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فجلأ . ئم رّزؼٕب ثَٕٛ اٌٖجبػ ٚأّوق إٌٛه ػ١ٍٕب ثلأٔب َٔأٌٗ أْ ٠ؾلصٕب ثّب ٚػلٔب ثٗ          

ئم أهٜ ّٛلىُ اٌٍّزٙت ٘نا، فإٟٔ ٌَذ أظٓ ثأْ ِب وٕذ أهغجٗ فٟ أْ : اٌطٛثبٚٞ ٍِٛٝ ٠مٛي

أرووىُ فزوح ٘لٚء ل١ٖوح عًلا ثؼل إٌّبظوح اٌوٚؽ١خ، ٤عً هاؽزىُ اٌغَل٠خ، ٠ٙجىُ هاؽخ 

ّٟ ٌىٟ ِب أفٟ ثّب لل ٚػلرىُ ثٗ ثىً  ٤عَبكوُ، ئّٔب ئم أرطٍغ ئٌٝ غ١ورىُ أّؼو ثبٌٚوٚهح رٍؼ ػٍ

 ... ػٕب٠خ ٚئف٩ٓ

، اٌّٛٙٛع اٌنٞ رطولٕب ئ١ٌٗ فٟ ِٕبلْزٕب "اٌز١١ّي اٌؾَٓ ٚفٖبئٖٗ"ئٕٟٔ ٍأرىٍُ ػٓ           

... ؽَت فىو ا٢ثبء" ز١١ّياٌ"ٚئٟٔ أؽَت أٔىُ رو٠لْٚ أْ أوْف ٌىُ ػٓ ثووبد . ا١ٌٍٍخ اٌّب١ٙخ

ٚأْ أؽلصىُ ػٓ ٩٘ن ثؼ٘ اٌَبثم١ٓ ٚاٌّؾلص١ٓ ٍٚمُٛٛٙ فٟ ا١ٌأً ثَجت ػلَ ا٘زّبُِٙ 

٘نا وٍٗ ثؼلِب ٕٔبلِ و١ف ٠ٍيِٕب أْ ٔؼوف ع١ًلا و١ف١خ ... ثبٌز١١ّي، صُ أرؾلس ػٓ ثووبد اٌز١١ّي

 .١ّزٗ ٚثووبرٗاٌجؾش ػٓ اٌز١١ّي ٚٛو٠مخ ا٨ٔزفبع ثٗ ػ١ًٍّب، آفن٠ٓ فٟ اػزجبهٔب أ٘

 انزًٍٍض َعًخ إنٍٓخ

٨ رٛعل ف١ٍٚخ ٚاؽلح ٠ّىٕٕب أْ ٔؾًٖ ػ١ٍٙب ثّغٙٛكٔب اٌجْوٞ ِب ٌُ رؼ١ٕٕب إٌؼّخ           

: ٚٔؾٓ ٔوٜ فٟ اٌىزبة اٌّملً أْ اٌز١١ّي ُؽَت ّٙٓ ِٛا٘ت اٌوٚػ، ئم ٠مٛي اٌوٍٛي. ا١ٌٙ٦خ

وٚػ اٌٛاؽل، ٢ٚفو ئ٠ّبْ ثبٌوٚػ فأٗ ٌٛاؽل ٠ؼطٝ ثبٌوٚػ و٩َ ؽىّخ ٢ٚفو و٩َ ثؾَت اٌ"

 "... ٢ٚفو ر١١ّي ا٤هٚاػ... اٌٛاؽل، ٢ٚفو ِٛا٘ت ّفبء ثبٌوٚػ اٌٛاؽل

ٌمل هأ٠زُ ئمْ و١ف أْ ِٛ٘جخ اٌز١١ّي ١ٌَذ ِٛ٘جخ أه١ٙخ، ٨ٚ ٟ٘ ثب٤ِو ا١ٌّٙٓ ، ئّٔب           

ب ... ؾٛ اٌز١١ّيثىً ؽّبً ٔ[ ٔ]ئْ ٌُ ٠َؼٝ ا٦َٔبْ. ٟ٘ ػط١خ ػظّٝ رٙجٙب إٌؼّخ ا١ٌٙ٦خ ًّ ؽز

٠قطئ ١ٖ٠ٚو وّٓ ٘ٛ فٟ ظٍّخ ا١ًٌٍ ٚؽٍىخ اٌظ٩َ، ٨ٚ ٠َمٜ فمٜ فٟ ا٤ّوان ٚا٤٘ٛاء ثً 

  .٠ٚقطئ ؽزٝ فٟ ا٤ِٛه اٌٍَٙخ
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ؽ١ش ٠مطٓ اٌطٛثبٚٞ أٔط١ًٔٛٛ ٚأٔب ٕجٟ  Thebaidأموو ٌّب وٕذ فٟ ِٕطمخ ١ٛجخ           

ٚاٍزّود إٌّبلْخ ِٓ اٌَّبء ؽزٝ اٌٖجبػ، ٚأفن ". اٌىّبي"عبءٖ عّبػخ ِٓ ا٢ثبء ٠َأٌٛٔٗ ػٓ 

أ٠بٌفٚبئً أوًّ ٚألله ػٍٝ ؽفع ا٦َٔبْ ِٓ : ٚلل ٔٛلِ. ٘نا اٌَإاي ا١ٌٖٕت ا٤وجو ِٓ ا١ًٌٍ

ِٖبئل ا١ٌْطبْ ٚؽ١ٍٗ، ٚرؾٍّٗ ئٌٝ اٌطو٠ك ا٢ِٓ اٌؾم١مٟ، ٚرورفغ ثٗ ثلهعبد صبثزخ ػٍٝ لُّ 

 اٌىّبي؟

َ رؾلس وً ٚاؽل ػٍ           ّٛ ٝ ؽَت ١ِٛي ػمٍٗ، فمبي اٌجؼ٘ ثأْ اٌغٙبك فٟ اٌَٖٛ ٚاٌَٙو ٠م

ُِٕٚٙ ِٓ لبي ثأْ اٌَّىٕخ ٚاٌي٘ل فٟ ا٤ِٛه . اٌفىو ٠ٕٚمٟ اٌمٍت ٠ًَٚٙ ٧ٌَٔبْ اٌزموة ئٌٝ هللا

ا٤ه١ٙخ ٠ُّّىٕب اٌؼمً أْ ٠ىْٛ ٘بكئًب ٕبف١ًب فب١ًٌب ِٓ َّ٘ٛ اٌؼبٌُ، ِزغًٙب ثبٌىبًِ ٔؾٛ هللا، ٨ٚ 

ب اٌٛؽلح ٚا٨ٔؼياي . ّوان اٌؼلٚرمزٕٖٗ أ ًٚ ٚظٓ اٌجؼ٘ أٔٗ ثبٌٚوٚهح ا٨َٔؾبة ِٓ اٌؼبٌُ، أ٠



ٚموو اٌجؼ٘ أػّبي . فٟ ؽ١بح اٌزٛؽل، ؽزٝ ٠ُّىٓ ٧ٌَٔبْ ثب٤وضو أْ ٠زؾلس ِغ هللا ٠ٍٚزٖك ثٗ

ب فؼً اٌوؽّخ، ٤ْ اٌوة ٠مٛي ٌفبػ١ٍٙب وّب ٚػلُ٘ فٟ ا٦ٔغ١ً ًٚ ّٟ ٠ب : "اٌّؾجخ أ٠ رؼبٌٛا ئٌ

ٟ أثٟ هصٛا اٌٍّىٛد اٌّؼل ٌىُ ِٕن رأ١ٌٍ اٌؼبٌُ، ٤ٟٔ ُعؼُذ فأٛؼّزّٟٛٔ، ػطُْذ ِجبهو

 (.ٖ٘،ٕ٘:ِٖٗذ" )…فَم١زّٟٛٔ

ٚ٘ىنا أمٚٝ ا١ٌٖٕت . ثٙنا أػٍٕٛا أٔٗ ف٩ي فٚبئً ِزٕٛػخ ٠ّىٓ ا٨لزواة ئٌٝ هللا          

 :٩ً ا٤وجو ِٓ ا١ًٌٍ فٟ ٘نٖ إٌّبلْخ، ٚأف١ًوا رىٍُ اٌطٛثبٚٞ أٔط١ًٔٛٛ لبئ

ؽمًب ئْ وً ٘نٖ ا٤ِٛه اٌزٟ موورّٛ٘ب ٔبفؼخ ٚٙوٚه٠خ، ٚرؼ١ٓ اٌّزؼط١ْٓ ئٌٝ هللا ]          

ٌىٓ ٕ٘بن ؽٛاكس ٨ ؽٖو ٌٙب ٚافزجبهاد ٌٍجؼ٘ رإول ٌٕب ثأْ ٘نٖ . ٚاٌواغج١ٓ فٟ ا٨لزواة ِٕٗ

 .٨ رٙجٕب اٌؼطب٠ب اٌؼظّٝ( مارٙب)فٟ 

ؾجٛا ثْغبػخ ئٌٝ اٌٛؽلح ثمٖل رون وً ّٟء فبٌجؼ٘ ِبهٍٛا اٌَٖٛ ٚاٌَٙو، ٚأَ          

روًوب وب٩ًِ، ؽزٝ أُٔٙ ٌُ ٠َّؾٛا ٤ٔفَُٙ ثأْ ٠ىْٛ ٌل٠ُٙ أوٍخ ٠َٛ ٚاؽل، أٚ ٠ىْٛ فٟ ع١جُٙ فٌٍِْ 

ٚاؽل ِىو١ٍٓ ؽ١برُٙ ٤ػّبي اٌوؽّخ، ِٚغ ٘نا ٚعلٔبُ٘ ٠َمطْٛ فغأح ٨ٚ ٠َزط١ؼْٛ اٌم١بَ ثّب 

ثخ ئٌٝ ٔٙب٠خ ِإٍفخثً رزؾٛي غ١ورٙ... وبٔٛا ٠ٖٕؼْٛ ِٓ لجً ّٛ ُّط  .ُ ٚأػّبٌُٙ اٌ

٠ّٚىٕٕب ئما ِب رزجؼٕب ثللخ أٍجبة ا١ٙٔبهُ٘ ٍٚمُٛٛٙ ٔؼوف ا٤ِو اٌوئ١َٟ اٌنٞ ٠مٛكٔب           

، ٚ٘نا ِٕؼُٙ ِٓ ا٨ٍزّواه "اٌز١١ّي"ئٌٝ هللا فام رزيا٠ل ف١ُٙ أػّبي اٌفٚبئً اٌّنوٛهح ٠ٕمُٖٙ 

اٌىبف١خ اٌزٟ ثٙب ٠ؾٍْٖٛ [ ٕ]أفنُ٘ ثزؼب١ٌُ آثبئٍُٙٚجت ٍمُٛٛٙ اٌٛاٙؼ ٘ٛ ػلَ . فٟ اٌغٙبك

 .[ػٍٝ اٌؾىّخ ٚاٌز١١ّي، فزطوفٛا فٟ عبٔت ِٓ عٛأت اٌف١ٍٚخ

٠ؼٍُ اٌز١١ّي أْ ١َ٠و ا٦َٔبْ فٟ اٌطو٠ك اٌٍّٛوٟ، ِٓ غ١و أْ ٠َّؼ ٌٗ ثبٌزطوف           

، وّب ٨ ٠َّؼ ٌٗ ا١ّ١ٌٕٟ فٟ اٌف١ٍٚخ، أٞ اٌّغب٨ح ٚرغبٚى ؽلٚك ا٨ػزلاي فٟ عَبهح ٚٚلبؽخ

 ... ثبٌىًَ

، ٚمٌه ومٛي "ٔٛه اٌغَل"أٚ " اٌؼ١ٓ"٘نا ٘ٛ اٌز١١ّي اٌنٞ ٠ؼجو ػٕٗ اٌىزبة اٌّملً ثـ           

ٚئْ وبٔذ . فاْ وبٔذ ػ١ٕه ث١َطخ فغَلن وٍٗ ٠ىْٛ ١ًٔوا. ٍواط اٌغَل ٘ٛ اٌؼ١ٓ: "اٌّقٍٔ

ب ًّ ٟ٘ اٌزٟ ر١ّي وً ا٤فىبه ٤ٔٙب (. ٖٕ، ٙ:ِٕٕذ .." )ػ١ٕه ّو٠وح فغَلن وٍٗ ٠ىْٛ ِظٍ

 .ٚا٤ػّبي، ٚروٜ وً ّٟء ٚروالت ِب ١ٍؾلس

أٞ غ١و ِؾٖٕخ ثٖٛد اٌؾىّخ ٚاٌّؼوفخ، ِقلٚػخ " ّو٠وح"فاما وبٔذ ػ١ٓ ا٦َٔبْ           

ب"، فأٙب رغؼً عَلٔب (فٟ اٌؼجبكح)ثجؼ٘ ا٤فطبء ٚاٌؼغوفخ  ًّ رظٍُ ػمٌٕٛب ". وٍٗ ٠ىْٛ ِظٍ

فاْ وبْ إٌٛه اٌنٞ ف١ه : "ٍخ ٚكعٝ ا٨ٙطواثبد، ٚئم ٠مٛيٚر١ٖو أػّبٌٕب فٟ ظ٩َ اٌوم٠

ب فبٌظ٩َ وُ ٠ىْٛ؟ ًِ  (.ٙ:ِٖٕذ !" )ظ٩

فٟ اٌمٍت فبٛئًب، أٞ وبْ " اٌؾىُ فٟ ا٤ِٛه"ف٩ ٠َزط١غ أؽل أْ ٠ْه فٟ أٔٗ ِزٝ وبْ           

٩َ اٌقط١خ اٌمٍت ٍِّٛء ع٩ًٙ، رىْٛ أفىبهٔب ٚأػّبٌٕب، اٌزٟ ٟ٘ صّوح اٌز١١ّي ٚاٌزأًِ، فٟ ظ

  ... اٌؼظّٝ
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ّبٚي اٌوعً اٌنٞ وبْ فٟ ٔظو هللا َِزؾمًب أْ ٠ىْٛ ًٍِىب ػٍٝ ّؼجٗ ٍمٜ ِٓ ٍِىٗ ( أ)          

ب"ػ١ٓ اٌز١١ّي"ثَجت افزمبهٖ ئٌٝ  ًّ فظٓ أْ رملِزٗ ِمجٌٛخ أِبَ هللا ... ، ٚثنٌه ٕبه اٌغَل وٍٗ ِظٍ

 (.ُٕ٘ٔٔأٔظو ... )ئ١ً، ؽبٍجًب أٔٗ ثٙنا ٠َزؼطف اٌؼظّخ ا١ٌٙ٦خأوضو ِٓ ٛبػزٗ ٤ٚاِو ّٕٛ

٘ت ٌٗ ثغ١وح هللا، ئم ظٓ أْ ( ة)           ُٚ أمبك آفبة اٌٍّه ٌؼلَ اٌز١١ّي ثؼل إٌٖو اٌوائغ اٌنٞ 

ث١ّٕب هغت فٟ . ػًّ اٌوؽّخ ِٓ عبٔجٗ أفًٚ ِٓ رٕف١ن ١ٕٚخ هللا اٌزٟ ثلد أًِوا لب١ًٍب فٍُ ٠ٕفن٘ب

  ... ا٨ٔزٖبه اٌغَلٞ ثٖٕغ اٌوؽّخ اٌزٍط١ف ِٓ
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٨ : "، ئم ٠مٛي اٌوٍٛي"اٌٌّْ"، ثً ٚ"ٔٛه اٌغَل"٘نا ٘ٛ اٌز١١ّي اٌنٞ ٨ ٠ُلػٝ فمٜ           

ب (. ٗ:ٕٙأف " )رغوة اٌٌّْ ػٍٝ غ١ظىُ ًٚ ٠لػٝ أ٠ ، ئم ٨ ٠َّؼ ٌٕب اٌىزبة اٌّملً "ٍٍطبًٔب"ُٚ

أَ " )ِل٠ٕخ ِٕٙلِخ ث٩ ٍٛه، اٌوعً اٌنٞ ١ٌٌ ٌٗ ٍٍطبْ ػٍٝ هٚؽٗ"ئًب ثلٚٔٗ أْ ٖٕٔغ ١ّ

ٕ2:ٕ٘.) 

ٚثٗ رَىٓ اٌؾىّخ ٠ٚمطٓ اٌفُٙ ٚاٌّؼوفخ، ٚثلٚٔٗ ٨ ٠ُجٕٝ ث١زٕب اٌلافٍٟ، ٨ٚ َٔزط١غ أْ           

زٍئ ثبٌّؼوفخ رّ. ثبٌؾىّخ ٠ُجٕٝ اٌج١ذ، ٚثبٌفُٙ ٠ضجذ: "ٔغّغ اٌغٕٝ اٌوٚؽٟ اٌنٞ ٌٕب، فمل ل١ً

 (.ٗ، ٕٗ:ٖأَ" )اٌّقبكع ِٓ وً صوٚح وو٠ّخ ٚٔف١َخ

ٚأِب اٌطؼبَ : "اٌنٞ ٠مزبد ثٗ اٌىبٍِْٛ فٟ إٌّٛ ٚاٌٖؾخ، ئم ل١ً" اٌغناء اٌىبًِ"ٚ٘ٛ           

" اٌمٛٞ فٍٍجبٌغ١ٓ اٌن٠ٓ ثَجت اٌزّوْ لل ٕبهد ٌُٙ اٌؾٛاً ِلهثخ ػٍٝ اٌز١١ّي ث١ٓ اٌق١و ٚاٌْو

 (.٘:ٗٔػت )

٤ْ : "أ١ّ٘زٗ ٚٙوٚهرٗ ثبٌَٕجخ ٌٕب ثّملاه ِب ٌىٍّخ هللا ٚلٛرٙب ِٓ أ١ّ٘خ، ئم ل١ًٚرظٙو           

وٍّخ هللا ؽ١ّخ ٚفؼبٌخ ٚأِٚٝ ِٓ وً ١ٍف مٞ ؽل٠ٓ ٚفبهلخ ئٌٝ ِفوق إٌفٌ ٚاٌوٚػ ٚاٌّفبًٕ 

 (.ٗ:ٕٔػت " )ٚاٌّقبؿ ١ِّٚيح أفىبه اٌمٍت ١ٔٚبرٗ

ٌف١ٍٚخ ِب وّبٌٙب اٌّطٍٛة، أٚ رلَٚ، ثلْٚ ِٓ ٘نا ٠ظٙو ثٛٙٛػ أٔٗ ٨ ٠ّىٓ أْ رىْٛ           

ب ِٓ ا٢ثبء، ثأْ اٌز١١ّي ٘ٛ اٌنٞ ٠مٛك . ٔؼّخ اٌز١١ّي ًٚ ٚوّب ٠مٛي اٌطٛثبٚٞ أٔط١ًٔٛٛ وغ١وٖ أ٠

ا٦َٔبْ اٌْغبع ثقطٛاد صبثزخ ٔؾٛ هللا، ٠ٚؾفع ٌٗ كٚاَ ٩ٍِخ اٌفٚبئً اٌّْبه ئ١ٌٙب ثغ١و ٍأَ، 

٠ّىٓ إٌٛٛي ئٌٝ ِورفؼبد اٌىّبي ِّٙب وبْ اٌغٙبك ٚثلٚٔٗ ٨ . ؽزٝ رجٍغ ألٖٝ مهٚح اٌىّبي

 .فبٌز١١ّي ٘ٛ أُ٘ وً اٌفٚبئً، ٚؽبهٍٙب، ِٕٚظّٙب. ثىً هغجخ
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رنووٚا ِب لل ... ئٕٟٔ أُػٚل ِب لبٌٗ اٌطٛثبٚٞ أٔط١ًٔٛٛ ٚغ١وٖ ِٓ ا٢ثبء ثّضبي ؽل٠ش           

ألٖل ِب ؽلس ِغ ا١ٌْـ ١٘وْٚ اٌنٞ ِٕن أ٠بَ ل١ٍٍخ ٍمٜ ثقلػخ ؽلس ػٓ لو٠ت أِبَ أػ١ٕىُ، 

ب فٟ ٘نٖ اٌجو٠خ . ١ّطب١ٔخ ِٓ اٌؼٍٛ ئٌٝ اٌٙب٠ٚخ ًِ مٌه اٌوعً اٌنٞ ٔنوو أٔٗ ػبُ ف١َّٓ ػب

ثؼل . ِؾزفظًب ثي٘لٖ ثىً كلخ، هاغجًب فٟ ؽ١بح اٌزٛؽل اٌقف١خ ثغ١وح ػغ١جخ رفٛق وً اٌَبو١ٕٓ ٕ٘ب

فلػٗ اٌّبوو َِمطًب ئ٠بٖ ٍمطخ ِؾئخ ٍِٙىخ، عؼٍذ وً اٌَبو١ٕٓ وً ٘نا اٌغٙبك أظوٚا و١ف 

أ١ٌٌ ٘نا ثَجت ػلَ الزٕبئٗ ف١ٍٚخ اٌز١١ّي وّب ٠ٕجغٟ، ِف٩ًٚ أْ ! فٟ ٘نٖ اٌجو٠خ ٠جىٛٔٗ ثّواهح

ٌمل اٍزّو فٟ ! ١َ٠و ؽَت ؽىّزٗ اٌقبٕخ كْٚ أْ ٠ط١غ لٛا١ٔٓ ا٨فٛح ٚألٛاي ا٢ثبء ٚٔظُّٙ؟

ضبثًوا فٟ ٚؽلرٗ اٌقف١َّخ ٚفٍٛرٗ اٌو٘جب١ٔخ، ؽزٝ أٔٗ ٌُ ٠ؾٚو ِغ ى٘لٖ، ػ١ٕفًب فٟ ِٕٛٗ، ِ



فبئفًب ٌئ٩ ٠أوً ثؼ٘ اٌجمٛي ٠لفغ ثٗ ئٌٝ اٌزىبًٍ ػٓ ٘لفٗ ... ا٨فٛح ١ٌؾزفً ِؼُٙ ػ١ل اٌم١بِخ

 .١ّئًب ِب

ٌمل ُفلع ثٙنٖ اٌغَبهح، ئم أٍزمجً ٩ًِوب ثقلػخ ١ّطب١ٔخ ثاوواَ عي٠ً ػٍٝ أٔٗ ٩ِن           

ٚ٘ٛ ٌُ ٠ْه فٟ ٚػل . ٟ، ٚأٛبع أِوٖ فٟ ػجٛك٠خ ػ١ّبء، ٍِم١ًب ثٕفَٗ فٟ ثئو ػ١ّمخ ٌٍغب٠خٔٛهأ

ا٩ٌّن ٌٗ، اٌنٞ أول أٔٗ ٨ ٠ّىٓ أْ ٠ٍؾك ثٗ أٞ ٙوه، ٚفٟ ِٕزٖف ا١ًٌٍ ُفلع، فأٌمٝ ثٕفَٗ فٟ 

خ، ئم ٚفٟ ا١ٌَٛ اٌضبٌش ِبد، ٚوبٔذ ؽبٌزٗ هك٠ئ... اٌجئو اٌّنوٛهح ١ٌزؾمك ػظّخ اٍزؾمبلٗ ٚفٚبئٍٗ

وبْ ًَِّىب ثغوٚهٖ اٌؼ١ٕل ؽزٝ أْ رغوثخ اٌّٛد ٌُ رَزطغ أْ رغنثٗ ئٌٝ ِؼوفخ أٔٗ وبْ ِقلًٚػب 

فجبٌوغُ ِٓ عٙبكٖ اٌؼظ١ُ ٚإٌَٛاد اٌىض١وح اٌزٟ لٚب٘ب فٟ ٘نٖ اٌجو٠خ ئ٨ أْ . ثؾ١ً ١ّطب١ٔخ

 .ملِٗ ٌواؽزُٙا٤ة ثفٕٛر١ًٛ اػزجوٖ ّٙٓ إٌّزؾو٠ٓ اٌن٠ٓ ٨ ٠َزؾمْٛ أٞ مووٜ ٨ٚ رُملَ أ٠خ ر

 ٩٘ن أف٠ٛٓ( ة) -ٙ 

اٌزٟ وبْ  Thebaidِٚبما ألٛي ػٓ ٘ن٠ٓ ا٤ف٠ٛٓ اٌٍن٠ٓ وبٔب ٠ؼ١ْبْ فٟ ٕؾواء ١ٛجخ            

فمل لوها أ٨ ٠أفنا ِؼّٙب أٞ . ٠َىٓ ف١ٙب اٌطٛثبٚٞ أٔط١ًٔٛٛ، ٌُٚ ٠ىٓ ٌّٙب هٚػ اٌز١١ّي اٌلل١ك

ٚئم . ٚٚاٍؼخ، ِزى٩ْ أْ هللا ٠ّلّ٘ب ثبٌمٛد ٛؼبَ ػٕلِب وبٔب ١َ٠واْ فٟ ِٕطمخ ٕؾوا٠ٚخ ثؼ١لح

للِٛا mazices[3 ]ٌّٚب ٚعلّ٘ب اٌـ . رب٘ب فٟ اٌٖؾواء ٕبها ػٍٝ ّٚه ا٦غّبء ثَجت اٌغٛع

ب، ػٍٝ ف٩ف ٛج١ؼزُٙ اٌٛؽ١ْخ، فأفن أؽلّ٘ب اٌقجي ثفوػ ّٚىو وّب ٌٛ أٔٗ ِوًٍ ِٓ  ًِ ٌّٙب ٛؼب

بفىٛ اٌلَ فجًيا ّٚ٘ب فٟ ؽبٌخ ئغّبء ٚػٍٝ ّٚه هللا، ئم هأٜ أٔٗ ِٓ لجً اٌَّبء أْ ٠ملَ ٌّٙب ٍ

ػوف ا٤ٚي فطأٖ، ٚفُٙ ِب . أِب اٌضبٟٔ فوف٘ اٌطؼبَ ٤ٔٗ ِملَ ِٓ ثْو ، فّبد عًٛػب. اٌّٛد

ب فبٛئًب، أِب اٌضبٟٔ فُّٖ ػٍٝ عٍٙٗ ثؼٕبٍك، عبٌجًب اٌّٛد ٌٕفَٗ، ٚمٌه ثَجت  ًّ وبْ لج٩ً ٠فّٙٗ فٙ

 .ٔمٔ اٌز١١ّي

 ٍمٛٛ آفو( ط) -7 

رمجًّ ١ّطبًٔب ظٙو ٌٗ فٟ ٕٛهح ٩ٍِن ٔٛهأٟ، فبٔقلع ثاػ٩ٔبد ٨ [ ٗ]أرؾلس ػٓ آفو           

ٚئم وبْ ٠زمجً ٘نٖ ا٦ػ٩ٔبد وبٔذ ل٠٩زٗ رٟٚء ثغ١و . ؽٖو ٌٙب، ِؼزمًلا أٔٗ هٍٛي ٌٍجو

ِٖجبػ، ٚأف١ًوا أِوٖ ا١ٌْطبْ أْ ٠ملَ اثٕٗ اٌنٞ ٠ؼ١ِ ِؼٗ فٟ اٌل٠و مث١ؾخ هلل، ؽزٝ ٠َزؾك ِب 

ٚلل أقلع ؽزٝ وبك أْ ٠ورىت اٌغو٠ّخ، ئ٨ أْ اثٕٗ ٌّب هأٜ ٚاٌلٖ ِٚؼٗ اٌَى١ٕخ . ٍزؾمٗ ئثوا١ُ٘ا

٠َٕٙب ثطو٠مخ غ١و ػبك٠خ ٚهأٜ ا٩ًٌٍَ اٌزٟ ٠ؼل٘ب ٌزم١١لٖ، ّؼو ثبٌغو٠ّخ اٌّزٛلؼخ ٚ٘وة 

 .ِورؼجًب

 Mesopotamiaٍمٛٛ ها٘ت ِٓ ك٠و ا١ٌّٖخ ( ك) -2 

، (ِب ث١ٓ إٌٙو٠ٓ)رىٍّٕب ػٓ مٌه اٌوا٘ت اٌنٞ ِٓ ك٠و ا١ٌّٖخ ٠طٛي ثٕب اٌؾل٠ش ئْ            

ٌمل ػًّ . ٘نا اٌنٞ وبْ ِزًَٕىب ثٖٛهح ٨ ٔغل ٌٙب ِض١ً ئ٨ ث١ٓ اٌم١ٍ١ٍٓ ِٓ أً٘ رٍه إٌّطمخ

فجؼل ػًّ وض١و ٚعٙبك . ٍٕٛاد ٠ٍٛٛخ ِقزجئًب فٟ ل٠٩زٗ، ٚأف١ًوا ُفلع ثاػ٩ٔبد ٚأؽ٩َ ١ّطب١ٔخ

ب ئٌٝ ا١ٌٙٛك٠خ ٚفزبْ اٌغَل... فٟ ٘نا ا٤ِوؽَٓ ِزقط١ًب اٌىض١و٠ٓ  ًَ ئم وبْ ا١ٌْطبْ . اهرّل ٠بئ

كٖ ػٍٝ اٌوؤٜ ٌىٟ ِب ٠غنثٗ ئٌٝ ا٩ٌٚي ٚاٌز١ٗ ٠ظٙو ٌٗ فٟ إٌٙب٠خ ٌّلك ٠ٍٛٛخ فٟ  ّٛ اٌنٞ ػ

أف١ًوا أظٙو ٌٗ ِٕظًوا ٚ٘ٛ أْ عّبػخ ا١ٌَّؾ١١ٓ ِغزّؼ١ٓ ًِؼب ِغ لبكح ، ٕٛهح هٍٛي اٌؾك

. اٌوًٍ ٚاٌْٙلاء فٟ اٌظٍّخ ٚا٤ٍٚبؿ ٚإٌغبٍخ ٚاٌمجؼ فٟ ٕواؿ ٚػ٠ًٛك٠ٕٕب ٚػم١لرٕب ِضً 

ٚفٟ اٌغبٔت ا٢فو أظٙو ٌٗ اٌْؼت ا١ٌٙٛكٞ ِغ ٍِٛٝ ٚا٢ثبء ٚا٤ٔج١بء ٠ولْٖٛ ٛوثًب ١ِٕو٠ٓ 

ثٕٛه ٠ُجٙو اٌؼ١ٓ، ِمًٕؼب ئ٠بٖ ثٚوٚهح ا٨فززبْ، ئْ وبْ ٠وغت فٟ أْ ٠ىْٛ ٌٗ ١ٖٔت فٟ ٘نٖ 



٘نٖ . ٍؼٝ ٌٍؾٖٛي ػٍٝ لٛح اٌز١١ّي ِب وبْ لل ٍمٜ فٟ مٌه اٌقلاع اٌجبئٌ ٚ٘ىنا ٌٛ أٔٗ. اٌغؼبٌخ

 .اٌّٖبئت ٚاٌؾ١ً اٌزٟ ٍمٜ ف١ٙب اٌىض١وْٚ، وْفذ ػٓ فطٛهح ػلَ ٚعٛك ٔؼّخ اٌز١١ّي

 كٍف َقزًُ انزًٍٍض؟: عؤال -9

أْ  ٌمل ظٙو ثٛٙٛػ ٚثطو٠مخ لبٛؼخ ثب٤ِضٍخ اٌؾل٠ضخ ٚألٛاي ا١ٌٚ٤ٓ و١ف: عوِب١ًٔٛ           

ٚا٢ْ ٔوغت فٟ ِؼوفخ و١ف١خ الزٕبئٗ، ٚو١ف ١ّٔي ئْ . اٌز١١ّي ٠ٕجٛع ٌٍفُٙ ٚؽبهً ٌىً اٌفٚبئً

أٚ ٌٛ اٍزقلِذ اٌزْج١ٗ اٌٛاهك فٟ اٌىزبة اٌّملً ! وبْ ؽم١م١ًب ِٓ هللا، أٚ وبمثًب ِٓ ا١ٌْطبْ؟

ف ئْ ٚاٌنٞ موورٗ فٟ ِٕبلْبره ٌٕب فٟ اٌّوح اٌّب١ٙخ ٚ٘ٛ و١ف ١ٖٔو ّٕواف١ٓ ؽىّبء ٔؼو

٤ٔٗ ِبما ٕٔزفغ ئْ ػوفٕب ل١ّخ ٘نٖ ... وبٔذ ٕٛهح اٌٍّه اٌّقزِٛخ ػٍٝ اٌؼٍّخ ؽم١م١خ أٚ ِي٠فخ

 !اٌف١ٍٚخ أٚ اٌؼط١خ ٨ٚ ٔؼوف و١ف ٔمز١ٕٙب؟

فب٨رٚبع ٘ٛ اٌجو٘بْ ا٤ٚي ١ٌٖبٔخ . اٌز١١ّي اٌؾم١مٟ ٨ ٠أرٟ ئ٨ ثب٨رٚبع اٌؾم١مٟ: ٍِٛٝ -ٓٔ

ب وً ِب رفىو ف١ٌٗ١ٌ فمٜ وً ِب رٖٕؼٗ ثً أ)وً ّٟء  ًٚ . ٠ٚىْٛ مٌه ثب٨ػزّبك ػٍٝ ا٢ثبء( ٠

ف٩ رضك فٟ ؽىّه ػٍٝ وً ّٟء، ثً رنػٓ ٌمواهارُٙ فٟ وً ٔمطخ، ٚرزؼوف ػٍٝ ر١١ّي اٌٖبٌؼ 

ٚ٘نٖ اٌطو٠مخ رُؼ١ٓ اٌْبة ٨ ٌىٟ ١َ٠و فٟ اٌغبٔت ا٠٤ّٓ ِٓ . ِٓ اٌطبٌؼ ثٛاٍطخ رمب١ٌلُ٘

ب ِٓ وً ِىبئل اٌؼلٚ ٚؽ١ٍٗٛو٠ك اٌز١١ّي اٌؾم١مٟ فؾَت، ثً ٚرؾفظٗ  ًّ فأٗ ٨ ٠ّىٓ أْ . ٍبٌ

ٔب اٌّبوو أْ . ٠ُقلع ِٓ وبْ ١َ٠و ٨ ؽَت ؽىّٗ اٌقبٓ، ثً ِمزف١ًب آصبه ا٢ثبء ّٚ ٠ٚؾبٚي ػل

فبٌفىو اٌقبٛئ . ٠ٕزٖو ػ١ٍٕب ؽ١ٓ ٔىزُ أفىبه اٌقط١خ فٟ كافٍٕب، ٚمٌه ثؾَت رؼب١ٌُ ا٢ثبء اٌم٠ّٛخ

ٌلٌٔ اٌنٞ ٠َٕؾت ِٓ وٙفٗ اٌّظٍُ اٌّقفٟ ٠ٚٙوة ٠َٚؼف ثّغوك اوزْبفٗ وب٤فؼٛاْ ا

 .فب٤فىبه ا١ٌْطب١ٔخ ٠ىْٛ ٌٙب رٍَٜ ػ١ٍٕب ثّملاه ِب رقزجئ فٟ لٍٛثٕب... ِفزًٚؾب

أُفجون ثّب ؽلس ِغ ( ثأْ ا٨ػزواف ٠ىَو ٍٍطبْ اٌفىو اٌْو٠و)ٌٚىٟ رلهن رأص١و لٛح ٘نا اٌؾىُ 

 :فٛح اٌؾل٠ض١ٓ ٤عً ث١ٕبُٔٙ ٚ٘ٛ، ِٚب لل اػزبك أْ ٠مٌٛٗ Serapion٩ٌا٤ة ١ٍواث١ْٛ 

وبٔذ ٘نٖ اٌؼبكح ر٩ىِٕٟ ثٙغَٛ  Abbot Theonasث١ّٕب وٕذ هف١مًب ٥ٌة ص١ٛٔبً : ِضبي -ٔٔ 

ِٓ اٌؼلٚ، ٟٚ٘ أٔٗ ثؼلِب وٕذ اٌزؾك ثب١ٌْـ فٟ اٌَبػخ اٌزبٍؼخ، وٕذ أُفجئ ١ِٛ٠ًب لطؼخ ِٓ 

ٚػٍٝ ٘نا وٕذ أُفطئ . ُ ثٙب أؽلاٌقجي اٌغبف فٟ اٌقفبء ؽزٝ آوٍٙب فٟ ٚلذ ِزأفو كْٚ أْ ٠ؼٍ

ب ثغو٠ّخ اٌَولخ ثاهاكرٟ ِغ ػغيٞ ػٓ اٌّمبِٚخ ًّ ٌٚىٕٕٟ وٕذ ػٕلِب أُّجغ هغجزٟ غ١و . كائ

ب ئ٠ب٘ب ػٍٝ اٌَولخ اٌزٟ اهرىجزٙب ثطو٠مخ رجلك اٌٍنح اٌزٟ أؽًٖ  ًّ اٌّْوٚػخ أػٛك ئٌٝ ٔفَٟ ٨ئ

ب، هغُ ؽئٟ. ػ١ٍٙب ِٓ ا٤وً ًِ ب ف١ٛ ًِ ، أْ ألَٛ ثٙنا اٌؼًّ إٌّٟٚ وّب ٌٛ ٚئما وٕذ ِغجًوا ٠ٛ

وٕذ ِأًِٛها ِٓ فوػْٛ أْ إٕٔغ اٌطٛة كْٚ اٌملهح ػٍٝ اٌٙوٚة ِٓ اٍزجلاكٖ اٌمبٍٟ، فإٟٔ 

 (.أة اػزوافٗ)وٕذ أفغً ِٓ أْ أوْف رٍه اٌَولخ اٌقف١ّخ ١ٌٍْـ 

١بهٞ ػٕلِب ٌٚمل ّبءد اٌؼٕب٠خ ا١ٌٙ٦خ أْ رَّؼ ٌٟ ثبٌؼزك ِٓ ػجٛك٠خ ٘نا ا٤ٍو ا٨فز          

ٚثؼل اٌؼْبء ثلأ اٌؾل٠ش اٌوٚؽٟ ، فىبْ ٠غ١ت . ثؾش ثؼ٘ ا٨فٛح ػٓ ل٠٩خ ا١ٌْـ ١ٌَزوّلٚا ثٗ

ٍٍٚطبْ ا٤فىبه ( اٌْوا٘خ)ػٍٝ أٍئٍزُٙ اٌزٟ ٛوؽٛ٘ب للاِٗ، ِؾلصًب ئ٠بُ٘ ػٓ ١ّطبْ إٌُٙ 

ُِظًٙوا ٌُٙ ٛج١ؼزٙب ٚلٛح ٙوه٘ب وٍّب ُوزّذ زٝ رأٌُ فغٍجذ ِٓ لٛح إٌّبظوح ؽ. اٌقج١ضخ، 

. ١ّٙوٞ ٚاهرغف ٚؽَجذ أْ ٘نٖ ا٤ِٛه أػٍٕٙب ا١ٌْـ ٤ْ اٌوة لل وْف ٌٗ أٍواه ٕلهٞ

فجلأد أرٕٙل فٟ اٌقفبء ، ٌىٓ رأ١ٔت اٌمٍت اىكاك ، فبٔفغود ثبٌلِٛع صُ أفوعذ ِٓ هكائٟ لطؼخ 

ٝ اٌقجي اٌزٟ ؽٍّزٙب وؼبكرٟ اٌوك٠ئخ ؽزٝ آوٍٙب فٟ اٌقفبء، ٚأٌم١زٙب فٟ ٍٚطُٙ ، صُ ٍمطذ ػٍ

ٚثلِٛع غي٠وح ٍٛجذ ُِٕٙ أْ . ا٤هٗ ِز٩ًٍٛ اٌؼفٛ، ِؼزوفًب و١ف وٕذ آوً وً ٠َٛ فٟ اٌقفبء

 .٠طٍجٛا ِٓ هللا ؽزٝ ٠ؾوهٟٔ ِٓ ٘نٖ اٌؼجٛك٠خ ا١ٌّّزخ



ِٕٟ ( و٩َ)فأٗ ثلْٚ أٞ ئهّبك . ١ٌىٓ ٌه ئ٠ّبْ ثنٌه ٠ب اثٕٟ: "ػٕل مٌه أعبة ا١ٌْـ          

. ٌمل أزٖوَد ا١ٌَٛ ػٍٝ ػلٚن. ؾّوهَد ِٓ ٘نٖ اٌؼجٛك٠خئ١ٌه، ئّٔب ثّغوك اػزوافه لل ر

ٌٚنٌه فاْ ثؼل افزٚبؽٗ ٘نا ٌٓ ٠َزط١غ ... ثبػزوافه أٍمطزٗ أوضو ِٓ غٍجزٗ ٌه ثَىٛره اٌَبثك

ب،  ًّ مٌه اٌوٚػ ا١ٌْطبٟٔ أْ ٠لهوه، ٨ٚ ٠َزط١غ مٌه ا٤فؼٛاْ إٌغٌ أْ ٠غل ٌٗ ف١ه ِىبًٔب ِظٍ

 ...ئٌٝ إٌٛهفجبػزوافه لل أزمٍذ ِٓ اٌظٍّخ 

ب           ًٚ ىاي ػٕٟ ا٨ٍزجلاك ا١ٌْطبٟٔ ثمٛح ٘نا ا٨ػزواف، ٚثم١ذ ... ئم وْفُذ ١ٌٍْـ: "ٚلبي أ٠

ؽزٝ أٔٗ ٌُ ٠ؼل ٠ؾبٚي ا١ٌْطبْ أْ ٠مبِٕٟٚ ؽزٝ ٨ٚ ثزنوو ٘نٖ اٌوغجخ، ٌُٚ أػل ثؼل ... ٘ىنا

ؼخ ػٓ ٘نا اٌّؼٕٝ رؼج١ًوا ٠ٚؼجِّو ٍفو اٌغبِ. أّؼو ثٚغٜ ٍُ رٍه اٌَولخ اٌزٟ اٍزؼجلرٕٟ ٩٠ًٛٛ 

، ِظًٙوا أْ ٌلغخ (ٓٔ:ٔٔعب" )ئْ ٌلغذ اٌؾ١ّخ ث٩ هل١خ ف٩ ِٕفؼخ ٌٍوالٟ: "كل١مًب ثّضبي لبئ٩ً 

اٌؾ١خ ثلْٚ ٚعٛك هاٍق فط١وح، أٞ أْ اٌقطٛهح فٟ أ٨ ٠ىْف أٞ الزواػ أٚ رفى١و ٔبثغ ػٓ 

 .ا١ٌْطبْ أِبَ اٌوالٟ ثب٨ػزواف

ّبػخ اٌوٚؽب١١ٔٓ اٌن٠ٓ ٠ؼوفْٛ و١ف ٠ُؼبٌغْٛ اٌغواؽبد ثزؼ٠ٛنح ئٕٟٔ ألٖل ثبٌوالٟ ع          

 ... اٌىزبة اٌّملً، ٠ٚغنثْٛ ٍُ ا٤فؼٝ ا١ٌّّذ ِٓ اٌمٍت

ثٙنٖ اٌطو٠مخ ٠ّىٕٕب أْ ٔزًٕٛ ثٌَٙٛخ ئٌٝ ِؼوفخ اٌز١١ّي اٌؾم١مٟ، ٚمٌه ثبلزفبئٕب آصبه           

، ثً وّب رؼٍّٕب ثٗ رم١ٍلُ٘ ٚاٍزمبِخ آثبئٕب، ٚػلَ ٕٕغ أٞ ّٟء أٚ رمو٠و أٞ أِو ِٓ ػٕل٠برٕب

 ... ؽ١برُٙ

ٚا٦َٔبْ اٌنٞ ٠زمٜٛ ثٙنٖ إٌظُ، ٨ ٠ًٖ فمٜ ئٌٝ ئكهان ا١ٌٍٍٛخ اٌىبٍِخ ٌٍز١١ّي، ثً           

ب فٟ أِبْ ِٓ ِىبئل اٌؼلٚ ًّ ف١ٌٍ ٕ٘بن ١ٍٍٚخ أفوٜ ٠َمٜ ثٙب ا١ٌْطبْ ا٦َٔبْ ثزٙٛه . ٠جمٝ كائ

٨ٍزقفبف ثألٛاي ا٢ثبء ٚاػزّبكٖ ػٍٝ أفىبهٖ اٌقبٕخ ٠ٚمٛكٖ ئٌٝ اٌّٛد ئ٨ ػٓ ٛو٠ك ا

 .ٚأؽىبِٗ

ئْ وبٔذ وً اٌفْٕٛ ٚا٨فزواػبد اٌّىزْفخ ثجواػخ ا٦َٔبْ، اٌزٟ ٔفؼٙب ٠قٔ ؽ١برٕب           

اٌي١ِٕخ فمٜ، ٨ َٔزط١غ فّٙٙب ِب ٌُ ٠ؼٍّٕب ئ٠بُ٘ ِؼٍُ، فىُ غجبٚح ٔىْٛ ػ١ٍٙب ئما رق١ٍٕب إٔٔب ٌَٕب 

ٍُ فٟ رٍه ا٤ِٛه اٌزٟ ٨ روا٘ب اٌؼ١ٓ ثً اٌمٍت إٌمٟ، ٚاٌقطأ ف١ٙب ٨ ٠إكٞ ئٌٝ ِؾزبع١ٓ ئٌٝ ِؼ

٘نٖ اٌزٟ ! فَبهح ٚلز١خ ٠ّىٓ ئ٩ٕؽٙب ثٌَٙٛخ ثً رلفغ ئٌٝ ا١ٙٔبه اٌوٚػ ٚاٌّٛد ا٤ثلٞ؟

ٔقٛٗ ف١ٙب ِؼبهن ٔٙبه٠خ ١ٍ١ٌٚخ، ١ٌٌ أِبَ أػلاء ِٕظٛه٠ٓ ثً غ١و ِوئ١١ٓ ٚلب١ٍٓ، ِؼبهن 

 !ٚاؽل أٚ اص١ٕٓ، ثً أِبَ ٕٕٛف ث٩ ؽٖوهٚؽ١خ ١ٌٌ أِبَ 

ٍٚو٠خ ( ئث١ٌٍ ٚعٕٛكٖ)ٌٍٚفًْ فٟ ٘نٖ اٌّؼبهن فطٛهرٗ اٌىجوٜ، ٌَجت وضوح اٌؼلٚ           

 .ٌٙنا ٠ٍيِٕب أْ ٔمزفٟ آصبه آثبئٕب ٕٚٔيع ؽغبة اٌقغً وبّف١ٓ ٢ثبئٕب وً ِب ٠قطو ٌفىؤب. اٌؾوة

 طبٌبِ؟أيب ٌحزقش أة االعزشاف يٍ ٌكشف نّ خ: عؤال -12

أٍبً اٌؼفخ اٌٚبهح اٌزٟ ف١ٙب َٔؼٝ ئٌٝ ئففبء أفىبهٔب اٌْو٠وح، ٠وعغ ئٌٝ : عوِب١ًٔٛ          

ِب ٍّؼٕبٖ ػٓ ثؼ٘ ا٢ثبء اٌؾل٠ض١ٓ فٟ ٍٛه٠ب ئم ٠َٛك ا٨ػزمبك ثأٔٗ ئما وْف أؿ أفىبهٖ ثٛٙٛػ 

فىبه فٟ ٌنٌه ٔؾٓ ٔؾفع ا٤. ئٌٝ أث١ٗ فٟ اػزواف ٕو٠ؼ، ٠َقٜ ا٤ة ػ١ٍٗ ٠ٚٛثقٗ ثٖواِخ

كافً ٔفٍٕٛب ٚٔقغً ِٓ ا٨ػزواف ثٙب ٨ٚ ٔزّىٓ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ ا٤ك٠ٚخ ا٩ٌىِخ ٌؼ٩ط ٘نٖ 

 .ا٤فىبه



وّب أٔٗ ١ٌٌ وً اٌْجبة ِزْبث١ٙٓ ِٓ عٙخ غ١ورُٙ فٟ اٌوٚػ أٚ ِزَب٠ٚٓ فٟ : ا٤ٔجب ٍِٛٝ -ٖٔ 

ب ١ٌٌ وً ا١ٌْٛؿ ِزْبث١ٙٓ فٟ ًٚ . اٌىّبي ٚاٌف١ٍٚخ رؼٍُّٙ اٌزؼب١ٌُ ٚا٢كاة اٌم٠ّٛخ، ونٌه أ٠

اٌؾم١مٟ ٨ ٠مبً ث١ْجخ اٌوأً ثً ثبٌغٙبك ِٕن اٌٖغو ٚؽَت أوب١ًٌ أػّبٌُٙ ( اٌوٚؽٟ)فبٌغٕٝ 

ٌٚىٓ ١ّت . "٤ْ ا١ٌْقٛفخ اٌّىوِخ ١ٌَذ ٟ٘ اٌمل٠ّخ ا٠٤بَ ٨ٚ ٟ٘ رمله ثؼلك ا١ٌَٕٓ... اٌَبثمخ

ٚػٍٝ مٌه (... ٗ:4ؽه " )ا٦َٔبْ ٘ٛ اٌفطٕخ ٍٚٓ ا١ٌْقٛفخ ٟ٘ اٌؾ١بح إٌّي٘خ ػٓ اٌؼ١ت

ثً ٔزجغ آصبه أٌٚئه اٌن٠ٓ اِزبىٚا ِٕن ٕجبُ٘ .. ف١ٌٍ ٌٕب أْ ٔمزلٞ ثأٞ ١ّـ غطٝ ا١ٌْت هأٍٗ

 .ثبٌؾ١بح ا٩ٌئمخ اٌَّزؾمخ وً صٕبء، اٌن٠ٓ رلّهثٛا ؽَت رمب١ٌل ا٢ثبء ١ٌٌٚ ؽَت مٚارُٙ

ًَ اٌغوثبء : "ٕجٟ لبئ٩ً ػجو اٌجؼ٘ ئٌٝ ا١ٌْقٛفخ ثبٌفزٛه ٚاٌىًَ، ٘إ٨ء ٠ٛثقُٙ هللا ثبٌ           أَو

َُّ ػٍٝ ا١ٌْت ٚ٘ٛ ٨ ٠ؼوف ٘إ٨ء ٠َزقلَ ا١ٌْطبْ (... 4:7٘ٛ " )صوٚرٗ ٚ٘ٛ ٨ ٠ؼوف ٚلل ُه

١ّجزُٙ ٌقلاع اٌْجبْ، ػٓ ٛو٠ك ِظٙو ٚلبهُ٘ اٌقبٛئ، فبكًػب ِٓ وبْ ٠ٍيَ أْ ٠غزٙلٚا فٟ 

زواس أٚ ا١ٌأً ا١ٌّّذ فٟ ػلَ ا٨و( اٌْجبْ)َِمطًب ئ٠بُ٘ ... ٛو٠ك اٌىّبي ثٛاٍطخ ٖٔبئؾُٙ

 .ٚمٌه ػٓ ٛو٠ك رؼب١ٌُ أِضبي ٘إ٨ء ا١ٌْٛؿ ٚأػّبٌُٙ

ئم أٚك أْ أٙوة ٌىُ ِضب٨ً ػٓ ٘نا أموو ٌىُ ٚالؼخ رّّلٔب ثجؼ٘ اٌزؼب١ٌُ ِٓ غ١و موو اٍُ : ِضبي

٘نا اٌْقٔ اٌنٞ ٌُ ٠ىٓ ِزىب٩ًٍ فٟ . اٌفبػً ؽزٝ ٨ أٍمٜ فٟ فط١خ اٌز١ْٙو ثقطب٠ب ا٢فو٠ٓ

ٝ أؽل ا١ٌْٛؿ اٌّؼوٚف١ٓ ٌٕب ع١ًلا ٚاػزوف ٌٗ ثٖواؽخ ثبٙطواثٗ ثْٙٛاد عَل٠خ ٕجبٖ م٘ت ئٌ

ٌمل ظٓ أٔٗ ١ٍغل فٟ وٍّبد ٘نا ا١ٌْـ رؼي٠بد رُؼ١ٕٗ ّٚفبء عوؽٗ، ٌىٓ ا١ٌْـ . ٚثوٚػ اٌئب

ب ٚأٔٗ ٨ ٠َزؾك أْ ٠ُلػٝ ها٘جًب، ِغ أْ ا١ٌْـ ٔفَٗ ٠ّىٓ أْ  ًَ ُِوح ٚكػبٖ ثبئ ٘بعّٗ ثزؼ١١واد 

ٚ٘ىنا أّٙوٖ ثل٨ً ِٓ َِبػلرٗ ، ئم ٛوكٖ ِٓ ل٠٩زٗ ٚ٘ٛ فٟ . اٌقط١خ ٚاٌْٙٛح ٠َمٜ فٟ ٘نٖ

 .ؽبٌخ ٠أً ٚلٕٛٛ ١ِّذ

و١ف ٠ؼبٌظ آ٨ِٗ ثً و١ف ٠وٟٙ ّٙٛرٗ، : ٚئم وبْ ِزٚب٠مًب وئ١جًب، غبهلًب فٟ فىو ػ١ّك          

لٍجٗ ٚاٍزفَو  ٠واٖ ِٚطوثًب فأكهن ِب ٠لٚه فٟ -ٚ٘ٛ ِٓ أوضو ا٢ثبء ؽٕىخ  -ئم ثب٤ة أثٌٌٛ 

ٚئم ٌُ ٠َزطغ أْ ٠غ١جٗ أكهن ا١ٌْـ اٌٛك٠غ فٟ ٘لٚء أٔٗ ١ٌٌ ثغ١و ٍجت . ِٕٗ ػٓ ٍجت مٌه

ٚئم . ٠قفٟ ؽئٗ فٍُ ٠مله أْ ٠ّٖذ ثً ثلأ ٠َزفَو ِٕٗ ثأوضو ؽنالخ ػٓ ٍجت اٌؾيْ اٌقفٟ

١ً ٌٗ أٔٗ ٨ غٍت ػٍٝ أِوٖ اػزوف ثأٔٗ فٟ ٛو٠مٗ ئٌٝ اٌؼبٌُ ١ٌأفن ٌٗ ىٚعخ ربهًوب اٌل٠و، ئم وّب ل

 .٠َزط١غ أْ ٠ىْٛ ها٘جًب ِب كاَ ٠ؼغي ػٓ اٌزؾىُ فٟ ّٙٛاد عَلٖ ّٚفبء آ٨ِٗ

ب ٠غب٘ل ١ِٛ٠ًب ثَجت ثؼ٘ أّٛاق            ًٚ ٘لأٖ ا٤ة ثزؼي٠بد هل١مخ، ِقجًوا ئ٠ّبٖ أٔٗ ٘ٛ أ٠

هؽّخ اٌْٙٛح، ٚػ١ٍٗ أ٨ ١٠أً ٨ٚ ٠زؼغت ِٓ لَٛح اٌٙغَٛ ٤ْ ٘نا ٌق١وٖ، ِؼزًّلا ثب٤وضو ػٍٝ 

صُ اٌزٌّ ِٕٗ أْ ٠زون ا٨٘زّبَ ٚاٌمٍك ٌّلح ٠َٛ ٚهعبٖ أْ . هللا ٚٔؼّزٗ وّب ػٍٝ عٙبكٖ اٌغ١ٛه

 .٠وعغ ئٌٝ ل٠٩زٗ

٠ب : "م٘ت ا٤ة أثٌٌٛ ئٌٝ اٌل٠و اٌنٞ ثٗ ا١ٌْـ اٌّنوٛه، صُ ثَٜ ٠ل٠ٗ ١ًٍِٖب ثلِٛع لبئ٩ً           

ي اٌٙغَٛ ِٓ ٘نا . بٌظ ٙؼف اٌجْوهللا، أٔذ ٚؽلن اٌل٠بْ اٌجبه ٚاٌطج١ت غ١و إٌّظٛه رؼ ّٛ فٍزؾ

اٌْبة ئٌٝ ا١ٌْـ ١ٌزؼٍُ أْ ٠زوفك ثٚؼبف اٌّغب٘ل٠ٓ، ٚفٟ ١ّقٛفزٗ ٠ْفك ِٓ أعً ٙؼف 

 ".ئهاكح اٌْجبة

ة هًِؾب            ّٛ ٌّٚب أزٟٙ ِٓ ٩ٕرٗ ثلِٛع ئم ثٗ ٠وٜ ػجًلا أًٍٛكا ٚالفًب أِبَ ل٠٩خ ا١ٌْـ ٠ٖ

ٓ ل٠٩زٗ ٚأفن ٠غوٞ ِٓ ٕ٘ب ٕٚ٘بن وأَبْ ِؼزٖٛ أٚ ٍىواْ ٔبه٠ًب إٔبثٗ ٌٍؾبي، فقوط ا١ٌْـ ِ

 .٠لفً ٠ٚقوط ِٓ اٌم٠٩خ ثغ١و رٛلف، ٚأف١ًوا ثلأ ١َ٠و فٟ اٌطو٠ك اٌنٞ ٍبه ف١ٗ اٌْبة



أكهن أْ اٌَُٙ إٌبهٞ ا١ٌْطبٟٔ لل أغوً فٟ لٍجٗ، ٚأٔٗ ... ٚئم هآٖ أثٌٍ ووعً ِغْٕٛ          

فبٔؾوف ػٓ اٌؾك ٚرجٍجً فّٙٗ، فن٘ت ئ١ٌٗ ( ماد اٌىأً ػٕفٗ فٟ اٌؾىُ، ماق ِٓ)ثفؼٍٗ ٘نا 

ئٌٝ أ٠ٓ رَوع؟ ِٚب اٌنٞ عؼٍه رَٕٝ ١٘جخ ١ّقٛفزه ؽزٝ رٚطوة ثٙنٖ اٌٖٛهح : ٠َأٌٗ

 اٌطف١ٌٛخ ٚرزؾون ثَوػخ؟

ؽَت أْ ّٙٛح لٍجٗ لل أىْفذ، ٚأْ ا٤ة أثٌٌٛ لل … ٚثَجت ّؼٛهٖ ثبٌنٔت ٚاهرجبوٗ          

 .٠زوكك فٟ ا٦عبثخ ػٍٝ أٍئٍزٗ ػوف فجب٠ب لٍجٗ، ٌٙنا ٌُ

ُػل ئٌٝ ل٠٩زه ٚاػوف أْ ا١ٌْطبْ ٠زغبٍ٘ه ٠ٚيكهٞ ثه، ٨ٚ : "أعبثٗ ا٤ة أثٌٌٛ          

٘ب أٔذ ٌُ . رٕظو ٘ىنا ئٌٝ أٌٚئه اٌن٠ٓ ٠َزفيُ٘ اٌؼلٚ ١ِٛ٠ًب ٠ٕٚبٍُٙٙ ثَجت عٙبكُ٘ ِٚٙبهرُٙ

ب ٠ٍٛٛخ  ًِ ب ٚاؽًلا ٚعٙٗ ئ١ٌه ثؼلِب ل١ٚذ أػٛا ًّ ٚلل ٍّؼ هللا ٌه ... فٟ ٘نا اٌؼًّرؾزًّ ٍٙ

ٌٚىٟ رؼوف ٚرقزجو أْ رْفك ... ثبٌغوػ ؽزٝ رؼٍُ أٔٗ ٠ٍيِه فٟ ١ّقٛفزه أْ رزوفك ثبٌٚؼفبء

٤ٔٗ ػٕلِب ٌغأ ئ١ٌه ؽلصًب ِٚطوثًب ثؾوة ١ّطب١ٔخ ٌُ رْغؼٗ ثأ٠خ رؼي٠خ، . ٌٚؼف ئهاكح اٌؾل٠ض١ٓ

ٞ اٌؼلٚ، ٚوٕذ وّٓ ٨ رجبٌٟ ثب٩ٌٙن ثً كفؼذ ثٗ ئٌٝ ا١ٌأً اٌّؾيْ اٌٍّٙه، ٚأٌم١ذ ثٗ فٟ أ٠ل

ٌُ ٠ٙبعّه ثٕفٌ اٌمٛح اٌزٟ ٘بعّٗ ثٙب، ٤ٔٗ ٠يكهٞ أْ ( ا١ٌْطبْ)ِغ أْ . اٌّؾيْ اٌنٞ ٠ٍؾمٗ

ٚلل ٔبًٙ ٙلٖ ٌؼٍّٗ ٠غوكٖ ِٓ ِؾبٍٓ اٌف١ٍٚخ اٌزٟ ٚعل٘ب فٟ ٛج١ؼزٗ، ٚأهاك أْ ... ٠ؾبهثه

ألٜٛ ِٕه ، ٌنٌه عّل فٟ ِؾبهثزٗ ث٩  (اٌْبة)٠قوثٙب ثَٙبِٗ إٌبه٠خ، ئم ٠ؼٍُ ث٩ ّه أْ ٘نا 

ب ًّ  .٘ٛاكح، ؽبٍجًب أْ غٍجزٗ ػٍٝ ٘نا اٌْبة ّوفًب ػظ١

٠ٍيِه ئمْ أْ رزؼٍُ اٌؼطف ػٍٝ اٌن٠ٓ ُ٘ فٟ ١ٙمخ، ٨ٚ رُوػت اٌّؼو١ٙٓ ٌقطو ا١ٌأً           

فاْ ١ٍٍّبْ  .اٌٍّٙه، ٨ٚ رضمً ػ١ٍُٙ ثبٌى٩َ اٌمبٍٟ، ئّٔب إٍٔؾُٙ ثىٍّبد اٌزؼي٠خ اٌٙبكئخ اٌؼ١ّمخ

ٌٚزىٓ ػٍٝ (. ٕٗ:ٔٔأَ " )٨ رّزٕغ. أٔمن إٌّمبك٠ٓ ئٌٝ اٌّٛد ٚاٌّّلٚك٠ٓ ٌٍمزً: "اٌؾى١ُ ٠مٛي

 (.ٕٔ:ِٕٓذ ..." )لٖجخ ِوٙٛٙخ ٨ ٠مٖف، ٚفز١ٍخ ِلفٕخ ٨ ٠طفئ: "ِضبي ِقٍٖٕب

١ّئًب  ٚا٢ْ فاْ ِب لل ؽلس ٘ٛ ٌٍق١و، ئم رؾوه اٌْبة ِٓ ّٙٛارٗ اٌٍّٙىخ ٚأػٍّه هللا          

ػٓ لٛح رٍه اٌؾوة ٚػٓ ٙوٚهح اٌزوفك، ٌٙنا فٍٕزًٍٛ ًِؼب ئٌٝ هللا ٌىٟ ٠ٕيع ػٕه مٌه اٌزأك٠ت 

(. ٘:2ٔأٞ " )٠َؾك ٠ٚلاٖ رْف١بْ. ٤ٔٗ ٘ٛ ٠غوػ ٠ٚؼٖت"اٌنٞ ٍّؼ ٌه ثٗ ٤عً ٔفؼه، 

ٚ٘ٛ ٠ج١ل ثٕلٜ هٚؽٗ اٌَٙبَ (. ٕ:ُٕٙ ٔ" )٠ٙجٜ ئٌٝ اٌٙب٠ٚخ ٠ٖٚؼل. اٌوة ١ُّ٠ذ ٠ُٚؾ١ٟ"

 .ه٠خ اٌزٟ ١ٌٍْطبْ اٌزٟ ٍّؼ ثٙب ١ٌغوؽه وطٍجٟإٌب

ٚئم ٍّؼ هللا ثوفغ ٘نٖ اٌزغوثخ ِٓ أٚي ٩ٕح ١ٌٍْـ ثٕفٌ اٌَوػخ اٌزٟ ثٙب ٍّؼ           

( ٤ة اػزوافٗ)ثّغ١ئٙب، فمل أٚٙؼ هللا ثجو٘بْ عٍٟ أٔٗ ؽ١ٓ ٠ىْف ئَٔبْ أفطبءٖ ٠ٚؼّو٠ٙب ٠ٍيَ 

 (.ٓ أعٍٙبِ)١ٌٌ فمٜ أ٨ ٠يعوٖ، ثً ٨ٚ ٠َز١ٙٓ ثؾئٗ 

ٌنٌه ٠ٍيِه أ٨ رزون اٌطو٠ك اٌنٞ رىٍّٕب ػٕٗ ٍبثمًب أٚ رورل ػٓ رمب١ٌل ا٢ثبء ٌّغوك           

ب ّو٠ًوا ًِ  .غ٩ظخ ١ّـ ِب أٚ ثؼ٘ ا١ٌْٛؿ ٍٚطؾ١زُٙ، ٤ْ اٌؼلٚ اٌّؾزبي ٠َزقلَ ١ّجزُٙ اٍزقلا

٩ط اٌغواؽبد ف١غت ػ١ٍه ثلْٚ أٞ فغً أْ رىْف وً ّٟء ٣ٌثبء، ٚرزٍَُ ُِٕٙ ػ          

ثً )فاما ِب ؽبٌٕٚب أ٨ ٔفؼً ١ّئًب ؽَت ؽىّٕب اٌقبٓ . ثا٠ّبْ ٚرمزلٞ ثؾ١برُٙ ٚألٛاٌُٙ

  .فإٔب ٍٕٕبي ثؾك ػًٛٔب ِضٍُٙ ٚٔجٍغ ئٌٝ ِب ٍٕٚٛا ئ١ٌٗ( َٔز١ْوُ٘

  صًٕئٍم( أ)يثبل  -14



عل ٌٗ ِىبْ فٟ أف١ًوا فاْ ٘نا ا٤ِو ٚاٙؼ ثأٔٗ ِمجٛي ػٕل هللا، ؽزٝ أٔٗ ١ٌٌ ثب٩ُٛ            ُٚ
فبهلل ٌُ ٠ىٍُ ّٕٛئ١ً اٌٖجٟ ثبٌؾل٠ش اٌّجبّو ٨ٚ ثبٌؾٛاه ا٦ٌٟٙ، ثً ٍّؼ ٌٗ . اٌىزبة اٌّملً

ٌمل ّبء أْ ٠زلهة مان اٌنٞ اٍزؾك ٍّبع ٕٛد (. ػبٌٟ اٌىب٘ٓ)ثبٌن٘بة ِوح أفوٜ ئٌٝ ا١ٌْـ 

 ْٞ نٞ ُكػٟ ٌٛظ١فخ ؽزٝ ٠قزجو مان اٌ... هغُ أٔٗ أغٚت هللا فٟ ١ّقٛفزٗ( ػبٌٟ)هللا ػٍٝ ٠ل

  .ئ١ٌٙخ ؽ١بح ا٦رٚبع، ٠ٚىْٛ للٚح ٌٍْجبة فٟ مٌه

  ثٕنظ انشعٕل( ة) -15

ػٕلِب ٔبكٜ ا١ٌَل ا١ٌَّؼ ثٌٌٛ ٚكػبٖ فزؼ ٌٗ ٛو٠ك اٌىّبي، ٌىٕٗ اٍزؾَٓ أْ ٠ٛعٙٗ ئٌٝ           

ما ٠ٕجغٟ أْ لُ ٚاكفً اٌّل٠ٕخ ف١مبي ٌه ِب: "...ؽٕب١ٔب، ٛبٌجًب ِٕٗ أْ ٠زؼٍُ اٌؾك ػٓ ٛو٠مٗ، لبئ٩ً 

 (.4:ٙأع" )رفؼً

ٌئ٩ . ٌمل أهٍٍٗ ئٌٝ هعً ١ّـ، ِؼزجًوا أْ مٌه أفًٚ ِٓ أْ ٠زٍَُ رؼب١ٌّٗ ِٕٗ ِجبّوح          

ب ٠زؼٍُ  ًٚ ١ٖ٠و ثٌٌٛ ِض٩ً ١ٍئًب فٟ ا٨ػزّبك ػٍٝ مارٗ فٟ اٌزؼ١ٍُ، ئم ٠مٕغ وً أؽل ٔفَٗ أٔٗ ٘ٛ أ٠

 .ؼب١ٌُ ا٢ثبءأؽىبَ هللا ٚرؼب١ٌّٗ ثٕفَٗ كْٚ ؽبعخ ئٌٝ ٛو٠ك ر

ثً ٠ٚؼٍّٕب اٌوٍٛي ٔفَٗ ػٓ ػلَ ا٨وزفبء اٌنارٟ فٟ اٌزؼ١ٍُ لله اٌَّزطبع، ٚمٌه ١ٌٌ           

ثبٌى٩َ ثً ثبٌؼًّ، ف١مٛي أٔٗ م٘ت ثّفوكٖ ئٌٝ أٚه١ٍُّ ٌٙنا اٌٙلف، أٞ م٘ت ئٌٝ ِغّغ غ١و 

ٓ ا٤ُِ، ٚٔؼّخ هٍّٟ ٠ؼوٗ ف١ٗ ػٍٝ ى٩ِئٗ اٌوًٍ ٚاٌَبثم١ٓ ػٕٗ ا٦ٔغ١ً اٌنٞ ٠جْو ثٗ ث١

ٚػوٙذ ػ١ٍُٙ ا٦ٔغ١ً اٌنٞ "...اٌوٚػ اٌملً اٌّٖبؽجخ ٌٗ ثؼ٩ِبد ل٠ٛخ ٚػغبئت، ئم ٠مٛي 

غ٩ " )اووى ثٗ ث١ٓ ا٤ُِ ٌٚىٓ ثب٨ٔفواك ػٍٝ اٌّؼزجو٠ٓ ٌئ٩ أوْٛ أٍؼٝ أٚ لل ٍؼ١ذ ثب٩ًٛ 

ٕ:ٕ.) 

ِٗ اٌقبٕخ ٚر١١ّيٖ فّٓ ٘ٛ ٘نا اٌّىزفٟ ثنارٗ، ا٤ػّٝ اٌنٞ ٠زغبٍو ف١ضك فٟ أؽىب          

 !اٌْقٖٟ، ث١ّٕب ا٦ٔبء اٌّقزبه ٠ؼزوف ثبؽز١بعٗ ٩ٌعزّبع ٚاٌزْبٚه ِغ ى٩ِئٗ اٌوًٍ؟

ئمْ هأ٠ٕب أْ هللا ٌُ ٠ىْف ٤ؽل ٛو٠ك اٌىّبي، ٛبٌّب وبٔذ ٌٗ فوٓ ٌٍزؼٍُ ِٓ ا٢ثبء           

" ١ّٛفه ف١مٌٛٛا ٌهاٍأي أثبن ف١قجون ٚ: "ٚافزجبهارُٙ، غ١و ِىزوص١ٓ ثّْٛهح ا٢ثبء ٌنٌه ٠مٛي

  (.ٕٖ:7رش)

  أًٍْخ انزًٍٍض فً اقزُبء انفضبئم -16

ثىً ٛبلبرٕب ػٓ ٛو٠ك ا٦رٚبع، ٘نا اٌنٞ ٠ؾفظٕب " اٌز١١ّي"٠ٍيِٕب أْ ٔطٍت ف١ٍٚخ           

فبٌّغب٨ح فٟ اٌَٖٛ ٚإٌُٙ و٩ّ٘ب ٠إك٠بْ ئٌٝ ٔٙب٠خ ... ثلْٚ أٞ ٙوه فٟ أٞ عبٔت ِٓ اٌغبٔج١ٓ

فٟ اٌَٙو فٟ اٌفٚبئً ٠ٛاىٞ اٌزوافٟ فٟ َٔٛ ػ١ّك ِٓ عٙخ ٙوهّ٘ب  ٚاٌّغب٨ح. ٚاؽلح

ٚؽ١ّٕب ٠ٚؼف اٌوا٘ت ثَجت اٌزمْف اٌيائل ٠ؼٛك ئٌٝ اٌؾبٌخ اٌزٟ ٠ىْٛ ف١ٙب اٌوا٘ت . ٌٍوا٘ت

 .٩ِّٙ ِٚمًٖوا

ٚرإكٜ . ٌنٌه ٔوٜ أْ أٌٚئه اٌن٠ٓ ٌُ ٠ٕقلػٛا ثبٌُٕٙ وض١ًوا ِب ٠ٍٙىٛا ثبٌَٖٛ اٌيائل          

ٚفٟ مٌه ٠مٛي . ً غ١و اٌّؼزلٌخ ٚاٌَٙو ٩١ًٌ اٌيائل ئٌٝ ٔفٌ ا٩ٌٙن اٌنٞ ٠َججٗ إٌَٛاٌفٚبئ

 .ٙ:7وٕٛ" ث٩َػ اٌجو ١ّ١ٌٍٓ ١ٌٍَٚبه"...اٌوٍٛي 

ٍطٝ ثوٚػ اٌز١١ّي           ُٛ   .فٍٕزملَ ثبػزلاي ١ٍٍُ، ١َٔٚو فٟ اٌطو٠ك اٌ



  انزًٍٍض ٔاالعزذال -11

َ ّٙٛح اٌطؼبَ ؽزٝ وٕذ اِزٕغ ػٓ أفن أٞ ّٟء ٌّلح ١ِٛ٠ٓ فإٟٔ أرنوو ئٕٟٔ وٕذ ألبٚ          

ٚأِب ػٓ إٌَٛ فأٗ ثقلاع . أٚ ص٩صخ أ٠بَ، ٌُٚ ٠ىٓ مٕٟ٘ ٠ٚطوة ؽزٝ ثزنوو أٞ ٛؼبَ ِب

١ّطبٟٔ ٔيع إٌَٛ ِٓ ػ١ٕٟ ٌّلح ػلح أ٠بَ ١ٌٚبٌٟ، ؽزٝ إٟٔٔ رٍٍٛذ ئٌٝ هللا أْ ٠ّٕؾٕٟ ل٩١ًٍ ِٓ 

ُ ثَجت ٔمٔ اٌطؼبَ ٚإٌَٛ أوضو ِّب فٟ اٌغٙبك ٙل ٌمل ّؼود إٟٔٔ فٟ فطو ػظ١. إٌَٛ

 .ا٨ٍزوفبء ٚإٌُٙ

ف١ٍيِٕب أْ ٔؾنه ٌئ٩ َٔمٜ فٟ اٌزل١ًٌ ػٓ ٛو٠ك اٌزٕؼُ اٌغَلٞ ٚاٌزَبً٘ ِغ أٔفَٕب           

ثب٤وً لجً ا١ٌّؼبك إٌّبٍت، أٚ ا٤وً ثْوا٘خ، ٚفٟ ٔفٌ اٌٛلذ ٠ٍيِٕب أْ ٔمزبد ثبٌطؼبَ ٚإٌَٛ 

٤ْ اٌي٘ل اٌّغبٌٝ ف١ٗ أوضو ٙوًها ِٓ اٌْجغ ثغ١و ... ٕب ؽزٝ ٌٚٛ ٌُ ٔؾت مٌهوّب ٠زٕبٍت ِؼ

ؽوٓ، ٤ْ ا٤ف١و ٠زلفً ف١ٗ رأ١ٔت ا١ٌّٚو ف١ف١لٔب ٠ٚلفؼٕب ئٌٝ اٌَّزٜٛ اٌؾم١مٟ ثللخ، أِب 

  ... اٌّغب٨ح ف٩ ٠ؾلس ف١ٗ رأ١ٔت ١ّٙو

  عؤال -11

فٟ اٌي٘ل ؽزٝ ٕٔغؼ فٟ ؽ١برٕب ٍب١ٌّٓ ئمْ ِب ٘ٛ اٌم١بً اٌنٞ ٔؾزفع ثٗ : عوِب١ًٔٛ          

  ِؼزل١ٌٓ ث١ٓ اٌؾل٠ٓ؟

  : يٕعى -19

ِٓ عٙخ اٌزمْف . ثبٌَٕجخ ٌٙنا ا٤ِو ٔؾٓ ٔؼٍُ أْ ٕ٘بن أؽبك٠ش وض١وح ٢ثبئٕب ثْأٔٗ          

اٌن٠ٓ ٠ؼزّلْٚ فٟ ؽ١برُٙ ػٍٝ اٌجمٛي أٚ اٌقٚو ٚاٌفبوٙخ فمٜ، فاْ ( اٌو٘جبْ)فجبٌَٕجخ ٌجؼ٘ 

 .٘ٛ فجير١ٓ ٠ئبْ ثبٌىبك ه٩ًٛ  اٌم١بً اٌّؼزلي

  اعزشاض -22 

ٌمل رمجٍٕب ؽل٠ضٗ ثَوٚه، ٚأَعْجٕبٖ أٔٗ ٠ٖؼت ػ١ٍٕب أْ ٔؼزجو ٘نا اٌم١بً رمْفًب وّب أٔٗ ١ٌٌ           

 .ِٓ اٌٖؼت إٌٛٛي ئ١ٌٗ ثبٌّوح

  : يٕعى -21 

 ... ه ٨ٚ رىَوٖئْ وٕذ روغت فٟ رنٚق لٛح ٘نٖ اٌؾىّخ فٍزؾزفع ثٙنا اٌم١بً ثبٍزّوا          

ثً ٘نا ٘ٛ اٌؾل اٌطج١ؼٟ ٌٍزمْف، ٚ٘ٛ أْ ٠َّؼ وً ّقٔ ٌٕفَٗ ثبٌطؼبَ لله اؽز١بعبد  -ٕٕ 

 ... لٛرٗ أٚ ؽغُ عَلٖ ٚػّوٖ، فَّٕؼ ثبٌى١ّخ اٌزٟ ٠ؾزبعٙب اٌغَل كْٚ أْ ٠ْؼو ثبِز٩ء

بَ ٚوضوح ا٤ٕٛاَ، فأٗ ئما ٌُ ٠زؾلك ٧ٌَٔبْ لبْٔٛ، فأٗ ربهح ١ٚ٠ك ػٍٝ ِؼلرٗ ثمٍخ اٌطؼ          

 .ٚأفوٜ ٥ّ٠٘ب ثب٤وً اٌيائل

فبٌؼمً اٌنٞ ٠زؼت ثَجت لٍخ اٌطؼبَ ٠قَو ْٔبٛٗ فٟ ا٩ٌٖح ف١ٕٙه اٌؼمً ثَجت اٌٚؼف اٌيائل 

ٌٍغَل ٠ٚوغُ ػٍٝ اٌزوافٟ، صُ ٠ؼٛك ١ٌزٚب٠ك ثىضوح اٌطؼبَ، ٚثبٌزبٌٟ ٨ ٠مله أْ ٠َٕىت فٟ 

فأٗ ٚئْ أثلٜ أٔٗ . فٟ ؽفع ٔمبٚح ػفزٗ ػٍٝ اٌلٚاَ اٌٍٖٛاد ثبٔط٩ق ٚٔمبٚح أِبَ هللا، ٨ٚ ٠ٕغؼ

  . ٠طّٙو اٌغَل ثزمْفٗ اٌؼ١ٕف ئ٨ أٔٗ ٠غنٞ ّٙٛاد اٌغَل ثٛلٛك اٌطؼبَ اٌنٞ ٠أفنٖ



" اٌز١١ّي اٌىبًِ"ٚ٘نا ا٤ِو ٠ٖؼت عًلا رٕظ١ّٗ، ؽزٝ أْ أٌٚئه اٌن٠ٓ ٌُ ٠لهوٛا ثؼل  -ٕٗ

١َٛ ا٤ٚي ئٌٝ اٌغل، ؽزٝ ئما ِب فطوٚا ٠فٍْٚٛ اِزلاك ُِٕٛٙ ئٌٝ ١ِٛ٠ٓ ِؾزفظ١ٓ ثطؼبَ اٌ

ٚأٔزُ رؼٍّْٛ ِب ؽلس ِغ ٕل٠مىُ ث١ٕب١ِٓ، . ٠ملهْٚ أْ ٠زّزؼٛا ثطؼبَ وض١و ؽَت ٍٛت ّٙٛرُٙ

فأٗ ٌُ ٠ىٓ ٠أفن اٌقجير١ٓ ٨ٚ و١ّبد ا٤وً اٌم١ٍٍخ . اٌنٞ رَّه ثؼٕبك ثقٖٛٓ ٘نا ا٤ِو

ِب فطو ٥ّ٠ ِؼلرٗ اٌْو٘خ ثٚؼف  اٌقبٕخ ثٗ، ثً وبْ ٠فًٚ أْ ٠ّل ِٕٛٗ ئٌٝ ١ِٛ٠ٓ ؽزٝ ئما

ٌٚؼٍىُ رزنووْٚ ث٩ ّه أٞ ٔٙب٠خ وبٔذ . فىبْ ٠زٍنم ثب٤هثغ فجياد ثْٙٛح. اٌى١ّخ اٌّقٖٖخ

فمل رون . ٌنٌه اٌوعً اٌنٞ اػزّل ػٍٝ افزجبهارٗ اٌنار١خ ثؼٕبك أوضو ِٓ ارىبٌٗ ػٍٝ رمب١ٌل ا٢ثبء

 .اٌل٠و ٚػبك ئٌٝ اٌفٍَفخ اٌجبٍٛخ ٚاٌغوٚه ا٤هٟٙ

ب            ًٍ ٘ب ٘ٛ ثَمٛٛٗ ٠إول ٙوٚهح اٌزَّه ثزؼب١ٌُ ا٢ثبء اٌَبثك موو٘ب، ٚث٩ٙوٗ ٠ؼط١ٕب كه

ِٓ عٙخ أٔٗ ٨ ٠َزط١غ أؽل أْ ٠زٍَك ِورفؼبد اٌىّبي، ٨ٚ أْ ٠ج١ل فلاع ا١ٌْطبْ اٌقط١وح ِب 

  .كاَ ٠زىً ػٍٝ رؼب١ٌّٗ ٚفجورٗ اٌقبٕخ
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ٚو١ف ٠ّىٕٕب أْ ٔؾفع ٘نا اٌم١بً كْٚ أْ ٔقبٌفٗ؟ فمل ٠ؾلس أؽ١بًٔب ثؼل : عوِب١ًٔٛ          

ؽ١ش رٕزٟٙ فزوح اٌَٖٛ ؽٚٛه ثؼ٘ ا٨فٛح ٌوؤ٠زٕب، ٚػٕلئن ٠ٍيِٕب أْ [ ٘]اٌَبػخ اٌزبٍؼخ

  .تٔأوً ِؼُٙ فٕي٠ل و١ّخ ٛؼبِٕب اٌّؾلكح اٌزٟ اػزلٔب ػ١ٍٙب ٚئ٨ ٨ ٔملَ ٘نا ا٦وواَ اٌٛاع

٠ٍيِٕب أْ ٔواػٝ وً اٌٛاعجبد ثٕفٌ اٌؼٕب٠خ، فؼ١ٍٕب ثزأ١ٔت كافٍٟ ٔؾفع اٌى١ّخ : ٍِٛٝ -ٕٙ

ٚثٕفٌ اٌطو٠مخ ٠ٍيِٕب أْ ٔملَ ا٦وواَ ٚٔٙزُ ثب٤ؿ اٌنٞ ٠ًٖ ئ١ٌٕب ... إٌّبٍجخ اٌَّّٛػ ٌٕب ثٙب

  .ِٓ أعً اٌّؾجخ

ب ٤ٍؿ ٌه أٚ ؽزٝ ١ٌٍَل ا١ٌَّؼ، ثبٌٚوٚهح ٠ىْٛ  ًِ ِٛعجًب ٌٍَقو٠خ ئْ ٌُ رْزون فاما للِذ ٛؼب

٠ّٚىٕٕب أْ ٔؾفع أٔفَٕب كْٚ أْ ٔقطئ فٟ ا٤ِو٠ٓ، فٕأفن لطؼخ . ِؼٗ ف١ٗ، ِّزًٕؼب ػٓ ا٤وً

ٚاؽلح ِٓ اٌقجي اٌَّّٛػ ٌٕب ثّٙب فٟ اٌَبػخ اٌزبٍؼخ، ٚٔؾزفع ثب٤فوٜ ئٌٝ اٌَّبء، ِؾزب١ٛٓ 

ثأْ ٔأوٍٙب ٚثٙنا ٨ ٔىْٛ لل ىكٔب ػّب  فاما افزملٔب أؽل ا٤فٛح ٠ّىٕٕب أْ ْٔزون ِؼٗ. ٌئ٩ ٠أرٟ أؽل

٠ٚىْٛ ؽٚٛه ا٤ؿ ِجًٙغب ٌٕب ١ٌٌٚ ِٖله لٍك، ِظٙو٠ٓ ٌٗ ا٦وواَ ٚاٌٍطف ِٓ . اػزلٔب ػ١ٍٗ

اٌضب١ٔخ فٟ اٌَّبء ؽَت ِب " اٌقجيح"ٚئما ٌُ ٠ؾٚو أؽل ٠ّىٕٕب أْ ٔأوً . غ١و أْ ٔزٙبْٚ فٟ َٔىٕب

 .٠َّؼ ثٗ ٌٕب لبٕٔٛٔب

. ٚاؽلح فٟ اٌَبػخ اٌزبٍؼخ ٨ رزٚقُ اٌّؼلح ثبٌَّبء" فجيح"٘نا ئم رأوً ٚثؾَٓ اٌزلث١و           

٤ٔٗ . ٚ٘نا غبٌجًب ِب ٠زجؼٗ اٌّللم١ٓ فٟ اٌزمْف، ِف١ٍٚٓ مٌه ػٓ رأع١ً وً غنائُٙ ئٌٝ اٌَّبء

ثب١ًٌٍ ِزأفًوا، ٠ّٕغ فىوٖ ِٓ ا٨ٍزٕبهح ٠ٚٚب٠مٗ فٟ اٌٍٖٛاد ( وٍٗ)ثبٌؾم١مخ ِٓ ٠أوً ٛؼبِٗ 

 .اٌَّبئ١خ

د ف١ٙب اٌوا٘ت، ف١َبػلٖ فٟ            ّٛ ب فاْ اٌَبػخ اٌزبٍؼخ ِٕبٍجخ ٥ٌوً ِٚو٠ؾخ، ؽ١ش ٠زم ًٚ ٚأ٠

أْ رىْٛ ِؼلرٗ غ١و ِضمٍخ ف٩ي اٌَٙو ا١ٌٍٍٟ، ثً ١ٖ٠و َِزؼًلا ثبٌزّبَ ٌٍٍٖٛاد اٌَّبئ١خ ئم 

  [... ٙ]٠ىْٛ ا٤وً لل ُُ٘ٚ

  يهخص انًجبدئ

ْٕ عطٍخ إنٍٓخ ٌهضيُب أٌ . كبس ٔاألعًبل يًٍضح إٌّبْبْٕ عٍٍ انقهت انزً رفشص األف" انزًٍٍض"+

 .رارّ" انحكًخ"َثبثش فً طهجٓب ثهجبجخ يٍ هللا 



انزًٍٍض ٌحفع اإلَغبٌ يٍ انضشثبد انًٍٍٍُخ كبنًغبالح فً انغٓش أٔ انصٕو أٔ انضْذ يًب  +

كغم ٔأفكبس ٌغقظ اإلَغبٌ فً انكجشٌبء، كًب ٌحفظّ يٍ االَحشاف انٍغبسي فال ٌقجم انزشاخً ٔان

 .انشش

 :أٔالد هللا انًزضعٌٕ فً رًٍٍضْى +

ال ٌعزًذٌٔ عهى فكشْى انزارً ثم ٌزًغكٌٕ ثفكش اَثبء األٔنٍٍ ٔسٔحٓى يقزذٌٍ ثٓى فً  -1 

 .انشة

ال ٌخفٌٕ شٍئًب يٍ أفكبسْى ٔأعًبنٓى عٍ أة اعزشافٓى، ألٌ انفكش انششٌش ٌُكغش عهطبَّ  -2

 .خذاعّ ٌٔفضحّيزى خشج إنى انُٕس، ٔأًٌضب ٌظٓش 

، إًَب ٌهضو أٌ ٌكٌٕ ُيحًُكب فً انششكخ (أة االعزشاف)انشٍجخ نٍغذ ًْ كم يؤْالد انشاعً  -3

 .يع انشة عبنًكب ثال عٍت
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ٕٚف وب١ٍبْ ثؼل مٌه و١ف أْ ا٢ة ٍِٛٝ لل ٛجك ٘نا ػ١ًٍّب ئم للَ اٌّبئلح ِور١ٓ فٟ [ ٙ] 

 (...اٌَبػخ اٌزبٍؼخ ٚاٌَّبء)ا١ٌَٛ 


