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  (*)ِٓ شوػ إصلًُ اٌملٌَ ٌىلب
 

 اٌجشبهح                   أواًل:
َّل ِٓ اٌووػ اٌملً وِٓ ِومي اٌؼنهاء“  ”وجت

ovovo 
 ؿويل ادلـَُّ ِٓ اٌغؿً.٘ظا ٘و لبٔوْ آؽلبْ اٌغ

ولض سوَّن ٌٗ اٌمضٍؾ ٌولب آصلٌٍَ ؤهذبدٌن يف ثضء بصلٍَٗ واؿزوـبٖ 
ربعؼلًَب ِٓ جبٔت اٌعظعاء ِغمي، ـوًع ؤؿبؽ آؽلبْ ادلـيَذٌ ثيوٕصح   

 ٍـوع ادلـَخ اثٓ اهلل اٌظً ٔنَّ عٍَٗ لبٔوْ آؽلبْ اٌغؿويل.
بصلٍَيٗ ؤٌٍيًب،    وّب ؤـغص ٌٗ اٌمضٍؾ ِىت اٌغؿوي ؤهذبدٌن يف ثضء

واؿزوـبٖ رمٍَضًٍب ِٓ جبٔت اٌمضٍؾ ٍوؿؿ سَِجياب سـيت اؿيزَٖ    
 اٌىَٕـخ.

ؤِب اٌمضٍؾ ٍودٕب اٌغؿوي، ـبٍِٔك ثبٌغوح سـت اٌودٌ آذلٌ ًٌنى 
ادلـَخ لجً َِٖصٖ ثبجلـض لبئًّب يف اّػٌَخ ِع اهلل ثبعزجيبعٖ ؤٔيٗ ٘يو    

يف ادلفايوَ  ” ىٍّيخ اٌ“دَيش  إٌطك اإلذلٍ اٌفؼَّبي هلل. ؤً ” اٌىٍّخ“
وٍّخ. ” اٌفعً“ٕ رعين إٌِك ـمَ، ثً واٌفعً ؤًٌٍب، ّْ  lÒgojاٌٍؽوً 

ولض جبء يف اٌزغرتخ اٌفغٔـَخ ٌٔصلًَ يف اّهذبح اّوي ٓصلًَ اٌمضٍؾ 
ادليُالك  “ٍب صسً يف ِفاوَ   Le Verbe« يف اٌجضء وبْ اٌفعً»ٍودٕب: 
ُّضًا ثموٌيٗ:  ” ٌٍىٍّخ «واٌىٍّيخ هيبع جـيضاً   »ٕ٘ورًَب ـبعزّّٖ جت

                                                                 
 )حتذ اٌِجع(. *))
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َّ ثَٕٕب“(، مبعىن هبع بٔـبًٔب وثبٌزبيل 12:1)ٍو  ، وٌىٓ اعزّّ دٍوٌيٗ  ”د
ًٕ ـبئمًب عٓ ِـزوى اٌجلغ ـوهفٗ:  وهإَٔب رللٖ رللًا وّب ٌىؽُل ِٓ »دٍو

 (12:1)ٍو  «اِة شلٍىءًا ٔؼّخ وؽمًب.
ؤِب اٌمضٍؾ ثوٌؾ اٌغؿوي، ـمض وبٔذ ؤوي ِعغـزٗ ثَـوع ادلـَخ ؤْ 

يف اٌـّبء ثوجٗ ٍلغق ثٍّعبْ ؤلوى ِٓ اٌلّؾ وليذ اٌهايًنح،   عآٖ 
 اهلل ظاغ يف اجلـض «ـىبْ رعجًنٖ عٓ َِٖص ادلـَخ يف َ٘ئخ بٔـبْ ثموٌٗ: 

ًِّ ِفاوَ ادلَٖص وةٔـبْ ولبي: 14:1ٌب 1)» ِىٌىكًا ِٓ »(. وعبص ٌَى
(. ودلب وبْ اٌمضٍؾ ثوٌؾ ؼًن ِلؽوي ثمويخ ِيَٖص   2:2)ؼً « اِوأح

بٔـبًٔب، وُف طبه اهلل عظعاء، بط وبْ كؽٍٗ وعلُّٗ اّودض ؤْ:  ادلـَخ ِٓ
و٘ظا ـَٗ «. ِىٌىكًا ِٓ اِوأح»ثزؾلَل ُِالكٖ ثلوْ هعً: ٌظٌه اوزفي 

 وً ِفاوَ اٌعظعاوٍخ ٌٍّغؤح اٌيت وٌَُِض ِٕاب.
ؤِب اٌمضٍؾ ِغلؾ اٌغؿوي وآصلٌٍَ، ـبـززخ بصلٍَٗ ثزعغٍؿ ادلـيَخ  

وادلود واٌمَبِخ ِعًب ِع لوخ وغاػرٗ وعٍّيٗ   رعغٍفًب ػلًّ ِفاوَ ادلَٖص
ودَبرٗ وٍاب يف ِعىن اٌجلبعح ادلفغدخ. ـإوجؼ اؿزعٖٔٗ يف ثيضء بصلٍَيٗ   

(، ثبعزجيبع ؤْ  1:1)ِيغ  « ثلء إصلًُ ََىع ادلَُؼ اثيٓ اهلل »ثموٌٗ: 
” اثيٓ اهلل “ٌمجٗ ثبٌويٍَت، و ” ادلـَخ“٘و امسٗ ثبدلَٖص، و” ٍـوع“

ٕ ٍزجؼَّؤ؛ ّْ ألؽبي اٌمضٍؾ ِغلؾ ثيبٌغة   ٕ٘ورٗ اّػيل وَبًٔب وادضًا
ٍـوع مل ٍىٓ ثزعغٍفٗ ربعؼلًَب، وٕ وهفٗ كشوًَب، وٕ ؿغص ؤعّبٌٗ، ثً 
اؿزعٖٔٗ بؽلبًَٔب. ـبٌمضٍؾ ِغلؾ ٍمضَِّ ٍـوع ادلـَخ ٌٍىَٕـخ، ٌٔؽلبْ ثٗ 
وّـََّب اثٓ اهلل. وِعىن ؤْ اهلل ؤثوٖ، ؤٔٗ ٌَؾ ِٓ ؤة جـضً، ويف ٘يظا  

 َٖصٖ اٌعظعً.اؿزعْٖ دل
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 رفَري إٌظىص ٌزؾمُك اإلميبْ
 اٌجشبهح حبَت اٌملٌَ ٌىلب

 إصلًُ اٌملٌَ ٌىلب:
ؽلزبػ بصلًَ اٌمضٍؾ ٌولب ؤٔٗ ثضؤ عواٍخ َِٖص ادلـَخ ِيٓ اٌعيظعاء يف   
ربعٍز ِجىِّغ ؤوضغ ِٓ وً ادلواًع اّسغى يف ثمَيخ أّبجَيً، ٌيظٌه    

ًٕ. وِٓ اِّوع ادلعزغؾ هبب صجو د ؤهبٌخ بصلًَ اٌميضٍؾ ٌوليب   اسزغٔبٖ ؤو
   ًٖ اٌزبعؼلَخ واٌزمٍَضٍخ. وٕ ٍؽَت عٓ اٌمبعت ؤْ اٌمضٍؾ ٌولب ويبْ ػِيَ
ٌٍمضٍؾ ثوٌؾ يف ؤؿفبعٖ. وٕ٘ب رٕفزخ عٍَٕب اّهبٌخ اٌٖ٘ورَيخ واٌعّيك   
آصلٌٍَ وإؿزمبِخ اّعصوطوـَخ. وّب ٕ ٍفود عٍي اٌمبعت إرويبي  

يف ؤسيٌ اٌيغة    ؼمىة اٌوٍىيَادلجبكغ اٌظً عبكٗ اٌمضٍؾ ٌولب ِع 
ودلب وهٍٕب  «دلضح ؿٕزٌن ؤصٕبء ؿجٓ اٌمضٍؾ ثوٌؾ يف لَوغٍخ: أوهشٍُُ 

بىل ؤوعكٍَُ )اٌمضٍؾ ٌولب وبرت ؿفغ اّعّبي ٍزىَُّ( َلِجٍَٕيب آسيوح   
ثفغح. ويف اٌؽض صسً ثوٌؾ ِعٕب ) ٌولب وؿَٖ( بىل ٍعموة، ودٌغ رتَع 

اٌيت ـزَّق ـَاب اٌمضٍؾ ٌوليب   (، وٌ٘ ادلضح16و15:01)ؤع » ادللبٍز...
اٌظٍٓ وّب ٍَّّهب إٌُٕب اِّوع ادلزَمٕخ عٕضٔب  «وسش ودوً عٍي ؤهوي 

(. وٌىيٓ رإوَيض   0:1)ٌيو  » ِٕن اٌجلء ِؼبَٕني وفلَّاًِب ٌٍىٍّخوبٔوا 
اٌمضٍؾ ٌولب عٍي ادلوبصع اٌيت اؿزمي ِٕاب صلبئك لوخ ادلَٖص ؤهنيب وّيب   

اٌجضء ِعبٌٍٕن وسضَّاًِب ٌٍىٍّخ، ـإب ٕ ؽلىيٓ  ؿَّّاب بٌَٕب اٌظٍٓ وبٔوا ِٕظ 
ِٓ ُ٘ اٌيظٍٓ ويبٔوا    َّ ؤْ ٍفود عٍَٕب لوضٖ اٌظً ٍلضِّص عٍَٗ ثةحلبح. ـ

؟ بٕ اٌعظعاء ٔفـاب ؤو ؤسغى ذلب ”ِعبٌٍٕن وسضَّاًِب ٌٍىٍّخ” “ِٕظ اٌجضء“
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ٍىوْ ليض دويغ   ” ِعبٌٍٕن“ؿغُّ اٌعظعاء؟ وٌىٓ رلضٍضٖ عٍي اٌموي: 
و اٌعظعاء يف ًًّنٖ ومل ٍمَو عٍي اٌجوح ثٗ، ّْ ٘ظا ِب ادلوضع اٌودَض و٘

رتَيع ٘يظا   حتفظ وؤِب ِغمي ـىبٔذ  «اعزؼِذ عٍَٗ اٌعظعاء ِٕظ اٌجضء: 
(. وِغح ؤسغى ٍـجًِّ اٌميضٍؾ  17:0)ٌو » لٍجهباٌىَٖ ِزفىغح ثٗ يف 

رتَع ٘ظٖ اِّوع حتفظ ووبٔذ ُؤِٗ  «ٌولب ٔفـٗ ٘ظا اٌىَٖ عٓ اٌعظعاء: 
 (31:0)ٌو » يف لٍجهب.

ِٓ ٍمغؤ لوخ َِٖص  َّ ِٓ اٌظً ولؿ ٌٗ ؿغَّ اٌعظعاء ٘ظا؟ ـ َِ واٌـااي: 
ادلـَخ وؤِوع َهِجَورٗ ٍضعن ثؽًن رلبي ٌٍله ؤْ اٌمضٍؾ ٌولب لض دويً  
عٍي صلبئك َِٖص ودَبح َهِجَوح ادلـَخ ِٓ ٔفؾ ِوضع٘ب!! و٘و ٍوجِّيٗ  

ظٖ اٌغواٍيخ  ـىغ اٌمبعت ولٍجٗ بىل ِٕزاي رضلَمٗ يف احلووي عٍي هذخ ٘
” طؾخ اٌىيالَ “ٌزعغؾ  «ثموٌٗ يف اٌجضاٍخ ٌضبوـٍَؾ ادلغَؿً بٌَٗ آصلًَ: 

و٘يٌ  ، ”طؾخ“(. واٌمضٍؾ ٌولب جعً وٍّخ 2:1)ٌو » اٌظً ُعٍَِّّذ ثٗ
ثلٌء  -عٍي ؼًن عبصح  -اّؿبؽ يف اجلٍّخ رإٌب يف هنبٍخ اجلٍّخ اٌَؤبَٔخ 

 .sf£leian  =reality¢ِٓ ٌفذ إٌهغ واٌزإوَض: 
ٌٕب كابصح صاِؽخ ِٓ اٌعٍّبء اٌٍؽوٌٍن اٌظٍٓ ـذووا عواٍخ اٌمضٍؾ ٌولب و

عٓ ادلَٖص وهجوح ادلـَخ، بط لغَّعوا ؤْ اٌٍؽخ اٌَؤبَٔخ اٌيت وزت هبب اٌمضٍؾ 
 ٌولب لوخ ادلَٖص ثضلبئماب رفوخ عٓ ؤهٍاب اّعاٌِ وهَؽزاب اٌفٍـََِٕخ:

( ٘يو  30:0-3:1]بْ دمَمخ ِب جبء يف بصلًَ اٌمضٍؾ ٌوليب ) 
 (1)ثووعح ؤوَضح ٍاوصً ـٍـَِين اٌغواٍخ.[

                                                                 
(1) J. Gresham Machen, “The Virgin Birth of Jesus”. 



 - 7  -  

و٘ظٖ احلمَمخ رهاغ دىت يف ؤً رغرتخ، بط رٌٕخ ثٍؽخ اٌعايض اٌميضمي   
وؤؿٍوة أّجَبء ـىغًا وعودًب وٌؽخ، ِع آهِٖدبد اٌعٍّّخ ادللاوعح. 

 بطْ، ـٍَؾ اٌمضٍؾ ٌولب ٘و ِاٌؿ عواٍخ ادلَٖص، ّٔٗ ؤشلٌ ٍؤبين.
 ٔض اٌجشبهح:

 (.11-04:1)ٌو    يء األوي اجل    ؤ.
 (.13و12:1)ٌو    اجليء اٌضبين ة. 

 (.16-14:1)ٌو   اجليء اٌضبٌش جي. 
 (:11-04:1)ٌو اجليء األوي:  ؤ.

ويف اٌشهو اٌَبكً )ٌجشبهح ىووَب مبُالك َىؽٕيب ادلؼّيلاْ   » :04:1
ًَ عّّائًُ ادلالن  ٍِ )ورفَري امسٗ ليىح   -ثىاٍطخ ادلالن( ُأه

 «.إىل ِلَٕخ ِٓ اجلًٍُ امسهب ٔبطوحِٓ اهلل  -اهلل( 
إىل ػنهاء سلطىثخ ٌوعً ِٓ ثُذ كاوك امسٗ َىٍف، واٍيُ  » :05:1

 «.اٌؼنهاء ِومي
فلفيً إٌُهب ادلالن وليييبي: ٍيييالَل ٌيِه أَزيهب     » :06:1

)وطٌه سـت اٌزغرتخ اٌٖرََٕييخ يف   -ادلّزٍئييخ ٔؼّيخ 
 ؤسظ ، واٌيت”Ave gratia plena“اٌفوجليبرب، دَش جبءد: 

، ؤِب اٌزغرتخ اٌَؤبَٔخ xere qheqme\ `n\motهبب اّلجبٍ: 
اٌوة  -( ca‹re kecaritwmšnhاٌعبصٍخ ـزإٌب: ادُلَِٕعُ عٍَاب: 

)وهذزاب: ؤوضيغ ِيٓ رتَيع    ِؼِه ِجبهوٌخ أِٔذ يف إٌَبء 
 «.إٌـبء(

فٍّب هأرٗ اػطوثذ ِٓ والِٗ وفىَّود ِب ػًَ أْ رىيىْ  » :07:1
 «.٘نٖ اٌزؾُخ

فمبي ذلب ادلالن: ال ختبيف َب ِومي، ألِٔه لل وعلِد ٔؼّخ ػٕل » :12:1
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 «.اهلل
 «.و٘ب أِٔذ ٍزؾجٍني ورٍلَٓ اثًٕب ورَُّٕٗ ََىع» :11:1
ِّ َُلػً، وَؼطُٗ اٌيوة اإلٌيٗ   » :10:1 ٘نا َىىْ ػظًُّب واثٓ اٌؼٍ

 «.ووٍٍ كاوك أثُٗ
 «.وميٍه ػًٍ ثُذ َؼمىة إىل األثل، وال َىىْ دلٍىٗ هنبَخ» :11:1

٘ظٖ ٌ٘ ثضاٍخ لوخ َِٖص ادلـَخ، دَش ادلجبصعح رإٌب ِيٓ اٌـيّبء   
ـزذََ اٌموخ ثغ٘جخ وجٖي ورضسً ثبٓٔـبْ يف صائغح رضثًناد اهلل اٌفبئمخ 

ؿٌَٖ ٌِه ؤٍزياب  “ٌٍعمً. ـجّجغص ؤْ ثبصع ادلُٖن اٌعظعاَء اٌمضٍـَخ ثموٌٗ: 
، ؤصعوٕيب يف  ”ادلّزٍئخ ٔعّخ... ٕ ختبيف ِّٔه لض وجضِد ٔعّخ عٕيض اهلل 

ًَّ وً اٌيض٘وع   احلبي ؤٔٗ لض أفزخ ربعٍز ِعبِٖد اهلل اٌفبئمخ ثعض ؤْ رع
اٌـبٌفخ. ـفٌ ٘ظٖ اٌٍذهخ اٌفغٍضح يف هنبٍخ ؤػِٕخ كمبء آٔـبْ، رؼازتيذ  
ْْ ٓثغاَُ٘ ؤو بؿذك ؤو ٍعميوة ؤو   وً ِواعَض اهلل اٌوبصلخ وإَِّخ، ب

ب ِٕفظًا رٕذضع ِٕٗ عٍي عؤؽ ِوؿي ؤو صاوص ورتَع أّجَبء، بط وجضد ذل
٘ظٖ اٌوجَخ اٌيت سِجاب اهلل ٌٕفـٗ، ٌَوٕع هبب وً ِـيغاد لٍجيٗ اٌييت    

 ادزجؼ٘ب ٌٔٔـبْ يف لٍجٗ ِٕظ اّػي.
ـةْ وبٔذ اٌعظعاء لض جؼعذ بىل حلهخ عٕضِب أفزخ وعَايب ٌزيغى    

َـّذ سٌغح اهلل اٌييت  ًٕ بط ؤد َّ ؤهنب اعربدذ دب  جّّائًَ ادلٖن ؤِبِاب، ب
ؼلَزاب دلب ؤدبُزاب إٌعّخ وِْهتب، ـزاََّإد ثبٌفعً واٌميوح ٌزمجيً ِٕيٗ    

ًُّ اٌظً رلثرياد األىي.  افزبهٔب فُٗ )اهلل(  «ؤٌَؾ ٕ٘ب ويف ؤدلبئاب ؿَذ
( ؤمؿ ؤِبِيٗ  1:1)ؤؾ » ٌٕىوْ لضٍـٌن وثٖ ٌوَلجً رأٌٍُ اٌؼبمل، 

ًٖ ؤْ ٍهاغ رتاوع اجلٕض اٌـّبئٌ ثغـمي  خ ادليٖن  زلجوثٌن. بطْ، ٌَؾ ثبُ
اٌظً ثلَّغ اٌغعبح ٌَـجِّذوا ثبٌفغح اٌعهَُ حلهخ َِٖص إثيٓ ادلوعيوص،   
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وعٍيي   -اٌيت ِٕاب اضلضع إثٓ احملجيوة   -وٍعِوا اجملض هلل يف اّعبيل 
 اّعى اٌـَٖ دلب وُإد لضِبٖ ؤعًٕب.

ووّب ؿجك اهلل وؤعِي ٓثغاَُ٘ اؿُ وٌضٖ بؿذك لجً ؤْ ٍُذجً ثٗ يف  
ِٕٗ ؿَإٌب إٌـً ادلوعوص ٌّّوخ اُِّ، ٘ىظا ؤعِي ادلٖن  اٌجِٓ، بط وبْ

اٌظً ػلًّ ِعٕبٖ سٖم اٌعيبمل.  ” ٍـوع“ؿغ إؿُ ادلوعوص ٌٍعظعاء: 
وٌىٓ مل ٍىٓ ٘ظا اِّغ سلفًَب عٓ ُؤطْ بكعَبء إٌيب اٌظً ؤطاعٗ عٍي ادلْ 

َّي ثـجعّبئخ ؿٕخ:  ُّ «لجً ؤْ ٍُـ ُِ امسعٌ يل ؤٍزاب اجلؼائغ واهؽوا ؤٍاب ا
ٍ  ِٓ ثعَض.  )بف » .اٌوة ِٓ اٌجطٓ كػبين، ِٓ أؽشبء ُأٍِ َمَويو  امسي

1:27) 
ومل رىٓ ٘ظٖ اٌجلبعح رلغص بٌُٖخ ِٓ اٌـّبء عٍي ُثعض، ثً أفزبديًب  
مسبوًٍب عغًٌٍب وعَّمًب عٍي آٔـبْ. هذَخ ٌ٘ عظعاء اهلل اٌيت اسزبع٘يب  

ٍعَِىُ  «بكعَبء: ولضَّؿاب ٌٕفـٗ، ولض ؿجك وؤكبع بٌَاب ثبٌٕجوح عٍي ـُ 
اٌـَض ٔفـٗ آٍخ. ٘ب اٌعظعاء حتجً ورٍض اثًٕب ورضعو امسٗ عّبٔوئًَ )اٌيظً  

ٍْ وادض  -(، وٌىٕاب 12:5)بف » رفـًنٖ اهلل ِعٕب( عظعائٔب. ؤـشغ  -ثأ
ِٓ سغط ِٓ هٍت آصَ وثِٓ دواء، عَِّٕخ ؤـغػهتب اٌجلغٍخ ثزضسًُّ بذليٌ   َِ

زذًّ يف ؤدليبئاب اثٕيًب   ٌزوّض ؤِبَ ٘ظا احلضس اٌـّبوً اٌغَ٘ت، ٌ
جضٍضًا ٌٔٔـبْ ِوُٕٗ اٌـّبء ِٓ جٕؾ اهلل، ٘و اثٕٗ، ولض دضَّصٖ ادليٖن  

ِّ َُلػً»حتضٍضًا ؤٔٗ  وّْ اٌعهّخ احلمَمَخ ٌ٘ هلل ودضٖ، ـمض «. اثٓ اٌؼٍ
 ”.ػظًُّب“لغع ادلٖن ؤٔٗ ٍىوْ 

ٍخ بطْ، ـبٌجلغٍخ لض ؤهبهبب يف عّماب أفزبٌح عٍي اهلل. ـٍوٕ ؤْ اٌجليغ 
ؤـغػد عظعاَء ِضً ٘ظٖ، ِب رٕبػي اهلل ٌَجض يف ؤعًٕب وَبًٔب ٍغربح ـَٗ. ـاب 
ٌ٘ اٌجلغٍخ حتًّ اثٓ اهلل دلب زتٍذ ثٗ اٌعظعاء. ـةْ ٌؼَ ٌؼوِيًب كيضٍضًا   
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َّ ؤٔٗ دلب وٌضرٗ رمضَّؿذ ثيٗ   ؤْ رزمضؽ اٌعظعاء ٌَذً ـَاب ِوٌوص اٌـّبء، ب
رـعخ ؤكاغ، ـمض اؿيزوُٕذ  اٌجلغٍخ وٍاب. ـةْ وبٔذ اٌعظعاء اؿزٌبـزٗ 

ّٔٗ ٍوٌيض ٌٕيب وٌيض،     «ـَٗ اٌجلغٍخ ؤثض اٌض٘غ. ـاو اثٕٕب سـت إٌجوح: 
(. وِيب عيبصد   4:7)بف » ؤُعِي اثًٕب، ورىوْ اٌغٍبؿخ عٍي وزفٗ...

اٌـّبء وِب عبص ؤثوٖ ٍـزغصُّٖ َِّٕب بٕ وضلٓ ـَٗ. ـىّب ألك ثبٌـغ آذليٌ  
َّ ـَاب، ـمض ألك ج ـضٖ ثـغ ادلود عٍيي اٌويٍَت   ثِٓ اٌعظعاء ود

ودٍٍٕب ـَٗ. ووّب ؤسظ جـضٔب ِوٌوصًا، ؤسظٔب جـضٖ لبئّيًب ِيٓ ثيٌن    
يف ، ظهو اإلَٔبْ ورواءي أِبَ اهلل ”ظهو اهلل يف اجلَل“اِّواد. ووّب 

 طاد اجلـض.
٘ظا دضس ِاَت، مسبوً ٘و، رزغاِي ؤهضائٖ بىل اٌـيّبء ومسيبء   

ب وٕ ٍىوْ دلٍىٗ هنبٍخ، وضلٓ ظلٍه اٌـّواد وٍغصِّصٖ اّثض. ـاو ؽلٍه عٍَٕ
ِعٗ ؤغس ـَٗ بىل وً ًِناس اهلل! وٌوٕ ؤْ ؤمسبعٕب ؤهبهبب اٌزٍؿ ٌـّعٕب 

 ؤوضغ ِٓ ٘ظا، وٌـوؾ ٔـّع!
 (:13و12:1)ٌو  اجليء اٌضبين ِٓ اٌجشبهح: ة.

فمبٌذ ِومي ٌٍّالن: وُف َىىْ ٘نا وأٔب ٌَيُذ أػيو    » :12:1
 ؟«هعاًل

ذلب: اٌووػ اٌملً حيً ػٍُيِه، وليىح    فأعبة ادلالن ولبي» :13:1
ِّ ُرظٍِِّه، فٍنٌه أَؼًب اٌملوً ادلىٌىك ِِٕه َُلػً اثٓ  اٌؼٍ

 «.اهلل
ؿيزذجٌٍن  “اٌمضٍـخ ِغمي ٕ٘ب رٕزجٗ أزجب٘خ عودَخ ٌميوي ادليٖن:   

ووإْ اِّغ والع، و٘و سـت اهلل دزًّب والع. ـيبهلل بْ ليبي   ” ورٍضٍٓ
عخ ٕ لاغًا ثً عٓ ُبعخ. وٕ٘ب رٌيِغ  ٍىوْ، وبعاصح آٔـبْ دزًّب ِٕوب

اٌمضٍـخ ِغمي ؤْ رعٍٓ عٓ عفَّزاب اٌيت وغَّؿزاب هلل وّب ثمـُ، ـةْ وبٔوا ليض  
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سِجو٘ب ٌَوؿؿ، ـمض ؿجمذ وسِجذ ٔفـياب هلل. ـىّيب ؤعيضَّ٘ب اهلل    
ٌٕفـٗ، ؤعضَّد ٌ٘ ٔفـاب ٌٗ!! ـّٓ ؤٍٓ رإرَاب ذتغح اٌجِٓ، وثِٕياب ليض   

ًٖ هلل!! ـةْ رمضَّؿذ هلل! واجلـض بْ رم َّ َ٘ى ضَّؽ اكزعً ٔبعًا، ـٖ ٍُغى ب
رـبءٌََِذ: وَؿ ٍىوْ يل ٘ظا؟ ـٍَؾ رلىَىًب ـَّب ٍموي ادلٖن ؤو عيضَ  
روضٍك، وٌىٕٗ ٌٍِت ادلؼٍض ِٓ ادلعغـخ ٌَىوْ جواهبب عٓ عًي ولٕبعخ. 

ِّ ؤْ ػلً ـَٗ عوح اهلل ثبعرَبح.  و٘ىظا ٕق ثبٌجِٓ اٌُعْظع
ًِّ ثلبعرٗ. ـٍّب لبي ذلب: و٘ىظا اؿزضعجذ ِغمي ا ٌمضٍـخ ادلَٖن ٌَى

ُّ ػٍُِه» َُ وهيبدجزٗ،  ، «اٌووػ اٌملً حي ادزوى عوح اٌمضاؿخ اٌغَِّد
ِّ اٌيت  ـىبْ مبضبثخ اٌجظعح آذلَخ اٌيت ؿىٕذ وَبهنب أّضوً. وؤِب لوح اٌعٍ
ظٍٍزاب، ـىبٔذ مبضبثخ احلٌٓ اّثوً ٌٖثٓ اٌودَض اٌظً ٔؼي ِٕٗ. و٘ىظا 

ٌيظٌه   «، وثبٌٌغوعح، ؤسظ اجلٌٕن ِٕظ ؿبعزٗ اّوىل امسٗ اّػيل: دزًّب
و٘ظا ٌَؾ رلغص اؿُ ؤو ٌمت، ثً  » َُلػً اثٓ اهللادلوٌوص ِِٕه فبٌملوً 

(. ـةْ وبْ لض 12:12)ٍو » ؤٔب واُة وادض «وَبْ بذلٌ ِٓ وَبْ بذلٌ: 
سغط ِٓ احلٌٓ آذلٌ، ـمض سغط واحلٌٓ ٕ ٍيؼاي ػلزوٍيٗ؛ وٌىيٓ    

ٌ٘ اِّغ ادلظً٘ ٌٕب دمًب، ّٔٗ ٍعوص ِغرفعًب وضلٓ ـَٗ ٌَجٍـٕب عٓ عوصرٗ 
 ؽلٌن ؤثَٗ.

ُّضٖ اٌيظً ؤدتيٗ    ػلىٌ ادلـَخ يف بصلًَ اٌمضٍؾ ٍودٕب عٓ دمَمخ جت
(، ويف 02:12)ٍيو  » ؤٔب ـَىُ «جبـضٖ اٌظً ؤسظٖ ِٓ اٌعظعاء، ـَموي: 

(، ويف 04:15و )ٍ» ؤٔب ـَاُ «(؛ وؤًٌٍب: 2:13)ٍو » اصجزوا يفَّ «ادلمبثً: 
(. ـىبْ ٘و هبدت ادلجبصعح 01:15)ٍو » ٌَىؤوا ُ٘ ؤًٌٍب ـَٕب «ادلمبثً: 

يف إحتبص ثبٓٔـبْ. وٌىٓ مبجغص ؤْ ارَّذض جبـضٔب دوٍٕب عٍي ادلمبثيً  
ٍِّّيٗ     ْْ هغٔب ـَٗ ِزذضٍٓ، واٌظً ؤوٍّٗ ٘يو ثبٕرٌيبع ٔى احلزٌّ، ؤ
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ذلٌ ٌَزذيض ثجليغٍزٕب،   ضلٓ ثبٓؽلبْ. ـبٌظً هٕعٗ ٘و جبّّود رٕبػٌٗ آ
ِٓ ٍآِ؛ بط ؤٔٗ ٕ ٍـزَِع ؤْ ؽلٕيع   َِ ُغدٗ ٌَىوْ دمًب ٌىً ثلغ، وً 

ًْ بيلَّ ٕ ُؤسغجٗ سبعجًب «ثلغًا ٍٍِت ِب ٌٗ ـَٗ:  ِٓ ٍُْمِج (. 15:4)ٍيو  » َِ
 :ًٕ َُِخ اٌغة.  «ٌمض إِٓذ اٌعظعاء هبظا، ـىبْ ذلب دب ـمبٌذ ِغمي: ٘وطا ؤٔب َؤ

 ، ـىبْ!(16:1)ٌو » ٌَىٓ يل وموٌه
َـّضد بؽلبْ بثغاَُ٘، وةثغاَُ٘  عهَّخ ٘ظٖ اٌعظعاء ثٕذ بثغاَُ٘ اٌيت ج

(. واٌعجَت ؤْ ادلوعيض  4:13)ره » آِٓ ثبٌغة ـذـجٗ ٌٗ ثغِّا «اٌظً 
 َّ اٌظً ُوِعَض ثٗ بثغاَُ٘ ٘و ٘و ٔفؾ اٌظً ُوعضد ثٗ اٌعظعاء ـإِٔذ، ـذ

 يف ؤدلبئاب طان اٌظً ثٗ رزجبعن وً ؤُِ اّعى ورزّّع.
٘ىظا وضلٓ ؤِبَ عواٍخ اٌمضٍؾ ٌولب، وثٍؽخ اٌعاض اٌميضمي يف ديواع   و

ًِّ لويخ بثغاَُ٘ ِيع اهلل  ضليٓ   -ادلٖن ِع اٌعظعاء، ٔلعغ ووإٕٔب ٔى
ـمبي  «وضلٓ عٍي ُثِعيض ؤعثعخ إٓؾ ؿٕخ )٘ظا ٔغاٖ ضلٓ اُْ(:  -اُِّ 

ُّجغٍايب   )بع » اٌيغة يل: ؤدـٕذ اٌغئٍب، ّين ؿب٘يغ عٍي وٍّييت 
ِٗ. «(. ٔعُ 10:1  (1:1)دت » ٍب عةُّ عٍّه يف وؿَ اٌـٌٕن ؤِدَِ
اوزت اٌغئٍب وأملاب عٍي اٌّواح ٌىٌ ٍيغوي لبعئايب. ّْ    «+ 

اٌغئٍب ثعض بىل ادلَعبص، ويف إٌابٍخ رزىٍُ وٕ رىظة، بْ روأيذ  
 (1و0:0)دت » ـبٔزهغ٘ب، ّهنب ؿزإٌب برَبًٔب وٕ رزإسغ.

 (7:1ثَ 0)» عٕض اٌغة وإٌؿ ؿٕخ!! ؤْ ٍوًِب وادضًا «وهخَّ اٌموي: 
 (:16-14:1)ٌو اجليء اٌضبٌش ِٓ اٌجشبهح:  جي.
ٍٓ يف شيُقىفزهب،  » :14:1 و٘ىما أٌُظبثبد َُٔجزه ٍ٘ أَؼًب ُؽْجًٍَ ثبث

 «.و٘نا ٘ى اٌشهو اٌَبكً ٌزٍه ادللػىح ػبلوًا



 - 13  -  

ٍٓ ٌلي اهلل» :15:1  «.ألٔٗ ٌٌُ شٌٍء غري  شلى
ِ ُخ اٌوة، ٌُىٓ يل ومىٌِه . فّؼيً  فمبٌذ ِومي: ٘ىما أٔب » :16:1 َأ

 «.ِٓ ػٕل٘ب ادلالن
وبٔذ ِغمي يف ٘ظٖ اٌـبعخ يف ؤكض احلبجخ بىل ؿٕض ٍـٕض بؽلبهنب ثبٌظً 
مسعزٗ واٌظً لبٌزٗ. و٘ىظا اؿزضعن ادلٖن، وؤعِيي اٌـيٕض وؤعِيي    
ادللوعح، ووإٔٗ ٍضعو٘ب ٕؿزؼاصح بؽلبهنب ِٓ اٌيت ؿجمزاب يف ٘ظٖ اٌيضعوح  

ع واٌفبئمخ عٍي اٌعمً. ووإٔٗ وبْ ٍـّع هود اٌعيظعاء يف  اٌعهَّخ اٌمض
 ،«ٌٌُ شٍء غري شلىيٓ ٌيلي اهلل  »لٍجاب، ؤ٘ظا شلىٓ؟ ـجبصع٘ب ٌٍزو: 

ـبٔزاذ ِغمي ِٓ ٔفـاب ولجٍذ اٌضعوح ثغِزاب ثٖ ـذين وٕ ؿيااي،   
وِفً اعرٌي ؤْ ٍٕبَ يف دٌٓ ؤثَٗ ثعض جاض عَٕؿ! ووبْ هبظا آطعبْ 

وعض آذلٌ دَؼ اٌزٕفَظ. ؤِب ٘ظا اٌظً لجٍزٗ اٌعيظعاء  دللَئخ اهلل ؤْ صسً اٌ
ـاو ٌَؾ ثبِّغ اذلٌن، ثً وٌَؾ يف اٌٍؽخ ِب ٍوؿ ٘وٌٗ وٕ عوعزٗ، وٕ 

 ٍموى ثلغ ؤْ ػلضص ؤثعبصٖ وهنبٍبرٗ:
ـمض ٔبٌذ بٔعبَ اهلل وؤعهُ وغاِخ ٔبذلب ثلغ، ووفي ؤْ فجبٌَٕجخ ذلب:  أ.

ِِّب ٕثٓ اهلل.  هبعد ُؤ
ـمض ُوزت ذلب عاض جضٍض ِيع اهلل، ٘يو عٍيي    جشوَخ: وثبٌَٕجخ ٌٍ ة.

ِـزوى اخَلٍْك اجلضٍض ثعَٕٗ. ـبٌظً ِْ احللب اٌجزويل ٘و آصَ اجلضٍض 
اٌظً ِٓ جـضٖ وصِٗ ؤسظٔب سٍمزٕب اجلضٍضح وإثٕبء هلل، ووعصٕب ـَيٗ  

 ِوُٕٕب اٌـّبوً.
اٌميضوؽ   «ـاو سـت ِب ِٔك ادلٖن: وثبٌَٕجخ ٌٍنٌ ُوٌل ِٕهب:  عي. 

ِّ ٍُضعي يف  » ٌوص ِِٕه ٍُضعي اثٓ اهللادلو و٘و ٍىوْ عهًَّب واثٓ اٌعٍ
اٌعبمل وثٌن إٌبؽ وّب ٘و يف اهلل إثيٓ اٌودَيض احملجيوة. ِيٓ     
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اٌغوح اٌمضؽ وِٓ اٌعظعاء اٌمضٍـخ ُوٌض، ليضوؽ ثيٖ عَيت وٕ    
ًَّ ؤْ ػلًّ سِبٍب اٌعبمل وٍٗ وؽلؼِّلاب عٍي اٌوٍَت ٌَفضً  سَِخ، ـزإ

ٍِّن ثين اٌلمبء، وٍموَ ٌَشٍك يف جـضٖ ثلغٍخ جضٍضح ادلـىؤخ وؼل
 هلل.

 ىَبهح اٌؼنهاء ٌَُٕجزهب أٌُظبثبد:
وبْ ٌفذ ٔهغ ادلٖن ٌٍعظعاء ؤْ ٔـَجزاب ٌ٘ ؤًٌٍب ُدجٍي يف كياغ٘ب  
اٌـبصؽ ٌزٍه ادلضعوح عبلغًا، بػلبًء واًذًب هغػلًب ٍٕجؽٌ ؤْ رزذمك ِٕيٗ  

 ثٕفـاب ٌظٌه:
بىل اجلجبي بىل ِضٍٕخ  ثَوػخاٍّبَ وط٘جذ ـمبِذ ِغمي يف رٍه  « :17:1

 » ٍاوطا
 » وصسٍذ ثَذ ػوغٍب وؿَّّذ عٍي ؤٌَوبثبد « :22:1
اعرىي اجليٌٕن يف ثِٕياب،   ٍالَ ِومي ـٍّب مسعذ ؤٌَوبثبد  « :21:1

 » واِزْد ؤٌَوبثبد ِٓ اٌغوح اٌمضؽ
وهغسذ ثوود عهَُ ولبٌذ: ِجبعويخ  ؤٔيِذ يف إٌـيبء     « :20:1

 » غح ثِِٕهوِجبعوخ  ٌ٘ ذت
ُّ عيب بيلَّ « :21:1  » ـّٓ ؤٍٓ يل ٘ظا، ؤْ رإٌب ُؤ
يف ُؤُطينَّ اعرىيي اجليٌٕن   ” طىد ٍالِه“ـاوطا دٌن هبع  « :22:1

 » ثبثزابط يف ثِين
ًِ اٌغة « :23:1  » ـِوىب ٌٍيت إِٓذ ؤْ ٍزُ ِب لًَ ذلب ِٓ ِلَج

، ـمض ٌمض ؤهبة ادلٖن احلمَمخ دَّٕب ؤودي ٌٍعظعاء ثؼٍبعح ؤٌَوبثبد
وبٔذ اٌعظعاء يف دبجخ كضٍضح وٍِذَّخ ٌٍؽبٍخ ؤْ رجوح ثـغِّ٘ب ِٕغؤح ِضٍاب 
دبػد ٔعّخ اٌمضٍغ، حتىٌ ذلب عٓ سّّهتيب اجلضٍيضح اٌييت مل ختزّّ٘يب     
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 ـمبِذ ِغمي يف رٍه اٍّبَ «عظعاء لَ. و٘ظا واًخ يف ؿٍون اٌعظعاء: 
عاء اذلبصئيخ  مل رعضَ اٌعيظ  » بىل اجلجبي بىل ِضٍٕخ ٍاوطاوم٘جذ ثَوػخ 

احملجوثخ عـمخ ٌٍـفغ ِٓ ؤلغثبء وؤهضلبء، ّْ اٌغدٍخ سًِنح وكبلخ ٌعظعاء 
ودض٘ب، ـاٌ ّعثعخ ؤٍبَ عٍي ؤلً رمضٍغ. وبْ اٌفغح واٌِجِلغ ؽلِْ لٍجاب 
وعوداب وٌ٘ رِفغ عٍي ججبي ٍاوطا اٌيت ِْ٘ب صاوص ؤثو٘يب ثويوٕرٗ   

 وجوٕرٗ وؤهواد ِؼِبعٖ.
ِّ  وبْ ٍٍؿُّ اٌعظعاء عػأ خ اٌمضاؿخ. ـبٌغوح ٍؽّغ ؤدلبء٘ب ولوح اٌعٍي

رهٍٍاب، مل رىٓ رضعً اٌعظعاء هبظا وٍٗ، وٌىٓ ٘ظا وٍٗ أىلؿ حلهيخ  
صسوذلب ثَذ ػوغٍب اٌىب٘ٓ، ـّجض اهلل ٕ ٍُشفيي واٌيغوح اٌميضؽ ٕ    

َّ ٍالِهب يف ُأمْ أٌُظبثبد، ٍُذجت.  ـجإح أزفي اجليٌٕن يف  فؼٕلِب ه
َـّذ ثبٌغوح ثِٓ ؤٌَوبثبد، ويف احلبي ا ٔىلؿ احلجبة عٓ وعَاب وؤد

اٌمضؽ ؽلْ وَبهنب ٌ٘، وؤصعوذ ؤْ اجلٌٕن يف ثِٕاب بظليب ٍياصً حتَيخ    
اٌفغدخ ٌٍمبئُ ؤِبِٗ يف ؤدلبء اٌعظعاء. وٕ٘ب هغسذ ؤٌَوبثبد ؤِمذ 

ِجبعوخ  ؤِٔذ يف إٌـبء )ؤوضغ ِٓ وً إٌـبء( وِجبعوخ  ٌ٘ ذتغح  «ثبٌٕجوَّح: 
َوبثبد ٌزغى اٌغة يف ؤدلبء اٌعظعاء، ويف احلبي وأفزخ وعٌ ؤٌ » ثِِٕه

ودـجذ ػٍبعهتب ذلب كغـًب ذلب ، ”أَ هيب“كعغد ثعٍو لبِخ اٌعظعاء ـضعزاب 
ِٓ ؤٍٓ يل  «وـغدخ ِْد وَبهنب، وثبٔـذبق اعزغـذ ثعٍو وغاِخ ِغمي: 

اٌييت ٘يٌ    m»thr toà kur…ou mou ¹» بيلَّ” ؤَ عيب“٘ظا ؤْ رإٌب 
، ؤً واٌضح آٌٗ! اٌيت ؤلغ٘يب رلّيع   QeotÒkoj ”اٌضَئوروووؽ“ثعَٕاب 

 َ.211ؤــؾ عمسًَب يف اٌىَٕـخ ؿٕخ 
و٘ىظا ثغئٍب ٔجوٍخ سبُفخ، ؤصعوذ ؤٌَوبثبد وً ِب لًَ ٌٍعظعاء ِٓ 

ًِ اهلل، ـِوَّثزاب:  ًِ اٌيغة »ِلَج « ـِوىب ٌٍيت إِٓذ ؤْ ٍزُ ِب لًَ ذلب ِٓ ِلَج
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بٌغوح اٌمضؽ، ؤِميذ  وبٕٔب ٔزعجَّت بْ وبٔذ ؤٌَوبثبد وٌ٘ شلزٍئخ ث
ُّ هيب“ثبٌٕجوح ِٔمًب واعًَب هبدًَب ثإْ اٌعظعاء ٌ٘   -ؤً واٌيضح آٌيٗ   ” ُأ

وُوَّثزاب ـوق رتَع إٌـبء، ـىَؿ ٕ رِوِّهبيب اٌىَٕـيخ    -اٌضَئوروووؽ 
ؤً واٌضح آٌٗ؟ ُوثبِن ” ُؤَ عيب“وٍاب؟ ووَؿ رضعو٘ب ثؽًن ٌمجاب وي 

اٌيت مل رىؿ لَ عٓ اٌزـجَخ ٌٍعظعاء ؤٍزاب اٌىَٕـخ اٌمجَِخ اّعصوطوـَخ 
 اٌضَئوروووؽ اًٌٍَ وإٌابع ووً اٍّبَ ِٕظ اٌض٘غ وبىل هنبٍخ اٌض٘وع.

ِٓ ؤٍٓ يل ٘ظا ؤْ رإٌب ُؤَ »وِب ؤْ ِٔمذ ؤٌَوبثبد ثبٌغوح رِوٍجاب: 
دىت أفعٍذ اٌمضٍـخ اٌعظعاء ِغمي وـزذذ ـب٘ب رـجِّخ اهلل ثةذلبَ « عيب بيلَّ
 إٌجوَّح:
 ٔفٍَ اٌوة، ورجزهظ هوؽٍ ثبهلل سلٍِّظٍ، رؼظُِّ+ »

ِٗ. فهىما ِٕن اِْ مجُغ األعُبي رطىِّثين، ِ ِز  ألٔٗ ٔظو إىل ارؼبع َأ
 ألْ اٌملَو طٕغ يب ػظبئُ، وامسٗ للوً،
 وهمحزٗ إىل عًُ األعُبي ٌٍنَٓ َزَّمىٔٗ.

 طٕغ لىح ثنهاػٗ. شزَّذ ادلَزىَّّٓ ثفىو لٍىهبُ.
 فغ ادلزؼؼني.أٔيي األػيَّاء ػٓ اٌىواٍٍ وه

 أشجغ اجلُبع فرياد وطو  األغُٕبء فبهغني.
 ػ ؼ ل  إٍوائًُ فزبٖ ٌُنوو همحخ،

 (33-24:1)ٌو  «وّب وَُّ آثبءٔب إلثواُُ٘ ؤٍَٗ إىل األثل.
عظعاء ثبٌغوح، ؤٔلضد ٔلَض٘ب وي  زات لٍت ٌا ٔعُ، آسغ ”. ٔجَُّخ“عٕضِب ٌا

عاض اجلضٍض ل مضمي وؤوي ؤٔجَبء ٌا عاض ٌا عاض ٔجَخ يف ٌا بُجخ. ـّب ِٓ ٔجَخ ؤو ٔيب يف ٌا
ِّ ِضً ِب  عٍ ضائُ ولوح ٌا مضؽ ٌا غوح ٌا ٕعّخ ودٍوي ٌا زمضٍؾ وٌا مضمي ٔبي ِٓ ٌا ٌا
ٔجَييبء جبٍّزيياب مل حتزييِو    عييظعاء، ثييً ووييً ُؽّييخ ّا ٔبٌييذ ٌا
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 وٌو ثفىغ٘ب ِب ادزورٗ اٌعظعاء يف ؤدلبئاب ِزجـضًا!!
عٍي لَضبعح إٌعّخ،  وٕ٘ب ّوي ِغح ٔـّع ٔلَض اٌفغح ِٓ بٍمبع اٌغوح

ثفُ عظعاء ادلـَخ. ـٍَؾ ِٓ ـغاغ وٕ ٘و اجزابص ؤْ رعهُِّ اٌغةَّ ٔفيُؾ  
اٌعظعاء، ـاو حتوًَ دبهً. ـبٌعهَُ واٌفغٍض يف عهّزٗ ػلزيً َ٘ىٍياب   
وٌٍجَ ـىغ٘ب وػلغِّن ٌـبهنب، وٌ٘ رعهِّّٗ ٌَؾ ثبٌىًَ اٌجلغً ؤو ثمضعح 

ٓ عهّخ ِب هٕع ـَاب رعهِّّٗ آٔـبْ، ثً ّْ اٌمضٍغ هٕع هبب عهبئُ. ـّ
يف طارٗ، وٌ٘ ٕ رٌَؿ عٍَٗ وٕ ٌٗ ِٓ عٕض٘ب كَئًب، ثً ِٓ عهّخ ٔعّزٗ 
ِٓ طا    َِي ِٓ طا اٌظً ؽلٕعاب ِٓ ؤْ رعهِّيُ؟ و َّ ؤسظد وٌعهّخ ٔفـٗ رغص. ـ
اٌظً ٍـزىضغ عٍَاب اٌزـجَخ ثبٌغوح، واٌظً رـجِّذٗ اٌـّواد ويبئٓ يف  

 ؤدلبئاب؟
ًٖ، ثً ٘و رتغح ٔبع  ؤِب اثزابجاب ثبٌغوح ـٍَؾ ٘و وًِٖب وٕ ٘و رغرَ

اهلل ادلزمضح يف لٍجاب، اكزعٍذ ٔفـاب هبيب اثزابجيًب وّغوجيخ سيٖم  
اِزِزاب ٌزوًن ـوق وً ِب يف اجلـض واٌضَٔب ورغثُّن اّعيضاء! و٘يوطا   

اثزهغٍ »ػوغٍب إٌيب ٍغا٘ب ِٓ عٍي ُثِعض وٍعؼػ اثزابجاب ِغاد وِغاد: 
ا٘زفٍ َب ثٕذ أوهشٍُُ. ٘يىما ٍِىيه َيأ     علًا َب اثٕخ طهُىْ، 

ِّ عٓ ارٌبع 7:7)ػن « إٌُِه... (. ومل رغرِز عٌن اٌعظعاء إٌبظغح بىل اٌعٍ
ٔفـاب وثَزاب وعلًنهتب، وعِذ ثجوغ٘ب يف عئٍخ ٔجوٍيخ شلزيضَّح، ـغؤرٕيب    
واّجَبي اُرَخ ثعضٔب ِٔوِّة ثِٕاب اٌيت زتٍذ عة اجملض، واٌضضٌٍن اٌٍزٌن 

ًٖ يف ادلاض، ؤفـاب وعوداب واجلـض، ٘ظا اٌظً ِٕٗ رٕيبػي   ؤعًعزبٖ ُف
َّ ثميوح طعاعَيٗ هيٕع     َّض. ولبٌذ وٌ٘ ٕ رغى وَؿ: ب ِـغوعًا وجت
اٌمواد، وثٕفشخ كفزَٗ كزذ ادلـزىٍّّٓ، ومبورٗ ؤٔيؼي اّعيؼاء عيٓ    
اٌىغاؿٌ، وثمَبِزٗ عـع ادلزٌعٌن! ِٓ جـضٖ ادلىـوع ؤكجع جَبع اٌغوح 
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ؼَٕبء ثظواهتُ واٌضَٔب هغـاُ ـيبعؼٌن! عـيع عؤؽ   خبًناد اٌـّبء، واّ
 بؿغائًَ دجَجٗ ودمَّك وعض بثغاَُ٘ سٍٍَٗ!

 ـّب ِٓ ِٕلض ِٓ وً ادلٕلضٍٓ ثٍػ لبِزاب، ٕ ِٓ لجً وٕ ِٓ ثعض!
 » ـّىضذ ِغمي عٕض٘ب ضلو صٖصخ ؤكاغ، ٍب عجعذ بىل ثَزاب «+ 

 ادلَٖص(.)بىل ٕ٘ب رٕزاٌ اٌجلبعح سـت بصلًَ اٌمضٍؾ ٌولب ٍزجعاب 
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 ادلُالك                      صبًُٔب:

ololo 
 

 

 ِملِيخ
عبصد اٌعظعاء اٌمضٍـخ ِغمي ِٓ عٕض ؤٌَوبثبد ثعض صٖصخ ؤكاغ ثوذجخ 
عـمزاب دىت اجلًٍَ، عًٍّب ثإْ اٌعظعاء وبٔذ لض رمجٍَّذ احلًّ آذلٌ حلهخ 

ِّ ُر «لوي ادلٖن ذلب:  ُّ عٍَِه، ولوح اٌعٍ )ٌيو  » هٍٍيهِ اٌغوح اٌمضؽ ػل
َُِخ اٌغة. ٌيَىٓ يل   «(، وعصَّد اٌعظعاء ثعض إؿزفـبع: 13:1 ٘وطا ؤٔب َؤ

(، مبعىن ؤهنب عٕض عوصهتب صسٍذ ثَذ ٍوؿؿ و٘يٌ  16:1)ٌو » وموٌه
دبًِ وعِٖبد احلًّ آذلٌ ثبصٍخ عٍَاب! وٕ٘ب ٍزٍمفٕب بصلًَ اٌمضٍؾ ِىت 

ًِّ وادلاوِّض ٌٍذ ًّ آذلٌ ثبٌغوح اٌمضؽ ٌَىًّ ٌٕب إؿزعْٖ آذلٌ ادلى
 ٌِبـًب بٌَٗ اؿُ ادلوٌوص:

ُّٗ سلِوثخ ٌَوؿؿ، لجً ؤْ غلزّعيب  دلب وبٔذ  «+  ُوِجيَضد   -ِغمي ُؤ
ـَوؿؿ عجٍاب بط وبْ ثبعِّا، ومل ٍليإ   -ُدِجٍَي ِٓ اٌغوح اٌمضؽ 

َ٘ب، ؤعاص ختٍَزاب ؿغِّا!! وٌىٓ ـَّب ٘و ِزفىِّيغ يف ٘يظٖ    ؤْ ٍُِلِاَغ
ًٖ: ٍب ٍوؿؿ اثيٓ  اِّوع، بطا ِٖن اٌغ ة لض ظاغ ٌٗ يف ُدٍُ لبئ

ًَ ثٗ ـَاب ٘يو   صاوص، ٕ ختؿ ؤْ رإسظ ِغمي اِغؤره، ّْ اٌظً ُدِج
ِٓ اٌغوح اٌمضؽ. ــزٍض اثًٕب ورضعو امسٗ ٍـوع، ّٔٗ ؼلٍِّن كعجٗ 

 (01-16:1)ِذ » ِٓ فطبَبُ٘.
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 ، ٍعين ؤْ ٍزمضََّ بىل اجملّع ثٍِت ـهِّ اخلِوثخ اٌيت”ٍلاغ٘ب“ولوٌٗ: 
وبٔذ عٕض اٌَاوص مبضبثخ اٌِٖق اٌظً ٍزغرَّت عٍَٗ اٌغَّجُ بْ وبْ ثـجت 
عٍخ. وٕ٘ب رٍمفٗ ادلٖن ثةعْٖ زتٍاب ِٓ اٌغوح اٌمضؽ، وًغوعح اٌمَيبَ  

 ثةجغاء عمض اٌؼواط اٌلىٌٍ.
 اٌزىٍّخ ِٓ بصلًَ اٌمضٍؾ ٌولب.

ويف رٍه األَبَ طله أِو ِٓ ُأوُغَُطٌ لُظو ثأْ َُىز ز يت  » :1:0ٌو 
 «.ادلَىىٔخ وً

ولجً ؤْ ٔإٌب عٍي اٌلغح واٌزعٍَك عٍي ٘ظٖ اٍُخ ٕٔجٗ ط٘ٓ اٌمبعت ؤْ 
ٍُِاُ ثضؤ ٕ٘ب ٍُضِسً لوخ َِٖص ادلـَخ  اٌمضٍؾ ٌولب، و٘و ُجَت وِاعر 

اٌعبَ واٌعٍين، بط هبيظا  ” ادلـىؤخ“يف عّك اٌزبعٍز، وؤً ربعٍز؟ ربعٍز 
د اٌعيبمل ادليضين   اِّغ آِّّاُوعً رـجًَّ ٍوؿؿ وِعٗ ِغمي يف ؿجٖ

ًِ ٍـوع عمسًَب ومبواـمخ ادلٖن. وٕ٘ب ٔعجت ِيٓ اٌزيضثًن    ثبعزجبععلب ؤثو
آذلٌ ادلزَمٓ، وَؿ ؿشَّغ اهلل احلواصس وؤسٌع ربعٍز اٌعبمل ٌَـجًَّ َِٖص 
ادلـَخ يف ؿجٖد ؤعهُ صوٌخ!! بط ؤهجخ اٌعبمل ٍاعَّر ِٕظ طٌه اٌَيوَ  

وٕ٘ب ٔضعو: ٌَذ اٌظٍٓ ؽلجِّيضوْ   ”.ثعض ادلَٖص“ ”.A.D“دلَٖص ادلـَخ: 
ِـَخ اٌزبعٍز ؤْ ٍِإُئوا اٌغؤؽ ذلظا اٌزضثًن آذلٌ احملىُ واٌفغٍض. ـيةْ  
ؤوؼـِؾ لَوغ ٌَؾ ِٓ طارٗ وسَبٌٗ ؤِغ ثبٕوززبة ادلـىوين اٌعبَ، ثً 
٘و عًّ اهلل اٌظً عٍي ؤؿبؿٗ ُوٌض لَوغ ولبِذ عوِب! ـةْ وبْ ِٕيظ  

ِٓ  دىت” ؤدت اهلل اٌعبمل“ «اّػي:  َِ ثظي اثٕٗ اٌودَض، ٌىٌ ٕ ٍاٍه وً 
(؛ بطْ، ـٍَـزعض اٌعيبمل  14:1)ٍو » ٍآِ ثٗ، ثً رىوْ ٌٗ احلَبح اّثضٍخ

ٌضسوي ادلشٍِّن وٍـجًِّ ٌٗ ٍوَ صسوٌٗ يف ؤـشغ ؿجٖرٗ، زليضِّصًا ٍيوَ   
ِييَٖصٖ. وبْ وييبْ ثـييجت بعلييبي ادلـييجٌٍِّن وادليياعسٌن    
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ولب عًّ وً ِب يف اؿيزِبعزٗ ؤْ  ربٖ ِٕاُ حتضٍض اٌَوَ، ؼًن ؤْ اٌمضٍؾ ٌ
ػلضِّصٖ عٍي ؤلغة ؿٕخ سـت إوززبة اٌعبَ، ٍب ِغح ؤسغى ؿجًَّ ثيضء  

)ٌو » ؿٕخ...ضلى صالصني ودلب اثزضؤ ٍـوع )ؼلضَ( وبْ ٌٗ  «سضِخ ادلـَخ: 
01:1) 

ً  » :0:0ٌو  وايل  (0)و٘نا االوززبة األوي عوي إم ويبْ وريَُٕيى
 «.ٍىهَخ

ٕخ ٌزذضص ػِبْ إوززبة، ـجعٍيٗ اّوي  ٕ٘ب ٍعٌِ اٌمضٍؾ ٌولب لغٍ
ٌََّؼٖ عٓ ؤً اوززبة آسغ ؼًن عمسٌ ؿجك ؤْ هضع ؤو ؤً اوززبة آسغ 

. ٍب ػاص دتََؼٖ ثظوغ وًنٍَٕوؽ ؤٔٗ وبْ ولزاب واًٌَب عٍي (1)جبء ثعض طٌه
ُِضلِّمًب يف حتضٍض ٘يظا اٌؼِيبْ.    ؿوعٍخ. بىل ٘ظا احلض وبْ اٌمضٍؾ ٌولب 

عٓ ـاُ لوض اٌمضٍؾ ٌوليب؛  أواًل: ضصوْ: وٌْؿؿ ؤسفك ادلاعسوْ احمل
عٓ اٌوهوي بىل ثاعح ٘ظا اٌزذضٍض ادلزمٓ. ووً ٘يظا وؼيغى   وصبًُٔب: 

 اٌمضٍؾ ٌولب اذلبَ ؤْ ػلضص ٘ظا اٌَوَ ادلمضؽ ادلجبعن.
فن٘ت اجلُّغ ٌُُىززجىا، وً واؽل إىل ِلَٕزيٗ. فظيؼل   » :2و1:0ٌو 

هىكَخ، َىٍف أَؼًب ِٓ اجلًٍُ ِٓ ِلَٕخ إٌبطوح إىل اٌُ
إىل ِلَٕخ كاوك اٌيت ُرلػً ثُذ حلُ، ٌىىٔٗ ِيٓ ثُيذ   

 «.كاوك وػشريرٗ

                                                                 
ًٖ عوِبًَٔب ؿيٕخ  Pubilius Sulpicius Quiriniusوًنٍَٕوؽ ٘و  (0) ق.َ،  10. رعََّٓ لٕو

ثعض ادلَٖص، وِبد  7-4ق.َ؛ واٌضبَٔخ، ِٓ  2-4وعٍخ ِغرٌن: اّوىل، ِٓ ؿٕخ ورعََّٓ واًٌَب عٍي ؿ
 ثعض ادلَٖص. 01ؿٕخ 

ثعض ٘ظا لبَ ٍاوطا اجلٍٍَيٌ يف  »( عٓ اوززبة آسغ: 15:3وضلٓ ٔمغؤ يف ؿفغ اّعّبي ) (1)
 «.ؤٍبَ إوززبة وؤػاغ وعاءٖ كعجًب ؼفًنًا



 - 22  -  

ٕ٘ب رٌبـغ اٌعٍّبء ٌَذضِّصوا وً اٌهغوؾ واّؿيجبة اٌييت َديَضِد    
ثبِّّٓاُوع ٓهضاع ٘ظا اِّغ ثبٕوززبة. وٍعوػين ٕ٘ب ادلىبْ، وٍعيوػ  

ُّؿجًِّ ٌٗ ؤسبس ِب ٍمغة ِٓ علغٍ ٓ عبدليًب  اٌمبعت اٌمضعح عٍي ادلزبثعخ 
ِٓ ؤلوى عٍّبء اٌزبعٍز واٌىزبة ادلمضؽ، وٌىٓ ؽلىٓ ٌٍمبعت اٌغجيوع  
بىل وزبة اٌعبمل ٘واعص ِبعكبي يف وزبثٗ ٌلغح بصلًَ اٌمضٍؾ ٌوليب م  

ٍَّع عٍي رلغص ؤمسبء وؤسبس ٘إء اٌعٍّبء. 122 ٌَ 
ٔـزشٍن ِٓ طٌه: ؤْ آِّّاُوع ؤهضع ٘ظا اِّغ ثبٕوززبة ٌَىوْ 

 ً اّعاًٌ اٌيت حتذ ؿٍِبٔٗ. واٌـجت اّؿبؿٌ ٘و بصاعحعبًِب وٍلًّ و
ورغرَت ؿَبؿخ آِّّاُوعٍخ ورمٌٕن اٌٌغائت. ؤِب خبووم ط٘بة ويً  
وادض بىل ِضٍٕزٗ، ـىبْ ًًّٕب ٌَـجًِّ يف ؿيجٖد اٌضوٌيخ ؤِٖويٗ    

 وسلووبرٗ حتذ بكغاؾ احلىبَ.
 ( ؤْ ٍوؿؿ أٍِيك بىل 2:0وٌىٓ ٍاوِّض اٌمضٍؾ ٌولب ٕ٘ب يف اٍُخ )

وٕ٘ب بكبعح طوَيخ ؤْ   » ٌىؤٗ ِٓ ثَذ صاوص وعلًنرٗ «ِضٍٕخ ثَذ حلُ: 
أطجؼ َِيئىاًل  ٍوؿؿ ؤصعن ثبٌغوح وِٓ ِٖثـبد بعْٖ ادلٖن ؤٔٗ لض 

” ادلقِّيض “أِبَ اهلل واٌزبهَـ ػٓ ػىكح اٌؼنهاء ِغ اثٕهب ادلٕزظو، و٘ى 
، ٌُىٌل هعبء وً اٌُهىك واٌؼبمل إىل ِلَٕخ أثُٗ كاوك، ثُذ حلُ اٌُهىكَخ

اِّغ اٌظً جعٍٗ ػلًّ فُهب ؽَت إٌجىاد وؽَت هعبء وً اٌُهىك، 
َّ وثغوخ عدٍخ اٌعظعاء اٌـغٍعخ وٌ٘ دبًِ يف كاغ٘ب اّسًن ٌَزُ َِٖص  ٘
اٌِفً يف ِضٍٕخ ثَذ حلُ ِاّب وٍَّفٗ ِٓ جاض وسلبُغ، واصمًب ؤْ اِّيغ  

َبَ هبيظٖ  ؼلن اهلل و٘و اٌظً ؿَعوٌٗ. ذلظا وبْ ٍوؿؿ ؿغٍع احلغوخ ٌٍم
ادلشبُغح ؼًن ََّ٘بة، بط مل ٍىٓ صاـعاب إوززبة ثبٌٕـجخ ٌٕفـٗ، وٌىيٓ  

ًٖ دلَٖص  ادلشٍِّن يف ِضٍٕخ صاوص ؤثَٗ. و٘ظا ٘و ؿيغ  ” ٍـوع“ثبّوضغ رـجَ
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اٌغص عٍي اٌظٍٓ ٍعزغًوْ وَؿ ٍإسظ ِعٗ اٌعظعاء وغللِّّاب ِلمخ ٘يظا  
ب اِغؤرٗ؟ عًٍّب ثيإْ  اٌـفغ اخلِغ وٌ٘ رلغص سلِوثخ ٌٗ وٌَـذ زلـوثخ ؤهن

ادلٖن وٍَّفٗ عمسًَب ثإْ ؽلضً ٔفـٗ ؤثًب ٌٍِفً عٕضِب ؤِغٖ ؤْ ٍإسظ اٌعيظعاء  
احلبًِ وٌ٘ سلِوثخ اِغؤح ٌٗ عمسًَب، طٌه سـت اهلل، ٌَزوضَّى ؤِبَ اٌعبمل 
ثإٔٗ عجً ِغمي وؤثو اٌوٌض!! و٘ىظا رـجًَّ، و٘ىظا عبف! و٘ظا ٘و ؿغُّ 

ّغاع ؤْ ٍوؿؿ وبْ عجً ِغمي، ووبْ ثبٌزبيل اٌغص عٍي ِطوغ آصلًَ ثبؿز
 ودـت ؤِغ ادلٖن، ؤثًب ٌٍّـَخ ؤِبَ اٌعبمل.

هبظا رهاغ لوخ َِٖص ادلـَخ ثإؿغاع٘ب ؤهنب حتًّ وً ؤؿيغاع دَبريٗ   
وؤلواٌٗ وؤعّبٌٗ وسبهخ اٌٖ٘ورَخ ِٕاب، ـىً اّؿئٍخ وادلأسظ وإٔزمبصاد 

وؤعّبٌيٗ رعيوص ؤؿبؿيًب بىل    اٌيت ؼلوى ـَاب إٌمبص ثبٌٕـجخ حلَبح ادلـَخ 
 جاٍاُ سمبئك ادلَٖص.

 «.ٌُُىززت ِغ ِومي اِوأرٗ ادلقطىثخ وٍ٘ ُؽْجًٍَ» :3:0ٌو 
ٕ٘ب ٍىلؿ اٌمضٍؾ ٌولب ؤعلَخ ٘ظا إوززبة اٌمووى ثبٌٕـجخ دليَٖص  
ادلـَخ، ووْ ٍوؿؿ ؿَُـجًَّ عمسًَب ؤٔٗ عجً ِغمي، وثبٌزبيل ؤٌة ٌٍِفيً  

رـجًَ ؿٕخ َِٖص ادلـَخ عمسًَب وثبٌضعجخ  ٍـوع. وٕ٘ب اٌزغوَؼ والع عٍي
؟ ـىّب ؿجك ولٍٕيب بٔيٗ رإوَّيض     اّوىل. واُْ وَؿ ٔجٍػ بىل ٘ظٖ اٌـٕخ

ٌٍّاعسٌن ادللزؽٌٍن ثموخ َِٖص ادلـَخ ؤٔٗ ُوٌض يف ؤٍبَ دىُ ٘يًنوصؽ  
 يف أَبَ ٘ريوكً ادلٍيه ودلب ُوٌض ٍـوع يف ثَذ حلُ اٌَاوصٍخ  «اٌىجًن: 

ق.َ، وويبْ   4ود ً٘نوصؽ لض رـجًَّ ؿٕخ (. ـةْ وبْ 1:0ِ)ِذ »
 2-4وًنٍَٕوؽ لض روٌَّي عٍي ؿوعٍخ ِغرٌن، اّوىل ِٕاب وبٔيذ ؿيٕخ   

ق.َ. ـجاظا اؿزِبع اٌمضٍؾ ٌولب ؤْ ػلوغ ربعٍز َِٖص ادلـَخ ثضليخ بىل  
ق.َ. ولض ُؤًَؿ ِٓ اّسبس واٌّّاٌ٘ن اٌيت دتيذ   2-4ؤلغة ؿٕخ ثٌن 
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وجٍغ وػِٖئٗ، ؤْ ظاوع إٌجُ اٌعهيَُ  ثواؿِخ عٍّبء اٌفٍه اٌىجبع ِضً 
يف اٌـّبء مبٖدهخ عٍّبء اٌفٍه اٌىٍضأٌَن اٌظٍٓ ُصعوا ثبجملوؽ، ؤِىيٓ  

-4عهض حتغوبرٗ اٌضبثزخ، واٌزإوُّض ِٓ ظاوعٖ يف ٔفؾ ٘ظا اٌزبعٍز ؤً ِٓ 
 -ق.َ. ـٍيو عجعٕب بىل ٔجيوح ثٍعبَ خبووم ظاوع وووت ٍعموة  2

اٌفٍىٌَن صاسٍخ دزًّب يف هيَُّ حتمَيك   ٔغى ؤْ دـبثبد  -صلُ ادلـََّب 
ؤعاٖ وٌىٓ ٌَؾ اُْ، ُؤثوغٖ وٌىٓ ٌَؾ لغٍجيًب. ٍيّّػ    «إٌجوح بصلًٍََب: 

 (15:02)عضص » ِٓ ٍعموة، وٍموَ لٌَت ِٓ بؿغائًَ... (2)وووت
 «.وثُّٕب مهب ٕ٘بن دتَّذ أَبِهب ٌزٍل» :4:0ٌو 

مضٍـيخ  بْ اٌمبعت ٌَىبص رٕذجؾ ؤٔفبؿٗ وَؿ عّّد ٘ظٖ اٌعظعاء اٌ
ًٖ ِٓ إٌبهغح بىل ثَذ حلُ يف ؤعى وعغح وٌ٘ يف ؤٍبِاب اّسًنح؟  72 َِ

وٌىٓ ِٓ ؤَِؼ هفبد وبرت ٘ظٖ اٌموخ ؤً اٌمضٍؾ ٌولب، ثً ِٓ ؤَِيؼ  
هفبد ٍوؿؿ، وثبٌزبيل اٌعظعاء، وثبٌزبيل آصلًَ، ٘ظٖ اٌؽٌٖخ ِٓ اٌـغٍَّخ 

ادلٍَئخ ثبّعبجَت، اٌيت ٍٍفاب اٌوّذ اٌعَّك ثبٌٕـجخ ذلظٖ احلواصس اجلـبَ 
َّ ؤْ ٍزظعع آٔـبْ ؤًٌٍب ثبٌوّّ يف اجلغً  وٌَؾ بػاء ٘ظا اٌـغص ادلاَت ب
وعاء حتمَك ٘ظٖ احلواصس، وثبٌوّذ ٌعَّٗ ٍجٍػ اٌـغَّ. ـٕذٓ ثوضص لويخ  

 ! مسبوٍخ ؤكشبهاب لضٍـوْ وِٖئىخ ولواد ـٍىَخ ِـشَّغح
َّطزٗ وأػغؼزٗ يف » :5:0ٌو  ادلنوك، إم مل َىٓ فىٌلد اثٕهب اٌجىو ول

 «.ذلّب ِىِػغل يف ادلٕيي

                                                                 
سـيت دـيبثبد وجٍيغ يف ِضٍيش     و٘و رلّوعخ اٌىواوت اٌضٖصخ اٌيت اجزّعيذ   (2)

 ، ـبرَّذضد ؤٔواع٘ب ِعًب، ووبْ دلعبهنب كضٍضًا.”اٌـّىخ“
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لٍيب عٍي ٘ظٖ اَّ اٌودَضح، وَؿ ادزٍّذ ادلشبى ودض٘ب؟ وَيؿ  
َِّزٗ وٌ٘ ِٕاووخ اٌموى؟ ِبطا كيغثذ   اؿزمجٍذ اٌِفً ثَضٍاب؟ وَؿ ل
َْ ٍب ٔـبء اٌعبدلٌن عٍي ُؤَ ادلشٍِّن، وُ عبٔذ؟ ووُ  وِبطا ؤوٍذ؟ اكَاِض

ض ؤْ اٌغدٍخ اٌلبلخ طاد اّعثعيخ اٍّيبَ   رـزذك اٌزّجَض؟ عؼائٌ اٌودَ
ٍَّزاب دلعؤخ  ًٖ ؿاٍَّذ اٌوًع سـت سّّح ؤهذبة اٌزوٌَض وؤ واٌزـعٌن َِ

 ِٖئىَخ، وُؤسفَذ عٓ آصلًَ ٌَؼصاص عِفٕب عٍَاب ودجُّٕب ذلب.
ٔوع بعْٖ  «ادلوعوص عجبء وً اٌض٘وع ” ادلـََّب“و٘ىظا اؿزمجً اٌعبمل 
( يف ِظوص ٌٍجابئُ. وٍجيضو ؤْ  10:0)ٌو » ائًٌَُِْ، ورلضًا ٌلعجه بؿغ

يف ٘ظا رعًَن كضٍض ٓؿغائًَ، ووْ ادلـَخ لض اؿزإِٓ اٌجابئُ عٍي دَبرٗ 
امسعٌ ؤٍزاب اٌـّواد وَؤهؽٌ ؤٍزاب اّعى،  «ومل ٍـزإِٓ ثَذ ٍعموة: 

َّ. اٌضوع ٍعغؾ  ّْ اٌغة ٍزىٍُ. عثََُّذ ثٌٕن ؤلَّإهتُ، ؤِب ُ٘ ـعووا عٍ
 ع ِعٍؿ هبدجٗ، ؤِب بؿغائًَ ـٖ ٍعغؾ، كيعيب ٕ ٍفايُ.  لبَٔٗ واحلّب

 (1و0:1)بف »
ـايظا   » prwtÒtokonـوٌضد اثٕاب اٌجىغ  «ولوي اٌمضٍؾ ٌولب ٕ٘ب 

سـت اٌفىغ اٌَاوصً ٍعين ـبرخ عدُ. واٌزضلَك ٕ٘ب عٍيي بجيغاءاد   
اٌزِاًن اٌيت ؤوهي هبب إٌبِوُؽ اٌواٌضَح ِٓ جاخ اٌزِاًن اٌظً ؤدتَّزٗ سـت 

االثٓ اٌجىيو ٌزىوََيٗ هلل   صلًَ. وّب ؤٔٗ ٍزذزَُّ بجغاء ُموؽ عٍي آ
اٌجىو ٌٗ ادليرياس،  (. عًٍّب ثإْ 17:12؛ 10:11)سغ حبَت إٌبِىً 

فهى واهس ٌلاوك ؽزًّب. فهى، إمْ، وثبٌؼووهح، طبؽت شلٍىيخ كاوك  
وٍعَِٗ اٌغة آٌٗ وغؿٌ صاوص ؤثَٗ، وؽلٍه  «ؤثَٗ وموي ادلٖن ٌٍعظعاء: 

(. 11و10:1)ٌيو  » ٍعموة بىل اّثض، وٕ ٍىوْ دلٍىٗ هنبٍيخ عٍي ثَذ 
« اثٕيهب اٌجىيو  »وثبٌزبيل ـاو ادلـََّب!! ٘ظا ٘و اٌموض آذلٌ ِٓ لوٌٗ: 
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 (.1:01ؤً 0، 05:1ًِ 0)أهغ: 
َ( 132) (3)ٍموي اٌزمٍَض اٌىٕـٌ عٍي ٌـبْ اٌمضٍؾ اٌلاَض ٍوؿزٌن

َّّب وهٍٗ ِٓ اٌزمٍَض اّلضَ، بْ ٍوؿؿ وِعٗ اٌمض ٍـخ ِغمي دلب ثٍؽب ثَذ ع
حلُ مل ٍىٓ ذلّب ـَاب ؤدض، بط وبٔب لض اؿزوُٕب إٌبهغح ِٕظ ػِٓ ثعَيض.  

)و٘و اٌٍووبٔضح اٌغٍفَخ  katalÚmatiـبرَّجاب بىل اخلبْ )ادلٕؼي ؤو إٌُُؼي( 
اٌيت رـزمجً ادلـبـغٍٓ ِع صواهبُ(. ـٍّب مل غلضا يف ادلٕؼي ِىبًٔب اٌزجإا بىل 

وثبرب ـَاب. وٕ٘يبن   -واٌيت وبٔذ سلووخ ٌٍضواة  -ادلٍذمخ ” ادلؽبعح“
َِّيخ       َِّزيٗ وؤًيجعزٗ يف ادليظوص. وٍعيوص اٌع وٌضد اثٕاب اٌجىغ ول

َ(، وٍىغع ٔفؾ اٌموخ وّب اؿيزٍّاب ٘يو   032-163) (4)ؤوعغلبٔوؽ
اُسغ ِٓ اٌزمٍَض. ـاٌ دمَمخ ِزضاوٌخ يف اٌىَٕـخ ِٕظ اٌجيضء. وٍميوي   

َِّٖخ ـبعع اٌمضٍؾ ٍوؿزٌن وبٔذ ٘يظٖ ادلؽيبعح ِيؼاعًا    بٔٗ يف ؤٍبَ  (5)اٌع
ثبعزجبع٘ب ِىبْ َِٖص ادلـَخ. ولض كَضد ادلٍىخ َٖ٘ٔخ وَٕـخ ـوق ٘ظا 

َ. وثعض٘ب ثمًٍَ لبَ آِّّاُيوع جوؿيزََٕبْ   112ادلىبْ ادلمضؽ ؿٕخ 
َ( وثىن وبرضعائَخ وّّى عٍي ٘ظا ادلىبْ، وٍُمبي 341-261) (6)اّوي

َِّيخ ٍيوالَُ    بْ اٌىَٕـخ احلبٌَخ ٌ٘ ثمبٍب ٘ب ُؤعَض رغَِّاب. وٍاوِّيض اٌع

                                                                 
(3) Justin, Contra Trypho 78:4. 

(4) Origen, Contra Celsus 1:15. 

(5) Farrer, Life of Jesus, ad loc. 

 َ يف عوِب وؿٕخ132ِعغوؾ ؤْ ؤوي عَض َِٖص )وغٍـّبؽ( ادزفً ثٗ اٌعبمل وبْ ؿٕخ  (6)
َ يف اٌمـََِِٕٕخ. ؤِب يف ِوغ ـىبٔذ وظٍَّذ اٌىَٕـخ اٌمجَِخ رعَِّض ؤعَبص ادلَٖص واٌؽِيبؽ  157

 وعغؽ لبٔب اجلًٍَ ِعًب حتذ اؿُ ؤعَبص اٌهاوع آذلٌ بىل ولذ لغٍت.
ًٕ ِٓ  5ؤِب اسزٖؾ ربعٍز ادلَٖص عٕضٔب بىل  صٍـّّّ عٕض اٌؽغة، ـايو ٔزَجيخ    03ٍٕبٍغ ثض

َّي ثبٌؽغٍؽوعً ثفبعق  رعضًٍ اٌزبعٍز اٌظً  ٍوًِب. 11ٍُـ
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ؤْ رمٍَض اٌىَٕـخ خبووم َِٖص ادلـَخ يف ِؽبعح ثَذ حلُ ِجىِّغ  (7)بعَِب
َِّٖخ ؤْ اٌغعبح اٌظٍٓ ظاغ ذلُ ادلٖن، وُ٘ اٌظٍٓ  ٌٍؽبٍخ. وّب ٍمغع ٘ظا اٌع
وبٔوا ػلغؿوْ اٌمَِع ادلشون ٌٍظثبئخ اذلَىٍَخ، وبٔوا ؤٔفـاُ ؤهذبة 

 ؽبعح.٘ظٖ ادل
وعـًن عٍَٕب ؤْ ٔعّّ عٍي َِٖص ادلـَخ يف ِيظوص ٌٍجيابئُ صوْ ؤْ   
ٍٕشِؿ لٍجٕب، ِب ٘ظا ؤٍزاب اٌـّبء؟ ؤ٘ىظا مل ٍىٓ ثٌن ثين اٌجلغ يف اٌضَٔب 
َّ ِظوص ٌٍجابئُ!! ٔعيُ ويبْ    ْ  ٍـزمجً جـض ادلـَخ اٌؽي ب لبُجخ ِىب

ًَّ ٘ظا اجلـض ِٕظ اٌٍذهخ اّوىل ٌضسوٌٗ  ٍزذزَُّ ؤْ ٍىوْ ٘ظا!! دىت ٍزإ
اٌعبمل، ٌىٌ ٍـٕض ظاغٖ يف إٌابٍخ عٍي سلجخ اٌوٍَت وأسغ ِىبْ، ويف 

صموا ؤٔب لض ؼٍجذ  «آسغ حلهخ ٌٗ يف اٌعبمل!! ٌَؾ ِٓ ـغاغ ٍموي ادلـَخ: 
 ؤٔب ٌـذ ِٓ اٌعبمل «(، وٕ وبْ جتبوػًا ِٕٗ دلب لبي: 11:14)ٍو » اٌعبمل

)بف » ؤٍٓ ِىبْ عادييت  «: (، ولض عََّغ اهلل اٌلعت اٌمضمي14:15)ٍو »
وؤِب اثٓ آٔـبْ ـٍَؾ ٌٗ ؤٍيٓ   «(؟ وعبص يف اٌعاض اجلضٍض ٍموي: 1:44

 (36:7)ٌو » ٍـٕض عؤؿٗ.
بطْ، ـٍَفغح وٌَعزؼ وً ـمغاء اٌضَٔب، ـٍاُ ٔوًن وهضٍك يف اٌـيّبء  
َّ اخلغق اٌيت لِّزٗ  عبف وِبد ـمًنًا ِضٍاُ، مل ؽلٍه عٕض صسوٌٗ اٌعبمل ب

غى ؿزغوٖ هبب عٍي اٌوٍَت، و٘و ٍـزوصع اٌعبمل ٌٍَِٕك بىل هبب ؤِٗ، وؤس
و٘ظٖ ٌ٘ اٌؽٍجيخ اٌييت    «رلضٖ اّؿىن، ٌَعضَّ ٍِىورٗ ٌٍظٍٓ ؼٍجوا اٌعبمل: 

ٌَـوا ِٓ اٌعبمل وّب ؤين ؤٔب ٌـذ ِٓ  «(، 2:3ٍو 1)» رؽٍت اٌعبمل: بؽلبٕٔب
 (14:15)ٍو » اٌعبمل.

                                                                 
(7) J. Jeremias TDNT, Vol. I, 490f. 
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 أوي ثشوي ٌٍُّالك رٍمَّب٘ب هػبح ٍب٘ووْ:
ووبْ يف رٍه اٌىىهح هػبح ِزجلَِّٓ حيوٍىْ ؽواٍبد اًٌٍُ » :6:0ٌو 

 «.ػًٍ هػُزهُ
َِّٖخ ؤصعػ٘بمي اٌَاوصً ادلزٕوِّغ اٌظً وزت دَيبح ادلـيَخ    ٍموي اٌع
ثبٌزفوًَ بهنُ ـئخ ِٓ اٌغعبح سلزبعٍٓ ثلغوٍ سبهخ ِٓ جايخ اٌِايبعح   

ن ٔجيوَّح  واٌزِاًن، ػلغؿوْ لِعبْ اٌؽُٕ ادلشووخ ٌٍظثبئخ اذلَىٍَخ. وٕ٘ب
اٌوالع عٍي ؤوّيخ ججيً   ” ثوط اٌمطُغ“ؿجٍَّاب َِشب إٌيب رموي بْ ِٓ 

وؤٔذ  «هاَوْ )و٘و ٍُغى عٍي ُغٍك ثَذ حلُ( ٍإٌب ِٓ ؽلٍه وػلىُ: 
ٍُِيه   ٍب ثغط اٌمَِع ؤوّخ ثٕذ هاَوْ بٌَه ٍإٌب، وغلٌء احلىُ اّوي 

 (6:2)َِشب » ثٕذ ؤوعكٍَُ.
َخ ِٕوجَّخ عٍي رلَئيٗ ِيٓ ِلَجيً    واٌمبعت ٍُٖدظ ؤْ إٌجوَّح عٍي ادلـ

 رعجًنًا عٓ َِٖصٖ ِٓ اٌعظعاء.طهُىْ ” ثٕذ“
ٍموي بْ ِٓ عٍي ثيغط   (12)وظٌه ـةْ ؤدض وزت اٌزغاس اٌَاوصً

ؤً ثغط اٌمَِع يف ثَذ حلُ ؿَُعٍٓ َِٖص ادلـََّب، و٘يظا  ” رلضاي عَضع“
ظاغ اٌّّط ٍمع عٍي اٌِغٍك ثٌن ثَذ حلُ وؤوعكٍَُ. و٘ظا ِب ًب ثبٌفعً بط 

 ٕ٘بن ادلٖن اٌظً وَُّ اٌغعبح.
وٌىٓ ٕ ؽلىٓ ؤْ ٍفود عٍي اٌمبعت ادلٍاُ، اٌعٖليخ اٌـيغٍخ طاد   

 اهلل اٌظً ٍغـع سَِخ اٌعبمل” زتً“ «ادلؽؼى وادلعىن، ؤْ ؤوي ثلبعح مبَٖص 

اذلَىً ِٓ احلّْٖ! ثيً وٍوٌيض   ” هػبح مثبئؼ“( ٍفوػ هبب 07:1)ٍو »
هيغسخ ِيٓ اٌيودٌ ادلميضؽ يف      بهنب ُرذـتِنوك؟ اهلل يف ” محً“

                                                                 
(12) Targum Pseudo, Jon on Gen. 35:21. 
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 «ُؤطْ اٌمبعت ادلو٘وة ووإهنب بهجع رلًن وّب ؤكبعد بهجع ادلعّضاْ: 

ثً وٕ ؼلٍو ٘ظا احلجه آذلٌ يف  » ٘وطا زتً اهلل اٌظً ٍغـع سَِخ اٌعبمل
 ؟”احلًّ“ٍُـزعٍٓ ” ٌٍوػبح“اٌغواٍخ طاد اّؿغاع، دلبطا 

يبٌغوح وؤمسذ ٘يظٖ آكيبعح ؤسظهتيب اٌىَٕـييخ ادلغرلضح ثي
ووإهنُ ادلادتٕوْ عٍي ؿغ احلًّ ٍمضِِّؤٗ ويً  ، ”اٌوػبح“وإزايب ثي 

 اٌوػُخ!ٍوَ عٍي ادلظاثخ ٌَُلجعوا 
وإما ِالن اٌوة ولف هبُ، ورلل اٌوة أػبء ؽىذلُ، فقبفىا » :7:0ٌو 

 «.فىفًب ػظًُّب
اًٌٍَ ًٌَ كزبء، وظٍّخ اٌلزبء صمٍَخ، وؤً ثوَن ٔوع غلظة اّثوبع، 

ٌه ثٕوع رلض اهلل ثٌَبء ؽلْ اٌـّبء واّعى عٍي ِـزوى اٌيّّق،  ـّب ثب
ويف حلهخ ٍٍفُّاُ إٌوع ووإهنُ هبعوا يف ثاعح اٌلّؾ ثٖ دغاعح. ـيإً  
سوؾ ٍزذزَُّ ؤْ ٍعزغٍاُ؟ وُ٘ ععبح ُؿظَّط. وٌىٓ اٌظً ٍـزغعٌ ؤثوبعٔب 

و٘و ٔفـٗ ٍِميي ٘بصئيًب يف   رلل اٌوة ٔفَٗ، ضلٓ ؤْ ٍىوْ ٘ظا ًَبء 
اٌظً ٔؼي ِٓ اٌـيّبء )بىل اّعى(،   «ٍٍفُّٗ لّبٍ!!! وًب اٌموي:  ادلظوص

ِٓ ٍويضِّق   11:1)ٍو » اثٓ آٔـبْ اٌظً ٘و يف اٌـّبء َِي ِٓ ٍفاُ و َِ  .)
ُّض؟؟ عٍي ادلـزوى  ِٓ ٍـجِّخ؟ ؤٌَؾ ٘ظا ادلٕهغ ـَٗ ِب ٍفه ُؤدجَخ اٌزج َِ و

 اٌعٍين وادلٕهوع.
أٔب ُأثشِّووُ ثفوػ ػظيُُ  فمبي ذلُ ادلالن: ال ختبفىا. فهب » :12:0ٌو 

 «.َىىْ جلُّغ اٌشؼت
 ”:فوػ ػظُُ“، و”فى  ػظُُ“

َـّغٖ ِٖن،  ِٓ ـ َِ ؤٌَؾ ٘ظا ٘و آصلًَ ؤً اٌجلبعح ادلفغدخ جضًا؟ ؤوي 
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ِٓ مسعزٗ آطاْ ععبح! واٌٍؽؼ ٕ٘ب ثضٍع، ـبٌجلبعح ٌٍغعبح، واٌفيغح   َِ وؤوي 
َّ اٌجٖغ. ووإٔٗ يف سلبـخ ع هَّخ جضًا ٍزمجَّيً  ٌٍلعت، وِب عٍي اٌغعبح ب

ِٓ مسيع    َِي اٌغعبح اٌجلبعح ٌَٕمٍو٘ب ِفغِّدخ جلَّع اٌلعت. و٘ىظا ـإوي 
 اٌجلبعح وعؤى ادلوٌوص ُ٘ اٌغعبح، بْ يف ٘ظا رٕبؿمًب ثضٍعًب.

فوػ ػظُُ، وٌىٓ ٔمِخ اٌزغوَؼ يف ٘ظٖ اٍُخ ؤْ اٌجلبعح ثبدلَٖص ـَاب 
ؤٔب ومسعٕب اٌجلبعح ومل ووُ ِغَّح عََّضٔب ٌٍجلبعح ومل ٔفغح؟ ثً ووُ ِغح لغ

ٔفغح؟ بْ يف ٘ظا بكبعح بىل عًِ يف اٌـّع واٌفىغ يف رمجٍُّٕب ّعّبي اهلل 
وؤؿغاعٖ، ٌٕب آطاْ ٕ رـّع! بْ اٌفغح اٌعهَُ اٌظً ٍىوْ جلَّع اٌلعت 
أٍِك ِٓ ادلَٖص ٌَاؿِّؾ صعبِخ يف لٍت آٔـيبْ ٕ ؽلذو٘يب اٌيؼِٓ،    

ُؤثلِّغوُ  «كمبء آٔـبْ بىل اّثض:  اعرفعذ عبًٌَب ٍوَ اٌمَبِخ ٌزٕاٌ عاض
 وً اٍّبَ.» ثفغح عهَُ ٍىوْ جلَّع اٌلعت

أٔٗ ُوٌِل  ٌىُ اٌُىَ يف ِلَٕخ كاوك سلِّيض ٘يى ادلَيُؼ    » :11:0ٌو 
 «.اٌوة

ُؤثلِّغوُ ثفغح عهَُ... ؤٔٗ  «ٍموي ادلٖن: ، ”اٌفوػ اٌؼظُُ“٘ظا ٘و 
اٌفغح ليض وٌُِيض يف   “ ٔموي رعٍَمًب عٍي لوي ادلٖن: » ُوٌل ٌىُ سلِّض

ؤعوادٕب وٌَؾ يف جـضٔب. واجلـض ؽلود وٍجمي اٌفغح اٌعهَُ ضلٍّٗ ِعٕب 
بىل اٌـّبء، ـٖ ادلود وٕ احلؼْ وٕ اٌعبمل ٍمضع ؤْ ٍٍؽٌ ـغدٕب. ـغدٕب يف 
عودٕب، ـاو مبٕإى عٓ ؤرعبة ٘ظا اٌض٘غ. ٍلمي اجلـض وؽلغى وٍزإمل جضًا 

ًٖ، وٌىٓ ٍجمي ـغدٕب ؼبٌجًب.  ادلـَخ لبَ، وادلـَخ ٌٓ ؽليود ثعيض،   وُوٍ
 ”.و٘ىظا ـغدٕب ٌٓ ؽلود بىل اّثض

ٕ٘ب صسٍذ اٌغواٍخ اٌزبعٍز عمسًَب، واثزضؤ ٌٍزو اٌعّض اٌزوبعضً ٌٍوٍَت. 
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ـَوَ اٌغة ٘و ٍوَ ”. اخلٖم“ـٍَؾ اعزجبًُب ؤْ ٍمغْ ادلٖن ادلوٌوص ثي 
 اخلٖم ثىً رإوَض. ـةْ وبْ لض ُوٌض ٍـوع دـيت رـيَّخ ادليٖن   

 «ٌَوؿؿ ؿبثمًب؛ ـاو، ثأْ وادض، ِـََّب اهلل اٌمبصَ ثبخلٖم عٍي وزفَٗ: 

 (01:1)ِذ » ّٔٗ ؼلٍِّن كعجٗ ِٓ سِبٍبُ٘.
ََّّ يف ادلظوص وَؿ وٌُِض ٌَُوٍت؟ بط زتً ٘يظٖ   عَين عٍي اٌِفً ادلم

 ”.سلٍِّن ٘و ادلـَخ اٌغة“اٌّمبة رتَعاب ِٓ ـُ ادلٖن: 
ص، ـْٔٗ ؿَعفَاُ ِٓ ععٌ اٌؽُٕ حلـبة ؤِب ـغدخ اٌغعبح ثبحلًّ ادلوٌو

 -اذلَىً وِٓ ؿاغ اٌٍَبيل يف كزبء ثَذ حلُ اٌمبعؽ، ـمض ليضََّ ٔفـيٗ   
ِغح وادضح خلٖم اٌعبمل وٍٗ. ـٍَمفً اذلَىً  -عوًًب عٓ رتَع سغاـاُ 

 ؤثواثٗ وٍـغِّح ععبرٗ ِع لِعبهنُ!!
ُِؼيغؼبً   » :10:0ٌو  َّطيًب  ُِم يف  و٘نٖ ٌىُ اٌؼالِخ: جتلوْ طفياًل 

 «.ِنوك
ووّب َؤودي ِٖن اٌجلبعح ٌٍعظعاء اٌمضٍـخ ٌؼٍبعح ؤٌَوبثبد وؤيٗ  
ًٖ ٌززإوَّض ِٕٗ عٍي ؤٔٗ ٌَؾ كٌٌء ؼًن شلىٓ ٌضى اهلل، ـاو وّب  ؤعِب٘ب ِض
ًٖ، ٘ىظا ِيٖن اٌغعيبح ؤعِيبُ٘     ِّ ٍعٌِ اٌعبلغ وٌضًا ٍعٌِ اٌعظعاء َد

ًَِّّب ِوًوعًب يف ِظوص وعٍي لَض س ًٖ ِم ِواد ِٓ ِغويؼ  اٌعِٖخ: ُف
ؿاغُ٘! ـمبِوا وّب لبِذ اٌعظعاء وؤؿغعوا، ووبْ لوض ادليٖن عٍيي   

اٌظً عؤٍٕيبٖ   «ادلـزوى اّعٍي ؤْ ٍغوا ادلـََّب عئٍخ اٌعٌن وٍمٌن اٌٍّؾ: 
ٍيو  1)» ثعَؤٕب، اٌظً كب٘ضٔبٖ، ودلـزٗ ؤٍضٍٕب، ِٓ جاخ وٍّخ احلَيبح!! 

٘ظٖ اٌييت ثيبٌعٌن   ( دىت بطا عؤوا ودلـوا وحتمموا، ٍظٍعوْ سّّهتُ 1:1
ولض عؤٍٕب ؤلاض وطلّّوُ ثبحلَبح اّثضٍخ اٌيت وبٔذ عٕيض اُة   «واٌَض: 
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ًٖ يف ِظوص(.  (0:1ٍو 1)» وُؤْظِاَغد ٌٕب )ُف
و٘ىظا هبع اٌغعبح ؤوي اٌلاوص وؤوي اٌغؿً. وٌىٓ وبْ ادلٖن ثبصت 
 وً طً ثضء عبُفًب ؤكض اٌعِؿ عٍي رٍه اٌعظعاء اٌواٌضح، ـإعاص ؤْ ٍفغِّح

لٍجاب ثإعهُ كابصح جتَئاب يف ِٕزوؿ اًٌٍَ ِٓ ـُ اٌغعبح وّيب عؤوا يف  
اٌـّبء ومسعوا ؤْ اٌظً يف دجغ٘ب رـجذٗ ادلٖئىخ و٘و دميًب ادلـيََّب   

 وادلشٍِّن.
ُِؼغؼًب يف ِنوك: َّطًب  ُِم  جتلوْ طفاًل 

ِٕهغ ٌفمغ إثٓ اٌظً ثٍػ ؤلوي لغاعٖ، ِعًَِب هوعح ِٕهوعح ٌـيغِّ  
بصٖ ؼًن ادلٕهوعح. ـبٌظً ٘و يف هوعح اهلل يف اٌجابء واجملض، آسٖء ِٓ ؤرل

 !  ؤسٍي طارٗ ٌَهاغ ِـزٌعفًب ٘ىظا يف هوعح عجض
عجَت وٌَؾ عججًب، ؤْ اٌظً سٍمٕب عٍي هيوعرٗ، ٍعيوص وٍإسيظ    

 هوعرٕب ٌٕفـٗ، ٌىٌ ثٕفـٗ ٍفضً اٌووعح اٌيت سٍك!!
ٌيٓ اُة  عهَُ اٌـّواد اعرإى ؤْ ٍٍُؿَّ ثبخلغق، ّْ اٌظً ٘و يف د

 اكزاي ؤْ ػلزٌٕٗ ِظوص!
ِغوِّع ٌٍظ٘ٓ جضًا اضلضاع إثٓ ِٓ مسبوارٗ اٌُعيٖ بىل ريغاة اّعى   

 وٌُن ادلظوص.
ـإصعوٕب واعرعجٕب ؤْ ٘ظا ٘و ادلعبصي ٕضلضاع آٔـبْ ِٓ اٌّّاعح ؤِبَ اهلل 

 بىل دٌَي اٌعوَبْ وٌُن اخلَِخ.
َّ روُئخ ٌزّؼٍك طاد اجلـض عٍي سلجخ اٌعيبع، ٍب   وِب وبْ ادلظوص ب

 بؿٕبصٖ بىل ظٍّخ اٌمّّ َِزًب.
وٌىٓ ٌ٘ زلجخ اُة اٌيت ؤدضعرٗ بىل عبدلٕب، ٌىٌ مبَٖصٖ ٌٕب ٍٍضٔب ٌٗ، 

 وٌَّذو ثعبعٖ عبعٔب، وٍٍؽٌ مبورٗ ِورٕب، وثّّٖ ٍِّّّعٔب!!
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وظهو ثغزًخ ِغ ادلالن مجهىهل ِٓ اجلٕيل اٌَيّبوٌ   » :12و11:0ٌو 
ل هلل يف األػيبيل، وػٍيً   َُِجِّؾني اهلل ولبئٍني: اجمل

 «.األهع اٌَالَ، وثبٌٕبً ادلَوَّح
صٖس رـجَذبد عٍي ِـزوى اٌضٖصخ اٌزمضٍـبد، ّْ ؿغَّ اٌٖ٘يود  

 أفزخ عٍي عبدلٕب.
 qeof£neiaواؿيزعْٖ   pif£neia™ٕ٘ب سـت اٌٖ٘ود: بعْٖ 
ًٖ بعًٖٔب ِيٓ  ” ِٖن اٌغة“ِعًب. ؤِب آعْٖ ـجَض ِٖن ٘و  اخلبم دبِ

 ٌٍغعبح، وؤِب إؿزعْٖ ـاو اؿزعْٖ اهلل ٔفـٗ اٌظً ؿجك وعجَّغ عٕيٗ  اهلل
هبظا ٔفاُ اٌفغق ثٌن ادليٖن    «رلض اٌغة ؤًبء دوذلُ»اٌمضٍؾ ٌولب ثإْ 

ُِغَؿً ِٓ اهلل، ؤِب رتاوع اجلٕض اٌـيّبئٌ ـايُ    ورتاوع اجلٕض؛ ـبدلٖن 
ظايوعٖ،  ُسضَّاَ اٌعغف احملَِوْ ثبٌغة ٍهاغوْ حلهخ اؿزعْٖ اٌغة ؤو 

 وٕ٘ب اؿزعْٖ يف اٌـّبء وظاوع عٍي اّعى!!
ًٕ ثي  طواؿ و٘و ، ”اجملل هلل“ٌظٌه ٍُٖدظ ٕ٘ب ؤْ اٌزـجذخ ثضؤد ؤو

وةعْٖ رـجَذٌ حلٌوع اٌعهّخ يف ًِء اٌـّواد اٌُعٖ ـيوق  اٌُنوظب 
ـاو ٌٕؼوي عة اٌـَٖ حلهيخ دليؾ   ” اٌَالَ ػًٍ األهع“اٌويب! ؤِب 

ّْ ؤعًٕب ؿًِٖب ٕ ٍُٕؼع ِٕب بىل اّثض؛ وؤِب جـض ادلوٌوص ؤعى اٌلمبء ٌَ
ـْْ ِوضع اٌـغوع واٌفغح آذلٌ ؤسظ حلًّب ِيٓ  ، ”يف إٌبً ادلَوَّح“

حلّٕب وجتَّٕؾ جبٕـٕب، وٌٓ ٍٕؼعٕب عٕٗ بىل اّثض. ـَب ٌـعضٔب ثبٌظً ُوٌض ٌٕب. 
وً٘ ٍُعمً ؤْ ٍُوٌَض ٌٕب وٌض ؤُعِي اثًٕب ٘و ِٓ اٌـّبء وٌَؾ ِٓ ؤعًيٕب،  

 اهلل ؤثوٖ ؤعؿٍٗ بٌَٕب ٌَذٍّٕب بٌَٗ؟و
وبْ ٕثض ٌٍّٖئىخ ؤْ رزغَُّٔ يف اٌـّواد اٌُعٖ ورغصص هضا٘ب اّعى بىل 

 اّثض. ـبٌمضٍغ هٕع ثٕب عهبئُ، وؤدؼاْ اٌجلغٍخ ؤكغق عٍَاب ؿَٖ وـغح!
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بْ ِب ٍموَ ثٗ ؤً٘ اٌؽغة، ٌٍَخ اٌىغٍـّبؽ، ثبٌفغح واٌزاًٍَ ثىيً  
واٌغلن يف وً كبعع وَِضاْ وػليبق وعويٓ   إٓد ادلوؿَمي واٌؽٕبء 

وؼلغط اجلَّع عٓ عػأزاُ، ٘و اؿزجبثخ ؿٕوٍخ ٌزاًٍَ اٌـيّبء. وِٕيظ   
 اٌمضمي وبكعَبء ٍزغَُّٔ ؤًٌٍب ثٍـبْ إٌجوَّح لجً ادلَٖص ثـجعّبئخ عبَ:

وٌىٓ ٕ ٍىوْ ظَٖ ٌٍيت عٍَاب ًَك. وّب ؤ٘بْ اٌؼِيبْ اّوي   «+ 
ِغَ اّسًن ُغٍك اٌجذغ َعِجَغ اّعصْ ؤعى ػثوٌوْ وؤعى ٔفزبيل، ٍُْى

 جًٍَ اُِّ.
اٌلعت اجلبٌؾ يف اٌهٍّخ ؤثوغ ٔوعًا عهًَّب، اجلبٌـيوْ يف ؤعى  

َّخ،  ُّ ّْذ  ذلب اٌفوػ. ظٖي ادلود ؤكغق عٍَاُ ٔوع. ؤْوَضِغَد ا ػ ظَّ
َفوؽىْ أِبِه وبٌفوػ يف احلظبك، وبٌنَٓ َجزهغىْ ػٕيلِب  

 َمزَّىْ غُّٕخ...
ِٗ، وٍُضعي ّٔٗ ٍُوٌَض ٌ َِي اثًٕب، ورىوْ اٌغٍبؿخ عٍي َوِزِف ٕب وٌض، ؤُِع

امسٗ: عجَجًب، ِلًنًا، بذلًب لضٍغًا، ؤثًب ؤثضًٍب، عئَؾ اٌـيَٖ. ٌّٕيو   
عٍبؿزٗ وٌٍـَٖ ٕ هنبٍخ، عٍي وغؿٌ صاوص وعٍي شلٍىزٗ ٌَضجِّزياب  
ٌَُض٘ب ثبحلك واٌِّّّ ِٓ اُْ بىل اّثض. ؼًنح عة اجلٕوص رويٕع   وٍَِع

 (5-1:7)بف » ٘ظا.
ِٓ عؤى إٌوع يف َدٍَِه اٌهَٖ، واٌـَٖ واٌفغح واٌّّ  َِ ُوثبن ٍب بكعَبء، ٍب 
وادلٍىود يف دجغ ادلوٌوص يف ِظوص ثَذ حلُ!! و٘ىظا ـةْ وبٔذ ادلٖئىيخ  

 ؿجَّذذ ثإـًٌ ِب عٕض٘ب، ـٍُ رعضَ اٌجلغٍخ ٔجَِّب ؿجَّخ ثإعهُ ِٕاب!!
َّب ِؼذ ػٕهُ ادلالئىخ إ» :13:0ٌو  ىل اٌَّبء، لبي اٌوعبي اٌوػبح وٌَ

ثؼؼهُ ٌجؼغ: ٌٕن٘ت اِْ إىل ثُذ حلُ ؤٕظيو ٘ينا   
 «.األِو اٌىالغ اٌنٌ أػٍّٕب ثٗ اٌوة
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ووّب ؤؿغعذ ِغمي ٌؼٍبعح ؤٌَوبثبد ٌزذىٌ ذلب ِب ـعً اٌيغة هبيب،   
ؤؿغع اٌغعبح ؤًٌٍب بىل ِغمي ػلىوْ ذلب ِب ؤعٍّاُ ثٗ اٌيغة وِيب عؤوٖ   

 مي ثإٌَوبثبد، رلضَّصد ِغمي ثبٌغعبح.ومسعوٖ. ووّب رلضَّصد ِغ
وٍموي اٌزمٍَض بْ ِؽبعح ثَذ حلُ وبٔذ ِؽبعهتُ ـاضهتُ بٌَاب ؤعجٍاُ. 
وّب ٍموي يف ِوًع آسغ ؤْ اٌظً ٘ضاُ٘ بىل ِإواُ٘ اٌمضمي ِوجبح وبْ 
ٍلزعً، وًعٗ ؤهذبة اخلبْ عٍي ثبة ادلؽبعح، ـىبْ اٌغعبح ؤوي بعؿبٌَخ 

ق اٌعبصح ِٓ طاد ادلإخ ؽلضٍِّيوْ اٌعيظاعى   اسزبعهتب اٌـّبء وّٕضوثٌن ـو
 اٌـب٘غاد.

ُِْؼغ ؼًب » :14:0ٌو  فغبءوا َِوػني، ووعلوا ِومي وَىٍف واٌطفً 
 «.يف ادلنوك

ٍب ٌٍّٕهغ اٌعجَت واٌجاٌ اٌظً ُؤؼغَ ثٗ اٌلعغاء واٌفٕيبٔوْ يف ويً   
. ووُ ِئبد ثً إٓؾ اٌووع واٌزّبصًَ واٌىغٍلبد (11)عوغ ووً ِوغ

َود واٌمووع واٌىٕبئؾ، ورجب٘ي هبب ادلٍيون واٌغئؿيبء   اٌيت ِْد اٌج
واِّغاء. ووُ ٍٍظ ٌٍغؿبٌِن ؤْ غلعٍوا جبواع ُؤطْ اٌِفً ادلوٌوص عؤؽ ثمغح 
َِٗ بىل صاعُ٘، ولض ؤهيغُّوا   ـِغُّ بٌَٗ ثفغدزاُ وٍُذٌَِّ ِْمِض ؤو زتبع وإٔٗ ٍُ

 ْ ٌيٗ   رتَعًب ؤْ ٍزٕبػٌوا عٓ ِظوصُ٘ اخلووهٌ دلؼٍض عادزٗ، ٍب ٍميضِِّو
ّْ أزهيبع اخلٍَميخ ٍزولَّيع     «كىواُ٘ بط ُبي عٍَاُ ػِبْ كمبئاُ: 

)وٌ٘ ثغٍئيخ(  إم ُأفِؼؼ ذ اخلٍُمخ ٌٍُجطً ٌٌُ طىػًب اؿزعْٖ ؤثٕبء اهلل، 
ثً ِٓ ؤجً )آصَ( اٌظً ؤسٌعاب عٍي اٌغجبء )ٍِعؤخ اّعى ثـيججه(.  

ؤوٕص  ّْ اخلٍَمخ ٔفـاب ؤًٌٍب ؿُزعزك ِٓ عجوصٍخ اٌفـبص بىل دغٍيخ رليض  

                                                                 
 ِوغ ِفغص ؤِوبع، ورعين ؤلِبعًا ؤو ثٖصًا. (11)
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)عو » اهلل. ـةٕٔب ٔعٍُ ؤْ وً اخلٍَمخ ريئٓ وريزّشي ِعيًب بىل اُْ...   
(. ووإٔٗ ٌَؾ ِوبصـخ ؤْ ؼلزبع ادلشٍِّن ِىبْ وٕصرٗ ثيٌن  17:6-00

احلَوأبد وٍٕبَ ِغربدًب يف ِظوصُ٘، ـاٌ اخلٍَمخ اٌيت عبٔذ ؤوضغ ظٍّيًب  
 واٌيت رعاَّض ثبؿزجبثخ كىوا٘ب.

ّّوا ثبٌىالَ اٌنٌ لًُ ذلُ ػيٓ ٘ينا   فٍّب هأوٖ أف» :16و15:0ٌو 
اٌظيب. ووً اٌنَٓ مسؼىا رؼغَّجىا شلب لًُ ذليُ ِيٓ   

 «.اٌوػبح
ٔعُ ٌمض عؤى اٌغعبح عَبًٔب ثَبًٔب وً ِب مسعوا ِٓ ادلٖن، ـىبٔوا كاوص 

 بصجبد ؤصٍجوا هضع ٍوؿؿ واٌعظعاء، وثبعووا احلًّ ٌَوَ اٌوٍَت!!
ظٍٓ اوزهذ هبُ ادلضٍٕيخ ـجيبءوا   وٍجضو ؤْ اٌغعبح ؤصبعوا دوذلُ اٌؽغثبء اٌ

ِـغعٌن ِعاُ ومسعوا ؤهغوا ورعجَّجوا. وٌىٕاُ وبٔوا طوً عَوْ ٕ رجوغ 
 (12:03)ِؼ » ؿغ اٌغة خلبئفَٗ. «وآطاْ ٕ رـّع ّْ: 

وأِب ِومي فىبٔذ حتفظ مجُغ ٘نا اٌىالَ ِزفىِّيوح ثيٗ يف   » :17:0ٌو 
 «.لٍجهب

اٌغعبح ٌىً ِيب مسعزيٗ   ووّب حتمك وَٖ ادلٖن ٌٍغعبح، حتمك وَٖ 
وعؤرٗ اٌعظعاء وٌ٘ ختزؼْ وً ٘ظٖ اٌزضاسٖد آذلَخ اٌفبئمخ يف لٍجياب.  
وٌىٓ صوْ ؤْ ٍضعً اٌمضٍؾ ٌولب سغجذ ِٕٗ ٘ظٖ اٍُخ ٌزفوخ ثٖ ؤً 

 كه ؤٔٗ ؤسظ٘ب مسبعًب ِٓ ـُ اٌعظعاء!!
ـىوْ اٌمضٍؾ ٌولب ٍٕمً ٌٕب ِب لبٌٗ ادلٖن وِب لبٌٗ اٌغعبح جَض، وٌىٓ ؤْ 

مً ٌٕب ِب ثضاسً لٍت اٌعظعاء ٔفـاب ـإب ٍىوْ لض ثبح ثـغِّ بصلٍَٗ وعواٍزٗ ٍٕ
وٍاب عٓ ادلَٖص!! وٕ٘ب ٕ ٔعضَ عهًَّب ِيٓ عهّيبء اّدليبْ ادليزذفهٌن     
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T. Zahn (1616- 1711 )ادلززٍّظٍٓ عٍي اُثبء و٘و اٌعبمل صَئوصوع ػا٘ٓ 
ِٓ ـُ اٌعظعاء ِجبكغح!!! ٌَمغع ٘ظا اٌزمغٍغ اُثبئٌ عَٕٗ ؤْ اٌمضٍؾ ٌولب ٍٕمً 

. ويظٌه  125( م 1711وطٌه يف كغدٗ ٓصلًَ اٌمضٍؾ ٌولب )ٌَجيؼط  
( م 1704يف كغدٗ ٓصلًَ اٌمضٍؾ ٌوليب )  B.S. Eastonاٌعبمل بٍـزوْ 

( م 1747يف كغدٗ ٓصلًَ اٌمضٍؾ ٌوليب )  Shürrman، وكوعِبْ 03
 -خ عغثَخ رغرت -” دَبح ادلـَخ“، ووظٌه اٌعبمل ؾ. ـبعع يف وزبثٗ: 115
 ، دَش ٍموي:07م 

]عٍي ؤٔٗ اؿزمب٘ب ِٓ كفيت اٌعظعاء ٔفـاب، واحلمَمخ ؤٔٗ ٍوعت ؤْ 
َّ ادلاعر اٌِجَعٌ  ُ٘ ٔفِٓ بىل ِوعص آسغ ؤسظ٘ب عٕٗ، ّْ اِّابد 

 ٌـين اٌِفوٌخ[.
و٘إء وؼًنُ٘ ارفموا ؤْ ٘ظٖ اٍُخ رىلؿ عٓ ادلٕجع اٌظً اؿزمي ِٕٗ 

 ٍاب، واحلك ٍِٕك هبظا!!اٌمضٍؾ ٌولب لوخ ادلَٖص ثإوّ
مث هعغ اٌوػبح وُ٘ ميغِّلوْ اهلل وََجِّؾىٔٗ ػًٍ وً ِيب  » :02:0ٌو 

 «.مسؼىٖ وهأوٖ وّب لًُ ذلُ
ٌمض صسً اٌغعبح كاوص مسبع وعئٍب وحتمَك دلَٖص ادلـيَخ، ـىيبٔوا   
عِٖخ ربعؼلَخ زلمِّمخ يف عواٍخ اٌمضٍؾ ٌولب. وثظٌه ؤصسٍوا ًًّٕب لويخ  

 ربعؼلَخ وجؽغاـَخ ومسبوٍخ ِعًب ذلب وػهنب. ادلَٖص بىل كابصح
 )أزهذ لظخ ادلُالك اٌؼغُت!!(

 (6991)أثوًَ 
 

 


