذَخ ذلزا اخلىف فُظهش اجلغذ اٌزشايب ثؼىصٖ ؤمقٗ ِشثىعاًب  
ًٗ ػٓ ِقذس وّبٌٗ ولذاعزٗ ؤىسٖ. ٘زٖ ٘اٍ ؤوي دسجاخ    ثغشائضٖ ِٕفق
دخٍهب أٔغبْ يف خربح اخلىف، وٍ٘ اخلىف ادلشػت ِٓ ظهىس اهلل ثغجت 

 جت اخلغُخ.اٌؾؼىس ثبٌزؼشٌّْ اٌذاخٍٍ واخلبسجٍ ثغ
ؤِب اٌذسجخ اٌضبُٔخ، ؤو ِب ٔغُّٗ ثبٌذَٕىٔخ، ػٕذِب ٔغمهب اهلل يف وجٗ آدَ 

ٍِؼىٔخ اْسك ثغججه، ثبٌزؼت رإوً ِٕهب وً ؤَبَ حُبره، حىت رؼىد بىل »
(. وثؼذ مسبع احلىُ ِجبؽشح 19 - 17: 3)ره  «اْسك اٌيت ُؤخزد ِٕهب

ٗ اهلل، ولذ َظٓ ؤحاذ ؤْ  ٔفز إٌغك أذلٍ وُعشد آدَ واِشؤرٗ ِٓ ؤِبَ وج
٘زا حذس ِدَ فمظ، وٌىٓ ٍَضَ ؤْ ٔذسن ؤْ وً ِب حذس ِدَ فابس  

 ًِناصًب ٌٍجؾشَخ وٍهب يف فُُّ وُبهنب إٌفغٍ واجلغذٌ.
فذّْلىين َب ؤحجبئٍ، ؤٔٗ ٌى مسغ ؤٌ وٌذ ِضً ٘ازا احلىاُ ِآ ؤة    
جغذٌ، فةٔٗ َشرؼت اسرؼبثًب وخقىفًب برا وجذ ؤحذ اخلذاَ ديغه ثُاذٖ  

 خشجٗ ِٓ اٌجُذ بىل اْثذ!! ٘زٖ ٍ٘ سػجخ اٌذَٕىٔخ يف اخلىف.ٌُ
ؤِب اٌذسجخ اٌضبٌضخ، فهٍ خربح ادلىد ووبٔذ ؤوي خربح ٍ٘ سئَاخ آدَ  
  ًٖ وحىاء ذتشح اخلغُخ واٌذَٕىٔخ، اثٕهّب ٘بثًُ والؼًب ػًٍ اْسك ُِزًب ِمزاى

هاخ  ثُذ ؤخُٗ لبٌَن، ٌمذ حجٍذ حىاء ثبخلغُخ فىٌذد ِىرًب. بهنب ؤوي ِىاج
ٌٕٔغبْ جتبٖ حمُمخ ادلىد. بهنب سػجخ فىق ِب َزقىَّس أٔغبْ َمىي ػٕاهب  

فةر لذ رؾبسن اْوٖد يف اٌٍحُ واٌذَ اؽزشن ٘ى »اٌمذَظ ثىٌظ اٌشعىي: 
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ؤَضًب فُهّب، ٌىٍ َجُذ ثبدلىد ران اٌزٌ ٌٗ عٍغبْ ادلىد ؤٌ بثٍُظ، وَؼزك 
حتذ اٌؼجىدَخ )ػجىدَخ  ؤوٌئه اٌزَٓ خىفًب ِٓ ادلىد وبٔىا رتُؼًب وً حُبهتُ

 (15و 14: 2)ػت  «اخلىف ِٓ ادلىد(.
بْ سػجخ ادلىد ِشػجخ ٌٍغبَخ، ْْ فُهب حيظ أٔغبْ اٌىالف ؤِبَ ادلُذ 
ثفمذاْ وُبٔٗ ٘ى، ِذسوًب يف احلبي ِقًنٖ احملزىَ. ٌزٌه ؤفاجح أٔغابْ   

ًٗ سػذَذًا ٌٍّىد وْخجبس ادلىد وٌىً ِب ِٓ ؽإٔٗ َادٌّْ بىل   ادلىد!ػجذًا رٌُ
اٌزٌ ػقف ثبٌشػبح ػٕذِب ؤضبء  «اخلىف اٌؼظُُ»اِْ ٔذسن عش رٌه 

رلذ اٌشة حىذلُ ومسؼىا فىد ادلٗن!! وزٌه ٔذسن عش ؤٌ خاىف ؤو  
سػجخ رٕزبثٕب ِٓ اٌىلىف يف حضشح اهلل. بٔٗ ٖ َضاي مل َىٌذ ٌٕب وٌذ ومل ُٔؼَظ 

 اثًٕب ٘ى ادلخٍِّـ، ادلغُح اٌشة.
ىَ اٌجؾبسح ثغجت حضىس اٌشة. وٕ٘ب ِمبسٔخ و٘زا ٘ى عش سػجخ اٌشػبح َ

ووبْ يف رٍه »غبَخ يف اٌمىح واٌؾّىي ٔغّؼهب ِشَّح ؤخشي ِٓ فُ ادلٗن: 
ُِزجذَّْٓ حيشعىْ حشاعبد اًٌٍُ ػًٍ سػُزهُ، وبرا ِٗن اٌشة  اٌىىسح سػبح 
ولف ُّٔ ورلذ اٌشة ؤضبء حىذلُ، فخبفىا خىفًب ػظًُّب، فمبي ذلُ ادلٗن: 

ب ؤٔب ُؤثؾّْشوُ ثفش   ػظُُ َىىْ جلُّغ اٌؾؼت: ؤٔٗ وٌَُِذ ٌىاُ  ٖ ختبفىا، فه
 (11 - 8: 2)ٌى  «اٌُىَ يف ِذَٕخ داود سلٍِّـ ٘ى ادلغُح اٌشة.

واضح جذِّا َب ؤحجبئٍ لذسح ادلٗن اٌؼجُجخ ػًٍ بدسان عّش سػجخ وخىف 
 «ٖ ختبفىا ِين»٘اٖء اٌشػبح. فهى بر َذسن عجت خىفهُ َغشع فُغّئٕهُ 

مضً صِبْ اخلىف واٌشػجخ ِٓ اهلل وِٓ ِٕظش رلذ اٌشة ػٕذِب َضٍء ٌمذ أ
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ؤِبَ أٔغبْ، ٘ب ؤٔب ُؤثؾّْشوُ ثفش  ػظُُ َىىْ ٌٍجُّغ، ْٔٗ وٌَُِذ ٌىاُ  
ِٓ عُخٍِّقىُ ِٓ وً ؤعجبة اخلىف اٌؼظُُ. ٘زا ادلىٌىد، ادلغاُح   َِ اٌُىَ 
اٌشة عٍُغٍ عٍغبْ اخلغُخ ػًٍ أٔغبْ وَىغش ػٕاٗ ؽاىوخ ادلاىد،    

َقبحل أٔغبْ ثبهلل وَٕهٍ ػًٍ اٌذَٕىٔخ وسػجزهب. افشحىا، افشحىا فشحاًب  و
 ػظًُّب!! ْٔٗ وٌَُِذ ٌىُ اٌُىَ سلٍِّـ.

بهنب ثؾبسح ػجُجخ حمًّب ٌٕٔغبْ اٌجبئظ، بهنب ٔغك بذلٍ جذَذ وػجُات  
َضًَ وً اِصبس ادلشػجخ ٌٍٕغك اْوي ثبٌٍؼٕخ وادلىد واٌغشد اٌزٌ رغٍغاً يف  

 ٔٔغبْ.ؤػّبق ٔفغُخ ا
أزجهىا، فبدلٗن َٕغك ٕ٘ب ثفُ اهلل، ْْ حضاشح اهلل وبئٕاخ    َب ؤحجبئٍ

وِضُئخ ِغ ظهىس ادلٗن، أزجهىا فبهلل ٔفغٗ َغٍُِّ أٔغبْ ٔغماًب جذَاذًا   
ػىك إٌغك اْوي ِدَ، اهلل ٔفغٗ َذػىٔب ؤْ ػىك اخلىف اٌؼظُُ اٌزٌ 

ِٕاب  ػؾٕبٖ مبًناصٕب اِدٍِ، ؤغجزٗ اخلغُخ وادلىد واٌذَٕىٔخ يف حلّٕاب ود 
وسلٕب وػظبِٕب، يف ظٍّخ ِشػجخ ٘زٖ اٌذ٘ىس وٍهب، ٔغشحٗ وٍٗ اِْ واإِش  
بذلٍ فذس ٌٕب اٌُىَ حبضشح اهلل ؤىسٖ اٌؼجُت، ٌٕفش  فشحًب ػظًُّب ْْ آدَ 
اٌضبين ادلخٍِّـ ادلغُح اٌشة وٌَُِذ ٌٕب اٌُىَ، فٍٕٕب مبُٗدٖ ثؾشَخ رلذَّدح فُاٗ،  

 ِهَُّإح ٌٍؼىدح بىل حضٓ اهلل اْثىٌ.
فٗ سػجخ يف ادلغُح ِٓ خغُخ، وٖ خىف يف ادلغُح ِٓ دَٕىٔاخ، وٖ  

افشحىا فشحًب ػظًُّب، لاذ  ”سػذح يف ادلغُح ِٓ ِىد. ٌزٌه َؾذو ادلٗن 
 .“وٌَُِذ ادلخٍِّـ يف ِذَٕخ داود
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َب ؤحجبئٍ، رىجذ ٔمغزبْ ػًٍ اْسك ختٍىاْ دتبًِب ِٓ اخلغُخ واٌذَٕىٔخ 
 .وادلىد: ِغبسح ثُذ حلُ، واجلٍجضخ

 يف اْوىل وٌَُِذد احلُبح، ويف اٌضبُٔخ اعزؼٍٕذ احلُبح.
 ُوِنَد نكى انُىو خمهِّص:

 ًَّ ًٗ ِىٌىدًا َغ اٌغااي اٌزٌ ٔشَذ اعزجٗء غىاِضٗ ٘ى: وُف ؤْ عف
ثً وَؼَُّٓ و٘ى يف ادلهذ، سلٍِّقًب؟ ٘زٖ ِضبدح ػمٍُخ زلُّْشح ْْ اٌغفً حيزبط 

ِٓ َؼُٕٗ وخيٍِّقٗ!!  دَل
ٔجىَّح بؽؼُبء رضداد ادلضبدح حذَّح وٌىٓ َقبحجهب اٌؾش : وثبٌشجىع بىل 

ْٔٗ َُىٌَذ ٌٕب وٌذ ؤُؼَغً اثًٕب ورىىْ اٌشَبعخ ػًٍ وزفٗ وَُذػً امسٗ ػجُجًب »
ِؾًنًا بذلًب لذَشًا ؤثًب ؤثذَِّب سئُظ اٌغَٗ، ٌّٕى سَبعزٗ وٌٍغَٗ ٖ هنبَخ ػٍاً  

 «واٌرب ِٓ اِْ بىل اْثذ.وشعٍ داود وػًٍ شلٍىزٗ ٌُضجّْزهب وَؼضذ٘ب ثبحلك 
 (7و 6: 9)بػ 

ٕ٘ب ادلضبدح رجٍغ ؤلقً حذَّهتب وػٕفهب فبٌىٌذ اٌزٌ َىٌذ وبثٓ ٌٕب ٘ى ٘ى 
بٌٗ لذَش، و٘ى ٘ى ٌٍجؾشَخ وٍهب ؤة ؤثذٌ. َفقح بؽؼُبء ػٓ ٘زا أػجبص 

 .«وَُذػً امسٗ ػجُجًب»غًن ادُلذَسن ػمًٍُب ثمىٌٗ: 
ح وِٓ وً ِٗثغبد اٌجؾبسح اٌايت  واضح جذِّا َب ؤحجبئٍ ِٓ ٘زٖ إٌجىَّ

ٔغمهب ادلٗن حبضشح اهلل وِٓ ظشوف ادلُٗد اٌجزىيل اٌؼجُت ؤْ ٕ٘بن حذصًب 
بذلُِّب خغًنًا، وؤِبِٕب عش جتغُّذ بذلٍ، فبٌىٌذ ادلىٌىد ٌٕب ِٓ حلّٕب ودِٕب ٘اى  
اثٓ اهلل أٌٗ اٌمذَش، و٘ى ٔفغٗ عُقًن ٌٍجؾشَخ ِٓ والغ جتغُّذٖ ؤثًب ذلب حيًّ 
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 هب وخٗفهب بىل اْثذ، لذَشًا يف خٗفٗ وفذائٗ جلٕغٕب اٌزٌ احتذ ثٗ! ...مهَّ
 وٌىٓ ؤَٓ ووُف عش اخلٗؿ يف ُِٗد ادلغُح؟

 االحتاد ادلرثاَدل:
واضح َب ؤحجبئٍ حبغت اٌغش احلبدس ؤِبِٕب واٌغبثك اٌزٕجُّا ثٗ ؤْ اثٓ اهلل 

ى اثٓ اٌؼٍٍ، و٘اى  اختز جغذًا عب٘شًا ِٓ اٌؼزساء احتذ ثٗ فقبس بٔغبًٔب و٘
ثزٌه َفزح اٌغشَك بٌُٕب ٌٕزحذ ضلٓ ثٗ وّب احتذ ٘ى ثٕب ٌٕقًن فُٗ وثٗ ؤثٕابء  

 هلل ِىٌىدَٓ ِٓ اهلل.
ُٓ اهلل وفبس اثٓ أٔغبْ ثبٖحتبد ثغجُؼزٕب اٌيت اختز٘ب  فىّب وٌَُِذ ادلغُح اث
ِٓ اٌؼزساء، ٘ىزا فزح ٌٕب اٌغشَك ٌٕىٌذ ضلٓ ؤَضًب ِٓ اهلل ثبٌشو  اٌماذط  

 بٖحتبد ثبدلغُح.ث
فبحتبد اهلل ثٕب فزح اٌغشَك ٖحتبدٔب ثٗ. ٘زا ٘ى عش هتٍٍُٕب وفشحٕب يف ٘زا 

 اٌؼُذ. ٌمذ وٌَُِذ ادلغُح ٌٕىٌَذ ضلٓ!!
٘زا ٘ى عش اخلٗؿ اْثذٌ واٌجبة واٌغشَك. فبٖحتبد اٌزٌ ؤوٍّٗ اهلل 

 ثٕب يف ارضبع ادلزود فزح اٌغشَك ؤِبِٕب ٌشجبء ٖ َٕزهٍ!!
ِْىس اٌجذَهُخ يف اٌٗ٘ىد اٌؼمبئذٌ ؤْ احتبد اثٓ اهلل ثبٌغجُؼخ وٌىٓ ِٓ ا

اٌجؾشَخ خيزٍف اخزٗفًب جى٘شًَب ػٓ احتبدٔب ثبدلغُح. فبثٓ اهلل ثشغُ احتابدٖ  
ثبٌغجُؼخ اْلً مل َفمذ وةٌٗ ؽُئًب شلب وبْ ٌٗ لظ، وٖ فبس را عجُؼزٌن ثاً  

ْ وبًِ ثأْ واحذ. ؤِب عجُؼخ واحذح ٌٌٕٗ اٌىٍّخ ادلزجغّْذ، بٌٗ وبًِ وبٔغب
ضلٓ فبحتبدٔب ثبدلغُح ثبٔديبْ يف ادلؼّىدَخ واْعشاس ٖ َؼغُٕب ؤٌ اِزُبص لبئُ 
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ثزارٗ ثذوْ ادلغُح. فغٕظً ثؾشًا بىل اْثذ، ْٔٗ احتبد ثبدلؾابسوخ. فىاً   
اِٖزُبصاد اٌيت ٍٕٔب٘ب وإثٕبء اهلل، ٕٔبذلب يف ادلغُح ثبٔديبْ واْعشاس وثذواَ 

غُح، فةرا رىلفذ اٌؾشوخ وؼٗلخ بسادح ؤؼّخ يف اٌقاُُّ،  اٌؾشوخ يف ادل
 رىلفذ وً اِٖزُبصاد اٌيت ٌٍخٗؿ ورىلفذ ٔؼّخ اٌزجين.

فبحتبدٔب ثبدلغُح ٖ َقُّْشٔب آذلخ وٖ َقُّْشٔب وبدلغُح يف جى٘ش عجُؼزاٗ  
اٌفبئمخ، وٌىٓ َذخٍٕب يف عش ثٕىَّرٗ ٌّة وجؾش خغابح ثاشَّسُ٘ ثذِاٗ    

 ثٕؼّزٗ ورجَّٕبُ٘ هلل.ووحَّذُ٘ يف رارٗ 
ٍَّهب اهلل ثٕفغٗ ٌُقاً   ٍَّىا ِؼٍ يف ٘زٖ آّبصفخ اٌُؼظًّ اٌيت حت واِْ رإ
بىل ػّك رٌٕب وخىفٕب وثاعٕب. رإٍِىا يف ٘زا اٌغفً اٌؼشَبْ ادلٍمً يف ِزود 

 ُّّٔخ ِٓ عٌن ػًٍ حفٕخ ِٓ رنب.
ْمل ٘زا اٌزٕبصي أذلٍ اذلبئً ٘ى حلغبثٕب، ٘ى دخىي فؼٍٍ ووالؼٍ ثاب 

وادلؼبٔبح، دخىي بىل ؽشوزٕب ٌٍىفىي بىل حً هنبئٍ وؤثذٌ ووبًِ ٌمضاُخ  
ثاط أٔغبْ وحشِبٔٗ ِٓ اٌفش  وإٌىس واٌغَٗ أذلٍ. ٘ى ٔاضي بٌُٕاب  

 حىت بىل عٌن ادلزود ًٌنفؼٕب ِٓ رٌٕب بىل رلذٖ. بْ ارضبػٗ َإعشٔب!!
أب اهلل مل َإِد بىل ػبدلٕب وّٗن ؤو وضُف ػظُُ غشَت َغّغ ؽاىى 

وَهجٕب ثشوبرٗ، ورظً عجُؼزٕب ػبلشًا وّب ٍ٘ رٍذ ٌٍّىد وحتُب ٌآمل ثاٗ   
 سجبء وٖ ِؼىن.

وٌىٓ ِشَّح ؤخشي، فٍٕغزّغ ٌقىد ادلٗن ادلجؾّْش وفىد بؽؼُبء اٌإيب  
اهلل َِّىٕب رارٗ، اهلل اعزإَِّٕب ػًٍ  «َىٌذ ٌٕب وٌذ ؤُؼغً اثًٕب»...  «وٌَُِذ ٌىُ»
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ٕب ِٓ ؤوي اٌغشَك وغفً ٌُؼُؼ ػُؾزٕب، وَازوق  ٔفغٗ، فهب ٘ىرا َجذؤ ِؼ
رٌٕب، وَؼبين ؤػىاص حلّٕب ودِٕب، وحيظ ثأَٖ خغُزٕاب )يف جغاذٖ ػٍاً    
اٌقٍُت( وَذفغ ذتٕهب وٍٗ ػٕب، وَؼرب سػجزٕب ِٓ ادلىد، مث وةٌٗ َمىَ وَمُُ 
عجُؼزٕب ِؼٗ، وَهضَ ادلىد وَجذد عٍغبْ اخلغُخ وَشفاغ اٌٍؼٕاخ وٍَغاٍ    

بىل اٌغّبء وَقبحلٕب ِغ اِة، وَؼٍٓ ثذء ٍِىاىد اهلل  اٌذَٕىٔخ، وَشرفغ 
 ػًٍ لٍىة ؤوٖد اهلل.

ٌمذ ثذؤد ػظّخ  «َىٌذ ٌىُ سلٍِّـ»٘زا ٘ى ادلؼىن اٌؼظُُ ٌٍفش  اٌؼظُُ 
 اجلٍجضخ ِٓ داخً ِزود ثُذ حلُ.

َب ٌٍغُّفىُٔخ اٌشائؼخ ثٌن عٌن ادلزود وخؾجخ اٌقٍُت، ثاٌن اٌمّابط   
 وادلغّبس.

 يُالد ادلسُخ: انفقز وانطهارج يف
َّ يف ٘زا اٌؼُذ، ػُذ ادلُٗد اٌجزىيل، ؤْ ٖ ؤػشط ػًٍ ِشواض   ػغًن ػٍ

 اٌجزىٌُخ يف ٘زا اٌزٗلٍ اٌؼجُت ثٌن اهلل وأٔغبْ يف عش اٌزجغُّذ.
فبٌُىَ َغزىدع اهلل عش جتغُّذٖ ٌؼزساء عب٘شح، ِشمي رفه ػماُ حاىاء   

حىاء اٌيت حجٍاذ   اٌزٌ فبس ذلب ثبٌٍؼٕخ، ِشمي حتجً ثبٌشو  اٌمذط ػىك
ثابٔمث  »ثبخلغُخ وعَّّذ ٌؼٕزهب ٌىً ثين جٕغهب ومىي داود يف ادلضِىس: 

 (5: 51)ِض  «ُحجً يب وثبخلغُخ وٌذرين ُؤٍِ.
حىاء زتٍذ ووٌذد اثًٕب ِدَ ٌُحًّ ٌؼٕخ ؤثىَٗ، واٌُىَ زتٍذ اٌؼازساء  
ثشو  اٌمذاعخ ووٌذد اثٓ اهلل اٌزٌ جبء ٌُخٍِّـ وً ثين آدَ ِٓ اخلغُاخ  
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 واٌٍؼٕخ وادلىد.
ادلٕظش ؤِبِٕب اٌُىَ حبغت اٌؼٌن اٌجؾشَخ ٘ى ٘ىزا: فزبح عب٘شح، ػازساء  
َزُّخ، ٖ ؤً٘ ذلب وٖ ؤفذلبء، رإوٌ بىل ِغبسح يف اجلجً ْهنب مل جتذ ِىبٔاًب  
واحذًا يف ادلذَٕخ وٍهب، ثؼذ سحٍخ ِضُٕخ ِٓ إٌبفشح بىل ثُذ حلُ، واٌىلذ 

غ وحتظ مبخبك اٌىٖدح. مبجشَّد وفاىذلب  ؽزبء، وٍ٘ يف هنبَخ ؽهش٘ب اٌزبع
بىل ادلغبسح، ٖ جتذ ِىبًٔب رضغ فُٗ عفٍهب، فىضؼزٗ يف ِزود ٌٍجهبئُ ثؼذ ؤْ 

ًٗ»ٌفزٗ ثبخلشق وجٍغذ رغجّْح اهلل ورزمجًَّ ٘ذاَب اٌشػبح  ، فهىزا «صثذًا وػغ
ذًا ٘ب اٌؼزساء حتجً ورٍذ اثًٕب ورذػى امسٗ ػّبٔىئًُ، صث»سؤي بؽؼُبء ثبٌٕجىَّح: 

ًٗ َإوً.  (15و 14: 7)بػ  «وػغ
٘زا ِب رشاٖ ػٌن اٌجؾش، ؤِب ثبٌشئَب اٌغّبوَخ، فهٕب ويف ادلزود اهلل ظهش يف 
ُُِٓ ثإجُ آّاىط    اجلغذ، رشاءي دلٗئىخ، ُعجّْح ثٗ ثبّٓذ، اعُزؼٍٓ ٔىسًا ٌ

 اذلبدٌ حىت ِىبْ اٌغفً.
 ًٗ ًٗ ثٌن رلذ اهلل فةرا رتؼٕب سئَخ اٌجؾش وسئَخ اٌغّبء ِؼًب وجذٔب رمبث ِز٘

 وفمش أٔغبْ. 
ًٗ ؤْ َزمبثً اهلل يف رلذٖ ِغ أٔغبْ يف فمشٖ وعهاشٖ!!   و٘ىزا ٍَُك فؼ
وِب ؤثذػٗ عشِّا ٌٍزمبثً!! بٔٗ عُظً لبٔىْ ادلمبثٍخ ِغ اهلل بىل د٘ش اٌاذ٘ىس.  
ففٍ اٌزجشُّد واٌغهبسح َُغزؼٍٓ اهلل دائًّب ٌٕٔغبْ!! بْ ثشورىوىي ادلازود  

 عُظً اْفىي اْعبعُخ اٌيت رزُ فُهب وً ِمبثٍخ ِغ اهلل!واٌؼزساء 
ٔؼُ، ٖ ديىٓ وٖ جيىص ؤْ ٔؼرب ػًٍ لقخ ادلُٗد اٌؼجُت دوْ ؤْ ٔؾذّْد 



 عُد ادلُالد                                                                                  328

ؤاوِّذ ؤْ ؤوي حضٓ ثؾشٌ زتً اهلل ٘ى حضٓ ػازساء عاب٘شح! وؤوي   
ِىبْ اعزمجً جغذ اثٓ اهلل ٘ى ِزود ٌٍجهبئُ! ودتَّذ ٔجىَّح اٌؼزساء ِشمي وٍ٘ 

ًٗ: ٖ ر ْْ اٌمذَش فٕغ يب ػظبئُ وامسٗ لذوط، وسزتزٗ بىل جًُ »ضاي حبِ
اْجُبي ٌٍزَٓ َزَّمىٔٗ، فٕغ لىَّح ثزساػٗ، ؽزَّذ ادلغزىربَٓ ثفىش لٍاىُّٔ،  
ؤٔاضي اْػضاء ػٓ اٌىشاعٍ وسفغ ادلزضؼٌن، ؤؽجغ اجلُبع خًناد وفشف 

 (53 - 49: 1)ٌى  «اْغُٕبء فبسغٌن.
َّ ادلغُح ٔفغٗ َ ٕجّْش ثؼذ رٌه ػًٍ اٌفمش واٌغهبسح يف بِىبُٔاخ  وٌمذ ظ

اٌؼجىس بىل ٍِىىد اهلل ِشاسًا، ورٌه يف ؽش  اٌقؼىثخ اٌجبٌغخ ػًٍ اْغُٕبء 
 يف دخىي ٍِىىد اهلل ؤو يف ؤِش اٌزَٓ خقىا ؤٔفغهُ ِٓ ؤجً ٍِىىد اهلل.

برْ، مل َىٓ ِقبدفخ ُِٗد اثٓ اهلل يف ِزود، ؤو ائزّبٔٗ اٌؼزساء ػٍاً  
فمذ وبْ ٘زا ِٓ فُُّ اٌزذثًن أذلٍ، ولقذٖ ادلغُح ٌٕفغٗ ػّذًا جتغُّذٖ، 

 ٌىٍ َٕجّْٗ لٍت أٔغبْ بىل ِىبْ اٌزٗلٍ!!
َّ ِغ اٌفمشاء واٌؼزاسي! وٌىآ   ٌُظ ِؼىن رٌه ؤْ ادلغُح ٖ َزٗلً ب
وً رٗق  ِغ ادلغُح ٖثذ ؤْ َٕزهٍ بىل رٌه! أظش وُاف رٗلاً ِاغ    

ؼغؾخ، ٘زٖ اخلبعئخ فابحجخ اخلّغاخ ؤصواط،   اٌغبِشَخ ػًٍ ثئش اٌؼبٌَُ ادل
وُف حتىٌَّذ يف احلبي بىل ؽجٗ ػزساء فهُىْ وأغٍمذ ِجؾّْشح ػًٍ اجلجبي 
اٌؼبٌُخ رذػى ادلذَٕخ وٍهب بىل رىثخ وبىل عهبسح؟ بٔٗ ادلغُح عفً ادلزود أٌٗ 
اثٓ اٌؼزساء ٔىس اٌؼبمل، اٌزٌ َغزغُغ ِٓ ؤوي ِمبثٍخ ؤْ َجذّْد ظٍّخ اٌؼماً  

 بْ اخلغُخ وإٌجبعخ وَهجه لذاعزٗ، وَؼُذ ٌٕٔغبْ وً ِب فمذٖ!! وعٍغ
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مث أظش وُف ؤٔٗ ّٓشَّد ؤْ ولؼذ ػُٕبٖ ػًٍ رٌه اٌٗوٌ ادلزّاشّْط يف  
فٕىْ اٌقُبسفخ ِٓ ِىغت حٗي وِىغت حشاَ، اٌغين ادلٕغّظ بىل ؤرُٔٗ 
بس يف اِْىاي واْسلبَ، وُف لبَ يف احلبي وؤٌمً ثىً ؽٍء ِشَّح واحذح وف
 ِٓ اٌزبثؼٌن اٌزَٓ َمزبرىْ ِٓ اٌقٕذوق، وبصلٍُُِّب َجؾّْش ثبٌغىىب ٌٍّغبوٌن.

َب ؤحجبئٍ، ؤٔجّْٗ رٕ٘ىُ ؤْ اٌغبِشَخ مل رغَغ ٌٍّغُح ٌٍزىثاخ وعٍات   
اٌغهبسح ؤو اٌجؾبسح، وحمًّب ٌى حبوي وً وػَّبػ اٌؼبمل ؤْ َذفؼىا ٘زٖ ادلشؤح 

خغُاخ إٌجبعاخ رىجّْاً    اخلبعئخ بىل عٍىن ٘زا اٌغشَك ِب فٍحىا!! ْْ 
فبحجهب ثمُىد اٌظَٗ ورىلؼٗ حتذ ػجىدَخ اٌؾُغبْ ادلشَّح. فبدلغُح وحاذٖ  
اٌزٌ لهش اٌؾُغبْ وسثغٗ، ٘ى وحذٖ اٌزٌ َغزغُغ رٌه و٘ى َػبٌُِ ثاُزيِّ  
ُِغبلًب ٌُغزمٍ وً َىَ.  أٔغبْ، َغجك وَٕزظشٖ ػًٍ ثئش اٌؾهىح حُش َز٘ت 

ذاعزٗ وعهشٖ، ٌٗ دائّاًب عاجك   بْ ادلغُح ثذافغ ِٓ ؽؼىسٖ ثغٍغبْ ل
ادلجبدسح ِغ اخلبعئ. بٔٗ ػًٍ ُِؼبد دائًّب ِغ فجىسٔب. وػٕذ اٌٍحظخ احلشجخ 
ِٓ احلُبح َظهش ٌزقفُخ حغبة اخلّغخ ؤصواط، ٌُمظخ اٌضًّن، ٌفه لُاىد  

 اٌظَٗ وبٔبسح اٌمٍت وبػبدح سو  اٌغهبسح ورتبي اٌجزىٌُخ مث اٌجؾبسح!!
ِمبثٍخ عشَؼخ ِغ ادلغُح ػٍاً ِغازىي    ِب ؤحىط اٌؼبمل وٍٗ اِْ بىل

 ادلزود واٌؼزساء!!
 (1977)َُاَز 
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 امليالد يف الوجه غري املنظور
 «ٍينىد اهلل»

 ٍقذٍِّخ سلزظشح:
حٌؼهذ حجلذَذ أو حدلغُحُش ٌُغض ٍ٘ حدلمخرً ٌٍؼهذ حٌمذمي أو حٌُهىدَةش   
وٌىٓ حٌؼهذ حجلذَذ ٘ى حعظؼالْ وحتمُك ٌىً وػىد وأعشحس حٌؼهذ حٌمةذمي   

طةخس  ألىي اْ َغىع حدلغُح لةذ  »شلؼٍَّش يف حدلغَُّخ وٍِىىص حهلل وحخلالص 
خخدَ حخلظخْ ِٓ أجً طذق حهلل حىت َؼزّْض ِىحػُذ حِرةخ.  وأِةخ حممِةُ    
فّجَّذوح حهلل ِٓ أجً حٌشمحش وّخ ٘ى ِىظىد ِٓ أجً رٌه عةؤمحذن يف  
حممُِ وُأسطًّْ المسه  وَمىي أَؼًخ: هتٍَّىح أَهخ حممُِ ِغ شةؼزٗ  وأَؼةًخ:   

  وأَؼةًخ َمةىي   عزّْحىح حٌشد َخ مجُغ حممُِ وحِذحىٖ َخ مجُغ حٌشةؼىد 
اشؼُخ.: عُىىْ أطً َغًَّ وحٌمخثُ ٌُغىد ػًٍ حممُِ  ػٍُٗ عُىىْ سجخ. 

 (51 - 8: 51)سو  «حممُِ 
   ُِٕي اعزؼالُ وحتقيق آٍبه وحٌىُٕغش حِْ يف حٌؼخمل ويف وً حمم

حُغ حدلغُح حٌشأط ٘ى حٌزٌ حيىُ مو أعفبس اىؼهذ اىقذمي ػِ شلينخ اهلل، 
مْ وً أًِ وسجخ. شؼذ اعشحثًُ رىً ادلغنىّيخ،  شلينخ اخلالصوَذرّْش 

أٔزُخثٗ وأجهضطٗ  وخْ َٕظهٍ ػٕذ حخلالص ٌٍؼخمل وٍٗ حٌزٌ ٘ى جخسٌ حِْ 
 رىحعـش حٌىُٕغش 

وّخ َُالَحظ أْ ٕ٘خن منىِّح يف طظىَش ٍِىىص حهلل حِيت ػًٍ ِذي أعفخس 
 حٌؼهذ حٌمذمي  ووزٌه ِٓ جهش حٌظىػُح وحٌظٕزُّئ رخدلغَُّخ 
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 ٌه يف رذحَش حعظؼالْ ٍِىىص حهلل يف أَخَ َىحٕخ حدلؼّذحْ دلخ رةذأ  ٌز
َىشص رخٌظىرش  حذع طىظًُّ وحصدحخَ  مل َغزك ٌٗ ِؼُةً يف حُةخس وخفةش    
حمٔزُخ.  مْ حٌىػٍ وحإلحغخط رمشد ظهىس وحعظؼالْ حدلٍىىص وخْ لةذ  
رٍغ متخًِخ ٔؼىجٗ فىخْ ػًٍ أشذّْٖ  و٘زح حٌظشلُّذ وحٌىػٍ ٔشحٖ رىػةى  يف  

 اػالْ مسؼخْ حٌشُخ وَحَّٕش حٌٕزَُّش 
وّخ وخْ سو  حٌٕزىَّس حخػشًح ػًٍ ٌغخْ صوشَخ وأٌُظةخرخص وَىحٕةخ   
رظىسس طئوِّذ أْ حدلٍىىص لذ طخس رخٌفؼً ػًٍ حمرىحد  وٌىٓ وخْ َىحٕخ 

 حدلؼّذحْ طخدلًخ جذِّح ِغ ٔفغٗ وشؼزٗ: ٌغض أٔخ حدلغَُّخ!!
ىحٕخ حدلؼّةذحْ طةخس   وال ديىٓ أْ ٕٔغً أٔٗ رغزذ طذق واخالص َ

يف رذ. خذِظٗ لزةىاًل شةخِاًل     -رخػظزخسٖ ِغَُّخ حخلالص  -لزىي حدلغُح 
فخجلّىع حٌيت وخٔض ٍِظفَّش حىي َىحٕخ حدلؼّذحْ  وحىت ِٓ أخٍض طالُِزٖ  

َٕزغٍ أْ رٌه َضَذ وأين أٔةخ  »حتىٌَّىح اىل حدلغَُّخ  ووخْ َىحٕخ سحػًُخ رزٌه 
 (33: 3)َى  «أٔمض 
 ًَ حِيت رخعُ حٌشد ِٓ ٔغً  ادليلوً حٌشؼذ حدلغُح رظفظٗ  ٌمذ َلِز

رذوً إىل األثذ. ىزىل دلب روىا   دحود  ٌُؼٍٓ رذ. شلٍىش حدلغَُّخ حدلؼشوف أهنخ 
ٕى يف إػالُ ّفغٔ، مل يزىاّىا ٌٕ ػِ أُ حيَيىٓ ىيجؼيىٓ ٍينًب ثوبىقىةح!!  
 وٌىٕٗ جخص يف وعـهُ  مْ فهّهُ ٌٍخالص ودُلٍةه حهلل جةخ. ٔخلظةخً   

 وخخؿجًخ 
   وً ٘زح َىػّْح ِذي طغٍغً ػمُذس واديخْ ٍِىىص حهلل حٌمخدَ ػٕةذ
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وً حٌشؼذ  حىت حممشلُني ِٕهُ  مْ ٌٍشؼذ دحثًّخ حغخعُش ِش٘فش جةذِّح  
  “طىص حهلل ِٓ طىص حٌشؼذ”ِٓ ضلى ػًّ حهلل: 

     وّخ َُالَحظ يف طخسَخ اعشحثًُ أْ ٕ٘خن طشحرـًخ لىَِّةخ رةني أصِٕةش
يب وطؤدَزخص حهلل حدُلشَّس  ورني طؤٌُّك حٌشجةخ. ججةٍ. حدلغةَُّخ:    حمحضحْ وحٌغ

ٌٍخالص  مْ ِٓ حٌزٌ َشظهٍ حخلالص اال حٌزٌ حيظ جشحسس حٌغيب عىح. 
 وخْ رخجلغذ أو حٌفىش أو حٌشو ؟!

  لشٔةًخ ِةٓ    58ٌزٌه مل َئػش ِخ ػخٔخٖ شؼذ حهلل جشوس حٌضِٓ ضلى
مل طـفت حٌشجخ. ججٍ. حدلغَُّخ يف  حدلآعٍ وحِالَ وححملٓ وحالػـهخدحص  فهٍ

لٍذ حمجُخي  وطشلُّذ حعظؼالْ حهلل يف شخض حدلٍه حِيت رخعُ حٌشد حٌزٌ 
 ػالُٔش!! عيظْغ اخلالص

حٌشد لذ ٍِه »ؤظشس عشَؼش اىل عفش حدلضحِري ػخِش وخخطش يف ِضِىس 
ٍَََِه فٍظشطؼذ حٌشؼىد»  «فٍظظهًَّ حٌشؼىد )حمسع( طىشة    «حٌشد لذ 

حسس حالٔظظخس وزلخوٌش سإَخ حدلٍه حٌمخدَ ِٓ خالي حٌؼظّةش  ػظّةش   ِذي حش
 حمصِٕش وححلىحدع 

    وٌُظ حدلضحِري فمؾ  رً وً حٌٕزىَّحص مل طى  ػةٓ حإلشةخسس اىل
ٍِىىص حهلل واىل حدلغَُّخ حِيت  ٌُحىُ حمسع وٍهخ رخٌؼذي وحٌةّّ  مّةغ   

 غزّْحٗ وخيذِٗ حٌشؼىد حتض سحَظٗ  وَؼُ حدلفذَني اىل حظريطٗ  وحٌىً َ
مث وٍّخ حضلشفض أخالق حٌشؼذ وفغذص حٌؼّخثش وحٔمٍزض حمػّةذس   
أٌ حٌشإعخ.  وعخ.ص حٌظشوف؛ حصدحد حٌشجخ. جذِّح ججٍ. حدلٍةه حٌةزٌ   
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َظحّْح حهنُخس أخالق حٌشؼىد  وَشفٍ ػشرش حدلشع حٌيت أطخرض حٌشةؼذ  
 ِٓ جهش حضلالٌٗ حخُلٍمٍ 

ىحػغ ٌظظىّْس حهلل أٔةٗ ٘ةى حٌةزٌ    وطضدحد حٌٕزىَّحص اَؼخحًخ يف رؼغ حدل
عٍُّه رٕفغٗ وَؼشد حممُِ حٌؼخطُش رؼظٍ غؼزٗ وَزُذ حدلٕةخفك رٕفخةش   

وُيوذػ  سييغوًب   ٌٍّفذَني حٌزَٓ َؼفٍ ػٕهُ  أثذيًّب شفظُٗ! وَظري حهلل أرًخ 
 ػًٍ حمسع!! ىيغالً
    ٍَّْٗؤيت حدلغَُّخ وَؼًّ وً حمػّخي حدلٕظىص ػٕهخ  و٘ةزح َغةج
خ أسعً َىحٕخ طالُِزٖ َغؤٌىٔٗ ً٘ أَٔض حِيت أَ ٕٔظظش آخش  أٌ: حإلصلًُ  دلَّ

ً٘ أَٔض حٌفخدٌ وحدلخٍِّض وحٌشخيف حٌزٌ عٍُّه ػًٍ اعشحثًُ وَُخؼةغ  
 وً حممُِ وحٌشؼىد؟

فىخْ سد حدلغُح حر٘زىح ولىٌىح ٌٗ: اْ وً حمػّخي حدلٕظىص ػٕةهخ يف  
حٌُؼٍّ َُزظشوْ »خِىُ: حٌٕزىحص أْ حدلغَُّخ حِيت عُؼٍّهخ  ٘خ ٍ٘ ِؼّىٌش أِ

وحٌُؼشؽ ديشىْ وحٌُزِشص َُـهَّشوْ وحٌظُّةُ َغةّؼىْ وحدلةىطً َمىِةىْ     
ِِ ال يؼُثش يفَّوحدلغخوني َُزشَّشوْ   (  أٌ: ؿىىب 6و 1: 55)ِض  «وطىىب دَل

ِٓ َمزً حدلغُح أٔٗ ٘ى ٘ى ٍِه حٌّّ حِيت   ٍىع  وجذّب اىزي َمَزَت ػْٔ »دَل
: 5 )َى «اثِ يىعف اىزي ٍِ اىْبطشح.يف اىْبٍىط واألّجيبء، يغىع 

51) 
   ٌزٌه فبْ ٍِىىص حهلل جؼٕخٖ حٌشوحٍ يف حٌؼهذ حجلذَذ ٘ى ِةريحع

مثني جذِّح حعظٍّٕخٖ ِٓ حمٔزُخ.  رً ٘ى حٌشجخ. حٌغخيل ٌىً حمجُخي حٌيت ِخطض 
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 ػًٍ ٘زح حٌشجخ. 
ٌمذ وخْ ٍِىىص حهلل حدلضِغ أْ َؼٍٕٗ وَزخششٖ حدلغَُّخ حِيت ٘ةى أػّةك   
وأغًٍ أًِ ػٕذ حجلُّغ  ال حمٔزُخ. وحغذ  رً ووً حٌةشرُني وحدلؼٍِّّةني   
ووً حٌشؼذ  وػًٍ أعخط ٍِىىص حهلل حِيت  وخٔض ُطشش  حمعجٍش وَُشد 

لخٌض ٌٗ حدلشأس )حٌغخِشَش(: أٔخ أػٍُ أْ ِغةَُّخ حٌةزٌ   »ػًٍ وً حعظفغخس: 
 (11: 5)َى  «َُمخي ٌٗ حدلغُح َؤيت  فّىت جخ. رحن َُخّّٔخ رىً شٍ. 

 اىىجٔ ادلْظىس ىيَيالد:
ٌمذ حػظذٔخ أْ ٔشوِّض طؤِالطٕخ حٌغخرمش ػٓ حدلُالد  فُّخ مت ػًٍ ِغةظىي  
حٌشإَخ وحٌظخسَخ  فخٌىٍّش طخس جغذًح وسإَٔخ رلذٖ  وححلُخس ُأظهشص  وسإَٔخ٘خ 

 رؼُىٕٔخ ودلغٕخ٘خ رؤَذَٕخ  وحهلل ظهش يف حجلغذ 
ظشحيًخ ٌٍضَخسس ٌريوح حَِش يف وحٌشػخس أخزوح ِٓ حٌغّخ. اشخسس ِغّىػش وط

حدلغخسس ؿفاًل ِمّـًخ وُِؼجؼًخ يف حدلزود ربػالْ سمسٍ أٔٗ ٘ى ٘ةى حٌةزٌ   
خيٍِّض شؼزٗ ِٓ خـخَخُ٘  وحّٓىط جخ.وح ِٓ عفش رؼُذ ٌٍغخَش  َششةذُ٘  
صلُ مسخثٍ حتشّْوٗ حٌمىس حٌؼٍىَش  ٌىٍ طؤيت حٌشهخدس دلخٍِّض حٌؼخمل ِٓ خخسؽ 

 ٌشإعخ. وحٌشرُىْ يف حدلؼشفش وحٌشهخدس دلخٍِّظهُ اعشحثًُ  ػٕذِخ أخفك ح
 اىىجٔ غري ادلْظىس دليالد ادلغيخ

ٍُيٌل أثذي:  خالٌص و
ًَّ فُّخ حذع يف َىَ ُِالد حدلغُح ِٓ حٌىجةٗ   وٌىٓ حٌُىَ ٔشَذ أْ ٔظؤ
حِخش غري حدلٕظىس  وحٌزٌ َطَزش٘ٓ ػًٍ ِغش  حٌظخسَخ وحٌضِٓ رمىَّس فخثمةش   
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ٌمذَغني وحٌىُٕغش وٍهخ  أْ حدلىٌىد ٘ى رخٌفؼةً  وّخ طّّ٘ٓ ٌذي حٌشعً وح
رُض دحود حٌزٌ َغٍك وال  “دلفظخ ”حدلٍه حِيت  حدلخٍِّض  وحٌفخدٌ  ححلخًِ 

أحذ َفظح  وَفظح وال أحذ َغٍك  حٌزٌ ٌٗ ٍِىىص أرذٌ ِخ ٌٓ َضوي  وّخ 
 ( 16: 6سآٖ دحُٔخي حٌٕيب )دح 

 ادلغويخ وػوذ اهلل   إر ًبَّ يف٘زح حٌىجٗ حِخش لذ حذع جُالد حدلغُح  
ثجذء أصٍْخ اخلالص، واعزؼالُ ٍينىد اهلل ػي  األسع اىزي يغىعؤ  

فشهذ ٌٗ مجهىس  اخلالصحٌزٌ ؿخدلخ طىَُّ ػٕٗ حمٔزُخ. رال ًٍِ؛ أِخ  ويذثِّشٓ،
فشهذ ٌةٗ   «حمرذٌادُليل »وأِخ  .«يىىذ ىنٌ اىيىً سليِّض»جٕذ حٌغّخ. 

 .«ب ىْغجذ ىٔأيِ ادلىىىد ٍيل اىيهىد، قذ جئْ»حّٓىط 
ارْ ٔغظـُغ أْ ٔظحمَّك يف حٌىجٗ غري حدلٕظىس ٌُىَ حدلُالد: عمىؽ ػشوػ 
ولُخَ ػشوػ  وحٔظهخ. أصِٕش وحرظذح. أصِٕش  وّخ لخٌض حٌؼزسح. حٌمذَغش ِشمي 

، «أّوضه األػضاء ػِ اىنشاعي وسفغ ادلزضوؼ  »يف طغزحظهخ حخلخٌذس: 
الن حٌزشخسس رىةً  (  ووّخ طش  15ِو 11: 5)ٌى  «طْغ قىح ثزساػٔ»

٘زح َىىْ ػظًُّخ وحرٓ حٌؼٍٍ َُذػً  وَؼـُٗ حٌشد حإلٌةٗ  »وػى  وجال. 
مشعي داود أثئ وَيَُيل ػي  ثيذ يؼقىة إىل األثذ وال ينوىُ دُلينؤ   

 (33و 31: 5)ٌى  «هنبيخ.
ػجُذ أَهخ حمحزخ.  أْ َُؼٍَٓ ٍِىىص حدلغُح حخلالطٍ  وحدلغةُح يف  

ُذ حدلظؼذد حجلهخص ِٓ ِالن حٌزشخسس ِغزمًخ  مث حٌزـٓ لزً ُِالدٖ  ّٔزح حٌظؤو
 ِٓ حٌؼزسح. وٍ٘ يف رذ. محٍهخ  مث ِٓ صوشَخ حٌىخ٘ٓ وأٌُظخرخص 
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مث َظؤوذ ِشَّس أخشي يف َىَ ُِالدٖ  ِٓ حدلالثىش ومجهىس جٕذ حٌغةّخ.  
ٍَّىح ِشمش حٌغفش حٌـىًَ  ٌىةٍ َةشوح ٍِةه حٌُهةىد      وحّٓىط حٌزَٓ حت

 خ طؼزّْش ػٓ َمني اديخهنُ جٍىىطٗ وَغجذوح ٌٗ وَمذِّْىح ٘ذحَ
 رشميض ادلغيخ ادلزىاطو ػي  دقيقخ ادلينىد:

ُِمّؾ وُِؼجغ يف ِزود   ارْ  فخٌىجٗ حِخش دلُالد حدلغُح حٌـفً و٘ى 
حٌزٌ وٌُِةَذ   ادلينىد ادلؼَيِ ٍِ اىغَبء وٍِ ادلالينخ واحلنَبء،٘ى ٘زح 

 حدلغُح ٌُفظظحٗ وَذرّْشٖ حلغخد حإلٔغخْ 
ٌَِذ وػًٍ وظفٗ ِفظخ  رُض دحود  ومةىي ِةالن حٌزشةخسس    فخدلغُح ُو
وَؼـُٗ حٌشد حإلٌٗ وشعٍ دحود أرُٗ  وديٍه ػًٍ رُض َؼمةىد  »ٌٍؼزسح.: 

 (33و 31: 5)ٌى  «اىل حمرذ وال َىىْ دلٍىٗ هنخَش 
ٌزٌه ٍَضَ أْ ٔؼزض رٕٕ٘خ ػًٍ ٘زح حٌىجٗ حِخش  مٔٗ زلةىس حدلةُالد   

ٌإلصلًُ  وجذٔخ أْ ٘زح حٌىجٗ حِخش َظً  وجى٘شٖ حٌزٌ ارح دلمٕخ يف لشح.طٕخ
 ٘ى حملىي وحٌفؼَّخي ػًٍ ِذي حإلصلًُ ووً حمعفخس 

فٍُ َشوض حدلغُح يف ألىحٌٗ وأِؼخٌٗ يف شٍ. أو ػًٍ شٍ.  وّخ سوَّض ػًٍ 
ِٓ  »ٍِىىص حهلل!! رً ووخْ ٍِىىص حهلل ِىػىع رذحَش وشحصس حدلغةُح   َِة

اقزوشة ٍينوىد   مٔٗ لةذ   رٌه حٌضِخْ حرظذأ َغىع َىشص وَمىي طىرىح
 (51: 5)ِض  «اىغَىاد.

وٌى طزوشوْ حىحدع حإلصلًُ  صلذ أْ يف خظخَ طؼةخٌُُ حدلغةُح رؼةذ    
حٌمُخِش  وػًٍ ِذي حمسرؼني َىًِخ حٌيت وخْ َظهش فُهخ ٌظالُِةزٖ  وةخْ   
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(  وأظةٕىُ  3: 5)أع  «يزنيٌَّ ػِ األٍىس ادلخزظخ مبينىد اهلل»حدلغُح 
حٌةيت   أٍثبه ادلغيخ ػِ ٍينوىد اهلل، صلًُ طزوشوْ جُذًح ػًٍ ِذي حإل

حخوي حٌشد فُهخ أْ َشش  وَظ  ٍِىىص حهلل حٌزٌ ال َُشش  وال َىط  
 رىخفش أٔىحع حمِؼخي وحموطخف  -

وِٓ ح٘ظّخَ حٌشد رظمذمي ٘زٖ حمِؼخي حدلظؼذدس حموطخف ٌٍٍّىةىص   
ًٌ و ححذ َظؼح أِخِٕخ خـىسس ِفهىَ حدلٍىىص وّخ َشحٖ حدلغُح  فٍُ َىٓ ِؼ

لخدسًح أْ َظ  ٍِىىص حهلل  رً وال وً ٘زٖ حمِؼخي ِؼًخ وخٔض وخفُةش   
واال ِخ حػـش حدلغُح أْ خيظّْض أسرؼني َىًِخ و٘ى يف ًِ. حٌمُخِش وحٌظجٍٍِّ 
ٌُشش  وَظىَُّ أَؼًخ  فُّخ خيض ٍِىىص حهلل رؼذ ػالع عٕىحص ؤظ  ِٓ 

 !!حٌىالَ وحٌظؼٍُُ حدلظىحطً ػٓ حدلٍىىص رؤِؼخي وػالُٔش
فٍّىىص حهلل رؼذ وً ِخ لًُ يف حإلصلًُ ووً حٌششوحخص  َظً جذَذًح 
رخعظّشحس حيظخؽ اىل طىًُّ  حُغ رؼذ وً والَ طٕظهٍ حٌىٍّةخص ووةً   
ِؼخُٔهخ وطزمً حمُمش حدلٍىىص وّخ ٍ٘  حُخس ال طىط  رةً وٍَةضَ أْ   
ُطؼخػ!! فّهّخ طىٍَّّٕخ ػٓ حدلٍىىص  صلذ حٌىٍّخص يف حٌٕهخَش لذ طؼخ.ٌض  

 رمٍ حدلٍىىص حخجش حتظخجهخ حٌٕفظ أوؼش جذِّح شلخ حيظخجهخ حٌفىش أو حٌظظىُّس و
 عش ادليالد اىقبيٌ يف جتغُّذ ميَخ اهلل،

 ٕى اىششح اىىديذ حلقيقخ ٍينىد اهلل:
ووّخ أْ حدلغُح  يف ُِالدٖ ِٓ حٌؼزسح.  ٘ى يف شىٍٗ حخلخسجٍ رلةشَّد  

حٌىةؼريوْ  وال  أغخْ ػخدٌ حتُؾ رٗ أحذحع وزريس وحغذ  وّةخ سآٖ  
َضحٌىْ  ار َشوْ يف حدلغُح رلشَّد أغخْ ػظُُ وٌَُِذ ِٓ ػةزسح. يف لذحعةش   
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وربػجخص غري ِفهىَ؛ حُغ َٕظهٍ ٘زح حإلػجخص رخٌؼمً اىل ِخ َٕظهٍ اٌُٗ أٌ 
ٌغض غري لخرً ٌٍحً  ٘ىزح متخًِخ ورخحلشف حٌىححذ وخْ حدلغُح َـش  أِؼخٌٗ 

خي حتىٌ أٌغخصًح حىُّش وحغةذ  مث  ػٓ حدلٍىىص  فريح٘خ حٌزؼغ رلشَّد أِؼ
َؼىد حدلغُح اىل أخظخثٗ ٌُىش  ذلُ ػالُٔش عشَّ حمِؼخي حٌيت وخْ َمىذلخ ػٓ 

 حدلٍىىص وؤٌغخص!!
فغؤٌٗ طالُِزٖ لخثٍني: ِخ ػغً أْ َىىْ ٘زح حدَلَؼً؟ فمخي لذ ُأػـٍ + »
رؼشفىا أعشاس ٍينىد اهلل، وأٍب ىيجبق  فجأٍثوبه دوإ إهنوٌ    أْ 

 (53 - 9: 8)ٌى  «ُيجظشوُ وعبٍؼ  ال يفهَىُ.ٍُجظشيِ ال 
 ادلغيخ وأٍثبىٔ ػِ ادلينىد:

و٘ىزح وخْ حدلغُح يف ُِالدٖ وطٍُزٗ ولُخِظٗ  وؤحذ حمِؼخي حٌيت وخْ 
َمىذلخ ػٓ ٍِىىص حهلل  فخدلغُح حدلىٌىد ِٓ حٌؼزسح. ال َظهش ِٕٗ اال رلةشَّد  

 طغّغ فةريوْ فُةٗ   حىّش أو ٌغض  أِخ ٌزوٌ حٌؼُىْ حٌيت طشي وحِرحْ حٌيت
  حُغ َٕىش  يف ٘زح حدلىٌىد «حهلل ظهش يف حجلغذ»حٌىجٗ حِخش ٌٍُّالد 

 عش حٌغّخ. وعش لىَّس حهلل وعٍـخٔٗ ورلذٖ وسعُ جى٘شٖ!!
وحٌؼجُذ أْ حهلل مل حيشَ حدلظشىىني ِٓ منىرؽ ِزىِّض ٌغزخثهُ  و٘ةى  

غظمظةً  ٘ةزح   منىرؽ جخ. ِزىِّشًح جذِّح يف شهخدطٗ ٌغشّْ حدلغُح حٌزٌ ال َُ
ىيغجذوا ىيطفو حٌّٕىرؽ ٘ى حّٓىط حٌزَٓ جخ.وح ِٓ حدلششق ِٓ رؼُذ جذِّح 

 ادليل ادلىىىد يف ثيذ حلٌ!!
ىقذ مبُ اجملىط يف ٍوء اىىػي ٍِ سؤيخ اىىجٔ اآلخش ىيَيالد، ىقوذ  
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اّفزذذ ػيىهنٌ فشأوا صلَٔ يف اىغَبء، واّفزذذ آراهنٌ فغَؼىا اىغوشة  
 ىشؤيب، ومل يؼبّذوا اىظىد! ...وفهَىا مو شيء، وأطبػىا ا

٘زح ٘ى حدلغُح حدلىٌىد يف رُض حلُ  عشّّ سلفٍ و٘ى ِٕظىس!! طغظـُغ أْ 
طىظفٍ رٗ يف وجهٗ حدلٕظىس ومظش أو رلشد حىّش أو ٌغض  ٘زح ارح حوظفُض 
رٗ وّغُح حٌظخسَخ ووشوحَش ِٓ سوحَخص حإلصلًُ  فبرح حٔفظحض حٌؼني وحمرْ 

غُح يف وجهٗ غري حدلٕظىس  ال طغؼٗ حٌىظذ وال طخس حدلغُح وطخس ُِالد حدل
َغؼٗ ػمً حإلٔغخْ  مٔٗ َظري ِؼً حٌغش حٌىخثٓ يف أِؼخٌٗ ػٓ حدلٍىةىص   

فهٌ ودنَخ رزجبوص مو ادلذسمبد، ِظذس سإَخ ٌشزغ ال َٕظهٍ  وِظذس 
ػوِ   -يف ٍثيؤ   -فهى دجخ احلْطخ، مَب قبه ػِ ّفغٔ، ومَب قوبه  

ادلىد واىقيبٍخ، وفيهوب عوشُّ اعوىع     ادلينىد عىاء ثغىاء، فيهب عشُّ
 واىشجغ!!

ىزىل ديَْب اّشغو ادلغيخ مو االّشغبه ثششح ٍينىد اهلل، فهوى  
 إمنب مبُ يؼيِ ّفغٔ ويفغِّش ٍيالدٓ!!

َّمهخ رخٌشو  العظـؼٕخ أْ  فٍى حعظـؼٕخ أْ ٔشجغ اىل أِؼخي حدلغُح وٍهخ ؤظؼ
طالُِةزٖ ٌٍىةشحصس     ٔؼشف حٌىؼري ػٓ عش حدلغُح ٔفغٗ!! وحُّٕخ أسعً حٌشد

حر٘زةىح  ”وػح ِٓ اسعخٌُظٗ ذلُ ِذي حٌظٍش حٌمخثّش رني حدلٍىىص وحدلغةُح:  
ِٓ َمزٍين »  «أّزٌ شهىد يل»  “ثجشبسح ادلينىدحوشصوح  َِ ِٓ َمزٍىُ َمزٍين و َِ

 (53: 53؛ ِىت 58: 15؛ 3: 53)حٔظش: ٌىلخ  «َمزً حٌزٌ أسعٍين 
طحُح أْ حدلٍىىص  .“ىدزلىس اىنشاصح ثبدلين”ٕ٘خ َؼغ حدلغُح ٔفغٗ 
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إال  ىيظ أدذ يوأٌب إىل اآلة »، «أّب ٕى اىطشيق»وٌىٓ  ،“ٍينىد أيب”٘ى 
ِِ يْنش االثِ ىيظ ىٔ اآلة أيضًب.»(  6: 55)َى  «يب ٍَ  (13: 1َى 5) «مو 

 ادلغيخ اىطفو ادلىىىد، ينشف ػِ أعشاس ادلينىد:
  حلُ  وٌىٓ حدلغُح حدلىٌىد يف رُض  ،“قىةح”طذيخ أُ ٍينىد اهلل

 حدلؼٍ. حذلخدة حٌىدَغ جذِّح ذلزٖ حٌمىَّس اىىجٔ َىش  ٌٕخ ػٓ 
  ْوٌىٓ حدلغُح حدلىٌىد ٍينىد اهلل ّظبً ورشريت وقبّىُ، طحُح أ

يف رُض حلُ َىش  ػٓ طفش حٌمٍذ ححملذ حٌؼـىف حدلظىحػغ وحدلؼةحٍّْ  
 حٌزٌ ُأػـٍ أْ َفجّْش ؿخلخص ٘زح حٌٕظخَ وحٌظشطُذ وحٌمخٔىْ!

 عويبدح ُػظَو ،   ىص حهلل حبغذ حٌفىش وحدلٕـةك  طحُح أْ ٍِى
وٌىٓ حٌزٌ حةذع يف   وعيطبُ إذلي فبيق، ورذثري مسبيي، وإسادح ػيىيخ.

رُض حلُ َىش  ٌٕخ أْ ٍِىىص حهلل رش٘زظٗ وسلخفظٗ ومسىّْٖ حٌفخثك  مل َؼةذ  
غشَزًخ ػٓ جٕغٕخ وال رؼُذًح ػٓ سإَظٕخ وال طؼزًخ ػًٍ أمسخػٕةخ  فةخدلؼجضس   

َِش حخلخسجش ػٓ وً ِٕـك رششٌ وٍّض وأػٍٕظهخ حٌغّخ. حمرذَش متض  وح
وٌَُِذ ٌىُ حٌُىَ يف ِذَٕش دحود سلٍِّض ٘ى حدلغُح حٌشد  و٘ةزٖ ٌىةُ   »أْ 

 (51و 55: 1)ٌى  «ِمّـًخ ِؼجؼًخ يف ِزود  جتذوُ طفاًلحٌؼالِش )آَش( 
فخدلغُح حٌـفً حٌظغري حدلىٌىد يف حدلزود َىش  ٌٕخ ػٓ حٌىجةٗ حِخةش   

  أٔٗ يف ًِ. حٌزغخؿش وحٌىدحػش وحٌٍـ  حإلذلٍ حٌفخثك  َطمشَّس ٌٍٍّىىص  وُ
 ٔظخَ حخلالص يف ٘زح حدلٍىىص!!
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 ثغبطخ ادلغيخ ادلىىىد وثغبطخ ادلينىد:
يف  “ومىَّس ؤظخَ وطةذرري وعةُخدس  ”ٕ٘خ ٔالحظ أْ حعظؼالْ حدلٍىىص 

شخض حدلغُح حٌىدَغ يف طىسطٗ  و٘ى ِىٌىد يف رُض حلُ  َمةشّْد ٌٕةخ   
رخدلٍىىص جذِّح وٌٍغخَش  و٘ى ٔفظ حالطـال  حٌزٌ شذَّد ػٍُةٗ  حإلحغخط 
 «حٌشد لشَذ»(  9: 53)ٌى  «لذ حلظشد ِٕىُ ٍِىىص حهلل»حدلغُح متخًِخ 

 ( 1: 5)يف 
حٌيت أِخِٕخ حِْ يف رُض حلُ  قبٍخ اىطفىىخويف ححلمُمش  ٌى حٔظزهٕخ اىل أْ 

حيظؼٓ حإلٔغةخْ   ٍ٘ لخِش رغُـش غخَش حٌزغخؿش ديىٓ حغظظخّٔخ رخحلذ  وّخ
أٌ ؿفً وَمزٍّْٗ  ٘ىزح أسحد حٌشد أْ َظ  لةشد ورغةخؿش ٍِىةىص    
حٌغّىحص ِٕخ  رً ٘ىزح حتمَّك ٌٕخ لشد ٘زح حدلٍىىص يف رغخؿظٗ حدلظٕخُ٘ةش   
وِفهىَ اِىخُٔش حغظظخرٗ جُالد حدلغُح يف ِزود عهً حاللظحخَ  وٌةُظ يف  

 !!لظىس حدلٍىىص خٍ  ححلىحجض وحمرىحد وحخلذَ وحمعُخد
حٌزَٓ رحلىح حدلى٘زش حٌغّخوَش  وطةخسوح شةشوخ.   »ويف ححلمُمش أسي أْ 

وّخ َمىي  - «حٌشو  حٌمذط  ورحلىح وٍّش حهلل حٌظخحلش ولىَّحص حٌذ٘ش حِيت
َذسوىْ حِْ جذِّح طذق ٘زح  -( 1و 5: 6حٌمذَظ رىٌظ حٌشعىي )ػذ 

ظةخّٔخ  حٌىالَ وَذسوىْ رؤَش رلخُٔش طخسص ٘زٖ حٌؼـُش حٌغّخوَش وطخس حغظ
ٍِىةىص حٌغةّىحص َُغظةذ    »وعهىٌش حلظٕخثهخ  وّخ َمىي حٌىظةخد:  

(  فال فخسق رني عهىٌش أْ حيظؼةٓ  51: 55)ِض  «وحٌغخطزىْ خيظـفىٔٗ
 حإلٔغخْ ؿفاًل سػُؼًخ يف حؼٕٗ ورني أْ َمظين حٌشو  حٌمذط يف لٍزٗ!!



 ػيذ ادليالد                                                                                   333

 ادلينىد وادلغيخ ث  يذيْب:
 ػُين َغىع حٌـفً حدلمّؾ فخِْ أدػىوُ أْ طٕظشوح ِؼٍ جُذًح وٍُِِّخ يف

حدلؼـجغ يف حدلزود  مْ يف ػُُٕٗ عظشوْ حٌىجٗ حِخش ٌٍُّالد  عةظشوْ  
حدلٍىىص رىً ػّمٗ وػٍىٖ  ٕٔظشٖ فُٕظش إٌُخ يف رغخؿش ولزىي فخثك  حمحٍىح 
َغىع حٌـفً ػًٍ رسحػىُ ٌىٍ طذسوىح وطظحمَّمىح ِٓ خفش حدلٍىىص رىً 

 محٍٗ ؤريٖ!!
ىىص حهلل حمًّخ ِشخَّض يف حدلغُح َغىع  حمسؼىح وٌىٓ ٌىٍ طؼمىح أْ ٍِ

حٌشد ٔفغٗ و٘ى مّغ رني حدلٍىىص )حإلصلًُ( ؤفغٗ حُّٕخ َةظىَُّ ػةٓ   
: 53)ِةش   «ألجيي وألجو اإلصليوو »حدلظٕغىني حٌزَٓ طشوىح وً شٍ. 

 (  وِؼشوف ؿزؼًخ أْ حإلصلًُ ٘ى رشخسس حدلٍىىص!!19
ح وخٔض حخػةشس جةذِّح يف   ٘زٖ ححلمُمش حٌيت طشرؾ رني حدلٍىىص وحدلغُ

وٌىةٓ دلَّةخ   »ر٘ٓ حٌظالُِز  فُىظزهخ حٌمذَظ ٌىلخ حٌزشري رىػى  ٘ىزح: 
ثبألٍىس ادلخزظخ مبينىد اهلل وثبعوٌ يغوىع   طذلىح فٍُزظ و٘ى َزشّْش 
 (51: 8)أع  «اػزَذوا سجباًل وّغبًء.

 ادلينىد ادلْظىس وادلينىد غري ادلْظىس:
س غخَش يف حٌؼّةك  ػٕةذِخ لةخي    ٌمذ أدلح حٌشد اىل ٘زٖ ححلمُمش رظىس

(  وػٕذِخ لخي ٌٍمذَظ 15: 51)ٌى  «٘خ ٍِىىص حهلل دحخٍىُ»ٌظالُِزٖ: 
(  59: 56)ِض  «أػطيل ٍفبريخ ٍينىد اىغَىاد»رـشط حٌشعىي: 

أّذ ٕى ادلغويخ اثوِ اهلل   »ووخْ َشري رزٌه اىل حالػظشحف حٌزٌ ٔـمٗ 
ِفظخ  رُةض  »ٕزىحص فخإلديخْ رخدلغُح ٘ى ِفظخ  حدلٍىىص حبغذ حٌ .«احلي
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 ( 1: 3؛ سإ 11: 11)اػ  «شلٍىش دحود
وٌىٓ وؼريًح ِخ حٌظزغض حمُمش حدلٍىىص غري حدلٕظىسس ػًٍ حٌىؼريَٓ  ِؼً 
ٌَّ صرذٌ حٔظهضص فشطش ِىحطُةش    َّ خيذِٕٗ  فُؤَ وٌذ حٌٕغخ. حٌزغـخ. حٌاليت ُو

 ٗ!وطمذَِّض رـٍذ اىل حٌشد أْ مٍظ وٌذح٘خ ػٓ ديني وَغخس حٌشد يف ٍِىىط
٘زح حإلحغخط رخدلٍىىص حِيت  أو حعظؼالْ حٌشد يف ٍِىىطةٗ رغظةش مل   

ُّ ِٓ وخْ حىي حدلغةُح    فقوىةح  َىٓ غشَزًخ ػٓ حجلى حٌزٌ وخْ َؼُشٗ و
ٌزٌه فخدلٍىىص ظً َمظشد  ادلغيخ مبّذ ٕي ٕي اعزؼالُ ٍينىد اهلل.

ِٓ رٕ٘هُ رؼذ وً ِؼجضس حىت طخس يف طُُّ احغخعهُ  حىت لخٌىح رؤٔٗ 
َّغىح ٌٗ  ٌذسجش حٌظشلُّذ حٌشذَذ رً وحٌظةىطُّش أحُخٔةًخ   وشُ ه حٌىلىع  وحت
(  55: 59)ٌةى   «ووخٔىح َظٕىْ أْ ٍِىىص حهلل ػظُذ أْ َظهش يف ححلخي»

فؤخز حدلغُح َؼٍِّّهُ رخدلؼً أٔٗ ال َضحي أِخِٗ سحٍش ؿىٍَش ٌٍؼىدس رؼذ صِخْ 
ٕظ ر٘ةذ اىل  أغخْ ششَ  حجل»وؼري ٌُُغظؼٍٓ حدلٍىىص رخٌىجٗ حدلٕظىس: 
ٍُِىًخ وَشجغ   (51: 59)ٌى  «وىسس رؼُذس ٌُؤخز ٌٕفغٗ 

ووخْ ٘زح حٌشؼىس رمشد حخلالص وظهةىس ٍِىةىص حهلل رخعةظؼالْ    
ٍِىىص حدلغُح حدلٕظىس  وخْ ِغُـشًح أَؼًخ ػًٍ وً حٌظالُِز وحجلّىع يف 
أَخَ حدلغُح حمخريس ػًٍ حمسع  حىت أْ حجلّىع وٍهخ ٘ظفض ٌةٗ لزةً   

أوطْب ٍجبسك اآلٌب ثبعٌ اىشة. ٍجبسمخ شلينوخ أثيْوب   »ىع حٌظٍُذ رؤعز
 (53و 9: 55)ِش  «أوطْب يف األػبيل.رخعُ حٌشد  داود اآلريخ 
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 ٍينىد اهلل يأٌب ثقىةح:
َىًِخ متخًِخ  مْ ِخ حةذع يف   11وٌىٓ وخْ ُِؼخد ٘زح حذلظخف ِظمذًِّْخ 

مةًخ ّٓةٍ.   َىَ حخلّغني حبٍىي حٌشو  حٌمذط رمىَّس ِٓ حٌغّخ.  وخْ حتمُ
حدلٍىىص  وٌىٓ رظىسطٗ شزٗ حدلٕظىسس أَؼًخ  حُغ مت حخلالص ِٓ حمػخيل  
وحعُظؼٍٓ حدلغُح سلٍِّظًخ وفخدًَخ  وطخس ٍِىىص حهلل حمُمش دحخٍُش متأل وُخْ 

 حٌظالُِز وطٕـك يف أفىح٘هُ رىً ٌغخْ ٌىً ُأِش ِذػىس ٌٍخالص!
ّغني ٘ى ٔفغةٗ  مْ حتمُك رلٍ. حدلٍىىص رمىَّس حٌشو  حٌمذط َىَ حخل

إُ ٍِ اىقيبً ٕهْب قىٍوًب ال يوزوقىُ   »حٌزٌ أدلح اٌُٗ حٌشد ػٕذِخ لخي: 
 (18: 56)ِض  «ادلىد دإ يشوا ٍينىد اهلل آريًب يف ٍينىرٔ.

وٌىٓ رظىسس أخشي أػّك وأعزك  سإَٔخ حدلالثىش َؼٍٕىْ ػٓ ظهىس ٘زح 
خي َةىَ  حدلٍىىص ػُٕٗ يف حلظش ُِالد حدلغُح يف رُض حلُ رٕفظ ٔشُذ أؿف
اجملوذ هلل يف  »أحذ حخلىص  حُّٕخ ٘ظفض حدلالثىش ِغ مجهىس جٕذ حٌغّخ.: 

(  حُةغ  55: 1)ٌةى   «األػبيل وػي  األسع اىغالً ويف اىْبط ادلغشةح
 سرـض حدلالثىش رني ٍِىىص حهلل يف حٌغّخ. وظهىسٖ ػًٍ حمسع رآْ وححذ 

ِ داود، أوطْب الثو »و٘زح حذلظخف ٘ى حدلشحدف حٌغشٌّْ ٌٕشُذ حمؿفخي 
ٍجبسك اآلٌب ثبعٌ اىشة، أوطْب يف األػبيل، ٍجبسمخ شلينخ أثيْب داود اآلريخ 

 (53: 55  ِش 9: 15)ِض  «ثبعٌ اىشة.
 رغجذخ ادلالينخ أّشىدح الٕىريخ:

رلوذ  ٕ٘خ َهّٕخ جذِّح َخ أحزخثٍ أْ ٔغظش  لظذ حدلالثىش ِٓ حٌشرؾ رني 
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 اهلل يف األػبيل، واىغالً، وادلغشةح ػي  األسع!
أٌُغض ٘زٖ ٍ٘ حمُمش حٌظجغُّذ؟ وحٌغش حدلخفٍ ٌٍىجٗ حِخةش دلةُالد   
حدلغُح يف ِزود حٌزهخثُ؟ فخٌظحخَ حٌغّخ. رخمسع وغري حدلٕظىس رخدلٕظىس وحهلل 

يف اهلل رخإلٔغخْ  ٘ى حمُمش حدلُالد! وٍ٘ ٔفغهخ حمُمش حعظؼالْ ٍِىةىص  
 اهلل ٍؼْب.ورني حٌزشش! ػّخٔىثًُ حٌزٌ طفغريٖ اىْبط 
  فبْ ٔشُذ حدلالثىش ٌُظ ِمـىػش ِىعُمُش أو طشُّٔش ِفشحش  رً ٘ى ذلزح

 حعظؼالْ ال٘ىيت ووش  حمُمش عّش حدلغُح امنخ رـشَمش ِالثىُش أٌ رخٌظغزُح!!
أو رظؼزري حٌمةذَظ   ،“رأّغٔ”حرٓ حهلل حٌىحُذ  أٌ  جتغُّذ اىنيَخفزخٌشغُ ِٓ 
حهلل ظهش »( و9 :1)وى  «فُٗ حيً وً ًِ. حٌال٘ىص جغذَِّخ»رىٌظ حٌشعىي: 

حدلالثىش (  ألىي رخٌشغُ ِٓ رٌه ٔذسن ِٓ طغزحش 56: 3يت 5) «يف حجلغذ
َّ حّٓذ يف حمػةخيل    أْ ٘زح حالحتخد مل ٍَِغ وُخْ حٌغّخ. أو وُخْ حمسع  رً ظ

َّ ًِ. حٌغالَ وحدلغشَّس يف حٌٕخط!!  ويف ٔفظ حٌىلض وٌٕفظ حٌغزذ ح
ٍِغ شُجًخ  رً أػخف رلةذًح هلل يف  فخالحتخد حٌزٌ متَّ يف شخض حدلغُح مل َ

حٌغّخ.  رغزذ حطؼخػٗ وطٕخصٌٗ  وّخ أػخف ٌإلٔغخْ عالًِخ وعشوسًح رغزذ 
ححلذ وحٌفذح. وحخلالص حٌزٌ أطً رٗ اىل أسع حٌشمخ. وحمحضحْ  ٘زح ٘ةى  

موو ٍشويئخ اهلل   لظذ حدلٍىىص وحعظؼالٔٗ ٌُىىْ ٌإلٔغخْ ػًٍ حمسع 
زح ٘ى جى٘ش حٌظالس حٌيت ػَّّهخ حٌةشد  و٘وٍغشةح إسادرٔ اىيت يف اىغَبء، 
ىيأِد ٍينىرل. ىزنِ ٍشيئزل. مَوب يف  »ٌظالُِزٖ ٌُهزُّوح ّٔخ وٍّخ طٍُّىح 
 (53: 6)ِض  «اىغَبء مزىل ػي  األسع.
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فخدلغُح مٔٗ سرؾ يف ٔفغٗ ِشُجش حِد جشُجش حٌزشش  ٌُجؼةً ِٕةهّخ   
ظًّ أْ ٔظري فُٗ ِشُجظٗ حخلخطش حٌىححذس  حعظـخع أْ َهزٕخ ٘زٖ حٌٕؼّش حٌُؼ

ًّْ ِشُجش حهلل يف حُخطٕخ ػًٍ حمسع  وأْ ٔغظمزً يف أػّخلٕخ  لخدسَٓ أْ ٔى
رخعظّشحس رىحعـش عش حجلغذ وحٌذَ  وػًٍ لذس ِخ ٔظٍٍِّ  ٍِىىص حهلل حٌزٌ 

 ٔـٍزٗ ٌُؤيت دحثًّخ!!
حّٓذ هلل يف حمػخيل وػٍةً حمسع  »فبرح ػذٔخ حِْ اىل طغزحش حدلالثىش 

إمنب يف ادلغويخ يغوىع     حٌيت ٔمىذلخ وً حني  «ٕخط حدلغشَّسحٌغالَ ويف حٌ
سثْب!! ألّٔ مَب ٍِ أجو ٍيالد ادلغيخ يف ثيذ حلٌ طبس هتييو ادلالينوخ  
وإػالهنٌ أّٔ قذ طبس اجملذ هلل يف األػبيل وػي  األسع اىغالً ويف اىْبط 

ىيأِد ٍينىرل. ىوزنِ  »ادلغشةح، ٕنزا يف عش جتغُّذ ادلغيخ ّطيت ثثقخ 
 !!«شيئزل. مَب يف اىغَبء مزىل ػي  األسعٍ

ْٕب، ادلغيخ يف االثْ  ٕى عشُّ ٕزا االسرجبط اىفوبيق ثو  اىغوَبء    
 واألسع، ث  اهلل واىجشش.

ًَّ ِذي  مث ِشَّس أخريس  فٍٕٕظش اىل حدلغُح حٌـفً حدلىٌىد يف حدلزود  وٌٕظؤ
زح حالطؼةخع  رغخؿش وحطؼخع دخىٌٗ اىل ػخدلٕخ  مٔٗ ّٔزٖ حٌزغخؿش ػُٕهخ ؤّ

ػُٕٗ ٔغظـُغ أْ ٔمظحُ حٌىجٗ حِخش ِٓ ٘زح حدلُالد حدلزً٘ ٌٕشي حهلل  ٔمظحُ 
عش ِشُجش حهلل وعش ٍِىىطٗ حٌزٌ طخس يف ِظٕخوي أَذَٕخ  ِؼً ٘زح حٌـفةً  

 حٌىدَغ حٌشحلذ يف حدلزود 
 (3333)يْبيش 
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ًٔب ًبٕ اُؼبمل  َزهَُّأ دلُالد ادلضُخ ٓ٘ر إٔ أخطأ اإلٗضابٕ واى ا     
ًرُي ال َزاٍ ًَ ئٗضبٕ يف اُؼبمل ٓهَُّأ وٓؼدِّا ُوجىٍ ادلضُخ يف ًَ ٓاسَّح  
خيطئ  ، كبدلضُخ جبء ُُؼدٍِّ ٓضبز اإلٗضبٕ وى ا  ثصلخ دائٔخ وٓضزٔسح  

خيطئ جتبٛٚ، وادلضُخ ٓىجىد إِ ُُصذِّخ اخلطأ وَؼُاد   كبإلٗضبٕ دائًٔب
ُإلٗضبٕ صذخ اُؼالهخ اُيت رشدٙ ثب  وحيوِّن ُٚ ثبُلؼَ ئدضبس اُزؼادََ،  

 وَإِّٖ ُٚ اذلدف اُ٘هبئٍ ثّّٛبٕ وجىدٙ اإلذلٍ داخَ أػٔبم اُشؼىز.
وٌُٖ ثودز ٓب ًبٕ اُؼبمل َ٘ٔى يف االصزؼداد ُوجىٍ ُٓالد ادلضُخ، ًبٕ 

أَضًب يف ػدّ االصزؼداد ُإلديبٕ ئذ ًبٕ اُؼبمل وال َزاٍ، كُٚ ػ٘بصاس   َ٘ٔى
اُزذدٌِّ   ممثَِّخ يف زئُضٚ ادلهُٖٔ ػًِ شهىاد اإلٗضبٕ وطٔىدٚ اُارا   
واُرٌ ديد ػوَ اإلٗضبٕ ثاؿساءاد اُزطُِّغ ئىل دسَخ وصِطبٕ ووجىد ٓاٖ  

ئٗضبٕ يف دد  دوٕ ا  وثؼُدًا ػٖ وصبَبٙ وٗىآُضٚ ...  وًرُي أَضًب ًَ
ذارٚ ٓهٔب ثِؾ ٖٓ اخلضىع واإلديبٕ ثب  ال رزاٍ ر٘ٔى كُٚ ٓغ اُزٖٓ ودسًخ 
اُؼبمل ػ٘بصس رلسٓخ ُ٘ازواد وطٔىح ذا  وئؿساءاد اُزطُِّغ ٗلضاهب ئىل  
اُزذسُّز اخلبطئ ووجىد خبش ثؼُدًا ػٖ وصبَب ا  ادلودَّصخ!! ؿري إٔ ٓاُالد  

سجؼخ ػًِ طـُابٕ ػجوسَاخ اإلٗضابٕ    ادلضُخ يف اُؼبمل َوطغ دائًٔب خط اُ
ٌِّذ اُؼبمل ػًِ اوساكٚ وطـُبٗٚ. وًارُي   ِٖ َج َٓ ادل٘ذسكخ ئذ ال َزاٍ َىجد 
ُٓالد اإلٗضبٕ يف ادلضُخ َوطغ دائًٔب خط اُسجؼخ ػًِ طـُبٕ وػزىِّ شهىاد 
ِّزًب ضٔري اإلٗضبٕ ثـاري   اإلٗضبٕ وطٔىدٚ اُرا  وَرَُِّ طجؼٚ اُىدشٍ ٓج
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وًَ ػَٔ ال َزالءّ وجدَّح احلُبح اُيت أكبضهب اُاسوح  ٛىادح ػًِ ًَ هىٍ 
 اُودس ػًِ ئٗضبٕ ا .

ئٕ ادلضُخ مل َىُد يف اُؼبمل ُُىجد يف اُؼبمل ألٗٚ ُُش أصاًل ٖٓ اُؼبمل، ثَ 
وَُُِد ُِؼبمل ُُىجد اُؼبمل كُٚ، كبدلضُخ ال ديٌٖ إٔ ٗساٙ يف اُؼبمل أو ٓغ اُؼابمل  

ٚ أو اإلدضبس ثٚ أو اخلضىع ُاٚ أو رلاسَّد   أٌ أٗ٘ب ػجثًب وبوٍ اُزؼسُّف ػُِ
اإلديبٕ ثٚ ووٖ ٗؼُش يف جى اُؼبمل وكٌسٙ وٓضسَّارٚ وطٔىداٚ أو وواٖ   
ٗؼبَشٚ ومنبُئٚ وٗزىدَّد ُٚ ... وٌُٖ ػ٘دٓب خنسج ٖٓ جى اُؼبمل وٗزذسَّز ٖٓ 
كٌسٙ وٓضسَّارٚ وطٔىدٚ، ويف اُِذظخ اُيت ٗضذٍِّ كُهب ثبُزىدُّد ُٚ أو ممبألرٚ 

ٓزجهىٕ ثأػٔبه٘ب   دُ٘ئر جند ادلضُخ وٗزؼسَّف ػُِٚ ووضَّاٚ ثواىَّح   ووٖ 
كبئوخ ومبىاٛت وػطبَب ؿبٓسح رؼىِّض ُ٘ب ػٖ ًَ خضبزح كسضهب اُؼبمل ػُِ٘ب 

 جزاء حتدَٚ.
ودُ٘ٔب َدخَ اإلٗضبٕ رلبٍ ادلضُخ ٛ٘ب جيد اُؼبمل اجلدَد اُرٌ وَُُِد ُاٚ  
ادلضُخ ُُِٔي ػًِ ًسصُٚ ئىل األثد ادلؼجَّس ػ٘ٚ مبٌِىد ا   ػبمل اإلٗضابٕ  
ادلَّّّز واخلبضغ  ، ػبمل اُودَضني وأزواح ادلالئٌخ، ػبمل اٌُُ٘ضاخ احلَُّاخ   

 واجلضد اُضسٌِّ واُ٘ىز األثدٌ!
ًَ ئٗضبٕ َإٖٓ ثبدلضُخ وَؼزٔد ُٚ أٌ َ٘صجؾ ثاٚ كاإ    وًرُي أَضًب

ادلضُخ ال َضزؼِٖ ُٚ ٓىُىدًا ثؼُدًا ػ٘ٚ ٛ٘بى ٛ٘بى يف ثُذ حلْ أو دا  يف  
ثُذ اُوِت، كهرا ئٕ ختَُِّٚ اإلٗضبٕ كهى ُٖ ٌَىٕ جىٛس االصزؼالٕ احلان   
ثَ ٛى اصزؼالٕ اُزبزَخ اُرٌ ٛى صىزح احلن، أٓب االصازؼالٕ اجلاىٛسٌ   

ادلضُخ ثبُ٘ضجخ ُإلٗضبٕ كامنب َزْ ػًِ وجٚ اُزذوُن مبُالد اإلٗضبٕ يف  دلُالد
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ادلضُخ  ! ك٘ذٖ ثىاصطخ اإلديبٕ واالٗصجبؽ اُضسٌِّ اُسودٍ ثبدلضُخ ٗأخر 
صس ادلُالد اإلذلٍ ٖٓ ا  أو ػًِ دد رؼجري اٌُزبة: أٓاب اُارَٖ هجِاىٙ    

دّ وال ٖٓ ٓشاُئخ  كأػطبْٛ صِطبًٗب إٔ َصريوا أوالد ا ، ٓىُىدَٖ ال ٖٓ 
 زجَ وال ٖٓ ٓشُئخ جضد ثَ ٖٓ ا  َىُدوٕ!!

ئذًا ك٘ذٖ ٓدػىوٕ ُسؤَخ ُٓالد ادلضُخ يف ُٓالدٗب وٖ ٓاٖ ا  ٓاُالدًا   
ثضِطبٕ ئذلٍ ال َؼزٔد ػًِ هىح ذارُخ ٖٓ ػ٘دٗب ثأٌ ٗىع ئال ثوىَّح اإلديابٕ  

دَّي ًاَ  اُؼبَٓ ثبحملجخ، ًٔب ال َزأثس خبطُخ ٓب ٓىزوثخ يف اجلضد  ثَ َزؼا 
خطُخ ثـضَ دّ ادلضُخ اُلبئن يف اُسمحخ واُِطق واإلشلبم ػًِ ضاؼق  

 اإلٗضبٕ!!
ِٖ َؼُش ُٓالدٙ اجلدَد يف ادلضاُخ   َٓ ُرُي ًبٕ ٖٓ واهغ احلبٍ إٔ ًَ 
َؼُش يف زؤَخ ثُذ حلْ ثصىزهتب اُضٔبئُخ ًٔب زآٛب ادلالئٌخ كال َهدأ َُُ 

ُّن يف صالّ ادلضُخ ػًِ األزض،  هنبز ٖٓ اُزضجُخ مبجد ا  يف اُؼال، واُزؼ
 واصزجالء ٓضسَّح ا  وصط أرؼبة ٛرا اُدٛس!!

 (0331)يناير 



023 

 

 واجبات البنني
 :«ألين أعطٍزكم مثباًل» -أ 

ادلعُح صبز قيت اىؼبمل اىْبثط حبجٔ اىؼجُت، إذ ثؼد أُ أمَلو ىْلب   
واججبد احملجخ ٍبد فدَخ ٍِ أجيْب وٍِ أجو مو خطبح اْزض ثال رفسَل   
ثٌن جْط أو ىىُ؛ وىنِ اىفداء اىرٌ أمَئ ادلعُح مبىرٔ مبُ ثبْظلبض  

 ٍخ: حتٍّ ىيجشسَخ وطبػٍخ ىّة اىعَبئٍ.مثسح حتٍّ وطبػ االثه،ػَو 
وٕنرا ٍِ خاله حت اىْبض وطبػخ اهلل يف شخص ادلعُح مَو فلداء  
اىؼبمل وخيص أّعبُ اخلبطئ ٍِ ىؼْخ اىدَْىّخ وادلىد. وهبرا حلدد  ىْلب   
ادلعُح طسَ  حُبرْب ٍؼٔ وطسَ  اىؼَو يف رلبه خدٍخ اىفلداء واخللال    

يف ادلعُح ال  -مجٌْن  -رٓ اىطبػخ هلل ىّخسَِ، فصبز خبزج ٕرا احلت وٕ
َزٌ ىْب خال  وال َعزطُغ أحد أُ َقزسة ٍِ خدٍخ اىفلداء أو اىجشلبزح   

 ثبخلال  ىيْبض!
واِة اىعَبئٍ يف ٍقبثو ٕرٓ اىطبػخ ػيً اظزؼدا  أُ َعغ فُْب ملو  
ثقزٔ مأة وَؼَو فُْب مو ٍشُئزٔ مَب صْغ ٍغ ادلعُح، إُ رقددٍْب ثلسو   

وأفسشّب أّفعْب ىيطبػخ ثبظزؼدا  ادلىد خلدٍلخ   - ادلعُح يف -اىجٌْن ٕرٓ 
اىفداء اىرٌ أمَئ ادلعُح ىيؼبمل، واخلال  اىرٌ خصد ثٔ ملو خطلبح   

 اْزض ثال رفسَ  ىزنَُو رأظُط ٍينىد اهلل.
اىؼجد ىُط ىٔ أُ َؼسف أظساز ظُدٓ، وال أُ َعزقصٍ ػلِ أػَلب    

عزىي واججبد اىجٌْن. أٍب ٍشُئزٔ، ىرىل فىاججبد اىؼجد ال رسقً قط إىل ٍ
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ادلعُح فبظزأٍْدب ىْؼسف أظساز ٍينىد اهلل ومو ٍلب ػْلد اِة مأثْلبء    
أّزٌ »ومأحجبء ىٔ، وىنِ ػيً قدز ٕرٓ اىثقخ وٕرا احلت رص ا  ادلعئىىُبد 

ال أػى  ُأمسُنٌ ػجُدًا ُْ اىؼجد ال َؼيلٌ  إن فعهزم مب ُأوصٍكم ثه، أحجبئٍ 
 «نٌ أحجبء ْين أػيَزنٌ ثنو ٍب مسؼزٔ ٍِ أيبٍب َؼَو ظُدٓ، ىنين قد مسدُز

قد ُأػطٍ ىنلٌ أُ رؼسفلىا أظلساز ٍينلىد     »(، 52و 51: 52)َى 
 (55: 50)ٍذ  «اىعَىاد.

ىقد صسّب أثْبء اهلل حعت وػد اهلل احلٍ، ّْْب قجيْب ادلعُح اثًْب وحُلدًا  
خيْلب  ىّة فب ًَب وخميِّصًب ىيؼبمل، واىسو  اىقدض َشهد ثقىح ىجْىرْب ميَب  

ِّيٌن واججبد طبػخ اىجٌْن ٍِ خاله ػَلو االثلِ    أمثس يف طبػخ اهلل ٍن
اىىحُد، أٌ محو اىصيُت واىعًن وزاءٓ حعت وصُزٔ اخلبصخ، ٍزَثِّيٌن ثٔ 

وٕى االثِ اىىحُد  -مو َىً ٍزرمسَِ مُف جيط ػيً اْزض قجو ٍىرٔ 
ٌ إىل ظلس  ىُقدٍِّه -مؼجد ىيْبض  -َغعو أزجو رالٍُرٓ وَُْشِّفهب ثُدَٔ  -

حىت َنىُ ٕرا ٍؼُبزًا أثدًَب ىعيىمْب جتبٓ ملو   -جعدٓ و ٍٔ  -اخلال  
ِِ ّعؼً خلالصٔ: قجيًخ يف اىىجٔ واحنْبءًح حىت اىقدٌٍن. ٍَ 

ٕرٓ ٍٕ ادلعب ح اىُؼظًَ اىيت محيهب ادلعُح يف ّفعٔ وظيََّهب ىْب ىزنىُ 
خ ٍْهبج حُبح وٍؼُبز ظيىك، وقد اىزقطهب ثىىط اىسظلىه حبنَلخ فبئقل   

ثلو ثبدلعلُح   نسىب وكزس ثأوفسىب فئّْب »واظزْبزح ػبىُخ وقددٍهب ىْب ٕنرا: 
 (2: 1مى 2) «ٍِ أجو َعىع.ونكه ثأوفسىب عجٍذًا نكم َعىع زثًّب 

ٕرا ٕى ظس أجنُو واىصيُت أَهب اْحجبء، ٕرا ٕى ظس اخلدٍخ اْػظٌ 
ؼجى َخ ىيْلبض  اىرٌ َنَِ فُٔ اىزصبحل أذلٍ ثٌن رلد اىجْىدح هلل واّعحب  اى
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ٍِ أجو خال  اىْبض! ٕنرا صْغ ادلعُح وٕنرا ػبغ ثىىط اىسظلىه  
استزعجذد وفستً   فئين إذ مْذ حسًّا ٍِ اجلَُلغ  »وٕنرا مبُ َنسش: 

(، اّظسوا مُف َصبحل ادلعُح ثٌن 56: 6مى 5) «نهجمٍع ألرثح األكثزٌه
 جًب!!زو  اىجْىدح هلل وزو  اىؼجى َخ ىيْبض ىُصْغ ٍْهَب ٍؼًب خالصًب ػجُ

 (31: 5)ٌى  «ال ٌقذر االثه أن ٌعمم مه وفسه شٍئًب.» -ة 
 (13: 5)ٌى  «أوب ال أقذر أن أفعم مه وفسً شٍئًب.»
 (38: 8)ٌى  «ونسُذ أفعم شٍئًب مه وفسً.»

ٕرٓ ٍٕ اىصفخ ادلَُِّصح ىطبػخ اىجْىدح احلبٍيخ ىيصيُت ادلْجثقخ أصاًل ٍلِ  
اِة حيتج   ذلرا »عُح ٕنرا: احلت اْثىٌ اىفبئ ، وىقد شسحهب ىْب  ادل

ِّو شسحهب ثلىىط اىسظلىه   54: 53)َى  «...أضع وفسً ْين  (، وَن
 (5: 2)يف  «وأطبع حىت ادلىد ٍىد اىصيُت.»ٕنرا: 

إُ اىطبػخ اىيت قددٍهب ادلعُح ىّة ػَيًُب حىت إىل اِالً وادلىد ػيلً  
 رسثط االثِ اىصيُت مبّذ ّبثؼخ أصاًل وثبْظبض ٍِ اىؼالقخ اجلىٕسَخ اىيت

ثبِة، ىرىل مبّذ مبٍيخ وٍطيقخ. وىنِ ظهىزٕب ػيً ادلعزىي اىؼيلين  
وثصىزح آالً وٍىد ػيً اىصيُت صبزد ظججًب أَعًب ىْْبه ثىاظطزهب وٍِ 

زو  ٕرٓ اىطبػخ اىشدَدح واىنبٍيخ اىيت ُرخزل  ثلبِالً    -خاله متثيْب هبب 
ٍؼهب ّصُجًب َىًٍُّب ٍِ ٕلرٓ  وّْبه  -واىصيُت اىُىٍٍ اىرٌ َقدٍِّٔ اىؼبمل ىْب 

اىثقخ واحلت واىؼطف اْثىٌ اىرٌ ىيَعُح يف اِة. وٕنرا ػيً قلدز  
اىزصبقْب ثبدلعُح ومتثيْب ثٔ وحجْب ىٔ ّعزَد ٍْٔ زو  ٕرٓ اىطبػخ اىنل ي  
ىّة اىيت رزنبٍو ىْب ٍِ خاله صيُت ادلعُح ثقىدح اىصالح وٍؤاشزح اىْؼَخ 
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 مؼطُخ حت رلدبُّخ ٍِ اِة.
نِ ٍِ خاله ادلؼبّبح اىُىٍُخ اىيت قد رنىُ ػيً ٍعزىي اىصيت فؼاًل وى

وظنت اىْفط حىت إىل حدو  ادلىد رنىُ اىطبػخ ػَلاًل صلؼجًب جلدًّا    
وخصىصًب يف ثداَخ احلُبح ٍغ اهلل، ُْ أّعبُ َنىُ قد رىطِّد ػيً صلْغ  
خ ٍشُئزٔ اخلبصخ ووظغ ىْفعٔ آٍباًل ػسَعخ حلُبح ُْٕئخ وٍسحيخ حعت ٍشُئ

 اجلعد!
ْٕب َؼى  ادلعُح َصىِّز ىْب واججبد طبػخ االثِ ىّة أهنب ال حتزَو قط 
أُ َْحبش أّعبُ إىل ٍشُئخ ّفعٔ وال إىل حلظخ واحدح، وإالَّ َعقط ٍلِ  

أّلب ال  »ٍشُئخ االثِ اىيت ٍٕ ػُْهب ٍشُئخ اىصيُت؛ ثو ٍشُئخ اخلال !! 
 (03: 2)َى  «أقدز أُ أفؼو ٍِ ّفعٍ شُئًب.

 -ٍزَلثيٌن ثبدلعلُح    -َْب أُ االىزصاً ثطبػخ اهلل اِة مجٌْن فئذا ػي
وجحد ٍشُئخ اىراد خصىصًب يف ٍىاجهخ ادلؼبّبح واحزَبه اِالً واحلسٍبُ 
َؼطٍ هلل اِة اىفسصخ اىنبٍيخ أُ َعنت حجٔ اْثىٌ وزظبٓ يف ادلقبثلو،  
 وٍغ حجٔ َنىُ االحزَبه ثو اىسظً ثو اىفس  ثبىىاقغ ادلؼبمط. فئّٔ فى 
ٕرا رنىُ ُأذُ اهلل صبغُخ ىنو صالح ثبظزؼدا  االظزجبثخ وادلؼىّخ ىنو ٍب 

ثو أرنيٌَّ هبلرا مَلب   نسذ أفعم شٍئًب مه وفسً »ٕى خلال  أّعبُ! 
هى معً، ومل ٌززك  اَة وحذي ألين يف كم ػيََّين أيب، واىرٌ أزظيين 

 (26و 25: 5)َى  «حني أفعم مب ٌزضٍه.
فئُ مبّذ واججبد اىجٌْن مَب ػيََّْب ادلعُح رقىً ػيً أظبض اىزعليٌُ  
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اىنيٍِّ دلشُئخ اهلل اِة وػدً صْغ ٍشُئخ اىراد، فبىثَِ ادلقبثو مجًن جلدًّا  
ومثٌن جدًّا ال َُقبض إشاء اىزعحُبد اىيت َعزيصٍهب اىزعيٌُ اىنيٍِّ دلشُئخ اهلل. 

وػدً رسك أّعبُ  «عًهى م»ُْ امزعبة وجى  اهلل ٍغ أّعبُ مأة 
ٕلى يف ادلىاشّلخ    ،«ومل ٌززك  وحتذي »وحُدًا يف ٍقبثو أشٍبد احلُبح 

َعزطُغ أُ َيغٍ مو زػجخ اىزعحُبد واخلىف ٍِ ادلىد مئّعبُ َزهدد ٓ 
اخلطس وٕى يف حعِ احلُبح ذاهتب. وٕنرا ال رؼى  اىطبػخ ٍعلزثقيخ، ثلو   

ػيَّخ اّعنبة حت اِة ورْزقو ٍِ ٍعزىي رلسد  واجت اىجٌْن إىل ظجت و
وزظبٓ ووجى ٓ اىفؼيٍ دلعبّدح أّعبُ ػيً اىطسَ  اىعُِّ ، إىل اىدزجلخ  
اىيت َصجح فُهب أّعبُ غًن زاغت ثبدلسدح وػبجصًا متبًٍب ػِ خمبىفخ ٍشُئخ اهلل، 

. وْٕلب  «أُ أفؼو ٍِ ّفعٍ شُئًب ال أقذرأّب »حىت وىى إىل حدو  ادلىد، 
الىزحبً اىفبئ  ثبحلت وثبىسو  ثلٌن ٍشلُئزٔ   َنزشف أّعبُ ثْفعٔ ظس ا

وٍشُئخ اهلل!! وْٕب َدزك يف أػَبقٔ وٍِ خاله قجىىٔ ْقعلً ادلؼبّلبح يف   
حُبرٔ ظس ػَو اىسو  اىقدض، ومُف َْقو ىْب خ ح ادلعُح ثلو صلفبد   
ادلعُح ثو صىزح حُدخ ٍِ ػالقخ احلت اىعسَدخ اىفبئقخ اىيت رسثط اِة ثبالثِ 

(. 23: 54)َلى   «ت انذي أحججز  ثه وأكىن أوب فٍهمنٍكىن فٍهم احل»
 ومأمنب ثبىطبػخ ردخو يف غىن ظس اىىحدح اىفبئقخ اىيت ىيَعُح ٍغ اهلل.

وإُ مبّذ حتَو ىْب مجلٌْن هلل   ،«طبعخ املسٍح هلل اَة»وٕنرا فئُ ظس 
أقعً صىزح ٍِ اىزخيٍِّ ىيدخىه يف أصؼت جتسثخ مينِ أُ َؼبُّهلب إّعلبُ   

هًن واىفعُحخ واىظيٌ واىْقَخ حىت ادلىد ػيً اىصيُت ٍِ جهخ، ثبِالً واىزش
فبجلهخ ادلقبثيخ أُ ٕرٓ اىطبػخ ػُْهب حتَو ىْب ٍعبّدح  ائَخ وحجًّب فبئقًب وزفقلخ  
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 ػَيُخ ٍِ اِة ػيً اىطسَ  إىل اظزؼالُ اجملد ادلخفٍ خيف ػبز اىصيُت.
ٍشُئخ اىطبػخ وٕنرا َعيَِّْب ادلعُح مبثِ هلل ثبىْهبَخ وثسوحٔ اىقدوض، 

ىْؼ  هبب  انصهٍت واجملذ معًب، انزخهًِّ وانزفقخ معًب،اىنبٍيخ اىيت َنَِ فُهب 
 كم حمه احلٍبح مىزصزٌه حلسبة خالصىب.

فهلى  ثكم املشتٍئخ  وىنِ اىرٌ ال َيزصً ثىاججبد اىجٌْن يف طبػخ اهلل 
 ٍْحبش دلشُئخ ّفعٔ وال َعزطُغ أُ حيَو اىصيُت حعًْب وثبىزبيل ال َعزطُغ
أُ َؼيٌِّ اِخسَِ ٍشُئخ اهلل وال َعزطُغ أُ َقى ٌٕ يف طسَ  اىصيُت. وْٕب 

إن شبء أحذ أن ٌعمتم  »َْحسف أّعبُ حزًَب إىل رصمُخ ذارٔ ورلد ّفعٔ 
َؼسف اىزؼيٌُ ٕو ٕى ٍِ اهلل أً أرنيٌَّ أّب ٍِ ّفعٍ،  - مشٍئزُه )اهلل اَة(

ِِ َزنيٌَّ ٍِ ّفعٔ َطيت رلد ّفعٔ (. ْٕب َعغ ادلعُح 55و 54: 4)َى  «ٍَ
ِِ َعَغ اىزؼيٌُ أو أزشب ، أُ َفحلص ٕلرا    ٍَ ادلعئىىُخ أَعًب ػيً مو 

ٌعمتم  اىزؼيٌُ ٕو ٕى ٍِ اهلل أً ال، وذىل إذا مبُ أّعبُ َطيت حقًّب أُ 
إُ شبء أحد أُ َؼَو ٍشُئزٔ )أٌ ٍشلُئخ اهلل اِة( َؼلسف   » مشٍئخ اهلل

. فبىْبض إذا مل َنىّىا قلد  «ٍِ ّفعٍاىزؼيٌُ ٕو ٕى ٍِ اهلل أً أرنيٌَّ أّب 
اىزصٍىا ثطبػخ اهلل ثئخال  الرِّجبع ٍشُئزٔ فئهنٌ ال َعلزطُؼىُ أُ َقجيلىا   

أُ َفسِّقىا ثٌن اىزؼيٌُ  -ىٓظف اىشدَد  -اىزؼيٌُ اىصحُح وال َعزطُؼىُ 
اىصحُح اىرٌ ٍِ اهلل ىزَجُد اهلل، واىزؼيٌُ ادلصَدف اىرٌ ٍِ اىْفط اىلرٌ  

أّب قد أرُذ ثبظٌ »دافغ متجُد اىراد، وادلعُح ْٕب َىظِّح وحيرِّز َُقددً ذلٌ ث
رقذرون كٍف فرىل رقجيىّٔ!  إن أرى آخز ثبسم وفسهأيب وىعزٌ رقجيىّين، 

(، 11و 10: 2)َلى   «أن رؤمىىا وأوزم رقجهىن جمذًّا ثعضكم مه ثعض؟
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 (55: 4)َى  «َمِه ٌزكهَّم مه وفسه ٌطهت جمذ وفسه.»
 :«طٍعىن أن رعمهىا شٍئًبثذوين ال رسز» -ج 

ٕرا ٍؼْبٓ أُ طبػزْب هلل ثدوُ ادلعُح أٍس ٍعزحُو، ُْ اىطبػخ ادلخيصخ 
ٍٕ طبػخ حت واّزَبء رْزهٍ ثبحتب ، وٕرٓ ٍٕ طبػخ ثٌْن وىُعذ طبػلخ  
ػجُد؛ وحنِ ثدوُ ادلعُح غسثبء ػِ ثْىَدخ اهلل ثال زجبء ىالرصلبه ثلبهلل،   

ثأػظٌ أػَبه اىسمحخ واىجره واىصلالح ال  وٍهَب حبوىْب أُ ّقدًِّ طبػزْب هلل 
كذنك أوزم أٌضًب مىت فعهزم كم مب ُأمزمت ثه »: “انعجذ انجطَّبل”ّجيغ إىل حدو  

 (53: 54)ىى  «فقىنىا إوىب عجٍذ ثطَّبنىن، ألوىب إمنب عمهىب مب كبن جيت عهٍىب.
 ٌفعم مب ٌُؤَمز ثته وٍب اىعجت يف ذىل؟ اىعجت َقىىٔ اىسة: إُ اىؼجد 

(. أٍلب  6: 54)ىى  «ذنك انعجذ فضم ألوه فعم مب ُأمز ثه؟ ال أظهفهم ن»
االثِ احلبئص ػيً زو  اىزجين يف ادلعُح فئّٔ َؼَو مبْزهً احلت مو ٍشلُئخ  
ٍَس ثشٍء!! وٕى َؼيٌ مو ٍشُئخ اهلل ّْٔ حبئص ػيً زو  اهلل  اهلل  وُ أُ َُؤ

ُْ اىؼجد  ال أػى  أمسُنٌ ػجُدًا»اىرٌ َفحص مو شٍء حىت أػَب  اهلل!! 
ال َؼيٌ ٍب َؼَو ظُِّدٓ، ىنين قد مسدُزنٌ أحجبء ْين أػيَزنٌ ثنو ٍب مسؼزٔ 

 (52: 52)َى  «ٍِ أيب.
ٕرا ٕى ظس اىجْىدح اذلبئو ادلخفٍ يف ادلعُح اىرٌ ثقجىىْب ىيَعُح َْزقلو  

اىرَِ قجيىٓ فأػطبٌٕ ظيطبًّب أُ َصلًنوا  »إىُْب ثبىسو  اىقدض محبىخ رجٍِّْ 
(. وحُْئر ال ّؼى  ّؼَو اْػَبه حتذ االظلطساز  52: 5)َى  «أوال  اهلل

واىزهدَد مؼجُد غسثبء ػِ اهلل؛ ثو مأثْبء ّؼَو وصبَب اهلل ثداىخ اىجٌْن ػلِ  
إن »(، 51: 52)َى  «أوزم أحجبئً إن فعهزم مب ُأوصٍكم ثه»حت وثقخ. 
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اَة وفسه حيتجككم  »(، 53: 52)َى  «حفظزم وصبٌبي رثجزىن يف حمجَّيت
 (24: 53)َى  «م قذ أحججزمىين.ألوك

ٕرٓ ٍٕ واججبد اىجٌْن اىيت ٍٕ ثؼُْهب اىطسَ  دلًناس اىقدَعلٌن ٍلغ   
ادلعُح يف اهلل، وٕرٓ ٍٕ غبَخ حُبرْب اىيت ٍٕ ثؼُْهب غبَخ جتعُّلد اثلِ اهلل   

 .«أُ ّصًن أثْبء اهلل»ورلُئٔ إىل ػبدلْب ىُؼطُْب 
 (3183)ٌىبٌز 
 



853 

 

 أتى املسيح إلينا،
 (1)فكيف نأتي إليه

إن كان أحد يأيت إيلَّ وال يثغض أتاي وُأمهً  + »
وامزأتً وأوالدي وإخىتً وأخىاتً حىت وفسً 

 «أيضًا، فال يقدر أن يكىن يل تلميذًا ...
 (62: 11 )ٌى

 بصلًُ لذخط ٘زخ خٌقسدح َٕقرُّ ػًٍ ػٗلعٕد زددلغُخ ووُفُص رلُحٕد بٌُٗ.
ؤدسدجٍ، بٕٔد يف فىَ خدلُٗد ٔؼُؼ يف بدغدط رلٍء خدلغُخ  يف خحلمُمص َد

بٌُٕد، ذلزخ فةْ خذلذف خْوي ٌقىَ خدلُٗد ٘ى هتُحص سوح خٔٔغدْ ٖعتعمسدي  
خدلغُخ ؤو خجملٍء بٌُٗ. وٌىٓ وُف ٔغعمسٍٗ برخ مل ٔىٓ ػًٍ ِغعىي خٌعمذَُّ 

ورٌته يف   ضلىٖ؟ وبصلًُ خٌُىَ َشَٕد وُف ٔإيت بىل خدلغُخ خٌزٌ ؤظً بٌُٕتد، 
فىسش ؽشوه دعُّص َٕسغٍ ؤْ ٍٔعضَ هبد ِٓ جهص خٌعخٍٍِّ ػٓ ػىخىف خجلغذ 
ٌىٍ ٔمسً ِد ٘ى ٌٍشوح. و٘زٖ ظسذو ْوي وٍ٘ص ؤهند فؼسص، وٌىٓ خٌزٌ لدي 

 ِٓ ًٖ ؤٌىُ٘عٗ خدلٕظىس ٌىٍ َإخز فتىسش   “جمد”٘زخ ٘ى خٌزٌ ؤخًٍ رخظٗ ؤو
ًٗ خَِٖ دىت بىل خٌقٍُر؟ ُِهدْ زلعّ  ػسذ 

ذخَص ؤود ؤْ ؤمغ ؤِدِىُ فىشش فغريش ػٓ فىَ خدلُٗد يف خٌعمٍُتذ  يف خٌس

                                                 
ػظص ُؤٌمُط ػًٍ خٌش٘سدْ يف دَش خٌمذَظ ؤٔسد ِمدس يف خْدذ خْوي ِٓ فىَ خدلُٗد، دَغّرب ( 1)
1431. 
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خٌىٕغٍ. فقىَ خدلُٗد خيعٍف ػٓ خٌقىَ خْسزؼتُ  خدلمتذ،ط، ؤو فتىَ    
خٌفقخ، خخعٗفًد جى٘شًَّد، ْْ فىَ خدلُٗد فىَ ظغسُخ وفتشح خعتعؼذخدًخ   

ُْوىل ، عمؼى جملٍء خدلغُخ؛ ؤِد خٌقىَ خٌىسري فهى فىَ ظىزص وجتشُّد زدٌذسجص خ
ؤٔٗ ؽشوص يف فىَ خدلغُخ ػًٍ جسً خٌعجشزص، وؽشوص يف آِٖٗ، وَٕعتهٍ  
زإعسىع خَِٖ وؤدضخْ خٌقٍُر؛ ٌزٌه ظٍُك زٗ خٌعمؾُّفدض وخٌذِىع وخٌقىَ 
وخِٔدظص خٌؾذَذش، وّد ٍَُك زٗ ؤَنًد خٌقّط وخٌغىىْ خٌذخخٍٍ ؤعدعًد. ؤِد 

بٔٗ بْ وتدْ وتٗ   فىَ خدلُٗد، فهى فىَ فشح وظغسُخ وهتًٍُ وؽىش، و
خٌقىِني َُذغسدْ ٔغىًد، بٖ ؤْ ٔغه فىَ خدلُٗد خيعٍف ػّتد يف ر٘تٓ   

 خٌؼدِص ػٓ خٌٕغه.
ُْوىل  -فدٌٕغه ٌُظ ِؼٕدٖ خٌعمؾُّف ودغر، وبمند َُمقذ زٗ  زدٌذسجص خ

خٖععؼذخد ٌٗلعشخذ زدٌشوح بىل خهلل، ورٌه زإػّدٍي بِد جغذَص ؤو رُٕ٘ص  -
ً وٍٗ ِٕىسًّد ػًٍ لشخءش خٔصلًُ َُذغر ٔدعىًد. ؤو لٍسُص. فةٔغدْ َغهش خٌٍُ

ِ،ً ؤػّدي خهلل وبدغدٔدظٗ خٌغدػدض خٌيىخي فدِعًد يف ِىدٔٗ، فهزخ  وبٔغدْ َعإ
ؤَنًد َُذغر ٔدعىًد. وبٔغدْ َعشٔ،ُ يف لٍسٗ ٌٍشذ، وّد َمتىي خٌىعتدذ:   

خٌزٌ  (، زدٌفشح وخٌعهًٍُ وخٌعّجُذ12: 8)وى  «متزوِّمني يف قلىتكم للزب»
)زدٌشوح(  َُٕيك زٗ، ٘زخ ؤَنًد ٔدعه. و٘ىزخ، فدٌمشخءش وخٌعإًُّ وخٌعشُُٔ خٌمٍيب ٖ

 ؤػّدي ٔغىُص ٖ ظمً يف ؤثش٘د ػًٍ خٌشوح ػٓ خٌقىَ وخٌض٘ذ وخٌعمؾُّف.
فدٌٕغه، برًخ، يف ِفهىِٗ وجى٘شٖ خحلمُمٍ ٘ى ِػؾشش وخلعتشخذ بىل خهلل  

ٌٕغته زدٌقتىَ   ٌٍذُدش ِؼٗ زدٌشوح، عىخء ودْ خجلغذ َؾعشن يف ٘تزخ خ 
وخٌض٘ذ وخٌعجشُّد وخٌغهش ولشع خٌقذس وخٌغجىد خدلعىخفتً ػٍتً لتذس    
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خِٔىدْ، ؤو ظٕفشد زٗ خٌشوح يف خٌعغسُخ وخٌفشح وخٌعهًٍُ ِغ خٌؾىش، فهزخ 
ًِّ ٌّخش.  وٍٗ ٔغه وخٌىخدذ ِٕهّد ِى

وفىَ خدلُٗد َٕعٍّ بىل ٔغه زدٌشوح ؤوثش ِٕٗ ٔغىًد زدجلغتذ، ؤِتد   
فُٗ ؤػّدي خٌٕغه ػًٍ خجلغذ ظاخصسٖ فُٗ ؤٌىخْ ِتٓ   خٌقىَ خٌىسري فعٕقرُّ

خٌقّط وخٌعجشد وؤددعُظ خٌعىزص خحلضَٕص. ٌزٌه ظؾذد خٌىُٕغص ػٍتً ؤْ  
ًٗ، َؾعشن فُتٗ خجلغتذ    َىىْ خٌقىَ خْسزؼُ  خدلمذ،ط فىًِد ٔغىًُّد ودِ
زدٌقىَ وخٌقّط وخٌغهش ولشع خٌقذس وخٖٔنسده يف وً ؤ٘ىخء خجلغتذ  

 (62: 4وى 1) «ّغ جغذٌ وؤععؼسذٖ.ؤل»وؽهىخض خٌٕفظ 
وّد ؤٔٗ ِؼشوف ػٓ فىَ خدلُٗد ؤٔٗ ُوِمَغ ِعإخشًخ، فٍُ َىٓ ِؼشوفتًد  
ًٗ ؤَدَ خٌسدزد ؤثٕدعُىط خٌشعىيل، ولذ ودْ ٘زخ خٌقىَ ٖ َضَذ ػٓ خٌُتىَ   ِث
ّ،ً خِْ خٌربخِىْ ؤٌ َىَ ِد لسً خدلُٗد، وٌىٓ خٌىُٕغتص   خٌىخدذ خٌزٌ َغ

 َىًِد ظؾسُّهًد زدٌقىَ خٌفقذٍ، ظىشديًد دلُٗد خٌشذ ومؼط زؼذ رٌه خْسزؼني
ُْوىل دُّٕد ودٔط ظنغ ؽُحًد بمند ودٔط ظنؼٗ زةذلتدَ   َغىع؛ وخٌىُٕغص خ
خٌشوح خٌمذط دلٕفؼص خدلإِني. فهى فىَ لدٔىين، وٌىٕٗ َعُّ،ض ؤعدعًد زدٌعغسُخ 

 وخٌؾىش خٌىثري خدلعىخفً وزإحلدْ خٌفشح عمجٍء خدلغُخ.
ًٗ ػًٍ ِد ػٍّٗ خدلغُخ عمُٗدٖ فُّد خيعـ حبُدظٕد  وخِْ ؤود ؤْ ؤسوِّض لٍُ

ؤو فُّد خيعـ عمجُحٕد بٌُٗ. فدهلل ؤسعً خزٕٗ بىل خٌؼتدمل جهتدسًخ، ِٕظتىسًخ    
وٍِّىعًد، زؼذ بخٗء فدجك، دىت ديىٓ ؤْ َعشخءي ؤِدِٕد فٕذسوٗ زغش ػمٍٍ 

ٓ ِٓ ختٗي  َفىق خدلٕظىس وخحملغىط؛ ٌىٍ ٔإيت ضلٓ بٌُٗ هبزٖ خٌؼُٗٔص وٌى
٘زخ خٌغش خٌفدجك ػُٕٗ ؤٌ يف ِنّىْ خٔخٗء خٌزٌ َعذع،ُ ؤْ صلىصٖ، ٌىٍ 
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بْ ودْ ؤدذ َإيت »ٔعشخءي ؤِدِٗ. ٌزٌه َمىي خدلغُخ زىً فشخدص وػُٗٔص: 
بيلَّ وٖ َسغل ؤزدٖ وؤِٗ وخِشؤظٗ وؤوٖدٖ وبخىظٗ وؤخىخظٗ دىت ٔفغٗ ؤَنًد، 

 (62: 11)ٌى  «فٗ َمذس ؤْ َىىْ يل ظٍُّزًخ.
ؤِد لسً رلٍء خدلغُخ خزٓ خهلل وظهىسٖ زدجلغذ، فىدْ ِٓ خٌؼغري جتذًّخ  
ػًٍ خٔٔغدْ ؤْ َمعشذ ِٓ خهلل. فدهلل دك ِيٍك غري ِعجتضِّت، ووجتىد   
ِيٍك غري زلذود، ولذسش ِيٍمص ؤىس ِيٍك، ودر ِيٍك ٌُظ فُٗ ظغتُري  
وٖ دشوص وٖ صِدْ، وٌىٕٗ مدزو ٌىً دشوص وظغُري وصِتدْ. فىُتف   

خٔٔغدْ، وخٔٔغدْ زلذود يف وً ؽٍء ووخلغ حتط خحلشوص وخٌعغُري  َذسوٗ
وخٌضِدْ؟ وخهلل بر ودْ َؼٍُ ٘زخ وَؾفك ػًٍ ر٘ٓ خٔٔغدْ خحملذود وخٌىًٍُ، 
ؤػيدٖ زؼنًد ِٓ وٍّدظٗ ووفدَدٖ خٌيت ظؼىظ ؽُحًد ِٓ رٌه خحلك وخٌٕتىس  

ً ُزؼذ. وخحلر وخٌىجىد، ٌىٍ برخ ِد ؤوٍّهد خٔٔغدْ ؤدظ زدهلل وٌى ِٓ ػٍ
ٌزٌه ودْ ػًٍ خٔٔغدْ يف عدزك خْصِدْ ؤْ َإيت ِحدض وؤٌىفًد ِٓ خٌىفدَد 
وخٌٕىخُِظ خدلعؼذِّدش ٌىٍ َؾؼش زدٌمشىب ِٓ خهلل وٌى ػًٍ ُزؼتذ. وٌىتٓ ويف   
خٌٕهدَص ؤدظ، خٔٔغدْ ؤْ ٘زٖ وٍهد ٖ ُظؾسغ مّري خٔٔغدْ وّتد َمتىي   

ـ دمًّد ؤٔط بٌٌٗ زلعجر َد بٌٗ بع»بؽؼُدء خٌٕيب:  : 15)بػ  «شخجًُ خدلخٍِّت
... ُظمذ،َ لشخزني ورزتدجخ ٖ  »(، ؤو وّد َمىي خٌمذَظ زىٌظ خٌشعىي: 15

ًِّّ خٌزٌ خيذَ.  (4: 4)ػر  «ديىٓ ِٓ جهص خٌنّري ؤْ ظى
ًٗ وً ًِء خٌٗ٘ىض جغذًَّد، فظهتش   ذلزخ ؤسعً خهلل خزٕٗ بىل خٌؼدمل ددِ

َّ زُٕٕد.  خهلل ٌٍسؾش، ؤٌ جدء ٘ى ود
خدلغُخ بىل خٌؼدمل ِىٌتىدًخ يف زُتط حلتُ، ُدػتٍ خهلل     و٘ىزخ عمجٍء 
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. وهبزخ فدس خدلغُخ خجلى٘ش «خهلل ِؼٕد»يف ؽخـ خدلغُخ، ؤٌ  “ػّدٔىجًُ”
خٔذلٍ خدُلؼٍَٓ وخدلذَسن جلى٘ش خهلل غري خدلؼٍَٓ وغري خدلذَسن، وفتدس خدلغتُخ   
ٌٕٔغدْ وفدَص وً خٌىفدَص ػىك وً خٌٕدِىط وخٌىفدَد ووً خٌىٍّتدض  

ًٗ وهندجًُّتد:  وخٌٕسى، خض، ْْ فُٗ وزٗ خعُعؼٍٓ خهلل ٌٕٔغدْ خععؼًٗٔد وًٍُّد وودِ
 (4: 11)َى  «خٌزٌ سآين فمذ سؤي خِذ.»

ِٓ متغ،ه زدٌٕدِىط وخٌىفتدَد،   َِ ٌزٌه َمىي زىٌظ خٌشعىي، و٘ى ؤؽذ 
ٌىٓ ِد ودْ يل سحبًد )خٌٕدِىط »َمىي زؼذ ِد ظؼش،ف ػًٍ خدلغُخ وآِٓ زٗ: 

لذ دغسعٗ ِٓ ؤجً خدلغُخ خغدسش، زً بين ؤدغر وتً   وخٌىفدَد( فهزخ
ؽٍء ؤَنًد )ػنىَص خٌغٕهذسًن وِشوض خٌفشَِّغُ،ص خدلشِىق( خغدسش ِٓ ؤجً 
فنً ِؼشفص خدلغُخ َغىع سزٍِّ خٌزٌ ِٓ ؤجٍٗ خغشض وً خْؽُدء )بر ٖ 

أرتح املسهيح  ديىٓ خجلّغ زني خدلغُخ وخٌٕدِىط( وؤٔد ؤدغسهد ٔفدَص ٌىٍ 
وٌُظ يل زشٌِّ خٌزٌ ِٓ خٌٕدِىط زً خٌزٌ زةديدْ خدلغُخ، خٌترب  ، وُأوَجْد فيً

 (4 - 2: 8)يف  «خٌزٌ ِٓ خهلل زدٔديدْ.
برًخ، فمذ فدس خدلغُخ ػىك خٌٕدِىط وخٌىفدَد وخٌفشخجل، زً وخٌىدُذ، 
 وٌُظ خعُ آخش حتط خٌغّدء َغعيُغ ؤْ َؼٍٓ ٌٕد خهلل وَُمشِّزٕد بٌُٗ وَىِجذٔد فُٗ!!

خدلغُخ ػًٍ ِغعىي خٌعجغُّذ خٔذلٍ يف ٘زخ خٌقىَ ٍ٘ يف فٕظشظٕد دلُٗد 
خحلمُمص فعخ خٌمٍر وخٌز٘ٓ ٌٕدغدط زدهلل خٌزٌ جدء بٌُٕد يف بخٗء ِٕميغ 
خٌٕظري. فددليٍك فدس زلذودًخ، وغري خٌضِ  فدس حتط خٌضِٓ، ورٌه وٍٗ ٌىٍ 

 ٔشخٖ ؤؼشفٗ وضلسٗ متدًِد وّد َشخٔد وَؼشفٕد وحيسٕد.
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غُخ ٌُظ دددثص صُِٕص، وٌىٕٗ خلعذدَ خْزتذٌ ٌٍتضِٓ   ٌزٌه فُّٗد خدل
ٌعغيُص ػجضٖ ولقىسٖ. فمذ خلعذُ خدلغُخ خٌضِٓ ٌُٗؽتٍ وتً ؤخيدجتٗ    
وَىًّ ؤػىخصٖ ِٕز ؤْ زذؤ خٌضِٓ ودىت بىل هندَص خٌذ٘ىس. وخدلغُخ وٍّتص  
خحلُدش مل ٍَُِغ خٌضِٓ، وٌىٕٗ ؤٌغً ؤخيش ِفدػٍُٗ و٘ى خدلىض، بر زمُدِعٗ ِتٓ  

بىل خٔٔغدْ ػٕقش خٌمُدِص، فقدس خٌتضِٓ زدٌٕغتسص ٌٕٔغتدْ    خدلىض ؤدخً 
ٍّ، َُشي ِٓ خٗي ؤظؼظ عدػدظٗ ٔىس خْزذَص وؤفشخدهد.  خدلغُذٍ دشوص َظَج
فةٕٔد خِْ برخ ِد ولفٕد ٔقٍٍِّ زدٌشوح وخحلك فةٕٔد ٔذخً بىل دشوص خٌتىػٍ  

ٍِىتىض   زدحلُدش خْزذَص، وبرخ لشؤٔد خٔصلًُ حبنشش خدلغُخ فةٕٔد ٕٔفعخ ػًٍ
خهلل. و٘ىزخ ؤفسخ خٌضِٓ يف خدلغُخ وخعيص ِعىشِّسش ٌٍعجٍٍِّ، وىشَمًد دًُّتد  
ِفشدًد ٌٍذخىي فُّد وسخء خحلدمش خدلؼعُ، خٌؾٍء خٌزٌ ظؼزَّذ ِتٓ ؤجٍتٗ   
خٌفٗعفص وخحلىّدء وثريًخ ويف وً خٌؼقىس وُ٘ ٍَهثىْ وسخء ٘زٖ خٌشئَد وٌى 

ّ،د وسخء زاط خحلد  مش خٌضِ .زةىٌٗص لقريش ظىؾف ذلُ ػ
وً ٘زخ وؾفٗ خدلغُخ عمجُحٗ وؤهندٖ، ْٔٗ خععؼٍٓ خهلل وخحلك وخْزذَتص  
عمُٗدٖ يف دخخً خٌضِٓ، مث خسظمً زىً ِد ٘ى صِ  وخسظفغ زٗ بىل خٌغتّدء.  
فإفسخ وجىدٖ ِؼٕد ػًٍ خْسك هبزٖ خٌقىسش خٌذخجّص ووإٕٔد لذ فتشٔد يف  

ٍّ. ؤٌُظ ٘ى ٔفغٗ خحلُدش خْزذَص، وزٗ  فدس ٍِىتىض خهلل دخختً   ددٌص جت
(؟ وخٔٔغدْ خٌزٌ وتدْ  61: 12)ٌى  «٘د ٍِىىض خهلل دخخٍىُ»خٌضِ : 

خزًٕد ٌٍّىض فدس فددسًد ٌٍذُدش خْزذَص!! فذُّٕد َمف خٔٔغدْ زشوح خدلغُخ 
ٌٍقٗش، فةٔٗ ديعذ سلعشلًد خحلدمش خٌضِ  بىل ِد وسخء خٌتضِٓ، فُتعخَّـ يف   

، زىً ِد حتٍّٗ ِٓ ِؼدٔدش وِأعتٍ،  وِنص ِٓ سزمص دشوص خٌضِٓ وخٌعغُري
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ٌُذخً بىل خٌغؼص خْزذَص زٗ لُىد، وحيظ زدهلل وخحلر وخٌفتشح وخٌىجتىد   
 خٌٗهندجٍ وَعٕؼ،ُ زغسك خٌعزوُّق دلد عُىىْ.

بْ فتخ، خٌمتىي ؤْ    -فُّٗد خدلغُخ، يف خحلمُمص، خسظمً جبى٘ش خٌضِٓ 
، بْ ودْ ٌٍىجتىد  وّد خسظمً ؤَنًد جبى٘ش خٌىجىد خدلددٌ -ٌٍضِٓ جى٘شًخ 

ٌّ جى٘ش. غري ؤْ خدلغُخ مل ٍَُِغ ؽُحًد وٌىٓ وً ؽٍء جتًَّ فُتٗ،   خدلددٌ ؤ
عمؼى ؤٔٗ خِعذ زٗ ِٓ دُِّض خحملذود بىل خدليٍك، وِٓ سزمص خٌضِٓ بىل خخلٍتىد،  
وِٓ زاط دشوص خٌعغُري خٌيت ظؼًّ دخجًّد حلغدذ خدلىض زدٌٕهدَص، بىل ِتًء  

 خحلك وخٌىّدي وخحلُدش.
جسًد ؤْ َقسخ يف ِمذوس خٔٔغدْ ؤْ َىلف دشوص خٌضِٓ يف ؤَ،تص  ؤٌُظ ػ

حلظص، ٌُخشج زةسخدظٗ يف خفَّص خٌشوح وػّك خٌقٗش ٌُيً ِٓ خٗي دشوص 
خحلر خٔذلٍ بىٌٗص َشي فُهد خْزذَص وَغؼذ ػٓ لشذ زىجٗ خهلل؟! مث ؤٌُظ 

خٌتزٌ   ٘زٖ ٍ٘ خحلُدش خْزذَص ػُٕهد خٌيت ُدػُٕد بٌُهد، وٍ٘ ٍ٘ ٍِىىض خهلل
ٔيٍسٗ و٘ى دخخٍٕد؟ فّجٍء خدلغُخ بىل خٌؼدمل ؤػيدٔد فشفًد جذَذش وِغعّش،ش 
ٌٍخشوج ِٓ سزمص خٌضِٓ ومُمدظٗ وؤظؼدزٗ، ٌٕجذ سخدعٕتد خحلمُمُتص فُتٗ.    
فدٌؼجر وً خٌؼجر ِٓ خٔٔغدْ خٌزٌ ٔدي خدلغُخ مث َؼىد فُؾتىى ِتٓ   

مًّد وزدحلمُمتص  خضلقدس خٌضِٓ ؤو ِٓ سزمص ؤظؼدزٗ وآِٖٗ. ؤٌُظ خدلغُخ ٘ى د
 سخدعٕد خٌُؼظًّ زً عؼددظٕد خٌيت ظعذذ،ي وً ِأعٍ ٘زخ خٌضِٓ؟
عتٕص،   16حتنشين خِْ لقص مسؼعهد ِٕز فجش ؽسديب ػٓ فيب ػّتشٖ  

ُؤفُر يف سوسعٗ و٘ى ٍَؼر خٌىشش، وظىس،َ ِىدْ خٔفدزص مث حتى،ٌط خْوسخَ 
ُْ َ ؤْ خزٕهد لددَ بىل عشىدْ، ومل َىٓ ٌٗ ولعهد ػٗج َُزوش. فٍّد ظُمَّٕط خ
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ًِّد ظذسن ِؼى خٔديدْ زددلغُخ وفدػٍُعٗ، لش،سض  ػًٍ خدلىض ٖ زلدٌص، وودٔط ُؤ
ؤْ متهِّذ ٌٍقيب وظؼذ،ٖ ٌشدٍعٗ خٌغؼُذش بىل خٌغّدء. فسذؤض ظٍمِّٕٗ ِؼى سزتخ  
خدلىض ِغ خدلغُخ وَمُُٕص خٌغؼددش خْزذَص يف خٌغّدء، ؤِد ٘ى فىدْ َغتإذلد  

زذوس٘د جتُر زىً فذق ودر وبديدْ، دتىت   ػٓ وً ؽٍء وودٔط ٍ٘
فدس َغإذلد زؾغف وً َىَ ػٓ ِىػذ خٔعمدٌٗ بىل خٌغّدء، ووإٔٗ رخ٘ر بىل 
خٌؼُذ. وودْ خٌقيب لسً ؤْ َذسن خٌؾشوص ِغ خدلغُخ يف خدلىض َقشر ِتٓ  
ِٓ َشخٖ. ؤِد  َِ آِٖٗ فشخخًد ِشوػًد َمٍك خٌسُط وٍٗ، وودْ َُذضْ لٍىذ وً 

ؤٔٗ عُٕعمً بىل خٌغّدء لشَسًد ٌُقري ِؼٗ وٌُتذخً بىل  زؼذ ِد ػشف خدلغُخ و
فشدٗ خْزذٌ، وؤدظ، زددلغُخ وزمشزٗ؛ خزعذؤ َُقٍٍِّ وّد ػَّّعٗ ُؤِٗ وخزعتذؤ  
َؼذ ٔفغٗ ٌٗٔعمدي. و٘ىزخ خزعذؤ ٘زخ خٌقيب خٌقغري خيعرب خخلشوج ِٓ حتط 

ٌشوح سزمص خٌضِٓ وِٓ حتط عيىش آِٖٗ خدلربدص ٌُذخً دمًّد يف رلدي عَٗ خ
وخحلُدش خْزذَص، وفدس وجٗ خٌىٌذ ِسعهجًد دخجًّد زفشح دمُمٍ، فىدٔط ُؤِتٗ  

ًٗ بٔٗ حيظ زددلغُخ َٕددَٗ. ّ،د َفشدٗ، فىدْ جيُسهد لدج  ظغإٌٗ ػ
وؤومتذهد   -٘زٖ لقص ِٓ آٖف خٌمقـ، وٍ٘ ظؼ  ؤْ آَٖ خحلُدش 

د ٘زٖ خَِٖ ديىٓ ؤْ ظفمذ عتيىهت  -آَٖ خدلشك، وٌى ؤهند ٌُغط ؤؽذ٘د 
وظعٗؽً برخ ِد خٔفعخ خٌمٍر ٌٍّغُخ وؤدظ، زمشزٗ، بر ظإظٍف سوح خٔٔغدْ 
زددلغُخ وظشظدح فُٗ، فُفمذ خٌضِٓ ثمً وجىدٖ وعيىش دشوص ظغُريٖ، فُذخً 
خٔٔغدْ يف رلدي خٌشوح وَمعشذ ِٓ خهلل وَغؾتً ٘تذوء خْزذَتص، وخهلل    

 (12: 1)َغ  «خٌزٌ ٌُظ ػٕذٖ ظغُري وٖ ظً دوسخْ.»ِؼشوف ػٕٗ ؤٔٗ 
وَمـ ػٍُٕد وعدذ زغعدْ خٌش٘سدْ ػٓ خٌمذَظ ؤسعدُٔىط خٌزٌ وتدْ  
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َمف ٌٍقٗش وخٌؾّظ خٍفٗ يف خٌغشوذ وبرخ هبد ظؾشق ؤِتدَ وجهتٗ يف   
خٌقسدح دوْ ؤْ حيظ زدٖثٕيت ػؾشش عدػص خٌيت ولفهد يف خٌقٗش، ْْ سودٗ 
، دخٍط رلدي خٌٗصِ . ٘زٖ ىسؼًد بدذي خربخض خحلُدش خٌٕغىُص خٌسغتُيص 
فدٔٔغدْ يف زذخَص ولفدظٗ يف خٌقٗش َؾؼش زدٌعؼر وخدلًٍ وحيدوي ؤْ َغتعٕذ  
ػًٍ خحلدجو ؤو َث  سوسعٗ، فةرخ مل جيهذ ٔفغٗ ؤْ َمتعذُ دتدجض خدلٍتً    
وَقٍر ٔفغٗ يف خٌقٗش فٍٓ َذخً يف ؤعشخس٘د خٌؼجُسص دمًّد. و٘زٖ ؤزغو 

ٌى ودْ ِسعذجًد ؤعشخس خحلُدش ِغ خدلغُخ، فدٌقٗش ِفعىدص ٌىً بٔغدْ دىت و
 يف خٔديدْ.

دخىي خدلغُخ بىل خٌؼدمل، برًخ، ودْ ٌىٍ َؼيٍ خٔٔغدْ فشفص خٖلعشخذ 
ِٕٗ، خٖلعشخذ خٌزٌ َٕعهٍ زدٌٖعذدَ دني َثسط خٔٔغدْ يف خدلغُخ وخدلغُخ 

(، وِد لدٌتٗ  1: 15)َى  «خثسعىخ يفَّ وؤٔد فُىُ»َثسط فُٗ، دغر خٌىفُص: 
(. ٕ٘تد  62: 6)غً  «ؤٔد زً خدلغُخ حيُد يفَّ ؤدُد ٖ»زىٌظ خٌشعىي ؤَنًد: 

خحلُدش خٌضُِٕص خزُعٍؼط يف خدلغُخ وعددض خٌشوح ػًٍ خجلغذ؛ ػٍّتًد زتإْ   
خٌمذَظ زىٌظ خٌشعىي ػدىن ِٓ خَِٖ ِد ٖ دقش ٌٗ، ٌىٕٗ ودْ يف ٔؾتىش  

فسىتً  »خٌشوح ٖ حيغسهد ؽُحًد ِمدزً خجملذ خٌزٌ ظُمَّٓ ؤٔٗ عُُغعؼٍٓ فُتٗ:  
ٍ، لىش خدلغُخ. ٌتزٌه ُؤعتشُّ   عشوس ؤفعخش زد َّ ػٍ حلشٌ يف مؼفديت ٌىٍ حت

 «زدٌنؼفدض وخٌؾعدجُ وخٌنشوسخض وخٖميهددخض وخٌنُمدض ْجً خدلغُخ
ْْ خفَّص مُمعٕد خٌىلعُص ظٕؾث ٌٕد ؤوثش فإوثش ثمً »(، 12و 4: 16وى 6)

(. فىً ؤمل يف خدلغُخ َمدزٍٗ رلذ زدٌشوح، ٘زٖ ٍ٘ 12: 1وى 6) «رلذ ؤزذًَّد
ؼددٌص خدليشودص ؤِدَ وً بٔغدْ ٌٗخعُدس. فةِد َؼُؼ خٔٔغدْ زؼُذًخ ػتٓ  خدل
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خدلغُخ ِغٍىزًد حتط وىإش ٘زخ خٌضِدْ، وبِد ِغ خدلغُخ حيُد يف ًِء خخلٗؿ 
خْزذٌ. فددلغُخ جدء بىل خٌؼدمل وخلعذُ خٌضِٓ ٌُؼيُٕد خٌغٍسص ػٍتً خجلغتذ   

 (88: 12)َى  «ثمىخ ؤٔد لذ غٍسط خٌؼدمل.»وخٌؼدمل: 
 

فةْ وٕد خٌُىَ ٔؼذ ٔفىعٕد زدٌقىَ ٌىٍ ٔغعمسً خدلُٗد خحلمُمٍ ٌٍّغُخ 
فُٕد، فإمتى جذًّخ ؤْ ٔسذؤ ِٓ خِْ ٌىٍ ٔؼُؼ عش خدلُٗد. فددلغُخ جتدء بىل  
خٌؼدمل ٌىٍ صلٍء ضلٓ بٌُٗ، وٌىٕٗ جدء بٌُٕد زؼذ ؤْ ؤوًّ بخٗء رخظٗ بخًٗء؛ 

ػىٔد بىل بخٗء ِؾتدزٗ:  آخزًخ فىسش ػسذ ِهدْ و٘ى ػًٍ ٔفظ خدلغعىي َذ
بْ ودْ ؤدذ َإيت بيلَّ وٖ َُسغل ؤزدٖ وُؤِتٗ وخِشؤظتٗ وؤوٖدٖ وبخىظتٗ    »

 (62: 11)ٌى  «وؤخىخظٗ دىت ٔفغٗ ؤَنًد، فٗ َمذس ؤْ َىىْ يل ظٍُّزًخ.
٘زخ خٔخٗء، ؤو ٘زخ خٌعجشَذ، ؤو ٘زٖ خِٔدظص، ٍ٘ عش خٌعذىُّي خْػظُ 

بىل خحلُدش، وِٓ خحلُدش حتط سزمص خجلغذ ِٓ خٌضِ  بىل خٌٗصِ ، وِٓ خدلىض 
 بىل خٌٕقشش فىق خٌؼدمل وخٌذخىي بىل عش خٌىجىد خْػظُ.

وٌىٓ وً ِد لٍعٗ دىت خِْ ػٓ رلٍء خدلغُخ بىل خٌؼدمل وِد ظشظر ػٍتً  
٘زخ خجملٍء ِٓ خلعذدَ خٌضِٓ وسفغ آثدس خٌعغُري خٌيت ظؼًّ حلغتدذ خدلتىض   

ٔط خٌغٍسُدض ذلد وً ٘زخ خجلّدي، فّد زدٌٕهدَص، فهزٖ وٍهد عٍسُدض؛ فةرخ ود
زدٌه برخ ِد حتذثٕد ػٓ خٔجيدزُدض خٌيت ظشظسط ػًٍ ظهىس خزٓ خهلل زدجلغذ؟! 
وؤوذلد ؤٔٗ ػش،فٕد زدِذ خٌزٌ مل َىٓ شلىًٕد فُّد عسك ٌْ بٔغدْ ؤْ َعؼش،ف 
ٌ، زؾش ِٕز زذء خخلٍُمص. وٌىٓ ًٗ ؤو ؤٔسُدَء ؤو ؤ  ػٍُٗ، عىخء ودٔىخ آزدًء ؤو سع
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خهلل مل َشٖ »عمُٗد خٖزٓ خعُعؼٍٓ خِذ ٌشعٍٗ وؤٔسُدجٗ زدٌشوح زىخعيص خدلغُخ: 
(. 13: 1)َى  «خٌىدُذ خٌزٌ ٘ى يف دنٓ خِذ ٘ى خس،شاالته ؤدذ لو، 

ِٓ مل َغتعؼٍٓ    َِت فِغشُّ خِذ، ؤٌ دمُمص خهلل وإذ، ٘ى عش سلفٍ ػٓ وً 
ؤو ٔذػى خهلل ؤزدٔد!  دمُمص خٖزٓ خٌزٌ زىخعيعٗ فشٔد ٔمىي بْ خهلل ٘ى ؤزىٔد،

ٔىس  عدوًٕد يف»خِْش خٌزٌ َغعذًُ ػًٍ وً رٌ جغذ، فدهلل ٖ َُمعشذ ِٕٗ: 
 (12: 2يت 1) «ٖ َُذىن ِٕٗ، خٌزٌ مل َشٖ ؤدذ ِٓ خٌٕدط وٖ َمذس ؤْ َشخٖ.

وٌىٓ خهلل فدس ؤزًد ٌٕد عمجٍء خدلغُخ، فسُّٗد خٖزٓ لسٍٕتد عتش خِذ   
ػّك ؤػّدق خهلل، ؤٌ خعتعؼْٗ فؼدٌُتص    وخعُعؼٍٓ ٌٕد عش خٌثدٌىغ خٌزٌ ٘ى

خحلر خْزىٌ وخحلر خٌسٕىٌ وسوح خٌعمذَظ يف خهلل ِٓ ضلىٔد. فسّجشد ؤْ 
ٔذسن خٌثدٌىغ زدٔديدْ ٔذخً يف ؤعشخس در خهلل خدلٕغىر ػٍتً خخلٍُمتص   
وإذ، زىخعيص خٖزٓ، يف ظمذَظ خٌشوح. و٘زخ ٘ى غدَص خٔدسخن وِٕعتهً  

عش فؼدٌُص خحلر وخٌعمذَظ خٌمتدجُ فُتٗ، ؤٌ يف   خدلؼشفص، بر ؤْ خهلل زةػٗٔٗ 
خٌثدٌىغ، ٌٍسؾش، َىىْ لذ خزعذؤ َىؾف ٌٕٔغدْ ؤػّدق ٔفغٗ ِٓ ضلىٔد، خٌتيت  
 ظعٍخ،ـ يف خحلر وخٌعمذَظ. و٘زخ ؽٍء َزً٘ خٌؼمً وَفىق وً خععذمدق. 

٘زخ وٍٗ ٍٕٔدٖ عمُٗد خدلغُخ، وزغري ُِٗد خدلغُخ ِد وتدْ شلىٕتًد هلل ؤْ   
خْزىٌ ٌٕٔغدْ، وٖ ودْ زدععيدػص ؤٌ بٔغدْ ؤْ َٕدي خٌعس  َىؾف دس،ٗ 

زذوْ خٖزٓ، وٌَعَعؼزََّس خٌعمذَظ زذوْ خٌشوح خٌمذط وٖععذدي خٖلعتشخذ  
ًٖ؟ مث وُف  وٍُ،ص ِٓ خهلل. بر وُف َقري خهلل ٌٕد ؤزًد دوْ ؤْ ٔقري ٌٗ ؤزٕدًء ؤو

خزٓ خهلل ٔفغٗ؟ وٌىٓ  ٔقري هلل ؤزٕدًء دوْ ؤْ ٔإخز دك خٌعس  هلل زىخعيص دخٌص
ًٖ زدٌشوح خٌمتذط؟   وُف ٔغعذك ؤْ ٔىىْ ؤزٕدًء يف خٖزٓ برخ مل ٔعمذ،ط ؤو
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٘زٖ ٍ٘ فؼدٌُص خٌثدٌىغ خٔذلٍ فُٕد، ؤو ٘زخ ٘ى ِٕعهً خعتعؼْٗ خهلل ٌٕتد.   
فدٌثدٌىغ ٘ى عش دُدظٕد خجلذَذش يف خهلل ... وودْ ُِٗد خدلغُخ ٘ى خٌىؾف 

 ىٔد.خْػظُ ٌغش خهلل يف رخظٗ ِٓ ضل
٘زٖ ٍ٘ ُؤوىل خٔجيدزُدض: عش ِؼشفص خهلل وإذ. فمذ وٕد زذوْ خدلغتُخ  
َعدًِ زٗ ؤذ، ػسُذًخ وزٗ بٌٗ يف خٌؼدمل. ؤِد خٌُىَ، وزغسر خدلغُخ، ؤفتسخ  

. فمتذ  «َد ؤّزد خِذ»خٌشوح خٌمذط ٔفغٗ َقشر دخخٍٕد سلدىسًد خهلل زفّٕد: 
 فشٔد يف خدلغُخ ؤزٕدًء هلل وِمذ،عني زدٌشوح.

د ؤِش آخش ػجُر جذًّخ لذ فدس ٌٕد عمُٗد خدلغُخ، و٘ى ِد ػس،ش ػٕتٗ  ٕ٘
: 15)َتى   «أحثثتكم أوها وزٌه  كما أحثين اآلب»خٌشذ َغىع زمىٌٗ: 

(!! بىل ٘زخ خحلذ َعيدزك وَعغدوي در خِذ ٌٗزٓ حبر خٖزٓ ٌٕد! ٘زخ 4
ؤِش ِزً٘ دمًّد، زً وؾف آخش ػُّك وخيري ٌغش خحلر خٌمدجُ يف خٌثدٌىغ 

ضلىٔد. فذر خِذ خدلٕغىر يف خٖزٓ فدس ٌٕد زدٌشوح خٌمتذط خٌتزٌ    ِٓ
ْْ زلسص خهلل لذ خٔغىسط يف لٍىزٕد زتدٌشوح  »عىسٗ خهلل ػٍُٕد ٌُغىٓ فُٕد: 

 (5: 5)سو  «خٌمذط خدُلؼَيً ٌٕد.
ِٓ َمذس ؤْ َعقى،س ٘زخ، ؤْ خهلل  خٌزٌ ٘ى ٔىس ٖ َُمعتشذ ِٕتٗ ٖ    -َِ

دسٗ خِْ َعذفك يف لٍر خٔٔغدْ عممذخس دسٗ لذ فدس  -زدٌؼمً وٖ زدٌعقىُّس 
ٌٗزٓ! بْ خٌؼٗلص خٌيت ظشزو خِذ زدٖزٓ خٌيت ودٔط عش خْعتشخس، خٌغتش   
خدلخُف وخٌؼُّك، خٌزٌ ٖ َمذس خٔٔغدْ ؤْ َغرب غىسٖ، ٘زخ َمىي خٌتشذ  

ؤمحذن ؤَهد خِذ سذ خٌغّدء وخْسك »ػٕٗ ؤٔٗ فدس يف ِعٕدوي خْىفدي: 
خحلىّدء وخٌفهّدء وؤػٍٕعهد ٌٓىفدي. ٔؼُ ؤَهد خِذ ْٔه ؤخفُط ٘زٖ ػٓ 
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ْْ ٘ىزخ فدسض خدلغش،ش ؤِدِه. وً ؽٍء لذ ُدفغ بيلَّ ِٓ ؤيب. وٌُظ ؤدذ 
ِٓ ؤسخد خٖزتٓ ؤْ   َِ َّ خٖزٓ و َّ خِذ، وٖ ؤدذ َؼشف خِذ ب َؼشف خٖزٓ ب

(. فغش در خِذ ٌٗزٓ عتش ٖ ديىتٓ   62 - 65: 11)ِط  «َؼٍٓ ٌٗ
َسٍغٗ ٖ زدٌفهُ وٖ زدٌعقىُّس، وٌىٓ دددلد َمسً خٔٔغدْ خدلغُخ  ٌٕٔغدْ ؤْ

وَٕفعخ لٍسٗ زدٔديدْ وحيً خٌشوح خٌمذط، ٖ َقري زؼذ عشًّخ، زً دفمص دتر  
ؤزىٌ ِغ فشح ٖ َُٕيك زٗ ورلُذ. فّذسص خهلل خِذ ٌٗزٓ ٍ٘ خٌيت ظٕغتىر  

 يف لٍىزٕد زدٌشوح خٌمذط خٌزٌ ديٕذٗ خهلل ٌٕد.
بىل خٌؼدمل، هبزٖ خٌىُفُص، َىىْ لذ وؾف ٌٕٔغدْ ؤػظُ فّجٍء خدلغُخ 

ؤعشخس خهلل، ؤٌ عش خٌثدٌىغ، زً وؤػيدٔد ؤػظُ ِد يف ٘زٖ خْعشخس وٍ٘ زلسص 
خهلل خخلدفص جذًّخ ٌٗزٓ: ٘زخ ٘ى لقذ خزٓ خهلل خٌىدُذ خٌزٌ ؤػٍٕٗ زً ىٍستٗ  

ْ وؤوى ليكىن فيهم احلة الذي أحثثتين تً»ِٓ خِذ جهدسًخ ٌٍُص آِٖٗ: 
وؤِد وً خٌزَٓ لسٍىٖ فإػيتدُ٘ عتٍيدًٔد ؤْ   »(، 62: 12)َى  «ؤٔد فُهُ

 (16: 1)َى  «َقريوخ ؤوٖد خهلل ؤٌ خدلإِىْ زدمسٗ.
 (3983)ديسمرب 
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 (3)اليوم ... ُوِلَد لكم خملِّص
قبه ذلٌ ادلالك: ال ختبفىا، فهب أّب ُأثشِّزمٌ »+ 

ثفزح عظٌٍ ٌنىُ جلٍَع اىشعت، أّٔ ُوِىَذ 
ىنٌ اىٍىً يف ٍذٌْة داود خميِّض ٕى ادلسٍح 

 (33و 31: 2)ٌى  «اىزة.

 اىٍىً:
٘وى   «خٌُوىَ »ؤْ لًٝ خدلالن ِٓ وٍّص  -ألوي وٍ٘ص  -َعهَُّإ ٌٍفىُ 

وخٌؼُٙوْ ٔدػص، وٌىٓ خٌّٕدء، يف خحلمُمص، ال ظؼين ؤزًًخ زعمًَوً   خألَزغ
ؤِِٕص زإَدَ ؤدػدض، زً ٘ى ظؼسري ػٓ خٔعؼالْ غري خٌِّين يخوً خٌوِّٓ   
ًُّ وـىيٖ ؤو ػٍّٗ زدألَدَ يوً يخجُش خٌِّٓ وخحلُوص  ٕ٘ود   فدهلل خٌٌٍ ال َُم

ٌُ ٌٍمدـّ خٌٌٍ َفًٝ خٌِّين ػٓ خٌالِِين ِٓ ـهص خٌوىػٍ   ِٕ خٌسٙوٌُ  َو
فمط  فدحلدـّ ٘ى لدـّ خٌُئَد وخإليَخن وخٌىػٍ، بٌ خزعًؤ خإلٕٔدْ ََؼٍ ِد 
ََُن    ًِ َُِن خهلل خٌٌٍ دل َىوٓ َُو ًِ ٘ى فىق خٌىػٍ، فَُمٓ وََُي وََّٕغ وَُ

 زدٌىػٍ خإلٕٔدين لط 
  «يف ٌٌه خٌُىَ»زمىذلُ:  «ٍ٘خ خٌُىَ»وودْ خألٔسُدء لًؽلًد َؼسُّْوْ ػٓ 

َّي ِالوٍ خٌٕيب  2: 1)ِوً   «ٌٌه خٌُىَ»زٝفعٗ آوُ خألٔسُدء ػٓ  ولً ٘
َّش ِٓ ُٔسىَّظٗ، ألٔٗ ؤٜسك ؤلُذ ذلٍخ خٌُىَ ِٓ 5و 3: 4؛ 37و ( يف ِىخ٠غ ػ

                                                 
 ، ُؤٌمُط زًَُ خٌمًَٓ ؤٔسد ِمدَ 3981ٍِىَّٛ ػظص خدلُالي ػدَ ( 3)
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رتُغ خألٔسُدء خٌٍَٓ ٍٔفىٖ  ولً خٔعٙهًض خألٔدـًُ زُئَعٗ ذلوٍخ خٌُوىَ:   
فُهُث خٌطَُك ؤِدٍِ، وَإيت زغعص بذل ُ٘ىٍٗ خًٌُٕ  (2)٘إٍٔخ ؤًَٔ ِالوٍ»

ؤَيمت ؤْ »( خٌٌٍ ظطٍسىٔٗ وِالن خٌؼهً خٌٌٍ ُظُّٕوْ زٗ )KÚrioj )خٌُذ:
(، ٘ىٌخ َإيت لدي َذ خجلٕوىي  وِوٓ   15: 5َى  - «ظسعهفىخ زٕىَٖ ٔدػص
 (2و 3: 1)ًِ  «وٍِ ٌثجث عْذ ظهىرٓ؟ػلعًّ َىَ رلُحٗ 

، فدٌٕدَ «ألٔٗ ِؽً ٔدَ خدلّمّْٛ»مبفهىِٗ خٌِّين َٝفٗ خٌٕيب:  «خٌُىَ»ٕ٘د 
ـحُط ألٌمٍ ٔدًَخ »الٔعؼالْ خدلفدـث ٌطسُؼص خهلل يف خٌِّٓ يف خٌؼددل: ظؼسُّْ ػٓ خ

 (49: 32)ٌى  «ػًٍ خألَٞ 
فهٍ ال ُظمدْ زدٌِّٓ ؤ١ًَد، وٌىٕهد ظؼسري ػٓ ِفدـوإش   «ثغحة»ؤِد وٍّص 

خٌٙؼىَ وخٌىػٍ ػًٕ خٔعؼالْ خٌالِِين )خهلل(، لُػ َُٝدذ خٌىػٍ زًِٝص، 
ِّخ وِٕعؼً َُِؼ ِِ »ًخ، وبِد حتُلٗ بٌخ ودْ ِؼدًًٔخ َخف١ًد: بِد ظ١ُحٗ بٌخ ودْ  ٍَ و

ِِ ٌثجث عْذ ظهىرٓ ٍَ  ؟«حيحَو ٌىً رلٍئٔ و
ُّ خدلٕعىَّّٓ ووً + » فهىٌخ َإيت خٌُىَ خدلعَّمً )َىَ خٌُذ( ودٌعُّٕىَ  وو

ِّد وػلُلهُ خٌُىَ خِيت      (3: 4)ًِ  «فدػٍٍ خٌُٙ َىىٔىْ ل
ٌوّّ )ٔوىَ( وخٌٙوفدء يف    وٌىٓ ؤَهد خدلعَّمىْ خمسٍ، ُظُٙق مشٓ خ+ »

 (2: 4)ًِ  «ؤـٕمعهد 
ًَ ٌىُ »فُىَ رلٍء خٌُذ:  ال َٕمطغ خٔوعُّخَٖ   «    سلٍِّٛ اىٍىًبٔٗ وٌُِ 

، وفؼً ٕ٘ود،  «خخلالٚ»ألٔٗ ُِظسط زًؽلىِص خٌُذ ٔفٕٗ وزؼٍّٗ خدلٕعُّ 
                                                 

 وٍ٘خ ٘ى ُٔ َُٔ ٜىَش َىلٕد خدلؼًّخْ زإـٕمص ( 2)
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ووٕعُفٍص ٕ٘دن  وػًٍ ٍ٘خ خٌُىَ خدلّعً َػِسُ خخلالٚ َٕفُٖ خٌفوُق زموىَّش   
ُّْوُ زفُق »دَ: ومىش ذلُر خٌٕ )ٌى  «خٌٙؼرجلٍَع َىىْ عظٌٍ ٘د ؤٔد ُؤز

خٌٙؼر فهٍخ َى٠ّْوك ِوًي   مجٍع فإْ َٕعىػسٗ عظٌٍ! (  فدٌفُق 31: 2
 .«ٌىً اخلالص األثذي»خٌؼّك وخالَظفدع وخالِعًخي ذلٍخ خٌُىَ، فهى 

وَمدزٍٗ يف خإلصلًُ خٌُىَ خِوُ ؤو خِوُش، خٌٌٍ َىخَِٗ يف خًٌؽلىِوص ويف  
 -بظلد ػًٍ ِٕعىي غ١ور خهلل   -ِعًخي، ويف خٔعؼالْ ػًّ خهلل خٌؼّك وخال

َّي خٌىؽوُش(   يخوً خٌِّٓ، لُػ خحلُوذ )خجلّغ ٕ٘د َفًُ خٌعٕىُّع وٌُٓ رل
ٍ٘ لُذ خجلًٕ ولُذ خألًََىٌىـُدض ولُذ خٌؼًخوش خٌؼَُٕٝص ولُذ 
خٌمىخض خخلفُص خدلفًٕش  ولُػ خألوزحص ٍ٘ ؤوزحوص خألِوُخٞ وخألووالق    

ىًَخض  وخّٓدػدض: رلدػص بذل خخلسّ ورلدػص بذل خٌطهدَش ورلدػص وخجلٕٓ وخدل
ً ع خألَٞ    بذل خٌىٍّص ورلدػص بذل خحملسص ورلدػص بذل خٌٕوالَ  وِالِي ظٝو

 وخألزُٕص وخٌعمدًٌُ وخألفىدَ وخٌؽمص     بخل 
ٌٌٍه، فدٌُىَ خِوُ شلعً ػّّ ػٝىَ ِٕهدَش، وٌُٓ زلًيًخ زفعُش ُِِٕوص   

ددلفهىَ خٌِّين، ؤٌ زىلف ػمدَذ خٌٕدػص ٌىوٍ ظؼٍوٓ   و٘ى ال َإيت ففإش ز
ًَّش لُػ َُٕعؼٍٓ  زًخَعٗ؛ وٌىٓ ٍ٘خ خٌُىَ َمعمُ ِٕدَ خٌِّٓ ِٓ ِىخ٠غ ػ
غ١ر خهلل يف خهنُدَ ٔظُ خحل١دَش خّٕٓىٔص خٌىدٌزص ِٓ ـىخٔسوهد خٌٙودسلص،   
ولُػ ظٕهدَ ؤًََىٌىـُدض وُظفع١َُك ُٔظُ، وَىعٙوف خإلٕٔودْ فًخلوص    

٠هد ػًٍ ٔفٕٗ زدزعؼديٖ ػٓ وُٜص خهلل  وٌىٓ ٌوٓ ظىوىْ   خ١ٌَُسص خٌيت فُ
 ٕ٘دن َـؼص ألْ خإلصلًُ َمىي بْ ٍٖ٘ خحلُوذ الزً ؤْ ظإيت ودتعً وظىًّ 

وٌىٓ ؽلعدِ َىَ رلث خٌُذ وخٔعؼالْ ل١ُظٗ يف ُ٘ىٍٗ، ؤػين زوٗ َوىَ   
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ُِاليٖ خٌٌٍ ؽلعً لىت خٌٍُٝر وخٌمُدِص وَعفدوِٖ لىت بذل ل١ىَٖ يف رلُحٗ 
عدِ ٍ٘خ خٌُىَ ػٓ خٌُىَ خِوُ زإٔٗ َىَ خخلالٚ خٌوٌٍ َىّوً   ؽل -خٌؽدين 

زدٍّٓء خٌؽدين ٌٍُذ وزدٔعؼالْ رلًٖ خألزًٌ، ؤِد خٌُوىَ خِووُ فُىّوً    
زدًٌَٕىٔص خألزًَص  وٌىٓ والًّ ِٓ ٍَ٘ٓ خٌُىِني ١َُذ ـٍوَٖ يف ؤػّودق  

 خٌِّٓ وَعفدوِٖ بذل خألزًَص  
 ُوِىَذ ىنٌ اىٍىً:

ودْ يف ٌٍُص لدٌىص خٌظالَ، ٜدَ ففوُ خٌؼوددل   َىَ خدلُالي ٍ٘خ، خٌٌٍ 
 خجلًًَ خٌٌٍ ؤُ٘لط فُٗ مشٓ خٌّّ خٌيت ال ظغُر، فهى:

 أواًل: اىٍىً اىفبطو ثني 
 اىزٍِ اىذي ٌظْعٔ اإلّسبُ، واىزٍِ اىذي طْعٔ اىزة:

 طْعٔ اىزة،ٍ٘خ ٘ى خٌُىَ خٌٌٍ »فهى خٌُىَ خٌٌٍ لًُ ػٕٗ يف خدلِّىَ: 
(، و٘ى خٌٌٍ ظُظً ٌٗ خٌىُٕٕص زودٌفُق  24: 338)ِّ  «ٔسعهؿ ؤفُق فُٗ

 Al? vai peوخٌعهًٍُ يف حلٕهد خدلؼُوف: ]ٍٍٍُ٘ىَد فودٌ     ب٘وىئو   
pi`\oou  َفهى َىَ ٜٕؼٗ خٌُذ ٌٍسَُٙص خلالٜهد، ٘ى َىَ غري رتُغ ؤَود ،]

خإلٕٔدْ، َىَ ػَّّ وِؼعّ، ؼلٕف رتُغ خألَدَ وٍَغُهد، ٌُٓ بٌغدًء غلؼٍهد زال 
ىٕٗ ٍَغٍ وً علىِهد وآالِهد وؤوـدػهود ولٝوىَ٘د   ِِٓ وزال ػُّ، وٌ

َِالَّظوٗ   ٍ ٌَّعٗ و ووطدَد٘د وظؼًَدهتد  فهى ٌُٓ َىًِد ُِِِّٕد ػلًّ آؼدَ خدلد٠ٍ ز
ََٖ يف ؤػّودق     وال ؤو٘دَ خدلٕعمسً غري خٌُمُين، وٌىٕٗ َىَ ٠ودٌَذ ـوٍو
خألزًَص، يف خخلٍىي يف خهلل، وً ِد فُٗ لك وفُق ؤؼّص ؤُوَ وخِعًخي وال 

 ِىض، فُٗ خٔفعمط خألزًَص ػًٍ خٌِّٓ فٝدَ ٍ٘خ خٌُىَ 
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َّي فُٗ  ٍّ، َعغَُُّ وَعف ويف خخلّّش خٌُولُص خًٌوىي يف ٍ٘خ خٌُىَ ٘ى زًء جت
وً ٍ٘ء، فهى َىَ غًُٕ خٌسَُٙص وجتًًَ٘د خألزًٌ، خٌُىَ خٌٌٍ ظهُ فُٗ 

ء  ٘ى َىٌَ سلٍِّٕٝد خٌٝدحل يف ػددل خدلىض وخٌفٕدء، ػددل خًٌِىع وخٌعٕهًُّ وخٌسىد
ّْ َىَ ِٓ ؤَودَ لُدظٕود ضلوّْ     ُو٠غ ظدـًد ػًٍ َؤْ رتُغ خألَدَ  ويف ؤ
ؤىعحر، ػٍُٕد فمط ؤْ ُٔفغ لٍىزٕد وػُىٕٔد بذل ٍ٘خ خٌُىَ، فُعغٕوً ووً   
علىِٕد وؤلّخٕٔد وآالِٕد ؤًوً يف خٌفُق خألزًٌ ؤّفص خخلالٚ خٌيت زوال  

 لًوي، َىَ فُق ػظُُ َىىْ جلُّغ خٌٙؼر 
 ٕى اىٍىً اىفبطو ثنيثبًٍّب: و

 اىعهذ اىقذمي واىعهذ اجلذٌذ:
ولً ػسَُّ خٌُذ َٕىع ٔفٕٗ ػٓ ٍ٘خ خٌفًٝ زني خٌمًمي وخجلًًَ زمىٌوٗ:  

(  وٌىٕٗ 5)ِط  «لً مسؼعُ ؤٔٗ لًُ ٌٍمًِدء     وؤِد ؤٔد فإلىي ٌىُ    »
ً  »ٌُٓ فٝاًل زمًٝ خإلٌغدء وبظلد ٌٍعىًُّ:   «ِد ـحط ألٔمٟ زوً ألوّو

فًٝ زغُٞ خٌىًٜ، خٌفًٝ زني ػهًَٓ ػًٍ ِٕعىي  (  فهى37: 5)ِط
لًُ ٌٍموًِدء ال  »لُدش ؤوفمط ولُدش ؤُ٘لط، ؤِد خٌىًٜ فهى خٌعىًُّ: 

ظمعً     ؤِد ؤٔد فإلىي ٌىُ بْ وً ِٓ َغ١ر ػًٍ ؤوُٗ زودالاًل َىوىْ   
(  فدٌىًٜ ٕ٘د ـدء زؼّوً ٘وفدء    22و 23: 5)ِط  «ِٕعىـر خحلىُ

ش ولًَش ؤؼّص ؤْ َىوىْ يف بِىودْ   وظطسٍُر جلُخق خٌسَُٙص، ؤػطد٘د لىَّ
 خإلٕٔدْ خٌعدفٗ خزٓ خٌغ١ر ؤالَّ َغ١ر 

٘د ؤَدَ ظإيت َمىي خٌُذ وؤلطغ »ويف ٍ٘خ حتمُك ٌٕسىَّش بَُِد خٌٕيب خٌمدجٍص: 
ِغ زُط بُٔخجًُ وِغ زُط َهىٌخ ػهًًخ ـًًًَخ  ٌُٓ ودٌؼهً خٌٌٍ َلَطؼُعوٗ  
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ُٝ لوني ٔم١وىخ   ِغ آزدجهُ َىَ ؤِٕىعهُ زًُُ٘ أُلوُـهُ ِٓ ؤَٞ ِ
ػهًٌ فُف١عهُ، َمىي خٌُذ، زً ٍ٘خ ٘ى خٌؼهً خٌٌٍ ؤلطؼٗ ِوغ زُوط   
ًُ َُ٘ؼيت يف يخوٍهُ وؤوعسوهد   بُٔخجًُ زؼً ظٍه خألَدَ، َمىي خٌُذ، ؤـؼ
ػًٍ لٍىُّٔ، وؤوىْ ذلُ بذلًد وُ٘ َىىٔىْ رل ٘ؼسًد، وال َؼٍِّّىْ زؼً ووً  

ُ وٍهُ ُٔؼُفىٔين وخلً ٜدلسٗ ووً وخلً ؤودٖ لدجٍني خػُفىخ خٌُذ، ألهن
ِٓ ٜغريُ٘ بذل وسريُ٘ َمىي خٌُذ، ألين ؤٜفك ػٓ بذتهوُ وال ؤٌووُ   

 (14 - 13: 13)بَ  «وطُعهُ زؼً 
 ثبىثًب: وٕى اىٍىً اىفبطو ثني ٍبٍع ُحست ٍٍحًب محبرٌخ،
 وثني حبضز دائٌ ال ميىت، ألّٔ ميثُّ إىل األثذٌة:
ٍىي  بٌ ؤوٍ ـًٕٔد فهى خلعمدَ ِٓ خٌالِِين يف خٌِّٓ، الؼَُّ خٌِّٓ زدخل

خحملًوي وولًَّٖ زال٘ىظٗ فٝدَ غري زلًوي! و٘ىوٍخ َفوغ ػوٓ خحملوًوي     
 زلًويَعٗ، وؤِخي وً ػىخجك خالحتدي زدهلل  

خٌٌٍ ودْ ِٓ خٌسًء »وٍٖ٘ ٍ٘ ٘هديش َىلٕد خحلسُر يف َٔدٌعٗ خألوذل: 
خٌٌٍ مسؼٕدٖ خٌٌٍ َؤَٕدٖ زؼُىٕٔد خٌٌٍ ٘دً٘ٔدٖ ودلٕعٗ ؤًََٕد ِٓ ـهص وٍّص 
خحلُدش؛ فةْ خحلُدش ُؤظهُض ولً َؤَٕد ؤٙهً وطلّّوُ زدحلُدش خألزًَص خٌويت  
ودٔط ػًٕ خِذ وُؤظهُض ٌٕد  خٌٌٍ َؤَٕدٖ ومسؼٕدٖ طلّّوُ زٗ ٌىٍ َىىْ 
ٌىُ ؤ١ًَد ُ٘وص ِؼٕد  وؤِد ُ٘وعٕد ضلٓ فهٍ ِغ خِذ وِغ خزٕوٗ َٕوىع   

 (4 - 3: 3َى 3) «خدلُٕك  ؤىعر بٌُىُ ٍ٘خ ٌىٍ َىىْ فُلىُ ودِاًل 
 ويف خٌعٕسمص يف ؼُحىظىوُص خألَزؼدء ُٕٔسّْك ِغ خٌىُٕٕص لدجٍني:

 ]غري خدلسعًت خزعًؤ، وغري خٌِّين ٜدَ ُِِِّٕد، 
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ََن دلٕىٖ وغري خدلُجٍ َؤوٖ[   وعدذ خٌعٕسمص خٌٕٕىَص  -غري خدُلً
يف ٍ٘خ خٌُىَ خلعمُ خٌُذ خٌِّٓ خدلُط وػددل خإلٕٔدْ زعدَؼلوٗ خحلموري،   

َُّش ؤوُي لد٠وًُخ يخجّوًد   ٌُّمى ِٕٗ وً ٜف مدظٗ خٌٕىيخء، وَُؼًُٖ بٌُٕد ِ
خدلٕعمسً  ٠دَزًد ؤػّدلٗ يف خدلد٠ٍ لىت آيَ، لىت لٍر خهلل، و٠دَزًد ـٍوَٖ يف

 خدلسهُ ٌُفؼٍٗ ِٕعمساًل ود٠ؼًد ٌٍىػٍ خٌسٌُٙ وود٠ؼًد ٌٍُئَص وخدلٙدً٘ش 
َٝري يف ٍ٘خ خٌُىَ ٜدَ ـًٕٔد خدلُط لدزاًل ؤْ ػلًّ خٌُوق خٌمًْ، وؤْ 

ُ٘ىاًل هلل، ولدزاًل ؤْ َإوٍ جتًًًَخ ؽلمى ِٕٗ وً ٜفدظٗ خٌىَخؼُص خٌيت ؤوٍ٘د 
 ِٓ آيَ، بٌ َىًٌ واليش ـًًَش ِٓ خهلل فُٝري خزًٕد هلل 

 راثعًب: وٕى اىٍىً اىفبطو ثني اىسز ادلخفً ٍْذ اىذٕىر
 (، وثني اسحعالُ ٕذا اىسز:4: 2اىذي مل ٌُعزَّف ثٔ ثْى اىجشز )أف 

٘ى َٕىع خدلُٕك، فهىٌخ زىٌٓ خٌُٔىي َمىي ألً٘ ؤفٕٓ: ألْ خٌُٕ 
َّفين زدٌُٕ  وّد ٔسمُط فىعسُط زدإلغلدِ، خٌٌٍ حبٕسٗ لُّٕد » بٔٗ زةػالْ ػ

ظمُؤؤٗ ظمًَوْ ؤْ ظفهّىخ يَخَيت زُٕ خدلُٕك، خٌٌٍ يف ؤـُودي ُؤووُ دل   
َُّف زٗ زٕى خٌسُٙ وّد لً ُؤػٍٓ خِْ ٌٍُٔٗ خٌمًَٕني وؤٔسُدجٗ زدٌُوق : ؤْ َُؼ

 (6 - 1: 1)ؤف  «واجلسذ ...خأُلُِ ُ٘ودء يف خدلريخغ 
ٍ٘خ ٘ى خجلًٕ خدلمٝىي خٌٌٍ ٜدَ خأُلُِ ُ٘ودَء فُٗ، خجلًٕ خدلىٌىي يف 
زُط حلُ، خٌٌٍ خٔعطدع ؤْ َىٙف ٌٕد ُٔ خهلل خدلىعىَ ٍِٕ خٌسوًء ِٕوٍ   
خخلٍُمص، بٌ وٙف ٌٕد لر خهلل ٌٍسَُٙص ولًَظٗ ػًٍ ختٍُٝهد ِوٓ ٌٔىّٔود   

ًٍ ٔإووٍٖ    وآؼدِهد وآالِهد زٍٙء ال ؽلىٓ ؤْ َعٝىََّٖ ػمً زٌُٙ! جبٕو
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 ؤإوٍٗ وػلعً وً وُدٕٔد خٌفىٌُ وخجلًٌٕ وخٌُولٍ 
فهى َىَ فدًٜ زني خجلهً مبمسص خهلل ولٕىَّٖ وَزتعٗ، وزني خٔعؼالْ ٍٖ٘ 
خحملسص خٔعؼالًٔد ٌُٓ ػًٍ ِٕعىي خٌفىُ وخإليَخن، زً خٔعؼالْ وخلؼٍ ػٍٍّ 

 وذ ِإوىٌ وِإوىي وُِٙ
ُِزوٗ    فٍىٍ ال َسمً بٕٔدْ ـد٘اًل حبر خهلل وُِخزتٗ خألزًَص وحتٕٕوٗ وُل
خٌؼفُر ٌإلٕٔدْ، دل َمعُذ بٌُٕد زفىُ ؤو زؼًّ زلًوي َفٍٝٗ ػٕد ٘وٍء  
 ًّْ ِِين ؤو ِديٌ، زً ٜدَض خٌُمُىب خحتديًخ جبًٕٔد، زٍمّٕد وػظّٕد ٌىٍ َا

َّ خ  ٔ هلل ال َىفٍ ؤزًًخ ؤْ ٔؼُوٗ  خإلٕٔدْ ذلٍخ خجلًٕ ػُٕٗ فُإوٍٗ زدٌّْٕ  ألْ 
لُِّٕد؛ زً ؤْ ٔإوٍٖ َولُِّد يف لٍىزٕد زدإلؽلدْ  فٕمٓ لُّٕد ٔإوً خٌمُزدٔوص  
ِٓ ػًٍ خدلٍزك ٔإوٍ ـًٕ خدلُٕك خٌىٍٍِّ، ـًٕٖ خٌٌٍ خحتً زال٘ىظٗ، ِؽٍّد 

 لدي خٌمًَٓ بََُُٕحىْ ػًِٕد ودْ ػلدـؿ َـاًل َهىيَِّد: 
ىٓ ؤْ ال ٔمىَ يف خٌمُدِص وضلٓ ]ضلٓ خٌٍَٓ ؤوٍٕد خإلفىدَٔعُد وُف ؽل

 لً ؤوٍٕد خٌمُدِص؟[ 
 خبٍسًب: وٕى اىٍىً اىفبطو ثني اىظيَة واىْىر:

 ػسَُّ ػٓ ٌٌه ب٘ؼُدء خٌٕيب يف خٌؼهً خٌمًمي زمىٌٗ:
خٌٙؼر خٌٕدٌه يف خٌظٍّص ؤزُٝ ٔىًَخ ػظًُّد، خجلدٌٕوىْ يف ؤَٞ  + »

 (36: 4، ِط 2: 9)بٖ  «ظالي خدلىض ؤُ٘ق ػٍُهُ ٔىَ 
 ـدء ِوَُد خٌىد٘ٓ ؤزى َىلٕد خدلؼًّخْ فإ٠دف بذل ٔسىَّش ب٘ؼُدء لىٌٗ:مث 
َُق ِٓ خٌؼالء، ١ٌٍُء ػٍوً  + » زإلٙدِء َزتص  بذلٕد خٌيت ّٔد خفعمًٔد خدُلٙ
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خجلدٌٕني يف خٌظٍّص وظالي خدلىض ٌىٍ َهًٌ ؤلوًخِٕد يف الَُوك   
 (79و 78: 3)ٌى  «خٌٕالَ 

 ٗ زدَن خهلل لدجاًل:ودلد زتً مسؼدْ خٌُٙه خٌُذ َٕىع ػًٍ ٌَخػُ
خِْ ُظطٍك ػسًن َد ًُٔ لٕر لىٌه زٕالَ، ألْ ػُين لً ؤزُٝظد + »

َّخَ وـٗ رتُغ خٌٙؼىذ،  خالطل، ٍْ ٌأُلُِ ّىَر خٌٌٍ ؤػًيظٗ ل بػال
 (12 - 29: 2)ٌى  «ورلًًخ ٌٙؼسه بُٔخجًُ 

 ؤِد َىلٕد خٌُٔىي فُٝف يوىي ٍ٘خ خٌٕىَ بذل خٌؼددل زمىٌٗ:
وخحلُدش ودٔط ٔىَ خٌٕدْ، وخٌٕىَ ١ٍَء يف خٌظٍّص فُٗ ودٔط خحلُدش + »

وخٌظٍّص دل ظًَوٗ     ودْ خٌٕىَ خحلمُمٍ خٌٌٍ َٕري وً بٕٔدْ آظًُد 
 (9و 5و 4: 3)َى  «بذل خٌؼددل 

َٝف خٌمًَٓ َىلٕد خإلٕٔدْ لُّٕد ودْ لُِّد زدهلل َؼُٗ يف ٔىَ ٘وٍٖ  
َّزص وّد وٍمهد خهلل  مث دلد ودٌف خهلل ػَُّ غُخجّٖ خٌعىلُّٗ  خحلُدش، زغُخجّ ِه
يف  زدضلُخفٗ وخًٔفدػٗ وَخء٘د، لىت ؤٜسمط ٍٖ٘ خٌغُخجّ وىلىٖ ٠دََص ظؼُٗ

 خٌٕىَ ؼدُٔص ٌُؼًُ بٌُهد خحلُدش ـُرٍّ ِظٍُ ؼلُُ ػٍُهد خدلىض، بذل ؤْ ؤُ٘ق ػٍُهد 
وخٌٕىَ ٕ٘د يف خحلمُمص َُاوٍ ػًٍ زلٍّني: زلًّ ٌخيت، وزلًّ ِى٠ىػٍ  

  ٍع اىْىروؤْ ؤػُٗ يف اىْىر ففٌُق زني ؤْ ؤػُٗ 
فدٌٕىَ خٌؼديٌ ٘ى ٍ٘ء ِى٠ىػٍ ؽلؽًِّ خدلؼُفص وؽلؽًِّ خٌطهدَش وخالٕٔفدَ 

د خٌٕىَ ٔفٕٗ خٌوٌٍ ٘وى   وخالٔعمدِص، فهى ػددل خٌٕىَ خٌٌٍ ٔؼُٗ فُٗ، ؤِ
خدلُٕك ٔىَ خٌؼددل وؤزى خألٔىخَ فهى خٌٕىَ خٌٍخيت، خٌٕىَ ٔفٕٗ خٌٌٍ ٍَُِّٕ ٌٕود  
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ٍٖ٘ خألُ٘دء فُٝري ٌٕد خٌٕىَ  ففٌُق زني ؤْ ؤٍِٙ يف خٌٕىَ، وٍ٘خ ِٓ وخـر 
: 32)َى  «خٌٕىَ ِؼىُ ِِدًٔد لٍُاًل زؼً  فٕريوخ ِد يخَ ٌىُ خٌٕىَ»خإلٕٔدْ: 

٘ َسص خهلل ٌٕد زددلُٕك:  (، وزني ؤْ آو15ٍ خٌٕىَ فإٜري ٔىًَخ، وٍٖ٘ ػطُص خهلل و
ْ  »(، 34: 5)ِط  «ؤٔعُ ٔىَ خٌؼددل» َّخَ خٌٕود  «ف١ٍٍُء ٔىَوُ ٘ىٍخ لو

 (21: 2)غً  «ؤلُد ال ؤٔد زً خدلُٕك ػلُد يفَّ »(، 36: 5)ِط 
فةُ٘خلص خٌٕىَ ػًٍ خجلدٌٕني يف خٌظٍّص ٌُٕط ٔىًَخ زلُطًد، وال ٍ٘ ِؼُفص 

َّي ِؼُفص، زً ٍ٘ بُ٘خق ٌخيت، بُ٘خق خهلل وٕىَ ؤزوًٌ َٙوُق ػٍوً     رل
خجلدٌٕني يف خٌظٍّص وظالي خدلىض، فريفغ خٌظٍّص وَُفوغ ػٕوهُ خدلوىض    

 وَؼطُهُ خٌفُق وخٌُٕوَ وخٌسهفص 
لسً ٍ٘خ خٌُىَ خٌؼظُُ ودْ ٌٍُٙطدْ رلدي وػددل ووـىي يخوً خإلٕٔدْ، 

ِٓ َُسغٟ ؤودٖ»وٍ٘خ ِد ُّٕٔٗ ػددل خٌظٍّص:  فهى يف خٌظٍّص ويف خٌظٍّوص   َِ
(، ؤٌ 33: 2َى 3) «ٍَٕه، وال َؼٍُ ؤَٓ ؽل١ٍ ألْ خٌظٍّص ؤػّط ػُُٕٗ

ؤْ خٌسغ١ص وخٌؼًخوش ؤػّط لىخْ خإلٕٔدْ خٌُولُص، وؤػّط ؤدجً خٌُئَص 
وؤدجً خدلؼُفص ًٌَٗ وزدٌعدرل خحلر، وؤفمًض ؤدجً خإلزٝدَ خإلذلُص خٌيت فُٕد 

ىٍخ َٝري خإلٕٔدْ يف ظٍّص وال َؼٍوُ ؤَوٓ   ؤٌ خدلمًَش ػًٍ َئَص خهلل، و٘
 ؽل١ٍ وَفمً ؤػ١دء خإللٕدْ زدهلل وؤػ١دء خحلر خٌيت وٍمهد فُٕد خهلل 

وٌىٓ خٌُىَ ؤُ٘ق خدلُٕك، خٌٕىَ خٌٌٍ ؤ٠دء يف خٌظٍّص وخٌٌٍ دل ظًَوٗ 
 خٌظٍّص، ٌىٍ َؼًُ خٌسُٝ حلىخٕٔد خٌيت ؤػّعهد خٌظٍّص 



َذ ىنٌ خميِّض ِى  273                                                             اىٍىً ... ُو

 حلزُ واىجنبء واىحْهُّذسبدسًب: وٕى اىٍىً اىفبطو ثني اخلىف وا
 يف أغاله اخلطٍة وثني اىفزح اىعظٌٍ ثبخلالص:

ُّْوُ زفُق ػظُُ َىوىْ  + » لدي ذلُ خدلالن: ال ختدفىخ، فهد ؤٔد ُؤز
ًَ ٌىُ خٌُىَ     سلِّٛ ٘ى خدلُٕك خٌوُذ    «جلُّغ خٌٙؼر ؤٔٗ ُوٌ 

 (33و 31: 2)ٌى 
ُِػ ر وَُىُوف،  يف خٌؼهً خٌمًمي ودْ ظهىَ خدلالن ألٌ بٕٔدْ يخجًّد َُ

فُمىي ٌٗ خدلالن: ال ختف  وودْ دلد َٕىٙف خٌٕعدَ لٍُاًل ٌألٔسُدء فوريوْ  
ُ٘حًد ِٓ خهلل َُظؼسىْ وَمؼىْ ػًٍ وـى٘هُ  لًغ ٌٌه ًٌخُٔدي خٌُـوً  

َؤَط ٍٖ٘ خٌُئَد خٌؼظُّص ودل ظسوَك يفَّ  »خحملسىذ خٌٌٍ وٜف لدٌٗ لدجاًل: 
ؤ٠سط لىًَّش     ودلد مسؼط ٜوىض   لىَّش، و١ٔدَيت حتىٌَّط يفَّ بذل فٕدٍي ودل

ُِٕسَّىًد ػًٍ وـهٍ ووـهٍ بذل خألَٞ  وبٌخ زُوً دلٕوعين    والِٗ وٕط 
َّ     فمدي رل ال ختف َد يخُٔدي  ًَ ٍِ وؤلدِعين ُِجتفًد ػًٍ َوسيتَّ وػًٍ وفَّ

 (8: 32؛ 32 - 8: 31)يخ  «    وؤٔد مسؼُط وِد فهُّط 
َٕعطغ يخُٔدي خٌُـً خحملسىذ  ٍ٘خ ٘ى ِد لًغ يف خٌؼهً خٌمًمي     ودل

ؤْ َفهُ ُ٘حًد ِٓ خٌُئَد  ؤِد خٌُىَ يف خٌؼهً خجلًًَ فمً لدي خدلالن ٌٍُػودش:  
ًَ ٌىُ » ُّْوُ زفٍُق ػظُُ َىىْ جلُّغ خٌٙؼر بٔٗ وٌُ  ال ختدفىخ، فهد ؤٔد ُؤز

  «خٌُىَ     سلٍِّٛ ٘ى خدلُٕك خٌُذ
ال »دي ذلُ خدلوالن:  ، ٌٌٍه ل«ودفىخ وىفًد ػظًُّد»دلد ظهُ ذلُ خدلالن 

، وٍ٘خ ؤُِ السُؼٍ، فىً بٕٔدْ َمعُذ ِوٓ خهلل الزوً ؤْ َٙوؼُ    «ختدفىخ
زدخلىف  ففٍ ل١ُش خهلل ظٕىٙف خ١ٌّدجُ وخٌمٍىذ، وَُظً خإلٕٔودْ بذل  
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ِد٠ُٗ ووطدَدٖ فريظؼر  ب٘ؼُدء خٌٕيب لًغ ٌٗ ٌٌه لُّٕد خٔىٙف ٌٗ رلً 
ٍّ ػدٍي وُِظفغ»خهلل:  ، وؤٌَدٌٗ دتأُل خذلُىوً  َؤَط خًٌُٕ ـدًٌٕد ػًٍ ؤُ
ًٌ رل بين ٍ٘ىط  - “ورلًٖ ؽلأل خذلُىً”) حبٕر خٌٕسؼُُٕص(     فمٍط: وَ

ٌٓ زني ٘ؼر صلٓ خٌٙفعني ألْ ػُينَّ لً  ألين بٕٔدْ صلٓ خٌٙفعني، وؤٔد ٔدو
َؤظد خدلٍه َذ خجلٕىي  فطدَ برلَّ وخلً ِٓ خٌُٕخفُُ وزًُٖ رتٌُش لً ؤوٍ٘د 

َّ َّٕط ٘فعُه فدُٔعّع  مب ٍَْمٍط ِٓ ػًٍ خدلٍزك وِ ّ ٍ ولدي بْ ٍٖ٘ لً ِ ّٔد َف
 (7 - 3: 6)بٖ  «بذته وُوفُِّ ػٓ وطُعه 

الزً ؤْ ٔعُـُ ِد لًغ إل٘ؼُدء خٌٕيب زإٔٗ َئَص لمُمُص ٍُّٔص زدٌٕٕسص 
ِٓ ال ؼلدُف فهى دل َوَُ   َِ حلُدظٕد ؤٍىوٕد يف ل١ُش خهلل  ففٍ ل١ُش خهلل، 

ِٓ ال َُظؼُر فّؼٕدٖ بٔٗ  َِ  دل َمعُذ     ُ٘حًد، و
وؤِد يف ل١ُش خدلُٕك ويف َئَص خخلالٚ خًٌخجُ، ويف خٔففدَ ٍ٘خ خٌٕىَ 
خٌٌٍ ؤُ٘ق ٌٕد ِٓ خٌؼالء زإلٙدء َزتص بذلٕد، فمً حتىَّي خخلىف خٌؼظُُ بذل 

ِّخ، فُق   (22: 36)َخـغ: َى  «ال َُٕوّع ِٕىُ »فُق ػظُُ ـ
ًَ ٌٕد: خحلً خٌفدًٜ ؤو خحلً خٌىخًٜ ِد زني َػسوص   فدٌُىَ، َد ؤلسدجٍ، وٌُ 

ًَّش خٌفُق  ٍٖ٘ ٍ٘ بلًي خٌىـسدض خٌيت ٔعٕدوذلد وً َىَ  خخلىف وِد زني ٘
ُُّػسص بذل ُلَُزً، وضلىّْي خخلىف بذل فوُق   ِٓ ػًٍ ِدجًش خٌُذ، فُهد ضلىّْي خٌ
ػظُُ! ٍٖ٘ وـسص غلر ؤْ ٔعؼٍَُّ وُف ٔإوٍهد! فمُّٕد َُـغ خإلٕٔودْ بذل  

الزً ؤْ ظٕفعك ػُٕدٖ ػًٍ خدلُٕك ٌُٕعًّ  ٔفٕٗ وَُي وطدَدٖ وَمُع ًَٜٖ،
 ِٕٗ خخلالٚ وخٌمىَّش وخٌفُق 
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َُُلٗ ٘وٍخ   وٌىٓ بْ ودْ بٕٔدْ َفُق يوْ ؤْ َىىْ ػًٕٖ خدلىدفص، فَف
َّػٍ ؤٔٗ َوٍُٛ و٘ى ِد ِخي غدَلًد يف وطدَدٖ، فهى  ََِّّف  بٕٔدْ َعهًَّ وَ

ٌعمىًَ لدجُ وٍخذ  وٌىٓ خٌفُق ٔفُق زٗ ؤعهًَّ لُّٕد ٔٙؼُ ؤْ ػُٕٝ خ
ٍّ، وً٘ ٘وٍخ   فُٕد، ػلىّْي خخلىف بذل فُق وخ١ٌؼف بذل لىَّش، وخخلطُص بذل ز

ِّخ»شلىٓ؟ ٔؼُ، وزىً ظإوًُ:  )َو  «لُػ وؽُض خخلطُص خِيخيض خٌٕؼّص ـ
(  ووُف َىىْ ٍ٘خ؟ ألٔٗ وٍّد خِيخيض خخلطُص  ووٍّد ٘وؼَُض  21: 5

ِٓ ؤَٔط، َِ ِٓ ؤٔط وخزٓ  َِ ِّخ، وػُفَط  وؤٔه خزٓ خٌعُخذ وخزوٓ   زدِيَدي٘د ـ
 خألِىخض وخزٓ خخلطُص؛ ظٕعغُػ فعإوٍ وظٕدي خٌٕؼّص وخٌمىَّش وخٌفُق زددلغفُش 

 سبثعًب: وٕى اىٍىً اىفبطو ثني اىغضت اإلذلً اىذي أغيق عيى اجلٍَع
 يف اىعظٍبُ )اىحعذِّي( وثني اىزمحة اإلذلٍة، ىنً ٌزحٌ اجلٍَع:

ألْ »خٔطص خٌىُٜص وخٌٕدِىْ: فمً ؤغٍك خهلل ػًٍ خجلُّغ يف خٌؼُٝدْ زى
ُّ ٌْ و ِٓ  رتُغ خٌٍَٓ ُ٘ ِٓ ؤػّدي خٌٕدِىْ ُ٘ حتط ٌؼٕص، ألٔٗ ِىعىٌذ: ٍِؼى َِ

 (31: 1)غً  «ال َؽسط يف رتُغ ِد ٘ى ِىعىذ يف وعدذ خٌٕدِىْ ٌُؼًّ زٗ 
ٍ٘خ ٘ى خٌٕدِىْ، ٍ٘خ ٘ى خحلُف خٌٌٍ َمعً؛ ؤِد خٌُوق، فةْ لٍوَط:  

  ٘وٍخ  «خٌُىَ ظىىْ ِؼٍ يف خٌفُيوْ» ، َمىي ٌه:“ؤٔد ؤوَطً خخلطدش”
ِّ ودل َٕفً ودل َُٕسّْك ودل ػلفو  خإلصلُوً وال   خٌٍٛ  ُُٝ ودل َُٝ خٌٌٍ دل َ
خٌوُين َد َذ ِىت ـحوط يف  »    وٌىٕٗ ُٜن ِٓ وً لٍسٗ لدجاًل:  خدلّخِري

 - 19: 21)َخـغ: ٌى  «خٌُىَ ظىىْ ِؼٍ يف خٌفُيوْ »، لدي ٌٗ: «ٍِىىظه
41!!) 

ّْ خهلل! وػىٞ  ٍٖ٘ ٍ٘ خٌُٝوص خٌيت ظٕعطُغ ؤْ ظٕمً ؤوطً خخلطدش بذل ز
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خحلّْ وخٌىأزص وخٌعٕهًُّ غلؼٍه ظؼُٗ يف ل١ٓ خِذ زٕوىَ ؤزوًٌ ٔوىَ    
 خٌمًَٕني، ٕ٘د وٕ٘دن 

فدٌغ١ر خإلذلٍ دل َىٓ ظًٍّد، وٌىٕٗ ودْ وٜدَد ولدٔىًٔد و٠ؼٗ خهلل لىت 
ِٓ ال َؼًّ زٗ ِىظًد ؽل َِ ِٓ َؼًّ زٗ ػلُد زٗ و َِ  َّ خجلُّغ »ىض     وٌىٓ: بْ و

ِٓ َؼًّ ٜاللًد ٌُٓ وال وخلً َِ (  32: 1)َو  «ِخغىخ وفًٕوخ ِؼًد، ٌُٓ 
ِٓ َؼًّ خٌٝالق! ؤغٍك ػًٍ  َِ لىت خألٔسُدء!؟ ٔؼُ، خجلُّغ ِخغىخ     وٌُٓ 
خجلُّغ يف خٌؼُٝدْ ٌىٍ َُلُ خجلُّغ، ٌىٍ َُي خإلٕٔدْ ِؼًٔٗ خحلمُموٍ  

ِٓ ٘ى زدٌٕٕسص ٌٍمدٔىْ خإلذل َِ  ٍ وزدٌٕٕسص ٌؼًي خهلل وَؼُف 
فهٍخ ٘ى خٌُىَ خٌفدًٜ زني خٌغ١ر خإلذلٍ وخٌُزتص خٌىٍُص، خٌغ١ور  
ِٓ ؼلطث، وخٌُزتص خٌىٍُص خٌيت ٍ٘ ُٔٝر  َِ خٌٌٍ ٘ى ُٔٝر خجلُّغ، وً 

ِٓ َُٝن!! َِ  وً 
 ٍ٘خ ِد ػُفعٗ خًٌُٕش خٌؼٍَخء خٌمًَٕص ُِمي فُٝوط لدجٍص:

ألٔوٗ ٔظوُ بذل    ظً،ثبهلل خميِّظؼظُِّ ٔفٍٕ خٌُذ، وظسعهؿ َولٍ + »
َِع ٗ  فهىٌخ ٍِٕ خِْ رتُغ خألـُدي ظطىّْزين   ألُ اىقذٌز طْع خظ١دع ؤ

 «ورمححٔ إىل جٍو األجٍبه ىيذٌِ ٌحَّقىّهٔ. وخمسٗ لًوْ يب عظبئٌ 
 (51 - 46: 3)ٌى 

ٌمً َؤض خٌؼٍَخء ٍٖ٘ خٌُزتص غري خحملًويش فٕطموط ّٔوٍٖ خٌعٕوسمص:    
ػظدجُ زىخٔطعهد، ٌمً ػُفط ٘وٍ  ، ؤو ٜٕغ زٕد «خٌمًَُ ٜٕغ   ػظدجُ»

 زدٌؼظدجُ خٌيت يف زطٕهد وظىَّّط ػٕهد و٘ى ِد ِخي يف زطٕهد 
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 ثبًٍْب: وٕى اىٍىً اىفبطو ثني اىُغزثة اىنيٍَّة عِ اهلل وادَلِعٍَّة اىنيٍة ٍع اهلل:
خٌَُُٙش، وؤٔعُ خٌٍَٓ وٕعُ لساًل ؤـٕسُني وؤػًخًء يف خٌفىُ يف خألػّدي + »

 (22و 23: 3)وى  «ـُٕ زَُٙعٗ     لً ٜدحلىُ خِْ يف
ًَ ٌىُ «وٕعُ لساًل ؤـٕسُني+ » ػّدٔىجًُ خٌٌٍ ظفٕريٖ خهلل »، وخِْ، وٌُ 

َِؼ َُّص وٍُص ِغ خهلل!21: 3)ِط  «ِؼٕد ُِزص وٍُص ػٓ خهلل، وخِْ   (! ُغ
)َغ  «زلسص خٌؼددل ػًخوش هلل»: «وؤػًخًء يف خٌفىُ يف خألػّدي خٌَُُٙش+ »
ِٓ َؼًّ 7: 8)َو  «ًٕ ٘ى ػًخوش هللخ٘عّدَ خجل»( و4: 4 َِ (  فىً 

(، و٘ىٍخ 23: 12)ظػ  «ؤغدظىين زإزدالٍُهُ»خٌُٙ َغُ  لٍر خهلل: 
 ًَوً يف لدٌص ػًخوش ِغ خهلل 

ًَ َجُٓ خٌٕوالَ:   وخلعًّ خهلل وً ٍٖ٘ خٌؼًخوش ألـُدي الىٍَص بذل ؤْ وٌُ 
ً خمسٗ ػفُسًد َىًٌ ٌٕد وًٌ، ؤُؼَطً خزًٕد، وظىىْ خٌَُدٔص ػًٍ وعفٗ، وًََُػ»

 (6: 9)بٖ  «ِٙريًخ بذلًد لًًَُخ ؤزًد ؤزًَِّد َجُٓ خٌٕالَ 
وؤٔعُ خٌٍَٓ وٕعُ لساًل ؤـٕسُني وؤػًخًء يف »اللظىخ وُف دتَّط خدلٝدحلص: 

: 3)وى  «خٌفىُ يف خألػّدي خٌَُُٙش لً ٜدحلىُ خِْ يف ـُٕ زَُٙعٗ    
ُ خدلىٌىي يف َوىَ  (  خدلٝدحلص دتَّط يف ـُٕ زَُٙعٗ، َؼين يف ـ22ٕو 23

  “خالحتدي”خدلُالي  ٌٌٍه فُىَ خدلُالي َىَ فدًٜ زني خٌُغُزص خٌىٍُص وخٌُمُىب خٌىٍُص 
ًُّٖ يف َىَ ُِاليٖ، دتَّط خدلٝودحلص ٌٍفُّوغ زوال     فددلٝدحلص دتَّط زعف
خٔعؽٕدء، وٍ٘ ال حتعدؾ ِٓ خإلٕٔدْ بال ؤْ َآِ زُٕوىع خدلٕوُك ٌعوعُ    

وش و٘سٗ خٌؼًخوش، وظٝري خدلؼَُّص خٌىٍُص لوىت بذل  خدلٝدحلص خٌىٍُص وظٕعفٍ خٌؼًخ
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 خالحتدي، بذل ًِء لدِص خهلل، بذل ًِء خهلل 
)ِط  «خهلل ِؼٕد»خٌٌٍ ظفٕريٖ  «ػّدٔىجًُ»ٌٌٍه ُيػٍ خُٔ خدلُٕك 

(  ٍ٘خ ٘ى خُٔ خدلٝدحلص، خُٔ خدلؼَُّص خٌىٍُص ِوغ خهلل وِى٠وىػهد   21 :3
 بذل خالحتدي غري خدلٕظىَ وغري خدلٕفًٝ خٌىٍٍِّ! خهلل ِؼٕد ِؼَُّص خٌىـىي خٌىدًِ، 

 جبسعًب: ٕى اىٍىً اىفبطو ثني ٍب ٕى حتث حنٌ ادلىت
 ثسجت اىذّىة واخلطبٌب وثني اخلالص ثسجت ٍٍالد ادلخيِّض:

وؤٔعُ بٌ وٕعُ ؤِىخظًد زدٌٍٔىذ وخخلطدَد خٌيت ٍٔىعُ فُهد لساًل لٕور  + »
ِٓ ؤـً زلسعٗ خٌىؽريش خٌيت يُ٘ ٍ٘خ خٌؼددل     خهلل خٌٌٍ ٘ى غينّّ يف خٌُزتص 
 (5 - 3: 2)ؤف  «ؤلسٕد ّٔد، وضلٓ ؤِىخض زدخلطدَد ؤلُدٔد ِغ خدلُٕك 

وبٌ وٕعُ ؤِىخظًد يف خخلطدَد وَغٍَف ـًٕوُ ؤلُدوُ ِؼٗ ِٕودزلًد  + »
 (31: 2)وى  «ٌىُ جبُّغ خخلطدَد 

ًَ ٌىُ سلٍِّٛ»وٕد ؤِىخظًد، فإِلَُدٔد     ألْ  ، ألٔٗ دلود ظهوُ   «خٌُىَ وٌُ 
دلىٍِّٛ زدجلًٕ ظهُ خخلالٚ السؼًد     وخخلالٚ ِٓ خدلىض ٘وى خحلُودش،   خ

(، 2: 3َى 3) «فةْ خحلُدش ُؤظهُض»وٍ٘خ ِطدزك دتدًِد ٌمىي َىلٕد خٌُٔىي: 
 فدحلُدش خألزًَص خٌيت ودٔط ػًٕ خِذ ُؤظهُض ٌٕد!

فدخلالٚ ِؼٕدٖ خحلُدش خألزًَص، وٍ٘خ ٘ى خٌُىَ خٌفدًٜ زني خدلىض وخحلُدش، 
مبفهىَ خخلطُص وخحلُدش مبفهىَ خخلالٚ  وُِالي خٌُذ ًَّٙ ؤٔدٔوًد  خدلىض 

فٕعًٍ خزًٕد وظًػى خمسٗ َٕىع، ألٔٗ ؼلٍِّٛ ٘وؼسٗ ِوٓ   »ِفهىَ خخلالٚ: 
ألٔوٗ  »(، فدمسٗ َؼسُّْ ػٓ وظُفعٗ وػٍّٗ خٌموديَ:  23: 3)ِط  «وطدَدُ٘
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ٌُٓ زإلً غريٖ خخلالٚ  ألْ ٌُٓ خٔوُ  »، و«ؼلٍِّٛ ٘ؼسٗ ِٓ وطدَدُ٘
 (32: 4)ؤع  «ط خٌّٕدء لً ُؤػطٍ زني خٌٕدْ زٗ َٕسغٍ ؤْ طلٍُٛ آوُ حت

ِٓ ًَػى زدُٔ خٌُذ ؼلٍُٛ؛ ألْ  َِ فدُٔ َٕىع ٘ى خُٔ خخلالٚ، ووً 
ِٓ َٕديٌ زدُٔ خهلل ًَوً يف ل١ُش خهلل؛ وووً   َِ خالُٔ َؼسُّْ ػٓ خحل١ُش، و

ِٓ َٕديٌ زدُٔ َٕىع َٕدي خحل١ُش خإلذلُص وَٕدي خخلالٚ  َِ 
 الي خدلىٍِّٛ ٘ى خٌُىَ خٌفدًٜوخٌُىَ َىَ ُِ

 زني لىُ خدلىض زٕسر خٌٍٔىذ وخخلطدَد،
 وزني خخلالٚ خألزًٌ وخحلُدش خألزًَص

 خٌيت ُؤظهُض ٌٕد 
 (3872)ٌْبٌز 

 
 



833 

 

 «اهلل معنا»...  «اهلل خيلِّصنا»
 :08 - 02: 1ّقطؤ ٍِ بجنٍو ٍىت 

ٌٍ قدجاًل: ٌد ٌوؼف خزنِ زخدز    + » ... بشخ ٍالك خىطذ قس ظهط يف ُحي
ختف ؤُ ظإذص ٍطمي خٍطؤظل. ألُ خىصي ُحسو زٔ فٍهد ٕو ٍِ خىنطد   

شنؼسٔ ٍنِ    خيهِّصض خىقسغ. فؽعيس خزًْد دظسػو خمسٔ ٌؽوع، ألّٔ 
مئ مدُ ىنً ٌعٌ ٍد قٍو ٍِ خىطذ زدىْيب خىقدجنو:   ذطدٌدٌٕ، دٕصخ

ٕوشخ خىؼصضخء حتسو دظيس خزًْد دٌسػوُ خمسٔ ػَدّوجٍو. خىصي ظفؽنهٓ  
 .«اهلل يعُا

ٕنصخ خزعسؤض حٍدش خىطذ ٌؽوع زدؼعؼالُ ػَئ خىشرظً زدىْؽسص ىْند  
 .«خييِّض شؼسٔ ٍِ ذطدٌدٌٕ»

ٌِّ ؤُ ٌسسؤ خؼعؼال ُ خدلؽٍح ٍِ هننط  ذلصخ جنس بجنٍو خىقسٌػ ٍطقػ ٌظ
 خألضزُ دٕو زسء خؼعؼالُ خخلالص.

دٕنصخ طدض خؼٌ خىنطذ  ، “اهلل خيهِّض”ًٕ  Joshua “ٌؽوع”دميَص 
 ،“اهلل خيهِّض”دػَئ ٌطزط ضزدطًد زلنًَد زني خهلل دزٍْْد  يىضىع عًهّ،ٕو 

ؤي ؤُ خىطذ ٌؽوع ٕو دخؼطص خخلالص زني خهلل دزٍْْد. دبٍؼدًّد يف ظوػنٍح  
خىصي ٕو ٍوػوع ػَئ، ػدز بجنٍو ٍىت دفؽَّطٓ ػيى ػوء خؼٌ خىطذ ٌؽوع 

 .«اهلل يعُادٌسػوُ خمسٔ ػَدّوجٍو خىصي ظفؽهٓ »ّسوَّش بشؼٍدء: 
 :02 - 13: 03مث بش ّقطؤ ٍِ بجنٍو ٍىت 
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فعقسًَّ ٌؽوع دميََّهٌ قدجاًل: ُزفغ بيلَّ مو ؼيطدُ يف خىؽَدء دػيى + »
ًِّدخألضع. فدشٕسوخ ظيَصدخ مجٍغ خأُلٌٍ  زدؼٌ خَذ دخ زنِ   وْىوع

يا أوطيتكى بّ. وْا أَا ؤُ حيفظوخ مجٍغ وعهًِّىْى دخىطد  خىقسغ. 
 .«آٍنييعكى كم األياو إىل اَقضاء اندْس. 

دْٕد يف آذط ضدخٌص بجنٍو ٍىت ٌنشف خىوحً ٍنطَّش ؤذنطو دزظنوضش    
ِّئ خىطذ ٌؽوع:  دخػحص دسلعظطش دجدٍؼص، مٍفٍص خخلالص خىصي ؼٍن

ِّدوْى »: سسانؤدً : زوخؼطص   .«زدؼٌ خَذ دخ زِ دخىطد  خىقسغع
ػيى ؤؼدغ خىعيَصش خىشرظٍص ىيطذ ٌؽوع، تعهُّى انىطيت ثدًٍّد: زوخؼطص 

ػيَِّوٌٕ ؤُ حيفظوخ مجٍنغ  »ؤي ؤُ ٌإذصدخ خىوطٍص زخجًَد ٍِ فَٔ: 
 ، ؤي حيفظوٕد زدىطد .«يا أوطيتكى بّ

ِّس دٕو خىصي  ؼٍؼيٌِّ دٌعؼنح  مث زعإمٍس ؤُ خدلؽٍح ّفؽٔ ٕو خىصي ؼٍؼ
 .«دٕد ؤّد ٍؼنٌ مو خألٌدً بىل خّقؼدء خىسٕط»شىل ٍِ قوىٔ ذلٌ: 
 اخلالص بانتطهري:

ػيى قدضت خإلجنٍو ؤُ ٌيعفط بىل ٍؼَوُ خىعؼيٌٍ خىؽطِّي خىصي ٌقوً ػئٍ 
بشدضش  فىق اجلبمخإلجنٍو. فدىقسٌػ ٍىت ٌهعٌ زإُ ٌصمط ؤُ خىعؼيٌٍ خزعسؤ ٍِ 

ى خجلسو ضٍع خىعقطُّذ ٍِ خىؽَدء. دشىل بىل ّدٍوغ ٍوؼى خىصي ّنعه ػي
معؼسه ؼطِّي زإُ دطدٌد خدلؽٍح ًٕ خىْدٍوغ خجلسٌس خدلْحنسض ٍنِ فنو     

 ىعنٍَو ٍد خزعسؤٓ ٍوؼى.
مصىل ٌهعٌ خىقسٌػ ٍىت زإُ ٌؼغ دطٍص خىؼَدز قسو حفظ خىوطٍص، ألُ 
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ؤٍط خىؼَدز ٕو مبثدزص فعح خىؼٍْني خىطدحٍعني دخىصِٕ دلؼطفص خهلل. فنَد ؤُ خهلل 
ٍوؼى زإُ ٌغعؽو خىشؼر قسو ؤُ ٌقعطذ ٍِ خجلسو ىؽنَدع طنوض خهلل   
دظؼدىٍَٔ، ٕنصخ خٕعٌ خإلجنٍو ؤُ ٌؼغ خ غعؽده زددلؼَوزٌص خىصي ٕو ٍفهوً 
َُّن  يف فهنٌ خىوطنٍص     خ ؼعْدضش زددلٍالز خجلسٌس ٍِ خدلدء دخىطد  قسو خىعؼ

ص؛ مَند ؤُ  دحفظهد. ؤي ؤُ ؼط خ غعؽده دخىعطهه ٌعحعٌَّ ؤُ ٌؽس  خىنيَ
خ غعؽده دخىعطهه ٌعحعٌَّ ؤُ ٌؽس  خىعقسًُّ ىالحتدز زدجلؽس دخىنسً، مَند   

 ؤدػح خىؽٍس خدلؽٍح شىل يف بجنٍو ٌوحْد.
ؤٍد خىؼالقص خىؽطٌَّص خىقوٌَّص زني خىْدٍوغ خىقسمي دخجلسٌس فٍهعٌ هبند خىنطذ   

: 5 ٌؽوع زظوضش ٍيحَّص يف بجنٍو ٍىت؛ فْقطؤ ٍد ّط  زٔ خىؽٍس خدلؽٍح يف ٍىت
11 - 83: 

  ظظْوخ ؤين جحط ألّقغ خىْدٍوغ ؤد خألّسٍدء، ٍد جحط ألّقغ زو + »
ِّو  .«ألم

دٕنصخ زسؤ خدلؽٍح ٌوػِّح خىعجسٌس خحلدطو ىنو دطٍص ىنعالجٌ خحلٍندش   
 خجلسٌسش زدىطد :

  ظقعو ... دؤٍد ؤّد فإقوه ىنٌ )ىيشؼر نهقدياء قس مسؼعٌ ؤّٔ قٍو + »
 .«خجلسٌس زدىطد ( ...

ِّاًل درلسِّزًخ ٍد ػع  دشدخ ٍِ  دٕنصخ ٌؽعَط خدلؽٍح يف مجٍغ دطدٌدٓ ٍن
خىوطدٌد خىيت مدّط ظْدؼر خىشؼر خىقسمي خىؼدجش زدجلؽس خىصي مدُ ٍؼعَسًخ 
ػيى خخلهخض خدلدزٌص. ؤٍد ظنٍَو خدلؽٍح ىيوطدٌد فٍُظهط زوػو  ػدٍو خىطد  

زف بىل ىعجسٌس خإلّؽدُ ٍِ خىسخذو ػيى ٍؽعوو خىطد  دخىؼَه، دخذلند 
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 ٍهخغ خحلٍدش خألزسٌص دىٍػ خىعروً خألضػٍص.
دٍؼطدف ؤُ خىشؼر خىقسمي ؤذف  يف حفظ خىوطٍص دؤُ آشخّٔ ثقيط ػِ 
مسدع طوض خهلل دميَعٔ طدضض غه ٍفهوٍص، دىؼو شىل ٌؼوز زدىسضجنص  
خأُلدىل بىل ؤُ خىشؼر خحنو خحنالً  ذيقًٍد ٍطٌؼًد، دمل ٌؼس ػينى ٍؽنعوو   

ِّئ ىعنطمي خهلل. فوطنٍص   خىطهدضش،   خىطهدضش خجلؽسٌص د  خىطدحٍص، خىيت ظا
خىطذ زد غعؽده قسو خ قعطخذ بىل خجلسو خدلقسَّغ خىصي دقف خىطذ ػئٍ يف 

دًٕ خىيت جدءض  -ؼٍْدء مل حيدفظ ػئٍ خىشؼر حىت ػيى ٍؽعوو خجلؽس 
دىنصىل   -زؼس شىل ػيى طوضش ّوخٍٍػ ىالغعؽده دخىعطهه ىنو شنًء  

ذ زلعقطش ػْس خىشؼر زو دخىطئؼدء، مَد دزَّرهٌ خألّسٍدء طدضض ميَص خىط
 ػيى ٍسو خألؼفدض.

ْٕد جنس خدلؽٍح ٌإذص ٍسدزضش ػجٍسص، ؤدً  يف ّفؽٔ، بش ٌعسَّْى خىشؼر مئ 
يف ّفؽٔ دجيوظ ػْٔ خدلؼَوزٌص ىيعطهه دخىعقسٌػ مبقعؼى خجلؽس خىصي خختصٓ 

ر مئ دْٕد ّؽنَؼٔ  ىْفؽٔ ٍِ خىؼصضخء، فدػعَس خدلؽٍح ٍغعؽاًل ػِ خىشؼ
 (11: 11)ٌو  «ألجيهٌ ُؤقسِّغ ؤّد شخيت.»زنو دػو  ٌقوه يف ٕصخ: 

دّالحظ ؤٌؼًد ؤُ خدلؽٍح ٌسدزض زدىؼَدز زْفؽٔ ؤي زد غعؽده دخىنعطهه  
قسو ؤُ ٌسسؤ يف خىعؼيٌٍ ٍسدشطش، دشىل ىٍؼطً ىنيَعٔ  عٍ انشعبدخىعقسٌػ 

خىقيوذ خدلٍِّعنص دخىؼنَدجط    ؼيطدُ خىطد  دخىْفدش ىسو خَشخُ خىثقٍيص دىٍهعَّ
خدلؽعهٍْص. دٕصخ خألثط حسغ زدىفؼو دّؽَؼٔ ٍِ ؤفوخٓ خىشؼر زوػنو :  

فهًا أكًم يسىع ْرِ األقىال هبتت اجلًىع يٍ تعهيًّ، ألَصّ كصاٌ   »
 (01د 03: 1)ٍط  «يعهًِّهى كًٍ نّ سهطاٌ ونيس كانكتبت.
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بشًخ ْٕد خىوطٍص ىٍؽط فقط ٍِ ّوع جسٌس دػينى ٍؽنعوو خىنطد     
ىؼَه، زو دؤطسح ذلد ؼيطدُ قدٕط ػيى خىقيوذ، ألُ ػالقص خىطذ ٌؽوع دخ

زؽدٍؼٍٔ زسؤض زؼس خىؼَدز ظإذص دػؼًد جسٌسًخ دىٍػ مَد مدُ ٌعنيٌَّ ٍوؼى 
د  مَد ٌعنيٌَّ خىنعسص، مَِ ٌؼيْوُ ميَص خهلل زفَهٌ دحؽر، زنو ْٕند   

خىنصٌِ   خدلؽٍح قس ظسَّْى خىشؼر دخغعؽو دظطهَّط دظقسَّغ ٍّدزص ػِ خخلطندش 
خيدطسهٌ، فإطسحط قيوهبٌ قطٌسص ٍْٔ زدُ ؤُ ٌسضدخ دٍفعوحنًص ىؽنيطدُ   
ميَعٔ هتعع ذلد، بٍد ُضػسًد ؤد فطحًد، ػيى قسض خؼعؼسخز خىقير ىيطدػنص؛ ألُ  

 خدلؽٍح خقعطذ خقعطخزًد زخذيًٍد ٍِ خىشؼر.
ْٕد ّيَح ؤُ ِؼطِّ خدلؽٍح خىفؼَّده يف خىؼهس خجلسٌس ٌؼَنو ٍنِ ذناله    

ألّننٌ  »ء خىيت جدظٕد خدلؽٍح ػْد ؤد خىيت جنوظٕد حنِ ٍؼنٔ:  خدلؼَوزٌص ؼوخ
(، بش ؤطسحط 01: 8)غو  «مينٌ خىصٌِ خػعَسمت زددلؽٍح قس ىسؽعٌ خدلؽٍح

خىوطدٌد ىٍؽط رلطَّز ّظدجح دؤدخٍط دظوطٍدض ظقف ػْس رلطز خىؽَدع ػْس 
ُُ خىْفدش بىل خىقيوذ دحتطٌل خىؼَدجط زِؽطِّ قنوَّش   خألشُ، زو ؤطسح ذلد ؼيطد
خىطد  خىقدزض ؤُ خيعط  خَشخُ خدلؽسدزش دخىقيوذ خدلٍعص ىعقٍَهد ىيحٍدش زقوش 

 خىقسوض:دخقعسخض حىت دىو مدّط يف 
ِِ ٌؽَغ مالًٍ دٌاٍِ زدىصي ؤضؼيين فئ + » ٍَ خحل  خحل  ؤقوه ىنٌ بُ 

حٍدش ؤزسٌص )ْٕد خحلٍدش دخىطد  ظْفص بىل خىقير ٍنِ ذناله مسندع    
ميَدض خدلؽٍح( د  ٌإيت بىل زٌْوّص زو قس خّعقو ٍنِ خدلنوض بىل   
خحلٍدش. خحل  خحل  ؤقوه ىنٌ بّٔ ظإيت ؼدػص دًٕ خَُ حني ٌؽنَغ  

ٍوخض طوض خزِ خهلل دخىؽدٍؼوُ حيٍوُ ...   ظعؼجَّسوخ ٍِ )حىت( خأل
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ٕصخ، فةّٔ ظإيت ؼدػص فٍهد ٌؽَغ مجٍغ خىصٌِ يف خىقسوض طوظٔ، فٍرطج 
خىصٌِ فؼيوخ خىظدحلدض بىل قٍدٍص خحلٍدش دخىصٌِ ػَيوخ خىؽنٍحدض بىل  

ٍََثو ىؼدظض دخػح ؤٍدً ػٍوّْد(.01 - 08: 5)ٌو  «قٍدٍص خىسٌْوّص  (. )د
طدٌد خدلؽٍح ىيرالص يف خىؼهس خجلسٌس ؤطسحط حتَو قنوَّش  دخػح ؤُ د

يف شخهتد ديف خدلؽٍح ديف خىؽدٍغ، قوَّش ضدحٍص ختعط  هبند خَشخُ دخىقينوذ   
حلياة جديدة، وكأهنا دخىؼَدجط دظقٌٍ خإلّؽدُ ٍِ ٍوض خخلطٍص زقوَّش فدجقص 

 مبيالد جديد.
 خدلؽنٍح  ٕصخ ٕو ؤده ٍفؼوه ىالقعطخذ خىسخذيً خىفؼيً خدلعسندزه زنني  

، دؤمَّسٓ “ػَدّوجٍو”دخخلطدش، دٕو خىصي ػسَّط ػْٔ خىْيب بشؼٍدء قسديًد زدؼٌ 
ؤي خدلريِّنض   “ٌؽنوع ”خىقسٌػ ٍىت يف بجنٍئ ؤُ خمسٔ ىٍػ فقط ٌُسػى 

دٕو ّفؽنٔ   “فٍْد”ؤد  “اهلل يعُا”فحؽر، زو ؤٌؼًد ٌُسػى ػَدّوجٍو ؤي 
خألٌندً بىل خّقؼندء    مو يعكىدٕد ؤّد »ٌْهً بجنٍئ زعقطٌط ٕصٓ خحلقٍقص: 

 (02: 03)ٍط  «خىسٕط.
فدخلالص خىصي زذو بىل خىؼدمل مبٍالز خدلؽٍح دخىصي ٌؼَنو يف قينوذ   
خخلطدش ىيحٍدش حىت خىٍوً ٕو قوَّش ؼطٌَّص يف خىنيَص دخىوطٍص، قوَّش ّفَّدشش ختطج 
ٍِ خدلؽٍح ىيؽدٍغ، دظغشى ػقئ خخلدطث دقيسٔ، دظوقظ ػَهٓ، دحتًٍ ٍوظٔ 

ٍْ نّ ُأذَاٌ ». دخدلؽٍح حىت ٕصٓ خىؽدػص ٌطير آشخًّد ٍفعوحص: ىعطزطٔ زدهلل َي
 (15: 11)ٍط  «نهسًع فهيسًع.

فطوىب ىأُلشُ خىيت ظْفعح ىيوطٍص ٍسنِّطًخ قسو ؤُ ظشٍد، دطوىب ىيقير خىنصي  
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حيفظ ميَص خخلالص ِزِغَْى، ألُ ػالقص ؼطٌَّص ػجٍسص دقوٌَّص دفؼَّدىص ىيحٍدش ظسنسؤ  
ٕد ؤّند  »ؽٍح زشو    ٌُقهط دبذالص   ٌغيسٔ خدلوض: ظؼَو فٍٔ ىعطزطٔ زددل

. طسؼًد ٕصٓ خدلؼٍَّص قدجَص زدإلجنٍنو، ؤي  «ٍؼنٌ مو خألٌدً بىل خّقؼدء خىسٕط
زعنٍَو خىوطٍص، دٍِ زخذو خىنيَص خحلٍَّص خحملٍٍص خىيت ظْه خىنصِٕ دخىقينر   

َص ىٍننوُ  دخحلٍدش، دزفؼو خىؽط غه خدُلسَضك ٌعٌ فٍٔ ظْدظه خهلل زدىؽط دزدىني
، بّنٔ ػقنس ظجينص      “ػَدّوجٍو”ٍؼْد حؽر خىْسوَّش يف ظؽٍَص خدلؽٍح 

 ٌْفظو!!
دىنِ ىنً ٌعٌ خىعقدزو خىفؼيً زني قوَّش خىنيَص دخىوطٍص خدلقسَّؼص دزني 
خَشخُ دخىقيوذ خخلدطحص، مل ٌنعِف خدلؽٍح زإُ ٌؼعَس ػِ خىشؼر، زنو  

شؼر دٌعطهَّط قسو خقعطخزٔ ؤػدز خىوطٍص خأُلدىل خىقسديص ػٍْهد زإُ ٌغعؽو خى
بىل خهلل دمسدػٔ خىنيَص مَد يف خىقسمي، فإدطى زددلؼَوزٌص زؽيطدُ بذلنً  

 . ْٕد خدلؽٍح ٌسنسد «ُزفغ بيلَّ مو ؼيطدُ يف خىؽَدء دػيى خألضع»فدج : 
ىيؼصضخء:  ٍينًد حقٍقًٍد ٌقٌٍ ضػدٌدٓ دخيعَهٌ، دْٕد حتقٍ  ٍسٕش ىوػس خدلالك

ٌؼقنوذ بىل   ً زخدز ؤزٍٔ. ددييل ػيى زٍط... دٌؼطٍٔ خىطذ خإلىٔ مطؼ»
خ غعؽنده     (. دىنِ ْٕد88د 80: 1)ىو  «خألزس د  ٌنوُ دلينٔ هندٌص

  ِ دخىنطد    ٌعٌ ٍِ خخلدضج زو ٍِ خىسخذو دزدىطد  دزدؼنٌ خَذ دخ زن
خىقسغ، حىت ظعٌ ذيقص جسٌسش ىيردطث دظْفعح خىؼٍوُ دظؽنعْه خألشٕندُ   

زدىعديل ظنوُ ػيى ٍؽعوو ؼيطدهند يف ىعنوُ ػيى ٍؽعوو قسخؼص خىنيَص، د
 خىعقسٌػ دخىعطهه.

ًِّ خدلؼَوزٌص زِؽطِّ خ ؼعْدضش، دًٕ  ىصىل فدىنٍْؽص ٍْص ػظط خىطؼو ُظؽ



 933                                                              اهلل خيهِّظُا ... اهلل يعُا

ٍوٕسص ٍعؼيِّقص ظؼيُّقًد ٍسدشطًخ زدىنيَص دخىفهٌ دضئٌص خهلل زدىطد  إلزضخك خحلٍدش 
 خألزسٌص دقسوه خدلهخغ خىؽَددي.

ك يف خىؽَدء ىيؼدمل يف ٍٍالز خىطذ ٌؽنوع  خىصي خؼعؼئْ خدلال فاخلالص
ديف شرض خدلؽٍح خدلريِّض ٕو خىصي قدز خدلؽٍح ىيَؼَوزٌص ػِ خىشنؼر  
إلػطدء خىنيَص خدلريِّظص ؼيطدُ خىطد  خىفؼَّده يف خىقيوذ؛ دٕو خىصي جؼو 
خدلؽٍح ٌؼطً ؤٍط خىؼَدز ىيشؼر مأذط دطٍص حىت ٌظو خىشنؼر ػينى   

ض خدلؽٍح خىسخجٌ بىل خألزس. فنو ٍطَّش ّقطؤ ٍؽعوو قوَّش خىنيَص ىيرالص حبؼو
خإلجنٍو ّغعطف ٍِ ٍؼَوزٌص خدلؽٍح خىشرظٍص دّؽعؼٍس خغعؽدىْد زندىطد ،  

ألُ مينٌ خىصٌِ خػعَسمت زددلؽنٍح  »ىْْده خ ؼعْدضش دّوثِّ  طيعْد زددلؽٍح، 
(، دٕنصخ طدض خىعَؽُّل زدىنيَنص دزِؽنطِّ   01: 8)غو  «قس ىسؽعٌ خدلؽٍح
 .«وْا أَا يعكى كم األياو إىل اَقضاء اندْس»خىنيَص:  خدلؽٍح ٕو ػَدُ

 اخلالص بانغفساٌ: يزيد يٍ انقىة نهكهًت أي انىطيت
 يف انعهد اجلديد نيكىٌ فيها قدزة عهى يغفسة اخلطايا:

ؤي خىوطٍص  -ىنً ٌنوُ خدلؽٍح ٕو خدلريِّض، دىنً ظطقى ميَص خدلؽٍح 
ٍِ خخلطٍص، حتعٌ ؤُ ٌْؼح بىل ٍؽعوو خخلالص خىفؼيً  -يف خىؼهس خجلسٌس 

خدلؽٍح ػيى خخلدطث زدىسً، ىٍػ ٍثو خىؼهس خىقسمي خىقدجٌ ػيى خىطٍع خىنصي  
مدُ ٌْؼح ػئٍ زسً ذطخٍف دػجوه ٍصزوحص ظؼسهًخ ػِ خؼنعسسخه ٍنوض   

(، زو ْٕد زؼسٍد ؤمَنو  02 - 15: 1حٍوخُ ػوع ٍوض خخلدطث )ػر 
إلجنٍنو دخىنيَنص   خدلؽٍح مو مالٍٔ دظؼدىٍَٔ ُشزح ػيى خىظيٍر ىٍظسح خ

ًٍ قدزض فؼاًل ػيى خىفسخء دخىعٌّّنط. فنْحِ    دخىوطٍص دمو ظؼدىٍَٔ حدٍيص ىس
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حٍَْد ّقطؤ ميَص خدلؽٍح خَُ ّؼعّّٕد ذدضجص ٍِ فٌ خدلؽٍح خدلصزو  ػينى  
خىظيٍر حدٍيص زٍٔ خىفدزي، ؤي حتَو قوَّش خدلوض ػِ خخلطٍص دقوَّش خىقٍدٍنص  

دخىعٌّّط خىقدجَص خَُ يف خإلجنٍو دخىنيت  ٍِ خدلوض ٍؼًد، دٕصٓ ًٕ قوَّش خىفسخء 
ّْدذلد ٍِ خدلؽٍح خدلريِّض دخىفدزي شرظٍِّد. دمو ٍطَّش ّؽَغ خإلجنٍو ّْظسغ 

 زسً خدلؽٍح زِؽطٍّ   ٌُْط  زٔ.
(3383) 
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 الزمن بني امليالد والقيامة
 امليالد:

 «لثً وىوة اٌصثخ وٌدته»ٌمىي سفس املصاِري واصفًا تدء ذٌه اٌٍىَ: 
 دسة اٌتسمجح اٌمثطٍح(. - 7: 111)ِص 

إٌىز ٌضًء يف اٌظٍّةح واٌظٍّةح     »مث ٌسد اٌمدٌس ٌىدٕا اإلجنًٍٍ: 
خ. فاملصِىز (، شازدًا ترٌه ِا جاء يف املصِىز إمنا تتىض5ٍ: 1)ٌى  «تدزوٗ

ِّّخ أٔٗ جاء ٌٍٕهً ظٍّح اًٌٍٍ وٌؼطً ٌٍجاٌسني يف اٌظٍّح وظالي املىخ  ٌٍ
إشازج أوي إٌىز ٌفجس دٍاج جدٌدج، واٌمدٌس ٌىدٕا ٌؤوِّد أْ ٔىز ٘ةرا  
اٌفجس ٌٓ تغشاٖ ظٍّح فٍّا تؼد، أي سٍىىْ تال ًٌٍ دٍث تٕتهً صةىزج  

: 1)تةه   «ًا واددًاوواْ ِساٌء وواْ صثاٌح ٌىِ»اٌصِٓ مبفهىِٗ اٌمدمي: 
فجس ٌٍىَ تال ًٌٍ وال هناٌةح،  (، ٌٍٕثثك ِٓ صٍّّٗ )أي ِٓ صٍُّ اٌصِٓ( 5

تال شِٓ؛ إمنا دوْ أْ تٍغً ٘رٖ اٌىالدج اٌصِٓ فال تصاي تؼد األٌاَ واٌشهىز 
واٌسٕني، وٌىَ اٌسب ٘را لائُ دائُ ٌؼطً اٌصِٓ وٍٗ ِاضةٍٗ وداضةسٖ   

 وِستمثٍٗ وٌستس سسػح تؼالثٗ وٌشري إىل ِصري شواٌٗ.
 القيامة:

ح ػرب وً اٌسٕني واٌد٘ىز ألهنا اٌمٍاِح ال تتجدَّد وً سٕح؛ تً ً٘ لائّ
داٌح فائمح ٌٍّسٍخ ال تتغري، ازتفغ هبا املسٍخ فىق أػٍى اٌسّىاخ ٌٍفةٍ   

 ػٍى اٌدواَ ِٓ دٍاتٗ ٌٍّأل اٌىً ِٓ ٘رٖ احلٍاج.
ٌمد اختسق املسٍخ جداز اٌصِٓ. ففً فجس األدد واٌظالَ تةاق  أثثةك   
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تد. ٌمةد فةتخ   ٌٍثشسٌح خازج األسثىع ٌىَ جدٌد ٌٓ تغسب مشسٗ إىل األ
املسٍخ ِٓ داخً اٌصِٓ تاتًا ػٍى احلٍاج األتدٌح ٌٓ ٌغٍك يف وجٗ اإلٔسةاْ،  
ٌٕؼٍش ػستىٔٗ وً ٌىَ أدد، ؤدػىٖ ٌىَ اٌسب. وٌىَ اٌسب ٘ى ٌىَ ٍِىٗ، 
وملٍىٗ ٌٍس أمضاء، ودٍّٕا ٔشتسن ِؼٗ يف جسدٖ ودِٗ تؼد أْ ٔؼتةس   

 مبىتٗ ولٍاِتٗ منٍه ِؼٗ.
 (5931)أكتوبر 

 



 
 

 رسالة امليالد لها اليوم
 

َّ فُهٗ  وٌىهٓ   ا دلعُؼ اٌُىَ ؤٌُد يف ثُذ حلُ، أٌ دخً إىل اٌؿبمل وؽ
دخىي ادلعُؼ إىل اٌؿبمل ٖ سنؿ اٌؿبمل، وٌىٓ سنٓفٕب حنٓ  وؽٍىٌٗ يف اٌؿبمل 

مبؿىن أْ ادلعُؼ يف احلمُمخ دخً اٌؿبمل  -ٖ سنؿ اٌؿبمل، وٌىٓ سنٓفٕب حنٓ 
َّ فُٗ، ٌُدخً َّ فُٗ. ٘رٖ وبٔذ زظبٌخ ادلعهُؼ اٌه     وؽ يف أٔعبْ وزن
 اظُزؿٍَِٕٔذ ثبٌزغٗعد.

ّٖب ؤٌُد ادلعُؼ:  َغَهَس ثغزًخ ِؽ ادلٗن رتهىْز ِٓ اجُلٕهد اٌعهّبوٌ   »وٌَ
ُِعٚجؾٌن اهلل ولبئٌٍن: اٛد هلل يف اْؾبيل، وؾًٍ اْزق اٌعَٗ، وثبٌٕهبض  

 (25و24:3)ٌى « ادلعٖسح.
 كمن لؤٌُهَد  ”خ ادلُٗد ٌٕٔعبْ، ْْ ادلٗن َمهىي:  ٘رٖ وبٔذ زظبٌو
ٌْ، فُىىْ ُِٗدٖ زظبٌخ ٔبطمخ فُٕب “اٌُىَ . فٓوي ِٖسح ِٕر آدَ َىٌَد ٌٕب إٔعب

مبغد اهلل يف اْؾبيل، واٌعَٗ ؾًٍ اْزق، وادلعسح يف إٌبض  ظَٗ إذلهٍ  
 وِعسح وفسػ إذلُبْ، وٌُط ِٓ اْزق ٌٓزق:

ُأؾطُىُ. ٌُط وّب َُؿطٍ اٌؿبمل ُأؾطُىُ هي السظًِٗب أرسن ٌىُ. + »
 (38:25)َى « أٔب.
َّهً فهسؽىُ.   رحيفوَّّزىُ ٜرا ٌىٍ َضجذ + » )َهى  « فُىُ وَُْى

22:26) 
ؿبمل ٌُىىْ ذلُ + » ًٗ فُهُ.رحي فأرىَُّ ٜرا يف ٌا  (24:28)َى « وبِ
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َّ فُٕب و٘ى وؽدٖ اٌرٌ شنٚغهد اهلل  ، فبٌرٌ شنٚغد اهلل ٘ى ادلعُؼ اٌرٌ ؽ
ْٔٗ أثىٖ، و٘ى رلد اهلل ثرارٗ. واٌرٌ أؼبؼ اٌعسوز وادلعٖسح فُٕب ٘ى ادلعُؼ 

َّ فُٕب. فهى ظَٗ إذلٍ وظسوز إذلٍ ِٓ اٌعّبء ٌٕٔعبْ.  اٌرٌ ؽ
ِٖب زوؽُهًب  ـ ؾُْؼ أْ ِىبْ ُِٗد ادلعُؼ ربزسنًُب وبْ يف ِرود طٌن، أ

َّ يف أٔعبْ.  َّ مبًء ٖ٘ىرٗ إ ٘رٖ زظهبٌزٗ اٌه    فبدلعُؼ َعزؾًُ أْ زن
ٔهصي ِٓ اٌعّبء ِٓ أعٍهب، اِْس اٌرٌ اظُزؿٍٔٓ ثبٌىبًِ ثؿد اٌمُبِخ ِهٓ  

أٔزُ يفَّ »ثٌن اِْىاد، ؽُش اؾُزجِهَسد أهنب زظبٌخ ادلعُؼ ولّخ اٌٗ٘ىد: 
(. ولد عؿٍهب ثىٌط اٌسظىي ألىي ِب َُعٍِّّٗ ٌٕهب  31:25)َى « وأٔب فُىُ

 :ثفٗح ورىٗظً إذ َمىي يف زظبٌخ أفعط
ًّٖ وً ؾؽًنح يف »+  رٌ ِٕٗ ُرع أؽين ُزوجٖ  ٌدي أيب زثٕب َعىؼ ادلعُؼ، ٌا

زق. ٌىٍ َُؿطُىُ حبعت غًَٕٔ رلهدٖ، ْأ رزيَٖهدوا    عّىاد وؾًٍ ْا ٌا
ٔعبْ اجلدَد(،  جبطٓ )ٔا ٔعبْ ٌا َيحلَّ املسيح ببإلميبى لثبٌمىح ثسوؽٗ يف ٔا

 (28-25:4)أف  «يف قلىبكن...
ًَّ ادلعُؼ ثبٔشنبْ يف لٍىثٕب؟وؾًٍ لىء ادلُٗد، فّ  ب لُّخ أْ زن

لُّزٗ ٘ى أٔٗ ظُىىْ ادلفدز احلمُمٍ اٌرٌ َؿطٍ اٛد هلل يف اٌعهّبء،  
ْْ ادلعُؼ ٔفعٗ ٘ى رلد اهلل وإٌُجىؼ أذلٍ اٌرٌ َفُك ظًِٗب ِهٓ اهلل  

اِْس اٌرٌ أمطؽ ِٓ لٍىثٕب، إذ وبٔذ اٌؿداوح ِعزؾىّخ ثُٕٕهب    وِعٖسح
ِْس اٌرٌ وبْ ظٖس ؼمبئٕب. ْْ أٔعبْ ِهٓ ٔفعهٗ وهبْ    ا  وثٌن اهلل

َؿسف وٖ َعزطُؽ وٖ َفهُ، وُف َُؿطٍ رلدًا هلل! واٌعَٗ وادلعٖسح ٖ  ٖ
ختسط ِٓ أٔعبْ حنى اهلل وأذلُبد، وإْ خسعِذ رىىْ ثبٌىَٗ. ٌىهٓ  
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ظٍِٗ »ادلعُؼ ٘ى وؽدٖ زئُط اٌعَٗ أٌ ـبؽجٗ، واٌىؽُد اٌرٌ َؿطُٗ 
(، وظِٗٗ ٘ى ظَٗ إذلٍ َدوَ. وادلعٖسح اٌ  َؿطُهب 38:25)َى « ُأؾطُىُ

رفُك ثبٌسوػ رعجُؾًب وؼىسًا َدوَ، ٖ َمدز اٌؿبمل أْ َٕهصؾٗ ِٕٖب. ٘ىرا 
َّ ادلعُؼ يف لٍىثٕب، فؾُبرٕب رىىْ رلدًا هلل وزظهبٌخ ظهَٗ زوؽهٍ     إْ ؽ

 وِعٖسح زوؽُخ ثٌن إٌبض.
َدخً لٍىثٕب حبٍىي ادلعُؼ وَفُك   وٌُط وؽدٖ اٌعَٗ أو ادلعٖسح اٌرٌ

 َّ ثً ثٓس اهلل، ْْ ادلعُؼ وؽدٖ ٘ى اٌجبز واٌرٌ َّّٚز اٌىضًنَٓ ثّّٖٚ. فئذا مل زن
ى اٌزصوُخ ههادلعُؼ ثبٔشنبْ يف اٌمٍت، شنزٕؽ أْ َىىْ ٌٕٔعبْ ثٙس. واٌّّ ٘

ِٓ ذا َزصوًَّ أِبِٗ!؟ ٌرٌه أـجؼ ادلعُؼ ٘ى ثٓسٔبهادلطٍمخ ِ َِ اٌرٌ  ٓ اهلل، و
وْعٍههُ  »حنُب ثٗ أِبَ اهلل أثُٗ ؤزصوًَّ! وٌُط اٌّّ فمط، ثً اٌمداظهخ:  

ُِمٖدظٌن يف احلك.  (28::2)َى « ُألٚدض أٔب ذايت، ٌُىىٔىا ُ٘ أَمًب 
اٌّّ واٌمداظخ فمط اٌٍراْ َعىٕبْ يف لٍىثٕب حبٍىي ادلعُؼ، ثهً  ٌُط ً ث

أِب أٔعبْ، فّؾجزٗ إِهب   احملجخ  ؽُش احملجخ يف عى٘س٘ب ٍ٘ اهلل، فبهلل زلجخ.
غبؼخ أو ٔبلفخ. ْْ اخزجبز احملجخ أْ شنىد أٔعبْ ِهٓ أعهً ؾهدو أو    

َّ ادلعُؼ، فٍُط ؽٙت أؾػُ ِٓ ؽٚجٗ:  ٌُط ْؽهٕد  »خبطئ، ٘را ٖ َمىاٖ إ
ْْ َمؽ أؽْد ٔفعٗ ْعً أؽجبئهٗ  (، 24:26)َهى  « ُؽٙت أؾػُ ِٓ ٘را أ

)َهى  « احلت اٌرٌ أؽججزين ثهٗ  ؾٖسفزهُ امسه وظُيؾٚسفهُ، ٌُىىْ فُهُ»
َّ ادلعُؼ يف اٌمٍت، فّٓ 37:28 (. واٌفٍُت َؽهد ؾًٍ ذٌه. فئْ مل زن

أَٓ ريرُٕب احملجخ احلمُمُخ اٌفبدلخ اٌ  رفدٌ. وؽٙت ثٗ ٔفِدَخ ٖ َؽهد هلل وٖ 
ْْ غبة ادلعُؼ ِٓ اٌمٍهت، اظهزُمػِذ اْؽمهبد وٍِىهذ      َُّٚغدٖ. فئ
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 ٗصة وأٖمعبَ.اٌؿداواد، وظبد اخلفبَ واٌزؾ
َّ ووبحلت  ْْ مل زن ورٌه اٌجٕٖىح. ِٓ أَٓ ووُف ودلبذا ُٔدؾً أوٖد اهلل إ

ادلعُؼ يف لٍىثٕب، وَمىد ؽُبرٕب، وَؿطُٕب طبؾخ اٌجٌٕن وزلجزههُ ٌهّة!؟   
ْْ مل َعىٓ زوػ ادلعُؼ يف لٍىثٕب اٌرٌ ٘ى وؽدٖ اٌمبدز أْ  وورٌه أَمًب إ

ب اٌرٌ يف اٌعّىاد، ٔؾَىق آثهبء اْزق؟  َدؾى اهلل َأَثب، أٌ ٔمىي هلل: أثبٔ
فسوػ ادلعُؼ، وّب َمىي اٌمدَط ثىٌط، َفسؿ إىل اهلل أو َُٕهبدٌ هلل يف  

َّ اْطفبي وُ٘ يف ؽمٓ أثُهُ. واٌرٌ «َأَثب»لٍىثٕب ثٕداء  ، اٌ  ٖ َمىذلب إ
ٌُط ٌٗ زوػ ادلعُؼ، فبدلعُؼ ٌُط ٌٗ، أٌ َىىْ غبئجًب. وزوػ ادلعُؼ ٘ى 

ؿطُٕب ٔؿّخ اٌفهُ وأفساش وجٌٕن هلل، اٌ  ثدوهنب َفؿت ؾٍُٕب وؽدٖ اٌرٌ َُ
 اٌطسَك، وخبـخ اٌس٘جبْ.

وً ؾطبَب ٔغًَٕ اِة ٌٍرَٓ لجٍىا ادلعُؼ وَلجِهٍَهُ ادلعُؼ ٌىهٍ  وفىق 
. فبٔشنبْ ٘ى ؾطُخ اهلل اٌؿػًّ، اٌ  رفزؼ لٍىثٕب “أشنبْ”زنُب فُهُ: ؾطُخ 

وادلعُؼ اٖثٓ واٌسوػ اٌمدض، ٌُط ِٓ  وؾمىٌٕب ؾًٍ اهلل فٕؤِٓ ثبهلل اِة
ّب ٘ى اٌعهبوٓ يف  و، “إميبى اهلل”أٔفعٕب وؾمىٌٕب ووِٕٗب، ثً ِٓ ذخًنح 

لٍىثٕب وإٌبطك فُٕب ثبٌسوػ. فُفجؼ أشنبْ ثبهلل وادلعُؼ ِٓ والهؽ ُظهىىن   
ًٗ أْ َههص اٌعهّبء    اِة واٖثٓ واٌسوػ اٌمدض، وَفجؼ أشنبْ لبدزًا فؿ

ٍٕ٘ٚب حلُبح اٌؽسوخ ِؽ اهلل وادلعُؼ، اٌ  َزىَُّ ؾٕهب َىؽٕب وَٕمً اجلجبي وَؤ
ٍّ ٔؿُؽٗ يف ؽُبرٕب اجلدَدح ثئٔعبٕٔب اجلدَد ثجفًنح ِفزىؽخ.  اٌسظىي وىالٍؽ ؽ

فيؽُب ٖ أٔب، ثً »ٜرا، وٜرا فمط، ٔعزطُؽ أْ ٔمىي ِؽ اٌمدَط ثىٌط: 
ميبى ابمي  إيف أشنبْ، فّب أؽُبٖ اِْ يف اجلعد، فئدنب أؽُبٖ  ملسيح حييب يفَّ.ا
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(. ٘رٖ ٍ٘ احلُبح اجلدَدح 31:3)غً « اٌرٌ أؽجين وأظٍُ ٔفعٗ ْعٍٍ اهلل،
ادلعُؾُخ اٌ  رؿين ؽُبح ادلعُؼ فُٕب، واٌ  فُهب حنُب ؤزؾسن ؤىعد ثسوػ اهلل 
اٌعبوٓ فُٕب، واٌرٌ ٜرا اٌسوػ فمط ٔعزطُؽ أْ ٔمىي ِؽ ثىٌط اٌسظهىي:  

ِٓ ظُففٍٕب ؾٓ زلجخ ادل» عُؼ؟ أؼٖدح أَ لُك أَ الطهبد أَ عىؼ، أَ ُؾِسٌ َِ
 (46:9)زو « أَ خطس أَ ظُف؟

٘رٖ وٍهب أـجؾذ ِىازَش أٔعبْ حبٍىي ادلعُؼ فُٕب وؽفىٌٕب ؾٍهً  
ْْ ُوٕٖب أوّٖدا فئٕٔب وزصخ أَمًب، وزصخ اهلل ووازصهىْ ِهؽ   »ًِناصٗ ثبٌىبًِ:  فئ

فبخس، أْ ٔهسس  (. وِٓ لّٓ ٘را ادلًناس اٌؿغُت ا28:9ٌ)زو « ادلعُؼ
 يف ِىرٗ، ؤسس لُبِزٗ، وحنُب حبُبرٗ، وجنٍط يف اٌعّبء ِؿٗ وؾٓ شنُٕٗ.

٘رٖ وٍهب زلٚفٗد ُِٗد ادلعُؼ اٌُىَ يف ثُذ حلُ، وؽٍىٌٗ يف اٌؿبمل، 
 وثبٌزبيل يف أٔعبْ.

فبِْ، إْ وبٔذ ٘رٖ وٍهب ِىازَش أٔعبْ حبٍىي ادلعُؼ يف اٌمٍهت،  
٘ى ؽُبرٕب، ٘ى خٗـٕب، ٘ى ثٗسٔب، ٘ى ظِٕٗب َفجؼ ؽٍىي ادلعُؼ يف اٌمٍت 

وِعٖسرٕب وؽٗجٕب، ٘ى ؽفىٌٕب ؾًٍ ؽٚك اٌجٕٖىح هلل، ٘ى غٍجخ اٌؿهبمل و٘هرا   
 اٌد٘س.

فٍّب زأي ثىٌط اٌسظىي ٘را احلٍىي اٌرٌ اخزّّٖ وؾبؼٗ، أخر زنّضٕهب  
أؽين ُزوهجٖ  ٌهدي أيب زثٕهب َعهىؼ     »ؾًٍ ٘را ثفٗح ؽبزح فُمىي: 

 (25:4ف )أ« ادلعُؼ...
إذْ، فىً ٘رٖ ادلىازَش ِزؿٍِّمخ ثبٔشنبْ ادلعٕىد وادلؤَٖد ثبٌمىح ثبٌسوػ يف 
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أٔعبْ اٌجبطٓ. إذْ، فؿَّخ ؾدَ ؽفىٌٕب ؾًٍ ؽٍىي ادلعُؼ يف اٌمٍهت يف  
أٔعبْ اٌجبطٓ  ٍ٘ ؾدَ فبؾٍُخ أشنبْ ثعجت ؾدَ ريَُدٖ ثبٌمىح ثهبٌسوػ،  

 يف ٘رٖ ادلىازَش اٛبُٔخ.اٌرٌ رىىْ ٔزُغزٗ احلزُّخ غُبة اٌؽسوخ 
فبدلعيٌخ أـجؾذ أخطس ِب َىاعهٕب يف ؽُبرٕب ادلعُؾُخ، وخبـخ حنهٓ  
ْْ وبْ ادلعُؼ مل زنً ثبٔشنبْ يف اٌمٍت، رىىْ ؽُبرٕب ادلعُؾُخ  اٌس٘جبْ. فئ
 ؾًٍ ٘بِػ احلك، َؿىش٘ب اٌّّ٘بْ اٌىؽُد و٘ى ؽٍىي ادلعُؼ فُٕب. فّب اٌؿًّ؟

ا٘زّبِبرٕب وَىىْ ؼبغٍٕب اٌىؽُد، ؽُهش   ٕ٘ب عهبد أشنبْ َزفٖدز وً
َمىَ اجلهبد ؾًٍ أظبض ادلطبٌجخ حبمٕب يف ٘رٖ ادلىازَش، ْٕٔب رعٖغٍٕب أوّٖدا 

 هلل ثبؾزسافٕب ثفٍُت ادلعُؼ ولُبِزٗ.
ورىىْ ادلعيٌخ ِعيٌخ ـساؼ ِؽ اهلل وفساؼ َؿمىة طىي اًٌٍُ ؽه   

، اٌ  ٍ٘ ِهًناس  “اٌّّوخ”اٌفغس ؽُّٕب وبْ أظبض طٍجٗ ٘ى ادلطبٌجخ ثه 
ؽمىق ادلعهُؼ  ” آثبئٗ إثساُُ٘ وإظؾك. أِب ـساؾٕب حنٓ، فهى ادلطبٌجخ ثه

ْْ مل زنً “ وًِناصٗ يف وً ادلىاؾُد اٌؿػًّ واٌضُّٕخ اٌ  َعزؾًُ أْ ٕٔبذلب إ
ادلعُؼ يف اٌمٍت ثبٔشنبْ ادلؤَٖد ثبٌمىح ثبٌسوػ. فٕؾٓ ٔمف أِهبَ اهلل اِة  

ؿطُٕب حبعت ٔغًَٕ رلدٖ ٘رٖ اٌؿطُخ اٛبُٔهخ اٌه    اٌغين يف اٛد ُٔطبٌٔت أْ َُ
َُؿطٍ اٌهسوػ  »ـٖسػ أجنًُ وِٓ فُ ادلعُؼ أٔٗ ؾًٍ اظزؿداد أْ َُؿطُهب: 

 (24:22)ٌى « اٌمدض ٌٍرَٓ َعيٌىٔٗ.
ٌرٌه ُأٔبدٌ يف ٘را اٌؿُد ادلمٖدض: ؾُد ؽٍىي ادلعهُؼ يف اٌؿهبمل، أْ   

بي ٘رٖ احلمىق وادلىازَش ُٔفبِزؼ ـساؼ َؿمىة ؽ  اٌفغس ِٓ أعً أْ ٕٔ
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حبٍىي ادلعُؼ فُٕب ثبٔشنبْ ادُلمٖىي ثبٌسوػ. وـساؾٕب ٘را ِؤَٖهد ثزؽهغُؽ   
ادلعُؼ ٌٕب ؾًٍ اٌعهس ؽ  ٔفف اًٌٍُ، ؽ  اٌفغس، ثبٔزػبز رلٍء ادلعُؼ. 
ِٓ ٘ى غهين يف   َِ وٌىٓ حنٓ ٕٔزػس ٘را اٍٛء يف اٌمٍت ثبٌسوػ، ُٔفبِزؼ ِؽ 

ّٖٓ ٘ى ؼهؾُؼ. ٌهرٌه   اٛد، فٕؾٓ ٖ ُٔفبِزؼ ـ ِٔ ِٓ َؽؾر، وٖ  َِ ساؼ 
 ٕٔزػس اٌؿطُخ ثسعبء ِعٕىد ثبدلىاؾُد.

أِب ِب ٘ى لُبض ٘را اٌفساؼ؟ فهرا زنٚددٖ لهابِخ ادلطٍهىة ثؿٍهٚىٖ    
وؾّمٗ، ثطىٌٗ وؾسلٗ. َفَؿًٍَ لِدز ِب ٔطٍت ؤسعى، ٔعهس ؤفٍٍِّ. أِهب  

ّبين ٌٕسي ثيؾُٕٕب وُف َىىْ اٌعهس واٌفٗح؟ فهٕب َُؾٍُٕب ادلعُؼ إىل عضعُ
ؤُدزن ثمٍىثٕب ـٗح زئُط إشنبٕٔب وزئُط خٗـٕب، ثعغىد وأجطهبػ إىل  

 -وّب َمىي ظهفس اٌؿهّّأٌُن    -اٌزساة، وثدِىؼ وـساؿ ؼدَد ٌّة 
وثؿسق َزفٖجت ِٓ عجُٕٗ ومطساد دَ  ٌىٍ زنفهً ٌٕهب ؾٍهً ٘هرٖ     

ٓ اِة ادلىزعجبد وادلىازَش وادلىاؾُد اٌؿػًّ واٌضُّٕخ اٌ  ٔطٍجههب ِه  
، فمد أؾطبٔهب دنهىذط   “اظهسوا وـٍُّىا”ؤسعى٘ب. فؾُّٕب َمىي ادلعُؼ: 

ِٓ وبْ َُفٍِّ؟ وبْ َُفٍٍِّ هلل أثُٗ!! َّ  اٌعهس واٌفٗح، ثً اٌفساؼ ادلسَس. ؤٌ
وؽ  ٖ رعزغسثىا ٘را ادلٕهظ، إٌهُىُ رؿٍهُُ أة ز٘جٕزٕهب اٌمهدَط     

 أٔطىُٔىض، إذ َمىي:
لجٍزٗ أٔب، الجٍىٖ أٔزُ أَمهًب. وإذا  ]ذٌه اٌسوػ إٌبزٌ اٌؿػُُ اٌرٌ 

ًٖ أرؿبة اجلعد ورىالهؽ   أزدمت أْ رمجٍىٖ وَعىٓ فُىُ، لٚدِىا أو
اٌمٍت، وازفؿىا أفىبزوُ إىل اٌعّبء يف اًٌٍُ وإٌههبز، واطٍجهىا   
ثبظزمبِخ لٍت ٘را اٌسوػ إٌبزٌ، وؽُٕئر َُؿطً ٌىُ. وٖ ُرفىِّهسوا  
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َِ  ،ِٓ َمدز أْ َمجً ٘را. ٖيف لٍىثىُ ورىىٔىا ذوٌ لٍجٌن ورمىٌىا 
ؾىا ٘رٖ اْفىبز رييت ؾًٍ لٍىثىُ، ثهً اطٍجهىا   َدَب أوٖدٌ، ٖ َر

ثبظزمبِخ لٍت وأٔزُ رمجٍىٔٗ. وأٔب أثىوُ، أعزهد ِؿىُ، وأطٍهت  
ْعٍىُ )ِضٍّب فؿً اٌمدَط ثىٌط وَأؽىن زوجزُٗ وطٍت ِهٓ اهلل  

وْ ؾًٍ اِة ِٓ أعٍٕب( أْ رمجٍىٖ، ْين ؾبزْف أٔىُ وبٍِىْ ولبدز
  َّ ِٓ َُفٍِّؼ ذارٗ ٜرٖ اٌفٗؽخ )إٌعه أجنٍٍُ(، فهئ َِ لجىٌٗ. ْْ وً 

... أدشنىا اٌطٍجخ ثبعزهبد ِٓ  اٌسوػ َُؿَطً ٌٗ يف وً عًُ وإىل اْثد
 )اٌسظبٌخ اٌضبِٕخ( وً لٍىثىُ.[

فئْ وبْ ادلعُؼ لد دفؽ ذتٓ خٗـٕب وًِناصٕب ثبٌزغٗعد وؽٍىٌٗ يف اٌؿبمل 
ْٕ ؽ  ادلىد. و٘ىويف اجلعد، فمد  را هأوًّ َدْفؽ اٌضّٓ يف عضعُّبين حبص

َّ ثصَبزح إىل عضعُّبين، ٌُٕدِزن ِبذا ههٓ َىًّ ؾُدٔهٌ ب يف ادلُٗد اٌُىَ إ
 دفؽ ادلعُؼ ذتًٕب حلٍىٌٗ يف أٔعبْ وإؾطبئٗ ؽك ؽُبرٗ وًِناصٗ!

ْْ وٕٖب ُٔفبِزؼ، فٕؾٓ ٔؽزسن ِؽ ادلعُؼ يف ظهسٖ وـٗرٗ وظهغىدٖ   فئ
ٗ وـساخٗ اٌؽدَد إىل اِة، وؾًٍ ِسأي ِٓ اِة اٌغين يف اٛهد  ودِىؾ

ٍٓ يف اٌؿطبء، اٌىالف ويف َدٖ اْوبًٌُ، أوبًٌُ اٌغٍجهخ واخلهٗؾ.    واٌعا
ْٕٔب إدنب ُٔفبِزؼ حلعبثٗ ٌٕٕبي ِٓ َدٖ إوًٍُ اٌزجٍٕٚ وِؿٗ وً ؽمىق اٌجٌٕن 

َْوًٌَِ ِٓ أعً ريَُد ِٕٗ ثبٌمىح ثبٌسوػ يف  أٔعهبْ اٌجهبطٓ   وادلًناس. وثب
َّ  ادلعُؼ يف لٍىثٕب، ْْ حبٍىٌٗ َزُ إؾطبء اْوبًٌُ. ٌُؾ

َّ ادلعُؼ يف اٌمٍت، فبحلُبح حتً ِؿٗ واٌسوػ، وَىىْ لد أفهزؼ   فئْ ؽ
ِٓ َُؿٚسفٕب  َِ ِٓ  َسؼدٔب اٌطسَك وٖ  َِ ؾٍُٕب طسَك احلك واحلُبح، فٗ ٔؿىد ٔؿىش 
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ِٓ َهجٕب اٌسوػ  إذ َزُ ٌ َِ ٕب ِب َمىٌٗ إزُِب اٌهٕ  يف ِىا٘هت   اهلل واحلُبح أو 
 اٌؿهد اجلدَد:

أعؿً ؼسَؿ  يف داخٍهُ وأوزجهب ؾًٍ لٍىُٜ، وأوىْ ذلُ إذلًب وُ٘ + »
َىىٔىْ يل ؼؿجًب. وٖ ََُؿٍِّّىْ ثؿد وً واؽٕد ـبؽجٗ ووً واؽهٕد  
أخبٖ لبئٌٍن: اؾسفىا اٌسة، ْهنُ ظهُؿسفىٔين ِهٓ ـهغًنُ٘ إىل    

ؼ ؾٓ إذتهُ، وٖ أذوهس خطُٖزههُ   وجًنُ٘، َمىي اٌسة. ْين أـف
 (45و44:42)إز « ثؿد.

 أو وّب َعزؿٍٕهب ثىٌط اٌسظىي:
غب٘سَٓ أٔىُ زظبٌخ ادلعُؼ، سلدوِخ ِٕٖب، ِىزىثخ ٖ حبّّ ثً ثسوػ + »

ٍٚ، ٖ يف أٌىاػ ؽغسَخ ثً يف أٌىاػ لٍت حلُّخ... ٌُط إٔٔ ب هاهلل احل
ٕب، ثً وفبَزٕب ِهٓ  بٌح ِٓ أٔفعٕب أْ ٔفزىس ؼُئًب وئٗ ِٓ أٔفعهُوف
 (6و4:4وى 3« )اهلل.

َّ ادلعُؼ يف لٍجٗ ثبٌسوػ، فمد َخٍََؿ و٘ى لهبدْز أْ َُاٍِّهؿ    فبٌرٌ ؽ
ًٖ وٖ ؽسفًب أو رسدَد آَبد زلفىغخ  ثً وضًنَٓ. فبخلٗؾ ٌُط فىسًا  وٖ لى

َّ يف اٌمٍت، َفٕؽ ٌٕب اخلٗؾ ثسوؽٗ وؽُبرٗ. وادلٕمبدوْ  ٘ى ادلاٍِّؿ لد ؽ
 ثسوػ اهلل ُ٘ أوٖد اهلل.

 ٘رٖ ٍ٘ ِؿطُبد َىَ ادلُٗد ٌٕب اٌُىَ!
ّٖب دخً اٌجىس إىل اٌؿبمل”ٔٗ ِؿسوف أٔٗ ْ ٌَ“ ًٗ ، اٖرار ِٓ ععدٔب ُ٘ى

َّ فُٗ ثىً ٍِئٗ أذلٍ، فُىٕٖب فُٗ و٘ى فُٕب: أزلًُب ٌٗ فئٔٗ فُٗ زنً »، ولد ؽ
(. وٌىٕٗ ؾبد فٕممٗ ؾًٍ اٌفهٍُت  3::)وى « وً ًِء اٌٗ٘ىد ععدًَب
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ًٗ زوؽبًُٔب متَّ  ّٖب فُٗ ِٓ خطبَب، وثؿد صٗصخ أَبَ لبَ ثٗ ُ٘ى ِٔ واٌمّّ ٌُزاَّؿ 
أذلٍ ِؽ اِة واٖثهٓ   خٗـٗ ٌُؾُب فُٗ، وحنٓ أَمًب حنُب فُٗ ثراد ادلًء

إْ أؽجين أؽهْد  »واٌسوػ اٌمدض. ْٔٗ ؽُش زنً ادلعُؼ زنً ادلًء أذلٍ: 
.ًٖ  (34:25)َى « زنفع وٍِٗ، وزنجٗ أيب، وإٌُٗ ٔييت، وؾٕدٖ ٔفٕؽ ِٕهص

َّ يف اجلعهد   ّٖب ؽ و٘ىرا، فبدلعُؼ ثمدز ِب وبْ فُٕب، ُوٕٖب فُٗ  ظىاء ٌَ
ّٖب لبَ ثٗ و ـبز يف اٌعّبء، ٌُزُ اٌمىي اٌرٌ لبٌٗ اٌمدَط ؾًٍ اْزق أو ٌَ

(، وأزهً 31:25)َى « أٔزُ يفَّ وأٔب فُىُ»َىؽٕب اٌسظىي ِٓ فُ ادلعُؼ: 
 ثبٌمىي ْثُٗ:

وب أًك أًت أيهب اآلة يفَّ وأًب فيك، ليكىًىا هن أيضًب واحمذًا  ك+ »
يكىًىا واحذًا كومب  لوأٔب لد أؾطُزهُ اٛد اٌرٌ أؾطُزين، فيٌب... 

)َى « حني واحذ. أًب فيهن وأًت يفَّ ليكىًىا ُهكوَّلني إىل واحذ. أًٌب
32:28-34) 

٘را ٘ى لّخ اٌٗ٘ىد واخلٗؾ، وغبَخ أشنبْ، وربط ادلعُؾُخ، وِٕزهً 
 غبَخ أٔعبْ.

اٌرٌ ثدأٔب ثٗ آَخ ثىٌط اٌسظىي لء اهلل همث أٌُط ٘را ؾُٕٗ ٘ى ظٗس وً 
 ٍمدَط َىؽٕب؟اٌرٌ اظُزؿٍٔٓ ٌٗ وً ِب أؾٍٕٗ ادلعُؼ ٌ

ًّٖ وهً   »+  أؽين ُزوجٖ  ٌدي أيب زثٕب َعىؼ ادلعُؼ، اٌرٌ ِٕٗ ُرعه
ؾؽًنح يف اٌعّىاد وؾًٍ اْزق. ٌىٍ َُؿطُىُ حبعت ٔغًَٕ رلدٖ، 

يحلَّ لأْ رزيَٖدوا ثبٌمىح ثسوؽٗ يف أٔعبْ اٌجبطٓ )أٔعبْ اجلدَد(، 
ُِزيٚظع املسيح ببإلميبى ـٍٚىْ و ُِزي ىْ يف احملجهخ،  يف لٍىثىُ، وأٔزُ 
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ؽ  رعزطُؿىا أْ ُرِدِزوىا ِؽ رتُؽ اٌمدَعٌن، ِب ٘ى اٌؿسق واٌطىي 
كي متتلئمىا إىل  لواٌؿّك واٌؿٍى، ورؿسفىا زلجخ ادلعُؼ اٌفبئمخ ادلؿسفخ، 

ّٖب ٔطٍت أو  كل هلء اهلل. ِٔ واٌمبدز أْ َفؿً وً ؼٍء، أوضس عدًا 
د يف اٌىُٕعخ يف ٔفزىس، حبعت اٌمىح )اٌسوػ( اٌ  رؿًّ فُٕب، ٌٗ اٛ
-25:4)أف « ادلعُؼ َعىؼ إىل رتُؽ أعُبي د٘س اٌد٘ىز. آِهٌن.

32) 
وٌُزىُ رؿٍّىْ، أَهب اِثبء وأخىح، أْ ؽٍىي اٌسوػ اٌمهدض َهىَ   
اخلّعٌن لد وفَّس يف رؿٍُّٕب وهترَجٕب ثبٌسوػ ِب رؿَّّٗ ؼؿت إظسائًُ يف أٌفٍ 

ض يف أٔعبْ اجلدَد ٌُط ظٕخ ومل َزؿَُّ. ٘ىرا ؽٍىي ادلعُؼ واٌسوػ اٌمد
 َّ زوػ »فمط لد و٘ت أٔعبْ رؿٍُُ احلك ووً ؼٍء، وّب لبي ادلعُؼ أ

ٍٖ٘ٗ ٌدخىي ٍِىىد 23:27)َى « احلك... َُسؼدوُ إىل رتُؽ احلك (  ثً أ
 اهلل!

اٌؿػخ رىىْ ِٕهغًب زوؽبًُٔب، َفززؼ ثٗ ادلعُؾٍ ؽُبرٗ، وسنزُ وٌُذ ٘رٖ 
 .آمـنيثٗ ؽُبرٗ. واٛد هلل. 

 السببع هي شهر يٌبير هي بذء األلفية الثبلثة هي هيالد املخلِّص()
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 “عمانوئيل الذي تفسريه اهلل معها”
 

٘ىرا ؾٖجس اٌسة ؾًٍ فُ إؼؿُبء إٌ  ؾٓ اٌفٍخ اجلدَدح اٌ  رسثطٕب ثٗ ِهٓ  
ْْ عؿً امسٗ َؽًن إىل ٘رٖ اٌؿٗلخ اٌ  رىطَّدد ثهٌن اهلل   خٗي ُِٗد ادلعُؼ ثي

ًٗ زظبٌخ اهلل ثً ؼافٗ ٌٕب. وٜرٖ اٌؿٗلخ اجلدَدح اٌ   وثُٕٕب مبُٗد ادلعُؼ، ؽبِ
ِٕٖب ثؿُدًا  زتٍهب ادلعُؼ إٌُٕب، ـبز اهلل يف ادلعُؼ ٘ى ؽُبرٕب، وثٗ مل ََُؿِد وً فسد 

 ؾٓ اهلل، فمد دخً اهلل ـُُّ ؽُبرٕب!
ْْ ـهبز   هبفيـجؼ وً واؽد ِٕٖب  َزؾٖسن وَىَعد، َفىس وَؿًّ! ٘را إ

ٍّٚٗ. ففٍ اٌٍؾػخ اٌ  ٔمجٍٗ فُهب ز٘ث ب وسلٍِّفهًب  ادلعُؼ ؽمًّب زئُط إشنبٕٔب وِى
ِهّب وٍَّفزٕب وإىل ظفه اٌدَ، ٕ٘ب رجهدأ   ،ثبظزؿداد اٌؽهبدح أِبَ وً إٌبض

ِٚٓ وعىد٘ب   احلُبح ادلعُؾُخ احلمُمُخ اٌ  َسأظهب ادلعُؼ وَدٚثس ؽسوزهب وَؤ
أْ َمىي أو َزىَُّ أو َُمٚسز أو َؿّهً.  ؽُش ٍَغي أٔعبْ إىل ادلعُؼ لجً 

وثهرٌه َهدخً    -فُىىْ ادلعُؼ ؽمًّب زنُب فُٕب وٌعٕب حنٓ اٌرَٓ حنُب ثؿد 
وأٔب لهد  »أٔعبْ يف رلبي اٌمىح اُٛدح وَروق وَسي رلد اهلل وزنط ثٗ: 

ْْ رىلَّف إؽعبض أٔعهبْ  33:28)َى « أؾطُزهُ اٛد اٌرٌ أؾطُزين (. فئ
ٗ ادلعُؼ، َزيوَّد أٔٗ لد خسط ِٓ رلهبي  هرٌ ألفبٖ ؾٍُثدفء رلد اهلل اٌ

وعىدٖ  ويف احلبي، إْ وبْ إًُِٔب، َزىلَّف وٖ َزؾٖسن أو َزىَُّ أو َدٚثس أو 
َّ َسرفؽ ؾٕٗ غطبء اٌمىح أذلُخ اٌ  رؿًّ ثىعىد ادلعهُؼ فمهط.    َعًن، وإ
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ّٖط احلبئط:  ٖ َؿٍُ أَهٓ  و»فُزاٖجط أٔعبْ يف احلُبح وَعًن وبْؾًّ َزٍ
ِٓ َزجؿين فٗ »(، 22:3 َى2« )ٗههخ أؾِّذ ؾُُٕههشنمٍ، ْْ اٌػٍّ َِ
 (23:9)َى « شنؽٍ يف اٌػٍّخ.

ٌٍّعُؼ، ٘ى اظزؿْٗ حبٚد ذارهٗ ٌؿّهً   “ ؾّبٔىئًُ”ٜرا ٔفهُ أْ ٌمت 
ادلعُؼ يف ؽُبح أٔعبْ وّىٚعٗ وِدٚثس ٔزؽٖجش ثٗ رؽٗجضٕب ثبحلُبح ٔفعهب. فبحلُبح 

ًٗ فُٕب ثىً ظٍطبٔٗ ِىٚعهًب وِدٚثسًا، ٖ “ اهلل ِؿٕب”أٌ “ ٔىئًُؾّب”ثدوْ  ؾبِ
رؿىد ؽُبح ِعُؾُخ أو ؽُبح يف اٌسة  إذ رىىْ فبلدح ٘دفهب، ثً فبلدح طسَمهب 

 وعفُٕخ رٗطّهب اِْىاط يف غُبة ُزٖثبهنب.
(، 7:25)َهى  « أٔب ٘ى اٌطسَك واحلهك واحلُهبح  »ٌرٌه لبي ادلعُؼ: 

َّ فهٗ   وادلعُؼ َزؽٖجش ٜ را اٌٍمت ؾٓ إؽعبض ثمسوزح وعىدٖ فُٕهب، وإ
أٔب ٘ى اٌْف واٌُبء، اٌجداَهخ  »طسَك ٌٕب وٖ ؽك وٖ ؽُبح. وأَمًب َمىي: 

(، وَزؽٖجش ٜرا اٌٍمت ؾٓ إؽعبض ثيذنُخ وعهىدٖ يف  9:2)زؤ « وإٌهبَخ
َّ فؾُبرٕب ٌٓ َىىْ ذلب ثداَخ وٌٓ رىىْ ذلب هنبَخ  ثً رىىْ ؽُبح  ؽُبرٕب، وإ
ِعطَّؾخ رعطُؼ اْزق، رطىَهب اَْبَ واٌعٌٕن، غًن ِعٖغٍخ يف ظغٗد 

 مط.احلُبح، وغًن ِٕمىؼخ ؾًٍ َد اهلل، وبٌٓع
٘را َُسؾجٕب ورنؿٍٕب ُٔساعؽ وعىدٔب وؽُبرٕب ؾًٍ أظبض وعهىد ادلعهُؼ   
ُِمًُّٖب ؾًٍ لدز ؾٍّٗ فُٕب وّىٚعٗ وِدٚثس وِؽًن وِؿٍُِّ: وُ ِهٖسح يف   فُٕب، 

ّٖهب    إٌهبز ٔ ٍغي إٌُٗ؟ ووُ ِٖسح يف اًٌٍُ ٔعزؽًنٖ؟ ووُ ِهٖسح ـهسخٕب ٌَ
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؟ ووُ ِٖسح ـّذ اٌسة (3)؟ ووُ ِٖسح ثىُٕب ِٓ إذنبٌٗ ٌٕب(2)أؽععٕب ثغُبثٗ
ِّٕب وأمطؿٕب ؾٓ اْوً واٌؽهسة  (4)ومل َُِغت ثىٍّخ ـُ ؟ ووُ ِٖسح ثبٌزبيل 

 ؟ؽ  َؿىد اٌسة إىل ثُزٗ اٌرٌ ُٖ٘يٖ ثبٌسوػ اٌمدض ٌعىٕبٖ
ب إخىح، لسأد يف لفخ زؤَب عىٌؽبْ أظزًن اٌجبوعهزبُٔخ،  هَ ،وٌٍؿغت

ّٖب غهس ذلب، لبي لّٓ ِب لبي:  َّ ادلعُؼ ٌَ أٔب اٌطسَهك  ”و ،“أًب عوبًىئيل”أ
  ذٌه زمبب ِٕر ؾؽسَٓ ظٕخ فمط، أٌ يف أَبِىُ ٘رٖ. إىل “واحلك واحلُبح

ِٓ َسَد  َِ ، “اهلل ِؿٕب”أْ َمىي: ٘را اٌُىَ َُٔفٗس ادلعُؼ أٔٗ ؾّبٔىئًُ إـساز 
 “.أٔب ِؿىُ”أو 

ّٚعٕب ٌٍزؿٍُّك ثٗ رؿٍُّمًب ثبحلُهبح ٌُُهدٚثس٘ب ٌٕهب    أِب ِؿىن ٘را؟ ِؿٕبٖ  ٔٗ َُؾ
ْْ ٘ى لبي ٌٕب ثئـساز:  ِٕٚهب أَمًب. وإ ، «أٔب ٘ى اٌطسَك واحلك واحلُهبح »وَؤ

ؿبمل فهرا ًٌنٖدٔب ِٓ ؽبي اٌزُٗ اٌرٌ ٔؿُؽٗ يف ؽُبح ختٍى ِٕٗ. فٗ َىعد يف اٌ
طسَك غًن ادلعُؼ، وٖ ؽك غًن ادلعُؼ، وٖ ؽُبح غًن ادلعُؼ! إجنٍُٗ ٘هى  
دزظٕب اًٌٍُ وإٌهبز، وامسٗ ٘ى رعجُؾٕب ولٖىرٕب وٍِغئب. فبٌفسخخ ثبظهُ  

ِ َّ ٗوًب والف َهدزأ  هادلعُؼ َعىؼ ِؿٕب٘ب: إِب أٔٗ َىعد يف احلبي، أو أ
َّْ ظؾبثخ ِٗئىخ حتُط ثٕب.  ؾٕٖب اخلطس، أو أ

َىىْ ادلعُؼ ِؿٕب، فٕؾٓ ألىي ِٓ عُػ ثيٌىَخ، ووً آٌخ ُرفهٖىة   أْ
                                                           

 ب ٔػٕهب أِسًا ثعُطًب.زمبب ثىرثخ خسعذ ِٓ أفىإ٘ب ثغًن ِجبٖح، ووٕٖ (2)
زمبب ثعجت غمت دتَّه ؾٍُٕب أو ؽمد أو ٔمّخ أو وؼبَخ أو اؾزداد ثبٌراد، واؾزّّٔب ذٌه  (3)

 ِٓ واعجبد احلُبح وإصجبرًب ٌٍراد.
 ثعجت أخطبء فبؽؽخ ظمطٕب فُهب، وأخطس٘ب إٌغبظخ ثىً أٔىاؾهب، وؾؽٕب يف اٌِٗجبٖح. (4)
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لٓدٔب ٖ رٕغؼ. فبحلُبح ِؽ ادلعُؼ ألىي ِٓ ادلىد، وادلىد ِؽ ادلعُؼ ٘ى 
ِٓ ؾٍُٕب!! َّ  ؽُبح أثدَخ!! فئْ وبْ ؾّبٔىئًُ ِؿٕب، ف

وً ٘را رنؿٍٕب ٔزؽٖجش أْ ٔىىْ ؾًٍ ِعزىي ؾّبٔىئُهً، ِعهزىي   
ادلعُؼ فُٕب. ٔدٚثس ٌٗ وخنطط ؤعههس ؤفهٍٍِّ    اٌىعىد ِؽ ادلعُؼ ووعىد

ْْ زحبٕب ادلعُؼ، زحبٕب احلُبح. وإذا وَّهذ   ؤفىَ ؤعغد اًٌٍُ وإٌهبز. فئ
 ٔفىظٕب وِب ثٍغٕبٖ، فؾُبرٕب ٌٓ رعبوٌ اٌطؿبَ اٌرٌ ٔيوٍٗ.

ُِهٖسح    َّ رىثهخ  ْْ وٕٖب لد أغمجٕب ادلعُؼ ثىعس وـبَبٖ، فٗ َىعد إ أِب إ
ب واظزؿطبف اهلل ثفٍىاد ِزىارسح وررًٌُّ ٔفعٍ ورعهجُؼ  واؾزساف ثبخلطبَ

ؽصَٓ ِعزّس، ؽ  َزؿطَّف اهلل ؾًٍ عجٍزٗ وَسفؽ ؾٕهب غمجٗ، ْْ ادلعُؼ 
ًِّ اخلطبَب ثزىٗظط ـٍُجٗ ودِهٗ. فهٗ    وظُط ِمزدز حُبْىُ لدزرٗ ؾًٍ َؽ
رىعد خطُخ َؾِعسح ؾٍُٗ أْ زنٍّهب، فهى اٌمبئً ثفّٗ اٌطب٘س: وً خطُهخ  

 (.42:23ِذ ) َُغفس ٌٍٕبض ِب ؾدا اٌزغدَف ؾًٍ اٌسوػ اٌمدضوجتدَف 
أِب إٌفُؾخ اٌر٘جُخ يف اٌزؿبًِ ِؽ ادلعُؼ وزوؽٗ، فهٍ ؼدح أٖزجهبٖ  
ٌىً ِب شنط وـبَبٖ. ْْ وعس أَخ وـُخ ِؿٕبٖ إٔٔب لهد أؾطُٕهب غهسٔهب    
ٌٍّعُؼ، واخنسظٕب ؾٓ رمدَط امسٗ، إذ يف احلبي َٕطفئ اٌهسوػ اٌمهدض:   

(  فٗ َؿًّ وٖ َعهزغُت،  41:5)أف « ىا زوػ اهلل اٌمدوضوٖ ُرؾصٔ»
َّ إذا رطٖهس ُ٘ىٍٗ فُٕب ثبٌؿجبدح ادلٕعؾمخ واٌزىثخ  ٖ ثبٌفساؿ وٖ ثبٌٕؾُت، إ

اٌفبدلخ واٌفّّ اٌطىًَ. أِب اٌرَٓ أثطٍىا اٌؿجبدح وا٘زّىا ثٕؽبطبد أخسي، 
 أَ٘ب وبٔذ، فٍٓ َزرٖولىا ادلعُؼ.
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سح أْ َعىٕهب اٌسوػ اٌمدض أو َزىافهك ِؿههب   ؾعًْن ؾًٍ إٌفط ادلزىٚج
ادلعُؼ. فبٌؿىدح إىل اٌطفىٌخ وطهبزهتب ووداؾزهب ورىالؿهب ٍ٘ اٌ  دتٚههد  
ٌُعىىن اٌسوػ اٌمدض وؽٍىي ادلعُؼ. ؾًٍ أْ لبِخ اٌطفىٌخ وبئٕخ يف وهً  
إٔعبْ، سلزجئخ يف أؾّبق إٌفط، أهصوِد ثعجت طغُبْ اٌمبِبد اْخهسي  

د أٔعبْ أْ َعزؾُُهب، حتُب ورصد٘س ؾًٍ ـىد ادلعهُؼ  وخجضهب. فٍى أزا
إْ مل »وفؿً اٌىٍّخ. وؾًٍ ٘را اْظبض لبي ادلعهُؼ وـهُٖزٗ اٌر٘جُهخ:    
)ِهذ  « رسعؿىا ورفًنوا ِضً اْوٖد فٍٓ ردخٍىا ٍِىهىد اٌعهّىاد  

(. فهرٖ ٍ٘ اٌمبِخ اٌىؽُدح يف ؽُبح أٔعبْ اٌ  رزىافك ِؽ عهٗي  4:29
. ٖ غػ وٖ ورة وٖ خداؼ وٖ ِىس وٖ وَّّبء ادلٍىىد واٌعبوٓ فُٗ

وٖ دٔط، ِؽ ؽت وثعبطخ ووداؾخ وارمبؼ، ِؽ صمخ وزعبء وإشنبْ. وٌىٖ 
 ،أْ وً إٔعبْ فُٗ ٘رٖ اٌمبِخ لبئّخ ٔبئّخ، ِب طٍت ادلعُؼ ثئحلبػ أْ ٔؿىد

دؾهىا اْوٖد  »اٌىً ثٗ اظزضٕبء، إىل ٘رٖ اٌمبِخ ادلزؿب٘دح ِؽ ادلعُؼ واهلل: 
(، :25:2)ِذ « ْ إيلَّ وٖ دتٕؿىُ٘ ْْ دلضً ٘ؤٖء ٍِىىد اٌعّىادَيرى
ْين ألىي ٌىُ إْ ِٗئىزهُ يف اٌعّىاد وً ؽٌن َٕػهسوْ وعهٗ أيب   »

 (21:29)ِذ « اٌرٌ يف اٌعّىاد.
  َّ ورؿٖغجُذ َىَ لسأُد يف لفخ فُجهٍ ؾجد ادلعُؼ يف ٌمبئهب ثُعهىؼ، أ

وعهٗ  ”؟ فمبٌذ: “ِبذا رسَٓ”ب: ، مث ظيذل“أػسٌ إيلَّ...”ادلعُؼ ظيذلب: 
رتدُد يف ِىبين، فٓوي ِسح أدزوُذ يف إشنبين وِؿسف  أْ رزىافك “!! طفً

اٌْى٘خ يف عٗذلب ورلد٘ب ِؽ اٌطفىٌخ. و٘را ٘ى اٌَؿَغت، وهً اٌَؿَغهت،   
؟ وٌىٖ أْ زة ادلٍىىد ثىعٗ طفً، ِهب َلَفهَس   “!ؾغُجًب”أٌُط أْ امسٗ 
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ًٖ وبٔىا أو ٔعبًء.اٌداخٌٍن إىل ادلٍىىد ؾًٍ اْطف  بي زعب
ٍٕ٘ٚب حلٍىي ادلعهُؼ يف   فسوػ اٌطفىٌخ وثساءهتب وطهبزهتب فُٕب ٍ٘ اٌ  رؤ

 لٍىثٕب واٖؽزفبظ ثؿؽسح اٌسوػ اٌمدض!
فُب ٌفسؽخ اٌجؽسَخ أْ َدخٍهب َىَ ُِٗد ادلعُؼ ًِء اٌٗ٘ىد يف لبِهخ  

ٍٕ٘ٚب اٌطفىٌخ، ٌززيٖظط ٘رٖ اٌمبِخ يف خٍمزٕب اجلدَدح ذخًنح ؽُٖخ ِ ٍىىرُخ رؤ
حلٍىي ادلعُؼ فُٕب وؼسوزٕب ِؽ اِة وادلعُؼ، دتهُدًا حلُبح دائّخ ِؽ ادلعُؼ 
واهلل اِة يف ٍِىىرٗ اْثدٌ، وٌٕىىْ لدَعٌن وثٗ ٌىَ لٖداَ اِة يف احملجخ 
دلدػ رلد ٔؿّزٗ اٌ  أٔؿُ ٜب ؾٍُٕب يف احملجىة! واىزض ِٗئىٍ أِهبٍِ،  

 بِخ ادلٗئىخ.ْْ لبِخ اٌطفىٌخ أؾًٍ ِٓ ل
ؾٖسفزهُ امَسهه وظهُيؾٚسفهُ،   »وذلرٖ اٌمبِخ رىٖظً ادلعُؼ ٌدي اِة: 

(. وً٘ 37:28)َى « ٌُىىْ فُهُ احلت اٌرٌ أؽججزين ثٗ، وأوىْ أٔب فُهُ
َّ إذا وٕٖب ثمبِخ اٌطفً اٌرٌ ثٗ ٔفهسؿ   شنىٓ أْ َٕعىت ؽت اِة فُٕب إ

أذلٍ اٌفٖؿبي فُٕهب، أؾطبٔهب   ؟ فجهرا احلت اْثىٌ “َب َأَثب اِة”لبئٌٍن: 
ادلعُؼ وـُخ زلجخ اْؾداء! فجغًن فبؾٍُخ ؽت اهلل فُٕب َعزؾًُ ؾٍُٕب أْ حنت 
أؾداءٔب وٖ ؽ  إخىرٕب. ْْ زلجخ اْؾداء ٍ٘ ِٓ ؾًّ اهلل وؽدٖ، و٘هٍ  
ذاد احملجخ اٌ  ؼغٍذ لٍت اِة ِٓ عهخ اٌؿبمل ادلغمىة ؾٍُٗ، فيزظهً  

ًٖ ؾًٍ اٌفٍُت  ِٓ َؤِٓ ثٗ، ثً رىىْ ٌهٗ  »اثٕٗ ِجرو َِ ٌىٍ ٖ َهٍه وً 
(. ففبز ادلعُؼ واظطخ احلهت أذلهٍ ؾٍهً    27:4)َى « احلُبح اْثدَخ

اٌفٍُت، فدخٍِذ ٘رٖ اٌجرزح، ثرزح احلت أذلٍ إىل اٌؿبمل، ثىاظطخ أشنبْ 
ثبدلفٍىة، ومتَّ ظؤاي ادلعُؼ أْ َىىْ فُٕب احلت اْثىٌ اٌرٌ أؽٖت ثهٗ  
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َٓ احملجىة. ففسٔب ٜرا احلت أؽٖجبء وزلجهىثٌن واٍُمهخ   اُِة ادلعَُؼ اٖ ث
ُِٕؿُ ؾٍُهب، حنت رلبًٔب اٌرٌ زنجٕب واٌرٌ ٖ زنجٕب.  عدَدح 

ٍَ امسٗ  ، ٘ىرا أمسبٖ اٌسوػ ؾًٍ “ؾغُجًب”فُب ٌٍُّٗد اٌؿغُت ٌٍرٌ ُدٔؾ
« ٘ب اٌؿرزاء حتجً ورٍد اثًٕب وردؾى امسٗ ؾّبٔىئًُ» واًل:أفُ إؼؿُبء َىَ لبي 

ْٔٗ َىٌَد ٌٕب وٌْد ؤُؿَطً اثًٕب... وَُهدَؾً امسهٗ:   »(، مث لبي: 25:8)إغ 
(. واٌُىَ لد متَّ ::7)إغ « ؾغُجًب ِؽًنًا، إذلًب لدَسًا، أثًب أثدًَب، زئُط اٌعَٗ

 ٘را اٌرٌ لًُ يف ِعبِؿىُ!!!
 (4/4/4444ليلة عيذ امليالد اجمليذ )
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 اخلتان

 peritšmnw) أ ( يؼىن انكهًح: 
 “ٌقطغ دائشًٌّا”جحءش ٘صٖ جٌىٍّس يف جْزخ جٌُىٔحين جٌمسمي دبوىن  - 1
ََِػً  .«ذقهٍى انؼُة»وجؼطرسِص يف ِوىن  .«حيز دائشًٌّا نهقطغ»أو  وٌوً 

جٌطخ هٕسِح شرَّٗ ٔفؽٗ ذحٌىطِس وضلٓ جْغظحْ، وأْ جِخ َمٍُِّ جْغظاحْ  
 يت ذػّط أوػط، ئشحضز غًن ِرحشطز ئىل جخلطحْ جٌطوحٍ.ٌطأ

)جحلىُُ جٌُىٔحين جٌشهًن( ئىل جخلطحْ ذىػاى    “جؼططجذى”وَشًن  - 2
ذظفطٗ هحزز َهىزَس ِأذىشز ِٓ ِظط. وٌىٓ ٘صج أِط غًن طحُح، وشٌاه  
ِٓ ضرمًَّ ِٓ شاود   َِ دبمحضٔس جْطحح  جخلحِػ ِٓ َشىم جٌمحتً ئْ ذطحْ 

 هٓ جٌشود. نشفغ ػاس يصشْضزْ وحْ َىِثص ئؼطجتًُ لرً هرىض ج
 )ب( اخلراٌ يف انؼهذ انقذمي:

ولحي جهلل ٔذطجُُ٘: وأِاح أٔاص   »(: 17)ضىىَٓ  أصم انطقش: - 1
فطحفق ههسٌ. أَٔص ؤؽٍه ِٓ ذوسن يف أجُحذلُ. ٘صج ٘ى ههسٌ جٌاصٌ  
ربفلىٔٗ ذُين وذُٕىُ وذٌن ٔؽٍه ِٓ ذوسن. َُرنت ِإىُ واً شواط.    

َ    فطرطٕىْ يف حلُ غطٌطىُ. فُىىْ هِٗس ههس ذُين وذُٕىُ. جذٓ شبحُٔس أَاح
ُّ شوط  يف أجُحٌىُ. َوٌُِس جٌرُص وجدُلرطحم ذفؼس ِٓ وً جذآ   خينت ِٕىُ و
غطَد ٌُػ ِٓ ٔؽٍه. خينت ذطحًٔح وٌُس ذُطه وجدلرطحم ذفؼطه. فُىاىْ  

غطٌطٗ  ههسٌ يف حلّىُ ههسًج أذسَِّح. وأِح جٌصوط جْغٍف جٌصٌ ٖ َُرَطٓ يف حلُ
 (14 - 9: 17)ضه  «فطمـن ضٍه جٌٕفػ ِٓ شورهح. ئٔٗ لس ٔىع ههسٌ.
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وذصٌه فحخلطحْ وحْ دبػحذس أوي هِٗس ههس شرظٍ هًٍ ِؽطىي جٌوٗلس 
 ٍِّ ههاس  ”جٌسجذٍُس غًن جدلٕلىضز ذٌن جهلل وذٌن وً فطز يف شود جهلل. وُؼ

 (.8: 7)أم  “جخلطحْ
ٌٕٔؽحْ فحؽاد، ذاً   وٌىٓ صلس جٌوهس جٌمسمي َؽطرسَ جخلطحْ ٌُػ 

أٌ غاًن   “غٍفحء”وٌٍشجط أَؼًح ححؼرًح أْ جٌشجطز جدلغطوؼس جسَسًج ضوطّّ 
سلطىٔس )غًن ِمسَّؼس( ِوٕىَِّح دلسَّز غٗظ ؼٕىجش، حُع َوطّّ واً شبط٘اح   

أٌ صلؽًح ٖ َُإوً، ذً َُـط . ويف جٌؽٕس جٌطجذوس ربؽد جٌشجطز  “أغٍف”
ىط، وذوس شٌاه يف جٌؽإس   ِمسَّؼس ذوسِح َمسَ ؿطحهح ٌٍطخ وطمسِس ش
ًٖ هًٍ جٔٔؽحْ وِمسَّؼس:  جخلحِؽس ربؽد حٗ

وِىت زذٍطُ جْضع وغطؼطُ وً شجطز ٌٍـوحَ ربؽارىْ شبط٘اح   + »
غطٌطهح. غٗظ ؼٌٕن ضىىْ ٌىُ غٍفحء. ٖ َإوً ِٕهح. ويف جٌؽإس  

ضأوٍىْ  جٌطجذوس َىىْ وً شبط٘ح ُلسؼًح ٌطّجُس جٌطخ. ويف جٌؽٕس جخلحِؽس
 (25 - 23: 19)ٖ  «ٌىُ غٍطهح. أٔح جٌطخ ئذلىُ. شبط٘ح. ٌطعَس

وجدلوىن ٕ٘ح َٕظّد هًٍ ربىًَ جٌشجطز ِٓ غطغ أضػٍ )شُـحين( هٍُٗ 
ُْوىل، ئىل غطغ مسحوٌ )ِمسَّغ( حٍَّص هٍُٗ جٌّّوس. ووأهنح هٍُّاس   جٌٍوٕس ج
جحس ٌٍشُـحْ سبحًِح وحٌصٌ حيطِّّٗ جٌـمػ يف جدلوّىزَس، ضٕطمً ذٗ جخلٍُمس ِٓ 

 جٌشُـحْ ئىل ِوؽىط جهلل. ِوؽىط
و٘صج َطؼح أوػط يف لظس ِىؼً وظوجطٗ طفىضز وجذٕهح جٌرىط جٌاصٌ  
ذطٕطٗ يف جٌـطَك ئىل ِظط ٌطّٕن هٕٗ جذلٗن، ووحْ زَ ذطحٔطٗ هًٍ ضجٍُاٗ  

فحٔفهَّ هٕٗ، حُٕثص لحٌص: هطَػ »انرصاقّ تانشب )جٌمحتّطٌن( هِٗس هًٍ 
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 (26: 4)ذط  «زَ ِٓ أجً جخلطحْ.
يف جٌٍغس جٌؽحُِس )جِضجُِس( جٌمسدياس ضفُاس    “ذطحٔس”ق أْ وٍّس وجدُلَٗح

، ولس جؼطوٍّص وصٌه ِٕص جٌمطْ “جٌوطَػ”، أو ِوىن “لـن جٌغٍفس”ِوىن 
جٌطجذن هشط لرً جدلُٗز ذحهطرحض أْ جخلطحٔس ٍ٘ هِٗس أو ؿمػ جٌعوجؼ. ولاس  

ىآ  ، وٌ“جٌوطَػ”٘ى  “جخلنت”جضلسضش ٘صٖ جدلطجزفس ئىل جٌٍغس جٌوطذُس فا
 دبفهىَ جٌوطَػ جٌـح٘ط، أٌ جٌصٌ جٔفه هٕٗ جٌشُـحْ ذمـن غٍفس جٌٕجحؼس.

ويف أوجذط جٌوظط جٌُهىزٌ جلطظطش جخلطحٔس ججلؽاسَس هٍاً ِفهاىَ    
جٌسذىي يف شود جهلل )وشود جذطحضٖ جهلل وضعوجٗ ٌٕفؽٗ وحذٓ ذىط(، ولس 

حاس  جلططذص جخلطحٔس ذأذص جٖؼُ ججلسَس جٌصٌ ٍَعَ أْ َىىْ ِـحذمًح ٖؼُ أ
 أفطجز أؼطضٗ ئِوحًٔح يف ضروُس جٌـفً ٌشود جهلل.

ووحْ ٘صج جٌـمػ، هًٍ جٌوّىَ، يف غحَس جْمهُاس ذحٌٕؽارس ٌٍُهاىزٌ    
جدلرٍض ٌشورٗ وئذلٗ، ٌسضجس أٔٗ وحْ َهىْ جسِّج هًٍ جٔٔؽحْ جٌُهىزٌ أْ 
َؽطشهس يف ؼرًُ ضىًُّ ذطحٔطٗ ْْ ِىش جٌُهىزٌ ذسوْ ذطحٔاس ِوٕاحٖ   

 ًِنجظ شود جهلل.جحلطِحْ جْذسٌ ِٓ 
 دخىل طقش اخلراٌ يف ششٌؼح يىصى يشذثطًا تانفصح: - 2

ولحي جٌطخ دلىؼً و٘حضوْ ٘صٖ فطَؼس جٌفظح: وً جذٓ غطَد ٖ َأوً 
ِٕٗ، وٌىٓ وً هرس ِرطحم ذحٌفؼس زبطٕٗ مث َأوً ِٕٗ. جٌٕاعًَ وجْجاًن ٖ  

 َأوْٗ ِٕٗ.
ًٗ يف  وٕ٘ح جذطسأ جخلطحْ َأذص طىضز ؿمؽُس زلؼس وَطعحع  لٍاُ  ًٗ لٍاُ
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جٌطمٍُس جٌُهىزٌ ِٓ وػوٗ جْطًُ ووِٗس ههس ذحطس ذٌن جهلل ووً فاطز  
هًٍ جدلؽطىي جٌطوحٍ وجٔديحين حبؽد جٌططضُد جٌصٌ وػوٗ جهلل ِن ئذاطجُُ٘،  

 حُع ئذطجُُ٘ ٘ى ِطوع ئديحْ وٌُػ ِطوع ؿمػ يف جٌىطحخ جدلمسَّغ ذوهسَٗ.
 اخلطأ انزي وقغ فٍّ انرقهٍذ انٍهىدي  - 3

 صىص أصم اخلراٌ ويضرىاِ انشوحً:خب
ُُِْ غًن  وجػح ِٓ جدلٕحظهحش جٌيت حسغص يف ذسجَس جٌرشحضز ذحٔصلًُ ذٌن ج
جدلرطىٌٔن، أْ جٌفىط جٌُهىزٌ وحْ لس ضعحع  سبحًِح هٓ ِفهاىَ جخلطاحْ   
جٌطوحٍ وِظسضٖ جْطًُ، و٘ى ئذطجُُ٘، ئش كٕىج أْ رلطز جٌوِٗس يف جٌٍحُ 

وجضلسض لىٌَ ِٓ جٌُهاىز  »ىؼً وٌُػ ئذطجُُ٘: ٍ٘ جخلطحْ، وأٔٗ ِٓ وػن ِ
ٖ ديىٕىُ أْ إٌ مل ختررُىا حضة ػادج يىصى وجوٍىج َوٍِّّىْ جٔذىز أٔٗ 

ولس ُأذّّوج هٕه أٔه ضوٍُِّ صبُن جٌُهىز جٌاصَٓ  »(، 1: 15)أم  «زبٍظىج
ًٗ أْ ٖ خيطٕاىج أوٖز٘اُ وٖ َؽاٍىىج     ُُِْ جٖضضسجز هٓ ِىؼً لحت ذٌن ج

 (21: 21)أم  «حؽد جٌوىجتس.
 انشب ٌضىع ٌصحح وضغ اخلراٌ أَّ يٍ إتشاٍْى ونٍش يٍ يىصى:

وجػح جسِّج أْ جٌطخ َؽىم دلح ِٓ حُحز جٌُهىز وضفىًنُ٘ وسبؽُّاىهُ  
ذـمػ جخلطحْ أهنُ وحٔىج لس جضلطفىج جضلطجفًح أوُسًج هآ ِوٕاحٖ وِظاسضٖ    

ُ »جْطٍٍ، ٌصٌه صلسٖ َظحح ٘صج جٌطمٍُس ذمىٌٗ:  : أجحخ َؽىم ولحي ذلا
ًٗ وجحسًج هٍّص فططوجَّرىْ صبُوًح )شفحء ِطَغ ذُص حؽسج  ِاطَغ   -هّ

نٍش أَّ يٍ يىصى تم ينٍ  ؼٕس(، ذلصج أهـحوُ ِىؼً جخلطحْ،  38جٌا 
ففٍ جٌؽرص زبطٕىْ جٔٔؽحْ، فاْ وحْ جٔٔؽاحْ َمراً    اَتاء )إتشاٍْى(،
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جخلطحْ )ؿمػ ئذطجٍُّ٘ مث ِىؼىٌ( يف جٌؽرص )وجٌؽرص ؿمػ أُ٘ ئش لس 
َّ ْين ضضَّ شنفٍد  رٗ جهلل ٔفؽٗ( ٌثٗ ََُٕمغ ٔحِىغ ِىؼً، أفطؽرـىْ هٍ

 (24 - 21: 7)َى  «يف جٌؽرص؟ ٖ ربىّىج حؽد جٌلح٘ط!إَضاًَا كهّ 
وٕ٘ح َشًن جٌطخ ئشحضز يف غحَس جٌىػى  وجٌوّك أْ جخلطحْ جٌصٌ واحْ  
هِٗس ذحضجُس ٖضضرحؽ ضوحٍ زجذٍٍ ذٌن جهلل وجٔٔؽحْ هٕس جِذحء، طاحض  

جْجُحي جدلطأذطز، وذظىطًح ِٓ ذوس ِىؼً، رلطَّز هِٗاس ذحضجُاس   هٕس 
ذىفًح ِٓ ٔمغ ٔحِىغ ِىؼً وٌُػ ٖلططجخ ضوحٍ أو لٍيب ئىل جهلل: ووهس 

 هٗلس ئذلُس وجٌطظحق.
َورِّط هٕٗ جٌطخ:  “وٍّس”وشفحء جٌطخ دلطَغ جٌػّحين وجٌػٗغٌن ؼٕس ذا

جٌشحفُس شفحًء وٍُِّح أهًٍ . وٕ٘ح جيوً جٌطخ وٍّطٗ «ْين شفُص ئٔؽحًٔح وٍٗ»
ِٓ ِؽطىي جخلطحْ، أٌ ذحهطرحض جخلطحْ شفحًء جعتُِّح ذحٌٕؽرس ٌٍشفحء جٌىٍِّاٍ  

ضوحُِّاح   جٌصٌ طٕوٗ جٌطخ ِن جدلطع جدلعِٓ ْٔٗ غفط ذـحَحٖ وشفحٖ، أٌ شفحٖ
ًٖ مث جؽسَِّح!! يف حٌن أْ جخلطحْ وحْ َفُس جٌشفحء ججلؽسٌ وحؽد.  أو

حش هٓ لُّس جخلطحْ يف ٔلط جدلؽُح ذحٌٕؽارس  و٘ىصج ضىشف ٌٕح ٘صٖ جَِ
ٍِّٗ ٌٕح. فحخلطحْ يف ِؼاّىٔٗ   ٌٍوًّ جخلٗطٍ جٌصٌ ٔاعي ِٓ جٌؽّحء ٌُى
جٌىٍٍِّ هًٍ ِسي جٌوهس جٌمسمي وحْ يف ٔلط جٌطخ هِٗس جضضرحؽ ذٌن جٔٔؽحْ 
ُِّ شطوؿهح جٌطوحُس جٌسجذٍُاس، فحضلظاطش يف    وجهلل، هجع جٔٔؽحْ أْ َط

فمؾ، وذصٌه فمسش هٍّهح جٌشفحتٍ جٌىٍٍِّ أو جخلٗطٍ. حسوز٘ح ججلؽسَس 
َّ ِطَغ جٌػّحين وجٌػٗغٌن ؼٕس ِـطوحًح هحجعًج ِن أٔٗ سلاطنت!!   و٘ىصج ك
ووحْ ِفطوػًح أْ جذططحٔٗ َُسذٍٗ ػّٓ وهس جهلل جٌصٌ َؼّٓ ٌٗ جٌشفحء، أو 
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ًٗ وشٌه ئْ وحْ َـُن أوجِطٖ ووطحَحٖ.  ضدبح َؼّٓ ٌٗ هسَ جدلطع أط
 نشوحً انؼًٍق نهخراٌ يف انؼهذ انقذمي:املؼىن ا

 ُغْهفح انشفرني:
مل َىٓ جخلطحْ َمطظط فمؾ يف ِوٕحٖ جٌوُّك هًٍ أهؼاحء جٌطاصوًن يف   

أغهف وُف َؽّوين فطهىْ وأٔح »جٔٔؽحْ، فٕحٓ ٔؽّن ِىؼً َمىي هلل: 
 (33و 12: 6)ذط  «)أٌ غًن سلطىْ جٌشفطٌن(.انشفرني 
ٌفُ، وذحٌطحيل ػوف جٌفُ وجٌٍؽحْ هٓ جٌشفطٌن ضفُس صلحؼس ج “غهفح”وٕ٘ح 

جٌٕـك ذألىجي جهلل جدلمسَّؼس، فطأيت جٌىٍّحش ػوُفس أو ِطٍوػّس أو ذحؿثاس!!  
فمٍص وًَ يل ئين ٍ٘ىص ْين ئٔؽاحْ  »و٘صج حيمِّمٗ ئشوُحء جٌٕيب ذىػى : 

صلػ جٌشفطٌن، وأٔح ؼحوٓ ذٌن شود صلػ جٌشفطٌن، ْْ هُينَّ لس ضأضح جدلٍه 
ئيلَّ وجحس ِٓ جٌؽَّطجفُُ وذُسٖ صبطز لس أذص٘ح دبٍمؾ ِٓ ضخ ججلٕىز. فـحض 

هًٍ جدلصذح وِػَّ هبح فٍّ ولحي: ئْ ٘صٖ لس ِؽَّص شفطُه فحُٔطعم ئشباه  
 (7 - 5: 6)ئؾ  «وُوفِّط هٓ ذـُطه.
 ُغهفح اَراٌ:

إٌ ِٓ أوٍِّّهُ وأٔصضُ٘ فُؽّوىج. ٘اح  »ؤؽّن ئضُِح جٌٕيب َمىي هلل: 
فٗ َمسضوْ أْ َظغىج. ٘ح ئْ وٍّس جٌطخ طحضش )غًن سلطىٔس( أرهنى غهفاء 

 (13: 6)ئض  «ذلُ هحضًج، ٖ َُؽطوْ هبح.
 ُغْهفح انقهىب:

وصٌه ئضُِح جٌٕيب َطذؾ ذٌن ؿهحضز جٌمٍد وضػحء جهلل ضذـًح شاسَسًج يف  
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 ضورًن ذطحٔس جٌمٍد وضفن صلحؼحضٗ.
ُُ ُأوضشٍ جذططٕىج ٌٍطخ وجٔاعهىج ُغَطي لٍىذىُ َح ضجحي َهىشج وؼىحْ+ »

 (4: 4)ئض  «ٌثٗ خيطؼ وٕحض غُلٍ.
 .«اخررُىا نهشب»وَٗحق ٕ٘ح ئْ أضُِح جٌٕيب َؼُف جخلطحٔس حلؽحخ جهلل 

ُّك أوػط يف جدلوىن جٌٗ٘ىيت ٌٍرطحٔس ووًّ ئذلٍ أو ؿماػ ضوحاٍ    وٕ٘ح ضو
ططف، فهى ئْ وحْ َُجطي يف حلُ ججلؽس فهى ديطس ئىل جٌمٍد وجٌؼاًّن  

 وَىؿس جٌظٍس ذحهلل!!
طٍس جخلطحٔس يف جٌٍحُ ذحٌـحهس هلل َشسِّز هٍُٗ ِىؼً ِٕص جٌراسء  وئزضجن 

 (16: 13)ضع  «فحذطٕىج غطٌس لٍىذىُ وٖ ضظٍِّرىج ضلحذىُ.»
وَوىز ِىؼً أَؼًح وَىشف هٓ ِوىن ؼطٌِّ ضظىُّيف هُّك ٌٍغحَس ٌٍرطحْ 
جٌمٍيب ووًّ ضوحٍ َطُ يف جخلفحء جبط  جٌمٍد ٔفؽٗ جط  زلراس أذاسٌ:   

ه لٍره ولٍد ٔؽٍه ٌىٍ ربد جٌطخ ئذله ِآ واً   وخينت جٌطخ ئذل»
أ٘اىجء  (. و٘صج َفُس ضفن وً 6: 33)ضع  «لٍره وِٓ وً ٔفؽه ٌطحُح

 وشهىجش وضوٍُّمحش جٌمٍد ذىً شٍء يف جٌسُٔح فُظًن جٌمٍد وٍٗ ٌٍطخ!!
ؤؽّن أَؼًح ِٓ جٌشهُس جؼطفحٔىغ أحس جٌشّحِؽس جٌؽروس، و٘ى َٕماً  

هس جٌمسمي جٌصٌ وضغٗ جْضمُحء جدلرطاحضوْ  ٌٕح طىضز هٓ ِفهىَ جخلطحْ يف جٌو
َاح ُلؽاحز   »جٌصَٓ لرٍىج جٌطو  جٌمسغ وجٔديحْ ذحدلؽُح، وشٌه هٕس لىٌٗ: 

أٔطُ زجتًّح ضماحوِىْ جٌاطو    وغري املخرىَني تانقهىب واَراٌ. جٌطلحخ 
 (51: 7)أم  «جٌمسغ.
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و٘ىصج َطؼح أِحِٕح ِمسجض هّك ِوىن جخلطحٔس جٌطوحٍ يف جٌوهس جٌماسمي.  
حخلطحْ فهّىٖ أٔٗ ٌُػ رلطز هِٗس يف حلُ أهؼحء جٌطصوًن ذمـان غٍفاس   ف

جٌصوط، ذً َطوسي شٌه ئىل جٌشفحٖ وجِشجْ وجٌمٍىخ. فأهؼحء جٔٔؽحْ وٍهح 
شجش غٍفس، أٌ شجش غـحء جٍسٌ ديٕوهح ِٓ جٔحؽحغ وجٖؼطجحذس، وربطحؼ 

 ئىل ذطحٔس!!
ووٍّطاٗ، حُاع    فحٌشفحٖ جٌغٍفحء ٖ ضؽطـُن أْ ضرشط ذحؼُ جهلل ولىضٗ

جٌغٍفس ٕ٘ح ضفُس جٌٕجحؼس. ِىؼً وحْ حيػ ذأْ شفطُٗ وحٔطاح غٍفاحوضٌن.   
ئشوُحء جٌٕيب وصٌه. ِٓ ٕ٘ح وحْ جٔحؽحغ جٌوُّك ذححلحجاس ئىل جٌاطـهًن   

 ذحٌسَ أو ذحٌٕحض...
ووصٌه جِشجْ جٌغٍفحء، َظفهح ئضُِح جٌٕيب ذأهنح ٖ ضؽطـُن أْ ضظغٍ ئىل 

ضظًن وٍّس جٌطخ ووأهنح هاحض، ضطححشاً    وٍّس جٌطخ وٖ أْ ربططِهح ئش
 مسحهٗ، وئشج مسوطهح ٖ ضؽطُّ هبح!!

أِح جٌشهُس جؼطفحٔىغ فُىشف ٌٕح هٓ ِفهىَ جٌمٍاد جْغٍاف غاًن    
جدلرطىْ ذأٔٗ َمحوَ جٌطو  جٌمسغ، أٌ ضو  جٌمسجؼس وجٌـهحضز، وأْ ٕ٘احن  
س هٗلس حطُّس ذٌن جٌمٍد جْغٍف وجْشْ جٌغٍفحء: فغٍفس جٌمٍد ضٕشة غٍفا 

 جْشْ، وغٍفس جْشْ ضٕشة غٍفس جٌمٍد.
أِح جٌغٍفس فهٍ ضطِع ئىل جٌغٗف جٌٍحٍّ، جٌصٌ جيوً جٌمٍاد وجِشجْ  
وجٌشفحٖ حؽحؼس ٌٍشهىز وجٌٍصز وجٌٕجحؼس وجٖٔفواحي ذاحٌغطجتع جٌٍحُّاس    

 جحلُىجُٔس، فطٕظسَّ هٓ وً ِح ٘ى ؿح٘ط وِمسَّغ وضوحٍ! ...
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وهس جٌمسمي أْ ؿمػ جخلطحْ وحْ ئشْ، فىحْ ِوطوفًح ٌسي جٌطوحٌُن يف جٌ
ًٗ ضوحُِّح َشًن ئىل لـن شهىز جٌٕجحؼس دبفهىِهح جدلطؽن، ٌُػ ِٓ هؼى  هّ
جٌصوط فحؽد، ذً وِٓ جٌمٍد وجْشْ وجٌشفحٖ وِٓ جٔٔؽحْ وٍٗ، حاىت  
َطـهَّط وَىىْ لطَرًح ِٓ جهلل ِطهُثًح ٌؽّحم وٍّطٗ وجٌٕـك هبح وجٌشهحزز ذلاح.  

وطُّف هًٍ جدلؽُح ٔفؽٗ هٕس رلُثٗ وكهىضٖ ذحهطرحضٖ وأذًنًج َىىْ ِؽطوسًج ٌٍط
 جٌمسوغ. “وٍّس جهلل”

وجهلل جذطحض هؼى جٌصوط ٌُجطٌ هٍُٗ جخلطحْ ووِٗاس ههاس ذاٌن جهلل    
وئذطجُُ٘ ؤؽٍٗ، حىت َٕطرٗ جٔٔؽحْ أْ ههس جهلل ِٕص جٌراسء َماىَ هٍاً    

ٖ، سبهُسًج جٌـهحضز، كح٘طًَح يف جٌٍحُ وزجذًٍُح يف جٌمٍد ويف جْشْ ويف جٌشفح
 حلٍىي وٍّطٗ وضو  لسؼٗ يف ُ٘ىٍٕح.

فحٖذططحْ يف جٌوهس جٌمسمي ٘ى سبحًِح هٍُّس ضىاطَػ وحِاً هلل ذىاً    
جْهؼحء، زجذًٍُح وذحضجًُح!! ٌُظًن جٔٔؽحْ هًٍ ِؽطىي ههس جهلل ولسجؼس 

ًٗ»جهلل  (، أو وّح وػوهح جٌوهس ججلسَس 1: 17)ضه  «ؼط أِحٍِ وُوٓ وحِ
ىٔىج أٔطُ وحٌٍِن وّح أْ أذحوُ جٌصٌ يف جٌؽّىجش ٘ى و»هًٍ فُ جدلؽُح: 

(. وٌصٌه جهُطّّ جدلؽُح أٔٗ ذحزَ جخلطحْ!! ْٔٗ جٌىحُس 48: 5)ِص  «وحًِ
جٌصٌ سبَُّ جخلطحْ هًٍ أهًٍ وأوًّ ِؽطىجٖ، جٌطوحٍ وججلؽسٌ ِوًح، ذاأْ  

ٔح ْجٍهُ ألسِّغ أ»وحْ ِمسِّؼًح أو ِىطِّؼًح جؽسٖ ؤفؽٗ هلل وٍُِّح ِٓ أجٍٕح: 
 (19: 17)َى  «شجيت.

ًِّ جهلل فُٗ وً وهس جخلطحْ وههسٖ ٌٕاح،   ووحْ وصٌه حىت ديىٓ أْ َى
لس  وألىي ئْ َؽىم جدلؽُح»فُلهط فُٗ طسق وهس جهلل ٌٕٔؽحْ ِٕص ئذطجُُ٘!! 
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 (8: 15)ضو  «طحض ذحزَ جخلطحْ ِٓ أجً طسق جهلل حىت َػرِّص ِىجهُس جهلل.
ًح ٌىً ِٓ َإِٓ ذحهلل وَسذً ههسٖ و٘ىصج لرً ئذطجُُ٘ جخلطحْ ٌُىىْ أذ

وَظًن ِٓ أً٘ ذُص جهلل، وٌُػ وحٌغطَد أو جٌٕاعًَ. وٌىٓ مل َؽاطـن  
أحس أْ حيمِّك ههس جخلطحْ ٘صج وَػرص أٍُ٘طٗ هلل. وذمٍ طسق جهلل ِوَّمًح ِٓ 
حُع وهسٖ ذمرىي جٔٔؽحْ ٌُىىْ ِٓ أً٘ ذُطٗ حىت رلٍء جدلؽُح، ْٔٗ حىت 

وحْ إًُِٔح يف واً ذُطاٗ   »ٌه، ئش لًُ هٕٗ أٔٗ وٖ ِىؼً ٔفؽٗ جؼطـحم ش
 (6و 5: 3)هد  «ورحزَ ... أِح جدلؽُح فىحذٓ.

 ذىاسز اخلراٌ مث ذىقُّفّ:
وحْ يف ضأؼُػ ههس جخلطحْ جٌصٌ طٕوٗ جهلل ِن ئذطجُُ٘ ِح َشًن ذىػى  
ئىل أهّحق ؼط جخلطحْ ِٓ جهس ٘سفٗ جٌطوحٍ، وشٌه حُّٕح جوٍٗ َشاًّ  

جذٓ شبحُٔس أَحَ خينت ِٕىُ وً شوط يف أجُحٌىُ، »ٓ: ذطحٔس جْؿفحي جدلىٌىزَ
وٌُس جٌرُص، وجدلرطحم ذفؼس، ِٓ وً جذٓ غطَد ٌُػ ِٓ ٔؽٍه ... يف شٌه 
جٌُىَ هُٕٗ ُذِطٓ ئذطجُُ٘ وئمسحهًُ جذٕٗ ووً ضجحي ذُطاٗ ولٌداسجْ جٌرُاص    

 (27و 26و 12: 17)ضه  «وجدلرطحهٌن ذحٌفؼس ِٓ جذٓ جٌغطَد ُذطٕىج ِوٗ.
خلطحْ ئىل جْغط أو جدلوىن جٌطوحٍ جٌاصٌ َطجاحوظ جٌوِٗاس    ٕ٘ح َطجٗ ج

جخلحضجُس، فهى ًِنجظ َطغٗ جٌظغًن جذٓ جٌػّحُٔس جَْحَ دبمطؼً ئدياحْ أذُاٗ،   
رلحًٔح؛ فُٕؼُ ئىل شود جهلل وَطظ وً ِىجهُس جِذحء وذطوطهُ، حىت وٌاى  
 وحْ جذًٕح ٌورس ِشططي ذحٌفؼس غطَرًح هٓ ضهىَس ئؼطجتًُ، ؿحدلح واحْ ٘اصج  
جٌورس إًُِٔح ٌظححد جٌرُص وإًُِٔح ٌٔٗ ئؼطجتًُ ذّّ٘حْ ؿحهاس وطاحَح جهلل   

 وأوجِطٖ.
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و٘ىصج دبمسجض ِح ٌٍرـُس ِٓ أغط ضىجضغٍ، طحض ٌّّ جٔديحْ ِٓ أغط ضىجضغٍ 
خرى جمَّاين ملرياز تنش  وصٌه، وشٌه ذىجؼـس جخلطحْ جٌصٌ ٘ى يف حمُمطٗ 
وّح حيسِّز ذىٌػ جٌطؼاىي  اإلمياٌ انزي َانّ إتشاٍْى تضخاء اهلل وجىدِ. 

انزي كاٌ وأذص هِٗس جخلطحْ ذطًّح ٌّّ جٔديحْ »يف ضؼحٌطٗ ئىل أً٘ ضوُِس: 
وٍ َُحؽد ذلُ وْى يف انغشنح، ٌُىىْ أذًح جلُّن جٌصَٓ َإِٕىْ يف انغشنح، 
 (11: 4)ضو  «أَؼًح جٌّّ.

وصٌه ذحٌطغُ ِٓ أْ ضىًُّ ؿمػ جخلطحْ يف حلُ جٌغطٌس واحْ َوـاٍ   
ىز جذٓ شبحُٔس أَحَ وً حمىق جٌطهىَس يف شود ئؼاطجتًُ، ئٖ أْ  جٌـفً جدلىٌ

٘صٖ جحلمىق ضطىلَّف وٍهح ئىل أْ َػرص جدلرطىْ ؿحهطٗ ٌىطحَح جهلل هٕس ذٍىغٗ 
جٌؽٓ جٌصٌ َـحٌد فُٗ ذطىًُّ جٌىطحَح. و٘صج ٔطجٖ ِططوِّعًج ذشسَّز يف وطُس 

ؼط أِاحٍِ  »جهلل ٔذطجُُ٘ وشطؽ أؼحؼٍ يف ضىًُّ وً ذٕىز ههس جخلطحْ: 
ًٗ فأجوً ههسٌ ذُين وذُٕه.  (2و 1: 17)ضه  «وُوٓ وحِ

ئشْ، فىحٔص جٌـحهس ٌىطحَح جهلل ٍ٘ جٌيت ذبوً ههس جخلطحْ لحتُ جدلفوىي 
زجتُ جْغط، و٘ىصج وحْ ِفهىَ جخلطحْ يف جٌوهس جٌمسمي، ضوحُِّح دبماسجض ِاح   

 وحْ دلفهىَ جٌـحهس ٌىطحَح جهلل! ...
 حْ َىضَّظ ذحٔديحْ وَػرَّص ذحٌـحهس:و٘ىصج ٔطي أْ ههس جخلطحْ و

جذططٕىج ٌٍطخ وجٔاعهىج غطي لٍىذىُ َح ضجحي َهاىشج وؼاىحْ   + »
ِٓ َـفة ذؽرد شط  َِ ُأوضشٍُُ ٌثٗ خيطؼ وٕحض غُلٍ، فُحطق وٌُػ 

 (4: 4)ئض  «أهّحٌىُ.
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فاْ جخلطحْ َٕفن ئْ هٍّص ذحٌٕحِىغ. وٌىآ ئْ وٕاص ِطواسًَِّح    + »
 (25: 2)ضو  «.جٌٕحِىغ فمس طحض ذطحٔه غطٌس

وِٓ ٕ٘ح َظرح جخلطحْ هسمي جدلٕفوس سبحًِح ئظجء جٌوجع هٓ ضىًُّ جٌٕحِىغ. 
فاْ وحْ لس ذٍغ جٌوجع هٓ ضىًُّ جٌٕحِىغ يف هنحَس جٌوهس جٌمسمي ئىل ألظً 

َّ وً جٌشود ذٗ جؼطػٕحء:  ِٓ »ححٖضٗ وه َِ ججلُّن ظجغىج وفؽسوج ِوًح. ٌُػ 
جخلطحْ  (، َىىْ ذصٌه لس ذٍغ ههس12: 3)ضو  «َوًّ طٗحًح ٌُػ وٖ وجحس

وأهحلاد   ٘ح أَحَ ضأيت َمىي جٌطخ»ئىل ححٌس هسديس جٌفوً وجْغط وضىلف هنحتًُح: 
 (. ولس مت هتسَس جهلل ٘صج ذححلطف جٌىجحس.25: 9)ئض  «وً سلطىْ وأغٍف

فٕمطأ يف جٌؽفط جْوي ٌٍّىحذٌُن يف هنحَس أَحَ حىُ جدلٍىن جٌؽاٍىلٌُن،  
ق.َ.(، أٔٗ طاسض  163 - 175دلٍه أٔـُىذػ جٌطجذن )وذحٌصجش يف أَحَ ج

وجٌٕؽاحء  »حىُ ديٕن ذطحٔس جٌُهىزٌ، ووحْ أْ جَْ جٌيت زبنت وٌس٘ح ضمطً: 
َّ حؽد جِْط ... ووحْ هًٍ ئؼاطجتًُ   َّ أوٖز٘ٓ أِحضى٘ َّ خيّط جٌٍىجيت ُو

 (63: 1ِه 1) «غؼد هلُُ جسِّج.
 أوجذاط جَْاحَ   و٘ىصج وػحص ِشُثس جهلل أْ َٕاعم ِٓ ئؼطجتًُ يف

َّ ذسذلح جٌغؼد  جخلطُ، أو هِٗس جخلطحْ جٌيت ٍ٘ هِٗس ضروُس جٌشود هلل، وح
ٍُِه جهلل هٕهُ. ُُِْ، ئشحضز ئىل ظوجي   وجٌٍوٕس يف جحلحي وجٌطروُس دلٍه ج

وٌىٓ أمهُس جخلطحْ كٍص هٕس جٌُهىز ألىي ِٓ جدلىش حىت ويف أهظاد  
حز يف ؼرًُ ضىٍُّهح، ْْ أولحش جػـهحزُ٘. ووحْ َهىْ هٍُهُ جٖؼطشه

جخلطحْ وحْ يف ُطٍد جٔديحْ دبػحذس ذطُ َٗظَ جٌُهىزٌ ذوس جدلىش، فهى ذطُ 
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وٍهُ َلِطًٍ، »فسجء دلح ذوس جدلىش. فحْغٍف يف حُحضٗ ٘ىصج َىىْ يف ِىضٗ: 
 (24: 32)حع  «ؼحلـىْ ذحٌؽُف، جٌصَٓ ٘رـىج ُغٍدفًح ئىل جْضع جٌؽفًٍ.

 خراٌ املضٍح يف انٍىو انصايٍ:
( ٌىٍ 4: 4)غً  «ربص جٌٕحِىغ»َمىي ذىٌػ جٌطؼىي ئْ جدلؽُح وٌَُِس 

 َّٓ َىًّ حطفُس جٌٕحِىغ ْجٍٕح وَفطسَٕح ِٓ ٌوٕطٗ، حُع جٔشحضز ٕ٘ح ضطؼ
جخلؼىم ٌوٍُّس جخلطحْ يف جٌُىَ جٌػحِٓ، وّح وحْ َأِط هبح جٌٕحِىغ، حُاع  

ًَّ ذٗ ؼحذمًح.أذص أَؼًح جمسٗ جٌصٌ وحْ لس ض  ؽ
أِح خبظىص ضطُُّ ذطحْ جٌٍحُ وجٌطسلُك يف ضىًُّ شٌه يف جٌُىَ جٌػحِٓ 
حبؽد جٌٕحِىغ، ففٍ كح٘طٖ ٖ َوـٍ أَس لُّس هٍُّس، وٌىٓ ئش حيًّ ٘صج 
ذحٌٕؽرس ٌٍّؽُح ذحٌصجش أذوحزًج ضوحُس وؼطََّس هُّمس، ٌصٌه َٕرغاٍ جاسِّج   

 جؼطوْٗ ٌٍحك جٔذلٍ. جٖٔطرحٖ ئىل زلحتك ٘صٖ جِْىض دلح ربىٌ ِٓ
 ويف ٘صج َمىي جٌمسَػ وًنٌػ جٌىرًن هّىز جٌسَٓ:

]ْْ يف جٌُىَ جٌػحِٓ )أٌ َىَ جْحس( لحَ جدلؽاُح ِآ جِْاىجش    
وأهـحٔح جخلطحْ جٌطوحٍ، وشٌه دبمطؼً ِح أِط ذٗ جٌطؼً جٌمسَؽٌن: 

ِّّسوُ٘ ذحؼُ جِخ وجٖذٓ وجٌطو  » ُُِْ وه جش٘رىج وضٍّصوج صبُن ج
وحنٍ َؤكِّذ ُْا أٌ اخلراٌ انشوحً ٌنرى  (، 19: 28ِص ) «جٌمسغ

أصاصًا يف املؼًىدٌح، حٍس جيؼهُا املضٍح ششكاء أٌضًا يف اننشو   
  (1)[انقذس.

                                                 
(1) St. Cyrit of Alex., on Luke, 2:27. 
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وَرسو أْ جٌرحذح وًنٌػ جٌىرًن ٕ٘ح َٕمً ٌٕح ضمٍُسًج ضؼىٌُِّح ضزَّزٖ ِٓ لرٍاٗ  
 جٌشهُس َىؼطٌن يف زلحوضجضٗ ِن ضطَفى:
يت ضأِط ذأْ َوطّس جْؿفاحي يف جٌُاىَ   ]ئْ جٌىطُس ذـمػ جخلطحْ جٌ

ًٖ ٌٍرطحْ جحلمُمٍ ٌٍرٗص ِٓ جخلـُاس   جٌػحِٓ، وحٔص ضِعًج أو ِػح
وجٌشط، ذىجؼـس لُحِس جٌطخ َؽىم جدلؽُح ِٓ جِْاىجش يف جٌُاىَ   
جْوي ِٓ جْؼرىم )جْحس(، جٌصٌ ذحٌطغُ ِٓ ذمحتٗ ِوطاًّّج جْوي  

ذوس جٌؽرص حبسظ جسَاس  ٌىً جَْحَ ئٖ أٔٗ َُسهً جٌػحِٓ )ْٔٗ أضً 
ًٗ يف    ًٗ مل َاسذً أطا فأوًّ ذوس ِطوض جْؼرىم ذؽروس أَحِٗ هّ

  (2)حسوز جَْحَ جٌؽروس ذظىطًح يف أَحَ جخلٍمس جٌمسديس(.[
وَوىز جٌمسَػ وًنٌػ جٌىرًن وَشط  وُف خيطَّٕح جدلؽاُح ذاحٌطو    

 جٌمسغ، ذمىٌٗ:
وس ِىؼً، ٘ى ]وهٓ ٘صج أَؼًح، فاْ َشىم جٌمسمي، جٌصٌ وحْ لحتسًج ذ

ًٖ لحز ذين ئؼطجتًُ هّّ جْضزْ مث يف جحلحي ضىلَّف وذطٕهُ  ِػحي فأٗ أو
ذؽىحوٌن ِٓ طىجْ؛ ٘ىصج ضلٓ ذوس أْ ٔوّّ جْضزْ )أٌ جدلوّىزَس( 
خيطَّٕح جدلؽُح ذمىز جٌطو  جٌمسغ ٖ ِـهِّطًج ججلؽس، وٌىآ لحؿواًح   

  (3)ذحْحطي جٌٕجحؼس أو جٌفؽحز جٌصٌ يف أٔفؽٕح.[
ىز جٌمسَػ وًنٌػ وَىشف هٓ ِسي جضضرحؽ ذٗطإح خبطحٔاس   مث َو

َّ ٌٕاح   جدلؽُح يف جٌُىَ جٌػحِٓ ِوطًّّج أْ جدلؽُح جذطنت ٌٕح وضلٓ جذططٕح فُٗ؛ فط
                                                 

(2) Justin Mart., Dial with Trypho. 

(3) St. Cyril of Alex., op. cit. 
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 خبطحٔس جدلؽُح ويف ذطحٔس جدلؽُح، جخلٗص!
]يف جٌُىَ جٌػحِٓ، ئشْ، جذُطنت جدلؽُح وضمرًَّ جمسٗ )َُسهً جمسٗ َؽىم 

وّاح   خهصُا تىاصطرّ وفٍّ.ستص، أٌ هبصج، أٌ جدلرٍِّض(. ْٔٗ هٕ
وذٗ أَؼًح ُذطٕطُ ذطحًٔح غًن ِظٕىم ذُس، خبٍن جؽُ ذـحَاح  »لًُ: 

يف جدلوّىزَس جٌيت فُهح ُألّاطُ  خبراٌ املضٍح، يذفىَني يؼّ جٌرشطَس، 
(. أٌ أٔٗ وّح وحْ ِىش جدلؽُح ِٓ 12و 11: 2)وى  «أَؼًح ِوٗ

  (4)[أجٍٕح ووحٔص لُحِطٗ، وصٌه وحٔص ذطحٔطٗ.
 اَرهاء ػهذ اخلراٌ:

وذطأؼُػ جدلوّىزَس جٌيت َطُ فُهح جخلطحْ جٌطوحٍ ٌٕٔؽحْ، حُع خيٍان  
جؽس جخلـُس، وٍَرػ ججلسَس ذحٌطو  جٌمسغ، وَطُ جخلطُ جٔذلٍ ٌطروُاس جهلل  

 ذحٖربحز ذحدلؽُح؛ جٔطهً ههس ذطحْ جٌٍحُ.
 ويف شٌه َمىي جٌمسَػ وًنٌػ أَؼًح:

طهً ٘صج جٌـمػ ئىل جْذس، وشٌه ذسذىي وٌىٓ ذوس ذطحٔس جدلؽُح جٔ]
جدلوّىزَس جٌيت وحْ ؿمػ جخلطحْ َطِع ذلح. ْْ ذؽرد جدلوّىزَاس ٖ  
ٔوىز منحضغ ؿمػ جخلطحْ ذوس. ْْ جخلطحْ حؽد ِح َرسو يل واحْ  

 خيسَ غٗظ غحَحش:
زبظُض ٔؽً ئذطجُُ٘ ذوِٗس أو خبطُ ٌطُُّعُ٘ هٓ  انغاٌح األوىل:

 .ذمُس جٌشوىخ جْذطي صبُوًح
أْ جخلطحْ وحْ حيًّ طىضز ٔوّس وفوحٌُس جدلوّىزَس  انغاٌح انصاٍَح:

                                                 
(4) Ibid. 
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جٔذلُس حُع وحْ َُحؽد لسديًح أْ جدلرطىْ ٘ى هؼى يف شاود جهلل  
ِٓ َوطّس جِْ َىىْ لس حظً يف زجذٍٗ  َِ هبصج جخلطُ، ٘ىصج أَؼًح وً 

 هًٍ جدلؽُح جخلطُ، وذصٌه َُىطد ػّٓ شود جهلل جدلرطحض.
فهٍ ضفُس ضِعَِّح أْ جٌشرض جدلإِٓ لس ضأؼَّػ  صح:أيا انغاٌح انصان

ًٖ ذأوي وً جٌشهىجش ججلؽاسَس وئِحضاس واً     يف جٌٕوّس لحؿوًح أو
جْوجحم ذوًّ جٔديحْ ججلطجحٍ أٌ جٌمحؿن، وٌُػ ذمـن جٌٍحُ، ئمنح 
ذحٌٕؽه ججملطهس وذطـهًن جٌمٍد سلططًٕح ذحٌطو  وٌُػ ذححلطف، جٌاصٌ  

جٌطؼىي، ئىل حىُ ذشطٌ وئمناح   ِسحٗ ٖ حيطحؼ، وّح َمىي ذىٌػ
  (5)[َوطّس هًٍ شهحزز ِٓ فىق.

َّ زلً جخلطحْ ذظىضز أوًّ وأمشً وذأغط ضوحٍ  و٘ىصج صلس أْ جٌوّحز ح
هُّك وفوَّحي. فرحدلوّىزَس، وّح َمىي ذىٌػ جٌطؼىي، ذٍوٕح جؽُ جخلـُاس  
ذأوٍّٗ وٌُػ جعًءج ِٕٗ، وٌرؽٕح جدلؽُح وططٔح فُٗ وذاٗ ذٍُماس جسَاسز    

ًٗ وأحرحء يف ذُص  وُّٗز ٍْ ِٓ جٌؽّحء، وأطرحٕح ضهُس ِن جٌمسَؽٌن، أ٘ غح
 جهلل، وٍِىوًح ووهٕس ِن جدلؽُح هلل!...

وٌىٓ ٖ َٕرغٍ أْ َطىٖ هٓ ذحٌٕح لؾ أْ وً ذطوحش جدلوّىزَس حبسوز٘ح 
وّاح   -هّّ جدلؽُح! فحخلطاحْ   “ٌٍرطحْ”جٌرح٘طز جٌٗهنحتُس، ئمنح ٍ٘ جِطسجز 

ُٗ وً أؼطجض جحلحػط؛ ِٓ أجً شٌاه مل حيجاُ   ؼرك أْ ضظىض ف -ضإَٔح 
جدلؽُح هٓ أْ خيسَ ٘صج جٌؽط يف طىضضٗ جٌطِعَس حبؽاد جٌىهاس جْوي،   

                                                 
(5) Ibid. 
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ُْوىل وجْذًنز  وألىي ئْ َؽاىم  »ٌُّٕحٕح جٖٔفطح  جٌٗهنحتٍ هًٍ ذطوحضٗ ج
جدلؽُح لس طحض ذحزَ جخلطحْ ِٓ أجً طسق جهلل حىت َػرِّص جدلىجهُاس جٌايت   

 (8: 15و )ض «ُأهـُص ٌّذحء.
وذىٌػ جٌطؼىي َطي أْ جٔٔؽحْ ججلسَس جٌوحذس ذحٌطو  وجدلطحس ذحدلؽُح 

يف أهًٍ ِفهىَ ضوحٍ ٌٗ  “أوض اخلراٌ”أو  “خراٌ كايم”٘ى جِْ حبس شجضٗ 
ْٕٔح ضلٓ جخلطحْ، جٌوحذسَٓ جهلل ذحٌطو  وجدلفطرطَٓ يف جدلؽُح َؽىم وغاًن  »

 س(ضطصبس حطفُ 3: 3)يف  «جدلطىٌٍن فُٗ هًٍ ججلؽس.
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 عيد اخلتان
أِح خبظىص ظِٓ جٌطوُُس ذلصٖ جدلٕحؼرس جدلمسَّؼس، فحدلوطوف أٔاٗ واحْ   
ِطضرـًح ذوُس جدلُٗز جضضرحؿًح جى٘طَِّح، حبُع مل ضىجفك جٌىُٕؽس ِٕص جٌرسء هًٍ 
ًٗ هٓ جدلُٗز. وظِٓ هُس جدلُٗز مل ربسِّزٖ جٌىٕحتػ  أْ زبظِّض ٌٗ هُسًج ِٕفظ

 وٍهح يف ظِٓ وجحس.
يف جٌغطخ وحٔص ُضّحضغ هُس جدلُٗز، وضدباح  كٍُضح سويا أْ  فّوطوف

ئش َهَػَط ُهٍّحؤ٘ح انؼاليح ذشذهٍاَىس، هُس جخلطحْ ِٕص ظِٓ ذوُس، وّح َمىي 
ُْوىل هًٍ أضشُف جحلىجزظ جدلسُٔس جٌيت حىش شوط حاىجزظ   يف جٌمطوْ ج
جٖوططحخ أَحَ أوغؽـػ لُظط، وفُهح جؼُ َؽىم ؤؽرٗ وُِوحز ِاُٗزٖ  

فٗ، وجٌيت ِٕهح جؼطسٌَّص جٌىُٕؽس هًٍ ُِوحز ُِٗز جدلرٍِّض، وذحٌطاحيل  وذٗ
 حسَّزش ظِٓ هُس جدلُٗز وجخلطحْ:

أو وُف َُؽّح ٌٍّؽُح أْ َسذً ئىل ججملّن ئشج وحْ غًن ِوطوف ]
ؼحذمًح أو وحْ كهىضٖ ِفحجثًح وٖ َُوطف ِٓ أٌ ؼرؾ ٘ى وِآ أٌ  

ِٓ ٍ٘ هحتٍطٗ؟ وأذًنًج ضؽجٍُٗ يف ج َِ ٖوططاحخ جٌاصٌ هٍّاٗ    ذٍٍس و
أوغؽـػ لُظط، و٘ى جٌشح٘س جٌظحزق هًٍ ُِٗز جٌطخ، جحملفىف يف 
أضشُف ضوِح. وصٌه وذىً ضأوُس وحْ ٕ٘حن شهىز َطاصوَّطوْ ئْ  
وحْ لس جذطنت هًٍ أَسَهُ أَ ٖ حىت َُؽاّح ٌاٗ ذحٌاسذىي ئىل    
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  (6)[أِحوٕهُ جدلمسَّؼس.
هلطٗ جٌيت أٌمح٘اح يف  يف انقذٌش ٌىحُا رْيب انفى وَإوِّس ٘صٖ جحلمُمس 

َ، حُع َُوٍٓ فُهح ػًّٕح ذسء شلحضؼس وُٕؽس أٔـحوُس 376زَؽّّّ ؼٕس  25
ٌوُس جدلُٗز ِٕفطزًج هٓ هُس جٌغـحغ، جهطّحزًج هًٍ ِطجؼٗش جطش ٌٗ ِان  
وُٕؽس ضوِح جٌيت وحٔص لس ؼرمص أٔـحوُس يف ربسَس ظِٓ جٌوُس ذىلص وػًن. 

 َمىي جٌمسَػ َىحٕح ش٘يب جٌفُ:
مس أٔٗ مل ديغل حىت جِْ ؼىي هشط ؼٕىجش ِٕص أْ ضوطَّفٕاح  وجحلمُ]

زَؽّّّ(. وذحٌطغُ ِٓ شٌه،  25ذىػى  هًٍ ٘صج جٌُىَ )َىَ جدلُٗز 
٘ح ٘ىشج لس جظز٘ط ٘صج جٌُىَ وجٔطشط ذؽرد غًنضىُ ووأٔٗ لس ضؽَُّ 
ٌٕح ِٕص جٌرسء. و٘ىصج ٖ خيـة جٔٔؽحْ ٌى ٘ى لحي ئْ ٘اصج جٌوُاس   

َس ْٕٔح ٘ىشج لس هطفٕحٖ حسَػًح، ولاسمي ْٔاٗ   جسَس ولسمي ِوًح، جس
 ٘ىصج جوطؽد ِؽحوجز ِن جْهُحز جٌمسديس ...

و٘صج جٌُىَ وحْ ِوطوفًح ِٕص جٌرسء هٕس ضجحي جٌغطخ، غاًن أٔاٗ   
وطٍٕح أذًنًج ِٕص ِسز وجُعز فمؾ ... )وٕ٘ح َرسأ َىحٕح َمض لظاس  
جْضشُف جدلسين يف ضوِح وّظسض ضوطف ِٕٗ ضجحي جٌىُٕؽس هٍاً  
٘صج جٌُىَ( ... وِٓ ٘إٖء جٌصَٓ وحٔص ٌسَهُ ِوٍىِحش زلُمس هآ  
جدلىػىم يف ضوِح لس ضؽٍَّّٕح ذسوضٔح ربسَس ٘صج جٌُىَ، ْْ لحؿين ٘صٖ 
جدلسَٕس وحٔىج ِطّؽِّىٌن هبصج جٌُىَ ِٕص جٌرسء، وِٓ جٌطمٍُس جٌمسمي، وُ٘ 

 [.جٌصَٓ أضؼٍىج ٌٕح ٘صٖ جدلوٍىِحش
                                                 

(6) Tertul., Contra Marcionism, Lib. 4, C. 7. 
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َس ذسء هُس جدلُٗز )وِوٗ هُس جخلطاحْ(  أِح يف وُٕؽس ِظط، فٕؽطمٍ ربس
 ِٓ ِظحزض ِطوسزز، وأمههح جِيت:

 أواًل: انذصقىنٍح )أي ذؼانٍى انشصم( وًْ يٍ يذوَاخ انقشٌ انصانس:
جٌيت ٍ٘ هُس ِاُٗز جٌاطخ،   ٌىو األػٍاد : ]َح ئذىضٕح ربفَّلىج يف 18

وأوٍّىٖ يف جٌُىَ جخلحِػ وجٌوشطَٓ ِٓ جٌشهط جٌطحؼان جٌاصٌ   
ٌن، جٌصٌ ٘ى جٌُىَ جٌطحؼن وجٌوشطوْ يف جٌشهط جٌطجذن جٌصٌ ٌٍوّّجُٔ

ًٗ ْْ فُٗ  ٌٍّظطٌَن. وِٓ ذوس ٘صج جٔذُفحُٔح، فٍُىٓ هٕسوُ جٍُ
ذسأ جٌطخ أْ َلهط ٖ٘ىضُطٗ يف ِوّىزَطٗ يف جْضزْ ِٓ َىحٕاح.  
وجهٍّىٖ يف جٌُىَ جٌؽحزغ ِٓ جٌشهط جٌوحشط جٌصٌ ٌٍوّّجٌُٔن جٌصٌ 

ط جخلحِػ جٌصٌ ٌٍّظطٌَن. وٌُطمطَّخ يف ٘ى جحلحزٌ هشط ِٓ جٌشه
ًٗ ٖ ٌىطجُ٘س جٌظىَ ذً ٌطّجُس جٌوُس[.  جدلُٗز وجٌغـحغ ٌُ

شلح َفُس أٔٗ يف َىَ وجحاس  ، “ٌىو األػٍاد”وََُٗحق ٕ٘ح أٔٗ شوط وٍّس 
وحْ َُمحَ هُس ٌٍُّٗز وجٌغـحغ ِوًح. وصٌه فاْ ضشحذٗ جٌوُسَٓ يف ؿمؽهّح 

 جدلؽحتٍ َىحٍ ذصٌه.
 انقذٌش أشُاصٍىس انشصىيل:شاًٍَا: 

وَٕمً هٕٗ جٌوحٌُِ وىضٍُُُٗ ِٓ ئحسي سلـىؿحضٗ جٌيت مل َُصوط جمسهح لىي 
 أغٕحؼُىغ:
ْْ ضذٕح َؽىم جدلؽُح وٌَُِس ِٓ جٌوصضجء جٌمسَؽس ِطمي يف ذُص حلاُ  ]
ِٓ شهط وُهه، حبؽد جدلظطٌَن، يف جٌؽاحهس جٌؽاحذوس،    29يف 
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  (7)[جدلىجفك جٌػحِٓ ِٓ َٕحَط.
 :حُع َرسو وٍّٕسغ ِططزِّزًج يف لرىٌٗ: يٍ كهًُذس اإلصكُذسي، شانصًا

وجِْط جٌوجُد أٔٗ ضىجس صبحهحش حسَّزش ذحٌفوً ؼٕس ُِٗز جٌطخ ]
وأَؼًح جٌُىَ جٌصٌ وٌَُِس فُٗ جدلرٍِّض وٍ٘ جٌؽٕس جٌػحِٕاس وجٌوشاطوْ   
 (8)ْوغؽـػ لُظط، يف جٌُىَ جخلحِػ وجٌوشطَٓ يف جٌشهط جٌطحؼان 

 وُهه(. 28جفك )زَؽّّّ( )جدلى
وصٌه ٔوٍُ أْ أضرحم ذحؼٍُُسغ َوُِّسوْ أَؼاًح ٌُاىَ هّاحزٖ،    
وديؼىْ جًٌٍُ وٍٗ ؼح٘طَٓ يف جٌمطجءجش، وَمىٌىْ ئْ هّحز جٌاطخ  
وحْ يف جٌؽٕس جخلحِؽس هشط ٌؽٍـٕس ؿُرحضَىغ لُظاط، يف جٌُاىَ   

  (9)[جخلحِػ هشط ِٓ شهط ؿىذس.
ىص ضوُُس جٌوُسَٓ: جدلاُٗز  و٘ىصج ضأضُٕح ٘صٖ جْذرحض جدلرىِّطز جسِّج خبظ

وجٌغـحغ، وً دبفطزٖ يف ِظط، وٌىٓ ٌُػ ِإوَّسًج ئْ وحْ ٘صج ِٓ لراً  
جٌىُٕؽس جٌطمسُس جْضغىشوؽُس ججلحِوس. وٌىٓ جٔشحضز ٕ٘اح ئىل أْ ضوُُاس   

 جٌوّحز دبفطزٖ وحْ ٌروغ ججلّحهحش جدلٕشمس ِػً ذحؼٍُُسغ.
 و:454 - 364ساتؼًا: ػٍ كاصٍاٌ: صُح 

ُحْ وَإوِّس ٌٕح أْ جٌىُٕؽس يف ِظط وٍهح وحٔص ٖ ضعجي يف مث َوىز وحؼ

                                                 
(7) Coetelier, Intr. op. cit., p. 197. 

َِّس أزٌط ذطظحُح ََُٗحق أْ وٍّٕسغ و( 8) ػن ضلُ جٌشهط جٌوّّجين ذسي جٌمرـٍ. ولس لحَ جٌو
 ٘صج.

(9) Stromata, Lib. I. C. 21. 
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أَحِٗ ضوُس ٌوُس جدلُٗز وجٌغـحغ ِوًح يف هُس جٔذُفحُٔح، حُع ضاأيت وٍّاس   
 ذظُغس ججلّن، أٌ ضشًّ هسَّز كهىضجش: “جٔذُفحُٔح”

 .«جهلل كهط يف ججلؽس») أ ( جٌلهىض يف ججلؽس 
ُُِٓ.)خ( كهىض جٌٕجُ ٌٍّجىغ، و٘ى ئشحضز ئىل جؼط  وْٗ جهلل ٌ

 ( جؼطوْٗ ذٕىَّضٗ هلل يف جٌوّحز ذظىش جٌؽّحء. ؼ )
 ( جؼطوْٗ ٖ٘ىضٗ دبوجعز لحٔح ججلًٍُ. ز )

ويف ئلٍُُ ِظط، ٘صٖ جٌوحزز لسديس ذحٌطمٍُس حُع َطجهً أٔٗ ذوس هرىض ]
جٌيت َوطّّ٘ح جٌىهٕس يف ٘صج جٔلٍُُ جٌعِٓ جخلحص دبوّىزَس  “جٔذُفحُٔح”

ُٗزٖ ذحجلؽس، و٘ىصج َوُِّسوْ ٌىٗ جٌطاصوحضَٓ أٌ  جٌطخ، وأَؼًح ِ
، وٖ َوُِّسوهنّح ِٕفظٌٍن وّح ٘ى يف ألحٌُُ جٌغطخ. “جٌؽّطَٓ”ٌىٗ 

  (13)[وٌىٓ يف هُس وجحس يف ٘صج جٌُىَ.
 ؤفػ ٘صٖ جحلمحتك َؽجٍِّهح ئذُفحُٔىغ أؼمف لّّص.

ِٓ هَُّس  َِ ٌغـاحغ  ٌٍُّٗز وج “جٔذُفحُٔح”وجدلوطوف ٌسي جٌوٍّحء أْ أوي 
ِوًح ٍ٘ وُٕؽس جٔؼىٕسضَس ِٕص جٌوظط جٌطؼىيل، وَُمحي ئْ ٘اصج جٌطمٍُاس   
ِؽَُّ ٌٍىُٕؽس ِٓ جٌمسَػ َومىخ أذٍ جٌطخ. وِٕهح جٔطمٍاص ئىل ضوِاح   
وجٌغطخ. وٕ٘حن حسظ يف جٌطذن جْذًن ِٓ جٌمطْ جٌطجذن، جٔفظحي جٌوُسَٓ، 

ٌـطَفس أْ يف زَؽّّّ. وِٓ جِْىض ج 25وهَُّسش وٕحتػ جٌغطخ ٌٍُّٗز يف 
هُس جٌغـحغ هٕس جٌغطخ، ٖ ضعجي جٌىُٕؽس ٕ٘حن رباطفق ذطاصوحض ظَاحضز    

                                                 
(10) Cassian, X, 2nd Confer. of Ab. Isaak. 
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  (11)ججملىغ!!
يف  “جٔذُفحُٔح”وصٌه ِٓ جِْىض جٌـطَفس أْ جٌغطخ جحطفق ذحؼُ هُس 

ٔـمٗ جٌُىٔحين، أِح جدلُٗز فرٕـمٗ جٌٗضُين؛ شلح َفُس أْ هُس جٔذُفحُٔح ِاأذىش  
طوُُس ٌٍُّٗز ِٕفطزًج هٓ جٌغـحغ فهى ِآ  ذـمؽٗ وجمسٗ ِٓ جٌشطق، أِح جٌ

 ضطضُد جٌغطخ.
 و(:384 - 378خايضًا: انثاتا اإلصكُذسي ذًٍىشاوس األول )

َؽجًِّ ٌٕح جدلإضِّخ جٕحزَىغ يف وطحذٗ هٓ جٌطحضَد جٌىٕؽاٍ، أْ جٌرحذاح   
جٔؼىٕسضٌ ضُّىغحوغ ٘صج أٌَّف وطحذًح هًٍ ُِٗز ضذٕح حبؽاد ججلؽاس.   

 .(12)د أو ُلطب يف هُس جٔذُفحُٔحوَلٓ جدلإضِّخ أٔٗ ُوط
وِٓ ٘صٖ جٔشحضز َرسو وجػحًح أْ وُٕؽس جٔؼىٕسضَس وحٔاص ضوُِّاس   
ٌٍُّٗز ِطُِّّعًج هٓ جٌغـحغ، وٌى أْ شٌه وحْ يف َىَ وجحس وهُسًج وجحسًج، 
ووحٔح َُؽُّحْ ِوًح ذحٔذُفحُٔح. وَُوطّّ ٘صج جٌىطحخ جٌصٌ أٌَّفٗ ضُّىغحوغ ذحذح 

 وجٌوشطوْ هٓ جدلُٗز أوي ِإٌَّف وٕؽٍ هآ جدلاُٗز   جٔؼىٕسضَس جٌػحين
 لحؿرس.

و٘ىصج وّح جذطسأ جدلُٗز َأذص رلحٌٗ جدلطُِّّع ووُس لحتُ ذصجضٗ ِٕص جٌماطْ  
ًٗ ذوس  جٌػحين يف ِظط، ٘ىصج جذطسأ هُس جخلطحْ َأذص وػىحٗ جدلطُِّّع ِوٗ جُ

                                                 
(11) a. Ibid., Note p. 401. 

b. Schaff, Hist. of Chr. Chur., vol. I, pp. 128, 129. 

(12) Gennad., Ecc. Hist., N. & P. N. F., series II, vol. III, p. 395. 
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ًج جاسِّج،  جًُ؛ ْْ جٌىُٕؽس ذسأش هتطُ ذطؽجًُ وً حىجزظ جٔصلًُ ِرىِّط
َ( ربسَاسٖ  373فٕحٓ ٔمطأ ٌٍمسَػ ِحض أفطآَ جٌؽطَحين )جٌصٌ ضَُّٕح ؼإس  

 أَؼًح ٌوُس جٌرشحضز ٘ىصج:
ْْ يف جٌوحشط ِٓ ِحضغ وحْ جحلرً ذٗ ويف جٌؽحزغ ِٓ َٕحَط وحْ ]

  (13)[ُِٗزٖ.
 و(،444 - 412صادصًا: انثاتا كرينش انكثري ػًىد انذٌٍ )

 :“أيٍضا”واألصقف تىنش يٍ 
َ، أْ جْؼمف ذىٌػ ِٓ 431ض يف ضؽجُٗش رلّن أفؽػ ؼٕس ِصوى

أُِؽح أٌمً هلس يف حؼىض جٌرحذح وًنٌػ جٌىرًن جٔؼىٕسضٌ هٓ ُِٗز ضذٕح 
َؽىم جدلؽُح، حسَّز فُهح ُِٗز جدلؽُح ذحٌُىَ جٌطحؼن وجٌوشطَٓ ِٓ شاهط  

 .(14)زَؽّّّ( 25وُهه )جٌصٌ وحْ َىجفك 
 وهٕىجْ جٌولس وحِيت:
ف أُِؽح أٌمح٘ح يف جٌُىَ جٌطحؼن وجٌوشطَٓ ٌشاهط  ]هلس ٌرىٌػ أؼم

وُهه يف جٌىُٕؽس جٌولًّ ذحٔؼىٕسضَس حبؼطز جدلـاىخ وًنٌاػ   
 هًٍ ُِٗز ضذٕح وسلٍِّظٕح َؽىم جدلؽُح[.

وِٓ ٘صٖ جٌولس َطؼح أْ هُس جدلُٗز وحْ ٌٗ وجىز ِؽطمً هٓ هُاس  
ف َاىَ  جٌغـحغ يف ظِٓ وًنٌػ جٌىرًن! ووحْ لس ربسَّز ٌٗ َىَ ِوَُّٓ ذٗ

                                                 
(13) Ephrem Syrus, (Assemani Bib. or. II 163). 

(14) Conc. Ephes: Pars, iii, C. 31, Labbè iii, 1095; Dict. of Chr. Antiq. I, 360. 
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 جٔذُفحُٔح.
وٌىٓ جدلوطوف أْ ٘صج مت حبصض شسَس، ْْ جٌطمٍُس جدلأٌىف ججلاحضٌ يف  
جٌىُٕؽس وحْ َوطّّ أْ هُسٌ جدلُٗز وجٌغـحغ َىىِّٔاحْ ِفهىِاًح وجحاسًج    

 .“ٌـرُوس جهلل جٌىٍّس جدلطجؽِّس”
وصٌه فّجطز ضمؽُُ جٌوُسَٓ َُوطّّ ضمؽًُّح دلفهىَ ؿرُوس جدلؽُح، جِْط 

ض حفُلس شاود جٌمؽاـٕـُُٕس هٕاسِح أجاطي غطَغىضَاىغ      جٌصٌ أغح
ًٗ هٓ جٌغـاحغ،   جٌٕاعَٕاعٌ )جٌٗ٘ىيت( ٘صج جٌطمؽُُ وجوً جدلُٗز ِٕفظ

 فهحؼ جٌشود زلطجًح ِوطًّّج شٌه ئؼحءز دلفهىَ ٖ٘ىش جدلؽُح.
 حتذٌذ ػٍذ اخلراٌ:

وِٓ جِْىض جٌػحذطس يف جٌىُٕؽس أْ جٔشحضز ئىل هُس جخلطحْ وحٔص لسديس يف 
، “جٌػحِٓ”أٌ  “Octaveجْووطحف ”جٌىُٕؽس، ووحٔص ضؽططط ربص وٍّس 

و٘ى جٌُىَ جٌػحِٓ ِٓ ذوس جدلُٗز، أٌ جدلىجفك ٌٍرطحْ. ولاس جذاطًن ٘اصج    
 جٖطـٗ  ربشًُّّح وجحططجًِح جلٗي جدلرطنت.

 ًٗ ِّ ٘صج ِٓ جهس، وِٓ جهس أذطي فاْ جٌىُٕؽس وحٔص ضوطّّ جخلطحْ ِى
ًٗ هٓ جدلاُٗز، فأػاحفص   ٌٍُّٗز، فٗ َظح أْ َُ وَُّس ٌٍرطحْ هُسًج ِٕفظ

ئىل هُس جدلُٗز ذحٌطغُ ِٓ ئلحِس ضاصوحضٖ   “جْووطحف”أٌ  “جٌُىَ جٌػحِٓ”
 يف َىَ آذط غًن َىَ جدلُٗز.

و٘صج جِْط ؼرك أْ ٖحلٕحٖ أَؼًح يف سبؽُّه جٌىُٕؽس ذحجلّن ذٌن هُسٌ 
وجحسًج دلؽُح وجحس ِىٌىز  جدلُٗز وجٌغـحغ ِوًح، ذحهطرحضمهح َىىِّٔحْ ِفهىًِح
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يف ذُص حلُ ويف جْظٌُس، حبُع ٖ ديىٓ فظً ُِٗزٖ يف ذُص حلاُ هآ   
 ُِٗزٖ جْظيل.

َّ ٘صج جٖطـٗ   ًٖ ذٗ يف جٌىُٕؽاس ِاسَّز    “جْووطحف”ولس ك ِوّى
ًٗ َأذص جمسٗ جٌـمؽٍ  ًٗ لٍُ ذىػاى .   “هُس جخلطحْ”ؿىٍَس، حُع ذسأ لٍُ

ذوس جدلُٗز، ضلهط جٌفظىي جخلحطاس خبطحٔاس    وِٓ لطجءجش جٌُىَ جٌػحِٓ ِٓ
 جدلؽُح، وشٌه يف ألسَ جٌمـّحضؼحش.

أِح ألسَ وغُمس يف جٌىُٕؽس ذٍغص ئىل هٍّٕح حىت جِْ، فهٍ ربًّ هلاس  
أؼمف فًنؤح ِآ جٌماطْ    “ظَٕى”، وٍ٘ ِٓ أهّحي “هُس جخلطحْ”هٓ 
 ُٗز.جدلُٗز، أٌ يف جٌُىَ جٌػحِٓ ِٓ جدل “أووطحف”، لٍُص يف (15)جٌطجذن
 (1974)ٌُاٌش 

                                                 
(15) Lib. I, tract 13, p. 99. ed. Ballerini. 



667 

 عيد دخول السيد املسيح

 إىل أرض مصر





669 

 
 اهلروب إىل مصر

٘رٖ احلبدصخ اٌفسَدح يف دُبح اٌسة َعىع، ٔجىَخ ثبٌدزجخ اأُلوىل وّاب  
َمدِِّهب اإلصلًُ دعت اٌمدَط ِىت اٌسظىي. ورؼُُد اٌىُٕعخ ذلب اِْ ٘اى  

 ثؽٕط. 46زلدَّد ثزبزَخ 
ٌزمٍُد اٌماد   وٌىٓ أصً اٌزروبز واٌزؼُُد ذلرٖ احلبدصخ، وبْ حبعت ا

ٌٍىُٕعخ يف األدد األوي ثؼد ػُد ادلُالد، دُش َؤيت فصاً اإلصلُاً، أٌ   
ِّاًل إلصلًُ اجملىض وٍِزصًِب ثاٗ، ألْ اٌاىدٍ    -اصلًُ اذلسوة اىل ِصس  ِى

اإلذلٍ اذ َٕجِّٗ اجملىض يف احلٍُ أْ ال َؼىدوا ِٓ اٌطسَك اٌيت أرىا ِٕهب، دىت 
ً اٌطفً ٌُمزٍٗ ٌىٍ ال َؼسف ِىبْ والدرٗ َزفبدوا ادلسوز هبًنودض احلبلد ػٍ

وال ػٕىاْ ثُزٗ و٘ىَخ أٍ٘ٗ، َؼىد اٌىدٍ أَضًب ِجبؼسح يف اإلصلًُ وَاروس  
وُف ٔجَّٗ َىظف يف احلٍُ دىت َمىَ وَؤخر اٌصيب وُأِٗ وَهاسة اىل أز   

 ِصس ِٓ وجٗ ً٘نودض ادلصِغ أْ َمزٍٗ.
ِصس ِجبؼسح، ِاغ  ٘ىرا أصجخ اصلًُ اجملىض ِسرجطًب ثبصلًُ اذلسوة اىل 

أٔٗ زدبب وبْ ثُٕهّب ِعبفخ شُِٕخ. فبٌزمٍُد اٌمد  أخر ثزعٍعاً اٌماسا ح   
 ِسرجطًب ثبٌفىس اٌال٘ىيت، فؼَُّد ٌٍهسوة ِٓ ِصس ِجبؼسح ثؼد ُِالدٖ.

وٌىٓ ػبد اٌزمٍُد وألبَ اٌزؼُُد ٌٍهسوة اىل ِصس حبعت اٌزىلُاغ  
ُُد ٌٍؼّبد ػًٍ اٌصِين، خصىصًب ثؼد أْ فصً اٌزؼُُد ٌٍُّالد ػٓ اٌزؼ

 أظبض اٌزىلُغ اٌصِين ثدي أْ وبْ ػًٍ أظبض اٌفىس اٌال٘ىيت.
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 األصاس اننثىي انري ٌىضِّح حادز اهلسوب إىل يصس:
ِٓ ظُبق احلدَش يف لصخ اذلسوة اىل ِصس وِٓ والغ ِساداً ٘ارٖ   
احلبدصخ اٌفسَدح يف دُبح اٌسة، ٔىزؽف ِمداز اٌزطبثك ِغ إٌجىاد اٌارٌ  

 اٌسظىي. َىزدٖ اٌمدَط ِىت
دُش طلسط ِٓ ٘رٖ احلبدصخ حبمُمخ غبَخ يف اٌىضىح واألعلُخ، وٍ٘ أْ 
دُبح اٌسة يف ِسادٍهب اٌدلُمخ، ٍ٘ حبد ذاهتب آَخ، وؤٌ ِؼجاصح ػٍّاهب   
اٌسة. فبْ وبْ اٌمدَط َىدٕب اٌسظىي ا٘زُ جدِّا أْ َسوِّص ػٍاً ألاىاي   

اٌفىاس  اٌسة وِؼجصارٗ ٌُىؽفهب وآَبد رٕطك ثؤٌىُ٘خ ادلعُخ، وحتصاس  
واٌضًّن واإلدعبض مجُؼًب يف دائسح اإلؽلبْ هبرا، صلد اٌمدَط ِىت اٌسظاىي  
َهزُ جدِّا حبُبح اٌسة ودسوبرٗ وَسوِّص ػٍُهب األضىا  إٌجىَخ ثؽدَّح وادىبَ 
ِٓ وبفخ اٌصواَب، ٌُىضِّخ دمُمخ واددح غبَخ يف األعلُخ، وٍ٘ أْ ادلعُخ ٘ى 

رٕزهٍ ػٕد٘ب وبفخ أظفبز اٌؼهد اٌمد  ثىً ِٕزهً إٌجىَّاد مجُؼًب واٌغبَخ اٌيت 
 لصصٗ ودىادصٗ! ...

 
ُقى وخر انصيب وُأيه واهسب إىل أزض يصس وُكن هناا  حا    + »

ووبْ  أقىل نَك. ألن هريودس يزيع أن ٌطهة انصيب نٍههكه...
ٕ٘بن اىل وفبح ً٘نودض ... فٍّب ِبد ً٘نودض، اذا ِالن اٌسة لد 

ُقى وخر انصيب وُأيه واذهاة  بئاًل ظهس يف ُدٍُ ٌُىظف يف ِصس ل
إىل أزض إصسائٍم ألنه قد ياخ انرٌن كاانىا ٌطهثاىن ن اش    

 (42 - 35: 4)ِذ  «.انصيب
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ٕ٘ب َسوِّص اٌمدَط ِىت ػًٍ وً وٍّخ، دىت األظٍىة ٔفعٗ َٕمٍٗ ثىضؼٗ 
 إٌجىٌ.

أِب ادلصدز اٌرٌ َؽًن اٌُٗ ِىت اٌسظىي ٕ٘ب، فهى ٔفط األِاس اٌارٌ   
َصىِّزٖ وَٕمٍٗ اٌىدٍ ثؤٌفبظٗ، ٌؼٍٗ َضًن فُٕب اإلدعبض  ددس دلىظً ظبثمًب

 اٌسودٍ ٌفهُ لصد اهلل وردثًنٖ:
فطهة أن ٌقرم يىصى. فهسب يىصى ين فعّغ فسػىْ ٘را األِس + »

وظىٓ يف أز  ِدَبْ ... وظهس ٌٗ ِاالن اٌاسة   وجه فسعىن 
ثٍهُت ٔبز ِٓ وظط ُػَُّمخ ... ولبي اٌسة دلىظً يف ِدَبْ: اذ٘ت 

ألنه قد ياخ مجٍع انقىو انرٌن كاانىا ٌطهثاىن   اىل ِصس ازجغ 
: 6؛ 4: 5؛ 37: 4)خس  «ٔفعه. وأخر ِىظً ػصب اهلل يف َدٖ.

 ( 42و ;3
 اذْ، فهٕب َسَد اٌىدٍ اإلذلٍ ػّىًِب أْ َٕجِّٗ اىل ػدَّح أِىز:

رؤظُط اٌصٍخ اٌسِصَخ ثٌن ِىظً وادلعُخ ِٓ جهخ زظبٌخ اخلالؾ،  - 3
ِّ ٍهب يف جى٘س٘ب ووّبذلب. و٘ارٖ اٌصاٍخ   دُش َؤيت ادلعُخ ٌُى

ظزظً رالدمٕب يف وً أصذبح ِٓ جهخ اٌفصخ واٌؼجاىز وادلآ   
وادلب  واألزثؼٌن َىًِب واٌىٍّبد اٌؼؽس وخُّخ اٌؽاهبدح ... ا..  
و٘رٖ وٍهب رئوِّد ٔجىََّخ وبفخ ادلسادً اٌيت ػّّد فُهب دُبح ادلعُخ 

 ورٕمالرٗ.
سَّح واٌُظٍُ واٌمزً، َٕزمً ٌُىاىْ  ِصس وفسػىْ ِصدز اٌؼجىدَخ ادل - 4

ُأوزؼٍُُ وٍِه ُأوزؼٍُُ، وٕ٘ب َسَد اٌىدٍ أْ غلؼٍٕب ٔضغ اصجؼٕب 
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ػًٍ احلبٌخ اٌزؼعخ اٌيت أزهذ اٌُهب ِدَٕخ اٌعالَ وٍِه ظابٌُُ!!  
متهُدًا ٌزذىًَ ذٕٕ٘ب ِٓ اٌعالَ اٌرٌ ؽلٕذٗ اٌؼبمل وٍِىن اٌؼابمل،  

 اىل ظالَ اهلل اٌرٌ َفىق اٌؼمً.
َفىرٕب ٕ٘ب أْ ٕٔجِّٗ اٌر٘ٓ أَضًب أْ اٌمدَط ِاىت َعازمدَ ٕ٘اب     وال - 5

االصطالدبد اٌيت وزدد ظبثمًب ثىضؼهب إٌجىٌ، فُٕمٍهب وّب جب د 
ٌُزُ ِب لًُ »لدؽلًب دوْ اإلؼبزح اىل ذٌه اال ٔبدزًا، أٌ دُّٕب َمىي: 

لد ِبد اٌارَٓ وابٔىا   »، فّضاًل صلدٖ َعزمدَ صُغخ اجلّغ: «ثبٌٕيب
(، ِغ أْ اٌرٌ وبْ َطٍت ٔفط 42: 4)ِذ  «اٌصيب َطٍجىْ ٔفط
ً٘نودض دبفسدٖ، وٌىٓ اٌمدَط ِىت َٕمً ِب ُوزات يف  َعىع ٘ى 

 «ِبد مجُغ اٌمىَ اٌرَٓ وبٔىا َطٍجىْ ٔفعه. لد»ظفس اخلسوط: 
 (;3: 6)خس 

 «٘سة»أو  «أصسف»ورٌه صلد اٌمدَط ِىت َعزمدَ اصطالح  - 6
فهسة ِىظً ِٓ وجٗ »: nacwre‹n¢ وّب جب  يف لصخ ِىظً وّب ٘ى 

، وٍ٘ وٍّخ رفُد االػزصاي ػٓ إٌبض أو اجلّبػخ أو nacwre‹n¢  «فسػىْ
ادلىبْ، ولد اظزمدِٗ ِىت اٌسظىي ثؼد ذٌه يف اصلٍُاٗ ثصافخ ِزىاسِّزح    

ودلب مسغ َعىع أْ َىدٕاب  »(، 44: 4)ِذ  «أصسف اىل ٔىادٍ اجلًٍُ»
ُٗ ٌىٍ َمزٍاىٖ فؼٍاُ   رؽبوزوا ػٍ»(، 34: 6) «ُأظٍُ أصسف اىل اجلًٍُ
فؤزظً ولطغ زأض َىدٕب »(، 37و 36: 34) «َعىع وأصسف ِٓ ٕ٘بن

: 36) «ِٓ ٕ٘بنانصسف ... وزفؼىا اجلعد ودفٕىٖ ... فٍّب مسغ َعىع 
)ثؼد زلبوزاد ػمُّخ ِٓ اٌىزجخ واٌفسَعٌُن( ... مث خاسط  »(، 35 - 32



 454                                                              عٍد دخىل املضٍح يصس

 (43: 37) «َعىع ِٓ ٕ٘بن وأصسف اىل ٔىادٍ صىز وصُدا .
رؤيت دائًّب ٌالٔزمبي ِٓ رلبي خطس  nacwre‹n¢د  أْ ٘رٖ اٌىٍّخ ؤال

اىل رلبي آِٓ، أو ِٓ ِىبْ فُٗ هتدَد اىل ِىبْ ظالَ، أو ِٓ وظط مجبػخ 
 غًن ِئِٕخ اىل ِىبْ أوضس اظزؼدادًا ٌإلؽلبْ.

وٍ٘ أَضًب ٔفط اٌىٍّخ اٌيت اظزمدِذ وبصطالح ٌٍزؼجًن ػٓ اٌسا٘ت 
anachorite ذاد أعلُخ ثبٌٕعجخ ٌٕب ٌزؼطُٕب فىسح واضذخ . وٌرٌه فهٍ ٕ٘ب

ػٓ ِٕهجٕب اٌس٘جبين وٍٗ ثبػزجبزٖ أزمباًل وأصسافًب دائًّب ػّب ٘ى غًن ِالئُ 
 اىل ِب ٘ى ِالئُ حلُبرٕب وظالِٕب واؽلبٕٔب ...

 يساحم انقصح:
 !«خر انصيب وُأيه واهسب إىل أزض يصس. فقاو نٍاًل»أواًل: 

ِٓ اٌمدَط ِىت ٔعزطُغ ثىً ظاهىٌخ أْ  اِْ وػًٍ ضى  ِب رؼٍَّّٕبٖ 
 ٔىزؽف يف ٘رٖ اجلٍّخ اٌجعُطخ أػّبلًب ٔجىَخ ال ددود ذلب:

فهٕب ضلٓ، ِٓ جدَد، أِبَ َىظف واٌمّخ )خجص احلُبح( وِصس!!، ثاً  
وػٕدِب متؼٓ اٌمدزح اإلذلُخ يف احلجه إٌجىٌ جؼٍذ َىظف اثآ َؼماىة   

ف ثٓ َؼمىة ادلدػى (!! و٘ىرا ثبٌضسوزح ٔؼىد اىل لصخ َىظ9: 69)ره 
ُِجبػًب ِٓ اخىرٗ، مث ِىضىع اٌمّخ  ثبٌصدَِّك!! ؤاصوٌٗ اىل ِصس يف لبفٍخ، 
اٌرٌ اٌزصك ثبظُ َىظف يف ِصس، اٌرٌ أٔمر َؼمىة اظسائًُ ووً ثُٕاٗ  

ظٕخ يف ِصس مث اخلسوط  622ِٓ اذلالن ثبجلىع! ... ورغّسة اظسائًُ لدؽلًب 
 واٌؼىدح!!
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ذلٍ ػًٍ فُ اٌمدَط ِىت ٔفط اٌصىزح زلمَّماخ  واِْ َمدَِّ ٌٕب اٌىدٍ اإل
ُِعزؼٍٕخ ػًٍ ِعزىي جى٘سٌ اذلٍ مسبوٌ!! فهرا َىظف، وأَضًب اثآ   و

(، ;3: 3)ِاذ  « ثابزِّا »(، وأَضًب ِدػى ثبٌصدَِّك 38: 3َؼمىة )ِذ 
(، اٌرٌ ػلزىٌ وً أ٘سا  :6: 8وِؼٗ َعىع اٌرٌ ػسفٕبٖ خجص احلُبح )َى 

جغ خلّعخ آالف زجً ِٓ مخط خجاصاد  لّخ اٌعّب ، اٌرٌ ال َؼطٍ اٌؽ
ودعت، ثً َؼطٍ اٌؽجغ ِٓ حلّٗ ودِٗ حلُبح اٌؼبمل وٍٗ!! وَسد ادلىد ػٓ 

 اجلبئؼٌن ال اىل ظجغ ظٌٕن ثً اىل أثد اِثدَٓ، مث اٌزغسُّة يف ِصس!! 
صذُخ أْ ِىت اٌسظىي ال َؽًن صسادخ اىل ذٌه، وٌىٓ أصبثغ اٌىدٍ 

ِجدػًب وِجهسًا ٌىاً ذٌ أذْ  رضغط ػًٍ اٌىٍّبد فُمسط صىد اٌىدٍ 
 ٌٍعّغ وػٌن ٌٍٕظس!!

خر ٘را اٌعئاي فمط: ً٘ ؽلىٓ أْ ٔزجبً٘ أوصبف وأٌمبة َىظف؟ 
فىالعلب اثٓ َؼمىة، والعلب ثبز، والعلب صبدت أدالَ، والعلب ِطُغ هلل 
ألصً طبػخ، والعلب لبدٖ اهلل ثٕفعٗ ثُد ِالوٗ يف ٔفط اٌطسَك اىل ِصس!! 

ِٓ ادلىد وظبلٗ اهلل لدَّاَ اخىرٗ ودفظٗ يف ِصس  ووّب اظزجمً اهلل َىظف
ًٌند اذلالن ػٓ َؼمىة اظسائًُ ثً وػٓ ِصس واأللطبز احملُطاخ، ٘ىارا   

 -ادلعُخ  -جب د اإلؼبزح واضذخ ٌٕاصوي َىظف أَضًب وِؼٗ خجص احلُبح 
٘بزثًب اىل ِصس ٌُذزف  ثؤ٘سا  لّخ احلُبح يف أِبْ ِصس اىل أْ حتٌن اٌعبػخ 

احلُبح ػًٍ اٌؼبمل وٍٗ!! ورغسَّة ٕ٘بن أَضًب، ٌىٍ ِٓ األمساب   ٌُىشع طؼبَ 
واحلسوبد واٌجالد َعزُم  ادعبظٕب إٌجىٌ ٌٕدزن زظبٌخ ادلعُخ وػًّ اهلل 

 ولصدٖ ادلمفٍ ِٓ ٘رٖ اٌزذسُّوبد إٌجىَخ يف دُبح اٌسة.
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 هريودس قاذم األط ال:
ض وِسَّح أخسي َؼطٍ اٌمدَط ِىت اإلؼبزح ِٓ ثؼُد خبصاىؾ ٘اًنود  

ولزً األطفبي ِٓ اثٓ ظٕزٌن فّب دوْ، ٌُعزُم  وػُٕب اٌسودٍ دىت طلزصي 
 3422 - 3522اٌعٕىْ ؤؼىد ثبٌفىس اىل فسػىْ )زِعُط اٌضبين ِآ  

ق.َ. رمسَجًب( اٌرٌ أِس ثمزً أطفبي ثين اظسائًُ خٕمًب أو اغسالهُ يف اٌجذس 
 ، مث صلبح ِىظً.t¦ tšknaوٌُط  toàj pa‹dajاٌروىز فمط 
 “دؽّىُٔخ”ِٓ جٕط أدوٍِ )أدوَ = ػُعى(. رصوَّط اِسأح س: هريود

َهىدَخ، وشَٓ اذلُىً، وٌىٕٗ ظً ِىسوً٘ب ألٔٗ أدوٍِ. ولد أفعد اٌاسوح  
اٌُهىدَخ وصلَّط اٌؼجبدح وشَفهب وِبأل اٌسوِبْ. ورؼَُّٓ ٍِىًب ػًٍ اٌُهىد ثٍمت 

ق.َ. ولد ؼبزوٗ يف ٘ارا   6 -ق.َ.  62ألوي ِسَّح ظٕخ  «يهك انٍهىد»
 اٌٍمت ٌضبين ِسَّح اثٕٗ دُّٕب وبْ ٍِىًب ػًٍ اجلًٍُ.

أٌن »وثعجت ٘را اٌٍمت دخٍزٗ اٌغًنح واحلمد ػٕدِب مسغ اجملىض َمىٌىْ 
(!! و٘رٖ ٍ٘ ٔفط أدمبد فسػاىْ  4: 4)ِذ  «هى املىنىد يهك انٍهىد

ىدٌ اٌيت دػزٗ ٌُمزً ذوىز األطفبي، وذٌه خىفًب ِٓ ظلى اٌؽاؼت اٌُها  
ورعٍُّطٗ!! ووبْ ً٘نودض ٘ى آخس ِسدٍخ ِٓ ًٌُ وظالَ اٌؼصىز األخًنح، 

 فىبْ آخس ٍِه ِصََّف ػًٍ اظسائًُ، أؼسق ِٓ ثؼدٖ ٍِىىد اهلل.
لبَ ادلٍىن ورآِس اٌسإظب  ِؼًب ػًٍ »ٕ٘ب َضؼٕب اٌمدَط ِىت أِبَ ادلصِىز: 

ًنعلاب  اٌسة وػًٍ ِعُذٗ: لبٌىا ٌٕمطغ أغالذلّب )ِضًَّٕ( وٌٕطاسح ػٕاب ٔ  
)ثىعس ًٔن ٍِىوُخ ادلعُخ( ... اٌعبوٓ يف اٌعّىاد َضذه هبُ واٌاسة  

 (7 - 3: 4)ِص  «ٌقهقهى.َعزهصة هبُ ثعمطٗ وثسجصٖ 
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ولد متَّ ذٌه ثبحلسف اٌىادد، اذ أْ ً٘نودض َصُجٗ ثؼد دبدصاخ لزاً   
أطفبي ثُذ حلُ ِب دبق ثفسػىْ ثؼدِب لزً أطفبي ثاين اظاسائًُ: لٍاك    

ف يف اٌزبزَخ، َىدٌ حبُبرٗ ثؼد أْ َمزاً جادَّح   ٘عزًنٌ، وّب ٘ى ِؼسو
شوجزٗ وأخب٘ب وشوجزٗ ٔفعهب ِسؽلٓ وُأِهب أٌىعٕدزا مث اصٌٕن ِآ أوالدٖ.  
 أظسوا اىل أٌ دبي ثٍغذ ُأوزؼٍُُ ِدَٕخ اٌعالَ وِب ثٍغ اٌُٗ ٍِه ظبٌُُ!! 

 األط ال األتسٌاء املقرىنىن:
ًُّ واخزصٌٕب اٌصِٓ، و مجؼٕب اٌصٍُت اىل دضٓ ٌى اظزطؼٕب ثؽٍ  ِٓ اٌزؤ
 ادلعُخ ادلىٌىد، ٌسإَٔب ادلعُخ ٔفعٗ ِمزىاًل ِؼهُ!!

ِىد األطفبي ٕ٘ب ِىد ِظفس، ِىد وهٕىيت، جص  ِٓ اٌعس اإلذلاٍ.  
َىىِّْ ٘بٌخ وٌى صغًنح دىي صٍُت زثٕب َعىع، ألْ ِىد األثسَاب ، اْ  

َٓ، ِغ أثسَب ، دىت ِٓ اٌسجبي وإٌعب ، ِٓ وً جٕط أو ٌىْ أو دوبٔىا دمًّب 
آالِهُ، ٘ى ِىد وأمل وهٕىيت، َُضبف اىل آالَ ادلعُخ وِىرٗ!! ثىٌط وً 

اػزّّ آالِٗ اخلبصخ ٍ٘ رىًُّ ِالَ اٌسة، فىُ رىىْ آالَ أطفابي  اٌسظىي 
 ثُذ حلُ وِىهتُ؟

ًِّ فادا ُ٘!!   أٌ ؼسف أْ ؽلىد ٘ئال  األطفبي ٌُذُب ادلعُخ دىت َى
 فُمىِىا وَؼُؽىا ِؼٗ اىل األثد.

مدَط ِىت اٌسظىي ِهزُ أوضس ثبٌزطبثك إٌجىٌ، فّىد أطفابي  وٌىٓ اٌ
ثُذ حلُ َسفؼٗ ِسَّح أخسي ٌُضؼٗ ِغ مجُغ األثسَب  اٌرَٓ ِبرىا وُأظاسوا يف  
ربزَخ اظسائًُ، وَسوِّص ثبألوضس ػًٍ اٌرَٓ اظُزؽهدوا ظبثمًب يف ثُذ حلاُ  
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وِب دىاٌُهب أَبَ غصو األؼىزٌَن أو يف أظس ثبثً، دُّٕاب وابْ ػىَاً    
 وٍُىِزسًا(. 34األِهبد يف ثُذ حلُ َُعّغ يف اٌساِخ )ػًٍ ُثؼد 

( ٌجىب  37: 53وٕ٘ب َؤيت اٌمدَط ِىت اٌسظىي ثىصف ازُِب إٌيب )از 
َّ َٕظسْ صفىف صفىف األظسي  اٌضىبىل واألزاًِ يف ثُذ حلُ، ػٕدِب ُو
اىل ِسثىطٌن ِٓ أػٕبلهُ ؽلسوْ يف طسَك اٌساِخ ادلزجٗ ؼسلًب ضلى ػّّ األزدْ، 

ثبثً دُش اٌعيب اٌطىًَ وادلىد يف ادلٕفً!! ومل غلد ازُِب إٌيب ِب َُؼجِّس ثاٗ  
ػٓ رلّىع ػىًَ وثىب  إٌعب  يف ثُذ حلُ ِساد وِساد، مث ٘رٖ ادلاسَّح  
ػٕد ِرحبخ أطفبي ثُذ حلُ، أزوع ِٓ أْ غلّغ وً ذٌاه يف ؼمصاُخ   

 لّّ٘ب رجىٍ ِغ زادًُ زلجىثخ اظسائًُ ادلدفىٔخ يف طسَك ثُذ حلُ، ووؤهنب يف
َّ مجُؼًب!!  ُأِهبد ثُذ حلُ، أو رجىٍ ػىضًب ػٕه

ٌمد طبزد يف احلبي أزواح ٘ئال  األطفبي واجزّؼذ ٌزىاىْ جىلاخ   
ِسِّّٔخ دىي اٌطفً َعىع و٘ى ػًٍ صدز ُأِٗ يف زدٍزٗ اٌطىٍَخ اٌؽبلخ اىل 

 ِصس، ػّّ ظُٕب  اجلسػلخ!!
ثضُبهبُ اٌجاُ  جىلاخ    وٌىٓ ظفس اٌسإَب، ثزؼجًن اٌىُٕعخ، جؼٍهُ أَضًب

 (.33: 8؛ 8: 7ؼسف ػلُطىْ ثؼسغ احلًّ اٌمبئُ وؤٔٗ ِرثىح!! )زإ 
 انعىدج:

ورؤيت ثبصطالدبهتب وأٌفبظهب ِزطبثمخ ِغ لصخ ِىظً إٌيب وظهىز اهلل ٌٗ 
لد »، «لد ِبد اٌرَٓ وبٔىا َطٍجىْ ٔفط اٌصيب»يف ِدَبْ َؤِسٖ ثبٌؼىدح 

 .«فعهِبد مجُغ اٌمىَ اٌرَٓ وبٔىا َطٍجىْ ٔ
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ٕ٘ب َٕجهٕب اٌمدَط ِىت اىل أْ ػىدح اٌسة ِٓ ِصس وبٔذ زًٕ٘ب دباىد  
ً٘نودض آخس ٍِه )وبذة( ػًٍ ُأوزؼٍُُ. واٌرٌ ِٓ ثؼدٖ مل َمُ ٍِاه  
ػًٍ ُأوزؼٍُُ دىت ٘را اٌُىَ. ألْ اٌسة ٍِه وسظٍ داود ثبٌفؼً، واظلاب  

ّاخ  ػًٍ ادلعزىي اٌعسٌِّ غًن ادلٕظىز. فؤوزؼٍُُ اٌسودُاخ ِىٍٍَّاخ وِؼظَّ  
ثبدلعُخ ادلٍه احلمُمٍ، ِٕر أْ زجغ ِٓ ِصس ثؼد ِىد ً٘نودض دىت ٘را 

ِدوظخ ِٓ »اٌُىَ واىل األثد. وٌىٕهب ظزظً ِزغسِّثخ يف األز  ػٓ ٍِىهب 
(، دىت َدخً ًِ  اأُلُِ، ودُٕئر َُٕااصع ػبز٘اب   46: 43)ٌى  «اأُلُِ

 وَُعزؼٍٓ اِيت يف رلد ِٕظىز.
 

 :«انصيب وُأيه واذهة إىل أزض إصسائٍمقى وخر »ثانًٍا: اندعىج: 
وٕ٘ب َصُّ اٌمدَط ِىت ػًٍ أْ َصَد اٌزطبثك إٌجىٌ اىل ألصبٖ، فًني 
يف ٘رٖ اٌدػىح حتمُمًب اذلًُب دلب ددس َىًِب ثبٌسِص وادلضبي، دُّٕب لبي اٌاسة  

 أطٍكإصسائٍم اتين انثكس ... ورمىي ٌفسػىْ ٘ىرا َمىي اٌسة: »دلىظً: 
(. و٘را ِب ػجَّس ػٕٗ ٘ىؼغ إٌيب وىظاُط  45و 44: 6 )خس «اثين ٌُؼجدين

ولف ثٌن اٌسِص واحلمُمخ، َؤخر ِٓ ٘را وَىضِّخ ِآ ذان، دوْ   ِجدع
 أْ َدزٌ ِب َمىٌٗ!:

 (3: 33)٘ى  «دلب وبْ اظسائًُ غالًِب أدججزٗ، وِٓ ِصس دػىد اثين.+ »
٘ى أَضًب  “انثكس”وَالد  ٕ٘ب أْ احلبح ِىت اٌسظىي ػًٍ ٌمت ادلعُخ 

. فبدلعُخ يف «اظسائًُ اثين اٌجىس»ِسادف ٔجىٌ ٌٍزؼجًن ػٓ ؼمصُخ ادلعُخ 
٘اً  »ثؤوٍّهب، ثً ػٓ اٌجؽسَخ وٍاهب   “ُأِخ”دُبرٗ وٍهب وبْ رؼجًنًا ػٓ 
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 (:: 88)اغ  «متم  ثالد يف َىَ وادد، أو رىٌد ُأِخ دفؼخ واددح.
 

 :«ٌُدعى ناصسًٌا»ثانثًا: 
ألٔٗ وزس أثبٖ ووبْ ِضٍاٗ يف  رسن َىظف اٌُهىدَخ ثعجت أزخُالوض، 

اٌمعىح وإٌمّخ، واٌزجؤ اىل اجلًٍُ دُش اجملبي ٌعالَ أوضس، وظىٓ إٌبصسح 
 .“ٔبصسًَب”وُدػٍ 

رؤيت يف األصً اٌؼٌّّ ِٓ اظُ فسع اٌؽجسح أو اٌغصٓ،  “ٔبصسح”وٍّخ 
وٌىٓ ٌُط دبؼىن األغصبْ ادلالشِخ حلُبح اٌؽجسح ِٓ أوذلب، ثً غصٓ صبٔىٌ 

ٔجًُب ِٓ لسة اجلرز، وامسٗ ثبٌؼسثُخ ِسادف متبِاًب ٌالظاُ   ضؼُف َٕجذ جب
 .“ٔزصز”أو  “ٔزعس”. و٘ى يف اٌؼٌّّ “ٔعس”اٌؼٌّّ 

فبٌٕبصسح وبٔذ ثٍدح ضؼُفخ صبٔىَخ جدِّا أخرد امسهب ِٓ وىهنب ثٍادح  
ٌُعذ ذاد ؼؤْ، ٌرٌه ظمس ٔضٕبئًُ ِٓ فٍُجط دلب لبي ٌٗ اْ ادلعَُّب ِآ  

 (68: 3)َى  «سح ؽلىٓ أْ َىىْ ؼٍ  صبحل.أِٓ إٌبص»إٌبصسح فمبي ٌٗ: 
فبٌٍمت اٌرٌ ازرضً أْ َزمرٖ ادلعُخ ٌٕفعٗ حبعت إٌجىَّح، ٘ى ٌمات  

. و٘را اٌٍمت ٘ى ٔفط اٌارٌ  «وَُدػً ٔبصسًَب»َفُد اٌضؼف واالرضبع 
 ُدػٍ ثٗ رالُِرٖ، و٘ى رؼجًن ػٓ ادلعىٕخ.

ٌٕبصاسح  و٘ىرا مل ؼلزس ادلعُخ ادلرود ِعمطًب ٌسأظٗ فمط، ثً اخزابز ا 
 أدمس ادلدْ ٌُؼُػ فُهب صالصٌن ظٕخ ِٓ دُبرٗ!!

وٌىٓ أٌ فمس ٌٍٕبصسح اٌيت صبزد ٌمجًب ٌؽؼىة ثسِزهب، وألػظُ ٍِىن 
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طسِّا. و٘ىرا ٔصُت وً ِب ٘ى دمًن ووً ِب ٘ى ِصدزي ثٗ وواً ربفاٗ   
ووً ِعىٌن، اْ ٘ى صبز ِٓ ٔصُت اٌسة!! أمل َصس ادلرود واٌصاٍُت  

 اىل ٘را اجملد ػُٕٗ!!ومجبػخ صُبدٌ اٌعّه وٍهُ 
أِب إٌجىَّح اٌيت َؽًن اٌُهب ِىت اٌسظىي يف ٘را اٌؽؤْ فهٍ وازدح يف اؼؼُب  

 )اغ «أصاىنه.  وٌنثد غصن ينوؼلسط لضُت ِٓ جرع َعًَّ »إٌيب: 
33 :3) 

ولجٍهب ِجبؼسح َصف اؼؼُب  وُف أْ اٌسة ظُمطغ أواًل األغصبْ وٍهب 
 «عثدي انغصن»ذ ِٓ ٘را األصً فال َجمً اال أصً اٌعبق ودد٘ب، مث َٕج

 -٘ىذا اٌعُد زة اجلٕىد َمضت األغصبْ ثسػت )ثمعىح »(، :: 5)شن 
)اغ  «أٌ ِٓ أصٍهب( وادلسرفؼى اٌمبِخ َُمطؼىْ وادلزؽابسلىْ َٕمفضاىْ.  

32 :55) 
أِب ازُِب إٌيب فُىضخ ٘را االظُ أو ٘را اٌٍمت وَمصسٖ ػًٍ ادلعاُخ  

ثس فٍُّاه   غصنٌسة، وألُُ ٌداود ٘ب أَبَ رؤيت َمىي ا»ؼمصًُب ٘ىرا: 
 (7: 45)از  «ٍِه وَٕجخ وَُجسٌ دمًّب وػداًل يف األز .

أِب شوسَب فُجؼً امسٗ وٌُط ٌمجٗ فمط ٘ى اٌغصٓ، وثرٌه َىىْ ألسة 
 :“ٔبصسًَب”ِٓ أٔجؤ ثبظُ اٌسة وٌمجٗ أٔٗ َُدػً 

وٌثين هٍكم اناسب،  وِٓ ِىبٔٗ َٕجذ، انغصن امسه، ٘ىذا اٌسجً + »
و٘ى ػلًّ اجلالي وغلٍط وَزعاٍَّط ػٍاً   هٍكم انسب فهى ٌثين 

 (35و 34: 8)شن  «وسظُٗ، وَىىْ وبًٕ٘ب ػًٍ وسظُٗ.
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وَُالَد  أْ يف ٘رٖ إٌجىَّح َٕىؽف ِصدز اٌمىي إٌجىٌ اٌارٌ لبٌاٗ   
 (;3: 4)َى  «أمضىا ٘را اذلُىً ويف صالصخ أَبَ ُألُّٗ.»ادلعُخ ػٓ ٔفعٗ: 

لبي  “انناصسي”أو  “انغصن”عُخ ورٌه ال َفىرٕب ٕ٘ب أْ ٔروس أْ ادل
وً غصٓ يفَّ ال َؤيت ثضّس َمطؼٗ ووً ِب َؤيت ثضّس َٕمُٗ ٌُؤيت ثضّس »أَضًب: 
(. ويف ٘را اٌزؼجًن اٌؼٌّّ اإلصلٍُاٍ حبعات أظاٍىة    4: 37)َى  «أوضس

 !!«ٔزعس يفَّ»!! أٌ وً «وً ٔبصسٌ يفَّ»اٌمدَط ِىت اٌسظىي، ُرمسأ ٘ىرا: 
ٔىجص زإَخ اٌمدَط ِىت اإلذلبُِاخ ذلاسوة   وثٕظسح خبطفخ ٔعزطُغ أْ 

ادلعُخ اىل ِصس، أٔٗ جص  ال َزجصَّأ ِٓ صُُّ حتمُك واظزؼالْ ؼمصاُخ  
أواًل فىّب أْ ؼؼت اظسائًُ رجَّٕبٖ اهلل  «إصسائٍم اجلدٌد»ادلعَُّب، ثبػزجبز أٔٗ 

 أػبدٖ اىل ثانثًاثزُٗ أدخٍٗ يف ضُك اٌغسثخ، مث  ثانًٍا، مث «اظسائًُ اثين اٌجىس»
ًِناصٗ وشلٍىزٗ اٌصِبُٔخ، ٘ىرا َىؽف ٌٕب ِىت اٌسظىي ػٓ خط ٘رٖ ادلعًنح 

 ػُٕهب وثٕفط اخلطىاد يف دُبح ادلعُخ.
 (4974)ٌناٌس 
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 مبىبسبت معمىديت يىحىب واندخىل يف انصىو األزبعيين

 توبوا ...
 «َمْن له أذنان للسمع فليسَمع»

 ٌمذ ِهَّذ َىدٕا ادلعّذاْ، تاٌرىتح، اٌيشَك دلعشفح ادلغُخ وظهىسٖ!!
تذوْ ذىتح عٓ اخليُح، ؤذَ عًٍ دُاج االعرهراس، وعىدج اٌمٍبة ئ   

ِعشفح ادلغُخ وَٕذجة ظهىسٖ اإلذلٍ عٓ إٌفظ!  سلافح اهلل؛ َرعزَّس اعرعالْ
نكه نُيظهس إلسسائيم نرنك جئت ُأعمِّد ببملاب   وأٔا مل أوٓ أعشفٗ، »... 
 (67و 64: 4)َى  «وأٔا لذ سأَد وؽهذخ أْ ٘زا ٘ى اتٓ اهلل.... 

ئرْ فىأد ِعّىدَح َىدٕا تادلاء ٌٍرىتح، مشوسج ِيٍمح دىت َُغرعٍٓ 
 ادلغُخ!

ح يف وً دني ودىت ٘زٖ اٌغاعح ٍ٘ اٌيشَك اٌىدُذ اٌزٌ وال ذضاي اٌرىت
َىفٍِّٕا ئ  اٌرعشُّف عًٍ ؽخقُح ادلغُخ. فّٓ خالي مغيح احلضْ عٍبً  
اخليُح واإلدغاط تإٌذَ اٌماذً، ٔغرىؾف سمحح َغىع ولُّح دِٗ ولذسج 

 ال٘ىذٗ عًٍ اإللاِح ِٓ األِىاخ واذلاوَح! ...
فُٕا وحنظ يف أعّالٕا تغش اإلمث، ٌٓ ئرا مل ٔمف عًٍ خيش اخليُح اٌعاٍِح 

ٔمف َىًِا عًٍ لُّح اٌذَ اإلذلٍ، وٌٓ حنظ أتذًا تغش اٌفذاء!! وئْ وٕبا ال  
ٔفذـ مّائشٔا ؤٍىِها ؤٕاصع أٔفغٕا عٓ لثائخ دُاذٕا اٌذاخٍُح ؤذَٕها، 
ؤىرؾف يف أخيائٕا وؽهىاذٕا وعُىتٕا وجناعرٕا دمُمح أٔفغٕا، فٍٓ ٔؾعش 
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غُخ، وٌٓ جنذ مشوسج ٍِذح ٌٍرعشُّف عٍُٗ، وَلً ال٘ىذٗ تأٌ داجح ئ  ادل
رلشد ِىمىع ٌإلدياْ َضداد وَرٕالـ مبمذاس اٌّّ٘اْ اٌفىشٌ، أِبا اٌبذَ   
ادلغفىن عًٍ اٌقٍُة فُثذو وأٔٗ تال داٍع، أو وأٔٗ الصِح ِٓ ٌىاصَ لقبح  

 اٌقٍُة ودغة!!
 

اٌزٌ َبنٓ   وٌىٓ َا جلالي اٌشب ٌٍمٍة اٌرائة!! وَا ٌمىج اٌذَ ٌٍنّري
 ِٓ ثمً اخليُح!!

دُّٕا ذثٍغ إٌفظ ئ  دمُمح راهتا تعذ أْ ذىىْ لذ واجهد خيُربها  
تؾجاعح وفّىد دوْ هتشُّب أو اعرزاس أو عيف وارب ... فذُٕنز ال ذشي 
ِفشِّا ِٓ اٌغمىه حتد خؾثح اٌقٍُة!! ... وال ذعىد ذبشي يف َغبىع   

 ىخ وخالٍؿ ِٓ اذلاوَح.ِىمىعًا فىشَِّا ٌإلدياْ، تً دمُمح دُاج ِٓ ادل
ِٓ آِٓ يب وٌى ِاخ فغُذُا ...» ِٓ آِٓ واعرّذ »(!! 58: 44)َى  «َِ َِ
 (!!49: 49)ِش  «َخٍـ

عإاي: وِارا حيراج اإلٔغاْ اخلاىئ ٌُمثً اإلدياْ تادلغُخ، فُمثً احلُاج 
 واخلالؿ؟

 اجلىاب: ال ؽٍء!! فمو ال َعأذ اٌقىخ اٌذاخٍٍ، وال َماوَ اٌذعىج!!
دني َغّع األِىاخ وهي اآلن، ك ألىي ٌىُ: ئٔٗ ذأ ي عاعح احلك احل»

 (58: 8)َى  «)تاخليُح( فىخ اتٓ اهلل، واٌغاِعىْ حيُىْ!!
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 تذاَح عريج اخلاىئ ِع اهلل، وثذاَح ُِد يف اٌمّّ ...
ألٔٗ ٌُظ يف ادلىخ »ٌُظ عٍُٗ واجثاخ، ألْ ٌُظ ٌٗ دمىق يف ؽٍء! 

ِٓ حيّذن. َِ  لثيٍ( ... 8: 9)ِض  «روشن، وال يف اذلاوَِح 
ئْ اخلاىئ اٌزٌ غشَّذٗ اخليُح ولرٍرٗ َثذو ووأٔٗ تال ٔفظ، تال لىج عًٍ 
اٌعًّ، تال دشوح يف اٌشوح، تال ُأرْ ٌٍغّع؛ ِٓ أجً ٘زا جاء اتبٓ اهلل،  
وٍّح اهلل احلُح، وأسعً فىذٗ تاإلجنًُ ٌُضسع تىٍّرٗ ُأرًٔا جذَذج يف إٌفظ 

.. ودني َغّع اخلاىئ فىخ اتبٓ اهلل حيُبا   ادلُرح ٌرغّع اإلدياْ وذعُٗ .
 وَمىَ ِٓ تني األِىاخ!! ...

 

اخلاىئ ئٔغاْ يف ُعشف اٌشوح ُِد! ... وٌىٓ ال ذىجذ خٍُمح ِذٌٍَّبح  
وزلثىتح ٌذي اهلل لو ِثً ٘زا ادلُد ادلٕنت تاخليُح!! ... فمذ واْ ِعشوفبًا  

 !(!>4: 44)ِد  «زلة ٌٍعؾَّاسَٓ واخلياج.»عٓ ادلغُخ أٔٗ: 
فىً خٍُمح يف اٌىجىد، ئْ يف اٌغّاء أو عًٍ األسك، عٍُها أْ ذرذشَّن 
وجتهذ وذثاتش ٌرذُا، ئال اخلاىئ، فال َياٌَة ِٓ اهلل أْ َرذشَّن ئ  ؽٍء أو 
جيهذ ِٓ أجً ؽٍء أو َثاتش عًٍ ؽٍء، ئال أْ َمثً فمو فىخ اهلل احلٕىْ 

 !! ...«واٌغاِعىْ حيُىْ»وال َشفل دعىج دّثٗ! 
 لىَّج ٌُغد زلُُح فمو تً وجارتح أَنًا، ذغريُع أْ جتبزب  فىخ اهلل

إٌفظ ِٓ أعّاق ادلىخ واذلاوَح وذمُّها ِٓ لبّّ اٌؾبهىاخ وذفىهبا    
وذذفعها. ٘زٖ األِىس َغرذًُ عًٍ إٌفظ أْ ذإدَِّهبا ِبٓ راهتبا، تبً     
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وَغرذًُ عٍُها دىت أْ ذرؾاسن فُها وال تؾٍء ِٓ اجلهذ، وٌىٕها ِياٌَثح 
 شفنها ...فمو أْ ال ذ
 (77: 9)َى  «.جيتربه اآلةال َمذس أدذ أْ َُمثً ئيلَّ ئْ مل + »
ِٓ َُمثً ئيلَّ ال ُأخشجٗ خاسجًا.+ » َِ  (:6: 9)َى  «... و

 

ويف اٌٍذلح اٌيت َرمثً فُها اخلاىئ فىخ اهلل ذٕبضسع يف ٔفغٗ ادلُربح  
ألمسع وادلرعٍِّّني، اٌغبُذ  يىقظ يل ُأذوًب َىلظ وً فثاح، »ُأرْ سودُح، 

 (8و 7: 85)ئػ  «وأٔا مل ُأعأذ، ئ  اٌىساء مل أسذذ.فتح يل ُأذوًب اٌشب 
ودُّٕا ذرفاعً اأُلرْ اٌشودُح ِع ٘زا اٌقىخ تٕجاح، فاٌشوح َٕغىة 
يف إٌفظ خاٌمًا لٍثًا جذَذًا سودًُا ٌإلٔغاْ ِٓ فٕع اهلل، َثبذأ يف احلباي   

فذاٖ ِٓ ادلىخ وخٍقٗ. ودُٕنز َأخز اإلٔغاْ َٕثل تاإلدياْ واٌىالء ٌٍزٌ 
 لىَّج عًٍ اٌرذشُّن حنى اهلل واالجرهاد إلسمائٗ وادلثاتشج عًٍ دثِّٗ ...

ٕ٘ا ذثذأ عريج جذَذج ٌٍخاىئ جتاٖ اهلل اٌزٌ دعاٖ، واجرزتٗ ِٓ ِبىخ  
اخليُح وفذاٖ، وىهَّشٖ ِٓ جناعاذٗ وأدُاٖ تذَ َغىع ادلغُخ ولىَّج لُاِرٗ ِٓ 

تعذ أْ راق رٌح ادلىخ وذزوَّق رلبذ   -ٕ٘ا َقثخ اخلاىئ ِياٌثًا األِىاخ؛ 
أْ ال َعىد َغري تمذُِٗ يف ىشَك ادلىخ! ... وأْ َثغل اٌيبشق   -احلُاج 

 اخلادعح ادلإدَِّح ئ  اذلالن! ... وَثغل اإلمث! ...
ِٓ جناعاخ اخليُح اٌماذٍبح،   -تّّ َغىع ادلغُخ  -وتمذس ِا ىهَّشٖ اهلل 

ُِياٌثًا ٔلبري  »أْ َغعً يف أثش اٌمذاعح ٌٍذُاج ِبع اهلل تمبىَّج اهلل.    أفثخ 



ِه نه أذوبن نهسمع فهيسمع  464                                         تىبىا ... َم

 (!!48: 4تو 4) «اٌمذوط اٌزٌ دعاوُ، وىٔىا أٔرُ أَنًا لذَغني.
تً وأفثخ ِٓ فُُّ عريج اخلاىئ ادليهَّش تاٌذَ اإلذلٍ أْ َُغش وَفبشح  

 (!!>: 5تو 4وخيّّ تفنً اٌزٌ دعاٖ ِٓ اٌلٍّح ئ  ٔىسٖ اٌعجُة )
اخليُح اٌماذٍح ٍ٘ ِٓ فُُّ فعً إٌذاِح واٌرىتح، فاٌفشح فاْ وأد تغنح 

تّّ ادلغُخ وفعً دِٗ ادلادٍ ٌٍزٔىب واخلياَا ٘ى ٔىس اٌرىتح وهبجرها، اٌبزٌ  
 حيفظ اخلاىئ ِٓ إٌلش ئ  اٌىساء وَإِّٕٗ مذ سعثح ادلىخ اٌىمهُح ...

تعذ أْ حيقً عًٍ لىَّج اٌرىتح تفشح تش ادلغُخ  -و٘ىزا َقثخ اخلاىئ 
لادسًا أْ َٕيٍك تاعرّشاس ِٓ ذعمُّة اٌلٍّح ٌٗ وسلاوفها، وَىاجبٗ ٔبىس    -

اٌزٌ أٔمزٔا ِٓ عٍياْ اٌلٍّبح، ؤمٍٕبا ئ    »احلامش وسجاء ادلغرمثً؛ 
(، وَقاسع مذ ؽشوس ٘زا اٌضِباْ تبال   46: 4)وى  «ٍِىىخ اتٓ زلثرٗ

.. خىف، ِغررشًا يف ادلغُخ وِرؾثِّثًا تذعىذٗ دغة ئسادذٗ وتمبىَّج دِبٗ .  
اٌزٌ تزي ٔفغٗ ألجً خياَأا، ٌُٕمزٔا ِٓ اٌعامل احلامش اٌؾشَش، دغة »

 (7: 4)غً  «ئسادج اهلل وأتُٕا.
 

اٌبيت  وال ميهك إال قىَّة اندعىة اخلاىئ َغعً ترىترٗ دلرياز ادلٍىىخ، 
دلٍ هبا، وّّ٘اْ اخرُاس ؤعّح، حتىٌ يف داخٍها عش اٌذَ اإلذلٍ اٌمادس أْ 

ط ئ  اٌرّاَ، ودىت إٌهاَح، تذوْ ٔمـ أو عجض أو ًٍِ َغغً وَيهِّش وَمذِّ
 ِٓ جهح اهلل!!
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وٌىٓ وً خيُح َمرشفها اإلٔغاْ تعذ رٌه عٓ وعٍ وئسادج وَىشِّس٘با  
تعذَ سلافح وتال ٔذَ وذىتح، لادسج أْ ذقُة اأُلرْ اٌشودُح تاٌقُّ واٌمٍة 

َّع تمىَّذٗ احملُُ ح ادلغزَح، وال َعبىد  اجلذَذ تاٌرٍف؛ فال َعىد فىخ اهلل َُغ
اٌمٍة َٕثل تاإلدياْ احلٍ، وال ذعىد إٌفظ لادسج عًٍ اٌرذشن أو االجرهاد 
أو ادلثاتشج وّا َٕثغٍ ... ودُٕنز ذذب يف إٌفظ ؽُخىخح سودُح ِثىبشج  

 (;6: 45)عة  «وئْ اسذذ ال ُذغش تٗ ٔفغٍ.»ذٕزس تاخلىف واخليش!! 
 

اخ وِشَّاخ ال ُذذقً وتال عبذد،  وٍّح اهلل ال حتٍُ ِشَّج، تً حتٍُ ِشَّ
وفىخ اهلل لىَّج ال ذمُُ ِٓ ادلىخ فمو تً ذمُُ ِٓ اذلاوَح، وٌىٓ التذ أْ 
َعشف اإلٔغاْ ِٓ أَٓ عمو!! ... والتذ أْ حيقش خيُرٗ، والتذ أْ َرىب 
عٕها تاوًُا ٔادًِا يف اٌرشاب دىت وٌى واْ ٍِىًا!! ... والتذ أْ َيشح ٔفغٗ 

أرهاس٘ا ِهّا واْ علًُّا، وّشَل ِبذٔف عٍبً   حتد ذىتُخ اٌىٍّح و
ادلىخ َغٍُِّ جغذٖ ٌغالح ىثُة جشاح. فاخليُبح عبشىاْ اٌبشوح ئرا    
اعرإفٍد ِثىِّشًا ذٕجى إٌفظ، وئرا اعرهني هببا ذىغٍَّبد واعرؾبشخ    

فاروش ِٓ أَٓ عميد »وخشتد؛ فهٍ ال ذعُؼ ئال ٌُّىخ اإلٔغاْ! ... 
فاين آذُه عٓ لشَة وأصدضح ِٕاسذه وُذة، واعًّ األعّاي اأُلو ، وئال 

 (8: 5)سؤ  «ِٓ ِىاهنا، ئْ مل ذرة.
 (8664)فربايس 
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 على األردن
 تأمالٌت يف الغطاس

ػالػش حٓظوَحٍحص ػِىَش كَِّض ػًِ َٔىع حدلُٔق أػ٘اخ  كُخطاٚ ػِاً    
 حٍْٝ متؼَِّ ػالع أكوخد يف آٍخُُظٚ حُُؼظًٔ خلالٙ حُؼخمل.

( 9: 2)ٓض  «حُىحهق كىم كُغ ًخٕ حُٜيب»حٓظوَحٍ حُ٘ـْ  األول:
الثوًخ ؿيِّح  ٓؼًِ٘خ ػٖ ىهىٍ حُ٘ىٍ ححلوُوٍ اىل حُؼخمل، وٌٌٛح ًخٕ
 إٔ ؼليّ حُ٘ىٍ هخُوٚ كُ٘ٔخ حُٓظؼِٖ يف ؿٔي اٗٔخٕ ...

حٓظوَحٍ حَُوف حُويّ ػُِٚ هبُجش ؿُٔٔش ٓؼَ محخٓش، ٓؼًِ٘خ راي    انثبين:
ػَٔ حالرٖ يف طؤُْٓ هُِوش ؿيَيس ٍوكخُٗش يف حإلٗٔاخٕ ٓاٖ   
ىحهَ حُطزُؼش حُزََ٘ش ويف ُٛٔٔهخ، كٌخٕ الري ٓاٖ حٓاظؼالٕ   

ٓغ حالرٖ يف ٌٛٙ حخلُِوش حجليَيس. ًٔاخ   حَُوف حُويّ ًََ٘ي
حٗظَى حِد أ٠ًَخ رخُٜىص حْرىٌ حدُلؼَِٖ ٖٓ حُٔٔخ  يف ٗلاْ  

 حُِلظش.
حٓظوَحٍ حجملي حإلذلٍ ػُِٚ ر٘ىٍ ٍإَىٌ كخثن َىّ حُظـٍِِّ ؿؼاَ   انثبنث:

وؿهٚ وُٛؤطٚ ٓظـًنطٌن، كىت ػُخرٚ ربىَُّض اىل رُاخٝ الٓاغ.     
ىهىُٚ يف َٓكِش حإلهاال  حْهاًنس   حضلَٜ حجملي ػ٘ٚ، ٓؼًِ٘خ ري  

وحدلَََس حُيت رِـض ًٍوهتخ رؼخٍ حُُِٜذ. كٌاخٕ ٓاٖ حُالثان    
حٓظؼالٕ رليٙ هزَ آالٓٚ كىت طٔظؼِٖ كََش كيَظٚ وأُىُٛش ُٓ٘جظٚ 

 يف رٌُٚ! ...
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هي ً٘خ ٓؼخٌَ٘ن ػظٔظٚ، ْٗٚ أهٌ ٖٓ حهلل حِد ًَحٓش ورليًح اً أهزَ + »
ٌٛح ٛى حرين ححلزُذ حٌٌُ أٗاخ   ػُِٚ ٛىص ًهٌح ٖٓ حجملي حْٓىن:

 (17و 16: 1رط 2) «ٍَٓص رٚ.
 :«انىىر احلقُقٍ»شهبدة َىحىب ػه املسُح 

ًَِّح ؿيِّح وٛى يف حُؼخُٗش ػَ٘س ٓاٖ   ُوي طلظَّق حُىػٍ حإلذلٍ يف حدلُٔق ٓز
ََّس ً٘ٚ ٍٓخُظٚ:  َ٘زـٍ إٔ أًىٕ يف ٓخ »ػَٔٙ، ػ٘يٓخ أىًٍض ٍوكٚ ْوٍ ٓ

َّ يف ًُخٗٚ حُؼُٔان حُالااخثٍ   (! ... و49: 2)ُى  «ْيب ًُي ػ٘يٓخ أك
رىالىطٚ حُيت هزَ حُيٛىٍ، وحب٠ٖ حِد حٌٌُ َٔظٔي ٓ٘ٚ وؿىىٙ حُيحثْ يف 

 حهلل، وهَوؿٚ حدلئهض ذلٌح حُؼخمل! ...
َؼَٔ  -ٌٓ٘ ًُي ححلٌن  -وظَِّض ٗلٔٚ حُىىَؼش ٓ٘لَٜس كُٔخ ٛى ْرُٚ 
ّ أٓخٓٚ، َىك٘خ حدلؼٔايحٕ،  ٛخىثًخ ً٘ـخٍ يف حجلَُِ ٓ٘ظظًَح ًحى حٌٌُ ُٓظويَّ

رَوف اَُِخ وهىَّطٚ ُُهُِّت رَٜحٓظٚ يف هلَ حُؼخمل وحُوِىد طََوًخ شلهيًح رخُظىرش، 
َِّٔاُش رظزٌُظاٚ، وََكاغ     َُهزط حدلَطلؼخص حُؼخُُخص ٖٓ ًوٌ حُ٘لىّ حُل
َّخٍَٖ وحخلطاخس رايػخ  حدلـلاَس، وَٜاَُِّ      حُىحطجخص حدل٘ٔلوخص ٖٓ حُؼ

 ُ٘لىّ حخلزُؼش وحٟلش ٓهِش روىس َٛحكظٚ وً٘لٚ.حدلؼىؿخص وحُؼَحهُذ وح
ٗؼْ ًخٕ َِِّ إٔ ًُي حُ٘يب ًح حُٜىص حُٜخٍم حٌٌُ ٍَُِِ حُربحٌٍ، إٔ 
َٔزن حدلُٔق حُىىَغ حذلخىة حٌٌُ ال َٜاَم وال َٜاُق وال َُٔأغ يف    

 (! ...19: 12حُ٘ىحٍع ٛىطٚ )ٓض 
، ْٕ ٓخ وٌُٖ ًخٕ الري إٔ َ٘ظظَ ٖٓ ػَٔ حالػين ػَ٘ اىل ػَٔ حُؼالػٌن

َزيو طزُؼًُخ، ًخٕ يف ٗظَ حهلل َٟوٍَِّخ ٖٓ أؿَ ٠ٗؾ حُىػخ  حٌٌُ ُٓلَٔ 
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أػوخٍ حُزََ٘ش ًِهخ ...، وٓغ أٗٚ ًخٕ َؼَٔ يف ٌٛٙ حْػ٘خ  وَؤًَ ٖٓ ػَٔ 
اال أٗٚ ًخٕ ُٚ يف هِزٚ طىم  -ًٔخ ٛى ٓلَوٝ ػًِ ًَ ًٌ رَ٘  -َيَٚ 

كاىت ٓ٘ظاهً حدلاَ     ضلى ػَٔ آهَ وطؼخّ آهَ َىى ُى َـظٌٌ ٓ٘ٚ ََٓؼًخ 
 (34: 4)َى  «طؼخٍٓ إٔ أػَٔ ُٓ٘جش حٌٌُ أٍِٓين وُأمتِّْ ػِٔٚ.»

وٓخ إٔ طَحًٓ اىل أمسخػٚ َىًٓخ وٛى يف حجلَُِ هرب هُخّ َىك٘اخ ٌَاَُ   
رخُظىرش وَ٘خىٌ رخهظَحد ٌِٓىص حهلل، كىت أىٍى إٔ ٓخػش حُؼخمل حُزطُجش هاي  

 !(1)طوخرِض ٓغ ُٓ٘جظٚ حدلٔظؼيس ٌٓ٘ حُيٛىٍ
ىك٘خ ؽلؼَِّ حُ٘زىَّس حُلؼَّخُش وحدلظٌِِّٔش ٓؼًخ، وٌُٖ ًالٓٚ ًخٕ ًيوٌ ًخٕ َ

. وًخٕ َظويَّّ رَوف اَُِخ: «ٛىُص ٛخٍٍم يف حُربَش»حَُػي حٌٌُ َٔزن حدلطَ 
َـَٔ ًرُلش آَحثَُ َٓحص ًؼًنس رظطهًن حُظىرش اػيحىًح ُ٘اِوٍ ٗخٍ حُٔٔخ  

ِّيًْ دبخ  ُِظىر»ًٔخ كؼَ اَُِخ هيؽلًخ:  ش، وٌُٖ حٌٌُ َؤيت رؼيٌ ٛاى  أٗخ أػ
ِّيًْ رخَُوف حُويّ وٗخٍ.  (11: 3)ٓض  «أهىي ٓين ... ٛى ُٓؼ

كٌخٕ َىك٘خ ٗيب حَُإَخ حُىحهؼش، ًح حُؼٌن حدلطهََّس حُواخىٍس إٔ طٌظ٘اق   
 (5: 1)َى  «حُ٘ىٍ حٌٌُ ٠ٍَ  يف حُظِٔش.»

 -( حدلزاهؾ  35: 5)ٍحؿغ: َاى   «ٜٓزخف حُ٘زىَّس حدلً٘ن»َىك٘خ ًخٕ ٛى 
                                                 

ٖٓ  779ُوي ربوَّن حُؼِٔخ  إٔ َىك٘خ حدلؼٔيحٕ ريأ اػالٕ هيٓظٚ حجلهخٍَش يف أؿٔطْ ٓ٘ش ( 1)
طخٍَن طؤُْٓ ٍوٓخ، وٍٛ حُٔ٘ش حخلخٓٔش ػَ٘س ٖٓ ِٓط٘ش طُزخٍَىّ، وًخٗض ٌٛٙ حُٔ٘ش ٓزظُش )أٌ 

ٍ حُؼزُي، حُؼخّ حُٔخرغ(، أٌ حُٔ٘ش حُيت كُهخ طٔظََق حٍْٝ ٖٓ حٍُِحػش وُطلي حَُٛىٕ وحُيَىٕ وَُلَّ
شلخ ٓهََّ حٗظ٘خٍ حخلرب وطٔخٍع ًَ حُ٘ؼذ ُِؼٔخى. ًٔخ ربوَّن ًؼًن ٖٓ حُؼِٔخ  إٔ حدلُٔق ريأ هيٓظٚ 

 ٖٓ طخٍَن طؤُْٓ ٍوٓخ، وٍٛ طىحكن حُٔ٘ش حُؼالػٌن ٖٓ ػَٔٙ حدلزخٍى. 787حجلهخٍَش يف ري  ٓ٘ش 
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حٌٌُ حٗظؼَ رَِض ححلن  - (2)(9: 11)حٗظَ: ٓض  «وأك٠َ ٖٓ ٗيب ٗيب»
ٓخػش وحكيس وأٟخ  ح٠ُٔخثَ رخُظىرش   حٗطلؤ، حٌٌُ ػًِ ٟاىثٚ ٓاخٍص   
حُ٘لىّ حُٔخَٛس حدلٔظؼيس كىت حٗلـَ حُ٘هخٍ وأَٗهض مشْ حُرب حُيت ط٠ٍ  

 (.19: 1رط 2حُوِىد وط٘لٍ ح٠ُٔخثَ اىل حْري )
َُٓٓاًل»َىك٘خ   (!!7و 6: 1)َى  «ٖٓ حهلل ... ُُ٘هي ُِ٘ىٍ ًخٕ اٗٔخًٗخ 

، يف أِٛهخ حُُىٗخين، “حُ٘هخىس”ومل َ٘هي ُ٘لٔٚ هط، كُغ ٛ٘خ ًِٔش 
طؼين اػالًٗخ ػٖ آهَ واظهخٍٙ رخإلؽلخٕ وححلن ػًِ ٓٔظىي حالٓظ٘هخى. ًَ 
حْٗزُخ  حٌَُٖ ٓزوىح َىك٘خ حُٓظويٓىح ٖٓ حهلل ُِ٘هخىس، وٌُٖ َىك٘خ متَُِّ ػٖ 

ََٓ» مجُؼهْ أٗٚ ٖٓ حهلل ُِ٘هخىس كوط. كوي وَُُِي َىك٘خ وػخٕ يف حُربَش،  «َُٓ
 ُُ٘هي وَؼِٖ ٌٛح حُ٘ىٍ ؤًَن كىت ٠َغ َيٙ ػُِٚ!! 

َىك٘خ ًخٕ ٗيب حَُإَخ حُيحهُِش، وحُ٘خٛي ُِ٘ىٍ ىحهَ ح٠ُٔخثَ، وًاخٕ  
َُّف ػُِٚ رخُظىراش   ػِٔٚ ؼلظٚ ربػيحى حُوِىد َُإَش ٌٛح حُ٘ىٍ ححلوُوٍ وحُظؼ

وؿَٔ ح٠ًُٔن!! ٗهخىس َىك٘خ مل طٌٖ ربػايحى حُاٌٖٛ رظلٔاًن    ححلوُوُش 
حُىٛخَخ وحُ٘زىحص حُٔخروش وٌُٖ ًخٗض ربػيحى حُوِذ ٖٓ حُيحهَ الًظ٘خف 

 حُ٘ىٍ ًلن وكُخس!!
وٗهخىس حٌُٖٛ رخحملخؿخس ٓوٜىٍس ىحثًٔخ ػًِ ًوٌ حدلؼَكش وحًٌُخ ، أٓاخ  

َىك٘اخ   ٗهخىس حُوِذ رخُظىرش كهٍ ػخٓش ٌَُ رَ٘!! ٌُُي كابٕ ٗاهخىس  

                                                 
ػٖ ٗلٔٚ أٗٚ ُُْ ، وٗهخىس َىك٘خ «ٗيب وأك٠َ ٖٓ ٗيب»الكظ ٗهخىس حدلُٔق ػٖ َىك٘خ ( 2)

 )وٌٛح ٖٓ ػَٔ حُؼزُي(! «وؿًن ٓٔظلن إٔ أكَ كٌح  حدلَُّٔخ»، «أٗخ ٛىُص ٛخٍٍم»كىت رلَّى ٗيب 
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ُُِٔٔق ً٘ىٍ كوُوٍ ُِؼخمل ًِٚ ؿخ ص ٓطخروش ذلٌح حُ٘اىٍ يف ػٔىُٓظاٚ   
ال طلظٌَوح إٔ »حٌُُِش ويف هٜىُٛظٚ حُوِزُش رٜىٍس ٍحثؼش ٓ٘وطؼش حُ٘ظًن! 

 (!9: 3)ٓض  «طوىُىح يف أٗلٌْٔ ُ٘خ ارَحُْٛ أرًخ
ٌُُي ًخٗض حُ٘لىّ حُزُٔطش حُيت حػظَكض خبطُجظهخ وطخرض ػًِ َايٌ  

ِّ ض، متؼَِّ َوظش ًٟٔن حُؼخمل ٖٓ حُظِٔش وظالٍ حدلاىص وحٗلظاخف   حُ٘يب حدلز
َُّف ػًِ حُ٘ىٍ رال ػ٘خ !  رًٜنس حإلٗٔخٕ حُطُذ ُِظؼ

وحٌَُٖ حػظٔيوح أهَوح، ريٓىع، ٓؼظَكٌن خبطخَخْٛ ٓظاَؿٌن حدلٌِاىص   
حٌٌُ ًخٕ ٓ٘ظهً ٗهىس حْطوُخ !! كؤىًٍىٙ رخرظهخؽ ورٔخطش هِذ، ُاٌُي  

طىىب ُؼُىٌْٗ ْاخ طزَٜ وًِحٌْٗ ْاخ طٔٔغ. كبين »هخٍ ذلْ حدلُٔق َىًٓخ: 
ومل ححلن أهىٍ ٌُْ إ أٗزُخَ  وأرَحًٍح ًؼًنَٖ حٗظهىح إٔ ََوح ٓخ أٗظْ طاَوٕ  

 (17و 16: 13)ٓض  «ََوح، وإٔ َٔٔؼىح ٓخ أٗظْ طٔٔؼىٕ ومل َٔٔؼىح.
ٍَّوح حهلل ٓؼظٔيَٖ دبؼٔىىَش + » َّ٘خٍوٕ، ر ومجُغ حُ٘ؼذ اً مسؼىح، وحُؼ

خ، وأٓخ حُلََُٔىٕ وحُ٘خٓىُٓىٕ كَك٠ىح ٓ٘ىٍس حهلل ٖٓ ؿهاش  َىك٘
 (37و 29: 7)ُى  «أٗلٔهْ، ؿًن ٓؼظٔيَٖ ٓ٘ٚ!!

وٌٌٛح ىحثًٔخ، كخدلظؼظِّٔىٕ رربِّْٛ وًًخ  طلًٌنْٛ ََك٠ىٕ ٓ٘اىٍس حهلل  
 ٖٓ ؿهش هالٙ أٗلٔهْ يف ًَ ؿَُ، زلظوََٖ ىػىس حُظىرش واك٘خ  حَُأّ! ...

ً ري  حٓظؼالٕ ٌِٓىص حهلل ػاٖ طََان   مل ٌَٖ طِهق حُلٌََُٔن ػِ
ُِٓهْ واٗخٍس  حُظىرش، ال ٖٓ حُلٌَ وال ٖٓ حُوِذ، رَ ريػىس َِّٓٔلش وط٘ظُْ 
َََّٓش ُزي  كَد حخلالٙ، كُغ ٌَىٕ حدلَُّٔخ هخثيًح وُٓلٚ ػِاً كواٌٙ   
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ََٜع حْػيح  ر٘لن حُزىم، وحْٓ حهلل ؼلَؽ ٖٓ أكىحٙ حٌُه٘ش ُظلطُْ أٓىحٍ 
 حدليٕ وححلٜىٕ!!

ََٓ ٖٓ هزَ ىوحثَ حُٔاِطخص   ُوي ػخى حُىكي حٌُزًن )ًه٘ش والوَىٕ( حدلَ
حُيَُ٘ش ٗخثزًخ ػٖ حذلٌَُ وحُٔ٘هيٍَٖ، رؼي إٔ حٓظـىد َىك٘خ ػاٖ ً٘اٚ   

يف »ٍٓخُظٚ وٓؼ٘خٛخ وِٓطخاخ واٗخٍهتخ، وْٛ ػوُِى حُوِىد رٔزذ ٓخ مسؼىٙ 
ٔش، حُ٘ىٍ ٠ٍَ  يف حُظِ»(، 26: 1)َى  «وٓطٌْ هخثْ حٌٌُ ُٔظْ طؼَكىٗٚ

 «... أكذ حُ٘خّ حُظِٔش أًؼَ ٖٓ حُ٘ىٍ.»(، 5: 1)َى  «وحُظِٔش مل طيًٍٚ
(3 :19!!) 

وَخ خلُزش حْؿُ٘خ  وُٗىم حُ٘ؼذ دلخ ًٛزىح َٓٔػٌن ُُٔظطِؼىح هرب هُاخّ  
حدلٌِىص حجليَي، ُُطٔج٘ىح وػلـِوح حُيوٍ حَُثٍُٔ كُٚ كٔٔؼىح َىك٘خ َ٘اخىٌ:  

ِٖ ُُْ ُٚ، وَٓ» َٓ ِٖ ُٚ ػىرخٕ كُِؼط   (!!11: 3)ُى  «ِٖ ُٚ طؼخّ كُِلؼَ ٌٌٛح.َٓ
 

 غبَبث ػمبد املسُح ػهً َد َىحىب
ِّي يف رُض ػربس، ػرب حٍْىٕ ػًِ ُرؼي ػالػٌن ُٓاًل  ًخٕ َىك٘خ َىٓجٌ َؼ
ٖٓ حُ٘خَٛس، وًخٗض هي ريأص رىحًًن حُ٘ظخ  كُ٘ٔخ ؿخ  َٔىع أ٠ًَخ ُُؼظٔي 

 ٖٓ َىك٘خ.
ػ٘ٚ ًؼًنًح وًخٕ هي حٓظؼي يف مل ٌَٖ َىك٘خ َؼَكٚ، وٌُ٘ٚ ًخٕ هي مسغ 

أػٔخهٚ َُإَخٙ، وٓخ إٔ ظهَ َٔىع أٓخٓٚ كىت ُأهٌ دب٘ظَٙ، كلخٍ ووهاق  
ٓزهىطًخ ٛخٓظًخ ٓظؤٓاًل، ُوي ٗلٌص ٗظَحص حدلُٔق اىل أػٔخم ٗلٔٚ حباالوس  
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وٍٛزش، كٔٔخص حذلُزش وحجلالٍ وهي ؿطظهخ ٓٔلش ٖٓ حُزٔاخطش وحُطهاَ   
أٓخّ حدلَُّٔخ وال ٗاي! ويف ححلاخٍ    حُلخثن ؿؼِض َىك٘خ َيٍى يف ححلخٍ أٗٚ

هخٗظٚ َٛحٓظٚ وحطلل٠ض ػُ٘خٙ حُ٘خٍَظخٕ، وًحى حٌٌُ ورَّن ِٓىًًخ وػَّ٘اق  
حُلٌََُٔن وحُؼظٔخ ، وهق اىل حلظش ٌٓٛىاًل وهي أٛخرظٚ حخلُ٘ش وىهِظاٚ  
حَُٛزش ٖٓ حُىحهق أٓخٓٚ!! ودلخ حٓظَى أٗلخٓٚ طويَّّ ٓ٘لًُ٘خ! ... وحٌٌُ حضل٘ض 

خص وحَُإوّ، حضلىن ٛى ٓخؿيًح أٓخّ ًحى حٌٌُ ط٘زؼغ ٓ٘اٚ  أٓخٓٚ ًَ حذلخٓ
 ٌٛٙ حُوىَّس حُوخَٛس!

ُوي أىٍى َىك٘خ هطىٍس حدلىهق وػِْ أٗٚ هخىّ ػًِ ذبَرش كىم طخهظاٚ،  
اً ٍأي ٖٓ ػُين حَُد ٍؿزش يف حُؼٔخى!! كخؿظهي رٌَ اهالٙ إٔ َؼظلٍ ٖٓ 

حدلاخ ، أٓاَع   حُطِذ! ... واً أَٛ حَُد يف طىحٟؼٚ زلخواًل حُ٘اِوٍ اىل 
َُّ وهُ٘ش  (. ُواي أىٍى  14: 3)ٓض  «وٌُٖ َىك٘خ ٓ٘ؼٚ»َىك٘خ يف طى

ِّٔي رخَُوف حُويّ وٗاخٍ   َىك٘خ حٓظلخُش طىحكن ٓؼٔىىَظٚ ٓغ ًحى حٌٌُ َؼ
حهلل!! ُوي ًحرض ٗلْ َىك٘خ كُٚ ٖٓ حط٠خع حَُد، وحضلىن حُ٘خٓي حُ٘اخٌٍ،  

 ٍرُذ حُربحٌٍ، أٓخّ ُْٗٔ ُطق حرٖ حهلل! ...
َّٔخى وٗيب حْطهخٍ وحدلطهَََّٖ حٌٌُ طوزَّاَ  ًخٕ َىك٘ خ حدلؼٔيحٕ ِٓي حُُ٘

مل َواْ  »حػظَحكخص ًَ حْطوُخ  وروٍ ٗخسلًخ يف طهَٙ كىم ًَ حدلٔظىَخص 
(، وٌُٖ أٓاخّ حدلٔاَُّخ   11: 11)ٓض  «رٌن حدلىُىىَٖ ٖٓ حُ٘ٔخ  أػظْ ٓ٘ٚ

وهق ٌٓ٘ىف حُ٘لْ ػخًٍَخ َطِذ ؿطخً  َٔظظَ رٚ، وَِق ػًِ حالػظاَحف  
 (14: 3)ٓض  «إٔ أػظٔي ٓ٘ي، وأَٗض طؤيت ايلَّ؟حمخبج أٗخ »وحُظىرش ُ٘لٔٚ!! 

َّْ َىك٘خ إٔ ََكٞ ػٔخى حدلُٔق ػًِ أٓخّ إٔ ٓؼٔىىَظٚ ُِظىرش  ُوي ٛ
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َّْ ػًِ حُؼٔخى ٖٓ َي َىك٘خ ػًِ أٗٚ أَٓ  وٓـلَس حخلطخَخ، وٌُٖ حدلُٔق ٛ
حمساق حِٕ، ْٗاٚ   »: الثن إلمتخّ رَ حهلل ال رَ حُظىرش حٌٌُ ٌَىٕ ٖٓ حخلطُش

َِّ  َهُقٌٌٛح  (. وُاُالكظ حُواخٍة إٔ   15: 3)ٓض  «كم بزر٘خ إٔ ٌٗ
حدلُٔق َظٌَّْ رُٜـش حجلٔغ، ُُ٘خٍ َىك٘خ ٓؼٚ أ٠ًَخ رَ حُطخػش روزىُاٚ أٓاَ   

 حَُد! ...
 

ُْوىل إلػطخ  طلخًٓن ٓؼوىُاش   َُّحف ٌٓ٘ حُؼٜىٍ ح ويف ححلوُوش حؿظهي حُ
ُٔق ٖٓ َي َىك٘خ، وضلٖ صلٔؼهاخ رخهظٜاخٍ   ُظؼَُِ ػٔخى حَُد َٔىع حدل

 ًخِيت:
ُوي حػظٔي حدلُٔق رٜلظٚ شلؼاًل جلْ٘ حُزَ٘ حخلخطت، كهى حػظٔاي   - 1

 طخثزًخ ُٗخرش ػ٘هْ.
 حدلُٔق دبخ أٗٚ محَ هطخَخ آهََٖ ُِّ ُٚ إٔ َؼظٔي وَظىد! - 2
 ُُ٘خٍى ٗؼزٚ ٓظ٠خًٓ٘خ ٓؼهْ. - 3
 ُُلَٜ ٗلٔٚ ػٖ هطخَخ ٗؼذ آَحثَُ. - 4
 ػالٓش ه٠ىػٚ ُِٔىص )حُـطْ يف حدلخ ( ٖٓ أؿَ هطُش حإلٗٔخٕ. - 5
َِّّ ٓؼٔىىَش َىك٘خ وًَُِهخ. - 6 ٌُُ 
 ُُظهَ ٗلٔٚ ُِ٘ؼذ. - 7
 ُُظهَ ه٠ىػٚ وطٌُِٔٚ ُِ٘خٓىّ. - 8
 ُُزيأ ٍٓخُظٚ. - 9

 ٌَُُِّّ ٗلٔٚ ٍمسًُخ أو طؤًُخ ُِويٓش. - 17
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 ُُ٘خٍ طؤُٛاًل ٍوكًُخ مسخوًَخ ُِويٓش. - 11
 ُويِّّ حدلخ  يف حٍْىٕ ًٍِٓح ُظوئَٚ َُٔ حدلؼٔىىَش.ُ - 12

وٌُٖ يف ٌٛٙ حُظؼخَُُ حدلؼوىُش وحدلوزىُش مجُؼًخ طىؿي ٗوطظاخٕ ذبخٗزاخٕ   
 حُٜىحد، طظوِالاخ ًِهخ طوََزًخ كىت طٌخى طِـُخاخ!!

 أاخ طلَٝ إٔ ٓؼٔىىَش َىك٘خ ُِظىرش كوط. اأُلوىل:
 ٌُِٛخد وحُؼٔخى.ذبؼَ ُُِٔٔق ؿخَش رؼُيس ىكؼظٚ  انثبوُت:

َّي  وٌُٖ ٖٓ ٍوحَش حإلصلَُ وٖٓ ًالّ َىك٘خ ٗلٔٚ طظهَ حدلؼٔىىَش حُيت ػ
 هبخ َىك٘خ، أاخ ًحص ؿخَخص أهَي أًؼَ ٖٓ حُظىرش كوط.

ال طلظٌَوح إٔ طوىُىح يف أٗلٌْٔ ُ٘اخ  »كهٍ اػيحى ُوزىٍ حُؼهي حجليَي: 
٘اؼذ  ورؤُٗخ  ُأهَ ًاؼًنس ًاخٕ َؼاظ حُ   »(، 9: 3)ٓض  «ارَحُْٛ أرًخ
َِّْٛ (؛ أو رِـش اٗؼُخ  حُ٘يب ًٔخ حهظزٔهخ ُىهخ حَُٓاىٍ:  18: 3)ُى  «وَز

(. كٔؼٔىىَش َىك٘خ ًخٗض، هباٌح  6: 3)ُى  «وَزَٜ ًَ رَ٘ هالٙ حهلل»
حدلؼىن، ري  حٓظؼالٕ رَ حهلل، وحٌٗٔخد رًَخص حُٔٔخ  ػًِ ًاَ ر٘اَ،   

 وٍإَش حخلالٙ ػٖ هَد.
ؤِص اُُهاخ ٓاٖ وؿهاش ٗظاَ     وحدلُٔق دلخ أطً اىل ٓؼٔىىَش َىك٘خ مل َ

ُٓؼًَِ٘خ ٖٓ  ِّح  حالػظَحف وحُظىرش وحالؿظٔخٍ ٖٓ حخلطُش، رَ ؿخ ٛخ رخػظزخٍٛخ ر
ِٖ َوزِهخ  َٓ  «ٓؼٔىىَش َىك٘خ ٖٓ حُٔٔخ  ًخٗض أّ ٖٓ حُ٘خّ؟»حُٔٔخ  ٌَُ 

(، كخخلخطت حدل٘ٔلن اً َؼظربٛخ ٖٓ حُٔٔخ  َظربٍَّ هبخ ًلؼَ طىرش 4: 27)ُى 
ِِّٚ. ٌُُي، وحؿظٔخٍ، وحُزخٍ اً َؼ ََّٙ وٌَ ظربٛخ ٖٓ حُٔٔخ  ربطخػظهخ ػلوِّن ر
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َ٘زـٍ »كزٔ٘ظهً حُىٟىف وحالهظٜخٍ، َؼِٖ حدلُٔق ٓؼىن ٓؼٔىىَظٚ وؿخَظهخ 
َِّ ًَ رَ  .«إٔ ٌٗ

وٌُٖ ٖٓ ؿهش ُأهَي صلي إٔ َىك٘خ َؼِٖ ػٖ هٜي آهَ دلؼٔىىَظٚ: 
 «.ببملبءنذنك جئج ُأػمِّد إلَٓحثَُ، نُُظَهز وأٗخ مل أًٖ أػَكٚ، ٌُٖ »

 (31: 1)َى 
إً كٔؼٔىىَش َىك٘خ ًخٗض يف ؿخَش حْعلُش وح٠َُوٍس، ُُْ رخُ٘ٔازش  
ُُِٔٔق وٌُٖ رخُ٘ٔزش ُ٘ؼذ آَحثَُ، كىت اًح ططهَ حُ٘ؼذ وطربٍَّ رخُظىرش 

ََّ دلؼَكش حدلُٔق وظهىٍٙ.  َئ
وأٗخ مل أًٖ أػَكٚ، ٌُٖ حٌٌُ أٍِٓين »أٓخ ٖٓ ؿهش َىك٘خ ٗلٔٚ كُوىٍ: 

ِّي رخ انذٌ حزي انزوح وبساًل ومسخقزًّا ػهًُ فهذا ٌى دلخ  ًحى هخٍ يل: ُْػ
ِّي رخَُوف حُويّ. وأٗخ هي ٍأَض وٗهيص إٔ ٌٛح ٛى حراٖ حهلل   «حٌٌُ َؼ

(. وهبٌح ٌَىٕ ػٔخى حدلُٔق ٛى حُىحٓطش حُيت ربوَّن هباخ  34و 33: 1)َى 
ِّي رخَُوف حُويّ، حٌٌُ َ٘زـٍ إٔ  َىك٘خ ٖٓ إٔ حدلُٔق ٛى حدلَُّٔخ حٌٌُ ُٓؼ

َ٘زـٍ إٔ ًُي ََِي وأين أٗخ »َِِّْٔ ُٚ َىك٘خ ًَ حُ٘هخىس رَ ًَ حجملي أ٠ًَخ 
 (37: 3)َى  «أٗوٚ.
ش ًخٗض ٟاَوٍس كظُٔاش   وٖٓ ٌٛح َظزَُّٖ إٔ ٓؼٔىىَش َىك٘خ رخُظىر  -

 ُِ٘ؼذ كىت اًح ططهََّ َُٔظؼِٖ ُٚ حدلُٔق.
َّف ػِاً    - وإٔ ػٔخى حدلُٔق ًخٕ َٟوٍس هٜىي رخُ٘ٔزش ُُىك٘خ ُُظؼ

حدلُٔق رىحٓطش حَُوف حُويّ حٌٌُ ُٓٔظوَ ػُِٚ يف ٌٛٙ حُِلظاش،  
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 كىت اًح ربوَّن ٓ٘ٚ َِِّٔٔٚ حَُٓخُش.

 !«َهُق بً»واظلخ ًخٕ  أٓخ حدلُٔق كِْ ٌَٖ حُؼٔخى رخُ٘ٔزش ُٚ َٟوٍس  -
 .«ُظٌَُٔ ًَ رَ»

 
إً كخدلُٔق دبـُجٚ اىل حٍْىٕ ُُؼظٔي ٖٓ َىك٘خ مل طٌٖ ُٚ أٛيحف رؼُيس 
ٍٕ الٛىطُش زلزىًش. واظلخ ًخٕ  ِٓلش، وال ًخٕ َزلغ ٖٓ وٍح  حُؼٔخى ػٖ ٓؼخ

ٓؼٔىىَش َىك٘خ ٓاٖ أَاٖ   »َيكؼٚ حط٠خػٚ وه٠ىػٚ ُيػىس مسخوَش الثوش 
(، ْٗٚ ًاخٕ ال َاِحٍ   25: 21)ٓض  «أّ ٖٓ حُ٘خّ؟ًخٗض، ٖٓ حُٔٔخ  

ٌَِّس ٌٓ٘ إٔ ًخٕ حرٖ حػ٘يت ػَ٘س ٓ٘ش يف ٗؼىٍ ؿخَٓ  زلٜىًٍح ٌٓ٘ ٛزىطٚ حدلز
وُوي ٓزن كىؿاي  “!! َٔٔغ وغلُذ”رؤٗٚ َ٘زـٍ إٔ ٌَىٕ ىحثًٔخ كُٔخ ْرُٚ 

 وه٠ىػٚ ذلٔخ طٌُٔاًل ًُٟٔ٘خ ُرب حُ٘خٓىّ حُوخثَ رٌُي.“ ْرىَٚ”يف طخػظٚ 
ٌٛح حُ٘ٔط كهى مل َظويَّّ ُِؼٔخى رؤٌ ٗؼىٍ رخخلطُاش وال راؤٌ   وػًِ 

اكٔخّ رخالكظُخؽ ُِظطهًن أو حالػظَحف، ال ػٖ ٗلٔاٚ وال ػاٖ ؿاًنٙ،    
كزََ٘ظٚ حُيت ؽلؼَِّ هبخ حُزََ٘ش ًِهخ ًخٗض طخَٛس ًخُْ٘ٔ ورال أىىن ػُذ، 

ُٓطِن ػٖ أٌ َُخىس أو طٌَُٔ ...  والٛىطٚ ًخٕ يف ِؿًَ٘ ًخَٓ و
ُِؼٔخى ٛى َِٓي ٖٓ حإلهال  ال ٍؿزش يف حالٓظال ، كُغ ًَ  كخٌٌُ ىكؼٚ

اهال  الٛىيت ٛى رَ حبٔذ حُ٘خٓىّ!! وَىك٘خ ًَ٘ن اىل ٌٛح حإلهاال  أو  
(؟ 14: 3)ٓض  «أٗخ زلظخؽ إٔ أػظٔي ٓ٘ي، وأٗض طؤيت ايلَّ»ٌٛح حالط٠خع: 

وحدلُٔق َىحكن ػًِ ٌٛٙ حإلٗخٍس رخإلغلخد ودبَِي ٖٓ حالط٠خع وحإلهاال :  
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(!! 15: 3)ٓاض   «مسح اِن، ألوً ٌكذا َهُق بىب أن وكمِّم كم برز ا»
 وٟىف ٓخ رؼيٙ وٟىف َُٔ حإلهال  حُؼـُذ! ...
ندي اهلل وانىبس بقدر  (3)كبن َسىع َىمى يف صبىحً وشبببً يف انىؼمت

ورؼٔخىٙ ٖٓ ربض َي َىك٘خ أًَٔ حدلُٔق يف ححلوُوش ًاَ   منىي اجلسدٌ.
ِ٘خّ وُِيػىس حُٔٔخثُش. وٓخ ؿخ  َىك٘اخ  ٗؼٔش وًَ رَ حخل٠ىع وحُطخػش ُ

اال ٌٍُ َُؼِٖ ُِؼخمل ه٠ىع حدلٔاُق   -كٔذ طَٜػلٚ  -َؼٔي يف حُىحهغ 
ُِيػىس حُٔٔخثُش واظهخٍ رَٙ إلَٓحثَُ، كٌخٗض ٓؼٔىىَش َىك٘خ، رٜاىٍس  
ُٚ أٗٚ ٛاىص حِد   َٔ َّٚ َٔىع كؼاًل وَػِِ َََّٓش، ػزخٍس ػٖ ٗيح  مسخوٌ، أك

ََّس وأكىن ٍأٓٚ ُٚ ٖٓ ربض َي َىك٘اخ يف  كخٓظـخد ُٚ رٌَ ه٠ىع وٓ ٔ
ََّس وحكيس  حط٠خع رِؾ حٌٍُوس، كٔخ ًخٕ ٖٓ حُٔٔخ  اال إٔ ً٘لض ًَ ٌٛح ٓ
يف ػالُٗش وحٟلش، اً حٗ٘وض حُٔٔخ  )وًخٕ حٗ٘وخههخ ًخٗ٘وخم كـاخد  
حذلٌَُ ًَى كؼَ الٗٔلخم حالرٖ ػًِ حٍْٝ واػالٕ ػِىٌ ػٖ وؿاىى  

وف حُويّ هبُجش ػُِ٘ش ال ً٘خٍ ُِاظطهًن  حالرٖ يف ك٠ٖ حِد(، وحضليٍ حَُ
وال ًََق َُِٔ  وٌُٖ ًلٔخٓش طٌ٘ق ػٖ وىحػش ٍوف حدلُٔق وط٘اهي  
دلِحؽ ٍٓخُظٚ، وٛىص حِد َؼِٖ ػٖ ر٘ىَّس حدلُٔق ُّد ًٔخ َؼِاٖ ػاٖ   

 َّٓٔس حِد رٌٔخٍ رَ حدلُٔق وه٠ىػٚ وطخػظٚ ...
ىٕ، ٛاى  إ ًَ ٌٛح حٌٌُ كيع رؼي هَوؽ حدلُٔق ٖٓ حدلخ  ػًِ حٍْ

يف ححلوُوش ٛىٍس ػُِ٘ش ٓٔٔىػش وٓ٘ظىٍس حلخُش حدلُٔق حُيحهُِاش! كُهاخ   
                                                 

مل طٌٖ حُ٘ؼٔش ٗخهٜش يف حدلُٔق أريًح ورؤٌ كخٍ ٖٓ حْكىحٍ، وٌُٖ اً أهًِ ًحطٚ وُازْ  ( 3)
 ٌٌ كُٚ.ؿٔي حإلٗٔخٕ، ىهَ ربٍحىطٚ ربض كخؿش حُ٘ٔى وػىُ حٌُٔ٘ن إلظهخٍ حدلَ  حُ



 044                                                  ػهً األردن: حأمالٌث يف انغطبس

 

حٌٗ٘لض حُٔٔخ  ًٔىطٖ حدلُٔق حٍِْٛ، وظهَ ٍوف حهلل ٓئطِلًخ رخدلُٔق 
ٍَّص ٓٔاََّس   حُىىَغ حدلظ٠غ وٓٔظوًَح ػُِٚ، وُأػِ٘ض ِٛش حدلُٔق رخهلل، وطو

 حِد رَٓخُش حالرٖ وريحَش ػِٔٚ! ...
 ؼد خزوجً مه املبءصالة املسُح ب

 (21: 3)ُى  «واً ًخٕ ٍَِِّٜ حٗلظلض حُٔٔخ .+ »
ََّف ػًِ  ٛ٘خ ضلٖ أٓخّ كوُوش الٛىطُش، ٓ٘لخوٍ إٔ ٗوظَد ٓ٘هخ ٌٍُ ٗظؼ

 ٓؼىن ٛالس حدلُٔق أٓخّ حِد.
إ ًَ اٗٔخٕ َؼخين ٖٓ حٗلٜخٍ ًٍِِّ رٌن ًحطٚ ورٌن أٌ ٓىٟىع آهاَ  

ظوزََّ ٓؼَكش حدلىحُٟغ ًٍ٘  هخٍؽ ػٖ ًحطٚ، ٌُُي ًخٕ ػًِ حإلٗٔخٕ إٔ َ
هخٍؽ ػٖ ٗلٔٚ َللٜهخ وَلهٔهخ هُِاًل هُِاًل، ورويٍ ٓخ َلهٔهخ َوظاَد  
اُُهخ وطوظَد اُُٚ. كٔؼاًل، كُ٘ٔخ َُؼَٝ ػًِ حإلٗٔخٕ ٓىٟاىع حُ٘ـاىّ   
وحْهٔخٍ أو أٗىحع أؿ٘خّ حُزَ٘ حُيت مل ََٛخ أو طزخثغ حُ٘زخطخص حُيت ط٘ٔى يف 

الثٌش أو حهلل، كبٗٚ َزيأ هخيل حُاٌٖٛ ػ٘اهخ   حُوطذ حُ٘ٔخيل أو ٓىٟىع حدل
وطٌىٕ ٌٛٙ حدلىحُٟغ رؼُيس ػ٘ٚ رؼيًح ٗخٓؼًخ أو ًخٓاًل، ورويٍ ٓخ َظؼَّْ ػ٘هخ 

 وَلهٔهخ وَظٜىٍٛخ رويٍ ٓخ طًٜن هََزش ٓ٘ٚ وًؤٗٚ َؼُٖ ٓؼهخ ...
وٌُٖ يف حدلُٔق ُُْ حَْٓ ًٌُي، ْٕ يف طزُؼظٚ حُىحكيس غلظٔغ ًاَ  

ىص، كخٌُحص وحدلىٟىع ػ٘ي حدلُٔق ُُٔخ يف حٗلٜاخٍ  َٓ  حُالٛىص وحُ٘خٓ
ورخْهٚ ؿيِّح يف أٓىٍ حهلل وأػٔخُٚ. كخدلُٔق ًخٕ َيٍى حْٓىٍ يف ًحطٚ ال 
يف ًحهتخ، كزويٍ ٓخ ًخٕ َ٘ٔى يف حجلٔي وحُلٌَ وٓؼَكش ًحطٚ ًخٕ َ٘ٔاى يف  
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ٓؼَكش حْٓىٍ، ورخْهٚ يف ٓؼَكش ػالهظٚ حجلىََٛش رخِد! ... حدلُٔق ريأ 
 «َ٘زـٍ إٔ أًىٕ كُٔاخ ْيب »ىٍحى ٌٛٙ حُؼالهش وٛى يف ٖٓ حُؼخُٗش ػَ٘س رب

(، وظَ رؼي ًُي َ٘ٔى يف اىٍحى ٌٛٙ حُؼالهش كىت حٓظىٟلهخ 49: 2)ُى 
)َى  «أٗخ يف حِد وحِد يفَّ»اخثًُخ ورٜىٍس ًخِٓش ػ٘ي ًٔخٍ ظلىٙ حجلٔيٌ 

وأٗاخ   أٗض أَهخ حِد يفَّ»(، 37: 17)َى  «أٗخ وحِد وحكي»(، 17: 14
 (21: 17)َى  «كُي.

كُ٘ٔخ َوق أٌ اٗٔخٕ وٍَِِّٜ هلل كهى اظلخ ٌَىٕ أٓخّ آهَ ًٍِِّ، كهاى  
ػلظخؽ اىل هَوؽ ػٖ ًحطٚ كىت َيهَ يف رلخٍ حهلل. ٌٛح حخلَوؽ ػٖ حٌُحص 
َٟوٍس كظُٔش، ٌُىٕ ًحص حإلٗٔخٕ هخٍؿش ػٖ حهلل رٔزذ أاخ رخٓاظَٔحٍ  

حُؼخمل، ٌُُي أٛزلض ًحص حإلٗٔخٕ ٓظ٘زِّؼش رؤهطخ  وهطخَخ وزلزش حجلٔي و
ػخثوًخ طؼُن ٍوف حإلٗٔخٕ ػٖ حالطٜخٍ رخهلل رخػظزخٍ حهلل ٍوكًخ هخًُٜخ، ٌُُي 

حهلل ٍوف، »ٗٔٔغ يف حإلصلَُ إٔ حهلل طخُذ حُٔخؿيَٖ ُٚ رخَُوف وححلان،  
 (24: 4)َى  «وحٌَُٖ َٔـيوٕ ُٚ كزخَُوف وححلن َ٘زـٍ إٔ َٔـيوح.

ص حدلُٔق حُيت طؼزَِّ ػٖ َٓ  رََ٘ظٚ والٛىطٚ حدلُٔق ؿًن ًُي متخًٓخ، كٌح
يف وكيس وحربخى ًٍِِّ ًخٗض ٗوُش ًَ حُ٘وخ ، ٌُُي كهاٍ مل طٌاٖ هاط    
ٓ٘لِٜش ػٖ حِد، وكُ٘ٔخ ًخٕ َوق حدلُٔق ٍُُِِّٜ رٌحطٚ ُّد ًخٗاض  
ٛالطٚ دبؼخرش حُيهىٍ يف حْك٠خٕ وحٍطُخف حدلُ٘جش ػًِ حدلُ٘جش ًخطلخم حدلؼَُ 

 ػًِ حدلؼَُ.
ق مل ٌَٖ يف كخؿش ُِٜالس ٌٍُ َؤهٌ ُٗجًخ )ؿىًََٛخ( أو ُُِىحى يف حدلُٔ

ٍٗ  )ؿىٌَٛ(، وٌُٖ ُُٔظىٟق حدلَِي ٖٓ ُٓ٘جش حِد، ُُؼَٔ يف ًاَ  



 044                                                  ػهً األردن: حأمالٌث يف انغطبس

 

(، ُُْ ْٕ حدلُٔق ًخٕ ٗخهًٜخ يف ًحطٚ أو ُٓ٘جظٚ 29: 8كٌن ٓخ ََُٟٚ )َى 
ُاظٌٖ ال اٍحىيت راَ   »رَ ًخرٖ ًخٕ ػُِٚ إٔ َ٘لٌ ىحثًٔخ ٓ٘اُجش حِد:  

(. كٌخٕ ػُِٚ ىحثًٔخ إٔ َٔظطِغ ٌٛٙ حدلُ٘جش رخُٜالس! 42: 22)ُى  «حىطياٍ
(، وًُاي  34: 4)َى  «طؼخٍٓ إٔ أػَٔ ُٓ٘جش حٌٌُ أٍِٓين وُأمتِّْ ػِٔٚ»

ََّف ػًِ ُٓ٘جش  ُُْ رؤٕ ؼلَؽ ػٖ ًحطٚ ًؤٕ حِد هخٍؽ ػ٘ٚ، رَ رؤٕ َظؼ
ِِّهخ؛ كهى مل ٌَٖ َ٘ٔى اال يف َّٔي ٌُُ ٓؼَكظاهخ، أٓاخ    حِد حُيت كُٚ حُيت ذب

 ؿىَٛٛخ كيحهِٚ، وؿىَٛٛخ وحكي يف حِد وحالرٖ! ...
ُىكيس  -رإٓ وحكي  -حٓظطالػًخ وحٓظيحىًح  (4)ٌُُي ًخٗض ٛالس حدلُٔق

حدلُ٘جش وحربخىٛخ رٌن حدلُٔق وحِد. ٌُُي رؼي حُٜالس ٓزخَٗس، وًَى ذلاخ،  
ٍَُٓص»ٗٔٔغ حِد دب٘ظهً حُىٟىف َوىٍ:   ! ...«رَي 

د ٖٓ حُٔٔخ  ُُِٔٔق ًحص كؼٌِن وٓٔٔىػٌن راإٓ  وًخٗض ٗهخىس حِ
 وحكي:

ٗهخىس إلَٓحثَُ ػٖ حدلُٔق، طِٔٔهخ َىك٘خ ً٘خثاذ ومسؼهاخ    اأُلوىل:
ِِّهخ «ٌٛح ٛى حرين ححلزُذ حٌٌُ رٚ ٍَٓص»ٌٌٛح:  ، وٌٛٙ َٔ

 (.17: 3ٓىت حَُٓىٍ )ٓض 
ُٓاٍَص  »ٗهخىس ُُِٔٔق ٗلٔٚ:  وانثبوُت: ، «أٗض حرين ححلزُذ، ِراَي 

                                                 
َىؿي طُِٔق ٗزىٌ ػٖ ًِٔخص ٌٛٙ حُٜالس وً٘ههخ ٓئََّي يف حَُٓخُش ُِؼربحٌُٗن، كيحوى حُ٘يب ( 4)

ٛؤٌٗح ؿجض ... إٔ أكؼَ ُٓ٘جظي َخ اذلٍ ٍَٓص. وٗاََؼظي يف وٓاط   »َوىٍ ػٖ ٌٛٙ حُٜالس: 
وَاخ   (. َخ ُؼـذ حُ٘زىَّس، وَخ ُ٘يَّس كزي حُىكٍ حدلوي7َّّ: 17؛ ػذ 8و 7: 47)ِٓ  «أك٘خثٍ

 َُوػش حُظىٍحس ٓغ حإلصلَُ!!
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ِّ  (.22: 3ِهخ ُىهخ حَُٓىٍ دبلَىٙ )ُى وٌٛٙ َٔ
كٌخٗض ٌٛٙ حُ٘هخىس حدلِىوؿش آهَ اػالٕ طِوَّاخٙ حدلٔاُق يف كُخطاٚ    
حُيحهُِش ػٖ ُٓ٘جش حِد ٖٓ ضلى ػِٔٚ وٍٓخُظٚ، ِٓوىًح رؼالٓش ظخََٛش وٍٛ 
ظهىٍ حَُوف حُويّ ٓئحًٍُح وٓئَِّيًح ُٚ ٖٓ حخلخٍؽ ًٔخ ٖٓ حُايحهَ. ويف  

هخىس ػُ٘هخ وٌٛٙ حُؼالٓش حُظخََٛش حلِىٍ حَُوف ٗلْ حُىهض ًخٗض ٌٛٙ حُ٘
حُويّ ػُِٚ، أوٍ اػالٕ إلَٓحثَُ ػٖ ظهىٍ حدلَُّٔخ وٓٔلٚ رخَُوف حُويّ 

 ٖٓ حُٔٔخ  ُزيحَش ٍٓخُظٚ! ...
ٌٛٙ ًخٗض حُؼالٓش حُيت ظَ َظَهَّزهخ َىك٘خ رلخٍؽ حُٜرب ُُِِّْٔ ُٜخكزهخ 

ٓظوق كظًٔخ ػ٘ي كاي  حَُٓخُش رؤًِٔهخ، ْٕ َىك٘خ ًخٕ َؼِْ إٔ ٍٓخُظٚ 
ِٖ ُٓلظق أرىحد حدلٌِىص؛ كزظهىٍ  َٓ حدل٘خىحس رخُظىرش وًُي متهُيًح ُِطََن أٓخّ 
حدلَُّٔخ ط٘ظهٍ ٍٓخُظٚ و٠َْ٘ اىل آرخثٚ، وٌُٖ ٌَلُٚ كَكاًخ إٔ ٍأي ومساغ   

 وػ٘ي ٌٛح ححلي َوق وال َظؼيَّحٙ.“ حُؼََْ”ٛىص 
ٛايَن   كهٍ ُُٔض ُُىك٘خ، ْٕ َىك٘اخ “ حٌُُ٘ٔش”أٓخ حُؼَوّ أٌ 

حُؼََْ وكٔذ! ... ٌُُي ًخٕ حْٛـَ وٛى يف ٌِٓاىص حُٔأىحص،   
 أػظْ ٖٓ حُؼظُْ حٌٌُ ٍأي حدلٌِىص وٛى هخٍؿٚ!!

ٌُُي صلي إٔ َىك٘خ طوزََّ حُٜىص حٌٌُ ٖٓ حُٔٔخ ، وػالٓاش حُاَوف   
حُويّ حُيت ًخٕ َ٘ظظَٛخ، دبؼخرش اٗخٍس ُزِىؽ ٍٓخُظٚ اىل ٓ٘ظهخٛخ،   طوهوَٛخ 

ٍ أٓخّ حدلُٔق ُُزيأ ٌِٓىص حهلل حٌٌُ ُٖ ٌَىٕ ُٚ اخَاش  رَٔػش ُظلٔق حجملخ
 (37: 3)َى  «َ٘زـٍ إٔ ًحى ََِي وأين أٗخ أٗوٚ.»
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وُوي كهْ َىك٘خ ٗهخىس حِد ٖٓ حُٔٔخ  ُُِٔٔق وٗااِوٍ حُاَوف   
حُويّ ػُِٚ، كهًٔخ ٛلُلًخ وىهُوًخ َؼظرب ؿخَش يف حُؼٔن، اً ٗٔأؼٚ َؼِِّان   

 ٌٌٛح: -( 36 - 27: 3 )َى رؤهىحٍ ؿخ ص يف -ػًِ ٌٛٙ حُ٘هخىس 
، وٌٛح 35: 3)َى  «وقد دفغ كم شٍء يف َديحِد ػلذ حالرٖ » - 1

ٌٛح ٛى حرين ححلزُاذ حُاٌٌ راٚ    »طؼُِوًخ ػًِ مسخػٚ هىٍ حِد 
ََّس حهلل رخر٘ٚ طؼين إٔ حِد ٓأَّٚ  «ٍَُٓص ، اً كهْ َىك٘خ إٔ ٓٔ

... ! ٍٗ ًَ 
حهلل َظٌَّْ رٌالّ حهلل.  ًأرسهْٕ حٌٌُ »  َوىٍ َىك٘خ حدلؼٔيحٕ:  - 2

(. وٌٛح طؼُِوًخ ػًِ 34: 3)َى  «ْٗٚ ُُْ رٌَُ َؼطٍ حهلل حَُوف
ٍإَظٚ حَُوف حُويّ كخاًل ػُِٚ، اً كهْ َىك٘خ إٔ كِىٍ حُاَوف  

 حُويّ ػًِ حدلُٔق ًخٕ دبؼخرش حدلٔلش َُِٓخُش، 
ُِّ٘خ  ُِّٔخ وُٓ  ، «ُُْ رٌَُ َؼطٍ حهلل حَُوف ...»وإٔ ٌٛح ححلِىٍ ً

ٌٛح ححلِىٍ َؼين أ٠ًَخ ري  ٍٓخُش حدلُٔق ُظؼُِْ وً٘اق   وإٔ
 .«َظٌَّْ رٌالّ حهلل»أَٓحٍ حدلٌِىص: 

حٌٌُ َؤيت ٖٓ كىم ٛى كىم حجلُٔغ ... »  َوىٍ َىك٘خ حدلؼٔيحٕ:  - 3
( ٓزًُِّ٘خ هباٌح  31: 3)َى  «حٌٌُ َؤيت ٖٓ حُٔٔخ  ٛى كىم حجلُٔغ

ُيل، وأٗٚ مل َزيأ ٖٓ حُوىٍ حُوخطغ كهٔٚ واؽلخٗٚ رالٛىص حدلُٔق حْ
ػًِ حٍْىٕ، وال حػظرب حدلٔلش حُيت طوزَِّهخ حدلُٔق رؼاي حُؼٔاخى   
ر٘اِوٍ حَُوف ػُِٚ إٔ ريحَظهخ ُُٓ٘ش ًٔخ ظٖ رؼٞ حُ٘خّ كٔذ 

 ٓظهَٛخ.
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  َ٘ظهٍ َىك٘خ وؼلظْ ٗهخىطٚ ُُِٔٔق رؼٔن ٓخ رؼايٙ ػٔان:   
َْ إٔ حهلل ٛاخىم » ! وٖٓ هزَ ٗهخىطٚ )أٌ ٗهخىس حدلُٔق( كوي َهَظ

... حٌٌُ َئٖٓ رخالرٖ ُٚ كُخس أريَش، وحٌٌُ ال َئٖٓ رخالرٖ ُاٖ  
 (!!36 - 33: 3)َى  «ََي كُخس رَ ؽلٌغ ػُِٚ ؿ٠ذ حهلل.

 (. 29: 1)َى  «ٌٛح ٛى محَ حهلل» - 4
ُوي ٍآٙ َىك٘خ رىىحػظٚ ٓ٘لًُ٘خ ربض َيٙ ٓؼَ محاَ حُٜازخف   

يٍ وحدلٔخ  حٌٌُ َُٔخم ًَ َىّ ٌُِرق. إ ٗخٓي حُربحٌٍ ًخٕ أها 
ِٖ َظؤَٓ يف هَوف حُلٜق رٌَ ًًََخطٚ وٓىحػُيٙ! ُوي حهظَهض  َٓ
ػُ٘خ ًُي حُ٘يب ًؼخكش حُِٖٓ، وٍأص ححلَٔ شلٔىًًخ رُاي حٌُه٘اش   

 وٓويًَّٓخ كيَش ػٖ ٗؼىد حُؼخمل!!
ٌٛٙ حُ٘هخىس حُؼخُُش وحُؼُٔوش حُيت ٗهي هبخ َىك٘خ حدلؼٔيحٕ ُُِٔٔق ُطؼظرب 

ٍٍ، ورخْهٚ اًح ػِٔ٘خ إٔ َِّهخ ٛى َىك٘خ ححلزُاذ   ًحص وُٕ ػخ حٌٌُ ٓ
 رإٓ وحكي!! .. -طٌُِٔ ك٠ٖ َٔىع وطٌُِٔ َىك٘خ حدلؼٔيحٕ 

ِّٔاَ ًاَ راَ،     ُوي ىهَ حدلُٔق ٓخ  حدلؼٔىىَش رىىحػش ٖٓ َََي إٔ ٌَ
وهَؽ ٖٓ ٓخ  حدلؼٔىىَش وػًِ ًظلُٚ ًٗن حٌَُحُس رز٘خٍس حدلٌِىص، ويف َيٙ 

 ه٠ُذ حدُلِي ػًِ ُٛجش ُِٛذ!!
 (4444)فرباَز 
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 اإلبيفانيا

 عيد الظهور اإلهلي أو عيد األنوار

، ٕى أدـض  “اىػهىع اإلذلٍ”أٌ  “اإلثُفبُّب”ؾُض اىغطبؽ، ادلضؾى ثـ
 األؾُبص اىـُضَخ اىنّّي. وٕى اىضبىش يف األمهُخ ثؿض اىقُبٍخ وادلُالص.

ومبّذ ٍؿػٌ اىنْبئؾ دىت قغة هنبَخ اىقغُ اىغاثؽ رؿُِّض دلُالص ادلــُخ  
ًَّ وؾَبصٓ ٍؿًب ؾُض ، ثبؾزجبع أُ ادلـُالص واىؿَـبص   “اإلثُفبُّب”ًا وادضًا َـ

َؤصَِّبُ ٍؼَىًّب وادضًا ٕى: غهىع أو اؿزؿالُ الٕىد ادلــُخ ىيؿـب .   
ِّضًا، واىؿَبص أغهـغ اىضـبىىس ... وىنـِ عأد     فبدلُالص أغهغ االثِ ٍزج
اىنُْـخ فَُب ثؿض ػغوعح فظو اىؿُضَِ رضؾًَُب ىنو ٍْهَب ؾيـً دـضح،   

 .“اإلثُفبُّب”ؾُض ؾَبص ادلـُخ )اىغطبؽ( ثزـَُخ واسزض 
وقض ؾبطغ اىقضَؾ َىدْب طٕيب اىفٌ اثزضاء فظو اىؿُضَِ عمسُِّب وحتضَـض  

ىُيخ ؾُض ادلُالص  386طقؾ مو ٍْهَب. ففٍ إدضي ؾػبرٔ اىيت أىقبٕب ؾبً 
رؿُِّضمهب اىنُْـخ  -يف أَبٍٔ  -َظمغ أُ اىؿُضَِ مبّب إىل ؿْني قيُيخ سيذ 

 اسزض ثؿض طىل ؾُض اىغطبؽ ثبؿٌ اإلثُفبُّب صوُ ادلُالص، دُـش  ٍؿًب، مث
طمغ اىقضَؾ َىدْب طٕيب اىفٌ ؿجت طىل ثقىىـٔ إُ اىـغة يف اىغطـبؽ    

 .(1)اؿُزؿيِ ىيجَُؽ يف دني أّٔ يف ٍُالصٓ غو خمفًُب ؾِ اجلَُؽ

                                                 
(1) Oration XV. 
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إُ اىنُْـخ اأُلوىل وإُ مبّذ   رظمغ ادلُالص ثبالؿٌ، إال أهنب مبّـذ  
، ومبّذ رؿُِّض ىـٔ ٍـؽ   “اىػهىع اإلذلٍ”ٌ اإلثُفبُّب أٌ حتـجٔ ٍِ طَُ

. واىضىُو اىؿَيٍ ادليَىؽ ؾيً طىل أُ ؾُض اإلثُفبُّب أٌ ؾُـض  (2)اىغطبؽ
اىػهىع اإلذلٍ ال َؼاه يف اىطقؾ اىغغيب دىت اىُىً َشَو اىزؿُُض حلبصصخ ٍِ 
بع دىاصس ادلُالص وٍٕ رلٍء اجملىؽ ورقضمي ٕضاَبٌٕ ىيَـُخ ادلىىىص، ثبؾزج

أُ طىل اؿزؿالًّب ىالٕىد ادلـُخ. مظىل فئُ ؾُـض ؾَـبص اىـغة أٌ    
ًَّ ثؿُض اإلثُفبُّب  “اىغطبؽ” ىضي ثؿـغ اِثـبء    “الثانية”غوَّ َُؿزّّ وَُـ

اإلبيفانياا  ، ثبؾزجبع أُ (3)اىالٕىرُني اىؿػبً ٍضو غغَغىعَىؽ اىْـؼَْـؼٌ
ؿَىصَـخ  ( أُ ادل435 - 353ٍٕ ادلُالص ّفـٔ. وَشهض مبؿُبُ )اأُلوىل 

 وادلُالص مبُ َُذزفو هبَب يف ٍظغ يف َىً وادض.
ويف ؾػخ ىيقضَؾ غغَغىعَىؽ اىْـؼَْـؼٌ أىقبٕب يف ؾُض اىغطبؽ ىـْخ 

ً َزجَُِّ ثىػىح أُ اإلثُفبُّب، أٌ ؾُض اىغطبؽ، ىٔ طقؾ يف اىنُْــخ  381
ٍـزقو ؾِ ؾُض ادلُالص، وأّٔ يف طىل اىزبعَز مبُ قض أطجخ ْٕبك طقـؾ  

 ُالص غ ر ؾُض اىغطبؽ.سبص ثؿُض ادل
وثبألسض ٍظغ  -ورىجض إشبعاد ٍزفغِّقخ مض رح رفُض أُ مْبئؾ مض رح 

مبّذ رؿُِّض ىيغطبؽ ٍْظ ػٍِ ثؿُض. فزىجض إشـبعح يف اىضؿـقىىُخ أٌ    -
 رؿبىٌُ اىغؿو رقىه:

ىُنِ جيُاًل ؾْضمٌ ؾُض اإلثُفبُّب ألُ فُٔ ثضأ اىغة أُ َُػهغ الٕىرٔ ]
                                                 

(2) Dict. of Chr. Antiq., vol. I. p. 617. 

(3) Nazianz., Orat. by Rufinus, p. 249. 
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 [.ٍِ َىدْب، ورؿَيىّٔ يف احلبصٌ ؾشغ ٍِ طىثخيف ادلؿَىصَخ يف األعصُ 
 / ؾغيب(18)رؿبىٌُ اىغؿو: ثبة 

مَب رىجض إشبعاد يف ؿجالد اإلٍّّاطىع صُئىصوؿُىؽ اىنج ر رفُـض  
رىقُّف أؾَبه صوع احملبمٌ واالدزفبالد اىؿبٍخ وصوع اىزَضُـو وادلالٕـٍ   

ق . مَب َىجض وطـف شـُِّ  (4)مؿطيخ عمسُخ ىيضوىخ َىٍٍ ادلُالص واىغطبؽ
األؿجبُّخ مَب  “ؿُيفُب إَض رَب”الدزفبالد ؾُض اىغطبؽ يف ٍظمغاد احلبجخ 

 شهضرٔ يف مْبئؾ ُأوعشيٌُ.
 -مَب أّٔ رىجض يف قظخ أؾَبه اىقضَؾ اىشهُض فُيجؾ أؿقف ٕ راميُب 

ِطمغ ىؿُض اإلثُفبُّـب أٌ   -ً 334اىظٌ اؿزشهض يف ػٍِ صقيضَبّىؽ ؿْخ 
ػـبد اىقـضَؾ غغَغىعَـىؽ    اىػهىع. مَب رىجض إشبعح يف إدـضي ؾ 

اىْـؼَْـؼٌ ؾِ مُفُخ ادزفبه اىقضَؾ ثبؿُيُىؽ أؿقف قُظغَخ ثؿُـض  
. مَب رىجض إشبعح يف أدض أقىاه اىقضَؾ أغـطُْىؽ َؿُت فُهب (5)اىغطبؽ

 ؾيً اىضوّبرُني اٍزْبؾهٌ ؾِ اىزؿُُض ىيغطبؽ ٍؽ اىنُْـخ مطقؾ اىشغقُني.
 أمهية عيد الغطاس للكنائس املسيحية:

ُض اىغطبؽ أمهُخ طقـُخ مج رح ثبىْـجخ ىينُْـخ ؾبٍـخ ودلظـغ   ومبُ ىؿ
ثْىؼ سبص، ألُ يف ٕظا اىؿُض مبُ قض ُأىقٍ ؾيً ؾبرق ثبثب اإلؿـنْضعَخ  
اإلؾالُ ؾِ ٍُؿبص ثضء ٍىؿٌ اىظىً اىنج ر وٍىؾض اىجظشخ وؾُض اىقُبٍـخ  

                                                 
(4) Cod. 1., 3, tit. 12 Cited by Birming., op. cit. 

(5) Orat. XLiii, 52. 
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ؾيً ُأُؿؾ فينُخ صقُقخ، ومبّذ رأسظ ثٔ مبفخ مْبئؾ اىؿب . وادلؿـغو   
ِِ اػطيؽ هبـظٓ ادلهَـخ مـبُ اىقـضَؾ     ربعخيُ ٍَ ًب ثظىعح قبطؿخ أُ أوه 

ً(، وطىل دــت حتقُـق   265 - 248صَىُّـُىؽ ثبثب اإلؿنْضعَخ )
. وقض دبفع ؾيً ٕظا اىزقيُض مبفخ (6)ادلؤعِّر اىنْـٍ َىؿبثُىؽ اىقُظغٌ

اىجبثىاد ٍِ ثؿضٓ. وثبألسض اىقضَؾ أصْبؿُىؽ، اىظٌ اعرفؽ هبظٓ ادلهَـخ  
طبثبرٔ إىل ادلـزىي اىغودٍ، فنبّذ سطبثبرـٔ اىفظـذُخ   اىطقـُخ يف س

)رظضع ثؿض ؾُض اىغطبؽ ٍجبشغح( ٍيُئخ ثبىىؾع واىزؿيٌُ واحلنَخ واحلغاعح 
اىغودُخ. أٍب أوه عؿبىخ فظذُخ ىيقضَؾ أصْبؿُىؽ فنبّذ يف ؾُض اىغطبؽ 

ً. وقض وطو إىل أَضَْب ؿجؽ ؾشغح عؿبىخ فظذُخ ىٔ مبٍيخ دتبًٍب 329ىـْخ 
 اىؿغثُخ واىـغَبُّخ، غ ر صالس عؿبئو ىيجبثـب صـبوفُيؾ، وغ رٕـب    ثبىيغزني

 ىيقضَؾ م رىؾ اىنج ر.
 -اىيت مبّذ رظضع ثؿض ؾُض اىغطبؽ ٍجبشـغح   -وُرؿزّّ ٕظٓ اخلطبثبد 

مبضبثخ رْجُٔ عودٍ ٍجنِّغ إلَقبظ وؾٍ اىشؿت ألمهُخ اىزىثـخ واالؿزجشـبع   
ي مبفـخ اىغٕجـبُ يف   ثقغة ٍىؿٌ اىظىً ادلجبعك، ومبُ ذلب عَّّخ فغح ىض

ً.( يف 435 - 353ثغاعٌ ٍظغ. وَقىه اىطىثبين مبؿُبُ اىْبؿل ؿْخ )
 مزبثٔ، مشبٕض ؾُبُ:

إهنب ؾبصح قضديخ يف ٍظغ أُ َقىً أؿقف اإلؿنْضعَخ مبجغَّص اّقؼبء ]
ؾُض اإلثُفبُّب )اىغطبؽ( ثئعؿبه سطبثبد صوعَخ إىل ؾَىً مْـبئؾ  

 [.ؾُض اىقُبٍخٍظغ وأصَغهتب حيضِّص فُهب ثضء اىظىً و
                                                 

(6) Euseb., Hist. Eccl., 7, 20. 
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أٍب ؾُض اىغطبؽ حبض طارٔ فقض مبُ ٍىػؽ رنغمي ثبىغ ثبىْـجخ ىنض ر ٍِ آثبء 
اىنُْـخ اىؿػبً، فيضَْب عؿبئو ثيُغخ ومض رح يف ٕظا اىؿُض ىيقضَـني غغَغىعَىؽ 
 اىْـؼَْـؼٌ وثبؿُيُىؽ اىنج ر وغغَغىعَىؽ اىُْـٍ وَىدْب طٕيب اىفٌ.

. َقىه اىقضَؾ “ؾُض األّىاع”واىزـَُخ اىغبىجخ ذلظا اىؿُض ؾْض اِثبء ٍٕ 
 (:39غغَغىعَىؽ اىْـؼَْـؼٌ يف اىؿػخ )

ٕظا اىُىً ادلقضَّؽ ٕى ؾُض األّىاع، ّؿُِّضٓ ثبالدزفبه ألُ فُٔ اؾزَـض  ]
 [.«اىْىع احلقُقٍ اىظٌ َْ ر ىنو إّـبُ آٍد إىل اىؿب »ادلـُخ 

 (:4ىؽ اىُْـٍ يف اىؿػخ )وؾيً منطٔ َضؾىٓ غغَغىعَ
 [.َىً األّىاع اىظٌ فُٔ اؾزَض اىغة]

وال رؼاه اىنُْـخ دىت اىُىً رغٍؼ إىل ٍفهىً األّىاع اإلذلُـخ يف ؾُـض   
اىغطبؽ ثبىشَىؼ اىنض رح ادلؼُئخ اىيت رـزشضٍهب يف االدزفبه ثبىطقؾ ويف 

اىْـىع  اىجُىد أَؼًب، إط َزجبعي اجلَُؽ يف إَقبص اىشَىؼ، وطىل رؿج رًا ؾِ 
ٍُـخ  اإلذلٍ اىظٌ صسو إىل اىؿب  يف طىل اىُىً، أٌ َىً ؾَبص اىغة، اىظٌ 
فُٔ اىغة َـىؼ ىجضء اخلضٍخ اىؿيُْخ ىُْ ر ؾيً اجلبىـني يف غيَـخ اخلطُـخ   

 وغاله ادلىد.
  ًَّ وقض طغذ ؾبصح إَقبص اىشَىؼ يف ٕظا اىؿُض، ىضعجخ أّٔ أطجخ َــ

 .Candlemas dayيف ثؿغ مْبئؾ اىغغة ثؿُض اىشَىؼ 
والقزغاُ اىػهىع اإلذلٍ مبُبٓ األعصُ اؾزّّد اىنُْـخ أُ ٕظا اىؿُض مبضبثخ 
رقضَؾ ىيَُبٓ، فبختظد اىنُْـخ ٍِ ٕظٓ ادلْبؿجخ فغطخ إلجغاء ؿغ اىؿَبص. 
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ومبّذ اىنُْـخ قض وػؿذ صالصخ ٍىاؿٌ إلجغاء ؿـغ اىؿَـبص ثبىْــجخ    
وَُؿزـّّ أمههـب    اىـبثق ىيُيخ اىفظخ يىم السبت الكبريىيَىؾىغني وٍٕ: 

اىظٌ دوَّ فُٔ اىغوح اىقضؽ ؾيً اىزالٍُـظ، مث  يىم اخلمسني مجُؿًب، َيُهب 
 ويف طىل َقىه اىقضَؾ غغَغىعَىؽ اىْـؼَْـؼٌ:عيد الغطاس. 

فبىىادض َقىه )ثبىْـجخ ىيؿَبص(: إين أّزػغ دىت ؾُـض اىغطـبؽ،   ]
 واِسغ َقىه: ال ثو إين أمغً ؾُض اىقُبٍخ أمضغ، وصبىش َقىه: ثـو 

 [.ؿأثقً إىل أُ حيني َىً اخلَـني
 وَػهغ ٕظا أَؼًب ٍِ قىه اىقضَؾ أصْبؿُىؽ:

وأَؼًب ّؤٍِ مبؿَىصَخ وادضح، ادلُالص اجلضَض ثبىغوح اىقضؽ اىظٌ جيؿو ]
اإلّـبُ جضَضًا، ادلُالص اىظٌ أغهغٓ ىْب خميِّظْب ٍِ غ ر ثطِ ؾْض غهىعٓ 

 قـطْطُىؽ( )أصْبؿُىؽ يف سطبثٔ إىل [ىيؿب  ؾيً ٍُبٓ األعصُ.
وقض اٍزضَّد فنغح رقضَؾ ادلبء يف ٕظا اىؿُض إىل ؾبٍخ اىشؿت فبؾزّّوا أُ 

اىنُْـخ ىٔ قىح اىشفبء واىزقضَؾ. واىقـضَؾ   (7)ادلبء ادلظيًَّ ؾئُ يف ىقَّبُ
 َىدْب طٕيب اىفٌ َقىه يف طىل:

ويف ٕظٓ ادلْبؿجخ اىيت ىظمغي ؾَبص ادلشيِّض اىيت فُهب قضَّؽ طجُؿـخ  ]
زبص اىشؿت ؾْض اّظغافٔ ثؿض ٍْزظف اىيُو أُ َأسظ ٍؿٔ ٍِ ادلبء، اؾ

اىنُْـخ جؼًءا ٍِ ادلُبٓ ادلقضَّؿخ، ومبّىا حيزفػىُ ثٔ. وقض ىىدع أُ 
                                                 

اىيقَّبُ ٕى اىىؾبء اىفشبعٌ اىظٌ اؾزبصد اىنُْـخ ؾَو طالح قضَّاؽ ادلبء ؾئُ َـىً ؾُـض   ( 7)
اىغطبؽ. ويف ثؿغ اىنْبئؾ واألصَغح مبُ َزـؽ ىؿضص مج ر ٍِ األششبص َْـؼىىُ إىُٔ وَغطـىُ 

 يخ ؾُض اىغطبؽ رّّمًب ثبدلبء اىظٌ رقضَّؽ ثبىظالح.فُٔ ىُ
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 .(8)[ادلُبٓ رجقً طبفُخ ّقَُّخ دلضح ؿْخ أو ؿْزني أو صالس ؿْني
أٍب يف طقؾ اىنُْـخ، ففٍ أصْبء طالح اىقضاؽ ؾيً ادلبء اىظٌ َــجق  

  َقىه اىنبِٕ ٍش رًا إىل ادلبء ثبىظيُت:قضَّاؽ اىقغاثني
 [.قضِّؽ ٕظا ادلبء واٍْذٔ ّؿَخ األعصُ]
ىُنِ َْجىؾًب ىيّّمخ، وٍىٕجخ طبٕغح، ىُذو ٍِ اخلطبَـب وَطـغص   ]

 [.األٍغاع
ورش ر ثؿغ اىنزت إىل أّٔ مبّذ ؾبصح اىنْبئؾ قضديًب االدزفبظ ثنَُخ 

ؾ أصْبء طالح اىقضاؽ اىـيت  ٍِ ٍُبٓ هنغ األعصُ ُرؼب  ؾيً اىيقَّبُ أو ادلغط
 ُرزيً ؾيً ادلبء يف طىل اىؿُض.

 
مو ٍغَّح رؿُِّض اىنُْـخ ىيػهىع اإلذلٍ )اىغطبؽ( رطغح أٍبٍْـب فغطـخ   

 ؾػَُخ ىقجىه دقبئق مض رح:
فأواًل: هتُِّئ ىْب االشزغاك اىفؿيٍ يف اؿزؿالُ الٕىد ادلـُخ مَب غهغ يف 

زْبعح واّفزبح ثظ رح عودبُّـخ  األعصُ، دىت َػهغ يف فنغّب وؿيىمْب مبؿ
 دلؿغفخ احلُبح األثضَخ.

وصبًُّب: رؿضُّّب، وثبألسض اخلضَّاً، ىقجىه جتضَض ٍـذخ اخلضٍخ مشغمخ يف 
 ٍـذخ اىغة َـىؼ اىيت رقجَّيهب ٍِ األؾبيل ىجضء اخلضٍخ اجلهبعَخ.

                                                 
(8) Hom. 24, de Bap. Christ. 
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وصبىضًب: دتْخ رلَّبًّب دق االغزـبه ثبدلبء ادلقضَّؽ ىقجـىه رطهـ ر اجلــض    
 ر ٍِ صّؾ اخلطُخ دىت إُ مض رَِ حيزفػىُ هبظا ادلبء طـىه اىؿـبً   واىؼَ

 .(9)ىالغزـبه ٍْٔ ؾقت مو اؾزغا ، ثغشٌ اجلجهخ واحلىاؽ واىقيت
 (4494)فرباير 

                                                 
ِِ رْجَّؾ جـضٓ أُ ال َُـَخ ىٔ ثبىزْبوه إال ( 9) ٍَ ْٕبك طقؾ يف اىنُْـخ مبُ حيزٌِّ ؾيً مو 

 ًَّ ، وطىل ثأُ ُرَأل قضع ٍِ اىفشـبع  “أوشُخ اىقضع”ثؿض أُ َُجغٌ ؾئُ اىنبِٕ طالح سبطخ رـ
ض ثبدلبء َُؼب  إىُٔ قيُو ٍِ ٍبء اىيقَّبُ ورىػؽ حتذ ادلظثخ وحتؼغ طـالح اىقـضاؽ ورــيٌَّ    اجلضَ

 ىيَؿزغ  ىُغـو هبب جـضٓ مئ ثؿض أُ َظيٍِّ اىنبِٕ ؾيً عأؿٔ.



495 

 

 (1)نيقودميوس وامليالد اجلديد
 مقدِّمة:

ئجنَُ جُوذَظ َىد٘ح ئجنَُ عشجتشٌ، أٌ َطٌَّْ ذحُغش، كهى َوذِّّ جْخرحس 
جُغحسز ػٖ طشَن جُوقس، وجُوقس ػًِ ٓغطىي جُغش، كارج جٗطرٚ جُوحسب ئىل 
ٛزٙ جحلوُوس، جعططحع إٔ َأًَ وَؾشخ وَشضىٌ ٖٓ ًّٗ ئجنُلَ َىد٘لح   

ٍَ ُز ََٔث ًَ ُي: كإ ًَ جْٗحجَُ جُثٗثس ضرذأ ذحُطىذس )وٌُٖ ضىذلس  جُؾهٍ. و
 ػٖ طشَن جُطؼُِْ(:

ويف ضِي جَْحّ جحء َىد٘ح جدلؼٔذجٕ ٌَشص يف ذشَس جُُهىدَس » :3مـىت 
ًٗ: ضىذىج ْٗٚ هذ جهطشخ ٌِٓىش جُغٔىجش  .«هحت

ِّذًْ مبحء ُِطىذس، وٌُٖ جُلزٌ َلأب ذؼلذٌ ...    » أٗح ُأػ
ِّذًْ ذحُشوح جُوذط وٗ  (11و 2و 1: 3)ٓص  «حس.عُؼ

َْ َىد٘ح جحء َغىع ئىل ججلَُِ ٌَشص ذرؾلحسز  » :1مسقس  وذؼذٓح ُأعِِ
ََ جُضٓحٕ وجهطشخ ٌِٓلىش جهلل   َٔ ًَ ٌِٓىش جهلل وَوىٍ: هذ 

 (15و 14: 1)ٓش  «كطىذىج وآٓ٘ىج ذحٔجنَُ.
كجحء )َىد٘ح( ئىل مجُغ جٌُىسز جحملُطس ذلحْسدٕ ٌَلشص   » :3نىقـا 

)ُى  «لشز جخلطحَح ... جف٘ؼىج أمثحسًج ضُِن ذحُطىذس.جُطىذس دلـمبؼٔىدَس 
 (8و 3: 3

                                                 
، 1973ِٓخَّـ ػظس ػًِ ئجنَُ هذَّجط ججلٔؼس جُغحدعس ٖٓ جُقىّ جْسذؼُين جدلوذَّط ػلحّ  ( 1)
 ص ذٌُ٘غس جُوذَظ أٗرح ٓوحس ذذَشٙ ذَّّس ؽُهُص.ُأُوُ
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 وماذا يف إجنيم يىدىا؟
 -وٓحء جدلؼٔىدَس  -ٛى ٛى ٗلظ ٓح جحء يف ذذجَس جْٗحجَُ جُثٗثس: جُطىذس 
دُث  ويقىدميىسوجُشوح جُوذط وٌِٓىش جهلل، وٌُٖ يف هقس ودىجس ٓغ 
ٖ جُطؼِلُْ وٖ   -ن َوذِّّ جدلغُخ عش جخلٗؿ ودخىٍ جدلٌِىش ػٖ طشَل 

ذَ ذحدلُٗد ججلذَذ، ذحدلٔحسعس جُغشََّس جُطوغُس جخلحُقلس. ذلذوٕ    -جدلؼشكس 
 ًّٗ أو ضؼُِن أو ضلغًن ٖٛىب!!

ئٕ ًحٕ أدذ ٖ َىُذ ٖٓ جدلحء وجُشوح ٖ َوذس إٔ َذخَ ٌِٓلىش  + »
 = كساشة سسائسية = بشازة نفاعهية انسس اإلهلي.( 5: 3)َى  «جهلل

ثس ضؾشح جخلٗؿ ػًِ ٓغطىي جٌُِٔس وجُلهْ وجدلؼشكلس،  جْٗحجَُ جُثٗ
 وئجنَُ َىد٘ح َؾشح جخلٗؿ ػًِ ٓغطىي جُغش، أٌ جُلؼَ جٔذلٍ ؿًن جدل٘ظىس.

 ويقىدميىس:
ئرًج، كٌَ ضؼُِٔٚ ٓرين ػِلً جٖضٌلحٍ ػِلً     -كشَِّغٍ ٓؼِِّْ ُِ٘حٓىط 
 جُ٘حٓىط وجدلؼشكس جحلشكُس:

سمبح جػطّّٙ أهَ  -ذإٔ جدلغُخ ٓؼِِّْ جحء حئَ يف هِرٚ وػوِٚ جػطوحدًج  - 1
ًٗ»ٓ٘ٚ، ئر أضحٙ   (.2: 3)َى  «ُُ

ئٖ  -وُُظ ػًِ َذ جُلشذٌُِّن   -ئٗٚ وئٕ ًحٕ جدلغُخ ٓؼًِِّٔح ٖٓ جهلل  - 2
 إٔ ضؼُِٔٚ ٖذذ إٔ ٌَىٕ جٓطذجدًج ُِوذمي.

ئٕ جَِحش جُيت ًحٕ َق٘ؼهح جدلغُخ رلشد ذشٛحٕ ػِلً إٔ ضؼُِٔلٚ    - 3
 ضؼُِْ فذُخ.
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 ج ومغ ُٗوىدديىط جدلغُخ ػًِ ٓغطىجٙ ٛى، كأؿِن ػًِ ٗلغٚ جُشؤَح.وٌٛز
ٌُٖ جدلغُخ َقذِّخ كٌش ُٗوىدديىط ػًِ أعحط إٔ جدلغُخ جحء ٖ ٌٍُ 
َقذِّخ أكٌحسًج أو ضؼحُُْ، وٌُٖ ُُخِن ٖٓ جذَذ. ُزُي كحدلغُخ ٛ٘لح ٖ  
َؼشك ٗلغٚ وٖ َلشك ؽخقٚ جٔذلٍ ػًِ ُٗوىدديىط جُزٌ ديثلَ روٌ  

ٍّ جُرقحتش  َُٓطؼح ًٗ“ ”ٖ َشي”جُؼُٔحء، كهى  جدلغُخ مل َطٌَّْ ػٖ ٗلغٚ “! ُُ
ٍّ، وٛزج ٌَؾلٚ جدلغُخ ذقىسز  َُٓطؼح وٖ ػٖ سعحُطٚ، ْٕ ُٗوىدديىط أػًٔ 

ال يقـدز  ئٕ ًحٕ أدذ ٖ َىُذ ٖٓ كىم »عشَؼس ػُٔوس ذوىُٚ ُُ٘وىدديىط: 
 -ُُؼِ٘ٚ  ( ٌِٓىش جهلل جُزٌ جحء جدلغُخ3: 3)َى  «ٌِٓىش جهلل!!أن يسي 

ُُظ ُِلشَغٌُن وٌُٖ ُِٔىُىدَٖ ٖٓ جهلل. أَٗص ٖ ضشي ٌِٓلىب، ْٗلي   
.َِّ  سكنص ٓؼٔىدَس َىد٘ح وسكنص ذحُطحيل ػَٔ جُشوح جدلٌ

جدلغُخ مل َغططغ إٔ َؼحجل ػًٔ ُٗوىدديىط، ْٗٚ ًحٕ ٓطؼحُُلًح ذؼِٔلٚ   
ِٖ ٛى جدلغُخ مبوطنً ػِٔلٚ.  «أٗي ...حنه وعهم » َٓ . وًأٗٚ دٌْ وهشَّس 
دلغُخ مل دي٘غ ػٖ ُٗوىدديىط جحلن، وٌُٖ ذذوٕ سذط ٛزج جحلن ذ٘لغلٚ!!  ج

وٌُلٖ ذلذوٕ   املاء وانسوح، كحدلغُخ أػِٖ ػٖ دطُٔس جدلُٗد ججلذَذ ٖٓ 
جٔػٕٗ ػٖ ٗلغٚ. وٌُٖ جدلُٗد ٖٓ جدلحء وجُشوح ٓغطٔذ ٖٓ ٓىش جدلغُخ 

 .(2)وهُحٓطٚ )جدلؼٔىدَس ٓىش ودُحز(
ججلذَذ، ًُق ديٌٖ ُٕٗغحٕ إٔ َىُلذ   وَؼطشك ُٗوىدديىط ػًِ جدلُٗد
                                                 

ئٕ مل ضإٓ٘لىج  »ََُٗدظ يف ئجنَُ هذجط ججلٔؼس جُغحذوس ػًِ ئجنَُ ُٗوىدديىط هىٍ جدلغُخ: ( 2)
وأعحط جخلٗؿ وجُطىذلس   هى أساس امليالد اجلديد.. ئرًج، كحدلغُخ «ئين أٗح ٛى متىضىٕ يف خطحَحًْ

 وجحلُحز جْذذَس.



 عيد انغطاس                                                                                 694

( رُي ْٗلٚ  4: 3وٛى ؽُخ؟ أُؼَّٚ َوذس َذخَ ذطٖ أٓٚ ثحُٗس وَىُذ؟ )َى 
َّ جٓطذجدًج ُِوذمي. ويف  َطٔغَّي ذحدلحمٍ، وَؼُؼ يف جُؼطُن سجمًُح، وٖ َشجى ئ

 جػطوحدٙ إٔ ججلغذ ًحُشوح ٖ ديٌٖ جُطخُِّـ ٖٓ ٓحمُهٔح.
  «ئٗغحٕ وٛى ؽُخ» 

 إٔ َذخَ ذطٖ ُأٓٚ وَىُذ؟  ىُٚ: َٛ َغططُغٖدظ ه
  ئٗغحٕ ػطُن 

ٖ َقخ إٔ ٗ٘ظش ئىل ُٗوىدديىط ٗظشز جٖصدسجء. ْٕ ٛزٙ جُؾخقلُس يف  
ِّي، جَُ َشَذ إٔ َؼُؼ  جُىجهغ ديثِِّهح ٛزج ججلَُ جُُىّ، ججلَُ جدلطذلِّظ جدلطؾ

َلح  » يف ٛزٙ جَِلس:  “جُؼِْ”ذؼوِٚ، جَُ ٖ َورَ ئٖ جُؼِْ. ٖدظ ًِٔس 
( ًَ ٗظشضٚ ُِٔغُخ أٗٚ 2: 3)َى  «... معهِّمًاأٗي أضُص ٖٓ جهلل  ُمعهِّم وعهم

 ٓؼِِّْ ٓثِٚ متحًٓح.
جدلغُخ ػٖ  ودخمسعحُس جُُىّ ٍٛ سعحُس جذَذز ػُِ٘ح متحًٓح. ٖ ديٌ٘٘ح إٔ 

طشَن جُؼوَ وجدلؼشكس ... َٛ أٗص يف جٌُُ٘غس جُُىّ ضطِد ٓضَذًج ٖٓ ئدسجى 
 ؟وٓضَذًج ٖٓ ػِْ دَين

أٓح سد جدلغُخ ػًِ عإجٍ ُٗوىدديىط كِْ ٌَٖ سدًّج ػًِ ًٗٓٚ ئطٗهلًح،  
)َى  «ئٕ ًحٕ أدذ ٖ َىُذ ٖٓ كىم ٖ َوذس إٔ َشي ٌِٓىش جهلل»هحٍ ُٚ: 

(. ٛزج ٛى جدلغُخ، جدلغُخ ٖ َشد ػًِ عإجُ٘ح جُؼوٍِ، ٌُ٘ٚ َشد ػُِ٘ح 3: 3
طضَذ ٓؼشكط٘ح ... ذَ حنٖ يف جحلُحز جُؼُِٔس ػًِ هِر٘ح وُٗحض٘ح. حنٖ آضىٕ ٖ ُ٘غ

ٓذػىوٕ إٔ ٗؼُؼ دُحز جذَذز ذشٓطهح، ُُغص ُٓسك وٖ ٖٓ جْسك ذَ 
 “.ضىُذوٕ ٖٓ كىم”دُحز ٖٓ كىم 
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 انسيد املسيخ:
َقذِّخ ئديحٕ ُٗوىدديىط جبِٔطٚ، ٓؼًِ٘ح إٔ جدلُٗد ججلذَذ ٖ خيـ ٛلزج  

ـ جُذٛش، ًإٔ جدلوقىد إٔ َىُذ جٔٗغحٕ ٓشَّز أخشي ذحجلغذ، وٌُ٘لٚ خيل  
ٌِٓىش جهلل(، ُزُي َطْ ٖٓ جهلل، ذوىز جهلل،  -جحلُحز جْخشي )جُذٛش جِخش 
 هىز دلُٗد جذَذ ٖٓ كىم.

ٛزج جدلُٗد ججلذَذ ذحُشؿْ ٖٓ أٗٚ جبِٔطٚ ٖٓ كىم، ئٖ أٗٚ َلطْ ٓلٖ   + 
خٍٗ ػ٘قش ٓ٘ظىس، وزلغىط )ؿغَ وٓىش(، وػ٘قش ؿًن ٓ٘ظلىس وٖ  

 .«ٖٓ جدلحء وجُشوح» -زلغىط )سوح ودُحز( 
ُٓٗد ٖٓ ٓحء )ػ٘قش زلغىط ْٗٚ وجهغ جِٕ ػِلً ًُلحٕ جٔٗغلحٕ    
جحملغىط(، وٖٓ جُشوح )ْٗٚ وجهغ ػًِ ػ٘قش ؿًن زلغىط وٛى جُلشوح(  

ِِّٚ وَذخِٚ وَشكؼٚ ئىل ػحمل آخش.  َإ
+ ٛزج جُطـًُن ُُغص ُٚ آثحس زلغىعس ْٗٚ ٖ خيـ ٗظحّ ٛلزج جُؼلحمل   

ُزُي ٖ حنغلٚ مبوطنلً هلىجٌٗن    جدلحدٌ، كهى ٖ َأب ٖٓ جُؼحمل جحلحمش، 
وئٌٓحُٗحش جُؼحمل جحلحمش. وٌُ٘ٚ َأب ٖٓ جهلل ٖٓ كىم، مبىٛرلس جذَلذز.   

ذقىسز عحطؼس كُٔح خيطـ ذححلُحز جْخلشي، وحيغلهح   وتائجه ُزُي ضظهش 
جٔٗغحٕ جُشودٍ ذُوٌن: )كشح، ػضجء، فّّ، سجحء، جتلشدد(. كهلى َلشي    

ججلذَذ مبىجٛرٚ جُغٔحتُس ججلذَذز  ٌِٓىش جهلل، ذَ َذخِٚ. وذذوٕ ٛزج جدلُٗد
ٖ َغططُغ أدذ إٔ َشي )أٌ ديحسط ػٗهس(، أو َلذخَ )أٌ َغلطىطٖ(   

 جدلٌِىش.
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 ويقىدميىس:
 (9: 3)َى  «ًُق ديٌٖ إٔ ٌَىٕ ٛزج؟» -

ٓشَّز أخشي، ئٕ جدلُٗد ججلذَذ ٌُِِٔىش وجحلُحز جْخشي ُُغح ٓؼشكس أو 
ذلحدلشز ٔدسجى ٌِٓلىش جهلل،   ػًِٔح. وجدلىجٛد جُطرُؼُس ججلغذَس ٖ ضقِخ 

 وٌُ٘ٚ خّّز وممحسعس ودُحز ذحُلؼَ.
 املسيخ:
( )َوقذ جدلغُخ وجُطُٗٓز 11: 3)َى  «ٗطٌَّْ ... وٗؾهذ مبح سأَ٘ح» -

 وٓح سأوٙ وهص جُؼٔحد، وجُشوح جُ٘حصٍ ٖٓ جُغٔحء(.
ََ”ٛ٘ح مبؼىن “ سأي” ، أٌ َشي جحلُحز وَشي جدلىش وَلشي  “ٓحَسَط وَكَؼ

ِٖ مسغ. جدلٌِىش. وُُ َٔ ِٖ سأي ً َٓ فاملعسفة وددها يستذيم أن تصـهخ  ظ 
 نهشهادة.

وجدلغُخ مل َطجغَّذ ومل َطأَُّْ وَُقِد وديىش وَوىّ ٖٓ ذٌن جْٓلىجش  
ُُٔٓ جٌُُ٘غس ٓؼٌِِّٔن وأٗرُحء ووػحظًح، وٌُٖ ُُخِن جٔٗغلحٕ ججلذَلذ،   

 ُُجؼَ جٌُُ٘غس ًِهح ئٗغحًٗح وجدذًج جذَذًج فحٗؼًح عًٗٓح!!
ُىٕ سكنىج ٓؼٔىدَس َىد٘ح، سكنىج ٓؾىسز جهلل ٖٓ جهس أٗلغهْ، جُلشَغ

مثـم  وذحُطحيل سكنىج ٌِٓىش جهلل وٗؼٔٚ، ْهنْ مل َشَلذوج إٔ َقلًنوج   
أٌ َىُذوج ٖٓ جذَذ حلُحز جذَذز، ذقلحش وأخٗم جذَلذز:  األطفال، 

)ٓص  «ئٕ مل ضشجؼىج وضقًنوج ٓثَ جْوٖد كِٖ ضذخِىج ٌِٓىش جُغٔىجش»
( 18ئؽحسز وجمذس ئىل جدلؼٔىدَس، ويف ٗلظ جُلقَ )ٓل   (. ٛ٘ح 3: 18
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َؾًن جدلغُخ ئىل خِغ جُرؾشَس جُؼطُوس جُيت ؽحخص يف جخلطُس وجُغِىى حبغد 
 ججلغذ وأٛىجتٚ.

جدلُٗد ججلذَذ أخزٗحٙ يف جدلؼٔىدَس، وٌُٖ جدلؾٌِس جُُؼظًٔ ًُق ٗؼُؼ 
 ٛزج جدلُٗد ججلذَذ؟ ًُق حنُح ذشوح جهلل جُوذوط!

د جدلُٗد ججلذَذ، جدلُٗد جُثحين، جدلُٗد ذحُشوح ٖٓ جُشوح، حنٖ + حنٖ ذقذ
 جدلىُىدَٖ ٖٓ جهلل.

+ وٌُ٘٘ح جِٕ يف جُقىّ جدلوذَّط، كٔح ػٗهس ئجنَُ جدلُٗد ججلذَذ ذحُقىّ؟ 
 -وهذ هحسذ٘ح هنحَلس جُقلىّ    -ٛ٘ح جٌُُ٘غس ئر ضوذِّّ ُ٘ح كقَ ٛزج جٔجنَُ 

ٕ ٛزٙ جحلحُس )جدلُٗد ججلذَذ( يف ًُحٗ٘لح  ضلطشك أٗ٘ح ذِـ٘ح ذحُقىّ ئىل جعطؼٗ
جُشودٍ. ُُظ إٔ جُقىّ َؼطُ٘ح جدلُٗد جُثحين ذَ ٛى َغطؼِ٘ٚ كُ٘ح كوط، ْٕ 

 جدلُٗد جُثحين أو جدلُٗد ذحُشوح هذ مت كُ٘ح َىّ جُؼٔحد.
٘ذ دغٖ ظٖ جٌُُ٘غس، أٌ َٛ أدسً٘ح ذحُقىّ جُغإجٍ جِٕ: َٛ حنٖ ػ

جدلوذَّط دحُس أو كؼَ جعطؼٕٗ ئٗغحٗ٘ح ججلذَذ؟ وًُق ٌٗطؾق أٗ٘لح ػِلً   
 ٓغطىي جٔٗغحٕ ججلذَذ، أو أٗ٘ح يف دحُس جدلُٗد ججلذَذ؟

ْٕ ًَ جُزَٖ َ٘ولحدوٕ  »ججلىجخ يف آَس وجدذز هحطؼس كُهح ًَ جُشد: 
 (14: 8و )س «ذشوح جهلل، كأوُثي ْٛ أذ٘حء جهلل.

أٌ ئٕ جُزَٖ ذلْ هذسز ػُِٔس ػًِ إٔ َ٘وحدوج ُلٌش جُشوح جُوذط وػَٔ 
ًٗ جدلُٗد جُشودٍ.  جُشوح ذغهىُس، كهإٖء ذِـىج كؼ



 عيد انغطاس                                                                                 055

 أمثهة:
كُغطجُد ذلشح ويف جحلحٍ وذذوٕ فكس انصالة كثريًا، ئٗغحٕ َِخ ػُِٚ 
 ضشددد وذذوٕ َِٓ.

َ االتضاع ذنشوسز  إدساس جازفئٗغحٕ َِخ ػُِٚ  ٓىهلق.   يف ًل
ؿًن ٓهطٌٔن ذحْٓىس جُؼحُُس ذلَ ٓ٘ولحدَٖ ئىل   »كُغطجُد ذلشح وعهىُس: 

 (16: 12)سو  «جدلطنؼٌن.
وجذلشوخ ٖٓ ٓىجهلق   إدساس داخهي بإوكاز انراتئٗغحٕ َِخ ػُِٚ 

ـًَِ٘ أو جُشتحعس.  ججملذ وجٌُشجٓس وجدلذَخ، أو ٖٓ جُؾهشز أو جُ
شَؼس جدلزػ٘س وجدلغلشوسز  يف ًَ ٛزٙ جْٓثِس وؿًنٛح ُضؼطّّ جٖعطجحذس جُغ

ُُُجشَّخ ٓلٖ  اقتيد بانسوح وٛ٘ح ٖ ٗ٘غً إٔ جدلغُخ  اوقياد بانسوح.دحُس 
 ئذُِظ، كحعطجحخ.

ِٖ ذِؾ هحٓس َٓء جدلغُخ يف جٔديلحٕ   َٓ َِّٓ٘ح  ًِ٘ح وُذٗح ذحُشوح دوًّح، وٌُٖ 
ِٖ ئٗغحٗٚ ججلذَذ فـًن جذًّج وٓح َوذس د  إٔ  َٓ َِّٓ٘ح  ويف جحلٌٔس وجُطقشدف، و

 َط٘لَّظ!
كإ ً٘طْ هذ هٔطْ ٓغ جدلغلُخ  »+ جدلىُىد ٖٓ كىم َطِد ٓح ٛى كىم: 

 (1: 3)ًى  «كحطِرىج ٓح كىم، دُث جدلغُخ جحُظ ػٖ ديٌن جهلل.
 (34و 31و 25: 6)ٓص  «ٖ هتطٔىج ...+ »

ًٖ ٌِٓىش جهلل وذلشَّٙ،  »ئٕ ً٘طْ أوٖدٌ كٗ هتطٔىج ذؾٍء ذَ:  جطِرىج أو
(، ًأوٖد ٓىُىدَٖ ٌُِِٔىش، جطِرىج 33: 6 )ٓص «وٛزٙ ًِهح ُضضجد ٌُْ



 053                                                              ويقىدميىس وامليالد اجلديد

 ٓح ٛى ذحٍم ُٓذذ ...
جدلىُىد ٖٓ ججلغذ جغلذ  »ٖٓ جٛطٔحٓحضي ضؼشف ٖٓ أَٖ أَٗص ٓىُىد: 

 (6: 3)َى  «ٛى، وجدلىُىد ٖٓ جُشوح ٛى سوح
جُشوح جُذجخٍِ َِخ ػُِ٘ح ٖٓ جهس جُقٗز أو جُقىّ أو جُقذهس أو هشجءز 

خٍِ كُي َظهش دوًّح ئٕ ً٘ص ٓىُىدًج ٓلٖ  جٔجنَُ ... ئخل. ٖٓ جُ٘خظ جُذج
 جُشوح أو ؿًن ٓىُىد.

ُى ًحٕ جهلل أذلحًْ ٌُ٘لطْ   »ًَ وجدذ َؼَٔ أػٔحٍ أذُٚ جدلىُىد ٓ٘ٚ: 
(. حنلٖ  47و 42: 8)َلى   «حترىٗين ... جُزٌ ٖٓ جهلل َغٔغ ًلّٗ جهلل 

ٓىُىدوٕ ٖٓ جُشوح جُوذط. وًَ ؽهىز أذُي وٓطحُرٚ ُلَي إٔ ض٘للزٛح.   
أُٓطىج أػنحءًْ جُيت »غذ وجُؾهىجش، وئٓح جُشوح جُوذط: أذىى ٛى ئٓح ججل
 (5: 3)ًى  «ػًِ جْسك ...

يف هنحَس جُقىّ ضوذِّّ ُ٘ح جٌُُ٘غس ئجنَُ جدلُٗد ججلذَذ ُط٘ره٘ح أٗٚ َ٘رـٍ إٔ 
ٌٗىٕ ػًِ ٓغطىي جدلُٗد ججلذَذ، أٌ إٔ ٌٗىٕ ٓ٘وحدَٖ ذحُشوح جُولذط.  

ح ٌٗىٕ يف دحُس جعطؼذجد ذلشح وإٔ ٌٗىٕ ٓ٘وحدَٖ ذحُشوح جُوذط ٓؼ٘حٙ أٗ٘
 ٌَُ أػٔحٍ جُشوح جُوذط.

مث َٔنحح ٛزٙ جُ٘طُجس أًثش ٗوىٍ: ئٕ أَس فؼىذس يف جٖعطجحذس ْكٌحس 
وأػٔحٍ جُشوح جُوذط ٓؼ٘حٛح إٔ جُىٖدز ٓطؼغِّشز، وإٔ جٔٗغحٕ ججلذَلذ يف  
دحُس مؼق، كارج جعطذحُص جٖعطجحذس وجٔرػحٕ ُؼَٔ جُشوح جُوذط )ًإٔ 

ُقٗز أو جٖضنحع أو جٔٛحٗس ... ئخل( كهزج ٓؼ٘حٙ إٔ جٔٗغحٕ ججلذَذ ضشكل ج
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أٓح ئرج ًحٗص جُ٘لظ ضٌشٙ جٔجنَُ أو ٖ ضشضحح ئُُٚ أو ٖ ضلهْ  بدون عمم.
 بدون زؤيا.ًِٔحش جُشخ، كهزج ٓؼ٘حٙ إٔ جٔٗغحٕ ججلذَذ 

وٛ٘ح ٗأب ئىل جىٛش جدلىمىع: دلحرج ٖ حنقَ ػًِ ئٗغحٕ جذَذ يف دحُس 
 س ودُىَس وذقًنز؟فذُ

+ ٌٍُ ٗىُذ ٖٓ كىم َطذطَّْ إٔ دنىش ػٔح ٛى أعلَ: ٛزج ٛى هلحٗىٕ  
 جدلُٗد ججلذَذ ٖٓ كىم.

ئٕ ًحٕ ئٗغحٗ٘ح جخلحسج َلىن )جٔٓحضس(، كحُذجخَ َطجلذَّد َىٓلًح   » - 1
 (16: 4ًى 2) «كُىًٓح.

ئٕ مل ضوغ درَّس جحل٘طس يف جْسك ومُتص كهٍ ضروً ودذٛح، وٌُٖ » - 2
 (24: 12)َى  «ص )كهٍ ضىُذ ٖٓ جذَذ( ضأب ذثٔش ًثًن.ئٕ ٓحض

)أف  «وٖ ضغٌشوج ذحخلٔش جُزٌ كُٚ جخلٗػس، ذَ جٓطِثىج ذحُشوح» - 3
ًٖ؟ جْٓش ٛ٘ح جيؼَ 18: 5 (. ًُق دنطِة ئٖ ذإٔ ٗلشؽ خطحَحٗح أو

ًٗ مٖٔ جٔسجدز!!  جٖٓطٗء جُشودٍ دجخ
غلطذَُ إٔ ِٗلرظ   َ -+ ٖ ديٌٖ إٔ حنطلظ ذحُؼطُن وٗىُذ ٖٓ جذَذ 

ججلذَذ كىم جُؼطُن. ٛزج هحٗىٕ سودٍ هحطغ. ئٕ أػظْ وأخطش ػحتن ملذ  
جدلُٗد ججلذَذ، أو ػًِ وجٚ جْفخ، مذ فذس جٔٗغحٕ ججلذَذ وكحػُِطٚ ٛى 

دن٘غ درس جحل٘طس ػٖ إٔ متىش وٗلنَِّ إٔ حنطلظ  -ًٔح َوىٍ جدلغُخ  -أٗ٘ح 
 جبغٔهح وًُحهنح.
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ئٗ٘ح ... ٗثٖ ٓثوٌِن، ئر ُغ٘ح ٗشَلذ  »: أو ًٔح َوىٍ ذىُظ جُشعىٍ - 4
إٔ خنِؼهح )خُٔط٘ح أٌ جٔٗغحٕ جُؼطُن / ججلغذ( ذَ إٔ ِٗرظ كىههح 

 (4و 2: 5ًى 2) «ٌٍُ َُرطِغ جدلحتص ٖٓ جحلُحز.
جدلىُىد ٓلٖ  »جدلغُخ َنغ أٓحّ ُٗوىدديىط دوُوس ٖ ضورَ جُ٘وحػ وججلذٍ: 

(، وذلىُظ  6: 3)َلى   «ججلغذ جغٌذ ٛى، وجدلىُىد ٖٓ جُشوح ٛى سوح
ججلغذ َؾلطهٍ  »َقق ٛزٙ جحلوُوس ػُ٘هح يف ٓىمغ آخش ٌٛزج:  جُشعىٍ

 (. ئرًج َغطذَُ ججلٔغ ذٌن جٖثٌ٘ن.17: 5)ؿَ  «مذ جُشوح وجُشوح مذ ججلغذ
ئرج ًحٕ جٔٗغحٕ ػحتؾًح دغد أٛىجء وؽهىجش ججلغذ، كُغلطذَُ  + 

ًٗ أػٔلحٍ جهلل. وذلىُ    ظ ػُِٚ إٔ َؼُؼ ذحُشوح وحيُح كُٔح هلل ػلحٓ
 جُشعىٍ َوطغ يف ٛزج ذىمىح:

جُزَٖ ْٛ دغد ججلغذ كرٔح ُِجغذ َهطٔىٕ، وٌُٖ جُزَٖ دغد »+ 
 جُشوح كرٔح ُِشوح،

 جٛطٔحّ ججلغذ ٛى ٓىش، وٌُٖ جٛطٔحّ جُشوح ٛى دُحز وعّٗ. -
ْٕ جٛطٔحّ ججلغذ ٛى ػذجوز هلل، ئر ُُظ ججلغذ خحمؼًح ُ٘حٓىط جهلل،  -

 ْٗٚ أَنًح ٖ َغططُغ،
 ْ يف ججلغذ ٖ َغططُؼىٕ إٔ َشمىج جهلل،كحُزَٖ ٛ -
ْٗٚ ئٕ ػؾطْ دغد ججلغذ كغطٔىضىٕ، وٌُٖ ئٕ ً٘لطْ ذلحُشوح    -

 (13و 8 - 5: 8)سو  «ُضُٔطىٕ أػٔحٍ ججلغذ كغطذُىٕ.
ئرًج، كحٔٗغحٕ ئٓح إٔ ٌَىٕ ُٚ ٛىي جغذٌ أو ٛىي سودٍ، أٓح ججلٔغ 

 ا فاقدة قىَّهتا.هلا صىزة انتقىي ونكىهذٌن جٖثٌ٘ن كُ٘ؾة دُحز ٓضََّلس، 
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مث َطرحدس عإجٍ: وٓحرج ئرج مؼق ججلغذ أو ٓشك أو ٓحش ٗطُجس جُنلرط  
جُزٌ أهحّ جدلغُخ ٓلٖ  »وجُؤغ وجٔٓحضس؟ ٛ٘ح جُىػذ جٔذلٍ أَنًح َأب وجمذًح: 

 (11: 8)سو  «جْٓىجش وعُذٍُ أجغحدًْ جدلحتطس أَنًح ذشودٚ جُغحًٖ كٌُْ.
َٔلغ جغلذٌ   »ىٍ: ُزُي، كلٍ جشأز وومىح َوىٍ ذىُظ جُشعل  أه

وأعطؼرذٙ، د  ذؼذ ٓح ًشصُش ُّخشَٖ ٖ أفًن أٗح ٗلغٍ ٓشكىمًح )ذحُشؿْ 
 (27: 9ًى 1) «ٖٓ جدلُٗد ججلذَذ(.

+ ًثًنوٕ ٖٓ أوٖد جهلل وذحْخـ خذَّجّ ئجنُِٚ جدلوذَّط َطىهلىٕ ُولىز   
: 2َى 1)سججغ:  «ْٕ ٛزٙ جدلغذس ضؼٌِِّْٔ ًَ ؽٍء»جدلغذس يف جخلذٓس: 

وضؼشكىٕ »ًنوٕ َطؾىهىٕ دلؼشكس جحلن؛ جدلؼشكس جُيت حتشس جٔٗغحٕ: (، وًث27
(، وُّّٛحٕ جُشوح وجُوىز يف جخلذٓلس.  32: 8)َى  «جحلن، وجحلن حيشِّسًْ

وٌُٖ ُٓعق َوق هبْ جْٓش ئىل دذ جُغإجٍ وجُطِرس وجٖؽلطُحم كولط،   
أٓح جُشوح كٔشَل ومملضَّم وٓطللأ    وذنك ألهنم يعيشىن دسب اجلسد.

ُحٕ طرُؼس ججلغذ وؿشجتضٙ وجٗلؼحٖضٚ جُيت ضإرٌ جُشوح وضؼىههلح  ذغرد طـ
 ػٖ جُشؤَح. وجُؼٗج دحعْ وهحطغ:

أُٓطىج أػنحءًْ جُيت ػًِ جْسك!! جُضٗح، جُ٘جحعس، جذلَىي، جُؾهىز + »
 (5: 3)ًى  «جُشدَس، جُطٔغ.

جطشدىج ػٌْ٘ أٗطْ أَنًح جٌُلَ: جُـنلد، جُغلخط، جخلرلث،     + »
 (8: 3)ًى  «خ ٖٓ أكىجٌْٛ.جُطجذَق، جٌُّٗ جُورُ

ٖ ضٌزذىج ذؼنٌْ ػًِ ذؼل، ئر خِؼطْ جٔٗغحٕ جُؼطُلن ٓلغ   + »
أػٔحُٚ وُرغطْ ججلذَذ جُزٌ َطجذَّد ُِٔؼشكلس دغلد فلىسز    
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 (11و 9: 3)ًى  «خحُوٚ.
ٛ٘ح ػُِٔس جخلِغ ٓغطٔشز ودطُٔس، خِغ جُؼطُن ُِرظ ججلذَلذ! كٌِٔلس   

، َوحذِهح دطًٔح أٗٚ َ٘رـٍ إٔ (7: 3)َى  «َ٘رـٍ إٔ ضىُذوج ٖٓ كىم»جدلغُخ: 
ًٖ )َى  (. كروذس جدلىش ٌَىٕ 24: 12ضوغ درس جحل٘طس يف جْسك ومُتىش أو

 دنى جحلُحز ججلذَذز.
ئرج مل ضؾن درس جحل٘طس ؿٗكهح جخلحسجٍ ؽوًح وضطشدٚ يف جْسك، كِلٖ  
َ٘رثن ٗرحش جحل٘طس جْخنش جُزٌ عُذَٔ جحلُحز ئىل آٖف جحلرحش جْخشي. 

غحٕ ججلذَذ سٖٛ هبزج جخلِغ جُزٌ ضٌَّْ ػ٘لٚ جٔجنُلَ ٓلشجسًج    ُٓٗد جٔٗ
وضٌشجسًج. ْٕ جُزجش جُورُذس جدلطؼحٛذز ٓغ ججلغذ وؿشجتضٙ ضوق عذًّج ُٓ٘ؼلًح  

 مذ جدلُٗد ججلذَذ ومذ جحلُحز.
(1943) 
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 ابن اإلنسان وابن اهلل
اٌىُٕغخ، حبغت اٌزمٍُذ ادلغَُّ ذلب، وبٔذ رؼُِّذ ٌٍُّٗد واٌغغبط ِؼاب،،  
ًَّ اٌؼُذ يف مجٍزٗ ثبٔثُفبُٔب ػُذ اٌظهىس أذلٍ. صلذ رٌه واضذب،  ووبْ َغ
يف رغجًُ اٌمذَظ أصٕبعُىط اٌشعاى  ْػُابد اٌىُٕغاخ، ئر َازوش     

 زخصُص.وٖ َزوش ادلُٗد ثبٌ “أثُفبُٔب”
ػًٍ أٔٗ مل َٕفصً ػُذ ادلُٗد ػٓ ػُذ اٌغغبط ئٖ ثؼذ صِبْ اٌماذَظ  
ٍُّٕب اِْ ويف ٘زا اٌؼُذ َٕذصش يف عش  ٖ،. ورأ أصٕبعُىط، ِجزذأ، ِٓ اٌغشة أو
اٌزمٍُذ اٌمذمي وِؼٕبٖ، وىٔٗ َشثظ ثٌن ادلُٗد واٌغغبط ِؼب، يف ػُذ واداذ  

 بط ادلُٗدَٓ:ػًٍ أعبط ِٓ اٌفىش اٌٗ٘ىيت ِشًنا، ئىل اسرج
 ،“كاتٍ اهلل”ادلُٗد اْص  ٌٍّغُخ 

 .“كاتٍ اإلَساٌ”وادلُٗد اٌجششٌ اٌضِين ثبٌزجغُّذ 
ُِّ اٌزمٍُذ اٌمذمي ػًٍ اػزجبس  وضلٓ ٔشي أٔٗ مل َىٓ ػفىا، وٖ ػجضب، أْ َص
اٌؼُذَٓ ػُذا، وادذا،، رمذَِّ فُٗ اٌىُٕغخ ادلغُخ ٌٍؼبمل حبغت ِفهىَ ئديبهناب  

وبثٓ اهلل ادلزجغِّذ، أٌ اثٓ اهلل واثٓ أٔغابْ ِؼاب،، وثٍغاخ     ادلزىبًِ ػٕٗ
ُْوىل   ، ورؼين ثٗ اٌظهىس أذلٍ اٌىبًِ!!“أثُفبُٔب”اٌىُٕغخ ا

وضلٓ ٌى سجؼٕب ئىل أْبجًُ اْسثؼخ ِٓ دُش وُف َمذَِّ ٌٕب وً ئصلًُ 
ثذاَخ اعزؼْٗ ادلغُخ يف حلظخ ظهىسٖ ٌٍؼبمل، صلذ أْ أْبجُاً اْسثؼاخ   

 مغُ يف رٌه ئىل لغٌّن:رٕ
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ومهب وً ِٓ ئصلًُ ِىت وئصلًُ ٌىلب، َمذِِّبْ ٌٕب ادلغاُخ   انقسى األول:
ٖ، ػًٍ ِغزىي   ،“اتٍ اإلَساٌ”ِىٌىدا، يف ثُذ حلُ، أٌ َمذِِّبْ ادلغُخ أو

دُش َذػِّّبْ ثبحلذس أذلٍ وً إٌجىاد اٌغبثمخ اخلبصخ ثزجغُّذٖ، ِضً: 
 «رذػى امسٗ ػّبٔىئًُ اٌزٌ رفغًنٖ اهلل ِؼٕاب ووذهد اتًُا ٘ب اٌؼزساء حتجً »

اثٕاب،،  وَُؼطى   ْٔٗ َىٌذ ٌٕب وٌذ، »(، وزٌه: 32: 4؛ ِذ 41: 7)ئػ 
ورىىْ اٌشَبعخ ػًٍ وزفٗ، وَُذػً امسٗ ػجُجب، ِشًنا،، ئذلب، لذَشا،، أثب، أثذَب،، 

 (6: 9)ئػ  «سئُظ اٌغَٗ.
ٌّ ِٓ ئصلًُ ِىت وئصلًُ ٌىلب ٘ زٖ إٌجىاد دُش َؼٍٓ ٘ىزا دتبِب، حيمِّك و

(. 44: 3)ٌى  «اٌُىَ سلٍِّصُوِنَد نكى »ادلٗن اٌجششٌ مبُٗد ادلغُخ ثمىٌٗ: 
 فهٕب ثذء اعزؼْٗ َغىع ادلغُخ، ئمنب حبغت اجلغذ.

ًّ ِٓ ئصلًُ ِشلظ وئصلُاً   أيا انقسى انثاين: ِٓ أْبجًُ، وَشًّ و
يف ثٕىرٗ اْصٌُاخ هلل، أٌ   َىدٕب، فُمذِِّبْ ٌٕب ادلغُخ أوي ِب َمذِِّبٔٗ، ِؼٍَٕب،

 َزخغُبْ ثبٌفؼً لصخ ادلُٗد هنبئُب،.
فبٌمذَظ ِشلظ َجذأ ثبعزؼْٗ ادلغُخ ثبٌغغبط ِجبششح وٌُظ ثابدلُٗد،  

وٌٍىلذ و٘ى صبػذ ِٓ »وَغزهً ئػْٗ ادلغُخ ثشهبدح اِة ِٓ اٌغّبء: 
ٖ، ػٍُاٗ. ووابْ    ادلبء سأي اٌغّىاد لذ أشمَّذ، واٌشوح ِضً محبِخ ٔبص

 40: 4)ِاش   «اٌزٌ ثٗ عاشسد  أََد اتين احلثيةىٌد ِٓ اٌغّىاد: ص
(. ٕ٘ب َزجبوص أصلًُ ِظهش ادلغُخ اٌشىٍٍ وصىسرٗ اٌجششَخ ٌُىشف 44و

 دمُمخ ادلغُخ أذلُخ ادلخزفُخ وساء ٘زٖ اٌصىسح.



 ػيد انغطاس                                                                                510

 

يىا بثىم   أِب اٌمذَظ َىدٕب فُمذَِّ ٌٕب ادلغُخ يف ئصلٍُٗ ِجزذئب، ثبعزؼْٗ 
 يف اٌجاذء، »ٌٕب ادلغُخ يف ػٗلزٗ اٌزارُخ اْصٌُاخ ثابِة    أٌ َؼٍٓانرجسُّد، 

(، دُش َمذِِّٗ ٌٕب رارب، ئذلُاخ يف عجُؼزاهب ادلؼمىٌاخ    4: 4)َى  “«ادلغٍك”
. مث َمذِِّاٗ  «وبْ ػٕذ اهلل ووبْ اٌىٍّخ اهلل»، اٌٍىغىط اٌزٌ «وٍّخ اهلل»

جغُّاذ،  ٌٕب ثؼذ رٌه يف ٘زٖ اٌؼٗلخ اٌزارُخ اْصٌُخ ػُٕاهب، ئمناب ثؼاذ اٌز   
واٌىٍّخ صبس جغذا، ودً ثُٕٕب، وسإَٔاب  »ثبعزؼْٗ ثٕىرٗ اٌىدُذح ٌّة 

(، زلمِّماب،  41: 4)َى  «اِة شلٍىًءا ٔؼّخ ودمًّبرلدًا كًا نىحيد يٍ رلذٖ، 
 أْ ثبٌزجغُّذ أىشفذ ثٕىَّرٗ اْصٌُخ ٌّة.

و٘ىزا ٔشي أٔٗ ثُّٕب َشزشن وً ِٓ اٌمذَظ ِشلظ واٌمذَظ َىدٕب يف 
غُخ ٌٍؼبمل ِغزؼٍَٕب، يف ثٕىرٗ اْصٌُخ هلل، َشزشن وً ِٓ اٌمذَغاٌن  رمذمي ادل

   ،ٖ ِىت وٌىلب يف رمذمي ادلغُخ ٌٍؼبمل ِغزؼٍَٕب، يف ثٕىرٗ ٌٕٔغابْ، ِجزاذئب، أو
 مبُٗدٖ يف ثُذ حلُ.

مث َأيت اٌزمٍُذ اٌىٕغٍ وجيّغ ثٌن ٘زَٓ اٖعزؼٌٗٔن ِؼب، يف ػُذ وادذ: 
ػٓ ودذح اٌجٕىَّرٌن يف شخص ادلغُخ اثآ اهلل   ادلُٗد واٌغغبط ِؼب،، ِؼجِّشا،

واثٓ أٔغبْ ِؼب،، اٌىٍّخ اْصٌُخ ِىٌىدا، يف ثُذ حلُ!! أٌ ظهىسا، ثبجلغذ 
مث اعزؼٗٔب، ثبٌشوح، ئثُفبُٔب وادذح ِزذذح!! دُش يف اٌؼّابد )اٌغغابط(   
ٖ،، دُش اعزؼٍٓ ٌُىدٕب ادلؼّذاْ مث ٔعشائًُ مث ٌىً اٌؼبمل،  ُأظهش ادلغُخ أو

 و٘زا َشهذ ثٗ َىدٕب ادلؼّذاْ:
 = )وْرِ ْي اإلتيفاَيىا،،  “ُيظهس”وأٔب مل أوٓ أػشفٗ، ٌىٓ ٌىٍ + »

ِّذ ثبدلبء ران لبي   اٌازٌ راشي    ُْػ ٔعشائًُ ... اٌزٌ أسعٍين 
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ِّذ ثبٌشوح اٌمذط،  ٖ، وِغزمشا، ػٍُٗ، فهزا ٘ى اٌزٌ َؼ وأَا اٌشوح ٔبص
 (21 - 24: 4)َى  «بد زأيُد وشهدُخ أٌ ْرا ْى اتٍ اهلل.

و٘ىزا ٔشي أٔٗ ِٓ خٗي اٌؼّبد ؤاضوي اٌشوح اٌمذط اعُزؼٍَِٕذ ثٕىَّح 
ٖ، ثشهبدح فبئمخ، أٌمذ أضىاء٘ب اٌجب٘شح ػًٍ ُِٗد ثُذ  ادلغُخ اْصٌُخ هلل أو
 حلُ ٌُزؼٍٓ أْ ُِٗدٖ اٌجزى  ػًٍ ِغزىاٖ أػجبصٌ خيفٍ دمُمخ ادلغُخ اْصٌُخ.

ائًُ ٌٍؼزساء لجً أْ َُذّاً ثاٗ يف اٌاجغٓ    وٌؼً يف ثشبسح ادلٗن جرب
اٌشوح اٌماذط  »رىضُذب، دلفهىَ اٖعزؼٌٗٔن ِؼب،: اثٓ اهلل، واثٓ أٔغبْ: 

اتىٍ  حيً ػٍُِه، ولىَّح اٌؼٍٍ رظٍٍِّه، فٍزٌه اٌمذوط ادلىٌىد ِِٕه َُذػً 
 (28: 4)ٌى  «اهلل.

أِب ادلغُخ ٔفغٗ فمذ اعزخذَ ٘زَٓ أػٌٗٔن ِؼب، ٌاُؼٍٓ شخصاُزٗ   
ٌُُظهش ِذي ػٗلزاٗ ثبٌٕابط    “اثٓ أٔغبْ”ٌٍؼبمل، فبعزخذَ اصغٗح 

ٌُُظهش ِذي ػٗلزٗ ثابهلل   “اثٓ اهلل”ودمُمخ جتغُّذٖ، مث اعزخذَ اصغٗح 
 ودمُمخ ٖ٘ىرٗ، ورٌه ػًٍ ِذي أْبجًُ اْسثؼخ.

 تُىَّج ادلسيح نإلَساٌ: اتٍ اإلَساٌ:
فهزٖ وبٔذ  ،“اإلَساٌ اتٍ”أِب اعزؼْٗ ادلغُخ ثمىٌٗ ػٓ ٔفغٗ ئٔٗ ٘ى 

ئشبسح ِٕٗ واضذخ ئىل ٔجىَّح دأُبي إٌيب، ولذ أساد هبب ادلغُخ أْ َٕجٗ ر٘آ  
 اٌؼبمل ئىل ثذء ػهذ ظهىس ٍِىىد اهلل يف شخصٗ، ْْ دأُبي َمىي:

اتٍ إَساٌ ِضً وإذا يغ ُسحة انسًاء وٕذ أسي يف سؤي اًٌٍُ + »
فُأػطي سىهطاًَا ورلىدًا   ، أرً وجبء ئىل اٌمذمي اَْبَ فمشَّثىٖ لذَّاِٗ
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ُُِْ واٌْغٕخ، ويهكىذًا نررؼثَّد نّ كم انشؼىب  سهطاَّ سهطاٌ وا
 (41و 42: 7)دا  «أتدي يا نٍ يزول ويهكىذّ يا ال يُقسض.

اثٓ ”ومجًُ أْ َشثظ ادلغُخ ثٌن امسٗ اٌزٌ اخزبسٖ ٌٕفغٗ ِٓ ٘زٖ إٌجىَّح 
ِٓ رٌاه اٌضِابْ   »، وثٌن ٔذائٗ يف أوي ػًّ وشاصٌ ٌٗ ثمىٌٗ: “أٔغبْ

)ِذ  «بد ابرسب يهكىخ انسًىاخاثزذأ َغىع َىشص وَمىي: رىثىا ْٔٗ 
(. ووأمنب ثاشبسح خفُخ َشَذ أْ َمىي ئْ ٔجىَّح دأُبي رزُ اِْ أِابَ  47: 1

 أػُٕىُ!! ٘زا ٘ى اثٓ أٔغبْ و٘زا ٘ى ٍِىىد اهلل!!
ذت أِب رأوُذ دأُبي إٌيب أْ اعزؼْٗ رلٍء اثٓ أٔغبْ َاشرجظ ثغا  

اٌغّبء، فهزا حتممٗ لصخ ادلُٗد ولصخ اٌؼّبد ِؼب،، دُش وبٔذ اٌغّبء يف 
ادلُٗد ِغشدب، حلشوخ صؼىد ؤاضوي ادلٗئىخ ػُبٔب، ثزهًٍُ ٖ َىصف. أِب 

ػُبٔب، ؤاضي اٌشوح اٌماذط، وثؼاذ٘ب   اَشقَّد انسًاء يف اٌؼّبد، فمذ 
 جٍجً يف اٌغّبء صىد اِة ِؼٍٕب، اٖثٓ.

ٗئىخ وٍ٘ رصؼذ ورٕاضي ثشؤَب اٌؼٌن أِبَ اٌشػابح  وٌىٓ يف ظهىس ادل
حلظخ وٖدح ادلغُخ ئشبسح أوضش ػّمب، وأوضش ثؼذا، ِٓ ٔجىَّح دأُبي، فهٍ دتزذ 

ٖ، ٔجىَِّب وصُمب،:  وسأي َؼمىة »دىت عفش اٌزىىَٓ ٌززصً حبٍُ َؼمىة ارصب
دٍّب،، وئرا عٍُ ِٕصىثخ ػًٍ اْسض وسأعهب ديظ اٌغّبء، و٘ىرا ِٗئىخ 

هلل صبػذح ؤبصٌخ ػٍُٗ )أٌ ػًٍ َؼمىة وٌُظ ػًٍ اٌغٍُ حبغت إٌغخخ ا
(. ويف ٘زا احلٍُ أخز َؼمىة ئعشائًُ اٌىػاذ  42و 43: 38)ره  «اٌؼربَخ(

 مبُٗد شؼت ئعشائًُ ِٓ صٍجٗ ...
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٘زٖ إٌجىَّح أوًّ ادلغُخ فه خزىِهب وسِىص٘ب يف دذَضٗ ِاغ ٔضٕبئُاً   
ِِٓ اِْ )٘ىرا اٌضِبْ اٌازٌ فُاٗ(    احلك احلك ألىي ٌىُ:»دُّٕب لبي ٌٗ: 

انسًاء يفرىحح، ويالئكح اهلل يصؼدوٌ ويُىىزنىٌ ػهى  اتىٍ    رشوْ 
 (84: 4)َى  «اإلَساٌ.

وٕ٘ب َشًن ادلغُخ، ثبٔشمبق اٌغّبء وادلٗئىخ رصؼذ ورٕاضي، ئىل ِب مت 
 يف ُِٗدٖ وػّبدٖ وجتٍُِّٗ وِب عُىىْ يف رلُئٗ.
إسىسائيم  »ٍُ َؼمىة أٔٗ وزٌه ٕ٘ب َىشف ادلغُخ ػٓ شخصٗ يف د

وٌىٓ ٌُظ ثؼذ سأعب، ٌشؼت ثً ٌىً ثين أٔغبْ، ْٔٗ ٕ٘ب َذػى  ،«اجلديد
 .«اتٍ اإلَساٌ»ٔفغٗ 

سأي »وزٌه فاْ أفزبح اٌغّبء لذ مت ثابحلش  اٌىاداذ يف اٌؼّابد    
(، ووبْ ٘زا رؼجًنا، ػٓ ػهاذ  40: 4)ساجغ: ِش  «اٌغّىاد لذ أشمَّذ

ِغ أٔغبْ يف شخص ادلغُخ اٌا  رىعاٍهب    ػٗلخ اهلل اجلذَذح ادلىشىفخ
: 61)ئػ  «ٌُزه رشك اٌغّىاد ورٕااضي. »ئشؼُبء َىِب، وسآ٘ب ثبٌٕجىَّح: 

4) 
أِب صؼىد ادلٗئىخ ؤاضوذلُ ػًٍ ادلغُخ، فهزٖ ئشبسح واضذخ ئىل دسجاخ  
ادلغُخ وشة ادلٗئىخ وعُذ٘ب، اِْش اٌزٌ أفصخ ػٕٗ ثىٌظ اٌشعىي يف سعبٌزٗ 

ِىت َأدخً اٌجىش ئىل اٌؼبمل، َمىي، وٌزغجذ »ثصىسح جٍُخ:  6: 4ئىل اٌؼربأٌُن 
)ِاش   «ادلٗئىخ ختذِٗ. وصازخ». ؤمشأ يف ِىضغ آخش: «ٌٗ وً ِٗئىخ اهلل

4 :42) 
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فهزا َىشاف ػآ    بثم َىزوذلى،ادلٗئىخ  صؼىدأِب ِٓ دُش روش 
ب، ػٗلخ جذَذح ثذأد ثٌن ادلٗئىخ وأٔغبْ، َىىْ فُهب ادلٗئىخ ِؼٕب دائّا 
ٖ،، مث َٕااضٌىْ   َٕظشوْ دبجزٕب، فُصؼذوْ ثغإاٖرٕب وعٍجبرٕب ئىل اهلل أو

 !«وِٗئىخ اهلل َصؼذوْ وَٕاضٌىْ»ثبٖعزجبثخ 
وّب ٔٗدظ يف دٍُ َؼمىة أٔٗ وّب أػغً اهلل َؼمىة اٌىػذ مباُٗد  
شؼت ئعشائًُ وٍٗ ِٓ صٍجٗ، ووبٔذ ادلٗئىخ يف احلٍُ شهىدا، دلُٗد ٘ازا  

ووبْ اٌغٍُ سِض اٌزٕبصي أذلٍ اٌزٌ ولف ػٍُٗ اٌاشة  تانىػد، اٌشؼت 
ٌُزىٍَُّ ِغ َؼمىة؛ ٘ىزا صلذ رٌه َزذمَّك دتبِب، يف ثُذ حلُ دُش مت اٌىػذ 
ثبٖعزؼْٗ ادلٕظىس واحملغىط وٌُظ ثبحلٍُ، فظهشد ادلٗئىاخ ِٕظاىسَٓ   
وِغّىػٌن، ومت رٕبصي اهلل ِٓ اٌغّبء ٖ ٌُزذذَّس ثىٍّبد لٍٍُخ مث َصؼذ، 

ٖ، أثذَِّب، ثٕفغٗ وثزارٗ وىٍّخ دَُّخ ِزجغِّذح ٔبعماخ  وٌى  -ٓ ٔاضي ٔاضو
ػهذٔب اجلذَذ ِغ ”رجمً ِؼٕب ئىل اْثذ، ٍ٘ ادلغُخ  -وٍّخ اهلل ِٓ جى٘شٖ 

اٌزٌ دتذ فُٗ وٖدح اٌجششَخ وٖدح جذَاذح ِآ اهلل   اتٍ اإلَساٌ، ، “اهلل
ٓ لذَغٌن ٌٍؼٍٍ ِٓ ٌُصًن ادلغُخ وئىل اْثذ سأط أٔغبُٔخ اجلذَذح، ادلذػىَ

ُ  »وً ثين أٔغبْ!! ٌُصًن ادلغُخ  ُِٓا ٔاىس  »( و6: 13)ئػ  «ٔاىسا، ٌ
 (8: 9، 43: 8)َى  «اٌؼبمل.

اٌزٌ اخزبسٖ ادلغُخ ٌٕفغٗ حيًّ ٌٕب  «اتٍ اإلَساٌ»وٌىٓ ٖ َضاي ٌمت 
ِٓ وجهخ ٔظش اهلل أػّبلب، ئٔغبُٔخ شلزاذَّح يف اهلل، ٖ ديىآ أْ رزىلَّاف يف    

ِٓ اَْبَ، ِزجبوصح دذود ٘زٖ اخلٍُمخ ادلٕظىسح، ثً وٖ ديىٓ  اِزذاد٘ب َىِب،
أْ رٕزهٍ ػٕذ دذود ثششَزٕب دىت وئىل ِٕزهً اٌضِٓ. فأغبُٔزٕب ٌٓ رشربح أو 
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ْ »رغزمش ئٖ يف عش ادلغُخ اْخًن، يف اهلل ٔفغٗ! ْْ ِىعٓ   «اثٓ أٔغاب
ىل دُش وبْ فاْ سأَزُ اثٓ أٔغبْ صبػذا، ئ»احلمُمٍ واْصٍٍ ٘ى اٌغّبء 

،ٖ )َى  «وأٔب ئْ اسرفؼذ ػٓ اْسض أجزة ئ َّ اجلُّغ»(، 63: 6)َى  «أو
(. ٘ىزا عزّزذ اٌجششَخ ثبٌشوح يف أػّبلهاب ٌزاذسن وعٕاهب    23: 43

 احلمُمٍ، اٌغّبء، ثبدلغُخ!
ٖ، ِشحيب،  «اثٓ أٔغبْ»ففٍ ادلغُخ  اعزغبع اهلل أخًنا، أْ َٕاضي ٔاضو

اٌىجىد اٌىٍٍِّ يف اٌغّبء، ورٌه ٌُؼٍٓ راراٗ  ٖ َؼىلٗ ػٓ اٌصؼىد، ثً ػٓ 
ثغهىٌخ أوضش، وبشفب، ػٓ أػّبق ِغشَّرٗ ٌجين أٔغبْ اٌا  وبٔاذ فُاٗ    
 ِىزىِخ وسلفُخ أو زلجىصح ػٓ ثصًنح أٔغبْ، دىت وػٓ ألذط أْجُبء.

ففٍ جتغُّذ ادلغُخ عىت اهلل ٔفغٗ ثٗ أٌ ِبٔغ، ثىً عاخبء ٔؼّزاٗ   
ػٓ وً ٌغفٗ وعىي أٔبرٗ وصفذٗ ػٓ جهبٖد  ووً غٕبٖ يف اجملذ، وبشفب،

أٔغبْ ودجِّٗ اٌفبدٌ ٌىً ثين اٌجشش، ِؼٍٕب، ػٓ دُبح جذَذح ٌٕٔغبْ وً 
َِّب وً اٌزَٓ لجٍىٖ فأػغبُ٘ عٍغبٔب، أْ َصًنوا »اجلذح مبُٗد جذَذ فؼٍٍ  أ

وٖ ِآ ِشاُئخ    أوٖد اهلل، أٌ ادلإِٕىْ ثبمسٗ، اٌزَٓ وٌذوا ٌُظ ِٓ دَ،
 (42و 43: 4)َى  «جغذ وٖ ِٓ ِشُئخ سجً، ثً ِٓ اهلل.

ففٍ ادلغُخ مل َؼذ اهلل َزؼبًِ ِؼٕب ِٓ خٗي ُدُجت وظاَٗ وسِاىص   
وأدَٗ أو ٘ىَّح ٖ ديىٓ ػجىس٘ب!! وٖ ِٓ خٗي شؼت غيب غٍُظ اٌشلجاخ  
 )ئعشائًُ(، وٖ ثىٍّخ أو وصُخ ِٕمىٌخ ػٓ آخش َصُغهب ٔيب أو فُ ثشش ٘ى

ْ »حبذ رارٗ أػجض ِٓ أْ حيمِّمهب، ئمنب يف ادلغُخ  ٔغاّغ اهلل   «اثٓ أٔغاب
َُِشبػب،، ؤمجً ٔؼّزٗ رلبٔب، ثٗ داذود، ٖ ثغاّغ اْرْ، وٖ    ِجبششح مسؼب، 



 ػيد انغطاس                                                                                516

 

ثفهُ اٌىٍّخ دُش حيزبط اِْش ئىل روبء ورؼٍُ، وٌىٓ ثفؼً اٌشوح، ثغاش  
ٔغبْ يف اٌذاخً ثالٕابع  ٔاضوي اهلل اٌزايت، ثغش اٌمىح أذلُخ اٌؼبٍِخ يف أ
 َفىق اٌؼمً وَفزخ اٌجصًنح راهتب ٌزجذَذ اخلٍُمخ!
ُِّ ادلغُخ ػًٍ رغُّخ ٔفغٗ  َٕجٗ رٕٕ٘ب أْ  «اتٍ اإلَساٌ»و٘ىزا ئر َص

اهلل لذ اخزبس أْ َُغزؼٍٓ ٌٕب ثؼُذا، ػٓ اٖدزىبساد أٔغبُٔخ أو اٌضِبُٔخ جلًُ 
اثآ  »ٌإيب، ثاً يف    ِب أو ِْخ أو ٌشؼت أو ٌغجظ أو ْعشح، أو دىت

مبؼٕبٖ ادلشبع ٌُىىْ اهلل يف ادلغُخ ٌىً ثشش، جبِؼب، يف ثشاشَزٗ   «أٔغبْ
وً صفبد أٔغبْ ووً شلُضارٗ وضؼفبرٗ مجُؼب،، فّٓ وساء ٘ازا اٌٍمات   

ثاٌن   َشرفغ ادلغُخ فىق لّخ اٌجششَخ، ٌُذزضٕهب وٍهب «اثٓ أٔغبْ» ادلرىاضغ
 ب فُهب ووً ِب ػٍُهب ػًٍ وجٗ أعٗق!رساػُٗ، جبِؼب، ئَب٘ب يف جغذٖ ثىً ِ

)آدو، اإلَساٌ انثاين انىسب  »وهبزا ادلؼىن دتبِب، ٌمجٗ ثىٌظ اٌشعىي ثا
ديٓ اٌىً »(!! فهى أثى اخلٍُمخ اجلذَذح اٌزٌ 17: 48وى 4) «يٍ انسًاء
 (!32: 4)أ   «يف اٌىً
٘ى احلجبة أو اٌصىسح أٔغبُٔخ اٌا  اخزابس    «اتٍ اإلَساٌ»فٍمت 
أْ َىٌذ وأْ َؼًّ ِٓ خٍفهب، ٌُذمِّك يف أٔغبْ وثبٔٔغبْ ػبِاخ   ادلغُخ
اٌىٍٍِّ وػٍّٗ أذلٍ ثٗ أٌ ِبٔغ، ٌُىىْ خٗصاب، وفاذاًء    «دضىس اهلل»

 ٖ َغزؼصٍ ػًٍ أدذ! “تاجلسد”ِٕظىسا، 
ًُ أدُبٔب، ِٓ وشف ِفبجئ ذلزا  احلجىاب،  غًن أْ ِىالف ادلغُخ مل خت

فغّغ َغىع )ثابْػًّ( اٌازٌ   »!! ِىالف َؼٍٓ فُهب ٘ىَزٗ ثٗ دجبة
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أذؤيٍ تاتٍ اهلل؟ أخشجىٖ خبسجب، )ثؼذ أْ شفبٖ َغىع(، فىجذٖ ولبي ٌٗ: 
ِٓ ٘ى َب عُِّذ ْوِٓ ثٗ؟  َِ وانري  فقال نّ يسىع: بد زأيرّأجبة ران ولبي: 

 (28 - 28: 9)َى  «فمبي أوِٓ َب عُِّذ وعجذ ٌٗ.يركهَّى يؼك ْى ْى!! 
ٗ،، ٖ ػٕاذ    «اثٓ أٔغبْ»خ و٘ىزا فجششَخ ادلغُخ اٌؼبِ مل رمف دابئ

ِٓ وشف دمُمخ ثٕىَّرٗ هلل واٌزؼشُّ  ػٍُٗ ِآ وساء  ادلغُخ  وٖ ػٕذ اْػًّ، ِ
 ٘زا احلجبة!

َّ أسوع ِشب٘ذ  ٖ صاٌذ رٕزظشٔب ػٍاً ِغازىي    «اثٓ أٔغبْ»وٌىٓ ٌؼ
أفزبح اٌغّبء وادلٗئىخ أَضب،، ْٔٗ عى  َأيت وّب أغٍك، حبغت وػذ ِٗئىخ 

أَهب اٌشجبي اجلٍٍُُىْ، ِب ثبٌىُ والفٌن رٕظشوْ ئىل اٌغّبء، ئْ »عفش اْػّبي: 
َغىع ٘زا اٌزٌ اسرفغ ػٕىُ ئىل اٌغّبء عُأيت ٘ىزا وّب سأَزّىٖ ِٕغٍمب، ئىل 

وأِب يف رٍه اَْبَ ثؼذ رٌاه  »(. ووّب لبي ٘ى ٔفغٗ: 44: 4)أع  «اٌغّبء
جىَ رزغبلظ، واٌمىاد اٌ  اٌضُك، فبٌشّظ رظٍُ واٌمّش ٖ َؼغٍ ضىءٖ، وإٌ

يف اٌغّىاد رزضػضع، ودُٕئز َجصشوْ اثٓ أٔغبْ آرُب، يف عذبة ثمىح وضًنح 
ورلذ، فًنعً دُٕئز ِٗئىزٗ وجيّغ سلزبسَٗ ِٓ اْسثغ اٌشَبح ِٓ ألصبء اْسض 

 (!37 - 31: 42)ِش  «ئىل ألصبء اٌغّبء
ب، ِزضاؼب،  ٘ىزا ودَؼ «اثٓ أٔغبْ»فاْ وبْ ادلغُخ لذ جبء يف صىسح 

ٗ، آَٖ وخغُخ أٔغبْ ٌُهت ججٍزٕب ُِٗدا،  ِىٌىدا، يف ِزود ثُذ حلُ، دبِ
ْ  »عشَِّب ِٓ فىق، فهى عُأيت يف إٌهبَخ هبزٖ اٌصىسح ػُٕهب   «اثآ أٔغاب

ثماىح  »ثذوْ آَٖ أو محً خغبَب ثؼذ، ثً يف أوط رلذٖ واعزؼٗٔٗ أذلٍ 
، ودُٕئز فمظ، َاذسن واً   ٌُضُ سلزبسَٗ ئىل رلذٖ، ودُٕئز «وضًنح ورلذ
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ئٔغبْ ٖ ثبٌٕظشَخ وٖ ثبحملبججخ واٌرب٘بْ، ئمنب ثبٌشؤَخ اٌؼٍُٕاخ واٌمٕبػاخ   
اٌىشاِخ واجملذ واحلشَخ واٌجمبء اٌ  ٔبٌزهب اٌجششَخ يف ، ِذي “ثبٌششوخ”اٌزارُخ، 

 .«اثٓ أٔغبْ»شخص ادلغُخ 
 تُىَّج ادلسيح هلل: اتٍ اهلل:

ح اهلل ئٖ ِٓ خٗي ثٕىَّح زلمَّمخ ػًٍ ادلغازىي  مل َىٓ شلىٕب، أْ ُرؼٍَٓ أثىَّ
اٌفؼٍٍ، ذلزا جتغَّذ ادلغُخ. وِٓ خٗي أػّبٌٗ وصفبرٗ اٌفبئمخ أدسوٕب فُاٗ  

وسإَٔب رلذٖ، رلاذا،  »٘زا اٌغش اٌؼب ، وّب َمىي اٌمذَظ َىدٕب اٌشعىي: 
 (41: 4)َى  «وّب ٌىدُذ ِٓ اِة.

 ٌٍّغُخ و٘ى خبسط ِٓ وٌمذ شهذد اٌغّبء ثزٌه، فبعُزؼٍٕذ أثىَّح اهلل
؛ 44: 4)ِاش   «أٔذ اثين احلجُت اٌزٌ ثٗ عشسد»ُِبٖ اْسدْ َىَ ػّبدٖ 

(. فىبٔذ ٘زٖ أوي ئشبسح ػٍُٕخ ِغّىػخ أرذ ِآ اٌغاّبء   21: 4َى 
 ٌزىشف ػٓ أثىَّح اهلل اٌزارُخ ٌٍّغُخ.

وِٕز رٌه احلٌن أذفمذ ِغشَّح اِة ػًٍ اٌجششَخ وٍهب ثغاخبء شاذَذ   
 «جىُ، ْٔىُ لذ أدججزّىين، وإِٓزُ أين ِٓ ػٕذ اهلل خشجذ.اِة ٔفغٗ حي»
 (37: 46)َى 

اٌ  رفُذ ػٗلخ جى٘شَخ رارُخ، “ َب أيب”وٌىٓ فشق أْ َذػى ادلغُخ اهلل 
ثصُغخ اجلّغ اٌ  رفُذ “ َب أثبٔب”وثٌن أْ َذػى أٌ ئٔغبْ آخش اهلل ثمىٌٗ: 

 اٌزجين اجلّبػٍ يف شخص َغىع ادلغُخ اٖثٓ اٌىدُذ.
( ومل َمً لظ ئٔٗ أثىٔب 47: 30)َى  «أيب وأثُىُ»دلغُخ لبي ػٓ اهلل: فب
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مجُؼب، أٔب وأٔزُ. فجٕىَّرٗ مل رىٓ لظ ػًٍ ِغزىي ثٕىَزٕب، ثً ادزفظ ادلغُخ 
دائّب، ثؼٗلخ ِغ اِة فشَذح شلَُّضح رفصخ يف داٌزهب ػٓ اٌؼٗلخ اجلى٘شَاخ.  

رلِّىد  لذ أرذ اٌغبػخ.  اآلب،أَهب »امسؼٗ َٕبدٌ اِة يف عبػزٗ اْخًنح: 
(. ويف ِىضغ آخش َٕبدَٗ أَضب،: 4: 47!! )َى «ٌُّجِّذن اثُٕه أَضب،اتُك 
ػُد ذاذك تاجملد انري كاٌ يل ػُىد  بثىم   اِْ رلِّذين أَٔذ أَهب اِة »

 (8: 47)َى  «كىٌ انؼامل.
ٍ »وزٌه يف ِىاضغ وضًنح َؼٍٓ ادلغُخ ٔفغٗ ثبٌٕغجخ هلل أٔاٗ    ،«االتى

اٌزؼشَاف اٌْاف واٌاَٗ، أٌ مبفهاىَ اٖثآ اٌىدُاذ       ِؼشَّفب، ثأداح 
 :“ادلىٔىجُُٕظ”

ِٓ  انىحيد، اتُّ٘ىزا أدت اهلل اٌؼبمل دىت ثزي + » َِ ٌىٍ ٖ َهٍه وً 
 (46: 2)َى  «َإِٓ ثٗ.

اٌزٌ َإِٓ ثٗ ٖ َُذاْ، واٌزٌ ٖ َإِٓ ثٗ لذ دَٓ، ْٔٗ مل َاإِٓ  + »
 (48: 2)َى  «اتٍ اهلل انىحيد.ثبعُ 
 (28: 2)َى  «ولذ دفغ وً شٍء يف َذٖ. “االتٍ”اِة حيت + »
ٌٓ َاشي  تاالتٍ ٌٗ دُبح أثذَخ، واٌزٌ ٖ َإِٓ تاالتٍ اٌزٌ َإِٓ + »

 (26: 2)َى  «دُبح ثً ديىش ػٍُٗ غضت اهلل.
واٌزٌ َغزشػٍ أزجبٕ٘ب جذِّا يف وً أدبدَش ادلغُخ أٔٗ مل حيبوي لظ أْ 

مل آِد ِآ  »أخ وجٗي ئذلٍ َرب٘ٓ ػًٍ ثٕىَّرٗ هلل!! ثً وبْ َؼٍٕهب يف سص
(. 20: 40)َى  «أٔب واِة وادذ»(، 13: 8)َى  «ٔفغٍ ثً ران أسعٍين

، ثادغبط فشَاذ ثاأثىَّح اهلل ٌاٗ،    “وبثٓ”فبدلغُخ وبْ َزىَُّ وَزصشَّ  
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وثغٍغبْ ِٓ ُأػغٍ اٌغُبدح ػًٍ ٍِىىد اهلل يف اٌغّبء وػٍاً اْسض،  
 ُُِْ انسًاء وػه  األزض، فاذْثىا ُدفغ إيلَّ كم سهطاٌ يف »ويف مجُغ ا

ِّدوْى تاسى اآلب واالتٍ وانىسو  انقىدس.    «وذهًروا مجيغ اأُليى وػ
 (49و48: 38)ِذ 

وزٌه ٔٗدظ أٔٗ ثُّٕب وبْ أْجُبء لذديب، َضُفىْ دائّب، ِب َمىٌىٔٗ ػًٍ 
، ئر ثبدلغُخ حيمِّك ِب َمىٌاٗ  «٘ىزا َمىي اٌشة»ػهذح اهلل ثبَِخ ادلشهىسح 

، حبضَ وثغٍغبْ «احلك ألىي ٌىُ»غٗ وَٕغك ثفُ اهلل ِجبششح: ػًٍ ػهذح ٔف
ِغٍك!! ودىت فُّب َزؼَّك ثٕبِىط اهلل اٌمذمي، وبْ َُؼذٌِّٗ ثغاٍغبْ ٔفغاٗ   

(. 8 )ساجغ ئصلًُ ِىت أصذبح «أيا أَا فأبىل نكىمسؼزُ أٔٗ لًُ ٌٍمذِبء ... »
 شٍء مل جيشؤ وٖ جيشؤ ػٍُٗ ئٔغبْ لظ!!

ٗ،   أِب ودذأُخ اهلل فٍُ  رزخٍخً لظ ثزجغُّذ اٖثٓ وئسعبٌٗ ٌٍؼابمل شلاضِّ
ٌّة ؤبعمب، ثبمسٗ، ٘زٖ احلمُمخ شذَّد ػٍُهب ادلغُخ ثىاً لاىَّح وثىاً    

أََد اإلنّ احلقيقي وحد  و٘زٖ ٍ٘ احلُبح اْثذَخ: أْ َؼشفىن »وضىح: 
(، مبؼىن أْ احلُبح اْثذَخ َغزذًُ 2: 47)َى  «أزسهرّويسىع ادلسيح انري 

َّ ثبِة واٖثٓ.أْ ُرؼَغ  ً ئ
ٕ٘ب اٌزشذَذ ػًٍ أْ ودذأُخ اهلل لبئّخ ػًٍ أعبط ػًّ اِة وادلغُخ 

أٔب يف اِة، واِة »ِؼب،، ْْ ػًّ ادلغُخ غًن ِٕفصً لظ ػٓ ػًّ اِة 
 (20: 40)َى  «أَا واآلب واحد»(، 40: 41)َى  «يفَّ

ذأُخ اٌؼّاً  ٕ٘ب أشبسح ِشوَّضح ثشذَّح ئىل ودذأُخ اٌزاد وثبٌزب  ود
 (40: 47)َى  «وً ِب ٘ى   فهى ٌه، وِب ٘ى ٌَه فهى  .»
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وٌىٍ رجمً ودذأُخ اهلل واضذخ يف ِفهىِٕب وئدساوٕب، َٕجهٕب ادلغاُخ  
ٖ َمىي وٖ َفؼً وٖ َشبء ِآ راراٗ    -أٌ ادلغُخ  -ِشاسا، ورىشاسا، أٔٗ 

ؼٍّاٗ  ئعٗلب،. وٌىٓ وً ِب َمىي وِب َؼًّ ووً ِب َشبء ئمنب َمىٌاٗ وَ 
ٖ َمذس اٖثٓ أْ َؼًّ ِٓ ٔفغٗ شُئب، ئٖ ِاب َٕظاش   »حبغت ِشُئخ اِة 

(. 49: 8)َى  «اِة َؼًّ. ْْ ِهّب ػًّ ران فهزا َؼٍّٗ اٖثٓ وزٌه
اٌىَٗ »فبٖثٓ ٌُظ ٌٗ عٍغبْ ِٕفصً ػٓ اِة، ثً ٘ى ثبِة ويف اِة 
٘ى َؼًّ  اٌزٌ أوٍِّّىُ ثٗ ٌغذ أرىَُّ ثٗ ِٓ ٔفغٍ، ٌىٓ اِة احلبّي يفَّ

فصاذِّلىين   صذِّلىين أين يف اِة واِة يفَّ، وئٖ»(، 40: 41)َى  «اْػّبي
 (44: 41)َى  «ٌغجت اْػّبي ٔفغهب.

اٌزشوُض ٕ٘ب واضخ ولبعغ ثمصذ ئػْٗ ودذأُخ اهلل اٌىبٍِاخ ادلغٍماخ،   
وٌىٕهب ودذأُخ لبئّخ ػًٍ ِفهىَ دَٕبُِىٍ، أٌ ٌُغذ وداذح ٔظشَاخ   

 اجلُّغ خانقيف اهلل »ْ فؼَّبي، ودذح فؼً وػًّ وِشُئخ وُبجبِذح ثً ودذح 
ُخٍك اٌىً: ِب يف اٌغّىاد وِاب ػٍاً    فيّ»(، 9: 2)أ   «ادلغُخ تيسىع

واحد، واخلىانق  فؼً اخلهق (. ٕ٘ب 46: 4)وى  «اْسض، ِب َُشي وِب ٖ َُشي
ِاب يف  يف ادلسيح، جيّغ وً شٍء )اهلل( »، «اهلل ثُغىع»واحد اٌفؼَّبي أَضب، 

ألٌ فيّ ُسسَّ أٌ حيم ادلىمء  »(، 40: 4)أ   «غّىاد وِب ػًٍ اْسضاٌ
 (30و 49: 4)وى  «وأْ َصبحل ثٗ اٌىً ٌٕفغٗ.

ِّّّهاب.    ادلغُخ ٕ٘ب حيًّ وَٕفز وً فؼً اهلل ووً ِشُئزٗ اٌفؼَّبٌاخ وَز
، «لذاعزٗ»و «لذسرٗ»و «ودىّزٗ»اهلل،  «وٍّخ»فبدلغُخ ٘ى اعزؼْٗ أٌ 

 .«رلذٖ»وثبٌزب  اعزؼْٗ 
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 «صاىسح اهلل »وادلغُخ ثألىاٌٗ وأػّبٌٗ وصفبرٗ اٌفبئمخ أصجذ ثبٌفؼً أٔٗ 
دبًِ وً اْشُبء ثىٍّاخ  »غًن ادُلذَسن، و «سعُ جى٘شٖ»غًن ادلٕظىس، و

 (. فبدلغُخ ٘ى اٌشؼبع ادلشئٍ جملذ اهلل!!2: 4)ػت  «لذسرٗ
غًن أٔٗ ِٓ أػجت اِْىس أٔٗ مل ديجِّذ ٔفغٗ لظ، يف دٌن أٔٗ مل َىاف  

ِٓ َزىَُّ ِٓ ٔفغٗ َغٍت رلذ ٔفغٗ. وأِاب ِآ   »ديجِّذ اِة!!  ػٓ أْ َِ
أٔاب  »(. 48: 7)َاى   «َغٍت رلذ اٌزٌ أسعٍٗ فهى صبدق وٌُظ فُٗ ظٍُ

 (80: 8)َى  «ٌغذ أعٍت رلذٌ.
يف اِة ”وثزٌه َىىْ ادلغُخ لذ وشف ػٓ أػّك ِؼىن ٌىدذأُخ اهلل 

شاُئخ واجملاذ،   ، وػًٍ ِغزىي اٌزاد واٌىُبْ ويف اٌفؼاً وادل “واٖثٓ
 واٌصىسح واجلى٘ش!

ِٓ أجً ٘زا أسعً اهلل اثٕٗ ئىل اٌؼبمل، ووٌَُِذ ادلغاُخ يف ثُاذ حلاُ،    
وأػظُ ئسعبٌُخ دذصذ ِٓ اٌغّبء ضلى اْسض، وبِزذاد ِزً٘ ٌصفبد اهلل 
اجلى٘شَخ يف وُبْ اٌجششَخ، ٌىٍ َُغزؼٍٓ يف ادلغُخ أػظُ أعشاس راد اهلل، 

وًّ عش احلت ثبٌجازي واٌفاذاء ػٍاً    ، اٌزٌ فُٗ أ“عش اِة واٖثٓ”
جغىين وأظشوا، فاْ اٌشوح »ِغزىي ِٕظىس وزلغىط يف جغذ ئٔغبْ!! 

 (29: 31)ٌى  «ٌُظ ٌٗ حلُ وػظبَ وّب رشوْ  .
فذخٍذ اٌجششَخ يف عش ثٕىَّح اهلل، عش احلت اٌفبئك، واعزغبٌذ خٍماخ  

(، 7: 2)َى  «َٕجغٍ أْ رىٌذوا ِٓ فىق»أٔغبْ دىت ثٍغذ ػٕبْ اٌغّبء 
 (43: 4)َى  «أِب وً اٌزَٓ لجٍىٖ فأػغبُ٘ عٍغبٔب، أْ َصًنوا أوٖد اهلل.»

 ،1974)يُايس 



325 

 

 «ت السمواتانشقَّ»
وإذا انضمًىاث  فٍّد خػعّذ َغىع صؼذ ٌٍىلط ِٓ خدلدء، »إجنُم يىت: 

 (61: 5)ِط  «.لد اَفخذج نّ
ادلمء  زىي انضمًىاث لمد    وٌٍىلط و٘ى صدػذ ِٓ »إجنُم يسلش: 

 (61: 6)ِش  «.اَشمَّج
 «.َصهٍِّ اَفخذج انضمًء  خػعّذ َغىع ؤَضًد، وبر ودْ »إجنُم نىلء: 

 (26: 5)ٌى 
ِٓ خِْ ظشوْ خٌغّدء »يف ِىضغ آخش ِعمذَِّ زؼذ خٌؼّدد:  ُم َىدُء:إجن

 (36: 6)َى  «ِفعىحص ...
 اَفخءح انضًىاث:

ٍِّ َىَ ػّدد خدلغُح َىَ خٔفعدح خٌغّدء، زدٌٕغسص ٌٍّغُح  ٔغعطُغ ؤْ ٔغ
. «ظشوْ خٌغّدء ِفعىحةص »وزدٌعديل ػًٍ خٌسؾشَص وٍهد:  «لذ خٔفعحط ٌٗ»

وُذًخ ِٓ فُ خدلغُح ؤهند ععظً ٘ىزخ ِفعىحص ٌٕةد  وَؼطُٕد َىحٕد خٌشعىي ظإ
 .«ِٓ خِْ ظشوْ خٌغّدء ِفعىحص»

ولذ مت ٘زخ ػًٍ صؼُذَٓ: خٌصؼُذ خألوي ؽىٍٍ، بر مل َٕمطغ لذَظ ِٓ 
وً ػصش، ِٕز َىَ ػّدد خدلغُح وحىت خٌُىَ ؤْ َؾهذ ؤو زدحلشٌ ؤْ َؾد٘ذ 

عفدٔىط خٌؾد٘ذ خٌغّدء ِفعىحص بْ يف سئَد ؤو ِٕظش ؤو يف حٍُ ... ِٕز بع
خٌؾهُذ وػسىسًخ زسىٌظ وزطشط خٌشعىٌٌن، وَىحٕد خٌشعىي يف عفش خٌشئَد، 

 و٘شِدط خٌشخػٍ، وغًنُ٘ وغًنُ٘.
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ؤِد ػًٍ خٌصؼُذ خجلى٘شٌ، فهزخ ِد مندسعٗ َىُِِّد زدٌصالش وخإلفخدسععُد 
ًُّ بىل ؤػّدق لٍر خهلل.  وػسددش خحلر خإلذلٍ حُػ َسٍغ زٕد خحلر وخٌعإ

اَفخمءح  ”خِخش خٌزٌ ؤوسدٖ ِشلظ خٌشعىي خدلةشخد  ٌةة   ؤِد خٌعؼسًن
فُؼىد زٕد بىل ِفهىَ آخش حُػ خالٔفعدح  «خٌغّدءاَشمءق »و٘ى  “خٌغّدء

َؾًّ ؤَضًد ِؼىن خٌعّضَك خٌزٌ ظىشَّس ِشَّش ؤخةشي يف خٔؾةمدق حبةدذ    
بر »خذلُىً، ػٕذِد ؤوًّ خدلغُح ػًٍ خٌصٍُر رزُحص خٌفذخء حىت آخش٘ةد  

 ( وؤعٍُ خٌشوح زُذ خِذ!62: 35بػ ) «عىر ٌٍّىض ٔفغٗ
ٕ٘د خدلمدزٍص لىََّص وعشََّص وػُّمص جذِّخ، فهُىً خهلل ِؼشو  ؤٔٗ يف خٌغّدء 
زال ٔةضخع، ؤِد خٌغّدء فهٍ خحلبدذ خٌزٌ َفصً خٌشئَد وخالظصدي. ٘ةزخ  

وخٔفعح ُ٘ىً خهلل يف خٌغّدء وظهةش  »ٔمشؤٖ زغدَص خٌىضىح يف عفش خٌشئَد: 
 (64: 66)سئ  «.ظدزىض ػهذٖ يف ُ٘ىٍٗ

برْ فدٔؾمدق خٌغّدء ولط ػّدد خدلغُح ؤةضوي خٌشوح خٌمذط ٘ةى  
صىسش سئَىَص دلد مت فؼاًل ػًٍ خٌصٍُر، زصىسش جى٘شَص وعةشََّص، ػٕةذِد   
خٔؾك حبدذ خذلُىً ِٓ ؤػًٍ بىل ؤعفً، حلظص ؤْ خٔؾك خجلغذ خدلمةذَّط  

زٌ خيفٍ خٌ احلجءبوؤعٍُ خدلغُح خٌشوح ػًٍ خٌصٍُر، وخجلغذ ٘ى زؼُٕٗ 
فةر ٌٕد ؤَهد »سوح خٌال٘ىض خٍفٗ وِٓ دخخٍٗ، وّد َمىي زىٌظ خٌشعىي: 

خإلخىش ؼمص زدٌذخىي بىل خأللذخط زذَ َغىع، طشَمًد وشَّعٗ ٌٕد حذَؽًد، حُِّد، 
 (26 - 64: 61)ػر  «زدحلبدذ ؤٌ جغذٖ، وود٘ٓ ػظُُ ػًٍ زُط خهلل.

ٌ ودْ َغىٓ ُ٘ىٍٗ فددلطدزمص ٕ٘د ِسذػص، فدهلل خٌزٌ َغىٓ خٌغّدء ٘ى خٌز
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ػًٍ خألسض، ؤِد خذلُىً خألسضٍ فمذ ُصٕغ ؤصاًل حغر خدلؽدي خٌغةّدجٍ  
 .(6)خٌزٌ سآٖ وً ِٓ ِىعً ودخود وحضلُدي ِٓ خالي سئَد مسدوَص دتدًِد.

فدٔؾمدق خٌغّدء وخٔؾمدق حبدذ خذلُىً مهد ِطدزمص ؤصةٍُص ٌعّةضُّق   
ؼاًل وخحذًخ ٘ى سفغ خجلغذ ػًٍ خٌصٍُر، حُػ ٘زخ خالٔؾمدق َؼين ال٘ىظًُد ف

متزَمك  خخلطُص خحلدجسص خٌزٌ مت يف ؼالغ صىس ِعطدزمص دتدِةًد، شلؽلٍةص يف   
زً وحىت دتضَك سجُظ خٌىهٕص انضًء ، ودجءب اذلُكم، واجلضد ادلمدَّس، 

فغإٌٗ سجُظ خٌىهٕص ؤَضًد ولدي ٌةٗ  »ِالزغٗ حلظص ؤْ ؤػٍٓ خدلغُح ٔفغٗ: 
وعةى    gè eˆmi™ٔةد ٘ةى   ً٘ ؤٔط خدلغُح خزٓ خدلسدسن؟ فمدي َغىع ؤ

ظسصشوْ خزٓ خإلٔغدْ جدٌغًد ػٓ ديٌن خٌمىش وآظًُد يف عحدذ خٌغّدء. فّضَّق 
 - 16: 61)ِةش   «سجُظ خٌىهٕص ؼُدزٗ. ولدي ِد حدجعٕد زؼذ بىل ؽةهىد 

، و٘ى خصطالح مل َشد لة  يف  «ؤٔد ٘ى»(. وَالحظ ٕ٘د لىي خدلغُح 15
 .«جٓؤٔد خٌىد»ؤعفدس خٌؼهذ خٌمذمي بال ػًٍ فُ خهلل 

وزٌه َُالَحظ ؤْ دتضَك سجُظ خٌىهٕص ؼُدزٗ ودْ َؼةين صوخي سجدعةص   
خٌىهٕىض ػٕٗ. فهزٖ ودٔط سِضًخ ٔسىَِّد ػٓ صوخي خٌىهٕىض خٌمذمي خٌزٌ ودْ 
مبؽدزص خحلبدذ خٌزٌ حيبر خهلل ػٓ خإلٔغدْ، الزعذخء خٌىهٕىض خجلذَذ خٌزٌ 

 ٘ى ؤعدعًد الععؼالْ خهلل ودتىٌن خالحتدد زٗ!!
ّضَك ؤو خالٔؾمدق خدلؽٍػ ؤو خدلعؼذد خٌصىس، ٌٍحبدذ خٌفدصةً  وهبزخ خٌع

زٌن خإلٔغدْ وخهلل، مت خععؼالْ خهلل وظهىسٖ وظمدسزٗ ِغ خإلٔغدْ زال حدجض، 

                                                 
 .11 - 11؛ حض 1و 5ؤخ 2؛ 22و 21خش ( 6)
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زال حبدذ، زال زشلغ، زغسر سفغ خخلطُص خٌيت ٍ٘ خحلدجض وخٌؼدجك خألػظُ 
 خٌزٌ ودْ َفصً خإلٔغدْ ػٓ خهلل!!

دلغُح خٌزٌ ٘ى صةىسش سئَىَةص   و٘ىزخ زدٔفعدح خٌغّدء ولط ػّدد خ
ِغسمص دلد عُعُ ػًٍ خٌصٍُر، ظىىَّٔط ػاللص عشََّص غدَص يف خٌؼّةك زةٌن   

خٌزٌ ٔةضي ػٍُٗ  -خٌزٌ ٘ى ضلٓ  -خٌغّدء وخألسض زىخعطص جغذ خدلغُح 
 خٌشوح خٌمذط ِٓ خٌغّدء وخععمش ِغعشحيًد فُٗ!!

خٔفعدح خٌغّدء ٕ٘د ؤةضوي خٌشوح خٌمذط وخعةعمشخسٖ ػٍةً جغةذ    
غُح، ؤوي بؽدسش زٍُغص بىل ؤٔٗ لذ متل زدٌفؼً ًِء خألصِٕص ٌُبّغ خهلل وةً  خدل

ؽٍء يف خدلغُح، ِد يف خٌغّىخض وِد ػٍةً خألسض، حتمُمةًد ٌٍّصةدحلص    
، ٌعذزًن يف َفضّبر ػشَّفٕد زغش ِؾُحعٗ حغر ِغشَّظٗ خٌيت لصذ٘د »خٌؼظًّ: 

عهمً   يء يف انضًىاث ويمء  ،نُجًع كم شٍ  يف ادلضُخًِء خألصِٕص، 
 (66 - 4: 6)ؤ   «ىَضًء َهُء َصُبًء.، يف رخن خٌزٌ فُٗ األزض

وٌىٓ ٌُظ ِؼىن ٘زخ ؤٔٗ مت يف خٌؼّدد ؽٍء جذَذ ٌٍّغُح يف ؽخصٗ ؤو 
 يف جغذٖ، وبمند ٘ى خععؼالْ حمدجك.

فمذ خععؼٍٕط حمُمص ٘دِص وٍ٘ زٕىَّش خهلل خألصٌُص حلظص خٔؾمدق خٌغةّدء  
س خدلذ٘ؾص حمًّةد، ظطةدزك ٘ةزخ    ولط ٔةضوي خٌشوح خٌمذط. وِٓ خألِى

خالععؼالْ ِغ خععؼالْ آخش شلدؼً ٌٗ ػٓ زٕىَّش خدلغُح هلل، سدَّدٖ بٔغدْ ُؤشلٍ 
سوِدين خجلٕظ زةذلدَ فدجك ػٕذ دتضَك خجلغذ ػًٍ خٌصٍُر وظغٍُُ خٌةشوح  

وىصهى انسوح، واَشك دجءب اذلُكم إىل فصشخ َغىع زصىض ػظُُ »
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لدجذ خدلدجص خٌىخلف ِمدزٍٗ ؤٔٗ صشخ ٘ىزخ  ودللد سؤياثُني يٍ فىق إىل ىصفم، 
 (54 - 52: 63)ِش  «دمًّء كءٌ ْرا اإلَضءٌ ابٍ اهلل!!لدي: وىصهى انسوح 

حبدذ خذلُىً،  «اَشمءق»وٌُالحظ خٌمدست ظالصَ ٘زٖ خدلىخلف خٌؽالؼص 
، خععؼالْ زٕىَّش خدلغُح هلل؛ ِغ خٔؾمدق خٌغّدء، ؤةةضوي  “ظغٍُُ خٌشوح”

 ىَّش خهلل زىخعطص خِذ!خٌشوح، وخععؼالْ زٕ
وٌىٓ صىض خهلل خدلعىٍُِّ ِٓ خٌغّدء َؾًن ؤَضًد بؽدسش ػُّمص بىل ؤٔةٗ مل  
َؼذ مسدع وٍّص خهلل لدصشًخ ػًٍ سجُظ خٌىهٕص، ؤو لدصشًخ ػًٍ ِىضغ ظدزىض 

ًَّ زة كسصمٍ  ”خٌؼهذ يف لذط ؤلذخط خذلُىً، ؤو زلصىسًخ فىق خٌغطدء خدلغ
حُػ ودْ َغىٓ خهلل وَعىٍلُ، زً صدس )خٌغىٓ(  “خٌؾدوُٕدٖ”ؤو  “انسمحت

َةد  »ِٕز حلظص خٔؾمدق خٌغّدء يف خٌؼّدد َغّغ ِٕطٍمًد ِٓ ؤػًٍ خٌغّىخض 
َِؾةدػًد   34: 664)ِض  «سذ وٍّعه دخجّص يف خٌغّىخض لسطٍ(، َُغّغ 

 «ؤٔط ٘ى خدلغُح خزٓ خهلل خحلٍ»وّد مسؼٗ َىحٕد ػًٍٕد، مث مسؼٗ زطشط عشِّخ 
بْ حلًّد »دلغُح زطشط ػٓ ِصذس ٘زخ خٌصىض (. ولذ ٔسَّٗ خ61: 61)ِط 

(. مث ظشدد 62: 61)ِط  «ودًِد مل َؼٍٓ ٌَه، ٌىٓ ؤيب خٌزٌ يف خٌغّىخض
خأُلشلةٍ   صصذخٖ ػًٍ طىي خدلذي يف لٍر خإلٔغدْ حىت مسؼٗ وسدَّدٖ لدجذ خدلدج

كسصمٍ  ”ىيمءو  ووإٔٗ لذ ولةف   - لبءنت انصهُبخٌشوِدين ػٕذِد ولف 
وخدلغةُح   -يف لذط ؤلذخط خذلُىً هد اهلل عُُّ ىو غطء  حءبىث ع “انسمحت

 كهًت اهلل فىلّ!!
و٘ىزخ ودْ دتضَك حبدذ خذلُىً ِةٓ فةىق )خٌغةّدء( بىل ؤعةفً     
)خإلٔغدْ( فؼاًل بذلًُد عشَِّد خٔىؾف مبمعضدٖ خٌعدزىض، وظؼشَّي ِةٓ عةشَعٗ   
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خدلذلىق  -)وشعٍ خٌشمحص خحلمُمٍ(  -خٌطمغُص، ِغعؼًٍَٕد يف صٍُر خدلغُح 
ؤعىخس ُؤوسؽٍُُ، حُػ ُعّغ خهلل ِٓ ػٍُٗ ِعىًٍِّّد عشِّخ يف لٍر رٌه خدسؾ 

 .«٘زخ خزٓ خهلل»خٌمدجذ خٌشوِدين، ِشدِّدًخ ٔطك خهلل خِذ حشفًد حشفًد 
٘ىزخ ودْ ػّدد خدلغُح خععؼالًٔد ال خععىّداًل ٌىّدالض خدلغُح، حُػ 

سُر ِزةَه  ؤٔط خزين خحل»ػسَّش صىض خهلل خِذ ػٓ ِٕعهً وّدي ِغشَّظٗ فُٗ 
ِّاًل وً «ُعشسض ، فدٌغّىخض خدلفعىحص ػًٍ خدلغُح و٘ى يف ُِدٖ خألسدْ، ِى

زش ِغ صىض خِذ، ِؼًٍٕد زٕىَّظٗ خألصٌُص وِٕعهً ِغشَّظٗ فُٗ، ِةغ خٌةشوح   
خٌمذط ٔدصاًل وِغعمشًخ ػٍُٗ، ودٔط ٘زٖ وٍهد خععؼالًٔد وظؼسًنًخ ِطٍمًد ػٍةً  

ُخٍك خٌىً، ِد فُّ فةٔٗ »وخألسض! خِعذخد طسُؼص خدلغُح وعٍطدٔٗ يف خٌغّدء 
يف خٌغّىخض وِد ػًٍ خألسض، ِد َُشي وِد ال َُشي، عىخء ودْ ػشوؽًد ؤَ 

ْى لبم كم لذ ُخٍك، خٌزٌ  بّ ونّعُددخض ؤَ سَدعدض ؤَ عالطٌن، خٌىً 
 (63 - 61: 6)وى  «خٌىُٕغص. اجلضدو٘ى سؤط  شٍ ، وفُّ َمىو انكم،

خٌىُٕغص، حُػ اجلضد غص، زً سؤط وَُالَحظ ٕ٘د ؤٔٗ مل َمً سؤط خٌىُٕ
ٕ٘د َؾًّ وً ِد يف خٌغّىخض وِد ػًٍ خألسض، و٘زخ َفُذ ِمذخس  اجلضد

ِػَظُ خدلصدحلص خٌيت ؤوٍّهد خدلغُح يف ٔفغٗ زٌن خٌغّدء وخألسض، زٌن خخلٍُمص 
خدلٕظىسش وغًن خدلٕظىسش مجُؼًد. ٕ٘د ظسٍغ خدلصدحلص خٌيت خعةُعؼٍٕط يف خألسدْ  

يف جضمد  ػًٍ خٌصٍُر بىل حدٌص ِٕغبّص وسخجؼةص   ودتط «ِبَك ُصسزث»
ويمع  ٌُظ زٌن زين خإلٔغدْ ِٓ وً ٌغدْ وُؤِص وجٕظ فم ، زً وادد!! 

ؤْ حيً وً خدلًء، وؤْ َصدحل زةٗ   ألٌ فُّ ُصس»كم اخلهُمت غري ادلُظىزة 
خٌىً ٌٕفغٗ، ػدِاًل خٌصٍح زذَ صٍُسٗ، زىخعطعٗ، عىخء ودْ ِد ػًٍ خألسض 
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 (21و 64: 6)وى  «ىو يء يف انضًىاث.
وَإيت عفش خٌشئَد ٌُؼطٍ ؽهددش وخلؼُص ِٕظىسش ػٓ ٘زخ خٌؾّىي خذلدجةً  
خٌزٌ خحعىخٖ خدلغُح يف جغذٖ زغُددظٗ خدلطٍمص ػًٍ وً خخلٍُمص، فُصةف  
عفش خٌشئَد خخلٍُمص زإوٍّهد يف خٌغّدء وخألسض وِد حتط خألسض وخٌسحةش  

مدق خجملةذ  ووً ِد فُٗ، وٍ٘ ختش وظغبذ ؤِدِٗ وظؼطُٗ وحةذٖ خعةعح  
وخٌىشخِص بىل ؤزذ خِزذَٓ، ألٔٗ ٘ى وحذٖ خٌزٌ فهَّ خعىَ خٌغةفش خدلغٍةك،   
عفش خٌفذخء خٌؾدًِ ٌؼهذ خدلصدحلص خٌُؼظًّ خٌزٌ ؤوٍّٗ زذِٗ ػًٍ خٌصٍُر، 
ِصدحلًد خٌىً هلل، خٌغّدجٌُن ِغ خألسضٌُن، جدِؼًد خٌىةً حتةط لُددظةٗ    

ولط خٌؼّدد ػةٓ   وعٍطدٔٗ، و٘زخ َىؾف زذوسٖ ػٓ عش بػالْ خهلل خِذ
 .«ِزَه ُعشسض»ِٕعهً ِغشَّظٗ يف خدلغُح!! 

فغشوس خِذ ٘ى صذي خدلصدحلص خٌيت ؤجشخ٘د خدلغُح زٌن خخلٍُمص وٍةهد  
 وزٌن خِذ، وخٌيت زذؤ٘د زدٌؼّدد وؤوٍّهد زدٌصٍُر.

ٌزٌه ال صلذ خٍُمص ِد يف خٌغّدء ؤو يف خألسض ِغعمٍص ال ختضغ ٌغٍطدْ 
: 23)ِط  «وً عٍطدْ يف خٌغّدء وػًٍ خألسض ُدِفغ بيلل»خدلغُح وٍِىىظٗ 

وٕةط ؤسي يف سئي  »(. و٘زخ ِد عسك وؤٔسإ زٗ دخُٔدي مبمعضً سئَدٖ 63
ِؽً خزٓ بٔغدْ، ؤظً وجدء بىل لةذمي خألَةدَ   يع ُصذب انضًء  خًٌٍُ وبرخ 

فمشَّزىٖ لذَّخِٗ، فُإػطٍ عٍطدًٔد ورلذًخ وٍِىىظًد ٌععؼسَّذ ٌٗ وً خٌؾؼىذ وخأُلُِ 
 «صهطءَّ صهطءٌ ىبدٌ يء نٍ َزول، ويهكىحّ يء ال َُممسض. ص، وخألٌغٕ
 (61و 65: 2)دخ 
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 يعىن اَفخءح انضًىاث بءنُضبت حلُءحُء:
َ ؤْ خٌغّىخض خٔغٍمط يف وجٗ خإلٔغدْ ِٕز آدَ زغسر خخلطُةص،  ِؼٍى

حُػ خٔغالق خٌغّىخض ٕ٘د ٌُظ رلشد ػمدذ، وبمند ودْ ٔعُبةص ِسدؽةشش   
حعَّّعهد خٌظٍّص وخٔؼذخَ خٌشئَد خٌيت ؤصدزط خإلٔغدْ، حُػ ودْ َىعفٍ ِٓ 
ِةد  خهلل زدٌصشخخ يف خٌظالَ، ظالَ خٌشئَد، وخٌعىعًُّ بٌُٗ و٘ى سخفغ ػُُٕٗ ضلى 

وسخء خٌغّدء خدلغٍمص، َشعً دِىػٗ وصٍىخظٗ ِغ خٌسخىس خٌصدػذ زشجةدء ؤْ  
ظصؼذ صٍىخظٗ ٘ىزخ ٕ٘دن بىل ؤػًٍ، بىل ِد وسخء خحلبدذ، بىل حُةػ ال  

 َُشي! ...
وٌىٓ يف َىَ ػّدد خدلغُح خٔعهط د٘ىس خٌظٍّص وخٌغّىخض خدلغٍمةص،  

ّ   »وزذؤض د٘ىس خٌشئَد وخٌغّىخض خدلفعىحص  دء ِةٓ خِْ ظةشوْ خٌغة
 (36: 6)َى  «ِفعىحص.

َىحٕد سؤي ٘زخ ػُدًٔد، زً وسؤي خٌشوح خٌمذط ٔدصاًل ػًٍ خدلغُح، ػشزىْ 
وخٌزٌ ؤظً َىَ خخلّغةٌن   -خٔغىدزٗ خألوُذ وخٌؼعُذ ؤْ َإيت ػًٍ وً زؾش 
 زدٌٕىس وخٌشئَد وبػالْ خٌغّىخض خدلفعىحص.

خٔفعدح خٌغّدء ؤةضوي خٌشوح خٌمذط هبُحص محدِص ػًٍ جغذ خدلغةُح  
ظؼسًن عِّشٌ غدَص يف خٌذلص وخإلحىدَ، ػٓ زذخَص خٍُمص جذَةذش ِةٓ زؼةذ    

 طىفءٌ!!
خٔؾمدق خٌغّىخض ٕ٘د لسً ٔةضوي خٌشوح خٌمذط َفُذ ِؼىن صوخي خٌؼعُك 
ولُدَ خجلذَذ، برْ فٕحٓ ٕ٘د يف خٌؼّدد زصذد مسىخض جذَذش، ؤِد ِٓ جهص 
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 ً ػدس٘ةد   خألسض فهىرخ خالزٓ ػًٍ خألسض خٌؼعُمص، ولف يف خألسدْ َغغة
 بصدد ىزض جدَدة!!وَشفغ خطُعهد وَطهِّش ِدء٘د. برْ، فٕحٓ 

خٔظش وُف ولف خدلغُح ٍَح ػًٍ َىحٕد خدلؼّذخْ يف بجشخء خٌؼّدد وؤْ 
 ؟«حكًُم انرب»ال َصدِ عٍ 

خٔظش وُف َؾًن خدلغُح ٕ٘د بىل زذء ػصش خٌّّ خألزذٌ وظىًُّ آَص خدلغَُّد 
(، )سئ 65: 5ز  2) «خٌّّ!! مسىخض جذَذش، وؤسضًد جذَذش، َغىٓ فُهد»
ٍِّهد خدلغُح زٕفغٗ يف خألسدْ يف صُُّ جغذٖ 6: 26 (. وآَص خدلغَُّد ٘زٖ َى

خٌغشٌِّ زدٔعظدس ظىًُّ آَص خدلغَُّد ػًٍ ِغعىي خإلٔغدْ وٍٗ، حُػ وّةد  
ٌسغٕد خٌعشخيب ِٓ آدَ وػؾٕد زدخلطُص، ٍٔسظ خٌغّدجٍ زددلغُح ؤؼُؼ زةدٌّّ  

صوخي خٌؼعُك وزمدء خجلذَذ خٌزٌ صةٕؼٗ يف ٔفغةٗ    ؤَضًد ... وخدلغُح َاوِّذ
خٌغّدء وخألسض ظضوالْ وٌىٓ والٍِ )خخلٍُمص خجلذَةذش وػهةذ خٌةّّ    »

 (53: 21)ِط  «خألزذٌ( ال َضوي!!
خدلغُح ولف وع  ُِدٖ خألسدْ وفٍه ٔىح وعة  طىفةدْ خطُةص    
خإلٔغدْ، َصدحل يف جغذٖ وً غشخجض خإلٔغدْ خدلعؼدسضص وطسدػص خدلغعىحؾص 

مجغ ٔىح وحىػ خألسض ووىخعش٘د ِؼًد، مث خٌشوح خٌمذط َٕةةضي   وّد
حىت َؾذ خٔعسدٖ خإلٔغدْ بىل ِػَظُ خدلؼّىدَةص خٌةيت    محءيتػًٍ خدلغُح هبُحص 
)وضلٓ فُٗ( وحذغ ِٓ ؤخطش وؤجً خحلىخدغ خٌيت جدص٘د  -جدص٘د خدلغُح 

خدلغُح ِٓ ؤجً حُدظٕد وال َؼددذلد بال خٌصٍُر، حُػ خٌغةّدء خدلفعىحةص   
 خحلّدِص خٌٕدصٌص ػًٍ خدلغُح وع  ُِدٖ خألسدْ.و
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خإلؽدسش وخضحص ؤؽذ خٌىضىح ؤٕٔد زٍغٕد خٌٕبدش وخخلالؿ حعًّد يف خدلغُح 
ِٓ دخخً ُِدٖ خألسدْ، حُػ ؽدطث خألِدْ، وخألسض خجلذَةذش وخٌغةّدء   
خجلذَذش، وعالَ خهلل خألزذٌ، وخٍُمص جذَذش حتُد وظّٕى زةدٌشوح خٌمةذط   

جغُ خزٕٗ، حتُد حتط مسدء ِفعىحص بىل خألزذ، ويف ِغشَّش ِعصدحلص ِغ خهلل يف 
 !!«ِزَه ُعشسض»خهلل خِذ دخجًّد 

 يعىن عًءد ادلضُخ يف دُءحُء:
بْ آَص ٘زخ خٌؼُذ خٌيت ظشزطٕد زؼّدد خدلغُح وخٌيت ٔطٍر ِٓ خهلل ؤٍح ؤْ 

ألٕٔد مجُؼٕةد  »َذخٍٕد زمىهتد يف رلدي عشِّٖ خٌىسًن ٍ٘ لىي زىٌظ خٌشعىي: 
 (!65: 62وى 6) «وخحذجضد  بىلاعخًدَء وخحذ ؤَضًد بسوح 

٘زخ َؼين ؤٕٔد خػعّذٔد زؼّدد خدلغُح، ؤو وً ػّدد صلىصٖ، فٕحٓ صلىص فُٗ 
خإلٔغدْ زغسر خخلطُص ظفةشَّق بىل   جضدًا واددًا.ػّدد خدلغُح ؤصًن ِؼٗ 

ؤجغدد ِعؼذِّدش زً ِعفععص زً ِٕمغّص، وخٔمغدِهد ال َمةف ػٕةذ حةذ،    
خٔمغدًِد ِعىخظشًخ يف وً رلدي ويف وً وُدْ، ُؤِص ػًٍ ُؤِةص،   فدٌسؾشَص جتىص

ووُٕغص ػًٍ وُٕغص، وؤعشش ػًٍ ؤعشش، وؤذ ػٍةً خزةٓ، وصوؾ ػٍةً    
 صوجص، وخٌٕفظ يف ػّك وُدهند خٌىخحذ ِٕمغّص ػًٍ رخهتد!

٘زخ خالٔمغدَ خٌذخخٍٍ خٌزٌ َطفح ػًٍ وً ؽىً ووً ِظهةش ٘ةى   
حذش وَٕعهٍ زدٌسؾشَص وٍهد. وخخلطُص ِشض خٌسؾشَص خٌؼدَ َسذؤ ِٓ خٌٕفظ خٌىخ

 ٍ٘ ٘زخ خدلشض ػُٕٗ، زً ٍ٘ ِالِح وً ؤػشخضٗ وؤعسدزٗ ؤعدجبٗ!!
خٌزٌ مل  -وخدلغُح يف خألسدْ غغً يف جغُ خٌسؾشَص ٘زخ خٌذخء خٌؼضدي 
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سفغ ٔىخش ٘زخ خالٔمغدَ وزلد وةً آؼةدسٖ وػىخسضةٗ     -َعٍىغ ٘ى زٗ ل  
حص خِذ وِغشَّظٗ، وحةً خٌةشوح   ؤعدجبٗ، فدٔفعحط ٌٗ خٌغّدء وظمسًَّ هتٕ
 خٌمذط ٌُؼعّذ ٘زٖ خدلصدحلص وخيعّهد.

ِٓ خػعّةذ   َِ خٌسؾشَص دخٍط زىخعطص ػّدد خدلغُح بىل ػهذ ظأٌف، وً 
خٌىخحذ زغش خٌشوح خٌمذط خٌىخحةذ.   “خجلغذ”ٌؼّدد خدلغُح َذخً يف ٘زخ 

ش و٘ىزخ يف عش خدلؼّىدَص خٌفدجك يف فؼٍٗ ويف ؤؼشٖ ظٍعحُ خٌسؾشَص وظٍعحُ ِةشَّ 
ألٕٔد مجُؼٕد زشوح وخحذ »ؤخشي وظعىحَّذ زغش خجلغذ خٌىخحذ خدلعصدحل زدهلل 

 (65: 62وى 6) «ؤَضًد خػعّذٔد بىل جغذ وخحذ.
خٌزٌ ٔذخً يف صةُُّ عةشِّٖ    -و٘ىزخ جتىص خٌسؾشَص يف ػّدد خدلغُح 

ػىدش بىل وحذش عشََّص فدجمص، يف جغذ عشٌِّ وخحةذ،   -زىخعطص خدلؼّىدَص 
خدلامل خٌزٌ ٘ى حبغر خٌىخلغ ِعفعط وِٕمغُ، ألْ عةش   ِعبدوصش ِظهش٘د

خخلطُص مل َُشفغ زؼذ ػٓ خدلظهش خٌٍحٍّ، ورٌه زدٔعظدس فذخء خألجغدد خدلضِغ 
 ؤْ َعُ يف رلٍء خدلغُح.

وٌٓ َغُر ػٓ زدٌٕد ِؼىن ظىلُّف ظُدس خألسدْ وخضلغدس ؤِىخجةٗ خٌؼدظُةص   
دزىض ػهةذ خهلل، ٌُؼةّّ   خدلُّعص ػٕذِد وطإظٗ ؤلذخَ خٌىهٕص لذديًد حدٌٍِن ظة 

خٌؾؼر ِٓ خٍفهُ، ألْ ِد مت لذديًد ػًٍ ِغعىي خٌمصص وخٌشِض َعحملك خٌُىَ 
يف ػّدد خدلغُح ػًٍ ِغعىي خٌىخلغ وخحلمُمص. فهزخ ظدزىض ػهذ خهلل خجلذَذ 
خحلمُمٍ خٌزٌ حيىٌ ٌُظ وصدَد خهلل ِىعىزص، زً وٍّص خهلل خٌةزخيت حُِّةد   

خٌزٌ ٌٗ خٌىخعطص خٌفشَذش مبمعضةً رزُحةص   ِعبغِّذًخ، و٘ى خٌىد٘ٓ خٌىحُذ 
ٔفغٗ. ٘زخ ٔةضي بىل خألسدْ ال وّمذِِّص َؼّّ ِٓ خٍفهد ؽؼر زً ٔةضي 
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حدِاًل خٌسؾشَص وٍهد يف جغذٖ َغغٍهد ِٓ ٔنت خخلطُص وَطهِّش٘ةد زشوحةٗ   
خٌمذوط، دتهُذًخ ٌعمذِعهد ػًٍ خٌصٍُر وززُحص بمث، ٌُمُّهد حَُّص ال َمةىي  

 ذ.ػٍُهد خدلىض بىل خألز
و٘ىزخ زىً وضىح خٌشئَد ٔشي وُف ؤوًّ خدلغُح يف جغذٖ خٌعىلف 
خحلدعُ يف خٔمغدَ خٌطسُؼص خٌسؾشَص وظفعُعهد خخلطًن، بر خضلغش ػٕهد ِذُّ خخلطُص 
 خخلطًن. وػىض خخلطُص وخدلىض وخٌعفعُّط متل ؤعدط ظصدحل وٍٍِّ وؽدًِ ٌٍسؾشَص:

يف خٌطسُؼص خٌسؾشَص  ؤوٍّٗ خدلغُح يف رخظٗ، ؤوٍّٗ ) ى ( حصءحل جىْسٌ،
رخهتد يف ػّك ؤػّدلهد، دلد وحَّذ٘د زطسُؼعٗ خإلذلُص 
ؤواًل يف جتغُّذٖ عشِّخ، مث خعةُعؼٍٕط يف خٌؼّةدد   
زدػعسدس٘د خدلصدحلص خٌُؼظًّ وؤعدط وً ظصةدحل  

 .«ؤٔط خزين خحلسُر»لدجُ وعُمىَ: 
ِٓ  )ب( حصءحل فسدٌ،  َِة حُػ َمسً خدلغُح وً بٔغدْ َإيت بٌُٗ. ووً 

ٌٍّغُح ٍَسظ خدلغُح، فال َسمً وحةذٖ   خػعّذ
ؤزذًخ زً َصًن وخحذًخ ِغ خدلغُح!! وػىض ػشٌ 
خخلطُص خٌيت وسؼهد خإلٔغدْ ِٓ آدَ فؼدػ سلعسحةًد  
ٍِّٗ ٌىً خحتةدد   ِٓ خهلل، ٍَسظ زش خدلغُح خٌزٌ َا
حىت خٌىّدي وٌُعشخءي ؤِدَ خِذ زال ِةدٔغ وال  
خضٌ وال ٌىَ، ألٔٗ َعشخءي زصىسش خدلغُح ػىض 

خٌغش خدلىعىَ ِٕز خٌذ٘ىس »ىسظٗ خٌيت ؤفغذ٘د، ص
وِٕز خألجُدي، وٌىٕٗ خِْ لذ ُؤظهش ٌمذَغُٗ ... 
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سجدء خجملةذ ... ٌىةٍ   ادلضُخ فُكى خٌزٌ ٘ى 
 «كءياًل يف ادلضُخ َضمى.. بٔغدْ  كمُٔحضش 
 (23 - 21: 6)وى 

ألْ خٌشوح خٌزٌ ٔؼعّذ ؤىٌذ زٗ وخحةذ،  ( حصءحل مجءعٍ نهبشسَت،  ج )
ٌ ٔؼعّذ ٌٗ جغذ عةشٌِّ وخحةذ.   وخجلغذ خٌز

فدٌٕعُبص خحلعُّص ٍ٘ زؾشَص وخحةذش ِعصةدحلص   
بىل  َُخهٍ مجُعُمء بىل ؤْ »جيّؼهد جغذ وخحذ 

إَضءٌ كءيم وحذخُٔص خإلديدْ وِؼشفص خزٓ خهلل، بىل 
بىل لُدط لدِص ًِء خدلغُح ... ٌسُٕةدْ جغةذ   
خدلغُح ... خٌزٌ ِٕٗ وً خجلغذ ِشوسةًد ِؼةًد   

ُِمعشًٔد مباخصسش .  :1)ؤ   «.. ٌسُٕدٔٗ يف خحملسص.و
 (61و 62و 65

و٘ىزخ ِٓ وع  ُِدٖ خألسدْ زذؤ ٘زخ خٌعصدحل خدلؽٍػ خدلعةذسؾ خٌةزٌ   
ؤجشخٖ خدلغُح يف خخلٍُمص وٍهد، وخٌزٌ زةذؤٖ عةشًخ يف رخظةٗ، وؤػٍٕةٗ يف     
ِؼّىدَعٗ، مث فعح رلدٌٗ خجملدين زمىش خٌشوح خٌمذط ِغ وً فشد ػٕذِد جيةىص  

وضغ خحعُدطدظٗ خٌضخّص ٌُؾًّ خٌسؾشَص وٍهد جدػاًل ِٓ  خدلؼّىدَص زدمسٗ. مث
جغذٖ ِغعىدػًد ذلزخ خدلًء وِٓ لدِعٗ خإلذلُص خٌيت زال حذود ضًُّٕد الوعّدي 

 ٘زخ خدلًء!
 َظسة إىل عًءد ادلضُخ يٍ لسب:

َىَ ؤْ ػَُّذٔد ٌٍُّالد، ؤدسوٕد زغش خٌشوح ؤْ ٌٕد ِغ خدلىٌىد يف خدلةزود  
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د ػُٕٗ، بر حغسٕد ؤٔفغٕد ِٓ حلّٗ وػظدِٗ، فىدْ صٍص صُُّّص يف ٘زخ خدلُال
خدلُالد ُِالدٔد وخدلزود ِهذٔد وزُط حلُ ِغم  سؤعٕد، وخوعؾفٕد ِغ زةذء  

خدلغةُح  ”حُدش خدلغُح ػًٍ خألسض زذء حُدظٕد. و٘ىزخ ؤصسح وخضحًد ؤْ 
، وودْ ٌٕد يف ٘زخ خإلدسخن خٌشوحٍ خٌشئَىٌ فشحةص، بر حغةسٕد   “حُدظٕد

ظغعّذ حُدهتد ووجىد٘د ِٓ حُدش خدلغُح ووجىدٖ َىًِد  ؤٔفغٕد خٍُمص جذَذش
زُىَ، وودْ ُِالدٔد َعبذَّد وً صسدح، حىت صدسض زُط حلةُ فشدوعةٕد   

 خجلذَذ خٌزٌ ٔعٕؼَُّ فُٗ وً َىَ!
وخٌُىَ ٔؼُِّذ ٌؼّدد خدلغُح يف خألسدْ خٌزٌ ٘ى زدحلمُمص ػّددٔد خٌغةشٌِّ  

غًنش، حُػ َةذ َىحٕةد   خٌزٌ ؤخزٔدٖ زىً ِفدػٍُٗ يف جشْ ِؼّىدَعٕد خٌص
ال ديىٓ ؤْ ظفدسق سؤعةٕد   “سؤط جٕغٕد”خدلؼّذخْ خٌيت ُوِضَؼط ػًٍ سؤط 

ًَّ وًّنخغ!  حىت هندَص ؤَدِٕد، ٌٍعىزص خٌذخجّص وِغفشش خخلطدَد وزش ؤزذٌ ِى
وخدلُدٖ خٌيت ؤحدطط جبغذٖ فدوعغسط لىَّش ِٕدػص ضذ خدلىض، حتُ  زٕةد  

بىل سوحٕد، وَعبذَّد فؼٍٗ َىِةًد  وحدجض ديٕغ ِىض خخلطُص ِٓ ؤْ َعغشَّذ 
 زُىَ، ووإٕٔد دخخً َىَ خالؿ ال ظٕعهٍ عدػدظٗ.

وخٌشوح خٌمذط خٌزٌ ٔةضي ِٓ خٌغّدء وخععمش ِغعشحيًد ػًٍ جغذٖ، مل 
َفدسق ُ٘ىٍٕد ِٕز رخن خٌُىَ، َمذِّط ؤواًل زإوي ِد ػغش ظمذَغٗ ػًٍ ِةدء  

ض، ِعبةدوصًخ ؤػضةدء   ِد ظسملً ِٓ ٔعدٔص خدلى -وّد زٕدس  -خٌعطهًن، وَشفغ 
 خجلغذ بىل ِفدسق خٌٕفظ وخٌشوح، حيٍُ وَُصدحل ِد لذ فغذ.

ؤِد ِٕظش خحلّدِص خٌىدَؼص، خٌشوح خذلددت، خٌزٌ سفش  ػًٍ وجٗ خدلغُح 
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ٌسؾشي خٌغالَ، فمذ خٔطسغ بىل خألزذ ػًٍ وجٗ ُجسٍعٕد خجلذَذش، َزوِّشٔد وً 
طسُؼص خحتذٔد، حىت ال  حلظص ِٓ ؤٌ سوح ُجسٍٕد، وزإٌ جٕظ جتَّٕغٕد، ويف ؤٌ

ٔشظذ بىل لغدوش طسُؼعٕد خٌؼعُمص، ؤو ٔعّغَّه حبطدَ ِىخسَؽٕد خألسضُص، ؤو ٔغعش 
 زإرلدد دُٔدٔد خٌضخجٍص ...

ٔؼُ خروشٌ ٘زخ َد ٔفغٍ، وال ظٕغٍ ؤٔه ػًٍ ؤجٕحص محدِص زلّىٌةص  
وزلفىظص زٌن ِٕىسُهد، ِٓ جشْ خدلؼّىدَص طدسض زه، ِٓ ػًٍ ضةفد   

 د خٌغؼُذش حىت دخس خٌغّدء ِىطٕهد ... وِىطٕه.خألسدْ يف سحٍعه
 (5974)َُءَس 
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 األردن وقانا
 اجلديد ونيقودميوس وامليالد

ئصلُم َىؽُب ْى ئصلُم احلُبح اجلذَذح، نزنك صلذِ َجذأ ؽُابح ادلغاُؼ   
ثعًبدِ يف األسدٌ وظهىس انشوػ انقذط، انعُظش األعبعٍ يف ادلُالد انضبين، 
ُراشط،    مث َُزقم اإلصلُم يجبششح ئىل يعغضح ربىَم ادلبء ئىل مخش يف ؽفهاخ 

ؾىُّل اجلىْشٌ ادلضيع أٌ َزى يف طجُعخ اإلَغابٌ نزراض إ ئىل   ئشبسح ئىل انز
ُشَغهب انغًبئٍ يطهَّشح كعزساء ُفُفخ، وثعذْب يجبششح َجذأ ادلغُؼ َقاذمو  

 نُُقىدميىط رعهًُّ انغشمٌ ٍُ يُالد اإلَغبٌ اجلذَذ يٍ ادلبء وانشوػ.
 جاهب، وؽىت انزىثخ يف رعهًُّ كبَذ رُظّت يف قبنت ذبذَذ اخلهقخ ونُظ هتزَ

 أَزى انزٍَ»انزٌ ُجَّش ُُّ ادلغُؼ ثىػىػ يف يىػع آخش قبئاًل نزاليُزِ: األيش 
(، وكأمنب كبَذ كم كشاصح ادلغاُؼ  85: 91)يذ  «حبعخّىين يف اٌخجدَد

 :ٌٍ نُظ أؽذ جيعم سقعخ يٍ »ًُهُخ ذبذَذ خهقخ يزىاطهخ ... ويف يىػٍع صب
ضىة فُظاًن اخلاش    قطعٍخ عذَذح ُهً صىٍة ُزُق، ألٌ ادلمء َأخز يٍ ان

أسدأ، وال جيعهىٌ مخشًا عذَذح يف صقبٍ  ُزُقخ، نئال رُشق انضقب ، فابخلًش  
رزهف، ثم جيعهىٌ مخشًا عذَذح يف صقابٍ  عذَاذح فازرؾف     رُظ تُّ وانضقب  

 (91و 91: 1)يذ  «مجُعًب.
يٍ أقىال ورعبنُى ادلغُؼ انُجىَاخ انا     (9)فظم ئصلُم قذاط ْزا انُىو

                                                 
أؽذ انزُبطًن(، وانفظم ْى  -َىو اجلًعخ انغبدعخ يٍ انظىو انكجًن )انغبثقخ ألؽذ ادلىنىد أًًُ ( 9)
 .9111( اخلبص حبذَش ادلغُؼ يع َُقىدميىط، وْى انُىو انزٌ ُأنِقُ ذ فُّ ْزِ انعظخ ُبو 93-9: 3)َى 
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فعم انشوػ انقذط ادلضيع أٌ َغاكجّ ُهاً ادلاإيٌُن يف     َزكهَّى فُهب ٍُ
ًمههب  نًنرفع ئىل فاى    -ادلعًىدَخ، سببيًب كًب َزكهَّى ٍُ اِالو ادلضيع أٌ َك

وانزٌ َقبثم يف األَبعُم األخشي يب ثذأ ادلغُؼ َعهِّى ثاّ   -يٍ ؽُش أرً 
( )ياٍ  91: 1)يذ  «رىثىا ألَّ قذ اقزشة يهكىد انغًىاد»يٍ عهخ: 

يٍ اٌِ »ئىل أعفم(، وْزا َرعزّّ اعزًشاسًا نهزعهُى انزٌ قذَّيّ ثقىنّ: فى  
ٌ َصعدوْ وَٕـصٌىْ ويالئكخ اهلل  اٌسّاء ِفخىدترشوٌ   «ُهً اثٍ اإلَغاب
(، أٌ أٌ ادلغُؼ أطجؼ ْى انطشَق ادلهكٍ انُبصل وانظبُذ يعًب، 89: 9)َى 

أَزى ياٍ  »ثشش!! أواًل ثبنُغجخ نهًالئكخ الفززبػ انطشَق، مث ثعذ رنك نكم 
 k tîn™)اذلُىيل: ُبمل انظهًخ(، أيَّب أَب فًٍ فاى    k tîn k£tw™أعفم 

¥nw .)(83: 5)َى  «)ُبمل انُىس وادلعشفخ 
ًَّ  ِٓ فىقنزنك فبدلعًىدَخ كًُالد  ، «عش انُاىس أو األَاىاس  »ررغ
ًَّ ثغش األَىاس،  وِعّىدَت ادلسُخ يف اٌغطاض دُث أفـخخ اٌعـا    رغ

أٌ اِيت يٍ  «َىس انعبمل»انُىس ُهً انظهًخ:  ٌعا  اٌسفٍٍ،اٌعٍىٌ عًٍ ا
 فى . ادلعًىدَخ ُجىس يٍ ُبمل انظهًخ ئىل ُبمل انشوػ وانُىس واحلُبح األثذَخ.
ادلعغضح اأُلوىل واَِخ اأُلوىل يعًب رشًناٌ ئىل رلًم ًُم ادلغُؼ انكهِّاٍ  

ففٍ يعغضح ربىَم ادلضيع أٌ َعًهّ نإلَغبٌ يٍ عهخ رغًُن انطجُعخ انجششَخ. 
ادلبء مخشًا َرظهش ادلغُؼ قذسرّ اإلذلُخ ُهً انزغذَذ ثزؾىَم انطجُعخ ادلخهىقخ 

، ثظىسح ُبيخ وُهُُاخ  «أطم األعشاس»ثِغشٍّ فبئق ُهً انطجُعخ، وْزا ْى 
َذسكهب كم ئَغبٌ ثذوٌ أَخ ئشبسح أو رعهُى. فبدلبء ربىَّل أيبو ُُىهنى ياٍ  

يٍ فبُهُخ ئىل فبُهُخ أخاشي، وْاى يف   نىٌ ئىل نىٌ، يٍ طعى ئىل طعى، 
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احلقُقخ َرعز ّّ كزًهُذ ُبو دلفهىو انكشاصح ثبدلهكىد واالَزقبل ياٍ ؽُابح   
أسػُخ ئىل ؽُبح مسبوَخ ثىاعطخ ًُم ادلغُؼ انغشمٌ انفبئق نهعقم وادلُطق، 
يٍ خالل ؽُبح انفشػ وانغجطخ، ووعط انشعىس ثبنزههُم انزٌ سبضِّهّ ؽفهاخ  

اإلصلُم كخهفُخ سائعخ وساء ًُهُاخ انزغذَاذ، ؽُاش     انعشط ان  وػعهب
وْزا رعجًن عشمٌ ُاٍ َاى    جُدة، َرالؽ   أٌ سئُظ ادلزكأ َقشمس أهنب مخش 
 احلُبح اجلذَذح ادلضيع انزؾىُّل ئنُهب.

مث َعىد َششػ رعهًُّ ٍُ ْزا انزؾىُّل انالصو نإلَغبٌ ثظىسح خظىطُخ 
ثظفزّ يُذوثًب ٍُ أكاّّ ُْئاخ    ،«ٌَهاحلق احلق أقىل »عذِّا نُُقىدميىط: 

ٌٌ يٍ انفشَغٌُن ... سئُظ نهُهىد»رعهًُُخ يف ئعشائُم:  (. 9: 3)َى  «ئَغب
ونكٍ نكٍ َُجهُب اإلصلُم أٌ رعهُى ادلغُؼ ٍُ احلُبح اجلذَذح اجلُذح ادلزؾىمنخ 
ٍْ نُغذ يف يزُبول أَخ يعشفخ عبثقخ أو الؽقخ نهًغُؼ، َشاًن ثظاىسح   

 (91: 3)َى  «ِعُِّ إسسائًُ، وٌسج حعٍَُ ٘را؟أَذ »خفُخ ئىل رنك ثقىنّ: 
ؽُش انهُم ميضِّم ظهًاخ   -( 8: 3َُقىدميىط انزٌ عبء ئنُّ نُاًل )َى »

(، عابء يف  81: 1)َى  «وْى واؽذ يُهى -ادلعشفخ ادلعزًخ حبغت انُبيىط 
 -( 8: 3َاى   «َب يعهى َعهى»ظالو انهُم نًُضِّم ئحلبػ انُهىد ثظفخ ُبيخ )

عًٍ ضسوزة ِىاصٍت إٌاِىض ٌعٍّـٗ،   -ُئخ احلبكًخ وادلزعهًِّخ وخببطخ اذل
أٌ انزَّّش ثأًُبل انُبيىط كأعبط العزشػبء اهلل نهخالص واعزعبدح ادُلهك 

 إلعشائُم.
 «كًعهِّاى »ْزا واػؼ يٍ ربذَذ َُقىدميىط نىػع وشخظُخ ادلغُؼ 

يٍ ممخاشة ظىسح سثىين( أٌ رلشَّد يعهِّى نهُبيىط وئمنب ث -ساثبٌ  - زايب)سرئَّ 
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اهلل وؽغت، أٌ مل َغزهى انُبيىط يٍ سايب آخش، وُْب أعبط اخلطأ انزٌ 
وقع فُّ َُقىدميىط، ويٍ أعم ْزا َقبطعّ ادلغُؼ ثغشُخ وثزؾذَذ واػؼ 
وقبطع نًنفع رٍْ َُقىدميىط، وثبنزبيل كم انُهىد، يٍ يغزىي ثش انُبيىط 

ادلُالد يٍ انشوػ أٌ ًُهُخ انزٌ صًُىا أَّ كفُم أٌ َىسمصهى ادلهكىد، ئىل 
أقىل نك  ئٌ كبٌ أؽذ ال َىنذ يٍ ادلبء  احلك احلك»انزغذَذ انكهٍِّ ثبنشوػ: 

(. )ُْب ادلغاُؼ َاشد   8: 3)َى  «ال َمدز أْ َدخً ٍِىىث اهللوانشوػ 
 -ئٌ كبٌ طبدقًب  -دائًًب ُهً األفكبس ونُظ ُهً انكهًبد نُقىد انغبئم 

ال  -بء نُإعمغّ وَعهِّى ثّ وَذُى ئنُاّ  ئىل خالطّ(، أٌ ادلهكىد انزٌ ع
 أْ َساٖ أو َدخٍٗال ميكٍ ألؽذ  -كًعهِّى ثم كظبؽت ذلزا ادلهكىد ُُُّ 

ثىاعطخ انُبيىط أو ثّش انُبيىط. ُْب َشجمّ ادلغُؼ سؤَخ ادلهكىد يٍ ثعُاذ  
انازٌ   -وثبنزبيل ثبنُبيىط انزٌ ميضِّهّ يىعً  -واعزؾبنخ انذخىل دبىعً 

بد يٍ ثعُذ ونكُّ مل َذخههب، أٌ أَّ نكٍ ركىٌ نُاب أواًل  سأي أسع ادلُع
يعشفخ طؾُؾخ ٍُ ادلهكىد، مث ئيكبَُخ انشؤَب ٍُ قشة مث ؽق اناذخىل،  
َهضو أٌ َىنذ نُظ ربذ انُبيىط ثم َىنذ يٍ فى  يٍ انغًبء وياٍ ادلابء   

 وانشوػ، َىنذ صبَُخ والدح غًن والدح اجلغذ ربذ انُبيىط.
 ،«ِٓ اهلل ُوٌِدوا»وػ ُجَّش ُُّ انقذَظ َىؽُب ثأَّ: ادلُالد يٍ ادلبء وانش

 -أٌ قجهىا ادلغُؼ َبصاًل يٍ فاى !!   -كم انزٍَ قجهىِ »وششػ كُفُزّ: 
(، ؽُش رظًن نإلَغابٌ  98: 9)َى  «أُطبْى عهطبًَب أٌ َظًنوا أوالد اهلل

 طجُعخ عذَذح يزؾىمنخ، كبدلبء انزٌ ربىَّل ئىل مخش عذَذح عُمذح.
ادلغُؼ َى  ويغزىي ْزِ انطجُعخ اجلذَاذح ادلًُىؽاخ    ونكٍ َىػمؼ
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احلق أقىل »ثبدلُالد انضبين يٍ ادلبء وانشوػ، ُجَّش ُُهب يف يىػع آخش ثقىنّ: 
 «فهٍ رذخهىا يهكىد انغًىاد حسجعىا وحصريوا ِثً األوالدنكى ئٌ مل 

ٍْ ْى أُظى يف يهكىد انغًىاد؟ يذ   - 9: 95)سدِّا ُهً عإال انزاليُز: ي 
ؽُش رزُبعت انعظًخ يف يهكىد انغًىاد ياع دسعاخ انزؾاىُّل     (،3

وانزغذَذ انزٌ صلىصِ ثبنشوػ، ؽُش ركىٌ انطجُعخ يف أوط وقًخ رلاذْب  
 كهًب رقبسثذ يٍ شفبفُخ وثغبطخ وؽت انطفىنخ.

َُقىدميىط َعزشع ثأٌ يضم ْزا انزؾىُّل أو انزغًُن يف اإلَغبٌ يغزؾُم 
! َرالؽ   أٌ َُقىدميىط َفغّ كبٌ ؽغت انظبْش وخظىطًب ئرا كبٌ شُخًب

شُخًب، وكُف َزخهَّض اإلَغبٌ يٍ يبػُّ وْى زلظمهخ ربسَخ وؽاىادس  
وخطبَب اربذد جبغى اإلَغبٌ وُقهّ وغشائضِ وطجبُاّ؟ وئرا كابٌ ياٍ    
ادلغزؾُم أٌ َرعبد يُالد اإلَغبٌ عغذًَب فكُف َجذأ يٍ عذَاذ؟ كُاف   

 َزخهَّض يٍ يبػُّ؟
عُبس انزٌ ميكٍ أٌ كحكى ادلُطاق انشوؽاٍ   ُْب َؼع ثىنظ انشعىل ادل

ال ثأقىال  -اإلَغبٌ انطجُعٍ ال َقجم يب نشوػ اهلل ألَّ ُُذِ عهبنخ »ثشيَّزّ: 
رعهًِّهب ؽكًخ ئَغبَُخ ثم دبب َعهًِّّ انشوػ انقاذط قابسٌَن انشوؽُابد    

 (93و 91: 8كى 9) «ثبنشوؽُبد.
ًُن َزى ال يف انظبْش وادلغُؼ َشد ُهً َُقىدميىط ثأٌ ْزا انزؾىُّل أو انزغ

وال ؽغت انظبْش، نُظ يف اجلغذ أطاًل وال ايزذادًا ألٌ طالػ عبثق آخش 
يشًنًا ثطشَق خفٍ ئىل ئخفب  انُبيىط ورىقُّف ايزذادِ هنبئًُب يف انىػاع   -

غًن انزٌ متَّ ربذ انُابيىط وثعهاذ    آخس،ونكُّ يُالد سوؽٍ  -اجلذَذ 



 543                                   األزدْ ولأا ؤُمىدميىض وادلُالد اجلدَد

 اخلزبٌ يف اجلغذ.
ثذخىل شعت ئعاشائُم ئىل أسع   ٌدخىي ٌٍٍّىىثاُْب ادلغُؼ َشجمّ 

ادلىُذ ثعذ أٌ أيبرّ وأفُبِ يف انَّّخ وأدخم ادلىنىدٍَ عذدًا ُّّ طشَق ثشَاخ  
 انزُّ، أٌ انزٍَ مل َىنذوا يف يظش اخلطُخ.

ْزا ادلُالد انضبين ثبنشوػ انقذط انزٌ يٍ فى  َزى نإلَغبٌ اٌِ وْاى  
ٌ َذخم ئىل ثطٍ ُأيّ صبَُخ كًاب  يف طًُى احلُبح اجلغذَخ، أٌ ال كحزبط أ

 رظىَّس َُقىدميىط.
وألٌ ْزا ادلُالد انضبين يٍ انشوػ ْى يٍ فى  يٍ انغًبء، نزنك َزؾزَّى 
أٌ رجذأ ادلجبدسح يٍ فى ، أٌ الثذ يٍ رذخُّم اهلل ونُظ ٍُ طشَق ادلعشفاخ  

 جيخربـٗ ال َقذس أؽذ أٌ َرقجام ئيلَّ ئٌ مل  »انغبثقخ أو انزؼهُّع يف انُبيىط: 
(، أٌ أٌ اِة انغًبئٍ ْى طابؽت ادلجابدسح اأُلوىل   11: 1)َى  «اِة

: 98)َى  «ئيلَّ اجلًُع أجربوأَب ئٌ اسرفعذر ٍُ األسع »جلزة سلزبسَّ: 
(. أٌ أٌ ادلغُؼ ال ميكٍ أٌ خيزل ئَغبًَب َأيت ئنُّ، فهى ثبسرفبُّ ايزهك 38

  ٌ جيازة   قىح عزة اِة ُُُهب، ودبىرّ ٍُ كم انعبمل أطاجؼ قابدسًا أ
 (95: 85)يذ  «درفع ئيلَّ كم عهطبٌ يف انغًبء وُهً األسع.» اجلُّع!!

وانكزبة َعزّّ طىد األَجُبء أَّ َذاء اِة وأَّ كبٌ دبضبثخ عزة ياٍ  
: 9)ُت  «اهلل ثعذيب كهَّى اِثبء ثبألَجُبء قذميًب ثأَىا  وطشٍ  كضًنح»اِة: 

ًمم عزة اِة: 9 ًُب يف ْازِ األَابو   كهَّ»(. أيب عزة االثٍ، فاَّ َك
(، أٌ ثىاعطخ يىاْت انشوػ انقذط ادلزعذمدح. 8: 9)ُت  «األخًنح يف اثُّ
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نزنك أطجؼ ادلُالد يٍ انشوػ ْى خؼى  كبيم وقجىل خزى وطجغخ اِة 
ًمذوْى ثبعى اِة واالثٍ وانشوػ انقاذط. »واالثٍ وانشوػ انقذط:  ُ» 

 (91: 85)يذ 
ْزِ انظجغخ انشوؽبَُخ ان  ٍْ خهق ورظىَش ويُالد اإلَغبٌ انشوؽبين 
انذاخهٍ ُهً طىسح خبنقّ يف انّّ وانقذاعخ واحلق، رجذأ يف ئُطبء اإلَغبٌ 
اجلذَذ ؽىاعًب سوؽبَُخ عذَذح ميبسط هبب احلُبح اجلذَاذح وثبنزابيل َاشي    

ادلىد ؽاىت   احلق أقىل نكى ئٌ يٍ انقُبو ْهُب قىيًب ال َزوقىٌ»ادلهكىد: 
(، واإلشبسح ُْب ئىل قاىح َاىو   9: 1)يش  «َشوا يهكىد اهلل قذ أرً ثقىَّح

َاشي  »اخلًغٌن وثذء ُظش يهكىد انشوػ، وانشؤَب ُْب نُغذ ُُُُخ يضم 
، وال ُهً يغازىي سؤَاخ   «َشي أَبيًب طبحلًب»، «َشي فغبدًا»، «ادلىد

كُعبٌ أسع  يىعً ألسع ادلُعبد يٍ ثعُذ ُُذ األفق، أو دخىل َشى  يضاًل
وسؤَخ نجُهب وُغههب، ونكُهب سؤَخ قهجُخ ضلى اهلل ثشهبدح اناشوػ انقاذط يف   
 انؼًًن واعزعالٌ دائى دلشُئخ اهلل دلغًنح زلقَّقخ وواصقخ ضلى انىطين انغًبئٍ.

نزنك، فاَّ ثبنشغى يٍ أٌ ْزا ادلُالد َزى داخهًُب وثقاىَّح عاشََّخ غاًن    
وال ئىل أٍَ رزْت ورُزهٍ، حبغت  يُظىسح، ال َعهى يٍ أٍَ أو كُف أرذ

حصبخ قُبط يُطق يعشفزُب األسػُخ، ئال أٌ َزبئظ ْزا ادلُالد اجلذَذ انشوؽٍ 
ظا٘سة وواضذت ٌىً إٔساْ عًٍ ِسخىي احلُاة األزضـُت واٌسـٍىن   

 اٌبشسٌ اٌُىٍِ.
غًن أٌ ْزِ انظىاْش ان  ربذس يف ادلُالد اجلذَذ عزظم وئىل األثذ رفزقش 

ط واإلميبٌ هبب وانضقخ دبظذسْب انزٌ أرذ وراأيت يُاّ، أٌ   ئىل رظذَق انُب
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دباب  َِٔعٍَُ، ؤشهد دبب ٔخىٍَُّ احلق احلق أقىل نك  ئَُب ئمنب »انغًبء يجبششح: 
)ثظاُغخ  لٍُج ٌىُ  )ُذو ئميبٌ(، ئٌ كُذرزإَٔا، وٌسخُ حمبٍىْ شهادحٕا 

ادلفشد ألهنب زبض ادلغُؼ وؽذِ( األسػُبد )انعًام انشوؽاٍ وانغاهى     
نشوؽٍ انُىيٍ ُهً يغزىي اجلغذ يضم ظىاْش ادلُالد اجلذَاذ( ونغازى   ا

رإيُىٌ، فكُف رإيُىٌ ئٌ قهذ نكى انغًبوَبد؟ )أٌ ئرا ثذأد أشاشػ  
 (98و 99: 3)َى  «نكى أعشاس يهكىد انغًىاد؟

ونكٍ مل ررعذو أعشاس يهكىد اهلل شلٍَّ شهذ ذلب فًُب ثعذ ثكم وػاىػ  
 وقىَّح ثعذ أٌ رعشَّإ ُهً ششؽهب:

نُاب )يف عغاذ   وُأظهـسث  احلُبح األثذَخ ان  كبَذ ُُذ اِة + »
 (8: 9َى 9) «ادلغُؼ(.

وأيب ششكزُب ضلٍ فهٍ يع اِة ويع اثُّ َغى  ادلغُؼ )ثابنشوػ  + »
 (3: 9َى 9) «انقذط يف ادلعًىدَخ!!!(

وْكزا َؼع ادلغُؼ أيبو َُقىدميىط أعبعًب آخش سببيًب نهشؤَب ونهاذخىل  
انغًبئٍ انزٌ سبضِّهّ انكُُغخ، انزٌ أرً سلزهفًب اخزالفاًب   يف ادلهكىد اجلذَذ

كهُِّب ٍُ أعبط انذخىل ئىل شلهكخ انُهىد األسػُخ، ان  مل ركٍ رضَذ ُاٍ  
اخلزبَخ يف اجلغذ وؽف  انُبيىط!! أيب انذخىل ئىل يهكىد اهلل أو انكُُغخ 

قاخ  ان  أطجؾذ سبضِّم يهكىد اهلل ُهً األسع فاَّ كحزبط ئىل ذبذَاذ خه 
ٌٍ ثاعشاٍء عشمٌ داخهٍ َزى ثقىح سوؽُخ مسبئُخ، نّ يظهش خبسعٍ  ويُالد صب
وْى ادلبء، ونكٍ َزى فُّ ًُم فبئق ٍُ ادلبدح ثبنشوػ انقذط، َزى فُّ يُالد 
عذَذ يٍ اهلل نإلَغبٌ، ثّ َظجؼ اإلَغبٌ يىنىدًا يٍ اهلل، يىاطًُب مسبئُاًب،  
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 ئَغبًَب سوؽُِّب، خهُقخ عذَذح!!
ُالد اجلذَذ يٍ اهلل كحظم اإلَغبٌ ُهً ثش اهلل ااجمبين كهجاخ  ويف ْزا ادل

رفى  ثال قُبط انّّ انزٌ يٍ انُبيىط )انزٌ كبٌ َإْم انُهىدٌ أٌ َكىٌ 
اثًُب إلثشاُْى أٌ يىاطًُب ئعشائُهًُب واسصًب نّّكخ ئثشاُْى وألسٍع رفُغ نجُاًب  

شس يع ادلغُؼ يف وُغاًل(. أيب ثش اهلل ْزا فهى ُشثىٌ ااجمذ انزٌ دبقزؼبِ َ
 يهكىد اهلل.

ْزا انفبس  انشبعع ثٌن ثش انُبيىط وثش ادلغاُؼ ثابدلُالد اجلذَاذ يف    
إْ   َصد بـسوُ عٍـً   »ادلعًىدَخ أُهُّ ادلغُؼ ثىػىػ يف ُظخ اجلجم: 

)ثظفزهى كبيهٌن يف ثش انُبيىط وأُؼبء سمسٌُن شلزبصٍَ اٌىخبت واٌفسَسُني 
(. 81: 8)ياذ   «ث اٌسـّىاث فٍٓ حدخٍىا ٍِىىيف شلهكخ ئعشائُم( 

ِٓ أوًّ اٌرب ووُف َصداد ٘را اٌرب، عًٍّا بأْ  َِ َّت  اٌىخبت واٌفسَسُني ُ٘ ل
 اٌرٌ يف إٌاِىض، إال بإضافت بسَّ اهلل؟

ٕ٘ا ٍّٔخ يف عّاد ادلسُخ صىزة ذلرا اٌرب ادلخىاًِ، بس إٌاِىض وبـس  
ًِّ امسخ اِْ، ألٔٗ ٘ىرا ٍَُك بٕا أ»اهلل ِعًا يف لىي ادلسُخ:  وً ”ْ ٔى

(. نزنك، فبدلغُؼ أُطً انجششَخ دبعًىدَزاّ يف األسدٌ  98: 3)يذ  “«بسٍّ
 بسًّا ِخىاِاًل وفُاًل أْ َىزِّثها بسَّ ادلاضـٍ وٍـٗ  يٍ َذ َىؽُب آخش األَجُبء 

ويف فُظًن أثُبًء إلثشاُْى ونى مل َ ش َب ئثشاُْى، ووسصخ نّ يف كم يىاُُاذ اهلل  
ذ نههالل وانغجذ وسؤوط انشهىس واألْهَّخ وَغزغم ونى مل َعُمبسِّ إٌاِىض، 

اٌرب اٌرٌ ِٓ اٌسوح وَشْق أعغبدَب ثُىافم انعجبدح، ويؼبفًب ئنُهب مجُعهب 
ادلىْىة يٍ ادلغُؼ دبؾجخ اِة، وانزٌ اعزرعِهٍ ُُبَاًب ثبَفزابػ    اٌمدض
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 انغًبء وَاضول انشوػ انقذط هبُئخ يُظىسح وطىد يغًى .
ىل أٌ يعًىدَخ َىؽُب مل رضد ٍُ كىهناب نهزىثاخ   وَُجغٍ أٌ َُزجّ عذِّا ئ

أَاب  »ويغفشح اخلطبَب فقط، أٌ نهزَّّش وئمنب دبقزؼً شاشائع انُابيىط:   
ِّّدوُ مباٍء ٌٍخىبت،  ِّّدوُ بـاٌسوح  ونكٍ انزٌ َأيت ثعذٌ ... أع ٘ى سُع

(، وْزا رعجًن ٍُ االَزقبل يٍ ُهذ انازطهًن  99: 3)يذ  «اٌمدض ؤاز
طهًن ثُبس انشوػ انقذط نهشوػ، نازنك دلاب سفاغ    ثبدلبء نهغغذ ئىل انز

انفشَغُىٌ وانُبيىعُىٌ يعًىدَخ َىؽُب نهزىثخ؛ ايزُعذ ُُاهى يعًىدَاخ   
ٍْ سفغ ثش اهلل:  وأياب انفشَغاُىٌ   »انشوػ انقذط وانُبس واُزرّّوا دبضبثخ ي 

)ناى   «وانُبيىعُىٌ فشفؼىا يشىسح اهلل يٍ عهخ أَفغهى غًن يعزًذٍَ يُّ
َغزطُعىا أٌ َذخهىا يهكىد اهلل! ألهنى سفؼىا رطهاًن   (، نزنك مل31: 1

انزىثخ واؽزقشوا يغفشح اخلطبَب، وٍْ األيىس ان  رهُق ثبألطفبل! أياب ْاى   
 فعهًبء وؽكًبء وأسثبة انُهىد!

ونكٍ ادلُالد اجلذَذ انزٌ يٍ فى  انزٌ سمسّ ادلغُؼ فهاى يعًىدَاخ   
ثبنزىثخ ويغفشح اخلطبَاب  ؽُش ادلبء نهزطهًن ِٓ ادلاء واٌسوح ِعًا، يضدوعخ 

ثبنُغجخ نهؾُبح ُهً األسع، أٌ يىد ودفٍ يع ادلغُؼ؛ واناشوػ دلاُالد   
اإلَغبٌ اجلذَذ نهزأُْم حلُبح انغًبء، أٌ قُبيخ وؽُبح أثذَخ، حبُش أطاجؼ  
يٍ ادلغزؾُم يف انعهذ اجلذَذ فظم ًُم ادلبء ٍُ ًُم انشوػ انقاذط يف  

يهكىد انغًىاد ويًناس احلُبح  نذخىلٌخىًُّ ادلُالد اجلدَد ادلعًىدَخ 
بغسـً  ال ثأًُبٍل يف ثشٍّ ًُهُبْب ضلٍ ثم دبقزؼً سمحزّ خهَّظُب »األثذَخ: 

انزٌ عكجّ ثغىن ُهُُب ثُغى  ادلغاُؼ   ادلُالد اٌثاين وجتدَد اٌسوح اٌمدض



 عُد اٌغطاض                                                                                548

)يت  «ؽغت سعبء احلُبح األثذَخدىت إذا حربَّزٔا بٕعّخٗ ٔصري وزثت سلهِّظُب، 
ُْب غسً ادلُالد اٌثاين، ُْب أٌ انغغم ثبدلبء وطفّ ثأَّ  (. الِؽ 1 - 8: 3

يعًىدَخ ادلبء نهزىثخ ويغفشح اخلطبَب أطجؾذ عضًءا أعبعاًُب ال َزغاضَّأ يف   
 ادلُالد اٌثاين.ًُهُخ 

 وْكزا َظجؼ ادلُالد انضبين ؽظُهخ رشًم ؽزًًب وثبنؼشوسح:
ًخ، وْزا َهُمئ نإلَغبٌ عغذًَب، أٌ غغم ادلبء ثبنكهأواًل: اٌعًّ اخلازجٍ 

اإلَغبٌ نغهى  عغذٌ ُهً يغزىي سوؽٍ، وْزا حبذ رارّ ُجابسح  
كًب أؽت ادلغُؼ أَؼًب انكُُغخ وأعهى َفغاّ  »ٍُ ًُهُخ رقذَظ: 

نكٍ كحؼشْب َمدِّسها ِطهِّسًا إَا٘ا بغسً ادلاء باٌىٍّت ألعههب نكٍ 
نُفغّ كُُغخ رلُذح ال دَظ فُهب وال غؼٍ أو شٍء يٍ يضم رنك، ثم 

 (81 - 88: 8)أإ  «ٌ يقذَّعخ وثال ُُت.ركى
وْى سوؽٍ طشإ، وْى ُجبسح ٍُ اعزالو ؽُبح  ثأًُا: اٌعًّ اٌداخٍٍ:

انزٌ عكجّ ثِغُ ً ُهُُب »عذَذح يٍ انشوػ انقذط ثىاعطخ ادلغُؼ: 
 (1: 3)يت  «ثُغى  ادلغُؼ سلهِّظُب.

 وانعًالٌ يعًب: اخلبسعٍ وانذاخهٍ، أطجؾب مهب ادلعًىدَخ ان  ٍْ عاش 
ْمم نالرببد جبغذ ادلغُؼ وثبنزبيل  “االٔضّاَعش ”انكُُغخ األول  انزٌ َإ

 دلًناس احلُبح األثذَخ.
نزنك، فاٌ يب قذَّيّ ادلغُؼ نُُقىدميىط يٍ رعهُى ٍُ ادلُالد يٍ فاى   
ُهً يغزىي َجىٌ وؽغت، قذ متَّ ربقُقّ يف انكُُغخ فعاًل ونكٍ ثعاذ أٌ  
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نقُبيخ ُهً يغزىي اخلهُقخ اجلذَذح أو أكًم ادلغُؼ كم يزطهجبرّ: ادلىد وا
وٌدٔا ثأُت ٌسجاٍء دٍ بمُاِت انزٌ ؽغت سمحزّ انكضًنح »ادلُالد احلقُقٍ: 

 (3: 9ثط 9) «َسىع ادلسُخ ِٓ األِىاث.
ألَّ دبىد ادلغُؼ كفَّبسًح ٍُ خطبَبَب متَّ انزطهًن انكهٍِّ ثبنُعًخ، وثقُبيزّ 

ُب ثِغُ ً ثىاعطخ اناشوػ انقاذط.   ُهُ -ان  فُّ  -اَغكجذ احلُبح األثذَخ 
ُهُُب،  -ان  فُّ  -وْكزا، فاَّ دبىرّ متَّ رطهًنَب، وثقُبيزّ اَغكجذ ؽُبرّ 

ونزنك طبسد ادلعًىدَخ ثبدلبء ان  صلىصْب يع ادلغُؼ وان  سبضِّام ياىد   
قُبيزّ ثقىح انشوػ انقذط ررعزّّ رطهًنًا وذبذَذًا حلُابح أثذَاخ   ادلغُؼ ودفُّ مث 

  عغذ ادلغُؼ!!وششكخ يف 
 وُُذيب َُبدٌ أو َرُبد ي ُهُُب يف ادلعًىدَخ:

 + ثبعى اِة، َُبل ششكخ يف ؽُبح اِة وجيززثُب الثُّ.
 + مث ثبعى االثٍ، َُبل ششكخ يف يىرّ وؽُبح وجيززثُب الرببد وصجىٍد فُّ.
+ مث ثبعى انشوػ انقذط، َُبل ششكخ يف انشوػ نًُى دائاى يف احلُابح   

 .األثذَخ يع اهلل
(5974) 
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امسح اآلن. ألنه هكذا يليق بنا أن نكمِّل   »+ 

 (51: 3)مت  «ك  بر.

اعزّبدًا عًٍ ِب لٍٕبٖ يف عُذ ادلُالد ِٓ عهخ اؽزُبعٕب اٌشذَذ أْ ٕٔزملً  
، مث وُف اعزؽعٕب يف رٍه اٌٍٍُخ (1)دائًّب ِٓ اإلديبْ ثبخلّّ إىل اإلديبْ ثبخلّّح

خ عذَذح ثً لىح عذَذح ٔغزٍهُ ِٕهب فشص “لبِخ ؼفىٌخ ادلغُؼ”أْ ٔشي يف 
ذبذَذًا ثً شفبًء ٌىَّّبء لبِزٕب اٌشوؽُخ اٌيت شبخذ ولبؽلذ عشاؽبالب،   
ووُف أفزؼ أِبِٕب يف عُذ ادلُالد ثبٌة حلُبح ششوخ عذَذح ِع ادلغلُؼ يف  

رشععىا إْ مل »لبِخ ؼفىٌزٗ رعذُّٔب ٌٍذخىي إىل ادلٍىىد ؽغت ششغ اٌشة: 
 (3 :11)ِذ  «ٓ رذخٍىا ٍِىىد اٌغّىاد.ورصًنوا ِضً األوالد فٍ

فئٕٔب اٌُىَ َب أؽجبئٍ، وحنٓ ٔعُّْذ ٌعّبد اٌشة يف األسدْ، ٔشي أِبِٕب رىُّاًل 
ٌٕفظ اخلّّح اٌيت ثذأٔب٘ب يف ادلُالد. فبدلغُؼ ٕ٘ب، و٘ى سعً َبفع اثٓ اٌلضالصٌن،  

 َزمذََّ ثشوػ ؼفىٌخ ِزً٘ ٌٍعمً، ربذ َذ َىؽٕب ٌُمجً اٌعّبد ِٓ إٔغبْ!
فئْ وبْ ادلغُؼ ثعجىسٖ عًٍ لبِخ اٌؽفىٌخ لذ لذََّ ٌٍجششَخ ِٕفلزًا ثلً   
ِصذسًا فعَّباًل َغزّذ ِٕٗ اإلٔغبْ لىح وإذلبًِب ٌُؾً ثٗ ِشلىٍزٗ اٌعظمّلً   

، اٌيت مل َٕظظ ِٕهب أؽذ، ؽىت اٌزالُِز أٔفغهُ، ؽُّٕب علغًَّ  «أَهّب أوّّ»
ْٓ ِٕهُ ووبٔذ ثُٕهُ أَع»ٌٕب اٌمذَظ ٌىلب ٘زا ادلشهذ احلضَٓ  َِ ًب ِشبعشح، 

ثً اٌىجًن فُىُ ٌُىٓ وبألصغش، وادلزمذَّْ »، فمبي ذلُ: «َظَمٓ أٔٗ َىىْ أوّّ
                                                 

 يف ٘زا اٌىزبة. “اإلديبْ ثبخلّّ واإلديبْ ثبخلّّح”أمش ِمبي: ( 1)
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ْٓ ٘ى أوّّ؟ أٌزٌ َزىئ أَ اٌزٌ خيذَ؟ أٌُظ اٌزٌ َزىئ؟  َِ وبخلبدَ. ألْ 
 (22 - 24: 22)ٌى  «وٌىين أٔب ثُٕىُ وبٌزٌ خيذَ.

ؽالًّ  “عٗ ربذ َذ َىؽٕبإؽٕبء سأ”أِب ٕ٘ب يف اٌعّبد فُمذَّْ ٌٕب ادلغُؼ يف 
. ٔمىي إْ ٘زٖ ِشلىٍخ أعّلك   “أَهّب أثشُّ”دلشىٍخ أعّك وأخؽش، وٍ٘ 

ِشلىٍخ رزعٍقلك    «أَهّب أولّّ »، ألْ «أَهّب أوّّ»وأخؽش ِٓ ِشىٍخ 
ثبٌمب٘ش، ولذ َزٕبصي عٕهب اإلٔغبْ وَمذَّْ أخبٖ عًٍ ٔفغٗ أِبَ إٌبط، ٌُظَشي 

ٌىٓ ادلصُجخ وً ادلصُجخ، واخلؽش وً ووأٔٗ ٘ى أوضش ارعبعًب أو أوضش ثشِّا، و
. فبإلٔغبْ يف لٍجٗ َضوٍِّ ٔفغٗ دائًّب، فهلٍ  “أَهّب أثشُّ”اخلؽش يف ِشىٍخ 

 ِشىٍخ رزعٍقك ثبٌذاخً، وعغًن عًٍ اإلٔغبْ أْ َضوٍِّ ثشَّ غًنٖ.
يف عّبد ادلغُؼ ٔشي اٌمعُخ ِعىىعخ ثصىسح صبسخخ، فبدلغُؼ و٘لى  

ٌعبدَ ِٓ وً ثلش  )أٌ األٌى٘لخ(، وثبرعلب     األثشُّ َزمذََّ إىل َىؽٕب و٘ى ا
ُّْ اٌعّبد. “أْ َغّؼ”وإؽٕبء اٌشأط َظٍؼُّ عًٍ َىؽٕب   وَز

ًّْ ولً  »أزجهىا ٕ٘ب َب أؽجبئٍ، ألٔٗ ؽُّٕب َمىي ادلغُؼ  امسؼ اِْ ٌٕى
ًّْ”اٌّّ ِٓ َىؽٕب ثً  “َمجً”فبدلغُؼ ٕ٘ب ال  «ثش  وً ثلش ٌُىؽٕلب    “َى

 وٌىً اٌجششَخ.

ٌى أٔٗ َمهش ووأٔٗ َزمجًَّ ٌٕفغٗ ِغؾخ اٌعّبد وّّ ، إال أٔٗ ادلغُؼ ٕ٘ب و
 يف احلمُمخ َصٕع ثعّبدٖ وً ثش، ال ٌٕفغٗ ثً ٌىً إٔغبْ آخش َمزذٌ ثٗ.

ادلغُؼ ٕ٘ب ِٓ خالي عّبدٖ َعُف ٌشصُذ اٌجششَخ ثشِّا، ثلشَّ خعلى    
األوّّ ٌألصغش، ادلغُؼ ٕ٘ب َظذخً عًٍ اٌعٕصش اٌجششٌ إِىبُٔلخ وبٔلذ   
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عبثمًب، وٍ٘ إِىبُٔخ خعى  اٌجبس دلٓ ٘ى ألً ثشِّا، ؽُلش ِلٓ    ِغزؾٍُخ
خالي ٘زا اخلعى  ٔشأ ثشّّ عذٌَذ أدخٍٗ ادلغُؼ إىل عبمل وَّّبء اإلٔغلبْ،  

 .«وً ثش »ولذ اعزّّٖ ادلغُؼ 
اٌُىَ َمذَّْ ٌٕب ادلغُؼ أعمُ دواء ألعمُ داء، فجئؽٕبء سأعٗ ربلذ َلذ   

أو دبعىن أوضلش   “سوػ اخلعى ”ّٕب َىؽٕب ِزمجّْاًل ِٕٗ ِغؾخ اٌعّبد، َغٍِّ
 .«وّبي وً ثش »اٌزٌ حيىٌ  “عش اخلعى ”لىح وفبعٍُخ، َمذَّْ ٌٕب 

 «غٍلُ  »شعت إعشائًُ وبٔذ صفزٗ األعبعُخ يف عٌن اهلل أٔٗ شعت 
ٓ     «صٍتظ»اٌشلجخ  ْٓ؟ ذببٖ اهلل ٔفغٗ. شعت إعلشائًُ مل َظؾل َِ اٌشلجخ؛ ذببٖ 

إعشائًُ يف رٌه أخًن ِلٓ ثمُلخ   سأعٗ لػ ربذ َذ اهلل، ومل َىٓ شعت 
شعىة األسض، ادلغُؼ عبء ٌُشفٍ صالثخ وِغٍَ  سلجخ شلعت إعلشائًُ   

 واإلٔغبْ وٍٗ.
وٕ٘ب و٘ى َٕؾين ثغهىٌخ وإرعبْ وسظً وضًن ربذ َذ َىؽٕب َغلٍِّّٕب  

ولً  ”دواًء إذلُِّب، ٔذ٘ٓ ثٗ سلبثٕب ٌٕظشفً ِٓ وعع االٔزفبؿ ؤزمجًَّ علش   
 .“اٌّّ

ٍ، د٘ٓ ادلغؾخ اإلذلٍ اٌغشٌّْ اٌزٌ إرا اعزخذِٕبٖ ٘زا ٘ى اٌذ٘ٓ اخلف
 َعُذ إىل سلبثٕب ٌُىٔخ اٌؽفىٌخ، فٕٕؾين دائًّب وثغهىٌخ ععًُب وساء وً ثش!!

ْٓ ٘لى تزلبط أْ    َّ ؤالؽ  َب أؽجبئٍ أْ ادلغُؼ لذََّ ٔفغٗ ٌُىؽٕب و
أٔب تزبط أْ أعزّذ ِٕله  »َعزّذ. ٘زا ٍّٔؾٗ ثىظىػ ِٓ لىي َىؽٕب ٌٗ: 

ْٓ ٘ى احملزبط!! «إيلق؟ وأٔذ رأيت َّ  أٌ وأٔذ رأيت إيلق و
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احلمُمخ أْ ادلغُؼ ٌُظ يف ؽبعخ لػ ال ٌٍعّبد وال ألٌ شٍء وال ألٌ 
ثش ، وٌىٓ ادلغُؼ ؽُّٕب رمذََّ ٌٍعّبد وّؾزبط ؽبًُٔب سأعٗ خبعى  وإرعبْ، 
إمنب َعٍٓ ٌٕب عشِّا ِٓ أعشاس رىًُّ اٌّّ؛ و٘ى أْ اإلٔغبْ ؽُّٕب َزملذََّ إىل  

ً االرعب  واخلعى ، عٍُٗ أْ َزمذََّ وّؾزبط فعاًل وٌُظ وّزفعّْلً!!  فع
ادلغُؼ َىشف وَعٍٓ وَعًّ ٌُظ ِب ٘ى الئك ٌٗ، ثً ِب ٘ى الئك ثٕب، ِلب  

 ٘ى الئك خلالصٕب ورىًُّ اٌّّ يف ؽُبرٕب.
وٌىٓ ال أصاي َب أؽجبئٍ أشعش ثأين مل ُأويف ِعىن إؽٕبء ادلغلُؼ سأعلٗ   

 ٌُىؽٕب!! 
زٌ عٍّٗ ادلغُؼ عًٍ هنش األسدْ، ِجىِّذ ٌعّبئشٔب عذِّا. فهزا اٌعًّ اٌ

وأوبد ألىي إْ ادلغُؼ ثعٍّٗ ٘زا لذ فعؼ وَّّبءٔب يف ٘زا ادلغبء، ووشف 
وِفهىِٗ وعٍّٗ، إٔٗ ثبٌىبد وثصعىثخ ثبٌغخ  “اٌّّ احلمُمٍ”ِمذاس ثظعذٔب عٓ 

وَخ ٌٗ َغزؽُع اخلبدَ أو اٌىب٘ٓ أْ ََخعع ثشأعٗ وَزمجًَّ اٌّّوخ ِٓ َذ ِغب
يف اٌىشاِخ. وٌىٓ اٌزٌ عٍّٗ ادلغُؼ َفىق وً عمً وِٕؽك، إر مل جيذ أَخ 

 غعبظخ أْ َظؾين سأعٗ اإلذلٍ ربذ ٍَذ ثششَخ ٌُزمجًَّ ِٕهب ادلغؾخ!
ٌمذ أعَّظ ادلغُؼ هبزا اخلعى  اٌفبئك عًٍ ادلٕؽك اٌىهٕىيت ثشِّا َفىق يف 
ؽغّٗ وفعٍٗ وؽشاسرٗ وً ثش آخش! ٌمذ اسرأي ادلغُؼ أْ َغغًّْ ٕ٘ب عًٍ 
األسدْ ويف ثذء خذِزٗ اجلهبسَخ األعبط ادلىٌن واالٔؽاللخ اٌعظمّلً اٌليت   

 .“ِغؾخ اٌشأط ادلٕؾُٕخ”رمىَ عٍُهب اخلذِخ إٌبعؾخ 
ٌ حيمِّك صذق ٘زا اٌىالَ وَؤوِّذٖ، ِب صٕعٗ ادلغُؼ ثٕفظ اٌملىح  واٌز
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وعًٍ ٔفظ ادلغزىي ٌٍُخ رأعُظ عش اٌعشبء، ؽُّٕب احنىن جبٍّزٗ وعٍلظ  
عًٍ األسض ٌُغغً أسعً رالُِزٖ ... ووأمنب إؽٕبء اٌلشأط واخلعلى    
ادلٕغؾك ٘ى ادلذخً اٌشمسٍ ٌىً عش إذلٍ علىاء علش اٌعّلبد أو علش     

 اإلفخبسعزُب!
ألِش َجذو خؽًنًا ؽمًّب، ؽُّٕب ٔززوقش لىي ادلغُؼ ٌجؽشط دللب أساد أْ  وا

َغزعفٍ ِٓ غغً سعٍُٗ ِغزىضشًا عًٍ ٔفغٗ أْ َمف ٘ى وغُذ وادلغلُؼ  
إْ وٕذ ال أغغٍه فٍُظ ٌَه ِعلٍ  »أِبِٗ وعجذ وخبدَ. فبٔزهشٖ اٌشة: 

(، ؤفظ اٌشٍء حيذس يف اٌعّبد ؽُّٕب أساد َىؽٕب أْ 1: 13)َى  «ٔصُت
زعفٍ ِٓ ِهّخ وظع َذَٗ عًٍ سأط ادلغُؼ ورعُّذٖ ثبدلبء فبثزذسٖ اٌشة: َغ
ًّْ وً ثش » (. رصُُّ 15: 3)ِذ  «امسؼ اِْ. ألٔٗ ٘ىزا ٍَُك ثٕب أْ ٔى

ادلغُؼ ٕ٘ب ثزأوُذ وإحلبػ عًٍ ظشوسح وؽزُّخ ولىفلٗ ِىللف األللً    
واألصغش عىاء ِٓ َىؽٕب أو ِٓ ثؽشط واٌزالُِز، َىشف ٌٕب عٓ ِلذي  

خ وخؽىسح ممبسعخ عش االرعب  واخلعى  يف اخلذِخ واٌىهٕىد واحلُبح أمهُ
ألين أعؽُزىُ ِضباًل ؽىت وّب صٕعذ »ادلغُؾُخ عبِخ وّذخً أعبعٍ ٌٍّّ! 

 )َلى  «أٔب ثىُ، رصٕعىْ أٔزُ أَعًب؛ إْ عٍّزُ ٘زا فؽىثبوُ إْ عٍّزّىٖ.
13 :15 - 12) 

جبْ( للػ، ٘لٍ أْ   واحلمُمخ اٌيت ال َٕجغٍ أْ رغُت عٓ ثبٌٕب )حنٓ اٌش٘
 ادلغُؼ ٕ٘ب َمٍت األوظب  لٍجًب عُٕفًب ٌٕغزُم !

اٌجششٌ وَمٍجٗ ِلٓ أعبعلٗ ثلً     “اٌمعبء”ادلغُؼ ٕ٘ب َشغت ِفهىَ 
 وَغخش ِٕٗ ثشذح، فٍُ ََعظذ ؽمًّب ٌٕب أْ ٔؽبٌت “اٌذفب ”وَشغت وً ِٕؽك 
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ِٓ ٘ى األعمُ واألوّّ ثعذِب احنىن ادلغُؼ ربذ َلذ َىؽٕلب.    “ثىشاِخ”
ْٓ ٘لى أؽملش    فىشاِزٕ ب ٍ٘ يف رٕبصٌٕب ثزصُُّ وإحلبػ عٓ وً وشاِخ دَلل

وأصغش. ومل ََعظذ ٌٕب أْ ٔذافع عٓ سئبعخ أو ألذُِلخ أو أوٌىَلخ، فّملذاس    
ثشَّٔب وسئبعزٕب، وعٍلً للذس    رصبغشٔب ربذ أسعً اجلّبعخ ٘ى اٌزٌ َضجذ
 رٕبصٌٕب عٓ وفبءرٕب عًٍ لذس ِب َزضوقً عٍّٕب.

َمىَ ثزعُّذ ادلغُؼ ٘ى أَعًب عّلً ؼبعلخ    اسرعبء َىؽٕب ادلعّذاْ أْ
وخعى  ثشجٗ ِشمي اٌعزساء، ؽُّٕب اخزبس٘ب اهلل ٌزؾًّ ادلغُؼ فبسرعلذ  

 ثزىاظع وخغً شذَذَٓ.
ؼبعخ وخعى  َىؽٕب ادلعّذاْ ألِش اٌشة ولُبِٗ ثبٌزعُّذ، عهًَّ عٍلً  
ادلغُؼ أْ ديبسط ِٓ داخً ؼمظ عش اٌعّبد عش االحنٕبء وعلش االرعلب    

 .“عش رىًُّ اٌّّ”زٌ أمسبٖ ادلزً٘ اٌ
ديبسط اٌغُذ خعىعٗ  -وّب ؽذس عٕذ غغً األسعً  -وٕ٘ب يف األسدْ 

وعجذ ربذ َذ َىؽٕب، ورٌه ٌُضًَ اٌعبس عٓ اإلٔغبْ اٌزٌ سفلط اخلعلى    
 ربذ َذ اهلل.

 
وِشَّح أخشي ٔمف عًٍ ِذي رأصُّش اٌغلّبء ثأعّلبي اٌلشة َغلى      

د ادلغبسح، أفزؾذ اٌغلّبء وههلش   االرعبعُخ، فعٕذ ُِالد ادلغُؼ يف ِزو
ادلالن ومجهىس عٕذ اٌغّبء َجشّْشوْ ثبخلالص اٌعمُُ وديغّْذوْ اهلل، وٕ٘لب  
يف األسدْ حيذس ٔفظ اٌشٍء، فبٌغّبء رٕفزؼ، وَمهلش اٌلشوػ اٌملذط    
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ِعًٍٕب عٓ ٘ىََّخ ٘زا ادلٕؾين ربذ َذ َىؽٕب: عالُٔخ، وَأيت صىد اِة ٔفغٗ 
 .«ٗ عظشسد٘زا ٘ى اثين احلجُت اٌزٌ ث»

و٘ىزا ثمذس ِب َىىْ االرعب  ِٓ عبٔت اإلٔغبْ عًٍ األسض؛ َىىْ 
 االعزعالْ واٌزّغُذ ِٓ عبٔت اهلل وادلالئىخ يف اٌغّبء.

وزٌه ٔالؽ  أْ اٌشوػ اٌمذط حيً عًٍ ادلغُؼ ادلٕؾين هبُئخ محبِلخ،  
ٕ٘ب ههىس اٌشوػ اٌمذط ٌُظ وٍغبْ ٔبس ِضً َىَ اخلّغٌن، وال وٍُذ صمٍُخ 

ٌشأط وّب ؽذس ألٔجُبء اٌعهذ اٌمذمي، ألْ اٌشوػ اٌمذط خيزبس اذلُئلخ  عًٍ ا
ْٓ عُؾً عٍُٗ، ٌزٌه اخزبس اٌشوػ أْ َمهش  َِ اٌيت َمهش هبب عًٍ لُبط ؽبٌخ 
هبُئخ احلّبِخ اٌىدَعخ، ٌُعٍٓ عٓ ؽبٌخ لٍت َغى  وِذي وداعزلٗ وؽجّْلٗ   

 وارعبعٗ.
احنٕبئٗ ربذ َلذ  ِب أؽىعٕب اٌُىَ إىل وداعخ لٍت َغى  ٘زا و٘ى حببٌخ 

َىؽٕب ثجغبؼخ وخعى  ورغٍُُ ؽىت حيً عٍُٕب اٌشوػ اٌمذط هبُئخ محبِلخ  
ٌُضَذٔب ُلشثًب ِٓ َغى  األسدْ، وَىؽّْذ لٍىثٕب ِعًب ثمٍلت ٘لزا اٌىدَلع    

 ادلزىاظع!!
َّ٘لً هبلب    يف ادلُالد أخزٔب وداعخ اٌؽفىٌخ ومبِخ حنُب هبب ِذي اٌذ٘ش ٌٕؤ

 األسدْ فٕأخز ِٓ ادلغُؼ لبِخ إؽٕبء ٌٍذخىي إىل ٍِىىد اٌغّىاد؛ أِب يف
ًَّ٘ ٌشفمخ اٌشوػ اٌمذط ثىداعخ وشعبٌخ حنُب هبب ثٌن إٌبط.  اٌشأط ٌٕؤ

فىّب ؽضقٕب ادلغُؼ أْ ٔعىد ٌٕىىْ أؼفباًل دائّلًب ٌٕلذخً ٍِىلىد    
اٌغّىاد، عبد وؽضقٕب أَعًب أْ ٔىىْ ودعبء وبحلّلبَ وّغلؾخ الصِلخ    
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 ٌٍخذِخ واٌغٍىن ثٌن إٌبط.
٘ى ٘ى ِغزعذ دائًّب أْ َعؽُٕب ِٓ لبِخ ثُذ حلُ سوػ وداعلخ   وادلغُؼ

ًَّ ِٓ اخلبسط واٌلذاخً   اٌؽفىٌخ وِٓ لبِخ األسدْ سوػ وداعخ احلّبَ ٌٕؤ
 ٌجٍىغ ًِء لبِخ ادلغُؼ!!

 (5755)يناير 



 

- 558 - 

 

 عيد الغطاس رؤية وشهادة
َىد٘ح جدلؼٔضجٕ مل ٌَٖ َؼغف جدلـُخ، ٓغ أٗٚ مسغ ػ٘ٚ ًػًنًج، وهض عججغ 
ذطإصز يف ػؼُطٚ جُغىَِس يف جَُّّس ًَ ٓح هحُٚ جألٗرُحء ػٖ جدلـيُاح، وٌُيٖ مل   
ضـؼلٚ ضوللحضٚ جُلضَضز أو جدلؼغكس جُلشوُس وجُوغجءز ُِطؼغُّف ػًِ جذٖ جهلل 

 ح ٓهضش ُظُي متهُضًج ًٌُٓ٘ح!ٖٓ ذٌن جُ٘حؽ، وٌُ٘ه
ُوض دحوٍ ًػًنًج وذغغم وجهىص طجضُس ػضَضز إٔ خيطؼٍ جُؼٖٓ ُُطؼيغاف  
ػًِ جدلـُاح، جُظٌ ٖٓ أجِٚ وَُُِض وأسظ عؿحُس ُُؼِ٘ٚ وَؼض جُغغَين أٓحٓيٚ،   
وٌُٖ ًحٕ جُوىش َضػىٙ ُِطغَع دىت َرِؾ جُؼٖٓ ؿحػس جُويلغ ُُريضأ   

 ٌِٓىش جهلل.
ٛى يف دًنضٚ ًُق َطؼغاف ػِيً جدلـيُاح جُيظٌ    وذُ٘ٔح َىد٘ح َوٍِِّ و

ؿٌُغػ ذٚ وَُظِهغٙ إلؿغجتَُ؛ مسغ هىش جهلل َغٕ يف ُأطُٗٚ: جطٛد ئىل ذُص 
ِّض ذحدلحء ُِطىذس، ألٗٚ ٖٓ سالٍ جدلؼٔىصَيس   ػّّز ػّّ جألعصٕ وٛ٘حى ِجًغػ وػ
ِّضٙ، وٌُٖ جُيظٌ ضيغي    ِٖ َأيت ئُُي ػ َٓ ؿُظهغ جدلـُخ إلؿغجتَُ. كٌَ 

ِّض ذيحُغوح  جُغوح ٗح ػاًل وٓـطوغًج ػُِٚ يف وهص جُؼٔحص، كهظج ٛى جُظٌ ؿُؼ
 جُوضؽ!!
ِّض ذحدلحء + » وأٗح مل أًٖ أػغكٚ. وٌُٖ ُُُظَهغ إلؿغجتَُ، ُظُي جثص ُأػ

ِّض ذحدلحء طجى هيحٍ     ... وأٗح مل أًٖ أػغكٚ، ٌُٖ جُظٌ أعؿِين أُلػ
ِّض ذحُغوح جُظٌ ضغي جُغوح ٗحػاًل وٓـطوغًج ػُِٚ، كهظج ٛى جُظٌ َ ؼ
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 (11 - 11: 1)َى  «جُوضؽ.
ضغى َىد٘ح ػؼُطٚ جُغىَِس يف جُّّجعٌ وضغى ٓؼهح ًَ جُىؿحتَ جُلشوُس 
ِّض، ذٌَ ؿًنز ومححؽ،  جُيت جحٛض إٔ ٌَطلق هبح جدلـُاح، وجٗغِن ٌَغػ وَؼ
ٓثحش وُأُىف؛ ويف هِرٚ ذللس أكض ٓح ضٌىٕ جُِهلس إٔ َغي جُؼالٓس، كٌيحٕ  

جُوضؽ يف ًَ حلظس، وٛى ٗحػٍ ٖٓ جُـٔحء ُُؼِٖ جدلـُاح.  َطغهَّد عؤَس جُغوح
ُّ آٍش ئُُٚ ٛى جدلـُاح!  وًحٕ هِرٚ خيلن ذلضاز، ُؼَ ٌَىٕ أ

ٛظٙ جُوىعز جدلرضػس جُيت َغمسهح ئصلَُ جُوضَؾ َىد٘ح ُرضء سضٓس جدلؼٔضجٕ 
 وظهىع جدلـُاح ربَٔ يف جُىجهغ أؿغجعًج ػُٔوس، كحإلصلَُ َ٘رِّٚ طٛ٘٘ح ذلضاز:

إٔ ظهىع جدلـُخ يف طجضٚ وجؿطؼالٗٚ ػٔىٓيًح َـيطذَُ إٔ َيطْ    أواًل: 
ذحالجطهحص أو جُطغهُّد، ئمنح َطْ كوظ ذطضذًن جهلل ٖٓ سالٍ ٓؼٔىصَيس  

، «جئج ُأعمِّذ ببملاب  ُظُي  ولكه لُيظَهش إلسشائيل،»جدلحء ُِطىذس 
وجػطٔضوج ٓ٘يٚ يف  »دُع جُطغًُؼ يف ٓؼٔىصَس جدلحء َوغ ػًِ جُطىذس 

 (6: 1)ٓص  «ٓؼطغكٌن خبغحَحْٛ. جألعصٕ
إٔ ٓؼغكس جدلـُخ كشوًُّح َـطذَُ إٔ ضطْ ئال ذىجؿيغس جُيغوح   ثبويًب: 

جُوضؽ! جُغوح مل َغٙ أدض وٛى ٗحػٍ ٖٓ جُـئحء ؿيًن َىد٘يح    
جدلؼٔضجٕ، جُغؤَس ٛ٘ح سحهس، جٗلطحح طٛين إلصعجى ٓيح ال َُيضَعى   

. وٌُٖ وأٗح مل أًٖ أػغكٚ ..»وجؿطؼالٕ كشن جدلشِِّن وجُلحصٌ 
 .«جُظٌ ضغي جُغوح ٗحػاًل وٓـطوغًج ػُِٚ كهظج ٛى ...

ألٗٚ ئٕ ً٘ح دوًّح ٗؼُق جُـغحؽ وٗؼُِّض ُِـغحؽ، أٌ ٗؼُِّض ُِظهىع جإلذلٍ، 
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أٌ ظهىع جالذٖ ذحِخ وجُغوح جُوضؽ ٓؼًح، وٗؼُِّض ُُىد٘ح جُغجتٍ وجُليحٛض  
ِّض، كُطذطاْ إٔ ٌَىٕ ػ٘ضٗح َوٌن ٛظج جالؿطؼالٕ، أٌ جدل ؼغكس ذحذٖ جهلل، وجدلؼ

جدلؼغكس جُوحتٔس ػًِ َوٌن جُغؤَح وجُلهحصز، أٌ ذحُغوح جُويضؽ وجِخ! أو  
!! وجهلًح طُي جُُىّ َيىّ جؿيطؼالٕ   «ػًُ٘ح ُؼٌن»ًٔح َوىٍ ئكؼُحء جُ٘يب: 

جدلـُخ ُإلٗـحٕ ئٕ ػًِ جألعصٕ )جُـغحؽ( أو يف جغٕ جدلؼٔىصَس )جإلدييحٕ  
هىهتْ َطغٗأىٕ ٓؼيًح ألميْ   هىش ٓغجهرُي، َغكؼىٕ »ذحدلـُخ(، ٌٛظج: 

 (8: 55)ئف  «َروغوٕ ػًُ٘ح ُؼٌن ػ٘ض عجىع جُغخ ئىل ههُىٕ.
 :«أوب سأيج وشهذث أن ٌزا ٌى ابه اهلل»

ٛظٙ أهىي كهحصز مسؼطهح جُرلغَس ٖٓ ضلى جدلـُخ، الدظ إٔ جدلـيُخ مل  
ٌَٖ هض ذضأ سضٓطٚ ججلهحعَس وئجغجء آَحضٚ وٓؼجؼجضٚ، ذَ مل َريضأ ذؼيض يف   

ػٖ ٗلـٚ وػٖ ػالهطٚ ذحِخ، ذَ الدظ إٔ َىد٘ح مل ٌَٖ َؼيغف   جإلػالٕ
 كُثًح ػٖ جُوُِد وجُوُحٓس!

كإ ًحٗص كهحصز َىد٘ح ذِـص ٛظج جُُوٌن، وٛى مل َطؼغاف ذؼض ػًِ ؿغ 
جخلالم ذظذُذس جُوُِد وؿغ جُطَّّغ ذحُوُحٓس، كٌْ َ٘رـٍ إٔ ٌَىٕ َويٌن  

 كهحصض٘ح ضلٖ وهض أصعً٘ح ٛظج ًِٚ؟
 طٕ ؿغ ػجؼ كهحصض٘ح وضٔىع ٓؼغكط٘ح ُِٔـُخ؟وٌُٖ ٓح ٛى ئ

أُُؾ وجضذًح ًَ جُىضىح ٖٓ دىجصظ ػُض جُـغحؽ، إٔ طُي ذـيرد  
ػضّ جٗطرحٛ٘ح ُضوع جُغوح جُوضؽ يف كطخ جُظٖٛ ٌُلق أؿيغجع جهلل أٓيحّ   

 جدلؼغكس إلصعجى دوُوس جدلـُخ ُرِىؽ َوٌن جُلهحصز؟
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سغًنًج يف ٛظج جألٓغ. وٌُٖ ال َؼجٍ ئصلَُ ػُض جُـغحؽ حيطجؼ ؿغًّج ٛحًٓح و
كحهلل جكطغط ػًِ َىد٘ح جدلؼٔضجٕ إٔ جدلـُخ ؿُظَ رلهىاًل ػ٘ضٙ، ئىل إٔ َغي 
جُغوح ٗحػاًل وٓـطوغًّج ػُِٚ!! ٛ٘ح صوع جُغوح جُوضؽ ُُؾ رلغاص ػالٓس ضلًن 
ئىل جدلـُخ ذَ وؿُظ ٓؼغكس، وؿُظ جٗلطحح طٖٛ، جُغوح جُوضؽ أػغً طٖٛ 

حُُس جضًّج، أػًِ ٖٓ صعجس جُ٘رىاز جُيت ػحف هبح َىد٘ح جدلؼٔضجٕ هضعز عؤَىَس ػ
يف جُّّجعٌ. ُوض مسغ جدلؼٔضجٕ ٓغجعًج ًػًنز هىش جهلل يف هِرٚ ٖٓ جهس دُحضٚ 

ِّض ذحدلحء، طجى »وعؿحُطٚ جُيت جحء ُُطٔٔهح أٓحّ وجٚ جُغخ  جُظٌ أعؿِين ألػ
ِٖ ٛى جدلـُخ «هحٍ   ... َٓ ٗٚ هغَرٚ ٓغ أ -. وٌُٖ مل ض٘لطخ ػُ٘ح طٛ٘ٚ دلؼغكس 
 ئال ذ٘يؼوٍ جُغوح جُوضؽ! -ذحجلـض 

 يقني الشؤيب:
ئٕ عؤَس جألكُحء وجألكشحم وجُطؼغُّف ػُِهْ ػٖ هغخ، َإصٌِّ ئىل َوُُ٘س 
ػوُِس، كحُؼٌن وجألطٕ ٓغ ذوُس جحلىجؽ ضىهالٕ ئىل جدلز هىعز ٓطٌحِٓس ػٖ 
 جُلٍء أو ػٖ جُلشن َلهٔهح جُؼوَ، وخيطؼمح، وحيىذلح ئىل ٓؼغكس وئصعجى

 ذُوٌن ػوٍِ ٛى أكض ٓح ديٌِٚ جإلٗـحٕ ٖٓ ٓلهىّ جُُوُُ٘س!
وٌُٖ ٛ٘حى َوُُ٘س أسغي ٓىٛىذس ُإلٗـحٕ أػٔن جضًّج، وٍٛ أػظْ ضأغًنًج 
وأًػغ مشىاًل دلىجٛد جإلٗـحٕ وًُحٗٚ، َ٘لطخ ػُِهح جإلٗـحٕ ًٔىٛرس ئذلحُٓس 
ذحعُ٘س يف جُوِد، َضعى هبح ًَ كٍء وًَ جُ٘حؽ وًيَ جخلُِويس، كيىم    

ًحش جُؼوَ وجحلىجؽ وأػٔن دبح ال َُوحؽ، َضعى ٓح كُهح وٓح ذليح ٓيٖ   ئصعج
 دوُوس وٓضي جعضرحعهح جُـغٌِّ ذحهلل وذ٘لـٚ وًَ جٌُىٕ جدل٘ظىع وؿًن جدل٘ظىع.

ٛظٙ جدلىٛرس جُلحتوس ػًِ جُؼوَ وجحلىجؽ ٍٛ ػغُس ٖٓ جهلل ٓـغوؿيس يف  
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جدلطيضٌَ٘ن  هُْٔ عرُؼس جإلٗـحٕ، وهض حيىػٛح جحلٌٔحء وجُلالؿلس دىت ؿًن 
 وؿًن جدلإٌٓ٘ن ذحدلـُخ.

ٌزي املىٌبت ُأعطي أن يىجههب الشوح القذس ويسخخذمهب يف كشا   
الشوح يفحص كل شي  )يف قلا   »أسشاس اهلل وفسً والخعشف عليً!! 

 (11: 5ًى 1) «اإلوسبن ووعيً الشوحي( حىت أعمبق اهلل!!
ح جؿطً٘ن كاطج دَ جُغوح جُوضؽ يف ئٗـحٕ أو جٗـٌد يف طٛ٘ٚ وأٗحعٙ، ًٔ

طٖٛ َىد٘ح جدلؼٔضجٕ، َؼَٔ يف جحلحٍ هبظٙ جدلىٛرس جُلحتوس جُييت يف عرُؼيس   
جإلٗـحٕ، كُ٘لطخ جُظٖٛ ػًِ أؿغجع جهلل، وذحُطح  ػًِ جدلـُخ ذولطٚ جُىؿُظ 
ْا جُرلغَس وجُضحٖٓ سالههح وذبضَيضٛح   جُىدُض ذٌن جهلل وجُ٘حؽ، وجحلحَٓ ٛ

 وعكؼهح ئىل دضٖ جِخ.
ؼٔضجٕ ذؼض ٛظٙ جُغؤَح ٓرحكغز ػًِ جدلـُخ ٓلًنًج ئُُٚ: وٓح هحُٚ َىد٘ح جدل

(، وًأٗٚ َغي ٓـطورَ 59: 1)َى  «ٛىطج محَ جهلل جُظٌ َغكغ سغُس جُؼحمل»
جخلالم ًِٚ وجُوُِد وجُظذخ وجدلىش وجُوُحٓس يف وٓضس سحعليس؛ ٛيظج   
َىضِّخ ٓضي جٗلطحح جُظٖٛ ؿحػس دِىٍ جُغوح جُوضؽ، وٓضي هضعز جُغوح 

ٗغالم ذروًنز جإلٗـحٕ ُغؤَس كحتوس كحِٓس ٌَُ ؿغ جهلل دلـطورَ جُوضؽ يف جال
ساله٘ح!! ٛظٙ ٍٛ َوُُ٘س جُغؤَح يف دضغز جُغوح جُوضؽ وذطىؿُّغٚ، جُيت ال 
ضوق ػ٘ض دض دىت أػٔحم جهلل، ال حيجؼٛح دحجؼ ال ٖٓ جُؼٓيحٕ وال ٓيٖ   

 ػجؼ جإلٗـحٕ!
، وًَ ٓـيطورَ  وهبظج ضٌىٕ سّّز جُرلغَس ذُوُُ٘س جُغؤَح جدلٔطضز يف جهلل
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 -جخلالم جُيت ٗحُطهح يف َىّ ػٔحص جدلـُخ دُع جٗلطذص جُروًنز جإلٗـحُٗس 
ؿحػس دِىٍ جُغوح جُوضؽ ػًِ جدلـيُخ وهيص    -شلػَِّس يف َىد٘ح جدلؼٔضجٕ 

ٛىطج محَ جهلل جُظٌ َغكيغ  »جُؼٔحص ُطٌلق أػٔحم ؿغ جخلالم جدلٌطىّ: 
ًٔح  - «ػًُ٘ح ُؼٌن»ذَ (، وضطوحذَ وجهًح ُىجٚ، 59: 1)َى  «سغُس جُؼحمل
ٛظج ٛيى  »ٓغ جهلل جِيت ئُُ٘ح يف جدلـُخ وضلهض ُٚ يف جغأز:  -َوىٍ ئكؼُحء 

؛ ٛظٙ جخلّّز جُيت ٗحُطهح جُرلغَس وٍٛ ػًِ ػطرس جُؼهض ججلضَض ُضؼطّّ «جذٖ جهلل
ٖٓ أمثٖ طسحتغ جٌُُ٘ـس جُيت ٗحُطهح حبِىٍ جُغوح جُويضؽ ػِيً جدلـيُخ،    

ؿغ لحتوس ًرحخ دٍ كؼاحٍ صسِص ٓ٘ٚ جُرلغَس يف كأػغص ؿغ جُؼٔحص أمهُطٚ جُ
 جهلل، دُع عأش سالههح عؤَح جُُوٌن وجُلهحصز دىت وهرَ إٔ َرضأ أو َطْ!

وٖٓ ٛ٘ح هحع ػُض جُـغحؽ حئَ ُ٘ح أوٍ دغًس دُاس ٖٓ جُغوح جُوضؽ 
يف هُْٔ جـْ جٌُُ٘ـس، أوٍ عػلس أهحذص جُؼظحّ جدلُطس أهحذص َىد٘يح  

ز ٌُُِ٘ـس ًِهح وال ضؼجٍ، دُع جٗطوِص يف جحلحٍ جدلؼٔضجٕ، كحٗطوِص ًشّّ
ٖٓ َوُُ٘س جُغؤَح ئىل َوُُ٘س جحلغًس، ألٕ ًَ عؤَس َوُُ٘س ذحُغوح جُوضؽ ٍٛ 
ٓؼغكس جحلن، وأٓح ًَ كهحصز َوُُ٘س كهٍ دغًس ذححلن! وجالغ٘يحٕ كؼيالٕ   

جُغوح جُوضؽ َغكيضًْ ئىل يُيغ   »هُُٔٔحٕ ٖٓ أكؼحٍ جُغوح جُوضؽ! 
 (56: 15)َى  «جُغوح جُوضؽ َلهض  .»(، 11: 16)َى  «جحلن

أٌ إٔ جؿطؼالٕ جدلـُخ جُؼحّ َطْ ذحدلؼٔىصَس، ذحالػطغجف ذحخلغحَح وجُطىذس 
 .«أعمذ ببملب ُظُي جثص  لُيظهش إلسشائيلوٌُٖ »

أٓح جؿطؼالٕ جدلـُخ جخلحم، أٌ ٓؼغكطٚ ٓؼغكس كشوُس، كهظج َيطْ  
 ذحُغوح جُوضؽ.
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ٌ٘ٚ أسظ ٖٓ عؤَس جُغوح جُوضؽ وٛى َىد٘ح مل َؼطٔض ذحُغوح جُوضؽ، وُ
ٗحػٍ وٓـطوغ ػًِ جدلـُخ ضؼُٔضًج طًُّٛ٘ح ضؼغاف ذٚ يف جحلحٍ ػًِ جُغخ، وٓغ 
جُغؤَس جُظُٛ٘س ًحٗص جُغؤَس جُـٔؼُس. ُوض جٗلطذص أطٕ َىد٘يح ُـئحع   
هىش جهلل ٗلـٚ، َلهض الذ٘ٚ ٓؼًِ٘ح ُُىد٘ح أػظْ ؿغ أصعًطٚ جُرلغَس، ؿيغ  

هس جحلد ذُ٘هٔح، جُؼالهس جُيت ًحٗص سللُس ػٖ ئصعجى ػالهس جِخ ذحالذٖ وػال
 ًَ ذين جإلٗـحٕ وجؿطؼِ٘ص أوٍ ٓح جؿطؼِ٘ص ُُىد٘ح، ُرضء جٌُغجػز.

وُِىهص وٛى هحػض ٖٓ جدلحء عأي جُـٔىجش هض جٗلوَّص وجُيغوح  + »
ٓػَ مححٓس ٗحػاًل ػُِٚ، وًحٕ هىش ٖٓ جُـٔىجش أَٗص جذين جحلرُد 

 (11و 11: 1)ٓغ  «جُظٌ ذٚ ؿغعش.
ٛ٘ح ٌَلق جإلصلَُ ػٖ ًُق ضؼغاف جدلؼٔضجٕ ُُؾ كوظ ػًِ جدلـُاح، ذَ 

وأٗح »ُظُي َؼِٖ َىد٘ح جدلؼٔضجٕ:  أوج ابين احلبي !!ػًِ ٖٓ ٛى جدلـُاح: 
 (13: 1)َى  «.ٌزا ٌى ابه اهللهض عأَص وكهضش إٔ 

صز ػُيحٕ  ئػالٕ َىد٘ح ٛظج جُظٌ ؿِّٔٚ ُِرلغَس ذحإلصلَُ ٗوِٚ ئُُ٘ح ًلهح
وؿِٔٚ ُ٘ح ًٖٔ عأي ومسغ، عأي جُغوح عؤَح جُؼٌن، ومسغ هىش جهلل مسحع 

، وكيهض  شهذجألطٕ ذُوٌن عودٍ أػٔن أُق ٓغز ٖٓ جُُوٌن جحلـٍ، ذلظج 
 .«وأٗح هض عأَص وكهضش»: الشؤيبذُوٌن 

 ٛظج ٛى ػُض أوٍ عؤَح ُِغوح جُوضؽ!
 جذٖ جهلل. وٛى ػُض أوٍ كهحصز ئٗـحٕ ُِٔـُخ متص ذحُغوح جُوضؽ، أٗٚ

وجُغوح جُوضؽ ذ٘يؼوُٚ ٖٓ جُـٔحء ٓهاض يف جحلحٍ يف هِد َىد٘ح ُـٔحع 
 هىش جِخ ذىضىح.
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 كهحصز جدلؼٔضجٕ ُِٔـُخ متَّص ذحُغوح جُوضؽ وجِخ.
ػُض جُـغحؽ ٛى يف دوُوطٚ ػُض جُلهحصز ُِٔـُخ، ذحُ٘ـيرس ٌُُِ٘ـيس   

 .«أٗح مل أًٖ أػغكٚ»وذحُ٘ـرس ٌَُ ٗلؾ ضـؼً إلصعجى جدلـُخ 
 :«أوب مل أكه أعشفً»

ٛظج ٛى دحٍ َىد٘ح جدلؼٔضجٕ جُظٌ ُصػٍ ٗرًُّح ُِؼٍِ ٖٓ ذغٖ أٓٚ، وضؼُاٖ 
إٔ َطوضاّ أٓحّ وجٚ جُغخ ُُؼض عغهٚ ذَ وَؼغٍ كؼرٚ ٓؼغكس جخلالم دبـلغز 
جخلغحَح. ذُ٘ٔح ظَ ٛى يف أكض جُلىم دلؼغكطٚ، وٛظٙ يف جحلوُوس دحُ٘ح، صػُ٘ح 

وجُلهحصز ُِٔـُخ جذٖ جهلل، وال ٗيؼجٍ يف  ُِشالم وجٌُغجػز ذحخلالم ذَ
أكض جحلحجس ئىل ٓؼغكطٚ. وئٕ ً٘ح ٗلهض كلهحصض٘ح ذحٌُِٔس َ٘وويهح َويٌن   

 !! وًأمنح ٗؼُق هرَ ػُض جُـغحؽ!«وأٗح عأَص وكهضش»جدلؼغكس: 
 يقني الشهبدة:

ًحٗص كهىز جدلؼٔضجٕ إٔ َطؼغاف ػًِ جدلـُخ، وٌُٖ دبجغاص دويىُٚ  
وأٗح »جٗغِن َلهض ُٚ يف جحلحٍ أٓحّ جٌُه٘س وجُالوٌَن  “ٓؼغكس جدلـُخ”ػًِ 
ٛظج ٛى جُظٌ هِص ػ٘يٚ َيأيت   »، «إٔ ٛظج ٛى جذٖ جهللسأيج وشهذث هض 

ذؼضٌ عجَ هحع هضاجٍٓ ... جُظٌ ُـص دبـطذن إٔ أدَ ؿُىع دظجتٚ ... 
 (11و 57و 11و 13: 1)َى  «جُظٌ َؼٔض ذحُغوح جُوضؽ.

حيَ ؿُىع جحلظجء يف جُرُص جُُهىصٌ  ٛ٘ح َىد٘ح َِـٍ ٗلـٚ متحًٓح، كحُظٌ
ِّض    ٛى جُؼرض جدللَطغي!! مث ئٕ ًحٕ جدلـُخ جُظٌ َ٘حصٌ ذٚ ٛى جُيظٌ ؿيُؼ
ذحُغوح جُوضؽ، كُىد٘ح هبظٙ جُلهحصز َولٍِّ ػِٔٚ وعؿحُطٚ، ذَ وَ٘هٍ ػًِ 

ِّض طُي ذ٘لـٚ:  َ٘رـٍ إٔ طُيي َؼَيض وأأ أٗيح    »ًَ سضٓطٚ، وٛى َإ



 عيذ الغطبس                                                                                566

 

 (11: 1)َى  «أٗون.
ٗص جدلؼغكس ٖٓ جُغوح جُوضؽ دوًّح، ألٕ ػَٔ جُغوح جألؿحؿٍ ٛظج ئٕ ًح

ٛى جُلهحصز ُِٔـُخ ... ُظُي كإ ٓؼغكس جدلـُخ ئٕ ًحٗص ذحُغوح جُوضؽ 
كهٍ عحهس دغًس ال ديٌٖ إٔ ض٘ذرؾ، ذَ الذض إٔ ُضـطؼِٖ ًحُ٘ىع وض٘طويَ  

 «جطٛرىج ئىل جُؼحمل أيغ وجًغػوج ذحإلصلَُ ُِشُِوس ًِيهح. »إلٗـحٕ: ٖٓ ئٗـحٕ 
 (15: 16)ٓغ 

كشن جدلـُخ، ػٖ هغخ، جظجخ ُِـحَس، ٓؼغكطٚ ضأؿغ جُوِد، وضـييب  
جُغوح، وحبِىٍ جُغوح جُوضؽ ضورخ دضغز جدلـُخ ٓحُثيس ٌُيَ ًُيحٕ    
جإلٗـحٕ؛ ألٕ جُغوح َأسظ ٓح ُِٔـُخ وَؼغُ٘ح، كال َؼىص جإلٗـيحٕ َليؼغ   

طجيت:  حبحجس ئىل طجضٚ أو إٔ ٌَىٕ ُٚ ًُحٕ ٓ٘لوَ أو ػَٔ أو وجىص أو أَٓ
ٛ٘ح ضلغَؾ وَٓء. ٓؼغكيس جدلـيُخ    .«يىبغي أن رلك يزيذ وأين أوب أوقص»

ضلغِّؿ٘ح ٖٓ طوجض٘ح ومتألٗح ذحدلـُخ ٗلـٚ ذححلن، ذححلُحز، ذحُوُحٓيس، ذحُـيالّ   
جُلحتن ُِؼوَ. ٛظج َضغِغ ذٚ جُغوح جُوضؽ دىت ديطِة جإلٗـحٕ ذٌَ ٓيَء  

وٖٓ ِٓثٚ »َوىٍ:  (. ويف ٓىضغ آسغ19: 1جهلل، ًٔح َوىٍ جٌُطحخ )أف 
 «وأٗطْ شلِىؤوٕ كُٚ.»(، 16: 1)َى  «ضلٖ يُؼًح أسظٗح، وٗؼٔس كىم ٗؼٔس

 (11: 5)ًى 
ٛظج جُطلغَؾ ٖٓ جُظجش وجدلَء ذحدلـُخ ٛى جُظٌ َُشِغؼ جإلٗـيحٕ ػيٖ   
ًُحٗٚ وػٖ ٌٓحٗٚ، كُغِوٚ ُُرلِّغ ذال دضوص وذال هُىص، دىت ئىل جدلىش َرلِّغ 

 .«كهضشوأٗح عأَص و»وَلهض دبح عأي 
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َـطذَُ ػًِ ئٗـحٕ ضؼغاف ػًِ جدلـُخ دوًّح وطجم وٗظغ عُد جُيغخ،  
ٓ٘حصجز »إٔ َـٌص أو إٔ َـطغُغ أدض إٔ ٌَطْ هىضٚ. جدلـُخ ػراغ ػ٘هح أمح 

(، وجدلؼٔضجٕ ػغف طُي وًيحٕ  57: 11)جٗظغ: ٓص  «ٖٓ ػًِ جُـغىح
جألغيغ   (! ألٕ جُطؼرًن ػٖ ٓوضجع1: 1)ٓغ  «هىُش هحعٍر يف جَُّّس»ديحعؿٚ 

وجُطؼُِّن جُظٌ َطـِـَ ًُحٕ جإلٗـحٕ جُظٌ جٗلطخ طٛ٘ٚ ذحُغوح جُوضؽ ػِيً  
جدلـُخ، ال ديٌٖ إٔ ضلغدٚ ًِٔحش ذـهىُس. جٌُالّ ٓهٔيح ًيحٕ ذُِـيًح    

 وعهًُ٘ح َظَ ػحجؼًج ػٖ ضوىَغ ػظوذس وزلرس وػٔن كشن جذٖ جهلل.
 حأثري السرية على الشهبدة:

هح جألػًِ، ػ٘ضٓح ضؼًُهح ؿيًنز  وٌُٖ جُلهحصز ُِٔـُخ ضرِؾ دض َوُُ٘ط
جإلٗـحٕ ٗلـٚ. ئٕ كهحصز جدلـُخ ُُىد٘ح جدلؼٔضجٕ ضىضِّخ ؿغ صلحح جدلؼٔضجٕ 
جُلحتن جُىهق يف جُطؼغُّف ػًِ جدلـُخ وجُلهحصز ُٚ وؿظ ظالّ جألجُيحٍ  

ٓحطج سيغجطْ ئىل جَُّّيس ُط٘ظيغوج؟    »وػًٔ جُغؤؿحء وجحلٌٔحء وجُؼِٔحء: 
رحصب َىد٘ح(؟ ٌُٖ ٓحطج سيغجطْ ُط٘ظيغوج؟   أهورس ربغًِّهح جُغَخ )غرحش ٓ

َأئٗـحًٗح الذـًح غُحذًح ٗحػٔس؟ ٛىطج جُظَٖ َِرـىٕ جُػُحخ جُ٘حػٔس ْٛ يف هوىع 
جدلِىى )سلىٗس دُحز َىد٘ح وضولُّلٚ وٗـٌٚ يف جُّّجعٌ(. ٌُٖ ٓحطج سغجطْ 
ُط٘ظغوج؟ أٗرًُّح؟ ٗؼْ أهىٍ ٌُْ وأكضَ ٖٓ ٗيب! )عوح وؿًنز َىد٘ح جدلؼٔضجٕ 

ٓـطىي يُغ جِذحء وجألٗرُحء( جحلن جحلن أهىٍ ٌُْ: ئٗٚ مل َوْ ذيٌن  كحهص 
جدلىُىصَٖ ٖٓ جُ٘ـحء أػظْ ٖٓ َىد٘ح جدلؼٔضجٕ )جُىدُض جُظٌ جٓطأل ذيحُغوح  

(، وٛظج عص ضئين  11و 9 - 7: 11)ٓص  «جُوضؽ وٛى يف ذغٖ ُأٓٚ!(
 ػًِ جُظَٖ َؼطغضىٕ ػًِ هُٔس جدلؼٔىصَس يف جُغلىُس.



 عيذ الغطبس                                                                                568

 

َٛ أُـً جُؼهض ججلضَض ػظٔس َىد٘ح وضٌغمي جدلـُخ ُٚ وجُـإجٍ ٛ٘ح ٛى: 
 هبظٙ جُلهحصز جدللغدس جضًّج ُ٘لىؿ٘ح؟؟

يف جحلوُوس ٓح ًطرٚ جإلصلُُِىٕ ػٖ َىد٘ح ديٌٖ ضِشُوٚ يف ًِٔطٌن: ٗوغز 
ذحُغوح، وهىاز ذحُغوح، وعحػس ذال ُىّ، وٛظٙ ٍٛ جُؼالٓس جُـغَاس ٌَُ شلطِة 

 ذحُغوح جُوضؽ!!
ُضجسُِس وؿًنضٚ عحذوص ٓطغِرحش جُليهحصز ُِٔـيُخ   ئٕ دُحز َىد٘ح ج

ضغحذوًح كحتن جُضهس وجُىهق، ُظُي جحءش كهحصضٚ ذُوٌن كحتن كيهض ذليح   
 (15: 1)َى  «.شهذ لًَىد٘ح »جإلصلَُ!! 

ئٕ جُلهحصز ُِٔـُخ، ٌٍُ ضغضلغ ئىل صعجس جُُوُُ٘س ًُوُُ٘يس كيهحصز   
ذَُ جؿيطُلحؤٛح ئال  جدلؼٔضجٕ ربطحؼ ئىل ٓطغِرحش ػُٔوس صجسُِس ٓوضاؿس َـط

 ذحدلَء ٖٓ جُغوح جُوضؽ!!
ٛظج ٛى َىد٘ح جدلؼٔضجٕ وجدلـُخ جدل٘ذين ربص َضٙ، وٛظج ٛى ػُض جُـغحؽ 
جألوٍ ذأػٔحهٚ وجظوعٙ جُضحعذس يف أؿحؽ جٌُُ٘ـس وًٓنجغهيح ٓيٖ جهيس    

وأٗح هيض عأَيص   »جُلهحصز ُِٔـُخ ػٖ عؤَح وجؿطؼالٕ وجٓطالء ذحُغوح: 
 .«وكهضش إٔ ٛظج ٛى جذٖ جهلل

 سؤيخىب وشهبدحىب:
وجِٕ ٗوِس سطحُٓس ٖٓ جألعصٕ وَىد٘ح وجدلـُخ جدل٘ذين ربص َض جدلؼٔضجٕ 
ئىل وجهؼ٘ح جٌُ٘ـٍ وجُلغصٌ: أَٖ ػُض جُـغحؽ ٓ٘ح؟ ٓح ٍٛ عؤَط٘ح؟ وٓح ٍٛ 

 كهحصض٘ح؟



 569                                                           عيذ الغطبس سؤيت وشهبدة

 

ضلٖ ال ٗطٌَّْ ػٖ جُغؤي وجألدالّ، ألٕ جحلٌْ كُهح وػُِهح ٖٓ أهؼد 
ٌ َوىّ ذٚ جُالكؼىع يف ضويىَغ جدل٘يحظغ   جألٓىع ذـرد ػىجَٓ جُطؼَُق جُظ

وجألدالّ دـد ٛىي جُظجش جدلغَضس، ٛظج ذحإلضحكس ئىل ػيضّ ٗلؼهيح ال   
ذحٌُػًن وال ذحُوَُِ ٖٓ دُع ضـًُن جُـِىى. وٌُ٘٘ح ٗطٌَّْ ٖٓ جهس عؤَيح  
جُوِد يف َوٌن جُىػٍ وجإلعجصز، أٌ جُ٘ظغ جُغودٍ جُىجػٍ وجُضجتْ ُِطؼيغُّف  

ن وًلحٍص، يف ضأَٓ، يف هالز، يف ٓ٘حجيحز، يف  ػًِ كشن جدلـُخ ًٔشِِّ
دد ال ضلىذٚ جدل٘حكغ جُلشوُس، أو جُط٘حكؾ، أو جحلـض وجُـغوع، أو عِد 

 ججملض وجدلضَخ وجُظهىع.
مث َٛ مسحؤٗح ٓلطىدس؟ أو دبؼىن آسغ َٛ دوىُ٘ح ػًِ جُؼىٕ جإلذلٍ ٖٓ 

طُوظ ذيٚ؟  جألػح  ٛى عِر٘ح جألوٍ وجألسًن وٛى ئحلحد٘ح جُظٌ ٗ٘حّ كُٚ وٗـ
عكؼص ػُين ئىل ججلرحٍ ٖٓ دُع َأيت ػىأ، ٓؼىٗيت ٖٓ ػ٘ض جُغخ جُيظٌ  »

 (5و 1: 151)ٓؼ  «ه٘غ جُـٔحء وجألعى.
ئٕ ًحٕ ٛظج عجحؤٗح وئحلحد٘ح وكىه٘ح وهِو٘ح، كحُغوح جُويضؽ َـيرن   
وديهِّض وَؼض جُوِىخ وجُغؤوؽ، ألٗٚ ال َ٘ـٌد ئال ػًِ جُغؤوؽ جدل٘ذُ٘يس  

ح جحلٌ٘ن، عؤؿحء وٓغؤوؿٌن، كُلي جُؼوىٍ وجُوِيىخ  وجُوِىخ جُيت ذغاح هب
ٖٓ أؿغ جُظجش، وَغِن جألُـ٘س ٖٓ ؿجٖ جخلغُس، َغِوهح ذحُطـرُخ وجُطهَُِ 
وجُلهحصز ُِٔـُخ دبَء جُلْ وجُوِد وهذى جُؼوَ وجُُوٌن وهىز ال ضؼحٗيض،  

 (55: 7)ُى  «جدلـحًٌن َُرلاغوٕ.»وجُؼالٓس صجتًٔح أذضًج إٔ 
لطذص ُؼٌن جدلؼٔضجٕ وهِرٚ، ومسيحع هيىش جِخ،   ئٕ جُـٔحء جُيت جٗ

وعؤَس جُغوح جُوضؽ ٗحػاًل، ذ٘ىع ٖٓ جالؿطػ٘حء جُظٌ ذبحوػ ًيَ سيّّجش   
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جدلحضٍ ذٌَ أرلحصٛح، هض هحع ٛظج ُ٘ح دوًّح ٓلغوػًح وًٓنجغًح صجتًٔح، ضئ٘ٚ  
 «مه اآلن حشون السمب  مفخىحت»جدلـُخ ذىػض غحذص ال ديٌٖ جُغجىع كُٚ: 

ٛح أٗح أٗظغ جُـٔىجش ٓلطىديس وجذيٖ   »ٛظج ٛى ربوُوهح: (، و51: 1)َى 
(. ودلحطج ًحٕ ُ٘ح ضلٖ أَضًح ٛيظج  56: 7)أع  «جإلٗـحٕ هحتًٔح ػٖ ديٌن جهلل

جُىػض جُظٌ ربوَّن الؿطلحٗىؽ جُلهُض ذحُؼُحٕ، ودلحطج ٛظج جالٓطُحػ جُلحتن هبظٙ 
صض٘ح ئال ٌٍُ ٗغي ٓح عأي َىد٘ح كطضسَ كيهح ، «مه اآلن»جُغؤَح جُضجتٔس: 
 ٓ٘غوس جُُوٌن!

 !«أٗح هض عأَص وكهضش إٔ ٛظج ٛى جذٖ جهلل»
 (5977)فربايش 



 

575 

 

 اإلبيفانيا
 عنصر اإلخصاب يف اخلليقة اجلديدة

ىْب يف مو عُذ غغبط رأٍو وعظخ وعربح ودُبح، يف عَبد ادلغُخ يف ادلبء 
 وّـضوه اىشوح عئُ يف ُٕئخ رلغََّخ مذَبٍخ. 

رنيََّْب وأَفِضْب جذِّا اىنالً يف دقبئق األٍىس اخلبصخ ثبجلىاّـت اىالٕىرُـخ   
بوه أُ ّطغيٍ ٕزا ادلىوى  ثكنشح مجةرح عيً واىشودُخ، وىنِ يف ٕزا ادلغبء حن

 ٍغبدخ ئّغبُّخ وئذلُخ عشَضخ رجذأ ٍِ عكش اىزنىَِ ورْزهٍ عْذ جشُ ادلعَىدَخ.
 (:3 - 5: 5أثذأ مالٍٍ ٍِ عكش اىزنىَِ )

يف اىجذء خيق اهلل اىغـَىاد واألس.. ومبّـذ األس. خشثـخ    + »
 “َـخ ظي”)الدظىا ْٕـب ميَـخ   ظهًخ وخبىُخ، وعيً وجٔ اىطَش 

ادلُـبٓ.   وسوح اهلل ٍشفُّ عهي وجه( “وخبىُخخشثخ ”ٍشادفخ ىنيَخ 
 .«وقبه اهلل ىُنِ ّىس

ْٕب َجذأ رأٍيْب، وّذخو يف احلبه يف عَق ادلىوى : ْٕـب أٍبٍْـب اُِ   
 .«ٍِ ادلبء واىشوح»عْبصش اخليُقخ اىشودبُّخ 

ئُ مبُ أدذ ال َىىذ ٍِ ادلبء واىـشوح  »ّشجع ىيقذَظ َىدْب اىشعىه: 
(. ئرُ، ْٕب وعيً األس. ثـذأ  5: 3)َى  «َقذس أُ َذخو ٍينىد اهلل ال

 ثبة ٍكزىح ىيذخىه ئىل ٍينىد اهلل.



 عَذ انغطبس                                                                              275

 

ٕزا مئ قجو مو خيُقخ ٍبدَخ، وقجو خيقخ اإلّغبُ اىزشايب ّكغٔ، ثـو  
وقجو عقىعٔ وٍىرٔ. ٕنزا َوَوَع اهلل يف ادلشىسح اىُعظًَ اإلذلُخ، ىُظ عىدح 

ٍُيل اهلل!اإلّغبُ ودغت، ثو وخيقزٔ األ ّْئ ىيذخىه يف   خشي اىيت عزإ
اخزبسّب يف ادلغُخ قجو رأعُظ اىعبمل ىْنىُ قذَّْغني وثال ىىً قذَّأٍ + »

 (4و 3 :5)أف « يف احملجخ.
ْٕب يف احلقُقخ مشىه سؤَب َيضً أُ َعُش فُهب اإلّغبُ ادلغُذٍ. فبهلل ال 

َجذّْه يف ٍشـىسارٔ  َزذسَّط يف فنشٓ أو َغبَش اإلّغبُ يف ٍشادئ، وَعذّْه و
عيً دغت واقع اإلّغبُ، مَب قذ َجذو أدُبًّب دغت قصش اىْظش اىشودٍ؛ 
وىنِ اهلل ٕى ٕى أٍظ واىُىً وئىل األثذ، مبٍو، ومَبىٔ َزغذَّت عيـً  
فنشٓ وعيً ئسادرٔ وعيً مو أعَبىٔ ثبىْغجخ ىنو ئّغبُ ٍْز آدً دىت آخش 

نِ اهلل ٕى اهلل، عـبه   ئّغبُ َىىذ عيً األس.. اإلّغبُ َقىً وَغقظ، وى
 وفىق مو عبه ، يف قُبً اإلّغبُ وعقىعٔ.

ثبىذسجـخ األووىل، أُ   -أو مَب َقىىىُ  -واىزٌ َغزشعٍ اّزجبْٕب جذِّا 
خيقخ اإلّغبُ اىشودُخ مبّذ ٍعذَّح ىإلّغبُ قجو خيقزٔ اجلغذَخ ثو وقجـو  

ال اىزٌ خيَّصْب ودعبّب دعـىح ٍقذَّعـخ   »عقىعٔ، أىُظ ٕزا عججًب دقًّب؟ 
دبقزضً أعَبىْب ثو دبقزضً اىقصذ واىْعَخ اىيت ُأعِغَُذ ىْب يف ادلغُخ َغى  
قجو األصٍْخ األصىُخ، وئدنب ُأظِهَشد اُِ ثظهىس سلييصْب َغى  ادلغُخ اىـزٌ  

 (51و 9: 5يت 2) «أثغو ادلىد وأّبس احلُبح واخليىد ثىاعغخ اإلجنُو.
ٍ ٍقجىاًل يف ٕـزا  أقف ْٕب حلظخ ٍعنٌ، فيُظ ٍضو ٕزا اىنالً اىشود
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اىعبمل ثبىذسجخ اىيت ّقجيهب حنِ اُِ، حنِ اىزَِ قجيْب وآٍَّْب وُوِىذّب دقًّب ٍـِ  
ادلبء واىشوح. أعىد ثنٌ ئىل ثعض أفنبس غةر ادلىىىدَِ ٍِ ادلبء واىـشوح،  
فيْغَع ىقىه ثعض اىكالعكخ اىعظبً اىزَِ أوجشٌٕ ٍىوى  اخليق وٍصةر 

 اإلّغبُ:
، وعجعًب َزنيٌَّ “ُٕذجش”اىىجىدَخ ادلعبسوخ وٕى  فَضاًل: ّغَع ٍِ ئٍبً

إٌ انوجود اإلَضبين هو اصزضالو يف غُجخ مبٍيخ عِ اإلديبُ ثبهلل، فُقىه: 
 انفكش ثأٌ اإلَضبٌ كبئٍ ُقزف ثه يف انعبمل.

إٌ اإلَضبٌ يوجود نًَود. وهزا هو يُزهىي ادلأصهبح   مث َعىد وَقىه: 
 انفكشٍخ.

ال، ثم ٍهزو أٌ َقجم واعزغالًٍب؟ َقىه:  مث ئر َغأىىّٔ: أىُظ ٕزا عجضًا
 عشاة وخشاة!!ادلود وانُىبٍخ ثشجبعخ ... 

مث ال أسَذ أُ أعزكُض ٍعنٌ دبب َقىىٔ اىكالعكخ اِخشوُ ادلعبصشوُ ٍضو 
يوجهود َهبق    ”، اىزٌ جيعو ٍضَىُ اإلّغبُ أّٔ “جىُ ثىه عبسرش”

هذ ىَُْخ ّكغٔ ئُ اإلّغبُ جي”أو مَب َقىه أَضًب:  ،“ٍعطٌ نُفضه انكًبل
 .“وجىدًا ٍغيقًب خييى ٍِ اىْقص

احلقُقخ واىزبسَخ مئ َْكٍ رىل. ويف احلقُقخ عبسرش ْٕـب َزـشجٌ،   
دوُ أُ َذسٌ، خغُخ آدً، وديزذ هبب وَصشُّ عيُهب دشفُِّب، ئُ آدً َشَـذ  

 أُ َصةر مبهلل!!
وىنِ ّعىد اُِ حنِ ادلىىىدَِ ٍِ ادلبء واىشوح، اىزَِ مْب ىُظ ّبقصني 



 عَذ انغطبس                                                                              275

 

غت، ثو ومْب عذًٍب ثبخلغُخ، مْب أٍىارًب ثبىزّىة واخلغبَب فأدُبّـب اهلل  فذ
 ٍع ادلغُخ، وصشّب دبئضَِ عيً وجىدّب األثذٌ يف اهلل!!

ُّيْب يف سوح اهلل وٕى َشف عيً وجٔ ادلبء واألس. خشثـخ   ّعىد ئىل رأ
وخبىُخ. عجُجخ ْٕب عْبصش اخليقخ اىشودبُّخ، وىنِ ثذوُ أٌ مبئِ دٍ!! 

ىى صـخَّ   - “ئخصبة”ألُ عْبصش اخليُقخ اىشودُخ ْٕب ٍٕ ثذوُ  دلبرا؟
 أٌ ثذوُ ميَخ اهلل. -اىيكظ 

أٌ خيقـخ   -فارا حنِ اعزغعْب أُ خنزضه األصٍْخ ٍِ ثذاَخ عكش اىزنىَِ 
مث أصٍْخ اىعصُبُ، مث اىغقىط، مث ادلىد، مث اىغـشد،   -اإلّغبُ ٍِ اىزشاة 

، أٌ ّــضوه  “إلثُكبُّـب ا”وّأيت عشَعًب حبغت ٍضَىُ ٍىوى  عُذّب 
َشى أٌ عُصش اإلخصبة ثذأ ٍعًم ادلغُخ ئىل األسدُ يف ٍضو ٕزا اىُىً؛ 
 عًهه يف احلبل ثني سوح اهلل وادلبء.

اثٍ اهلل، األقُوو  - سانهوغو -احلََّخ انفعَّبنخ  “كهًخ اهلل”هُب دخهذ 
طخ انثبين، ثني ادلبء وانشوح، نَجذأ اهلل نإلَضبٌ، اخلهَقخ اجلذٍهذح ثواصه  
نهجششٍخ  ادلضَخ، نزكوٌ عهي شجه ادلضَخ ويثبنه. وهُب ادلضَخ خبنٌق، وكشأس

 (51: 2)عت  «آٍد ثأثُبء كثريٍٍ إىل اجملذ.»انشودبََخ، وأٌة ُيخصت، 
 يعًودٍخ ٍودُب:

مزىل وعرب اىيَذخ اىغشَعخ اىيت أسَذ أُ أغغيٍ هبـب ٕـزا ادلىوـى     
َخ َىدْب، اىيت قُو عْـهب ئاـب   ادلزَّغع، ال أسَذ أُ أعرب ثغهىىخ عيً ٍعَىد

فقظ ىيزىثخ. ْٕب يف احلقُقخ، اىشوح اىقذط غبئت، وال َىجذ ئال عْصش ثبدلبء 
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ادلبء، انزً ٍذخم كعُصش يُبصت نزطىري اخلهَقخ انزشاثَخ اىزغهةر اىقذمي، 
انعزَقخ إلعذادهب، يع االعزشاف ثبخلطبٍهب وانهزَوة نقجهول اخلهقهخ     

أً ثعُصش رطىريً فبئق آخهش غهري    - انشودبََخ اجلذٍذح ثوصَط آخش
ادلبء. عُصش رطىري سودٌ فبئق، هو َبسً يف دقَقخ طجعه، وهو انهشوح  

دىت َجذّْد ٍب يف اخليُقخ اىعزُقخ ٍِ ٍىد وفغبد وخغُخ وٕالك،  انقذس!!
ىزقجو اخليُقـخ   -ئرا صخ ٕزا اىزعجةر  -وجيعيهب يف دبىخ ٍِ اىُغهش اإلذلٍ 

اىيىغىط، ىْىىـذ   “انكهًخ”ح، عْصش اإلخصبة اىغشَخ ثىاعغخ ادلبء واىشو
 هلل عيً شنو ادلغُخ وثبدلغُخ ٍِ ادلبء واىشوح.

ئرُ، ٍب ٍٕ احملصّْيخ اىيت ثيطْبٕب اُِ ئصاء، أو يف ٍىاصاح زلصّْيخ ٍـبسرِ  
 ُٕذجش اىكُيغىف اىىجىدٌ اىشافض؟

ئاب زلصّْيخ عنغُخ، فبىكُيغىف ُٕذجش َقىه ئُ اإلّغبُ مبئِ ُقزف ثٔ 
 اىىجىد ىَُىد.يف 

حبغت عكش اىزنىَِ وحبغت اإلثُكبُّب واىشوح اىقذط  اّزجهىا جذِّا ْٕب:
وادلغُخ، وجذّب أُ اإلّغبُ مبئِ ُوِجَذ ىُذُب. وٍب ادلىد اىـزٌ ىـضً أُ   
جيىصٓ ئال ئعذادًا حلُبح ثال ٍىد، فبألٍش اإلذلٍ ثـبخليىد عـجق اىغـقىط    

ٍُعذّّ ىإلّغبُ قجو أُ َُخيق اإلّغبُ:  رعبىىا َـب  »واىعقبة!! وٍينىد اهلل 
 (34: 25)ٍذ  «ادلهكود ادُلعذ نكى يُز رأصَش انعبمل.ٍ أيب سصىا ٍجبسم

ىُغـذ   -حبذ راهتب  -ئُ ٕزٓ احملصيخ أو احلقُقخ يف ٍكهىً اىعَبد ٍٕ 
عْصشًا ٍبئًُب ٍْعشًب وزلًُُب فقظ، ثو عْصش سجبء، ال جيت وال دينِ ٕذٍـٔ  
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ذَخ رغشٌ ثأَخ فيغكخ مبّذ، ألاب دقُقخ حنُبٕب وىُظ ّزَْبٕب، فبحلُبح األث
 فُْب ٍْز اُِ، وادلينىد ّعُشٔ ثبىشوح.

 انضًبء اَشقَّذ:
وئرا عذّب ئىل ٍىوى  عَبد ادلغُخ يف األسدُ اىزٌ فُٔ اعزربّب أُ رلشَّد 
ّـضوه ادلغُخ يف ادلبء وديىه اىشوح اىقذط حيىٌ رنبٍو اىعْبصش اىكعَّبىخ 

خـبىق وسأط  ىيخيقخ اىشودبُّخ: ادلبء واىشوح واىنيَخ، دُش ْٕب ادلغـُخ  
اخليُقخ اجلذَذح، أقىه ّيَخ ظبٕشح ٍإمَّذح ذلزٓ احلقُقخ رصـو ئىل دـذ   

ٍب  اَشقَّذ انضًبء.اىعجت، ئر أّٔ دبجشد أُ مت ّـضوه ادلغُخ يف األسدُ، 
 ٕزٓ اىذالىخ؟

ٕزٓ ظبٕشح عجُجخ دقًّب، ألّْب ّغَع ادلقبثو ذلب متبًٍب عْذ دبدصخ رنَُـو  
ت ٍِ أجو اىعبمل، ئر ّغـزَع أَضـًب أُ   ٍىد ادلغُخ اىنكَّبسٌ عيً اىصيُ

اَشقَّ دجبة اذلَكم انزً كبٌ ٍفصم دضشح اهلل عٍ وجهود انُهبس،   
أً قذس األقذاس، ٍفصم اهلل عهٍ   -أً انكىُخ  -دىت األطىبس يُىى 

انقذس. وهزا ٍعين أٌ اهلل سفع ثُفضه احلجبة ادلزوصط ثَُه وثني اإلَضبٌ 
ًب يع اُة مبود اثُه عٍ خطَهخ  مبود ادلضَخ!! وصبس انعبمل كهه يصبحل

 انعبمل كهه!!
ْٕب يف األسدُ، ثعَبد ادلغُخ جنذ اىغَبء ّكغهب رْشـق، ورزنشَّـف   
احلضشح اىذائَخ هلل رعجةرًا عِ اىزذبً جذَذ وعجُت ثـني اهلل واإلّغـبُ،   

ههزا  »ورنك يف شخ  ادلضَخ!! وىُظ ثني اىغَبئُني واألسوُني فقظ، 
 (57: 3)ٍذ  «.اىزٌ ثٔ عشسدهو اثين احلجَت 
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ئرُ فهْب دالىخ قبععخ عيً سفع احلجبة األثذٌ واىنىين اىزٌ حيجـض  
اِة يف اىغَبء عِ اإلّغبُ، أٌ ئّغبُ اعزَذ يف َغى  ادلغُخ. ومأدنـب  
اىغشَق ٍِ األس. ئىل اىغَبء قذ اّكزخ ثبّشقبق اىغَبء يف وجـٔ األس..  

 اجلذَذَِ اإلذلُني، وٍب ّـضوه اىشوح اىقذط يف احلقُقخ ئال دبضبثخ اجلْبدني
جْبدٍ احلت اإلذلٍ ىُغى  ادلغُخ، اىيزَِ ُأعغُب ىإلّغبُ اجلذَذ ادلىىـىد  

 ٍِ ادلبء واىشوح ىُغةر وحيييق هبَب يف مسبء اهلل يف دشََّخ اىجْني.
مزىل فأّ دبجشد أُ اىزذَذ عْبصش اخليُقخ اىشودبُّخ اىكبئقخ، ادلـبء  

زذذ اىغَبء، ئعالًّب أُ اىـىعِ  واىشوح واىنيَخ، عيً أس. اىشقبء؛ اّك
َٕذح ّْزظشٕب وّشجىٕب؛  ٍُشب اىغَبئٍ اىزٌ رأعَّظ ىإلّغبُ قذ صبس دقُقخ 
ثو وّغَع صىرًب ٍِ اىغَبء َعيِ عِ ٕزٓ ادلعبٕذح اجلذَذح اىيت متَّـذ يف  

 ٕزٓ اىيذظخ، ئر عيٌَّ اِة اثْٔ ىيعبمل ىُصبحل اجلَُع وَأيت هبٌ ئىُٔ!!
 يُظوسح رلضًَّخ كذًبيخ:ظىوس انشوح انقذس هبَئخ 

مزىل رذخو ٕزٓ اىذالىخ دخىاًل ٍجبششًا وعَُقًب يف ٍكهـىً اخليُقـخ   
اىشودبُّخ اجلذَذح اىيت أمَيهب ادلغُخ ىْب يف ٕزا اىغش ادلزٕو اىزٌ ظهش فُٔ 
 -مخبىق ىيخيُقخ اىشودبُّخ اإلّغبُّخ، ومشأط سلصت ألثْبء جذد هلل اِة 

ٔ يف أَبً اىغىفبُ، عْذٍب مبُ ادلـبء ٕـى   ألُ ظهىس احلَبٍخ ّشي ادلقبثو ى
عْصش ادلىد، ألّٔ مل َنِ خييى ٍِ سوح اهلل. فنبّـذ اىْقَـخ رالصٍـٔ،    
وغضت اهلل فُٔ، فنبُ ادلبء ىيَىد واذلالك، وظهـىس احلَبٍـخ يف آخـش    
حلظبد ٕزٓ اخلربح ادلإدلخ يف ربسَخ اىجششَخ مبّذ ثشبسح ثشفـع اىطضـت   

بدد ويف فَهب غصِ صَزىُ أّجززـٔ األس.  اإلذلٍ وثذء سوً اهلل، عْذٍب ع
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 ثعذ احنغبس ىعْخ اذلالك عْهب.
ْٕب يف ادلقبثو ّشي اىشوح َْـضه ٍِ اىغَبء عيً ُٕئخ رلغََّخ مذَبٍخ، 
ورىل عِ قصذ. فهزٓ اذلُئخ ال رعجّْش ئعالقًب عِ شنو اىـشوح اىقـذط أو   

 .صىسرٔ، فْذِ سأَْب اىشوح اىقذط َىً اخلَغني عيً ُٕئخ ّبس أَضًب
مبُ رعجةرًا عِ أُ  -أٌ مذَبٍخ  -ئرُ، فظهىس اىشوح اىقذط هبزٓ اذلُئخ 

ادلبء ْٕب حيىٌ عْصش احلُبح اإلذلُخ، ورىل َزْبعت ٍع عَيُخ اخليق اىشودبين 
اجلذَذ اىزٌ اّكزخ رلبىٔ ىإلّغبُ. ومأدنب مبُ مو صٍبُ اىجششَخ اىغبثق ٍِ 

خ ادلزجغّْذ اىْــضوَه ئىل  آدً دىت ادلغُخ ٕى عىفبُ ٍغزَش؛ مث ثقجىه اىنيَ
ادلبء وثزقجُّئ اىشوح اىقذط ىُنىُ سأط اخليُقخ اجلذَذح، ثذأد دُبح اإلّغـبُ  

 دقًّب ٍع اهلل وئىل األثذ.
وحنِ ثصذد فيغكخ اىىجىدَني ادليذذَِ  -ْٕب َزضخ ٍشَّح أخشي أٍبٍْب 

دُبح أُ احلُبح اىيت أعغبٕب اهلل ىإلّغبُ ٍٕ يف دقُقزهب األووىل واألخةرح  -
حلُبح. وادلغُخ ىِ َنىُ دُبًح دلىد فَُب ثعذ!! ثو ودُبح َالصٍهب ّشـُذ  
ئذلٍ سائع، يف صَذ حينٍ عْٔ اىشوح اىقذط وٕى ّـبصه ٍـِ اىغـَبء    
مذَبٍخ، وصىد اهلل ثبىغشوس؛ ٕزا اىْشُذ اىصبٍذ رعشف اىقيىة ادلإٍْخ 

ـ  خ!! ودذٕب أُ رزشمجٔ. فهى دُبح جذَذح ٍكعَخ ثبىغالً!! ىيقيىة اىىدَع
اىيت ّبىذ ورْبه مو َىً قىح ٕزا ادلُالد عُْٔ ٍِ فىق ٍِ ادلبء واىشوح، ٍع 

 ّىس اىنيَخ، وسوً اِة يف اىغَبء!!
عئُ وئعالُ  انشوح انقذسوٕنزا ثْـضوه ادلغُخ يف األسدُ وديىه 
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يف اىغَبء، ٕزا ادلعجَّش عْٔ مْغُِّب ثعُذ اإلثُكبُّب، أٌ ظهـىس  اُة صىد 
ح اىقذط؛ ثنو ٕزا صبس، يف احلقُقـخ، رذشـنُي أوه   اِة واالثِ واىشو

ٍعَىدَخ عيً األس. ثبعٌ اىضبىىس، مجذٍء فعَّبه ال َْزهٍ وىِ َْزـهٍ ئال  
ثبّزهبء اىضٍبُ، ٍِ جهخ ٍُالد اإلّغبُ ٍُالدًا جذَذًا ٍِ اهلل، سودُِّب ٍـِ  

 فىق، ٍِ اىغَبء حلُبح أثذَخ.
اىعبقش اىيت مبّذ  وٕنزا صبسد أس. اىشىك واىشقبء واىيعْخ، األس.

رغقٍ اإلّغبُ األمل دىت ادلىد، واىيت مبّذ ريذ اإلّغبُ ىُزَُزـٔ فعـاًل،   
ورزشمٔ ىألَبً ىزنكئْ خبغبَبٓ، ورذفْٔ األَذٌ احلضَْخ مو َىً يف أعَـبق  
ىعْزهب، صبسد ٕزٓ األس. عُْهب دبُالد ادلغُخ اىنيَخ اثِ اهلل ٍزجغّْذًا مث 

شوح اىقذط دباًل عئُ، أقىه صبسد ٕـزٓ  ّـضوىٔ يف األسدُ ٍعزَذًا واى
األس. ٍِ داخو اىنُْغخ وٍِ داخو جشُ ٍعَىدَزهب، ثغًْب جذَذح مسبوَخ 

 رْغو أثْبًء هلل ُجذدًا، ىغالً ودُبٍح ال رضوه.
 (8575)ٍُبٍش 



 

695 

 
 «يف وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه»

 (62: 1)َى 

 خًُت ال ُتفك وال ُتطَىي
ًِّدكى مباء. ونكٍ يف وسطكى »مل َكٍ َطق َىحُا هبرِ انكهًت  أَا ُأع

 «قائى انرٌ نستى تعسفىَّ ... انرٌ نست مبستحق أٌ أحم سُىز حرائّ
ى اهلل (، إال إشازة بهُغت أَّ قد جاء يمء انزياٌ. وْا 63ْو 62: 1)َى 

قد حقَّق وعدِ انرٌ تكهَّى بّ عهً فى أَبُائّ يُر انقدو، أَّ َأيت وحيلم  
 بُفسّ وسط شعبّ. «خيُِّى»

َّ ِغَّح  ٌمض وبْ افزشبع شؼت ئؿغائًُ ػًٍ ِضي ربعَز دُبهتُ أْ اهلل د
وأؿىٓ يف وؿظ ثين ئؿغائًُ وأوىْ ذلُ »يف سُّخ اخلغوط يف ثغَخ اٌزُٗ: 

ىد ؤىع يف ضجبة وصسبْ، وٌىٕٗ ٌألؿف وبْ (، ثظ56: :9)سغ  «ئذلًب
دٍىاًل ػبثغًا. فال اخلُّخ صاِذ وال اإللبِخ اؿزمبِذ. وٌىٓ وابْ ٘اظا   
اٌزٕبػي رلغَّص ِمضِِّخ وعِؼ إللبِزٗ ودٍىٌٗ دٍىاًل ششظُِّب وصائًّب، يف سُّخ 

 ِٓ جـضٔب ِٓ حلّٕب وػظبِٕب، ال ُرفه، وال ربٍهب َض ئٔـبْ أو َغىَهب ػِبْ!!
يف وؿغىُ لبئُ اٌظٌ ٌـازُ  »أي َىدٕب ؤبصي ثزذمُك اٌىػض ٌمض ع

 .«رؼغفىٔٗ
 يسسَّة اهلل:

دمًّب ٌمض وبٔذ ِـغَّح اهلل اٌيت أسفب٘ب يف أػّبق لٍجٗ، ثً ووبٔذ إُِٔزٗ 
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اٌُؼظًّ ِٓ ضلى اٌجشغَخ أْ َـىٓ يف وؿغهب!! ولض رىٍَّاُ ػآ طٌاه    
اذلُىاً  ثىضىح ورىغاع أَبَ أْ وضغ اهلل ِغ ِىؿً عماىؽ وشاغائغ   

واٌىهٕىد واخلضِخ واٌزغائٍ أِبَ اهلل ثبٌؼجبصح، فغأي ِىؿً شجٗ اِيت ِآ  
وأجؼً ِـىين يف وؿغىُ ... وأؿاًن ثُإىُ   »اٌـّبء، ؤََغَك ثفُ اهلل 

 (19و 11: 97)ال  «وأوىْ ٌىُ ئذلًب وأٔزُ رىىٔىْ يل شؼجًب.
 تعطم يسسَّة اهلل:

ٕبص اٌغؤؿابء أػِٕاخ   وٌىٓ رؼغٍَّذ إُِٔخ اهلل ثـجت جهبٌخ اٌشؼت وػ
ـُىىن، وأولفذ ِـاغَّح   عىٍَخ شلٍخ، أٔـذ اإلٔـبْ ٘ظا اٌىػض ثبحلضىع واٌ

 اهلل ػٓ ربمُك وػضٖ، فبٔغٍمذ أدشبؤٖ ص٘ىعًا عىٍَخ.
وٌىٓ ٘ب ٘ىطا َىدٕب ادلؼّضاْ َُفبجئ اٌشؼت ثزذمُاك اٌىػاض ثاال    

 ٌ ، ِمضِِّبد، وثؼض أْ أعجمذ اٌظٍّخ ػًٍ إٌيب واٌغائٍ واٌىب٘ٓ واٌاالو
ُِجظغح وال رجظغ، واِطاْ ؿبِؼخ وال رـّغ، واٌمٍىة ربجَّغد وال  فبٌؼُىْ 

يف »رغَض أْ رٌٍن. يف وؿظ ٘ظا اٌُأؽ ادلغجك جبء َىدٕب َٕبصٌ ثبٌغؤَاب:  
 .«وؿغىُ لبئُ اٌظٌ ٌـزُ رؼغفىٔٗ

مل َىٓ اهلل ِزجبعئًب يف ربمُك اٌىػض، وال وبْ أثضًا غًن ػبثئ دبغاعح األَبَ 
عئخ وئُجخ ػًٍ ثين اإلٔـبْ اٌظٌ وبْ َزغجَّاً سالطاٗ،   وٍ٘ رـًن ِزجب

وسبطخ األرمُبء اٌظَٓ وبٔىا َٕزظغوْ فضاء ئؿغائًُ! فىُ ِٓ ِغَّح وػض اهلل 
 ًَ ـُىىن، ٌى دبص اإلٔـبْ ػٓ شغِّٖ وَلِج أٔٗ ػًٍ أمت االؿزؼضاص ذلظا اٌظهىع واٌ

هلل ٘اظا  أدىبَ اهلل ووطبَبٖ!! و٘ىطا ؿٍُّبْ اثٓ صاوص َـجًِّ ٌٕب وػاض ا 
ووبْ والَ اٌغة ئىل ؿٍُّبْ لبئاًل: ٘ظا اٌجُذ اٌظٌ أٔاَذ ثبُٔاٗ، ئْ   »
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ؿٍىَذ يف فغائضٍ وػٍَّذ أدىبٍِ ودفظذ وً وطبَبٌ ٌٍـٍىن هباب،  
 (19و 11: 7ًِ 1) «فاين ... أؿىٓ يف وؿظ ثين ئؿغائًُ.

  َّ وٌىٓ َب حلؼين ػًٍ ؿٍُّبْ احلىُُ اٌظٌ أغىرٗ لٍىة إٌـبء، فَضا
َّ اٌشؼ ت وأغضت اٌؼٍٍ. وػىع اهلل اٌؼظُُ َػَجَض ادلبي واجلّبي، وخبَّغ وأض

ٌٍذجغ واٌشجغ ػًٍ اجلجبي وػًٍ وً ِغرفٍغ وػابٍي ٌىاٍ َغاُهلل اهلل.    
 واٌـّبء رغي ورـجًِّ!

و٘ىظا رؼغًَّ ِغاعًا اٌىػض دبجٍء اٌؼٍٍ واعزبذ لٍىة ادلزغجٌِّن ظهىعٖ 
َّّذ اٌظٍّخ ووٍَّذ ػُىْ اٌغائٌن واضّذٍَّذ اٌجظًنح  يف وؿظ اٌشؼت، وػ

وأؼضِذ اٌمضعح ػًٍ ادلؼغفخ. ٌظٌه دلَّب ٔبصي َىدٕب ادلؼّضاْ دبجٍء عجابء  
ئؿغائًُ، ثً عجبء اٌض٘ىع واٌشؼىة وٍهب، ٔىع اأُلُِ ورلاض ئؿاغائًُ،   

 ... «يف وؿغىُ لبئُ اٌظٌ ٌـزُ رؼغفىٔٗ»أؿفبٖ! مل جيض ِٓ َؼغف ...  وا
 ظالو املعسفت:

حلغِبْ، وَب حلًنح اهلل ِٓ طٌه اإلٔـبْ، ألٔٗ دلب َب حلـغح اإلٔـبْ هبظا ا
وبٔذ اٌغؤَخ ِجبشغح واِثبء واألٔجُبء ػًٍ وػٍ وثظًنح ثابِيت يف ِاًء   
األَبَ، رؼغً اٌظهىع ثـجت ضالٌخ اٌشؼت، و٘جىط ِـزىي اٌزمضَؾ. ودلب 
َّ ثُٕٕاب   زبغًَّ اهلل دىاجؼ اٌؼجؼ واٌضالي وأرً ِغٍىثًب ِٓ دجٗ ودٕبٔٗ ود

ِّض ِٓ َؼغفٗ ... ِزج َِ  !!«يف وؿغىُ لبئُ اٌظٌ ٌـزُ رؼغفىٔٗ»ًا، مل جيض 
َب خلُجخ أٔجُبء ئؿغائًُ يف طٌه اٌؼِبْ، وَب ٌؼًّ ادُلؼزضَِّٓ ثبدلؼغفخ ِآ  

يف وؿغىُ لبئُ اٌاظٌ  »احلبسبِبد وادُلضَّػٌن ثبٌؼٍُ واٌجظًنح ِٓ اٌغثٌُن 
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 .«أأٔذ ِؼٍُِّ ئؿغائًُ وال رؼغف ٘ظا؟؟»، «ٌـزُ رؼغفىٔٗ
ُِّ أِبِىُ َب أدجبئٍ سغىعح رجىُذ َىدٕب ذلُ ثمىٌٗ:  اٌظٌ »وٌىٍ أج

، ُأطوِّغوُ ثأْ طٌه اٌظٌ مل َؼغفىٖ وبْ ٘ى ٘ى عجبء وً «ٌـزُ رؼغفىٔٗ
اِثبء، وعؤَب وً األٔجُبء، وِغوؼ ادلؼغفخ واٌزؼٍُُ ػًٍ ِضي وً األجُبي، 

صعان ٌىً ػٌن وِظضع اإلذلبَ يف وً األؿفبع، أطً احلُبح وِٕجغ إٌىع واإل
 ولٍت، ؿغ اٌفهُ وزلىع اٌؼٍُ، اٌغغَك واحلك وإٌىع واحلُبح!

َب ذلظا ادلٕظغ ادلأؿبوٌ احلؼَٓ، سبٌك اٌؼبمل جبء ئىل اٌؼابمل واٌؼابمل مل   
َؼغفٗ، جبِغ األسظبء ِٓ وؿظ وً شؼىة األعع جابء ئىل سبطازٗ   

 ومل ُرضعوٗ!! وسبطزٗ مل رمجٍٗ. إٌىع احلمُمٍ أشغق يف اٌظٍّخ واٌظٍّخ مل رؼُٗ
 إصساز اهلل عهً اجملٍء:

وٌىٓ اٌغة ػًٍ ػٍُ هبظا اٌشغوص واٌظضوص ؿجك وأودً وثاغَّ وأو،،  
 -وُٕـخ اٌؼٍٍ  -امسؼٗ َزىَُّ ػًٍ فُ دؼلُبي إٌيب ػٓ رلض اٌجُذ األسًن 

اٌيت ؿجك فغآ٘ب ِىؿً ػًٍ ُثؼض اٌـٌٕن. فجبء دؼلُبي َظافهب ِآ وعاء   
َّ )ادلظثخ حبـات رفـاًن    ٘ظا ِىبْ وغؿٍُِّ»اٌـزبع:  وِىبْ ثبعٓ لضِ

اِثبء( دُش أؿىٓ يف وؿظ ثين ئؿغائًُ )اجلضَض( ئىل األثض ... فأؿىٓ يف 
 (:و 8: 54)دؼ  «وؿغهُ ئىل األثض.

ِٓ اهلل ػٓ اٌـؼٍ ٌُىَ رلُئاٗ،   ووأْ ضالي اٌغجبي وػٕبص األجُبي مل َض
ـَُ!!  فُظف ُإُِٔخ لٍجٗ ثزأوُض َجٍغ دض اٌَم
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 :حضىز فعَّال
و٘ى يف وػضٖ ويف رأوُضٖ َزجبوػ وً ضالي ووً رؼضٍّ، وَزغبضً ػٓ 
صلبؿخ اٌغئُؾ وادلغؤوؽ، فُظف دضىعٖ يف وؿظ شؼجٗ أٔاٗ ؿاُىىْ   
دضىعًا ٌٍزمضَؾ لجً أْ َىىْ دضىعًا ٌٍجهجخ  واٌـغوع. امسؼٗ ػًٍ ٌـبْ 

 (97: 48)دؼ  «وأجؼً ِمضؿٍ يف وؿغهُ ئىل األثض.»دؼلُبي أَضًب َمىي: 
 سب:غرية ان

 -ئْ جابػ ٘اظا اٌزؼاجًن     -وٌىٓ دُّٕب ٔزّشًَّ ِغ اهلل يف ِشبػغٖ 
وِشبػغ اهلل ٍ٘ ثؼُٕهب ِظضع اٌٍغف وِظضع احلٕبْ ووً علَّخ ِغ غاًنح  
ودت ِٓ ضلى شؼجٗ، أشض ِٓ غًنح اٌغجً ػًٍ ػغوؿٗ، صلض اهلل َظف ٌٕب 

ـُىىن وؿظ شؼجٗ، ػًٍ ٌـبْ ػوغَب إٌيب، مث ِضي غًن رٗ فغدٗ ٌغؤَب ٘ظٖ اٌ
واٌزهبة لٍجٗ ػًٍ ثشغَخ أدجهب وً احلت ثبٌغغُ شلب ٍ٘ فُٗ ِٓ اذُلجاغاْ  
واٌظضوص ٌؼَغبهنب وعاء وً رظىعاد فجىع٘ب. امسؼٗ وُف خيبعجٕب فُهاب:  

٘ىظا لبي عة اجلٕىص: ِغغُد ػًٍ طهُىْ غًنح ػظُّخ، ... لض عجؼذ »
 (4و 9: 9)ػن  «ئىل طهُىْ، وأؿىٓ يف وؿظ ُأوعشٍُُ.

 عًُُا نعني:
 امسغ ػٓ ِشبػغ اهلل اٌغلُمخ ِغَّح أسغي و٘ى َٕغك ثفاُ ئشاؼُبء مث   مث

ػوغَب مث طفُٕب، ػٓ ػٕبق دزًّب ؿُزُ دٌن عجىػٗ ئىل شؼجٗ وعجىع شؼجٗ 
ُّض(، َضوَ ئىل  ئٌُٗ، وػٓ دت وػٓ وطبي وارببص ورغُُّٔ، يف ٌمبء ثٕب )اٌزج

 األثض:
ُ َجظغوْ ػُٕاًب  طىد ِغالجُِه َغفؼىْ طىهتُ، َزغَّّٔىْ ِؼًب، ألهن+ »
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 (9: 69)ئف  «ٌؼٌن ػٕض عجىع اٌغة ئىل طهُىْ.
عِّّٔىا ٌٍغة ألٔٗ لض طٕغ ِفزشغًا ... طىِّيت وا٘زفٍ َاب ؿابوٕخ   + »

 (7و 6: 19)ئف  «طهُىْ، ألْ لضوؽ ئؿغائًُ ػظُُ يف وؿغِه.
ُّض!! مث:  وِب ٘ظٖ األٔشىصح اجلٍُّخ ئال أٔشىصح اٌزج

)اٌجشغَخ اٌؼبطُخ( ألين ٘أٔاظا آيت  رغٍَّّٔ وافغدٍ َب ثٕذ طهُىْ + »
 (15: 9)ػن  «وأؿىٓ يف وؿغِه.

اثزهجٍ جضِّا َب اثٕخ طهُىْ )إٌفؾ اٌجشغَخ اٌؼائغخ ػٓ ئذلهب(. ا٘زفٍ َب + »
 (:: :)ػن  «ثٕذ ُأوعشٍُُ، ٘ىطا ٍِىِه َأيت ئٌُِه وصَؼًب ...

رغٍَّّٔ َب اثٕخ طهُىْ، ا٘زف َب ئؿغائًُ، افغدٍ واثزهجٍ ثىاً  + »
ِه َب ُأوعشٍُُ ... ٍِه ئؿغائًُ اٌغة يف وؿغِه، ال رٕظغَٓ ثؼض لٍج

 (16و 15: 4)طف  «شغِّا.
 شهىة اهلل:

ودُّٕب ٔزىَُّ ػٓ ِشبػغ اهلل اٌظبصلخ ِٓ ضلى االٌزمبء ثٕب يف ٘ظا احلٍىي 
ٌٍـىىن يف وؿغٕب، ٔمىي ئهنب ِشبػغ ػجُجخ دمًّب ثٍغاذ ثابهلل ئىل داض    

و٘ى َزىَُّ ثفُ اهلل ثبٌغوح ػٓ ادلـاُخ اِيت   اٌشهىح، وّب ػجَّغ صاوص إٌيب
اٌغة لض اسزبع طهُىْ )إٌفؾ اٌؼغوؽ اٌايت مل رؼاغف   »وّب َغاٖ اِْ: 

ػغَـهب ثؼض( اشزهب٘ب ِـىًٕب ٌٗ. ٘ظٖ ٍ٘ عاديت ئىل األثض ٘هٕب أؿىٓ ألين 
 (15و 14: 149)ِؼ  «اشزهُزهب!

 شهادة انسًاء:
ء يف اٌزؼجًن ػٓ ِـغَّح اهلل اٌُؼظًّ وهبظا اٌمضع ِٓ اٌؼّك صلخ مجُغ األٔجُب
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ُّضٖ ودٍىٌٗ يف اإلٔـبْ  واشزهبئٗ اٌفبئك، يف ارضبػٗ، ثظهىعٖ واؿزؼالْ ذب
وّـىٓ صائُ ٌٗ. واٌُىَ َىَ اٌغغبؽ َىَ ػّبص اٌغة يف األعصْ ِٓ َاض  
َىدٕب أػٍٕذ اٌـّبء ػٓ ٘ظا احلٍىي وشهضد ذلظا اٌظهىع وأوضذذ ٘ظٖ 

ـُىىن، ألٔٗ ػٕضِب ولف َ ىدٕب ِظ٘ىاًل ٘ى اِسغ غًن ػبعف دبآ جابء   اٌ
 ٌُٕبصٌ ثٗ!!

ِّض ثبدلبء طان لبي يل اٌاظٌ  + » وأٔب مل أوٓ أػغفٗ. ٌىٓ اٌظٌ أعؿٍين أُلػ
ِّض ثبٌغوح اٌمضؽ. وأٔب  رغي اٌغوح ٔبػاًل وِـزمغًا ػٍُٗ فهظا ٘ى اٌظٌ َؼ

 (45و 44: 1)َى  «لض عأَذ وشهضد أْ ٘ظا ٘ى اثٓ اهلل.
٘ظا ٘ى اثين احلجُت اٌظٌ ثاٗ  »ّغ طىد اِة: ؤغمذ اٌـّبء وُؿ

 (18: 4)ِذ  «ُؿغعد.
َّت انسؤَا: َّت انشهادة وق  ق

َّخ اٌغؤَب اٌايت   هبظا اٌمىي وهبظٖ اٌشهبصح َىىْ َىدٕب ادلؼّضاْ لض ثٍغ ل
رىَُّ ػٕهب مجُغ األٔجُبء وعأي اهلل لبئًّب ثبٌفؼً يف وؿغٕب فجٍغ َىدٕب غبَاخ  

 .«اٌـىىن وؿظ شؼجٗ»غبَخ ِشزهً اهلل: اٌؼهض اٌمضمي وٍٗ، ثً 
 ْم َعسفّ؟

وٌىٓ ئْ وبْ دٍىي اهلل يف وؿظ شؼجٗ يف اٌؼهض اٌمضمي ػٍاً ِاضي   
أؿفبعٖ وٍهب ظً إُِٔخ مل رزذمَّك ئال ثمضع اٌشجٗ واٌظً ويف اٌضجبة!! مث ئطا 
وبْ ظهىع ادلـُخ يف األعصْ ثبػزجبعٖ اهلل ظهغ يف اجلـض، دباًل يف سُّاخ  

األثض لض اوزًّ ثشهبصح اٌغوح اٌمضؽ وَىدٕب ادلؼّضاْ، فّب ٘ى  اٌجشغَخ ئىل
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يف »ِىلفٕب ضلٓ ِٓ ٘ظا اٌظهىع اإلذلٍ؟ أو دبمُبؽ ِٕبصاح َىدٕب ادلؼّاضاْ:  
، َىىْ اٌـإاي ٘ىظا: ً٘ يف وؿغٕب «وؿغىُ لبئُ، اٌظٌ ٌـزُ رؼغفىٔٗ

 لبئُ، اٌظٌ ٔؼغفٗ؟ وِب ٘ى لُّخ ػُض اٌغغبؽ ػٕضٔب؟؟

 املعسفت إىل املعسفت:انتحىُّل يٍ عدو 
ئْ اٌزذىُّي اذلبئً اٌظٌ مت يف أػّبق ئديبْ ووُبْ َىدٕب ادلؼّاضاْ ِآ   
ػضَ ِؼغفخ ٌٍّـُخ ئىل ِؼغفخ ِإوَّضح، مث اٌشهبصح ٌٗ ثىً َمٌن، اٌظٌ متَّ يف 

وأٔب مل »رؼُّض ادلـُخ، ٘ظا اٌزذىُّي ٘ى ٘ضفٕب ادلجبشغ ِٓ دضَش ٘ظا اٌؼُض: 
 .«أوٓ أػغفٗ ... وأٔب لض عأَذ وشهضد أْ ٘ظا ٘ى اثٓ اهلل

ػُض اٌغغبؽ، ئطْ، ٘ى ِضسً الٔفزبح اٌظ٘ٓ واٌؼٌن واٌمٍت، َىدٕب مل 
َىٓ َؼغفٗ ئعاللًب، وبْ َـىع لغَجًب ٌٗ حبـت اجلـض وثبٌغغُ ِٓ طٌه مل 
َىٓ َىدٕب َؼغف أْ َـىع ٘ى ادلـُخ اِيت!! اٌغؤَب وبٔذ ػٕض َىدٕاب  

ٕؼضِخ سببًِب، ألٔٗ َـزذًُ ِؼغفخ ادلـُخ ثضوْ اٌغوح اٌمضؽ. وٌىٓ ػٕضِب ِ
َّ اٌغوح اٌمضؽ ػًٍ ادلـُخ ولذ اٌؼّبص أفزذذ ػٌن َىدٕب،   «فغأي»د

ثغؤَب اٌغوح أْ ٘ظا ٘ى ادلـَُّب اِيت، وأصعن ثبٌظ٘ٓ ادلفزىح أٔٗ اثٓ اهلل دباًل 
ٌاظٌه  اهلل، يف وؿظ شؼجٗ دـت وً إٌجىَّاد ثً دـت ِشزهً لٍات  

 «وأٔب لض عأَذ وشهضد أْ ٘ظا ٘ى اثآ اهلل! »طغر َىدٕب ِٓ فغط رأصغٖ: 
 (45: 1 )َى

 قىَّة انعًاد:
ٌمض صسٍذ َىدٕب لىَّح، حلظخ اٌؼّبص، لىَّح غًن ػبصَخ، جؼٍزٗ َٕزماً يف  

 احلبي ِٓ غًن ػبعف ئىل شب٘ض ثىً َمٌن أْ ٘ظا ٘ى اثٓ اهلل!! 
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ُىَ أْ ُٔضعوهب، اٌمىح اٌيت رإوِّض ٌٕب أْ ٘ظٖ ٍ٘ اٌمىح اٌيت ٔشزهٍ ضلٓ اٌ
َّ ادلـُخ ٘ى دمًّب اثٓ اهلل اٌاظٌ   اهلل يف وؿغٕب اِْ يف ششض ادلـُخ، وأ

 ظهغ يف اجلـض.
 قىَّة دخهت إىل انعامل:

يف ػُض اٌغغبؽ صسٍذ اٌؼبمل لىَّح جضَضح، لىح اإلػالْ ػٓ ادلـُخ دبجغَّص 
وعؤَب وظهىع وِؼغفخ وشاهبصح  صسىي ادلـُخ ُِبٖ األعصْ، لىَّح اؿزؼالْ 

رٍمَّب٘ب َىدٕب ادلؼّضاْ وّٕضوة ػٓ مجُغ األٔجُبء ووً اٌجشغ، لىَّح ئػاالْ  
يف وؿغىُ »َمُين دٍَّذ يف لٍجٗ أْ اهلل صسً وؿظ شؼجٗ ٌإللبِخ ئىل األثض 

. لىَّح ِؼغفخ ثششض َـىع أٔٗ ٘ى ادلـُخ اثٓ اهلل، لىَّح ئصعان وعؤَب «لبئُ
جـضَِّب، لىَّح شهبصح ِٕغٍمخ ِٓ أػّبق َماٌن اٌغؤَاب   واؿزؼالْ ظهىع اهلل 
 .«وأٔب لض عأَذ وشهضد أْ ٘ظا ٘ى اثٓ اهلل»واٌـّغ واإلصعان، 

٘ظٖ ٍ٘ لىَّح ٘ظا اٌؼُض اٌيت صسٍذ ئىل ػبدلٕب، ثً ئىل طُُّ عجُؼزٕب، 
وُأػٍٕذ ئػالًٔب ٌظ٘ٓ َىدٕب وِٕٗ ئىل اٌجشغَخ وٍهب، وفؼً َـاغٌ يف  

جضِّذلب، لىَّح ِىاجهخ يف ًِء ادلؼغفخ وجهًب ٌىجٗ، وّاب  عجُؼزٕب فُغُِّغ٘ب وَُ
٘ىطا محً اهلل اٌظٌ َغفغ »عأي َىدٕب ادلـُخ وجهًب ٌىجٗ فظغر لبئاًل: 

 (:9: 1)َى  «سغُخ اٌؼبمل.
 ملاذا ال َسي وال َشهد:

وٌىٓ ٔـأي غبٌجًب دلبطا رزؼغًَّ ٘ظٖ اٌغؤَب ػٕضٔب وَزىلَّف ٘ظا االؿزؼالْ 
ٌؼبمل اِْ، ثؼض أْ صسٍذ ٘ظٖ اٌمىح وفؼً شهبصح صائُ و٘ظٖ اٌشهبصح يف ا

 يف طُُّ وُبٕٔب؟
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يف »ٕ٘ب ثىً أؿً ودؼْ َٕجِّهٕب أو ثبحلغٌ َإِّٔجٕب َىدٕب ِاغَّح أساغي   
ًَّ ادلـُخ فٕزغَُّغ ؤظًن «وؿغىُ لبئُ، اٌظٌ ٌـزُ رؼغفىٔٗ !! فجضي أْ ٔزأ

غَٓ رلض اٌغة ٔبظ»ِضٍٗ ٌٕشهض ٌٗ ؤشهض ٌؼٍّٗ، وّب َمىي ثىٌؾ اٌغؿىي: 
ثىجٗ ِىشىف ... ٔزغَُّغ ئىل رٍه اٌظىعح ػُٕهب ِٓ رلض ئىل رلض وّب ِآ  

(، ثضاًل ِٓ طٌه ٕٔظض ػٓ ادلـاُخ ؤؼاىص   19: 4وى 9) «اٌغة اٌغوح
ًَّ رلض اٌزغاة  ًَّ لىَّرٕب وػظّزٕب وعئبؿزٕب أو ٔزأ ًَّ أٔفـٕب ال ادلـُخ، ٔزأ فٕزأ

رٍه اٌظىعح ػُٕهب، طىعح اجلـض اٌظٌ  ومجبٌٗ وشهىرٗ وٌظَّارٗ، فٕزغَُّغ ئىل
ِٓ رغاة وئىل اٌزغاة َؼىص!! وئْ غبثذ عؤَخ ادلـُخ اٌُىُِخ ػٓ أط٘بٕٔاب  

 وُف ٔؼغفٗ ووُف ٔشهض ٌٗ؟
َـزذًُ ػٍُٕب اٌُىَ أْ ٔجٍغ ئىل عؤَخ ادلـُخ، ادلـُخ وّب ٘ى، وّب عآٖ 

راٗ،  ادلؼّضاْ ػًٍ األعصْ، ئال ئطا ثٍغٕب ئىل ِـزىي عؿبٌخ ادلؼّاضاْ وغًن 
ًَّ فُٗ أوضغ ٔزذىَّي ئٌُٗ أوضغ. فاِب  وطبع ٌٕب فىغ ادلـُخ وػٍّٗ، ألْ ِب ٔزأ
ٔزذىَّي ئىل ادلـُخ، وئِب ٔزذىَّي ئىل ٘ظا اٌؼبمل اٌظٌ ديضٍِّٗ اجلـض واٌظاد 

 وادلٍظاد!
 :«أَا فُهى»

أٔب عأَذ »ال ديىٓ أْ َُـزؼٍٓ ٌٕب ادلـُخ اٌُىَ فٕمىي ِغ َىدٕب ادلؼّضاْ 
َّ يف  «ظا ٘ى اثٓ اهللوشهضد أْ ٘ ، ئال ئطا أسظٔب ادلـُخ يف أػّبلٕب ودا

وؿغٕب واؿزغاح فُٕب ورؼغَّفٕب ػٍُٗ وّب رؼغَّف ٘ى ػٍُٕب. طذُخ أْ ادلـُخ 
وئط رشبعن األوالص يف اٌٍذُ واٌضَ  -ِب سال اخلغُخ  -شبهبٕب يف وً شٍء 

ب وبْ اشزغن ٘ى فُهّب أَضًب؛ وٌىٓ ثبٌغغُ ِٓ طٌه ؿُظً رلهىاًل ٌٕب وّ
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رلهىاًل ٌضي َىدٕب ٔفـٗ، دىت َىشف اٌغوح اٌمضؽ ِضي اٌؼاللاخ اٌايت   
 !!«أٔب ِؼىُ»، «أٔب فُهُ»أطجذذ رغثغٗ ورغثغٕب ثٗ 

 بدء انشسازة:
اٌغوح اٌمضؽ ٘ى اٌظٌ اضغٍغ هبظٖ ادلـئىٌُخ اٌُؼظًّ أْ َىشف ادلـُخ 

ٌاٗ:   ٌُىدٕب مث ٌٍؼبمل وٍٗ، وؿُظً ٘ظا لبٔىْ االػزغاف ثبدلـُخ واٌشهبصح
: 19وى 1) «ٌُؾ أدض َمضع أْ َمىي ئْ َـىع عٌة ئال ثبٌغوح اٌمضؽ»
(. ئهنب ِؼّىصَخ ادلـُخ يف األعصْ ثضاَخ ػًّ اٌغوح الؿزؼالْ ادلـاُخ.  4

ُّضٖ، اضلضع اٌغوح اٌمضؽ  ألٔٗ ثبدلؼّىصَخ، وِٓ سالي ارضبػٗ ادلىاػٌ ٌزج
ب دبؼغفاخ عة  ِٓ اٌـّبء، فىبْ ثضء اٌشغاعح اٌيت أٔبعد ط٘ٓ اٌجشغَخ وٍه

 اٌجشغَخ اٌظٌ جبء ٌُمُُ يف وؿغهب.
ذلظا طبعد ِؼّىصَزٕب ثبؿُ اِة واالثٓ واٌغوح اٌمضؽ، ثٕاىع ِاب،   
ارببصًا ؿغَِّب ثبدلـُخ يف اِة ثبٌغوح، ٔمجً فُٗ ٔفؾ اٌمىَّح اٌيت ػٍّذ ػًٍ 

 اؿزؼالْ ادلـُخ يف األعصْ دلؼغفزٗ واٌشهبصح ٌٗ.
 قىَّة املعًىدَت:

ص يف ادلفهىَ اٌغودٍ اٌؼٍٍّ رلاغَّص ئجاغاء عمـاٍ    ئطْ، ٌُؾ اٌؼّب
ودـت، ثً ٘ى لىَّح وعؤَب وشهبصح دىت آسغ ٔـّخ يف احلُبح، ئهنب ثضاَاخ  

 وجضاَخ األعصْ، الثض أْ ُرشَزُ ثبٌظٍُت واٌمُبِخ.
وئْ وبٔذ ِؼّىصَخ ادلـُخ لىَّح الؿزؼالْ ادلـاُخ وثاضء اٌغؿابٌخ،    

ْ وفؼً ٌٍّؼغفخ وثضء اٌشهبصح دىت فّؼّىصَزٕب ٍ٘ لىَّح لجىي ٘ظا االؿزؼال
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 !!«وأٔب عأَذ وشهضد»اٌظٍُت 
 املسُح يف يعًىدَتُا:

فاْ وبْ ادلـُخ لض اؿُزؼٍٓ ٘ظا اٌُىَ ٌٍّؼّاضاْ وّشٍِّاض ؤابصي    
ثظىعح عؤَىَخ غبَخ يف اٌؼّك، وذًّ اهلل اٌظٌ َغفاغ سغُاخ اٌؼابمل!!    

ٌظٌ ثضأٖ ادلـُخ يف فبٌىُٕـخ، وثبٌزبيل وً ٔفؾ أَضًب، رؼُِّض اٌُىَ خلالطهب ا
ًَّ اإلذلٍ اٌغافغ سغُاخ   -األعصْ وأهنبٖ ػًٍ اٌظٍُت، وّب عآٖ َىدٕب  احَل

. ألٔٗ دلب غـً َىدٕب احلًّ ثُضَاٗ ثبٌزؼُّاض   «ثضاَخ وهنبَخ ِؼًب» -اٌؼبمل 
 أفزذذ ػُٕبٖ فغآٖ ِظثىدًب ػًٍ اٌظٍُت عافؼًب سغُخ اٌؼبمل وٍٗ.

ٔفـٗ لبئًّب يف ِؼّىصَزهب ِغزـاًل ٘ىظا رغي اٌؼٌن ادلفزىدخ اٌُىَ ادلـُخ 
وِظثىدًب ذلب!! ورـزّض ِٕٗ لىح شهبصح وشهبصح َىدٕب، ثً ورـزمجً فُاٗ  
 ،ٍّ اٌغوح اٌمضؽ وِـغَّح اِة اٌيت طبعد ٌٍّـُخ وظهِّ ًِناٍس ٌٕب، أثض

 ألٕٔب واعصىْ ِغ ادلـُخ هلل وً أٔؼبَ اهلل ثبٌزجين!!
 عُد املسحت:

ُّ ضٖ ربذ َض َىدٕب اٌىب٘ٓ اثٓ اٌىاب٘ٓ،  ٌمض اضلىن ادلـُخ وغمؾ ذب
ٍِّهب، داىت رشازغن    فبضلضع اٌغوح اٌمضؽ ِٓ اٌـّبء ٌُؼًّ ادلـذخ وَى
ِـذخ اٌىهٕىد اٌغمـٍ ِغ ِـذخ اٌىهٕىد اٌـّبئٍ دلـاخ لاضوؽ   

 اٌمضَـٌن إلػالْ أػِٕخ اخلالص ورىًُّ وً ثغ.
ٌٕاب  اٌُىَ ٔـزمجً يف ٘ظا اٌؼُض لىَّح ٘ظٖ ادلـذخ اٌفبئمخ اٌيت طابعد  

ثبدلًناس ثشغوخ ادلـُخ، دلـخ اٌغأؽ واألػضبء ووً اجلـض ٌٕظًن ٍِىواًب  
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ووهٕخ ِؼٗ، وٌزٍجؾ اخلٍُمخ اجلضَضح يف َىَ ػُض٘ب اوزّبي هببئهب وهتٍٍُاهب  
 !!«ػّبٔىئًُ ئذلٕب يف وؿغٕب اِْ دبجضٖ ورلض أثُٗ»ثبؿزؼالْ سلٍِّظهب فُٕب 

 عُد انطهازة:
بعرٕب، فبٌُىَ أسظد اٌجشاغَخ طاه    ضلٓ ٔؼُِّض يف ػُض اٌغغبؽ ػُض عه

ُِغزـاًل يف األعصْ اؿزؼضاصًا ٌٍظاٍُت،    ًَّ رغهًن٘ب اٌـغٌِّ، دلَّب ٔاؼي احل
 طبئغًا فظذًب ٌٍؼبمل وٍٗ.

ضلٓ ٔؼُِّض يف اٌغغبؽ ػُض اوزّبي ثغٔب، فبٌُىَ أسظٔب ِاًناس ارضابػٕب   
ادلـاُخ:  اٌـّبئٍ ثادٕبء عأؽ ادلـُخ ربذ َض ادلؼّضاْ ادلزِّّٕغ ئػاء ئطغاع 

ًِّ وً ثغ» (. ٘ظا ٘ى 16: 4)ِذ  «امسخ اِْ. ألٔٗ ٘ىظا ٍَُك ثٕب أْ ٔى
ثغ ادلـُخ اٌفبئك اٌظٌ أسفً ؿغ ال٘ىد االثٓ، وال َؼاي خيفُٗ، ػٓ وربَبء 

 !!«يف وؿغىُ لبئُ، اٌظٌ ٌـزُ رؼغفىٔٗ»اإلٔـبْ وػجغفزٗ اٌؼمٍُخ 
 انرب األصغس وانرب األكرب:

ين عأؿٗ ٌُمجً ػّبصًا ِٓ ئٔـابْ! و٘ىاظا   وبْ اٌرب ػٕض ادلـُخ أْ حي
ؿٍَّّٕب ِجزضأ اٌجبة اٌضُِّك!! ... فبجلـض ادلمضَّؽ اٌظٌ اضلىن واعرضً ثغـً 
ادلبء ثُض ثشغ ٘ى ٘ى اٌظٌ َٕبي اٌمىح وادلـغَّح ٌُزشضَّت ثبٌضِبء فضَخ ٌىاً  
ًَ االرضبع دىت ادلىد، ٔبي اجملض ثبٌمُبِخ وأػغً احلُبح  طٌ جـض. واٌظٌ َلِج

 ثضَخ ٌٍٕبؽ وجٍؾ ػٓ ديٌن اٌؼظّخ يف األػبيل!األ
َب ٌٍـّفىُٔخ اٌؼجُجخ، وَب ٌٍـغ ادلظً٘ اٌظٌ َغثظ ثاٌن ئدٕابء عأؽ   
ادلـُخ ربذ َض َىدٕب وئدٕبء عأؽ ادلـُخ ربذ َض اهلل ػٍاً اٌظاٍُت!!   
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فىأْ ادلـُخ َشًن ئٌُٕب يف َىَ ػّبصٖ: أْ اٌظٌ َـزغُغ رىًُّ اٌرب األطغغ 
ًِّ اٌرب ربذ َض األلً وٌشغ وٍخ ِغ األدمغ، ٘ى ودضٖ اٌظٌ َـزغُغ أْ َى

 األورب يف شغوخ ادلـُخ ربذ َض اهلل اٌمضَغ دلًناس احلُبح األثضَخ.
 عُد يمء انسوح وَسك اجلسد:

َىَ اٌغغبؽ َب أدجبئٍ ٘ى األطً وادلٕجغ ٌـغ ُِالص اٌجشغَخ اجلضَضح. مث 
ـُخ ثابٌغوح ثؼاض   ٘ى ؿغ اٌـٍىن واجلهبص ٌٍذُبح األفضً، ٌمض الزُض ادل

َّه  اٌؼّبص ِجبشغح، و٘ى شلزٍئ ِٓ اٌغوح اٌمضؽ ٌُجغَّة. فظبَ وؿهغ ورٕ
وجب٘ض ثبجلـض و٘ى شلزٍئ ثبٌغوح اٌمضؽ، فىضاغ راضثًن اٌـاٍىن ئػاء    

 «٘ظا اجلٕؾ ال خيغط ئال ثبٌظالح واٌظاىَ. »دغوة اٌشُغبْ ٌجين إٌىع: 
 (91: 18)ِذ 

ء واٌشهبصح، فهى ػُض اٌزضثًن فبٌُىَ ئْ وبْ ٘ى ػُض ِـذخ اٌغوح ًٌٍّ
 واجلهبص ثبجلـض!!

وئْ وبْ ٘ى ػُض لّخ اٌغؤَب ٌؼٌن اإلٔـبْ وأطٔٗ: اٌـاّبء ادلفزىداخ   
ِّض!! فهاى   واٌغوح ادلٕذضع وطىد اِة َؼٍٓ ِٕزهً ؿغوعٖ ثبالثٓ ادلزج
ػُض ئدٕبء اٌغأؽ، لّخ االرضبع، ووّبي وً ثغ اٌظٌ طٕؼٗ ٌٕاب ادلـاُخ   

 ٔفـٗ وّٕىطط َُذزَظي!!
 (1535)َُاَس 



 

435 

 
 األردن يف املسيح عماد

 اهلل ملكوت واستعالن

 «اٌمذٍغني لذوط ِغر»
 «ٍضوي ٌٓ ِا أتذً ٍِىوخ ٍِىوذٗ»

، وٕوى  (1)يَُالدى آخش وـهًد حلٌ زُط ٍغدسش يف خدلغُك ٍُالد يف سؤَْد
 زغودؿص  يف خْسع هيً ىيْدط خهلل لنٌ زذء ؤٌ ،«اهلل ٍِىوخ»خععوالُ 
 خفُوص  هلَص ويف خدلزود، ظنب هيً ادلضطدع اٌطفً ٘زا وثغاطح شذَذش
 مُو   ٕوزخ  خىوزسٌ دبُالدٕد ٍويْص وٌذذٗ، اٌيت اٌعزساء مولَص بهفدصَص
 دلينوىض  فوى   ٍِ ـذَذ ٍِ خإلّغدُ ىُىىذ خهلل زشوق خىسششَص عُعخَظر

 مجوُالً  عوهالً  ٍذخاًل سؤَْد، مَد كشوفٔ، زنو خدلغُك ٍُالد فندُ!! خهلل
 خدليىمُص، ّٔذخَدٌٕ وخّٓىط زإّدشُذٕد، خدلالجنص ؤلدؿعٔ خهلل، دلينىض ٍسهفًد
 .ؤسػٍ ٍينىض ىنو خىفدجق زغشّْٕد وخىوزسخء خدلفشلص، زسشدسهتٌ وخىشهدش
 َوذ  ٍِ َعقسَّو بر ٍغُمًد، خدلغدسش ٍىىىد َُغعويِ خْسدُ يف خىُىً رخىوٕ
 ٍِ وظْقض ٕى ىُضَذ خىْسىَّش، ٍغمص قدؿسص وؤهلَهٌ خىقذمي خىوهذ ؤّسُدء شآٔخ
 خىوشوق  وليوىه  خدلفعىلوص  خىغَدء ٍِ َعقسَّو وخلذ وزأُ ش،ّسىَّ مو زوذٓ
 خىذٕىس مو ىذي خحلده يف فُعغعويِ فى ، ٍِ مَيل خىقىش، ٍغمص خىقذط

                                                   
 ، يف ٕزخ خىنعدذ.“خدلُالد يف خىىـٔ غري خدلْلىس”خـن ٍقده: س( 1)
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 «.ُعشسُض زٔ خىزٌ خحلسُر خزين ٕى ٕزخ» :خدليل خدلغُك خإلّغدُ ٕزخ ٕىَص
 (11: 3 ٍط)

َّن وٕنزخ ً  ظعىَؿ لفيص ىعظْن خْسدُ يف خىشذ هَدد كشوف ظعف  هيو
ٌ  مسدوَوص،  دبغمص خىذٕىس ٍيل دلغك خىسششَص هشفعٔ ٍغعىي ؤهيً  ىوُمن
 وظوشدّْد  ميهد خخليُقص ظغَؤ زْـق ّفغٔ خهلل وزةهالُ خىْدط، زني خهلل لنٌ
ٌٍ، مَد وخْسُع، خىغَدُء ؤطذخَءٓ ِ » خىغوشََّص  ًطفعٔ ـهدسخ ٍويْد زقغ  خزو
ََّيط زٔ خىزٌ( 33: 1 ىى) «خىويٍ  موو  - غدُخإلّ ضلى ٍِ خهلل ٍغشَّش ظن

 !!فُٔ خدلعسًَّْ - خإلّغدُ
 خىُوىً  ٕزخ هِ خدلعنيَِّني ٍىمر ّظدلر ؤُ خْلسدء، ؤَهد ىْد، َيز وخُِ
 خىشوق ٍِ خدلغىقني خّْسُدء ٕاالء خهلل، زفٌ خىْدؿقني ٍعْىهص، زـش  خهلل زنالً
 زىىظ خىقذَظ َقىه مَد - ّذسك ىنٍ فُٔ؛ خهلل عش إلهالُ وقىَّظٔ خىقذط
 وخىوَق وخىوشع خىـىه: خىقذَغني مجُن ٍن خهلل ٍينىض دَُظٍق - خىشعىه

 !!وخالسظفدم
 :خىْيب دخود ٍِ فْغَن

 خْسدُ، يف متَّ ٍد ظظ  ٍضخٍري - 1
 .خىفدجقص خإلذلُص وٍغمعٔ خْزذٌ ٍُينٔ ظظ  ٍضخٍري - 3

 :اّسدْ يف متَّ ِا ذظف ِضاِري - 1
 (:2 ِضِوس)

 !!ٍقذعٍ سوـ طهُىُ هيً ٍٔنٔيٍَ ُطِمَغٍَ قذ ؤّد»+ 
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 ،(خِيت خدلينىض=  خهلل لنٌ) خىشذ قؼدء ـهص ٍِ ُؤخرب بين
 يف خىعفغُّوذ ) وىذظل خىُىً وؤّد ،(دخجَص لدىص) خزين ؤّط ىشيب خىشذ قده
 ،(خىضٍدُ ٍوء

ٌٍُْ فُإهـُل خعإىين  ٍينوىض ) ىَل ٍُينًد خْسع وؤقدطٍ ىَل، ٍريخؼًد خ
 .«...خْسع شلدىل مو هيً خدلغَُّد شخض يف خهلل

 خىغوَدء  ٍِ خِذ طىض هني ٕى ٕى خْلسدء، ؤَهد خدلضٍىس، ٕزخ ؤىُظ
 زدىشوق؟ خدلَغىق ٕزخ ٕىََّص ٍويًْد خدلغُك، هَدد وقط خْسدُ هنش هيً

 خزين ٕى ٕزخ: )خىوَدد وقط خىغَدء ٍِ خىظىض=  !(اتين أَٔد): خدلضٍىس
 (.خحلسُر

: خىوَودد  قطو خىغَدء ٍِ خىظىض=  (ٌِىٍَِِ ُدِسَغَِ لذ أٔا): خدلضٍىس
(َّ  (.اٌمذط اٌشوذ عٍَٗ وز
 (:22 ِضِوس)

 جبوربوض  (لذعهٗ  مساء ِٓ ٌٗ ٍغردَة: )ِغَسٗ خمِّض اٌشب»+ 
 «.دئُْ خالص

 :اٌعّاد
 ...«. لائاًل اٌغّاء ِٓ وطوخ...  أفرسد لذ اٌغّواخ وئرا»+ 

 (:21 ِض)
 خهذِّا،  ٍثرهجح  ال وَف وخبالطه لٔيخدَل َفشق زقىَّظل سذ، َد+ »

 .!!«ئتشٍض ِٓ ذاخًا سأعٗ عٍي وضعَد
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 :اٌعّاد
 «.ُعشسخ تٗ اٌزً خحلسُر خزين ٕى ٕزخ»+ 
 .!!«عٍَٗ فاعرمشَّ اٌغّاء ٍِ ّدصاًل خىشوق سؤَط»+ 

 (:45 ِضِوس)
 .«سفمائه ِٓ أوثش» «االترجاج تذ٘ٓ» «ئذله» «اهلل ِغسه»+ 

 :اٌعّاد
 «.احلثَة اتين» «ُعشسخ تٗ»...  «اٌمذط اٌشوذ»+ 
 ادلٍىوخ، عٍطاْ هٍِادَل ادلغَر ذغٍَُ

 :واجملذ ٌٍخالص اّسع مماٌه وً عٍي وادُلٍه واٌذٍٕؤح ٌٍمضاء
 (:72 ِضِوس)

َّ أزىاِه أعِط اٌٍجُ»+   اٌغهّاء  يف عٍطاْ وً ئيلَّ ُدفع»=  «هٌٍٍِ
 (12: 32 ٍط) «.اّسع وعٍي

 (14: 11 َى) «.يل ٘و ٌِب ِا وً»=  «هٍِادَل التٓ وتشَّن»+ 
 خىلود،،  ٍغسك خىسدجظ، خيِّض ىيَغنني، ٍمضٌ خىشور، ٍذٍٓ»+ 
 دييول » ،«خىقَش َؼَمو ؤُ وبىل...  خىشَظ دخٍط ٍد خيشىّل»
 ظقذٍص، َشعيىُ ٍيىك» ،«خىربَص ؤٕو ىٔ ذبؽى» ،«خْسع ؤقدطٍ بىل

ٌٍُْ مو» ،«خدليىك مو ىٔ َغفذ» ،«ٕذَص َشعيىُ ٍيىك  ظعوسَّوذ  خ
 خيِّض» ،«ىٔ ٍُوني ال ٌخىز وخدلغنني خدلغعغُػ خىفقري ٍٕدٌِّ» ،«ىٔ

 ،«دخجَودً  ّخٍهٗ  ٌٍُظِّ». «هُُْٔ يف دِجُ وٍُىَشَ خىفقشخء، ؤّفظ
 وٍرثاسووْ خىشَظ، قذَّخً اٌذ٘ش ئىل امسٗ َنىُ» «ٍثاسوٗ وٍٗ اٌَوَ»
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ُُِّ وً» ،«تٗ  .«رلذٖ ِٓ وٍجا اّسع ومترٍئ» ،«ٍطوِّتؤٗ ا
 بىل خدلضٍوىس  ٕزخ َُْغسى ىيَضخٍري وخىشُّشَّخق خىذخسعني مجُن ؤُ ّاللق

ِ . دخود خزِ عيَُدُ ظْظُر لفيص ً  دخً دخود ال وىنو  وال خىشوَظ  قوذَّخ
 ؤو خىرٓب ؤو زدىوذه لنٌ رخك وال ٕزخ وال خىقَش، خػَمو لىت زقٍ عيَُدُ
 وُدفْد، وٍدظد ّدقظني، فُىـذخ زددلىخصَِ ُوصّد ومالمهد خّْفظ، صلًَّ ؤو خيَّض

 ّغو ٍِ ـدء خدلغُك ؤُ ّغفو ؤُ نِدي ال مزىل. وخىعشخذ خىذود وؤميهَد
ّْو خْزذ، بىل دخود مشعٍ هيً ىَُيل خجلغذ لغر دخود  ٍود  موو  ىُن
 خىىخػك ٍِ ؤطسك ىزىل وٍينىظٔ، خهلل حلغدذ ّغئ ومو دخود هْٔ هفض
 وَْمظوش  خحلقُقوٍ،  طودلسٔ  ٍغعىي بىل خدلضٍىس ٕزخ َشظفن ؤُ وخحملعٌَّ

 ؤُ - خدلضٍوىس  ٕوزخ  وخقن ٍِ - َغعمُو خىزٌ خدلغَُّد، ٍُيل يف زدىؼشوسش
 !!«رلذٓ ٍِ ميهد خْسع وىعَعيث»: خىسشش ٍغعىي هيً َُمغر
ٍ  زدىْـق خىغيـدُ وظغيٌُ وخدلغمص خىعْظُر لفيص ؤٍد  خإلذلوٍ،  خدلينو
 ٘و ٘زا ؤُ وشهذض سؤَط قذ وؤّد»: شهىد زشهددش وخػمص ميهد فندّط

 (35: 1 َى) «.اهلل اتٓ
ـًَ خهلل وسمحص ؤٍدّص خدلقذَّط، خهلل زذِٕ خدليل ٍغمص  ٍٕ، مَد ىٔ ُظو

 َظري ،(31: 23 ٍض) اخلظوطٌ أتاٖ خهلل َذهى خدطص، حيَئ خهلل خعٌ
 ؛(35: 1 َى) ىٔ ظشهذ خىغَىخض ،(33: 2 سو) مؽريَِ بخىش زني ِزنشًخ
 (.32: 13 َى)
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 (:89 ِضِوس)
 ٍغمعٔ، قذعٍ زذِٕ هسذٌ، دخود وـذض +
 شّٔ،ق َْعظر وزدمسٍ َؤ،ف وسمحيت ؤٍدّيت +
 أٔد، أيب ٍذعوين ٘و +
 خْسع، ٍيىك ٍِ ؤهيً ِزنشًخ ؤـوئؤَؼًد  ؤّد +
 .ٍنيؤ. دءخىغَ يف وخىشدٕذ +

 فهى. خدلغُك بىُهد وؤشدس زدىفوو سبَّط ميهد خىشهددخض ٕزٓ ؤُ وَُالَلق
 ؤزُؤ  ؤهَده هَو وؤّٔ خىقذط، زدىشوق خْسدُ يف خهلل ٍغمٔ وقذ دخود خزِ
 زْىم ؤزدٓ خهلل َذهى ومدُ ،(34: 11 َى) زُٔؤ زدعٌ وؤظً ،(31: 11 َى)

 وؤّؤ  ،(33: 11 َوى “ )بذلودً  ّفغٔ ـدهاًل” ،(33: 11 َى) خظىطٍ
 يف محيوهد  خىيت خجلذَذش( 12: 1 مى) ىيخيُقص ِزنشًخ طدس خٍْىخض ٍِ زدىقُدٍص
 شوهذض  خىغَدء وؤُ ،(14: 1 يت1) خْسزدذ وسذ خدليىك ٍيل وطدس ّفغٔ
 طووىدٓ  ويف ،(11: 3 ٍط) هَددٓ ويف( 3 - 2: 3 ىى) ٍُالدٓ يف ٍشخسًخ ىٔ
 (.11و 11: 1 ؤم)
 :اٌثشش ِغروى فوق وا٘ٓ هلل، اٌشذثح يف ِغاوً هٍَِِ
 (:112 ِضِوس)

 (.33: 4 َى) هلل ٍغدٍو خحلنٌ يف=  «ديُين هِ خـيظ ىشيب خىشذ قده» +
 «خىقذخعوص  ّٔودء  يف وظإىَّقط خىشئعدء هـدَد ُوٕسَط ٍُالدك َىً يف» +
 .ٍُالدٓ َىً ٍينًد قذخععٔ يف ِظوَُّ =

ٍَٓل ِزَل مٔحَيط ؤُ ٍْز خىشسدذ ّؼشش يف ذبيََُّط» +  يف وٕوى  ٍسدسمًد=  «ُؤ
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 (.53: 1 ىى“ )ؤىُظدزدض” خىسـِ
 ؤُ ظوَُِّ مدِٕ=  «خْزذ بىل خىندِٕ ؤّط سؤَٔ َغُّْش وىِ خىشذ ؤقغٌ» +
 .شوسٔ خـدَد حيَو
 .زششٌ ظغيٌُ زذوُ ومخش خبسض مهْىض=  «طدد  ٍينٍ سظسص هيً» +
ٌَّ ديُْل هِ خىشذ» +  قىي هيً خّعظدسٓ=  «غؼسٔ َىً يف ٍيىمًد ل
 .طيُسٔ َىً يف لىت خىشش

 خىْسىَص خإلشدسخض خزعذؤض ،ؤو هندَعهد زذخَعهد يف خدلضخٍري، صٍِ ٍْز ىُظ وىنِ
 دلوو   خجلدٍووص  خىظوفدض  ّٔزٓ «َهىٓ ٍغُك» خْسدُ ٍغُك هيً ظْـسق خىيت

 عفش يف ّقشؤ فْمِ. خىغَدوَص زددلغمص ٍوًد خىغَدجٍ وخىغيـدُ صخْسػُ خدليىمُص
=  قودعٍ ) ٍشعشم وال َهىرخ ٍِ( سجُظ - ٍيل) قؼُر َضوه ال»: خىعنىَِ
ٔٔ ٍِ( ٍذزّْش  سـودء  ٕوى  وَنىُ ،“شُيىُ” َإيت لىت( فخزَٔ زني ٍِ) ُطيس
 (خىغسوُُْص خىعشمجص هيً ٍوذىص( )11: 53 ظل) «.خىشوىذ خّعلدس

 :وـربئوظٔ خهلل زقىَّش خِيت خدليل هِ خىوذد عفش يف ّقشؤ ومزىل
 ىوُظ  وىنِ( خالععَشخس طفص ُِّْسَ خىضٍِ بىُٔ، ؤشري=  de…xw) ؤسخٓ» +

ِ ( مىمر) صلٌ َربص. قشَسًد ىُظ وىنِ ؤزدسمٔ خُِ،  َوقوىذ،  ٍو
 ٍوىآذ  ؤٍوشخء  َغمق بعشخجُو ٍِ خيشؾ( سجُظ - قؼُر) وـَُس

ٌِّ  (.خىغسوُُْص خىعشمجص لغر - 11: 35 هذ« )شُػ زين وحي
 خّٓىط، صلٌ وظزمشّد َوقىذ، ٍِ «(مىمر) صلٌ» ميَص الللْد فيى
ِ  سجُظ ؤو قؼُر» الللْد مث خهلل، زقىش فى  ٍِ ىّيت مسدوَص مةشدسش  ٍو
 خىشوور  ٍغوعىي  هيً سجُظ ؤو ٍيل ؤّٔ ىعىػُك مَشخدف ،«بعشخجُو
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 .خىْسىَّش بلندً ْدسمْد ؤَؼًد،
 زوإمؽش  خىشـودء  ٍيول  ظظىَش ٍِ عقعشذف خىْسىخض ظسعذت رىل وزوذ
 .(.ً.  151 عْص) ٍسدششش خىغيب قسو ؤٌ - بشوُدء صٍِ ٍْز وػىق،

 (:12 - 1: 11 ،7 - 1: 9 ،16 - 12: 7 ئشعَاء)
 امسهٗ  وذذعو اتًٕا، وذٍذ حتثً اٌعزساء ٘ا: آَص ّفغٔ خىغُذ َوـُنٌ» +

 .«عّأوئًَ
 وٍُذعي ورفٗ، عٍي اٌشٍاعح وذىوْ اتًٕا ؤُعَطي وٌذ، ٌٕا ٍوٌذ ّْٔ» +

 سٍاعهرٗ  ٌّٕوِّ اٌغالَ، سئَظ أتذٍِّا أتًا لذٍشًا ئذلًا ِشريًا عدَثًا امسٗ
ٌ  عٍي هناٍح، ال وٌٍغالَ  ٌَثثِّرهجا  ،ممٍىرهٗ  وعٍهي  داود وشعه

 ظظوْن  خجلْىد سذ غريش .اّتذ ئىل اُْ ِٓ واٌرب تاحلك وٍعضذ٘ا
 .«ٕزخ

َّ ؤطىىٔ، ٍِ ِظغ وَْسط َغًَّ ـزم ٍِ قؼُر وخيشؾ» +  عٍَٗ وحي
 سوق وخىقوىَّش،  خدلشوىسش  سوق وخىفهٌ، خحلنَص سوق اٌشب، سوذ
  خىشذ، وسلدفص خدلوشفص
 خْسع، ىسدجغٍ زدإلّظدف وحيىُ ىيَغدمني، زدىوذه ٍمضٌ

 شفعُٔ، زْفخص خدلْدفق وديَد فَٔ، زقؼُر خْسع ٍضشب
 ،ٔلقىَ ٍْـقص وخٍْدّص ِرَٕٗ، ِٕطمح اٌرب وَنىُ
 ،... خخلشوف نٍ خىزجر فُغنِ
ٍِّ مَد خىشذ ٍوشفص ٍِ سبعيث خْسع ُْ  خىسمش، خدلُدٓ ظغ

 وئٍهاٖ  ٌٍشهعوب  ساٍح اٌمائُ َغًَّ ؤطو ؤُ خىُىً رىل يف وَنىُ
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ُُِّ ذطٍة  .«ا
 خىووزسخء  آَوص : هيً خإلشدسخض زدىعشظُر خَِدض ٕزٓ يف ظعشمَّض وْٕدك
 اهلل» شَُفغَّ ٌخىز( شوسٔ ٍن خىشذ لؼشش) هَدّىجُو وخعٌ خدلُالد، وٍوفضش

ِ  خدلىىىد وهـُص ،(ىْد َىىذ= ) ىْد خدلُالد وّغسص دخجًَد، «ِعٕا  خىسشوش  مودز
ـًَ) ـًَ وال ٍْٔ ّدزوص خدلغُك وسجدعص ،(خزًْد ّو  هيً خىشجدعص) ؤلذ ٍِ ىٔ ُظو

ٌ  ؤٌ) هفُسودً  عُلو خمسٔ وؤُ ،(معفٔ ٌ  خالعو  زدىوفدجور  َوإيت  خىوز
ٌّْ) ٍشريًخ ،(وخدلوفضخض  ؤزًد ،(خدلقعذس خىىلُذ) قذَشًخ بذلًد ،(ىُصخْص خدلشىسش ٍع

 ،(خىشجدعودض  ىنو خىغالً ٍوـٍ) خىغالً سجُظ ،(خِظُص خىذٕىس ؤزى) ؤزذَِّد
 زودحلق  وشلينعؤ  هندَص، ال وىيغالً ،(لذود زال ظَْى سجدععٔ) سجدععٔ ىَْى
 -( وشووسٔ  خهلل زني دخجٌ خىعمدً هِ مْدَص) خِظُص، خىذٕىس وىنو خُِ وخىرب
ٌ  وخىقؼودء  ىيمنَص خىشذ سوق هئُ حيو لَُْد ظعٌ دليلخ ٍغمص  وخحلنو

 .وخىذَْىّص
 (:4 - 2: 5 إٌيب َِخا)

ِ  ّفوظ  ٍِ.( ً.  131 عْص خىغدٍشش عقىؽ قسو ظْسَّإ)  بشووُدء  صٍو
(151  .ً.). 

 ؤُ( خىووذد  يف) طوغريش  وؤّٔط ؤفشخظص( زُط) حلٌ زُط َد ؤّٔط ؤٍد» +
ً  يل خيهشج  ِِٕه( ؤّٔ بال) َهىرخ، ؤىىف زني( زلغىزص) ظنىين  اٌهز
 ىزىل اّصي، ِٕز اٌمذمي ِٕز وخماسخٗ ئعشائًَ عٍي ِرغِّطًا ٍىوْ
 ظيذ، لىت ظعَخَّغ خىيت صٍدُ َعٌ لىت َْعلشوخ ؤُ خهلل ذلٌ َوُِّْ عىف
 وَْلوش  َقو   وخىوشذ . بعشخجُو زين بىل بخىهتٌ زقُص َوىد ولُْحز
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 ولُْحوز  ٌ،بذلهو  خىشذ خعٌ رلذ يف فُغنْىُ زقىَّش، قـُؤ وَـوٌ
 (خىغسوُُْص خىعشمجص لغر ٍوذَّىص) «.خْسع ؤقدطٍ بىل لىت َىَُولَّ
 خىوْيب  ٍُخود  َظىّْسٓ خِيت خدليل ٕزخ ؤُ خّعسدْٕد، َغعشهٍ ٍد ؤٌٕ وْٕد
 سلدسـؤ »: رخظٔ َهىٓ اهلل عٍي ئال ذٕطثك ال ترعثرياخ ىيوقو فدجقًد ظظىَشًخ

 زدىشغٌ ىٔ زششَص زظىسش ٍُخد خلعفدف ٍِ زدىشغٌ ،«اّصي ِٕز اٌمذمي ِٕز
 .رىل مو ٍِ
 (:8 - 5: 33 ئسَِا)

 (.خىضٍدُ ٍِ زقشُ بشوُدء صٍِ زوذ. ً.  131 عْص خىغدزن خىقشُ يف ظْسَّإ)
 ٍِهه،  فٍَّه تشٍّ، غظٓ ٌذاود وُألَُ خىشذ، َقىه ظإيت، ؤَدً ٕد» +

 ٍجهورا،  خيٍهض  ؤَدٍٔ يف خْسع، يف وهذاًل لقًّد وَُفشٌ وَْفك،
 اٌشب أّثَاء يف تٗ ٍذعؤٗ اٌزً امسٗ و٘زا ًٍْد،آ بعشخجُو وَغنِ

 خىعشمجوص « ).زدس ؤو طدد  َهىٓ خىشذ=  kÚrioj Iwsedek=  تشُّٔا
 (خىغسوُُْص هيً ٍوذَّىص

 (:23: 34 زضلَاي)
 .(.ً.  421 - 111 عْص ٍسدششش بسٍُد خىْيب زوذ ظْسَّإ)
 وٕوى  دٕود َشه ٕى دخود، هسذٌ فريهدٕد وخلذًخ، سخهُِّد هيُهد وُؤقٌُ» +

 يف سجُغودً  دخود وهسذٌ بذلًد، ذلٌ ؤمىُ خىشذ وؤّد سخهًُد، ذلد َنىُ
 «عالً ههذ ٍوهٌ وؤقـن ظنيََّط، خىشذ ؤّد. وعـهٌ

 خذلُنوو  وطو   يف 52 بىل 51 ؤطمدق ٍِ خىْيب لضقُده َْشغو مث
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 .خىقددً خىندِٕ َقَُٔ ؤُ خدلضٍن خجلذَذ
 هذَذش، زإوطدف خِيت هِ - خّقـدم زال - خىْسىخض خؾ َغعَش ٕنزخ

 خىْسوىخض  ٕزٓ يف خىوفُر وىنِ. سخهٍ بىل مدِٕ بىل سجُظ بىل ٍيل ٍِ
 وخدلشعشهني، خىشئعدء وهندَص خدليىك، هندَص: مْهدَص دخجًَد َإيت خدلغَُّد ؤُ ميهد
 بىل عُمنٌ خىزٌ خىىلُذ خدليل عُنىُ فهى. خىشهدش وهندَص خىنهْص، وهندَص
 ههوذ  طدلر فهى ؤلذ، زوذٓ ٍِ شعشمَ ال خىزٌ خدلشعشهني وهندَص خْزذ،
ٌ  “اٌوزَذ اٌوازذ” اٌشاعٌ و٘و َُْقغ، ال خىزٌ خْزذٌ خىغالً  ال خىوز
 خدلينوىض  ىْىهُص ـذِّخ وخػمص لذودًخ َشنِّو ٕزخ مدُ. سهدش زوذٓ َنىُ
 ظدً بذلٍ خالشعشخم وؤُ صٍين، غري ؤزذٌ ٍينىض ؤٌ خىضٍدُ، هندَص ؤّٔ خِيت

ُِّّد وىُظ ومدٍو،  وىُغوط  سولُوص  خىشهدَص وؤُ ظغُريٓ، ؤو ظوذَئ دينِ بّغد
 .دُّىَص

 (:13: 6 ؛7و 6: 4 ؛12 - 8: 3 ؛12: 2 صوشٍا)
 .(.ً.  412 عْص ظْسَّإ)

 صمشَد وَشزؾ وخحلىخدغ، وخدلىخقن خدلودين ىعمذّْد ـذِّخ خىشئَد ظقعشذ وْٕد
 .ؤَؼًد ومندِٕ مشعُٔ هيً مَيل خدلغُك زني

ٓ  آيت ٘أٔهزا  ْين ُطوهُى  زْوط  َد وخفشلٍ ظشٍََّّ» +  يف وأعهى
 .«خىشذ َقىه وعطِه،

 .«... اٌغظٓ تعثذً آيت ٕإّزخ ْين... » +
 .«وازذ ٍوَ يف اّسع ذٍه ئمث وأصًٍ» +
 حتد لشٍثٗ ئٔغاْ وً ٍٕادً - خجلْىد سذ َقىه - خىُىً رىل يف» +
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 .«!اٌرَٕح وحتد اٌىشِح
ِِ - خجلْىد سذ قده - زشولٍ زو زدىقىَّش وال زدىقذسش ال» +  ؤَهد ؤَّط ٍَ

 زني خىضخوَص لفش فُخشؾ عهاًل، ظظري ،(3)صسزدزو ؤٍدً .خىولٌُ خجلسو
 .«ىٔ مشخٍص مشخٍص خذلدظفني

 ُٕنوو  وَوسين  َْسوط  ٍندّٔ وٍِ ،خمسٔ خىغظِ ،خىشـو ٕىرخ... » +
ً  وَعغيَّؾ وجييظ خجلاله وحيَو خىشذ ُٕنو َسين فهى خىشذ،  هيو
 زُْوهَد  خىغالً ٍشىسش وظنىُ مشعُٔ هيً مدًْٕد وَنىُ مشعُٔ،
 .«ميُهَد
 هِ ظن  ال وخىْسىَّش، خىشئَد ٕزٓ ربقُق ٍوء يف خُِ ظوُش بر وخىنُْغص

: ٍغدء ومو طسدق مو مأَص فُْد َعمقَّق خىزٌ صمشَد ّٔعدف َىٍُِّد خإلّشدد
 [.خىقذط وخىشوق ؤزُٔ ورلذ دبفذٓ خُِ وعـْد يف هَدّىجُو]

 خىضَعىُ، ؤو خىْخُو عىخء شفش،خى ؤغظدُ ٍِ ؤَؼًد خىنُْغص خزبزض مَد
 .ٍْدعسص مو يف «خىغظِ هسذٌ» خدلغُك خعٌ بىل عشَّْص بشدسش
 يف َىلْود،  خىقوذَظ  حبغر خإلصلُو رمشٕد هيً فُإيت وخىعُْص، خىنشٍص ؤٍد
 !!خّْسُدء يف خدلزمىس خدلوَُِّ خدلغَُّد َىً رلٍء بىل مةشدسش وفُيسظ، ّؽْدجُو لددؼص
 بر عوشَّٓ،  خدلغُك مش  فقذ خىْيب صمشَد شَٓزم خىزٌ خذلُنو زْدء ؤٍد
ٌ  - خىنُْغص ؤٌ - ـغذٓ ُٕنو َقظذ صمشَد فٌ هيً خىىلٍ مدُ  خىوز

                                                   
ؤٌ  “زدزوو  -صوس ”ربَو غري خالعٌ ٍوًّْ آخش وٕى  “صسزدزو”َُالٔلق خىقدست ؤُ ميَص ( 3)
 .“غظِ خىغيب”ظوين ؤَؼًد  “صسزدزو”. ؤٌ ؤُ ْٕدك ظالهر زدْىفدف زذَوًد. فنيَص “فشن ؤو ّسط”
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 .ؤَدً ؼالؼص يف خدلغُك زْدٓ
ٌٓ خزعذخء ٕى وصمشَد لضقُده ٍِ مو ّسىَّش يف َهَْد وخىزٌ  خىىكُفوص  ػ
 قسوو  دٍو  ؤّسُدء ىذي خىْسىٌ فدىعقيُذ. ىيَغَُّد خدلينُص خىىكُفص ٍن خىنهْىظُص
 خدليل ضلى ٍِ وخىقؼدء وخىشجدعص خدليىمُص هيً فُٔ ٍْظسِّد خىعشمُض مدُ خىغيب

 خىويت  خىفذخجُص خىنهْىض زىكُفص خىعْسا زذؤ خىغيب ؤؼْدء وىنِ. خِيت خدلخيِّض
 خدلخيِّوض  مهْىض طىسش خععىىف فسوذٍد خىْيب، صمشَد فٌ هيً خِيت ىيَيل
 :ٍْعظش مَيل َظفٔ زذؤ خِيت
 ٍينٔل ٕىرخ. ُؤوسشيٌُ زْط َد خٕعفٍ طهُىُ، خزْص َد ذِّخـ خزعهفٍ» +

ً  محودس  هيً وسخمر ودَن وٍْظىْس، هددٌه ٕى بىُٔل، َإيت  وهيو
 (3: 3 صك) «.ؤظدُ خزِ ـمش
 ويف وٍْعظوش،  مودده هلَعٔ يف خدلغَُّد َظ  خىىلٍ ؤُ ْٕد وَُالَلق

 !خدلعىخػوص خىذخزص َشمر مىدَن ٍوًد خظؼدهٔ
 مدُ ؤُ فسوذ وخىنش ، خىىػىق يف خىْسىَّش وظعقذًَّ دخىشئَ ظعقذًَّ وٕنزخ

 زغيـدُ، وخييِّض ىيَغدمني َقؼٍ خىزٌ خدلضخٍري، يف“ خدليل” خِيت خدلغَُّد
 ىسودط  َيسظ مشخهٍ هسذ ُٕحص ويف ٍغنًُْد ّفغٔ ٕى َسذو صمشَد يف زٔ بر

 .«اٌمٍة وِرواضع ودٍع ّين ِين ذعٍَّّوا»!! خىشهُص
 (:27 - 22: 9 دأَاي)

 (.ظقيُذَِّد - خدلُالد قسو خىغددط خىقشُ)
 خدلقذَّعوص  ٍوذَْعل  وهيً شوسل هيً طَُٔؼُق ؤعسىهًد عسوىُ... » +
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ً  تاٌرب وٌَإَذي خإلمث، وىنفَّدسش خخلـدَد وظعٌَُ خدلوظُص ىعنَُو  اّتهذ
 .«... اٌمذٍغني لذوط ودلغر وإٌثوَّج اٌشؤٍا وخلرُ

 فُهد ّْوٌ مْد خّْسُدء، شدوطف زني خجلىىص ٕزٓ يف خىشلده ضلؾ ْٕد وبىل
 وخىشوق خْسدُ، هنش يف متَّ خىزٌ ٕزخ هيً ٍغيَّـص وؤّىخس ذلد لظش ال زشئي
ٌ  ٍينىظٔ هيً ُظىّْؾ ؤُ َىً خىشذ، ٍغُك هيً وٍغعقشّّ لدهٌّ خىقذط  خْزوذ
ٌ  خحلسُور  خزوين  ٕى ٕزخ» ؤُ ٍويًْد خىغَدء ٍِ خِذ زظىض  زؤ  خىوز
 !!«ُعشسُض

 (1982 ٍٕاٍش)
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 احلياة إىل املوت من عبور املعمودية
 :ودفىً ادلسُح مىد يف كبشتشاك ثبنتغطُس ادلؼمىدَخ
 وزؼبج   ادلبء، ربذ وٍٗ اجلغُ أغّبس ؤو اٌشؤط، دىت اٌىبًِ اٌزغغُظ

 اهلل ػمىثخ ربذ ثبدلىد اإلسادٌ اإلٔغبْ ولىع دبضبثخ ٘ى ادلبء، يف اٌذفٓ ػٓ
 اإلٔغبْ طٕؼهب اٌيت اخلغبَب ثغجت ،(22 - 20: 3 ثظ1) اٌغىفبْ ثشعُ
 ٘بزا  ْْ وٌىٓ. اٌزشاثُخ عجُؼزٗ يف ؤزبئجهب وآصبس٘ب دوافؼهب وسس واٌيت
 فببدلىد  فُٗ، ووبشزشان ودفٕٗ ِىرٗ ؤعبط وػًٍ ادلغُخ اعُ يف ٘ى اٌذفٓ
 ٌٍذُببح  اٌمُبِخ يف ششوخ َُٕشئ وثبٌزبيل اٌغبٌفخ، اخلغبَب ػٓ ٌٍزربَش َظجخ
 ثئػغببء  مث. جذَبذح  خلٍُمخ ٌإلٔغبْ جذَذًا ُِالدًا َُٕشئ ؤٌ خغُخ؛ ثال

 سودبُٔبخ  اجلذَبذح  اخلٍُمبخ  رظ ( ثبدل وْ ؤو اٌُذ ثىضغ) اٌمذط اٌشوح
 .ثبدلغُخ وِزذذح

 ٍ٘ رىىْ اٌمذط، اٌشوح ودبٕذهب واِة، ادلغُخ اعُ يف فبدلؼّىدَخ
 اجلذَبذ،  اٌؼهذ وأَخ سؤعًب اهلل ِٓ ٌٗ ادلّٕىدخ ٌإلٔغبْ اٌُؼظًّ ادلؼجضح

 طبىسح  ػًٍ اٌمذوط ثشودٗ خٍمزٗ إلػبدح ثبإلٔغبْ اهلل َشرجظ فُهب اٌيت
ٓ  ؤسضُخ خٍمخ ِٓ خٍمخ، إىل خٍمخ ِٓ ٌ فؼٗ ِغُذٗ،  إىل اٌزبشاة  ِب
 اإلٔغبْ ٌُزغَُّش ،«اٌغّبء ِٓ» ،«فىق ِٓ» ،«اٌشوح ِٓ» مسبئُخ خٍمخ
ٓ  اٌيت ثٕىََّزٗ ػىع اإلٔغبْ وٌُمجً ادلغُخ، شىً إىل آدَ شىً ِٓ  ِب
 ثببٌرب  ِؼبٗ  واحلُبح اهلل ثٕىََّخ إىل وادلىد، ٌٍضِٓ واخلبضؼخ غبدثبٌف آدَ

 .اْثذَخ ٌٍذُبح واحلك واٌمذاعخ
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 :ادلؼمىدَخ مفبػُم
ِٓ وً َغبٌتاٌشعىي  ثغشط اٌمذَظ  اٌزٌ اٌفغبد ِٓ ثبذلشوة اػزّذ َِ

 ٔغٍ لذ» ؤٔٗ َُؼزرب فئٔٗ وإالَّ ثبجزهبد، اٌفضبئً ودبّبسعخ ثبٌشهىح، اٌؼبمل يف
 ادلؼّىدَبخ  َؼبٌُبخ َف رزضبخ  وٕ٘ب(. 9: 1 ثظ2) «اٌغبٌفخ غبَبٖخ رغه 
 ؤػُٕٕبب  ُٔظت رىضغ إِب فبدلؼّىدَخ ؛«انسبنفخ خطبَبي تطهري»: ذَذجثبٌز

 اٌيت عىاء -( اٌغبٌفخ) اخلغبَب مجُغ ِٓ ٌٍزغه  لىَّح وِظذس عهبسح وّٕجغ
ُْوىل ثبٌٍؼٕخ آصبس٘ب وسصٕب  فٕفمبذ  ب٘بٕٔغب  وإِب - ثئسادرٕب ػٍّٕب٘ب اٌيت ؤو ا
 .اٌزغه  العزّشاس اجلهبد ػًٍ ولذسرٕب عهبسرٕب ِٕٗ ٔغزّذ اٌزٌ ادلظذس
ً  اجلغذ وعخ إصاٌخال » ؤهنب ادلؼّىدَخ يف اٌشعىي ثغشط َشي وّب  ثب
 فُٕبب  ُرٕشئ ادلؼّىدَخ ؤْ ؤٌ(. 21: 3 ثظ1) «اهلل ػه صبحل ضمري سؤال

 اهلل ؤِببَ  ىلىفٌٍ ِغزذمني ؤو لبدسَٓ جيؼٍٕب اٌزٌ ادلغهَّش اٌضّ  إدغبط
 .داخٍٍ ٌىَ ثال اهلل ِٓ ؤغٍت ٌٕظٍٍِّ
 :لىٌٗ يف واضذخ ادلؼّىدَخ ِفبػًُ فُضغ اٌشعىي ثىٌظ اٌمذَظ ؤِب
 وثبشوح  َغبىع  اٌشة ثبعُ تربَّسمت ثً تقذَّستم ثً اغتسهتم ٌىٓ»+ 
 (11: 6 وى1) «.إذلٕب

 ٌَى ثال اهلل ؤِبَ واٌىلىف رمذَظ،=  اخلغُخ ِٓ اغزغبي ٍ٘ فبدلؼّىدَخ
 .رربَش= 

 ٌزىٍُّبٗ  َغبىع  اٌشة جبء اٌزٌ ٌٍخالص انُؼظمً انغبَخ ُرؼزرب فهٍ
 :اٌظٍُت ػًٍ ثبدلىد
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 َقذِّسهب نكٍ ْجٍهب وفسً وأسهم اٌىُٕغخ ؤَضًب ادلغُخ أحت... »+ 
 ٌٕفغبٗ  َُذضش٘ب ٌىٍ( ادلؼّىدَخ) ثبنكهمخ ادلبء ثغسم إَبٌب مطهِّشًا
ً  رٌه، ِضً ِٓ ءشٍ ؤو غِضه وال فُهب دوس ال  رلُذح كىُسخ  ثب
 (27 - 25: 5 ؤف) «.ػُت وثال مقذَّسخ رىىْ

 :لبئاًل رٌه ٌُؤوِّذ ٌٍؼربأُني سعبٌزٗ يف اٌشعىي ثىٌظ َؼىد مث
 مششىشخ قهىثىب طبسد لذ إر اإلديبْ، َمني يف طبدق ثمٍت ٌٕزمذََّ»+ 

 وؤجغببدٔب ( اٌضبّ   داخً ثبٌشوح ادلؼّىدَخ ؤصش) ششَش ضمري مه
 ْْ ربشددد  ثذوْ اٌشجبء“ ثبػزشاف” ِزّغِّىني طبٌش، دببء ِغزغٍخ
 (وضىدًب ؤوضش رشمجخ 23و 22: 10 ػت) «.ؤِني ٘ى وػذ اٌزٌ

 لبىح  إىل ِش ًا اجلغذ، ؤػضبء ويف اٌضّ ، يف ادلؼّىدَخ ؤصش َزضخ ٕ٘ب
 يف ادلؼّىدَبخ  ؤصبش  وإْ. ٌٍجغذ ثبٌٕغجخ وثبدلبء اٌضّ  يف ثبٌشوح اٌزغه 
 ؤْ ػًٍ اإلديبْ، وَمني طبدق ثمٍت اٌؼٍُب اْلذاط إىل رمذدًِب َؼغٍ إٌهبَخ
 وثبال  َزضػبضع  ال ثشجبء ادلؼّىدَخ يف ٔزٍىٖ اٌزٌ ثبالػزشاف ِزّغِّىني ٔظً
 .وؤِبٔزٗ اهلل وػذ ػًٍ اػزّبدًا رشددد،

 :ادلؼمىدَخ إىل َذػى انقذس انشوح
َّ حلظخ ؤوي ِٕز وِؤوَّذح ِؼشوفخ وبٔذ ادلؼّىدَخ إىل اٌذػىح  فُهبب  د

 :اٌمذط شوحاٌ
 ولببٌىا ( ادُلِغَجك اٌمذط اٌشوح فؼً) قهىهبم يف ُوخسىا مسؼىا فٍّب»+ 

ُ  فمبي اإلخىح، اٌشجبي ؤَهب وصىغ مبرا: اٌشعً وٌغبئش ٌجغشط  ذلب
 ادلغبُخ  َغبىع  اعُ ػًٍ ِٕىُ وادذ وً ونُؼتمذ تىثىا: ثغشط
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 اٌمبذط  اٌشوح ػًّ) انقذس انشوح ػطُخ فتقجهىا اخلغبَب، ٌغفشاْ
 (38و 37: 2 ؤع) «(.اٌالدك

 ٌمجبىي  خفٍ ثٕخظ اٌمٍت َُؼذ اٌزٌ ٘ى اٌمذط اٌشوح ؤْ ٕ٘ب واضخ
 .وادلؼّىدَخ اإلديبْ

 حدلغفرش  ٘بى  ادلؼّىدَخ يف اٌمذط ٌٍشوح اْوي اٌفؼً ؤْ ؤَضًب واضخ
 أٌ ادلؼمىدَرخ،  ثؼذ تأيت اٌمذط اٌشوح «ػطُخ» لجىي فئْ ٌزٌه اخلطبَب،

 قجرىل  متىغ خُفبخلط. اٌؼٍُّخ اْمهُخ غبَخ يف ؤِش و٘زا اخلطبَب، مغفشح ثؼذ
 .انقذس انشوح ػطُخ

 اسم ػهً»=  ثبدلغُخ ؤعبعًب ِشرجغخ ادلؼّىدَخ ؤْ ٔالدظ ؤْ ادلهُ وِٓ
ٓ  ادلغُخ ؤوٍّٗ اٌزٌ واٌفذاء اخلالص فؼبٌُخ ػًٍ ِجين ورٌه ،«ادلسُح  ػب
ً  اجلذَذ ادلُالد َزُ اْعبط ٘زا وػًٍ اخلغبَب، ِغفشح ٌغؤاي اٌجششَخ  ثىب
 ٌبُظ  اٌفذاء ؤوًّ ادلغُخ ْْ وٌىٓ،. ادلغُخ يف جذَذح وخٍُمخ جبرِٗزغٍ
 رىىْ ؤْ َزذزَُّ ؤطجخ ٌزا اٌمذط، اٌشوح وِغشَّح اِة دبشىسح ثً رارٗ ِٓ

 ثىاعبغخ  اإلٔغبْ َٕبي دُش اٌمذط، واٌشوح واالثٓ اِة ثبعُ ادلؼّىدَخ
 ٌشوحثبب  اٌزبجين  دبٌخ وٍ٘ اٌمذط، واٌشوح ثبِة اجلذَذح ػاللزٗ ادلغُخ
 ٌٍُُبك  اٌمذط اٌشوح ثىاعغخ اجلذَذح احلُبح رمذَظ اإلٔغبْ وَٕبي. ٌّة
 ،(12: 1 َبى ) «اهلل أوالد َصرريوا  أن سهطبوًب أػطبٌم»: هلل اٌزجين حببٌخ

 .اهلل اثٓ ادلغُخ يف ودُبح ِىد ششوخ ٘ى اجلذَذ ُِالدُ٘ ؤْ ثبػزجبس
 ِٓ ِغَُّ ٔٗؤ جذًّا واضخ اٌشعً وً ٌذي ادلٕغجُ اإلذلٍ اٌزؼٍُُ و٘زا
ُُِْ مجُغ ورٍّزوا ار٘جىا»: ادلغُخ ٘ى وادذ ُ  ا ِّبذو٘ ُ  وػ  اِة ثبعب
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 (19: 28 ِذ) «.اٌمذط واٌشوح واالثٓ
 ٌشببوي  َمبىي  و٘بى  سعىاًل، اٌغجؼني ؤدذ دٕبُٔب، ِٓ ؤَضًب ؤغّغ

 صرىتبً  وتسمغ انجبس، وتجصش مشُئتً، نتؼهم أزخجه آثبئٕب إٌٗ»(: ثىٌظ)
 واِْ ومسؼبذ،  سؤَذ دبب إٌبط جلُّغ شبٌذًا نً ستكىن ْٔه فمً، مه
: 22 ؤع) «.اٌبشة  ثبعُ داػًُب خطبَبك واغسم واػتمذ، قم تتىاىن؟ دلبرا
14 - 16) 

 ٌزجظبش،  أزخجه،: واٌزبثؼخ وادلشافمخ ادلغجمخ اٌؼّبد ِفبػًُ ؤَضًب وٕ٘ب
 اٌغغً فؼً ٕ٘ب .«خطبَبك اغسم» ،«ُقِم» اإلذلٍ اِْش مث ٌزشهذ، ٌزغّغ،

ٓ  اجلغذ، ٌغغً ِىاصًَب ػُّمًب سودًُّب ِؼًّٕ وضىح ثىً َشًّ ءثبدلب  وٌىب
 ثكرم  ادلبضٍ يف اخلغُخ ؤػّبي وً ٌُشًّ َزغٍغً إر ؤصشًا، وؤثمً فؼاًل ؤشذ

 ِبب  ،«خغبَبن اغغً»!! وانضمري واجلسذ وانىفس انشوح ػهً آثبسٌب
 اٌشعبىي  ثىٌظ ثٗ َؼٍُِّ ظً و٘زا!! اٌزؼج  ٘زا ؤػّك وِب ؤعهً وِب ؤسوع
ٓ »: َمبىي  امسؼبٗ . فؼاًل وػبشٗ رالٗ ؤْ ثؼذ دُبرٗ، ؤَبَ وً ٔفغٗ  ٌىب

 «.إذلىرب  وثرشوح  َسىع انشة ثبسم تربَّسمت ثً رمذَّعزُ ثً اغتسهتم
 (11: 6 وى1)
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 املعمودية عن الرسوليني اآلباء تعليم

 اِثببء  إىل اٌىاضبخ  ثزذذَبذٖ  ٔفغبٗ  اإلديبْ ٘زا اٌشعً عَُّ ولذ
 :َمىي.( 174َ - 142) ٘شِبط اْعمف فٕغّغ اٌشعىٌُني،
 .Mand. iv).[ اٌغببٌفخ  خغبَبٔب غفشاْ رمجٍَّٕب ادلبء إىل ٔبضٌٕب ػٕذِب]

3.1) 

 َ.(، َشي ؤْ ادلؼّىدَخ رؼغٍ ٔفظ عفً:130 - 80ويف سعبٌخ ثشٔبثب )
جتذَّدوب ثغفشان خطبَبوب وُصىؼىب شكاًل آخش حىت َكرىن نىرب   ]ٌمذ 

وّبب َمبىي اٌىزببة    قذ ُخهقىب مه جذَرذ،  وإمنب  وفس طفم،
نىصىغ اإلوسبن ػهً صىستىب خبظىطٕب دُش اِة خيبعت االثٓ: 

 (Quasten, Patrology, vol. I, 87) [كشجهىب.
 ٍِىىد رذخٍىا فٍٓ اْوالد ِضً ورظ وا رشجؼىا مل إْ»ؤٌ ؤْ اَِخ: 

 .ادلؼّىدَخ إىل رش  إمنب ،(3: 18 ِذ) «اٌغّىاد
 رىشَظ ٍ٘ ادلؼّىدَخ ؤْ ُؼزربف.( 165َ - 110) اٌشهُذ َىعزني ؤِب
 :واعزٕبسح وادلؼشفخ، ثبالخزُبس جذَذ وُِالد اخلغبَب، وغفشاْ هلل، إٌفظ

ْ  إىل وحنضشٌم...  هلل ؤٔفغٕب ٔىشِّط وُف ػٍُه وعإلض]  ِىبب
 ثبعُ ْْ صبُٔخ، هبب حنٓ وٌُِذٔب اٌيت اٌغشَمخ ثٕفظ ُِالدُ٘ ؤؼُذ ادلبء
 َمجٍىْ اٌمذط واٌشوح ادلغُخ ىعَغ وخمٍِّظٕب اخلٍُمخ عُذ اِة اهلل

 اْوي دبُالدٔبب  ْٔٗ ٌزا، مؼىن انشسم مه تؼهَّمىب وقذ. ادلبء اغزغبي
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 اجزّؼبب  ػٕذِب واٌذَٕب ثىاعغخ مؼشفتىب وثذوْ اختُبسوب ثذوْ وٌُِذٔب
ً  ال فٍىٍ. ششَشح وخرباد سدَئخ ثؼبداد ؤشإٔب ِؼًب،  ؤثٕببء  ٔجمب

 ادلبء يف حنصم وٌىٍ دلؼشفخ،وا ثبالختُبس أثىبًء ثم واجلهً اٌضشوسح
ِٓ فىق َُىبدي عبثمًب، الزشفٕب٘ب اٌيت خطبَبوب مغفشح ػهً  ؤْ اخزببس  َِ
 وثبسم اِة اهلل ثبسم خغبَبٖ، ػٓ ربة لذ َىىْ اٌزٌ صبُٔخ، َىٌذ

 انشوح وثبسم اٌجٕغٍ ثُالعظ ػهذ ػًٍ ُطٍت اٌزٌ َسىع ادلسُح
 ْْ «اسرتىبسح » َُذػً االغزغبي و٘زا ادُلغَتِسم، َىري انزٌ انقذس
 (Apol. 1-16: 10)[ .سوحًُّب َستىريون األمىس ٌزي َؼشفىن انزَه

 انذػبء ثبسم انشة ٌى ختم ادلؼمىدَخ:
َّذ ؤو ثفّٗ ٘ى ؤصٕبء إٌبضوي يف ادلبء:  ُِ»واٌذػبء ثبعُ اٌشة ػًٍ ادلؼ  ُل

 ػًّ لىَّح ٕ٘ب(. 16: 22 ؤع) «اٌشة ثبعُ داػًُب خغبَبن واغغً واػزّذ
َّذ َؼغٍ و٘زا ادلُبٖ، محُُ ٌؼًّ ِىبفئ ٘ى اٌشة ثبعُ بءاٌذػ  لبىَّح » ادلؼ
: ٌٍذُببح  واٌمُبِخ اٌىفَّبسٌ ادلىد يف ظهشد اٌيت ادلغُخ لىح ؤٌ ،«االعُ

 «.إذلٕبب  وثبشوح  َغىع اٌشة ثبعُ رربَّسمت ثً رمذَّعزُ ثً اغزغٍزُ ٌىٓ»
 (11: 6 وى1)

ً  ٌمىَّح ثزارٗ ئُلب ٘بَ ػٕظش ادلسُح اسم قىَّح ػمم ؤْ ٕ٘ب واضخ  ػّب
 .اٌؼّبد عش إمتبَ يف اٌمذط اٌشوح
ٌ  اإلذلٍ sfr£gij اخلزُ ٘ى اٌؼّبد ؤصٕبء ادلغُخ ثبعُ اٌذػبء ٘زا  اٌبز
َّذ َٕبٌٗ  ٌٍّغبُخ  ربثؼًب طبس لذ ثبػزجبسٖ اٌشودٍ وُبٔٗ وً ػًٍ ٌُٕغجغ ادلؼ
َّذ ؤْ اهلل ِٓ وعٍغبْ شهبدح دبضبثخ ٘ى اخلزُ ٘زا. خبطزٗ وِٓ  طببس  ادلؼ
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: 1 َبى ) «اهلل ؤوالد َظ وا ؤْ سهطبوًب إػغبُ٘ف لجٍىٖ اٌزَٓ وً»: هلل اثًٕب
: اٌؼّبك  يف غبَخ ثزؼبث  ادلؼّىدَخ فبػٍُخ ػٓ اٌشعىي ثىٌظ ػجَّش ولذ ،(12
 أَضًب ختمىب اٌزٌ اهلل، ٘ى مسحىب ولذ ادلغُخ يف ِؼىُ َضجِّزٕب اٌزٌ وٌىٓ»

 ؤَضًب فُٗ اٌزٌ» ،(22و 21: 1 وى2) «قهىثىب يف انشوح ػشثىن وأػطً
 (13: 1 ؤف) «.اٌمذوط ادلىػذ ثشوح ُختمتم إِٓزُ إر

 ادلغبُخ،  ثبعُ اٌذػبء إجشاء يف اخلزُ َزشوَّض دُش وخزُ، وادلؼّىدَخ
 إهنب ادلؼّىدَخ ػٓ ٘شِبط فُمىي اٌشعىٌُني، اِثبء إىل ؤَضًب أزمً رمٍُذ ٍ٘
 :واحلُبح ادلىد خزُ

 اخلزُ َمجً دُّٕب وٌىٓ ُِزًب، َىىْ اهلل اثٓ اعُ اإلٔغبْ حيًّ ؤْ لجً]
 ادلببء  إىل َٕبضٌىْ فهُ ادلبء، ٘ى واخلزُ احلُبح، وٍَجظ ادلىد خيٍغ فئٔٗ
 (Quasten, Patrology, vol. I, 101).[ ؤدُبًء وخيشجىْ ؤِىارًب

 - 92وجبء ؤَضًب يف اٌشعبٌخ اٌضبُٔخ ادلٕغبىثخ ٌىٍُّٕبذط اٌشوِبب  )   
101:).َ 

وادفظىا اخلزُ )ادلؼّىدَخ( ثال ػُت دبىت  ]ادفظىا اجلغذ عب٘شًا 
 (Quasten, Patrology vol. I, 56) رٕبٌىا احلُبح اْثذَخ.[

 مسئىنُخ اإلوسبن ادلؼتمذ:
ٔىاي ٘جخ ادلؼّىدَخ وُّالد جذَذ ِٓ اهلل َُٕشبئ يف احلببي ِغبئىٌُخ    
ُػظًّ ػًٍ اإلٔغبْ ادلؼزّذ. فبدلؼّىدَخ وصٔخ و٘جخ ُػظًّ ربًّ طىسح اهلل 

وخزّٗ، وٌزٌه عُؼغٍ اإلٔغبْ جىاثًب ػٓ ِذي ادزشاِٗ ودفظبٗ  وامسٗ 
 واعزخذاِٗ ذلب.
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وٌىٍ ٔزذمَّك ِٓ خغىسح اٌزذزَش اٌىاسد يف سعبٌخ اٌؼربأُني ػٓ اٌزَٓ 
َّذَٓ:   ٌٍزىثخ ؤَضًب ذبذَذُ٘ ديىٓ ال»عمغىا ثؼُذًا ػٓ ادلغزىي اٌالئك ثبدلؼ

 صبُٔبخ  اهلل اثٓ ٔفغهُْ َظٍجىْ ُ٘ إر( ؤخشي ِشَّح رؼُّذُ٘ ديىٓ ال ؤٌ)
 ِؼشفبخ  ؤخزٔب ِب ثؼذ ثبخزُبسٔب ؤخغإٔب إْ فئٔٗ» ،(6: 6 ػت) «وَشهشؤٗ

 ؤْ ػزُذح وغ ح خمُف دَٕىٔخ لجىي ثً ،اخلغبَب ػٓ رثُذخ ثؼذ رجمً ال احلك
 ٔبذسن  ؤْ ؤسدٔبب  إرا إٔٗ ٔمىي ،(27و 26: 10 ػت) «ادلضبدَٓ رإوً

 اٌجذبش  يف اػزّذوا اٌزَٓ ائًُإعش ثين وضغ إىل ٔؼىد ؤْ ػٍُٕب رٌه خغىسح
 وّؼجبضح  - احلبضبشح  ادلؼّىدَخ ِضبي ٘ى اٌزٌ - ثبهلل ثبإلديبْ - اْمحش
 ادلىد ِٓ ِىعً َذ ػًٍ اهلل هبُ ػرب إر ِظش، ػجىدَخ ِٓ ٌٍخشوط ُػظًّ
 اهلل ػًٍ اٌشؼت متشَّد ٘زا، ِٓ وثبٌشغُ وٌىٓ،. اٌجذش ػرب احلُبح إىل احملمَّك
 اٌجذبش  وػجىسٖ ِظش ِٓ إخشاجٗ دلؼجضح وادزمبس إ٘بٔخ ٗؤٔ متشددٖ اهلل فبػزرب
ْ  ٘زا مثٓ اٌشؼت فذفغ ادلؼّىدَخ، ِضبي ٘ى اٌزٌ اْمحش  ػبذَ »و اٌؼظبُب
َّ «اإلديبْ ً  وٍ٘به  اٌمفش يف جضضهُ فُغشدذ اهلل، غضت ػٍُٗ ود  اجلُب
ِ٘ ٌٕفغٗ ؤثمً اٌشة ؤْ غ  ثإوٍّٗ،  !ََٓذشب

 وجٕىدٖ فشػىْ رغؼف مل اْمحش اٌجذش ِؼّىدَخ ؤْ ٕ٘ب ٔالدظ وزٌه
 ٌشبؼت  واحلُبح إٌجبح ؤػغذ اٌزٌ اٌىلذ يف و٘الوًب، ِىرًب ذلُ وبٔذ ثً
 وَىدٕب. ثبٌزىثخ رٍُك ؤمثبسًا َمذَِّ مل اٌزٌ اهلل شؼت رٕفغ مل فئهنب وزٌه. اهلل

ٍ  ثبٌزىثبخ  رٍُك أػمبل ثذوْ ادلؼمىدَخ ؤْ َؤوِّذ ادلؼّذاْ  ِؼّىدَبخ  ٘ب
 رظٕغ ال شجشح فىً اٌشجش، ؤطً ػًٍ ٌفإطا ُوِضَؼذ لذ واِْ»: ٌٍّىد

ٍ  ؤوالد َب» ،(9: 3 ٌى) «إٌبس يف وُرٍمً ُرمغغ جُذًا مثشًا ٓ ) اْفببػ  اٌبزَ
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( اٌزىثبخ  ؤػّبي َؼٍّىْ ال وٌىٓ اهلل غضت ِٓ ٘شوثًب ادلؼّىدَخ إىل َإرىْ
 ٌبى ) «ثبنتىثخ تهُق أمثبسًا فبطٕؼىا اِيت، انغضت مه هتشثىا ؤْ ؤساوُ ِٓ
ْ  إرا ثبإلديبْ، ظرجِش ؤثذَخ دُبح فؼً بدلؼّىدَخف(. 8و 7: 3  ثبٗ  اعبزهب

 اٌشوح َؼىد ال - ثبدلغُخ اإلديبْ جذذ ؤو ثبالسرذاد - ػٕٗ وعمظ اإلٔغبْ
 ؤْ فجؼبذ . اٌذَٕىٔخ ربذ وَذخً ثً وذبذَذ دُبح وفؼً فُٗ َؼًّ اٌمذط
 َظب   واحلُبح ٌٍمُبِخ اٌظٍُت ػًٍ ادلغُخ ِىد يف ششَىًب اإلٔغبْ َىىْ
 !!ٌٍّغُخ طبٌجًب واإلديبْ ٌٍّؼّىدَخ دٖجبذى

 اٌغبدط، اْطذبح سوُِخ ؤً٘ إىل سعبٌزٗ يف اٌشعىي، ثىٌظ واٌمذَظ
ً  االسرذاد ِغزىي ػًٍ ٌُظ ادلؼّىدَخ ثؼذ احلُبح َؼبجل  جذبذ  ؤو اٌىبِب

 يف اخلغُبخ  ومتىبني  اخلغُخ حلُبح اٌشجىع رلشَّد ؤعبط ػًٍ وٌىٓ اإلديبْ،
ٌ  وبْ اٌزٌ احلُبح فؼً فئْ اإلديبْ، ثضؼف اٌشجبء وفمذاْ اْػضبء  َغبش

ً  رفؼً اخلغُخ ورجذؤ َزىلَّف ادلؼّىدَخ عش دبمزضً اإلديبْ ثمىَّح فُٕب  فؼب
َّ ال»!! ؤخشي ِشَّح ادلىد  «(.ثبدلؼّىدَخ) ادلبئذ جغذوُ يف اخلغُخ متٍى

 (12: 6 سو)
 :اِرُخ اِْىس ٌٕب رزضخ اْعبط ٘زا وػًٍ

1 - َّ ُ  ؤذائٕب اهلل ثمذاعخ إديبٕٔب ػًٍ َؼزّذ اٌؼّبد يف اهلل فؼً إ  ثبعب
 دخىي َىضِّذٗ و٘زا احلُبح، إىل ادلىد ِٓ ثٕب ٌُؼرب ادلغُخ َغىع
 دبٌبخ  ؤِبب . خىف ثذوْ ِىعً وساء اٌجذش يف إعشائًُ شؼت

 ػًٍ َؼزّذ مل فؼجىسُ٘ وؤِهبهتُ، آثبئهُ ِغ ػربوا اٌزَٓ اْعفبي
 فهٕبب . اهلل شؼت ظوع وجىدُ٘ ػًٍ ثً وثبٌؼجىس، ثبهلل إديبهنُ
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ً  ؤػغزبٗ  اٌيت ٍ٘ اٌجذش وعظ اٌؼبثشح ٌٍىُٕغخ اٌغفً رجؼُخ  فؼب
 إديبب   ؤْ ؤٌ ادلغبزمجٍخ؛  دُبرٗ وً يف ٌُغزخذِٗ واحلُبح اٌؼجىس
 اػزّبذد  ؤٔبين  احلمُمخ ِٓ َغُِّش ال إديب  ػذَ ؤو اِْ ثبدلغُخ
 اهلل ٍِىىد يف واٌششوخ اجلذَذ اإلٔغبْ دمىق وً ؤٍذ ٌٍّغُخ

 و٘زا عفاًل، وٕذ ػٕذِب جغذٖ يف اٌؼضىَخ ؤٌ ادلغُخ، ذجغ ويف
 .اٌىُٕغخ داخً ؤٌ ِغُذُخ ؤعشح ِٓ دوٌُِِذ ؤٔين االِزُبص والغ ِٓ

 اػزّبذٔب،  لذ ٔىىْ ؤْ دبجشَّد فُٕب َزُ إرًا، نهؼمبد، األول انفؼم - 2
 اهلل لىح ػًٍ ِؼزّذَٓ ثبٌفؼً إعشائًُ شؼت ػجىس َىضِّذٗ و٘زا

ً  ؤػغبٖ اٌغفً ػجىس رلشَّد ٕ٘ب. ػجىسُ٘ يف اهلل ثبعُ وإديبهنُ  وب
 اهلل وِؼىٔخ وثشوخ لىح ووً فشػىْ، ػجىدَخ ِٓ اخلالص دمىق
 ِبب  ثئديبْ َُغبٌَت ال اٌؼجىس ثؼذ فهى. عٕخ ؤسثؼني اٌربَخ يف ٌٍغ 
 .اٌؼجىس ثؼذ ِب ثئديبْ َُغبٌَت وٌىٓ اٌؼجىس لجً

ً  حلُبرٕب، ِغزمجٍُخ ولذسح لىَّح ٌٗ نهؼمبد انثبين انفؼم - 3  فُٕبب  َؼّب
 فُبٗ  ؤخفك اٌزٌ و٘ى. اْوي اٌفؼً ػًٍ واػزّبدٔب دفظٕب ثمذس
 اهلل اعُ واوجذذ هبُ ػربد اٌيت اهلل لىح فإٔىشوا إعشائًُ شؼت
ً  َب آذلزه ٘زٖ»: ٌٍؼجً ولبٌىا وساءٖ ػربوا اٌزٌ  اٌبيت  إعبشائُ
 (4: 32 خش) «.ِظش ؤسع ِٓ َهِرَذؤطَؼ

 - اٌؼجىس - اْوي اٌفؼً لىَّح ٌىأب لذ ػربوا اٌزَٓ اْعفبي ٕ٘ب
 و٘بزا  ادلغ ، ثىطبَب َُغبٌَجىْ وٌىٓ دبغزٍضِبرٗ ثؼذ َُغبٌَجىْ وال
ً  ولبىَّح  ػظّخ إْ آخش، دبؼًّٕ ؤو. ٌٍؼجىس اٌضب  اٌفؼً ٘ى  اٌفؼب
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 اَْببَ  ِذي ػًٍ اإلٔغبْ اعزجبثخ ُرظهش٘ب اٌغش ٘زا يف احلبدس
 اٌزٌ االعُ لىَّح بذل وؤػّبي عٍىن يف وٍهب، اإلٔغبْ دُبح ثغىي
 . ثٗ اػزشفٕب اٌزٌ اإلديبْ ٔفظ َغبوٌ وثئديبْ ٌٗ، اػزّذٔب

 َزجبذَّد  ادلغُخ اعُ ثمىَّح ثبإلديبْ ِشثىط جذَذح دُبح فؼً فبدلؼّىدَخ
 ثمبىَّح  اإلديبْ ِغزىي ٔفظ ػًٍ إٌؼّخ رضوُهب وؤفؼبي ثإػّبي طجبح، وً
 .وٍٗ اٌؼّش ِذي ػًٍ ادلغُخ اعُ

(1983) 
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 ومعموديتنا املسيح معمودية

 عًٍ اخلالفُخ فجؽزٗ وثٌن األسدْ هنش يف ادلغُؼ ِعّىدَخ ثٌن اٌعاللخ بْ
 ـمدذ  ٌٍؽبَخ، وعشََّخ عُّمخ عاللخ ٍ٘ ثبٌذَ، عغذٖ زبضَّت عٕذِب اٌقٍُت
 ِٓ وؤوًّ اخلالؿ، عشَك اٌقٍُت دسة ٌُفززؼ األسدْ يف ادلغُؼ اعزّذ
 وً وِعَىَك ادلبء، بىل َٕدضي ؤْ لجً ٕبٌُىؽ ومىٌٗ إٌبِىط، ثش وً ؤعٍٕب
ًَ وٍهب اٌجؾشَخ عىك ثً خبعئ  صبُد   خبغبَب َعزشؾ ووإٔٗ ادلعّىدَخ َلِج
ٍِّهب، ؤْ ادلضِ  ثبٌقجؽخ عٕهب عجَّش اٌيت اٌقٍُت ِعّىدَخ ؤِب. إٌبط  ـمذ َى
 ِدبد  ٌٍزٌ اجلُّ  ٌُؾُب اجلُّ  ألعً وِبد ثبجلغذ راهتب اخلغُخ هبب داْ

 (.55: 5 وى2: ساع ) ولبَ ألعٍهُ
ِّذ َىٓ مل ادلغُؼ»  ثً» - َىؽٕب اٌمذَظ بجنًُ ٌٕب َغغًِّ ٘ىزا - «َع

َّذ ـمذ ادلغُؼ ؤِب ،(2: 4 َى) «رالُِزٖ  اٌقدٍُت  ثقجؽخ وٍهب اٌجؾشَخ ع
 ؤعدشاس  ؤخغدش  ِٓ عشًّا ٌٕب اـززؼ و٘ىزا. اخلغبَب دلؽفشح واؽذح ِشَّح ثبٌذَ
 ثبٌقدجؽخ »(: االعزؾهبد ؤٌ) اٌذَ ىدَخِعّ يف ادلزخشح اٌمُّخ و٘ى احلُبح،
 دلعّىدَدخ  ثذَاًل ٌُغذ ـهٍ ،(99: 56 ِش) «رقغجؽبْ ؤٔب هبب فغجػؤ اٌيت
 ادلدبء  ِعّىدَخ ِفبعًُ وً عٕٗ رقذس اٌزٌ األفً ٍ٘ ثً ـؾغت، ادلبء
 ِىردٗ  ثؾجٗ ثً ادلغُؼ ِعّىدَخ ثؾجٗ ال دنىد ادلبء يف ـٕؾٓ. هبب ٔعزّذ اٌيت
 يف دـٕدٗ  ثؾدجٗ  ثً األسدْ، ِبء يف رؽغُغٗ ثؾجٗ ال ؤُذـٓ اٌقٍُت، عًٍ
 ِٓ احلمُمُخ لُبِزٗ ثؾجٗ ثً ادلبء ِٓ خشوعٗ ثؾجٗ ال ؤمىَ ؤَبَ، صالصخ اٌمرب
 .ؽهىد َذ عًٍ اٌمرب



 126                                                        معمىديت املسيخ ومعمىديخىا

ٓ  ٔىػ، ؤَبَ ثبٌغىـبْ ِشَّح وٍهب اٌجؾشَخ اهلل ؤِبد ٌمذ  وعمدبة  وٌىد
ٓ  .وبشبهُ إٌبط ـغىس صبُ  عًٍ اٌغّبء ِٓ ُِعٍَٓ ووؽضت ٌٍخغبح  وٌىد

 - اٌؽضدت  ثٕدى   اخلبعئخ اٌجؾشَخ ٌُظ اٌقٍُت عًٍ اهلل ؤِبد ادلشَّح ٘زٖ
 مل ؽدٌن  ،(59: 6 ره) «ؤِبٍِ ؤرذ لذ ثؾش وً هنبَخ»: اٌغىـبْ وّضً
 ٘دزٖ  وبٔدذ  ؽُش اٌجؾشَخ، وً ِٓ ٌٕفغٗ ؤثمبُ٘ ؤثشاس شببُٔخ عىي َجَك

 َجدكَ  مل ادلشَّح ٘زٖ ثً - آٔئز اٌعبمل اعزبؽذ اٌيت اخلغُخ ـذاؽخ سبضًِّ إٌغجخ
 راهتب حبذ اٌجؾشَخ اٌغجُعخ اهلل ؤِبد ثً ٌُُجمُهُ، ؤٔفظ شببُٔخ ؽىت وال اهلل ؤِبَ

 يف هبب اعزّذ ٌمذ. ادلغُؼ َغى  ؽخـ يف ٌزارٗ ؤخز٘ب اٌيت رٍه - وىً
. ثعذ خغُخ ثال رضوي ال ؤثذَخ ؽُبح ٌمجىي واٌمُبِخ، ٌٍّىد وؤعذَّ٘ب األسدْ
ْ  ٌُعُؼ ٌٕفغٗ، ؤخشي ِشَّح وؤؽُب٘ب ،اثٕٗ يف اٌجؾشَخ ؤِبد ـبهلل  ال اإلٔغدب

 .ادلغُؼ يف هلل ثً ثعذ ـُّب ٌٕفغٗ
 اٌجؾدشَخ،  عجُعزٕب ؤٌ عغذٖ أقجػ ؤٌ اعزّذ، اٌقٍُت عًٍ ـبدلغُؼ

ً  عدجك  ِب و٘زا ،«بشس كل» عٓ ثبٌذَ أقجػ. ٌٍّىد  ِذٌىٌدٗ  وؤعغد
 ُد  صب اعزّدذ  ودلب»: األسدْ يف اعزّذ عٕذِب اٌغمغٍ اٌزغهًنٌ وِفهىِٗ
 اجلُّ  وبْ بْ وٌىٓ(. 25: 9 ٌى) «ؤَضًب َغى  اعزّذ( ٌٍزىثخ) اٌؾعت
 ِٓ ٘بسثٌن خبغبَبُ٘، ِمشَِّٓ اهلل ؤِبَ وخغبح وعجُذ َىؽٕب َذ ِٓ اعزّذوا
ٓ  فىد ووبْ»: هلل زلجىة وبثٓ اعزّذ ـبدلغُؼ اهلل، ؼضت  اٌغدّبء  ِد
 رجٍِّٕ هىَِف ثذؤ و٘ىزا(. 22: 9 ٌى) «ُعشسد ثَه احلجُت ابين ؤٔذ: لبئاًل
 األِدش  اٌعغُت، اإلعالْ ٘زا يف عذًّا ِجىِّشًا ادلغُؼ ؽخـ يف ٌٍجؾشَخ اهلل

 وً ؤِب»: اِة اهلل ثفُ لىٌٗ عٕذ ثىضىػ َىؽٕب اٌمذَظ بجنًُ ؤعٍٕٗ اٌزٌ
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ٓ ...  اهلل ؤوالد َقًنوا ؤْ عٍغبًٔب ـإعغبُ٘( ٌٗ اعزّذوا) لجٍىٖ اٌزَٓ  اٌدزَ
 «!!اهلل ِٓ ثً سعً ِؾُئخ ِٓ وال ذعغ ِؾُئخ ِٓ وال دَ ِٓ ٌُظ وٌُُِذوا

 (59و 52: 5 َى)
 مل األسدْ يف وٌٍّغدُؼ  ٌٍؾعت َىؽٕب ِعّىدَخ ؤْ ٔالؽظ ؤْ وعٍُٕب

 ثؾدجٗ  ِٕدٗ  واخلشوط ادلىد سلبعشح ثؾجٗ ادلبء يف ـبٌذخىي. ـشاغ ِٓ رإِد
 ؽدعت  عجىس يف واضؾًب جنذٖ عُّك، وِغشٍّ ؤو ـبئك وةعغبص احلُبح ٔقشح

ٓ  رشعً اٌغّبء يف اهلل وعٌن ِىعً، َذ عًٍ اٌجؾش بعشائًُ  ثغبعدخ  اٌعدبثشَ
 راهتدب،  اٌعٌن ٘زٖ ؤِب. لظ ادلىد َذسوهُ مل ؤٌ صُبهبُ، ؽىت َرِجَزً ـٍُ اٌىٍّخ،

 .ثبجلٍّخ ؼشلهُ ـىبْ اهلل، ٌقىد ادلعبٔذَٓ ُرشعت ـىبٔذ اهلل، عٌن ؤٌ
ً  اعزّذوا( بعشائًُ ؽعت ؤٌ) صبُعهُ» بهنُ  ويف اٌغدؾبثخ  يف دلىعد
ٓ  رعجِّش اٌغؾبثخ ٕ٘ب(. 2: 56 وى5) «اٌجؾش  واخلضدى   اهلل ؽضدىس  عد
. إٌدىس  وعّىد اٌغؾبة عّىد ربذ اٌؾعت ؤخز٘ب اٌيت اٌقجؽخ يف ٌىٍّزٗ

 َدذ  عًٍ اٌجؾش يف: اٌغؾبثخ ويف اٌجؾش يف اعزّذ ؤَضًب ادلغُؼ ؤْ ؤالؽظ
 ْاألسد يف ألْ وبٍَُب، ِىعً َذ عًٍ اٌزغٍٍِّ يف اٌغؾبثخ ويف ادلعّذاْ، َىؽٕب
 .  واألٔجُبء إٌبِىط ثؾهبدح ادلًٕنح اٌغؾبثخ ويف اٌؾعت، وً عٓ ادلغُؼ أقجػ

 ؽدعت  ؤخفدك  اٌيت اِْ، ِعّىدَزٕب ؤعشاس ؤعّبق ٌٕب رٕىؾؿ و٘ىزا
 اهلل سوػ ثمىَّح رضوي، ال ثمىَّح ادلغُؼ ٌٕب ـإعبد٘ب ثمىَّهتب، زنزفظ ؤْ بعشائًُ
 ٘دى  ِب وً وزنٍُ ـُٕب ًثبع ٘ى ِب وً شنُذ وزنٍُ، شنُذ ؤْ ؽمًّب اٌمبدس
 وـعَّبٌدخ  ِداصِّشح  ومدىَّح  اٌمذط اٌشوػ عٓ عذًّا ِجىِّشًا ٔغّ  ٌزٌه. ؽك

 :ادلعّذاْ َىؽٕب لىي ِٓ اٌعّبد يف وؤعبعُخ
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ِّذ ؤسعٍين اٌزٌ+ »  ٔدبصالً  اٌدشوػ  رشي اٌزٌ: يل لبي ران ثبدلبء ألع
 (99: 5 َى) «.القدس بالسوح يعمِّد الري ٌى فهرا عٍُٗ وِغزمشًّا

ِّذ اٌزٌ ٘ى ادلغُؼ وألْ  ؤٔٗ اٌىضىػ ؼبَخ ـىاضؼ اٌمذط، ثبٌشوػ عُع
 عدشًّا  لُبِزدٗ  ؤرلبد ِغزؾمبد ووً اخلغبَب عٓ ِىرٗ ٔزبئظ وً عُّٕؾٕب
 عذَدذ،  ِٓ ٌُخٍمهب اٌجؾشَخ اٌغجُعخ يف َعًّ اٌزٌ اٌشوػ اٌمذط، ثبٌشوػ
 َفىق ٌاٌز األِش اٌمذمي، اٌعهذ وعبئظ ووً واٌىفبَب إٌبِىط رفىق ثمىَّح
 ٘دى » ثبدلغُؼ رزُ بدنب ٌٍّغُؼ اِْ ـّعّىدَزٕب. اٌمذمي ثبدلفهىَ «ثش وً»

 .خغبَبٔب عٕب َشـ  ؤْ ثعذ اٌمذط ثبٌشوػ ٌٗ ِب وً ٌُعغُٕب ،«َعّذ اٌزٌ
( 27: 9 ؼً: ساع ) «ادلغُؼ ٌجغٕب لذ ٌٍّغُؼ اعزّذٔب اٌزَٓ حنٓ+ »

 .ؽُبرٕب ـُٕب ادلغُؼ ٌُقًن
 عغبَدب  لّخ ٘ى ٘زا(. 26: 2 ؼً) «يفَّ زنُب ادلغُؼ ثً ؤٔب ال ؤؽُب+ »

 زنغهب ال هلل ادلغُؼ يف ِغززشح اِْ ؽُبرٕبذ وبٔ وبْ ٌإلٔغبْ، اهلل
 .«ـُٗ اٌزٌ اإلٔغبْ سوػ بال
 خشوعٗ ثعذ عٍُٗ اٌمذط اٌشوػ وؽٍىي ثبدلبء ادلغُؼ عّبد ـةْ و٘ىزا

 اٌال٘دى   طاألعب َعغٍ ٘زا ثبٌجٕىَّح، ٌٗ اهلل وؽهبدح ِٕٗ واِزالءٖ ادلبء ِٓ
 احملٍُ، اٌقٍُت خٍفُخ عًٍ واٌشوػ ادلبء ِٓ ٌٍّغُؼ عّبدٔب وِضّىْ دلعىن

ٌ  ٘دىرا »: اٌمبئً إٌيب بؽعُبء لىي زلمِّمًب اٌمذمي اٌعهذ بىل ثٕب وَعىد  عجدذ
 ـُُخشط عليً زودي وضعُج. وفسي بً ُسسَّث اٌزٌ سلزبسٌ ؤعضذٖ اٌزٌ
 (5: 42 بػ) «.ٌأُلُِ احلك
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 بىل الٔغاللدٗ  اٌُعظًّ األذنُخ بىل رالُِزٖ ر٘ٓ َٕجِّٗ ادلغُؼ ٔغّ  وذلزا
: 56 َى) «ادلعضٌِّ َإرُىُ ال ؤٔغٍك مل بْ ألٔٗ ؤٔغٍك، ؤْ ٌىُ خًن»: اِة

ً  اِة عٕدذ  ِٓ اٌمذط اٌشوػ بسعبٌٗ ؤْ َذسن ادلغُؼ ألْ ،(7  ؤْ وفُد
ًِّ  عًٍ وٍٗ، ٌٍعبمل ثً ـؾغت ٌٍزالُِز ٌُظ اخلالفُخ، ادلغُؼ ِغًنح َى
ً  ِعدبً  َِِِٕؾهّب مث لُبِزٗ، ولُّخ ادلغُؼ ِىد لُّخ اعزعالْ ؤعبط  وفعد
. عذَذ ِٓ ثبٌشوػ اٌجؾشَخ اٌغجُعخ سنٍك ؤْ وفًُ و٘زا ادلعّىدَخ، يف واؽذ
 بال راهتّب، حبذ ٌٍّعّىدَخ األعبط َعغُبْ وبٔب وبْ ولُبِزٗ، ادلغُؼ ـّىد

 َؾدزشن  ؤو صشذنبوؤ ِفعىذلّب ؤؽذ َٕبي ؤْ ؤو لىهتّب ُرغزعٍٓ ؤْ شنىٓ ال ؤٔٗ
 .اٌمذط اٌشوػ ثىاعغخ بال ـُهّب

 دلؽفدشح  ـُهّدب  اإلٔغبْ واؽزشان ولُبِزٗ ادلغُؼ دلىد ـبٌعّبد ٌزٌه،
ً  ؤْ وثعذ ؽىت َجذؤ، ؤْ شنىٓ وبْ ِب عذَذح، ؽُبح ولجىي اخلغبَب  ؤوّد
 .اٌمذط اٌشوػ ادلعضٌِّ دبغٍء بال ولُبِزٗ، ِىرٗ ادلغُؼ
ً  اٌشة دؽذَّ دلبرا ٔفهُ االذببٖ ٘زا وِٓ  َربؽدىا  ال ؤْ اٌزالُِدز  عٍد
ْ  ألٔٗ ِِأَلٖ، وَٕبٌىا عٍُهُ اٌمذط اٌشوػ زنً ؽىت ُؤوسؽٍُُ  اٌدشوػ  ثدذو
ٓ  عٍّٗ ِجبؽشح ؤو اٌعّبد ِفعىي بدسان شنىٓ ال اٌمذط  ِؽفدشح  عهدخ  ِد
 ثعدذ  رالُِزٖ وعٗ يف اٌشة ٔفخ عٕذِب وزٌه. ؤثذَخ ؽُبح وبعغبء اخلغبَب
ِٓ»: ولبي اٌمُبِخ  ٕ٘ب ادلغُؼ ـةْ ،(29: 26 َى) «ٌٗ ُرؽفش َبٖخغب ؼفشمت َِ

 ٌٍّغدُؼ  واٌزٍّدزح  واٌزجؾًن اٌىشاصح وؤعبط لىح ثذاَخ َعغٍ احلمُمخ يف
 اٌدشوػ  ثةعغبء اٌزالُِز لُبَ ألْ املعمىديت، إىل ضمىيت إشازة ٌىا. ثبٌعّبد
 اٌدشة  ِدىد  يف اٌؾشوخ اِخشَٓ َهت ثإْ وفًُ٘ى  لجٍىٖ اٌزٌ اٌمذط
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 ادلغُؼ واعزغشاد. ثبدلعّىدَخ ورٌه اخلغبَب ِؽفشح عبطؤ ٍ٘ اٌيت ولُبِزٗ،
ِٓ»: ثمىٌٗ ٍ  ،(29: 26 َى) «ُؤِغىذ خغبَبٖ ؤِغىزُ َِ  بؽدبسح  َعغد
 .اخلغبَب ِؽفشح بعغبء  ِٕ ثبٌزبيل َعين اٌزٌ“ ادلعّىدَخ ِٕ ” بىل ضُّٕخ

 ادلظٍّخ، اٌعبمل ثإسوبْ االسرجبط يف اإلٔغبْ سببدٌ عًٍ لبفش ٕ٘ب وادلٕ 
 اخلدالؿ  رشرُت يف جنذ ذلزا اٌعبمل؛ ؤثبعًُ عٓ وادلىد اٌزىثخ َُّٔخ َأعذا ؤٌ
 .اٌمذط اٌشوػ بعغبء ؽزًّب َغجك اٌعبمل عٓ ادلغُؼ ِىد ؤْ

«ِٓ  ٘دزا  لبي. ؽٍ ِبء ؤهنبس ثغٕٗ ِٓ ذبشٌ اٌىزبة لبي وّب يب آِٓ َِ
 الرسوح  ألن. َمجٍىٖ ؤْ ِضِعٌن ثٗ ادلإِىْ وبْ اٌزٌ اٌمذط اٌشوػ عٓ

: 7 َدى ) «بعد ُمجِّد قد يكه مل يسىع ألن بعد ُأعطي قد كهي مل القدس
 ِدشرجظ  «احلري  املاء أهناز»ثد عٕٗ ادلىين اٌمذط اٌشوػ ٕ٘ب(. 99و 98

 مث ؤواًل ادلدىد : ادلعّىدَخ عٕبفش رشرُت بىل بؽبسح ؤَضًب ٕ٘ب. املسيخ مبىث
 ذثعد  بال ولُبِزٗ ادلغُؼ دلىد ادلعّىدَخ رجذؤ مل ذلزا. اٌمذط اٌشوػ بعغبء
 .ُِِغَجك ثزعٌُن اخلّغٌن َىَ اٌعبمل بىل اٌمذط اٌشوػ دخىي

 َدى ) اٌشؤط ؤىَّظ «ُأكمل قد»: اٌقٍُت عًٍ اٌشة لبي ؽُّٕب ٌزٌه
ْ  خلالؿ ادلعّىدَخ ؽشوخ ربسَخ ثجذء بَزأًب ٘زا وبْ ،(96: 59 . اإلٔغدب
ً  دبىردٗ  اٌعدبمل  عٓ اخلغُخ سـ  ؤٔٗ ؤٌ - اٌقجؽخ ادلغُؼ ؤوًّ ـمذ  عٍد

ًَ َىؽٕب، َذ ِٓ هبب اعزّذ اٌيت ادلعّىدَخ ؤعبط زلمِّمًب - اٌقٍُت  اٌقجؽخ وَلِج
ً  وذلب هبب عُعزّذ اٌيت ادلىد ِعّىدَخ ؤٌ عٕهب، رىَُّ عبدلب اٌيت  ثؾدش  ود

 .األثذَخ واحلُبح اخلغبَب ِؽفشح ٌٕىاي
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َّ وعٕذِب ً  اخلّغٌن َىَ اٌمذط اٌشوػ ؽ ً  اوزّد  واٌفبعدً،  اٌفعد
ِّذ جؾِّشر احلبي يف اٌىُٕغخ ـبٔغٍمذ  ردبسَخ  وثذؤ ولُبِزٗ، ادلغُؼ دلىد ورع
 ثبمسدٗ  ِقدغجؽٌن  لجٍىٖ اٌزَٓ ٌىً اهلل ٍِىىد وأفزؼ اٌفعٍٍ، اخلالؿ
 .اهلل بءٕؤث ِذعىَٓ

 
بْ ادلعّىدَخ هبزا اٌىفؿ اٌذلُك ٍ٘ ِشوض اخلالؿ ولىَّردٗ وؤعبعدٗ   
س وـعٍٗ، و٘زٖ ٍ٘ احلمُمخ اأُلوىل يف ادلغُؾُخ، عًٍ ؤعبط اعدزُعبة دو 

اٌشوػ اٌمذط ـُهب، اٌزٌ ٌُظ ـمظ َعغٍ ثبٌفعً اٌغشٌِّ ِب ؤوٍّٗ ادلغُؼ 
ٌٕب دبىرٗ ولُبِزٗ ِٓ ؼفشاْ خغبَب وؽُبح ؤثذَخ، ثً وَىؾؿ ٌٕب عٓ ؽخـ 
ادلغُؼ ٔفغٗ وَغزعٍٓ عاللزٗ ِ  اِة، سببًِب وّب ؽذس ٌُىؽٕب ثدبٌشوػ  

 ٌررا  أن وشهدث زأيج قد وأوا»اٌمذط ثعذ ؤْ اعزّذ ادلغُؼ، بر َمىي: 
 عُين ـزؼ ادلغُؼ عًٍ اٌمذط اٌشوػ ؽٍىي ألْ ،(94: 5 َى) «اهلل ابه ٌى

 ادلغدُؼ  ؤْ ِعًٍٕب اِة فىد ومس  ٔفغٗ اٌشوػ ـشؤي ؤرُٔٗ، وـزؼ َىؽٕب
 .اهلل اثٓ ٘ى

 ادلغدُؼ  ِدىد  يف وؾدشوخ  اخلالؿ ـعً رزعذَّي ادلعّىدَخ ـمىَّح برًا،
 ٌغٍىن عذَذح ؽُبح ثةعغبء ادلخزقَّخ اٌمذط اٌشوػ عغُخ ورزغبوص ولُبِزٗ،
 ـعً وساء ِب اإلٔغبْ َذسن ٌىٍ البصرية حفخخ وذاك ٌرا فىق بر عذَذ،
 عدش  يف وال٘ىردٗ  ٔفغٗ ادلغُؼ ؽمُمخ ؤٌ ثبٌشوػ، احلُبح وعغُخ اخلالؿ
 ...! «اهلل اثٓ ٘ى ٘زا ؤْ وؽهذد سؤَذ لذ وؤٔب»: ادلزً٘ اٌضبٌىس
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 أغٍمدذ  خلّغدٌن، ا َىَ اٌمذط اٌشوػ اٌىُٕغخ ٔبٌذ ِب ـجعذ ٌزٌه
ِّذ رؾهذ  اٌمذط واٌشوػ ٌٍّغُؼ، َؾهذوْ ـبٌزالُِز. اٌمذط ثبٌشوػ ورع
َّذَٓ يف َؾهذ ُ  ورؾهذوْ يل َؾهذ...  اٌشوػ»: عذَذح ثإٌغٕخ ادلع  ؤٔدز
َّذَٓ يف َٕغك وبْ اٌمذط ـبٌشوػ(. 27و 26: 55 َى) «ؤَضًب  حلظدخ  ادلع
 وأَخ وعغبئت وثأَبد وثمىَّح عذَذ ثٍغبْ ٌٍّغُؼ ؽب٘ذًا األَبدٌ، وض 
 ولجىي اخلغبَب ِؽفشح حلقىي خالفُخ ووعغُخ وـعٍهب، ادلعّىدَخ لُّخ رعٍٓ
 ثدٗ  َُٕغك ال ثفشػ ٌٍّغُؼ ؽب٘ذًا اٌٍغبْ َٕغٍك ـُهب ـبئمخ، عذَذح ؽُبح

 ـُٕغٍدك  ادلغُؼ عش اإلٔغبْ َذسن هبب اٌيت اٌزُٕ٘خ االعزٕبسح وٌٕىاي ورلُذ،
 ٔزىَُّال  ؤْ ٕبشنىٕ ال حنٓ ألٕٔب»: َىَ وً َغّ  ودبب َشي دبب وَؾهذ َجؾِّش
 (26: 4 ؤ ) «.ومسعٕب سؤَٕب دبب

 والشهادة املعمىديت ثٌن رنّ  اٌغشعىعٍ ٌؾبوي ثبٌشوػ ؽٕبُٔب ولىي
 سؤَذ دبب الىاس جلميع شاٌدًا ٌٗ عزىىْ ألٔه»: وؽبمسخ واضؾخ ثقىسح
ُ  داعُدبً  كخطايرا  واغسل واعخمد مُق ؟رزىاىن دلبرا واِْ. ومسعذ  ثبعد
 (56و 55: 22 ؤ ) «.اٌشة

 اٌشوػ عىت ثىاعغخ ٌٍىُٕغخ ولُبِزٗ ِىرٗ عش ادلغُؼ اعزىد  ٘ىزا
. رعبٔذ ال ؽهبدح وومىَّح خالفٍ عشٌِّ وفعً اٌشة ثبعُ اٌعّبد يف اٌمذط
 ؤو سبٕؾهّدب  واٌمُبِدخ  ادلدىد  ٍـعٍَ عًٍ ِاسبٕخ اٌىُٕغخ فبسد و٘ىزا
َّ اإلٔغبْ ـُٕبي سبٕؾهّب سبٕعهّب؛  ٌٍؾُدبح  خغبَدبٖ  صبُ  ِٓ وادلؽفشح احِل
ً  اٌغدش  ٘دزا  عًٍ ِاسبٓ ؼًن رشاٖ اٌزٌ عٓ سبٕعهّب ؤو ،األثذَخ  يف ـُجمد
 .األثذَخ احلُبح عٍُٗ وسبزٕ  خغبَبٖ
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 ادلىد َغىد وال واؽذح ِشَّح ِبد ادلغُؼ ألْ َزىشَّس، ال عش وادلعّىدَخ
ِٓ وً ٘ىزا. ثعذ عٍُٗ  ألهندب  ظ،لد  زِٗعّىدَ رزىشَّس ال ٌٍّغُؼ اعزّذ َِ

 افدغجبغ  احلمُمخ يف ٍ٘ ثً اٌقٍُت عًٍ ادلغُؼ دلعّىدَخ رىشاسًا ٌُغذ
 واؽدذح  ِدشَّح  ادلغُؼ ؤعشا٘ب اٌيت اٌىاؽذح ادلعّىدَخ فجؽخ راد يف ؽمُمٍ
 .بٔغبْ وً عٓ ٔىعهب يف ـشَذح وزثُؾخ اٌقٍُت عًٍ ِبرٗ اٌزٌ ثبدلىد

 ِدىد  يف اؽزشاوٗ َعٍٓ اٌىُٕغخ يف ٌٍّغُؼ َعزّذ بٔغبْ ـىً ٌزٌه،
 ٍَجظ اٌشعىي ثىٌظ وثزعجًن ثبٌمُبِخ، َٕزهٍ بذلٍ وفعً واؽذح ِشَّح ادلغُؼ
ُِمبًِب ُِزًب ادلغُؼ : ساع ) «ادلغُؼ ٌجغٕب لذ ٌٍّغُؼ اعزّذٔب اٌزَٓ حنٓ»: و

 شنىد؟ ؤْ ادلغُؼ ِ  لبَ اٌزٌ َغزغُ  ً٘ ؤو خنٍعٗ؟ ـىُؿ ،(27: 9 ؼً
. ـُدٗ  ؽمًّب وبٔىا بْ ئٖ،ؤعضب وزٌه ادلغُؼ عًٍ َغىد ال ادلىد ؤْ ـىّب

 عذَذح ؤعضبًء ثىاعغزهب ٌٕفغٗ ٌُخٍك ٌٍىُٕغخ ولُبِزٗ ِىرٗ ؤعغً ـبدلغُؼ
َّّذوْ اٌىُٕغخ، سؤط دائًّب ٘ى وَجمً جلغذٖ،  ِٓ»: ؤخقَّبءٖ عغذٖ، وادلع

 وؤعضدبئٖ  ادلغدُؼ  ـغغذ ؤٔزُ وؤِب» ،(96: 5 ؤؾ) «عظبِٗ وِٓ حلّٗ
 (27: 52 وى5) «.ؤـشادًا

ًَ اٌقٍُت عًٍ ِبد ادلغُؼ ؤْ دائًّب ٕٗٔزج ؤْ وعٍُٕب  ؤٌ - اٌقدجؽخ  وَلِج
 اجلذَذ اإلٔغبْ ٔفغٗ يف ٌُخٍك حنٓ، ٘ى اٌزٌ عغذٖ يف - ثبٌذَ ادلعّىدَخ

 ِدبد  ـبدلغدُؼ . َىىْ وُؿ رعشؾ ال وٌىٓ اٌجؾشَخ رزَّّٕبٖ وبٔذ اٌزٌ
 اٌمدذَّاط  َمىي وّب اإلٔغبْ، عهخ ِٓ وعٍ دوْ واٌفذاء اخلالؿ وؤوًّ

 ثدىٌظ  َمدىي  وّدب  ؤو ،[اٌعبسـٌن وؼًن اٌضبٌٌن ؤعً ِٓ: ]اٌؽشَؽىسٌ
 ؤٌ ،(8: 5 سو) «ألعٍٕدب  ادلغدُؼ  ِبد خغبح ثعذ وحنٓ ألٔٗ»: اٌشعىي
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 ٔشَذ٘ب وال ٔذسَهب ال - اخلالؿ ٌٕعّخ سببًِب وساـضىْ سببًِب ِشـىضىْ وحنٓ
 ثعدذ  ـُّب ؤدسوٕب٘ب برا ؽىت رلَّبًٔب؛ ادلغُؼ ٌٕب و٘جهب - هبب ِٕب ؽعىس ودوْ

ُ  ؽُٕئدز  ؤؾعش وعشوسًا ؤعًُّب ـشؽًب دنزٍئ بسادرٕب، حبشََّخ وؤسدٔب٘ب  ثعظد
 وِغُؾًب سثًّب ٔمجٍٗ ؽُّٕب وٍٗ ورٌه ثذوهنب، احلُبح وثبعزؾبٌخ ثً االؽزُبط
 ِدىت  وؤِدب  اِْ، ربزٍّىا ؤْ رغزغُعىْ ال»: اِة وَعْزة اٌشوػ ثةسؽبد
(. 59و 52: 56 َدى ) «احلك صبُ  بىل َشؽذوُ ـهى احلك سوػ ران عبء
 ثدبٌشوػ  بال سة َغدى   َمىي ؤْ َمذس ؤؽذ ٌُظ»: اٌىزبة َمىي وّب

 بيلَّ َُمِجًؤْ  ؤؽذ َمذس ال»: َمىي ؤَضًب ووزٌه(. 9: 52 وى5) «اٌمذط
ً  ؤْ ؤؽدذ  َغدزغُ   ال ؤٌ ،(44: 6 َى) «اِة رنززثٗ مل بْ  بىل َُمِجد

 ثمٕبعدخ  ؼادلغدُ  عغذ عضىَخ بىل َإ  ؤو دبؾُئزٗ، ؤو رارٗ ِٓ ادلعّىدَخ
 ٍ٘ ثً بٌُهب، اٌغجُعُخ احلبعخ ثةؽغبط ؤو ثؾشٌ ـهُ ؤو ثزوبء ؤو ِٕغمُخ
 ٘ى ـبهلل!! اٌزجين ٌٕىاي ادلغُؼ بىل ادلخزبسَٓ ثبٌشوػ ذبزة اٌيت اِة ِؾُئخ
 َغدى   اثٕٗ ؽخـ يف ٌٕفغٗ ٌُزجٕبٔب اٌضًّن ثٕخظ ثشوؽٗ َذعىٔب اٌزٌ

 (!!59: 4 ى5َ) «.ؤواًل ؤؽجٕب ٘ى ألٔٗ»: ِؾُئزٗ ِغشَّح ؽغت
 عاللدخ  ٘دى  ثبدلعّىدَخ، اجلذَذ ادلُالد ؤْ ثبٌٕب عٓ َؽُت ؤْ َٕجؽٍ وال
 ؽت عاللخ ذاحيت، مسسَّة عالقت فهي ثٗ، ورٕزهٍ اهلل ِٓ رجذؤ ثبهلل ؽخقُخ

 ٘دى  ٘زا ،(57: 9 ِذ) «عشسد ثٗ اٌزٌ احلجُت اثين ٘ى ٘زا»: ورجين
ِٓ ٌىً اِة فىد  ادلغُؼ عجك وّب!! رٗدلى ٌُعزّذ ثبدلغُؼ اهلل بىل ؤلجً َِ
 ـهدى  اآلب، مع لىا أوشأٌا اليت العالقت ٌري يف السسِّي عملً عٓ وؤعٍٓ
 لدبي  عٕدذِب  ؤوضؾهب اٌيت اهلل، عٓ رفقٍٕب ؤو رقٍٕب اٌيت اٌشوؽُخ ادلغبـخ
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 ،(8: 5 سئ) «والىهايرت  البدايرت  واليراء،  األلف ٌى أوا»: ؽذَذ ثةرنبص
 واحلدك  اٌغشَدك  ٘ى ؤٔب»: ضًبوؤَ ،(9: 56 َى) «اٌجبة ٘ى ؤٔب»: وؤَضًب
(. 6: 54 َدى ) «يب بال اِة بىل َإ  ؤؽذ ٌُظ» ،(6: 54 َى) «واحلُبح
ًِّ ٌزٌه ً  ؤعٍٕب ِٓ ؤوٍّٗ ِب ادلعّىدَخ يف ادلغُؼ ٌٕب َى . اٌقدٍُت  عٍد
 ٘ىزا ٔفغٗ، يف اٌمُبِخ، مث ثبٌذـٓ وؤوٍّٗ ثبدلىد اخلالؿ ادلغُؼ ثذؤ ـىّب
 ويف! وإٌهبَدخ  اٌجذاَخ ولُبِزٗ، ِىرٗ َعغُٕب ٗ،رار ادلغُؼ َعغُٕب ادلعّىدَخ يف

 بىل ثٗ ٔذخً اٌزٌ اجلذَذ احلٍ اٌغشَك ٘ى ودِٗ عغذٖ َقًن اإلـخبسعزُب
 .اٌعٍُب طااأللذ

 ثبٌٕغجخ ـبدلىد رىًُّ، بىل َىَ وً ربزبط ٌٕب وإٌهبَخ اٌجذاَخ رظً وٌىٓ
 خواٌمُبِد  ،(96: 8 سو) «إٌدهبس  وً ُّٔبد ؤعٍه ِٓ»: دائُ عًّ ٌٕب

 ؤٌ ادلغدُؼ  عغذ يف َذخً ال اٌعضى ألْ ـىق، بىل دائًّب إٌظش بىل ربزبط
ْ  يف رّٕى رضاي ال ِعًب وٍهب واٌىُٕغخ ثً ؽٍء، يف وبِاًل اٌىُٕغخ  اإلشندب
 األسك عًٍ ٍ٘ عبدلب اٌىّبي ؽذ رجٍػ ال ؤهنب عًٍ ادلغُؼ؛ لبِخ يف ورىًّ

 اعدزؾمبلبرٗ و اخلالؿ ِىا٘ت وً يف ؤعضبئ٘ب، وَّٕى َىَ وً رّٕى ثً
ٌ  ران بىل ؽٍء وً يف ّٕٔى احملجخ يف فبدلٌن»: ؤعشاسٖ وبدسان  ٘دى  اٌدز
 ؤْ اٌشعدىي  ثدىٌظ  وَىشِّس َمىي ووّب(. 55: 4 ؤؾ) «ادلغُؼ: اٌشؤط

 يف ؤو ادلىا٘دت  يف ؤو اٌىظُفدخ  يف ؤو اٌذعىح يف ِزغبوَخ ٌُغذ األعضبء
ًِّ ؤْ دائًّب عٍُٗ اٌىبًِ وٌىٓ اٌىّبي، يف ؤو اجلّبي  ، وإٌبلـإٌبلـ َُى
 ًِء وً بىل صبُعٕب دنزٍئ ؽىت ؤـضً، ٘ى ِب اٌىبًِ ِٓ َإخز ؤْ دائًّب عٍُٗ
ً  ٌعضى اـزخبس ـُٗ ٌُظ ؤْ ادلغُؼ عغذ خقبئـ وِٓ!! اهلل  عضدى  عٍد
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 ودبٔىا  وبْ ادلغُؼ، يف ؽمًّب وبٔىا بْ األعضبء ثٌن أؾمبق َىىْ ال ؽىت
 .اٌمذوط سوؽٗ ِٓ واعزمىا ـعاًل دلىرٗ اعزّذوا
 عغذ ٌجُٕبْ»: اأُلوىل ادلعّىدَخ عًّ ًُرىّ ـهى اِْ اٌىُٕغخ عًّ ؤِب
 بٔغبْ بىل ،اهلل اثٓ وِعشـخ اإلشنبْ وؽذأُخ بىل صبُعٕب ٕٔزهٍ ؤْ بىل ،ادلغُؼ
 عٍّهب واٌىُٕغخ(. 59و 52: 4 ؤؾ) «ادلغُؼ ًِء لبِخ لُبط بىل ،وبًِ
 ادلعّىدَخ ثمجىٌٗ بٌزجين،ث ٔبٌٗ اٌزٌ ًِناصٗ ِثِؽًَٕ بٔغبْ وً رعشِّؾ ؤْ اٌىؽُذ
 ٌزعٍّدىا ( األوي ادلعّىدَخ ـعً) ؤر٘بٔىُعُىْ  ِغزًٕنح»: ادلغُؼ َغى  ثبعُ
 (58: 5 ؤؾ) «.اٌمذَغٌن يف ًِناصٗ رلذ ِؼًَٕ ٘ى وِب دعىرٗ سعبء ٘ى ِب
(6662) 
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اُُىّ رؼُّْع اٌُُ٘كخ ُؼُع اُـٓبـ. وػُع اُـٓبـ ٛى ػُع ٓؼٔىظَخ اُزىثخ. 
 واُزىثخ زبَؽح وهبئٔخ يف اٌُُ٘كخ ظائًٔب.

اُزىثخ غاد ػالهخ ًجًنح دبٌِىد اُكٔىاد، وٛػا ٗلهٔٚ ٖٓ أصلَُ )ُى 
، ُُجدعأ ادل٘دبظاح   «ودلب اػزٔع صبُغ اُهؼت، اػزٔع َكىع أًَُب»(: 61: 3

ًدَ   «صبُغ اُهدؼت »ثبدلٌِىد )والزظ أٗٚ يف ٛػٙ اَِخ ال َوًع ثد
نؼت اقؽائَُ، وٌُٖ اُهؼت اُػٌ اضزبؼٙ اهلل ُُـزكَ وَكدزؼع ُوجدىٍ   

ٓدٖ  »( َوىٍ: 17: 4ثهبؼح ٌِٓىد اُكٔىاد(. ويف اصلَُ اُوعَف ٓىت )
  ِٓ ٌدىد  غُي اُؿٓبٕ اثزعأ َكىع ٌَؽؾ وَوىٍ: رىثىا ْٗٚ هدع اهزدؽة 

التىثخ يف وٌِٓىد اُكٔىاد علب ػٔالٕ يف ػَٔ وازع. . كبُزىثخ «اُكٔىاد
 زعَث٘ب اُُىّ.أظبظي. وهرا هى حمىز  الكنيعخ عمل

واُك٘خ اُيت اثزعأ كُهب ادلكُر اٌُؽاؾح واُيت ثعأد ثبُزىثخ مسَّبٛب اندؼُب   
 (6: 61)ال  «ق٘خ ٓوجىُخ ُِؽة.»اُ٘يب 

 ًب ق٘خ ٓوجىُخ ُعي اُؽة؟كِٔبغا ال رٌىٕ ٛػٙ اُك٘خ ُ٘ب أَُ

                                                   
َ٘بَؽ  19اجلٔؼخ  -ػظخ ُأُوُذ ػًِ اُؽٛجبٕ ثعَؽ اُوعَف أٗجب ٓوبؼ َىّ ػُع اُـٓبـ آُّع ( 1)

1991. 



 77:                                                   عيد الغطبض عيد معمىديخ التىثخ

واُوعَف ثىُف اُؽقىٍ أًَُب اػزرب اُؿٖٓ احلبَؽ أٗٚ ؾٖٓ ضالو، ثدبُُىّ  
اهنب إِ قبػخ ُ٘كدزُوظ  »(، 6: 6ًى 6) «إِ َىّ ضالو ...»واُكبػخ: 

َّٓ٘ب.  (16و 11: 13)ؼو  «ٖٓ اُ٘ىّ، كبٕ ضالي٘ب إِ أهؽة شلب ًبٕ زٌن آ
ُ٘ب، وٛػٙ اُكبػخ ٛدٍ قدبػخ   كِٔبغا ال ٌَىٕ اُُىّ ٛى َىّ ضالو 

 ضالو؟ أّ َٛ اُىهذ َزوبظّ أو إٔ ادلكُر َزـَُّؽ؟
أسبًَّ٘ إٔ ٌَىٕ ًالّ اُُىّ زعِّا كبياًل ثٌن ٓب هع كبد وثٌن ٓب ٛى آٍد. 
إ ٓب كبد ًَ وازع َؼؽكٚ، ُُف كوّ يف ُٓٔىٗٚ ونٌِٚ اُظبٛؽٌ أٗدٚ  

اُديت ًبٗدذ    ؼظٌ ، ثَ والثع أًَُب إٔ َؼؽف وػلف أًثؽ دبوعاؼ اُؽظا ح
ػُِهب زُبرٚ كُٔب ًُٓ. كهَ ؽلٌٖ إٔ ٗجعأ ُ٘ـُّْؽ ٓب كبد وضلٖ اُُىّ ٗؼُّْدع  

أسبىن إٔ  ؟«جتديد عهد»ُِزىثخ؟ َٛ ٛػا اُؼُع ٛى رلؽَّظ قهؽ ًُِجبذ أّ أٗٚ 
ال ٌَىٕ ٛػا اُؼبّ ٓثَ ثبهٍ اْػىاّ ادلً٘ؽٓخ ثبُ٘كجخ ُؼُع اُزىثخ، ْٕ ٓدب  

ا قدىا  ػِدً ادلكدزىي اُلدؽظٌ أو     كبد ارُر إٔ شبؽٙ ًبٕ ؼظَئًب خعِّ
اجلٔبػٍ. كهَ ؽلٌٖ إٔ ٗجعأ ٓ٘ػ اُُىّ وٌٗؽؾ ْٗلك٘ب دبٌِىد اهلل، ثبػزجبؼ 
إٔ اُزىثخ هبئٔخ ومل َ٘ـِن ثبّٔب أثعًا، وثبػزجبؼ أهنب ٍٛ اُجبة ادللزىذ دلٌِىد 

 اُكٔىاد؟
أظٖ أٗٚ ُى ظضَ ًَ وازع اىل ٗلكٚ إِ، ُىخع إٔ ًَ ٓب كبد ػلزبج 

ًُن واىل ؿكَ؛ كبدلُٔىٕ اُؽوزٍ ُِٔؼٔىظَخ ٛى أهنب َؿِكَ، ًٔب هبٍ اىل رـ
َ  ضٓبَدبى ...  »ز٘بُٗب ُهبوٍ )ثىُف(:  ِْ واػزٔع واؿكد : 66)أع  «ُه

(؛ وادلؼٔىظَخ هبئٔخ ًكؽٍّ ال َجَٓ وال َلزؽ، وٍٛ ًلؼدَ ؼوزدٍ ال   16
 قِٓبٕ ُِؿٖٓ ػُِهب، اخلُٓخ كوّ ذلب قِٓبٕ ػًِ ٛػا اُلؼَ كُ٘ب، أٓب اُؿٖٓ



 عيد الغطبض                                                                                 78:

كال قِٓبٕ ُٚ ػُِٚ. كهَ ؽلٌٖ إٔ ٗكزىزٍ ٖٓ ؼوذ ٛػا اُؼُدع، ػُدع   
اُزىثخ، هىَّح خعَعح وٓلهىٓبد خعَعح ٗؼُم ّٔب ٖٓ خعَدع؟ أال رٌلدٍ   
اُكٌ٘ن اُيت ُٓذ دبب كُهب ٖٓ رُٚ وَالٍ وؿىاَخ، وزًُِزهب ال ركبوٌ يف 
ََِؼزٚ ٖٓ كؽو زُبح أرزدَي يف   ٗظؽ اهلل ٌِٓىد اُكٔىاد؟ أال ٌَلٍ ٓب أ

صبَ وأهىي قين ػٔؽى؟ أٓب ٌَلٍ اُكٌ٘ن اُيت أًِهب اجلؽاظ )ًٔب ؼلدُْ  أ
اجلؽاظ ػًِ زوَ أضُؽ كال َُجوٍ كُٚ ػًِ أٌ أضُؽ ثؼع(، أٌ اُ٘لىـ اُيت 
مل َؼع ذلب يف قين زُبهتب ٖٓ شبؽ، اال اُثٔؽ اُػٌ ًِٔب ٗػًؽٙ ٗز٘هَّع وضلدؿٕ  

زؿًٗب ٖٓ اهلل ُِزىثخ؛ وٗزىخَّغ يف هِج٘ب؟ وٌُٖ اىل ٓىت احلؿٕ؟ اُػٌ وإ ًبٕ 
ٌُٖ إ رًَّجَذ ومل سبكي ثبُلؽيخ احلبَؽح ٌٍُ رـُّْدؽ، كبٗدي ردػضؽ    
ُ٘لكي ؿُجًب يف َىّ اُـُت. كِٔبغا ركىّْف اُؼٔؽ ثبْاًل، وًؤٗ٘ب ٌٗزدت  
ػًِ خجبٛ٘ب أٗ٘ب ٗ٘زظؽ َىّ اُـُت، ٓغ إٔ آٌبُٗخ اُزىثخ واُزـًُن زبَدؽح  

 إِ وقهِخ ادل٘بٍ؟
ًٔب َُِن »ْ اُُىّ ُأقف احلُبح اجلعَعح زىت ٗؼُم أؼَع إٔ أَغ أٓبٌٓ
قىا   -(. ًَ ظػىح ذلب أيىٍ 1: 4)ؼاخغ: أف  «ثبُعػىح اُيت ظػُ٘ب اُُهب

وَ٘جـٍ إٔ رٌىٕ ٛػٙ  -اُعػىح ادلكُسُخ اُؼبٓخ أو اُعػىح اُؽٛجبُٗخ اخلبيخ 
 اْيىٍ واَسخ أٓبٓ٘ب زىت ٗكِي ًٔب َُِن ّٔػٙ اُعػىح.
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 ة اجلديدةُأسس احليا
ٖٓ كىم، ٖٓ اُكٔب ، كدبٕ   -ًٔب أؼاٗب ادلكُر  -رجعأ احلُبح اجلعَعح 

ََِغ كىم يف اُكدٔب ، وٛدى    أو  اإلخالء  أوٍ زدؽ يف ث٘ب  اخلالو ُو
ّْْ اخلالو،  أخلال   اُزىاَغ. كبٗٚ هجَ إٔ َ٘دؿٍ ادلكُر ػًِ اْؼٌ ُُز

ين ْين وظَغ رؼَِّٔىا ٓ»وذلػا كسُ٘ٔب ٗدؿٍ ادلكُر ػًِ اْؼٌ هبٍ:  ذاته.
... »(. أٓب اُوعَف ثىُف كودع هدبٍ:   69: 11)ٓذ  «وٓزىاَغ اُوِت

اُػٌ اغ ًبٕ يف يىؼح اهلل مل ػلكت ضِكخ إٔ ٌَىٕ ٓؼدبظاًل هلل. ٌُ٘دٚ   
َوَضع نفعاله  أضًِ ٗلكٚ آضػًا يىؼح ػجع ... واغ ُوِخَع يف اذلُئخ ًبٗكبٕ 

 (8 - 6: 6)يف  «زىت ادلىد.وأطبع 
ََدَغ ٗلكدٚ  »وآُبػخ علب أقبـ ادلكُسُخ:  ٛػإ االث٘بٕ: اُزىاَغ  «َو

َََغ ٗلكٚ كٔكزسَُ ًبٕ َوعؼ إٔ «أْبع زىت ادلىد»و ، كبٕ مل ٌَٖ هع َو
ِٖ ٛى اُػٌ َُٓغ؟ ادلزىاَغ! ٛػا ٛى أقبـ ادلكُسُخ، مث يبؼ ٛدى   َٓ َُٓغ. 
أقبـ اُؽٛج٘خ، ْٕ اُؽٛج٘خ ُُكذ نُئًب ٓكزسعثًب يف ادلكُسُخ أو أػظْ ٓ٘هب 

ًًَّخ اُىاَسخ.وٌُ٘هب ٍٛ ا  دلكُسُخ يف يىؼهتب ادلط
 كؤقبـ آُؽَن ادلكُسٍ ًِٚ: ارُبع زوُوٍ، وْبػخ.

 مب معىن التىاضع؟
ٛػا ٛى ظلىغج اُزىاَغ: ادلكُر، أُٚ ادلٔدَّع يف اُكٔب ، أضًِ غاردٚ  
وأضػ نٌَ اُؼجع، مل َؤضػ كوّ نٌَ اٗكبٕ؛ ثَ وأضػ أًَُب نٌَ اُؼجع 
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ِٖ اُػٌ َهدع  وقدٓٚ    ادُلهَزَؽي اُػٌ َ٘سين وَـكَ َٓ أؼخَ أقُبظٙ. ْٗٚ 
(. كبدلكُر رىاَغ وأضػ نٌَ اُؼجع 67: 66وَـكَ اْؼخَ اال اُؼجع )ُى 

ََ اْؼخَ. ُػُي اقزٓبع إٔ ؼلُغ زىت اىل ٓىد اًُُِت.  وَؿَك
 ٓؼًب.التىاضع واخلضىع كبًُُِت ٛى شبؽح 

ِٖ ُُف ُٚ يُِت، ُُف ُٚ رىاَغ وال ضُىع. َٓ  و
 اىل آُبػخ، وآُبػخ رئظٌّْ اىل اًُُِت.كبالرُبع َئظٌّْ 
 ومب هي السهجنخ:

 السهجنخ ذثيحخ.
اُؽٛج٘خ ٍٛ َيِ ت اجلكع وروعمي غثُسخ زُبح، ٍٛ يدُِت وغثُسدخ.   
ُٓؽَّح ًبٌُؤـ  والثع إٔ َكجن اًُُِت ْبػخ. وآُبػخ ُُكذ قهِخ، آُبػخ 

زؤَُّْ، اُيت نؽّٔب ادلكُر، ٌُ٘هب نؽِ ززٍٔ ُجِىؽ اًُُِت. واُػٌ َُٓغ وَ
إ ً٘زْ رزؤَُّٔىٕ »ًًَن يف احلبٍ نؽَي ادلكُر وػلَ ػُِٚ ؼوذ آّع واهلل: 

ػبٌِٓن اخلًن )وٛػٙ ٍٛ آُبػخ( ... كٓىىب ٌُْ ْٕ ؼوذ آّع واهلل ػلدَ  
 (14: 4؛ 61: 6ثّ 1) «ػٌُِْ.

اُػٌ »زىت ُروجَ ًػثُسخ أٓبّ اهلل:  مقدَّظخأٓب اُػثُسخ كالثع إٔ رٌىٕ 
يف اُِـخ اُؼربَخ  «ٓوعَّـ»(. ؤًِخ 36: 11)َى  «أؼقِٚ ...هعَّقٚ اِة و

َّى»و «ُٓل َؽؾ»رؼين  ُّى هلل، وغُدي ٌَدىٕ   «سل . كبُوعاقخ ٍٛ اُزط
ثبُلؽؾ ٖٓ اُؼبمل. اُزوعَف يف اُؽٛج٘خ َجعأ ثلًَ أٗكبٕ ٗلكٚ ػٖ اُؼدبمل  

ب ٓدٖ  ثٌَ ٓب يف اُؼبمل ٖٓ ٓؼىن، وثؼؿٍ اُؼبمل ٖٓ واهغ احلُبح كٌؽَِّب وػُِِّٔ
 أخَ احلُبح ٓغ اهلل.
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َّزهب هلل. كبغا  وكؼَ اُزوعَف َجعأ ٖٓ خبٗت أٗكبٕ، ثزطًُى احلُبح ثُؽ
صلر أٗكبٕ يف ػؿٍ وكًَ ٗلكٚ ػٖ اُؼبمل يف كٌدؽٙ وهِجدٚ وندؼىؼٙ    
َّى ٗلكٚ هلل، خؼِٚ اهلل أًَُب ٓدٖ   ِٖ ض َٓ وآٓبُٚ، َجعأ اهلل َؼَٔ كُٚ. ْٕ 

ٖٓ اضؽخىا »زُبرٚ، ًٔب هبٍ اهلل يف اُوعمي: ضبيزٚ، كًًُن اهلل ٓكئىاًل ػٖ 
(؛ 17: 6ًدى  6) «وقٓهْ واػزؿُىا، َوىٍ اُؽة، وال سبكىا صلكًب كؤهجٌِْ

ِٖ يل يف اُكٔب ، وٓؼي ال أؼَع نُئًب يف اْؼٌ.»  (65: 73)ٓؿ  «َٓ
 وكيف أنفصل عن العبمل؟

إ اجلؿ  اُػٌ كُ٘ب ٖٓ اُؼبمل ٛى اجلكع. كٌٍِ ر٘لًَ ػٖ اُؼبمل الثدع  
إٔ رٌىٕ ٓ٘زجهًب حلؽًبد اجلكع كُي إ ً٘ذ رؽَع إٔ ٌَىٕ ُي غثُسدخ  
أٓبّ اهلل. ُػُي كلًَ اُ٘لف ػٖ اُؼبمل َزْ ظاضًُِب ثؤغ اجلكدع وَدجٓٚ   
واقزؼجبظٙ، أٌ اُكُبظح ػًِ ًَ نهىارٚ، وغُي ثًلخ ٓكدزٔؽح وظائٔدخ   
ٓهٔب ثِؾ أٗكبٕ يف ظؼخبد اُؽوذ واُوعاقخ. ًٔب هبٍ اُوعَف ثدىُف:  

ًََؽِؾد ُّضؽَٖ ال أيًن أٗب ٗلكدٍ  أهٔ» غ خكعٌ وأقزؼجعٙ زىت ثؼعٓب 
 (67: 9ًى 1) «ٓؽكىًَب.

والثع إٔ طلزبؼ آب اُؼبمل أو ادلكُر. اغ َكزسَُ اجلٔغ ثٌن االثٌ٘ن ٓؼدًب،  
(. 61: 11ًدى  1وال ؽلٌٖ إٔ ٗهؽة ٖٓ ًؤـ اُؽة وًؤـ نُبٌْن )

ؼىٗٚ آب ُِطُٓخ ُِٔىد وأٗزْ ػجُع اُػٌ رُٓ»ْٕ ٓب ُٗٓؼٚ كِٚ ًًٗن ػجُعًا 
(. كبٓدب رُٓدغ اخلُٓدخ    16: 6)ؼو  «أو ُِٓبػخ ُِرب )وادلكُر ٛى اُرب(

كُزكزؼجع، وآب رُٓغ ادلكُر ٖٓ ًَ اُوِت كزًًن ػجعًا ُُكدىع ادلكدُر،   
 وٌٛػا ًبٕ ثىُف اُؽقىٍ وًبٕ َلزطؽ ّٔػا أٗٚ ػجع ُُكىع ادلكُر.
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رُٓغ ندهىارٚ وال  كبغا اقزٓؼذ إٔ ركزؼجع اجلكع وركىظ ػُِٚ ثؤٕ ال 
ُٓىُٚ ٖٓ خهخ اُؼبمل، كسُ٘ئػ رٌىٕ هع أيجسذ قُعًا ػًِ اجلكع؛ ؤّدػا  

 رـِت اُؼبمل.
اٗ٘ب ٗعضَ إِ اىل ٓلزبذ احلُبح اْثعَخ، وٌُٖ ػٖ ْؽَن اجلكدع، أٌ  
ٖٓ ضالٍ احلُبح اُُىُٓخ، أػين ٖٓ ضالٍ اخلُىع وآُبػخ واُزىاَغ. وٛػٙ 

ًَ َىّ وٗزو٘هب ثبٔؼاظح واُؼؿّ واًُدرب.  ًِهب أػٔبٍ يف أَعَ٘ب إٔ ٗؼِٔهب 
زوًّب إ آُبػخ ُُكذ أٓؽًا قهاًل، ْٗي كُهب روق َع غاردي اٌُدجًنح.   

ْٗي رُٓغ وروق َع غاري وُُف أٓبٓي اُِؼَىٌ. آُبػخ جمبشفخ، آُبػخ 
ْٗي رُٓغ وأٗذ رؽي إٔ اْمل أٓبٓي َ٘زظؽى ٗزُدخ ْبػزي، وال جمبشفخ، 

وبثَ ْبػزي ٛػٙ وضُىػي، ْٕ اجلؿا  ر٘بُٚ ثؼدع  خؿا  ٓجبنؽًا قز٘بُٚ ٓ
 زٌن. ْٗٚ الثع إٔ َُطزرب االرُبع وُرٔزسٖ آُبػخ.

ٛػا ٛى ظوؼٗب، آُبػخ واخلُىع، كبغا متَّ ٛػا اُعوؼ َؤيت اُدؽوذ اُودعـ   
ُُٔٓ وَوعّْـ. وٌُٖ إ ًبٕ يف اجلكع رؽاٍش وهتبوٕ واقدزٔزبع  وَعضَ 

اضؽخىا ٓدٖ  »إٔ َعضَ، اىل إٔ ٗزٓهَّؽ:  ثبُؼبمل، كِٖ َزكًَّ٘ ُِؽوذ اُوعـ
، 17: 6ًى 6) «وقٓهْ واػزؿُىا، َوىٍ اُؽة، وال سبكىا صلكًب كؤهجٌِْ.

 (11: 56هبؼٕ: ال 
 ًُق َوجِ٘ب؟ ثبػٓبئ٘ب اُؽوذ اُوعـ.

ٛػا ٛى اُكجت اُػٌ ٖٓ أخِٚ الثع إٔ ٗؤغ اجلكع وٗكزؼجعٙ وٗكدىظ  
ٗ٘لًَ ػٖ اُؼبمل وُٗلدَؽؾ   ػُِٚ وضلؽٓٚ ٖٓ االرًبٍ ثههىاد اُؼبمل، وٌٛػا

ٓ٘ٚ. دلبغا اُؽوذ اُوعـ ال َؼَٔ كُي؟ اُكجت واَر: ْٗدي اقدزه٘ذ   
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: 4)اٗظدؽ: أف   «ًٔب ػلن ثبُعػىح اُيت ُظػُذ اُُهب»ثبدل٘هح ومل ركِي 
رؼِٔىا ٓين ْين وظَغ وٓزىاَغ »(، اقزه٘ذ ثبدلجبظة ادلكُسُخ اْقبقُخ. 1

التىاضالع  مل رزؼَّْ ٖٓ ادلكُر (. كهَ رؼَّٔذ؟ كبٕ 69: 11)ٓذ  «اُوِت
كهَ ر٘زظؽ إٔ َؼَٔ كُي اُؽوذ اُوعـ؟ ال ؽلٌٖ إٔ َوزؽة اُُي والطبعخ 

اُؽوذ اُوعـ وكُي نٍ  ٖٓ اُؼبمل. وٌُٖ اغا ُزلظ اجلكع ثؼُدعًا ػدٖ   
اُؼبمل ظضَ اُؽوذ اُوعـ. كبغا ظضَ اُؽوذ اُوعـ، كبٗٚ َعضَ ال ًُُق 

ؼِٔىٕ أٌْٗ ٌَُٛ اهلل وؼوذ اهلل أٓب ر»ثَ ًٔبٍُي، كهى يبٗغ ٌُِٛٚ كُي 
(. واُؽوذ اُوعـ زُ٘ٔب ػلَ، ٌَىٕ ٓىخىظًا 16: 3ًى 1) «َكٌٖ كٌُْ

 ًؼبَٓ ارًبٍ. كهى َىيِّْ٘ب ُِٔكُر وادلكُر َىيِّْ٘ب ُّة.
 ثعوٕ اُؽوذ اُوعـ َكزسَُ ػَٔ أٌ نٍ  َُؽٍَ اهلل؛ ثَ وًًَن ًَ

اُػٌ َلزر ثًًنح اُد٘لف  اؽلبٕ ثبدلكُر اؽلبًٗب ًبغثًب، ْٕ اُؽوذ اُوعـ ٛى 
واُػٖٛ ٖٓ اُعاضَ ُزؽي ادلكُر ثبرًدبٍ ػًِ زوُوزٚ؛ زُ٘ئػ ؽلٌدٖ إٔ  
َجعأ أؽلبٕ. اُؽوذ اُوعـ ٛى َوِيَِخ قؽََّخ، َُؼؽّْكي ًَ ٓب ػ٘ع ادلكدُر، 

 .اِة ٓب ػ٘ع وادلكُر َُؼؽّْكي ًَ
 ثعوٕ ادلكُر ال ٗكزُٓغ إٔ ٗؼَٔ نُئًب.

ُٓغ إٔ ٗوجَ ادلكُر، وال ػلَ ادلكُر وٌُٖ ثعوٕ اُؽوذ اُوعـ ال ٗكز
 يف اُوِت.

وٖٓ ٛ٘ب ٗعضَ اىل أؽلبٕ، وزٌن َجعأ أؽلبٕ، ٌَىٕ غُي ُُف ثبُلٌؽ 
ُُف أزدع َودعؼ إٔ   »ثَ ثبالرًبٍ اُؽوزٍ اُعاضٍِ، أٌ اُؽوذ اُوعـ 

 (.3: 16ًى 1) «َوىٍ َكىع ؼةّّ اال ثبُؽوذ اُوعـ.
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 اإلميان باهلل واملسيح
 «ثبهلل فُحعالَت له ثالساا.  فآمن إثساهيم»+ 

 (:: 7، غل :: 59)تك 
 

ًٓعؼ أؽلبٕ يف اُؼهعَٖ اُوعمي واجلعَع وازع. كبٔؽلبٕ دبؼ٘بٙ اٌُبٓدَ  
 .“أثى أؽلبٕ”وكؼِٚ اُؼٍِٔ ًبٕ يف اثؽاُْٛ، ُػُي ُظػٍ اثؽاُْٛ 

اثؽاُْٛ ًبٕ حبكت اُظبٛؽ اٗكدبًٗب ػبظَدًب خدعِّا، وقدبًً٘ب يف أوؼ     
بـ وثٌُ٘ن ال َؼؽكىٕ اهلل، وٛ٘بى أربٙ يىد اهلل، ًٔدب  اٌُِعاٌُٗن وقّ ُأٗ

هبٍ اُؽة ْثؽاّ: اغٛت ٖٓ أؼَي وٖٓ ػهًنري )اْقدؽح  »أربى أٗذ. 
اٌُجًنح( وٖٓ ثُذ أثُي اىل اْؼٌ اُيت ُأؼَي ... كػٛت أثؽاّ ًٔب هبٍ ُٚ 

(. ورـؽَّة اثؽاُْٛ يف أؼٌ ً٘ؼبٕ، وًبٕ ػٔدؽٙ  4و 1: 16)ري  «اُؽة
 ق٘خ. 75آٗػاى 
ٍ اىل ً٘ؼبٕ، وثىن ٓدػحبًب  يؼع اثؽاُْٛ أواًل اىل أؼٌ زبؼإ، مث ٗدؿو

ُِؽة جبىاؼ ثُذ اََ وظػب ثبقْ اُؽة. مث زعس خىع يف اْؼٌ كزـؽَّة 
يف أؼٌ ًٓؽ اُيت ضؽج ٓ٘هب دبؼدؿح، ورـؽَّة ٓؽَّح أضؽي يف خؽاؼ وضؽج 
ٓ٘هب دبؼدؿح أًَُب. مث زببيْ ٓؼٚ اثٖ أضُٚ ُىِ ْٗدٚ ًدبٕ ٓ٘ـٔكدًب يف    

ؿاٍ ػٖ ُىِ. وٛػا ٛى االػزؿاٍ نهىاد اُعُٗب، كدب ٙ يىد ٖٓ اهلل ثبالػز
اُؽاثغ )ثؼع اْؼٌ واُؼهًنح وثُذ أثُٚ(، وٛى َهجٚ اىل زعٍّ ٓب اػزؿاُ٘ب ضلٖ 
ػٖ اُؼبمل ونهىاد اُعُٗب، ْٕ ُىًْب ِْت ُ٘لكٚ اًُُ٘ت اْيدِر ٓدٖ   
 اْؼٌ، كزؽًٚ اثؽاُْٛ َؤضػ ٖٓ ضًناد اْؼٌ ٓب َهب ، واػزؿٍ ٛى ػ٘ٚ.
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ُّدى هلل اُدػٌ   الِزظ إٔ يف ٛػا االػزؿاٍ، َ عاوّ اثؽاُْٛ يف اُزط
 «َوىٍ اُؽة ... كؤهجٌِْ. واعتصلىااضؽخىا ٖٓ وقٓهْ »رٌَّٔ٘ب ػ٘ٚ 

 (17: 6ًى 6)
مث مسغ اثؽاُْٛ ثؤِقؽ ُىِ وٛى يف قعوّ ثىاقٓخ ادلِىى اخلٔكخ، وأقؽ 
ِٓي قعوّ ٓغ اْقؽي، كؤضػ اثؽاُْٛ ؿِٔبٗٚ وأٗوػٙ، وؼخغ ٖٓ احلدؽة  

٘بئْ ًثًنح، ؼكٍ إٔ َؤضػ ٓ٘هب ُ٘لكٚ ندُئًب،  ٓغ ِٓي قعوّ ثؤقالة وؿ
َّ ال ضًُٓب وال نؽاى ٗؼدَ ... »وهبٍ دلِي قعوّ:  : 14)ردي   «ال آضػ

(. وٛػا اػزؿاٍ ػٖ نهىاد اُعُٗب. رؽى اٌَُ دلِي قعوّ )وقعوّ ٍٛ 63
 ادلعَ٘خ اُيت أًِزهب ٗبؼ اهلل كُٔب ثؼع(.

هً اُزىاَدغ  ق٘خ وٛى قبئؽ ٓغ اهلل يف ٓ٘زد  65وإِ يبؼ ٔثؽاُْٛ 
واُزوعَف، ويىد اهلل َكٔؼٚ خُعًا. واغ أزت اهلل أثؽاّ، ظهؽ ُٚ يف اُؽإَب 

. كودبٍ أثدؽاّ   «ال َرَطِق َب أثؽاّ. أٗب رؽـ ُي. أخؽى ًثًن خعِّا»هبئاًل 
ٌٍ ػؤًُب، وٓبُُِي ثُيت ٛدى  »ُِؽة:  أَهب اُكُع اُؽة ٓبغا رؼُٓين وأٗب ٓب

ِٓين ٗ )أٌ اين زلزبج اىل زُبح(. كدبغا   «كاًلأُُؼبؾؼ اُعٓهوٍ ... اٗي مل ُرِؼ
ال َؽُثَي ٛػا؛ ثَ اُػٌ ؼلؽج ٖٓ أزهدبئي ٛدى   »ًالّ اُؽة اُُٚ هبئاًل: 

َؽُثي. مث أضؽخٚ اىل ضبؼج وهبٍ ُٚ: اٗظؽ اىل اُكٔب ، وُػدعَّ اُ٘ددىّ إ   
 .«اقزٓؼَذ إٔ رؼعَّٛب. وهبٍ ُٚ: ٌٛػا ٌَىٕ ٗكِي

 «ثبُؽة كسكَجٚ ُٚ ثؽِّا. كآٖٓ )اثؽاُْٛ(»امسغ إِ ٓب َوىٍ اٌُزبة: 
 (6: 15)ري 
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ْووىل هلل وضؽوخدٚ اْوٍَّ. وهدع     65ٛػا ًبٕ ثؼع  ق٘خ ٖٓ ْبػزدٚ ا
ٗزكب ٍ: َٛ إِ كوّ ثِؾ اثؽاُْٛ أؽلبٕ ثبهلل؟ كؤَٖ آُبػخ وادلكدًن وؼا   
اهلل وضؽوخٚ وٛى ال َؼِْ اىل أَٖ َػٛت؟ وأَدٖ اخلدؽوج ٓدٖ اْؼٌ    

ًَدَعؼََُِؼِىٓؽ؟  واُؼهًنح وثُذ أثُٚ واُزـؽُّة  يف ً٘ؼبٕ وًٓؽ واحلؽوة ٓغ 
هل كل هرا ومل يكن إثساهيم قد ثلغ اإلميالب   وأَٖ ثؽًخ ٌٍِٓ يبظم، 

 ثبهلل ثعد؟
اغًا، كبٔؽلبٕ نٍ  ؼلزِق ػٖ ًَ ٛػا! ؼلزِق ػدٖ مسدبع اًُدىد    
وآُبػخ واخلُىع وادلكًن ثهدبػخ وهىَّح وايؽاؼ وؼا  يىد اهلل! ٗؼدْ،  

. ًُق ًبٕ ٛدػا  «كآٖٓ اثؽاُْٛ ثبهلل كسكجٚ ُٚ ثؽِّا»أؽلبٕ ؿًن ًَ ٛػا. 
ِٖ ػ٘عٙ ثًًنح: ُوع هبٍ اهلل ُٚ:  ال َؽثي ٛػا؛ ثدَ  »أؽلبٕ؟ ادلؼىن واَر دَل

فؤحطَّ إثساهيم ثكلمخ اهلل تالدخل  . «اُػٌ ؼلؽج ٖٓ أزهبئي ٛى َؽثي
ُوع ظهؽ  كيبنه، أحطَّ ثكلمخ اهلل متط مىاته الري يئن ثعججه فآمن ثبهلل!

بٕ زٌن ٓفَّ اهلل اثؽاُْٛ يف ظاضَ ًُبٗٚ، ٓكَّٚ يف ادلىاد اُػٌ ًدبٕ  أؽل
كُٚ، واُػٌ ًبٕ ثكججٚ َؼُم ثعوٕ ؼخب !! أؽلبٕ اٗجثن ٖٓ ػٔن أػٔدبم  
ٗلف اثؽاُْٛ، دلب ٓفَّ اهلل ٓىد اثؽاُْٛ وًكؽ هُىظٙ، وٛى يف ادلبئدخ ٓدٖ   

 زُبح ٖٓ ادلىد!ػٔؽٙ، ُزطؽج ٓ٘ٚ زُبح!! أؽلبٕ ظهؽ ًوىَّح ٓوبثَ ادلكزسَُ، 
 كيف ومىت آمن إثساهيم ثبهلل؟

 اؽلبٕ اثؽاُْٛ ثعأ ٓغ أزكبـ واُزًعَن ثؤٕ اهلل أػًٓ زُبح ٖٓ ٓىد!!
ِٖ ٛى اهلل. اؽلبٕ اثؽاُْٛ ػلىٌ ػالهدخ   اؽلبٕ اثؽاُْٛ ثبهلل ال ؼلزى كوّ دَب
ٗهؤد ثٌن ٗلكٚ واهلل ػًِ أقبـ ارًبٍ ٓىد حبُبح. اثؽاُْٛ، ثبٔؽلبٕ، مل 
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َٔبرًب يف اجلكع، وًػُي قبؼَّح، ثَ أضػ ثػؼح زُبح ٖٓ اهلل، وغُي دلب ََُؼِع  ُٓ
ٓفَّ اهلل ٓىرٚ )أٌ ٓىد اثؽاُْٛ( حبُبرٚ )أٌ حبُبح اهلل أو ثوعؼح اهلل ػِدً  
أزُب (. ك٘هؤد يف ًُبٕ اثؽاُْٛ زؽًخ زُبح ٖٓ ػٔن ادلدىد، أُـدذ   

 ادلىد، ثعَّظد قٓىرٚ، ًكؽد هُىظٙ.
ْووىل، زؽ ًخ احلُبح ٖٓ ػٔن ادلىد، ٍٛ ٗلكهب يدبؼد  ٛػٙ احلؽًخ ا

 زؽًخ أؽلبٕ ثبهلل اُوبظؼ ػًِ أزُب  ٖٓ ادلىد.
 تصكيخ إميب  إثساهيم كقبدز أ  يقيم حيبح من املىد:

ٛػا ٛى أؽلبٕ اُػٌ وؼثزٚ اُجهؽَخ ًِهب ٖٓ اثؽاُْٛ. وٛػا أؽلبٕ ػُ٘ٚ 
ُِّٚ اهلل، أظَضَِٚ يف أهكً اضزجبؼ ؽلٌٖ إٔ غلى ؾٙ اٗكبٕ يف اُؼدبمل؛  ٌٍُ َؿ

ُضػ اث٘ي وزُعى اُػٌ ربجٚ اقسن )اُػٌ »وغُي ػ٘عٓب هبٍ اهلل ٔثؽاُْٛ: 
(؛ كوعَّٓدٚ  6: 66)ردي   «ٛى ٓىَىع اؽلبٗٚ( ... وأِيِؼِعٙ ٛ٘بى زلؽهدخ 

اثؽاُْٛ ػًِ أقبـ اؽلبٗٚ اْوٍَّ، ْٗٚ ًبٕ اؽلبًٗب ثبثزًب ثجىد اهلل، أزكَّدٚ يف  
 ػٔن أػٔبهٚ.

ؽاُْٛ خؿً ا ال َزدؿَّأ ٖٓ زُبرٚ، ْٕ اهلل أُودً ثدػؼح   ُوع يبؼ اؽلبٕ اث
ػٔن ٓىد اثؽاُْٛ، ُزجوً يف ًُبٕ اثؽاُْٛ اىل اْثع، َؽثهب اُؼبمل ًِٚ احلُبح يف 

 ٖٓ اثؽاُْٛ.
وٌٛػا هعَّّ اثؽاُْٛ اث٘ٚ وزُعٙ وزجُجٚ ثبٔؽلبٕ، وٛى واثدن يف اُدػٌ   

د! اٗظدؽوا ًُدق إٔ   قُوعّّْ اُُٚ اث٘ٚ، اُػٌ ٛى هبظؼ إٔ َُوُْ ٖٓ آْىا
أؽلبٕ رلبؾكخ! أمل أهَ ٌُْ إ آُبػخ رلبؾكخ؟ واُزىاَغ رلبؾكدخ؟ كٔدبغا   
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َٖٛ ثبّٓبؾكخ أٗدٚ   أٗزدذ ٛػٙ آّبؾكخ؟ آُبػخ ػ٘ع اثؽاُْٛ واخلُىع هلل َرَجِؽ
!ًَّ ُٓؿ  اؽلبٕ 

ًًّ اؽلبٕ اثؽاُْٛ ػٖ ذبؽثخ، وثجذ ثجىرًب أثعًَب ُدعي اثدؽاُْٛ،    وٛ٘ب رؿ
َٖٓ ُدٚ  وًَ اٗكبٕ ٖٓ  ثؼعٙ، إٔ اهلل هبظؼ إٔ َوُْ ٖٓ آْىاد. وإٔ ًَ 

 ٛػا أؽلبٕ احلٍ ًجػؼح زُبح يف ػٔن ادلىد، كبٕ اهلل ززًٔب َؤُٚ ٖٓ ادلىد.
الِزظ إٔ ٛػا أؽلبٕ ٛى يف يىؼرٚ اخلبؼخُخ اؽلبٕ ثبدلكزسَُ، اؽلبٕ ثـًن 

َِٔؼذ اُجهبؼح دب  ُالظ اقسن.ادلؼوىٍ، وٛػا ٓب ظكغ قبؼَّح إٔ رُسي زُ٘ٔب َق
إٔ أؽلبٕ  اإلميب  املعيحي،ٛػا ٛى ٓب أضػٙ ثىُف اُؽقىٍ وْجَّوٚ ػًِ 

 ادلكُسٍ َوىّ ػًِ أقبـ اؽلبٕ اثؽاُْٛ.
 منطىق اإلميب  املعيحي:

ضلٖ ٗئٖٓ ثوُبٓخ ادلكُر ٖٓ آْىاد، وٛػا ٓب َؽاٙ ثىُف اُؽقىٍ أٗدٚ  
ِٖ َئٖٓ ثػُي  .ٛى ػُ٘ٚ أؽلبٕ ثبهلل اُػٌ َُسكت ثؽِّا دَل

 وٌُٖ ػًِ أٌ أقبـ؟
ًُٓ٘جِّب ػًِ اهلل وزعٙ، ًؤٕ  اثؽاُْٛ دلب آٖٓ ثبهلل مل ٌَٖ ٓىَىع اؽلبٗٚ 
َؼؽف إٔ اهلل هبظؼ إٔ َوُْ ٖٓ آْىاد كسكت، ثَ ًبٕ ؼلزى ث٘لكٚ ٛى 

ق٘خ. اغ أٗٚ ثكٔبػٚ  89ق٘خ وقبؼح ػٔؽٛب  99ادلُزخ، أو ٓىارٚ اغ ٛى اثٖ 
ذ ظاضَ ٗلكٚ؛ كبؽلبٕ اثؽاُْٛ ًدبٕ  وػع اهلل أزفَّ حبؽًخ زُبح خعَعح ظثَّ

َؼجّْؽ ػٖ يِخ وارًبٍ زوُوٌُن واهؼٌُن زكَُُِّْٖ ثبُهؼىؼ وثبُؽوذ وثدُوٌن  
اُلٌؽ، ثٌن ازكبقٚ ثبدلىد )اُػٌ ربىٍَّ كُٚ اىل ازكبـ ثبحلُبح ًٓدؽف  
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 ٓلؼىٍ ثٚ(، وثٌن اهلل ًلبػَ ثوىَّح زُبرٚ وهعؼرٚ ػًِ أزُب .
 واقع اإلميب  املعيحي:

 ى واهغ أؽلبٕ ادلكُسٍ.ٛػا ٛ
ػًِ اُوُبٓخ ٓدٖ ادلدىد ال   كقبدز كبؽلبٗ٘ب ثوُبٓخ ادلكُر ٖٓ آْىاد 

ٌُُىٕ ػً٘ؽ اؽلبٕ ًبؽلبٕ اثؽاُْٛ. اغ الثع إٔ ضلف وٗهؼؽ وٗثن وٗزُوَّٖ ٌَلٍ 
ُّ٘ب ضلٖ أواًل، زبىُّ ٓىر٘دب اُدػٌ    يف ظاضِ٘ب إٔ هُبٓخ ادلكُر ٖٓ ادلىد زب

قبدز أيضًب عل  اإلقبمالخ  هبّ ٖٓ ادلىد ٛى ٗلكٚ  إٔ ادلكُر اُػٌٗؼُهٚ، أٌ 
ٍٕ وازع!!من املىد   ثآ

كوُبٓخ ادلكُر ٖٓ ادلىد رؼين، ٖٓ خهخ أؽلبٕ ادلكُسٍ اًُسُر، أٗدٚ  
أهبٓ٘ب ٓؼٚ، واال كال هُٔخ ُوُبٓزٚ ٖٓ ادلىد!! وًؤٗٚ ٓدبد ُ٘لكدٚ وهدبّ    

ثؼدع  ُ٘لكٚ. إ آٓ٘ذ كوّ إٔ ادلكُر ٓبد وهبّ ٖٓ ادلىد كؤٗذ مل رئٖٓ 
ثبدلكُر. أٓىؼ اُزبؼَص َؼؽكهب اجلُٔغ ورئٖٓ ّٔب اُهُبٌْن وروهؼؽ. أٓدب اغا  
آٓ٘ذ إٔ ادلكُر هبظؼ إٔ َؤُي أٗذ ٖٓ ادلىد، ٓىد اخلُٓخ، كهػا ٛدى  

 أؽلبٕ ثبهلل.
اؽلبٗي ثؤٕ ادلكُر ٓبد وهبّ كوّ، ُُف ٛى أؽلبٕ ثبدلكُر؛ ثدَ ٛدى   

َوىّ ثعوٕ اْقبـ. وٌُدٍ  كوّ أقبـ أؽلبٕ، وأٓب اُج٘ب  كٔكزسَُ إٔ 
َجُّْٖ ُي هعؼرٚ ػًِ أهبٓخ ٖٓ ادلىد أهبّ ُؼبؾؼ ٌٍُ َلهٔي أٗي أٗدذ  

رؤيت قدبػخ  »ُؼبؾؼ وٖٓ ادلٌٖٔ إٔ ُروبّ، ًٔب هبٍ أًَُب يف اصلَُ َىز٘ب: 
زٌن َكٔغ آْىاد )ثبخلُٓخ( يدىد اثدٖ اهلل واُكدبٓؼىٕ     وهي اآل 
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 (65: 5)َى  «ػلُىٕ.
ُبح اْثعَخ، أٓىاد يف اُػٗىة واخلٓبَب سببًٓب ًٔب ضلٖ إِ، ثبُ٘كجخ ُِس

ًبٕ اثؽاُْٛ ثبُ٘كجخ ُِسُبح اْؼَُخ اجلكعَخ، كوع ًبٕ اثؽاُْٛ ُٓزًب ٓدٖ  
ُٓٔبرًب يف اجلكع ْٗٚ اثدٖ  »خهخ اجلكع ال َُ٘دت زُبح، أو ثزؼجًن اٌُزبة: 

 .«ق٘خ 89ق٘خ وقبؼح ػٔؽٛب  99
، ٗدؿٍ اىل ٓكدزىاٗب  وٌُٖ زُ٘ٔب ٓبد ادلكُر ثبجلكع ثكجت اخلُٓخ

اُىاهؼٍ اُػٌ ٗؼُهٚ إِ. ودلب هبّ ٖٓ ادلىد ثوىَّح احلُبح اْثعَخ اُيت كُدٚ،  
أهنً ػًِ قِٓبٕ اخلُٓخ اىل اْثع. وٌُ٘ٚ مل ؽلذ ٖٓ أخَ ٗلكٚ وال هبّ ٖٓ 
أخَ ٗلكٚ. وٌُ٘ٚ ٓبد ٖٓ أخِ٘ب؛ ثَ اٗٚ يف احلوُوخ ٓبد ثجهؽَز٘ب ٗلكدهب  

دلب هبّ، هبّ زُِّب ثجهؽَخ خعَعح ضبُُخ ٖٓ اخلُٓدخ  و. “ثنب”سببًٓب أٌ أٗٚ ٓبد 
وٓدٖ   “ثنالب ”وادلىد ًؼوىثخ، وٍٛ ثهؽَز٘ب ٗلكهب سببًٓب أٌ أٗٚ هبّ أًَُب 

 أخِ٘ب.
 مىته مىتنب،

 وقيبمته قيبمتنب:
كبِٕ اؽلبٗ٘ب دبىد ادلكُر وهُبٓزٚ َزسزَّْ إٔ ػلزىٌ ٓىر٘ب وهُبٓز٘ب ٓؼدٚ  

أؽلبٕ يدسُسًب، أٌ ػلزدىٌ    ػًِ ٓكزىي اؽلبٕ اثؽاُْٛ، وغُي ٌُُىٕ
اُلبػَ )وٛى ادلكُر( وادللؼىٍ ثٚ )وٛى ضلٖ(. دبؼىن أٗٚ َكزسَُ إٔ ٌَىٕ 
اؽلبٗ٘ب ادلكُسٍ يسُسًب ًوىَّح وزؽًخ ظاضُِخ رًِ٘ب ثبهلل اغا مل ضلدف إٔ  
ادلكُر ٓفَّ ٓىر٘ب، وأٗ٘ب ضلف ثبحلُبح ركؽٌ يف ٓىر٘ب: احلُبح اجلعَعح، زُبح 

 ىد ُ٘ب وٖٓ أخِ٘ب وكُ٘ب!!ادلكُر اُوبئْ ٖٓ ادل
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واال كٌُىٕ ٓىد ادلكُر هع ًبٕ ثال كبئعح، وهُبٓزٚ ًبٗذ ثال كبئدعح،  
وٌَىٕ أؽلبٕ زُ٘ئػ ُُف اؽلبًٗب يسُسًب ْٕ أؽلبٕ َزسزَّْ إٔ ٌَىٕ ُٚ كؼَ 
ظاضٍِ. كٔىد ادلكُر ًًَن زوُوخ زَُّخ كؼَّبُخ، اغا ٓدفَّ ٓىر٘دب )ٓدىد    

وهُبٓخ ادلكُر رًًن زوُوخ زَُّخ كؼَّبُدخ، اغا  اخلُٓخ، ٓىد اجلكع خبٓبَبٙ(؛ 
ًكؽد ْىم اخلُٓخ كُ٘ب وأضؽخز٘ب اىل احلُبح ٖٓ ظائؽح ادلىد. ثعوٕ ٛدػا  

 كبٗ٘ب ال ٗئٖٓ اؽلبًٗب يسُسًب دبىد ادلكُر وهُبٓزٚ.
 قسع ثبة اإلميب :

 وإِ َٛ رئٖٓ ثبدلكُر اُػٌ ٓبد؟
َ  اىل أػٔبم زبُي، واٗظؽ ٓبغا َيََ٘ؼذ اخلُٓخ كُي: ٛدَ أٗدذ    اظض

 ُّْٓذ ثبخلُٓخ؟
ٛػا ٛى اُػٌ ْخِٚ هع ظضَ ادلكُر كُي دبىرٚ. كبِٕ، ٛػٙ ادلىاخهدخ  
ًََكَؽ أْىام اخلُٓدخ   ٓغ اخلُٓخ َىاخههب ادلكُر دبىرٚ كُي. ٓىد ادلكُر 
ٍّ واىل اْثع! ادلكُر أُٚ دلب ٓبد مل ٌَٖ ٓىرٚ  َّْ قالقَ قِٓبهنب ًٌ وز

ٚ اذلبوَخ، ؾُؿٍ ثٚ اُكالٌْن. ٓىد أهنً ثٚ ًٔىد اٗكبٕ! اٗٚ ٓىد ؾُؿٍ ث
ػًِ ادلىد! ضُٓزي إِ ٍٛ يف ٓىاخهخ ٓىد ادلكُر، وٍٛ ال ؽلٌدٖ إٔ  
رىخع أو رؼُم ثؼع أٓبّ ٓىد ادلكُر. ظّ غثُسخ ادلكُر كيَّ قٓىهتب وأُـً 

 قُبظهتب.
 وهل تؤمن ثقيبمخ املعيح من املىد؟

احلُدبح. واُظِٔدخ   اٗظؽ ظاضِي، كبدلىد اُػٌ كُي إِ َهؽة أٓدبّ  
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 اْثعَخ ززًٔب قزهؽة أٓبّ اُ٘ىؼ.
 ّّ احلُبح اُيت يف ادلكُر ٍٛ كُي إِ، واحلُبح أهىي ٖٓ ادلىد. أٗذ ز
حبُبح ادلكُر إِ، أٓب اجلكع خبُٓزٚ كُي كُٔذ حبٌْ ٓىد ادلكُر. اجلكع 
كُي هع وهغ ػُِٚ زٌْ ادلىد اُػٌ ٓبرٚ ادلكُر ْخِي وثي، كال قِٓبٕ 

 ُٚ.ُِطُٓخ ػِ
وؼوذ احلُبح يف ادلكُر ػلؽـ ٓىد اجلكع ٌٍُ ال رؼىظ اخلُٓخ سبِدي  
ػُِٚ ؿهِّب. وادلكُر أػٓبى هُبٓزٚ، أٌ ؼوزٚ اُوعوـ، ُزىهق ّٔدب ًدَ   

 زؽًخ ذبػة اجلكع ضلى اخلُٓخ وادلىد.
 
 

ٛػا ٛى أقبـ خهبظٗب اُُىّ، اؽلبٕ ػٍِٔ َؼُٓ٘ب هدىَّح ؼوزُدخ كؼَّبُدخ    
ؽلٌٖ إٔ صلبٛع ثعوٕ هىَّح ظاضُِخ ر٘زوَ ث٘دب ٓدٖ   ُزوعَف احلُبح. ك٘سٖ ال 

 واهغ ٓىد اخلُٓخ اىل زُبح اُوعاقخ.
 (6==5)ينبيس 
 



 

 عيد ُعرس قانا اجلليل





 

 

 ُعرس قانا اجلليل

ٛزا اُؼُذ زلغىة ٖٓ ؤػُبد اإلثُلبُٗب اُيت ًبٗذ رؼُِّذ ذلب اٌُُ٘غخ ٓؼاب:   
 ادلُالد، وصَبسح اجملىط، واخلزبٕ، واُؼٔبد، وُػشط هبٗب اجلَُِ.

ًزُي خبقىؿ ٛزا اُؼُذ اُغُذٌ َغجَِّ ُ٘ب اُوذَظ بثُلبُٗىط ؤعوق 
ػٖ اٛزٔبّ اٌُُ٘غخ اُوجيُخ ثبُزؼُُذ ُٚ ٓغ ػُذ ّ( حملخ 403 - 315هّّؿ )

 اُـيبط ٓ٘ز اُوذمي يف هىُٚ 
ىىثخ )ٓغ ػُذ  11]وروُْ اٌُُ٘غخ اُوجيُخ ػُذ ُػشط هبٗب اجلَُِ يف 

اُـيبط( دُش َؼزوذ اُؾؼت ثةٌٓبُٗخ ربىٍُّ ُٓبٙ اُُ٘بثُغ وُٓبٙ اَُُ٘ 
حبغت اإلديبٕ اُيُت اُقبدم بىل مخش، ًزًشي عا٘ىَخ دلؼجاضح   

 .(1)دلغُخ[ا
 

 
 

هبٗب اجلَُِ رجؼذ عزخ ؤُٓبٍ مشبٍ ؽشم اُ٘بفشح، ؤٌ ػًِ ُثؼذ عبػزٌن ٓؾُب: 
ػًِ األهذاّ. اُؼزساء ٓشمي عجوذ ادلغُخ ورالُٓزٙ ًؼبدح رىاجذ اُ٘غابء ٓؼاب:   

ؤَبّ(، وادلغُخ حينش يف اُىهذ ادل٘بعت دائٔب: )ثؼاذ   7ٓ٘ز ثذاَخ اُُؼشط )ٓذرٚ 
ٙ اُزَٖ مل ٌَزَٔ ػذدْٛ بر مل ٌَٖ هذ ٓنً عاىي  كشاؽ اخلٔش(، ٓغ رالُٓز

                                                   
(1) Epiph., C. Hearesis I, i, c. 30; i, 451, ed. petavius. 



 أعياد الظهىر اإلهلي                                                                          256

صالصخ ؤَبّ ػًِ دػىح ٗض٘بئَُ، وكُِجظ هجِٚ ثوَُِ، وؤسثؼخ ؤَابّ ػِاً دػاىح    
ؤٗذساوط وثيشط، ؤٓب َىد٘ب كِْ َزجبوص األعجىع ٓ٘ز ؤٕ اٗزوَ ٓاٖ ٓشاكواخ   
َىد٘ب ادلؼٔذإ بىل ٓشاكوخ َغىع. برٕ، كِْ َزجبوص ػذد اُزالُٓز َىّ ُػاشط  

 جلَُِ ػذد ؤفبثغ اُُذ اُىادذح.هبٗب ا
رإيت ٛزٙ ادلؼجضح ًجذاَخ آَبد وثذاَخ خذٓخ ادلغُخ، ثؼاذ ٓؼٔىدَزاٚ،   
ًٔب رإيت ًإوٍ ٓوبثَ خلذٓخ َىد٘ب ادلؼٔذإ، ألهنب رؼيٍ ؤوماخ فاىسح   

  ٛزا ثبدلبء واُ٘غي واالٓز٘بع اٌٍُِِّ ػاٖ اخلٔاش   «اثٖ اإلٗغبٕ»ُِٔغُخ 
َُِ وثزذىََ ادلبء بىل مخش، دُش اُز٘جُٚ ودُبح اُّّاسٌ، وٛزا ثؼشط هبٗب اجل

َّض يف اُذػىح بىل االٗزوبٍ  سؤمسبٍ  -مه املاء اُزٌ رغزذذصٚ ادلؼجضح ٛ٘ب َزش
إىل املضيخ وفضً ًوىَّح ُِزيهًن وُِزـًُن ثبُزىثخ واُغِىى،  -َىد٘ب ادلؼٔذإ 

 ًوىَّح كبئوخ ُػظًٔ ُِزـًُن يف فُْٔ اُيجُؼخ وثبُزبيل يف عِىًهب!!
ُخ ٛ٘ب بر َُخنغ ادلبء وحيىُِّٚ بىل ٓب ُُظ ٓبًء ثغِيبٕ ًِٔزٚ، َ٘جِّٚ كبدلغ

ثؾذَّح بىل ؤٕ اُوىح اُيت َزىم بُُهب اإلٗغبٕ ُِزـًُن واُزىثخ واُلشح واُؼاضاء  
 ًبئ٘خ ؤفال: يف ادلغُخ ويف ًِٔزٚ!!

ُٓجذػخ بىل ؤٕ اخلٔش، حبناشح   ًٔب ؤٕ ادلؼجضح رؾًن ًزُي بؽبسح خلُخ 
ى ٓقذس االٗزؼبػ واالٗزوبٍ ٖٓ اٌُأثخ واذلْ بىل اُلاشح  ادلغُخ، مل َؼذ ٛ

ِٖ ٛى ؤهىي كؼال: وؤصشا: ٖٓ اخلٔش، ادلغُخ اُازٌ   َٓ واُزهَُِ، بر َىجذ إِ 
خيِن ىجُؼخ اخلٔش راهتب خِوب:!! وثبُزبيل ًَ ٓب يف اخلٔش ٖٓ هىَّح، وؤًضاش!!  

 (2  1!! )ٗؼ «)ُدجَّي( دجُيب ؤىُت ٖٓ اخلٔش»
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ٙ ادلؼجضح َ٘قتُّ يف ًِٔخ وادذح  ادلغُخ ًٔقاذس  اُزشًُض برٕ يف ٛز
ادلغُخ َ٘جِّه٘ب يف ثذاَخ آَبرٚ وثذاَخ خذٓزٚ ؤٗٚ جبء ٌُُىٕ ٛاى  . “التذىُّل”

يف دُبح اإلٗغبٕ  برٕ ال ثبُ٘غي وال ثابُّّاسٌ   “ٓقذس اُزذىٍُّ”ودذٙ 
 ٌَٖٔ عش اُزـًُن، وال ثبُزيهًناد ثبدلبء ؤو ثبُذػبء، وال يف بَُِب وال َىد٘ب
وال ثبألٗجُبء، وٌُٖ يف ادلغُخ َزْ ربىٍُّ اإلٗغبٕ، ًٔب ربىٍَّ ادلابء عاشِّا   
وثذوٕ ؤٌ فالح ؤو دػبء ؤو ؤٌ دشًخ ٓب، بىل ٓب ُُظ ٓبًء، بىل مخش جذَذ 

َّْ اإلٗغبٕ ؤٕ كُٚ سادزٚ.  جُِّذ، ٛزا اُزٌ ًبٕ َزى
 معىن الُعزس يف التقليد العربي:

فَُ وٓب َالصٓٚ ٖٓ ادزلبالد، ربٔاَ  ٓشاعُْ اُُؼشط يف اُزوُِذ اُؼٌّّ األ
ُِغاشوس   ؤو دلِخ ؤو ٓ٘بعجخ اجزٔبػُخ “كشدب:”ٓؼبين ؤػٔن ثٌضًن ٖٓ ًىٗٚ 

ٛى  واجملبٓالد. واُزٌ ٗ٘وِٚ بىل اُوبست ٖٓ روُِذ اُُؼشط اُؼٌّّ يف ؤَبّ ادلغُخ
ٖٓ اُزِٔىد وًزت اُُهىد اُيوغُخ اُوذديخ ًٔب َوذِّٓهب ُ٘ب ؤدذ احلبخبٓبد 

. وخالفخ اُوىٍ ؤٕ اُُؼشط ًبٕ َُؼزّّ ٗويخ دبمسخ يف دُابح  (2)َٖادلز٘قِّش
اُؾبة واُؾبثخ، َقىّ ًالمهب هجَ اُزوذُّّ بُُٚ وَؼزشف ًَ ٓ٘هٔب خبيبَبٙ. 

، دا  ؤٗاٚ   “عش”كبُضواط ًبٕ َُوذَّس يف اُزوُِذ اُؼٌّّ ػًِ ًىٗٚ دبضبثخ 
 بٕ اُغبُلخ.دبجشَّد رزُْٔ ػوذ اُضواط حيذس ؿلشإ رِوبئٍ ٌَُ خيبَب اإلٗغ

وَؼيُ٘ب علش اُزٌىَٖ فىسح واهؼُخ هبزا ادلؼىن، كبٓشؤح ػُغى اُيت ًابٕ  
)راي   “ثبعأُبد ”وُٗيوهب اُؼٌّّ اُقذُخ  “ثغٔخ”امسهب هجَ اُضواط 

                                                   
(2) Edersh., Life of Jes., I, p. 352. 
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وُٗيوهاب اُؼاٌّّ اُقاذُخ     “زلِاخ ”( فبس امسهب ثؼذ اُضواط 3  36
ٓـلاىسح  ”ؤو  “زلبُاخ اخليبَاب  ”( وٓؼ٘بٛاب  9  28)ري  “ٓبدالد”

 .“باخليبَ
وًبٕ ادلؼشوف ؤٕ اُؼالهخ اُيت رشثو اُؼشَظ ثبُؼشوط ٍٛ ػًِ منو ٓاب  
ٛى هبئْ ثٌن َهىٙ وؽؼجٚ ًٌَ!! وٛزا َشدِّدٙ اٌُزبة ادلوذَّط ٓشاسا: ورٌشاسا: 
د  فبس ٖٓ فُْٔ رؼبُُْ اُشثٌُِّن. وٌٛزا ًبٕ اسرجبه اُؼشَظ ثابُؼشوط  

 ه اهلل ثةعشائَُ.َوىّ ػًِ ؤعبط اسرجب -يف ٓلهىّ اُؾؼت  -َىّ اُوشإ 
وهذ ُوفق اهلل يف األعلبس ؤٗٚ ٛى اُؼشَظ ثبُ٘غاجخ ُِؾاؼت، ػؾاش    
ٓشَّاد، عذ ٓشَّاد يف علش ٗؾُذ األٗؾبد، وصالس ٓشَّاد يف علش بؽاؼُبء،  

 وٓشَّح وادذح يف علش بسُٓب.
ُزُي ًبٕ االٛزٔبّ اُؾذَذ حلنىس ؤٌ دلِخ ُػشط ثبُ٘غجخ ُِؾاؼت  

 رؼُٔن عش اسرجبه اهلل ٓغ ؽؼجٚ، ورٌاشمي  وهبدرٚ َ٘جغ ٖٓ ٓلهىّ اُؾشًخ يف
 هُبّ وصجىد وػىد اهلل اخلبفخ ثبصدٛبس اأُلٓخ!

هبزا ادلؼىن ًبٗذ دلِخ اُؼشط َُؼزىن ثز٘غُوهب جذِّا، وثزاىكًن ٓقابدس   
اُلشح ذلب ٖٓ ِهَجَ األؿُ٘بء وسجبٍ اجملٔغ، برا ًبٕ اُضوجبٕ كوًنَاٖ، ألٕ  

 ثبجملٔغ وثبُؾاؼت!! وثبُزابيل   رُي َُذغت رٌشديب: ُِؼالهخ اُيت رشثو اهلل
ًبٗذ ٓشاعُْ اُضواط ادللؼٔخ ثبخلؾىع واُزوىي واإلدغبط اُذَين رزخََّ 
دلِخ اُؼشط راهتب ٖٓ ؤوٍ حلظخ بىل آخشٛب ًذلِخ ٓوذَّعخ، دُش ٌَاىٕ  
اُغشوس واُلشح واُشهـ واُزقلُن ثبُُذَٖ وؽشة اخلٔش، ثؼاذ اُقاالح   
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 .(3)ثبًُّّخ ػُِٚ
ي اُذَين، ال رؾىثٚ ؤٌ ؽبئجخ احنالُُخ، ثَ ًإػٔبٍ ًَ ٛزا، ػًِ ادلغزى
 .“َهىٙ”ٓوذَّعخ رٌشديب: ُِشة 

ُِّهب إِ     جاٍ  ”ثَ بٕ رلشَّد اخليىثخ اُيت رغجن اُضواط واُايت ٗغا
ًَّ ثبُؼَّّاخ   «ؤثبٗب اُزٌ»، ؤٌ هشاءح “ثُ٘ىد ػشوعاٌن  ”، ًبٗذ رغا
، ؤٌ دخىٍ اُؼشوعٌن يف اُوذاعخ!! ودٌن ًبٕ َواق ؤداذ   “هذوؽٌن

ادلغئىٌُن ؤو اٌُه٘خ ُُؼذِّد ؤوفبف وكنبئَ ومجبٍ اُؼاشوط ًابٕ ٛازا    
 َُذغت مٖٔ اُيوىط ادلوذَّعخ!!

ُُظ ذلاْ  »ًَ ٛزا جيؼَ دنىس ادلغُخ دلِخ ُػشط ُؼشَغٌن كوًنَٖ 
، ؤٓشا: ىجُؼُب: َذخَ يف فُْٔ سعبُزٚ ًؼشَظ دوُوٍ ٌُاَ ٗلاظ،   «مخش

دنىس اُُؼشط زلغىثب: ؤٗٚ  خبفخ وؤٗٚ ؤوٍ ػَٔ َإرُٚ ٓذػَّٔب: ثأَخ. كةٕ ًبٕ
خذٓخ دَُ٘خ وواجت ٌَُ بعشائٍُِ وٌَُ رٌ ؿًنح، كةٗٚ ثبُ٘غجخ ُِٔغاُخ  
ٛى دبضبثخ روُُْ جذَذ دلؼىن اُُؼشط يف اُؼهذ اجلذَذ. بر حبنىسٙ متَّ دناىس  
اهلل. وٌٛزا ؤفجخ اُضواط ادلغُذٍ ٓذٓىؿب: ٓ٘ز ػشط هبٗب د  اُُىّ ثيبثغ 

دناىس  ”اُضجيخ َ٘ذقاش يف ٓؼاىن    ، دُش ٓلهىّ عش“اُغش اإلذلٍ”
كبُزٌ »، جلؼَ سثبه اُضجيخ هبئٔب: ودائٔب: ثٌن صالصخ وُُظ ثٌن اصٌ٘ن “ادلغُخ

ُٚ اهلل ال َُلشِّهٚ بٗغبٕ ََٔؼ (!! دُش ادلغُخ يف ًَ صجيخ ٛى 6  19)ٓذ  «َج

                                                   
َد  ؤٕ اُؾؼت اُُهىدٌ ُُظ زلجِّب ُِغٌش ثيجُؼزٚ، واخلٔش اُيت ًبٗاذ ُرغازؼَٔ يف   َُال( 3)

َّضح.  كِغيٌن ُُظ ٓويَّشح، كهٍ ٗجُز ػبدٌ وُُظ ٓؾشوثبد ًذىُُخ ٓش
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ٓوُْ اُىػذ ومٌٔن اُؼهذ ثٌن اُضوجٌن، ُزذىََ احلُبح ٖٓ ٓغزىاٛب اُضٓين 
ٛب اخلبُذ واألثذٌ، ثغش دنىس اهلل )ػًِ ٓغزىي ربىََ اُؼبدٌ بىل ٓغزىا
 ادلبء بىل مخش(!

وػ٘ذٓب هقذ ادلغُخ ؤٕ رٌىٕ ثذاَخ خذٓزٚ واعزؼالٕ رلذٙ ٖٓ داخاَ  
ُػشط، مل ٌَٖ بال ٓؾًنا: ثةفجغ ادل٘بعجخ واَِخ بىل هنبَخ خذٓزاٚ، دُ٘ٔاب   

ئ )س «ػؾبء ُػشط اخلشوف»َغزذػُ٘ب مجُؼب: بىل ُػشعٚ اخلقىفٍ حلنىس 
(، دُش ٌٗىٕ حنٖ ٓىمىع ٛازا اُُؼاشط، وٓىماؼ٘ب ٓىماغ     9  19

ٍَ وادذ ألهذِّّ ػزساء ػلُلاخ ُِٔغاُخ.  »اُؼشوط!!   «ألين خيجزٌْ ُشُج
 (2  11ًى 2)

برٕ كأَخ ُػشط هبٗب اجلَُِ رؼىد ؤَنب: وٖٓ ىشف خلٍ ُز٘جه٘ب بىل ٌٓبٗخ 
ُوٍ ؤَ٘ٔاب  ؤو يف دُبر٘ب، كهى اُؼشَظ احلو “هبٗب”ادلغُخ احلوُوُخ عىاء يف 

ًَُّ٘ب، ًؼشوط رزجغ دائٔب: ػشَغهب،  دنش، وحنٖ ٓؼٚ دوٓب: ؤَ٘ٔب ًبٕ وؤَ٘ٔب 
برٕ كُؼشط هبٗب ٛى ُػشع٘ب، واُؼشَظ كُٚ ٛى ػشَغ٘ب، واُؼشوط كُاٚ ٛاٍ   

 ٗلغ٘ب ...
آٙ َب ٗلغٍ ٓ  رذسًٌن ٓىهؼي ٓاٖ ادلازود واألسدٕ، وٓاٖ هبٗاب     

 واُقُِت، واُوّّ واُغٔبء؟
 املعجزة:

ؼزساء ؤٕ رؼِٖ اث٘هب ُِؼبمل ثقلزٚ ادلغَُّب، وًبٗذ رغزؼجَ ُوذ هقذد اُ
رلذٙ ألهنب ًبٗذ رؼِْ رُي ثُوٌن، ورزذَُّٖ اُلشفخ ثبؽزُبم ثابُؾ اُؾاذَّح   
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ٌٍُ ُرؾشى ًَ بعشائَُ كُٔب ؤدسًزٚ وربوَّوزٚ ٖٓ عش رلذ ادلغاُخ سجابء   
 اُذٛىس ًِهب ...

غُخ ٛى ٛى ثاذء  وٌُٖ مل رٌٖ اُؼزساء اُيُجخ ُرذسى ؤٕ ثذء اعزؼالٕ ادل
ظهىس ؽجخ اُقُِت، وَىّ اإلػالٕ ػٖ دوُوزٚ ورلذٙ ٛى ٛى ثاذء اُؼاذ   

 اُز٘بصيل ألعجىع اِالّ!!
(. وٓب ًبٕ ؤُاضّ  4  2)َى «!مل تؤِت صاعيت بعدٓب يل وُي َب آشؤح »

ُِؼزساء جذِّا يف ٗظش ادلغُخ ؤٕ رجزؼذ ػٖ عٌخ اُقُِت! وٓب ًبٕ ؤدىجهب 
ٍٛ ٗلغهب عججب: ٓؼجِّال: ُِغُق اُزٌ عُجىص يف جذِّا يف ٗظشٙ ؤٕ ال رٌىٕ 

 ٗلغهب ػ٘ذٓب رشاٙ ٓؼِوب: ػًِ اُقُِت!.
وٌُٖ ٖٓ ؤجَ بديبهنب وصوزهب ادليِوخ كُٚ وٖٓ ؤجَ روذَشٙ اخلبؿ ذلب، مل 
َشدٛب ػٖ عااذلب. وثؼذ ػزبة هقًن وسلزقش اعزجبة ذلب، كٌبٕ ثذاَخ رلذٙ 

 وثذاَخ آالٓٚ ٓؼب: وػًِ دذ عىاء!!
َاب  »كغ اُـٔىك اُزٌ حيُو دبخبىجخ اُشة ُِؼزساء هبئال: ذلب  وٌٍُ ٗش

، َ٘جـٍ ؤٕ ٗذسى ؤٕ ادلغُخ َزٌَّْ ٛ٘ب ٖٓ ٓىهغ األُىٛخ كهى ػِاً  «آشؤح
وؽي برُبٕ ٓؼجضح خِن كبئن اُيجُؼخ، كه٘ب اثٖ اهلل خيبىت ؤٓب: ثؾشَخ!! ويف 

بُٚ اإلذلٍ ٛزا األعِىة َؾًن ادلغُخ بؽبسح ثُِـخ ُِؼزساء ؤٗٚ هذ دخَ يف رل
اُيت ال ربزَٔ ثإٌ دبٍ ٖٓ األدىاٍ ٓؾىسح آاشؤح ؤو ؤٌ  ُجذء خذٓزٚ اُؼُِب 

 «َ٘جـٍ ؤٕ ؤًىٕ كُٔاب أل  »ثؾش، ُوذ هبٍ ذلب ٓشَّح وٛى اثٖ اص٘يت ػؾشح ع٘خ 
(، ؤٓب ٛ٘ب كوذ دخَ، وبىل األثذ، يف ػالهزٚ اُغاشَخ ٓاغ اِة،   49  2)ُى 
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 دُش ُُغذ ٓؾىسح بال ٖٓ اِة كوو!!
ال ٗغزيُغ ؤٕ ٗؼّّ ثغهىُخ ػًِ ىشَوخ اُؼازساء اُوذَغاخ يف    ًزُي

(. كه٘ب عااٍ ٛى ٛى اُقاالح  3  2)َى  «ُُظ ذلْ مخش»ػشمهب ُغااذلب 
ثؼُ٘هب، وُؼِهب ؤهقش فالح وسدد يف اٌُزبة ادلوذَّط ًِٚ وؤًضشٛب وصىهاب:  

 ورإًُذا: وؤٓبٗخ.
ىصىم، ال ُُذ فالر٘ب رٌىٕ ٌٛزا سلزقشح ؤؽذ االخزقبس، واصوخ ؤؽذ اُ

 !«ُُظ ذلْ مخش»رضَذ ػٖ ػشك واهؼٍ دلب ٛى دبدس 
وثبُشؿْ ٖٓ سد ادلغُخ اُزٌ ٌَبد ؤٕ حئَ ػذّ االعازجبثخ ؤو ػِاً   
األهَ اعزٌ٘بسا: ُغااذلب، بال ؤٕ اُؼزساء اُوذَغخ ًبٗذ رذسى ؤػٔبم ادلغُخ 
ٚ اُىدَغ، كِْ َهزض َوُ٘هب ٖٓ جهخ اعزجبثزٚ ألػىاص اُ٘بط، ٛزا ٓب ربوَّوذ ٓ٘

(. 5  2)َاى   «ٓهٔب هبٍ ٌُْ كبكؼِىٙ»اُؼزساء سببٓب: ٓذَّح صالصٌن ع٘خ ٓؼٚ 
وٛ٘ب ٌَ٘ؾق ٓذي ه٘بػخ اُؼزساء يف اعزيبػخ ادلغُخ اُالهنبئُخ، وٌَؾاق  

 ٓذي بدساًهب ُغش ادلغُخ يف اعزؼذادٙ ادليِن ُالعزجبثخ!!
 ماء التطهري:

ذبئق ادلبء ٛ٘ب ُِزيهًن ثـغَ األَذٌ واٌُااوط واألثابسَن واُقا   
اُ٘ذبعُخ، عزخ ؤجشإ، وُُظ عجؼخ، بؽبسح بىل ؤٕ اعزهالًهب ديزاذ ػِاً   

كهاى ساداخ، وال    -اُغجذ  -ٓذي عزَّخ ؤَبّ األعجىع كوو، ؤٓب اُغبثغ 
حيزَٔ بجشاءاد اُزيهًن، واجلشٕ اُىادذ احلجشٌ َغغ ٖٓ فالُذزٌن بىل  

 صالصخ، برٕ كهٍ ٓغبوَخ دجٔب: ُألصَبس اُقـًنح ادُلغزخَذٓخ إِ.
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ادلغُخ جيذ يف ٓبء اُزيهًن ٓقذسا: دغ٘ب: إلجشاء ادلؼجضح، ٌٍُ َىهاق  
ٓؼىن اُزيهًن اُؾٌٍِ، كبدلبء ربىٍَّ ًِٚ بىل مخش. ُوذ اٗزاهً ادلابء ٓاٖ    
األجشإ، وثبُزبيل اٗزهً ػقش اُزيهًن ثبدلبء يف دُبح اإلٗغابٕ. اخلٔاش يف   

 مخش ُُِخ اُؼؾابء  ؤجشإ ؤُُخ اُُؼشط ٛ٘ب بؽبسح عشََّخ سبذُّ ثقِخ وصُوخ بىل
األخًن ادلوذَّّ ثىفلٚ اُذّ ادلضٓغ ؤٕ َغلٌٚ ػًِ اُقُِت ُِزيهًن احلوُواٍ  

 دبـلشح اخليبَب.
ربىٍ ٓبء اُزيهًن بىل مخش ٛ٘ب ٛى ػُِٔخ سبهُذَخ، ؤًِٔهب ادلغاُخ ُُِاخ   

 اُؼؾبء ثزذىََ اخلٔش بىل دّ دوُوٍ دلـلشح اخليبَب.
إىل ء اُزيهًن ًِٚ بىل مخش، ًبٕ َؾًن يف احلوُوخ برٕ كبدلغُخ ثزذىَِٚ ٓب

ثؼذٓب ف٘غ ث٘لغٚ ريهًنا: خليبَبٗب جِظ » وفضً كمصدر دقيقي للتطهري
 (3  1)ػت  «يف ديٌن اُؼظٔخ يف األػبيل.

ًزُي كةٕ ػُِٔخ ربىََ ادلبء بىل مخش ًإوٍ ػَٔ َإرُٚ ادلغُخ دبؼجاضح  
ُواخ ألرٛابٕ ادلزاشجٌِّن    يف ثذاَخ خذٓزٚ اخلالفُخ، ًبٗذ ػُِٔخ ر٘جُٚ ػٔ

خلالؿ بعشائَُ، كه٘ب ػقش ٓىعً ٖٓ جذَذ، ػقش اخلالؿ، ٓىعً اُزٌ 
دىٍَّ ادلبء يف ؤهنبس ٓقش بىل دّ، ويف ثذاَخ خذٓزٚ ؤَنب:، إلظهبس هاىح اهلل  
ورلذٙ ػًِ َذَٚ، ُؼَ ؽؼجٚ َآٖ ثٚ وَغزجُت ُؼَٔ اخلالؿ ادلضٓاغ ؤٕ  

وؤظهاش  »ُي خلُِّب ػ٘ذ هىُاٚ   َوىدْٛ كُٚ، ُزُي َؾًن بجنَُ َىد٘ب بىل ر
 (11  2)َى  «رلذٙ كأٖٓ ثٚ رالُٓزٙ.

وَ٘جـٍ ٛ٘ب ؤٕ ِٗلذ ٗظش اُجبدش بىل ؤٕ َىد٘ب احلجُت ودذٙ ٛى اُزٌ 
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عجََّ ُ٘ب ٛزٙ احلبدصخ يف بجنُِٚ، واُؼَّخ يف رُي ظبٛشح ألٕ اُزالُٓز مل ٌَٖ 
وجاٚ   ػذدْٛ هذ رٌبَٓ ثؼذ ػ٘ذ بجشاء ٛزٙ ادلؼجضح، كبُزٌ دنشٛب ػًِ

اُزذوُن مخغخ رالُٓز ًبٕ ؤوذلْ َىد٘ب. وٓؼِىّ ؤٕ َىد٘ب اُشعىٍ كىم ؤٗٚ 
ًبٕ ؽبٛذ ػُبٕ ذلزٙ ادلؼجضح، كهى اُىدُذ ؤَنب: اُزٌ اىَِّغ ػًِ دهابئن  
احلىاس اُزٌ دذس ثٌن ادلغُخ واُؼزساء عشِّا، ورُي ثغجت رىاجذ اُؼزساء 

 رٚ ثٌَ األٓىس.ٓؼٚ ويف ثُزٚ ٓذَّح ىىَِخ ثؼذ اُقُِت، وٍٛ اُيت ؤخّّ
ًزُي َ٘جـٍ ُِوبست ؤٕ ٌَىٕ ػًِ ثُِّ٘خ ٖٓ األعِىة اُغشٌِّ اُؼجُت 
اُزٌ ٌَزت ثٚ َىد٘ب اُشعىٍ بجنُِٚ، كهى َيشح احلذَش واُوقخ وادلؼجضح 
ثجغبىخ ٓز٘بُٛخ، وٌُٖ ٓوبفذٙ ػُٔوخ وؤٛذاكٚ جُِِخ ُِـبَخ. وٛ٘ب يف هقخ 

 ب اُوقخ ٖٓ ؤوذلب ِخشٛب ُػشط هبٗب اجلَُِ بؽبسربٕ خيًنربٕ هتذف بُُهٔ
احلوُوٍ ٓؼَِ٘ب: ٓاٖ   “اخلنت”اإلؽبسح األوىل زبزـ ثبدلغُخ اُؼشَظ ؤو 

 .“ؤُُخ ادلغَُّب”خالٍ 
اإلكخبسعزُب، وعش اٌُُ٘غاخ، وزلاىس    «اخلٔش اجلُذ»واإلؽبسح اُضبُٗخ 
 اخلالؿ، واُلذاء.

ب هقاخ  اٌُُ٘غخ اٗزجهذ ٓ٘ز اُجذء ُِخِلُخ اُغشََّخ اُيت رزذشَّى يف بىبسٛ
ُػشط هبٗب، كشثيذ اٌُُ٘غخ يف رؼبُُٔهب ويف ؤَوىٗبهتب ثٌن ٓؼجضح ُػشط هبٗب 
اجلَُِ )اخلٔش كشؽ( وثٌن ٓؼجضح اخلٔظ خجضاد واُغأٌزٌن )اجلٔاىع   
اجلبئؼخ(، ثبػزجبسمهب اُزلغًن احلٍ اُىاهؼٍ اُزٌ هذَّٓاٚ اإلجنُاَ دللهاىّ    

ًَّاض يف ُػاشط    هبٗاب ٓلهاىّ   اإلكخبسعزُب اُشودٍ واإلديبين، دُش َزش
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ػًِ ؤػًِ وؤومخ ٓغزىي ٖٓ اُزلغًن. ؤٓب يف ٓؼجضح اخلٔظ  “اُزذىٍُّ”
َّض ٓلهىّ اُالزلذودَخ واُالهنبئُخ يف عش اخلجض )اجلغذ(، دُش  خجضاد كُزش
 اُؾجغ ادلزىُذ ٓ٘ٚ واُلبئل َلىهبٕ األفَ ادل٘ظىس واحملغىط ثذوٕ هُبط.

اكغ إلجشاء ادلؼجاضح،  وَالد  يف ادلؼجضرٌن ؤٕ احلبجخ واجلىع ًبٗب اُذ
واإلؽبسح ٛ٘ب بىل احلبُخ اُذاخُِخ. كبحلبجخ بىل اخلٔش بؽبسح بىل احلبجاخ بىل  
اُشوح اُوذط ُِؼضاء واُغشوس وسكغ اذلٔىّ واُـٔىّ، واجلىع اُؾذَذ بؽبسح 

ؤٌ أٌُِخ ىؼبّ احلن ُِذُبح األثذَخ. ادلغاُخ يف   “اجلغذ”بىل اُؼىص بىل 
ٗب ًٔقذس دوُوٍ َُِٔء واُغاشوس دا    ًِزب احلبُزٌن وهق َغذ ؤػىاص

اُؾجغ، وٛى ال َشمً ؤثذا: ؤٕ ٌَىٕ كشد٘ب وِٓاٗب ٖٓ اُغىم، عىم اُؼبمل، 
)َاى   «ال ٌَلُهْ خجض دبئيت دَ٘بس.»ٓهٔب ًبٕ ٓؼ٘ب ٖٓ ؤُىف اُذَ٘بساد!! 

6  7) 
يف ُػشط  “جديدة”ًزُي كةٕ اُزشًُض ػًِ ربىََ ٓبء اُزيهًن بىل مخش 

َلِذ ٖٓ بدساى هقذ ادلغُخ يف اخزُبس ُػشط هبٗب ُجاذء  هبٗب ال جيؼَ اُؼوَ 
ألٕ اُ٘بٓىط دبىعً ُؤػيٍ. ؤٓب اُ٘ؼٔخ واحلان  »اإلؽبسح بىل اُؼهذ اجلذَذ 
 (17  1)َى  «كجُغىع ادلغُخ فبسا.

وبجنَُ َىد٘ب ال َيشح اُوقخ ثذوٕ سبهُذ بذلبٍٓ ٓضًن ُِذٛؾخ، بر َجذؤٛب 
(. ؤٓاب اُازٖٛ   1  2)َى  «بٗبًبٕ ُػشط يف هويف اليىم الثالث »ثوىُٚ  

اُشودٍ اُ٘ؾُو كال ديٌٖ ؤٕ َؼّّ ػًِ ٛزٙ اُِلزخ دوٕ ؤٕ َاذسى هقاذ   
اإلجنَُ. كبُُىّ اُضبُش يف ثذاَخ ٛزا األفذبح ال َؼين ؽُئب: حبغت احلشف، 
ؤٓب ػ٘ذ ادلغُخ واٌُُ٘غخ ًِهب ثَ ودبوزنً ٗجىَّاد اُؼهذ اُوذمي كهى َؾاًن  
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 بىل اُوُبٓخ.
اُوُبٓاخ،   “رلاذ ”هبٗب جبِٔزهب َنؼهب اُشوح دبذبراح  برٕ كوقَّخ ُػشط

ادلغُخ يف بجنَُ َىد٘ب حيوِّن هُبٓزٚ ٓ٘ز ؤوٍ خذٓزٚ!! وادلغاُذٍ ًازُي   
ثؼذ عاش ادلؼٔىدَاخ ٓجبؽاشح.     “ثين اُُؼشط”َذخَ بىل رلذ اُوُبٓخ ٓغ 

واٌُُ٘غخ، دبوزنً اُيوظ، ربغت ادلغُخ ؤٗاٚ ػشَغاهب ال ٓ٘از ثاذء     
ادلخِِّـ ؽؼجٚ، ورُي يف َىّ خزبٗزٚ  “َغىع”امسٚ ٓؼٔىدَزٚ، ثَ ٓ٘ز ؤخز 

 ٍِّ دُش اخلزبٗخ ٍٛ اُزإَُٛ اُيوغٍ ُقالدُخ اُؼشَظ. ُزُي كبٌُُ٘غخ رغ
احلوُوٍ، ؤٌ اُؼشَظ اُيوغٍ ثبُ٘غجخ ذلب، كبٌُُ٘غخ ٛاٍ   “اخلنت”ادلغُخ 

اُزٌ ُرثخ ادلغُخ ٖٓ ؤجَ كذائهب وروذَغهب وٛاٍ إِ   «آشؤح اخلشوف»
 (.9و 2  21ئ رزضََّٖ ُٚ )س
ًِٔزبٕ ٓزشادكزبٕ يف اُِـخ األسآُخ اُيت ًابٕ   “اُؼشَظ”و “اخلنت”كا

  4)خاش   «مه أجل اخلتان.دّ، عزيش دُ٘ئز هبُذ »َزٌَّْ هبب ادلغُخ! 
26) 

َّض ػًِ  “هبٗب اجلَُِ”واُزؾذَذ يف هقخ  ُإلؽبسح بىل ٖٓ  “اُُؼشط”َزش
ٗلغٚ ًٔقذس كاشح  ؤٌ ٌٓبٕ َجذؤ ادلغُخ خذٓزٚ  ٖٓ دلِخ ػشط ُُؼِٖ 

 ُِجؾشَخ ادللذَخ. “ًؼشَظ”ُِجؾشَخ، وًةؽبسح بىل ٓشًضٙ 
َىد٘ب ادلؼٔذإ ؤَنب: َجذؤ خذٓزٚ ثبُ٘غجخ ُِٔغُخ، ثبإلؽبسح بىل ادلغاُخ  

ٓغ ثاين   «ًؾبسة مخش )ثبُشوح(»ًؼشَظ، وبىل ٗلغٚ ًقذَن ُِؼشَظ  
ًقابدت ؤو ًٔقاذس   »اُؼشط، ؤٌ ًؾشَي كشح )مسبئٍ( وٌُٖ ُُظ 
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ىََ ادلبء بىل مخش جُذ َؾًن بىل ربىََ ؤدضإ اُجؾاشَخ وػاشم   . رب«اُلشح
ِٖ ُٚ اُؼشوط كهى اُؼشَظ. وؤٓب »رؼجهب وًذٛب بىل كشح دوُوٍ   صددي   َٓ

ٖٓ ؤجَ فاىد اُؼاشَظ. برا:   فيفزح فزدًا اُزٌ َوق وَغٔؼٚ العزيش 
 (29  3)َى  «كشدٍ ٛزا هذ ًَٔ.

ذَذح، ٛى ٓقذس اُلاشح  برٕ كؼشط هبٗب اجلَُِ ثبُ٘غجخ ُ٘ب ٛى دُبر٘ب اجل
، ػ٘ذٓب “فىد اُؼشَظ”احلوُوٍ واُذائْ، دُش َ٘جغ كشد٘ب ثبعزٔشاس ٖٓ 

َإٓش ًَ َىّ ؤٕ َزذىٍَّ ٓبئٗب ودٓىػ٘ب بىل مخش جُاذ، ُاُظ يف ؤجاشإ    
ألٕ اُؾجغ وادلَء مهب إِ ػًِ ٓغزىي اُغاش   ،“كؤس”ٓزغؼخ، وٌُٖ يف 

 واُشوح.
وًإهناب رواُْ يف هبٗاب     اٌُُ٘غخ يف ًَ َىّ ؤدذ ٍٛ يف دلِخ ُػشط،

 اجلَُِ!
ِّض ؤَنب: ػًِ ؤٕ ادلغُخ ال َجذؤ ادلؼجضح ٖٓ كشاؽ ؤو ٖٓ  بجنَُ َىد٘ب َش
دائشح ؤثؼذ ؤو ؤسكغ ؤو ؤهَ ٖٓ ػبدل٘ب، كهى مل خيِن اخلٔش ٖٓ ال ؽٍء، ًٔاب  
عجن وسكل ؤٕ حيىٍِّ احلجبسح بىل خجض. وٌُٖ ٖٓ فأُْ ٓبئ٘اب جياشٌ    

اُوقذ ٛ٘ب َ٘قتُّ ػِاً   .“الربكة”ذخَ وٖٓ فُْٔ خجضٗب َ ،“التذىُّل”
روُُْ ٓؼىن وؤعِىة دُبر٘ب ٓغ اهلل يف اُؼهذ اجلذَذ، ػًِ ؤعبط ػذّ ٗول 
ؤو بُـبء اُىاهغ ادلبدٌ ؤو اُزشكُّغ ػ٘ٚ، وٌُٖ رـًُنٙ بىل ٓب ٛى جذَذ ودان   
وػًِ ػذّ ادزوبس ادلىجىد واحملذود، ثَ رٌضًنٙ ثغش اُؾٌش واًُّّخ بىل ٓب 

حلذود. وادلغُخ ٛى يف عش اُزذىٍُّ د  ادلَء ويف عش اًُّّخ َلىم اُؼوَ وا
)َاى   «وٖٓ ِٓئٚ حنٖ مجُؼب: ؤخزٗب. وٗؼٔخ كىم ٗؼٔخ»واُ٘ؼٔخ د  أٌُبٍ 
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كجٔؼىا وٓألوا اص٘يت ػؾشح هلخ ٖٓ اٌُغش ٖٓ مخغخ ؤسؿلاخ  »(، 16  1
 (13  6)َى  «اُؾؼًن اُيت كنِذ ػٖ اًٌِِن.
ٍ واجلضئٍ ػًِ ٓغزىي اُُذ واٌُاإط،  كٔبء اُُهىد اُزٌ ُِزيهًن احملِ

دىَُّٚ ادلغُخ ُ٘ب بىل مخش اإلجنَُ، ؤعبط عش اُذّ واُلذاء اُزٌ َيهِّش مًٔن 
 اُؼبمل ًِٚ.

وخجض اُؼشم واُذٓىع اُزٌ محِٚ اُقجُبٕ ٓؼهْ حلبجخ سدِزهْ اُوقًنح 
ػّّ حبًنح ىَّّخ ؤخزٙ ادلغُخ يف َذَٚ وؿشط كُٚ اًُّّخ، وجؼِٚ ٓقذس ؽجغ 

اُيؼابّ  »ؼبمل ًِٚ، ٓ٘ز رُي اُُىّ بىل ٓ٘زهً ؤجُبٍ اُاذٛىس!!  وكُل ُِ
 (27  6)َى  «اُجبهٍ ُِذُبح األثذَخ.

وػيُخ ادلغُخ دائٔب: َجذو مجبذلب ورجذو جىدهتب يف اُ٘هبَخ ثؼٌظ ػيُاخ  
ًَ بٗغبٕ بمنب َنغ اخلٔش اجلُذح ؤوال: ... ؤٓب ؤٗذ كواو ؤثوُاذ   »اُؼبمل  

 (10  2)َى  «اخلٔش اجلُذح بىل إِ.
وُُظ ػجضب: ؤٕ َزًش بجنَُ َىد٘ب ًُق َجذؤ ادلغُخ خذٓزٚ يف ُػشط هبٗب 
حبنىس ُؤٓٚ اُؼزساء وَ٘هٍ خذٓزٚ حبنىسٛب ؤَنب: ػًِ اُقُِت، ألٗٚ ًابٕ  
ٛى ث٘لغٚ ؽشٌَب: ٓؼهب يف ٛزا ويف راى، كهى رُِٔز دنٖ َغىع ؤٓب ٛاٍ  

سح، دُاش ال  كُإّ اُؼشَظ ثبُذسجخ اأُلوىل وؽشٌَخ يف كشدٚ وآالٓٚ ثبُنشو
ديٌٖ كقَ رلذٙ يف كشدٚ ػٖ رلذٙ يف آالٓٚ ألٕ يف ٛزا َزٔجَّاذ وثازُي   

 َزٔجَّذ.
 ألٗٚ يف ػشط هبٗب ؤظهش رلذٙ، وػًِ اُقُِت ؤًَٔ رلذٙ!!
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يف ػشط هبٗب سبجذ، ويف ؤدضإ ثُذ ػُ٘ب سبجذ!! ادلغُخ برٕ ٛى رلاذٗب  
 س.يف اُلشح واحلضٕ عىاًء ثغىاء! كبجملذ َزجغ ادلغُخ ؤَ٘ٔب عب

 وأظهز جمدي فآمه بً تالميذي:
ُوذ ربَُّش ادللغِّشوٕ، وٓب ٛى رلذٙ يف آَخ ربىََ ادلبء بىل مخاش؟ ؤٛاى يف   
ادلؼجضح راهتب ؤّ يف اُظشوف اُيت ؤدبىذ هبب؟ كةٕ ًبٗذ يف ادلؼجضح راهتاب  
كبُزٌ آٖٓ ثٚ ْٛ رالُٓزٙ كوو، برٕ كبدلؼجضح مل رٌٖ ثبُذسجاخ اٌُبكُاخ   

ؤٓب اُظشوف احملُيخ ثبدلؼجضح كهٍ ال رضَذ ػٖ ًىهناب  ُزجهش ؿًن األخقَّبء. 
ٓؾبسًخ اجزٔبػُخ ٓلشومخ ػًِ روٌ اُىالَخ ٖٓ اُوشىب ؤو ٓاٖ سجابٍ   
اُذَٖ. برٕ كإَٖ ٌَٖٔ ٓظهش اجملذ اُزٌ اعُزؼِٖ ُزالُٓزٙ ٖٓ ٛازٙ اَِاخ   

 د  آٓ٘ىا ثٚ؟
ٔغ ٛ٘ب َِضٓ٘ب ؤٕ ٗذسى ؤٕ ؤػٔبٍ اهلل ربزبط بىل ُؤرٕ ٓلزىدخ ٓهَُّإح ُِغا 

ُٓجقشح ٓغزؼذح ُِشئَب ... ُؤرٕ اُزالُٓز ًبٗذ ٓلزىداخ وػُاىهنْ    وػٌن 
ًبٗذ ػًِ ؤػًِ دسجخ ٖٓ اُزشهُّت ُِشئَب، ألٕ ػالهزهْ ثبدلغُخ مل رٌٖ هذ 
ذببوصد يف مجِزهب ؤًضش ٖٓ ؤعجىع وادذ. برٕ كبدلؼِِّْ ًبٕ ربذ اُلذاـ  

زؼذ إلدساى ؤهاَ  اُذهُن وادلالدظخ اُؾذَذح واُزشهُّت ادلغزجؾش جذِّا وادلغا 
دشًخ كبئوخ ورشمجخ ؤٌ ػَٔ خبسم، ورُاي حبغبعاُخ ٓشٛلاخ ؿبَاخ     

 اإلسٛبف.
ذلزا ػ٘ذٓب سؤوا ثؼُىهنْ ادلبء وٛى َُقتُّ يف األجشإ ؤٓابٓهْ،   سؤوٙ  
َُشكغ ٛى ٗلغٚ مخشا:، وراهىٙ وربوَّوىٙ، دذصذ يف احلبٍ ادلؼجضح، ال ٓؼجضح 

ُوذ آٓ٘ىا ثبدلغُخ ًَُِّخ!! بر سؤوا يف  ربىََ ادلبء بىل مخش ثَ ٓؼجضح بديبهنْ!!
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ٛزا اُؼَٔ ؤهقً ٓب ديٌٖ ؤٕ َزٔ٘ىٙ ؤو َزقىَّسوٙ وٛى اخزاشام ٓؼِِّٔهاْ   
حلبجض ادلبدح. برٕ، كهزا ٛى ادلغَُّب ثٌَ صوخ ورإًُاذ. ُواذ اٗيجواذ يف    
 ؤرٛبهنْ ًَ ًِٔبرٚ اُؼزثخ ورؼبُُٔٚ اُغبثوخ ادلً٘نح ػًِ ٛزٙ اُوذسح اخلبسهخ!

َخ ُػشط هبٗب اجلَُِ آَخ اجملاذ اأُلوىل دلؼِِّٔهاْ وؤػظاْ    ُزُي ًبٗذ آ
 اَِبد ُىشِّا يف دُبح اُزالُٓز اخلٔغخ األوائَ، وَىد٘ب ثبُذسجخ اأُلوىل!!

وٌُٖ ٓب ًبٕ ؤدىط اُزالُٓز، وٓب ؤدىج٘ب ٓؼهْ ؤٕ ٌٗىٕ دائٔب: ػِاً  
ٛزا ادلغزىي ٖٓ احلغبعُخ واإلسٛبف اُؾذَذ يف رزجُّغ ؤػٔابٍ ادلغاُخ يف   

بر٘ب ودُٗبٗب. بٗٚ ًَ َىّ حيىٍِّ ًَ ؽٍء ؤٓبٓ٘ب ويف دُبر٘ب، وٌُٖ احلبجخ دُ
 ؤؽذ احلبجخ بىل اأُلرٕ اُيت رغٔغ واُؼٌن اُيت ُرجقش!

ٓؾزؼِخ ثبُ٘بس اإلذلُخ وال  -وُُغذ اُُؼَُّوخ ودذٛب  -بٕ ًَ ؽجشح 
ربزشم، وٌُٖ را اُؼٌن ادللزىدخ ٛى ودذٙ اُزٌ َشي وٛى ودذٙ اُزٌ 

 !خيِغ ٗؼُِٚ
وٓبئٗب َزذىٍَّ ًَ َىّ بىل مخش، ومخشٗب بىل هذاعخ وبىل دُابح ؤثذَاخ،   
 واُوشَجىٕ ادلزشهِّجىٕ ْٛ ودذْٛ اُزَٖ َ٘ظشوٕ وَزوهىٕ اُشة وَزهَِّىٕ ...
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