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املغُح اتنٓ اهلل َىنىْ لنذ     ؽىشًا هلل فثهزٖ املمىٌح ِٓ فُ َغىُ
أرهً املىخ وّقىس اٌثىاء وإٌحُنة ٍّنً املنىذً ا دا نشج أوالد     
اهلل! تً و٘زا اٌمىي حبذ راذٗ أّيً هناَح ملْن  اٌىنىاسز واملقنا ة    
واألحضاْ ٌْامل أوالد اهلل ألْ سوح اٌمُاِح ذرخيا٘نا وايُناج األتذَنح    

ْ َمنذمَ ٔفغنٗ   ختٍفها وساء٘ا. ٘زٖ املمىٌنح لاانا َغنىُ لثنً أ    
ٌٍّحاوّح واٌقٍة واملىخ! و٘زا رنًْ اٌمُاِح اٌن  لاِهنا املغنُح    
ا اٌُىَ اٌصاٌس ٌُغد حذشًا جذَذًا ٍّنً املغنُحأل ألْ انزا اٌمنىي     
ذىىْ اٌمُاِح ٍ٘ ىثُْرٗ وايُاج األتذَح حُاذٗ. و٘نزٖ لاانا املغنُح    

عنُمىَ  أٔنا أٍّنُ أٔنٗ     «ملششا حُّٕا لاٌد ٌٗ ّٓ ٌْاصس أخُها املُد: 
 «(أل سدِّا ًٍّ لنىي املغنُح:   24:77)َى » ا اٌمُاِح ا اٌُىَ األخري

(. فأفًْ املغُح وأٍّنٓ انا أٔنٗ ٘نى     23:77)َى » عُمىَ أخىن!!
اٌمُاِح وايُاج. ٕ٘ا املغُح َغنرٍْٓ عنٍيأٗ ٌروناوص اٌنضِٓأل فنن      

واٌُىَ ايامشأل ألْ اٌزٌ ٘نى تيثُْرنٗ أصخي سنننِ     “اٌُىَ األخري”
ال َىىْ. واٌزٌ ٘ى ِنٓ اخرقناؿ اهلل ا اٌُنىَ األخنري     ٌٗ اٌضِٓ ف

ِننٓ جهننح اةلاِننح ِننٓ املننىخأل أخننزٖ املغننُح       
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ودخً تٗ اٌْامل ٌُّاسعٗ يغاب اِب. واٌزٌ َإِٓ تنٗ حرّنًا َنشي    
اٌمُاِح وَشي ايُاج. فىاْ ٘زا أَّنُ ذْنثري ّنٓ عنٍياْ ال٘ىذنٗ      
اٌزٌ ال َمف أِاِٗ املىخ تىنً أؽنىاٌٗ وحىادشنٗأل ٌنزٌه  نذ      

ِٓ مِنٓ    «املغُح ٔفغٗ َؾشح لىٌٗ ئٔٗ ٘ى اٌمُاِح وايُناج ٘ىنزا:    َِن
ِٓ واْ حُِّنا ومِنٓ يب فٍنٓ شننىخ ئىل      َِ يب وٌى ِاخ فغُحُاأل ووً 

(أل أٌ ال ِىخ ةٔغناْ زنُنا ِنِ املغنُح.     26و25:77)َى » األتذ
فىُف شنىخ ئٔغاْ و٘ى ممغه تاٌمُاِنح  ئٔنٗ حرّنًا عنُحُا تنً      

ألٔٗ حاِنً لُاِرنٗ ا وُأنٗ. وٍّنً     وعُّّْ املىخ ووأٔٗ مل شند 
ٔفظ املْ  ئْ واْ ئٔغاْ لذ ٔاي ايُاج األتذَنحأل وُنف ذمنىي ئٔنٗ     

ٌنُظ ِنىخ   ”شنىخ  ئْ ِا ذمىٌٗ اٌىُٕغح ا أوؽُح اٌشالذَٓ حنك:  
. ُْٔأل أرماي ِٓ حُاج ولرُنح َِهشَنح يُناج    “ٌْثُذن تً ٘ى أرماي

َِّثَش ئّادج اٌرشاب ٌٍرشاب!! فاجل غنذ اٌرنشايب زنونض اِْ    حمُمُح أتذَح 
إٌىس وايُاج األتذَح ّٓ إُّٕٔا اٌشوحُنحأل فثّونشد أْ ٔنرخٍـ ِٕنٗ     

 ؤغرىدّٗ اٌرشابأل ٔشي إٌىس وايُاج.
واملغُح فحح فىش ِششا ّٓ اٌمُاِحأل فهٍ ذَّّْند ِنٓ اٌنشتمُ     
واٌفشمَغُ  أٔٗ ذىجذ لُاِح أجغاد ا اٌُنىَ األخنريأل وٌىٕنٗ ئوُ نٗ     

اٌمُاِح وايُاجأل أفثحد اٌمُاِنح حامنشج ِٕنز اِْ     ئىل اٌْامل حاِاًل
وايُاج األتذَح أفرحد ٍّنً ِقنشاُّها ٌٍنزَٓ َإِٕنىْ تاملغنُح      

 “أٔنا ٘نى اٌمُاِنح وايُناج    ”وَمثٍىْ سوح اٌمُاِح. ٌنزٌه لاانا:   
حامنشج اِْ ذشفنِ    -وٌُظ جمشد ِمىٌح ئشنأُنح   -وحمُمح خالفُح 

َّح وايضْ ٍّنً فمنذاْ األ٘نً    ّٓ اةٔغاْ املغُحٍ س٘ثح املىخ واٌُغ
واألفننذلاءأل ألْ تننذخىي اٌمُاِننح تاةشننناْ ّننامل املننإِٕ    



- 5 -  

تاملغُح وفَّ املىخ أْ َىىْ ٌٗ وجنىدأل وأفنثح اينضْ وإٌحُنة     
ًٍّ املىذً محىح ٌذي أسواحهنُ ا اٌغنّاء وجهاٌنح َُحاعنة     

اتُرٍنِ املنىخ ئىل بٍثنح. أَنٓ      «ٍُّها املإِٕىْ. وّا َمىي اٌىراب: 
َا ِىخ أَٓ بٍثره َا ٘اوَنح... ؽنىشًا هلل اٌنزٌ َْيُٕنا      ؽىوره

 (57-54:75وى 7)» اٌغٍثح تشتٕا َغىُ املغُح.
اعنرْالْ   » أٔنا ٘نى اٌمُاِنح وايُناج     «وزٌه ا لىي املغُح: 

حمُمح املغُح اةاُنحأل ألْ املْنشويف ا اةشنناْ أْ اهلل ٘نى اٌنزٌ      
اٌمُاِنح   «ٗ: عُمُُ األجغاد وَْيٍ ايُاج. ٕ٘نا تمنىي املغنُح ئٔن    

ِْٕاٖ أٔٗ َمُُ وَُحٍُ ِٕز اِْ واهللأل و٘نٍ األّّناي اٌن      » وايُاج
اُّرّّخ ِٓ اخرقافاخ اهلل ا هناَح اٌضِناْ. ٌنزٌه فاملغنُح ٍَْنٓ     
ٕ٘ا جتاوصٖ ٌٍضِاْ تادخاٌٗ اٌمُاِح وّٕقنش ايُناج األتذَنح ِٕنز اِْ     

َناس  ًٌُّْ ا فُُّ حُاج  املنإِٕ  ِٕنز اِْ وناٌْشتىْ دوْ أر   
 ِخش اٌضِاْ.

ئرًا ال ؽنٍء ِنٓ    «وٍَِّْك ًٍّ ٘زٖ ايمُمح تىٌظ اٌشعىي لنا اًل:  
اٌذَٕىٔح اِْ ًٍّ اٌزَٓ ٘نُ ا املغنُح َغنىُ اٌغناٌى  ٌنُظ      

(أل أٌ أْ اٌنزَٓ ا  7:8)سو » حغة اجلغنذ تنً حغنة اٌنشوح    
حننٓ ٍْٔنُ إٔٔنا لنذ      «املغُح َرواوصوْ اٌذَٕىٔح املضِْح أْ ذىىْ؛ 

 «(؛ 74:3َنى  7)» ىخ ئىل ايُاج ألٕٔنا حننة اةخنىج   أرمٍٕا ِٓ امل

)ونى  » اٌزٌ أٔمزٔا ِٓ عٍياْ اٌٍَّحأل ؤمٍٕا ئىل ٍِىىخ اتنٓ بثرنٗ  
(. ووامح أْ ٘زا وٍٗ أفثح حمُمنح ئشنأُنح ساعنخحأل ألٕٔنا     73:7

ُْنِذ ٍُّٕنا خيُنح وال     جضٔا املىخ ِِ املغُح ولّٕا ِِ املغُحأل فٍُ ذ
 ِ ب ا ؽنشوح ايُناج األتذَنح اٌن      دَٕىٔحأل تً حنُا ِِ املغنُح وا
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ئْ وٕرُ لذ ُلّنرُ ِنِ املغنُحأل     «ٍٕٔا٘ا تاٌفذاء واخلالؿ اٌزٌ متَّ: 
فاىٍثىا ِا فىق حُس املغُح جاٌظ ّٓ شن  اهلل. ا٘رّنىا ئنا فنىق    
ُِرُُّ وحُاذىُ ِغنررشج ِنِ املغنُح ا     ال ئا ًٍّ األسكأل ألٔىُ لذ 

ٍِْهَش املغُح حُاذٕاأل فحُٕ ََْهنُشوْ أٔنرُ أَننًا ِْنٗ ا     اهلل. ِىت ُأ  ز ُذ
(. ئرْأل أفثحد ا٘رّاِاذٕا وذْضَاذٕنا ئنا فنىقأل    4-7:3)وى » اجملذ

ئْ  إٔٔا اخرشلٕا املىخ وجتاوصٔا ايُاج ايامشج تاةشنناْأل ولّٕنا ِْنٗ    
ِٓ   «وجٍغٕا ِْٗ ا اٌغّاوَاخ. وأومنحها املغنُح تمىٌنٗ:     َِن ئْ 

أتذَنح وال َنأإ ئىل    َغِّ والٍِ وَإِٓ تاٌزٌ أسعٍين فٍنٗ حُناج  
 (24:5)َى » دَٕىٔحأل تً لذ أرمً ِٓ املىخ ئىل ايُاج.

واملغُح ازا ال ٍَغٍ اٌمُاِح اٌْرُذج وال اٌذَٕىٔنح اٌمادِنحأل وٌىنٓ    
ٍَْٓ أٔٗ ٔضي ِٓ اٌغّاء ٌُثذأ٘ا ِٕنز اِْأل ألْ اٌنزٌ جناء ٌُغفنش     
ٍ اخلياَا حرًّا َشفِ اٌذَٕىٔحأل واٌزٌ جاء ٌٍُغٍ املنىخ حرّنًا َْين   

 اٌمُاِح وَْيٍ ايُاج تاٌنشوسج ِٓ اِْ وا اٌرى.
ِٓ مِٓ تناٌُىَ اِخنشأل أْ اٌنزٌ     َِ وٌىٓ ٌىٍ َإوِّذ املغُح ٌىً 
َْيٍ سوح اٌمُاِح ٕ٘ا ٘ى ٔفغٗ اٌزٌ عُمُُ ِنٓ تن  األِنىاخ ا    

و٘نزٖ ٘نٍ ِؾنُ ح اِب     «اٌُىَ اِخش لااا فشاحح وتال أٌ ٌَِثظ: 
ُألٍّهٗ يف  أذٍنف ِٕنٗ ؽنُ ًا تنً      اٌزٌ أسعٍين أْ وً ِا أّياين ال

ِٓ َنشي     اٌٍىَ األخري.  َِن ألْ ٘زٖ ٍ٘ ِؾُ ح اٌزٌ أسعنٍين أْ ونً 
 االتٓ وٌؤِٓ تٗ ذىىْ ٌٗ حٍاج أتدٌح وأٔا ُألٍّهٗ يف اٌٍهىَ األخهري.   

 (42و39:6)َى »
ئرْأل فٕحٓ اِْ أِاَ خيح ئاُنح فا منح اةثنح واٌشزتنح واٌْنذي      

ْْ ال ٔفاجأ تاٌذَٕىٔح ا اٌ ُىَ األخنري حُنس ال سنٍنـ أحنذ     ًِْاأل أ
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وَغرذ وً فُأل ألْ اٌذَٕىٔح ذىىْ حغة أّّاي ونً أحنذ. فغنثك    
اهلل وأسعً اتٕٗ اٌىحُذ حناِاًل اٌمُاِنح وايُناج األتذَنح ا فنُُّ      
وُأٗأل وتزٌٗ ٌُحًّ اٌذَٕىٔح ّٓ اةٔغناْ وَىّنً ّمناب املنىخ     

و٘ىنزا   فُٕا وَمُّٕا ِْٗ ِٓ املىخ األتذٌ تمُاِرنٗ وزنُُٕنا حبُاذنٗ.   
ٔىىْ لذ جضٔا اٌذَٕىٔح لثً اٌذَٕىٔحأل وأْرمٕا ِنٓ اانالن األتنذٌأل    
وأخزٔا  ايُاج األتذَح واٌْشتىْ ِٕز اِْ. ٘نزا سمٖ تنىٌظ اٌشعنىي    

ئرًاأل ال ؽٍء ِٓ اٌذَٕىٔنح اِْ ٍّنً اٌنزَٓ ٘نُ      «و٘رف ٌٗ تاةثح: 
ا املغُح َغىُ اٌغاٌى  ٌُظ حغة اجلغذ )تْنذ(أل تنً حغنة    

(. ِٓ ٘نزا ٔفهنُ ؤرنُمٓ أْ املغنُح     7:8)سو » نشوسج(اٌشوح )تاٌ
ِٓ َنإِٓ تنٗ أٔنٗ     » أٔا ٘ى اٌمُاِح وايُاج «حُّٕا َمىي:  َِ ٍَُْٓ ٌىً 

لذ ختيًَّ اٌُىَ األخنري وجناص اٌذَٕىٔنحأل ؤناي اٌنّّاءج واٌرَّّنش       
 تاخلالؿ اٌزٌ أوٍّٗ املغُح. َا جملذ اهلل!!

صُنًأل ودخنىي ّهنذ    ئهنا فشفح  اج ِٓ ااالن األتذٌ ٌُظ اا ِ
َِّىك اٌغنة وإٌمّح:  اِب زننة االتنٓ ولنذ دفنِ      «إٌّْح جمأًا 

وً ؽٍء ا َذٖ. اٌزٌ َإِٓ تاالتٓ ٌنٗ حُناج أتذَنحأل واٌنزٌ  ال     
)َنى  » َإِٓ تاالتٓ ٌٓ َشي حُناج تنً شنىنس ٍُّنٗ بننة اهلل.     

 (36و35:3
 ألناَ ٌْناصس أخا٘نا    » أٔا ٘ى  اٌمُاِح وايُاج «وتْذ أْ لاي ملششا: 

َّ    «تْذ أْ أٔنت ا اٌمّّ ئر واْ ٌٗ أستْح أَاَأل لنا اًل ٌنٗ:    ٌْناصس ٍ٘ن
فخشض املُد حُِّا. ٕ٘ا اٌمُاِح اٌن  تاؽنش٘ا املغنُح ٘نٍ      » خاسجًا

ئصاتح خٍك جذَذأل ألْ اجلغُ أٔننت وفغنذ وِضَّلنٗ اٌنذودأل تنً ئْ      
اخلٍمح ِٓ ذشاب أو ِٓ ال ؽٍء أ٘ىْ ِٓ ئّنادج جغنذ أٔننت وأنشَّأ     
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اجأل ئر ٕ٘ا دتراص اخلٍمح تًّْ ئٌغاء ٌىً َِنا٘ش اٌفغناد يَنح    ئىل ايُ
أْ دتَّد فُٗ ايُاجأل و٘زٖ ٌفرح ٍَْٓ اا املغنُح لنذسج اٌمُاِنح اٌن      
َْيُها ًٍّ ئٌغاء وً أّّاي أخياء اةٔغاْ وئفغنادٖ يُاذنٗ ذْنثريًا    

 ّٓ سفِ اٌذَٕىٔح سفًْا ؽاِاًل. َا جملذ اهلل!
ىْ دنىرجًا حُِّنا َِٕنىسًا ملنا ٍَّْنٗ     املغُح أّيً ئلاِح ٌْاصس ٌرى

ا بري املَٕىسأل وًٍّ ٔفظ املغرىي دتاِنًا فنٕحٓ ملنا أخنزٔا سوح     
اٌمُاِح وايُاج عميد ِٕا عشِّا وً َِا٘ش اٌفغناد وراتند واحنٍند    
وً أّّاي اخليُنح اةُينح تٕنا دوْ أْ حنغنها أو زنغنها أحنذ       

ستاىناخ املنىخ   وذالؽد اٌذَٕىٔح وٌٓ ٔشا٘ا. ووّا حٍُّىا ٌْاصس ِنٓ  
وفىُّىا ّٕٗ أبيُرٗأل ٘ىزا فٍْد فُٕنا لُاِنح املغنُحأل ووّنا أِنش      

فاس ٌٕنا األِننش تُْٕنٗ فقنشٔا      » ... دّىٖ َز٘ة «املغننُح: 
 أحشاسًا ٔرحشن حىت ئىل أًٍّ اٌغّاء. َا جملذ اهلل!

احغثىا أٔفغىُ أِىاذًا ّٓ اخليُنح )أٌ جتاوصو٘نا(أل وٌىنٓ     «+ 
 (77:6)سو » ٕا.أحُاء هلل تاملغُح َغىُ ست

وٌىٓ ًٌْ ألىي ذْثري ّٓ حٍنىي سوح اٌمُاِنح حنىت ئىل لٍنة     
ِٓ َأوٍين فهى زنُنا يب  «اةٔغاْأل لىي املغُح:  (. ٘نزا  57:6)َنى  » َِ

حذز ملا دخٍٕا ا ؽشوح ِِ املغُح ا ِىذٗ ٍّنً اٌقنٍُة ولُاِرنٗ    
أل فقشٔا تاةشناْ ِِ املغُح وفُٗأل وٌىنٓ ملنا أوٍٕنا    (7)ا اٌُىَ اٌصاٌس

ٓ جغذٖ وؽشتٕا ِٓ دِٗ فنشٔا ووإٔٔنا أوٍٕنا اٌمُاِنح وؽنشتٕا       ِ
 ايُاج حمًا.

                                                                 
 .“أٔا ٘ى خثض ايُاج” 7995أَش: افرراحُح جمٍح ِشلظ ّذد فّّاَش  (7)
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ِمىٌح ال ختنـ املغنُح ا ؽنٍءأل    » أٔا اٌمُاِح وايُاج «ئرْأل فن 
تً ختقٕا حنٓ ا اٌقُُّ ولذ ِٕحها ٌٕا وفًْ ئانٍ اخرنشق أّّالٕنا    
فألإِا ِٓ ِىخ اخليُح وأحُأا هلل. وٌىٓ ٕ٘ا ؽنشه أعاعنٍ َنذوس    

ِا لاٌٗ املغُحأل و٘ى اٌغإاي اٌىحُنذ اٌنزٌ عنأٌٗ ملششنا     حىٌٗ وً 
ٌىٍ َمُُ اا أخا٘األ و٘ى راخ اٌغإاي اٌزٌ َغنأٌٗ حرّنًا لثنً أْ    

فىأند اةجاتنح    » أذإِٕ  انزا  «َْيُٕا لُاِرٗ أو َُؾشوٕا ا حُاذٗ: 
... لاٌند ٌنٗ:    «إٌّىرجُح اٌ  ًٍّ أعاعها لاَ ٌْاصس ؤمىَ حننٓ:  

 مِٕد أٔه أٔد املغنُح اتنٓ اهلل اِإ ئىل اٌْنامل.   ُْٔ َا عُذأل أٔا لذ 

 (27و26:77)َى »
ٓ ”ٔمىي ئْ املغنُح ّٕنذِا َمنىي:     (2)وِشج أخشي أل ال “أذنإِ

َيٍة أوصش ِٓ أْ ٔقذمق ِا َمىي. فاْ فذَّلٕا ِا َمنىي وناْ ٌٕنا    
ا اياي وً ِا وّذ!! وذقنذَك اهلل حاٌنح لٍثُنح ٍَهثنها اينة      

َٓ جمنذ اهلل   ئْ مِٕندِ  «واٌفنشح واٌشجناء:    (. 42:77)َنى  » َذنَشَِ
فاةشناْ ٔافزج ٔفرحها تاٌرقذَك تمٍثٕا فٕنشي جمنذ اهلل وونً أّّناي     

 اهلل ِّْىٌح.
     ْ وا أفحاح عاتكأل وؾف املغُح ّٓ عشم لُاِنح ٌْناصسأل وتن 

 واحذأل َىؾف ّٓ عشم لُاِرٕا ئْ ؽ ٕا أْ ذىىْ:
ٌضهّع  حن   ايكَّ ايكَّ ألىي ٌىُ: ئٔٗ ذأإ عاّح وٍ٘ اِْ  «+ 

 (25:5)َى » زنَُِىْ.واٌضاِعىْ األِىاخ فىخ اتٓ اهلل 
ُْٔأل فقىخ اتٓ اهلل سنرنشق اِراْ حنىت ٌنى أنشَّأخ وأوٍنها      

                                                                 
 .3أل ؿ “اخلالؿ واةشناْ” 7994: افرراحُح جمٍح ِشلظ ّذد أتشًَ أَش (2)
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     ِٓ َِن اٌذود وفاسخ ئىل ذشابأل فهى فىخ سننِ ٌنٗ املنىخأل وونً 
فنشا  املغنُح ا أّّناق    مسهع  واْ حتد عٍياْ املىخ. ٌْناصس  
٘زا ِٓ أسوُ إٌّنارض ملنا ٍَّْنٗ    اااوَح وٌٍحاي ٌَِثَظ اجلغذ ولاَ. و

 املغُح ا اٌزَٓ مِٕىا تٗ وأحثىٖ اِْ:
والِنٍ وَنإِٓ تاٌنزٌ    ٌضّع ايكَّ ايكَّ ألىي ٌىُ: ئْ ِٓ  «+ 

أسعٍين فٍٗ حُاج أتذَح وال َأإ ئىل دَٕىٔحأل تً لنذ أرمنً ِنٓ    
 (24:5)َى » املىخ ئىل ايُاج.

ي ايُناج األتذَنح   ٕ٘ا ذرثٍىس اٌمذسج ًٍّ اِرالن وّذ املغُح ٌمثنى 
ملنارا ال   «ًٍّ فالحُح اأُلُرْ ٌغّاُ فنىخ املغنُح أو والِنٗ:    

)َنى  » ذفهّىْ والِنٍ  ألٔىنُ ال ذمنذسوْ أْ ذغنّْىا لنىخي.     
43:8) 

٘مٍح ٌغّاُ املغنُح ٘نٍ ا ايمُمنح اٌمنذسج ٍّنً       فاٌمذسج املإ
اٌىٍّأل أو أفراح اٌىٍّ. وأفراح اٌىٍّ َثنذأ ِنٓ اةٔغناْ ٍّنً     

ُ اٌذاخٍٍ ٌٍررٍّز ًٍّ اٌىٍّنح. فاٌنزٌ أولنف ونً     أعاط اٌرقُّ
ِذاسوٗ وأؾغاٌٗ ٌٍررٍّز ًٍّ وٍّح اة ًُأل َٕفنرح ٌنٗ عنش لنىي     
املغُح وَأإ اٌشوح اٌمذط ٌُىًّ أفراح اٌنز٘ٓ ٌفهنُ املىرنىب أو    

 املغّىُ.
واْ اٌىرثح واٌفشَغُىْ َغّْىْ والَ املغنُح ففنحأل وَٕرثنهىْ    

أاِنٗ تناخلشوض ّنٓ إٌناِىط أو     تؾذج الٌرماه األخياء ِٕنٗ أو ال 
اٌرمٍُذأل فٍُ َغريُْىا لو أْ َغّْىا ٌٗ مسًْا ؽنافًُا وافُنًاأل وٌنزٌه    

 مل َفهّىا ِٓ والِٗ ؽُ ًا.
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ِٓ َررثِ والَ املغُح تاعرْذاد اٌغِّ ِنِ اةشنناْ تىنً ِنا      َِ أِا 
ِِْذُٖ:  ... ٌٗ حُاج أتذَح وال َنأإ ئىل دَٕىٔنحأل تنً     «َمىيأل فاملغُح ََ

(. وأعنريُِ تىنً َمن     24:5)َنى  » ً ِٓ املىخ ئىل ايُاجلذ أرم
ِٓ َُِخٍِنـ ٌٍّغنُح     َِن أْ أؽشحها ٌٍماسب ا رتٍح واحذجأل وٍ٘: ئْ 
ئخالؿ اية ورنًْ اة ًُ وراتٗ األّض واألبًٍ ِنٓ ونً ورنابأل    
َىرغة لشتًا ؽخقًُا ِٓ املغُح َٕرهٍ تاةحغناط اٌنذا ُ تناٌىجىد    

ي اٌمُاِنحأل وّشتنىْ ايُناج    ا حنشج اٌشب. ٘زٖ ٍ٘ حاٌنح لثنى  
األتذَحأل وسْفِ ىىق اٌذَٕىٔح ِٓ حىي سلثح اةٔغناْ جمأنًا. َنا جملنذ     

 اهلل!
 :“أٔا ٘ى اٌمٍاِح واحلٍاج”لٍاِح ادلضٍح ِٓ تني األِىاخ وعاللرها تمىٌٗ 

وفًْ أوٍّٗ املغنُح ّٕنذِا لناَ     “اٌمُاِح”ٍُّٕا أْ ٔالحٌ أْ 
 ايمُمنح فْنً ال سننـ اهلل.    ِٓ ت  األِىاخ ا اٌُىَ اٌصاٌسأل ٘ى ا

فاهلل ال شنىخأل وتاٌراخي ال َمىَ ِٓ املنىخأل ئدننا ٘نى فْنً سننـ      
اةٔغاْ تاٌذسجح األوىل. فاٌزٌ َمىَ ِٓ املىخ ٍَنضَ أْ َىنىْ لنذ    
جاص املىخأل و٘زا َلِثٍَٗ املغُح تاجلغذ وأغاْ ِْرّنذًا ٍّنً عنٍياْ    

ملغنُح لناَ ِنٓ تن      ايُاج األتذَح اٌ  فُٗ واٌٗ. ٌزٌه ال َُماي ئْ ا
فهنى  تاجلضهد   األِىاخأل ئر التذ أْ َُماي ئٔٗ لاَ ِٓ تن  األِنىاخ   

 ِاخ تاجلغذ تاسادذٗأل وتاسادذٗ لاَ تاجلغذ.
لاانا ِنٓ والنِ     » اٌمٍاِحأٔا ٘ى  «ٌزٌه فاْ املغُح حُّٕا لاي: 

(. فٍنىال  27:75ونى  7)» تأغاْ أَننًا لُاِنح األِنىاخ    «جتغُّذٖ 
عرياُ أْ شنىخ أو َمىَ ِٓ املنىخ. ٌنزٌه فناْ    جتغُّذ اتٓ اهلل ِا ا

٘ى تاّرثاس ايُناج األتذَنح اٌن  ٌنٗ      » أٔا ٘ى اٌمُاِح «لىي املغُح: 
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واٌٗ واٌ  ا اجلغذ ِنافًا ئٌُها عٍيأٗ اةانٍ اٌفنا ك ٍّنً ئٌغناء     
تإٌغنثح ٌٍّغنُح ٘نٍ     “اٌمُاِنح ”املىخ ووً ِفاٍُّٗ. ئرْ فنن  
 اعنرْالْ ايُناج األتذَنح اٌن  ٌنٗ.      حقٍُح لىج َبٍَْثِرٗ ًٍّ املىخ مث
فهنزا ِنٓ والنِ     » أٔا ٘ى اٌمُاِح وايُاج «ٌزٌه حُّٕا َمىي املغُح: 

ٔفَّزٖ تاٌفًْ ا جغذٖأل ئر أٌغً املىخ ِٓ اجلغنذأل وأّينً اجلغنذ    
لىج ايُاج األتذَحأل فمناَ. واملغنُح ٔفَّنز ٔقنشذٗ ٍّنً املنىخ ا       

وايُناج تنأْ َُْينٍ    اجلغذأل ٌىٍ َُّاسط ٘زا اٌغٍياْ ًٍّ املنىخ  
 اٌمُاِح وَهة ايُاج األتذَح ٌىً ئٔغاْ َإِٓ وٍَرقك تٗ.

 -أٌ املنىخ واٌمُاِنح    -فمقح اٌقٍُة واٌمّّأل واٌُنىَ اٌصاٌنس   
ٌُغد حٍمح ِٓ حٍماخ لقح حُاج املغُحأل تً ٘نٍ لقنح اةٔغناْ    

أٔنا ٘نى    «اجلذَذ اٌ  أّيرٗ ىثُْح اخلٍىد. ٌنزٌه فمنىي املغنُح:    
ئدنا ٍ٘ والِ اةٔغاْ اجلذَذ ووأدننا َٕيمهنا املغنُح     » اٌمُاِح وايُاج

 تفُ اٌثؾشَح املفرذاج!!
واة ًُ زنمك رٌه ِْرنًّّا أْ لُاِنح املغنُح ٘نٍ ا ايمُمنح      
ايشوح األوىل اٌ  ِٕها واا ذغشٌ ًٍّ اٌثؾنشَح اٌن  ذمثنً انزٖ     

 اٌمُاِح وذإِٓ اا:
ِٓ ٘نى   «+  ِضِْنًا أْ  ِهىاخ  أوي لٍاِهح األ ئْ َُإٌَُّ املغُح ََُى

 (23:26)أُ » َُٕادٌ تٕىٍس ٌٍؾْة وٌألُِ.
وصهار تهاوىرج   وٌىٓ اِْ لذ لاَ املغنُح ِنٓ األِنىاخ     «+ 

 فأٗ ئر املىخ تأغاْ تأغاْ أَنًا لُاِنح األِنىاخ.  اٌرالدٌٓ  

 (27و22:75وى 7)»
و٘ى سأط اجلغذ اٌىُٕغنح اٌنزٌ ٘نى اٌثنذاءج تىنْش ِنٓ        «+ 
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 (78:7)وى » ا وً ؽٍء. األِىاخأل ٌىٍ َىىْ ِرمذًِا
وامح أْ املغُح افرنرح اٌمُاِنح ِنٓ تن  األِنىاخ تاجلغنذ       
تغٍيأٗ اةاٍ اٌما٘ش املىخ وتايُاج األتذَح اٌ  ٘نٍ ىثُْرنٗ. وتْنذ    
رٌه تذأخ اٌمُاِح ِٓ ت  األِىاخأل ألْ املغُح ِٕح اٌنزٌ ٌنٗ ٌىنً    

ِٓ مِٓ تٗأل و٘ىزا عاد املغُح ًٍّ وً األحُناء اٌنزَٓ ألناِه    َِ :ُ» 

ألٔٗ ازا ِاخ املغُح ولناَ وّناػأل ٌىنٍ َغنىد ٍّنً األحُناء       
(. و٘نزا ٘نى ِْن  أْ املغنُح فناس سأط      9:74)سو » واألِىاخ

ِٓ ٌنٗ ٔقنُة ا اٌمُاِنح     «اٌىُٕغح اٌ  ٍ٘ جغذٖ:  َِ ِثاسْن وِمذَّْط 
 (6:22)سؤ » األوىلأل ٘إالء ٌُظ ٌٍّىخ اٌصاين عٍياْ ٍُّهُ...

شلُنك اٌنزٌ عُغنشٌ تن      وَقف تىٌظ اٌشعىي اٌقنىخ اٌ 
اٌشالذَٓ ٌُمىِىا ووأهنُ ا حاي ٔىَ ٌريوا ٔىس املغنُح و٘نى سناىنة    
تٗ اٌزَٓ َٕرَشوْ اٌمُاِح اٌصأُحأل وٌىٕٗ سناىة أَننًا اٌنزَٓ بٍثنهُ    
ْٔاط اٌْامل ايامش ودخٍىا ا بُثىتح ذننىَ ٘نزا اٌنذ٘شأل فناخرفً     

ٓ    «ّٓ ٔاٍشُ٘ ٔىس املغُح:  ُِ ِن األِنىاخ   اعرُمٌ أَها إٌنا ُ وُلن
 (74:5)أيف » فُنٍء ٌه املغُح.

واٌمذَظ َىحٕا اٌشعىي َْيُٕا فىشج وامحح ّنٓ ِاُ٘نح اٌمُاِنح    
ََْهِش تْنذ ِنارا عنٕىىْأل     «اٌصأُحأل ئر َمىي:  اِْ حنٓ أوالد اهلل ومل َُ

ٍِْهَش )ا اٌمُاِح اٌْرُذج( ٔىىْ ِصٍنٗ ألٕٔنا عنٕشاٖ     وٌىٓ ٍُْٔ أٔٗ ئرا ُأ
اٌمُاِح اٌْرُذج عٕحقنً ٍّنً سؤَنح     (أل أٌ ا2:3َى 7)» وّا ٘ى

ٔشي تٗ املغُح اةٌٗ اينك وّنا ٘نى ا ِنًء     واًِ وئدسان ووٍّ 
اعرْالٔٗ اةاٍأل و٘نزا اٌَهنىس اٌىاِنً ٌٍّغنُح َىنىْ عنثثٗ       
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حقىٌٕا ا ٘زٖ اٌمُاِح ًٍّ ىثُْنح ِٕثْصنح ِنٓ املغنُح واألفنً      
واٌقىسجأل فىً ِا ٌٍّغُح عُىىْ ٌٕا حنىت ئٕٔنا ٔنشاٖ وّنا ٔنشي      

غٕا. فإٌغثح ت  اٌمُاِح اياٌُح واٌمُاِح اٌْرُنذج وإٌغنثح تن  اِْ    أٔف
ََْهش ِارا عٕىىْ «  ٔىىْ ِصٍٗ ألٕٔا عنٕشاٖ وّنا ٘نى    «وٕ٘ان  » مل َُ

فهٍ لُاِح االعرْالْ اٌىٍنٍأل واملغنُح ِقنذس٘ا أَننًاأل أٌ أْ      »
املغُح وّا واْ ٘ى أعاط لُاِرٕا األوىل ئْ  إٔٔنا لّٕنا تمُاِرنٗ أو    

ُاِرٗ حىت ئٔٗ ٌى مل َمُ املغُح ِنٓ املنىخ ِنا وٕنا لّٕنا ئىل      ا ل
األتذ. وٌىٓ اعرْالٕٔا جملذ لُاِرٗ وسؤَرٕا ٌثنهاء جمنذ ال٘ىذنٗ وناْ     
بذودًا ٌٍغاَح تغثة احنقاسٔا اياخي ا اجلغنذ وبذودَرنٗ اٌماعنُح    
جذًا. ٌزٌه حُّٕا حنقً ا اٌمُاِح األخنشي ٍّنً أفرناح اٌشؤَنا     

 شي لُاِرٗ ًٍّ حمُمرها ا واًِ ااء جمذ٘ا.واذغاُ اٌىٍّأل عٕ
 :«zw “أٔا احلٍاج”

 “احلٍهاج ”أل وٌىنٓ َُىرفنً تىٍّنح    “ايُاج األتذَح”ٕ٘ا املمقىد 
فموأل ألْ ايُاج اجلغذَح ال َُْرشيف اا وحُناج ا ِفهنىَ اٌال٘نىخ    
ألهنننا ِغٍىتننح ٌٍّننىخ. فايُنناج اجلغننذَح ال ُذحغننة ّٕننذ اهلل 

ُاج ا املىخ أو ورقنشَح املغنُح ا لقنح    واٌشوحُ  أوصش ِٓ أهنا ح
 ووناْ منااًل فُىِجنذ   واْ ٍِرًا فعاط  ألْ اتين ٘زا  «االتٓ اٌناي: 

 «(أل وورقشَح تىٌظ اٌشعنىي ّنٓ املنشأج املرّْٕنح:     24:75)ٌى »

فهنٍ  احلمٍمٍهح   “ايُناج ”(. أِنا  6:5إ 7)» فمذ ِاذد وٍ٘ حُح
ِٓ َُْؼ هلل حغة اٌنشوح  َِ أل فهنى َغنرّذ   حُاج ا اهلل أو حُاج وً 

ومِنننٓ رتُنننِ اٌنننزَٓ ونننأىا  ”حُاذنننٗ ِنننٓ اهلل: 
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 (48:73)أُ  “َُُِّْٕ  ٌٍحُاج األتذَح.
ٌزٌه ملا لاَ املغُح ِٓ ت  األِنىاخ واعنُرٍْٕد ايُناج األتذَنح     

ّنامل  أْ املغنُح    «اٌ  فُٗ لًُ ئٔٗ َغرحًُ أْ َمشتٗ املنىخ تْنذ:   
 ىد ٍُّنٗ املنىخ تْنذ.   تْذ ِا ُألُُ ِٓ األِىاخ ال شنىخ أَنًاأل ال َغ

 (9:6)سو »
وتاعرْالْ اٌمُاِحأل اعُرٍْٕد ايُاج األتذَح اٌن  ا املغنُح واٌن     

ذَُّْٓ اتنٓ اهلل تمنىج ِنٓ جهنح سوح      «تشٕ٘د تال ٔضاُ أٔٗ اتٓ اهلل: 
 (4:7) سو » اٌمذاعح تاٌمُاِح ِٓ األِىاخ.

ئرْأل فّٓ فُُّ ففح ايُناج األتذَنح أهننا حُناج اهللأل دخٍند      
األتذَح ٌرمُُ ّاللنح اهلل تاةٔغناْ وىّنذ ئانٍ َْيُنٗ اهلل       ايُاج

تنىٌظ سعنىي َغنىُ املغنُح      «ٌإلٔغاْ تىاعيح َغىُ املغُح: 
(أل 7:7إ 2)» اٌن  ا َغنىُ املغنُح   ألجً وعد احلٍاج  ئؾُ ح اهلل
أعطأا حٍاج أتدٌهح و٘ه ٖ احلٍهاج    ٘زٖ ٍ٘ اٌؾهادج أْ اهلل  «وأَنًا: 

ِٓ ٌٗ االتٓ َِ ِٓ ٌُظ ٌنٗ اتنٓ اهلل فٍُغند    فٍٗ احلٍاج   ً٘ يف اتٕٗ.  َِ و
اٌنزٌ وّنذٔا ٘نى    اٌىعد و٘زا ٘ى  «(أل 72و77:5َى 7)» ٌٗ ايُاج

 (25:2َى 7)» احلٍاج األتدٌح.تٗ 
ووامح إٔٔا مل ٔىٓ ْٔشيف ؽُ ًا ّٓ ايُاج األتذَنح وال وٕنا َٔنٓ    
أْ اهلل عُهثها ٌٕا ا اتٕٗأل وٌىٓ اٌمُاِح ِٓ ت  األِنىاخ اٌن  ٍفنش    

املغُح تغٍثرٗ ًٍّ املىخ ٍ٘ اٌ  فوَّشخ ايُناج األتذَنح ا ّنامل    اا 
ولنذ  احلٍهاج ُأظههرهَرِخ   فناْ   «اةٔغاْأل وّا فهّها اٌمذَظ َىحٕا: 

تاحلٍهاج األتدٌهح اٌهك  وأهد عٕهد اَب      سإَٔا ؤؾهذ وخنّّوُ 
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 (2:7َى 7)» وُأظههرَرِخ ٌٕا.
 « وحذد٘ا اٌمذَظ َىحٕا تْذ رٌه أهننا ٘نٍ املغنُح ٔفغنٗ:    

ؤٍُْ أْ اتٓ اهلل لذ جاء  وأّيأا تقنريج ٌْٕنشيف اينكأل وحننٓ ا     
 ٘ ا ٘ى اإلٌهٗ احلهك واحلٍهاج األتدٌهح.    ايك ا اتٕٗ َغىُ املغُحأل 

 (22:5َى 7)»
ّوُة حمًا أْ َىىْ ذْشُّفٕا ٍّنً ايُناج األتذَنح ٘نى إٌرُونح      
 املثاؽشج ٌروغُّذٖ وِىذٗ ًٍّ اٌقٍُة مث لُاِرنٗ اٌن  فوَّنشخ ايُناج    
األتذَح ٌٕشا٘ا ؤٍّغها ؤْشفها ؤؾرشن فُهنا ألوي ِنشج ا ذناسَ     
اةٔغاْ. فرْشُّفٕا ًٍّ ايُاج األتذَح ؤنىاي ٔقنُة فُهناأل دفنِ اهلل     

 ذتٕٗ وواْ ذتٕٗ فادحًا ٌٍغاَحأل و٘ى ِىخ االتٓ ًٍّ اٌقٍُة.
فاْ وٕا ئىخ املغُح لذ ذقايٕا ِنِ اهلل ملنا ُبفنشخ خياَأنا     

وّنا َمنىي تنىٌظ     -ُ اٌغاتك اٌىالِ ٍُّٕاأل فثحُاذٗ وذَّّّأٔا ِٓ ايى
ألٔنٗ ئْ وٕنا وحننٓ     «ٍٕٔا اخلالؿ جمأًا ملا و٘ثٕا حُاذنٗ:   -اٌشعىي 

وحنهٓ  أّذاٌء )تاخليُح( لذ فىيٕا ِِ اهلل ئىخ اتٕٗأل فثناألووًٌَِ ونصريًا   
(. فمنذ فناسخ ايُناج األتذَنح     72:5)سو » ُِصاحلىْ خنٍُص حبٍاذٗ

َُْ واملىا٘نةأل ْٔنُؼ  ؤرنُْٕ ٍّنً      اٌ  ا املغُح ِق ذس وً اٌنِٕ
 «وّذ٘ا اٌزٌ زنممٗ اهلل ٌٕا تمذس ِا ٔرمشب ئٌُنٗ تاينة واألِأنح:    

ُِرُُّ  ٍِْهنَش    وحٍاذىُ ِضهرررج ِهع ادلضهٍح   ألٔىُ لذ  ا اهلل. ِنىت ُأ
ََْهنشوْ أٔنرُ أَننًا ِْنٗ ا اجملنذ      )ونى  » املغُُح حُاُذٕا فحُٕ ز ُذ

رشج اِْ ا املغنُحأل وحُناج املغنُح    (. فحُاذٕا األتذَح ِغنر 4و3:3
)بنً  » ... أحُا ال أٔا تنً املغنُح زنُنا اَّ    «فاسخ تاٌغش حُاذٕا: 

(. ألْ ايُاج اٌ  حنُا٘نا اِْ ٌُغند ٘نٍ حُناج اجلغنذأل      22:2
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ٌىٕٕا ٍٕٔا ٔقُثٕا ا ايُاج األتذَح اٌ  ُدُّٕا ئٌُهنا فأفنثحد حُاذٕنا    
ٍُ وتشواخ ٘نٍ ِنٓ فنُل    ٍ٘ حمًا حُاج املغُح ووً ِا ٍٕٔاٖ ِٓ ِٔ َْ

 حُاذٗ.
فهنى وأدننا    » أٔا ٘ى اٌمُاِح وايُناج  «ٌزٌه حُّٕا َمىي املغُح: 

َمىي: أٔا خمٍِّقىُ ِٓ املىخ واٌفغادأل أٔنا ٘نى حُناذىُ وجمنذوُأل     
 أٔا اٌىا٘ة ٌىُ حة اهلل وفشح اٌشجاء وعش اخلٍىد.

وٌنذٔا اهلل ٌشجناء حنٍ     -وّا َمىي تيشط اٌشعىي  -فثاٌمُاِح 
حضهة رترهٗ   ِثاسْن اهلل أتى ستٕا َغنىُ املغنُح اٌنزٌ     «: دا ُ

ٍّ تمٍاِح ٌضىع ادلضهٍح ِهٓ األِهىاخ   اٌىصريج   وٌدٔا ثأٍح ٌرجاء ح

(أل أٌ تقشَح اٌْثناسج: ئْ تمُاِنح املغنُح ِنٓ تن       3:7تو 7)»
األِىاخ ُورثد اٌثؾشَح ا ِعْفش اهلل يُناج جذَنذج أتذَنح ِنٓ راخ     

ملخٍِّـ. فهٍ خٍمنح جذَنذج تىنً ٔنىُأل     ايُاج اٌ  لاَ اا االتٓ وا
وتايُاج األتذَح ٘زٖ اٌ  ا املغُح دخٍٕا ًٍّٕا ِنِ االتنٓ ا ؽنشوح    

ملنرياز ال َفن  وال َرنذٔظ وال َننّحً      «وا ِرياز اخلٍنىد:  
(. حُننس َٕرَننش 4:7تننو 7)» بفننىً ا اٌغننّىاخ ألجٍىننُ

 ايافٍىْ ًٍّ ّشتىْ ايُاج ٕ٘األ ِا أّنذَّٖ انُ اٌنشب ِنٓ سزتنح     
ستٕنا  يف زلثهح ا،  ِٕررهرٌٓ رتهح    واحفَىا أٔفغنىُ   «ِزخشج: 

(أل وُأّيُند ٌٕنا ايُناج    27)َهنىرا  » ٌٍحٍاج األتدٌحَغىُ املغُح 
َّ وشاِنح     «األتذَح ا املغُح وِْها املنرياز حرّنًا:    ُ٘ ِْين  ئََّنا ُِ

ُ   ٔعّهح احلٍهاج   أَنًا ِْىُ واٌىارثاخ   ٌىنٍ ال ُذْناق فنٍىاذى

ِٓ أساد أْ   «األتذَح ِنٓ اِْ انا ّّنً:    (. وايُاج 7:3تو 7)» َِن
وَنشي أَاِنًا فنايح فٍُىفنف ٌغنأٗ ّنٓ اٌؾنش        حية احلٍاج 
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 (72:3تو 7)» وؽفرُٗ أْ ذرىَّّا تاملىش.
 -وتىٌظ اٌشعىي َشي أْ ايُاج األتذَح اٌن  ُدُّٕنا ئٌُهنا ٘نٍ     

٘ذيف جهادٔنا وعنُْٕاأل واةٔغناْ ِيٍنىب ِٕنٗ أْ       -حبذ راأا 
وأِضهه تاحلٍهاج األتدٌهح    ذ جهاد اةشناْ ايغنٓ  جا٘ «شنغه اا: 

(. فايُاج األتذَنح ٘نذيف حنٍ    72:6إ 7)» اٌك إٌٍها ُدعٍد أٌضًا
ُِنذَّخشَٓ ألٔفغنهُ أعاعنًا حغنًٕا      «والٍْ دنغه اا ٕ٘ا وٕ٘ان: 

 (79:6إ 7)» ٌٍّضرمثً ٌىً ميضىىا تاحلٍاج األتدٌح.
وأند وّنذًاأل    ًيف ادلاضه و٘ىزا شنىٓ أْ ٔشي ايُاج األتذَح أهنا 

حة وفنشح وٍّنح جهناد وئشنناْ ترّغُّنه ؽنذَذأل        ويف احلاضر
واملغرمثً ٌٍحُاج األتذَح َِٕىس ِٓ اِْ ا ايامنش تاّرثناس ايُناج    
األتذَح ذثذأ ا املغُح ِٓ ٘زٖ ايُاج اِْ وذغنرّش ئىل األتنذ تْنذ أْ    
َمٍمها املىخ ئىل يَح ٌرغرأٔف وجىد٘نا تنال ّنا ك ا املغنُح ئىل     

أٔا ٘ى األٌف واٌُاءأل اٌثذاَح وإٌهاَحأل أٔنا ُأّينٍ اٌْيؾناْ     «تذ: األ
ِٓ َغٍنة َنشز ونً ؽنٍء...     ٌٕثىع ِاء احلٍاج رلأًا.)ٕ٘ا( ِٓ  َِ 

(. وايُاج األتذَح ٕ٘ا ّضاء فا ك وٕ٘نان فنشح أتنذٌ:    7و6:27)سؤ »
َّّا أَها اٌْثذ اٌقنا  واألِن . وٕنَد إُِٔنًا ا      « ِْ فماي ٌٗ عُذٖ: ِٔ

)ٕ٘ا( فُألُّنه ٍّنً اٌىنصري )ٕ٘نان(أل ادخنً ئىل )ايُناج       اٌمًٍُ 
(. وايُاج األتذَنح ٕ٘نان لا ّنح    27:25)ِد » فرح صٍدناألتذَح( 

أٔا اٌؾُ  سفنُمىُ واٌؾنا٘ذ ِالَ املغنُح     «ا جمذ وِىسشح ٌٍّوذ: 
ذٕهاٌىْ  وِىت ٍهنش س نُظ اٌشّناج     وشرٌه اجملد اٌعرٍد أْ ٌُعٍٓ...

دعأها إ  رلهدٖ   وئٌٗ وً ّْٔح اٌنزٌ   ..إوًٍٍ اجملد اٌ ي ال ٌَِثٍَى.
تننننو 7) » ا املغننننُح َغننننىُ...  األتههههدي
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 (72و4و7:5
واسذثاه ايُاج األتذَح تاٌمُاِحأل رنًْ ئّيناء ايُناج األتذَنح َثنذأ     
حرًّا ِٓ اِْ ِٓ ايامش اٌضِينأل ألْ لُاِح املغنُح دتند ا ايامنش    

ٌنضِينأل وحننٓ   اٌضِين ودخٍد ِْها ايُاج األتذَح ا حامش اةٔغناْ ا 
اِْ بغىتىْ إٔٔا لّٕا ِِ املغُح تىً َمن أل وتاٌرناخي ٍٕٔنا ايُناج     
األتذَح اِْ واٌْشتىْ. وٌىٓ اجلغذ اِْ َْيِّنً اعنرْالْ الهنا ُنح    

 ايُاج األتذَح.
وتىٌظ اٌشعىي َإوِّذ أْ ايا ضَٓ ٍّنً ّشتنىْ ايُناج األتذَنح     

املغنُح اٌضوُنح هلل ا   ألٕٔنا سا حنح    «اِْ اُ سا حح املغُح اٌضوُح: 
اٌزَٓ سنٍقىْ وا اٌزَٓ َهٍىنىْأل انإالء سا حنح ِنىخ ملنىخ      

 (76و75:2وى 2)» رائحح حٍاج )أتدٌح( حلٍاج )أتدٌح(.وألوٌ ه 
وّا َإوِّذ تىٌظ اٌشعىي أْ وٍّح اة ًُأل ٘نٍ وٍّنح املغنُحأل    
ٍ٘ وٍّح ايُاج األتذَحأل وحنٓ ٔرْاِنً ِْهنا اِْ وا ونً ّّمهنا     

ٍ  ِفنشح:   وٍ٘ اٌ  ذ ٍِ حن ِرّغنى    «شتيٕا تايُاج األتذَح ّٓ وال
ار٘ثنىاأل   «(أل 76:2)ا » الفرخاسٌ ا َنىَ املغنُح   “تىٍّح ايُاج”

 - » لفىاأل ووٍِّّىا اٌؾْة ا ااُىنً مُّنِ ونالَ ٘نزٖ ايُناج     
(. 22:5واملرىٍُِّ ازا ٘ى ِالن اٌشب ٌٍشعنً و٘نُ ا اٌغنوٓ )أُ    

اٌىالَ اٌنزٌ ُأوٍِّّىنُ تنٗ ٘نى سوح      «واملغُح أوَّذ رٌه ذأوُذًا: 
(. ومسنِ اٌرالُِنز ومِٕنىا وؽنهذوا وفناسخ      63:6)َى » وحُاج

ِٓ     «ّمُذج اٌىُٕغح اٌ  حنُا٘ا:  َِن فأجاتٗ مسْاْ تينشط: َنا سب ئىل 
(. 68:6)َننى » ٔننز٘ةأل وننالَ ايُنناج األتذَننح ّٕننذن   
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... اهلل اٌنزٌ   «وتىٌظ اٌشعىي َإوِّنذ حامنش ايُناج األتذَنح:     
ودّأا دّىج ِمذعنحأل ال ئمرننً أّّإٌناأل تنً ئمرننً       خٍَّقٕا

اٌمقذ وإٌّْح اٌ  ُأّيُند ٌٕنا ا املغنُح َغنىُ لثنً األصِٕنح       
ٍِْهَشخ اِْ تَهنىس خمٍِّقنٕا َغنىُ املغنُح اٌنزٌ       األصٌُحأل وئدنا ُأ

إ 2)» أتيننً املننىخ وأٔنناس ايُنناج واخلٍننىد تىاعننيح اة ُننً
وِْشفنح اينك    «ُنح:  (أل وٍ٘ ٌُغد حذَصنح فنذّىأا أصٌ  72و9:7

اٌزٌ ٘ى حغة اٌرمىي ًٍّ سجاء ايُاج األتذَح اٌن  وّنذ انا اهلل    
 (2و7:7)ذُيظ » املٕضَّٖ ّٓ اٌىزب لثً األصِٕح األصٌُح.

وتىٌظ اٌشعىي َإوِّذ إٔٔا ولذ ِرٕا ِنِ املغنُحأل فنٕحٓ حرّنًا     
حنُا ِِ املغُح أو املغُح زنُا فُٕاأل و٘زٖ ٍ٘ ايُناج األتذَنح تىاعنيح    

ِِ املغُح ُفٍِِثُدأل فأحُا ال أٔاأل تً املغنُح زنُنا اَّ. فّنا     «غُح: امل
)بنً  » فادنا أحُاٖ )حُاج أتذَنح( ا اةشنناْ...  أحٍاٖ اَْ يف اجلضد 

وئْ واْ املغُح فُىُأل فاجلغنذ ُِند تغنثة اخليُنحأل      «(أل 22:2
 (72:8)سو » وأِا اٌروح فحٍاج تضثة اٌرب.

ذْناب اةشنناْ واٌؾنهادج ٕٔناي     واملىاصٔح لا ّح فثمذس ِا حنرًّ أ
ََْهنَش     «ايُاج:  حاٍِ  ا اجلغذ وً ح  ئِاذح اٌشب َغنىُ ٌىنٍ ُذ

ألٕٔنا حننٓ األحُناء     «(أل 72:4وى 2)» حٍاج ٌضىع أٌضًا يف جضدٔا
ََْهنَش     )ا ايُاج األتذَح( ُٔغَُّ دا ًّا ٌٍّىخ ِٓ أجً َغنىُ ٌىنٍ َذ

 (77:4وى 2)» حُاج َغىُ أَنًا ا جغذٔا املا د.
ألْ أجنشج اخليُنح     «وِْشويف أْ ايُاج األتذَح ٘نٍ ٘ثنح اهلل:   

)سو » ٍ٘ ِىخأل وأِا ٘ثح اهلل فهٍ حُاج أتذَح تاملغنُح َغنىُ ستٕنا   
ُِ ِنٓ اخليُنح )تناخلالؿ اٌنزٌ مت       «(أل 23:6 ِِّرْمنُر وأِا اِْ ئر ُأ
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وإٌهاٌهح حٍهاج   واٌمُاِح( وفشمت ّثُذًا هلل فٍىنُ ذتنشوُ ٌٍمذاعنح    
 (22:6)سو » أتدٌح.

اٌمذَظ َىحٕا ٘ى اٌزٌ ستو ت  ايُاج األتذَنح وإٌنىس اةانٍ.    
ففٍ ِيٍِ ئ ٍُٗ ّشفٕا أْ إٌىس  اٌزٌ أؽنشق ٍّنً اٌْنامل ئونٍء     

احلٍهاج   وأند  فٍهٗ   «املغُح واْ ٘ى ايُاج األتذَح اٌ  ا املغُح: 
(أل حُس إٌىس ٘نى ٔنىس املْشفنح    4:7)َى » واحلٍاج وأد ٔىر إٌاس

ٌنزٌه فّونٍء املغنُح     . “إٌهىر ”أل ألْ اهلل ٔفغٗ ٘ى واعرْالْ اهلل
  “احلٍهاج ”وفُٗ ايُاج األتذَح واْ أفاًل العنرْالْ اهللأل ألْ اهلل ٘نى   

وصهٍرٗ ٘هً حٍهاج    وأٔا أٍُّ أْ  «ووفُح اهلل ٍ٘ ٔفغها حُاج أتذَح: 
 (52:72)َى » أتدٌح...

َنح.  ٌزٌه فاملغُح ترغٍُّٕا وفاَا اهلل وحثنٗ عنٍَّّٕا ايُناج األتذ   
و٘ى ٔفغٗ ايُاجأل و٘ى خثض ايُاجأل وِاء ايُاجأل ؤنىس ايُناج. و٘نزٖ    
األوفايف وٍها ئدنا ذْين ِّْ  واحذًاأل أٔنٗ انا ٍَُْنٓ اهلل وأٔنٗ ٘نى      

سوح وحُناجأل ووٍّناخ    -تاٌننشوسج   -امُلٍِْنٓ هلل. ووٍّاذٗ ٍ٘ 
ٍِْهنَشِخ    «ايُاج األتذَح ّٕذٖأل وٌزٌه أسعٍٗ اِب ٌٕحُا تنٗ:   انزا ُأ

 ثح اهلل فُٕاأل أْ اهلل أسعً اتٕٗ اٌىحُنذ ئىل اٌْنامل ٌىنٍ حنُنا تنٗ     ب

(. وأْ حنُا تٗأل َٕىؾف ٌٕا أْ ئّياء إٌنىس وايُناج َنرُ    9:4َى 7)»
َّْاٌنح فُٕنا ا ايامنشأل و٘نزا َىممنحٗ       ِٓ اِْأل فايُاج األتذَح ف

٘ىزا أحة اهلل اٌْامل حنىت تنزي اتٕنٗ     «اة ًُ أؽذ ومىح تاٌمىي: 
ِٓ َإِٓ تٗ تً ذىىْ ٌنٗ ايُناج األتذَنح   اٌىحُذأل  َِ  ٌىٍ ال َهٍه وً 

(. وٌىٍ ََهش أْ ٘زا سنـ ايامش تىنً ذأوُنذ َمنىي    76:3)َى »
اينننكَّ اينننكَّ ألنننىي ٌىنننُ: ئْ  «املغنننُح أَننننًا: 
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ِٓ َغِّ والٍِ وَإِٓ تاٌزٌ أسعٍينأل  فٍٗ حٍهاج أتدٌهح  وال ٌه      َِ
(. ٘نزا  24:5)َنى  » اجتً لذ أرمً ِٓ املنىخ ئىل  ايُن   إ  دٌٕىٔح 

اٌىّذ سنـ ايامش واملغنرمثً تن ْ واحنذأل وَإوِّنذ٘ا اٌمنذَظ      
ألٕٔنا حننة   لد أرمٍٕا ِٓ ادلهىخ إ  احلٍهاج   حنٓ ٍُْٔ إٔٔا  «َىحٕا: 
 (74:3َى 7)» اةخىج.

وٌىنٓ األِنش اٌْوُة حمنًا واملرشذنة ٍّنً لثننىٌٕا اِْ     
لنذ   -ذ تن ْ واحن   -ايُاج األتذَننحأل ٘ى أٔٗ َرحرُ أْ ٔىنىْ  

لثٍٕا ِٕنز اِْ األِنىس اأُلخشوَنحأل ألْ ايُناج األتذَنح واألِنىس       
    ِٓ َّن اأُلخشوَح ِٕيمح واحذج ا اهلل وؾفها املغُح وأدخٍٕنا فُهناأل ف

ذه   صهاعح   ايكَّ ايكَّ ألىي ٌىنُ: ئٔنٗ    «َغؾً ٘زٖ َغؾً ذٍه: 
ح  َغنِّ األِنىاخ فنىخ اتنٓ اهلل      “اَْ ”وً٘ )األخريج(أل 

َْواٌضاِعىْ ٌَِح (. و٘نزا حتمنك تاٌفْنً ا ئلاِنح     25:5)َى » ٍَِى
ٌْاصس ذأوُذًا أْ املغُح ٌٗ حُاج ا راذٗأل وأٔنٗ حمنًا ٘نى اٌمُاِنح     
اٌْرُذجأل و٘ى ايُاج األتذَح. ِٓ ٕ٘ا جاء حنً اٌٍغنض اٌنزٌ ىشحنٗ     

ِٓ مِٓ يب وٌى ِاخ فغنُحُا  «ِثاؽشج تمىٌٗ:  ألٔنٗ ٘نى ايُناج     » َِ
ِٓ واْ حُِّا  «األتذَح:  َِ )َنى   » ومِٓ يب فٍٓ شننىخ ئىل األتنذ  ووً 
ِٓ مِنٓ تايُناج    26و25:77 َّن (. واملْ  ا وٍرا اياٌر  واحذأل ف

ِٓ َُْؾها ال شننىخ حنىت وٌنى ِناخ. و٘نزا       َِ األتذَح َُْؾهاأل و
ِٓ ٌشهرب ِهٓ ادلهاء      «َؾشحٗ املغُح ا ِىمِ مخش ٘ىنزا:   َِه

ٌنزٌ  )ّْٔح اٌشوح(أل فٍٓ َْيؼ ئىل األتذأل تنً املناء ا  اٌ ي ُأعطٍٗ 
(. 74:4)َنى  » ٌٕثهع إ  حٍهاج أتدٌهح   ُأّيُٗ َقري فُٗ َٕثىُ ِاء 
إْ اخلثض ايٍ اٌزٌ ٔنضي ِنٓ اٌغنّاء.     «وًٍّ ٔفظ املغرىي ٘ى: 

أوههههههً أحههههههد ِههههههٓ ٘هههههه ا   
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 (57:6)َى » اخلثز حيٍا إ  األتد.
ئرْأل فىّىد املغُح ا ٘زٖ وٍها ِٓ جهح ئّيناء ايُناج األتذَنح    

مثٍٍ اٌثُْنذأل تنً ختنـ ايامنش     ال ختـ اٌضِٓ اأُلخشوٌ أو املغنر 
واياي واٌرىأل ئرا مت تاةشناْ اٌماىِ. وٌىنٓ ٕ٘نا اٌثنذءأل واٌرىُّنً     
ٕ٘ان. فاٌمُاِح دتَّد ا ايامش اٌنضِينأل وٌىٕنها عنرىًّ وُذغنرٍْٓ     

(. واةّفناء ِنٓ   42:6)َنى  » وأٔا ُألُّٗ ا اٌُىَ األخري «ا إٌهاَح: 
(أل 2:9)ِند  » اَنان ِغفنىسج ٌنه خي   «اٌذَٕىٔح َثذأ اِْ: ار٘ة 

وَىًّ ا إٌهاَح. وحىت اخلالؿ َثنذأ اِْ ٌُىّنً ا إٌهاَنحأل ألْ    
جمٍء اتٓ اهلل ِروغذًا ٌٍُْٓ ٌٕا اهللأل ٘زا ا ايمُمنح زنرغنة حنذشًا    
اعخاذىٌىجًُا ِميىًّا تٗ. وزٌه فاْ ئونٍء املغنُح دتَّند اٌمُاِنح     

ُِْاؽنح:      ُِٕحد ايُاج األتذَنح وثذاَنح حمُمُنح  أذُنُد   «األوىلأل و
(. ايُناج األتذَنح   72:72)َنى  » حٍاج وٌٍىىْ ذلُ أفضًٌرىىْ اُ 

ٍ٘ ىثُْح اهللأل ئْ حنشخ فهنى َىنىْ حننىسًا أتنذًَاأل بنري أْ      
اعرْالهنا فُٕا وِفاٍُّها ذىىْ بنذودج تغنثة بنذودَرٕا اٌضُِٕنح     

 واجلغذَح اِْ.
ثنح  وحنٓ ٍْٔٓ ّٓ ايُاج األتذَح اٌ  فُٕا واٌن  ُْٔؾنها اِْ تاة  

حننٓ ٍْٔنُ إٔٔنا     «األخىَح ّذشنح اٌغؼ واٌشَاء ومىي اٌمذَظ َىحٕا: 
(. 74:3َنى  7)» حنهة اإلخهىج  ألٕٔا إ  احلٍاج  لذ أرمٍٕا ِٓ املىخ 

وٍّنرىُ انزا    «تهاٌفرح احلمٍمهً:   وزٌه فايُاج األتذَح فُٕا ُذٍْٓ 
ُ   )والَ ايُاج األتذَح(أل ٌىٍ َصثد  َّهً فهرحى  فرحً فهٍىُ  وٌُىه

فرفهرح لٍهىتىُ وال ٌٕهزع    وٌىين عأساوُ أَنًا  «(أل 77:75)َى »
  ُ وأذىٍنُ انزا ا اٌْنامل     «(أل 22:76)َنى  » أحد فهرحىُ ِهٕى
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 (73:77)َى » ٌٍىىْ ذلُ فرحً واِاًل فٍهُ.
 وِشج أخشي أَها اٌماسب اٌغُْذ:

 » وأذىٍُ ازا ا اٌْامل ٌُىىْ اُ فشحٍ... «+ 
 .“وٌٍىىْ فرحهُ واِاًل”+ 

 .“ج األتذَحايُا”٘زٖ ٍ٘: 
ووّا سإَٔا ا ِىمىُ اٌمُاِح اٌْرُذج إٔٔنا عنٕٕرهٍ ئىل أْ ٔنشي    
املغُح وّا ٘ى ا ًِء جمذ ال٘ىذٗأل ألٕٔنا ا ٘نزٖ اٌمُاِنح عٕقنري     
ِصٍٗ؛ ٘ىزا ا أِش ايُاج األتذَحأل ففٍ اٌمُاِح اٌْرُنذج عُرغنرٍْٓ ٌٕنا    
    ٍ . ايُاج األتذَح وّا ٍ٘ ا اِب واالتٓأل ألٕٔنا عنٕحُا٘ا وّنا ٘ن

 وأِا ؽشورٕا حننٓ فهنٍ ِنِ اِب    «فاْ لاي اٌمذَظ َىحٕا اٌشعىي: 
مث َّّك ًٍّ فاٍُّح ٘نزٖ اٌؾنشوح ٘ىنزا:     » وِِ اتٕٗ َغىُ املغُح

(أل ِِ أٔنٗ َنرىٍُ ّنٓ    4و3:7َى 7)» ٌىً ٌىىْ فرحىُ واِاًل «
والِ ؽشورٕا اِْ وحنٓ بذودٌ اٌشؤَنا وإٌَنشأل وال ٔشا٘نا وّنا     

فاْ ٕ٘نان ذقنثح ٘نزٖ اٌؾنشوح و٘نزا       َٕثغٍ أْ ُذشي وأْ ذىىْ؛
أَهنا اِب ُأسَنذ أْ ٘نإالء اٌنزَٓ      «اٌفشح ئىل حذم املًء واٌىّاي: 

أّيُرين َىىٔىْ ٍِْ حُنس أونىْ أٔنا ٌَُٕنشوا جمنذٌ اٌنزٌ       
 (24:77)َى » أّيُرين...
 (7991)دٌضّرب 

 


