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 ادلضــٍخ وادلضــٍَّب

 

rUrUr 
 

 ] مٍف أخطأوك ٌب ٍضٍَّب اجملذ واحلت ...،
 مٍف إٔبّىك وأّذ أمرٍذ أثبك، مٍف قزيىك؟
يَـخ وأّـذ اىْـىر    ٕو ٌُقبه ىيْهبر أّذ ىٍـو، مٍـف رأوك    

 احلقٍقً.
ََِذ خيٍقخ جذٌذح.  فجَِّرَد ثبدلىد ٌْبثٍع احلٍبح، وثقٍبٍزل َأَق
 اىعجٍذ دىَّْىزهٌ صبدح ثو أدجبء ثو ٍيىمًب ومهْخ هلل أثٍل،

 وٍعل اخزفى اىجنبء واحلزُ واىزْهذ،
 يف ّىر وجهل ٌضطع عيٍْب وجٔ اَة،

 واىْبر اىيت أىقٍزهب أشعيذ فٍْب دجًب ال ٌْطفئ[.
 

خدلغََّد ٘و، زددلفهوَ خٌؼربً، خٌؾخـ خدلّغوو  ِوٓ خ و ملخدلغوََّد    
٘و خٔعظدس خٌَهود خٌزً ودٔوخ ٍعشجؤٗ ٌىوٌ لٍصوـ بعوشخجًَ ِوٓ     
ػسودٍص خألُِ ؤً خٌشملِدْ، مللذ زٕوخ ؽخقوَعٗ ػٍوي ػوذش ٔسووخض     
فهّو٘د فهًّد خدفًد ُّٔ، بر خٔعظشملٖ ٍِىًد ؤسمًَد زمووش ادجَوص لوددسًخ    

 خءُ٘ خألسمٌَن ملميٍه ػٍي بعشخجًَ بىل خألزذوؤْ ٍسَذ ؤػذ
مليف خحلمَمص ودٔط ٘زٖ خٌٕسوخض خدفوص زددلغوَو مللوذ تمموط     
فَٗ، ملٌىٓ خٌَهود مل ٍإِوخ زٗ ألٔٗ جدء سلدٌفًد ُِودذلُ، فهوو مل ٍوإض     
ٍِىًد ؤسمًَد زً ادملٍوًد، ململ يوٌء ٌٍَّوه ػٍوي بعوشخجًَ  زوً       



 - 4 -  

َِ ِٓ آِوٓ زوٗو مللوذ جودء       ػٍي وً خألُِ ملِٓ زَٕهد بعشخجًَ، وً 
ٌىٌ ٍسَذ ؤػذخء خٌَهود ِٓ خألُِ زً ؤػوذخء خنٔغودْ، مل٘وٌ خخليَوص     

 ملخدلوض، ملٍضسع خحلر يف لٍر خنٔغدْو
ؤِد خخليوخض خٌيت ؤوٍّط يف حَدش خدلغَو حمَموص خدلغوََّد، ملخٌويت    

 خععؼٍٓ ّٔد ؤٔٗ ٘و خدلغََّد خحلمَمٌ خدلّغو  ِٓ خ ، فىدٔط ودُيت:
ح اىقذس عيًْب، واصزعالُ ٌضـى  أّـٔ اثـِ اهلل    ٍضذخ اىرو و1

 احلجٍت:
ملدلد خػعّذ مجَغ خٌؾوؼر خػعّوذ ٍغووع ؤٍنوًد، ملبر وودْ       «+ 

َّٔحوص  وّـزه عيٍـٔ اىـروح اىقـذس     ٍقٌٍ خٔفعحط خٌغّدء 
جغَّص ِؽً محدِص، ملودْ فوض ِوٓ خٌغوّدء لودجً : ؤٔوط     

 (33مل31:2)ٌو » اثين احلجٍت ثل ُصررد.
خدلغَو حمَمعوٗ ؤٔوٗ خ زوٓ، ملحمَموص     مل٘ىزخ خُععؼٍٕط يف ِغحص 
 خحملسص خٌيت خٔغىسط ػٍي خنٔغدْو

ٍُضخ ثـبىروح اىقـذس،    و3 ملٍؼٍوٓ رٌوه   ٌضى  ٌُذرك أّٔ قذ 
 دخخً خّّٓغ ظعًَّّد ٌٕسوش بؽؼَدء خٌٕيب:

ملجدء بىل خٌٕدفشش حَػ وودْ لوذ ظشزَّوي، ملدخوً خّّٓوغ       «+ 
َدء حغر ػددظٗ ٍوَ خٌغسط مللدَ ٌَمشؤ، فُذفغ بٌَوٗ عوفش بؽوؼ   

خٌٕيب، ملدلد فعو خٌغفش ملجذ خدلومغ خٌزً وودْ ِىعوزوًد فَوٗ:    
َّ نّـٔ    ادلضـبمني،  أُلزؾّْوش   -ٍضـذين   -روح اىرة عيـ

ؤسعٍين ألؽوفٌ خدلٕىغوشً خٌمٍووذ، أُلٔوددً ٌٍّإعووسٍٓ      
زدنى ق، ملٌٍؼٌّ زدٌسقوش، ملؤرسعوً خدلٕغوحمٌن يف خحلشٍوص،     
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بىل خخلوددَ   ملؤوشص زغٕص خٌشذ خدلمسوٌصو مث ىوى خٌغفش ملعوٍمّٗ 
ملجٍظ، ملمجَغ خٌزٍٓ يف خّّٓغ ودٔط ػَوومُ ؽدخقوص بٌَوٗ،    

ئّـٔ اىٍـىً قـذ هذ ٕـملا ادلنزـىة يف      فدزعذؤ ٍمووي ذلوُ:   
 (31-1::1)ٌو » ٍضبٍعنٌ.

ٌمذ ؤٍمظط خٌٕسوش ملخلغ خٌ ٘وض يف لٍور خدلغوَو، فعوهٍمٍط سمل     
 ػٕذٖ بىل لّص خٌشعدٌصوادلضبمني خدلغَو ملخفك ذلد لٍسٗ ملخسظفغ لذس 

مل٘ىزخ ِٓ ٘زٍٓ خدلولفٌن: ِولف خٌؼّدد ملٔوضملي خٌوشمل  خٌموذط    
 ؤٔط خزين خحلسَر زوه ُعوشسض   «ػٍَٗ ػًٍٕد ِغ فوض خ  ِٓ خٌغّدء 

ملِولف لشخءش خدلغَو يف خّّٓغ ٌٕسوش بؽؼَدء خٌيت ظعٕسَّوإ ػوٓ وَفَوص     »
ِغو خدلغََّد زدٌشمل  خٌمذط ملبػذخدٖ ٌؼًّ خٌسؾودسش ملتشٍوش خنٔغودْ    

يَص ملخدلوض ملبػ ْ خدلغَو ؤْ ٘زٖ خٌٕسووش باود تمموط    ِٓ ػسودٍص خخل
فَٗ ٘زخ خٌَوَ  ِٓ ٘زٍٓ خدلولفٌن ٍىوْ لوذ خعوُعؼٍٓ ملظوؼوك فوخفموص     
خدلغَو ٔفغٗ ؤْ ٍغوع ٘و خدلغَد خدلوػود، باود ػٍوي ؤعودط خٌؼهوذ     

ؤرزؾّْش خدلغدوٌن، ؤؽفٌ خدلٕىغشً خٌمٍووذ، ؤرػيوٌ خٌسقوش    ”خجلذٍذ : 
ٌن تووط خٌؼسودٍووص، ملؤوووشص زضِوودْ ٌٍؼَّوودْ، ملؤرحووشس خدلٕغووحم

 و“خخل ؿ
ٍد ٌفشحعه ٍد بؽؼَدء ٘زخ خٌَوَو ٌموذ َفوَذْلِط ووً ؤٔدؽوَذن،     

 ملخسظفغ ع ْفشن ملظسوَّؤ رلذ خفععد  ؤملي خٌؼهذ ملفدس خيدذ خٌؼشػو
ملىسؼًد ِٓ ٔسوش بؽؼَدء زودٌىشخصش دلغودوٌن خألسك  ملِوٓ ظمشٍوش     
ٕدء خدلغَو ػٓ ٔفغٗ ويسَور ٌٍُؼّوٌ ملِٕىغوشً خٌمٍووذ ملعو      

خنمث،   ظىوْ ٘زٖ خدلغحص ِغحص ِغوََّد خٌَهوود حغور سجودجهُ     
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ملخٔعظدسُ٘ ؤْ ٍإيت ٍِىًد زغَف ملسِوو ملٍاعوظ شلٍىوص نعوشخجًَ     
 ػٍي ؤٔمدك شلدٌه خألُِ ملؤؽ ء لَدفشش خٌشملِدْو

مل٘ىزخ مللفط ؤِدَ خدلغَو خٌقؼوزص خٌسدٌغوص: وَوف ٍقوشّْ  ؤٔوٗ     
خُيت ٌَفعوعو خٌؼهوذ    - حبغر خ  ملزوٕـ سمل  خٌعووسخش   -٘و خدلغََّد 

خجلذٍذ زدٌشمل ، ٌٍحر ملخٌغ َ ٌألػذخء؟ ؤٌَظ ٘زخ ِؼٕودٖ ؤٔوٗ ٌوَظ    
ِغََّد خٌَهود مل  ميطُّ ٌشجدجهُ زقوٍص؟ ملزدٌعودأ ؤدسن ؤٔوٗ عوَُوخَجٗ     

 زدٌشفل خٌىدًِ ملز  ٘وخدشو
ٌزٌه فددلغَو ِغ وؤٗ ٍؼٍُ متدًِد ؤٔوٗ ِغوََّد خ  ملخُيت خلو ؿ    

ٍعحدؽي زىً حزس ملخٔعسودٖ ؤْ ٍؼٍوٓ،   ِوٓ     بعشخجًَ ملخٌؼدمل، صلذٖ
زً حَّٕد وودْ ٍٕعسوٗ ظ َِوزٖ بىل    ؛ “ادلضٍَّب”لشٍر مل  ِٓ زؼَذ، ؤٔٗ 

حمَمص ؤٔٗ فؼً  خدلغَد، ودْ ٍٕعهشُ٘ ملٍوفوَهُ ؤْ   ٍموٌووخ ألحوذو    
ملؤملمو ِولف ٌزٌه حَّٕد عإي خدلغَو ظ َِوزٖ ػوٓ ِودرخ ٍمووي     

ِٓ ٘و، فمودٌوخ:   َِ خدلؼّوذخْ، ملآخوشملْ بٍٍَود،     ٍوحٕود  «خٌٕدط ػٕٗ، 
ِٓ ظموٌووْ بن ؤٔود،      َِو ملآخشملْ ملخحْذ ِٓ خألٔسَدءو فمدي ذلُ: ملؤٔوعُ 
فإجدذ زيشط مللدي ٌٗ: ؤٔوط خدلغوَوو فدٔعوهشُ٘ ووٌ   ٍموٌووخ      

(و ملِؼىن ٘وزخ ؤٔوٗ ملخفوك ػٍوي ٘وزخ      23-32:2)ِش » ألحٍذ ػٕٗ
(و ملٌىوٓ يف خحلودي   :11:1خنػ ْ ملخػعربٖ ؤٔٗ ِٓ خ  خُذ )ِوط  

د ؤْ ميغو ِٓ رٕ٘هُ ؤً ظقوُّس ِدعََّدن ػٓ خدلغوَو شلود ٍٕعظوشٖ    ؤسخ
ْ  ”خٌَهود، فدععسذي ٌمر خدلغَو زٍمور   ، ملؤِؼوٓ يف  “خزوٓ خنٔغود

بػيدء فوسش ػٓ ٔفغٗ ختعٍف وً خ خوع   ػوٓ فووسش ِغوََّد     
ٍٕسغوٌ ؤْ ٍعوإمل ووؽًنًخ    اثـِ انّضـبُ   ملخزعذؤ ٍؼٍصّهُ ؤْ  «خٌَهود: 

ٌىهٕص ملخٌىعسص ملٍُمعً ملزؼوذ ؼ ؼوص ؤٍودَ    ملٍُشفل ِٓ خٌؾَوخ ملسئعدء خ
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ُّٓ خٌَهود زؼذ رٌه ملٍإِووْ زوٗ ؤٔوٗ    21:2)ِش » ٍموَ (و فىَف ٍُ 
 خدلغََّد؟
و ٌىٓ، ملٌؼً ؤفؼر ِولف مللفٗ خدلغوَو ِوٓ جهوص خنػو ْ     2

 ػٓ ٔفغٗ بْ ودْ ٘و خدلغََّد ؤَ   ودْ ِغ سئعدء خٌىهٕص ٘ىزخ:
لدجً : ؤِود يَور   فمدَ سجَظ خٌىهٕص يف خٌوعو ملعإي ٍغوع  «+ 

زؾٌء، ِدرخ ٍؾهذ زٗ ٘ا ء ػٍَهو ؤِد ٘وو فىودْ عودوعًد ململ    
ير زؾٌءو فغإٌٗ سجَظ خٌىهٕوص ؤٍنوًد مللودي ٌوٗ: ؤؤٔوط      

 (1:مل3:11:)ِش » خدلغَو خزٓ خدلسدسنو
ملودْ ٘زخ خٌغاخي ٌحًَّد دزَّشٖ سجوَظ خٌىهٕوص، حبَوػ ٌوو لودي      

ود، ؤً ؤٔوٗ ٍِوه   ٍإخز٘د ػٍَٗ ؤٔٗ خدلغََّد حبغر خٔعظدس خٌَهو  “ٔؼُ”
مللذ جدء ٌَاعظ شلٍىص دخملد ٌَخٍصـ بعشخجًَ ِوٓ ٔوًن خٌشملِودْ، ؤمل    
زقشٍو خٌؼسدسش ملزددلفهوَ خٌغَدعٌ ؤٔٗ ؼدجش ػٍوي خ حوع ي خٌشملِودن    
ملِضِغ ؤْ ٍمود ؼوسش مذ خحلىوُ خٌشملِودن ملموذ لَقوش، مل٘وزخ      
ٍىفٌ ٌٍمسل ػٍَٗ ملزلدوّعٗ ؤِدَ خٌشملِودْ ملزدٌعودأ خٌوعخٍـ ِٕوٗ،     

يو صلحوخ فَوٗ ؤخوًنًخ زدعوعخذخَ ؽوهود وززوص ملظٍفَوك       مل٘زخ سل
ملخدّْػدءو ؤِد برخ ؤجدذ زدٌٕفٌ ؤً ؤٔوٗ ٌوَظ خدلغوََّد، ٍىووْ ؤِودَ      
خٌؾؼر وّذٍَّع ملزلعدي ملٍىفٌ برخػص رٌه ِٓ خدلؾوَخص ٌَوٕفلَّ ػٕوٗ    

 خٌؾؼر ملظقًن زلدوّعٗ ؤٍنًدو
ٌزٌه ودْ عاخي سجَظ خٌىهٕص ِسََّعًد ػٍي ؤعودط خٌوعخٍ ـ ِٕوٗ    

 ؤمل   ِهّد ودْوزٕؼُ 
ملخُْ ٔإيت بىل بجدزص خدلغَو، فٕحٓ ٔؼٍُ ؤٔوٗ ٍغوعحًَ ؤْ ٍٕفوٌ    
ؤٔٗ خدلغَو خحلمَمٌ، وّد   ميىٓ ؤْ ٍوخفك ػٍوي ؤٔوٗ ِغوََّد خٌَهوود     
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حغر خٔعظدسُ٘ وٍّه ؤسمٌ! ٌزٌه فدٌوزً ٕٔعظوشٖ ِوٓ بجدزوص     
ُ ”خدلغَو ؤْ يٌء حعًّد   زو !! ملٌىوٓ ظوإيت   “ ”مل  زوو  “ٔؼو

ملحمَمٌ ؤٔٗ ِغَو خ  خحلمَمٌ ملٌوَظ ِغوََّد خٌَهوودو    ففهوَ فددق 
 ذلزخ، فٍٕسذؤ دسخعص بجدزص خدلغَو:

 أ. انجبثخ حبضت ئجنٍو اىقذٌش ٍرقش:
 ملرٌه ؤِدَ سجَظ خٌىهٕص يف ملعو خٌغٕهذسمي:

 (3:11:)ِش » وgè e„mi™فمدي ٍغوع: ؤٔد ٘و  «+ 
شى ملٌىوٓ خألٔدجَوً خألخو    ّعٌ،مل٘زخ ٍؼين حبغر خٌٍغص خٌَؤدَٔص: 

   ُظظهش خنجدزص ٘ىزخو
 (:1:3:)ة. انجبثخ حبضت ئجنٍو اىقذٌش ٍىت: 

 » sÝ e•pajلدي ٌٗ ٍغوع: ؤٔط لٍط  «+ 
 مل٘زخ خٌشد حبغر خٌٍغص خٌَؤدَٔص ٍفَذ ؤٍنًد ٔؼُو

ملٌىٓ خٌٍغص خٌَؤدَٔص ؤخزهتد ِٓ خٌٍغص خألسخَِص، ملٌىوٓ ٌوَظ زذلوص    
ـ  »ألمد يف خألسخَِص ظإيت ٘ىزخ:  «. ملا وىـٍش أّـب  أّذ اىملي قيـذ ٕ

مل٘زٖ   ظفَذ لو خدلوخفمص زٕؼُ  زً ملظؼيوٌ ِؼوىّن ِغيموي زودٌٕفٌ!!     
ململخمو ؤْ خدلغَو ٍعحدؽي خنجدزص زٕؼُ ؤمل زو ، فهوو   ٍٕفوٌ مل     

مل٘وزخ ِود وَّٕود     » ؤؤٔوط خدلغوَو   «ٍوخفك ػٍي عاخي سجَظ خٌىهٕص 
ُ ”ٔعولؼٗ متدًِد، ألْ يف فَُّ لٍر خدلغَو ٘وٌ   ِدجوص زددلدجوص،    “ٔؼو

ٌه حغر ِغحص خ  نسعدٌَص خٌؼهذ خجلذٍوذ ٌٍخو ؿو ملٌىٕوهد    ملر
ِدجص زددلدجص حبغر ِد ٍنّش سجوَظ خٌىهٕوص يف لٍسوٗ ِوٓ      “ ”ؤٍنًد 

 وٍّه زلدسذو “خدلغََّد”ِفهوَ وٍّص 



 - 9 -  

مل٘زخ ِد فهّٗ آزودء خٌىَٕغوص خألملخجوً، فإملسيودٔوط يف ؽوشحٗ      
 ، ٍىعر زىً ملموو  ؤْ سد خدلغوَو ػٍوي سجوَظ    *()ػٍي بصلًَ ِىت

 خٌىهٕص ودْ   زدنيدذ مل  زدٌٕفٌ! ملٔؼط ٘زخ خٌشد زإٔٗ ِشخملؽو
مث يف بصلًَ خٌمذٍظ ِىت، خععيشد خدلغوَو بجدزعوٗ لٍّوص ظغوعسؼذ     
جذًخ فىشش ؤٔٗ ٘و خدلغََّد حبغر خٔعظودس خٌَهوود، ؤً ٍِوْه زلودسْذ     
ٍؼَذ شلٍىص دخملد ملٍُخنغ خألُِو مليف ٔفظ خٌولط ظوإيت ٘وزٖ خجلٍّوص    

وصذ سعدٌص ِغَو خٌؼهذ خجلذٍوذ خٌوزً جودء ٌَّووض     ؤمل خدلؼٍوِص ٌعا
ػٓ خخليدٍد، ملٍموَ ٌَُؼيٌ خحلَدش، ملٍشظفوغ بىل خٌغوّدء ٌوَ ٍظ ػوٓ     

 ميٌن خ ، ملميٍه ٍِىٗ خألزذً ػٍي خٌؼدملو
ملؤٍنًد ؤلوي ٌىُ: ِٓ خُْ ظسقوشملْ خزوٓ خنٔغودْ جدٌغوًد      «+ 

 (:1:3:)ِط » ػٓ ميٌن خٌموش ملآظًَد ػٍي عحدذ خٌغّدءو
يف خٌعشمجوص خٌؼشزَوص  وًن دلَموص،     « أٌضـبً »ءض وٍّوص  مللذ جد
ٓ ”و ملوٍّص pl»n« ىنِ»ملفحعهد مل ٕ٘ود يف  دٍوص خألةَوص،     “ٌىو

ألمد ظإيت ٌعؾش  حمَمص ؤخشى ٌٕفٌ لوٍي عدزٍك حبغور نوٓ سجوَظ    
 ِٓ خُْ ظسقوشملْ خزوٓ خنٔغودْووو   وىنِ ؤٔط لٍط ٘زخ،  «خٌىهٕص: 

« 
ؤٔوط   «٘ىوزخ:  ملِفهوَ خحلذٍػ ِؼًد ٍىوْ حبغر خٌمذٍظ ِوىت  

لٍط ٘زخ ملؤٔد   ؤرجدملذ ػٍي ٘وزخ خٌغواخي، ملٌىوين ؤلووي ٌىوُ      
ْ  ”ملٕ٘د ٍإيت خدلغَو حبمَموص   » حمَمص ؤخشىووو ملِود   “خزوٓ خنٔغود

عَاملي بٌَٗ مل٘و خٌٍمر خدلخعدس ػٕذ خدلغَو ٌَغيوٌ زوٗ ٌمسوٗ خنذلوٌ     

                                                           
(*) Comm. on Mathew, ( 1171، ػّود 12زدظشملٌوجَد جشٍىد: جضء  ). 
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و ملخدلغَو ؤظي زٍمر خزٓ خنٔغودْ ٕ٘ود ٌَؼيوٌ خعوعىّدً      “خدلغَو”
دفص خٌيت ععٕعهٌ ػٍي ؤٍذٍهُ زدٌمعًو ػٍّوًد زوإْ ظىَّوً    ٌشعدٌعٗ خخل

سعدٌعٗ يف خٌغّدء لٍوعٗ ػٓ ميٌن خُذ، ملرلَحوٗ خٌؽودن آظَوًد ػٍوي     
عحدذ خٌغّدء   متط دلغََّد خٌَهود حغر خٔعظودسُ٘ زقوٍصو فىوإْ    

بٔىُ مل ظفهّوخ سعودٌص خدلغوََّد خحلمَموٌ ٌوزٌه     ”خدلغَو ٍموي ذلُ: 
ٍّْوْ س ّوًد ػوٕىُ     ععمعٍؤٗ زإٍوذٍىُ، ملٌىوٓ ز   موعٍىُ أ عوعى

سعدٌيت خٌيت ععىًّ يف خٌغّدء وٍّه اودجٌ حمَموٌ عوو  ٍوإيت     
 و“ػٍي خٌغحدذ وّد ؤخربوُ دخَٔدي يف سئٍدٖ
 (13-1:33:)ج. انجبثخ حبضت ئجنٍو اىقذٌش ىىقب: 

فمدي ذلُ: بْ لٍط ٌىُ   ظقوذّْلوْ ملبْ عوإٌط   يَسوؤين     «+ 
خزٓ خنٔغدْ جدٌغوًد ػوٓ ميوٌن    مل  ظيٍمؤين، ِٕز خُْ ٍىوْ 

لوش خ و فمدي خجلَّغ: ؤفإٔط خزٓ خ ، فمدي ذلُ: ؤٔوعُ ظموٌووْ   
 » بن ؤٔد ٘و

 اجلزء انوه ٍِ انجبثخ:
ٌمذ لدي خدلغَو لوٌعٗ ذلُ ملٌٍؾؼر ، «ئُ قيذ ىنٌ ال رصذقىُ»

ؤػّدً  مل ”ِحدض خدلشخض يف خٌؾدسع ملخّّٓغ ملخذلَىًو فددلغَو ػًّ 
حغر ظؼسًنٖ، مللدي ػٓ ٔفغوٗ بٔوٗ خزوٓ خ      “ًنٍٖؼٍّهد ؤحذ  

فدٌزً لذَّعٗ خُذ ملؤسعٍٗ بىل خٌؼدمل، ؤظموٌوْ ٌٗ بٔوه   «زومو : 
(و مث دلدرخ خٌموي زؼذ مللذ 13::2)ٍو » يذّْ  ألن لٍط بن خزٓ خ 

ؤنهشملخ َّٔدهتُ ػذش ِشخض ؤمُ ٍنّشملْ ٌٗ خٌشفل ملخٌؼوذخء، مللوذ   
ي ٌٓ ٍقذلوخ ٌغسر ملخحذ ؤػٍٕٗ ٘و ؤحىّوخ خخليص ٌمعٍٗو فّهّد لد

 (و13::3)ٍووو » ؤٔىووُ ٌغووعُ ِووٓ خووشخيف  «عوودزمًد: 
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٘زخ   ٍُخشؾ خٌؾَدىٌن ب م  «مث وَف ٍإِوْ زإٔٗ خدلغَو مللذ لدٌوخ ػٕٗ: 
(و ملِؼشمل  ٍمًَٕد ؤْ   ؤحوذ  31:13)ِط » زسؼٍضزوي سجَظ خٌؾَدىٌن

ظقذٍمهُ ٌموٌوٗ   ٍغعيَغ ؤْ ٍموي بْ خدلغَو سذ ب م زدٌشمل و برًخ فؼذَ
ِنّوْ ألْ خٌشمل   دجر ػٓ ظفىًنُ٘، ملػغًن ؤْ ٍإيت ؤحذ بىل خدلغَو 
بْ مل يعززٗ خُذ ؤملً و ملخٌَهود ملخدفص خٌشئعودء ِٕوهُ ؤ نوسوخ خ     

 زإلوخذلُ ملؤػّدذلُو
 اجلزء اىثبين ٍِ انجبثخ:

ِٓ ػددش خدلغَو ؤٔٗ برخ ُعوحً عواخً  ِود، بِود   يَور ؤمل برخ      
خي آخش سلعٍف متدًِد، ملرٌه ػ ِوص ملخموحص ػٍوي    ؤجدذ يَر زغا

سفنٗ ٌٍغاخي، ملرٌه ملخمو ػٕوذِد عوإٌوٖ ػوٓ خٌغوٍيدْ خٌوزً      
ٍؼًّ زٗ خٍُدض ملخدلؼ ضخض، فٍُ يسهُ ب م زغاخي ٍغوعفدد ِٕوٗ ؤموُ    
سلدٌفوْ   مل ًن جذٍشٍٓ زإْ ٍغوإٌوٖ ػوٓ عوٍيدٔٗ بْ وودٔوخ لوذ      

 خحعمشملخ عٍيدْ خ و
 ِؼّودٍص ٍوحٕد ِٓ خٌغّدء ودٔط ؤَ ِٓ خٌٕدط ملؤٔد ؤٍنًد ؤعإٌىُووو «

(، فحََّشُ٘ عاخٌٗ جذًخ بر ؤمللفهوُ ؤِودَ ؤٔفغوهُ    23مل33:11)ِش »
ففىشملخ يف ؤٔفغهُ لدجٌٍن: بْ لٍٕد ِوٓ خٌغوّدء    «وّخدٌفٌن ٌؼًّ خ : 

ٍموي فٍّدرخ مل ظإِوخ زٗ، ملبْ لٍٕد ِٓ خٌٕدط فخدفوخ خٌؾؼر، ألْ ٍوحٕد 
 (23مل21:11)ِش » مَمص ٔيبوودْ ػٕذ خجلَّغ ؤٔٗ زدحل

ملٕ٘د ؤٍنًد بْ لدي خدلغَو ذلوُ بٔوٗ خدلغوََّد خُيت ِوٓ ػٕوذ خ         
ٍقذلوْ، ملبْ عإذلُ ػٓ خٍُدض ملخدلؼ وضخض خٌويت ػٍّوهد ؤِودِهُ     
ػًٍٕد   يَسوْو مل٘ىزخ زةجدزص خدلغَو ّٔزخ خٌشد زؾويشٍٗ ٍؽسوط موًّٕد    

هذسمي ؤٔٗ ٘وو خدلغوََّد حموًد، وّود ٍؽسوط ؤْ سجودي ٘وزخ خٌغوٕ        
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فخـًب ٍْصـىثًب   زشئعدء وهٕعٗ ِٕدفموْ مللعَّودٌوْ، ملؤْ ملسخء عواخذلُ   
 ٌإلعدءش بٌَٗو

مل٘ىزخ خععيدع خدلغَو ؤْ ٍىووْ ؽود٘ذًخ ؤَِٕوًد ٌٕفغوٗ دملْ ؤْ     
ٍؼيَهُ خٌفشفص ؤْ ميغىوخ ػٍَٗ بجدزوص ٍغوعخذِومد موذٖ! مل٘وزٖ     
حىّص ٍغوع يف ؤؽك خٌظشمل و مللوذ صلوو خدلغوَو يف ؤْ ٍغوعسذي     

، ألْ ٌمور خدلغوَو ػٍوي خألسك    “خزٓ خنٔغدْ”زٍمر  ٌمر خدلغَو
ْ  «لذ خٔعهي ػٍي ؤٍذً ٘ا ء خٌغوفدحٌن، بر ٍمووي:    ؤً  » ملِوٓ خُ

ْ  ”ِٓ مللط خٌقٍر ملِد زؼذٖ ٍقسو خدلغَو ٘و  خٌوزً   “خزوٓ خنٔغود
 خسظفغ ملدخً بىل رلذٖ ملجٍظ ػٓ ميٌن خُذو

ْ وٕط ؤسى يف سئى خًٌٍَ ملبرخ ِغ عحر خٌغّدء ِؽً خزٓ بٔغد «+ 
ؤظي ملجدء بىل خٌمذمي خألٍدَ، فمشَّزوٖ لذخِٗ فإرػيٌ عوٍيدًٔد ملرلوذًخ   
ملٍِىوظًد ٌععؼسذ ٌٗ وً خٌؾؼوذ ملخألُِ ملخألٌغٕص، عٍيدٔٗ عوٍيدْ  

 (11مل12:1)دخ » ؤزذً ِد ٌٓ ٍضملي ملٍِىوظٗ ِد   ٍٕمشكو
ِٕز خُْ ٍىوْ خزٓ خنٔغودْ   « “خزٓ خنٔغدْ”مليف لوي خدلغَو بٔٗ 

ٍذحل مدجًَد فوسش ِغََّد خٌَهود خٌزً ٍيٍسؤٗ  » خ  جدٌغًد ػٓ ميٌن لوش
ٍِىًد ػٍي خألسك ٌَ ذد شلٍىص دخملد ملٍهضَ ؤػذخء بعشخجًَو ملّٔزخ خٌمووي  
ٍميغ ػٍَهُ خو خٌشجؼص ؤٔٗ ٌَظ ؼدجشًخ ػٍي خٌشملِدْ مل  ىدزلًد يف ٍِوه  

 ؤسمٌ ألْ ٍِىوظٗ ِد ٌٓ ٍضمليو
بً ثٍالطش ىريد عيى أٍب ادلىقف اَخر فهى اىملي وقفٔ ادلضٍخ أٍو 1

 صإاىٔ: ٕو أّذ ٍيل اىٍهىد؟
ملِؼشمل  ؤْ خدلغََّد خُيت ػٕذ خٌَهود ٘و ٍِوه زدٌنوشملسش، ملػٍوي    
ِغعوى بخنودع خٌؾوؼوذ ملخألِوُ ٌغوٍيدْ بعوشخجًَ، ملزدٌعودأ       
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 ٍىوْ حعًّد ػذملًخ ٌمَقشو
ملٌمذ عٍمُ سئعدء خٌىهٕص خدلغَو ٌسوَ ىظ خٌسٕيوٌ زددّْػودء ؤٔوٗ     

 ملًِد ٌمَقش، ملٍموي ػٓ ٔفغٗ بٔٗ خزٓ خ !جؼً ٔفغٗ ٍِىًد ِمد
 فغإٌٗ زَ ىظ ؤٔط ٍِه خٌَهود؟ «+ 

 (3:17)ِش » فإجدذ مللدي: ؤٔط ظمويو
ملػٍي ٘زخ خٌغاخي ودٔط ظعولوف خحملدوّوص وٍوهد، ألْ ظشمجوص     
خٌغاخي ٌ٘ ً٘ ؤٔط ػذمل ٌمَقوش؟ ملٌىوٓ ألْ زوَ ىظ مل يور     

يؼوًد ؤْ  ٍفهوُ ِوٓ رٌوه ل    » ؤٔط ظموي «زؾٌء ػٍي لوي خدلغَو: 
زَ ىظ فهُ متدًِد لقذ خدلغَو: ؤً ؤْ خدلغَو مل ٍموً ٘وزخ مل  ٘وو    
٘ىزخ ففهوَ خدلٍووَص ػٕذ زَ ىظو ملٍمَٕوًد ٌوو فهوُ زوَ ىظ ؤْ     
خدلغَو ٍوخفك ػٍي ٘زخ خ هتدَ ٌىدٔط بجشخءخض خحملدوّوص لوذ ؤخوزض    

 لّص ػٕفهدو
غَو مليف بصلًَ خٌمذٍظ ٌولد ٕ٘دن ِد ٍومو ؤْ زَ ىظ فهُ ِٓ سد خدل

ؤْ خٌَهود ُ٘ ؤفحدذ خهتدَ ودرذ، ألٔٗ خشؾ ٌٍؾؼر زؼوذ جووخذ   
(و 1:32)ٌوو  « ئين ال أجذ عيَّخ يف ٕملا انّضبُ»خدلغَو ِسدؽشش لدجً : 

ملػ َر حمًد ؤْ ظىوْ ٔظشش زَ ىظ فدفَص ٔمَص يف ظمذٍشٖ ٌؾخقوَص  
 خدلغَو مل٘زٖ ؽهددش   ٍُغعهدْ ّٔدو

ٌَومو ٌسَ ىظ ؤٔوٗ ملبْ   ملٌىٓ ػدد خدلغَو يف بصلًَ خٌمذٍظ ٍوحٕد
شلٍىيت ٌَغط ِوٓ ٘وزخ    «ودْ ٌَظ ٍِىًد ؤسمًَد ٌٍَهود، ب م ؤٔٗ ٍِه: 

خٌؼدمل، ٌو ودٔط شلٍىيت ِٓ ٘زخ خٌؼدمل ٌىدْ خذخٌِ يد٘وذملْ ٌىوٌ     
مل٘ىوزخ وودْ    » ؤرعٍمُ بىل خٌَهود، ملٌىٓ خُْ ٌَغط شلٍىيت ِٓ ٕ٘ود! 
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ذلزخ لذ مُلٌذض ؤٔد ملذلزخ لذ  « خدلغَو ؤًَِٕد ػٍي خٌؾهددش دلٍىوظٗ خٌغّدملً:
 (21مل12::2)ٍو » ؤظَط بىل خٌؼدمل ألؽهذ ٌٍحكو

ملِشش ؤخشى ٍفهُ زَ ىظ ِد مل ٍفهّٗ خٌَهوود ملسئعودء خٌىهٕوص    
ذلوزخ   «ؤْ خدلغَو ٘و ؤػظُ ِٓ خفعشخءخض خٌَهود، ملؤٔٗ ٍوعىٍُ زودحلك:   

(، فخوشؾ ؤٍنوًد   21:12)ٍوو  » لذ ؤظَط بىل خٌؼدمل ألؽوهذ ٌٍحوك  
أّب ىضذ أجـذ فٍـٔ عيَّـخ    »وخذ خدلغَو ِسدؽشش لدجً : ٌٍؾؼر زؼذ ج

(، شلد ٍفهُ ِٕوٗ ؤٔوٗ فوذَّق لووي خدلغوَوو      22:12)ٍو « وادذح
فؾهددش زَ ىظ ٌؽ غ ِشخض ؤٔٗ مل يوذ يف خدلغوَو ػٍموص ملخحوذش     
ٌٍّوض   ظٕفٌ فمو وً خدّْػدءخض خٌَهود زإٔٗ ٍِوه ػٍوي ِغوعوى    

   زوً ظاوصوذ ؤْ زوَ ىظ     خٌغَدعص ملخٌؽوسش ملخحلشذ ملخدّْػدء زٕوٍعٗ
فهُ ػىظ ِد فهّٗ خٌَهود ػٓ خدلغوَو، ملٍىفوٌ ؤْ ٍموشس لدموٌ     
ؤػٍي زلىّص يف خٌؼودمل آٔحوز )ؤً زلىّوص خٌمودٔوْ خٌشملِودن(: ؤْ      
خدلغَو ٌَظ فَٗ ػٍمص ملخحذشو ٘زخ يؼوً فوذق خدلغوَو يف سعودٌعٗ     
وّغََّد ملوةزٓ خ  ػٍي ِغعوى خٌؾوهددش ِوٓ زلىّوص دملٌَوص، ؤٔوٗ      

 ك ٍعىٍُ ملزدحلك ٍؼًّوزدحل
صإاه ادلضٍخ االصزْنبري خبصىص رعيٌٍ اىنزجخ: أُ ادلضٍخ ٕى و 7

 اثِ داود:
مث ؤجدذ ٍغوع مللدي مل٘و ٍؼٍصوُ يف خذلَىوً: وَوف ٍمووي      «+ 

خٌىعسص بْ خدلغوَو خزوٓ دخملد؟ ألْ دخملد ٔفغوٗ لودي زودٌشمل       
خٌمذط: لدي خٌشذ ٌشيب خجٍظ ػٓ ميَين حوىت ؤموغ ؤػوذخءن    

 َهو فذخملد ٔفغٗ ٍذػوٖ سزِّد، فّٓ ؤٍوٓ ٘وو خزٕوٗ؟   ِوىحًد ٌمذِ

 (21-27:13)ِش »
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٘زخ خٌغاخي زدٌش ُ ِٓ ؤٔٗ حََّش مجَغ خٌؾوشَّخ ، لوذخِي ملزلوذؼٌن،    
ب م ؤْ ِؼٕدٖ ملخمو  دٍص خٌومو ، فددلغَو ٍٕؼوٌ ػٍوي خٌىعسوص ؤموُ     
خوعفوخ زوفف خدلغَو زدألملفد  خألسمَص شلد فووَّض ػٍوَهُ خٌعؼوش     

غَو خحلمَمَص خٌىدٍِوص ووةزٓ خ  ملووشذق حمَموٌو     ػٍي ؽخقَص خدل
فددلغَو ٍومو ٕ٘د ؤٔٗ ٌَظ فمو خزوٓ دخملد، ملرٌوه ألْ دخملد ٔفغوٗ    
ٍذػوٖ سزِّد، ؤً ؤٔٗ ؤٍنًد سذ دخملدو مل٘زخ ظإوَذ ػٍوي ٔغوسٗ خٌسؾوشً    
ِٓ بزشخَُ٘ ملبعحك ملٍؼموذ ملدخملد حغر خٌوػذ، ِوغ ظإوَوذ ػٍوي    

خألِوش خٌوزً ؤملموحٗ     سزوزَعٗ زأْ ملخحذ ملزقوسش حداص مللدىؼوصو 
خٌوزً عوسك فوػوذ     «زوٌظ خٌشعوي يف ِيٍغ سعدٌص سملَِص ٘ىوزخ:  
صـبر ٍـِ ّضـو داود    زٗ زإٔسَدجٗ يف خٌىعر خدلمذعص، ػٓ خزٕٗ خٌوزً  

زمووش ِوٓ جهوص سمل  خٌمذخعوص     ورعـٍَِّ اثـِ اهلل   ِٓ جهص خجلغذ 
 (1-3:1)سمل » زدٌمَدِص ِٓ خألِوخض، ٍغوع خدلغَو سزٕدو

مٌ ٘وزخ خٌغواخي خ عوعٕىدسً ػٍوي خٌىعسوص      برًخ، فددلغَو ٕ٘د ٍٍ
ٌَقحو فهّهُ ٌٍّغَو حبغر ٔسوش دخملد ؤٔوٗ ملبْ وودْ ٘وو خزٕوًد     

 » لودي خٌوشذ ٌوشيب    «ٌذخملد، فهو سذّّ ملػٍي ِغعوى خٌشذ، ؤً خ  
فهٕود   » خجٍوظ ػوٓ ميوَين    «ملخدلغدملخش ؤومذ٘د خدلضِوس زدٌٕسوَّش زموٌٗ: 
 خدلغدملخش زلممص ِغ ٍِووَص بذلَص ادملٍصو

ٌَ حظ خٌمدست ؤْ خدلغَو، مل٘و ٍٕموذ ظؼودٌَُ خٌىعسوص، ٍوموو     مل
٘و خزٓ دخملد، ملٌىوٓ ٍؼوود خدلغوَو     “ادلضٍخ”مًّٕد ِٓ ظؼدٌَّهُ ؤْ 

ٔفغٗ ملحيمك ؤْ خدلغَو ٘و سذ ِيسّْمًد لوي خٌىعسص ػٍوي لووي خٌوشمل     
يف خدلضِوس، مل٘زخ ٍؼعرب ؤلوى ظقشٍو لدٌوٗ خدلغوَو ػوٓ ٔفغوٗ ؤٔوٗ      

ذ دخملد زوأْ ملخحوذ، ؤً ففهوِٕود: خزوٓ     خدلغَو خزٓ دخملد، ملؤٔوٗ س 
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 ٌإلٔغدْ، مل٘و خزٓ  !!
فذخملد ٔفغٗ ٍذػوٖ سزِّد،  «ملٌىٓ خدلغَو ٍغإي ٕ٘د عاخً  خيًنًخ حمًد: 

(و ٕ٘د   ٍقؼر ػٍَٕد ؤْ ٍّٔو يف لوي 21:13)ِش » فَِ أٌِ ٕى اثْٔ؟
خدلغَو بؽدسش عشٍص خفَص بىل َِ دٖ خٌؼزسً ِٓ خٌشمل  خٌمذط ملِٓ ِشمي 

زسخء، فهٌ ِٓ ٔغً دخملد حمًد، ملٌىٓ خزٕهد ٍغوع جدء ِوٌودًخ ِٓ خ  خٌؼ
ِٓ خٌشمل  خٌمذطو ملٕ٘د ٔؾًن بىل ِفهوَ مّين ٍومو رٌوه يف بصلَوً   

ىـٍش  خٌزٍٓ مُلٌذملخ،  «خٌمذٍظ ٍوحٕد ػٓ ؤزٕدء خ  ؤمل خزٓ خ  يف خحلمَمص: 
)ٍوو  » زً ِوٓ خ و ٍِ دً وال ٍِ ٍشٍئخ جضذ وال ٍِ ٍشٍئخ رجو، 

12:1) 
٘زخ ٍقوّْس يف خحلمَمص خدلَ د خٌؼزسً ٌٍّغَو ِٓ خٌشمل  خٌمذط ملِوٓ  
خٌؼزسخء خٌمذٍغص ِشمي خٌيت ِٓ ٔغً دخملدو فحنوس خ  يف َِ د خدلغوَو  
زدػعسدسٖ خزٓ خ  ؤفً  ملؤعدعًد ٍٕفٌ ليؼًد دخوي ِؾَحص سجً ؤمل ِؾوَحص  

٘وو   جغذ يف َِ د خدلغَو  زً ِؾَحص خ  ملِؾَحص خٌشمل  خٌمذطو ٘وزخ 
حغور  رجـو!!  ملٌَظ ٔغً اٍرأح خدلَ د ِٓ خ ، ألْ خدلغَو ٘و ٔغً 
ملؤمغ ػذخملش زَٕه  ملزٌن خدلشؤش ملزٌن  «خٌوػذ خألملي حلوخء ملخٌى َ ٌٍحََّص: 

 ٔغٍه  ملٔغٍهد، ٘و ٍغحك سؤعه  )سؤط خحلَص(، ملؤٔط  ظغحمٌن َػم َسوٗ 

دَو (و ملٕ٘د مل ٍزوش خ  ؽَحًد لو ػٓ ظذخً آدَ ؤمل ٔغوً آ 17:2)ظه »
ؤً خٌؾَيدْ، ملٌىٓ زؼذ ؤْ احلٍَّخ فؼٍي ٔغً حوخء ُػمذ ٌوخء َعِحك سؤط 

ٍغحك خٌؾَيدْ َػم َر ٘زخ خٌٕغً ؤً جغذٖو فغحك خٌشؤط ٌٍحََّص ٘وو  
 ِوض خنزددش، ملٌىٓ عحك خٌؼمر   ٍفَذ ب م ِوظًد ٍؼمسٗ لَدِص!

فددلَ د خٌؼزسً ِٓ ػزسخء ِٓ ٔغً دخملد، حيفوظ ٌٍّغوَو ٌمور    
فهوزخ حيموك   ، “رثًّـب ”غر خجلغذو ملٌىٓ ووْ خدلغوَو  خزٓ دخملد ح
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زىً ظإوَذ ؤٔٗ ِوٌود ِٓ خ  ؤً ِوٓ خٌوشمل  خٌموذط مل٘وو خٌؾوك      
 خنذلٌ ِٓ خدلَ د خٌؼزسًو

ملؽذش ظإوَذ خٌشمل  خٌمذط يف خنصلَوً ػٕوذ ووً خٌىودسصٍٓ ؤْ     
خدلغَو ٘و سذ، مث خٌعىشخس ز  ٘وخدش ؤٔٗ جٍظ ػوٓ ميوٌن خ  ظإوَوذًخ    

سّْٗ ر٘ٓ خدلآِ ؤْ سزوزَص خدلغَو ملجٍوعوٗ ػوٓ ميوٌن خُذ    ٌشزوزَعٗ، ٍٕ
 ٌ٘ ؤخـ خقدجـ خدلغَو ِٓ جهص ىسَؼعٗ، ملزدٌعدأ َِ دٖ:

َِٓ ٘و خٌزً ٍذٍٓ، خدلغَو ٘و خٌزً ِودض، زوً    « ( :84:3)رو 
 » اىملي ٕى أٌضًب عِ ميني اهللزدحلشً لدَ ؤٍنًد، 

دٌغًد( حىت ٍنوغ  )ػٓ ميٌن خ  جأُ مييل ألٔٗ ير  « ( :52:12مى 1)
 » مجَغ خألػذخء تط لذَِٗ

دٍث فةْ وٕعُ لذ لّعُ ِغ خدلغَو، فدىٍسوخ ِد فوق  « ( :1:8)مى
 » ادلضٍخ جبىش عِ ميني اهلل

حغر ػًّ ؽذش لوظٗ خٌزً ػٍّوٗ يف خدلغوَو، بر    « ( :52و1::1)أف 
 » وأجيضٔ عِ مئٍْ يف اىضَبوٌبدؤلدِٗ ِٓ خألِوخض 

و ّٔدء رلذٖ ملسعُ جو٘شٖ ملحدِوً ووً   خٌزً مل٘ « ( : 8:1)عت 
خألؽَدء زىٍّص لذسظٗ، زؼذ ِد فوٕغ زٕفغوٗ ظيهوًنًخ    

 » جيش يف ميني اىعظَخ يف انعبيلخليدٍدٔد 
قذ ملؤِد سؤط خٌى َ فهو ؤْ ٌٕد سجَظ وهٕص ِؽً ٘زخ  « ( :1:3)عت 

 » جيش يف ميني عرط اىعظَخ يف اىضَىاد
ػٓ خخليدٍد رزَحوص ملخحوذش،   ملؤِد ٘زخ فسؼذ ِد لذََّ  « ( :15:12)عت 

 » جيش ئىل انثذ عِ ميني اهلل



 - 18 -  

 
بر لوذ ِنوي بىل خٌغوّدء    اىملي ٕى يف ميني اهلل،  « ( :55:8ثط 1)

ُِخنؼص ٌٗ  » ملِ جىص ملع ىٌن مللوخض 
ألْ دخملد مل ٍقؼذ بىل خٌغّوخض مل٘و ٔفغٗ ٍمووي:   « ( :84:5)أ  

 » قبه اىرة ىريب اجيش عِ ميٍين
سجَغًد ملسلٍصقًد ٌَُؼيٌ بعشخجًَ رفَّـعٔ اهلل ثٍٍَْٔ ٕملا  « ( :81:2)أ  

 » خٌعوزص مل فشخْ خخليدٍد
ـَ بىل خٌغّدء مل٘و شلعٍث  « ( :22:5)أ   ملؤِد ٘و )بععفدٔوط( فَؾَخ

وٌضى  قبئًَب عـِ  ِٓ خٌشمل  خٌمذط، فشؤى رلذ خ ، 
 » ميني اهلل

ِٓ ٍغٍر فغإػيَٗ ؤْ يٍظ ِؼٌ يف ػشؽٌ، وّود   « ( :51:8)رؤ  َِ
 » وجيضذ ٍع أيب يف عرشٔ ٍسط ؤٔد ؤٍنًد 

حىت ؤمغ ؤػذخءن قبه اىرة ىريب: اجيش عِ ميٍين  « ( :44:55)ٍذ 
 » ِوىحًد ٌمذَِه

ٍِ اَُ لدي ٌٗ ٍغوع: ؤٔط لٍط، ملؤٍنًد ؤلوي ٌىُ  « ( :64:56)ٍذ 
 » رجصروُ اثِ انّضبُ جبىضًب عِ ميني اىقىح

قبه اىرة ىريب مل  خٌمذط: ألْ دخملد ٔفغٗ لدي زدٌش « ( :86:15)ٍر 
 » اجيش عِ ميٍين

وصىف رجصروُ اثِ انّضبُ فمدي ٍغوع: ؤٔد ٘و،  « ( :65:14)ٍر 
 » جبىضًب عِ ميني اىقىح

اررفـع ئىل اىضـَبء   مث بْ خٌشذ زؼذ ِد وٍمّهوُ،   « ( :16::1)ٍر 
 » وجيش عِ ميني اهلل

اىرة ىريب قبه ملدخملد ٔفغٗ ٍموي يف وعدذ خدلضخًِن:  « ( :45:52)ىى 
 » اجيش عِ ميٍين
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 ٌنىُ اثِ انّضبُ جبىضًب عِ ميني قىح اهللِٕز خُْ  « ( :55::6)ىى 

« 
٘زخ خ ػعشخ  خدلعوخفً لٍووط خدلغوَو ػوٓ ميوٌن خ ، ٍورب٘ٓ      

 ٌضى  ٕى ادلضٍخ وٕى رة!!زدٌشمل  ؤْ 
ملٌىٓ خنميدْ خدلغَحٌ حبغر خٌىعودذ   ٍوزوش خدلضِووس وإٔوٗ     

ٌىٓ زدنذلدَ ملزدٌشمل  خٌمذط ختيموي خٌشعوً ِضِووس    خدلشجغ خٌوحَذ، مل
خٌؼهذ خٌمذمي وّشجغ، ملخسظفؼووخ زدٌشئٍود ٌوًنملخ حمَموص خدلغوَو يف      
خٌغّدء ملػٓ ميٌن خ ،   وإٔٗ  دٌر ؤػوذخء بعوشخجًَ وّود ٍمووي     
خدلضِوس، ملٌىٓ  دٌْر ؤػذخء خنٔغدْ ملؤػذخء خخلو ؿ، وّود ٍنوؼهد    

 «ْ خدلغَحٌ خدلغوعؼٍٓ ٘ىوزخ:   زيشط خٌشعوي زدػعسدس٘د حمَمص خنميد

خٌزً ٘و يف ميٌن خ ، بر لذ ِني بىل خٌغوّدء ملِ جىوص ملعو ىٌن    
ُِخنؼص ٌٗ (  حَػ خدل جىص ٕ٘ود ٘وُ خدل جىوص    33:2زو 1)» مللوخض 

 خألؽشخس ؤػوخْ خٌؾَيدْ، ملخٌغ ىٌن ٌ٘ لوخض خٌؼذملو
برًخ، خدلضِوس جدء وٕسوش ػٓ خدلغََّد خٌمددَ حبغور سئٍوص دخملد  ؤِود    

ٌوخلغ يف خنميدْ خدلغَحٌ فهو ػٓ خدلغوَو خٌوزً فوؼذ زدٌفؼوً بىل     خ
خٌغّدء زموش خ ، ملجٍظ زدٌفؼً ػٓ ميٌن خ ، ملعوَظً جدٌغوًد حوىت    
ٍىًّ خنوع ودفص ؤػذخء خخلو ؿ ٌإلٔغودْ، حَوػ آخوش ػوذمل      

 ٍسيً ٘و خدلوضو
ملزوٌظ خٌشعوي ٍقف خٌشذ ٍغوع خدلغوَو مل٘وو يف خٌغوّدء يف    

ٌَظ خألػذخء فمو لنوؼوْ ٌوٗ فود شٍٓ      ملخلغ رلذٖ ملعٍيدٔٗ حَػ
ٌوٗ  ٌوزٌه سفمووؼٗ خي   «زً ظؼسذٖ وً سوسص لذٍغص يف خٌغّدء ملخألسك: 
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ؤٍنًد، ملؤػيدٖ خاًد فوق وً خعُ )ُظموشؤ فوحَحًد ٘ىوزخ: ملؤػيودٖ     
(، ٌىوٌ  “ؤً سذ”خٌزً ٘و فووق ووً خعوُ     tÕ Ônomaخ عُ 

ِٓ ػٍوي خألس   َِو ك ملِوٓ  يؽو زدعُ ٍغوع وً سوسص شلَّٓ يف خٌغّدء مل
تط خألسك، ملٍؼعش  وً ٌغدْ ؤْ ٍغووع خدلغوَو ٘وو سذ ّٓوذ     

 (11-3:3)يف » خ  خُذو
 :“االصٌ”: عجىرٓ ٍِ اىيقت ئىل “ادلضٍخ”ىقت 

خدلغََّد ؤٍدَ خدلغوَو   ٍُمودي ِوٓ خٌشعوً ب م      “خدلغَو”ودْ ٌمر 
زدحعَده ؽذٍذو ملٌىٓ زؼذ ؤْ لدَ خٌوشذ ملظإووذ ؤٔوٗ ٘وو خدلغوَو      

مط خٌىَٕغص خألملىل ظٕوددً ّٔوزخ خٌٍمور دملْ حوزس     ملخزٓ خ ، خٔيٍ
زؼذ، حىت فدس ٌمر خدلغوَو ٘وو خٌعؼوسًن خٌيود ٌ ػوٓ ؽخقوَص       
ٍغوع، فٍُ ٍُؼِذ ٍُزوش خعُ ٍغوع ب م ٍِعحّوًد زددلغوَو ظؼوسًنًخ ػوٓ     
خنميدْ حبمَمص خدلغَو ملِؼَدسًخ ٌٍؼسددش زداٗ، فقدس ٍُمودي ػٍٕوًد ملزمووش    

حوىت   “خدلغوَو ”شوَض ػٍوي ٌمور   ؤْ ٍغوع ٘و خدلغَو، مث صخد خٌع
فدس ٍُمدي دملْ خ عُ خألملي ٍغوع، فقودس خعوُ ٍغووع خدلعوذخملي     

و زً ملمتددى خٌموذٍظ زووٌظ يف خٌعؼوسًن ػوٓ ؤةَوص      “خدلغَو”٘و 
خدلغوَو  ”وٍمر فووق خ عوُ ٍغووع، فقودس ٍمووي       “خدلغَو”

ِمذًِّْد خعُ خدلغَو ػٍي خعُ ٍغوعو ووً رٌوه ألْ خنميودْ     “ٍغوع
خػعسدسٖ خٌٕهدجٌ ِٓ جهص خٌفوذخء ملخخلو ؿ ملحمَموص     ؤخز “زددلغَو”

 زٕوظٗ  و
بىل ِغوعوى خ عوُ خٌؽدزوط ملخحملموك      “خدلغَو”ملزوفوي ٌمر 

زدنميدْ، فدسض فىشش خدلغََّد ملؤملفدفٗ خألسموَص ملخٌضِدَٔوص ملخٌغَدعوَص    
ػٕووذ خٌَهووود ظعشخجووغ ملظع ؽووي ِووٓ فىووش خٌىَٕغووص مدجَووًد  
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ملخٌغو َ ِشزوىوًد زودٌغفشخْ     ٌَقسو خدلغَو خاًد ٍوذي ػٍوي خحملسوص   
 ملخدلقدحلص ملخٌعسين  و

خزوٓ  ”ملخدل حظص خذلدِص جذًخ يف ؤٌمدذ خدلغَو ؤٔوٗ عومو ِٕوهد    
زؼذ ؤْ رخع يف خٌىَٕغص خععؼ ْ حمَموص ِوَ د خدلغوَو ِوٓ      “دخملد

خٌؼزسخء خٌمذٍغص ِشمي، بر خ٘عضض زؾذش ووً خٌٕسووخض ػوٓ ظغٍغوً     
دِوً ٌٕغوٍٗ، ملزدٌعودأ دلوًنخغ     ٍِووَص دخملد زدػعسدس ؤْ خدلغََّد ٘و خحل

ملػود خ  زذملخَ شلٍىعٗو فقدس ِوَ د خدلغوَو ِوٓ خٌوشمل  خٌموذط      
ملحمَمص زٕوظٗ   ػدًِ  جزسًٍد يف ٔمً ِفهوَ خدلٍووَوص ملخدلٍّىوص ِوٓ    
خ ٔعغوودذ ٌووذخملد ملخألسك بىل ٍِىوووض خ  ملخدلغووَو يف خٌغووّدءو 

زٕووش خدلغوََّد   خقوفًد ملؤْ خدلغَو ٔفغٗ لٍمً جذًخ ِٓ ؤةَص خٔعغودذ  
ٌذخملد خٌٕيب خٌيت ودْ ٍهًٍ ذلد خٌىعسوص ملخٌفشٍغوَوْ بِؼدٔوًد ِٕوهُ يف     
بػيدء خدلغََّد فوسش خٌعسؼَص نعشخجًَ وٕووع ِوٓ خٌؼٕقوشٍص ٌٍعؼودأ     

فوذخملد   «ملخٌع سُّشو ملرٌه ملخمو ِٕز ؤْ ؤٌموي عواخٌٗ خ عوعٕىدسً    
 (21:13)ِط » ٔفغٗ ٍذػوٖ سزِّد، فّٓ ؤٍٓ ٘و خزٕٗو

غَو خألعدعوٌ سفوغ ؤٔظودس ظ َِوزٖ بىل حمَموص      ملودْ لقذ خدل
زٕوَّظٗ خٌشملحَص ملخنذلَص   فووق زٕوظوٗ خجلغوذٍص خدلّعوذش ِوٓ دخملد،      
ملٌىٓ ٌَظ ِٓ جهص سجً  زً ملِٓ خٌوشمل  خٌموذط ملِوٓ ػوزسخء     
حَػ ٍقسو خجلغذ ؤوؽش خٔعغدزًد   ِٕٗ ٌذخملد ملؤوؽوش لذعوَص فود      

 ٍُمدط!!
خدلغَو فووق ؤػظوُ خفعخودس    ٌزٌه فدس خفعخدس خٌىَٕغص زمذعَص 

ٌٍَهود فغََّد خٌغَدعص ملخٌموش خحلشزَصو ملٍُ حوظ ؤْ خٌىَٕغوص سزيوط    
سزيًد ؽذٍذًخ زلىًّد زٌن ٌمر خدلغَو ملزٕوَّظٗ   ملسزوزَعوٗ ؤٍنوًد ِٕوز    
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فٍَؼٍُ ٍمَٕوًد مجَوغ زَوط بعوشخجًَ ؤْ      «ؤملي ٍوَ خخلّغٌن فقدػذًخ: 
)ؤع » وٍضـٍذبً  رثًّـب خ  جؼً ٍغوع ٘وزخ خٌوزً فوٍسعّوٖ ؤٔوعُ     

ٍوذي ِوٓ ظٍمودء رخظوٗ ػٍوي       “خدلغَو”(و ٌزٌه ؤفسو خعُ 3::2
سزوزَعٗ ملزٕوَّظٗ   ملٍِىوظٗ خٌغّدملً  زً ملخٌمَدِوص ملخحلَودش خألزذٍوص:    

 (37:11)ٍو » ؤٔد ٘و خٌمَدِص ملخحلَدش!! «
ملخٌىَٕغص فهّط زقوسش عشٍّْص لوٍص ٌٍغدٍص زٕووع ِوٓ خ عوعؼ ْ    

زددلغَو خدلرمودَ خٌوزً  صِهوُ ؤسزؼوٌن      ملخ خعسدس خٌشملحٌ يف ػ لعهد
ٍوًِد، ِذى خسظسده لذخعص خدلغَو ملزٕوظٗ   ملرلوذٖ خٌفودجك يف خٌغوّدء    
فَ دٖ خٌسعوأ ِٓ ػوزسخء لذٍغوص ملِوٓ خٌوشمل  خٌموذط وعمٍَوذ       
ِغّوع ِٓ ؤفوٌٗ خألملىلو فدٌمذٍظ ٌولد ٍىعر، ػوٓ دسخٍوص ملاودع    

غوشٍّْص خٌويت   ميىوٓ    ملظإوَذ، نشمل  َِ د خدلغَو زغدٍص ِٓ خٌذلص ملخٌ
ؤْ ٍسو  ّٔد ب م خٌؼزسخء ٔفغهد، ؤِد خٌموذٍظ ِوىت فموذ وعور ػوٓ      

 ِقذس ِوؼوق ِٕٗ ٌٍغدٍص باد زدخعقدسو
ٌمذ ظَممٕط خٌىَٕغص ِٓ ٘زخ خٌغش خٌشَ٘ر، ؤٔٗ وودْ ٍعحوعُ ػٍوي    

أُ ٌىىـذ ثـذوُ ىعْـخ     -خٌزً عًنفغ خٌٍؼٕص ػٓ زوين آدَ   -خدلغَو 
ِٓ مللؼوط ػٍَوٗ ٌؼٕوص آدَ       فددلغوَو مل اخلطٍخ وادلىد.  َّو ميوط و

أ عوٍيدْ ؤْ ؤموؼهد،    «ملحوخء  زً ِدض زةسخدظٗ ملعٍيدٔٗ ملحوذٖ:  
(و ٌموذ محوً خٌٍؼٕوص،    13: 12)ٍوو  » ملأ عٍيدْ ؤْ آخز٘د ؤٍنًد!!

 «ٌؼٕص خخليَص ملخدلوض فٕعهي بسخدظٗ ملبسخدش ؤزَٗ خٌغوّدملً: ألٔوٗ لوذ    

ٔفغوٗ  ٘وو  محـو  خٌوزً   «(، 72::)بػ » ػٍَوٗ بمث مجَؼٕود  وَضَع 
(و ِشش ؤخشى فوةْ خدلغوَو مُلٌوذ    31:3زو 1)» خيدٍدٔد ػٍي خخلؾسص

ز  ٌؼٕص خخليَص ملخدلوض ألٔوٗ مُلٌوذ ِوٓ خٌوشمل  خٌموذط ملػوزسخء       
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لذٍغص، ؤً زذملْ سجً، ؤً زذملْ خجعّدع سجوً زودِشؤش، ملزوزٌه    
ِٓ مُلٌوذ ِوٓ     َِو خٔىغش حىُ خٌٍؼٕص ػٓ خدلوٌودو ألٔٗ ِؼشمل  ؤْ وً 

، نُ اجزَـب  ددً ودـىاء مـبُ    حوخءآدَ ملحوخء مَلَسغ ٌؼٕص آدَ مل
فددلغوَو مل ٍُوٌوذ ِوٓ سجوً     ثعذ أُ قجال دنٌ ادلىد واىيعْـخ.  
 ملخِشؤش فٍُ ٍشغ حىُ خٌٍؼٕص ملخدلوضو

وّد تعَُّ ؤْ ٍُوٌذ لذملعًد ألٔوٗ عوَمذّْط خٌؾوؼر زوذَ ٔفغوٗو      
ٌزٌه مُلٌذ ِٓ خٌشمل  خٌمذط ملخٌؼوزسخء، وّود ػودػ لذملعوًد ملزو       

وّود ؤوموذٖ ٘وو     » ٍوجذ يف فّٗ  وؼ ودْ ز  خيَص، ململ  «ٌوَ: 
 (13:11)ٍو » ملألجٍهُ ؤرلذّْط ؤٔد رخيتو «زقوسش ِاؼشش: 

ّٔزخ يٍمط فوسش خدلغَو يف خٌىَٕغص خألملىل ػٍوي حمَمعوهد خنذلَوص    
وموش رلَذش ِاؼشش صخد٘د حنوسٖ فؼدٌَص يف ظموذٍظ خدلوإٌِن زداوٗ،    

ٗ ِوٓ خٌَووَ   فإحظَّ خدلإِوْ زموش ظمذٍغٗ ألسملخ  زلسَٗ فؾوهذملخ ٌو  
مٍـف ٍضـذٔ اهلل ثـبىروح    ٍغوع خٌزً ِوٓ خٌٕدفوشش    «خألملي: 

خٌزً جدي ٍقوٕغ خوًنًخ ملٍؾوفٌ مجَوغ خدلعغوٍصو      اىقذس واىقىح، 
)ؤع » ػٍَهُ بزٍَظ ألْ خ  ودْ ِؼٗ، ملضلٓ ؽوهود زىوً ِود فؼوًو    

 (23مل22:13
 (8::1)دٌضَرب 


