
1 
 

 ثبٌىالَبد ادلزَّذذح األِشَىَُّخ لٕبح ٌىغىط
 6116َٔىفّّّ  -أوزىثش 

 11، 11 احلٍمزبْ

 ل فعل املعموديَّةمه له حق التَّعميد ومىت يبُط

 حول اإلميان والصَّوم اللَّذيه يسبقان املعموديَّة مقدِّمة مطوَّلة
َّ اإلشنبْ َغجك ادلؼّىدََّخيف اٌمشوْ ادلغُذَُّخ األوىل،  •  :َ(395-335ُغٍ )غشَغىسَىط إٌّْ اٌمذَّْظَمىي . وبْ ٍَضَ أ

ُّ  .(1)ط[مذّْزٌ َُخ، ورَّّه اٌىب٘ٓ اٌخض اٌزٌ َٕبي ادلؼّىدٌٍََّؼّبد، ششط أْ رنذ ئشنبْ اٌشَّ ِٕبعٌت ِبٍء ]و
 :، فُمىيخ ٌٍخالصخ اإلشنبْ وادلؼّىدََّأذنَُّ ػٓ َ(379-331)ثبعٍُُىط اٌىجري  اٌمذَّْظ وَزذذَّس

َّ .ال شنىٓ فظٍهّب ،واإلشنبْ ذنب عشَمبْ ٌٍخالص ادلؼّىدََّخ]...  ّْ أل خ ، وادلؼّىدََّة ادلؼّىدََّةخ ً اإلشنبْ َى
. ٌزٌه حنةٓ  اٌُمُذط واٌشُّوحب ثبِة واالثٓ ٕب إَِّٓالصخ. ألَّٔاأللبُُٔ اٌضَّظ ػًٍ غخ ػًٍ اإلشنبْ، ووالذنب ِإعَِّإعَّ

خ اٌيت ثبالػزشاف ثبإلشنبْ اٌزٌ َمىدٔب ئىل اخلالص، وصبًُٔب ثبدلؼّىدََّ أوَّاًل. اٌُمُذط واٌشُّوحٔؼزّذ ثبعُ اِة واالثٓ 
 .(6)[اخلزُ اٌزٌ سنزُ لٍىثٕبرزجغ االػزشاف، وٍ٘ 

ظشٌ ػٓ اهلل، فهى ثبٌمغغ ال َىفٍ ٌٍخالص، ثةً وال  ران اإلشنبْ اٌفىشٌ إٌَّواإلشنبْ اٌزٌ َغجك ادلؼّىدََّخ، ٌُظ ٘ى 
َّ اٌؼمةال  ِةٓ    إٌَّىعال َؼشف ٘زا  ادلمذَّطفبٌىزبة . (3)وْاٌشُبعني أٔفغهُ َإِٕىْ وَمشؼشُّ َفُذ شُئًب ػًٍ اإلعالق، أل

ُّ ًٌ(4)، اإلشنبْ اٌزٌ َُخزّّبثغ ِٓ اٌمٍت وٌُظ اٌفىشاإلشنبْ إٌَّدذَضٗ ٘ى ػٓ  اإلشنبْ، ثً و ِةٓ   ، اإلشنبْ اٌزٌ ٘ى ٔفغٗ ػّ
 ،٘زا ٘ى ػًّ اهلل»؟ أجبة لبئاًل: ِبرا ٔفؼً دىت ٔؼًّ أػّبي اهللادلغُخ لبئٍخ ٌٗ:  اٌغُّْذأػّبي اهلل. فؼٕذِب عأٌذ اجلّىع 

ًٌ (5)٘زا ٘ى اإلشنبْ اٌؼبًِ، واإلشنبْ ثؼًّ اهلل. (69، 68:66 َىدَّٕةب )« أْ رإِٕىا ثبٌزٌ ٘ى أسعٍٗ ًٌ  . فبإلشنبْ ٕ٘ب فؼة  وػّة
ُ شَٓ ثال أمغبع ِززوِّ» ومىٌٗ: دائًّب ثني اإلشنبْ واٌؼًّ ادلمذَّطمشْ اٌىزبة . وَُبئرنبيب، وٌُظ ِفهىًِب ٔظشَِّ ، ػًّ ئشنةبٔى

َّ واضٌخ .(3:1رغبٌىُٔىٍ 1)« ٕب َغىع ادلغُخزىُ، وطّّ سجبئىُ، سثّْورؼت زلجَّ ؼجري ػٕهب ثزؼةت  ادلغُخ َىىْ اٌزَّ زلجَّخ ٕ٘ب أ
ٌىٍ َهزُ اٌزَٓ إِٓىا » ،، واإلشنبْ ثبدلغُخ َىىْ ثبٌؼًّ ثىطبَب ادلغُخاٌشَّةّّ وأزظبس جبء يف ادلغُخ َىىْ ثبٌظَّ، واٌشَّاحملجَّخ

هُ َؼشفىْ اهلل )ِؼشفةخ  اٌزَٓ َؼزشفىْ ثأَّٔ ػًٍ اٌشَّعىيثىٌظ  اٌمذَّْظوَؼزت  .(8:3)رةُغظ  « ثبهلل أْ شنبسعىا أػّباًل دغٕخ
 .(6)هُ ثبألػّبي َٕىشؤٗخ(، وٌىَّٕػمٍَُّ

 اجزّبػَُّخبد بد وأخاللٌَُّذ ئىل عٍىوَُّوئالَّ حتىَّواألػّبي يف سعبٌخ اٌمذَّْظ َؼمىة اٌشَّعىي ٍ٘ ذتشح ٌإلشنبْ ثبدلغُخ، 
َّ  َشزشن فُهب اجلُّغ. ،سالُخ ُّ» ٌٍّغُخ ثبٌمىي، ٍ٘ فؼً ئشنبْ هبدحاٌشَّثً ئ ثبعةُ   َِّب ػٍّزُ ثمىي أو فؼً، فبػٍّىا اٌُىة  وو
 .(17:3)وىٌىعٍ « َغىع شبوشَٓ اهلل اِة ثٗ اٌشَّة

َّ ِّدَ ادلغُخ ودذٖ سنٍِّ أٔذ رإِٓ أ َ اٌىشمي فىُف ، وٌىٓ ئْ مل رغغ ٌزذظً ػًٍ ٘زا اٌذٌَّذ، ٘زا جُّْخغُئخ ض ِٓ و
                                                                            

1 Cf. PG, t. XLVI, col. 421, 422 ; DACL, t. 2, p.289.  
 19:6َؼمىة  3  68:16، ِشجغ عبثك، اٌُمُذط اٌشُّوح، اٌىجري ثبعٍُُىط اٌمذَّْظ 6
 1:6، 3:1َؼمىة  4
   16:6وىٌىعٍ  5
 16:1أظش: رُغظ  6
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َُختٍُ ظه دبؼضي ػةٓ اٌىُٕغةخ؟ و٘ةً    ادلغُخ وبئٓ ػًٍ ادلزثخ يف اٌىُٕغخ، فهً َغزغُغ ئشنبٔه ثذَ ادلغُخ أْ سنٍِّ ض؟ د
ًٌخ، ثً ٔظشََّ رغزغُغ أْ رمزشة ئىل ادلزثخ يف اٌىُٕغخ لجً أْ رىٌذ ِٓ َسِدّهب؟ ئرًا اإلشنبْ ثذَ ادلغُخ ٌٍخالص ٌُظ فىشًح  فؼ

َّ ثمٍجه وإَِٓذَغىع ة ثفّه ثبٌشَّ ه ئْ اػزشفَذألَّٔ» لٍيٌب )سوُِةخ  « اهلل ألبِٗ ِٓ األِةىاد َخٍصِظةذَ   )وٌُظ ثؼمٍه( أ
9:11). ُّ خ ثذوْ ئشنبْ لٍيب، ال رفُذٖ أػّبٌةٗ  ٕبوي ِٓ األعشاس اإلذلََُّ ئىل ادلزثخ ٌٍزَِّٓ اػزّذ ٌٍّغُخ، ورمذَّ ويف ادلمبثً و

 ض.خِّئشنبْ دبؼضي ػٓ اٌىُٕغخ ال َُفىً  ٘زٖ شُئًب.
َّب» (7)ػًٍ اإلشنبْ هب ِجينّّرذثري اهلل حلُبح اإلٔغبْ وٍِّئْ وبْ  « س ثبإلشنبْ ثُغىع ادلغُخ( فجبإلشنبْ زنُةب اٌجبس )اٌزٌ رَّّّ أ

َّ(17:1)سوُِخ  ًُ ٘ى يف دذّْ إٌّْهبَخ،دفظ ٘زا اإلشنبْ دىت  ، ئالَّ أ ؼٍ، اٌغَّ اجلهبد احلغٓ، أوٍُّذ لذ جب٘ذُد» ئشنبْ رارٗ ػّ
 .(7:4رُّىصبوط  6)« اإلشنبْ دفظُذ

ِ٘»ثىٌظ  اٌشَّعىيٕب أْ ٔفهُ لىي فاصاء اٌفظً ثني اإلشنبْ واألػّبي، ال شنىُٕ ٓ   جب  «... ذ جهةبد اإلشنةبْ احلصَغة
َّ(16:6رُّىصبوط 1) ِٓ داخً اإلشنبْ، وٌُظ جهبدًا  ٘ى جهبٌد اٌشَّعىيُ ػٕٗ اجلهبد اٌزٌ َزىَّ ، فهزا ِغزذًُ عجؼًب، أل

 ِفظىاًل ػٕٗ.
َٓ: »اٌشَّعىيثىٌظ  اٌمذَّْظَمىي  أمل »َمةىي:   اٌشَّعىيَؼمىة  واٌمذَّْظ .(6:3)غالعُخ « ائثشاُُ٘ ثبهلل ُفذغت ٌٗ ثشِّ آِ

عىٌني؟ دبشةب،  . فهً ٕ٘بن رٕبلض ثني لىي اٌشَّ(61:6)َؼمىة « ؟َ اعذك اثٕٗ ػًٍ ادلزثخس ئثشاُُ٘ أثىٔب ثبألػّبي ئر لذََّزَّّّ
َّ ٍٕب فاْ ُل .اُُ٘ ػٓ ػٍّٗ اٌزٌ أظهش ئشنبٔٗفال شنىٕٕب أْ ٔؼضي ئشنبْ ئثش ٌْسٖ ال خنغئ اٌمىي، ػبدلني أَّٔاإلشنبْ لذ ثشَّئ  لٍيبّّ ٗ ئشنب

ّّ ٍَّٕب وئْ ُل .ذ ثفؼً وػًّرأوَّ د  بثغ ِٓ اإلشنبْ.ُ ػٓ ػًّ اإلشنبْ، أٌ اٌؼًّ إٌَّسرٗ، ٔىلٓ إٔٔب ٔزىَّاألػّبي لذ ثشَّ ئ

• َّ احلذَضخ يف  اٌغَّمظت ُزُوال رزذذَّس . ووزٌه وبْ ٍَضَ أْ َغجمهب اٌظَّىَاإلشنبْ َغجك ادلؼّىدََّخ،  ووّب وبْ ٍَضَ أ
اٌىٕغٍ  اٌزَّشرُت”زهُ. وٌىٓ وزبة ، واػذاد عبثك دلؼّىدََّادلؼّىدََّخاِْ ػٓ أطىاَ ٍَضَ أْ شنبسعهب عبٌجى  اٌشَّشلَُّخاٌىٕبئظ 
 اٌزَّمٍُةذ ئىل جبٔت  ،أٌُفاألطً واٌزَّ ادلظشََّخ( اٌمشْ اخلبِظ) “لىأني ُ٘جىٌُزظ”و ،(دٌادلُال اٌضَّبٌشأوائً اٌمشْ ) “ادلظشٌ
َّرشري وٍُّ ،اإلصُىيب  األوَّيو٘ى رمٍُذ َشلً ئىل اٌمةشْ  دلذَّح َىَ أو َىِني يف اٌجذاَخ.  وبْ َغجمٗ طىٌَ ادلؼّىدََّخ،ِٕخ  هب ئىل أ

ّّْذ واٌزٌ َؼزّذ، ٌُُظادلؼّىدََّخلجً ” :(اٌشُُّعً)رؼٍُُ  “اٌذَّْذاخٍ”ادلُالدٌ وّب ٔمشأ رٌه يف  وِٓ شنىٕٗ )رٌه( ِٓ  ،ُ ادلؼ
َِ  .(4:7)“ ادلؼّىدََّخني لجً اِخشَٓ. وأوِص اٌزٌ َؼزّذ، أْ َظىَ َىًِب أو َى

 :َ(165-111)َىعزُٕىط  اٌشَّهُذو٘ى ٔفظ ِب َمىٌٗ 
ُّ َّ ]و ّىْ مىي دغت وطبَب دَبٔزٕب، َزغةَّ ثأْ َؼُشىا ثبٌزَّ ؼذوْ٘زٖ األِىس طذُذخ، وََ اٌزَٓ َإِٕىْ ثأ

ٍىاد ٍىاد واألطىاَ دىت حنٓ أَضًب ٔشزشن ِؼهُ ثبٌظَّة فخ ػٓ خغبَبُ٘ اٌمذشنخ ثبٌظَّأْ َغٍجىا ِٓ اهلل اٌظَّ أوَّاًل
 .(93: اٌضَّب فبع )اٌذّْىَ[ واٌظَّ

َّ و ًُئىل ادلؼّىدََّخادلمجٍني ِغ  واٌظَّىَ اٌظَّالحاشزشان اٌىُٕغخ ثأعش٘ب يف ئ خ رغشٌ يف وُبْ اجلّبػخ دُبح دمُمَُّ ، ٘ى دٌُ
َّ .هبوٍِّ خ ػّةً  ح ودشََّش جٍٍ ػًٍ لىَّ٘ى ِإشّْ ،ىَالح واٌظَّثبٌظَّ ،مجً اإلشنبْ ثؼذد اٌيت مل َرُذِإاصسح ادلإِٕني ٌٍغشوط اجُل أل

َّبيف اٌىُٕغخ.  اٌُمُذط اٌشُّوح فةذ  خ، فمذ ضؼفذ أو رىلَّني ثغشَمخ آٌَُُّرّٕخ ألوالد ادلغُذُّْ ادلؼّىدََّخفجؼذ أْ طبسد  اٌَُىَ، أ
 احلمُمٍ ئىل احلُبح. اٌغَّشَك، وَؼشفىا إٌُّىسمجٍىا ئىل لٍىُّٔ فُُ اٌشَّةٌىٍ َفزخ  ،ىَ ِٓ أجً غري ادلإِٕنيواٌظَّ اٌظَّالحأػّبي 

َّ “اٌشَّةػهذ ”وزبة وٌمذ روش  ادلشاعةُُ  ”جذ لجً اٌفظخ. ثُّٕب َشري وزبة واٌغَّ اجُلّؼخذنب  اٌظَّىََىٍِ  أ
. فُمةىي:  اٌظَّةىَ د فزشح زنذّْذوْ أْ ث ادلؼّىدََّخ( ئىل طىَ ِٓ َشَذ أْ َمزجً اٌشَّاثغِٓ اٌمشْ  األوَّي إٌّْظف) “اٌشَّعىٌَُّخ

َّ”. وَمىي أَضًب: (36:13) “ُ اٌزٌ َؼزّذفٍُُظ ادلؼّىدََّخ،ولجً ” ودُٕئةز   أوَّاًل، َظىَفُجت ػٍُٗ أْ  ،ب اٌزٌ َؼزّذفأ

                                                                            
  4:1رُّىصبوط 1أظش:  7
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 .(8)(16:36)“ َؼزّذ
ح أسثؼني َىًِب ِةغ  دلذَّ اٌظَّىَخ ِني ٌٍّؼّىدََّمذّْٗ ٍَضَ ٌٍّزّْئىل أَّٔ َ(386-315)األوسشٍٍُّ  وريٌُّظ ٌمذ أشبس اٌمذَّْظو

 االػزشاف ثبخلغبَب.
َّ ، ووزٌه 387َففٍ ػظخ ٌٗ أٌمب٘ب ػًٍ ادلىػىظني يف وُٕغخ أٔغبوُخ عٕخ  َ(417-347)ر٘يب اٌفُ  َىدَّٕب اٌمذَّْظب أ

َّلذ ، 391َِىت، واٌيت أٌمب٘ب يف أٔغبوُخ أَضًب عٕخ  اٌمذَّْظيف ػظزٗ اٌؼبششح ػًٍ ششح ئجنًُ  رتُةغ ادلىػةىظني،    أوضخ أ
ًّ  .ادلؼّىدََّخأْ َغجمب ِشريًا ئىل رىثخ واػزشاف، رنت  ،ٍِضِىْ ثظىَ األسثؼني َىًِب ،ادلإِٕني وِؼهُ و

ِّٗ لذ ارَّأَّٔ َ(461-346)جريوَ  اٌمذَّْظِٓ ٔؼشف و  .(9)اٌىُٕغخ اجلبِؼخ غغ ٔغبق اعزخذاَ األطىاَ وممبسعبهتب يف و
َّة  ”واٌيت رؼىد ألواخش اٌمشْ اخلبِظ ادلةُالدٌ:   “لىأني ُ٘جىٌُزظ” اٌمىأني ادلظشََّخ وٍ٘ رزوشو  ،ذوْواٌةزَٓ َزؼ

ُّ  .(4:19)“ اجُلّؼخىا ثبدلبء َىَ اخلُّظ ِٓ األعجىع، وَأوٍىا، وَظىِىا فٍُغزذ
اٌمىأني اٌىٕغةَُّخ ادلظةشََّخ    ذلب، وّب رشهذ ثزٌهاعزؼذادًا  ادلؼّىدََّخٌُىَ  اٌغَّبثكٌُشًّ األعجىع  اٌظَّىَاِزذ  ،ثؼذ لًٍُو

 .(11)واٌيت رؼىد ئىل اٌمشْ اخلبِظ ادلُالدٌ رمشَجًب ،اٌىجري ثبعٍُُىطادلٕغىثخ ٌٍمذَّْظ 
َّ خ الزشْ ػٓ لشة لشَت ثبدلؼّىدََّ ، لذيف اٌىُٕغخ اجلبِؼخ اٌظَّىَاٌيت ػّّ ػٍُهب ٔظبَ  اٌزَّبسسنَُّخادلشادً  و٘ىزا ٔالدظ أ

فُهب. ٘زا احلذس  بُظجخ ػضىًا دُِّ، ٌادلمذَّعخاغت يف االٔضّبَ ئىل ششوخ اٌىُٕغخ ، وأػظُ دذس رنىصٖ اإلٔغبْ اٌشَّادلمذَّعخ
َّ ، ٘ىمٍُذ اٌمذمي ادلغزمش يف اٌىُٕغخوبْ ٍَضَ أْ َزهُأ ٌٗ ثظىَ. واٌزَّ ،اٌؼظُُ ػّىًِب الثذ أْ َغجمهب  اٌىٕغَُّخاألعشاس  لجىي أ

ي أدُبًٔب ثضغ عبػبد، ال َزؼذَّ ،أو غري٘ب ِٓ األعشاس ادلؼّىدََّخاٌزٌ َغجك  اٌظَّىَدىت وئْ وبْ سودَُّخ، فزشح طىَ وزهُئخ 
َّورٌه  َّثؼذ أْ رؼ  أو ٔذس رؼُّذ اٌجبٌغني. ُ وأزشش رؼُّذ األعفبي، ول

ّّْذ وادلؼزّذ والذنب ِؼًب. ادلؼّىدََّخ ُرّبسط عشَّ اٌمجغَُّخوالصاٌذ اٌىُٕغخ   يف دبٌخ طىَ ٌٍّؼ

 عميد؟مه له حق التَّ
 يف سعبٌزٗ ئىل أصِري: َ(117-35)خ ثبهلل ئغٕبعُىط األٔغبوٍ ادلزىشّْ اٌمذَّْظَمىي 

ّْ]ال َُغّخ ٌىُ أْ   رثُذخ[. ِىارمذّْلشاثني، وال أْ  ثىامشُّْر، وال أْ ُأعُمفثذوْ  ذوارؼ
ّْ اٌىٕغَُّخفبألعشاس  ودذٖ، أو ِٓ َُٕجٗ يف رٌه ِٓ اٌىهٕخ ادلغبػذَٓ ٌٗ، وثزظةشَخ ِٕةٗ ودبىافمزةٗ،     اأُلعُمفّهب َز
 الح وسئُغًب ذلب.زَٓ ال شنىٓ رزُّّهّب ثذؤٗ، دبضشًا اٌظَّاٌَّ ٌ ادلريوْ واٌىهٕىد،ثبعزضٕبء عشَّ

ّّْذوا، ِضً فٍُجُّوٌمذ ُعّخ أدُبًٔب ٌٍشَّ َّبطظ ّبِغخ، أْ َؼ خ، دُش ٍَُّ، وٌىٓ رٌه مل َىٓ ئالَّ ٌذاػٍ ضشوسح ُو(11)اٌش
 (:11:46:8) “اٌشَّعىٌَُّخادلشاعُُ ”يف ٕمشأ . ف(16)أو اٌمظ غبئجًب اأُلعُمفَىىْ 
ّّْذ، أو أْ َجبِسّبط أْ َشفغ اٌُمال َُغّخ ٌٍشَّ”  “.طغريًا أو وجريًا نشثبْ، أو أْ َؼ

ٌٍّْؼٍّبُّْٔ َ(665-161)رشرٍُبْ  اٌؼالَِّخوٌمذ مسخ  ئٔٗ َغزٍضَ ومبػذح ’ :شوسح ئىل رٌه، فُمىيذوا ئْ دػذ اٌضَّني أْ َؼ

                                                                            
ٌَُّخوٌُُ عٍُّبْ، وزىس د 8    457، 456َ، ص 1979، اٌمب٘شح، اٌشُُّعًرؼبٌُُ  - اٌذّْعمى

9 DACL, t. 2, p. 276.  

10 DACL, t. 2, p. 259.  

 أظش ٌٍّإٌِّف: ِظشََّخ اٌمىأني اٌىٕغَُّخ، ادلٕغىثخ ٌٍمذَّْظ ثبعٍُُىط اٌىجري.

   38، 13، 16، 8-5:6 أظش: أػّبي 11
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َّ  . ‘ٌُجشَهب بي ػٍّبُِّٔسنىَّ ،شوسحويف دبالد اٌضَّ .ِجؼىصًب ِٓ ِلَجٍٗ بعًب، أو مشَّادلؼّىدََّخفمظ أو اٌىب٘ٓ رنشٌ  اأُلعُمف أ
ًٌ زةأِش  فٍ وجنب ِٓ خغش ادلىد، ف، مث ُشادلمذَّط اٌضَّبٌىسشوسح ِٓ ػٍّب  ثغغغبد صالس ػًٍ اعُ ٌٍضَّ وٌىٓ ئْ اػزّذ عف

ّْأْ َُ اٌىٕغَُّخاٌمىأني  َّز  .اٌُمُذط اٌشُّوحالس، واعزذػبء ِب ػذا اٌغغغبد اٌضَّ ،َّذفً ادلؼٌزٌه اٌغِّ ادلؼّىدََّخعمظ  ُ اٌىب٘ٓ و
 ؼُّذ لبئاًل:يف والِٗ ِٓ ٌٗ دك اٌزَّ زنذّْد - اٌىٕغٍ اٌزَّمٍُذٌُىْ، وأثى  ُأعُمف - َ(611-131)اٌمذَظ ئَشَٕبؤط زنذّْد و

خ وأخزوا ادلىا٘ت احلمُمَُّ، اٌشُُّعً]رنت اخلضىع ٌٍىهٕخ اٌزَٓ ُألُّىا يف اٌىُٕغخ ِزغٍغٍني حبغت اخلالفخ ِٓ 
َّفَُّعُمح اِة ِغ اخلالفخ اأُلدبغشَّ خ، و٘ةُ رنزّؼةىْ خةبسط    ب اٌجبلىْ اٌزَٓ مل َٕبٌىا اٌىهٕىد خبالفخ سعىٌَُّخ. أ

شَٓ وِشائني. ظبح وِزؼجشفني وِزىجّْفك، فُجت أْ حنغجهُ أٔبعًب ِشجى٘ني و٘شاعمخ وأسدَبء وُػاٌىُٕغخ دُضّب ارَّ
 .(13)خ يف ادلذَخ وآّذ اٌفبسؽ[عىْ رٌه ئالَّ زلجَّهُ ال َزؼبوأَّٔ
 يف رٌه: َ(685)+ اٌشَّهُذوَّّبٔىط  َمىي اٌمذَّْظو

 ط ادلبء[.مذّْ]الثذ ٌٍىب٘ٓ أْ َُ

 ؟املعموديَّةل فعل مىت يبُط
َّادلؼّىدََّخٌغبٌيب  االفززبدٍيف ِمبٌٗ  َ(386-315)األوسشٍٍُّ  وريٌُّظ اٌمذَّْظخ َىضّْ خ ششَشح ال اٌزَٓ َؼزّذوْ ثَُّٕ ، أ
 شُئًب فُمىي: ادلؼّىدََّخرفُذُ٘ 

ٗ غغظ جبغةذٖ  فّغ أَّٔواػزّذ دوْ أْ َغزٕري،  (13:8)أػّبي شْ بدش جبء َىًِب ئىل اجُل]... دىت عُّىْ اٌغَّ
َّثبٌشُّوحيف ادلبء، ٌىٓ لٍجٗ مل َغزٕش  )سوُِةخ  ب ٔفغٗ فٍُ ُرذفٓ ِغ ادلغُخ وال لبِذ ِؼٗ . ٌمذ ٔضي جبغذٖ وطؼذ، أ

َّ. ٘ب أٔب ألذّْ(16:6؛ وىٌىعٍ 4:6 ِب دذس وبْ ػّّح ألجً رؼٍةُُ   َ ٌىُ ِضباًل ٌغبلظ دىت ال رغمغىا أٔزُ. فا
 [.اٌَُىَثني ذلزا ادلزمشّْ

 وَمىي أَضًب:
اثني ٔزشن األثىاة َ ئٌُٕب، وجىَِّٓ َزمذَّ ٔمجً ٕب ػجٌُذ... ئَّٔ ٕ٘بن جبغذن دوْ رٕ٘ه فٍٓ رٕزفغ شُئًب ]ئرا وَٕذ

....  ً امسةه خ دٔغخ؟ ٌمذ ُعّخ ٌه ثزٌه، وُعةجّْ صخ ثبخلغبَب ؤَُّخىي ثٕفظ ٍِىَِّٓ اٌذُّ َٕذِفزىدخ. ً٘ دتىَّ
َّه ئْ ثمُذ ِمبوًِب ثٌَُّٕىَّٕ ً ادلبء، ال وئر رزمجَّ إٌّْؼّخ.أٔذ حتشَ ٔفغه ِٓ  ِغئىاًل.ُ ال َىىْ ادلزىٍِّ خ ششَشح، فا

ُ. ٌُزٗ ال َىىْ ثُةٕىُ عةُّىْ، وال   شدٗ فٍُأخز ادلشُ٘، وئْ وبْ عبلغًب فٍُُمجُب أدٌذ . ئْ أدظَّاٌشُّوحَمجٍه 
 ٌالعزغالع ممٍىًءا ثالدح ِٓ جهخ ٘زا األِش [. ، وال زلتّّسَبٌء

 ويف ِىضغ آخش َمىي:
َّثشَبء فأَّ ]ئْ جئَذ ّْإٌَّبطذن ٗ دىت وئْ ػ  .(36:17)ِمبي [ اٌُمُذط شُّوحاٌذن ، ال َُؼ

 َمىي: ادلؼّىدََّخٌغبٌيب  االفززبدٍويف وٍّبد ثذَؼخ يف ٔفظ ِمبٌٗ 
َّ َّ ]ئ ؽ إلػذاد اٌىٌُّخ؟ ٌمذ الزشة َةىَ رىةشَظ   ورزفشَّ شٍء َىَ صفبفه أِبَ ػُُٕه، أال رشَذ أْ رزشن و

 ؟[.اٌىطَُّخدىت رشثخ  اٌضََُِّّٕخف ػٓ االٔشغبي ثبألِىس ّبوٌ، أِب رُىٔفغه ٌٍؼشَظ اٌغَّ
 وَمىي أَضًب:

ٍَُِّك ثىُ أ ،خغرٌي أٌِش بهئَّٔ دمًّب]َب ئخىح،  ِّ   .ا٘زّبَ طبحل ْ رمزشثىا ئٌُهب ثى  ٌمذ الزشة ولذ اِزضةبي وة
سنزُ ٔفىعةىُ. ئٔىةُ    اٌُمُذط واٌشُّوحخ، أِبَ ػششاد األٌىف ِٓ األجٕبد ادلالئىَُّ اٌشَّةوادذ ِٕىُ يف دضشح 
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 ثضّري طبحل[. إٌَّفظدوا ثبسرذائىُ ٌُظ ٌجبعًب الِؼًب، ثً وسع جُش ٍِه ػظُُ، ٌزٌه رضوٍَّىْ يف ُرغجَّ
. ادلؼّىدََّةخ ظهشٖ عبٌت اٌؼّبد، دىت َظري أ٘اًل اللزجبي ٔؼّخ ذَذ اٌزٌ وبْ ٍَضَ أْ َُضخ ئرًا ٌذَٕب ِمذاس احلشص اٌشََّزَّ

ّّ ؼفبهتب فذغت، ثً أَضًب جهبٌدبثمخ وضبد دُبرٗ اٌغَّومل َىٓ ٘زا احلشص رفبدًَب ٌغٍجَُّ ِٓ طالح وطىَ ولةشاءح يف   دمُم
 :االفززبدٍاألوسشٍٍُّ يف ٔفظ ِمبٌٗ  وريٌُّظ اٌمذَّْظ. ويف رٌه َمىي ادلمذَّعخاألعفبس 

 ... خ اخلبٌذح. ال رٕمغؼىا ػٕهب هنبسًا وٌةُالً ّبئَُّني ٌألعشاس اٌغَّىا ثأوضش ِضبثشح ٌىٍ ِب رنؼٍىُ اهلل ِغزذمِّ]طٍُّ
دًا يف الح، وٌُظهش لٍجةه ِزشةذّْ  ... وٓ ِزأ٘جًب ثبحلشٌ ٌٍظَّ ُٔئخساعخ دىت حتزمشوا األِىس اٌذَّهب ٌٍذّْوَّ ِىا أر٘بٔىُلذّْ
ٌُّٕاٌزَّ  غىٍ[.ذثري ا

ا فبٌزَٓ خشجى أَضًب. ادلؼّىدََّخثؼذ  اٌُىًِٓ  شثبء ػٓ اٌىُٕغخ، فهى ِغٍىٌة، وئْ وبْ ششعًب ٌٍُغادلؼّىدََّخفبإلشنبْ لجً 
ٌؼةذَ   ، مل َذخٍىا وٕؼبْخبُ٘ ِٓ اٌؼجىدٍََّىا إلذلهُ اٌزٌ جنَّذىا وَّ٘ذبة، وعجَِّٓ ِظش واػزّذوا دلىعً يف اٌجذش ويف اٌغَّ

  وٍ٘ىىا. ،ومل َٕفؼهُ ػّبدُ٘ شُئًب اإلشنبْ،
ؼٍ خ اٌغَّة ، وأذنَُّة ادلؼّىدََّخاٌيت ٍٕٔب٘ب يف  إٌّْؼّخػًٍ ضشوسح دفظ  َ(386-315)األوسشٍٍُّ  وريٌُّظ اٌمذَّْظذ وَإوِّ

 ػُٕب ئٌُٗ رلبًٔب فُمىي:ٌزىًُّ اخلالص اٌزٌ ُد
 .(36:17)ِمبي ٍهب، وِىت لجٍزهب فال رغشد٘ب ػٕه[ ؟ هتُأ ٌزمجُّإٌّْؼّخ]ِبرا ئرًا، أال حتفظ أَهب احلجُت 

جبن، فزؼُشىا يف سجبء، ورظريوا واسصني ٌٍخالص دىت ال رغمغىا يف اٌشّْ إٌّْهبَخ]... الدظىا أٔفغىُ ئىل 
 .(االفززبدٍ)ادلمبي األثذٌ[ 

َّ دمًّب، إٌّْؼّخ]... ٔك وأعه ٌزأخز فُضًب أوضش ِٓ  ْص ئ غبوٌ، ٌىٓ شةشوخ  اخلغبَب َى٘ت ٌٍجُّغ ثبٌزَّ غفشا
َ٘ اٌُمُذط اٌشُّوح ِّرى رؼًّ لٍُاًل رٕبي لٍُاًل، وئْ وضريًا رىغت ِىبفأح ػظُّخ،  . فاْ وَٕذئٔغبْ ت دغت ئشنبْ و
 .(5:1)ِمبي ض ألجً ٔفغه وا٘زُ ّٔب[ ئرًا اسُو
َِّٓ ٘زا َزَّ ال رفُذٖ شُئًب. فبدلىد  ،إلشنبْ يف دُبرٗ اجلذَذح ِغ اهللودفظٗ ٌ ذوْ جهبد اإلٔغبْثودذ٘ب  ادلؼّىدََّخ ضخ أ

ٗ ٍَغٍ عٍغبهنب وعُغشهتب ػًٍ ٔشبط بد، وٌىَّٕ ٍَغٍ راد اإلٔغبْ اٌيت دتًُ ئىل األسضَُّال ادلؼّىدََّخ،اٌزٌ دنىرٗ ِغ ادلغُخ يف 
خ هلل شب٘ذح ٌٍذك دىت ئىل لجىذلب هب دَُّذ ذلب، وٌىَّٕزخ ٌٍؼبمل، واٌؼبمل ُِّْاد ُِّْاإلٔغبْ وعٍىوٗ، وثبألخض ػجبدرٗ. فزجذو اٌزَّ

 ادلىد ثفشح.
ذسح َى٘ت اإلٔغبْ ُلة  ثبدلؼّىدََّخّب ش واٌجبعً، ئَّٔغشائض اإلٔغبْ، وال ٍَغٍ جٕىدهب ٌٍشَّ ال ٍَغٍ ادلؼّىدََّخفٓ يف ُِبٖ اٌذَّ

ٗ خلذِخ اجلغذ واٌؼبمل. فبإلٔغةبْ  رىجَّهبسح، ثؼذ أْ وبٔذ خ واٌغَّٗ ّٔب اٌغشَضح ٔبدُخ اٌمذاعخ واحملجَّفبئمخ ػًٍ عجُؼخ اٌجشش، َىجّْ
وػٕذ ٘زا احلذ ادلزظبسع  .، يف دني أٔٗ ال صاي َؼُش يف اجلغذاٌشُّوحٌُجذأ دُبح دغت  ادلؼّىدََّخ ِذػى ثؼذ ،ادلغُذٍ اٌزٌ اػزّذ

فظ ادلٕذبصح ٌٗ يف اإلٔغبْ اٌؼزُةك، َضةغ   د وإٌَّ، وثني اجلغذ ادلزّشّْاٌُمُذط ثبٌشُّوح ذذثني اإلٔغبْ اجلذَذ ادلىٌىد ِٓ اهلل وادلزَّ
ٍَُّ  اٌؼزُك.  بْ اجلذَذ ِٓ عغىحخ ٌزذشَش اإلٔغاإلجنًُ اٌىطبَب واخلغىاد اٌؼّ

 

 


