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إر ً٘ج ٝٗقٖ ك٢ هلُٞز إ٣ٔجٗ٘ج ٓو٤ٔ٤ٖ ك٢ د٣ش دغٞس٣ج، ٝهذ صوذٓ٘ج سٝف٤ج إ٠ُ فذ ٓج، ثؽضو٘ج 

  دج٧ًغش إ٠ُ ٗؼٔز ثٌُٔجٍ، كؼضٓ٘ج ُِقجٍ إٔ ٗزٛخ إ٠ُ ٓقش ٝٗضٞؿَ ك٢ فقشثء ه٤ذز

Thebaidُز٣ٖ ثٗضؾشس ع٤شصْٜ ٝٓؾذْٛ ك٢ ًَ دوجع ، ٢ٌُ ٗضٝس ًغ٤ش ٖٓ ثُوذ٣غ٤ٖ، ٛؤ٫ء ث

 .ٝهقذٗج ٖٓ ٛزث إٔ ٗوضذ١ دْٜ أٝ ػ٠ِ ث٧هَ إٔ ٗضؼشف ػ٤ِْٜ. ثُؼجُْ

، ٣ق٤طٜج ثُذقش أٝ Thennesus[2]هٔ٘ج دٜزٙ ثُشفِز ثُط٣ِٞز إ٠ُ ٓذ٣٘ز ك٢ ٓقش صذػ٠ 

ك فض٠ ثُذق٤شثس ثُٔجُقز ٖٓ ًَ ؽجٗخ، ٣ٝؾضـَ أِٜٛج دج٧ػٔجٍ ثُذقش٣ز، ف٤ظ ٣لضوشٕٝ إ٠ُ أس

  .٧ؽَ ثُذ٘جء، كؼ٘ذٓج ًجٗٞث ٣شؿذٕٞ ك٢ د٘جء د٤ش ًجٗٞث ٣قنشٕٝ صشثدًج دجُوٞثسح ُِشدّ
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ػ٘ذٓج ٝفِ٘ج إ٠ُ ٛ٘جى، فون هللا أٓج٤ٗ٘ج ػٖ هش٣ن رُي ثُشؽَ ثُؼظ٤ْ ثُٔذجسى ث٧عوق 

ٝهذ Panephsis[4 .]ػ٠ِ ٓذ٣٘ز ، ٛزث ثُز١ أُخز ٖٓ ٓؾٔغ ثُ٘غجى ُٝسعْ أعولًج [ٖ]أسؽ٤ذٞط

هن٠ ػٔشٙ ٓؾضجهًج إ٠ُ ف٤جر ثُٞفذر دضذه٤ن ؽذ٣ذ، فض٠ أٗٚ ُْ ٣٘قشف هو ػٖ ثصنجػٚ ثُغجدن، 

إٗٔج ًجٕ ٣ذػ٠ دأٗٚ أعضذؼذ ٖٓ ثُ٘ظجّ ثُذ٣ش١ ُؼذّ )٫ٝ ًجٕ ٣لضش دغذخ ثُٔشًض ثُز١ ٗجُٚ 

ج ك٢ ثعضقوجهٚ، هجة٬ً دأٗٚ ُْ ٣وذس إٔ ٣ذِؾ ثُ٘وجٝر ثُغج٤ٓز ثُض٢ ُ ًٓ ٪٣ٔجٕ سؿْ دوجةٚ عذؼز ٝع٬ع٤ٖ ػج

 (.ثُذ٣ش

. عجُلز ثُزًش، ف٤ظ ٣وّٞ دأػٔجٍ ثعول٤ضٚ Thennesusثعضوذِ٘ج دِطق صثةذ ًٝشّ ػظ٤ْ ك٢ ٓذ٣٘ز 

ٝإر ػشف ؿشم٘ج ٝثؽض٤جه٘ج أٗ٘ج ٗذقظ ػٖ ث٥دجء ثُوذ٣غ٤ٖ ثُز٣ٖ ك٢ ٓقش ثُوجة٤ٖٔ فض٠ ك٢ 

ثُؾ٤ٞك ثٌُذجس ثُز٣ٖ ٣ؼ٤ؾٕٞ ٤ُظ دؼ٤ًذث ػٖ د٣شٗج،  صؼجُٞث ُ٘شٟ ث٥دجء: "ث٧ٓجًٖ ثُ٘جة٤ز، هجٍ

ٛؤ٫ء ثُز٣ٖ ٣ظٜش هٍٞ ؽٜجدْٛ ٖٓ أؽغجدْٛ ثُٔ٘ق٤٘ز، ٝصؾشم هذثعضْٜ ػ٠ِ ٬ٓٓقْٜ، فض٠ إٔ 

ج ًٔ كئٌْٗ عٞف ٫ صضؼِٕٔٞ ٖٓ ًِٔجصْٜ ًغ٤ًشث هذس ٓج صضؼِٕٔٞ . ٓؾشد ثُضطِغ إ٤ُْٜ ٣ؼط٤٘ج دسًعج ػظ٤

ٝإٕ ثكضوجس١ . ضٕ ػ٠ِ كوذثٗٚ، ٝكجهذ ثُؾ٢ء ٫ ٣وذس إٔ ٣ٜذٚ ٌُْٖٓ ف٤جصْٜ ثُٔوذعز ث٧ٓش ثُز١ أف

ٛزث ع٤وَ ًٗٞػج ٓج دٜزٙ ثُـ٤شر ثُض٢ ٌُٔج إر ٝأٗضٔج صطِذجٕ ُؤُؤر ث٩ٗؾ٤َ ثُض٢ ٤ُغش ٓؼ٢، كأ٢٘ٗ 

  .ػ٠ِ ث٧هَ أصٔضغ دٜج ٓؼٌٔج ٝأٗضٔج ص٘ج٫ٜٗج
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ٝٓضٝدٙ ًؼجدر ثُشٛذجٕ، ٝدذأ ٓؼ٘ج ثُشفِز، ٓشؽًذث إ٣جٗج ثُطش٣ن إ٠ُ ٓذ٣٘ضٚ أ١  ٌٛزث أخز ػٌجصٙ

Penephysis إر ًجٗش هذ٬ً أؿ٠٘ ٓ٘طوز، )، ث٧سك ثُض٢ ٢ٛ أػظْ ؽضء ك٢ ثُٔ٘طوز ثُٔؾجٝسر

ٛزٙ ث٧سك هـ٠ ػ٤ِٜج ثُذقش ٝفجسس (. ًٝٔج ٣ُوجٍ إٔ ٓجةذر ثُِٔي ًجٗش صُؼذ ٖٓ ٓ٘ضؾجصٜج

٠ ٓغض٘وؼجس ٓجُقز، فض٠ إٔ ٖٓ ٣شثٛج ٣ظٖ أٜٗج ٢ٛ ثُض٢ ه٤َ ػٜ٘ج ك٢ خشثدًج، ٝصقُٞش إُ



َٓؼطؾزً، ٝث٧سك ثُٔغٔشر عذخزً ٖٓ ؽّش : "ثُٔضث٤ٓش ٣ؾؼَ ث٧ٜٗجس هلجًسث، ٝٓؾجسٟ ث٤ُٔجٙ 

 (.ٖٗ، 3ٓٔ:ٖٖٓض " )ثُغج٤ًٖ٘ ك٤ٜج

ثؿذ٢ ك٢ ٛزٙ ثُذوجع ُدٓشس ٓذٕ ًغ٤شر ٝٛؾشٛج عٌجٜٗج، ٝصقُٞش إ٠ُ ؽضثةش، ٝفجسس ٓغًٌ٘ج ُش

 Nesterosؽ٤شٕٓٞ ٝٗغطٞسٝط : ثُٞفذر ثُ٘غجى ثُوذ٣غ٤ٖ، ٖٓ د٤ْٜ٘ ع٬عز ٓضوذ٤ٖٓ ك٢ ثُغٖ ْٛ

  .ف٤ظ هط٘ٞث ك٤ٜج صٓجًٗج ه٬٣ًٞ  ٣ٝJosephٞعق 
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، ٧ٗٚ [٘]ٌٛزث سأٟ ث٧ح ثُٔذجسى أسؽ٤ذٞط أٗٚ ٖٓ ث٧كنَ إٔ ٣أخزٗج أ٫ًٝ إ٠ُ ث٧ح ؽ٤ش٣ٕٔٞ

أٓج ٖٓ ؽٜز )٠ُ د٣شٙ ٝأًذشْٛ عً٘ج، ؽجٝص ثُٔجةز ٖٓ ػٔشٙ، ٗؾ٤طًج ك٢ ثُشٝؿ، ًجٕ أهشدْٜ إ

كوذ ثٗق٠٘ ظٜشٙ دؼجَٓ ثُضٖٓ ٓغ ثُق٬ر ثُذثةٔز، ًٝأٗٚ هذ سؽغ ٓشر أخشٟ إ٠ُ ثُطلُٞز ( ؽغذٙ

 .٣ضفق د٤ذ٣ٚ ثُٔضذ٤ُض٤ٖ ثُِض٤ٖ صِٔغجٕ ث٧سك

دجٗغقجم إٔ ٣وٍٞ ُ٘ج ًِٔز ٣ٝؼط٤٘ج عأُ٘جٙ ... دجُضطِغ إ٠ُ ٝؽٚ ٛزث ثُشؽَ ثُؼؾ٤خ ٝهش٣وز ع٤شٙ

ج ًٔ ٝإر أخذشٗجٙ إٔ ؿج٣ز ٓؾ٤ت٘ج ثُٞف٤ذر ٢ٛ ثؽض٤جه٘ج إ٠ُ ثُضؼ٤ِْ ثُشٝف٢، صٜ٘ذ صًٜ٘ذث ػ٤ٔوًج . صؼ٤ِ

 :ٝهجٍ

أ١ صؼج٤ُْ ٢ٌ٘٘ٔ٣ إٔ أػٌِْٔ دٜج، ٝأٗج هذ ٖٝٛ د٢ مؼق ثُغٖ، ٝصشثخ٤ش ك٢ صذه٤و٢ ثُغجدن، "

ً ٚٗ٧ ، ٤ق ٢ٌ٘٘ٔ٣ إٔ أػِْ ٓج ٫ أػِٔٚ؟ إر ٤ًق أسؽذ آخش ك٤ٔج ٝثُٗضضػش عوض٢ ٢٘ٓ ك٢ إٔ أػِِّْ

 ! أػِْ أ٢٘ٗ أٓجسعٚ ث٥ٕ ك٢ مؼق ٝكضٞس؟

ٖٓ أؽَ ٛزث ٫ أعٔـ ١٧ سثٛخ ؽجح إٔ ٣غٌٖ ٓؼ٢ ٝأٗج ك٢ ٛزث ثُغٖ ثُٔضوذّ، ُت٬ صلضش ؿ٤شصٚ 

ض٘ل٤ز ٓضٔغ٬ً د٢، ٧ٕ عِطجٕ ثُٔؼِْ ُٖ ٣ٌٕٞ ه٣ًٞج ٓج ُْ ٣غذضٚ ك٢ هِٞح عجٓؼ٤ٚ ػٖ هش٣ن ثُ

  ."ثُؼ٢ِٔ

دجُشؿْ ٖٓ إٔ هغٞر ثٌُٔجٕ ٝف٤جر ثُؼضُز ٗلغٜج : "ػ٘ذ ٛزث ثسصذٌ٘ج ٤ُظ دو٤َِ، ٝأؽذ٘جٙ هجة٤ِٖ -٘

ٖٓ ؿ٤ش إٔ صقذع٘ج دؾ٢ء، )ثُض٢ دجٌُجد ٣ٌٖٔ ُِؾجح ثُوٟٞ إٔ ٣قضِٜٔج ٢ٛ د٘لغٜج صؼِٔ٘ج ًَ ؽب 

ج ًٔ فٔضي ه٬٤ًِ، ٝصضسع ك٤٘ج ثُٔذجدا إ٫ أٗ٘ج ٫ٗضثٍ ٗغأُي إٔ صضشى ( ٧ٜٗج صؤعش ك٤٘ج صأع٤ًشث ػظ٤

ثُض٢ ٣ٌٔ٘٘ج إٔ ٗؼض٘وٜج، ك٤ق٤ش ُ٘ج ثُق٬ؿ ثُز١ ٗشثٙ ك٤ي، ٤ُظ كوو دج٫هضذثء دي ٝإٗٔج ػٖ هش٣ن 

 .ثؽض٤جه٘ج دضؼ٤ِٔي

إٗ٘ج ٗؼِْ كضٞسٗج ٝػذّ ثعضقوجه٘ج إٔ ٗ٘جٍ ٓج ٗغأُي إ٣جٙ، ٌُٖ ػ٠ِ ث٧هَ ٖٓ أؽَ ٓؾوز ثُشفِز 

ِٔؾ٢ء ٛ٘ج ٖٓ د٣جسٗج ك٢ د٤ش ُقْ ٧ؽَ ث٫عضٔجع إ٠ُ صؼج٤ُٔي ثُط٣ِٞز إر أعشػ٘ج دجؽض٤جم ُ

  .ٝث٫ٗضلجع دٜج

 ث٣٩ٔجٕ ٝثُشؽجء ٝثُٔقذز -ٙ

 :ػ٘ذةز هجٍ ثُٔذجسى ؽ٤ش٣ٕٔٞ

 :ٛ٘جى ع٬عز أٓٞس صٌٖٔ ث٩ٗغجٕ إٔ ٣ؤغ أخطجءٙ

 .إٓج ثُخٞف ٖٓ ؽْٜ٘ أٝ خؾ٤ز ثُوٞث٤ٖٗ ثُٔلشٝمز( أ)

 .ك٤ٚ أٝ ثُشؽجء ك٢ ٌِٓٞس هللا ٝثُشؿذز( ح)



 .أٝ ٓقذز ثُق٬ؿ أٝ فخ ثُلن٤ِز( ػ)

 (.1:ٖٔأّ " )ٓخجكز ثُشّح دـل ثُؾش. "٧ٗ٘ج ٗوشأ إٔ ثُخٞف ٖٓ ثُؾش ٣ؾؼِ٘ج ٗؾٔتض ٖٓ ثُضذٗظ

ِٚ ٫ ٣ُؼجهَخ"ٝأ٣ًنج ثُشؽجء ٣قذ ٛؾّٞ ًَ ث٧خطجء ٧ٕ   (.ٖٗ:ٕٕٓض " )ًَ ٖٓ ثصٌَ ػ٤ِ

ثُٔقذَّز "، ٝأ٣ًنج (ٖٔ:1ًٞٔ" ) صغوو أدًذثثُٔقذَّز ٫. "ٝثُٔقذز أ٣ًنج ٫ صخجف ٖٓ ٬ٛى ث٧ؽشثس

 (.ٗ:1دو  ٔ" )صغضش ًغشرً ٖٓ ثُخطج٣ج

ج ث٥ٕ ك٤غذش : "٣ٝؾَٔ ثُشعٍٞ ثُطٞدج١ٝ ٓؾٔٞع ثُخ٬ؿ ٝدِٞؽ ٛزٙ ثُلنجةَ ثُغ٬عز هجة٬ً  َّٓ أ

كج٣٩ٔجٕ ٛٞ ثُز١ ٣ؾؼِ٘ج ٗضقجؽ٠ ٝفٔجس ثُخط٤ز (. ٖٔ:ًٖٔٞٔ" )ث٣٩ٔجٕ ٝثُشؽجُء ٝثُٔقذَّز

ٝثُشؽجء ٛٞ ثُز١ ٣٘ضع ػٖ ػوُٞ٘ج ٓقذز ث٧ٓٞس ثُض٤٘ٓز، ٓقضوش٣ٖ ًَ . ثُذ٣٘ٞٗز ثُٔوذِز خٞكًج ٖٓ

ٝثُٔقذز صؾؼَ ك٤٘ج فخ ثُغ٤ذ ثُٔغ٤ـ . ثُِٔزثس ثُؾغذ٣ز ٓوجدَ ٓج ٗ٘ضظشٙ ٖٓ ثُذشًجس ثُغٔج٣ٝز

 .ٝفخ عٔجس ثُشٝؿ، ًجس٤ٖٛ دوِخ عجدش ًَ ٓج ٣ضؼجسك ٓغ رُي

٧ٜٗج صقغ٘ج ػ٠ِ ث٫دضؼجد )٣ؾ٤ش إ٠ُ ٛذف ٝثفذ ٜٝٗج٣ز ٝثفذر  ٛزٙ ث٧ٓٞس ثُغ٬عز، ُٝٞ إٔ ظجٛشٛج

٧ٕ ث٣٩ٔجٕ ٝثُشؽجء ٤ِ٣وجٕ دج٧ًغش . إ٫ أٜٗج صخضِق ك٤ٔج د٤ٜ٘ج ك٢ ثُغٔٞ( ػٖ ث٧ٓٞس ؿ٤ش ث٬ُةوز

أٓج ثُٔقذز كضضؼِن دجهلل، ٝدجُز٣ٖ ٗجُٞث . ُِز٣ٖ ُْ ٣ٌضغذٞث دؼذ ٓقذز ثُلن٤ِز أع٘جء ٛذكْٜ ٗقٞ ثُق٬ؿ

٧ٕ هللا ٝفذٙ ٛٞ ثُز١ ٫ ٣ق٘غ ثُق٬ؿ خٞكًج ٫ٝ . ْٜ إٔ ٣ٌٞٗٞث ػ٠ِ فٞسر هللا ٝٓغجُٚك٢ دثخِ

ٝرُي ًوٍٞ . ثدضـجء ًِٔز ؽٌش أٝ ٗٞثٍ ؽضثء، إٗٔج ٣ق٘غ ثُق٬ؿ دذغجهز ٖٓ أؽَ ٓقذز ثُق٬ؿ

ِٚ : "ع٤ِٔجٕ كذق٬فٚ ٣ـذم دجُخ٤ش ػ٠ِ ثُٔغضقو٤ٖ ٝؿ٤ش (. ٙٔ:ٗأّ " )ثُشح ف٘غ ثٌَُ ُـشم

، ٧ٗٚ ٫ ٣٘لؼَ ؿنذًج دغذخ ث٧خطجء، ٫ٝ ٣ضأعش دجٗلؼج٫س خطج٣ج ثُذؾش، إر ٛٞ ػ٠ِ ثُٔغضقو٤ٖ

  .ثُذٝثّ ٠ًِ ثُق٬ؿ ؿ٤ش ٓضـ٤ش
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ٓض٠ سؿخ إٗغجٕ ك٢ ثٌُٔجٍ، ٣ِضضّ إٔ ٣ضوذّ ٖٓ ثُٔشفِز ث٠ُٝ٧ ثُض٢ ُِخٞف ٝثُض٢ دػ٤ش دقن 

ِٚ كوُٞٞث أٗ٘ج ػذ٤ذ دطَّجُٕٞ: "، إر ه٤َ ػٜ٘ج"ذٞد٣زػ" شصْ د ِٓ ََّ ٓج أُ ، (3ٔ:ُٓٔٞ" )ٓض٠ كؼِضْ ً

ج خطٞر صج٤ُز، فجػًذث إ٠ُ هش٣ن ثُشؽجء ثُٔشصلغ، ف٤ظ ٫ ٣ُذػ٠ دؼذ ػذًذث دَ أؽ٤ًشث ٣٘ضظش  ًٓ ٓضوذ

ٓض٤وظًج ثٌُٔجكأر، ٓضقشًسث ٖٓ ث٫ٛضٔجّ دخقٞؿ ثُضذشةز ٖٓ خطج٣جٙ أٝ ثُخٞف ٖٓ ثُؼوٞدز، 

 .٨ُػٔجٍ ثُقجُقز

ٝإر ٣ظٜش ث٩ٗغجٕ ك٢ ٛزٙ ثُٔشفِز ًأؽ٤ش ٣٘ضظش ث٧ؽشر ثُٔٞػٞد دٜج، ٫ ٣وذس إٔ ٣ذسى فخ 

ُٜزث كئٕ رثى ثُنجٍ . ث٫دٖ ثُٞثعن ٖٓ ٓقذز أد٤ٚ ٝعخجةٚ ٝػذّ ؽٌٚ ك٢ إٔ ًَ ٓج ٨ُح ٛٞ ُٚ

ك٢ إٔ ٣طِخ ٓج ُِذ٘ٞر ُْ ٣وذس إٔ ٣ضؾجعش ٣ٝطٔغ ( سؿْ د٘ٞصٚ ٧د٤ٚ" )ث٫دٖ"ثُز١ خغش ثعْ 

سؽغ "إر ... ، ٧ٗٚ دؼذٓج أًَ خشٗٞح ثُخ٘جص٣ش"ُغش ٓغضقوًّج دؼذ إٔ أُدَػ٠ ُي ثدً٘ج: "ػ٘ذٓج هجٍ

 ِٚ . ؿِخ ػ٤ِٚ خٞف ٓل٤ذ، ٓؾٔتًضث ٖٓ هزثسر ثُخ٘جص٣ش، خجةلًج ٖٓ ػوٞدز ثُؾٞع ثُوجسط" إ٠ُ ٗلغ

ًْ ٖٓ أؽ٤ٍش ٧د٢ ٣لنَ ػُ٘ٚ : "رًٔج ُٞ ًجٕ ٣ؼَٔ ػذًذث ثؽضجم إٔ ٣ٌٕٞ أؽ٤ًشث، ٝكٌش ك٢ ث٧ؽش

 ٓأهّٞ ٝأرٛخ إ٠ُ أد٠ ٝأهٍٞ ُُٚ ٣ج أد٢ أخطأْس إ٠ُ ثُغٔجِء ٝهُذَّثٓي! ثُخذض ٝأٗج أِٛي ؽًٞػج؟

 (.1ٔ-٘ٔ:3ُٔٞ" )ثؽؼ٢ِ ًأفذ أَْؽشثى. ُٝغش ٓغضقوًّج دؼذ إٔ أُدَػ٠ ٢ٌُ ثدً٘ج

٤ْ أًغش ٓٔج هِخ ث٫دٖ، ٓغ ًِٔجس ثُضٞدز ثُِٔٔٞءر ثٗغقجهًج سًل إ٤ُٚ أدٞٙ ٝهجدِٚ دؼطق ػظ

 (.إر ٫ ٣ش٣ذ إٔ ٣ؾؼِٚ أؽ٤ًشث)هجهؼجً فذ٣غٚ ٢ٌُ ٫ ٣٘طن دٔج ٛٞ أهَ 



، (أ١ ٓشفِز ثُؼذذ ٝث٧ؽ٤ش أٝ ث٣٩ٔجٕ ٝثُشؽجء)إر هطغ ثُنجٍ ثُٔشفِض٤ٖ ث٤ُٝ٧ض٤ٖ دـ٤ش صٞثٕ 

 .أػجدٙ ث٧ح إ٠ُ ًشثٓز د٘ٞصٚ ثُغجدوز

 ٍٕ دٞثعطز ٗؼٔز ثُقخ ثُغجدضز ُ٘قؼذ إ٠ُ ثُٔشفِز ٗقٖ أ٣ًنج ٣ؾذس د٘ج إٔ ٗغشع ٌٛزث دـ٤ش صٞث

َُّ ٓج : "ثُغجُغز ثُض٢ ُِذ٘ٞر، ف٤ظ ٗؤٖٓ إٔ ًَ ٓج ٨ُح ٛٞ ُ٘ج، ٣ٌٝٔ٘٘ج إٔ ٗوضذ١ دج٫دٖ ك٢ هُٞٚ ً

 (.ٙٔ:٣ٔ٘ٞ" )٦ُح كٜٞ ٢ُ

ط أّ فلج أّ ثُؼجُْ أّ . كئٕ ًَ ؽ٢ٍء ٌُْ: "ٛزث ٓج ٣ؼِ٘ٚ ثُشعٍٞ ثُطٞدج١ٝ هجة٬ً  أَدُٞظ أّ أَدُُِّٞ

َُّ ؽ٢ٍء ٌُْ ٝصقغ٘ج (. ٕٕ، ٖ:ًٕٔٞٔ" )ثُق٤جر أّ ثُٔٞس أّ ث٧ؽ٤جء ثُقجمشر أّ ثُٔغضوذِز ً

كٌٞٗٞث أٗضْ ًج٤ِٖٓ ًٔج إٔ أدجًْ ثُز١ ك٢ ثُغٔٞثس ٛٞ : "ٝفج٣ج ٓخِق٘ج دٔج ٣ؾذٚ رُي إر ٣وٍٞ

 (.٘:1ٗٓش" )ًجَٓ

ؽجء، ٖٝٓ ثُشؽجء ٣ؾذس د٘ج إٔ ٗذزٍ ًَ هجهض٘ج ٢ٌُ ٗشصو٢ ك٢ ثؽض٤جم ًجَٓ ٖٓ ثُخٞف إ٠ُ ثُش

إ٠ُ ٓقذز هللا ٝٓقذز ثُلنجةَ ٗلغٜج، ٌٝٛزث إر ٗؼذش دغذجس إ٠ُ ٓقذز ثُق٬ؿ رثصٚ، ٗغذش ك٢ 

  .ثُق٬ؿ هذس ٓج صغضط٤غ ثُطذ٤ؼز ثُذؾش٣ز
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٣ٞؽذ كشم ؽجعغ د٤ٖ ٖٓ ٣خٔذ ٤ٗشثٕ ثُخط٤ز ك٢ دثخِٚ خٞكًج ٖٓ ؽْٜ٘ أٝ ٓضشؽ٤ًج ثُؾضثء ثُٔوذَ، 

كذجُقخ ٣قجكع ػ٠ِ كن٤ِز ثُ٘وجٝر . ٣ذـل ثُخط٤ز رثصٜج ٝدٗغٜج دذثكغ ثُقخ ث٢ُٜ٩ٝد٤ٖ ٖٓ 

دذغجهز ؿ٤ش ٓ٘ضظٍش أ١ ؽضثء ٓوذَ، إٗٔج ٣ذضٜؼ دٔؼشكز ثُق٬ؿ ثُقجمش، فجًٗؼج ثُخ٤ش ٤ُظ ػٖ 

 .خٞف ٖٓ ثُؼوجح، دَ ثدضٜجًؽج دجُلن٤ِز

٫ٝ ٣٘ضػؼ دئؿشثءثس  ٓغَ ٛزث ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘ضٜض أ١ كشفز ٤ُخطب ك٢ ؿ٤جح ؽٜٞد دؾش٤٣ٖ،

ثُلٌش ثُخل٤ز، إٗٔج ٣قضلع ك٢ أػٔجهٚ دٔقذز ثُلن٤ِز رثصٜج، ٫ٝ ٣غٔـ ١٧ ؽ٢ء ٓنجد إٔ ٣ذخَ 

 .إ٠ُ هِذٚ، إٗٔج ٣ٌشٙ رُي كؼ٬ً ًشث٤ٛز ؽذ٣ذر

ٛ٘جى كجسم د٤ٖ ٖٓ ٣ٌشٙ ٝفٔجس ثُخط٤ز ٝؽٜٞثس ثُؾغذ ثدضـجء ثُضٔضغ دذشًجس ص٤٘ٓز، أٝ ٣ٔض٘غ 

ٝأ٣ًنج د٤ٖ ٖٓ ٣ق٘غ ٛزث خؾ٤ز كوذثٕ ث٧سم٤جس، أٝ خٞكًج ٖٓ . ُغٔج١ٝػٜ٘ج سؿذز ك٢ ثُؾضثء ث

 .ثُؼوجح ث٧دذ١

أخ٤ًشث أٗٚ ٧ٓش ػظ٤ْ إٔ ٣شؿخ ث٩ٗغجٕ ك٢ أ٫ ٣َٜٔ ثُق٬ؿ ٧ؽَ ثُق٬ؿ رثصٚ، ػٖ إٔ ٣ٔض٘غ 

ػٖ ثُؾش خٞكًج ٖٓ ثُؾش، ٧ٗٚ ك٢ ثُقجُز ث٠ُٝ٧ ٣ٌٕٞ ثُق٬ؿ ثخض٤جس٣ًج، أٓج ثُغج٤ٗز ك٤ٌٕٞ ك٤ٜج 

٧ٕ ٖٓ ٣ٔض٘غ ػٖ إؿشثءثس ثُخط٤ز دغذخ ثُخٞف ٣ؼٞد إ٤ُٜج ٓض٠ ٗضع ػ٘ٚ فجةَ . ثمطشثس٣ًج

ثُخٞف، ٝدٜزث ٫ ٣ٌضغخ أ١ عذجس ك٢ ثُق٬ؿ، ٫ٝ ٣غضش٣ـ ٖٓ ثُٜؾٔجس، ٧ٗٚ ٫ ٣ضققٖ 

أٓج ٖٓ ؽٜز هٜش ٛؾّٞ ثُخطج٣ج، ك٤ضٔضغ دقجُز عجدضز ٖٓ ث٧ٖٓ، ٣ٝذِؾ إ٠ُ . دلن٤ِز ثُغ٬ّ ثُذثةْ

لن٤ِز ٗلغٜج، ٝدٜزث ٣قضلع دجُق٬ؿ دقلز ٓغضٔشر، إر ٣ؼٌق ػ٠ِ ثُٔذثٝٓز ػ٤ِٜج، ٓقذز ثُ

ثُذثخ٤ِز، ٣ٝشٟ أٗٚ ٫ ٣ٞؽذ أػض " ثُ٘وجٝر"٣ٝؤٖٓ دأٗٚ ٫ ٣ٞؽذ ؽب أعٞأ ٖٓ إٔ ٣لوذ ثُطٜجسر 

 ...ٝأعٖٔ ٖٓ ثُطٜجسر ثُقجمشر، ٓؼضذًشث كوذثٜٗجػوجدًج ٓقضًٗج

ًوجٍك ٣قٌْ ػ٠ِ أػٔجُٚ دَ ٝأكٌجسٙ، ٓقج٫ًٝ إٔ ٓغَ ٛزث ث٩ٗغجٕ ٣قَٔ ك٢ ثُذثخَ م٤ٔشٙ 

  .٣شم٤ٚ ػ٠ِ ثُذٝثّ، إر ٣ؼِْ أٗٚ ٫ ٣غضط٤غ إٔ ٣ـؼ م٤ٔشٙ أٝ ٣خذػٚ أٝ ٣ٜشح ٓ٘ٚ
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ٖٓ ٣ضٌَ ػ٠ِ ٓؼٞٗز هللا ٤ُٝظ ػ٠ِ ٓؾٜٞدٙ ثُزثص٢، ٣ٞٛخ ُٚ إٔ ٣ذِؾ ٛزٙ ثُقجُز، ك٤٘ضوَ ٖٓ فجُز 

ف٤ظ ٫ ٣طِخ ًغ٤ًشث ٓؾذ ثُٞثٛخ " ث٧ؽشثء"ز ثُض٢ ٣غٞدٛج ثُخٞف، ٖٝٓ فجُز ثُطٔغ ثُؼذٞد٣

ًؾضثء، ػجدًشث إ٠ُ فجُز ثُضذ٢٘ ف٤ظ ٫ ٣ؼٞد ٛ٘جى خٞف ٫ٝ هٔغ، دَ ٣ٌٕٞ ثُقخ ثُز١ ٫ ٣غوو 

: ٛزث ثُخٞف أٝ ثُقخ ثُِز٣ٖ ٖٓ أؽِٜٔج ٣ٞدخ٘ج هللا، ًَ ٝثفذ فغخ ٓج ٣ض٘جعخ ٓؼٚ، هجة٬ً . أدًذث

" دٖ ٣ٌشّ أدجُٙ ٝثُؼذذ ٣ٌشّ ع٤ذُٙ، كئٕ ً٘ش أٗج أدًج كأ٣ٖ ًشثٓض٢؟ ٝإٕ ً٘ش ع٤ًّذث كأ٣ٖ ٤ٛذض٢؟ث٫"

ِٙ ٫ٝ ٣غضؼذُّ ٫ٝ ٣لؼَ : "كجُؼذذ ٣ِضٓٚ إٔ ٣خجف(. ٔ:َٙٓ ) ج رُي ثُؼذذ ثُز١ ٣ؼِْ إسثدر ع٤ذ َّٓ ٝأ

ِٚ ك٤ُنَشح ًغ٤ًشث  (.ٕٔ:3ُٗٞ " )دقغخ إسثدص

ٝٓغجُٚ، ٣ذضٜؼ ك٢ ثُق٬ؿ ٖٓ أؽَ ثُق٬ؿ رثصٚ، ٣ٌٕٝٞ ُٚ ٖٝٓ ٣ق٤ش دجُٔقذز ػ٠ِ فٞسر هللا 

ك٬ ٣ـنخ دغذخ أخطجء ثُخطجر، إٗٔج ك٢ ف٘ٞ ٝصشكن . ٓغَ ٛزث ثُؾؼٞس ٖٓ ؽٜز ثُقذش ٝثُٞدثػز

٣طِخ ُْٜ ثُقلـ ٧ؽَ مؼلْٜ، ٓضزًًشث أٗٚ ٛٞ ٗلغٚ إ٠ُ ٝهش ه٣َٞ ًجٕ ٓؾشدًج دأؽٞثى ؽٜٞثس 

أُٗوز ٖٓ ثُٜؾّٞ ثُؾغذث٢ٗ دٞثعطز ػ٘ج٣ز هللا ٤ُٝظ دٔؾٜٞدٙ ٝإر . ٓؾجدٜز فض٠ ثكضوذصٚ ٓشثفْ هللا

ج دٌَ ع٬ّ ػو٢ِ هجة٬ً  ًٔ فَِِش : "ثُزثص٢، ُٜزث ٫ ٣ظٜش دـًنج ػ٠ِ ثُز٣ٖ مِٞث دَ سفٔز، ٓضشٗ

٫ُٞ إٔ ثُشح ٓؼ٢٘٤ ُغٌ٘ش ٗلغ٢ْ عش٣ًؼج (. "3ٔ، ٙٔٔ:ٙٔٓض " )كِي أردـ رد٤قز فٔذٍ . ه٤ٞد١

٣ٌٕٞ ػوِٚ دثةْ ثُضٞثمغ، ٣غضط٤غ إٔ ٣٘لز ثُٞف٤ز ث٩ٗؾ٤ِ٤ز ٝإر (. 3:1ٗٔٓض " )أسك ثُغٌٞس

ث أػذثَءًْ: "دٌٔجُٜج ن٤ٌْ. دجسًٞث ٫ػ٤ٌْ٘. أَِفذُّٞ ـِ ذ ُٓ ٝفِٞث ٧ؽَ ثُز٣ٖ ٣غ٤تُٕٞ . أفغ٘ٞث إ٠ُ 

دجُضج٢ُ ٗ٘جٍ ثُؾضثء ثُز١ ٣ِقن دٜزٙ ثُٞف٤ز، إر ٫ ٌٕٗٞ كوو (. ٘:ٗٗٓش " )إ٤ٌُْ ٣ٝطشدٌْٝٗ

٢ٌُ صٌٞٗٞث أد٘جَء أد٤ٌْ ثُز١ ك٢ : "دَ ٝٗذػ٠ أد٘جء هللا، إر ٣وٍٞ ثُشح ػ٠ِ فٞسر هللا ٝٓغجُٚ،

ٓش " )كئُٗٚ ٣ؾشم ؽٔغُٚ ػ٠ِ ث٧ؽشثس ٝثُقجُق٤ٖ ٣ٝٔطش ػ٠ِ ث٧دشثس ٝثُظج٤ُٖٔ. ثُغٔجٝثس

إٔ ٣ٌٕٞ ُ٘ج عوز ك٢ ٣ّٞ ثُذ٣ٖ ٧ُٗٚ : "دٜزث ث٩فغجط ػشف ٣ٞف٘ج ثُٔذجسى ٓج ٗجُٚ إر هجٍ(. ٘:٘ٗ

 (.ٗ:٣ٔ3ٞٔ" )ُؼجُْ ٌٛزث ٗقٖ أ٣ًنجًٔج ٛٞ ك٢ ٛزث ث

ك٤ْ ٣ٌٖٔ ُِطذ٤ؼز ثُذؾش٣ز إٔ صضؾذٚ دجهلل عٟٞ إٔ صظٜش ٓقذز ٛجدةز ك٢ ثُذثخَ ٗقٞ ثُقجُق٤ٖ 

ٝثُطجُق٤ٖ، ث٧دشثس ٝث٧ؽشثس ٓضٔغِز دجهلل ثُز١ ٣لؼَ ثُق٬ؿ فذًج ك٢ ثُق٬ؿ رثصٚ، كضذِؾ إ٠ُ 

ْٖ ٛٞ ُٓٞٞد ٖٓ : "ثُشعٍٞ ثُطٞدج١ٝ، هجة٬ً ثُضذ٢٘ ثُقو٤و٢ ثُز١ ٫ٝ٧د هللا، ثُز١ ٣ضٌِْ ػ٘ٚ  َٓ  ًَ

ِٚ ٫ٝ ٣غضط٤غ إٔ ٣خطَب ٧ُٗٚ ُٓٞٞد ٖٓ هللا ، (ٖ:٣1ٞٔ" )هللا ٫ ٣لؼَ خط٤َّز ٧ٕ صسػُٚ ٣غذش ك٤

ُٚ : "ٝأ٣ًنج ُِذ ٖٓ هللا ٫ ٣خطُب دَ ثُُٔٞٞد ٖٓ هللا ٣قلع ٗلغُٚ ٝثُؾش٣ش ٫ ٣ٔغُّ ُٝ  ٖٓ ََّ " ٗؼِْ إٔ ً

أ٫ ٗلْٜ ٛزث ػٖ ًَ أٗٞثع ثُخطج٣ج، إٗٔج ثُخطج٣ج ثُض٢ ُِٔٞس كوو  ٣ٝؾذس د٘ج! ؟(٘:٣ٔ1ٞٔ)

(ٔٞ٣ٔٙ:٘.) 

، ٫ٝ صطٜش ٜٓ٘ج، كجٕ ثُشعٍٞ ثُٔزًٞس ٣ؼِٔ٘ج ك٢ "ثُض٢ ُِٔٞس"كٖٔ ُْ ٣ضخِـ ٖٓ ٛزٙ ثُخطج٣ج 

إٕ سأَٟ أفذ أخجُٙ ٣خطُب خط٤زً ٤ُغش ُِٔٞس ٣طِخ ك٤ؼط٤ِٚ : "ٓٞمغ آخش أ٫ ٗق٠ِ ٧ؽِْٜ هجة٬ً 

" ٤ُظ ٧ؽَ ٛزٙ أهٍٞ إٔ ٣طِخ. صَُٞؽذ خط٤ز ُِٔٞس. ز٣ٖ ٣خطتُٕٞ ٤ُظ ُِٔٞسف٤ٞرً ُِ

(ٔٞ٣ٔٙ:٘.) 

أٓج ػٖ ثُخطج٣ج ثُض٢ ٤ُغش ُِٔٞس، كجٗٚ ٫ ٣غضط٤غ أفذ إٔ ٣ضؾ٘ذٜج أٝ ٣خِٞ ٜٓ٘ج فض٠ أُٝتي ثُز٣ٖ 

َُّ أٗلغ٘ج ٤ُٝظ ثُقنُّ ك٤٘. "٣خذٕٓٞ ثُغ٤ذ ثُٔغ٤ـ دأٓجٗز " جإٕ هِ٘ج أُٗٚ ٤ُظ ُ٘ج خط٤ز ُِٗن

 (.ٔ:٣ٔٓٞٔ" )إٕ هِ٘ج أٗ٘ج ُْ ٗخطْب ٗؾؼُِٚ ًجردًج ًِٝٔضُٚ ٤ُغش ك٤٘ج: "، ٝأ٣ًنج(ٔ:٣1ٞٔ)

ك٤غضق٤َ ػ٠ِ أ١ هذ٣ظ أ٫ ٣خطب دٌِٔز أٝ كٌش أٝ ػٖ ؽَٜ أٝ ٗغ٤جٕ أٝ ػٖ مشٝسر أٝ ػٖ 

ٝٛزٙ صخضِق ٤ًِز ػٖ ثُخط٤ز ثُض٢ ُِٔٞس، ٌُٜ٘ج ٫ صؼ٠٘ أٜٗج صخِٞ ٖٓ ثُخطأ ... إسثدر أٝ صؼؾخ

  .ٝ ث٬ُٔٓزأ
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ػ٘ذٓج ٣ٌضغخ أ١ إٗغجٕ ٓقذز ثُق٬ؿ ثُض٢ صٌِٔ٘ج ػٜ٘ج، ٝثُض٢ دٜج ٗضؾذٚ دجهلل، ف٤٘تز ٣ٞٛخ ُٚ 

٣ج أدضجُٙ أؿلش ُْٜ ٧ْٜٗ ٫ : "هِخ هللا ثُقٕ٘ٞ، ك٤ق٢ِ ٖٓ أؽَ ثُٔغ٤ت٤ٖ إ٤ُٚ، هجة٬ً ػ٠ِ ٗلظ ثُٔغجٍ

 (.ٖٕ:ُٖٗٞ " )٣ٕؼِٕٔٞ ٓجرث ٣لؼِٞ

ٛ٘جى ػ٬ٓز ٝثمقز صٌؾق ثُ٘لظ ثُض٢ ُْ صضطٜش دؼذ ٤ًِز ٖٓ سٝثعخ ثُخط٤ز، ٠ٛٝ ػذّ فضٜٗج 

 .ٖٓ أؽَ أخطجء ث٥خش٣ٖ ك٢ ف٘ٞ، إٗٔج صقٌْ ػ٤ِْٜ ًذ٣جٕ ك٢ ُّٞ ػ٤٘ق

ثفِٔٞث "ٌُٖ، ٤ًق ٣وذس إٔ ٣٘جٍ ًٔجٍ ٗوجٝر ثُوِخ ٖٓ ٫ ٣٘لز ثُٞفج٣ج ثُض٢ ٣ظٜشٛج ثُشعٍٞ 

، ٖٝٓ ٤ُظ ُذ٣ٚ كن٤ِز ثُٔقذز ثُض٢ (ٙ:ٕؿَ " )ٍ دؼٍل ٌٝٛزث صّٔٔٞث ٗجٓٞط ثُٔغ٤ـدؼنٌْ أعوج

ُّٖ ثُغٞءَ ... ٫ٝ صقضذُّ … ٫ صُوذِـ: "٢ٛ ََّ ؽ٢ءٍ ... ٫ٝ صظ  ٔ" )ٝصقذش ػ٠ِ ًَ ؽ٢ءٍ … ٝصقضَٔ ً

ِٚ، أٓج ٓشثفْ ث٧ؽشثس كوجع٤ز"٧ٕ ! ؟(3-ٖٔ:ًٗٞ   (.ٕٔ:ٓٔأّ " )ثُقّذ٣ن ٣شثػ٠ ٗلغٚ د٤ٜٔض

ك٢ ٗلظ ث٧خطجء ثُض٢ ٣ذ٣ٖ ك٤ٜج ؿ٤شٙ دوغٞر دـ٤ش صشكن، ٧ٕ ( ثُشثٛخ)وو ث٩ٗغجٕ ٌٛزث ٣غ

ِٚ ػٖ فشثك ثُٔغ٤ٌٖ كٜٞ أ٣ًنج "، ٝ(ٖٔ:3ٔأّ " )ثُشعٍٞ ثُؾش٣ش ٣وغ ك٢ ثُؾش" ٖ ٣غذُّ أر٤ٗ َٓ
  (.ٕٔ:ٖٔأّ " )٣قشك ٫ٝ ٣ُغضَؾجح

نجشاء انًمجم غٛز كٛف تمٕل أٌ انًحجخ كبيهخ، ٔانخٕف يٍ هللا ٔانزجبء فٙ ا: طؤال -11

 كبيهٍٛ؟

إٗي صقذعش دٞمٞؿ ػٖ ٓقذز هللا ثٌُجِٓز، ٌُٖٝ ٛزٙ ثُقو٤وز ٫صثُش صؤسه٘ج، ٢ٛٝ : ؽشٓج٤ٗٞط

أٗي إر ٓذفضٜج هِش دإٔ ثُخٞف ٖٓ هللا ٝثُشؽجء ك٢ ثُؾضثء ثُغٔج١ٝ أٓشثٕ ؿ٤ش ًج٤ِٖٓ، ٓغ إٔ 

ِٚ : "ثُ٘ذ٢ ٣وٍٞ ِٚ ٧ُٗٚ ٤ُظ ػٞص ُخجةل٤ ٝأ٣ًنج ٣ؼِٖ ُ٘ج إٔ (. ٖٗ:1ٓض)" خجكٞث ثُشحَّ ٣ج هذ٣غ٤

ػطلش هِذ٢ ٧ف٘غ كشثةني إ٠ُ : "ٗق٘غ أػٔجٍ هللا ثُقجُقز ٖٓ أؽَ سؽجء ثٌُٔجكأر، إر ٣وٍٞ

ج ًذش أَد٠َ إٔ ٣ُذَػ٠ : "٣ٝوٍٞ ثُشعٍٞ(. 1ٔٔ:ٕٔٔٓض" )ثُذٛش ٧ؽَ ثُٔؾجصثر َّٔ دج٣٩ٔجٕ ٓٞع٠ ُ

ٍَّ ٓغ ؽؼخ هللا ػ ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ُُٚ صٔضُّغ ٝهض٢ّ دجُخط٤َّز، ثدٖ ثد٘ز كشػٕٞ، ٓلّن٬ً دج٧فشٟ إٔ ٣ُز

٣وٍٞ " )فجعذًج ػجس ثُٔغ٤ـ ؿ٠ً٘ أػظْ ٖٓ خضثةٖ ٓقش ٧ُٗٚ ًجٕ ٣٘ظش إ٠ُ ثُٔؾجصثر

 (.ٕٙ-ٔٔ:ٕٗثُؾؼخ

إرٕ ٤ًق ٣ٌٔ٘٘ج إٔ ٗلٌش ك٤ٜٔج أٜٗٔج ؿ٤ش ًج٤ِٖٓ، د٤٘ٔج ٣لضخش دثٝد دأٗٚ ٣ؼَٔ أػٔجٍ هللا ثُقجُقز 

ُؾش٣ؼز أٗٚ ًجٕ ٣٘ظش إ٠ُ ثُٔؾجصثر ثُٔوذِز، ٓغضـ٤٘جً ػٖ ٖٓ أؽَ ثُٔؾجصثر، ٝه٤َ ػٖ ٓغضِْ ث

  [ٙ!]ؽشف ثُضذ٢٘ ث٢ًُِٞٔ ٓلن٬ً ثُزٍ ثُٔش٣غ ػٖ ً٘ٞص ثُٔقش٤٣ٖ؟

٣ِخـ ُ٘ج ثٌُضجح ثُٔوذط سؿذجص٘ج ثُقشر ك٢ دسؽجس ٓخضِلز ٖٓ ثٌُٔجٍ، فغخ : ؽ٤ش٣ٕٔٞ -ٕٔ

جٍ، إر ٤ُظ ٌَُِ ٗلظ ثُلن٤ِز فجُز ًَ رٖٛ ٝه٤جعٚ، ٧ٗٚ ٫ ٣ُضٞػ ًَ ثُذؾش دضجػ ٓٞفذ ٖٓ ثٌُٔ

ٌٛزث أؽجسس ثٌُِٔز ث٤ُٜ٩ز دطش٣ن ٓج إ٠ُ دسؽجس ثٌُٔجٍ ثُٔخضِلز . ٫ٝ ٗلظ ثُٜذف أٝ ثُـ٤شر

 .ٝه٤جعجصٚ ثُٔض٘ٞػز

كوذ هٞح ثُز٣ٖ ع٤شعٕٞ ٌِٓٞس ثُغٔجٝثس، ٝهٞد٠ (. ٘ٓش )ثُذ٤َُ ػ٠ِ ٛزث ص٘ٞع ثُضط٣ٞذجس 

، ًزُي ثُز٣ٖ ٣شفٕٔٞ، ٝثُز٣ٖ (٧سكهٞد٠ ُِٞدػجء ٧ْٜٗ ٣شعٕٞ ث)ثُٞثسع٤ٖ ث٧سك 

ٝٓغ ٛزث كئٗ٘ج ٗؤٖٓ دإٔ ٛ٘جى كجسم ؽجعغ د٤ٖ ٝثسع٢ ٌِٓٞس ثُغٔجٝثس ٝٝثسع٢ ... ٣ؾذؼٕٞ

هٞد٠ ٨ُٗو٤جء )ث٧سك، ٝد٤ٖ ثُز٣ٖ ٣شفٕٔٞ ٝثُز٣ٖ ٣ؾذؼٕٞ ٖٓ ثُذش ٝد٤ٖ ثُز٣ٖ ٣ؼج٣ٕ٘ٞ هللا 

ج  ٓؾذ ثُؾٔظ ؽ٢ء ٝٓؾذ ثُؤش آخش"ٝ(. ثُوِخ ٧ْٜٗ ٣ؼج٣ٕ٘ٞ هللا ًٔ ٝٓؾذ ثُ٘ؾّٞ آخش، ٧ٕ ٗؾ

ٍْ ك٢ ثُٔؾذ، ٌٛزث أ٣ًنج ه٤جٓز ث٧ٓٞثس  (.ٕٗ، ٘ٔ:ًٔٗٞ  ٔ" )٣ٔضجص ػٖ ٗؾ



ٖ ٣ضَّو٠ : "هذوًج ُٜزث ثُٔذذأ ٣ٔذؿ ثٌُضجح ثُٔوذط ٖٓ ٣خجف هللا هجة٬ً  َٓ ثُشح، ( ٣خجف)هٞد٠ ٌَُ 

 ِٚ ٫ خَٞف : "ك٤وٍٞ ٝٓغ ٛزث ٣شؽغ. ، ٝثػًذث إ٣جْٛ دغؼجدر عٔج٣ٝز(1ٕٔ:ٔٓض " )٣ٝغِي ك٢ هشه

ك٢ ثُٔقذَّز، دَ ثُٔقذَّز ثٌُجِٓز صطشؿ ثُخٞف إ٠ُ خجسػ، ٧ٕ ثُخٞف ُٚ ػزثح، ٝأٓج ٖٓ خجف كِْ 

ََّٔ ك٢ ثُٔقذَّز  (.ٗ:٣ٔ1ٞ  ٔ" )٣ضٌ

" ثػذذٝث ثُشحَّ دخٞفٍ : "ٓشر أخشٟ دجُشؿْ ٖٓ إٔ ػذجدر هللا دخٞف ؽ٢ء ػظ٤ْ ٝهذ ه٤َ

، إ٫ أٗٚ ه٤َ (ٕٗ:ٙٗٓش" )َء ع٤ّذُٙ ٣ؾذُٙ ٣لؼَ ٌٛزثهٞد٠ ُزُي ثُؼذذ ثُز١ إرث ؽج"، ٝ ٕ:ٔٔٓض

٤ضٌْ أفذَّجَء، ٢ٗ٧ : "ُِشعَ َّٔ ٤ٌْ ػذ٤ًذث، ٧ٕ ثُؼذذ ٫ ٣ؼِْ ٓج ٣ؼَٔ ع٤ذُٙ، ٢ٌُ٘ هذ ع ّٔ ٫ أػٞد أع

َّ ٓج عٔؼضُٚ ٖٓ أد٠ أٗضْ أفذَّجة٢ إٕ كؼِضْ ٓج أٝف٤ٌْ : "ٓشر أخشٟ ٣وٍٞ(. ٘ٔ:٣ٔ٘ٞ" )أَػِٔضٌْ دٌ

 ِٚ  (.٘ٔ:٣ٔٗٞ" )د

شٕٝ إرٕ إٔ ٛ٘جى دسؽجس ٓخضِلز ٖٓ ثٌُٔجٍ، ٝإٔ ثُشح ٣ذػٞٗج ٖٓ ث٧ؽ٤جء ثُغج٤ٓز إ٠ُ ث٧ع٠ٔ ص

ر  َّٞ ر إ٠ُ ه َّٞ دطش٣وز صؾؼَ رثى ثُز١ فجس ٓطٞدًج ًٝج٬ًٓ ك٢ ٓخجكز هللا ٣غ٤ش ًٔج ٛٞ ٌٓضٞح ٖٓ ه

دٔؼ٠٘ إٔ ٣قؼذ دـ٤شر ثُشٝؿ ٖٓ ثُخٞف إ٠ُ ثُشؽجء، . ، أ١ ٖٓ ًٔجٍ إ٠ُ آخش(3:1ٗٓض)

، (ٕٗ:٘ٗٓش" )ثُؼذذ ث٤ٓ٧ٖ ثُق٤ٌْ"كٜزث ثُز١ ًجٕ . خ٤ًشث إ٠ُ ثُٔقذز ثُض٢ ٢ٛ آخش ٓشفِزٝأ

 .٣ذِؾ إ٠ُ ٓشفِز ثُقذثهز عْ ثُضذ٢٘ ًجدٖ

إٗ٘ج ٫ ٗوٍٞ إٔ ثُخٞف ٖٓ ثُؼوٞدز ثُٔ٘ضظشر أٝ سؽجء : ٖٓ عْ ٣ٌٖٔ كْٜ ٬ًٓ٘ج دجُٔؼ٠٘ ثُضج٢ُ

ٔز، ٌُٖ ٝإٕ ًجٕ ٛزث ٗجكؼجً، إر ٣ذكغ أُٝتي ثُؾضثء ثُٔذجسى ثُز١ ٝػذ دٚ ثُوذ٣غ٤ٖ ٤ُظ دز١ ه٤

ثُز٣ٖ ٣ضذؼٜٞٗج ُِضوذّ خطٞر ٓذجسًز، إ٫ أٗٚ ك٢ ثُٔقذز عوز ًجِٓز ٝكشؿ دثةْ، صذؼذْٛ ػٖ خٞف 

 .ثُؼذ٤ذ ٝسؽجء ث٧ؽ٤ش إ٠ُ ٓقذز هللا، ٝصؾؼِْٜ أد٘جء ٝص٘وِْٜ ٖٓ ًٔجٍ إ٠ُ ًٔجٍ أػظْ

ٝٓغ إٔ ثٌُٞثًخ صظٜش ك٢ ثُغٔجء، ٌُٖ ( ٗٔ:٣ٕٞ)٣وٍٞ ثُٔخِـ إٕ ك٢ د٤ش أد٤ٚ ٓ٘جصٍ ًغ٤شر 

ُٜزث ٫ ٣لنَ ثُشعٍٞ ثُٔذجسى . ٓؾذ ثُؾٔظ ؽ٢ء ٝٓؾذ ثُؤش ؽ٢ء آخش، ٌٝٛزث دو٤ز ثٌُٞثًخ

كذؼذ ٓج ... ثُٔقذز ػٖ ثُخٞف ٝثُشؽجء كقغخ دَ ٝكٞم ًَ ثُؼطج٣ج ثُض٢ صقغخ ػظ٤ٔز ٝٓذٛؾز

. ٝأ٣ًنج أس٣ٌْ هش٣وًج أكنَ"ٍ ػذد ٓٞثٛخ ثُشٝؿ ٖٓ ثُلنجةَ أسثد إٔ ٣قق ػ٘جفشٛج كذذأ ٣وٞ

ُّٖ أٝ فً٘ؾج ٣شٕ . إٕ ً٘ش أصٌَِّْ دأَُغ٘ز ثُ٘جط ٝث٬ُٔةٌز ٌُٖٝ ٤ُظ ٢ُ ٓقذَّز كوذ فشس ٗقجًعج ٣ط

ٍْ ٝإٕ ًجٕ ٢ُ ًَ ث٣٩ٔجٕ فض٠ أٗوَ ثُؾذجٍ ٌُٖٝ  ََّ ػِ ر ٝأػِْ ؽ٤ٔغ ث٧عشثس ًٝ ٝإٕ ًجٗش ٢ُ ٗذَّٞ

ََّ أٓٞ. ٤ُظ ٢ُ ٓقذز كِغش ؽ٤تًج ش ؽغذ١ فض٠ أفضشم ٌُٖٝ ٤ُظ ٢ُ ٝإٕ أهؼٔش ً ث٢ُ ٝإٕ عَِّٔ

أصشٕٝ إرٕ ٤ًق أٗٚ ٫ ٣ٞؽذ ؽب أه٤ْ أٝ أًَٔ أٝ (. ٖ-ٖٔ:ٔ، ٕٔ:ًٖٔٞٔ" )ٓقذز ك٬ أٗضلغ ؽ٤تًج

 !!أؽشف ٜٓ٘ج

أٓج ثُ٘ذٞثس كغضذطَ، ٝث٧ُغ٘ز "٧ٗٚ . إٕ أ٢ٌ٘٘ٓ إٔ أهٍٞ، إٗٚ ٫ ٣ٞؽذ ؽ٢ء أدو٠ ٖٓ ثُٔقذز

دذٜٝٗج ٫ ص٘ؾـ ٓؼظْ (. ٖٔ:1ًٞ  ٔ" )ثُٔقذَّز ٫ صغوو أدًذث"ٌُٖٝ " كغض٘ض٢ٜ، ٝثُؼِْ كغ٤ذطَ

  .أٗٞثع ثُٔٞثٛخ ثُغ٤ٔ٘ز دَ ٣ٝلوذ ث٫عضؾٜجد ػظٔضٚ

  انخٕف انكبيم -13

ٖٓ ٣غذش ك٢ ٛزث ثُقخ ثٌُجَٓ، دجُضأ٤ًذ ٣ضذسػ إ٠ُ دسؽز أػ٠ِ ٢ٛٝ ثُخٞف ثُ٘جدغ ٖٓ ثُقخ، 

كأ١ ثدٖ ك٢ . إٗٔج ثُخٞف ٖٓ ثُقخ ثُؼظ٤ْثُز١ ٛٞ ٤ُظ ثُخٞف ٖٓ ثُؼوٞدز أٝ كوذثٕ ثُٔؾجصثر، 

ٓقذضٚ ٨ُح ثُِط٤ق ٫ ٣ٜجدٚ، أٝ ث٧ك ٫ ٣خجف أخجٙ، أٝ ثُقذ٣ن فذ٣وٚ أٝ ثُضٝؽز صٝؽٜج، 

ك٤قشؿ ك٢ ًَ ًِٔز . ٌُٖٝ ٤ُظ خٞكًج ٖٓ ثُنشح، دَ فشًفج ػ٠ِ ٓؾجػش ثُقخ ٢ٌُ ٫ صؾشؿ

 .ًَٝ صقشف ُت٬ صلضش ٓقذضٚ صؾجٛٚ



فٌٔز ٝٓؼشكز ٛٔج ػٖ ثُخ٬ؿ، ٓخجكز ثُشح : "ث ثُخٞف دذهز هجة٬ً ٣قق أفذ ث٧ٗذ٤جء ػظٔز ٛز

، كِْ ٣غضطغ إٔ ٣قق ه٤ٔز ثُخٞف دٞمٞؿ أًغش ٖٓ إٔ ٣وٍٞ إٗٚ ؿ٠٘ خ٬ف٘ج [3"]٢ٛ ً٘ضٙ

 .ثُز١ ٣ضٌٕٞ ٖٓ فٌٔز هللا ٝٓؼشكضٚ ثُقو٤و٤ز ثُِض٤ٖ ٫ ٣ٌٖٔ فلظٜٔج إ٫ دٞثعطز ٓخجكز ثُشح

ذ٢ ك٢ ثُٔضث٤ٓش، ٤ُظ كوو ثُخطجر، دَ ٝثُوذ٣غ٤ٖ أ٣ًنج هجةِز صذػٞ ثٌُِٔز ث٤ُٜ٩ز ػ٠ِ ُغجٕ ثُ٘

ِٚ ( خجكٞث)ثصَّوٞث : "ُْٜ ِٚ ٧ُٗٚ ٤ُظ ػٞص ُٔضَّو٤ ِٚ )ثُشّح ٣ج هذ٣غ٤ كٖٔ ٣خجف هللا (. ٖٗ:1ٓض (" )خجةل٤

 .دٜزث ثُخٞف دجُضأ٤ًذ ٫ ٣ؼضجص ؽ٤تًج هو ٖٓ ثٌُٔجٍ

ثُز١ ٣خجف ُْ ٣ٌَٔ دؼذ : "دز إر هجٍٝثمـ إٔ ٓج صقذط ػ٘ٚ ثُشعٍٞ ٣ٞف٘ج ٛٞ ثُخٞف ٖٓ ثُؼوٞ 

 [. 1]، ٧ٕ ثُخٞف ُٚ ػزثح"ك٢ ثُٔقذز

ٝثُز١ ( ٖٖ:ٙإػ )٣ٞؽذ كشم د٤ٖ ثُخٞف ثُز١ ٫ ٣٘وقٚ ؽ٢ء، ٝثُز١ ٛٞ ً٘ض ثُقٌٔز ٝثُٔؼشكز 

، ٝد٤ٖ ثُخٞف ٖٓ ثُؼوٞدز، ٛزث ثُز١ ٣ُغضذؼذ ػٖ هِٞح ثٌُج٤ِٖٓ (ٔٔٔ:ٓٔٓض )ٛٞ سأط ثُقٌٔز 

٣ٞ  ٔ" ) خٞف ك٢ ثُٔقذَّز، دَ ثُٔقذَّز ثٌُجِٓز صطشؿ ثُخٞف إ٠ُ خجسػ٫"٧ٗٚ . دَٔء ثُٔقذز

ٔ1:ٗ.) 

 :ُزُي ٣ٞؽذ خٞف ٓضدٝػ

ثُؼذذ ٣ٌشّ : "أفذٛٔج ُِٔذضذة٤ٖ، أ١ ثُز٣ٖ ٫صثُٞث صقش ثُؼذٞد٣ز ثُٔشػذز، ثُض٢ ٗوشأ ػٜ٘ج -ٔ

٤ٌْ ػذ٤ًذث، ٧ٕ ثُؼذذ ٫ ٣: "، ٝك٢ ث٩ٗؾ٤َ ٣وٍٞ(ٔ:َٙٓ " )ع٤ذُٙ  ّٔ " ؼِْ ٓج ٣ؼَٔ ع٤ذُٙ ٫ أػٞد أع

ج ث٫دٖ ك٤ذو٠ إ٠ُ ث٧دذ(. "٘ٔ:٣ٔ٘ٞ ) َّٓ ُزُي (. ٣ٖ٘:1ٞ " )ٝثُؼذذ ٫ ٣ذو٠ ك٢ ثُذ٤ش إ٠ُ ث٧دذ، أ

 .٣ؼِٔ٘ج هللا إٔ ٗ٘ضوَ ٖٓ ثُخٞف ٖٓ ثُوقجؿ إ٠ُ َٓء فش٣ز ثُٔقذز ٝعوز ث٧فذجء أد٘جء هللا

ٞف، ٢ٌُ ٣قضوش ث٧ؽ٤جء أخ٤ًشث كئٕ ثُشعٍٞ ثُٔذجسى دوٞر فخ هللا ػذش ٓشفِز ػذٞد٣ز ثُخ

٧ٕ هللا ُْ ٣ُؼط٘ج سٝؿ ثُلََؾَ، دَ : "ث٧سم٤ز، ٣ٝؼِٖ أٗٚ كذ ثؿض٢٘ دأٓٞس هللا ثُقجُقز إر ٣وٍٞ

ر ٝثُٔقذَِّز ٝثُ٘قـِ  َّٞ  (.ٔ:3ص٢ٕ" )سٝؿ ثُو

ٛؤ٫ء أ٣ًنج ثُز٣ٖ ثُضٜذٞث دقخ ًجَٓ ٗقٞ أد٤ْٜ ثُغٔج١ٝ، ٝثُز٣ٖ دجُضذ٢٘ ث٢ُٜ٩ فجسٝث أد٘جًء ٫ 

ِٚ : "٣خجهذْٜ ثُشعٍٞػذ٤ًذث،  إر ُْ صأْخزٝث سٝؿ ثُؼذٞد٣َّز أ٣ًنج ُِخٞف دَ أخزصْ سٝؿ ثُضذ٢ّ٘ ثُز١ د

 (.1:٘ٔسٝ " )ٗقشك ٣ج أَدج ث٥ح

أٓج ػٖ ثُخٞف ث٥خش ك٤ضٌِْ ثُ٘ذ٢ ػٖ ثُشٝؿ رٝ ثُغذغ ؽٞثٗخ، ثُز١ دقغخ عّش ثُضؾغذ ٣قَ  -ٕ

ٍٍ ػ٠ِ ث٩ُٚ ثُٔضؾغذ ِٚ سٝؿ ثُشح، سٝؿ: "دٌٔج َُّ ػ٤ِ ثُقٌٔز ٝثُلْٜ، سٝؿ ثُٔؾٞسر ٝثُوٞر،  ٣ٝق

صُٚ صٌٕٞ ك٢ : "دَ ٣ٝن٤ق ػ٠ِ ٝؽٚ ثُخقٞؿ(. ٔٔ:ٕإػ " )سٝؿ ثُٔؼشكز ٝٓخجكز ثُشح ُٝزَّ

ََّ ػ٤ِي سٝؿ ثُخٞف"٬ٗفع أٗٚ ُْ ٣ٌَٔ هجة٬ً، (. ٔٔ:ٖإػ" )ٓخجكز ثُشح صُٚ صٌٕٞ "، دَ "٣ق ُزَّ

٣غضوش ػ٠ِ أفذ دوٞصٚ ٫ ٣غضقٞر  ٧ٕ ٛزث ٛٞ ػظٔز ؿ٠٘ ٛزث ثُخٞف أٗٚ إر". ك٢ ٓخجكز ثُشح

٤ُٝظ رُي دـ٤ش إدسثى، ٧ٗٚ ٓشصذو ثسصذجهج ٝع٤وًج دجُقخ ثُز١ . ػ٠ِ ؽضء ٖٓ ػوِٚ دَ ًَ ػوِٚ

 ".٫ ٣غوو أدًذث"

إٗٚ ٤ُظ كوو ٨ٔ٣ ث٩ٗغجٕ، دَ ٣ٝذو٠ ػ٠ِ ثُذٝثّ ٣ٝغضٔش ك٢ ث٩ٗغجٕ ثُز١ دذأ ك٤ٚ، ك٬ صؤعش ك٤ٚ 

 (.ث٧ٍٝ)ُز ثُخٞف ثُٔ٘ذٞر إؿشثءثس ثُلشؿ ثُؼج٢ُٔ ًٔج ك٢ فج



ٛزث ٛٞ ثُخٞف ثُز١ ٣٘ض٢ٔ ٌُِٔجٍ، إر ث٩ُٚ ثُٔضؾغذ ثُز١ ؽجء ٤ُظ كوو ٤ُخِـ ثُذؾش٣ز، ٝإٗٔج 

ثُز١ ُْ ٣لؼَ خط٤َّزً ٫ٝ "٢ٌُ ٣شعْ ُ٘ج أ٣ًنج فٞسر ثٌُٔجٍ ٝٓغجٍ ثُق٬ؿ، ٧ٗٚ ثدٖ هللا ثُقو٤و٢ 

ِٚ ٌٓش ِؽذ ك٢ كٔ   [...1]ثُٔشػخ٫ ٣ؾؼش دخٞف ثُؼوٞدز ( ٕ:ٕٕدؤ" )ُٝ

  



  يهخض انًجبدئ

 :ُْبن ثالثخ أيٕر تظبعذ اإلَظبٌ نهظهٕن فٙ طزٚك انزة + 

 .أ٘ اإلًٚبٌ ثٕٛو انذَُٕٚخ ٔيجبساح األثزار ٔاألشزار... انخٕف يٍ انعمبة األثذ٘( أ)

 .انزجبء فٙ يهكٕد هللا ٔاالشتٛبق إنّٛ( ة)

 .فًب يٍ عمبة ٔال اثتغبء يكبفأحيحجخ انظالح َفظّ أٔ حت انفضٛهخ يٍ أجم هللا نٛض خٕ( ج)

نٛظعذ اإلَظبٌ يجتذأ ثبنخٕف، خٕف انعجذ انذ٘ ٚخشٗ طٛذِ، ثى ُٚطهك إنٗ انزجبء، رجبء +   

األجٛز انذ٘ ُٚتظز يكبفأح طبحت انعًم فٙ آخز ٕٚيّ، نٛجهغ إنٗ لًى انحت كبثٍ ال ٚطهت يٍ 

 .أثّٛ شٛئًب طٕٖ أٌ ٚكٌٕ فٙ حضُّ

ذَّٔ تفمذ انعجبدح كٛبَٓب، ثم تظٛز حجز عثزح ٔحجبثًب ٚفظهُب عٍ انحت ْٕ غبٚخ إًٚبَُب، ث + 

 .هللا، انحت انًطهك

خٕف ... نتحًم فٙ طٛبتٓب رٔح يخبفخ انزة انكبيهخ... انًحجخ انكبيهخ تطزد انخٕف خبرًجب +

يٍ طُف آخز ْٕ خٕف االثٍ انذ٘ ٚحت أثبِ ٔٚخشٗ نئال تجزح يشبعز انحت انتٙ تزثطّ 

  .ثبألة

________________________________________ 

 .ٗجد٣ز أ٤ٖٓ: صشؽٔز  [ٔ]

 .ٛزٙ ثُٔذ٣٘ز دؾٞثس دق٤شر ثُٔ٘ضُز  [ٕ]

، ًٝضجح ثُٔؤعغجس 3:ٕٙٓ٘جظشر )ُْ ٣ؼشف ؽ٤تًج ػٖ ٛزث ث٧عوق عٟٞ ك٢ ًضجدجس ًجع٤جٕ [ ٖ]

ٖ3:٘،ٖ1.) 

 ".ثُٔ٘ضُز ثُقذ٣غز"٠ٛٝ ك٢ ثُذُضج ٝفون ؽجٓذ٤ِٕٞ أٜٗج   [ٗ]

 (.ٓٓٔ:1ٕ)ٕ ٗلظ ث٧ح ثُز١ رًشٙ د٬د٣ٞط ك٢ صجس٣خٚ سدٔج ٣ٌٞ[ ٘]

ٛ٘ج إؽجسر إ٠ُ سكل ث٩ٗغجٕ ُـ٠٘ ثُؼجُْ ًٝشثٓجصٚ ثُض٤٘ٓز فج٬ًٓ ػجس ثُق٤ِخ ٧ؽَ   [ٙ]

 .ث٧دذ٣ز

 (.ٖٕ:ٙإػ)ثُضشؽٔز ثُقشك٤ز ُٔج ٝسد ك٢ ثُ٘ـ   [3]

 (.ٗ:٣ٔ1ٞٔ)ثُضشؽٔز ثُقشك٤ز ُٔج ٝسد ك٢ ثُ٘ـ [ 1]

٤ٞط دخقٞؿ إٌٓجٕ دٝثّ ث٩ٗغجٕ ك٢ ف٤جر ثُٜذٝء دـ٤ش ثمطشثح عأٍ ثُوذ٣ظ ؽشٓجٗ  [1]

ج إؽجدز ثُغؤثٍ إ٠ُ ثُٔ٘جظشر ... ؽٜٞث٢ٗ ًً ٝأؽجدٚ ث٧ح ػٖ هٞر ثُٔقذز ثُض٢ دٜج ِٗضقن دجهلل، صجس

 (ثُطٜجسر)ثُضج٤ُز ثُخجفز دـ 


