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 اٌىالَبد ادلزَّذذح األِشَىَُّخ
 ئَجبسؽَُّخ ٌىط أصلٍُىط

 لٕبح ٌىغىط
ًّ دٍمخ دلذَّح   دلُمخ 52متَّ رغجٍُهب ػًٍ ِذي صالس دٍمبد، و

 5112َعجزّّّ وأوزىثش 

 وزبثبد آثبء اٌىُٕغخ ثؼغ ويف إٌُّظىص اٌُِّزىسجَُّخ ثؼغ يف اٌفذاء مبىد اٌظٍَُّتعّش 
  .............................................   (اٌىريٌُّغٍ) ادلشلغٍ اٌُمذَّاط
 “.حُبرٕب وخالطٕب ػٓاثٕه احلجُت  ثزٌَذ” -
َّ اثٕه اٌىدُذ سثَّٕب وئذلٕب وسلٍَِّقٕب وٍِىٕب وٍّٕب َغىع ادلغُخ، ” - ، خطبَبٔب ػٓفُهب ٌُزإٌَُّ  َؤعٍُ رارٗيف اٌٍَُّخ اٌيت ال

 ...“. وِّٕب ػَّٕب ثإسادرٗ وحذٖوادلىد اٌزٌ لجٍٗ ثزارٗ 
اٌزٌ ٌُطمُ  ... ٌُهشة ػَّٕب ... آّذ اٌجبىً ِٓ أجً  وؤلبَ غٍجخ اٌظٍَُّت ػَّٕبادلخبفخ ِٓ ؤجً اٌزٌ رإٌَُّ ثبجلغذ ” -

احلغذ واٌمزً واالفزشاق واٌُجغنخ ِٓ أجً محلً   )ٌُهشة ػَّٕب( ، ودل َُشد وجَهٗ ػٓ خضٌ اٌُجقبق.ِٓ ؤجٍٕبوُجٍذ 
 “.ِٓ أجً اٌزٌ مسَّش وزبة َذ خيبَبٔب يف اٌقٍَُّت ،اٌغنت ورزوبس اٌؾَّش)ٌُهشة ػَّٕب( اهلل دبًِ خيُئخ اٌؼبدل. 

  ......................................................   اٌجبعٍٍُاٌُمذَّاط 
وإسادح ؤثُه َ، خطبَبٔب ػًٍ اٌظٍَُّت ادلىشَّ ِٓ ؤجً ؤطؼذد رارهاحلمُمَُّخ اٌزٌ  رثُحخ ادلغبءألٔه أٔذ ٘ى ”  -

 .)عٓش خبىس ػؾَُّخ( “اٌظَّبحل
َّ ػٓ اٌظٍَُّترثُذخ ِمجىٌخ ػًٍ  ؤطؼذ رارٗ٘زا اٌزٌ ” -  “.ٗ أثىٖ اٌقَّبحل ولذ ادلغبء ػًٍ اجلٍجٍخخالؿ جٕغٕب، فبؽز
 “.٘ذِزٗادلىد اٌزٌ دخً ئذل اٌؼبدل حبغذ ئثٍُظ، ” -
ب ه ػٍُٕب، ٘زا اٌزٌ وَّٕل ( ادلىد اٌزٌ سبَّ، ئذل )دذّْػَّٕبفذاًء  ُ رارٗوعَّؤحت خبطزٗ اٌزَٓ يف اٌؼبمل، ٘زا اٌزٌ ” -

 “.ً خيبَبٔبَجىني ثٗ، ِجُؼني ِٓ ٔلشلَغ
 “.حُبح اٌؼبمل ػٌٍّٓىد  ُ ٔفغٗغَُِّفُّب ٘ى ساعُ، ؤْ ألٔٗ ” -
- ”َّ َّ و  “.شوْ مبىيترجشِِّشَّح رأوٍىْ ِٓ ٘زا اخُلجض، ورؾشثىْ ِٓ ٘زٖ اٌىأط،  أل
 “.شٔجشِّ مبىره َبسةُّآِني آِني آِني ” -
َِٕب، ” - َْ لٍىثٕب ئٌُه، أَهب اٌشَّةُّ اٌغبفش آصب ُِأٔذ اِْ َب عُُّْذٔب اٌزٌ ٔشفغ ػُى  “ٕب ِٓ اٌفغمبد ض ٔفىَعخِّو

 .)فالح خنىع ٌالثٓ(
ُّشٔب مبىرٗ، إَِّٓظخ، ثشَّادلخِّاػزشفٕب ثأالِٗ ” -  “.شً اٌغِّب ثمُبِزٗ، وو
 “.َ اٌىشمي اٌزٌ دلغُحهثبٌذَّ٘زٖ )اٌىُٕغخ( اٌيت الزُٕزهب ٌه ” -
َِّغىع ادلغُخ سثّْ ؤػطبٔب اخلالص ِٓ خطبَبٔب ثبثٕٗ اٌىحُذاٌزٌ ” -  “.أدذ ٕب، دُبح و
 .(لبٔىْ اإلميبْ) “ُّّ وُل، رإٌَّػًٍ ػهذ ثُالىظ اٌجٕيٍ ػَّٕبٍت وُط”  -
 .“ٕبوِّ ػَّٕب ثإسادرٗ وحذٖػًٍ خشجخ اٌظٍَُّت ادلمذَّعخ ٕب( )أٌ اجلغذ احملٍُ اٌزٌ ٌُغىع ادلغُخ سثّْ ػَّٕبؤعٍّٗ ” -

  ....................................................   اٌُمذَّاط اٌغشَغىسٌ
ِؼلٍ أٔلب    بي. وأة دمُمٍ، رؼجَذ. وشاع فبحل، عؼُذ يف ىٍت اٌنٌَّذ يل اٌؼمىثخ خالطًبحىَّذٌ أٔذ َب عُّْ” -

ِّ ، وٕلىس  ٔبِىعمه  ب خبٌفُذخذِذ يل اخلالص دلَّ. أٔذ اٌزٌ َخ ئذل احلُبحاألدوَخ ادلإدّْ اٌزٌ عمو. سثيين ثى
 “.بٌني وغري اٌؼبسفنيدمُمٍ أؽشلذ ٌٍنَّ

 “.لزٍذ خطُئيت ثمّّن...  ثح ِثً خشوف حىت إىل اٌظٍَُّتؤرُذ إىل اٌزَّ” -
 “.خالطًب ِٓ ؤجً خطبَبٔب ػَّٕب ؤعٍُ رارَٗب اهلل اٌزٌ ” -
ُ ثإسادرمٗ  رإٌَّ. ِٓ ؤجٍٕبٍت ػًٍ اٌظٍَُّت وُطظ ذ ورأَّٔأَهب اٌىبئٓ اٌزٌ وبْ، اٌزٌ أرً وأَنًب َأيت، اٌزٌ ذبغَّ” -

 ...“.ُ واٌٗ ِزأٌِّ ، ووبْ غرَيثبجلغذ
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  ......................................................   فٍىاد اٌمغّخ
ادلغُح اٌزٌ اػزشف االػزمشاف  اٌقَّىَ واٌقَّالح علب اٌٍَّزاْ ػًّ ّّٔب اٌؾُّهذاء دىت عفىىا دِبءُ٘ ِٓ أجً اعُ ” -

 “.احلغٓ ؤِبَ ثُالطظ اٌجٕطٍ
، ُٖثح، وِثً محً ثال طىد ؤِبَ اٌزٌ جيضَِّثً خشوف عُك إىل اٌزَّ»أٔذ اٌزٌ ئؽؼُبء إٌَّيب رٕجأ ِٓ أجٍه لبئاًل: ” -

ً ؼذ خطبَبٔب، ورىجَّ ْجًشحذ ُج«. ٗقَّىّٗ يف رىامؼٗ، وجٍُٗ ِٓ َمذس أْ َُمفغ ُد، ُسفبٖ ٘ىزا مل َفزح  ْجم
ًَب وٍُّ. وَّٕفُٕبعالِٕب ػٍُه، وجبشاحبره ُش آثبِٕب، رإدَُت ٔب، وأٔملزرٕب دبؼشفلخ   َذَب عُّْ خشاف، أرَُذ ٕب مبٌني ِض

ِٔن فٍُجه احلمُمَُّخ، وأٔؼّذ ٌٕب ثؾجشح احلُبح اٌيت ٍ٘ جغٔذ  “.ه احلمُمٍاإلذلٍ ود
 “.. وثؼذ صالصخ أَبَ لبَ ِٓ ثني األِىادٍت ػًٍ اٌظٍَُّت، وعحك اٌشُطبْ، وُوػغ يف اٌمّّاٌزٌ ُط” -
 “.ٍُتُ وٍّخ اهلل ثبجلغذ، ورثح، واحنىن ثبٌظَّثبحلمُمخ رإٌَّ٘ىزا ” -
ِّوُط” - وػىك اخليُئخ احملُيخ ...  ٖهبّب جغَذ تاٌؼبمل. وختؼَّ ؼٓ يف جٕجٗ ثبحلشثخ، وجشي ِٕٗ دَ وِبء غفشأًب ٌى

ُٓ َّٔب ِٓ اٌزَّذثري اٌؾَّ، وسدٍَُّتثبٌقَّ ثبٌؼبدل ِبد االث ف اٌغَّّبئُُّْٓ ِلغ  ذ وأٌَّٓ ثذَ فٍُجٗ، وودَّّبرل ئذل اٌُُّين، وأ
 “.ظ ِغ اجلغذْفني، واٌؾَّؼت ِغ اٌؾُّؼىِة وإٌَّاألسمُّْ

 .“ْجٍٕبؼٓ يف جٕجٗ فىق اجلٍجٍخ ثإوسشٍُُ ٕب اٌزٌ ُطؤٔذ ٘ى ادلغُح إذُل” -
  ...............................................................  صُإىىوَُّخ األدذ

 .“خالؿ جٕغٕب، فبؽزّٗ أثىٖ اٌقَّبحل ولذ ادلغبء ػًٍ اجلٍجٍخ ػٓرثُذخ ِمجىٌخ ػًٍ اٌقٍَُّت  ؤطؼذ رارٗ٘زا اٌزٌ ” -
  ............................................... رغبثُخ وفٍىاد َىَ ُجّؼخ خالفٕب

 ذٖ، ؤشفغ امسٗ، ألٔٗ فٕغ ِؼٕب سمحخ وؼظُُ سمحزٗ.فٍّٕجّْ، ظٕبجبء ورإمل، ٌىٍ ثأالِٗ خيِّادلغُخ سلِّقٕب،  -
ذ ِٓ اٌمذَّْغخ واٌلذح  ، أْ رزجغَِّٓ ؤجً خالطٕب َلجٍذأَهب االثٓ اٌىدُذ ووٍّخ اهلل اٌزٌ ال ميىد. وأٔذ األصرل  -

اٌضَّبٌىس  ادلىد، أٔذ أدُذ َذأَهب ادلغُخ اإلٌٗ. وثبدلىد دع ٍجَذوُف غَذائّخ اٌجزىٌَُّخ ِشمي. فجغري اعزذبٌخ رأَّٔاإلٌٗ اٌذَّ
 قٕب.ذ ِغ اِة واٌشُّوح اٌُمُذط، خٍِّاٌمذُّوط، ادلّجَّ

ُُ ِٓ فبس ئٔغبًٔب، ثغري اعزذبٌخ، و٘ى اإلٌٗ. لذُّوْط اٌمىٌ اٌزٌ أظهش ثبٌنَّ ِٓ ؤجٍٕبلذُّوْط اهلل اٌزٌ  - ؼف ِب ٘ى أػظ
 ػًٍ ِىد اٌقٍَُّت، ولجٍزٗ يف جغذن، وأٔلذ أصرلي  . وفَّّدِٓ ؤجٍٕبٍجذ اٌمىَّح. لذُّوْط اٌزٌ ال ميىد، َب ِٓ ُف

 ِبئذ، أَهب اٌضَّبٌىس اٌمذُّوط، اسمحٕب. غرُي
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*  *  *  

 !“ِٓ ؤجٍٕب”ؤو  “ػىػًب ػَّٕب”ؤو  “ػَّٕب”ِىد ادلغُح لؼَُّخ 
خ، ٘لى  روش٘ب رؼجرياد فذُذخ ِٓ اٌىجهخ اإلميبَُّٔل  أو اِيت اٌزٌ ػلً ٘زٖ اٌمنَُّخ وغلؼً ِٓ مجُغ اٌزَّؼجرياد اٌغَّبثك 

َّهب ػٕذ احلذَش ػٓ اٌزَّجغُّذ اإلذلٍ، وٍ٘ ٔميخ وادذح فبفٍخ، عجك أْ روشُر َّ شٍء يف ٔفغمٗ ذ، ادلغُخ ذبغَّ أ ، ٌُجّغ و
 ، دُش َمىي:ٍمذَّْظ وريٌُّظ اٌىجريس ٕ٘ب لىاًل عجك روشٖ ٌ. وأوشّْوَظًن اجلُّغ واحذًا يف ادلغُح

َّ اٌىٍّخ يف اجلُّغ حبٍىٌٗ يف ُ٘ىً جغذٖ اٌىادذ  ، حىت َمزين اجلُّغ يف ٔفغٗب وألجٍٕب، َِّٕادلأخىر ]ٌمذ د
 (.12:1ؽشح ئصلًُ َىدَّٕب [ )(11: 5غظ )أفوّب لبي ثىٌظ فُُظبحل اٌُىً يف جغذ واحذ ِغ اِة، 

ثذِٗ، غفشاْ اخليبَب دغلت ػل     ολύτρωσινἔχομεν τὴν ἀπ ἐν ᾧٌٕب اٌفذاء  اٌزٌ فُٗ»وَمىي اٌىزبة ادلمذَّط: 
. وِؼ  ٘زا أٔٗ الثذ أْ “ἐν ᾧ اٌزٌ فُٗ”ثً َمىي:  “᾽οὗ διاٌزٌ ثٗ ”ودل َمً اٌىزبة ادلمذَّط:  .(1)(1:1أفغظ ) «ٔؼّزٗ

 ٔىىْ ِزَّذذَٓ ثبدلغُخ، ٌىٍ ٕٔبي اٌفذاء اٌزٌ أوٍّٗ ػَّٕب أو ِٓ أجٍٕب.
                                                                            

 12:1أظش أَنًب: وىٌىعٍ  -1
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َّ ٔقىؿ  فُهب دشوف اجلش ػًٍاٌٍُّغخ اٌؼشثَُّخ ودذ٘ب، وخقىفًب  فمٗ فٕذٓ ال ٔغزيُغ أْ ٔجين ئميبٕٔب ػًٍ وِب ؽبّٔهب، أل
وِٓ اٌمجيَُّلخ   ثبٌُىٔبَُّٔخ أواًل، مثَّ ُرشمجذ ئذل اٌٍُّغخ اٌمجيَُّخ اٌقَّؼُذََّخ، وفٍزٕباٌىزبثَُّخ، أو اٌٍُِّزىسجَُّخ، أو اِثبئَُّخ،  اإلميبْ عىاٌء
ّّ وِٓ اٌمجيَُّخ اٌجذريََّخ  مجيَُّخ اٌجذريََّخ،ذل اٌٍُّغخ اٌاٌقَّؼُذََّخ ئ ػٕلذ   ئذل اٌٍُّغخ اٌؼشثَُّخ. فبٌؼىدح ئذل إٌَّـ األفٍٍ، واجْت دزّل

َّ اٌزَّشمجخ ِٓ ٌغخ ئذل ٌغخ، رغلزىجت  أو اٌؼجبدح اٌٍُِّزىسجَُّخ زبزـ ثبإلميبْ يف اٌٍُّغخ اٌؼشثَُّخ احلذَش ػٓ وٍّبد أو رؼجرياد ، أل
َّ رؼجرَيٌ:  ٍُّغخ اٌيت ُٔزشجُ ئٌُهب.رؼذَالد رٕبعت اٌ ، فذُذبْ “ِبد ادلغُخ ألجٍٕب”أو  “ِبد ادلغُخ ػَّٕب”وػًٍ رٌه، فا

َّ  ىبدلب  ٍت وِبد ولبَ وفؼذ ئذل اٌغَّّىاد وجٍظ ػٓ ميني أثُٗ.ب يف ادلغُخ ػٕذِب ُفػًٍ إٔٔب وَّٕ لبئًّب أوُذاٌزَّظ
َّب  ُّٓف، “ػَّٕب”رؼجري وأ ٌَُّخ”ِؼ   “ػَّٕب”وٍّخ  يف أٔٗ ِٓ ثني ادلؼبين اٌيت ربٍّهب ػٕذ ادلزىٍّني ثبٌؼشثَُّخ، فؼىثزٗ زى ، أٌ: “اٌجذ

َّ رٌله   ث، فمو . وال ميىٓ أْ َىىْ ادلغُخ لذ ِبد ثذَاًل ػَّٕب، أو ػىمًب ػَّٕب“ثذَاًل ػٓ” ذوْ أْ ٔؾزشن ضلٓ يف ؽجٗ ِىرلٗ، أل
 دل ُٔمُ ِؼٗ. وِٓ مثَّ َجُيً عشُّ اٌفذاء، ورجيً مجُغ أعشاس اٌىُٕغخ أَنًب.َؼين إٔٔب دل ظُلذ ِغ ادلغُخ، وثبٌزَّبرل 

 ني ِٓ إٌُّقىؿ اٌٍُِّزىسجَُّخ اٌغَّبثك روش٘ب:وٌٕأخز ٌزٌه ِضبٌَ
 :ادلثبي اْوَّي

 “. ػَّٕب ُ رارٗ فذاًء٘زا اٌزٌ أدت خبفزٗ اٌزَٓ يف اٌؼبدل، وعَّ”
َّب  .“اٌزٌ سبَّه ػٍُٕب فذَخ ٌٍّىدوثزي رارٗ ... ”بٌَّٕـ اٌُىٔبين ٌٍُمذَّاط اٌجبعٍٍُ َزوش ٕ٘ب: ف ُّوأ اٌمجيٍ ٌٍُمذَّاط  إٌَّ

َّ “(ِٓ ؤجٍٕبأو ) ػَّٕبوعٍَُّ رارٗ فذاًء )خالفًب( ”أٌ:    ⲥⲱϯ ϧ ⲣ                      ُمىي:فاٌجبعٍٍُ  . رٌه أل
ϧ   :(5)“ألجً -خبقىؿ  -ثؾأْ  -ػٓ ”رؼين. 

 :ادلثبي اٌثَّبين
 .“وٍِّٕب ػَّٕبػًٍ خؾجخ اٌقٍَُّت ادلمذَّعخ ثاسادرٗ ودذٖ )أٌ اجلغذ احملٍُ اٌزٌ ٌُغىع ادلغُخ سثّْٕب(  ػَّٕبأعٍّٗ ”

َّب “ػًٍ خؾجخ اٌقٍَُّت ادلمذَّط ثاسادرٗ ὑπὲρ ἡμῶν πάντων مجُؼًب ْجٍٕبوأعٍّٗ ”إٌَّـ اٌُىٔبين َؼين:  اٌلَّٕـ  . وأ
َّ “أعٍّٗ ػَّٕب أو )ألجٍٕب( ...”أٌ:   ⲥ     ⲣ     ϫⲱ      ُمىي:فاٌمجيٍ   -ػَّٕلب  ”رؼلين:    ⲣ     ϫⲱ    . رٌه أل
 .(3)“ألجٍٕب -ثغججٕب 

 َمىي ئغٕبىُىط اٌؾَّهُذ:
 .(5رشاٌُبْ ) [قىْ ِٓ ادلىدزبٍُ ،، واٌزٌ ئرا إِٓزُ دبىرٗألجٍىُادلغُخ اٌزٌ ِبد  َغىُع]

  (.1أصِري ادزٍّزُ ؽذائذوُ ألجٍٗ، فالثذ أْ رقٍىا ئٌُٗ[ )]ئْ 
  (.2ِغُٕغُب ) [فذُبرٗ ٌُغذ فُٕبٌٕؾزشن يف آالِٗ،  ٕب أْ ظلىد ِؼٗطلزش دبًء دشَزّْ ئرا دل]

 َمىي اٌجبثب أصٕبعُىط اٌشَّعىرل:و
ت اِة اٌؼبدي ادلطبٌَؤْ َىيف ِطٍت َأيت ثبٌفبعذ ئذل ػذَ فغبد، ويف ٔفظ اٌىلذ ...  ]وبْ أِبَ وٍّخ اهلل

ِّ  ً، فىبْ ٘ى ودذٖ اٌزٌ ٍَُك ثيجُؼزٗ أْ غلذّْٔٗ ٘ى وٍّخ اِة وَفىق اٌُىأ. ودُش (2)ثٗ اجلُّغ  د خٍملخ ول
َّأؽٍء، و  (.2:1ذبغذ اٌىٍّخ ) [ٔبئجًب ػٓ اجلُّغ ٌذي اِةوأْ َىىْ  ػىػًب ػٓ اجلُّغً اِالَ ْ َزذ

فمذ ثمزي  ، وئر وبْ اجلُّغ ربذ لقبؿ فغبد ادلىد، ٌطجُؼزهبؤخز ِٓ ؤجغبدٔب جغذًا ممبثاًل ]و٘ىزا ئر 
ُّ. ِٗ ٌّة، ولذَّػىػًب ػٓ اجلُّغجغذٖ ٌٍّىد  جطمً  ٌىمٍ َُ . ورٌله )أواًل(  ٘زا فؼٍٗ ؽفمخ ِٕٗ ػٍُٕب و

ًَّ فُٗإر ِبد اٌُى، إٌبِىط اٌزٌ وبْ َمؼٍ هبالن اٌجشش وال  اٌلشَّة، وًّ يف جغذ لذ ُأ ُعٍيبْ ادلىد ، أل
ثؼذ أْ ػبدوا ئذل اٌفغلبد،   ٌىٍ َؼُذ اٌجشش ػًٍ ػذَ اٌفغبد. )صبًُٔب( اٌزَٓ ٔبة ػٕهُ َؼىد َٕؾت أظفبسٖ يف اٌجؾش

ٌَّٕبس اٌمؼ وػلُُهُ ِٓ ادلىد جبغذٖ وثٕؼّخ اٌمُبِخ،  .(2:4)ذبغذ اٌىٍّخ [ وَجُذ ادلىد ِٕهُ وّب رجُذ ا
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[َّ َّل    ً ئالََُّجَي خ ال ميىٓ أْفغبد اٌجؾشََّ ئر سأي "اٌىٍّخ" أ ً ثبدلىد وؾشه الصَ، وأٔلٗ ِغلزذًُ أْ َزذ
ُٓ ثغجت أٔٗ"اٌىٍّخ" ادلىد ألٔٗ غري ِبئذ  ، دلىت ثبربلبدٖ   ذلزا ؤخز ٌٕفغٗ جغذًا لمبثاًل ٌٍّمىد  اِة،  اث
، ودىت َجمً يف ػذَ فغبد ثغجت اٌىٍّخ ًديىد ُٔبثخ ػٓ اٌُىً، َىىْ جذَشًا أْ "ثبٌىٍّخ"، اٌزٌ ٘ى فىق اٌُى

َّاٌزٌ  . األِلىاد  ثني ، ثٕؼّخ اٌمُبِخ ِِٕٓز رٌه احلٌن فظبػذًا س اجلُّغ ِٓ اٌفغبدَزحشَّفُٗ، ودىت  أرً ٌُذ
ِّاٌزٌ أخزٖ ٌٕفغٗ، وّذَش َ ٌٍّىد رٌه اجلغذوئر لذَّ َُ فغ ُدؽبئجخ، فمذ َس لخ ورثُذخ خبٌُخ ِٓ و ادللىد   ىل

 .اًل ْجغبدُ٘جغذًا ممبثمًب ػٕهُ َ ػىفىسًا ػٓ مجُغ ِٓ ٔبة ػٕهُ، ئر لذَّ

َٓ دبىرٗ، ورٌه ثزمذمي ُ٘ىٍٗ وآُٔزلٗ  ً، فمذ الق ثٗ ثيجُؼخ احلبي أْ َىيف اٌذَّوألْ وٍّخ اهلل ِزؼبي فىق اٌُى
، فمذ ؤٌجظ اجلُّمغ ػمذَ   (2)وإر احتذ اثٓ اهلل ػذمي اٌفغبد ثبجلُّغ ثطجُؼخ ممبثٍخخ ألجً دُبح اجلُّغ. اٌجؾشََّ

أظفلبسٖ يف   ،. ألٔٗ دل َؼذ شلىًٕب أْ َٕؾت فغبد ادلىد اٌفؼٍٍِٓ اِْىاد اٌفغبد، ثطجُؼخ احلبي، ثىػذ اٌمُبِخ
 .(5، 1:1)ذبغذ اٌىٍّخ [ اٌزٌ جبء ودً ثُٕهُ جبغذٖ اٌىادذاٌجؾش، ورٌه ثغجت "اٌىٍّخ" 

ً   خ َجَزَوهب ميىٓ ٌٍّشء أْ َزذمَّمهب ِٓ و٘زٖ وٍُّ ]  اإلصلًُ، اٌزَٓ وزجىا ثاذلبَ اٌشُّوح اٌُملُذط، ئرا اىٍلغ ػٍل
َّ»وزبثبهتُ اٌيت فُهب َمىٌىْ  إْ وبْ واحٌذ لذ ِبد ْجً اجلُّغ، أٔٗ  ،زلجخ ادلغُخ ربقشٔب ئر ضلٓ ضلغت ٘زا أل

...  (1)«وللبَ  ِبد ْجٍٕبثً ٌٍزٌ  ،. و٘ى ِبد ألجً اجلُّغ وٍ ال ٔؼُؼ فُّب ثؼذ ألٔفغٕبفبجلُّغ إرًا ِبرىا
ٌىٍ َزوق ثٕؼّخ اهلل اًل ثبّٓذ واٌىشاِخ ِٓ أجً أدل ادلىد وٌىٓ اٌزٌ ومغ لٍُاًل ػٓ ادلالئىخ َغىع ٔشاٖ ِىَّ»

ِّ  (.5:11ذبغذ اٌىٍّخ [ )(1)«واحذ ادلىد ْجً و

]ألٔٗ جؼً دىت اخلٍُمخ زبشط ػٓ فّزهب. أٌُظ ِذ٘ؾًب أْ رزوش )اٌُىُزت( أٔٗ دىت يف ِىرٗ، أو ثبحلشٌ 
ُّاٌقٍَُّتيف أزقبسٖ اٌفؼٍٍ يف ادلىد، أػين يف  َّ ِٓ ظهش ورأدل يف اجلغذ دل َىٓ رلشَّد  ، اػزشفذ و اخلٍُمخ ثأ

ُِخِّـ اٌىُّ ُّ ً؟ فبٌؾَّئٔغبْ ثً اثٓ اهلل و ّظ أخفذ وجههب، واألسك رضٌضٌذ، واجلجبي رؾممذ، وعبدد و
ُّ ٘زٖ األِىس ثَُّ َّ ادلغُخ اٌزٌ ػًٍ اٌقٍَُّت ٘ى اهلل، اٌجؾش س٘جخ ؽذَذح. و ُّ اخلٍُممخ  ٕذ أ إر طبسد و

ػجهب وفضػهب حلنىس عُّْذ٘ب. و٘ىزا أػٍٓ اهلل "اٌىٍّخ" ٔفغٗ ولزئز ، وؽهذد ثُشٗ خؼىع اٌؼجُذخبػؼخ ٌ
 .(4)(3:11ذبغذ اٌىٍّخ [ )ٌٍٗجؾش ثأػّبٌ

جُؼخ ِغ اجلُّغ ْٔٗ وبْ جغذًا ثششًَب ... فىبْ الثذ ؤْ ديىد ؤَؼب ِب داَ اجلغذ لذ اشزشن يف راد اٌطَّ]
جغذًا لبثاًل ٌٍّىد. وٌىٕٗ ثفؼً احتبدٖ "ثبٌىٍّخ"، مل َُؼذ خبػؼًب ٌٍفغمبد  وغبئش اٌجشش ٔظشائٗ، ْٔٗ وبْ 

 مبمزؼً طجُؼزٗ، ثً خشج ػٓ دائشح اٌفغبد ثغجت اٌىٍّخ اٌزٌ ؤرً ٌُحً فُٗ.
اٌمؼبء ػًٍ ادلمىد   واٌثَّبين. إدتبَ ِىد اجلُّغ يف جغذ اٌشَّةػّالْ ػجُجبْ يف احلبي: ؤوَّذلّب  و٘ىزا متَّ 

. ألٔٗ وبْ الثذ ِٓ ادلىد، ووبْ الثذ أْ َزُ ادلىد ُٔبثخ ػٓ اجلُّغ، خ ثفؼً احتبد اٌىٍّخ ثبجلغذواٌفغبد ُوٍَُّ
 ك ػًٍ اجلُّغ.َٓ ادلغزَذٌىٍ َىيف اٌذَّ

ب وبْ ِغزذُاًل أْ ميىد "اٌىٍّخ" ألٔٗ غري لبثً ٌٍّىد، فمذ أخز ٌٕفغٗ جغذًا لبثاًل ٌٍّىد، دىت ودلَّ 
َجُذ ثبدلىد ران »ميىٓ أْ َمذِّْٗ وجغذٖ ُٔبثخ ػٓ اجلُّغ، ودىت ئرا ِب رأدل ُٔبثخ ػٓ اجلُّغ ثبرببدٖ ثبجلغذ 

َّ   اٌزٌ ٌٗ عٍيبْ ادلىد أٌ ئثٍُظ وَؼزك أوٌئه اٌزَٓ خىفًب ِٓ ادلىد دُلبهتُ ربلذ    وبٔىا مجُؼلًب ول
                                                                            

 ... اخل. و٘ىزا ثبزببرٖ جغّذا شلبصاًل جلغذ مجُغ اٌجؾش وثبرببدٖ ُّٔ -2
 12، 12:2 وىسٔضىط 5"وٍ َؼُؼ األدُبء فُّب ثؼذ ال ألٔفغهُ ثً ٌٍزٌ ِبد ألجٍهُ ولبَ".  -1
 1:  5 ػّّأُّْني -1
4- َّ  َمىي اٌجبثب أصٕبعُىط: ،فقاًل. وػٕذ هنبَخ اٌَفقً اٌزَّبعغ ػؾش ِٓ اٌىزبة 21ذ اٌىٍّخ ٌٍجبثب أصٕبعُىط اٌشَّعىرل، ػلىٌ ذبغُّ’وزبة  ئ

َّ اخليىح اٌزَّ ًَِّ ؤزذذَّس ػٓ هنبَخ دُبرٗ ثبجلغذ، وػٓ ىجُؼخ ِىد جغذٖ، عَُّّب وأٔٗ يف ٘زا َزٍخَّـ ئميبُٔ]ئ ب، و٘لزا  ٕبٌُخ ٌٕب يف ٘زا اٌجذش، ٍ٘ أْ ٔزأ
َّْ ادلغُخ ٘ى اهلل واثٓ اهلل[   .(2:11)ذبغذ اٌىٍّخ ٘ى اٌؾُّغً اٌؾَّبغً ألفىبس اجلُّغ ثال اعزضٕبء، دىت َزَّنخ ٌه َمًُٕب أ
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 (.1-2:51ذبغذ اٌىٍّخ [ )(1)«اٌؼجىدَخ

 وَمىي اٌجبثب أصٕبعُىط اٌشَّعىرل أَنًب:
ًَّ ِىمغ ]» دل َزأٌَُّ يف ِىلبْ   .(33:51 )ِىت...« اجلّجّخوأرىا ئذل ِىمغ َُمبي ٌٗ جٍجضخ، و٘ى ادلغ
. ئر َإوِّذوْ اٌؼّّأُّْنيَ، حبغت ِب َمىي ِؼِّّى ال ُفٍٔت ئالَّ يف ِىمغ اجلّجّخ، دُش َىجذ َلِجُش آدو ،آخش
َّٔٗ ُدفٓ فُٗ ِٓ ثؼذ اٌَّأ  ؼٕخ. فاْ وبْ األِش ٘ىزا، فأٔب ِزؼجّْت ِٓ ِٕبعجخ ٘زا ادلىمغ! فأٗ وبْ َزذزَُّ أ

برل َشفؼهب ػٓ آدَ، وثبٌزَّ خيُئخدىت َٕمل  ،َزأدل يف رٌه ادلىمغ - األوَّيشَذ  أْ َُجذّْد آدَ و٘ى َُ - اٌشَّة
َّعبئش جٕغٗ. ودُش  يف ٘زا ادلىمغ،  اٌشَّة، فجغجت رٌه ُومغ «شاة رؼىدشاة وإىل ُرؤٔذ ُر»آدَ مسغ:  أ
ُِ ِٓ اعزُمظ أَهب إٌَّ»، َمىي ٌٗ: «شاة رؼىدشاة وئذل اٌزُّأٔذ ُر»ؼٕخ، وثذاًل ِٓ ٌُفزمذ آدَ وَٕمل اٌَّ بئُ وُل

ُِ ورؼبَي ارجؼين»وأَنًب:  .(12:2 غظ)أف« فُنٍء ٌه ادلغُخاألِىاد،  ، ٌىٍ ال رجمً ِيشودلًب ػٍلً   «ُل
فإٔٗ وبْ َٕجغٍ ػٕذِب َمىَ ادلخِّض، ؤْ َُمبَ ِؼٗ آدَ وعبئش اٌمزَٓ  . اٌغَّّبءاألسك، ثً رقؼذ ِؼٍ ئذل 

 .وفٍجٗ( اٌشَّة)ػظخ ػٓ آالَ [ خشجىا ِٓ آدَ

 وَىجض اٌجبثب أصٕبعُىط األِش ثمىٌٗ:
برل اجلغذ فبئمًب ٌألدل وٌٍّىد. ٌمذ جبء ٌىٍ َأخز ػًٍ ٔفغٗ ادلزٌخ وثمَُّخ فُقري ثبٌزَّ]جبء ٌىٍ َزأٌَُّ ثبجلغذ 

ٌئالَّ رمغ ػًٍ إٌَّبط فُّب ثؼذ، ثً رجيً هنبئُِّب ثىاعيزٗ. وأَنًب ٌىٍ َذوَ إٌَّبط فُّب ثؼذ غري فبعذَٓ ئذل  ،اٌؾُّشوس
 .(11)األثذ، ئر فبسوا ُ٘بوً ٌٍىٍّخ[

 ديىد اٌشَّة ثبجلغذ، ِظٍىثًب وػالُٔخ؟وبْ َزحزَُّ ؤْ  دلبرا
 ـ اٌجبثب أصٕبعُىط اإلجبثخ ػٓ ٘زا اٌغإاي يف اٌجٕىد اٌزَّبٌُخ:ٍَخّْ
 ّّ ثأٔٗ فؼً رٌه ػٓ مؼف. وٌىَّٕٗ ٘ى لىَّح اهلل.جغذٖ ػًٍ فشاػ يف ِىبْ ِب عشِّا، وؼبدح اٌجؾش، الػُز ٌى أعٍُ اٌشَّةُّ -
 دل َىٓ الئمًب أْ َغجك ادلشك ِىرٗ، ٌئالَّ َُٕغت اٌنَّؼف ٌزان اٌزٌ وبْ يف اجلغذ. -
 ئٔٗ ٌىٍ َزُ ُدىُ ادلىد فُٗ ُٔبثخ ػٓ اجلُّغ، وبْ الثذ أْ َىىْ ٘زا دبشأي ِٓ اجلُّغ. -
 .(11)َ ّٔب رثُذزٗ ػٓ اِخشَٓ، ثً لجٍهب ِٓ أَذٌ اِخشَٓمذّْشَمخ اٌيت َُدل َغغ ئذل اٌيَّ -
ّْ ِىبْ، ٌىبٔذ لُبِزٗ لذ اخزفذ، ودل َُمُ ذلب دًٌُ. ٌى -  وبْ ِىد جغذٖ لذ متَّ عشِّا يف أ
 فبس ادلىد اٌزٌ اخزبسوٖ ٌٗ ِجبٌغخ يف ربمريٖ، فبس ٘ى ثبٌزَّاد ػالًِخ ٌالٔزقبس ػًٍ ادلىد ٔفغٗ، ئر ُدفظ جغذٖ عًٍُّب. -
 أْ ميىد ئٔغبْ و٘ى ثبعو رساػُٗ ئالَّ ػًٍ اٌقٍَُّت. ؟ ألٔٗ ال ميىَُٓقٍتوُف وبْ شلىًٕب أْ َذػىٔب ئٌُٗ ٌى دل  -

 َمىي اٌجبثب أصٕبعُىط اٌشَّعىرل:
[َّ ُ جغذٖ ٌٍّىد ُٔبثخ ػٓ اجلُّغ، فٍّبرا دل َنغ ٘لزا اجلغلذ   غٍِّْ وبْ الثذ ٌٗ أْ َُئَمىي: ِزغبئاًل  ٌؼ

ُ جغذٖ ثىشاِلخ  أوضش ٌُبلخ أْ َغٍِّٔٗ وبْ ئ ؟ش ثٗ ئذل ٘زا احلذ وميىد ِقٍىثًبأْ َؾهّْثذاًل ِٓ وأٌ ئٔغبْ عشًا 
ُِ  ؾًُٕب وهزا.وولبس ِٓ أْ ػلزًّ ِىرًب 

َّ :وسدًا ػًٍ ٘زا ألىي  ّّ  ادُلخٍِّـأْ َىىْ ثؾشًَب، ثُّٕب ِب فؼٍٗ  اػزشامًب وهزا، ال ميىٓ ئالَّ ئ دملًب،   ٘ى ئذلل
ُهُ ألٔٗ َزٕبعلت ِلغ ملؼف    َأر ،َقُت اٌجؾشاٌزٌ ادلىد  َّئ :ؤوَّاًلألعجبة وضريح.  . ورٌهوالئك ثال٘ىرٗ

ثغجت ٘زا أَنلًب رٕزلبُّٔ    .َِٓىْ ِغ اٌضَّهُ َٕذٍُّفاهنُ ئرًا ال َغزيُؼىْ اٌجمبء ػًٍ دبي وادذح، ٌىَّٕ .ُؼزهُىج
َّ  اهلل، ووٍّخ اهلل، و٘ى احلُبح ػُٕهب. لىَّحفأٗ ٌُظ مؼُفًب، ثً ٘ى  اٌشَّة،ب األِشاك مث ميىرىْ. أ
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 1 لٕبح ٌىغىط. اٌفذاء

زّّ ثإٔٗ فؼً رٌه ؤَؼًب ٔظشًا ٌؼؼف ب عشًا، وػًٍ فشاػ وؼبدح اٌجشش، ُْػوٌى ؤٔٗ ؤعٍُ جغذٖ يف ِىبْ ِ 
َّ، وألٔٗ دل َىٓ فُٗ ِب ميُّْطجُؼزٗ شوسٌ وبْ ِٓ اٌؼَّ وثبًُٔبوبْ احلُبح ووٍّخ اهلل،  ؤوَّاًلب وأٔٗ ضٖ ػٓ عبئش اٌجؾش. أ

 ح، و٘ى احلُبح.اٌمىَّح ألٔٗ ٘ى ، ذلزا ٔبي اجلغذ ِٕٗ لىَّىُ ادلىد ُٔبثخ ػٓ اجلُّغؤْ َزُ ُح
ِّ ، فّب داَ ادلىد الثذ أْ َزُ، فأٗ اأُلخشي٘زا ِٓ جهخ، وِٓ اجلهخ   ُ مل َغغ ثٕفغٗ إىل اٌفشطخ اٌيت هبب َمز

يف فشاػ ادلشك و٘ى اٌزٌ ؽفً أِلشاك   اٌشَّة. ألٔٗ دل َىٓ الئمًب أْ َشلذ رثُحزٗ، ثً لجٍهب ِٓ ؤَذٌ اِخشَٓ
 ي مؼفبد اِخشَٓ.ح رٌه اجلغذ اٌزٌ ثٗ لىًَّ لىَّاِخشَٓ، ودل َىٓ الئمًب أْ رٕذ

ومل َىٓ الئمًب ؤْ ديٕغ ادلىد ٌمئال دتزٕمغ   ودلبرا دل َزجٕت ادلىد وّب ذبٕت ادلشك؟ رٌه ألٔٗ ذلزا ازبز اجلغذ،  
. وٌىلٓ أدل  ؼف ٌزان اٌزٌ وبْ يف اجلغذٕغت اٌؼَِّىرٗ ٌئال َُ ادلشعمل َىٓ الئمًب ؤْ َغجك . وّب أٔٗ اٌمُبِخ ؤَؼًب

اٌلزٌ   اٌشَّةذ ِٓ اجلىع ِٓ أجً ٔٗ جبع وّب ٍَُك خبىاؿ جغذٖ، ػًٍ أٔٗ )أٌ اجلغذ(، دل مُيئَىبثذ اجلىع؟ ٔؼُ 
ْْ جغذٖ لبَ ثبُٔخ عًٍُّب جذًا، إر مل َىٓ عىي  ،مل َش فغبدًا ٌىَّٕٗلذ ِبد ٌفذاء اجلُّغ،  وبْوإْ ٌجغٗ. ذلزا فأٗ 

 .جغذ ران اٌزٌ ٘ى احلُبح راهتب
َّو ُِّ ِىرٗ ٘ى، ثً ِىد اٌجشش فناًل ػٓ رٌه فا ٌزٌه دل َنغ جغذٖ دبىد أرً ثٗ ِٓ  ادلخٍض مل َإد ٌىٍ َز
، ٌىٍ َجُذٖ هنبئًُب ػٕذِب ٍَزمٍ ثلٗ  لجً ادلىد اٌزٌ ؤربٖ ِٓ اٌجششألٔٗ ٘ى احلُبح، ودل َىٓ لبثاًل ٌٍّىد، ثً  (15)ٔفغٗ

 .(3:55؛  1-3:51)ذبغذ اٌىٍّخ  [يف جغذٖ

ٌى وبْ ِىد جغمذٖ  ال ميىٓ أْ رىىْ لُبِخ ِب دل َغجمهب ادلىد. وألٔٗ فبدلىد الثذ أْ َغجك اٌمُبِخ، ]... 
ً ٌىبٔذ لُبِزٗ ؤَؼب لذ اخزفذ ومل َُميف أٌ ِىبْ، ودل َىٓ ظب٘شًا ودل َزُ أِبَ ؽهىد،  لذ مت عشًا [ ُ ذلب دٌُم

 (.1:53ذبغذ اٌىٍّخ )

َّ و٘ىزا متَّ] اد ػالِلخ  ادلىد اٌزٌ اخزبسوٖ ٌٗ، ٌٍّجبٌغخ يف ربمريٖ، وبْ ثبٌزَّ أِش ػجُت وِذ٘ؼ، أل
" ثميغ سأعٗ وفقٍهب ػٓ جغذٖ، وال ِبد ِلىد  َىدَّٕبٌالٔزقبس ػًٍ ادلىد ٔفغٗ. وذلزا دل ميذ ِىد "

ورٌه ٌىٍ حيفظ جغذٖ عًٍُّب غًن رلضؤ حىت يف ِىرٗ، وٌىمٍ ال  ، نئقَف"ئؽؼُبء" ثٕؾش جغذٖ وؽيشٖ 
  .(2:52ذبغذ اٌىٍّخ [ )اٌىُٕغخؤْ َُمغِّّىا  َٓ َشَذوْرؼطٍ حجَّخ ٌٍز

ػىح جلُّغ ، وفبسد اٌذَّ(13)وُبط ادلزىعّْودبىرٗ ٔمل دبئو اٌغّْ ،بسح ػٓ اجلُّغ]وبْ ِىد اٌشَّة لذ فبس وفَّ
ػٍلً  اأُلُِ، فىُف وبْ شلىًٕب أْ َذػىٔب ئٌُٗ ٌى دل َُقٍت؟ ألٔٗ ال ميىٓ أْ ميىد ئٔغبْ و٘ى ثبعو رساػُٗ ئالَّ 

الق ثبٌشَّة ؤْ حيزًّ ٘زا ادلىد وَجغط َذَٗ، حىت ثبٌُذ اٌىاحذح جيزمزة اٌشَّمؼت اٌممذمي،    اٌقٍَُّت. ذلزا 
ُُ٘ ِٓ اُِْ، وَزَّحذ االثٕبْ يف شخظٗ . و٘زا ٘ى ِب لبٌٗ ثٕفغٗ، ِؾريًا ئذل أَخ ُِزلخ  وثبْخشي جيززة اٌزَٓ 

 (.2، 3:52ذبغذ اٌىٍّخ [ )(12)«سك أجزة ئرل اجلُّغوأٔب ئْ اسرفؼذ ػٓ األ»وبْ ِضِؼًب أْ َفذٌ ّٔب اجلُّغ 

 ٕب اٌؼزُك ِغ ادلغُح؟ٍت إٔغبُٔوُف ُط
 َمىي اٌمذَّْظ وريٌُّظ اٌىجري:

خ وُفُخ ُفلٍت ِلغ   اٌزٌ َُجَيً، وثأََّ اخليُئخٕب اٌؼزُك، وِب ٘ى جغذ ]َٕجغٍ أْ ٔجذش ثب٘زّبَ ِب ٘ى ئٔغبُٔ
خ اٌفغلبد  شايب اٌزٌ ٌٗ دزَُّّل اجلغذ اٌزُّ ،“ئٔغبٕٔب اٌؼزُك”وِٓ  “اخليُئخجغذ ”َمقذ ِٓ  اٌشَّعىي...  ؟ادلغُخ

َّاء دبذجخ اٌؾَّ، ورفبلُ اٌذَّأوَّاًلاٌيت يف آدَ. فمذ ُدىُ ػٍُٕب ثزٌه يف آدَ اٌمذميخ حبغت دبٌزٗ  ٘زٖ دبٌخ  هىاد، أل
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 1 لٕبح ٌىغىط. اٌفذاء

 اجلغذ حبغت ىجؼٗ ِٓ غشائضٖ ادلغشوعخ فُٗ. 

ػٍُٗ زلىىًِب شايب اٌزٌ وبْ والز  ٌٕفغٗ اجلغذ اٌزُّ ،ٓ اٌىدُذ ئٔغبًٔب؟ ٌمذ فبس االثادلغُخُفٍت ِغ  ًافىُف ئر
ثبدلىد، وّب لٍُذ، حبغت دبٌزٗ اٌمذميخ يف آدَ، واٌزٌ فبس وأٔٗ َزّٓخل ثغجت غشائضٖ ادلغشوعخ فُلٗ دبُلً   

ّْ اٌيُّ اخليُئخ. ٌىٓ ٔبِىط ٌٍخيُئخجبسف   .هش اٌزٌ ٌٍّغُخأزفً يف اجلغذ ادلمٓذط وٍ

َّفٕذٓ ال  َِؼُجخ وبٔذ رزذٓشن فُٗ، ئالَّآالَ ثؾشََّأَخ  ٔمىي لو ئ فمو ِب ال ٌىَ فُٗ، ِضً اجللىع واٌؼيلؼ    خ 
ُّواٌزَّ َِّب َقٕؼٗ فُٕب ٔبِىط اٌيَّ ؼت وو دل َزذٓشن لو يف ادلغُخ ثغلجت   اخليُئخٔبِىط  جُؼخ ثذوْ ػُت. وِغ أ

َّ إالَّح اٌٍىغىط اٌزٌ وبْ َُذثّْشٖ، رفىُّلٗ ثمىَّ راهتب، حىت حُّٕب ٔؼزّّ٘ب يف ادلغُح، فإٕٔب ال  جُؼخ اجلغذ يف حذِّط ؤ
 .جنذ٘ب خمزٍفخ ػٓ طجُؼزٕب

ُّ طجُؼزٕب ، دبضً ِب دذس يف آدَ أٔٗ دّلب ٌُؼٓ اػزٍّلذ  وحنٓ لذ ُطٍجٕب ِؼٗ دّلب ُطٍت جغذٖ اٌزٌ وبٔذ فُٗ و
َّ ػّبٔىئًُ ِغ ؤٔمٗ  خ وُأجٍغٕب ِؼٗ يف اٌغَّّبوَبد. أَنًب ئٕٔب ُألّٕب ِغ ادلغَُُمبي اٌيَّجُؼخ وٍُّهب ثبٌٍَّؼٕخ. ٘ىزا  ْ

 . َفىلٕب وإٌٗ، ٌىٓ ِٓ حُث إٔٗ طبس ِثٍٕب، فهى َُؼزّّ واحذًا ِّٕب، لذ لبَ وطبس جٍُغًب ِغ اهلل اِة

، (1:1ُِخ )سو“ ثُيً جغذ اخليُئخ”اٌؼزُك، واضلَّذ ثمُبِزٗ لىَّح اٌٍؼٕخ اٌمذميخ، وئٔغبُٕٔب ٘ىزا أَنًب ُفٍت ِؼٗ 
٘ٓ ثبِْىس ادلخضَمخ،  ، اٌيت وبٔذ دائًّب ُرمٍك اٌزِّهىاد ادلغشوعخ فُٗوال ؤػين اجلغذ ثظفخ ِطٍمخ، وٌىٓ اٌشَّ

 . شاثُخاد اٌزُّورٍمُٗ يف طٌن ومحإح ادلٍزَّ

َّ ِٓب أ  خ، فىُف َؾه أدْذ يف رٌله ثُّٕلب َملىي   جُؼخ اٌجؾشََّيف ادلغُخ ٌقبحل اٌيَّمذ ربمَّ٘زٖ األِىس لذ  وأ
ػبجضًا ػٕٗ فُّب وبْ مؼُفًب ثبجلغذ، فبهلل ئر أسعً اثٕٗ يف ؽجٗ جغذ  إٌَّبِىِطِب وبْ »ثىٌظ ثىمىح: ٌمذَّْظ ا

 . (3: 4ُِخ )سو« ثبجلغذ اخليُئخ، داْ اخليُئخ، وألجً اخليُئخ

زمٍلذ  أ مثَّوِبرذ أواًل يف ادلغلُخ،   اخليُئخ؟ ٌمذ دَٕذ يف اجلغذ ؽىوخ اخليُئخً جغذ وُف ثُي ًائر أرشي
διαβέβηκε  ٖ(1:1ُِخ )رفغري سوئٌُٕب أَنًب[  ،وثىاعيزٗ ،ِٓ خالٌٗ إٌّْؼّخ٘ز. 

 «؟إذلٍ إذلٍ دلبرا رشوزين»: ػًٍ اٌظٍَُّت ِؼىن لىي ادلغُح
 َمىي اٌمذَّْظ وريٌُّظ اٌىجري:

 ،َخ ادلؼيلبح ٌلٗ  آدَ اٌىفلَُّ  األوَّيئٔٗ دلَّب داط أثىٔب  :ٔمىي« دلبرا رشوزين؟ ٍ،ئذل ،ئذلٍ»ثمىٌٗ  ًاِبرا َمقذ ئر]
، ثً وفبسد ثغلجت رٌله   ِٓ ِلَجً اهلل ثٕىع ِبخ جُؼخ اٌجششََّاٌطَّ“ ُرشوذ”لذ خ، ىاُِظ اإلذلَُّورغبمً ػٓ إٌَّ

ُٓ اهلل اٌىدُذ اجلغَذ ادلقبة ٌُُجذّْدٖ، وأِغه ثٕغً ئثشاُُ٘ وفبس  ّٓب عىٓ اٌىٍّخ اث ٍِؼىًٔخ وِغزىججَخ ادلىد. فٍ
جُؼخ اٌجؾشََّخ، وّلب  اٌزٌ أفبة اٌيَّ“ شناٌزَّ”، وبْ غلت أْ َنغ دذِّا ذلزا (11-11: 5ػّّأُّْني )ِؾبًّٔب إلخىرٗ 
، ئر لذ اؽزشن ِؼٕلب وِبصٍٕلب يف   ٌزٌه ثظفزٗ واحذًا ِٓ ادلزشووٌنؼٕخ اٌمذميخ وٌٍفغبد ادلٕذط فُٕب. ومغ دذِّا ٌَّ

 «. دلبرا رشوزين؟»اٌٍَّذُ واٌذََّ، لبي 

ـٍ َُج ووإٔمٗ  يً ثبٌفؼً اٌزَّشن اٌزٌ أفبثٕب، وَغزًُّ ٌٕفغٗ اِة، داػًُب سمبٖ ػٍُٕلب،  فهزا لىي ؽخ
. فمذ فبس ادلغُخ ٌٕب ثذاًَخ وِقذسًا جلُّغ اخلرياد، ووَّّب لًُ ئٔٗ َٕبي ثقفزٗ َذػىٖ ػًٍ ٔفغٗ ٘ى ؤوَّاًل

َّب ٘ى يف رارٗ، فىبًِاٌجؾشَخ ؽُئًب ِٓ اِة، فزٌه ٌىٍ َىفٍّْٗ ٌيجُؼزٕب ضلٓ.  وال َُؼىصٖ شٍء لط، إر ؤٔٗ  ؤ
 .)ػٓ اإلميبْ اٌمىمي ٌٍٍّىبد([ ٘ى اهلل
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 ويف اخلزبَ:
َّ احملجَّخ اٌىبئٕخ وادلزجبَد ٌخ ثني ألبُُٔ اٌضَّبٌىس اٌمذُّوط، ال ميىٓ أْ زبزً وٌى ئذل حلظخ وادذح، ٌئالَّ زبزً ودذح اٌضَّلبٌىس  ئ

 َّ زلجلىة   فبِة ٘ى احملت الثٕٗ دائًّب ِٕز األصي وئذل األثذ، دىت ػٕذ اٌقٍَُّت. واالثٓ ٘لى  .«اهلل زلجَّخ»اٌمذُّوط. رٌه أل
 دائًّب ِٕز األصي وئذل األثذ، دىت ػٕذ اٌقٍَُّت. واٌشُّوح اٌُمُذط ٘ى سثبه احملجَّخ اٌىبئٕخ أثذًا ثني اِة واالثٓ.اِة 

ُّ ِٓ َإِٓ ثٗ، ثً رىىْ ٌٗ احلُبُحٌىٍ ال َهٍٔ ،ثزي اثٕٗ اٌىحُذدىت اٌؼبدل،  )اِة( ٘ىزا أدتَّ اهلل» •  «األثذََّخ ه و
 .ؽفمخ ِٕٗ ػٍُٕب اِة ثزي اثٕٗ اٌىدُذ احلجُت اٌزٌ ٘ى ِٕٗ، .(11:3َىدَّٕب )
 .(12:5رُيظ ) «ألجٍٕب، ٌىٍ َفذَٕب ِٓ وً ئمث، وَيهش ٌٕفغٗ ؽؼجًب خبفًب غُىسًا يف أػّبي دغٕخ ثزي ٔفغٗاٌزٌ »• 

 ، اٌجٕىد اٌزَّبٌُخ:وثذوْ رؼمُت ػٍُهب، رؾشح ٌٕبواَِبد اِرُخ، 
 ثني اِة واالثٓ. اٌىبئٕخػاللخ احُلت أوَّاًل: 
َّ ؽٍء ربذ لذٍِ االثٓ.صبًُٔب:   اِة لذ أخنغ و
 سؤَخ اِة دلىد االثٓ ػًٍ اٌقٍَُّت.: صبٌضًب

َّ َغَفولذ َد، حت االثٓاِة َُ» •  .(32:3َىدَّٕب ) «شٍء إىل َذَٗ و
 .(51:2َىدَّٕب ) «شَٗ مجُغ ِب ٘ى َؼٍّٗوَُ، حت االثَُٓاِة » •
 .(11:3ِىت ) «اٌزٌ ثٗ ُعشسد ٘زا ٘ى اثين احلجُتوفىد ِٓ اٌغَّّىاد لبئاًل: » •
 .(53:11َىدَّٕب ) «وّب ؤحججزينٌُؼٍُ اٌؼبدل أٔه أسعٍزين، وأدججزهُ » •
 .(51:11 َىدَّٕب) «، وأوىْ أٔب فُهُاحلت اٌزٌ ؤحججزين ثٌُٗىىْ فُهُ » •
 .(1:25ئؽؼُبء ) «ٌُِأُل ، ومؼذ سودٍ ػٍُٗ، فُُخشط احلكَّشَّد ثٗ ٔفغٍخمزبسٌ اٌزٌ ُع٘ىرا ػجذٌ اٌزٌ أػنذٖ، » •
ُّ شٍء لذ ُدفغ إيلَّ ِٓ ؤيب» •  .(55:11ٌىلب )، و (51:11ِىت ) «و
ُّ ُعٍطبْ يف اٌغَّّبء وػًٍ اْسعفزمذََّ َغىع ووَّّهُ لبئاًل: » •  .(14:54ِىت ) «ُدفغ إيلَّ و
َّ  ػبدلَغىع و٘ى » • َّ شٍء إىل َذَٗأ  .(3:13َىدَّٕب ) «، وأٔٗ ِٓ ػٕذ اهلل خشط وئذل اهلل مينٍاِة لذ دفغ و
ِّئر » • ِّجغذ، ٌُؼطٍ حُبح ؤثذََّ ؤػطُزٗ عٍطبًٔب ػًٍ و  .(5:11َىدَّٕب ) «ِٓ ؤػطُزٗ خ ٌى
ٌَُىَ وٌذره. » •  .(4:5ِضِىس ) «ه إىل ؤلظبء اْسععٍطبُٔعٍين فأػيُه األُِ ِرياصًب ٌه، واٌشَّة لبي رل: أٔذ اثين، وأٔب ا
ُِخَؼؼخ ٌٗاٌزٌ ٘ى يف ميني اهلل، ئر لذ ِنً ئذل اٌغَّّبء، » •  .(55:3ثيشط 1) «وِالئىخ وعالطٌن ولىَّاد، 
• «َّ ِّشٍء حتذ لذُِٗ، وإََّ وؤخؼغ و  .(55:1أفغظ ) «شٍء ٌٍىُٕغخ بٖ جؼً سؤعًب فىق و
ِّوٍَّّٕب يف ٘زٖ األَبَ يف اثٕٗ، » •  .(5:1ػّّأُّْني ) «، اٌزٌ ثٗ أَنًب ػًّ اٌؼبدلنيشٍء اٌزٌ جؼٍٗ واسثًب ٌى
َّ اٌذََّٕىٔخ ٌالثٓال َُذَٓ أدذًا، ثً لذ  اِة» •  .(55:2َىدَّٕب ) «ؤػطً و
ٌَّٕبط، وئر ُوجذ يف اذلُئخ وأغبْ، » • ، وأىبع دىت ادلىد ِلىد  ومغ ٔفغٗأخًٍ ٔفغٗ، آخزًا فىسح ػجذ، فبئشًا يف ؽجٗ ا

ِّ، ؼٗ اهلل ؤَؼًبٌزٌه سفَّاٌقٍَُّت.  ُّ وؤػطبٖ امسًب فىق و ٓ يف اٌغَّّبء وِٓ ػًٍ وجخ ممَُّس اعُ، ٌىٍ جتثى ثبعُ َغىع، و
ُّ َّ ،ٌغبْ اْسع، وِٓ حتذ اْسع، وَؼزشف و  .(11-1:5فٍُيب ) «، جملذ اهلل اِةَغىع ادلغُح ٘ى سةٌّ ؤ

يل ُعمٍطبْ ؤْ  . أمؼهب أٔب ِلٓ رايت ِخز٘ب أَنًب. ٌُظ أدذ َأخز٘ب ِين، ثً  أمغ ٔفغٍين اِة، ألين ذلزا ػلجُّ»• 
 .(14، 11:11َىدَّٕب ) «هب ِٓ أيب. ٘زٖ اٌىفَُّخ لجٍُزؤػؼهب، ويل ُعٍطبْ ؤْ آخز٘ب ؤَؼًب

، ٌىٍ َزوق ثٕؼّخ اهلل اًل ثبجملذ واٌىشاِخ ِٓ ؤجً ؤمل ادلىدِىَّػٓ ادلالئىخ، َغىع، ٔشاٖ  ُومغ لٍُاًلوٌىٓ اٌزٌ » •
ِّ ،ادلىد  .(1:5ػّّأُّْني ) «وادذ ألجً و

ٌٗ ِٓ وُعّغ اٌزٌ يف أَبَ جغذٖ، ئر لذََّ ثُقشار ؽذَذ ودِىع، ىٍجبد ورنشُّػبد، ٌٍمبدس أْ َُخٍِّقٗ ِٓ ادلىد، »• 
 .(1:2ػّّأُّْني ) «ؤجً رمىاٖ


