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 "ٓوضٓح "

 
أٝ ٟظ٦ُدي ٛدم ٛلدخٗٚ  ٥حٗٔد٠شحألرخ٬١دٖ حٜٗؼدخٍس  دٞ حِٗدَ ٝ  أٗد٤َٛٞ حٗـدي٫َ ُزدٖ حٗ٘د٥َى ًد٨ ًَٓ

٤ٗٚ اال حٗٔدٌد  ز٬َٜش ٥ٗٚ ٬٘٫غ حًظِي٥ح ٖٓ ٦ٍٛ ح٦ٟ٦ٜٗ ٬ش حٗل٣٥َخ ك٬ؼح٤٠ٜٗؾ ح٧ٌٗ ىٍؽ  ٢٬٘ ٛ

 ه٤٘ٚ :ح٥حٗظي٬ْٗ ٥ٟٔظلَٝ رلٞ ٛي

 : سرغاع اُشثٜح: اٌُظب ك٠ االً ٝأ

حٗ٘ددز٤خص ٜٗٔدخْٗ ٜٗؼ٬د٧َ ٣٥د٦ ٛٔدْ٘ ٛدٞ أٓزدَ ح ,ٛل٘د٦ٙ أٝ حٗٔدٌد ك٬٘دش ٛدٞ ال ك٬٘دش ٗد٢ ٥ال ى٬ٗدٖ

ًٜ٘ددخ  ٜ٘دد٦ح أٝ حٗٔددٌد  خ  ٓدد ٙ كدد٬ٞ أ ٬ددظ٤ٚ حٗل٬ددٖ أٝ ٫ـددي٥ح ًدد٨ حإٓدد ٙ ٛ ل٠ددٖ كدد٦ٕ حإ٥حألرخ٬١دد

ٓظ٘خى ٣د١ٌ حألٓخ٫ًدذ ٜخء ٥حٗل٦حٙ ح٫ٌٗٞ ٗٚ ٫ظ٬َٔ ٤ٗٚ ح٠٫ ٨٘ رخ٤٘١خ  ٨٘ حٗٔؼ٫َ٬ٞ ٛٞ حٗي٣ ر٠خ ش

ٓدٌر٤ٚ ٓؼ٬دَس أٓظٌد٨  كظد٨ ٛدي٦ُح أٌٟٔد٤ٚ ٬ًٜدخ ٫دي ٦ٝ ٥ٛد٦ٍأَٗ ٦ح ٨ً ٤٠ٌٓٚ ًٜخُح٦ٗح ٫ٌٔر٦ٝ 

٨ً ٬ٓخٍ كي٫ؼ٢  ٞ ٛلـدِحص حٜٗٔد٬ق حٜٗد٦ٌٍٓس ًد٨ " ٤ٛٝة س٤َِحِْٗ"ُخ٢ٗ  خرخٗظٜؼٖ ٤ٗخ ٛزظيثخ رٜ

  "وتضؽؿترذاُح ذذغ٣تق اٌُرتاب أُا"ًِدخٕ ًد٨ ٓظخرد٢  – ؟ ـذ ٣ٖ حإٗد٢ ٗد٢ ٛلـدِحصأ٥ –َِٗ ٝ ح

ٝإٕ ًإ تؼض أُلـغ٣ٖ ٣ذإُٝٞ إٔ ٣وِِٞا ٖٓ شإٔ اُـ٤ض أُـ٤خ ك٠ اُوضعج هائ٤ِٖ " 133ٙ

 "ؿالّ ٣شٜض إٔ ٛظٙ أُوضعج ٠ٛ هلل كوظ ٗٚ ص٘غ ٛظا تأٓغ هللا ك٘جض إٔ اإل: إ

ٜٗل٦٘ٙ  ٠ي ٓدٖ ٛٔد٘ٚ أ٥ ه٬د١َ ٛ ٘دم  ٘د٨ حِٗدَ ٝ أٝ حٗد٧ٌ أكدخٕ ٛلـدِحص ٥ٛٞ ح:  ٤٢أتٞ ٣ذ هِد

ح ٌُتْ ٓتٖ اُنت٤ٖ ٤ًٜ ت أٗت٠ أسِتن ٥ا٢ًٟ ٦٣ حَِٗ ٝ ح٫َٔٗٚ ٢ٌٟٔ ًِخٕ ٓزلخ٢ٟ " ح٬ٜٔٗق ا٨ٗ ُيٍس هللا

 44ٕ  َٜحٝ"  طٕ هللااُن٤غ كأٗلز ك٤ٚ ك٤ٌٕٞ ط٤غا تئ

؟ ٥اٝ ٠ٓددض ٛددخ ٫ظد٢ ًٜ٘ددخً حٗـلد٦ىًدبٝ ٠ٓددض ٍأ ,ٛددخ ٍأ٧ ٣ددٌح ؟اُثصت٤غجٝ اُثصتتغ ػٔت٠أ٤ًدٖ حِٗددْ  

 ر٢؟ طٔظذ رٜخ أٟض ؿخ٣ٖ ٍأ٫ظ٢ ً٘ٚ

 24ٛـ  "ذؼ٤ِواخ ػ٠ِ اُوغإٓ"٥ٛٞ ٦ٍٛ ٌٓر٤ٚ ٛخ ؿخء ٨ً ٓظخر٤ٚ ح٬٤َ٘ٗ 

أرد٦ حٗديٍىحء ٥ٛلدخً ردٞ  ح ُزٖ ؿٜم حِٗدَ ٝ ًد٨  ٤دي أرد٨ رٔدَ:ٝ كٌخظ حَِٗ ٝ حألٍرلش ٛخط٦ا هاُٞا "

 َ ٣ٌح حٗلخٕ ؿِى ٛٞ ٬ٟخى حَِٗ ٝ "ؿزٖ ٫ُ٥ي رٞ ػخرض ٥أر٦ ٫ُي ٥ٜٗخ ٍأ٧ أر٦ رٔ

ٟدد٨ هللا  ٠دد٢ ٣٥ددٌح ٓددٌد ٛددَحف ألٝ ٣ددئالء حألٍرلددش أىٍٓدد٦ح  ٤ددي حٗو٬ٌ٘ددش حٗؼددخ٨ٟ  ٜددَ ٍهِتتد : 

 ؟ رَٔ ٦ٔ٬ًٝ أى٦ٍٓح ؿٜم أر٨

 أر٦ حٗيٍىحء ٨ٍٟ هللا  ٢٠ ٨ٗ٥ ٠ُخء ىَٛ٘ ٨ً  ٤ي  َٜ ٥ٛخص ُزٖ ٦ٛص  ؼٜخٝ ر٠ٔظ٬ٞ . -

 ٣ـ ٦11ٝ  ٦ٜحّ ٠ٓش ٛلخً رٞ ؿزٖ : ٛخص ٨ً ه ًش  َٜ ٨ً ١خ  -

٣٥دٖ ٛدخ ,ُٛدٞ  ٍَٜٟد٨ هللا  ٠د٢  أر٫ُ٦ي ٓلي رٞ  ز٬ي حالٟٜخ٧ٍ ٥ُي ُظدٖ ٫د٦ٙ حِٗخىٓد٬ش ًد٨ -

 ٝ ٛٞ حٗلٌخظ.ٛش ٓزل٨ٌٓ٥٦ أ٢ٟ ُظٖ ٨ً ح٬ٜٗخ ؟٠٣خّ كٌخظ ه٣َ٬ٚ ٓخٝ

 

 

  ٥22ٛٞ ٦ٍٛ ٌٓر٤ٚ ٦ُٕ ٛخكذ " طل٬ِ٘خص  ٨٘ حَِٗ ٝ ٛـ   -

ال  ُدخٕ ٥ال ٗدْ أٝ حِٗدَ ٝ 33ٟلدخٙ حأل" ٖ شت٠ء" ٓا كغط٘ا كت٠ اٌُرتاب ٓت٢ٗ٦ُ طلخ٨ٗ ٢ٗ٦ُ ٨ً  -

ع  ٨٘ حٗلد٦حىال ش ٥حٗ ز٬ل٬ش ٥ح٫َٗخ٬ٟش ٥حٗ ز٬ش ٥ ٨٘ أٓؼَ حٗل٦٘ٙ ٛٞ حٜٗٔخثٖ حأل٫٬ٗ٦ٜٖٛ٘ 

 ٟز٬خء ًبًٝ ال ٦ٔ٫ٝ ٣ٌح حٗٔ ٙ ٛ خرِخ  ٦٘ٗحُم"ح٬ٛ٦٬ٗش رٖ ٥ال  ٨٘ ًحص ُٜٚ حأل

حٗد٧ٌ ٓظدذ هللا ٬ًد٢ تاُِٞح أُذلٞظ   ٝ رٖ: ًِي ؿ٤ٖ أ٥ طـخ٣ٖ أٝ ٦ٍٓس حألٟلخٙ ال طظلَ٘ رخَِٗهِد 

 ِما    َوَما ُخٕ ٓزلخ٢ٟ " ,ِٛخى٫َ ٖٓ ٨ٗء ٥ح٭٫ش ر٠ٜ ٤ُ٦خ ٥حٟلش ٥ٗٔٞ أ٥ٗجْ ٓخألٟلخٙ رٖ ٣ٚ أٟٖ
َر ضِ  ِفي َدابَّةٍ  ُُم   ُأَممٌ  ِإلَّ  ِبَجَن َحي هِ  َيِطيرُ  َط ِئرٍ  َوَل  اْل  ثَا ُُ ٦ُ٥ٗد٢ "  َشيْ     ِمي ْ  اْلِكتَيا ِ  ِفي  َفرَّْطَنا َما َأم 
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َر ضِ  ِفااي َدابَّااةٍ  ِماا    َوَماا طلددخ٨ٗ " ُقهَاا  اُلَّااهِ  َعلَاا  ِإلَّ  اْل  لَاامُ  ِرز  ااَقَررََّا  َوَيع  َدَعَه  ُمس  ااَقو   ُِقَاا  ٍ  ِفااي ُُاا    َوُمس 
" ًدبٝ ٣دٌح  َشيْ     ِمي ْ  اْلِكتَيا ِ  ِفي  َفرَّْطَنيا َميا " ػٚ ٦ٗ ٠ًَٟخ أٝ حَِٗ ٝ ٦ِٜٛى ٦ُٗد٢ طلدخ٨ٗ " ُمِبي ٍ 

ٝ ٛدٞ حٗٔدوي أٝ ٫ دٞ ظدخٝ أٝ ح٠ٗزد٨ ٛد٨٘ هللا حٗٔد٬خٍ , اً ا ٛٞ حى ر٢ هخٙ ٣٥ٌح ٤ٌ٫ٚحٗل٦ٜٙ ٫َ

 ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ كد٬ٞ ُدَأ ٣د١ٌ ح٭٫دش ُٜدي أٝ حِٗدَ ٝ ٫لد٧٦ أٓدٜخء ُد٫َٖ أ٥ أ١لٜدش ًدخٍّ ٥حٗد٥َٙ أ٥ 

 ٝ ٓخٝ ؿخكيح  رخَِٗ ٝ .اٌح ال ٢ٗ٦ِ٫  خُٖ كظ٨ ٥أٜٓخء حٗز٤خثٚ حٗظ٨ ه٤ِ٘خ هللا ٤ً

٠١دخ ًد٨ حٗٔظدخد ٛدٞ ٗد٨ء ٙ حٗ ثَ ر٢ ٓٔظخد ى٠٫د٨ أ٧ ٛدخ ٦ًَٜحى ر٤خ حٗوًظ٦ٔٝ ح٭٫ش  خٛش ٫َ 

٫ٜ٘ق ٗل٬خس حالٟٔخٝ ٨ً ى٬ٟخ١ ٥أهَح١ , ٥أٛؼخٕ ٣ٌح حٗل٦ٜٙ ٓؼ٬َ ًد٨ حِٗدَ ٝ ٦ِٓٗد٢ طلدخ٨ٗ  دٞ ٛ٘ٔدش 

" ً  ٤ٌ٫ٚ ٢٠ٛ أ٤ٟخ أ٥ط٬ض ْٛ٘ ٬ٜ٘ٓخٝ أ٥ ه٬د١َ ردٖ ٛل٠دخ١  ٠دي حٗلِد ء  َشاي  ٍ  ُُ    ِم    َوُأوِقَيت  ٓزؤ " 

 ٦ّ  خىس . أ٤ٟخ أ٥ط٬ض ٛخ ٫ئطخ١ حٜٗ٘

 ."كٜظٙ تؼض صٞع ًظتْٜ ُرؼِٔٞا إٔ اُوّٞ ًظاتٕٞ صجإُٞ"

 

 

 

 اُشثٜح األ٠ُٝ
 

  ؟صاتغ تشغ٣ح٤ُؾ ٖٓ أٌُٖٔ إٔ ذٌٕٞ ػثصد ك٤ٚ أهاُٞا:ػ٘ض جٔغ اُوغاءٕ أ
 

 اُغص ػ٠ِ طُي:

 

 ُِوغإٓ ٢اُجٔغ اٌُرات :أٝالً 
 

ِدي ٓدخٝ ح٠ٗزد٨ ٥ًٓ٘ٚ أٛلخر٢ ًد٨ كٌدا حِٗدَ ٝ ال ٦٫ح٫ُد٢ ٗدت : اٝ طلخ٣ي ح٠ٗز٨ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ أٝالً 

٫ٔظز٦ٝ ر٬ٞ ٫ي٢٫ ٛخ ٠٫ِٕ ٛٞ ح٦ٗك٨ ٦ِ٫ٕ  ؼٜدخٝ  ر٢ٌٔ٠ ٥حٜٗلخرش٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ ٫ظلخ٣ي ًْٗ 

٫خص ٫ي ٦ح رلٞ ٛٞ ٓدخٝ ٫ٔظدذ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ اًح ِٟٗض  ٢٬٘ حأل٨ٍٟ هللا  ٢٠ " ٓخٝ ح٠ٗز٨ ٨٘ٛ 

تت٠ " أتتٞ صاٝص ٝاُرغٓتظ١ ٝاُِلت  ألحٗظ٨ ٫ٌَٓ ٤٬ًخ ٌٓح ٥ٓدٌح  ح٦ٍٔٗس٨ً  ٢ ٦ِ٫ٕ ٢ٗ ٟم ١ٌ٣ ح٭٫شٗ

  صاٝص
عٝاٙ ٟـٜدم حِٗدَ ٝ ًد٨ حَُٗدخى " ٫ي رٞ ػخرض ُخٕ " ٠ٓخ  ٠ي ٦ٍٕٓ هللا  ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ ٥ ٞ ُ

 تٖ دثإ ٝ دٔضاُرغٓظٟ ٝأ
اً ٓخٝ ٫ٔدظ٦ػَ ٛدٞ ىُدش  ٣ظٜخٛخ  رخٗوخ    ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ حٜٗٔظ٦د ر٬ٞ ٫ي٢٫ ح٥ُي أ٨ٗ٥ ح٠ٗز٨ ٨٘ٛ هللا شا٤ٗاً :

٣٥د٦   ٠ي ٦ٍٕٓ هللا ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓد٠ٓٚ٘ض أٓظذ ح٦ٗك٨  رٞ ػخرض .حٜٗٔظ٦د ر٬ٞ ٫ي٢٫ ٦ِ٫ٕ ٫ُي 

ظ ٝهتاٍ ٝؿتاٗت٠ كت٠ األاُنثغ٨ٜ٘٫  ٘د٨ , ًدبًح ًَهدض ُدخٕ حُدَأ١ ًدؤَُأ١ ًبًحٓدخٝ ٬ًد٢ ٓد٢ِ أُخٛد٢ " 

   ٛٔا شواخث٤ٜو٠ أسغجٚ اُنثغا٠ٗ ٖٓ طغ٣و٤ٖ أدضاُ
خ  ٛدٞ طديهٖ حٜٗٔظد٦د ٛدٞ حِٗدَ ٝ ٛدم ه٬د١َ ٛدٞ ٓد ٙ ح٠ٗزد٨ ٛد٨٘ هللا  ٬٘د٢ ٥ٓد٘ٚ ُدخٕ ٥ه٦ً شاُصاً :

   ٓـِْعٝاٙ  ٢ "ٝ ٥ٛٞ ٓظذ  ٨٠ ه٬َ حَِٗ ٝ ٬ًٜ٘ل٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ الطٔظز٦ح  ٨٠ ه٬َ حَِٗ 

ًد٨ ٓظدذ حٗٔد٠ش ٥االٛدٞ أ٫دٞ  ٛي٥ٝ حٗلي٫غ كـش  ٤٬٘ٚ أل٢ٟرٖ  ٥ال كـش ٨ً حٗلي٫غ ٧َٔ٠ٜٗ ح٠ٔٗش

 . ٠ٗٚأط٦ح ر٤ٌح ح
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ال ٥كي١ ٓخى  ًد٨ ًٗدْ  اٟٜخ ٦٣ حٗظ٦حطَ حٌٗ٘ ٨ ٦٣٥ : حٗلٜي١ ٨ً ُ ل٠خ رخَِٗ ٝ ٥رـٜم أٌٗخظ٢ عاتؼاً 

 . اٌُراتح

ال  ٘دد٨ كٌددا دلتت  اُوِتتٞب ٝاُصتتضٝع " اٝ حال ظٜددخى ًدد٨ ِٟددٖ حِٗددَ ٝ  ٘دد٨  هتتاٍ اتتتٖ اُجتتؼعٟ

 ح.١حٜٜٗخكي ٥حٗٔظذ ١ٌ٣٥ أَٗى ه٢ٜ٬ٜ ٛٞ هللا طلخ٨ٗ ١ٌ٤ٗ حألٛش "

 

 

 ؟ ٝٓا اُذٌٔح إطٕ ك٠ ًراتح اُوغإٓ إطا ًإ اُذل  ٝدضٙ ًاف:  كئٕ ه٤َ

 هِ٘ا :

الطٌددخٍ ردد٬ٞ حٗلٜ٘ددخء أٝ حٗظَط٬ددذ ر٬ددخٝ طَط٬ددذ ح٭٫ددخص ٥٥ٟددل٤خ رـخٟددذ رل٠دد٤خ حٗددزلٞ ًبٟدد٢ رخ – 1

 ٨ٌ٬ُ ٥اٝ ٓخٝ ٢٬ً ه ى .ط٨ٌ٬ُ٦ ٜٓخ ِٟٕ ر٢ ؿز٫َٖ  ٢٬٘ حٗٔ٘ٚ ٜٓخ أٝ طَط٬ذ ح٦ٍٔٗ ط٦

ػزدخص ٣٥د٨ ٥اٝ ٓخٟدض أٟدلي ٛدٞ حٗٔدٜخى ٗٔظخردش ٫َ١دَ ٛدٞ ١دٍَ حإ٫ُخىس ٨ً حٗظؤ٬ٓي ًدبٝ ح – 2

 ُد٦س ػزخص ُحىط٢ ٦ُس  ٘د٦٨حطَ حٌٗ٘ ٨ اال أ٤ٟخ اًح ح٠ٟٜض ا٨ٗ ٛخ ٦٣ أ٧٦ُ ٤٠ٛخ ٨ً حإ٠ً    ٞ حٗظ

  كظ٬ؾ اٗدد٨ ٫ُددخىس حٗظؤٓددي ًدد٨ حِٗددَ ٝ ٦ٟٔٗدد٢ ٓظددخد هللا ٥أ  ددٚ ٛلـددِس ٠٘ٗزدد٨ ٛدد٨٘ هللا  ٬٘دد٢ ٥ٓددً٘ٚددؤ

ا٢٬ٗ طَؿم ٓخثَ حألىٗش حَٗ٘ ٬ش حٗظ٨ الري ٤٠ٛدخ ٥أ٤ٛدخص حألكٔدخٙ حٗ٘دَ ٬ش ٢ٟ٦ٔٗ٥٥ أٓخّ ح٫َ٘ٗلش 

. 

 ٛٞ حٜٗلي . ٫ٔظذ ٫٥َِأد ٓخٟض طل٬ذ  ٨٘ ح٧ٌٗ ٛم حٗل٘ٚ أٝ حٗلَ

 

 "جٔغ ٝشائن": : جٔغ اُوغإٓ ك٠ ػٜض أت٠ تٌغشا٤ٗاً 
 

٨ ٜٛدلي ٗلَ ح٠ٗز٨ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ رخ٬ًََٗ حأل ٨٘ ُزٖ أٝ ٫ـٜدم ٣دٌح حٜٗٔظد٦د رد٬ٞ ٫ي٫د٢ ًد

٥حكي ٜٓخ ِٟٖ ا٠٬ٗخ ٓخطذ ح٦ٗك٨ ٫ُدي ردٞ ػخردض ر٦ِٗد٢ " ُدزٞ ح٠ٗزد٨ ٛد٨٘ هللا  ٬٘د٢ ٥ٓد٘ٚ ٥ٗدٚ ٫ٔدٞ 

 حَِٗ ٝ ؿٜم ٨ً ٗت " 

 : كئٕ ه٤َ

 م ح٠ٗز٨ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ ٣ٌح حٗـٜم ٥ح٦ٗػخث٨ِ ؟٥ٜٗخًح ٗٚ ٫ـٜ 

ٛدخص  ٘ددٚ حٜٗددلخر٢ أٝ  ٝ ح٠ٗزدد٨ ٛد٨٘ هللا  ٬٘دد٢ ٥ٓد٘ٚ اًح ٓددخٝ ك٬ددخ  ًدخ٦ٗك٨ ٗددٚ ٠٫ِ دم ًٜ٘ددخ: ألهِ٘تا 

 ح٦ٗك٨ حِٟ م .

َٓدش ح٬ٜٗخٛدش حٗظد٨ ُظدٖ ٥رلي ٥ًخس ح٠ٗز٨ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ ريأص ك٥َد حَٜٗطي٫ٞ ٥ٓخٝ أٗدي٣خ ٛل

ًد٨ َِٗ٘ ٝ ًخُظَف  َٜ ٨ٍٟ هللا  ٢٠  ٨٘ حٗو٬ٌ٘ش أر٨ رَٔ ؿٜم حِٗدَ ٝ  خ  كخً  ٤٬ًخ َُحرش ٓزل٦ٝ

٥حًدَ حٗو٬ٌ٘دش رلدي طدَىى ٓؼ٬دَ ٥حٟظديد ٗـ٠دش ٛدٞ حِٗدَحء ٥ٜٛلي ٥حكي ه٬٘ش ٬ٟخ ٢ ر٦ًخس ح٫ِٜٗي 

٥اٗدَحى  ٜدَ ٍٟد٨ هللا  شاتتد ػ٣تض تتٖحٗد٦ك٨ ٥كخً د٢ ٓدش ٓخطدذ رخ٬ِٗخٙ رٌْٗ حٗلٜٖ حٗل د٬ٚ رَثخ

  ٤٠ٜخ .

ر٨ رَٔ كظ٨ ط٦ًخ١ هللا ػٚ  ٠ي  ٜدَ كظد٨ ط٦ًدخ١ هللا ػدٚ حٜٗلي حٗظ٨ ؿٜم ٤٬ًخ حَِٗ ٝ  ٠ي أػٚ ٓخٟض 

 4614 ٠ي كٌٜش ر٠ض  َٜ " ٥ٍح١ حٗزوخ٧ٍ 

 ح٤٠ٜٗؾ ح٧ٌٗ حطزل٢ ٫ُي ٨ً حٗـٜم ُخٕ  33ىح٥ى ٨ً حٜٜٗخكي  ٥طز٬ٞ ٠ٗخ ٥ٍح٫ش أر٨

" ٛٞ ٓخٝ ط٨ِ٘ ٛٞ ٦ٍٕٓ هللا ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ ٬ٗجخ  ٛٞ حَِٗ ٝ ٬ً٘ؤط٠خ ر٢ ٥ٓدخ٦ٟح ٓظزد٦ح ًٗدْ ًد٨ 

   "ٞي٫خ٣حٜٗلي ٥حال٦ٗحف ٥حٗلٔذ ٥ٓخٝ ال٫ِزٖ ٛٞ أكي ٬ٗجخ  كظ٨ ٤٘٫ي ٗ
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رد٬ٞ  " ٥ٓدخٝ هَٟد٤ٚ أال ٫ٔظدذ اال  ٛدٞ  د٬ٞ ٛدخ ٓظدذ 161/ 1 "ذوتإاإل" ٨ُخٕ أر٦ ٗخ٢ٛ حِٜٗيٓ

ح٠ٗزد٨ ٛد٨٘ هللا  ٧ٛخ ٓظدذ رد٬ٞ ٫دي ٘ٚ ٣٥ٌٔح أٜٓ٘ض حٗ٘ـ٠ش  ٤ٜ٘خ رـٜم٫ي٧ ح٠ٗز٨ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ

 ٬ٞ ٫ي٧ ح٠ٗز٨ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ"ُٖ ٤٘٫يحٝ أ٢ٟ ٓظذ رٓ٘ٚ ٦ٛػِخ  ر٤٘خىس ٗخ٣ي٫ٞ  ٨٘ حأل ٢٬٘ ٥

   ػٜ٘ا:شثٜح ٝاُجٞاب 

 ه٫ِٜدش اال ٛدم هخطٜش ٓد٦ٍس ردَحءسرٞ ػخرض ٗٚ ٫ـي  رخٗظ٦حطَ ري٬ٖٗ أٝ ٫ُي: حَِٗ ٝ ٗٚ ٠٫ِٖ ٢٘ٓ  هاُٞا

ٟٜخ٩ٍ ٦٣٥ٛلخر٨ ٥حكي اً ٦ِ٫ٕ ٫ُي " ًظظزلض حَِٗ ٝ أؿٜلد٢ ٛدٞ حَُٗدخى ٥حالٓظدخى ٥حٗلٔدذ حأل

ُوتض ١َ "ه٬دٗدٚ أؿدي٣ٜخ ٛدم أكديح   ٫ظد٬ٞ ٛدم ه٫ِٜدشكظ٨ ٥ؿديص ٛدٞ ٓد٦ٍس حٗظ٦ردش ٥ٛي٥ٍ حَٗؿخٕ 

 ....... دغ٣ص ػ٤ٌِْ جاءًْ عؿٍٞ ٖٓ أٗلـٌْ ػؼ٣ؼ ػ٤ِٚ ٓا ػ٘رْ

 :اُغص ػ٠ِ طُي

ًدد٨  ٫ل٠دد٨ ٗددٚ أؿددي٣خ ٛٔظ٦ردد٢ اال  ٠ددي١ ًؤػزظ٤ددخ ٫ددي ٗددٚ أؿددي٣خ ٛددم أكددي ه٬ددَ أردد٨ ه٫ِٜددشُدد٦ٕ ُأٝالً : 

" ٟٔددوض حٜٗددلي ًدد٨  2321 ٠ددي حٗزوددخ٧ٍ  رٔددَ ٥ر٣َددخٝ ًٗددْ ُدد٦ٕ ٫ُددي ٌٟٔدد٢  حٜٜٗددلي أردد٨

ر٤دخ ً٘دٚ  ٦ٕٓ هللا ٛد٨٘ هللا  ٬٘د٢ ٥ٓد٘ٚ ٫ِدَأٜٓم ٍش ٛٞ ٦ٍٓس حألكِحد ٠ٓض أحٜٜٗخكي ًٌِيص  ٫

هاٍ اُؼعها٠ٗ ك٠ رٞ ػخرض حألٟٜخ٧ٍ ٥ُي ؿلٖ ح٠ٗز٪ ٤ٗخىط٢ ر٤٘خىس ٍؿ٬٘ٞ "  شٜأؿي٣خ اال ٛم ه٫ِ

٢ ٛٔظد٦رظ٬ٞ  ٠دي أكدي اال  ٠دي ه٫ِٜدش ٫ظ٬ٞ ٨٣ هظخٙ ٓد٦ٍس حٗظ٦رد" ٗٚ ٫ـي ح٭ 43/ 1 ٓ٘اَٛ اُؼغكإ

٬ٗ٥ْ حٗٔظخردش ٗد١َخ  ًد٨ حٜٗظد٦حطَ ردٖ حٜٗ٘د١٥َ ٬ًد٢  ًراترٜا ال دلظٜٔا٦٣  ر٢  ه٫ِٜش ًخ٧ٌٗ حٌَٟى

ٓخٟدض ٜش حالٟٜخ٧ٍ ه٫ِ ٚ ٫ٔظز٢ ٥حكي ٤٠ٛٚ ًٔظخرش٦١ح١ئ٣ٚ  ٨٘ حٌٗٔد ٦ٗ٥ٗ ٫ئٛٞأٝ ٢٫٥َ٫ ؿٜم 

 ٦ًٍ ٛخ ٫ ٘ز٢ حٗظ٦حطَ" خط٦ػ٬ِخ  ٥حكظ٬خ١

٫لٌ د٦ٝ ردي٬ٖٗ  ا اً حٜٗدلخرش ٤٘ٓد٥ٚٛدخ ٓدخٝ ٫زلدغ  دٞ حٗلٌد ٛخ ٥ؿدي٣خ اال ٛٔظ٦ردش ٢أٟ ًؼزض رٌْٗ

 زدخّ ٥أرد٨  ردٞححٗلدخٙ ٥ ٫ش حألكِحد  ٥َٜ ر٥ُٞي ٜٓم  ٫ش ٦ٍٓس حألكِحد ٓ ٙ ٫ُي ٢ٌٟٔ ٨ً  

 رٞ ٓلذ ٥ه٣َ٬ٚ ٜٓخ  ٠ي أر٨ ىح٥ى ٨ً حٜٜٗخكي . 

 ٍؿٖ ٥حكي  خ٣ي٫ٞ ٥ه٫ِٜش١َ ٗظٗ: اٝ ٫ُي ح كئٕ ه٤َ

٤خىط٢ ر٘د٤خىس ٍؿ٘د٬ٞ ٜٓدخ ًد٨ حِٜٗدش حٗظد٨ لٖ ٦ٍٕٓ هللا ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ ٗدؿ اٝ ه٫ِٜش : هِ٘ا

 ٌٟخ  ٨ً أ٫ش ٦ٍٓس حألكِحد ., ٦٣٥ ٓ ٙ ٫ُي ٢ٌٟٔ ٜٓخ ٠ِٟ٘خ  ٥ٍح٣خ ح٠ٗٔخث٨ 

 

 

 ٢اُجٔغ اُؼصٔاٗ شا٤ٗا:
 

حٗو٬ٌ٘دش ٫٘د٦ٔ حهدظ ى  ٨ٗرٞ ح٬ٜٗخٝ اك٢ٌ٫ٌ  ٨ً٥  ٤ي حٗو٬ٌ٘ش حٗؼخٗغ ٠٘ٗز٪ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ ُيٙ

كَى حٗٔزلش ٥حإًٝ رخَِٗحءس ر٤دخ ألٝ هللا ٗٔؼ٫َ٬ٞ رخٗلٜٔش ٛٞ حأل٤ٖ ح٬ٜٜ٘ٔٞ ٨ً حَِٗحءس رٔزذ ؿحٗ

١َ ٥كٜٖ ر٬د٤٠ٚ ٛدَحء ًد٨ ٬ق ٛٞ كَى ه٬ٜلخ  ًـلٖ رل٤٠ٚ ٦ِ٫ٕ اٝ ك٢ًَ أٛؿِٟٕ حَِٗ ٝ ر٤خ 

٠ٛدِٕ ٛدٞ هللا ٓد٤ٖ هللا ر٤دخ  –ٜٓخ ًٜد٠٘خ ًد٨ حٗدَى  ٘د٨ حٗ٘دز٤ش حٗؼخٗؼدش  –حألكَى ٨٣٥ ٤٘ٓخ َُ ٝ 

حٜٗدئ٬٠ٛٞ أىٍّ ٣د١ٌ  ٫دخ أ٬ٛدَ " خى٥ح  ٘د٨ ٗودش ُد٫َٖ ًِدخٕ ك٫ٌٌدش ٚ ٫لظدحٗد٫ٌٞ ٗدحَِٗحءس  ٨٘ ح٠ٗدخّ 

 4433ح٦٤٬ٗى ٥ح٠ٜٗخ٧ٍ " حٗزوخ٩ٍ   د حهظ ىحألٛش ُزٖ أٝ ٫وظ٦ٌ٘ح ٨ً حٗٔظخ

٥ًدَ ٗودش ُد٫َٖ حٗظد٨ ًخٓظ٘خٍ  ؼٜخٝ حٛلخد ح٠ٗز٪ ٨٘ٛ هللا  ٬٘د٢ ٥ٓد٘ٚ ًد٨ ا دخىس ٟٔدن حِٗدَ ٝ 

ٕ  ٘د٨ ردٞ حرد٨ ١خٗدذ " اٝ  ؼٜدخٝ ُدخٕ ًِدي ر٘و٠د٨ أٝ ِٟٕ ر٤خ حَِٗ ٝ أ٥ٕ َٛس ٦ًح١٦ًِ ًد٨ ًٗدْ ُدخ

 "َُحءطْ ٣٥ٌح ٫ٔخى أٝ ٦ٔ٫ٝ ٌَٓح َُحءط٨ ه٬َ ٛٞ ٦ِٕ اٝرل٤٠ٚ ٫

ح٠ٗددخّ  ٘دد٨ ٜٛددلي ٥حكددي ًدد  طٔدد٦ٝ ًَُددش ٥ال ٫ٔدد٦ٝ : ًٜددخًح طدد٧َ ؟ ُددخٕ ٟدد٧َ أٝ ٟـٜددم  هِ٘تتا 

 "حهظ ى ٠ُ٘خ ٠ًلٚ ٛخ ٍأ٫ض 

 4/13ٞ كـَ ٨ً حٌٗظق رح ح٥ى ٨ً ٓظخد حٜٜٗخكي ٥ٛلق ا٠ٓخى١أهَؿش أر٦ ى
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ظ َِٗ٘ ٝ ػٚ أٟخى ا٤٬ٗدخ ٛدخ ؿلدٖ أ ٠دخث٤خ حػ٠د٨  ٘دَ خٌٍرلش ٛٞ حٗل ٜخى٣خ أ ٦ٓ٥ٝ  ؼٜخٝ ٗـ٠ش

ً٘ق "ٜٗخ أٍحى  ؼٜخٝ أٝ ٫ٔظذ حٜٜٗدخكي ؿٜدم ٠ز٨ ٨٘ٛ  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ ٦ِ٫ٕ ٓؼ٬َ رٞ أأٛلخد حٗ ٛٞ

اٝص كت٠ ح أتتٞصأسغجتردٞ ٓلدذ ٫ُ٥دي ردٞ ػخردض "رد٨ ٥حألٟٜخٍ ٤٬ًٚ أ ٢ٗ حػ٨٠  َ٘ ٍؿ   ٛٞ ٫َُٖ

 33 أُصادق

ًؤٍٓدٖ  ؼٜدخٝ اٗد٨  ك٫ٌٌدش  ٢ ٥ًدَ ٗٔدخٝ ُد٫َٖ ٫ِد٦ٕظدرٔدَ ٥ٓظخر ٨أر ٜٛلي ر٠ٔن ٥ريأص حٗ٘ـ٠ش

ر٤دخ كٌٜدش اٗد٨  ضكٌٜش أٝ أ٨ٍ٘ٓ ا٠٬ٗخ رخٜٗدلي ٠ٟٔدو٤خ ًد٨ حٜٜٗدخكي ػدٚ َٟى٣دخ ا٬ٗدْ ًؤٍٓد٘

حٗلدخٍع ردٞ  ٥ زدي حٗدَكٜٞ ردٞ ِر٬دَ ٥ٓدل٬ي ردٞ حٗلدخٙ ؼٜخٝ ًؤَٛ ٫ُي ردٞ ػخردض ٥ زدي هللا ردٞ حٗ

 ًد٨ ٗدت أٟدظٚ ٫ُ٥ديظٚ هظٌ٘د٬٬ٞ حٗؼ ػش اًح ح ؼٜخٝ ٢٣َ٘ٗ ح٫َِٗ٘ ٣٘خٙ ٠ًٔو٣٦خ ٨ً حٜٜٗخكي ٥ُخٕ

   356 عٝاٙ اُثشاعِٟٟٕ ر٘ٔخ٤ٟٚ "  ٜخٛٞ حَِٗ ٝ ًخٓظز١٦ ر٘ٔخٝ ٫َُٖ ًبٟ

 ٝ حٗٔظزش حهظ٦ٌ٘ح ٨ً ٓظخرش ٜٓ٘ش ٥حكيس ٢ًِ ٦ِ٬ًٕ ك٫ٌٌش " أ 3124 اُرغٓظٟ ٝك٠ عٝا٣ح

حٗظدخر٦ص" ٥حٗظدخر١٦" ًِدخٕ حَِٗٗد٦٬ٝ ردخأل٥ٕ ٥ُدخٕ ٫ُدي رخٗؼدخ٨ٟ ًًَلد٦ح ه ٤ًدٚ اٗد٨ "٨ً " ًخهظ٦ٌ٘ح 

ٗلؼٜدخ٨ٟ ربؿٜدخى ٛدٞ أٛدلخد ِٟٕ ر٘ٔخٝ ٫َُٖ" ٥طٔخٛدٖ حٗـٜدم حؼٜخٝ ًِخٕ حٓظز٦ح رخٗظخر٦ص ًب٢ٟ  

حألٜٛدخٍ ٜٓدخ أٟد٢ أٛدَ ٥أَٛ  ؼٜخٝ ربٍٓخٕ ٟٔن ٛٞ حٜٜٗلي اٗد٨  ح٦َٕٓٗ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ 

ٜددلي ًدد٨ خ ٫ِدد٦ٕ ك٫ٌٌددش " كظدد٨ اًح ٟٔددو٦ح ح٠ٗددي١ ٗددت ٛددٞ ٛددلي حِٗددَ ٝ أٝ ٫ل٤َُددٛددٞ ٓددخٝ  

ًدَ رٜٜدلي ٜٛدخ ٟٔدو٦ح ٥أٛدَ رٜدخ ٥أٍٓدٖ اٗد٨ ٓدٖ أ شحٜٜٗخكي ٍى  ؼٜخٝ حٜٗدلي اٗد٨ كٌٜد

   4844عٝاٙ اُثشاعٟ ٛٞ حَِٗ ٝ ٨ً ٖٓ ٛل٬ٌش أ٥ ٜٛلي أٝ ٫لٍَ " ٦ٓح١

ٛد٨٘ هللا رلٌا حٗلخًا ٛٞ أٛلخد ح٠ٗزد٨  ٢ِ٬ًخؿظٜم ًْٗ ا٨ٗ ط٦ػ ٓظخرش ٣٥٨ٌٔح ٥ػَ ح٠ٗٚ حَِٗ ٟ 

٤٠ٚ ًدد٨ ٓددٖ  ٜددَ ًدد٨ أؿ٬خ٤ٗددخ ٟددٚ حِٗددَحٝ حٗٔدد٫َٚ ٫لٌ دد٢ حألٗدد٦ى ٛدد ٘ٚ ٥ط٠خُ٘ددض حألٛددش ٬٘دد٢ ٥ٓدد

ؿٜلد٬ٞ ٥ دٞ حٜٗدلخرش أ هللا  ٞ  ؼٜدخٝ ٨ٛٞ حألٛٚ ًَٟ خال ٛؼ٬ٖ ٢ٗ ٨ً أٛشٜٛ ٢ٟ٦ٗ٦٫٥ ٛٞ حٗل٠خ٫ش

 ًِي ٓخ٦ٟح كَحٓخ ٗ٘ي٫ٞ رٜل٨٠ حٜٗٔ٘ش.
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 صا٤ٗح"اُ اُشثٜح"
 

 ػٚ !اٗشاء ٓذٔض ٝإتضإهاُٞا: اُوغإٓ ٤ُؾ ٝد٠ هللا تَ ٛٞ ٖٓ 
 اُغص ػ٠ِ طُي :

 ٥ال ى٬ٖٗ  ٨٘ ى ٦حّ . الري ٖٗٔ ٛٞ حى ٨ ى ٦س أٝ ٬ِ٫ٚ  ٤٬٘خ ى٬ٗ  – 1

ؤط٦ح ٦ٗ٥ ٠ًَٟخ ؿيال  طْ٘ حٗي ٦س ًٜ٘خًح ٫ئ٢ٌٗ ػٚ ٠٫ٔز٢ ا٨ٗ ه١َ٬ ؟ ٥ٜٗخًح ٫ظلي٧ حٗلخ٬ٜٗٞ أٝ ٫د – 2

أل٬ٗ٥ٞ ٥أٝ ٫ظ٦ٖٛ اٗد٨  ٘د٦ٙ ح٭هد٫َٞ ؟ ٬ٓ٥دي ط٠زدؤ رخٗو٬ز٬دخص هزخٍ حرٜؼ٢٘ ؟ ٬ٓ٥ي ٢ٗ أٝ ٫ل٢٬ رؤ

٫٘د٤ي ٦ُ٥ د٢ رٜدي٢ُ اٗد٨ ٤٠ٛ٥خ ٛدخ طلِدَ ًد٨ ك٬خطد٢ ٤٠ٛ٥دخ ٛدخ  ص ٌٛلخص حَِٗ ٝحٗٔؼ٬َس حٗظ٨ ٛأل

 . ٬ُخٙ حٗٔخ ش

 ؟ ٛخ ٓظخرخ  ًٜخًح طَحٟخ ٟظ٦ُم أٝ ٟـي ٢٬ًٛيٍى _ ػٚ ٦ٗ ٓظذ 3

خ ًد٨ حألٟخؿ٬دٖ حٗظد٨ رد٬ٞ أ٫دي٠٫خ ٦حكي ٛٞ ه٬خ٢ٗ ٛلخ٥ال  ط٦ٍٜ ٓظخد ٫ٔظز٢ ٛيى ٓخًد ٦ٜٗٓ أ١َ٘ حٗ 

ًبٟد٢ ٓد٬ـي حٗٔؼ٬دَ  "" ٤ُؾ ٖٓ اُوضاؿح كت٠ شت ٨ ٓظخر٠خ ٌٓر٤خ ٣٥ٌح ُي ٠ًٜ٘خ١ ً ٨٘  ٗخ٣يس ٪٤ً

َ ًخٗز٘دَ ٫ٔظزد٦ٝ ٬ٜٛخ ٠٫ز٢ حٗلِ ء ٦ٗ٥رلي ك٬ٞ ا٨ٗ ر٫َ٘ظ٢ ٥أ٢ٟ ٛٞ ٠ٛخ ش أٟخٝ ٣٥ٌح ٬ْٗ رخٗلٔ

 ٤ٚ ٦ٟ٦ٛ٥ خط٤ٚ .ٛكخ٤ٔ٬ٓٚ ٥ٍهزخط٤ٚ ٥ ٦٘أٜلخ٬٫َ حٗزَ٘ ٥ُيٍحط٤ٚ ٥٥ًَ ر

ظٔددخ٨ٛ ٠ٛ٫ددِٕ حِٗددَ ٝ اً ٣دد٦ ًدد٨ ٦ٟٛدد٦ خط٢  _ اٝ ٟ دَس ًخكٜددش ٭٩ حِٗددَ ٝ ٓددظ٠زت  ددٞ ا٬٤ٗددش4

٦ٟ٦ٛ خص ال  ٫ ٤َُدخ حٗز٘دَ  ٣ظٜخٛخص حٗزَ٘ ٥ٛخ ٫ـ٦ٕ ٨ً أ٣ًخ٤ٟٚ ًلي٫ؼ٢ ٫ي٥ٍ ك٦ٕرل٬يح   ٞ ح

٤٬ًخ ٓخٗلي٫غ  ٞ أٜٓخء هللا ٥ٌٛخط٢ ٥أًلخ٢ٗ ٥ ٞ ح٬ٗد٦ٙ ح٭هدَ ٥أ٦٣حٗد٢ ٟ٘خء ٥ال ٫ِي٥ٍٝ  ٨٘  حإ

 ٥ؿ٠ظ٢ ٥ٟخ١ٍ ٥حٗظخٍم حِٗي٫ٚ ٥ٌٓح حٗلي٫غ  ٞ حٜٗٔظِزٖ حٗزل٬ي .

٠ٔٗدخ ٟـدي ٬ًد٢ ٛ٘دخ َ أٟدخ٬ٟش رد٬ٞ ٛدٌلخط٢ , ًد   ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓد٘ٚ _ ٦ٗ٥ٓخٝ ٛٞ  ٠ي ٛلٜي 5

 ٫ ٤َ ٢٬ً ٛؼ   كِٝ حالٓظ٠لخى ح٨ٜٔٗ.

ٙ ح٠ٗزدد٨ ٛدد٨٘ هللا ٥ ٬٘دد٢ ٓدد٘ٚ ٥أًَحكدد٢ الآح٠ٜٗددَ حٜٗددي٨ٟ ٥ال ٟـددي ٬ًدد٢ كددي٫غ ٫ظل٘ددَ ردد ٥ال ٟ٘دد٦س

٥ال ٫دٌَٓ ١خٗدذ ًد٨  دخٙ حٗلدِٝ  ٨ش ٥ ٜد٢ أرد٫ظليع  ٞ ٛد٦ص هي٫ـد ٥ط ٘لخط٢ ,ٜٓخ أٝ حَِٗ ٝ ال

 ٛدد٨٘ هللا ٥ ٬٘دد٢ ٥ٓدد٘ٚ  أ٥ ٛدد٬ ى١ أ٥ أ٥الى١ أ٥ ٥ًددخط٤ٚ أ٥ ه٬ددَ ًٗددْ ٛددٞحِٗددَ ٝ ٗدد٬جخ   ددٞ ٥ُحؿدد٢ 

ِٗدَ ٝ ه٬دَ ٛل٠د٨ , ٥ٗٔٞ حٛٞ ٫ٔظذ ٓظخرخ  ٢ٌٔ٠ٗ ٫ٌلٖ ٛؼٖ ًْٗ  ٬ٜش حٜٗظلِ٘ش ر٢ ٥ خىسٍ حٗ٘و٦حألٛ

ح٥ حردٞ ٛدٞ ٓدٚ ٥ُؿدش ٛدٞ ٥ُؿخطد٢ حٝ ى ًد٨ حِٗدَ ٥حٗلٔخ٫خص ٌْٗٗ ط كدا أٟد٢ ٗدٚ ٫دَ َٔـ٬ٖ ح٬ٔٗرظ

٠ ػ٣تضاً ع تال إ ٛدلخر٢أكي ٛدٞ هللا ٥ال أ ٤ٗذ ٗل٢٠ حال أرخ ٓٚ  ي٥ ٛٞ أ يحث٢أر٠خث٢ أ٥ ر٠خط٢ رٖ ٥ال ح

ال هٜدْ ٛدَحص ر٠٬ٜدخ ا ٓٚ ح٠ٗز٨ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ حـذ أٝ حَِٗ ٝ ٗٚ ٫ٌَٓ رٖ اْٟ ٗظل,  هللا ػ٘ٚ

ٛددَس  ٨ رٜددخ ٫َردد٦ح  ٘دد٨ حٜٗخثددش٥ ٘دد٫َٞ ٛددَس ٥ًٓددَ ٦ٛٓددٓدد٢ٜ هٜٔددخ  خًٓددَ  ٬ٔدد٨  ٬٘دد٢ حٗٔدد ٙ ر

 ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٬ٗٚ٘ٓ٥ز٣َٞ ٖٗٔ ُخٍة أ٢ٟ ٓظخد هللا ٬ٗ٥ْ ٓظخد ٛلٜي 

خ ٠دٟح٤٬ٗد٦ى ٥ح٠ٜٗدخ٧ٍ ح٬ٗد٦ٙ ًب ر٤دخ ٛدٞ حٗز٬دخٝ ٠٠ً٘ دَ اٗد٨ حٗٔظدذ حٗظد٨ ٫دئٛٞ ح  يأ٠ٟخ اًح ٗج٠خ ٫ِٛ -6

ًد٪ حٗٔظدخد حٜٗد٦ٌٍٓ ٥كٔدزْ  ًٗدْ ٜد٠٘خ٣٥ًدٌح أٛدَ ٫ د٦ٕ ٥ُدي  ٟـي٣خ ٬٘ٛجش رٜخ ٫يٕ  ٨٘ ر٫َ٘ظ٤خ

د٘تتا ٣ٞأٝ ٦٫ك٠ددخ أٍٓددٖ ًدد٪ ٍٓددخٗظ٢ حِٜٗيٓدد٢  ٠ددي ح٠ٜٗددخ٧ٍ ٜٓ٘ددخص طزدد٬ٞ ٛ٘ددخ ١َ ًِددخٕ ,ًِدد٢ ٣ددٌح 

ذٌتتٕٞ ٗاجذتتاً  اُذث٤تتة أعّٝ إٔ أ٣ٜتتا اُذث٤تتة اُتتظٟ أدثتتٚ دوتتاً  ؿتتا٣ؾ"  14 – 1 اُغؿتتاُح اُصاُصتتح

 "تأؿٔائْٜ ؿِْ ػ٠ِ األدثاءٝصذ٤ذاً ؿالّ ُي ٣ـِْ ػ٤ِي األدثاء 

 . أ٣ضاً ٝ ؟ًٜخًح أٟظٚ ُخث٦٘ٝ أ٤٫خ ح٠ٜٗخ٧ٍ 

ػ٘تتض  اُتتغصاء اُتتظٟ ذغًرتتٚ كتت٠ ذتتغاٝؽ٫ِدد٦ٕ "  21-13\4 ُؾ إُتت٠ ذ٤ٔٞشتتاٝؽ اُصا٤ٗتتحٞعؿتتاُح تتت

ت٤تد كتٞعؽ ٝغٙ ٓر٠ ج تد ٝاٌُرتة أ٣ضتاً الؿت٤ٔا اُغهتٞم ؿتِْ ػِت٠ ع٣ـتٌا ٝأًت٤ال ًاتغؽ أدض
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 ٓغ٣ضاً تاصع إٔ ذج٠ء هثتَ اُشتراء رؾأعؿرؾ تو٠ ك٠ ًٞعٗصٞؽ ٝأٓاذغٝك٤ٔؾ كرغًرٚ ك٠ ٤ِ٤ٓ

" ... 

 ٬ٞ .ٜٗي ٨ً حَِٗ ٝ ح٫َٔٗٚ ٓ ٙ ٍد حٗلخ٤َحء ٥حٗٔوي ال ٦٫ؿًٜؼٖ ٣ٌح حٗ

٨ طِ م رؤٝ حَِٗ ٝ ٬ْٗ ٛٞ  ٠ي ٛلٜدي ٛد٨٘ هللا  ٬٘د٢ ٥ٓد٘ٚ أٝ ٨ً حَِٗ ٝ  َ٘حص ح٦٘ٗح٣ي حٗظ -1

 ٠خ ٢ًِ حٝ ِٟي  ٨٘ أٍرلش أ٦ٟحى ٛٞ ح٭٫خص حٗيحٗش  ٨٘ ًْٗ ٨٣٥ :ز٥ال ٛٞ طؤ٢ٌ٬ٗ ٥كٔ

 آ٣اخ ػراب اُ٘ث٠ ص٠ِ هللا ٝؿِْ .أٝال:

 .أدضاز ذشٜض تٞد٠ اُوغإٓ اٌُغ٣ْتذرؼِن  آ٣اخشا٤ٗا:

  .اُوغإٓ اٌُغ٣ْإػجاػشاُصا:

 اُوغإٓ تاُـ٤ث٤اخ. إسثاععاتؼا:

 

 :ٝك٤ٔا ٢ِ٣ ذلص٤َ طُي

 

 

 "٣اخ اُؼراب: صالُح آأٝالً "
 

٥ح ئٌٟدد٤ٚ ٫٥ل ٜدد٦ٝ  ٠ددي ح٠ٗددخّ ٥ًحط٤ددٚ ًخٗز٘ددَ ٫ٔظزدد٦ٝ ٬ٗو٘ددك٠٬ٜخ ٫ٔظزدد٦ٝ ًددب٤ٟٚ ٫ٜـددي٥ٝ أحٗز٘ددَ

 ٛلخ٫ز٤ٚ ٥أه خث٤ٚ . ًَٓ ٞ ٣َٚ ٥ٌٛخه٣َٚ ٣٥ٚ رخٗ زم ٫ظلخ٦ٛٝ ًٓ

لخٗد٢ ًٜدٞ ٣د١ٌ ًاٟ٘خث٢ ٗزدٍَ ٗد٢ أ٦ٗ٥ ٓخٝ حَِٗحٝ ٛٞ ٦ٍٛ ٧َ٠ً أٝ حَِٗ ٝ ُي  خطذ ٟز٢٬ ٨ً رلٞ أ

 ح٦ٜٗحٟم:

رؤ دٌحٍ ٓخًردش ُزدٖ ٛد٤٠ٚ : ٤٠ٛخ أ٢ٟ ٜٗخ ؿخء١ ح٠ٜٗدخ٦ًِٝ رلدي هد٥ِس طزد٦ّ ٫لظد٥ٌٍٝ  دٞ طو٤ٌ٘دٚ  ٝالً أ

اَ  ها ا٥ ٌخ  د٤٠ٚ ًلخطزد٢ ٍرد٢ ًِدخٕ ٓدزلخ٢ٟ " ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ  ٣ٌٍٚ  ََ ََاَنِذ َاَهاَلُحا َعَفا اللَّهاُ اَعَكاَلالِا
ََالَلَك ِذبِيَنا  حٗظ٦رش  (43)يَاَ بَايهَناَلَلاللهِذيَناَصَدُقولاَوتَاَعََّ

ٛد٨٘ هللا  ٬٘د٢  ٨طد٢ ٠٫ُدذ أٛد١َ ح٠ٗزد٫ي رٞ كخٍػش ٫ٔظ١َ٬٘ ٨ً ١ ٍ حَٛأأ٢ٟ ٜٗخ ؿخء ا٢٬ٗ ُ شا٤ٗاً :

٥ُؿددش ٗدد٢ ٛدد٨٘ هللا  ٬٘دد٢ ٥ٓدد٘ٚ  ٥ٝأ٤ٟددخ ٓددظ٦ٔ  ٤ِ٘خربٛٔددخ٤ٓخ ٛددم أٝ هللا أ ٜ٘دد٢ أٝ ٫ُدديح  ٓدد٥٬ٓدد٘ٚ 

ََاللَّهاُ اَعَََّياِ ا ي حَِٗ ٝ ٛخ ٨ً ٌٟدْ ح٠ٗزد٨ ٛد٨٘ هللا  ٬٘د٢ ٥ٓد٘ٚ ًِدخٕ ٓدزلخ٢ٟ "ًٔ٘ الَّهاِذأاَن َاَعا ُُ َوِإَذاتَاُقاو
َ اا اللكهاا َْ ِفااماِاااما َاَفِ ااَلاَكاا اللَّهااُ اُكَبِديااِ اَوَت َْ َنَنا َساَوللَّهااُ اَنَ اات اَوَن َاَعَمااَهاَعَََّيااِ اَنَكِ ااَلاَعَََّيااَلاَزَوَتااَلاَولتهااِتاللَّهااَ اَوُت

َ  هُا َْ  " .31" " حألكِحدَت

" حٗزوددخ٧ٍ  ًاذٔتتاً شتت٤ اً ٓٔتتا أٗتتؼٍ إ٤ُتتٚ ٌُتترْ ٛتتظُٙتتٞ ًتتإ ٓذٔتتضاً  ٟدد٨ هللا  ٤٠ددخ "ض  خث٘ددش ٍُخٗدد

1422 ٥ ٚ٘ٔٛ111 . 

 ٚح٠ٗزد٨ ٛد٨٘ هللا  ٬٘د٢ ٥ٓد٘ٚ ٌٟدَ ٛدٞ ٓدخىحص ُد٫َٖ ًـلدٖ ٫لدَٝ  ٘د٤٬ ٘د٨ أ٢ٟ ٜٗخ ىهٖ  شاُصاً :

 ٦ٙ ٦٣٥ أ ٨ٜ ٫ٔدؤ٢ٗٛٔظ ح ىهٖ  ٢٬٘  زي هللا رٞ أٌْٙٓٗ ا٫ ٜم ٨ً آ ٤ٛٚ ٬ً٥ٜخ ٣ٚ ٓ ٙ ٦٣٥ حإ

ًؤ َٝ  ٢٠ ح٠ٗزد٨ ٛد٨٘ هللا  ٬٘د٢ ٥ٓد٘ٚ ٥أُزدٖ  ٘د٨ حٗٔدخىس ١ٜلدخ  ًد٨ آد ٤ٛٚ ًلخطزد٢ ٍرد٢ ًِدخٕ 

َ)" ٓددزلخ٢ٟ  َْعَىبب َ)1َعببَسَ ََتََبببَ    بب َ)2(َأَْنََجببََه اَأَْ ََلَه  ببزاَدَب)    ََ َ د َََب ب3ََ(ََتَمببََداببْي َفَهببزاَألببكَْ َ  َ)(َأَْتَدَببك    ا (َأَم ببَََمبب  4َنبْ
بب َ)6(َََأَنْببَ َلَببزاََََىببي  َ)5أْسبب َبَْنَ َ) َدَب)    ََأ   ََ ََدْ)ببَه َ)7(ََتَمببَََعَ ْكبب َْ ََْْىبب َ)8(ََتأَم ببَََمببْ ََجببََه ببَ َ (َََأَنْببَ ََعْنببزا9َ(ََتها
ااعس "اَ(11ََبَ ه  َ)

 "ال٫ؼ٠َ" ًِخٕ ٨ً ٓظخر٢ ِٗي ٌٗض ٣ٌح ح٦ُٜٗي ٟ َ حٜٗٔظٍَ٘ حألٟـ٧ِ٬٘ َكَّحوظةا:



12 

 

ألٟد٢ أىحٍ ٥ؿ٤د٢  دٞ ٍؿدٖ ٬ًِدَ  ؤاستظجٔٝد٤تاً شتض٣ض اُ" "ٛدَس أ٥كد٨ هللا اٗد٨ ح٠ٗزد٨ ص٣ٖ اإلؿالّ"

ٓذٔضاً ًاطتاً ُٔا ًتإ ُتظُي  كِٞ ًإك٨ ٦ً ٥ُي َٟ٘ ًْٗ ح٦ٗأ ٨ٜ ٬ٗوخ١ذ ٍؿ   ه٬٠خ  ٛٞ ٧٥ً ح٠ٌٗ

َ"اُٞد٠ ٖٓ ٝجٞص
 طد٢ ًؤهزَطد٢خؿ٥ُ ٘د٨ ٌٟٔد٢ حٗلٔدٖ كد٬ٞ أٓ٘د٢  ٠دي اكدي٧ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓد٘ٚ ٜٗدخ كدَٙ اأنبزارلبع ًا:

ًلَٛد٢  ٘د٨  –٣٥د٦ ١لدخٙ ك٘د٦ حٗ لدٚ ٓد٨ء حَٗحثلدش  –٬َ ًق ٛودخ٫دـي ٠ٛد٢ ٍخ طأ٤ٟ كي٧ ٥ُؿخط٢ا

ََاُتَحاَمُااَكا اَنَ اههاللَّهاُ الَاَلاتَاَبَ ِ اماَكَمَ ا٢ٌٟٔ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ ًِخٕ ٢ٗ ٓزلخ٢ٟ ٥طلدخ٨ٗ " الِا  َةايَا اَنيا َحا اللكهبِام 
ٌَا) ااُرذغ٣ْ"(1َنَزَولِتَلاَوللَّهُ اَغُفوٌرارَِ ي

٨ ٛد٨٘ هللا ص اٗد٨ ح٠ٗزد" أٝ أٓدخرَ ُد٫َٖ  ؿدخء 4/114 ٟ اُ٘ذاؽ كت٠ ٓؼتا٠ٗ اُوتغإٓٝسآـاً :ع

كظد٨ ٟـ٘دْ ٛلدْ ٥ٟٔدٜم ٫ِٜي٥ٝ ًَِحء حٜٗلخرش  – ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ ًِخ٦ٗح ٢ٗ ح١َى  ٠خ ٣ئالء حِٗٔخ١ 

٠ٛ  ٚ  ْٗ ح٠ٗز٨ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ رٌ ْ ٤ً

َِّايً اًِخٕ ٓزلخ٢ٟ " َِ اُذوَخا َْ اَمُهاَوِإًذلاَتته كَا اَغياَ َك اِإلََيَلالِ َاَفَ ِمَأاَعََّياَ (اَولَاَوَتا37ا)َوِإَناَك ُدولالَيَاَفِ ُكوَ َلاَعِناللهِذأاَنَوَ ياَ
اَلااَيً) اقََِّاايً ا) ََ كَاا َخاَلَقااَداكِااَدَتاتَااامََكُناِإلَااَيِح ااُدالَااَلا(اِإًذلاََلََذقَاكَاا َخاِ اا37َنَناثَابه اَ َِ َهاَتاَت َعَفالَلَحيَاا ِةاَوِ ااَعَفالَلَمَماا ِتاثُاا

َك اَ ِصيًملا  15-13حألَٓحء (75)َعََّياَ

 ٦ٗ٥ ٓخٝ حَِٗ ٝ ٛٞ طؤ٢ٌ٬ٗ ٜٗخ ُخٕ ٢٬ً  ٞ ٢ٌٟٔ ٣ٌح  ؿاصؿاً :

َك ابَاَعَضالََلَقَ ِويِها)ُخٕ ٓزلخ٢ٟ " اَعََّياَ َُ اَذ َ اِكَكاُ ابِا َلَيِميِنا)77َوَلَواتَاَقوه َِ َهاَلَقَََعكَا اِكَكاُ اللَاَوتِيَنا)(ا74(اََلَ (اَاَما ا74ثُا
اِكَناَنَ ٍداَعَكُ اَ  ِتزِينَا ََ  41 – 44" حٗلخُش (47)َِكَكُك

ٛلٜدي  يِ م رؤٝ حَِٗ ٝ ٓ ٙ هللا ٥ٗد٬ْ ٛدخ ٦ِ٫ٗد٢ حٗلِٜد٨ ٛدٞ حٗـ٤٘دش أٟد٢ ٛدٞ  ٠د١ٌ٣ حألٛؼ٘ش طًٜؼٖ 

 ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ .

 اُوغإٓ ٢أدضاز ذشٜض تٞد :شا٤ٗاً 
 

ص أك٬خٟدخ   ٘د٨ هد ى ٛدخ ٫لزد٢ ًلٔذ رٖ ؿدخءذ ح٠ٗز٨ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ طص حَِٗ ٝ ٗٚ طلخاٝ  ٫خ

ٜٗخ ط٨ً٦  زيهللا رٞ أر٨ ٓز٬دَ ح٠ٜٗدخ٬ًِٞ ٠ٌٓد٢ ح٠ٗزد٨ ًْٗ أ٢ٟ  ٥ٛٞ  ٫َ٫٥ي١ح٠ٗز٨ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ 

أطٜد٨٘  ٨ٟ هللا  ٢٠ٌٍََ ٢ٗ ٨ٜ٘٫٥  ٢٬٘ ًِخٕ ٢ٗ  ٜػ٦ر٢ ٥حٍحى أٝ ٫ٔظو٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ ٨ً 

ٍر٨ ًِخٕ " حٓظوٌَ ٤ٗدٚ أ٥ال طٔدظوٌَ  ٢٬٘ ٥ُي ٤ٟخّ ٍرْ ؟ ًِخٕ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ "اٟٜخ ه٨َٟ٬ 

  ٤ٗٚ " ٥ٓؤ٫ُي  ٨٘ حٗٔزل٬ٞ "٤ٗٚ ٓزل٬ٞ َٛس ً٘ٞ ٫وٌَ هللا

ب"ًددؤِٟٕ هللا  ددِ ٥ؿددٖ  َاببْتََع َب َنَبببْ    َ  نب ها أََتَ َََب ببنبْهاْتََمبََدَأَََبيت بينَم  ٍَ ل  بز ََتََسابب ل ز ََتَمبََا أََتهاببْتََتَ ََاَىبَََِّع َبب ََأ ََ َفبب اتأَََ  ْت
َا َنَ)  4612حٗزوخ٧ٍ  34حٗظ٦رش (84َََس 

 ٖٓ أكي. هللا ًظَّ حٜٗ س  ٤٬٘ٚ , ًِ٘ي ٓخٝ ح٠ٗز٨ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ ك٫َٜخ  أٝ طيٍّ ٍكٜش 

ًِخٕ " أ٧  ؿ٤ٖ ٦ٜٗخ ك٠َص ح٦ًٗخس  ٢ٜ أرخ ١خٗذ ىهٖ  ٢٬٘ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ ٥ ٠ي١ أر شا٤ٗاُ :

 اال هللا ٢ٜ٘ٓ أكخؽ ْٗ ر٤خ  ٠ي هللا"  ٚ ُٖ ال ا٢ٗ

ؿ٤ٖ ٥ زي هللا رٞ أ٬ٛش : ٫خ أرخ ١خٗذ طَهذ  ٞ ٛ٘دش  زدي حٜٗ ٘دذ ً٘دٚ ٫دِحال ٫ٜٔ٘خٟد٢ كظد٨  ٦ًِخٕ أر

٥ٓد٘ٚ ألٓدظوٌَٝ ٗدْ   ٨٘ ٛ٘ش  زي حٜٗ ٘ذ . ًِخٕ ح٠ٗز٨ ٛد٨٘ هللا  ٬٘د٢أ٢ٟ ُخٕ  هَ ٨ٗء ٤ٜ٘ٓٚ ر٢ 

َيَ  َاَ ِفُمولالََُِّمَ مِِكيَناَوَلَواَك  ُولاُنولِاماقُاَمبَا اِكاَناََك َنالَّكهِبَماَوللهِذيَناَآَكُكولاَننَاَم٢ٗ٦ََُ طلخ٨ٗ " ٠ًِٕ ٛخ ٗٚ أ٢ٟ  ٠ْ
َِا ِحي ََ اَنَصَح ُبالَل ََ اَن اهُح ََ  113" اُرٞتح بَاَعِداَك اتَابَايهَناَلُح
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َُابِ َلُمَح َااِدينَاِإ هااَلاَتاتَاَحااِدأاَكااَناَنَ َبَبااَهاَولَاٝٗتتؼٍ هُٞتتٚ ذؼتتا٠ُ "   ااَواَنَعََّاا َُ   (56)َِكاانهاللَّهااَ ايَاَحااِدأاَكااَناَيَ اا ُأاَو
 حِٜٗٚ

 أٝ ح٠ٗز٨ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ ٨٘ٛ حٌٗـَ ٦٫ٛخ  ًٜ٘خ ًٍم ٍأ٢ٓ ٛٞ ح٦َٓٗى ُخٕ  شاُصاً :

 " ح٤٘ٗٚ ٍر٠خ ٥ْٗ حٗلٜي ح٤٘ٗٚ حٗلٞ ً ٟخ  ٥ً ٟخ  ٥ً ٟخ  "

الَاَلاِكاَنالََلََكاِماَلاَمٌأا"٨ً٥ أٛلخر٢ ًؤِٟٕ هللا  دِ ٥ؿدٖ  ٫ي ٦ح  ٤٬٘ٚ ٜٛخ ٠ٛل٢ ٌٓخٍ ٫َُٖ ٢٬ً ََ لَاَي
ََاظَ ِلُمونَا ااَِإ اهُح ََ اَنَوايُاَعَذبَاُح ََ  123 ٕ  َٜحٝ "(128)ََنَوايَاُ وَباَعَََّيِح

 ٨ٜ هللا ر٬َٜط٢ أٝ حَِٗ ٝ ٛٞ اٟ٘خء ٛلٜي ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ ٬ً٥د٢ ٛؼدٖ ٬ٓي ٦ِ٫ٕ ٛٞ أ عاتؼاً :

 ١ٌ٣ ح٭٫خص .

كَا اوَكِايً ا)ٓزلخ٢ٟ " ُخٕ اُدالَاَلابِاِ اَعََّياَ َِ َهاَتاَت كَا اِإلََياَلاثُا َبنهابِ لهاِذأاَنَوَ ياَ ََ َك الََكَذ ارََ َماًةاِكاَنارَبَاَلاِإنها64َولَِ)َناِل)اَ (اِإته
ا36ح٭َٓحء ا"ا(87)ََاَضََُّ اَك َناَعَََّيَلاَكِبيًمل

٢  خث٘ش ٨ٍٟ هللا  ٤٠خ أر دؤ حٗد٦ك٨ ًد٨ ٥ك٬ٞ أٍؿي ح٠ٜٗخ٦ًِٝ رلي٫غ حإًْ  ٞ ٥ُؿ  سآـاً :

ر٠ز٠٬دخ ٛد٨٘  ٛدَص ٓخٟض ١ٌ٣ ٛٞ أٛلذ حَٜٗحكدٖ حٗظد٦٥٨ٝ ٨ً حإًْ ٟر٬خٝ رَحءط٤خ ٥ح٠ٗخّ ٫و٦

ٝ ٫ِد٦ٕ ٫دخ  خث٘دش أٛدخ  ٘د٨ حح  ٥ٓخٝ ال٫ِ٫ي ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓد٘ٚ َهللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ كظ٨ ظٖ ٣ٌٔح ٤ٗ

ٜدض ردٌْٗ ًخٓدظو٧ٌَ هللا " حٗزودخ٧ٍ ٜٝ ٠ٓدض أًٗٔد٬زَثْ هللا ٥ا شا٢ٟ  ر٘و٨٠ ٌٓح ٥ٌٓح ًبٝ ٠ٓض رَث٬

2661 ٚ٘ٔٛ٥ 

َالِاِإنهاللهِذيَناَت ُأولا" ٠ًِٕ ٢ٗ٦ُ ٓزلخ٢ٟ ٥طلخ٨ٗ  اابِ َْلِ ََ  11ح٦٠ٍٗ"ُعَصَبٌةاِكَكُك

ًؤ ٘ٚ ح٠ٗخّ رزَحثظ٤خ . ٦ً٘ ٓخٝ حَِٗ ٝ ٛٞ  ٠ي١ ًٜخ ٓخٝ ٠ٜ٫ل٢ أٝ ٫ٔدخٍى اٗد٨ ٣د١ٌ حٜٗٔ٘دخص ٬ٗلٜد٨ 

٢٠ٔٗ٥ حٜٗخىٍ حأل٬ٛٞ ح٧ٌٗ ٛخ ٓخٝ ٬ٌٍٗ حٌٗٔد  ٨٘ ح٠ٗخّ ٫٥ٌٔد  ٘د٨ ر٤خ  ٢َٟ ٗظ٠ِ م حإ٠ٔٗش 

 .هللا

َك ابَاَعَضالََلَقَ ِويِها)ُخٕ ٓزلخ٢ٟ " اَعََّياَ َُ اَذ َ اِكَكاُ ابِا َلَيِميِنا)77َوَلَواتَاَقوه َِ َهاَلَقَََعكَا اِكَكاُ اللَاَوتِيَنا)74(اََلَ (اَاَما ا74(اثُا
اِكَناَنَ ٍداَعَكُ اَ  ِتزِينَا ََ    41- 44" حٗلخ٢ُ(47)َِكَكُك

 

 

 : اٌُراب أُؼجؼشاُصاً 
 

٥ِٛخٍٟظد٢ ٛدم أٓد٦٘د ح٠ٗزد٪ ٛد٨٘ هللا  ٬٘د٢ ٥ٓد٘ٚ ًد٨ رٜـَى ح٠ٗ َ ٨ً ٟ ٚ حَِٗ ٝ ٥أ٦٘ٓر٢  -1

ٌُتإ اُت٘ظْ كي٫ؼ٢ حٜٗي٥ٝ ٨ً ٓظذ ح٠ٔٗش ٥حٗلي٫غ ٬ٗ ٤َ ٖٗٔ ٧ً  ٬٠٬ٞ أ٢ٟ ٦ٗ ٓخٝ حٜٗئٗدي ٥حكدي 

رد٬ٞ ٓد ٙ حٗزدخ٧ٍ ٓدزلخ٢ٟ ٥طلدخ٨ٗ ٥ٓد ٙ  زدي١  , ٥ٗٔدٞ ح٠ٗدخظَ ٫ـدي ٗدظخٝ اؿِٞب ٝادتضٝادضا ٝاأل

٦٘ٓد ٜٛدخ ال٫وٌد٨  ٘د٨ حٗلد٦حٙ ٠ًد    دٞ أٍردخد ٣ٌح ٥حٟق ٖٗٔ ٧ً  ٬٠٬ٞ . ًخٍٍ حأل٢ٗ٦ٍٓ٥ ٥

 حٌٜٗخكش ٥حٗز٬خٝ.

ٜٗخ ٓخٝ ٣ٌح حٗظلي٧ حٜٗٔظٌِ ٦٣٥ ٫ل٘دٚ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ أ٢ٟ ٦ٗ ٓخٝ حَِٗ ٝ ٛٞ  ٠ي ٛلٜي  -2

اأٝ ٓ ٙ حٗزَ٘ ٫ِخٍى ٠٫٥خٍى ًٜ٘خ ٫ظلي٧ حِٗدَ ٝ رٜؼدٖ " أ٢ٟ ر٬ٞ ٦ُٙ ر٘وخء ًٜلخء ٥ٛل٦٘ٙ ََ اَاِإَنالَا
٦ِس  ٨٘ ٥ؿد٢ ح٭ٍٝ أٝ طٔدظ ٬م حإط٬دخٝ رٜؼدٖ ٣دٌح ٥أ  دٚ ى٬ٗدٖ ٗ" ٫ل٘ٚ أ٢ٟ ٬ْٗ  تَاَفَعَُّولاَوَلَناتَاَفَعَُّول

  َنابَِّْلَب َ أكدي أٝ ٫ِزدٖ حٗظلدي٧ ُدخٕ ٓدزلخ٢ٟ "  ٠دخ حٗلدخ٨ٗ  حٗظلدي٧ ُدخثٚ ٥ٛدخ طـدَح ٨٘ ٣ٌح أ٢ٟ ا٨ٗ ٥ُظ
ََ ََنَََبْهضاهَا َا َنَِب  ْث  ز ََتَلْ  ََ َدَْأ َاْ َآن  ََهَكأَأْل َا أَِب  ْثِّ  ََتأْلْ  ََُّعَ  َأَْنَدَْأ ْن ا َأْْل  ََه ًرتأَ)أْجَ َىَه   َ ٍن  " حإَٓحء (88ْتَل سَبْه
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١د٢ ,حٗدٚ " ش ٥ ٫َ٘ٞ ٦ٍٓس رخٗل٥َى حِٜٗ لش ل٨ً طٔ أٝ ٛٞ ٦ٍٛ حٗظلي٧ أٝ حَِٗ ٝ ٫زيأ -3

 ٌٓتٕٞ ٓتٖ ٛتظٙ اُذتغٝفطظلدي٧ حٗلدَد أٝ حِٗدَ ٝ حٜٗلـدِ  ٤دخ١ٌ٤ً ح٭٫خص ٥أٛؼخٗ" ٙ ,  َٔ , 

 ٬٘د٢ ٥ٓد٘ٚ ٜٓدخ ٨٣٥ ك٥َى ٗلَٓٚ ٥ٟؼَٓٚ ٤ًخط٦ح ٛؼ٢٘ ٫خ ٛٞ طي ٦ح أ٢ٟ ٛٞ ٓ ٙ ٛلٜي ٛد٨٘ هللا 

 ٥َى ٬ًٔي ٫ؤط٨ رٜؼٖ ٣ٌح حإ ـخُ؟ٓظ٤ـخء حٗلأٝ حأل٨ٛ ال ٫لَى ح

٘دد٢ ٣٥ددٚ ٫ددش ٛددٞ ٛؼ ددَد  ـدد٥ِح أٝ ٫ددؤط٦ح رآ ٘وددخء ًٜددلخءاًح ٓددخٝ ردد٬ٞ ُدد٦ٙ رأٝ ٣دٌح حٗظلددي٧  -4

 ى٤ٟ٥ٚ ٜٛٞ طَر٦ح  ٨٘ ٦ٛحثي حٗلـٚ ٤ًٚ أ ـِ . أٍرخد حٗ٘وش ًٜٞ 

٥ٛٞ حٜٗلدخ٥الص حٗظد٨ ط٠دلْ حٗؼٔدخ٨ٗ ًد٨ ٣دٌح حٗلٜدَ ٛدخ ُدخٙ رد٢ ًٗدْ حِٗدْ حٗلخُدي  ٘د٨ حالٓد ٙ 

" ٣٥دد٦ ٫لٔدد٨  ددٞ ؿ٤ددي ُخٛددض ردد٢ ٛـ٦ٜ ددش ٛددٞ حٜٗٔظ٘دد٬َُٞ ٛددٞ أٗتت٤ؾ شتتغٝف ٥أ٣٘دد٢ حِٗددْ " 

ٟلد٦  ٘د٨ ا دخىس ٛد٬خهش حإٟـ٬دٖ  ٘د٨  غج ؿت٘حشتؿترح ػ٬٘ٗٚ حِٗيّ , ًِي  ٦ٜ٘ح  ٘د٨ هد ٕ أ٥ٍ

   :حَِٗ ٝ ًٔخٝ ٜٛخ هَؿ٦ح  ٠٬٘خ ر٢ رلي ١ٌ٣ ح٬٠ٔٗٞ ح٭ط٦٘ٓ٨د أ

٦٠ٛح اٝ ٠ٓظٚ طئ٦٠ٛٝ رخهلل كِدخ  ًدؤ٦٠ٛح رد٨ ٥ال طودخ٦ًح اٝ حَٗكٜٞ حَٗك٬ٚ ُٖ ٫خ أ٤٫خ ح٫ٌٗٞ  " رٔٚ هللا 

 دي٣خ ٗٔدٚ ػدٚ ٭ط٬د٠ٔٚ ِٟٗدش أهد٧َ ٥أٟدٚ ٗظلًَد٦ٝ حٗٔدز٬ٖ ٓز٠ِٔٚ اٗد٨ هللا ألؿ٠خص ِٟال ًأل ٗٔٚ  ٠ي١

أٟدخ ٣د٦  ٨ا٨ٗ ُ٘ز٢ حٗل٬٘خ . ًِخٕ ٢ٗ ط٦ٛخ حٗل٦ح٧ٍ : ٦ٛالٟدخ ا٠ٟدخ ال ٟٜ٘دْ ٛدٞ ًٗدْ  ٜ٘دخ ًِدخٕ ٗد٢  ٬ٔد

ػوتة اُوتؾ  اُـتاهظ ٝتؼتض ٛتظا اٌُتالّى٥ٟد٨ الطٔدظ ٬ل٦ٝ ا٬ٗد٢ ٓدز٬   " حَٜٗح١ ا٨ٗ هللا كِدخ  ٥ٛدٞ 

دتض ُٝتٞ ه٤تَ أل" ٠٬ً٘ دَ ح٠ٜٗدخ٧ٍ اٗد٨ ٣دٌح حٗٔدوي ,  إٗٚ ٗص ج٤َٔ تِـتح ػغت٤تح ج٤ِٔتح"  هائالً 

 ,ٖٓ ٛظا اٌُالّ اُغ٤ًي تاُؾ ك٠ اُـشاكح ُٔا ًإ ٣أذ٠ تأًصغ

  ٦ًَح ُيٍٓٚ أ٤٫خ ح٠ٜٗخ٧ٍ .خ َى ُيٍ ٢ٌٟٔ ٠ًٔل٦ٝ ح٠ٗخّ  ٬٘ٔٚ؟ ٥ٍكٚ هللا حَٛءح  ٥ٜٗخًح ط 

٫زلؼد٦ح  دٞ  ٍٝٓدٖ اٗد٨ حٌٗخط٬ٔدخٝ أَردش أٟد٬ْ ٗد٥َٕ ًؤ٨ أٝ ٫ٌلدٖ ٛؼدٖ طـ٥ُي أٍحى ١ز٬ذ ٬ٔٛل 

أ٤ٟخ ٛخ حٓظ خ ض أٝ ط٠ٜي ٛخكذ حَٗٓدخٗش  حَِٗ ٝ ٥ٛخ ٓخٝ ٛٞ حٌٗخط٬ٔخٝ اال ٤ٌٗح حٗظلي٧ ٛٞ كٖ

 . خٛ زِ خًٔخٝ حٗـ٦حد ٜٛظ

أٟدل٦ٔس  ٖٓ أٟخٝ ٦ٓٗض ٢ٗ ٢ٌٟٔ أٝ ٫و٦ٝ ٛؼٖ ١ٌ٣ حٗظـدخٍد كظد٨ ال ٫ٔد٦ٝ ٢ٌٟٔ ال ٬ً٘لظَٙأ 

َُماَكَيااَفاَكاا نَا ٦ٕ "٥ٛدديٍ ٍردد٨ اً ٫ِدد ََاظًََُّما اَوُعَُّااْولااَاا  ََ َح اَن َاُفُ ااُح َقَك اَ اا َاياَ ََ "  ََع ِقبَااُةالَلُمَفِ ااِدينَاََوَتَحااُدولاِبَحاا اَول
   14ح٠ٜٖٗ
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 اُشثٜح اُصا٤ٗح
 

ؿتتالّ ٣٘ـتت٠ " ؿتت٘وغئي كتتال ذ٘ـتت٠ " كٜتتَ تؼتتض ٛتتظا ٣ٌتتٕٞ ٛ٘تتاى شوتتح كتت٠ اُتتٞد٠ ٗثتت٢ اإل هتتاُٞا :

   ٝاُثالؽ ؟

 اُغص ػ٠ِ طُي :

٨ً حٗ٘ز٤ش حٜٗخ٬ٟش أٝ حَِٗ ٝ ٗد٬ْ ٛدٞ  ٠دي ٛلٜدي أٝ ٣ٌح ح٧ٌٗ ًَٓط١٦ٜ ٫ئٓي ٗٔٚ ٛخًَٟٓخ١  أٝالً :

 ًْٗ ٜٗخ ٥ٟم ٢٬ً اال ٖٓ ٌٛخص ٜٓخٕ . اً ٦ٗ ٓخٝ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ 

 ٣ٌٕٞ ػ٠ِ هـ٤ٖٔ :أٝ ٦ُ٥ى ح٬ٔ٠ٗخٝ ٛٞ ح٠ٗز٪ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ  شا٤ٗاً :

ٛد٦ٍ حٗلخى٫د٢ حٗظد٨ طٔد٦ٝ  دخىس ًد٨ ٬ًد٢ ردخٗز م ٛؼدٖ حأل ٬ٍٔخٝ ٬ًٜخ ٗد٬ْ ٣د٦ ٛدؤ٦ُ٥٦ٛى ح٠ٗ ا٥ٍٝ :

 .  ك٬خس حٗزَ٘ ٣٥ٌح ١خرم ؿز٨٘ ٨ً حٗزَ٘ 

ٝ حٗظز٬٘ن ٛل٦ٜٙ ٬ًد٢ ٛد٨٘ ٛٞ طز٬٘و٢ ٥أٛخ ُزٖ طز٬٘و٢ ً  ألأٝ ٫ِم ٢٠ٛ ح٬ٔ٠ٗخٝ رلي ٛخ ٫ِم  اُصا٠ٗ :

 كي أ٢ٟ ٨ٟٔ طز٬٘ن ٗت . هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ ٥اال ًؤط٦ح ٠ٗخ أ٤٫خ ح٠ٜٗخ٧ٍ رٜؼخٕ ٥ح

كتال ٝ ٦ُٗد٢ طلدخ٨ٗ " ح ظديٟخ١ ٛد٠ٔٚ أل ٤ش ١ٌ٣ ح٭٫ش اال ؿ٤٘ٔٚ ٣٥ٌحأَٛ ُديأٝ ٛخ أ٥ُلٔٚ ٨ً ٗز شا٤ٗاً :

" ح٠ٗخ٬ًش رٜل٨٠ أ٠ٟخ ٠َِٓثْ ٥ٗٞ ط٠ٔد٨ ٗد٬جخ  ٠ٛد٢ اال ٛدخ ٗدخء هللا ًدبًح ٟٔد٨ ٛد٨٘  ال " ٨٣ " ذ٘ـ٠

صت٠ِ هللا  ؿتٔغ اُ٘ثت٢ ٛؼدٖ كدي٫غ  خث٘دش ُخٗدض " جخ  رلي حٗظز٬٘دن ٤ًد٦ ٜٛدخ ٗدخء هللا٬هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ ٗ

"  ٣غدٔتٚ هللا ُوتض طًغٗت٠ ًتظا ًٝتظا أ٣تح أُٗـت٤رٜا ٖٓ ا٤َُِ ك٠ أُـتجض كوتاٍ ػ٤ِٚ ٝؿِْ هاعئاً ٣وغأ

 حٗزوخ٧ٍ 

ؿتِْ ك٤ٔتا هتض تِـتٚ إُت٠ ػ٤ِتٚ صت٠ِ هللا ػ٤ِتٚ ٝٝٛظا ك٤تٚ ص٤ُتَ ػِت٠ جتٞاػ اُ٘ـت٤إ  "هاٍ اُٟ٘ٞٝ 

 " ا٥ٓح

ٟزد٪ حإٓد ٙ ٣٥د٦ ٠ٛد٢  ٘د٨ خ٦ٗ٥ح آدِخ٢١ حٗ٘ز٤ش أًٓدَ ح٠ٜٗدخ٧ٍ أٝ حٗد٧ٌ كد١ٌ خىٍ ٣ٖ أٝ أه٥ُز 

  .رَة ُي ٥ُم ٢٬ً ا٢ٗ ح٠ٜٗخ٧ٍ

 تؼ٤تتض ٝكتت٠ اُـتتض ُٔتتا سغجتٞا ٓتتٖ ت٤تتد ػ٤٘٤تتا جتتاع ك٘ظتغ شتتجغج ذتت٤ٖ ٓتتٖ" 13- 12 -11فٛدَُْ 

 " د ذ٤ٖٝه ٗٚ ُْ ٣ٌٖء إ٤ُٜا ُْ ٣جض ش٤ اً إالٝعهاً ألكِٔا جا ػ٤ِٜا ٝعم ٝجاء ُؼِٚ ٣جض ك٤ٜا ش٤ ا

 أ٧ ا٢ٗ ٨ٔ٠٫ ًٜد٦ٕ حٗٔد٠ش؟ ٦ٗ٦ًِح ٠ٗخ؟ ٠يٓٚ  ٦٣٢ٗ حإ أ٬ْٗ ٣ٌح ؟أ٤٫خ ح٠ٜٗخ٧ًٍٜخًح أٟظٚ ُخث٦٘ٝ  

 أ٤٫خ ح٦ِٗٙ؟٦ٝ طٔظلأال

 حٗ ٣ددد٦صٝ حِٗٔخ٥ٓدددش ٫لٜ٘ددد٦ٝ ؿ٬ددديح  أٝ طِٔددد٬ٚ أٝ ٣دددٌح ٓدددخٝ ٟخٓددد٦ط٢ أل هتتتؾ جاٛتتتَ ٖٝال ٣وتتتُٞ 

  حِٜٗ ٦ٙ ِٛيٓخ . ح٠ٗخ٦ٓص ٬ْٗ ٢ٗ ًَٓ ٨ً حٗٔظخد٥

ٍ حٗ ٣د٦ص ح٠ٗخٓد٦ص ٝ حألٍػ٦ً ْٓ ٫ئ٠ٛد٦ٝ ر ز٬لدش ٥حكديس ٥ٛ٘د٬جش ٥حكديس ٫ل٠د٨ ال ٫ٌدخٍأ : شا٤ٗا 

ٝ اٗد٨ جد٫٦٘ـ  ٨٘ ٌُخ١ ٥ٖٓ ٨ٗء اٟٜخ ٣ٜخ ٛلخُ ٥ٗٔدٞ ٣دٚ ٖٓ ٫٥َ٘د ٫٥ـ٦ى ٠٫٥َدأريح  ًخ٧ٌٗ ٫ؤ

 ى٧ .خ ٦حٙ ح٠ٜٗخ٧ٍ ح٧ٌٗ ال ٫ل٦ًَٝ ٬ٗجخ  اال طِز٬ٖ حأل٫ ٨٘ ًْٗ ٗليٙ حإكَحؽ ٠٫٥ل٦ٔٝ ر٤ٌح 

 

ًصغج شتغب  اؿرشٌَ ػ٤ِٚ األٓغُٖٓٚ اُ٘صاعٟ ُْ ٣ؼِْ إٔ ٛظا ٝهد ذ٤ٖ ٤ُؾ ٗـ٤اٗاً ٌُٖٝ ؼَ إُٝ

 اُشٔغ ٝٛظا ٤ُؾ اصػاء تَ ٛٞ ك٠ ًراب اُ٘صاعٟ

 " كاؿر٤و  اُغب ً٘ائْ جثاع ٓؼ٤ظ ٖٓ اُشٔغ " ! ! ! 65:  84ٓؼا٤ٓغ  
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 اُشثٜح اُصاُصح
 

كجتاءٙ ػ٣تض إٓ ػ٠ِ ػٜض اُش٤ِلح اُصاُس ػصٔإ هاُٞا : اسرِق اُ٘اؽ ك٠ هغائرْٜ ُثؼض آ٣اخ اُوغ

ٌُرتتاب استترالف ا٤ُٜتتٞص ح٣شرِلتتٞا كتت٠ إٔ ٓتتح هثتتَ كوتتاٍ "٣تتا أ٤ٓتتغ أُتتؤ٤ٖ٘ٓ أصعى ٛتتظٙ األ تتتٖ شاتتتد

اءج ٝادضج كاسرالكْٜ هثَ جٔغ ػصٔتإ َُٝاُ٘صاعٟ ٓٔا اؿرضػ٠ ٖٓ اُش٤ِلح اُصاُس جٔؼْٜ ػ٠ِ 

 ص٤َُ ػ٠ِ ذضسَ اُثشغ ك٠ اُ٘ص اُوغآ٠ٗ .

 :٠ طُياُغص ػِ

َُأ ح٠ٗزد٨ ٛد٨٘ ؤِٟٕ حَِٗ ٝ ح٫َٔٗٚ أ٥ٕ ٛخ ِٟٕ ٨ً ٛـظٜم ٫َُٖ ٨ً ٛٔش كخَٟس حٗلَد ًد أٝالً :

ط٢ ٤ًدٚ أًٜدق حٗلدَد هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ أٛلخر٢ ح٬٬ٜٔٗٞ حَِٗ ٝ ح٫َٔٗٚ ًٔخٝ ٤ٓ   ٦ٔ٬ٍٛح   ٤٬٘ٚ َُحء

 ر٬خٟخ  . 

ُزخثٖ حٗلدَد ًد٨ حإٓد ٙ ًٜدلذ ا٨ٗ حٜٗي٠٫ش ىه٘ض ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ ػٚ رلي ٣ـَس ح٠ٗز٨  :شا٤ٗاً 

 ٘د٤٬ٚ ُدَحءس حِٗدَ ٝ ٥ًددَ ٤ٗـدش ُد٫َٖ ًدزلٞ ك٤ً٥َددخ ه٬دَ ٛدؤ٦ٗى ًد٨ ٓ ٤ٛددٚ ٜٓدخ ػٜدش ٜٓ٘ددخص 

٬٬ٛٞ ٫ٜلذ  ٘د٤٬ٚ حٗظلد٦ٕ  دٞ ٟ َح  ٦ٔٗٝ  خٛش حٗلَد أَُ ٬ٟش ٗٚ طٔٞ ٗخثلش ٨ً ٤ٗـخط٤ٚ  َر٬ش 

 ٠ٗز٨ ٨٘ٛ هللا  ٬٘د٢ ٥ٓد٘ٚٛؤ٦ٗى ٤ٗـخط٤ٚ ا٨ٗ ٤ٗـش ٫َُٖ ٥روخٛش ٓزخٍ حٗٔٞ ٥حأل١ٌخٕ ًِي ٓؤٕ ح

 هللا  ِ ٥ؿٖ أٝ ٫وٌي  ٞ أٛظ٢ ربَُحء ح٠ٗخّ حَِٗ ٝ  ٨٘ ك٥َى ٓزلش .

عؿٍٞ ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝؿِْ ٝٛٞ ػ٘تض ؿتض٣غ ُث٘ت٠ ؿلتاع كوتاٍ إٕ  ٠ػٖ أت٠ تٖ ًؼة إٔ جثغ٣َ ُو

كوتتاٍ صتت٠ِ هللا ػ٤ِتتٚ ٝؿتتِْ "أؿتتاٍ هللا ٓؼاكرتتٚ  ,دتتغف ػِتت٠ ٕ ذُوتتغٟء أٓرتتي اُوتتغإٓأهللا ٣تتأٓغى 

 ـلغذٚ ٝإٕ أٓر٠ ال ذن٤ن طُي "ٝٓ

ء اُوتتغإٓ ػِتت٠ دتتغك٤ٖ كوتتاٍ صتت٠ِ هللا ػ٤ِتتٚ ٝؿتتِْ شتتْ أذتتاٙ اُصا٤ٗتتح كوتتاٍ إٕ هللا ٣تتأٓغى إٔ ذوتتغٟ

 "أؿاٍ هللا ٓؼاكرٚ ٝٓـلغذٚ ٝإٕ أٓر٠ ال ذن٤ن طُي "

شْ أذاٙ اُصاُصح كواٍ إٕ هللا ٣أٓغى إٔ ذوغٟء أٓري اُوغإٓ ػ٠ِ شالشتح أدتغف  كوتاٍ صت٠ِ هللا ػ٤ِتٚ 

 ِْ "أؿاٍ هللا ٓؼاكرٚ ٝٓـلغذٚ ٝإٕ أٓر٠ ال ذن٤ن طُي " ٝؿ

اُغاتؼح كواٍ إٕ هللا ٣أٓغى إٔ ذوغٟء أٓري اُوغإٓ ػ٠ِ ؿثؼح أدغف كأ٣ٔتا دتغف هتغ ٝا جاءٙ شْ 

 421عٝاٙ ٓـِْ  صاتٞا "أػ٤ِٚ كوض 

ٝكتت٠ عٝا٣تتح " هتتاٍ ٣تتا جثغ٣تتَ إٗتت٠ تؼصتتد إُتت٠ أٓتتح أ٤ٓتت٤ٖ ٓتتْٜ٘ اُؼجتتٞػ ٝاُشتت٤ز اٌُث٤تتغ ٝاُـتتالّ 

٥ٍح١  "اُوغإٓ أٗؼٍ ػ٠ِ ؿثؼح أدتغف إٕ ًراتاً هظ " هاٍ ٣ا ٓذٔض  ٣وغأجاع٣ح ٝاُغجَ اُظٟ ُْ ٝاُ

 2444حٗظ٧ٌَٛ 

٥ُدي ,ؿظ٤دخىح  ٟز٫٦دخ  حلخ  ٬ٗ٥ٔض ٬ٜٔ٬َ ٛٞ هللا ٥ُي ِٟٕ حَِٗ ٝ ر٤خ ؿ١ٌ٤ً حألكَى حٗٔزلش ٍهٜش ٥ط٬

 ٘د٤٬ٚ ٥أُدَإ٥ح ح٠ٗدخّ ر٤دخ ر٤دخ حٗظد٨ ٫ٔدَ هللا  ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓد٘ٚ ر٤د١ٌ ح٦ٗؿد١٦أٛلخد ح٠ٗز٨  َُأ

 ٤ٚ كٌ ٢ .َص  ٨٘ أ٠ٔٗظ٤ٚ ٤ٓ٥ٖ  ٬٘كظ٨ ؿ

٥ُددي حٗظددزْ  ٘دد٨ رلددٞ حٜٗددلخرش  ٘دد٨  ٤ددي ح٠ٗزدد٪ ٛدد٨٘ هللا  ٬٘دد٢ ٥ٓدد٘ٚ حهددظ ى رلددٞ  شاُصتتاً :

كدَى ًظد٨ٗ٦ ٛد٨٘ هللا  ٬٘د٢ ٥ٓد٘ٚ ٥ؿ١٦ حإ َحد ٤٬ًخ رٔزذ طليى حأل حٜٗٔ٘خص أ٥ ٫َ١ِش ٟ ٤ِخ أ٥

 كَى ٛٞ ٥ك٨ هللا .١ٌ٣ حأل أٝ ؿ٬ٜمحٗو ى ر٤٠٬ٚ ٥ر٬ٞ ٤ٗٚ 

ؿتٞعج اُلغهتإ كت٠  ؿٔؼد ٛشاّ تٖ د٤ٌْ تٖ دؼاّ ٣وغأ"  ع ٠ هللا ػ٘ٚ ٣وٍٞ ػٔغ تٖ اُشناب 

ػِتت٠ دتتغٝف ًص٤تتغج ُتتْ  د٤تتاج عؿتتٍٞ هللا صتت٠ِ هللا ػ٤ِتتٚ ٝؿتتِْ كاؿتترٔؼد ُوغاءذتتٚ كتتئطا ٛتتٞ ٣وتتغأ

درت٠ ؿتِْ كِثثرتٚ ٣وغئ٤ٜ٘ا عؿتٍٞ هللا صت٠ِ هللا ػ٤ِتٚ ٝؿتِْ كٌتضخ إؿتاٝعٙ كت٠ اُصتالج كرصتثغخ 

تغصائٚ كوِد ٖٓ أهغأى ٛظٙ اُـٞعج اُر٠ ؿتٔؼري ذوتغأ؟ هتاٍ أهغأ٤ٜٗتا عؿتٍٞ هللا كوِتد ًتظتد كتئٕ 

٤ٜٗا ػ٠ِ ؿ٤غ ٓا هغأخ . كاٗنِود تٚ أهٞصٙ إ٠ُ عؿتٍٞ هللا عؿٍٞ هللا ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝؿِْ هض أهغأ

صت٠ِ هللا ػ٤ِتٚ ٝؿتِْ دغٝف ُتْ ذوغئ٤ٜ٘تا كوتاٍ كوِد : إ٠ٗ ؿٔؼد ٛظا ٣وغأ تـٞعج اُلغهإ ػ٠ِ 
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عؿتٍٞ هللا " ًتظُي أٗؼُتد " كوتاٍ  أعؿِٚ اهغأ ٣ا ٛشاّ " كوغأ ػ٤ِٚ اُوغاءج اُرت٠ ؿتٔؼرٚ ٣وتغأ "

ٗؼُتد اظُي غأ٠ٗ كواٍ عؿٍٞ هللا ص٠ِ هللا ػ٤ِتٚ ٝؿتِْ ًتهإهغأ ٣ا ػٔغ كوغأخ اُوغاءج اُر٠ أشْ هاٍ 

   313ٛٔ٘ٚ  4882عٟ أٗؼٍ ػ٠ِ ؿثؼح أدغف كاهغ ٝا ٓا ذ٤ـغ ٓ٘ٚ " اُثشاإٕ ٛظا اُوغإٔ 

 ستالف اُر٘تٞعخ  ٜدَ ٥رظ٘دْ حٗظد٨ ُدَأ ر٤دخ ٣٘دخٙ ٣٥د٦ ٛدٞ ًخَِٗأٝ ِٟٕ رظ٘دْ حٗلد٥َى حٗظد٨ َُأر٤د

ُز٬٘ددش ٗددزلٞ هددظ ى ٫َ١ِددش ٟ ددَ ٓددٖ حٗظ٠دد٦ى ٤ٗـددخص حِٗزخثددٖ حٗلَر٬ددش ٥ ٛددٞ هللا ٤ٗدد١ٌ حألٛددش حط٬ٔدد٬َ

ٝ  ٜ٘د٦ح أٝ ٓدٖ حٗل٥َى حٗلَر٬ش  ٞ ه٣َ٬خ ٛٞ حِٗزخثٖ ً٘ٚ ٫لذ رل٤٠ٚ  ٨٘ رلدٞ َُحءطد٢ رلدي أ

 ًْٗ ٛٞ  ٠ي هللا .

٨٘ هللا  ٬٘د٢ حٗو٬ٌ٘ش حٗؼخٗدغ ٠٘ٗزد٪ ٛد ٨ٍٟ هللا  ٢٠  ؼٜخٝ َٛ ٗٚ ٫ٔٞ ٌْٓٗ ٨ً  ٤يحأل ٗٔٞ عاتؼاً :

 ٝ كدَى حٗٔدزلش ٥أٝ هللا ٟدِٕ حِٗد٥َٓ٘ٚ ك٬غ ىهٖ ٨ً حإٓ ٙ ٛٞ حٗلَد ٥حٗلـٚ ٜٛٞ ٗدٚ ٫ٌِد٢ حال

أٝ ك٢ًَ أٛدق ٛدٞ  ٧َ٫٥ت رل٠خ  ٨ً حَِٗحءس ٛش ًـلٖ رل٤٠ٚ ٫و ر٤خ ؿ٬ٜلخ  ط٬٤ٔ   ٥ٍكٜش رخأل

ًٔدٜل٤ٚ ًليع ر٬د٤٠ٚ ٛدَحء ٥ؿديحٕ  خ٬ٗ٥ْ ط٦٠  ٗليٙ  ٤ٜ٘ٚ أٝ حٗو ى ط٠خى ك٢ًَ ًٔخ٦ٟح ٫ ٦٠ٝ

ٓظ٘خٍ  ؼٜخٝ أٛدلخد حَٗٓد٦ٕ ٛد٨٘ هللا خك٫ٌٌش ًليع ٢٠ٛ ٛخ كيع ٛٞ اهزخ١ٍ أ٬َٛ حٜٗئ٬٠ٛٞ . ً

كال ذٌٕٞ كغهح ٝال ٣ٌٕٞ استرالف هِ٘تا ػ٠ِ ٓصذق ٝادض  ٗغٟ إٔ ٗجٔغ اُ٘اؽ ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ ًِخٕ " 

 "   ٗؼْ ٓا عأ٣د

    4/13رٞ كـَ حٌٗظق ١ ٥ٛلق ا٠ٓخى 11أهَؿ٢ أر٦ىح٥ى ٨ً حٜٜٗخكي 

ًٔظذ  ؼٜخٝ حٜٜٗلي ر٘ٔدخٝ ُد٫َٖ  د٦ىح  ألٛدٖ ط٠ِٗد٢  ٘د٨ كدَى ٥حكدي ٣٥دٌح ٛدٞ ًِد٢  ؼٜدخٝ 

 ٨ٍٟ هللا  ٢٠ . 

ؼٜدخٝ أكديع ُدَحءس ٛدٞ  ٠دي ٌٟٔد٢ أٙ ٣ٖ   ؟أ٫ٞ حٗظيهٖ حٗز٧َ٘ ح٧ٌٗ ط٦ٗ٦ِٝ  ٢٠ ك٘ـأٍ اُ٘صاعٟ

٣دٌح أٝ ط٦ِٗد٦ح ردٖ ٣د٨ حِٗدَحءس ًِ٘حٛدخ  رلي ؟٨٘ٛ هللا  ٬٘د٢ ٥ٓد٘ٚ ٨٣ حَِٗحءس حٗظ٨ أِٟٗض  ٨٘ ح٠ٗز٪

 ٨ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ ًِي ر ٖ ٗوزٔٚ .أِٟٗض  ٨٘ ح٠ٗز٪ ٛ٘حٗظ٨ 

٤ٚ  ديس ر٠ٜخ٧ٍ أ٣ُي٧ اٗد٨ ح٠ٜٗدخ٧ٍ ٛدٞ ٓظدخحٗوخَٓس ٗ٘ أٝ ٫وخىٍ ٨ٌ٬ٓ ٬ٛيحٝ ١ٌ٣ حٜٗلَٓش ٥ُزٖ 

 .ًَِحص ٛٞ حٗظيهٖ حٗز٧َ٘ ح٧ٌٗ حى ١٦  ٨٘ ح٬ٜٜ٘ٔٗٞ ًب٬ٗٔٚ 

 

ًإ ًص٤غٕٝ هض أسظٝا ترأ٤ُق هصتح كت٠ ا٥ٓتٞع أُر٤و٘تح ػ٘تضٗا ًٔتا ؿتِٜٔا إ٤ُ٘تا  " إط 1:  1ُٞها 

ك٤ِؾ أًرتة إ٤ُتي أ٣ٜتا اُؼؼ٣تؼ شتاٌُِِٝٔح عأ٣د أٗتا أ٣ضتاً إٔ  ٝسضآاً  اُظ٣ٖ ًاٗٞا ٓ٘ظ اُثضء ٓؼا٤٘٣ٖ

  "..... 

" ٦٫٦٤ًٟدق أٟد٢  إٔ أًرتة أٗاأ٣ضتاً عأ٣د رؤٝ ٣ٌح ٓ ٙ هللا ٦ٗ٥ُخ ٦ِ٫ٕ " ٌح ٫ِ م أ٠ٔٗش حِٗٔخ٢ٓ٥ ٤ً

٣٥ٌح ٥حٟدق ٗٔدٖ ٧ً " ٤ُ٘ا"ًٔا ؿِٜٔا إ ٦ِ٬ًٕ ٝأٗٚ ٣ٌرة ٖٓ ٓؤُلاخ أٓا٫ٚٓٔظذ ريحًم ٗو٨ٜ 

ٞ٬٠٬ .   

"  "ُتتغبأٗتتا ال ا ٫ِدد٦ٕ ردد٦ْٗ " ٥أٛددخ حٗزددخ٦ُٝ ًددؤ٦ُٕ ٤ٗددٚ 12:  1 ٝكتت٠ عؿتتاُح ًٞعٗصتتٞؽ األُٝتت٠

  ـ٬ذ أَٛ ٣ئالء ح٠ٜٗخ٧ٍ حَٗؿٖ ٫َٜف أٝ ٣ٌح ٬ْٗ ٓ ٙ هللا.

ٌُٝ٘٘ت٠  ك٤ِؾ ػ٘تضٟ أٓتغ ٓتٖ اُتغب كت٤ٜٖ ٧ح٦ِ٫ٌٍٕ ر٦ْٗ " ٥أٛخ حٗل 25:  ٨ً٥1 ٌْٟ حَٗٓخٗش 

 " أػن٠ عأ٣اً 

 ٦ِ٫ٕ ر٦ْٗ  3:  ٨ً٥3 ٍٓخٗش ٦ٍٟٓؼ٦ّ حٗؼخ٬ٟش  

 " سغ٣ٖ ُـد أهٍٞ ػ٠ِ ؿث٤َ األٓغ تَ تاجرٜاص آ "

 ٦ِ٫ٕ  12:  3حَٗٓخٗش ٨ً٥ ٌْٟ 

 " أػن٠ عأ٣اً ك٠ ٛظا أ٣ضاً  " ٨ٔٗ طٔظو٦٠ح أٟظٚ ر١ٌَِ

 " ٤ُرٌْ ذذرِٕٔٞ ؿثاٝذ٠ ه٤ِالً تَ أٗرْ ٓذر٦ِ٫٠ِٕٔ ر٦ْٗ "  1:  ٨ً٥11 ٌْٟ حَٗٓخٗش  

 أ٤٫خ ح٠ٜٗخ٧ٍ ٨ً ٣ٌحح٦ٗك٨؟؟؟ٟظٚ ُخث٦٘ٝ  ٛخًح أ 
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ُز٨ٟ٦٘ ٥ٗدد٦ ٓوزدد٨ زدد٨ ٥اال ًددخهخ  ال ٫ ددٞ أكددي أٟدد٨ ٫ِدد٦ٕ "أُدد٦ٕ أ٠٫دد 16:  ٥11ًدد٨ ٌٟددْ حَٗٓددخٗش 

٣٥دٖ هللا رٖ ٓؤ٢ٟ ًد٨ هزدخ٥س "ٝاُظٟ أذٌِْ تٚ ُـد أذٌِْ تٚ تذـة اُغب  11ألًظوَ أٟخ أ٠٫خ  ٬ُ٘   

 !!!٫َٖٓ ح٨ٗ حٗزَ٘ ٦ٍٕٓ هز٨

صتتٞترْ ؿتتٜٔاً ٗذتتٞ ٝٛتتظا ًص٤تتغ جتتضاً ك٤ِتترٌْ ذؼغكتتٕٞ هتتضعًْ , ٝاػِٔتتٞا أ٣ٜتتا اُ٘صتتاعٟ إٌٗتتْ ٓتتا  

  ٓاً ٝدغاتاً . أُـ٤ِٖٔ إال ٝداع ػ٤ٌِْ ؿٜا

 

 

 "اُشثٜح اُغاتؼح"
 

٣ذٌٜٔتا ٓتٖ  تتٖ ٓـتؼٞصاهاُٞا : اسرِق اُصذاتح ك٠ أُؼٞطذ٤ٖ ٛتَ ٛٔتا ٓتٖ اُوتغإٓ أّ ال؟ كٌتإ 

 " ك٤ٚ ٓا ٤ُؾ ٓ٘ٚ أُصادق ٣ٝوٍٞ " إٜٗا ٤ُـد ٖٓ اُوغإٓ كال ذجؼِٞا

  :اُغص ػ٠ِ طُي

 أ٥ال  ر٤ٌح حٗلي٫غ : أريأ اٝالً :

ٗدٚ ٫دَ  ح٬٘ٗ٘دش٣تاخ أٗؼُتد أُتْ ذتغ آ ٛد٨٘ هللا  ٬٘د٢ ٥ٓد٘ٚ ُدخٕ ٗد٢ "هللا  أٝ ٦ٍٕٓ ٞ  ِزش رٞ  خَٛ  

   314" ٥ٍح١ ٛٔ٘ٚ  تغب اُ٘اؽ هَ أػٞط" ٥" هَ أػٞط تغب اُلِن  ٛؼ٤٘ٞ ٢ُ "

هغاءذٜٔتا  ذلٞذتي إٔ اُ٘ث٢ ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝؿِْ هاٍ ُٚ إٕ اؿرنؼد أال"  ٨ً٥1342 ٥ٍح٫ش كزخٝ 

   " ك٠ صالج كاكؼَ

ٝ ٥ د٬ٞ آٛدٞ حٗـد ٦ٍٕٓ هللا ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ ٫ظلد٦ً ٝ" ٓخي حٗوي٧ٍ ُخٕ :  ٞ أر٨ ٓل٬ٝأ٣ضاً 

 ر٤ٜخ ٥طَّ ٛخ ٧٦ٓ ًْٗ " أهٌكِٔا ٗؼُد أُؼٞطذإ  حألْٟ

   3511, رٞ ٛخؿ٢  5444, ح٠ٗٔخث٨  ٥ٍ2253ح١ حٗظ٧ٌَٛ  

 أ٠٫خ. . ٥أ٫ُي ٥حٗلٜخُخص حٗظ٨ ُ ٜظ٣٦ٜخ ًؤظٞ ٣ٌح ٓخ٨ً أٝ طوَّ حأل٠ٔٗش رٜؼٖ ١ٌ٣ حٗـ٤خالص

ٛٔدل٦ى ٛدٞ أٝ حٜٗلد٦ًط٬ٞ ٥حٙ  ردٞ "٥ٖٓ ٛخ ٧٥ٍ  ٞ 13/  1ُخٕ أر٦ٛلٜي رٞ كِٙ حإكٔخٙ  شا٤ٗاً:

٥اٟٜدخ ٛدلض  ٠د٢ ُدَحءس  خٛدٚ  دٞ ٍُ ردٞ  كٌتظب ٓٞ تٞع ال ٣صتخحَِٗ ٝ ٗٚ طٔٞ ٨ً ٜٛدل٢ٌ 

 كز٬ٖ  ٞ ٛٔل٦ى ٤٬ً٥خ أٙ حَِٗ ٝ ٥حٜٗل٦ًطخٝ " 

 ٓ٘ٚ ٨٘ٛ ر٤خ .٨ً٥ ٠ٓٞ أر٨ ىح٥ى أٝ ح٠ٗز٪ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ شاُصاً :

 ٞ  ِزش رٞ  خَٛ ُخٕ ٠ٓض أ٦ُى رَٓد٦ٕ هللا ٛد٨٘ هللا  ٬٘د٢ ٥ٓد٘ٚ ٟخُظد٢ ًد٨ حٗٔدٌَ ًِدخٕ ٗد٨ " ٫دخ  

"  أػتٞط تتغب اُ٘تاؽ هتَ" ٥"  هَ أػٞط تغب اُلِن ِزش أال أ ْٜ٘ ه٬َ ٦ٍٓط٬ٞ َُثظخ ؟ ًل٨٠ٜ٘ " 

٠٘ٗدخّ ًٜ٘دخ ًدَم  خ ؿيح  ًٜ٘خ ِٟٕ ٜٗ س حٜٗزق ٛد٨٘ ر٤دخ ٛد س حٜٗدزقًٜ٘ٚ ٨َٟ٫ ٍَٓص ر٤ :ُخٕ

٥ٍح١  "٬ٓدددي ٍأ٫ظدددْ ؟ ش ِزدددحٗظٌدددض اٗددد٨ ًِدددخٕ ٫خٍٓددد٦ٕ هللا ٛددد٨٘ هللا  ٬٘ددد٢ ٥ٓددد٘ٚ ٛدددٞ حٜٗددد س 

  ٛلل٢ حألٗزخ٨ٟ ٍك٢ٜ هللا 1462أر٦ىح٥ى

  352/  3ُخٕ ح٧٥٦٠ٗ ٨ً َٗف ح٤ٌٗد  اً :عاتؼ

ِٟدٖ  حٜٗل٦ًط٬ٞ ٥حٌٗخطلش ٛدٞ حِٗدَ ٝ ٥أٝ ٛدٞ ؿلدي ٗد٬جخ  ٤٠ٛدخ ٌٓدَ ٥ٛدخ " أؿٜم ح٦ٜٜ٘ٔٗٝ  ٨٘ أٝ 

 رٞ ٛٔل٦ى رخ١ٖ ٬ْٗ رٜل٬ق  ٢٠ " ح ٞ 

٫َ١ِدخ  " طٔدلٜخثش ٥ػ٠ٜد٦ٝ  142/  1رٞ حٗـ٧ٍِ ٨ً " ح٠َٗ٘ ٨ً حِٗدَحءص حٗل٘دَ " حُخٕ  سآـاً :

 ر٨ رٞ ٓلذ ٥أر٨ ٫َ٣َس ٥ه٣َ٬ٜخ " حٜٗلخرش ٓلؼٜخٝ ٥أ ؿ٘شرٞ ٛٔل٦ى ٥أح٠ٔٛيح  ا٨ٗ 

٥ٜٓديح  ٬ٖ ٣٥ٌح ح٧ٌٗ ٫ـل٘ٔٚ ٓظ٦ٜط٦ٝ كٔيح  أٝ حَِٗ ٝ ٦ِ٠ٕٛ ا٠٬ٗخ ِٟٖ حٗظ٦حطَ ؿ٬   رلي ؿ ؿاصؿاً :

 ديى٣ٚ اال هللا ػدٚ ِٟدٖ  د٤٠ٚ أٟدلخ٤ًٚ  ديىح  اٗد٨ ٠ٛ٦٫دخ ٣دٌح  ًِي كٜ٘د٢ ٛدٞ حٜٗدلخرش ٛدٞ ال ٫لٜد٨

ًد٨ ُد٦ٗٔٚ ٗد٦ ٓد٠ٜ٘خ ٗٔدٚ  ٣دٌحًَ حٜٗلخرش  ٨٘ ح٠ٗٚ حَِٗ ٨ٟ كـش ال ٫ِيف ٤٬ًدخ ٛوخٌٗدش ٥حكدي حًظ٦

 ٣ٌح حٗٔ ٙ ٥حٌٗٔد ك٬٘ش ٛٞ ال ك٬٘ش ٢ٗ . ٌٓد  ٔل٦ى ٥ُي ٥ٟل٠خ ٖٗٔ ٧ً رَٜ ٥ر٬َٜسرٞ ٛح
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 –٥كخٗدخ١ ٍٟد٨ هللا  ٠د٢  –رٞ ٛٔل٦ى ِٟٖ أ٢ٟ ٛؼ   ُخٕ ربٟٔخٍ حِٗدَ ٝ ٓ٘د٢ ح٦ٗ٥ ٠ٜ٘ٓخ أٝ  ؿاتؼاً :

ٛدد٨٘ هللا  ٬٘دد٢ ٥ٓدد٘ٚ  ٘دد٨ ح٠ٗزدد٪  -أ٧ حٜٗلدد٦ًط٬ٞ -ظ٠ددخ ٤ٗ٥ِٟددخػزٜٗددخ ُدديف ٣ددٌح ًدد٨ حِٗددَ ٝ رلددي أٝ أ

 ٥َُحءط٢ ٤ٗخ ٨ً حٜٗ س .

 

 

 ٓـحاُشثٜح اُشا
 

٤ًتق ٝاإل تالٍ  ,هاُٞا : أذ٠ اُوغإٓ تتأٌُ٘غ ٓتٖ اُوتٍٞ دت٤ٖ طًتغخ أ٣اذتٚ إٔ هللا ٣ضتَ ٓتٖ ٣شتاء

أ تِْٜ ٝدجتة ػتْٜ٘  ػَٔ ٓش٤ٖ ك٤ٌق ٣٘ـثٚ اُوغإٓ إ٠ُ هللا ػؼٝجَ ٤ًٝق ٣ؼظب هللا ت٘اعٙ ٖٓ

 ؟  ٛضا٣رٚ

  :اُغص ػ٠ِ طُي

٨ٗ ٥ُدي َ رخهلل ٥حٗٔذ ٗد٢ ٓدزلخ٢ٟ ٥طلدخهَ ٛٞ ٫ظٔ٘ٚ  ٞ ط٢٫ِ٠ هللا ٥ٓظخرٔٚ ٛ٘ل٦ٝ رخٌٗٔأٟظٚ   أٝالً :

 ك٠ ًرات٘آظخر٤ٚ حٜٗي ٦ ِٛيٓخ  . ًَٟٓخ ٌٛخص ا٢ٗ ح٠ٜٗخ٧ٍ ٛٞ

 ٠ٗ٥ٌَٓ ٠٣خ رلٞ حالٛؼ٘ش.." ٤ُؾ ٖٓ اُوضاؿح ك٠ ش٠ء"

 -الرب:قدس الكنٌسة وكٌف ٌصف الكتاب الم هصفلننظر كٌف ت   تعال   

      .«اي ااتَحيَم نولم اتمهاا..اي وعاَممَاَُاام كولاللصبْي االينولم اتمهاثم  يةاا»ا22:  2لوقا  -1

قامنالباهاا؟ايحا ادااللكفا سَايكوناعَّاطبعا ًاا ل اللمْ وناللذأاقَعولاكك اقَعةاكناذكامهاونكاك ارنيلااماَذلالْل
ا:للمصيبةاللعَم 
اَابعةانيا ااةتكونا َ اوولدتاذكملًااةذلانقبَّهاللممنإَو اق ئ ا:اكُااكََّاللمب اا» 6-1:12سفر الالوٌٌن 

 .«َبوعينان ث اتكونا َ ةانناولدتاإوا

اوقعاا َاااامالاامانعماا لكَاباا  كَا؟اللك اا باللمقاادساتعااها)كااميَاعَّيحاا الل اا ا(ا َ ااةا اب ل اا لمَااذلاللعاا راَياا نرن
نا)للحكااَاياادوراكاا اعَّ اا (ااااإذلاك  ااها َ ااةاب اابعاللااوتدةااكااذللاللِعَّهااةاَلا تعَّاا َاللم اايياعَّياا الل اا اا َ اا

   ل اهللاننايكو  اكذللوااتكونا َ ةاواَواللمولود...

اا َ َ ه ٍه اا ااْتْ َمم ََف ه امَماا أ َِ َ ْ ااَتخه َِ َ ِه َممم ََ اال َمم َِ ََا ِب اا
اه َم َ ٍه اا ْمَمم َ ماا ِه َإِمَماالَهَْماا ٍَ قْاهْااا ٌَ َ ٍه َإم ِه مم لََااهم اابم أ َِ      َااورها

ا4للكحفا:
ااا:اناللكميَاماللقمآربك اعزاوتهاام للذأاق ُاايحونك ايالَّم يياعَّي الل  اا  ِاللفَاال اَذلالل عَاإ َمال
ََِ ٌَ ََمته ٍْ ٌَسىَا ه َم ٌْحَ َاههَمسم ْْ ْم َاسه ْْ نه امَم بَمم َِ َ م ْتكم ٌَْ شِّ ََ ََّللاَّ ٍَّ َإم ِْ ٌَ لََمته ٌَ َ ْ َِ َم َاههَمََل ََقلهَخم لََإمبه ٌَ نه لَ مًَاهدُّ َاجمٌمأ

ٍََ َاههْمَقتَّ مٌ ٍَ َتةمََامم َ م ا74آُاعمملن:اَََاامه
  وقال تبارك وتعالى فً حق مرٌم :

َ ٌَََاإمبه ََمته ل ٌَ َ *َ ٍَ ٌ َاههَعلهَمم َنمَسلءم اَى ََ َ َطَفلكم ََااصه ََاَطمََّتكم َطَفلكم َاصه َ ََّللاَّ ٍَّ َإم ِْ ٌَ ََمته ل ٌَ َ  ْ َِ َم َاههَمََل ََِْقلهَخم
َ ٍَ ٌ عم ِم ا ًََمَعَاهتَّ عم َِ يََااته ْجدم ََااسه ْنفمًَهمَت ِّكم 77ا–ا7٤آُاعمملن:اََََاقه

الهلل ااُو اََّاقا ُاَر  ثاوذكااماكااكحَاكااميَاثَاااتإ ا أاهاكااناللكَاُمااكَاتاا ُاكثياماولااَايَاناللمَاكاااهَاُمااكَاا»ااصااَّ الهللاعَّياا اَو
اك فتاعَّي .ا«بكهاعمملنا
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 مَّااالاوللثااادييناللَّاااذينااللاااذأاطاااوب الَّااابَنالااا اراعاااهالكااامنةاصاااوتح اكاااناللَمااا اوق لاااه»ا 21:11لوقاااا  -2
 ؟ ل اللم ي اماَذلالْلاَك ارنيك«اام  حُاعَا َارَا

 ؟كهاكناك عايدي  اماإل اياَك ارنيك«اكميَليَاَذلاَواللكَ رابنان» 3:6مرقس  -3

اما:َاةَّهااماَذلاللعدداَ َداا  حولوات كها«اليَاَذلالبناللكَ رن»اا55:13متى 
الليحوداإ فاللكَ راز  ل  ان حَايثب وناقُو لهللاعَّا ااةُالعكَاا-ا؟وناَذلم اقِااكيفاتُاابمميَابناز  اَل حَاايقولونايَو
 .ا-ذبينا كلل

 احً اايمكاعاتَااامللم ااإل اي ععاكنامك ارنيلاا«ااَََّاعَّي اا ح ًاداي وعاتَاتَاوا»ا15-14:13ٌوحنا  -7
 .ا-ي ليهاللقواايعقَّوناا-

اوَلاوامباايقولوناَ َا كهاويَا   نايَات أالبنالْل»ا13:11 ىمت -5  رينا هالَّعَااعٌاِحايعاِماماكُامَاذلاإ  ا نانكاُو
ُْا َْاامك ارنيلاا«ااهَ ولل اوأ؟اكحعاَلصدق أالل امورتِامُاَذلالْلل الل

تك ابولاإليا اَاذهااحامكناذلالاونلامناكاناننطَانَااعَّي الل ا اااإناللم يياعي  ابناكميَا-لعكةالهللاعَّ اللَ لمينا
انكمكَاامٌابلَلك ذيعاوَوا َا ُو   عناكهاذلل.اهٌازهاكاَااحواكُااة الهللاب لَم لَر

ااموا»ا 35:1مرقس  -6 َِ اكو ا اا لاإمجاوكضا اللصب حاب كملًاتدلًاق ااو اَكا ارنيكا«اَكا خاموكا نايصاَّا أٍاَِ
ل اكاناك  اهاقبَّ ا اوَكا خاإوااماَّمناك نايصَّا إذلاك ناإلحاَ ُانريداننانوااة؟للعب داامصاَِّْا اللمُالَذلالْلاما

 .ا داناللم يياك ناتايعبداإتالهللاللول دالَلنتبينااةكول  اكثيما

ميناا» 24: 11 تااىم -1 مينا..اقاا لوااُمكااَُكَعََّاانكاا ايااواماللاا ابَاامساوقاا لواإتقاادااللااذيناي ِااذوناللاادَر الللاادَر
ا.ااةيدا اللضميباأَذلالْلل اللمَّْصاللذامااَك ارنيك«ابَّ 

عاديَااإلحا اونانيحا اللكصا ر كيفاتعبد«اا.اكم انَم اُنِدينُا لي)ًاامنناناعهاكنا ف ارن  اتانقد»ا4::7يو ك اا-6
ًملااحااواكماا اقاا ُاكماا اَي اام ا.ااحااواكاا اعَّياا اإتاللااب  اتايمَّاالا فًعاا اوتاَ ااايعَياا اناا قاادالل اا اتإإذااةللقاادرا

              اايُدينابمعك ايُابَاََّغا.

بانالل ام أاوتاالتامللاذينااااةح ان داوتاللم ئكاباعََّا ايَااةونك اذللالليوااوتَّلالل  عا»ا7٤:17كمقَاا-9
اااةتايعَّااَاك اا اتقااوااللقي كاااأَااذلالْللاا اللااذامااااَكاا ارنيكااا«باإتالآل ن اا اتااةقااللمَّْوااةو ا ف اا اب لم ئكاا َو

تحاا دا ب)ات اام ااملل اااةللف َااداةللكصاامل ياةللعقيااداهإبَاا ُاَااذاميعَّمحاا ا..ابااهاإناَااذلالتصااح حاكاا ناتاادلًاااا
الك ناعَّمح ا.اَكعحاإذالواك ناك حدلًا(اق  يَاَلل
اكَامالاَمةاتايناكانابعياداعَّيحا اور ا.ا اتا عكيالل ادالما اِامجاكانابياهاعاموااا» 14-13:11مرقس  - 11

 ا.ا«يَداايح الي) اَل  الَايكناوقهاتينالَاإليح لي) ااَّم ات أاوت أالعَّ ايَداايح 

الل كاأَذلالْلل اللذامااَك ارنيك اا؟اةتايعمنااصُو
َهاَّهاعَاتاَا»ا 2:2العبرانٌن  ةرسال -11 ا.«لَاب ا كم اتاة عَالل

     ؟اي عََّاكنانَِ أهاأل اللذْلَذلالامااَيكرنك اااا
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 .«للََّيهاإل الَلردناإل ايو ك اليع مداكك اات أاي وعاكنا)ذٍا يكَاا» 13: 3متى  -12

 ا؟اوباكناذ وب  ُاياَااألْلل اللذَذلاامااَك ارنيك

 

ا.«ات عانِيملًااةًاونربعيناليَّاابعداك اص اانربعينا ح رلًاا» 2:4متى  -13
اكف ا  ًتا.يح اللكص ر ااولانبينتاا؟ااَّمناك نايصواالْلل اةا،للصي ااعب دا..ون  انَ ُ

احا اللم ايياكان الكا اني اقا ئَّيناتكبهااوهامُاََاِمينالَاآوااهوامُاكَالَاواا وتحاماالواقُاصَابَاا)ذٍا يكَاا» 62 - 61: 26متى  -14
ااا«لابَامَا َا

ا«.و  امُاَِاََّاوك  واياَا»اا2-1:13ٌوحنا 
 ااواللَََّا  اكناللضمباولل عاَانيح اللكص ر إلحكاولندرك

وكثاهاالا اللاذبيإَايتااةذلاكثاهالا ك نايقمنهااك ناَاااأونك ااصهاللك  باللذ»ا 32: 2أعمال الرسل  - 15
َُااأللذاص كهانك ااِمون ا.ا«هاَكذلالَايف ياا هاز اي

ٍُاا؟ ك  ا اِامون.اصاوروناللم ايياعَّيا الل ا اتل اَذلاللحاداإا-العكةالهللاعَّ اللك امين او ااَاهاَاذلايَّياتابَم
ٍَا انيح اللكصا ر الاللحولنبحذاون تماالَا ًا.عبدوناِمواياةوللككي اللكص ر اذنإا.لح ًاإتَعَّوهااننانعااض ًااكمي
 ا؟

كاا ا«اماتمك كااالماا املحااإامصاامخاي ااوعابصااوتاعَاايَاقاا ئ اإلحاااةلل  َااعاةلل اا عامواااا» 34:15ماارقس  -16
ا اا؟إذلاك ناإل ااَّمناوعَّ اكنايك د ي   يثا؟ااأَذلالْلل اللذامرنيلاا
ضاماولمانايح اأَاذلالْللا اللاذاماااَكا ارنيكا«اااصمخابصوتاعَايَاونَاََّاللاموح»ا 31:  15مرقس  –11
اكناق ُاب فميتالَلاةوللككي ا. َارو َا َِّايُا اقه.مهاااَاامَاوَ ا،فميَاكَا  ِاقَاتقُو
 .«ني ح الَلِ به أامولاولَكَاالوابُامَاح الَلصح باوللَاَّولاني اكُا»ا 1:5نشاد سفر اإل –12 

امتعصاا االانَياا انااتُاتدخاَااهالاا الاامباللْماامان ااهاوزوت االاونواإلحاالاياادعوخا؟اإاَانيحاا اللكصاا ر كاا ارنيكاا
ااقاادسبااهاإناللك اا باللما..ات.ارباال اكعَاازاننايقااُو اماب)ااماِماام اعَّحاا اللم اايياعَّياا الل اا االَّكاا ساَاااةنُو

اا                ن:اآللقماامولهللايقُو

ٍَم َطل ٌه َاهشَّ َملم ََ َ ٍه ٌسَمم جه َتم ِْ َِ َزه َصلْبََااْله َنه ََااْله ْت سم ٌه ََااههَم ْت َاههَ مه َمل َإمنَّ َآََمْناا ٍَ ٌ َاهَّبم َمل ٌُّ َ َ ل َفنمْ ا ٌََُْ ََ لجه

ٍََ امْحا َْففه ِه ِْ اا:9للم ئدة:اَََهََعاَّ
ََا»اا65:12  سفر مزامٌر - 13 ٍَا يقَاا  ا«.للْمماكعيطاكناكَب رٍاااظاللمباكك ئ

ا؟ب اون  اَكيمانليَاَذلاللك  باللذأات  مانل انناتصفولارباللع لميناإإل اَذلاوصهابكَاللكفما
ااااااماذلاالالليااواايحَّااتا»ا21:1شااعٌا  إساافر  -21 ولااعماللاامتَّيناا..اااماعبااماللكحااماةما اا  تَاكُاا لل اايدابمَو

ا.«يض انويكزعاللَّحيةا
كاناللممكاناواا اولحي ا ابماوساك ا  تماولايَا  ا اكَّكا يااماَذلاللمباللذأايحَّتارنَ اولعمارتَّاَيكنك ارا
ا؟اعبدو  انيح اللكص ر .ااحهاَذلاك اتَااة تَاحَالِااِذهننايكونان
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ااااا رِاحَاَااااايتأاَااااايُا» 14:11سااااافر روٌاااااا ٌوحناااااا  -21 َْ ربااااا باي َّااااابحَاَل ااااا اربالَلامونُابوناللْاااااموناولل
ا«االلمَّوخاوكَّل
اا؟اةللككي اام  اماذلوبم ا؟ا ا بَاللبَاامابم ذلا  ما ِموااَكب اإذلاك نارَا؟ ا ااَذلاللكَااماايح اللكص ر َانك ارنيك
انعم .ا بعص اتَااَكف ك
«او اهابيككا ااصا رات ادلًااةاوللكَّمالهللاة..اوك ناللكَّماةللبدأاك ناللكَّماموا»اا2 -4:13سفر هوشع  -22
اااا؟كهاإ   ننااك ذلاقيهاعاول َمالبيكك اا     إعك ان  اص راي
اامتكفاااةكاا اللاامغَاكااناوتااودا صااوصاكثيااماا؟اَااهاَااذلايَّيااتاباا هلل«ااة  اا ناركاالْل»اا2:  25ٌااوب أساافر  -23

ااا.«ايكدااا   نإبنال   ناايكذباوتاإليَالهللاا»ا13:23 سفر عددْلل اكثهالاتَ د
  اا ناقاادااإان اا واامتََّبااونانناتق َّااو ناكَالآلولكااكها»اا41:2ٌوحنااا ا   اا  ًاإكاا اعي اا اعَّياا الل اا اااقااداكاا نان

ا.«َمع اكنالهللاأكَّمكَاب لحتاللذ
اكااناعكاادالهللاوَااذهاللحَاللم اايياننااماااامنظاانانناَااذلاكاا نالاا ا ااُو عماحاا ااةيقااقِاعَّياا الل اا ااكاا اَااواإتاَر

ا»ا:القا لواادليَّاما ياوزاةََّكامااكق تالدروانصكَّح اواااة انََّمهاللككي  ََّ ملاعكدكإام ََّيكيوناالْلاةللق  َو
ا.ل اربلإكناكعحَاولرت ا«اادليهاعَّ اذللا  اإل اَل  اتنللم يياامع قدولاايتايَّزاالكص ر الليوااننا

اتََّاَلتَّكا اَل ا اكك اوباكَّعاوناكاهاكاناعُااةذاصا رالعكاإللكا كوسااةا دل  اكانالعكالللم ييا»ا13:3 ةغالطٌ -24
ا.«اةعَّ اِ ب

ا اا داإامااااةوبااولَاَااذلاصاا  عاللياادالَلولاا اولَلِيااماا؟بااولَاوَااواي ااعاللم اايياب  اا اكَّعااونامكاا ارنياالااااا
ا.اةللم يحي

كا اا«لحالاإاللامبالب ركاياضابمبا اولكاناَلِيالاتاتقامضابمبا الامقمِاتُامالألتكب»ا 21: 23 ةسفر التثنٌ -25
اق ُالهللاتع ل :اا؟ل ايحضاعَّ اللمب إامااَرنيك

ل ٌٍََََ امْحا َْففه ِه ِْ ََهََعاَّ قْااََّللاَّ ََاافَّ َف أ ََ َعل ألَْمَضل َ لَ َضه اْااَاهتِّ ِْ ََفأه َِ َآََمْنااَ ٍَ ٌ َملَاهَّبم ٌُّ َ َََ
  آلََمتاٍََ
 

انك »اا6:1َفماكيْ اا-٤3 لا اكا رنيكَااا الْل.ا«انصك ا حيًب اكبكا تا اوعمي     ايًاامكنانتهاذللان وحاونولُو
 ؟للذ ايولُو

ارباَيا ننرا،اا«للذأااامانقصا اتامعاكصامامالَّذب بافَاصَاناللمبايُانذللالليوااامايكونااو»اا16:3ا ألعيإا-٤6
ام؟وَوايصفاللكص ر 

تزعماونان ا اكاانااك ا بااامااَاهاَاذهاصاف تا؟اَاهاَاذهاصاف تاتَّيااتابَا ُالهللااموإلا اَكا انَا ُاكاها صاامل ا
عاازاوتااهالاا اصااف تاللكماا ُاوصااف تانالهللاإاااا،َااهالهللاي ااعا ف اا اويضاا ا ف اا ابحااذلالل كقاايصا،لهللااعكااد

ذواللَاا ُاولْلكااملااَاابح   اوتعاا ل اعماا اا ااديم ثَّاا انن ااداوتاا ُاحُا اابِاَاابح   اتايُااُللَماا ُاوصااف تاللَاا 
اللَ لموناعَّوًاقُاياَا ااا.عناكها قصاهُازهاكاَالااحواللقدوساللمُاكبيمًالااُو

ا
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ا
ََاا بم ٌه َاههَغ ِْ لهم ََ َْهَاَ َِّ َإم َْ َإمهَ َِ يَ َْاهَّبم َْهَاَْهَاََّللاَّ َِّ َإم َْ َإمهَ َِ يَ َْاهَّبم َ*َْهَاََّللاَّ ِْ حمٌ َاهتَّ ٍْ َم حه َْهَاَاهتَّ َملَدةم هشَّ

ٌْشَه َ ل مَّ ََ َ م ََّللاَّ ٍَ َحل َْس ه ْت ِّ َِ َاههْمَف لْت َاههَج َّ ٌْز َاههَعزم ٍْ مم ٌه َاههْمَم ٍْ مم َاههْمؤه ِْ ََل اْسَاهسَّ َاههقْدُّ َْاههَمامْك ََّللاَّ َ*َْهَا ٍَ ا ِْ تم
ئَْ َاههَ لتم ٌْزََاههَ لهمْق َاههَعزم ََاْهَا ضم َته ََااْله َملَااخم َاهسَّ َ مً ََمل ْْ َهَ ْح ٌَْس ِّ َ َنى َاههْحسه َملْء َسه َاْله ْْ َهَ ْت اههْمَصاِّ

َِْ ٌ ِم اللح مساتةََاههَح
الَميا اللم اَّميناللاكمولاربكاَاللاذن األلْياماللاذالَّكا سااولمكاتتعَّكاَاك اَّميناغياما ا ليناوتاكضاَّيناوااأقاُو
ا(من األمر شئ ًلٌس ل)اةوكَّماَََاإلي اوإي كوااي اولدعاَن  
انعود للرد على الشبهة. 

ٟٔٚ طل٦ٜ٘ٝ ٜٓخ ٫ل٘ٚ ٖٓ  ي٥ ٗإلٓ ٙ أ٢ٟ ال ٦٫ؿي ٓظخد حٛظيف هللا ٥ُي٢ٓ ٥  ٜد٢ رٜؼدٖ ٛدخ ا شا٤ٗاً :

خ ٟئٛٞ أ٠٫خ  أ٢ٟ ٛخ ٛٞ ًلٖ كٔٞ أ٥ ُز٬ق ٫ـ٧َ ٨ً ١ٌ٣ حٗي٬ٟخ اال ٣٥د٦ ٠ٟـي ٨ً حَِٗ ٝ ح٫َٔٗٚ ٠ٔٗ٥

 ٨٘ ٣ٌح حٗٔد٦ٝ ًد ٍد ٓد٦ح١ ٥ٓدٖ ٛدخ ًخ٦ٜٜ٘ٔٗٝ ٫ئ٦٠ٛٝ أٝ هللا ٦٣ ح٬٤ٜٜٗٞ ٥حُم ر٬ٜ٘جش ٥اٍحىط٢ 

حألُٗدد٨ ً٘ددٞ ٫لٜدد٨ هللا أ٫٥ ددخى االربٍحىطدد٢  ٦ٝ ٛددٞ ه٬ددَ ٥ٗددَ ًبٟٜددخ ٫ِددم ٥ًددَ ُددي٫١ٍـد٧َ ًدد٨ حٗٔدد

حٜٗـد٦ّ حٗد٫ٌٞ ٥ ٢ٜ٘ ٦٣٥ طلخ٨ٗ ٥كي١ ى٥ٝ ٦ٓح١ هخَٗ حٗو٬َ ٥حَٗ٘ ًخٜٗٔد٦ٜ٘ٝ ال ٦ِ٫ٗد٦ٝ رِد٦ٕ 

 هَ َٗ٘٘ . ٗ٘و٬َ ٥  هخِٗخ   ٦ٔ٘ٗٝ هخ٬ِٗٞ ًـل٦٘ح   ٞ ح٠ِٗخثٚٚ ٦٣ِ٠٫ٝ هللاُ ٦ٜحأ٤ٟ

" حٗ٘دَ ًد٨  س٤تغ ٝشتغ٦ُٗد٢ "  425ٛـدـ  تتٖ اُؼص٤ٔ٤ت٤ٖ كت٠ شتغح اُؼو٤تضج اُٞؿتن٤حاهاٍ اُؼالٓح 

حِٗيٍ ٛخ ٫ ثٚ ١ز٬لش حإٟٔخٝ رل٬غ ٫لٜٖ ٢ٗ ر٢ أ٢٫ً أ٥ ٍَٟ . ٥حٗو٬َ ٛدخ٫ ثٚ  ١ز٬لدش رل٬دغ ٗد٢ 

ٗدَح   ْ ٛٞ هللا  ِ ٥ؿٖ . ٥ٗٔدٞ اٝ ٬ُدٖ ٬ٓدي ٫ِدخٕ اٝ ًد٨ ُديٍ هللار٢ ه٬َأ٥حٍط٬خف ٥ٍ٥َٓ٥ٖٓ ًٗ

 "  إ٤ُي ؾٝاُشغ ٨٘ٛ٤ُ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ "٥ُي ُخٕ ح٠ٗز٪ 

 : كاُجٞاب ػ٠ِ طُي

٢ٗ ٢٠ٔٗ رخ ظزخٍ حِٜٗي٥ٍ ٢ٗ ألٝ ٗي٠٫خ ُيٍح  ٦٣ حٗظِي٫َ أٝ ٫ِخٕ حَٗ٘ ٨ً حِٗيٍ ٬ْٗ رخ ظزخٍ طِي٫َ هللا  

٥اٍحىس ٥ٛدَحىح  ًزخ ظزدخٍ طِدي٫َ هللا ٗد٢ ٗد٬ْ ر٘دَ ردٖ ٣د٦ ه٬دَ  ٥ٛو٦ُ٘دخ٥ِٛي٥ٍح  ٜٓخ أٝ ٠٣خّ هِ٘دخ  

اٛدخ ه٬دَ ٥اٛدخ ٥ٍ ِدي٫٥ئ٢٫ً ١َ٠٫٥ ٗٔٞ رخ ظزخٍ حِٜٗدي٥ٍ ٠ًِد٦ٕ حٜٗ حإٟٔخٝكظ٨ ٥اٝ ٓخٝ ال ٫ ثٚ 

 ر٢ حِٜٗي٥ٍ ه١َ٬ ١َٗ٥ .  َٗ ًخِٗيٍ ه١َ٬ ١َٗ٥ ٫َحى

ََه  ْ  النَّيا ِ  َأْييِد  َكَسيَب ْ  ِبَميا َواْلَبْحيرِ  اْلَبر   ِف  اْلَفَساد   َظَهرَ ٠ٟ٥َد ٤ٌٗح ٛؼ   ٨ً ٢ٗ٦ُ طلخ٨ٗ " ي ِِ  ِلي ي
 ح٥َٗٙ  ٦ٍٓس (84) "َيْرِجع و َ  َلَعمَّه  ْ  َعِمم وا الَِِّ  َبْعَض 

زز٢  ٜدٖ ٓدحٗوخ٫دش ٠ٛد٢ ًخٌٗٔدخى ٗدَ ٥ ٥ ٥ٓدزز٢ ٢٫ ر٬ٞ هللا  ٥ِؿدٖ ٛدخ كديع ٛدٞ حٌٗٔدخى٨ًٌ ١ٌ٣ ح٭

ِجُعو َ  ََُعلَُّهم   َعِمُلوا اَِّذي َبع َض  ُُِيِذيَرُهم  " حإٟٔخٝ ح٬ٔٗت ٥حٗوخ٢٫ ٢٠ٛ ٢ٗ٦ُ طلخ٨ٗ   " ح٥َٗٙ َير 

حٗلٜٔدش   ٬ٜدش ر٤دخ ٫ٔد٦ٝ طِدي١َ٫  ٦ًٔٝ حٌٗٔخى ٫ ٤َ ٨ً حٗزَ ٥حٗزلَ ٢٬ً كٜٔش ٦٤ً ٢ٌٟٔ َٗ ٗٔٞ 

ه٬َح  ٥ٌْٓٗ حٗلخ٨ٛ ٥حٌَٗٔ َٗ ٦٣٥ ٛٞ طِي٫َ هللا ٗٔٞ ٗلٜٔدش   ٬ٜدش ٗد٦ال ًٗدْ ٗز ٘دض حٗ٘دَحثم 

 ٔخٝ هَ٘ ح٠ٗخّ  زؼخ  " أ.٣ـ ٍك٢ٜ هللا ٦ٗ٥ال ًْٗ ٗ

 "   ٣ٜٝضٟ ٖٓ ٣شاء ًظُي ٣ضَ هللا ٖٓ ٣شاء رٞ ٓؼ٬َ ٨ً ٢ٗ٦ُ طلخ٨ٗ "حُخٕ 

ٜددش حٗزخٗوددش ُددخٕ " أ٧ ٛددٞ ٛؼددٖ ٣ددٌح ٫ظؤٓددي حإ٫ٜددخٝ ًدد٨ ُ٘دد٦د أُدد٦حٙ ٫٥ظِٗددِٕ  ٠ددي أهدد٫َٞ ٥ٗدد٢ حٗلٔ

 ح.٣ـ٥حٗلـش حٗيحٛوش "

٬ٜ٫ددض ٠ٜ٫٥ددم ٠٫٥ٌددم ٤٫٥ددي٧ ٣٥دد٦ أ٠٫ددخ   ٥ ٬٘دد٢ ًددبٝ هللا ٣دد٦ حٗدد٧ٌ ٫و٘ددَ ٫٥ددٍَُ ٫٥لدد٨ ٫٥ل دد٨

   ٥ؿٖ.  ٠ٜ٬٣٥ِظ٢  ٫٥َٜٝ ٠٫٥ٖ ٠ًٔزش ١ٌ٣ حألًلخٕ ا٢٬ٗ ٗظل٤ِ٘خ ر  ُش ُيٍط٢
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٥أٛددخ ٛٔددؤٗش طلدد٫ٌذ هللا ٜٗددٞ أٟدد٢٘ ٥ُدد٦ٕ حِٗددخث٬٘ٞ رؤٟدد٢ ٠ٛددخى ٗلدديٕ هللا ًبٟٜددخ ٫ٜدديٍ ٦ٗٓددخٝ :  شاُصتتاً 

 ٨ ٥ُخٕ ٓزلخ٢ٟ  ٨٘  يٕ هللا طزخٍّ ٥طلخ٣٥ٌٗح ٛلخٕ  اٟ ٕ هللا ٠٘ٗخّ حرظيحء  

ًم  ُُِيِض َّ  اُلَّهُ  َُ  َ  َوَم "  ُُ    اُلَّهَ  ِإ َّ  َيقَُّرو َ  َم  َُُهم   ُيَبي  َ  َحقَّ  َاَداُام   ِإذ   َبع دَ  َقو  " حٗظ٦ردش  َعِليمٌ  َشي  ٍ  ِب

115   

" ًِخٕ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ ح٠ٗخّ ٦٫ٛخ  حٌٗ َس ٦ٛكي٫ٞ ٌٗح ه ذ ح٠ٗز٪  ًِي هَ٘ ح٠ٗخّ ؿ٬ٜلخ   ٨٘

٥ا٨ٟ هِ٘ض  زخى٧ ك٠ٌدخء ٤٘ٓدٚ ٥ا٤ٟدٚ ٣ٌح  ٨ٔٚ ٛخ ؿ٤٘ظٚ ٜٛخ  ٨٠ٜ٘ ٦٫ٛأ٨َٟٛ أٝ أ ٜ٘أال اٝ ٍر٨ 

أٝ ٫٘د٦َٓح رد٨ ٛدخ ٗدٚ  ٘دض ٤ٗدٚ ٥أٛدَط٤ٚ٘كظخٗظ٤ٚ  ٞ ى٫د٤٠ٚ ٥كَٛدض  ٘د٤٬ٚ ٛدخ أًخؿأطظ٤ٚ ح٬٘ٗخ٬١ٞ 

 2365ِٟٕ ر٢ ٓ٘ خٟخ " ٛٔ٘ٚ أ

خطزخى ح٬٘ٗخ٬١ٞ ردبٍحىط٤ٚ ٥حهظ٬دخ٣ٍٚ هلل  ِ ٥ؿٖ هَ٘ حٗزَ٘ ٛئ٬٠ٛٞ ٥اٟٜخ ٟٖ ٛٞ ٟٖ ر٣٥ٌٔح ًخ 

. 

 حٗؼ٦حد ٥حٗلِٖ  ٗش ٗ٘ظ٬٬ِٜ ال ٦ٟٗم  ,٣٥ز٤ٚ حٗل٥ِٖٗظ٦ِٙ كـش هللا  ٨٘  زخى١ ًب٢ٟ 

 " حٗز٘ي  (41) النَّْجَدْي ِ  َوَهَدْيَناه  ٕ ٓزلخ٢ٟ" ٥حٗلِخد ُخ 

٤ٗيح٫دش ٥ِ٬ٜ٬ٗح ر٬ٞ ٓز٬ٖ حٗو٬دَ ٥حٗ٘دَ ٥ألؿدٖ ًٗدْ أٍٓدٖ اٗد٤٬ٚ حَٗٓدٖ ٥أٟدِٕ حٗٔظدذ ٥ٗد٦ ٓخٟدض ح

 ُِاَئ َّ  َوُمن اِذِري َ  ُمَبش اِري َ  ُرُساً  ٥حإٟ ٕ ؿز٫َش ٜٗخ ٓخٝ ٛٞ ٥ٍَٟس إٍٓخٕ حَٖٗٓ ًِخٕ ٓدزلخ٢ٟ " 
ُُو َ  ةٌ  اُلَّهِ  َعَل  ُِلنَّ سِ  َي َُ  َ  اُرُُّس ِ  َبع دَ  ُحجَّ ُِيًم  َعِزيًزا اُلَّهُ  َو  165" ح٠ٗٔخء  َح

أٟدد٤٘ٚ ٓددخٝ رِٜظ٠دد٨ أًلددخ٤ٗٚ  هللا ٤ٗددئالء حٗدد٫ٌٞ ٝ اٟدد ٕاظؤٛددٖ ًدد٨  ٫ددخص حِٗددَ ٝ ٫دد٧َ ؿ٬٘ددخ  ٥ٜحٗ

هظخٍ ح٠ٗد ٕ ح٫ش ٥ط٠ٔز٤ٚ ٤َُ١خ ًخهلل ٠٫ٖ ٛٞ حلٜخ٫ش ٤٠ًٍ٥ٚ ح٤ٗيح٬ٔٗجش ًِي أ٤ٟ٘ٚ الهظ٬خ٣ٍٚ حٗ

 ٨ً٥ حِٜٗخرٖ ٦٣ ٤٫ي٧ ٛٞ حهظخٍ ح٤ٗي٧ ٥حَٗٗخى .

 َل  َواُلَّاهُ  ُقلُاوَبُهم   اُلَّهُ  َأَزاغَ  َزاُغوا َفَلمَّ َس ٤٠ٛخ ٢ٗ٦ُ طلخ٨ٗ "٫٬خص ٓؼ ٟز٢ حَِٗ ٝ  ٨٘ ٣ٌح حٜٗل٨٠ ٨ً  ٥ُي
مَ  َيه ِدي   5" حٜٗي ( 9) اُ َف ِسِري َ  اُ َرو 

 فَاَزاَدُامُ  َماَرٌض  ُقلُاوِبِهم   ِفاي  ٤٠ٚ رٔدزذ ٫ُودخ٤ٟٚ . ُدخٕ طلدخ٨ٗ "  ًٔخٝ اٟ ٕ هللا ٤ٗٚ ٠ٛ٥ل٢ ح٤ٗيح٫ش 
ِذُبو  َُ ُنوا ِبَم  َأُِيمٌ  َعَذا ٌ  َوَُُهم   َمَرًض  اُلَّهُ   ُ   12" حٗزَِس   (41)  َ َي

خ٣ٍٚ  ددٞ ُزدد٦ٕ حٗلددَ ًِددخٕ زُٔ٘دد٦ر٤ٚ  ددٞ ح٠ٗدد٦ٍ ٥ح٤ٗددي٧ رٔددزذ حٓددظ٥ٛؼددٖ كددخٕ حٗدد٫ٌٞ ٛددَى هللا 

ااِر ُ ٓددزلخ٢ٟ "  بَّااُرو َ  اَّااِذي َ  آَياا ِقيَ  َعاا    َسَأص  َُ َر ضِ  ِفااي َيَق ِمُنااوا َل  آَيااةٍ  ُُاا َّ  َيااَرو ا َواِ     اُ َحاا    ِبَغي اارِ  اْل   ُيؤ 
اادِ  َساااِبي َ  َيااَرو ا َواِ     ِبهَاا  اااذَُّبوا بِااَأنَُّهم   َذُِااا َ  َسااِبيً   َيقَِّخااُذو ُ  اُ َغاااي   َسااِبي َ  َيااَرو ا َواِ     َساااِبيً   َيقَِّخااُذو ُ  َل  اُرُّش  َُ 

َُ ُنوا ِبآَي ِقَن     146" حال َحى     (:48) َغ ِفِلي َ  َعن َه  َو

ًِخٕ ٓزلخ٢ٟ "  ٨رخٜٗلخ٬ٛ٥ٛؼخ٢ُ ٥أًٔي حألٍٝ  أٟٖ هللا ٛٞ ِٟٞ  ٤ي١ ٥٥ًَ ١ٌ٣ حِٗخ يس أ٠٫خ  

 بِاهِ  اُلَّاهُ  َأَمارَ  َما  َوَير َطُعاو َ  ِميثَ ِقاهِ  َبع دِ  ِم    اُلَّهِ  َعه دَ  َين ُرُضو َ  اَِّذي َ ( :6) اُ َف ِسِري َ  ِإلَّ  ِبهِ  ُيِض ُّ  َوَم 
َر ضِ  ِفي َوُيف ِسُدو َ  ُيوَص َ  َأ      21 – 26" حٗزَِس  (;6) اُ َخ ِسُرو َ  ُامُ  ُأوَُِئ َ  اْل 

. ٫٥ئٓدي ٣دٌح حٜٗل٠د٨ ٦ُٗد٢ ٤ًٌح حٌٗخَٓ ٫ٔظلَ ح٠ٗد ٗش رٔدزذ أًدخى١ ًد٨ حألٍٝ ٥ ٜ٘د٢ حٜٗ٘د٬ٞ 

َما  َوَأب َصا َرُام   َأف ئِاَدَقُهم   َوُنَرل ا ُ طلخ٨ٗ "  ِمُناوا َُام   َُ  (441) َيع َمهُاو َ  ُطغ َيا ِنِهم   ِفاي َوَناَذُرُام   َمارَّ ٍ  َأوَّ َ  بِاهِ  ُيؤ 
 112حألٟلخٙ "
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   31ٖ ح٠ٗل " (;7) َن ِصِري َ  ِم    َُُهم   َوَم  ُيِض ُّ  َم    َيه ِدي َل  اُلَّهَ  َفِإ َّ " ٥ُخٕ ٓزلخ٢ٟ  

ًما  اُلَّاهُ  َيه ِدي َُي  َ هللا ٤ٗٚ رٔزذ أًلخ٤ٗٚ ُخٕ ٓزلخ٢ٟ "   شًٖٔ ٣ئالء ال ٫ٔظل٦ِٝ ٣يح٫ فَاُروا َقو   َبع ادَ  َُ
مَ  َيه ِدي َل  َواُلَّهُ  اُ َبي َن تُ  َوَج َ ُامُ  َح    اُرَُّسو َ  َأ َّ  َوَشِهُدوا ِإيَم ِنِهم    َجاَزاُؤُام   ُأوَُئِا َ ( :>) اُظَّ ُِِمي َ  اُ َرو 

َُةِ  اُلَّهِ  َُع َنةَ  َعَلي ِهم   َأ َّ  َمِعي َ  َواُنَّ سِ  َواُ َمَ ِئ  "  ٕ  َٜحٝ  (;>) َأج 

  44اُشٞعٟ "   ُلَه ِمث   َسي َئةٌ  َسي َئةٍ  َوَجَزا ُ ٥ٜٓخ أٝ حإٟ ٕ ٟظ٬ـش ٠٘ٗ ٕ ُخٕ ٓزلخ٢ٟ " 

اا هظددخٍ ٫َ١ددَ حٗ خ ددش ُددخٕ ٓددزلخ٢ٟ " ح٤ٗيح٫ددش ط٬ً٦ددَ ٥ؿددِحء ٜٗددٞ ح ًٔددٌْٗ   ِب ُلَّااهِ  آَمُنااوا اَّااِذي َ  َفَأمَّ
َقَصُموا ِخُلُهم   ِبهِ  َواع  َماةٍ  ِفي َفَسُيد  ا ٍ  ِمن اهُ  َرح  اَقِريًم  ِصاَراًط  ِإَُي اهِ  َوَيه اِديِهم   َوَفض  ٥ُدخٕ  115" ح٠ٗٔدخء  ُمس 

اا ٓددزلخ٢ٟ "  َطاا  َماا    َفَأمَّ ااَن  َوَصاادَّ َ ( 9) َواقَّرَاا  َأع  ااُر ُ ( :) ِب ُ ُحس  ااَر  َفَسُنَيس  اا ( ;) ُِل ُيس   َبِخاا َ  َماا    َوَأمَّ
َقغ َن  َُذَّ َ ( >) َواس  َن  َو   12 – 5" ح٬ٖ٘ٗ  ُِل ُعس َر  َفَسُنَيس ُر ُ ( =) ِب ُ ُحس 

 إٓد ٙ ُدي ٥ٍىص ًد٨ ٓظدخر٤ٚ حٜٗدي ٦يحء حأ دأٝ ٛؼٖ ١ٌ٣ حٜٗلخ٨ٟ حٗظ٨ ٫ٔظ٣َٔ٠خ ح٠ٜٗخ٧ٍ  عاتؼاً :

 ِٛيٓخ  ٠ٗ٥ؤهٌ رلٞ حألٛؼ٘ش . 

ِصتتٞا ش٣ ألٜٗتتْ ُتتْ ٣وثِتتٞا ٓذثتتح اُذتتن درتت٫٠ِدد٦ٕ ردد٦ْٗ "  12- 12/ 2ٍٓددخٗش طٔددخ٨ٔ٬ٟ٦ٗ حٗؼخ٬ٟددش 

٣ضإ ج٤ٔتغ اُتظ٣ٖ ُتْ ٣صتضهٞا  ٠ٌٝألجَ ٛظا ؿ٤غؿَ إ٤ُْٜ هللا ػَٔ اُضالٍ در٠ ٣صضهٞا اٌُظب ُ

 "   اُذن تَ ؿغٝا تاإلشْ

 ٥4ًد٨ ٬ٛ٥ٍدش  " اُ٘ث٠ إطا  َ ٝذٌِْ تٌتالّ كأٗتا اُتغب أ تِِد طُتي اُ٘ثت٠"  4/  14ٌَٓ ك٬ُِخٕ 

 " ٛٞ ٣غدْ ٖٓ ٣شاء ٣ٝوـ٠ ٖٓ ٣شاء٦ِ٫ٕ ر٦ْٗ "  13/

 ؟ أٛخ طٔظل٦ٝ؟ًٜخًح أٟظٚ ُخث٦٘ٝ أ٤٫خ ح٠ٜٗخ٧ٍ 

   ٢.َحؿلٌح ٓؼ٥ًَ٬ٛؼٖ ٣

  11/  ٨ٔ٬ٟ٦ٗ2 حٗؼخ٬ٟش , ٍٓخٗش طٔخ 22/  14, ٌَٓ حأل٫خٙ حٗؼخ٨ٟ  3/ 8 ٌَٓ حٗو٥َؽ

اإلؿتالّ  ذرذتضٝا إٔإ٣تاًْ ٬ٗ٥ض ح٠ٜٗخ٧ٍ ٜٓل٦ح ٬ٜ٠ٗلش ٗد٫٦ْ حٗظخٓدم ك٬دغ ُدخٕ ًد٨ ٌَٛٓحطد٢ " 

ٝػ٘تتضٓا  ؿتتالّ ٓثاشتتغج ٝال ذـتترلؼٝا أُـتت٤ِٖٔ ألٕ اإلؿتتالّ ػ٘تتضٓا ٣ٞاجتتٚٝإ٣تتاًْ إٔ ذٞاجٜتتٞا اإل

 " ٥هللا ح٦ًَٜٗ .  ٣ـرلؼ كئٗٔا ٣ـرلؼ ك٤ٚ ٌٓآٖ اُوٞج
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 اُشثٜح اُـاصؿح
 

ا ًد٨ ٦ُٗد٢ " : حَِٗ ٝ ٠٫ٔذ اٗد٨ هللا حألٛدَ رخٌٗخك٘دش  هاُٞا َِ  م ْتَرِفيَهيا َأَمْرَنيا َقْرَيي    ن ْهِمي َ  َأ ْ  َأَرْدَنيا َواِ 
َ وا ََْول   َعَمْيَها َفَحقَّ  ِفيَها َفَفَس ْرَناَها اْل  16" حإَٓحء  (:4) َتْدِمير ا َفَدمَّ

 ػٚ  خُز٤ٚ  ٢٬٘ !  خٌَٜٗٔٗظ٬ًَٞ رحأَٛ ٦ٜ٤ًٌح ٛٞ حأل٫ش 

 اُغص ػ٠ِ طُي  

٫دش طِد٦ٕ " أَٟٛدخ ٛظ٤٬ًَدخ " ٥ٗدٚ ٛد٫َلخ  ك٬ِِدش ٛدخ أَٛرد٢ هللا ًخ٭ ٗٚ ٫ ٤َ ٨ً ٠ٛ ٦ٍ حأل٫ش أٝالً : 

٫ددش آظٌددخ ء ر٤ٌددٚ ٝ ٛددٞ ر هظدد٢ أٟدد٢ أك٬خٟددخ  ٫ـٜددٖ ح٭٢ ٥ال طٌٜدد٬٘ش ٥ٗٔددٞ حِٗددَ رددطلدديى ك٬ِِددش حٜٗؤ٦ٍٛ

َأ ِ حٜٗوخ١ذ ٛؼٖ ٢ٗ٦ُ طلخ٨ٗ "  َيةَ  َواس  نَّ  ِفيَه  َأق َبل َن  اَِّقي َواُ ِعيرَ  ِفيَه  ُُنَّ  اَِّقي اُ َرر   ( 6>) ََُصا ِدُقو َ  َواِ 
 " ٦٫ٓي 

أٟد٢ ٥الُخثٖ رؤ٢ٟ ٬ٓٔؤٕ ؿيٍحٝ ح٫َِٗش أ٥ حٗل٬دَ حٗظد٨ الط٤ٌدٚ حٗو دخد ٥ٗٔدٞ حٓظٌدخ ء ر٤ٌدٚ حٜٗوخ١دذ 

٫ش حٗظ٨ ٟلٞ رٜديى٣خ خٝ ٦٤ٌٛٙ ح٭٥ٌْٗٗ ٤ٌ٬ٓٓٚ حٜٗل٨٠ ٥حٓؤٕ أ٣ٖ ح٫َِٗش ٥أٓؤٕ أٛلخد حٗل٬َ . 

  ٫يٕ  ٨٘ أٝ هللا أ٣َٛٚ رخٗ خ ش " ٦ًٌِٔح ٤٬ًخ " رل٬ٜخ٤ٟٚ ٢ٗ ًخٌَٗٔ ٦٣ حٗو٥َؽ  ٞ حٗ خ ش .

رِ  َع    َفَفَس َ "  323/  12ُخٕ رٞ ٠ٛ ٦ٍ ٨ً ٗٔخٝ حٗلَد     52" ح٤ٔٗي  َرب هِ  َأم 

ٔدِض ح١َٗزدش ٛدٞ ُ٘د٣َخ ٛدٞ ُ٘د٣َخ ُدي ً هَؽ ٛٞ ١خ ش ٍر٢ ٥حٗلَد طِد٦ٕ اًح هَؿدض ح١َٗزدش 

طوَؽ ٛٞ ؿل٣َخ  ٨٘ ح٠ٗخّ ٥حٌَٗٔ حٗود٥َؽ  دٞ حألٛدَ ٥ًٔدَ ٥ٓؤٝ حٌٗؤٍس ٬ٜٓض ٫٦ًِٔش أل٤ٟخ 

 ُدخٕ  ٥ِؿدٖ "  ٫42دش ٖ ح٭لد٨ً ٦ٍٓس ح٫٠ٗش ٦٣ ح٧ٌٗ ٍر٢ أ٧ هَؽ " ٥حألَٛ ح٧ٌٗ ٨ً ح٭  ٞ أَٛ
َس  ِ  ِب ُ َعد  ِ  َيأ ُمرُ  اُلَّهَ  ِإ َّ  ح  يَق  ِ  َواْل ِ َب اُ رُ  ِذي َواِ  َش  ِ  َع ِ  َوَين َه  ر  َُرِ  اُ َفح  ُُام   َواُ َبغ ايِ  َواُ ُمن  ُُام   َيِعُظ  ََُعلَّ

َُُّرو َ                                      "(1=) َقَذ

٥ٛٞ ٣ٌح ٫ظز٬ٞ أٝ ٤ًِٔٚ ٦٣ ه٥َؿ٤ٚ  ٞ أٛدَ هللا حٗد٧ٌ أٛد٣َٚ رخٜٗدخٗق ًوَؿد٦ح  دٞ أٛد١َ ٥هللا  

  ٥ِؿٖ ال ٫ؤَٛ االرخٜٗخٗق .

                 ٦حكٖ؟ر٬ٞ أ٫ي٤٫ٚ ٫لؾ رخٌٗح٠ٜٗخ٧ٍ ٬ٓي ٦ٗ٦ِ٫ٝ ٣ٌح ٥ٓظخر٤ٚ ح٧ٌٗ  ٣ئالء َ  ـ٬ذ أ٥٥ٛهللا 

 

 

 اُشثٜح اُـاتؼح
 

اَر ً  َيا ٟٔذ حَِٗ ٝ ا٨ٗ هللا حٗظلَٔ ٨ً ٦ُٗد٢ " هاُٞا :  ا ُنوا ِإلَّ  َرُساو ٍ  ِما    َياأ ِقيِهم   َما  اُ ِعَبا دِ  َعلَا  َحس  َُ 
َقه ِزُئو َ  ِبهِ   ٫ْ   ٥حٗظلَٔ أٗي ح٠ٗيٙ ٤ًٖ هللا ٫ظلَٔ ؟ "  (71) َيس 

 اُغص ػ٠ِ طُي 

٫ددش ٗددٚ طددٌَٓ ٛ ِ٘ددخ  ٛددي٥ٍ حٗلٔددَس ٛددٞ هللا رددٖ طلٔدد٨ طلٔددَ حٗٔددخ٫ًَٞ  ٘دد٨ طٔدد٫ٌز٤ٚ أٝ ح٭ أٝالً :

٠٬جددٌ ٫ظلٔدد٥َٝ أٗددي حٗلٔددَس ٗددٌْٗ ٛددٞ أٓددٜخء ٫دد٦ٙ ح٬ِٗخٛددش " ٫دد٦ٙ لحَٗٓددٖ ٣٥ددٚ ٫ِ٘دد٦ٝ ًدد٨ ح٠ٗددخٍ ً

مَ  ر ُام  َوَأن ذِ حٗلَٔس " ُخٕ طلخ٨ٗ "  َر ِ  َيو      34" ٫َٛٚ   اُ َحس 

ًبٝ هللا ُخىٍ  ٨٘ اهَحؿ٤ٚ ٛٞ ح٠ٗدخٍ ٥اىهدخ٤ٗٚ حٗـ٠دش  – ٬خًح رخهلل  –٦ٗ ٓخٝ حٗظلَٔ ٛٞ هللا  شا٤ٗاً :

 ٤ًٌح أ٨ٗ٥ ٢ٗ ٛٞ حٗظلَٔ ح٧ٌٗ ٠ٜ٫ل٢ ٛٞ ال ٫ْٜ٘ ك٬٘ش ٥ال ىًلخ  ٜٗخ ٫ظلَٔ  ٢٬٘ . 
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" أ٧ ٫خ كَٔس  ٨٘ حٗلزخى  ٨٘ أٌٟٔد٤خ  ٘د٨ ٛدخ ٟد٬لض ُخٕ ُظخى١ ٢ٗ٦ُ طلخ٨ٗ " ٫خكَٔس  ٨٘ حٗلزخى 

ٛٞ أَٛ هللا ١ًَ٥ض ًد٨ ؿ٠دذ هللا ٥ٛل٠د٨ ٣دٌح ٫دخ كٔدَط٤ٚ ٥ٟديح٤ٛٚ ٫د٦ٙ ح٬ِٗخٛدش اًح  دخ٦٠٫ح حٗلدٌحد 

 رٞ ٓؼ٬َ "ح"ط٬ٌَٔ ٬ٓي ٌٓر٦ح ٍٖٓ هللا ٥هخ٦ٌٗح أَٛهللا

اَرَق  َيا  َنف ٌس  َقُرو َ  َأ   ٨ً ٣ٌح ٢ٗ٦ُ طلخ٨ٗ" ٫٥ٜيٍ  َُِما َ  ُُن اتُ  َواِ     اُلَّاهِ  َجن ا ِ  ِفاي رَّط اتُ فَ  َما  َعلَا  َحس 
  ًخٜٗظلَٔ ٦٣ حٗٔخًَ ال هللا  ٥ِؿٖ  ." حَِٗٛ  (:9) اُسَّ ِخِري َ 

وا٢ٗ٦ِٓ٥ طلخ٨ٗ "    33" ٓزخء  اُ َعَذا َ  َرَأُوا َُمَّ  اُنََّداَمةَ  َوَأَسرُّ

ٗد٨ هللا  ٥ِؿدٖ طلدخ٨ٗ ٥حٗلـذ أٝ ٓظذ أٛلخد ١ٌ٣ حٗ٘ز٤ش ال طٜٖ ٛٞ ٓؼَس ٟٔزش حٗظلَٔ ٥ح٠ٗيٙ ح

 .٦ِ٫ٕ حٗ خ٦ٜٗٝ  ٦٘ح ٓز٬َح   خهللا  ٜ

 ٨٘ أ٨ٟ ؿل٘دض ٗدخ٥ٕ ٛ٘ٔدخ  ألٟد٢ ٍؿدم  ٗضٓد " أٝ حَٗد ُخٕ 12/  ٥15ٛٞ ًْٗ ٦ٜٛث٬ٖ حأل٥ٕ  

 ٛٞ ٥ٍحث٨ ٥ٗٚ ٫ِٚ ٓ ٨ٛ"

 ٛٞ أؿٖ أ٤٠٬ٟٚ " ٗضّ " ألٝ حَٗد 3/  2ٌَٓ ٠ُخس  

 

 

 ٜح اُصآ٘حثاُش
 

 اُ رُاادُّوُس  اُ َمِلاا ُ  ُاااوَ  ِإلَّ  ِإَُااهَ  َل  اَّااِذي اُلَّااهُ  ُاااوَ َ ٥حٗظلددخ٨ٗ ًدد٨ ٦ُٗدد٢ " : حِٗددَ ٝ ٫ٜددي هللا رددخٗٔزهتتاُٞا 
ِم ُ  اُسََّ مُ  َُب رُ  اُ َجبَّ رُ  اُ َعِزيزُ  اُ ُمَهي ِم ُ  اُ ُمؤ  ِرُُو َ  َعمَّ  اُلَّهِ  ُسب َح  َ  اُ ُمَق  حٗلَ٘( 67) ُيش 

 اُغص ػ٠ِ طُي 

ي ٌٟٔد٢ ًد٨ حِٗدَ ٝ حٗٔد٫َٚ ٙ ٨ً ٌٛخص هللا , ًبٝ هللا  ٥ِؿٖ ٥ٛدأٟظٚ أرلي ح٠ٗخّ  ٞ حٗٔ  أٝالً :

ٓددٚ ٛددٞ أٓددٜخث٢ هخ٫ددش ًدد٨ " ًددؤ٧ ح ؿتتٔاء اُذـتت٠٘ٝهلل األٜددٌخص حٗـٜددخٕ ٥حٗـدد ٕ ُددخٕ  ٓددزلخ٢ٟ "ر

 ٜٛخ ٬٘٫َ رـ ٕ هللا ٥  ٜظ٢ . حٗلٔٞ ٥حٜٗٔخٕ 

ٜٗلخ٫دذ ُدخٕ ُظدخى١ " ٥ح ٚخثِدٗظلخ٬ٗد٢ ٥ط٣ِ٠د٢  دٞ ٓدٖ ح٥٠ُٗي ٨ٜٓ هللا طلخ٨ٗ ٌٟٔد٢ ردخٜٗظٔزَ  شا٤ٗا :

 طٔزَ  ٞ ٖٓ ٗت " 

حٗلدَد ٦ٗؿديٟخ حَٜٗط٠د٨ حٗدٌر٨٬ ٫ـ٬دذ ردخ٦ِٕٗ " حٗٔزدَ :  ش ٞ ٛل٨٠ حٗٔزَ ٨ً ٗو ٓؤ٠ٗخ٦ٗ٥  شاُصاً :

 حًَٗلش ٥حَٗ٘ى ٥حٗظٔزَ ٥حالٓظٔزخٍ ٥حٗظل ٚ " ٥هللا  ٥ِؿٖ ٢ٗ حًَٗلش ٥حٗظل ٬ٚ ٓزلخ٢ٟ ٥طلخ٨ٗ 

   5/125ألػ٬َ ٨ً ٗٔخٝ حٗلَد ُخٕ حرٞ ح

٫خء ٬ُ٥ٖ حٜٗظلخ٨ٗ  ٞ ٌٛخص حٗوَ٘ ٬ُ٥ٖ حٜٗظٔزَ  ٘د٨  ظدخس ظٔزَ ٥حٗٔز٬َ أ٧ حٗل ٬ٚ ٥ً حٗٔزَ" حٜٗ

 هللا  ٥ِؿٖ "  الحٗوَ٘ ٥حٗٔز٫َخءحٗل ٜش ٥حْٜٗ٘ ٬ُ٥ٖ ٨٣  زخٍس  ٞ ٜٓخٕ حٌٗحص ٥ال ٦٫ٛي ر٤خ ا

٠دخ  ٣د٦ ُٜد٤ٜٚ , ٥حٜٗظٔزدَ أ٫ٟدخُ ١٦ حٗل ٜدش ٥حٜٗظٔزَ ٦٣ حٗل ٬ٚ حٜٗظلخ٨ٗ حِٗدخ٣َ ٗلظدخس هِ٘د٢ اًح 

ح٧ٌٗ طٔزَ  ٞ ٖٓ ٓئ ٥طٔزَ  ٞ ظ٘ٚ  زخى١ ٥طٔزَ  ٞ ُزد٦ٕ حٗ٘دَّ ًد٨ حٗلزدخى١ ًد  ٫ِزدٖ ٤٠ٛدخ اال 

 ٛخ ٓخٝ هخٜٗخ  ٦ٗؿ٢٤  " 

٫ٔدظل٢ِ ًخ٠ٗدخّ ٦ٓحٓد٬ش ال  الٛدخ١٘ذ ٢٬ً حالٟٔخٝ  ٛخ ٓزَ حالٟٔخٝ ٦٤ً ٦ٌٛٛٙ رخٗـٜ٘ش اًح٥أ: عاتؼاً 

 ٘د٨  ـٜد٨   ٘د٨ ح٦ٗحكدي ًد٤٬ٚ ٥ال ٠ًدٖ ٗلَرد٫٨ظ٬ِٜ رل٤٠ٚ  ٨٘ رلٞ اال رِيٍ ٛخ أٟلدٚ هللا رد٢ 

ًٜٞ ٓخٝ ٣ٌح كخ٢ٗ ًل٢ِ ح٫ِٜٗي ٛٞ حٗظ٦حٟم ٥حٌٜٗخء هلل حٜٗد٠لٚ  هللا ٦ٓى اال رظ٥٧٦ِال أر٬ٞ  ٨٘ أ

هللا ٫ِدد٦ٕ حِٗر٬ددي٧ " حٗٔزددَ كخٗددش ٫ظوٜددٚ ر٤ددخ حإٟٔددخٝ ٛددٞ ا ـخردد٢  ال حٗظزددخ٨٣ ٥حٗٔزددَ  ٘دد٨  زددخى

 ر٢ٌٔ٠ ٥أٝ ٧َ٫ ٢ٌٟٔ أٓزَ ٛٞ ه١َ٬ " 

 ٣ٌح حٗٔزَ ٦ٌٛٛٙ ألٝ حٗزَ٘ ٛظٔخ٥٥ٝ .  ًٜؼٖ
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٥حٗؤدخثْ ًخٗلخُدٖ خ٣ٍٚ ٥طًَل٤ٚ  دٞ حٗد٦ٌٟد ٥حٗديٟخ٫خ ٜٓخ أٝ ٛٞ ٓزَ حٗلزخى ٛخ ٦٣ ٜٛي٥ف ٓخٓظٔز

 ٦ٛحُلظ٤خ .  ٫ٞظٔزَ ٫٥ظًَم 

 : ٜٛخ أ١٥َٟٔ  ٨٘ أ٬ٓخى٣ٚ ح٬ٜٜ٘ٔٗٞ ٛخ  ٠ي٠ٗ٥ٚ٣ٌَٓ

   13 – 12/ :  24ٌَٓ أهزخٍ أ٫خٙ حأل٨ٗ٥ 

 ٦ًٍ حَٗإ٥ّ حٗـ٬ٜم "   ذؼا٤ُد حْٜٗ٘ ٥ُي " أٟض ٫خٍد ٛخكذ 

   رِيٍط٢ " ٣رؼا٠ُ " ٦٣ًح هللا 22:  36ٌَٓ أ٦٫د 

 

 اُشثٜح اُراؿؼح
 

 اْل  َ : حَِٗ ٝ ٠٫ٔدذ حٗد٨ هللا أٟد٢ ال ٫ل٘دٚ حألٗد٬خء اال رلدي كدي٥ػ٤خ ٥حٗدي٬ٖٗ  ٘د٨ ًٗدْ ٦ُٗد٢ " " هاُٞا 
ُُم   اُلَّهُ  َخفَّ َ  ُُم   َأ َّ  َوَعِلمَ  َعن     66حألٌٟخٕ " َضع ًف  ِفي

لَااةَ  َجَعل َناا  َوَماا ٦ُ٥ٗدد٢ "  َلمَ  ِإلَّ  َعَلي هَاا  ُُن ااتَ  اَّقِااي اُ ِرب  ُسااو َ  َيقَّبِاا ُ  َماا    ُِااَنع  اا    اُرَّ " َعِرَبي ااهِ  َعلَاا  َين َرِلاا ُ  ِممَّ

   143حٗز١َِ 

 اُغص ػ٠ِ طُي :

٦ٔ٬ٝ ٥ٛدخ ٗدٚ حٗد٧ٌ ٫ل٘دٚ ٛدخ ٓدخٝ ٥ٛدخ ٓد: أٝ هللا  ٥ِؿٖ  ٢ٜ٘ ٛ َ٘ أ٨ُٗ  ٬٘ٚ رٖٔ ٗت ٤ًد٦ أٝالً 

   :طز٣َٞ  ٨٘ ًْٗ ٓؼ٬َس ؿيح  ٫خص ٥حألكخى٫غ حٗظ٨ ٬ٓي ٦ٔ٫ٝ ٥ح٭ ٦ٗ ٓخٝ ٫ٔٞ

َلُموا اُلَّهَ  َواقَُّروا٢ٗ٦ِٓ طلخ٨ٗ "  ُُ    اُلَّهَ  َأ َّ  َواع     231" حٗز١َِ  َعِليمٌ  َشي  ٍ  ِب

ُدورِ  ِبَذاتِ  َعِليمٌ  اُلَّهَ  ِإ َّ ٢ٗ٦ُ٥ "    114"  ٕ  َٜحٝ اُصُّ

ُُ    َُ  َ  اُلَّهَ  ِإ َّ ٢ٗ٦ُ٥ طلخ٨ٗ "    32" ح٠ٗٔخء َعِليًم  َشي  ٍ  ِب

٫خص ٨ً ٣ٌح حٜٗيى ٓؼ٬َس ؿيح  رؤٝ هللا ُي أكخ١ رٖٔ ٗت  ٜ٘خ ٥ُي ٓظذ هللا ٛخ ٬ٓل٢ٜ٘ حٗلزخى ُزدٖ ٥ح٭

" ٓظدذ هللا ِٛدخى٫َ حٗو ثدَ ُزدٖ أٝ ٫و٘دَ أٝ ٫وَ٘ حٜٗٔخ٥حص ٥حالٍٝ ًِدخٕ ٛد٨٘ هللا  ٬٘د٢ ٥ٓد٘ٚ 

هددَ "٥ٓظددذ ًدد٨ حٗددٌَٓ ٓددٖ ٗددت ٥ه٘ددَ ٔدد٬ٞ أٗددي ٓدد٠ش , ٥ًدد٨ كددي٫غ  ألٍٝ روٜحٗٔددٜخ٥حص ٥ح

ح٧ٌٗ ًَٟٓخ١ ٫ ٘دَ  ٬٘د٢ ٤ًٌح ح٦٠ٗى ٛٞ حٗل٘ٚ  2653,ٛٔ٘ٚ  3142حٜٗٔخ٥حص ٥حألٍٝ " حٗزوخ٧ٍ 

  ٥ػز٦ط٢ ٓخى ٨ً ىًم حٗ٘ز٤ش.ػِْ اُـ٤ة  ٓٚحٗلٜ٘خء رخ

م  ٘د٨ اػد١َ حٗؼد٦حد ظ٘د٨ رد٢ حٗلزدخى ٦٫٥ٟدز٤ًد٦ حٗد٧ٌ ٫ تؼِتْ اُشتٜاصجح٦٠ٗى حٗؼخ٨ٟ ٛدٞ حٗل٘دٚ ٫ٔد٨ٜ 

 ٥حٗلِخد . 

ُُمُ  آَمُناوا اَِّذي َ  َأيَُّه  َي  ٢ٗ٦ِٓ طلخ٨ٗ "  لُاَونَّ اي دِ  ِما َ  ِبَشاي  ٍ  اُلَّاهُ  ََُيب  ُُم   َقَن ُُاهُ  اُصَّ ُُم   َأي اِدي َلمَ  َوِرَما ُح  اُلَّاهُ  ُِاَيع 
  ثيس" حٜٗخِب ُ َغي  ِ  َيَخ ُفهُ  َم   

ُُم  ٢ٗ٦ُ٥ طلخ٨ٗ "  ُلَونَّ َلمَ   َحقَّ  َوََُنب  ُُم   اُ ُمَج ِاِدي َ  َنع     31" ٛلٜي ِمن 

لَااةَ  َجَعل َناا  َوَماا ٦ِٓ٥ٗدد٢ طلددخ٨ٗ " "  َلمَ  ِإلَّ  َعَلي هَاا  ُُن ااتَ  اَّقِاي اُ ِرب  ُسااو َ  َيقَّبِاا ُ  َماا    ُِااَنع  اا    اُرَّ  َعلَاا  َين َرِلاا ُ  ِممَّ
 143حٗزَِس " َعِرَبي هِ 

ظ٘د٨ رد٢ ز٦٣٥ حٗل٘دٚ حٗد٧ٌ ٫ ٤ٌح ٨ٜٔ٫ رل٘ٚ ح٤٘ٗخىسظ٨٘  زخى١ ًز٫خص ٫وزَٟخ هللا أ٢ٟ ٦ٟ٫ء ١ٌ٣ ح٭٨ًٌ 

  ثَ  ٢٬٘ .حٗلزخى ٫٥لخٓذ هللا حٗو

 ٌٗح ُخٕ ح١َِٗز٨ ٨ً ٢ٗ٦ُ طلخ٨ٗ  
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َلمَ "  َلُغوا َقد   َأ    َُِيع  حٜٗل٨٠ : ٬ٗل٘ٚ هللا ًْٗ  ٘ٚ ٛ٘خ٣ي١ ٜٓدخ  ٜ٘د٢  ٥ُخٕ " 23" حٗـٞ َرب ِهم   ِرَس َلتِ  َأب 

 ه٬زخ  " 

٢ٗ٦ طلخ٨ٗ " ٠ٗ٥ز٦٘ٓٚ كظ٨ ٟل٘ٚ حٜٗـخ٣دي٫ٞ ٛد٠ٔٚ " ُدخٕ حٗل٘دٚ حٗد٧ٌ ٣د٦  ٘دٚ ٥ُخٕ حرٞ حٗـ٧ُ٦ ٨ً ُ

 "ـِحء٥ؿ٦ى ٥ر٢ ٫ِم حٗ

 ٜ٘دخٝ  ٘دٚ ه٬دذ أُٗد٨ ٛ ٘دَ ٥ ٘دٚ ٛ٘دخ٣يس حٗد٧ٌ ٫ٔد٦ٝ  ٬٘د٢ حٗؼد٦حد ٠ًو٘ٚ ٛٞ ٣دٌح أٝ حٗل٘دٚ  

 ٥حٗلِخد ٥حٗز ء . 

 ألٝ ٦ُ٥ى حٗلـش ٥حٗـِحء ال٦ٔ٫ٝ االرل٘ٚ ح٤٘ٗخىس .

 .   أُصاٍ ٣رضخ أُواٍت ٝ الً اُٝ٘ضغب ػ٠ِ طُي ٓص

  ً ردي٥ٝ حٛظلدخٝ ٦ٗ أ  د٨ حٗديٍؿخص ,٥ٛٞ حٗز٬٘ي ٥حٗٔٔد٦ٕ ١ د ٫ل٤ٜ٘ٚ ؿ٬يح  ٫٥ل٘ٚ حٜٗظ٢ٍٗ٦ٌ  أٓظخ

, ٛدم حٗل٘دٚ أٝ حألٓدظخً ٫ل٘دٚ ٓدٌ٘خ  ٤ٗٚ ال ظَٝ حٗ  د ٥ُخ٦ٗح ٬ٓي طل ٠٬خ حٗيٍؿخص رو٬دَ حٛظلدخٝ 

ًلظد٨ ٦٫ُدم  ٘د٤٬ٚ حٗلـدش ؿل٘د٢ ٗد٤خىس ح٠ٗخؿق ٥حَٗحٓذ ٥ٗٔٞ  ٜ٘د٢ حٗٔدخٗي ال ٠٫دم  ٬٘د٢ ؿدِحء 

 .رخٛظلخ٤ٟٚ ٠٬ًم  ٨٘ اػَ  ٘ٚ ح٤٘ٗخىس حٗـِحء ًٔخٝ ٛٞ حٗ  د أ٤ٟٚ ٦ٜ٘ٓح ٌْٗٗ 

ًددؤظ٤َ ٓددزلخ٢ٟ  ٜ٘دد٢ حألُٗدد٨  ذٌتت٤ْ"أُصتتَ األػِتت٠ كتت٠ اُـتتٔٞاخ ٝاألعع ٝٛتتٞ اُؼؼ٣تتؼ اُ ٝهلل" 

٥حٗلـددذ ٜٛددٞ ٓددٖ . رلددي حَٗ كـددش ًدد٤٬ٚ رل٘ددٚ حٗ٘دد٤خىس ٥٥ٟددم حٗـددِحء ٗددج  ٫ٔدد٦ٝ ٠٘ٗددخّ  ٘دد٨ هللا

٫ؼ٬دد٥َٝ ٛؼددٖ ٣دد١ٌ حٗ٘ددز٤خص أٝ ٓظددز٤ٚ ٬٘ٛجددش رخٗٔددذ هلل  ٥ِؿددٖ ٜٓددخ ًَٟٓددخ ًدد٨ حٗددَى٥ى حٜٗخٟدد٬ش , 

 ٥ٌَٟٓ ٠٣خ أ٠٫خ  ٛؼٖ ح٧ٌٗ أػخ١٥ٍ ٛٞ ٓظز٤ٚ . 

األٕ ٫ديّ اٗد٨ حٗود ٙ ٥ال طٌلدٖ رد٢ ٗد٬جخ ألٟد٨  يٜد" أٝ هللا ُخٕ إردَح٬٣ٚ ال ط 12/  22ٌَٓ حٗظ٫٦ٔٞ 

 ً٘ٚ طْٜٔ حر٠ْ ٥ك٬يّ  ٨٠ " أْٟ هخثي هللا   ػِٔد

" ٥طظٌَٓ ٖٓ حٗ ٫ََ حٗظ٨ ٤٬ًخ ٓخٍرْ حَٗد ا ٤ْٗ ١ٌ٣ حالٍرل٬ٞ ٠ٓش ًد٨ حٌِٗدَ  2/  3ٌَٓ حٗظؼ٬٠ش 

 حطلٌا ٥ٛخ٫خ١ أٙ ال " ٤ُؼغف ٓا ك٠ هِثي٨ٔٗ ٫ٌْٗ ٫٥ـَرْ 

 . ٞ ٓظز٤ٚ ٤ًٌح ٛٞ ٓظز٤ٚ ٥ٗٔٞ ح٦ِٗٙ ال ٫ل٦ٜ٘ٝ ٬ٗجخ   

 .٥هللا ح٦ًَٜٗ 

 

 

 اُشثٜح اُؼاشغج
 

َساال َن  ُ ُددخ٦ٗح : ٗددْ حِٗددَ ٝ ًدد٨  دديى ُدد٦ٙ ٫دد٦ْٟ كدد٬ٞ ُددخٕ "   " (;48) َيِزيااُدو َ  َأو   َأُ اا ٍ  ِم َئااةِ  ِإَُاا  َوَأر 
, ٣٥دٌح حٗ٘دْ حٗد٧ٌ ٬ِ٫دي١ حٗلدَى " أ٥ " ٠ٜ٫دم ٟٔدزش حِٗدَ ٝ اٗد٨ هللا حٗل٘د٬ٚ حٗد٧ٌ ال  141حٜٗخًخص 

 ٫و٨ٌ  ٢٬٘  يى ٦ُٙ ٦٫ْٟ ٥ال ه٣َ٬ٚ . 

  :اُغص ػ٠ِ طُي

 ٖ حَٗى  ٨٘ ١ٌ٣ حٗلٜخُخص ٥حٗـ٤ ص ٦ِٟٕ ٗٔدٖ  خُدٖ ٣دٖ ٗد٦ ٓخٟدض ٣د١ٌ حٗ٘دز٤ش ٛدل٬لش: ُزأٝالً 

٨ٗ٥ أٝ ٤٘٫َ ر٤خ ٌٓخٍ ٫َُٖ ٦ٔٔ٘٬ٗح ح٠ٗخّ ًد٨ حِٗدَ ٝ , ًخٗٔدئحٕ ٠٣دخ ٛدخ حٗد٧ٌ ٠ٛدم الٓخٝ أأ٬ْٗ 

   ؟  ٫َُٖ ٥ٌَٓ٫ح ٛخ ًَٓ ٣ئالء حٗـ٤٘ش  ٌٓخٍ

ودش ٗد٢ ط٦ؿ٤٬دخص ٜٓدخ ٓد٣ٌَٓ٠خ ٥ٗد٦ ًد٨ حٗ٘ أٝ ٫لٜ٘د٦ٝ أٝ كدَى : أل٤ٟدٚ  دَد ٥أ٣دٖ ٗودشاُجٞاب 

 ٓخ٦ٟح ٣٥ًَٓخ ألٟل٦ٔح ح٠ٗخّ ٜٓخ ٠ٟلْ ٟلٞ ٜٛٞ ٫ َك٤خ ح٦٬ٗٙ أل٢ٟ ٫ ٤َ  ٞ   ٬ٚ ؿ٢٘٤ . 

 ًوُٞ٘تاأٝ "أ٥" ٨ً ٗوش حٗلدَد حٗظد٨ ٟدِٕ ر٤دخ حِٗدَ ٝ طدؤط٨  ٘د٨ ٛلدخٝ . ٤٠ٛدخ ٛدخ ٣د٦ ٗ٘٘دْ  : شا٤ٗاً 

 ٬َ٬ؿخء ٛلٜي أ٥ ٫ُي  ٤٠ٛ٥خ ٛخ ٬ٌ٫ي حٗظو:

 "٥" أ٥ "رٖ" ٤٠ٛ٥خ : ٛخ ٫ؤط٨ رٜل٨٠    -ح٦٬ٗٙ أ٥ هيح   طلخ٨ٗ : ًوُٞ٘ا
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 ٠٠ٗ٥َد  ٨٘ ًْٗ أٛؼ٘ش ٛٞ حَِٗ ٝ ح٫َٔٗٚ 

فُااوًرا َأو   آِثًماا  ِماان ُهم   ُقِطاا    َوَل أٝ كددَى "أ٥" ٫ددؤط٨ رٜل٠دد٨ " حٗدد٦ح٥ ٦ِٓٗدد٢ "  -1  24" حالٟٔددخٝ (68) َُ

ًرا٢ٗ٦ُ٥ طلدخ٨ٗ " ًرا َأو   ُعاذ  َُّرُ  ََُعلَّاهُ "  ٦ُ٥ٗد٢ طلدخ٨ٗ 6حَٜٗٓد ص   "  (:) ُناذ  َشا  َأو   َيقَاَذ ١د٢ "  َيخ 

ِدثُ  َأو   َيقَُّرو َ  ََُعلَُّهم  ٢ٗ٦ُ٥ طلخ٨ٗ "  44 ًرا َُُهم   ُيح   ُ      113" ٢١ ِذ

 ٥ُي هَؽ حٗلٜ٘خء ٢ٗ٦ُ طلخ٨ٗ "أ٫ِ٫٥ي٥ٝ "  ٨٘ ٣ٌح حٜٗل٨٠ حٗ٘خثم  ٠ي حٗلَد 

ٝ ٥ِٟدٖ ًٗدْ  دٞ حٜٗدلخرش ٥رٜل٨٠ ح٦ٗح٥ ًخٜٗل٨٠ أٝ هللا أٍٖٓ ٦٫ْٟ ا٨ٗ ٛخثش أٗي ٫ِ٫٥ي أ٧ :

 ٓخرٞ  زخّ ٥ه١َ٬ ٥ٛٞ حٗظخرل٬ٞ ٓخٗلٔٞ ٥ٓل٬ي رٞ ؿز٬َ ٥ه٣َ٬ٚ :

 َقَسات   ثُامَّ ٦ِٓٗد٢ طلدخ٨ٗ " ٫٥ؤط٨ كَى "أ٥" ٨ً ٗوش حٗلَد رٜل٨٠ "رٖ"٫َُ٦٣٥ذ ٜٗ٘ل٠د٨ حأل٥ٕ  -2
ُُم   َو ً  َأَشدُّ  َأو   َُ ُ ِحَج َر ِ  َفِهيَ  َذُِ َ  َبع دِ  ِم    ُقُلوُب  14" حٗزَِس  َقس 

َشااو  َ  ِماان ُهم   َفِرياا ٌ  ِإَذاأ٧ رددٖ أٗددي ُٔدد٦س ٦ُ٥ٗدد٢ طلددخ٨ٗ "   -3 ااَيةِ  اُنَّاا َس  َيخ  ااَيةً  َأَشاادَّ  َأو   اُلَّااهِ  ََُخش  " َخش 

ارُ  َوَما  أ٧ رٖ أٗي ه٘د٬ش  ٦ُ٥ٗد٢ طلدخ٨ٗ " 11ح٠ٗٔخء  ا ِ  ِإلَّ  اُسَّا َعةِ  َأم  َلم  " َأق اَر ُ  ُااوَ  َأو   اُ َبَصارِ  َُ

ُُُروا٨ " أ٧ رددٖ ٣دد٦ أُددَد ٦ُ٥ٗدد٢ طلددخ11ٗح٠ٜٗددٖ  ِرُُم   اُلَّااهَ  فَاا ذ   ُ ااِذ ُُم   َُ ااًرا َأَشاادَّ  َأو   آَباا َ   ُ " حٗزِددَس  ِذ

 أ٧ رٖ أٗي ًَٓح   222

٣٥ٌٔح ًخَِٗ ٝ ٠٫ٚ  ٨٘ أٝ  يى ٦ُٙ ٦٫ْٟ  ٬٘د٢ حٗٔد ٙ ُدي ؿدخ٥ُ حٜٗخثدش أٗدي ًخٓدظزخٝ حألٛدَ 

َس َ  ِب ُ َح    ِجئ َن  َ  ِإلَّ  ِبَمَث ٍ  َيأ ُقوَن َ  َوَل ٥ر ٘ض حٗ٘ز٤ش ٢ٗ٦ُ٥ طلخ٨ٗ "    33" حٌَُٗخٝ  َقف ِسيًرا َوَأح 

٫ٔد٦ى ٓدخٝ ٗد٢ ٟلد٦  " ٥ٜٗدخ حرظديأ 3/23ٚ رٜدخ ًد٨ ٦ُٗدخ هخىٍ حَٗى  ٨٘ حٗ٘دز٤ش أًٓد٣َأ٥ُزٖ أٝ 

 " ٝٛٞ ػ٠ِ ٓا ًإ ٣ظٖػ ػ٬ٞ ٠ٓش 

   ٠ش أٙ ال؟ٝ ٖٓ حٗ ٞ؟ ٦٤ً ال ٫ل٘ٚ ٣ٖ ػ ػ٦ ٨٘ ٓز٬ ٠ًٔؤٕ ح٠ٜٗخ٧ٍ ٣ٖ حإ٢ٗ ٦ِ٫ٕ ٬ٗجخ 
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 اُشثٜح اُذاص٣ح ػشغ
 

٫ِد٦ٕ ٟزد٬ٔٚ ٛدٞ رديٕ ٓ ٙ ٫ ٘ٚ ح٠ٗخّ ٬ًٔي ٫ِظٖ ٛٞ أٍحى أٝ ٫ظدَّ حٗدي٫ٞ ٥: كي حَٗىس ٨ً حإ هاُٞا

 ى٢٠٫ ًخُظ١٦٘؟

  :اُغص ػ٠ِ طُي

ًخٗل٬ِدديس أٓددخّ ٫٦٣ظدد٢ ٥ٛلدد٦ٍ ك٬خطدد٢ ٥ٍ٥ف  ,: حٜٗـظٜددم حٜٗٔدد٘ٚ ٫ِدد٦ٙ  ٘دد٨ حٗل٬ِدديس ٥حإ٫ٜددخٝ أٝالً 

  .   ي أٝ ٠٫خٕ ٛٞ ٣ٌح حألٓخّ أ٥ ٫ْٜ ١ٌ٣ ح٫٦٤ٗش ٥ؿ٦ى١ ٤ٗ٥ٌح ال ٫ٜٔق ألك

ٓد ٙ أل٤ٟدخ ه دَ  ٘د٨ ٗدوٚ حٜٗـظٜدم حٜٗل٠٘دش ٓزد٧َ حٗـدَحثٚ ًد٨ ٟ دَ حإ ٥ٛٞ ٠٣خ ٓخٟدض حٗدَىس

٫ٌل٤ٟ٦٘دخ ٓدخ٦ٟح ٢ٟ ٥ٛٞ ح٫ٍ٥َ٠ٗخص حٗظ٨ ٫ـدذ كٌ ٤دخ كٌدا حٗدي٫ٞ , ٥ٛدٞ ١دٍَ ح٤٬ٗد٦ى حٗظد٨ ٬خ٥ٓ

ٓدد ٙ أ٥ٕ ح٤٠ٗددخٍ ٥ٌٟٔددَ أهدد١َ كظدد٨ ٌٟددظٞ ٣٥دد٨ ٛددٞ ١ددٍَ ح٠ٜٗددخ٧ٍ ح٬ٗدد٦ٙ أٝ ٦ِ٫ٗدد٦ح ٟظ ددخ٣َ رخإ

 ح٬ٜٜ٘ٔٗٞ ًؤِٟٕ هللا  ٥ِؿٖ ًخٟلخ  أ٣َٛٚ 

ُِقَا  ِ  َأا ا ِ  ِم    َط ِئَفةٌ  َوَق َُت   ُخٕ طلخ٨ٗ " اهَ  آَمُناوا اَّاِذي َ  َعلَا  ُأن اِز َ  ِب َّاِذي آِمُناوا اُ  فُاُروا اُنَّهَا رِ  َوج   ُ  َوا
ِجُعو َ  ََُعلَُّهم   آِخَر ُ     12َٜحٝ "  ٕ   (6;) َير 

 ٦ٛط٦ح رو٬ ٔٚ . ٫ٜش كي٫ؼش ٌٗظ٠ش ح٬ٜٜ٘ٔٗٞ ٥ٗٔٞش ُي٨٤ً ك٬٘ش هز٬ؼ

: ٥اٝ ٓددخٝ ٣دٌح ١ل٠ددخ  ًد٨ حإٓدد ٙ ًل٬٘دْ اًٝ أٝ ط لددٞ ًد٨ ٓظخرددْ ًدبٝ ٛددخ حٓدظ٠َٔط٢ ٫ِددم ٬ًدد٢  شا٤ٗتاً 

 رؤر٘م ٛخ٦ٔ٫ٝ ٥ا٬ْٗ ًْٗ :

زلددش " ٣١٥ثتتض  ٫ِدد٦ٕ حٗددَد " ٛددٞ ٫ِددَد ًرددخثق ٭٤ٗدد٢ ه٬ددَ حٗددَد ٥كددي١ 22:  22ٓددٌَ هدد٥َؽ  -1

 ًخٟي٫ْ " ٤٫ْ٘ " 

" ٥اًح أهد٦حّ ٓدَح  أهد٦ّ حردٞ أٛدْ أ٥ حر٠دْ أ٥ ر٠ظدْ أ٥ حٛدَأس ك٠د٠ْ أ٥  6:  13ٌَٓ حٗظؼ٬٠ش  -2

ي  ٤ٗدش  هد٧َ ٗدٚ طل٤ًَدخ أٟدض ٥ال أردخإّ ٛدٞ  ٤ٗدش ٌْٟٔ ُدخث   : ٟد٣ٌذ ٥ٟلزدٛخكزْ ح٧ٌٗ ٛؼٖ 

 هترالً ذورِت٥ٚال ط٘دٌَ  ٠٬دْ  ٬٘د٢ ٥ال طدٍَ ٥ال طٔدظ١َ ردٖ  ٢حٗ٘ل٦د ح٫ٌٗٞ ك٦ْٗ ً  طَٝ ٠ٛد

 "   ذغجٔٚ تاُذجاعج در٠ أُٞخػٚ أ٫ي٧ ؿ٬ٜم حٗ٘ل٦د أه٬َح   ٣ضى ذٌٕٞ ػ٤ِٚ ُورِٚ

٫دش أ٥ أ ـ٦ردش " اًح ظ٤َ ر٬د٠ٔٚ ٟزد٨ أ٥ ٛدخكذ أكد ٙ ٥ط٠زدؤ ر٦ُد٦ى أ 5 – 1:  13حٗظؼ٬٠ش ٌَٓ  -3

حأل ـ٦رددش حٗظدد٨ ط٠زددؤ ر٤ددخ ػددٚ ُددخٕ ٣٘ددٚ ٟدد٣ٌذ ٥ٍحء  ٤ٗددش أهدد٧َ ٗددٚ طل٤ًَددخ ًظلِِددض ط٘ددْ حأل٫ددش أ٥

زي٣خ ً  طٜو٦ح ا٨ٗ ٓ ٙ ًْٗ ح٠ٗز٨ ألٝ حَٗد ا٤ٗٔٚ ٫ـزَرٔٚ ٧َ٬ٗ أٝ ٠ٓظٚ طلز٢ٟ٦ ٛدٞ ٓدٖ ٥ٟل

 " ٝآا طُي اُ٘ث٠ كئٗٚ ٣ور٦َُ٘رٔٚ ٥ٛٞ ٖٓ حٌٟٔٔٚ 

ا٫خ٣دخ أ٥ أَٛ س ِٛد٬ٚ ًد٨ اكدي٧ ٛدئٟٚ حٗظد٨ ٫د٦ٍػٔٚ " اًح أٍطٔذ ٍؿٖ  1-2:  11ٌَٓ حٗظؼ٬٠ش    -4

٤ٗدخ أ٥ ٗ٘٘دْٜ أ٥  ًو٧٦ ٥ زي  ٢٤ٗ أه٧َ ٥ٓدـي  ٤ي١حَٗد ا٤ٗٔٚ حَٗ٘ ٨ً  ٬ٞ حَٗد ٛظلي٫خ  

َِٜٗ٘ أ٥ أل٧ ٛٞ ٦ٓحٓذ حٜٗٔخء ٜٛخ ك َط٢  ٬٘ٔٚ ًدبهَؿ٦ح ًٗدْ حَٗؿدٖ أ٥ ط٘دْ حٜٗدَ س حٗد٧ٌ 

 "  ٝاعجٔٞٙ تاُذجاعج در٠ أُٞخ أٍطٔذ ًْٗ حإػٚ ا٨ٗ هخٍؽ حٜٗي٠٫ش

ٝاطتذتْٞٛ ٤ٚ ا٨ٗ ٠٣دخ " أٛخ أ يحث٨ أ٥ٗجْ ح٫ٌٗٞ ٗٚ ٫َ٫ي٥ح أٝ حْٛ٘  ٤٬٘ٚ ًؤط٦ح ر 21:  ٦ٗ14ُخ  -5

 "   هضا٠ٓ

 ,٥ٛدٞ ٫دؤر٨ ؟أ٤٫خ ح٠ٜٗخ٧ٍ ٨ً ا٢ٗ حٜٗلزش ح٧ٌٗ ٫ٔد١َ ح٠ٗدخّ  ٘د٨ حٗديه٦ٕ ًد٨ ى٠٫د٢ ٫ٔٚ ًٜخ ٍأ -6

 ٘د٨ حٗديه٦ٕ ًد٨ حٗدي٫ٞ  ح٦ٔ٫ٝ ؿِحء١ حٌٗرق ٥رخٗ زم ٣ٌح ه ى حإٓ ٙ ًخإٓد ٙ ال ٫ٔد١َ أكدي

 ٦ًِٟح رخِٗٔ خ١ حٜٗٔظ٬ِٚ . 

   .ٜخ٦٬ٟٝ ُزل٤ٚ هللا٠٣٥خ ٗز٤ش ٫َىى٣خ ح٠ٜٗخ٦ًِٝ ٥حٗل٘
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٬ٌ٘ٔددَ" ًددخَِٗ ٝ ٫ئٓددْ ك٫َددش : ٬ٓددي ٫ِظددٖ ٥حِٗددَ ٝ ٫ِدد٦ٕ " ًٜددٞ ٗددخء ٬ً٘ددئٛٞ ٥ٛددٞ ٗددخء ً كوتتاُٞا

 حٗل٬ِيس؟

 اُغص ػ٠ِ طُي : 

ُُام   ِم    اُ َح ُّ  َوُق ِ : ُخٕ طلخ٨ٗ "  أٝالً  ِم    َشا  َ  َفَما    َرب  فُار   َشا  َ  َوَما    َفل ُياؤ   ُ َن  ِإنَّا  َفل َي قَاد   َنا ًرا ُِِمي َ ُِلظَّا  َأع 
اااَقِغيُثوا َواِ     ُساااَراِدُقَه  ِبِهااام   َأَحااا طَ  اااِوي َُ ُ ُمه ااا ِ  ِبَمااا  ٍ  ُيَغااا ُثوا َيس  َقَفرًااا  َوَسااا َ ت   اُشَّاااَرا ُ  بِااائ َس  اُ ُوُجاااو َ  َيش   ُمر 

  24" ح٤ٔٗي   (=6)

َطٚ ٥ ٬ي ٥ط٤ي٫ي أ٧ اٝ ٌٓد٬َ ر٬ٞ حإ٫ٜخٝ ٥حٌَٗٔ ٥اٟٜخ ٦٣ ٬ظَه٬ٚ ٥طور" ٬ٗ٥ْ ٣ٌح ُخٕ ح١َِٗز٨ 

 ٫ش هَؿض ٛوَؽ حٗظ٤ي٫ي ٠ٗخٍ ٥اٝ  ٠ٛظٚ ً٘ٔٚ حٗـ٠ش " ًخ٭ٗٔٚ ح  ًِي أ ي

حردٞ  " ُدخٕاٗتاع إٗا أػرضٗا ُِظتا٤ُٖٔ" ٫ش ٦ٗ ٓخٟض ٍَِٛس ٗل٫َش حٗل٬ِيس ٜٗخ ؿخء رلي ًْٗ : أٝ ح٭ شا٤ٗاً 

 "   ٠ي هللا  ٥ِؿٖ يح  ٬ً٘وظَ  ٖٓ حَٛة ٢ٌٔ٠ٗ ٛخ ٫ـي١ ه ٥ط٤يى أ٧ ٫ش ط٦ ي  ٬ش حألٟي٨ٔٗ " ح٭

   :ُخٕ ٛخكذ حٗظل٫ََ حٗظ٫٦٠َ

ٓ ٣ٜدخ ٫ؼ٬دَ ًد٨ " ٛخ ىٕ  ٬٘د٢ حٗٔد ٙ ٛدٞ ا٫ٔدخٕ حإ٫ٜدخٝ ٥حٌٗٔدَ اٗد٨ أٌٟٔد٤ٚ ٥ٛدخ ٬ٌ٫دي١ ٛدٞ ح٦ٗ ٬دي 

ٝ حٌٗٔددَ ٥هدد٬ٚ حٗلخُزددش ٬ًـددخد رددؤ ؟ ٨٘ حٌٗٔددَ: ًٜددخًح ٫ ُدد٨ ٛددٞ ٗددخء ًخٓددظَٜح٠ٌٗدد٦ّ أٝ ٫ِدد٦ٕ ُخثددٖ 

 ٫ش : ٤٬ٚ " ٤ًٌح ٓ ٙ أ٣ٖ حٗل٘ٚ ٨ً ح٭٘ 

 خ  ٓدخ٦ُٞ٫ًَٛد ٫دش طوخ١دذٖ ح٠ِٗحى حٗد٧ٌ ٟلدٞ رٜديى١ ٥ٗٔدٞ ح٭٫ش هخٍؿش  ٞ ٛلخ  اٝ ح٭٥أ٦ُٕ أ٠٫

   ٦ٔ٬ٗ٥ح ٬ٜ٘ٔٛٞ . 

 

 

 اُشثٜح اُصا٤ٗح ػشغ
 

ِو٠ تظالٍ اُشي ػ٠ِ ٓا أذ٠ تٚ أسثتاع إط ٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝؿِْ ُِـذغ ٝٛظا ٣هاُٞا :  ذؼغع اُ٘ث٠ ص

ٝٛتظا ٣ٞجتة اُشتي كت٠ ًتَ  ذتأش٤غ اُـتذغٙ ػ٠ِ أٗٚ ٖٓ اُوغإٓ إٗٔا ٛتٞ ٓتٖ أغهض ٣ٌٕٞ تؼض ٓا ٣و

 اُٞد٠ . 

 اُغص ػ٠ِ طُي :

 3263حٗلي٫غ ح٧ٌٗ ٥ٍى ٬ًد٢ ٓدلَ ح٠ٗزد٨ ٛد٨٘ هللا  ٬٘د٢ ٥ٓد٘ٚ ًد٨ ٛدل٬ق حٗزودخ٧ٍ ٍُدٚ  أٝالً :  

ٛٞ أ٣ٖ حٗل٘ٚ أ٥َٟٔح ٣دٌح حٗلدي٫غ ٗلـد٣ِٚ  دٞ حٗدَى ٛؼدٖ  أ٤ٟٚ ٫ي ٥ٝ٦ًَٓص ًْٗ ألٝ رلٞ ٜٛٞ 

٣ٌح ٬ْٗ ٓز٬ٖ أ٣ٖ حٗل٘دٚ  ٝا ٖ ٛٞ  ـِ  ٞ ٍى ٗت أ١َٟٔ اًحٗوِح٨ٗ ٥ٛلٜي  زي١ ٥ه٣َ٬ٚ ٬ٗ٥ْ ٓ

  . 

 –ٛخ ٫لَٝ ٗٔخثَ حٗز٘دَ ٛدٞ ٛدَٝ ٣٥دٚ ٥كدِٝ ٥ه٠دذ أٝ حألٟز٬خء رَ٘ ٫لَٝ ٤ٗٚ ٖٓ شا٤ٗاً : 

٥ال ٫ٜظخ٥ُٝ  ٞ حٗزَ٘ اال رٜدخ  –ال٫و٠ذ اال اًح حٟظ٤ٔض ٛلخٍٙ هللا  ٥ٗٔٞ ٓخٝ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ

 ٢ٛ ٛٞ طؤ٬٫ي رخٗلـش ٥حٗز٣َخٝ . ه٤ٜٚ هللا ٛٞ ح٦ٗك٨ ٥ٛخ ٫ٔظِ٘

ايُوَ  اِإَلمهاُخٕ طلخ٨ٗ "  ََ    112ح٤ٔٗي "  ُقَهاِإ هَم اَن َ اَبَ ٌماِكثَاَُُّك

٦٤ً ٛٞ ٟخك٬ش حٗز٫َ٘ش ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ ٫ٜد٬ز٢ ٛدٞ حألٛدَحٝ ٛدخ ٫ٜد٬ذ حٗز٘دَ ٥ٗدٌْٗ ٛدٞ ًِد٢ 

َٛٝ ٛٞ ٟٜٞ حألٛدَحٝ . ٬ٗل٘ٚ حِٗخٍة أ٢ٟ  ًراب اُنةحإٛخٙ حٗزوخ٧ٍ أٝ ٥ٟم ٣ٌح حٗلي٫غ ٨ً 

 أٛخ ٛٞ ح٦ٗك٨ ٦٤ً ٛل٦ٜٙ ٢٬ً ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ ًِخٕ طلخ٨ٗ 

ا لََ ُ اَوللَّها ُاا" ََ اتَاَفَعاَهاَاَما ابَاَّه َاَهاِر ََ اِإلََياَلاِكاَنارَبَاَلاَوِإَنالَا َُ ابَاَََّغاَك انَُ ِز ُُ َُو يَاَعِصاُمَلاِكاَناللكها ِساِإنهاللَّهاَ اَتاايَ اَنيا َح اللمه
   61حٜٗخثيس " أالَلَقَوَاالَلَك ِامِينَايَاَحدِا
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هللا ٫لْٜٜ ٛٞ ح٠ٗدخّ ًد٨ طز٬٘دن " ُخٕ رلٞ أ٣ٖ حٗل٘ٚ  َوللَّهُ ايَاَعِصُمَلاِكَناللكها سِااطلخ٨ٗ "٥حٗ٘خ٣ي ٢ٗ٦ُ 

اَنَنايُااحٗددي ٦س ٜٓددخ ُددخٕ طلددخ٨ٗ "  اَويَااَ َب اللَّهااُ اِإته ََ ِح َِ ََِف)ُااولا ُااوَراللَّهااِ ابِااَ اَاَول َها ُااورَُهاَولَااَواَكاامَِهالَلَكاا ِاُموَنايُمِيااُدوَناَنَناُي  ِ
ََِحَمُهاَعََّ اللَديِناُكََِّ اَوَلَواَكمَِهالَلُمَ مُِكونَا7٤) َُوَلُ ابِ َلُحَد اَوِديِنالَلَحَتالُِي َهاَر ََ َواللهِذأاَنَر َُ  " حٗظ٦رش  (77ا)(ا

ٜل٠دد٨ ٥هللا ًخٗلٜددٜش ًدد٨ حأل٫دد٢ ٣دد٨  دديٙ طٜٔدد٬ٞ حٜٗ٘دد٬َٓٞ ًدد٨ ٛددي ى دد٦س ٍد حٗلددخ٬ٜٗٞ ٥ٗدد٬ْ حٗ

 ػ٬٠ٞ .٫ئ٫ًْ ٨ً ؿٔيّ رخٗ زم ال أل٫َٛٞ ح٫لْٜٜ ٛٞ ح٠ٗخّ ٫ل٨٠ ٗٞ 

اِإلََياالَاٛ ٘ددم حأل٫ددش " أٝ  أُٜٝٔتتا :  َُ ابَاََّااَغاَكاا انُ َااِز ُُ ااو َُ ٍ حٗددز م " ًخٗلٜددٜش ؿددؤص ًدد٨ ٓدد٬خ"  يَاا اَنيا َحاا اللمه

 ٥ح٬ٔٗخٍ ٛٞ ح٬ِٜٗيحص

رددخٗـ٦ى طددخٍس ك٠٬ٜددخ  ٬َٓٞ ًدد٨ ؿٔددي١أٝ ح٠ٗزدد٨ ٛدد٨٘ هللا  ٬٘دد٢ ٥ٓدد٘ٚ ُددي أٛدد٬ذ ٛددٞ حٜٗ٘ددشا٤ٜٗتتا : 

٢ ًد٨ ُٜد٢ ٍؿ٦ دَد طدخٍس ٜٓدخ ٣د٦ ٛ٘د٦٤ٍ ٥رخ٠ٗد كخ٣٥َٛٚ ٨ً ٗلذ أر٨ ١خٗذ ػ ع ٓد٦٠حص

 ٛٞ حٗ خثي ٥ٌٓح ٨ً ه٥ِس أكي ك٠٬ٜخ ٗؾ ٍأ٢ٓ ٥َٓٔص ٍرخ ٬ظ٢

ًظز٬ٞ ٛٞ ٣ٌح أٝ حٗلٜٜش ٨ً حٗظز٬٘ن ٥اٟٜخ حٗٔلَ ٦٣ ٛٞ ٟٜٞ حألٛدَحٝ ٥ال  ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ 

 ٨ حٗظز٬٘ن .٫ظ ٍَ اٗ

٤٠ًدض ُد٫َٖ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ  ٓخٝ  زي هللا رٞ  ٥َٜ ٫ٔظذ ٖٓ ٗت ٫ٜٔل٢ ٛٞ ٦ٍٕٓ هللاشا٤ٗاً : 

ر٘دَ ٫دظٔ٘ٚ ًد٨ حٗو٠دذ ٥حَٟٗدخ ؟ ٥ُخ٦ٗح : أطٔظذ ٖٓ ٗت طٜٔل٢ ٦ٍٓ٥ٕ هللا ٨٘ٛ هللا  ٬٘د٢ ٥ٓد٘ٚ 

ًؤ٥ٛدؤ رؤٛدزل٢ اٗد٨  ٦ِ٫ٕ  زي هللا ًؤٛٔٔض  ٞ حٗٔظخد ًٌَٓص ًْٗ ٦َٕٓٗ هللا ٛد٨٘ هللا  ٬٘د٢ ٥ٓد٘ٚ

٤ًدٌح ٫ئٓدي ٛدخ ًَٟٓدخ١  3646"٥ٍح١ أرد٦ىح٥ىدن اًرة كاُظٟ ٗلـ٠ ت٤ضٙ ٓا ٣شغض ٓ٘ٚ إال٢٬ً ًِخٕ " 

 ٦حٕ ٛٞ حٌٖٗٗ ٥حٗو٢٘ ٨ً ح٦ٗك٨ . ٛل٦ٜٙ ٨ً ٖٓ أالك ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚأٌٟخ  أ٢ٟ 

ٔلَ اٟٜخ ٦٣ ٛٞ ؿد٠ْ ٛٞ حٗ ح٠ٗز٨ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚأٝ حٜٗ ثٔش ٤ٌٟٔخ ر٠٬ض أٝ ٛخ أٛخد شاُصاً : 

ُددخٕ أكددي  3263حٜٗددَٝ حٗدد٧ٌ ٫ٜدد٬ذ حألٟز٬ددخء ٥ه٬دد٣َٚ ًٌدد٨ ٌٟددْ حٗلددي٫غ حٗدد٧ٌ ٥ٍح١ حٗزوددخ٧ٍ 

 ح٠ٗزد٨ ٛد٨٘ هللا  ٬٘د٢ ٥ٓد٘ٚ ظزَح١ ٠٫َٛدخ  , ٥ٓدٌْٗ ح ظزد١َ ؟" ًدخ ٓا ٝجتغ اُغجتَحٜٗ ثٔش ٗألهَ "

"   أٗثتأ٠ٗ تٔغ ت٠إٕ هللا٥ًد٨ ٥ٍح٫دش " "  كأٓتا أٗتا كوتض شتلا٠ٗ هللاَٟٛدخ  ًِدخٕ ًد٨ أهدَ حٗلدي٫غ " 

٥ُدخٕ ردٞ  زدخّ ًد٨ ١زِدخص ردٞ " ٝجؼتٚ ٥ٌْٓٗ ٥ٍى ٨ً كي٫غ  خث٘ش " ٥ٓخٝ ٫دي٥ٍ ٥ال ٫دي٧ٍ ٛدخ 

 "  ح٠ٗز٨ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ ٓغع "  243/ ٥6حٗز٨ِ٤٬ ٨ً حٗيالثٖ  143/  2ٓلي 

أٝ  أٝ حٗٔلَ أ٦ٟحى ٢٠ٛ ٦ٟى ٨ٜٔ٫ حٗظو٬ٖ ك٬غ ٫ظو٬ٖ حٜٗٔل٦ٍ أٟد٢ ُدي ًلدٖ ٗد٬جخ  ٛدٞ ه٬دَعاتؼاً : 

 ك٬ٞ ٓلَ ًٔخٝ  ح٠ٗز٨ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚك٬ِِش ٣٥ٌح ح٦٠ٗى ٛٞ حٗٔلَ ٦٣ ٛخ أٛخد ٦ٔ٫ٝ ُي ًل٢٘ 

ح٠ٗزد٨ ٫و٬ٖ ا٢٬ٗ أ٢ٟ ٫ـخٛم ٟٔخء١ ٛٞ ه٬َ أٝ ٦ٔ٫ٝ ًْٗ ك٬ِِش ُخٗض  خث٘دش ٍٟد٨ هللا  ٤٠دخ " ٛٔدغ 

 ٫و٬ٖ ا٢٬ٗ أ٢ٟ ٫ؤط٨ أ٢٘٣ ٥ال ٫ؤط٨ " ٌٓح ٥ٌٓح  ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ

أطد٨  ٫و٬دٖ ٗد٢ أٟد٢ خ ًد٨ حٗلدي٫غ أٟد٬ٜٗ٢ْ ٨ً حٗلي٫غ أ٢ٟ ٛخ ٓخٝ ٫ٔظ ٬م أٝ ٫ؤط٨ أ٢٘٣ ٥اٟ: ٥ ٗرثٚ ا 

 أ٢٘٣ ٥ٛخ أطخ٣ٚ . 

٦ٗ ٓخٝ ٫ظ ٍَ اٗد٨ حٗد٦ك٨ ٗٔدخٝ أٓدلي ح٠ٗدخّ ر٤دٌح ٣دٚ  ح٠ٗز٨ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚأٝ ٓلَ سآـاً : 

َ رود ى حٗـ٤٘دش ٫لٜ٘د٦ٝ أٝ ٣دٌح ٛدَٝ ٜٛدٞ ٫لظد٧َ حٗز٘د ٌٓخٍ ٫َُٖ ٥ح٦٤٬ٗى ٥ح٠ٜٗدخ٬ًِٞ ٥ٗٔد٤٠ٚ 

رظ٠٬٘خ ر٤ٚ ٨ً ٣د١ٌ حألُٛدخٝ , ٠ًد    دٞ أٝ ٣دئالء ٛدٞ ٌٓدخٍ ُد٫َٖ ٥ه٬د٣َٚ ٬٫َٜ٠ٞ ح٫ٌٗٞ حٜٛٞ حٗ

خٗددذ  ٘دد٨ أٛدد١َ ٥ٗدد٦ ٓدد١َ ٓددخ٦ٟح ٠٫ظ دد٥َٝ أ٧ ػوددَس ٫دديه٦٘ح ٤٠ٛددخ ٗ٘ظ٘دد٬ْٔ ًدد٨ ٣ددٌح حٗددي٫ٞ , ٥هللا ه

 ح٦َٜٓ٘ٗٝ .

٢  ٘د٨  زدخى هللا ٠ًد    دٞ أٝ اٝ ُ٘ظٚ أٝ حٗٔلَ ٛٞ  ٜٖ حٗ٘د٬ خٝ ٥حٗ٘د٬ خٝ الٓد٘ خٝ ٗدؿاصؿاً : 

َََََُّ نٌا٦ٔ٫ٝ ٢ٗ ٓ٘ خٝ  ٨٘ ٦ٍٕٓ هللا ٥حَِٗ ٝ ٦ِ٫ٕ "  ا ََ اَلَلاَعَََّيِح ََ     42حٗلـَ "  ِإنهاِعَب ِدأالََي

 حَٗى  ٨٘ ًْٗ ٛٞ ٥ؿ١٦ : هِ٘ا : 



32 

 

ااََََّ نٌا" ٜٗددَحى ٛددٞ ٦ُٗدد٢ طلددخ٨ٗ أ٥ال : أٝ ح َُ ا ََ الَااَلاَعََّااَيِح ََ ٦حء ٥حإٟدد ٕ ًدد٨ حإهدد" أ٧  ِإنهاِعبَاا ِدأالَااَي

٫دش ٥ر٣َدخٝ ًٗدْ ًد٨ ح٭٤ٗٚ رظ٢٠٫ِ َٗ٘٘ ٥حٗزخ١ٖ ٥أًدخى حإ٫ٜدخٝ ًخٗٔ٘ خٝ حٜٗؼزض ٬٘٘ٗ خٝ اٟ ٢ٗ 

اَكااِنالتاهبَاَعااَلاِكااَنالَل َاا ِوينَاا"ٌٟٔدد٤خ  ااََََّ ٌناِإته َُ ا ََ الَااَلاَعََّااَيِح ََ ًدد٨ ٓزددي  " ً ٤ددَ ظ٤دد٦ٍ حٗ٘ددْٜ ِإنهاِعبَاا ِدأالَااَي

 ه٦حء ٬ٗ٥ْ ٜٓخ ُ ٜظٚحٜٗٔخء أٝ حٗٔ٘ خٝ ٨ً ح٭٫ش ٦٣ حإ

اَنَتَمِعايَنا)٥ٜٓؼدٖ ٦ُٗد٢ طلدخ٨ٗ "  ََ ااَِبِعزهتِاَلاََلَُغاِويَاكاهُح َُ ََِّصايَنا)6٤قَا  َْ َُالَلُم ُح اِعبَا َدَخاِكاكاَ ٥ال٫ٍدذ "صا(67(اِإته

 ٫ش ح٫َٜٔٗش . ٭ال ط٠ زَ  ٤٬٘خ ١ٌ٣ ح أٝ حٗلخٗش حٗظ٨ طلَٝ ٢ٗ ح٦َٕٓٗ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ 

٤ًدد٦ ٥ُددي أر ٠٘ددخ ٛددخ ُ ٜظٜدد١٦ ٛدد٨٘ هللا  ٬٘دد٢ ٥ٓدد٘ٚ  حٗدد٧ٌ ٟٔددزظ١٦ٜ اٗدد٨ ح٠ٗزدد٨ هدد٦حء أٝ حإؿتتاتؼاً : 

" 12:  1 ؤى ٨٘ ٦ٔ٫ى ح٧ٌٗ طلزي٥ٟد٢ ًٌد٨ ٛدَُْ 
12

٫ دِش,  َِ ْٗزَ ٥ُف اَِٗد٨ ح َُ َؿد٢ُ حٗد ََ ُْدِض أَْه ٦َْ٘ ِٗ٥َ
13

 َٝ دخ َٓ ٥َ

خ  ٛ ٦َْ٫ َٞ رَِل٬ ٍْ ٫ ِش أَ َِ ْٗزَ َّ ًِ٪ ح ِٝ  ٠ُ٣َخ ٬ْ َخ  ٘ َٞ حٗ ِٛ ُد   َ ـَ ُ٫." 

 "   ٣جغتٚ اُش٤نا٨ٕ حٗ زلش حٗٔخػ٬ٔ٬ٗ٦ش " ٥ً 

"  13:  ٦ٗ٥4ُخ 
13

ََّ ذَْجِغتٍَح  ًُ ََ إِْت٤ُِِؾ  َٔ ًْ ا أَ َّٔ َُ َٝ. ٍٞ ٢َُُ ا٨َِٗ ِك٬ ٍَ  " ًَخ

طٜخٙ حإه٦حء  ًٜخ ٦ُٗٔٚ أ٤٫خ ح٠ٜٗخ٧ٍ ٨ً ٣ٌح حإ٢ٗ ح٧ٌٗ ٫ـَد ٫٥ظل٘ٚ ٛٞ ح٬٘ٗ خٝ أ٬ْٗ ٣ٌح ٦٣

 ٥حإٟ ٕ؟

 –ٛٞ ٓلَ أ٢ٟ ُيف ٨ً ٟز٦ط٢  ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚح٠ٗز٨ ٛخ أٛخد اًح ٠ٓظٚ طلظِي٥ٝ أٝ شآ٘اً :  

٠ٗ٥خ ٓظخرخ  ٫َٔ هللا ١َٟ٘  –رٔٚ حٜٗي ٦ ِٛيٓخ  خخء ٓظ٤ًٖ ٫ل٨٠ ًْٗ أٟٔٚ أِٓ ظٚ أٟز٬ –٥ُي أر ٠٘خ ٣ٌح 

ل٬ٜش ًٜخألٟز٬خء ح٫ٌٗٞ ٨ً ٣ٌح حٗٔظخد ٟٔز٤ٚ حٗٔظخد ا٨ٗ حٗ–"  ٤ُؾ ٖٓ اُوضاؿح ك٠ ش ٢ٜٓ " ح

كظ٨ ا٨ٟ ٟخظَص رلٞ ح٠َٜٜٗحص ًٜٞ ٟٜٞ ٓ ٨ٛ ٤ٗخ ُ٘ض ٤ًٖ ٟز٨ هللا ٦ٟف , ٥حِٟٗخ ٥حٌَٗٔ

 !!!!٫َٔٔ ٫٥ظل٧َ ٜٓخ ١ٌَٓ٫ ٓظخرٔٚ ًٔخٝ ؿ٦حر٤خ اٝ ٦ٟف ٬ْٗ ٟز٨ 

 .٥ٓؤًَٓ  ٠خ٫٥ٞ ٢ًِ  ٝا٤ُي تؼض ٓا ٗـة إ٠ُ أٗث٤اء ًراتْٜ

 "٦ٟف ٫َٔٔ ٫٥ظل٧َ ٫٥ٔذ ح٥الى١ " 25 – 21:  4ٌَٓ حٗظ٫٦ٔٞ 

 " ١٦ٗ ٫َٔٔ ٨ِٟ٫٥ رخر٠ظ٢٬" 32 :14ٌَٓ حٗظ٫٦ٔٞ   

 " ٨ٓ٦ٛ ٣٥خ٥ٍٝ أ٥الى ُٟخ " 22:  6ه٥َؽ  

 " ٨ٓ٦ٛ ٣٥خ٥ٍٝ هخٟخ حَٗد "  51 – 43:  32ٌَٓ حٗظؼ٬٠ش  

.  ؼ٬َ" ٥ه٣َ٬ٚ ٓ ٝ ٦ٔ٫ى ٫َٗذ هَٜ ٫٥لذ أٛيُخء ح٦ٔٗء" أ 34:  1, ٦ُٗخ  14: 11ٛظ٨ 

 .ٟظٚ ٬ْٗ ٗٔٚ ر٬ض أٛ   ٫ِخٕ ٛٞ ٓخٝ ر٬ظ٢ ٛٞ ُؿخؽ ً  ٨ِ٘٫ ح٠ٗخّ رخٗلـخٍس ٥أ خ٥ٜٓ

 أٝ ٨ً ُٜش ٓلَ ح٠ٗز٨ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ أىٗش  ٨٘ ٟز٦ط٢ ذاؿؼاً :  

٬ٓي  َى ح٠ٗز٨ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ أٝ ح٧ٌٗ ٓل١َ ٦٣ ٗز٬ي رٞ حأل ٜٚ ٥أٝ حٗٔلَ ٦ٛؿ٦ى  -1

ظوَؿ٦ح ٦٣ ح٧ٌٗ أٍٖٓ أٛلخر٢ ٬ٗٔ  , ًخ٠ٗز٨ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ ٟز٬خ ٨ً ٛٔخٝ ٌٓح ٥ٌٓح ٦ٗ ٗٚ ٫ٔٞ

 ط٢ حٜٗ ثٔش .ًٜخ  َى ًْٗ اال رخ٦ٗك٨ ك٠٬ٜخ ؿخء حٗٔلَ ٛٞ حٜٗٔخٝ ح٧ٌٗ ٥ٟم ٢٬ً

ٗ٘ٔلَ رَِحءس حٜٗل٦ًط٬ٞ ٣٥ٌح ى٬ٖٗ  ٨٘ أٝ حٜٗل٦ًط٬ٞ ٓ ٙ  ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ًْٓ٘ٚ ٦ٍٕٓ هللا   -2

 هللا ٥أٝ ٦ٍٕٓ هللا ٦ٛك٨ ا٢٬ٗ ٛٞ  ٠ي هللا .

ٛخ ُخ٦ٗح أٝ ح٠ٔٗش ح٠ٗز٫٦ش ُي ٥ٟل٤خ أٛلخد ح٦َٕٓٗ ي ٨٘ حٜٗٔظ٬َُ٘ٞ  ٠أٝ ١ٌ٣ ٤٬ًخ أر٘ن ٍى  -3

٬ٗؼزظ٦ح أ٢ٟ ٟز٨ ٛٞ  ٠ي هللا ٦ٗ٥ٓخٝ ٣ٌح ٛل٬لخ  ٗٔخٝ ٣ٌح حٗلي٫غ أ٥ٕ ٗت ٫ل٢ٟ٦ًٌ ٛٞ ح٠ٔٗش , 

َك َخالَلُمَ  َاَحزِئِينَا"  حً ٦ِ٫ٕ " ٥ٛيٍ هللاص٣٘ي ٖٓ كٔي أ٥ٜٓخ ٦ِ٫ٕ ٓظخر٤ٚ "    45" حٗلـَ  ِإ ه اَكَفياَ
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َٞ  ٥حٗلٜي هلل ح٧ٌٗ ص ٥ٟٔؤٕ هللا ح٫ِٜٗي ٥حٗؼزخ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ  ٠٬٘خ ٥ؿل٠٘خ ٜٛٞ ٫ٌر٦ٝ  ٢٠  ٛ

  ٢٬٘ ٫٥ظ٦ًخٟخ  ٢٬٘ ا٢ٟ ؿ٦حى ٫َٓٚ . 

  

 

 اُشثٜح اُصاُصح ػشغ
 

ط٢ٜ٤ رخْٗ٘ ٨ً ُيٍس هللا طلخ٨ٗ  ٨٘ اك٬خء ح٦ٜٗط٨ ٚ ك٬ٞ حا٨ٗ أر٨ حألٟز٬خء ارَح٬٣حَِٗ ٝ أٓخء هاُٞا : 

اِإبَاَمل"  َُ اقَاََِّبمَوِإَذاقَ  َََمِ)نه ابَاََّ اَوَلِكَنالَِي َُ اتُاَيِكَناقَ  ََ اَنَوَل َُ َُاَرَباَنرِِ ماَكَيَفاُتَحِمالَلَمَوَت اقَ  ي   262" حٗزَِس  َِ

ََا٥ٜٓخ ِٟٖ  ٢٠ أ٢ٟ ُخٕ رَر٦ر٬ش حْٜٗ٘ ٥حِٜٗدَ "  الَاِ)َنالَا َُ اَذلارَبَامااَاََّمها اَناَاَهاقَا  ََ ا َُ ااَاََّمها ارََن الَلَقَماَمابَ زِغًا اقَا 
اَذلاَنَكبَاامُا33يَاَحِدِ مارَبَاماََلَُكاوَ نهاِكاَنالَلَقاَوِااللضها لَيَنا) ََ اَذلارَبَاما ََ ا َُ ابَ زِغَاًةاقَا  ََ - 11" حألٟلدخٙ  (ااَاََّمها ارََن الل هاَم

13 

 اُغص ػ٠ِ طُي :  

٥حِٗد٦ٙ ٫لٜ٘د٦ٝ ًٗدْ ,  ,أ٢ٟ ٛدخ ٛدٞ ٓظدخد  ٘د٨ ٥ؿد٢ حألٍٝ أػ٠د٨  ٘د٨ حألٟز٬دخء ٛؼدٖ حِٗدَ ٝأٝال:   

ََارَح٬٣ٚ  ٢٬٘ حٗٔ ٙ ُدي أػ٠د٨ هللا  ٬٘د٢ ًؤ٫د٢ حٗؼ٠دخء ُدخٕ طلدخ٨ٗ " ٥ا ي َِ اِإبَااَمل َُ ِإنهاللَّهاَ الَصاَََف اآَدَااَو ُوً ا اَوآ
اِعَمَملَناَعََّ الَلَع َلِميَنا) َُ   ٕ  َٜحٝ" (77َوآ

ََاَ ِكيًفاا اَوَكاا اَكاا َناِكااَناقُااَهاَصااَدَ اللَّهااُ ااَاا تهِبُعولاِكَّهااَةاِإبَاااطزددخى ٛ٘ددش ارددَح٬٣ٚ  ُددخٕ طلددخ٨ٗ " خأَٛ ٥ِؿددٖ ر  ي َِ َمل
  ٕ  َٜحٝ " (94لَلُمَ مِِكيَنا)

ااَواُكَحِ ااٌناَولتاهبَااَ اِكَّهااَةا٥ى٫ددٞ ارددَح٬٣ٚ أكٔددٞ حألى٫ددخٝ ُددخٕ طلددخ٨ٗ "  َُ ََاَوَتَحااُ الَّهااِ اَو ااََّ ََ ااَناَن َوَكااَناَنَ َ ااُناِديكًاا اِكمه
ََاَ ِكيًف  ي َِ   125ح٠ٗٔخء  "ِإبَاَمل

َِّايً ا"   ُدخٕ طلدخ٨ٗطو١ٌ ه٘د٬َح٬٣ٚ أٝ هللا ح ٨٘ ار ػ٠خء  ٥ ٨ٌٔ٫٥ ًوَح   َِ ََا ي َِ اَذاللَّهاُ اِإبَااَمل َْ  125ح٠ٗٔدخء "َولته

ََاَوللهاِذيَناَكَعاُ اِإَذا٥أَٛ هللا  ٥ِؿٖ حٗظؤ٨ٓ ربرَح٬٣ٚ ًِدخٕ  ٥ِؿدٖ "  ي َِ اَوٌةاَ َ اَكٌةاِااماِإبَااَمل ََ اُن ََ قَاَداَك  َاَهاَلُكا
ََا اِإ ه ابُاَمآُأاِكَكُك ََ َُالَلَعاَدلَوُةاَولَلبَاَ َضا ُأاَنبَاًدلا َااقَ ُلولاِلَقَوِكِح اَكُك كَاكَا اَوبَاياَ اَوبَاَدلابَاياَ ََ  ها اَوِكمها اتَاَعبُاُدوَناِكاَناُدوِناللَّهاِ اَكَفَم َا اِبُكا

  4" حٜٜٗظل٠ش  تُاَيِكُكولابِ لَّهِ اَوَ َدهُا

 ٨ًٌ ١ٌ٣ حأل٫خص ٥ه٣َ٬خ ٛٞ ر٬خٝ ٠ًٖ ارَح٬٣ٚ حٗو٬ٖ٘ ٛخ ٫ِ م ٦ُٕ ٖٓ ٬ِٟٚ .

اتُااَيِكَنا ٢٠ ري٬ٖٗ ٦ُٗد٢ طلدخ٨ٗ "  ١٦ ا٨ٗ ارَح٬٣ٚ  ٢٬٘ حٗٔ ٙ ٠ٛظيأٝ حْٗ٘ ح٧ٌٗ ٟٔزظٜ شا٤ٗاً : ََ اَنَولَا َُ قَا 
َََمااِ)نهاقَاََّبِاام ابَاََّاا اَوَلِكااَنالَِي َُ ٛددٞ رِدديٍس هللا  ٥ِؿددٖ  ٘دد٨ حإك٬ددخء ًخ٭٫ددش ط٦ٟددق أٟدد٢  ٬٘دد٢ حٗٔدد ٙ  "  قَاا 

ًد٨ ٛلدخٍؽ حإ٫ٜدخٝ  وَ٘ ًدؤٍحى أٝ ٫ظَُد٨ رد٢خٝ َٗإ٫ش  ٬ٜ٘ش ح٥ٗاٟٜخ ٓئح٢ٗ ٓ ٥حٟلِي ُ٘ز٢  ٨٘ ًْٗ ,

 .  الًْٗ٘ٔئح٢ٗ ٓخٝ ١٘زخ  ٬ِ٬ٗٞ رلي ٬ِ٫ٞ  ح٨ٗ  ٬ٞ ح٬ِ٬ٗٞ ح٬ِ٬ٟٗٞظِخٕ ٛٞ كخٕ  ٘ٚ ٥ح٬ِ٬ٗٞ , رخال

" ٟلدٞ  أٝ ح٠ٗز٨ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ ُدي ٌٟد٨ حٗ٘دْ  دٞ اردَح٬٣ٚ ًِدخٕ ٛد٨٘ هللا  ٬٘د٢ ٥ٓد٘ٚشاُصاً :  

 3212أكَ رخْٗ٘ ٛٞ ارَح٬٣ٚ " حٗزوخ٧ٍ 

 . تٔؼ٠٘ ًٔا أٗ٘ا الٗشي كئتغا٤ْٛ ٖٓ األ٠ُٝ ًظُي 

أٛددخ ُدد٦ٗٔٚ أٝ ارددَح٬٣ٚ  ٬٘دد٢ حٗٔدد ٙ حى دد٨ حَٗر٦ر٬ددش ٗ٘٘ددْٜ ٥حِٜٗددَ , ٤ًددٌح ٛددٞ ؿ٤٘ٔددٚ ألٝ عاتؼتتاً : 

إٔ ارددَح٬٣ٚ ُددخٕ ٣ددٌح ٛددٞ رددخد حٗظز٬ٔددض ٗ٘وٜددٚ ٥اُخٛددش حٗلـددش  ٘دد٤٬ٚ , ٥ٛددٞ ٦ُح ددي ح٠ٜٗددخظَحص " 

" ُخٕ حٌٗودَ حٗدَح٧ُ هٌدَ هللا  آح اُذجح ٝاُثغٛإ ػ٠ِ اُشصْأُجاصٍ هض ٣وٍٞ ٓاال ٣ؼروضٙ ك٠ إه
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ش اٟٜخ ؿَص ٛم ٢ٛ٦ُ ألؿٖ أٝ ٫َٗدي٣ٚ اٗد٨ حإ٫ٜدخٝ ٥حٗظ٦ك٬دي ال ألؿدٖ أٝ اردَح٬٣ٚ ٜزخكؼ٢ٗ " ١ٌ٣ حٗ

 ل٢ًَ ٢ٌٔ٠ٗ . ٜٓخٝ ٫ ٘ذ حٗي٫ٞ ٥حٗ

اَذلارَبَاماأٝ ٢ٗ٦ُ  ٢٬٘ حٗٔ ٙ  ٞ حْٜٗ٘ ٥حِٜٗدَ ٥ح٦ٔٗحٓدذ "سآـاً :  ٣د٦ ٛدٞ ٟد٦ى حٗظديٍؽ " اٟٜدخ  ََ

ََاَعََّا اقَاَوِكاِ ا َاَماَاُ اَدرََتا ٍتاَكاَناَ َ ا أُا٨ً ار خٕ ٍر٦ر٬ظ٤دخ ردي٬ٖٗ ٦ُٗد٢ طلدخ٨ٗ "  ي َِ ا اِإبَااَمل ََ َك  َه ُاكَا اآتَاياَ "  َوتََِّاَلاُ 

 . 32حألٟلخٙ 

حَٗح٧ُ ٥ؿ٣٦دخ  ًد٨ ط٦ؿ٬د٢ ُد٦ٕ اردَح٬٣ٚ  ٬٘د٢ حٗٔد ٙ ٤٠ٛدخ " أٟد٢ ٛد٨٘ هللا  ٬٘د٢  ٥ُي ًَٓؿاصؿاً : 

٤ٚ  ٙ ٓخٝ ُدي  دَى ٛدٞ ط٬ِ٘دي٣ٚ ألٓد ًٍحى أٝ ٫ز ٖ ٤ٗ٦ُٚ رَر٦ر٬ش ح٦ٔٗحٓذ اال أ٢ٟ  ٢٬٘ ح٥ٔٗٓ٘ٚ أ

ز٘د٦ح ٥ٗدٚ ٫٘ظٌظد٦ح ا٬ٗد٢ ًٜدخٕ َٛف رخٗدي ٦س اٗد٨ هللا طلدخ٨ٗ ٗدٚ ٥ِ٫رلي ١زخ ٤ٚ  ٞ ُز٦ٕ حٗيالثٖ أ٢ٟ ٦ٗ 

ٚ  ٘دد٨ ٫د٣٦ٚ ٦ٟٓد٢ ٛٔدخ يح  ٤ٗد خردؤٝ ًٓدَ ٓ ٛدٓدظٜخى حٗلـدش ٥ًٗدْ ٫َ١دَ رد٢ ٫ٔدظيٍؿ٤ٚ اٗد٨ حاٗد٨ 

٣ٌٛز٤ٚ رَر٦ر٬ش ح٦ٔٗحٓذ ٛم أٝ ُ٘ز٢ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ ٓخٝ ٛ ٜج٠خ  رخإ٫ٜخٝ , ٦ِٜٛ٥ى١ ٛدٞ ًٗدْ 

 "   ِز٦٘ح ٢ٗ٦ُ ٌْٗٗ أؿ٧َ ١ٌ٣ ح٠ٜٗخظَس٥أٝ ٫ ٥١أًخى ٢أٝ ٫ظٜٔٞ ٛٞ ًَٓ حٗي٬ٖٗ  ٨٘ ار خٗ

 " ُخ٢ٗ ٗظ٫َِم ٢ٛ٦ُ "  112/  2رٞ ط٬ٜ٬ش ىُخثَ حٗظ٬ٌَٔ حُخٕ ٬ٗن حإٓ ٙ 

  63/  3ٞ ح٬ِٗٚ ٛيحٍؽ حٗٔخ٬ٔٗٞ ُخٕ ر

ااِةاَعََّاا اقَاَوِكااِ .ااَاَ َصااوهَراِبُصااورَِةالَلُمَولِاااِت،الَِيُكااوَناَنَدَعاا اِإلَاا"  َه ااَهاَوِقيااَه:اِإ اهَحاا اَعََّاا اَوَتااِ اِإقَ َكااِةالَلُح َه َهاتَاَو .اثُاا  الَلَقبُااوُِ
َُوُزا ابِ َ هُ اَتاَي ََ  "  َنَناَيُكوَنالَلَمَعُبوُدا َ ِقًص اآِاً اِبُصورَِةالَلُمَولاَاَقِةاِإَل اِإَعَ ِكِح

اَاََّمها اَتانهاَعَََّياِ اا٦ٗ٥طؤ٠٘ٛخ حأل٫خص ٌٗٔ٘ض ٠ٗخ  دٞ طل د٬ٚ اردَح٬٣ٚ هلل  ٥ِؿدٖ ى٥ٝ ٓد٦ح١ . ُدخٕ طلدخ٨ٗ "
الآَلِاَِّيَنا) اَتاُنِ ع  َُ َذلارََبمااَاََّمه اَنَاَهاقَ  ََ ا َُ اَذلارَبَامااَاََّمها اَناَاَها(ااَاََّمها ارََن ا34للَّهَيُهارََن اَكوََكًب اقَ  ََ ا َُ لَلَقَماَمابَ زِغًا اقَا 

ايَاَحاِدِ مارَبَاماََلَُكاوَ نهاِكاَنالَلَقاَوِااللضهاا لَيَنا) ََ الَاِ)َنالَا َُ اَذلاَنَكبَااُمااَاََّمهاا ا33قَا  ََ اَذلارَبَاما ََ ا َُ ابَ زِغَاًةاقَا  ََ (ااَاََّمها ارََن الل هاَم
ايَ اقَااَوِااِإ َامابَاِمأٌأاكِا َُ َاَمالل هاَم َولِتاَولََلََرَضاَ ِكيًفا اَوَكا اَن َا ا36مها اُتَ امُِكوَنا)َناَاَََّهاقَ  (اِإ َاماَوتهَحاُهاَوَتِحاَمالَّهاِذأااََ

اَنَناَيَ اا39ِكااَنالَلُمَ اامِِكيَنا) اا ُناَكاا اُتَ اامُِكوَنابِااِ اِإته َِ ااَدلِناَوَتاَن ََ اَنُتَحاا ت وَ ماِاااماللَّهااِ اَوقَااَدا َُ ااُ اقَاَوُكااُ اقَاا   َأارَبَااما(اَوَ  ته
َ ارََبماُكههاَلَمٍأاِعًََّم اَناَاَ اتَا َاذَكهُموَنا) َِ ََا:6َلَيً) اَو ابِ لَّهاِ اَكا الَا ََ اَنَلامََكُ  ََ ا ُاوَناَن هُكا َْ اَوَتاَت ََ ا ُناَكا اَنَلامََكُ  َِ (اوََكَياَفاَن

َُاََََّ  ً ااَاَ أ الَلَفامِيَقَيِناَنَ ات ابِا ََلََكِناإِا ا ََ ابِاِ اَعََّاَيُك َُ اتَاَعََُّماوَنا)يُاكَاَز ََ ا61َناُكَكاُ  ٍَ ََُّا ابَِ ََ ايَاََِّبُ اولاِإيَما  َاُح ََ (اللهاِذيَناآَككُاولاَولَا
اُكَح َااُدوَنا) ََ اا َُ َُالََلََكااُناَو ََاَعََّاا اقَاَوِكااِ ا َاَماَااُ اَدرََتاا ٍتاَكااَناَ َ اا ُأاِإنهارَبهااَلا6٤ُنولَ)ِااَلاَلُحاا ي َِ اا اِإبَاااَمل ََ َك  َه ُاكَاا اآتَاياَ (اَوتََِّااَلاُ 

ٌَاَعَِّا ٌَا)َ ِكي  " حألٟلخٙ (67ي

 ٦ٗ٥12 ٟ َٟخ ا٨ٗ ارَح٬٣ٚ  ٢٬٘ ٥حٗٔ ٙ ٨ً حٗٔظخد حٜٗي ٦ح ِٛيٓخ  ٦ٗؿيٟخ ٨ً ٓدٌَ حٗظٔد٫٦ٞ ؿاتؼاً: 

أٝ ارَح٬٣ٚ ىهٖ َٜٛ ري٥ٝ أَٛ هللا ٦٣٥ ٫ل٘ٚ أٝ ر٤خ ٛ٘ٔخ  ٤٫ظْ أ َحٝ ح٠ٗٔدخء ٥أٟد٢ " 22 – 12: 

١ٜدجٞ ٗدٌْٗ ردٖ ٥أهدٌ أؿدَح   ٘د٨ ٨ٍٟ أٝ ٠٫خٕ ًَ ٦ٝ ٛٞ ٥ُؿظ٢ ٓدخٍس ٛدخ ٫٘دظ٨٤ ٥أٝ اردَح٬٣ٚ ح

 اٝ ٗجض . ح  " ٣ٌح ٛ٘وٚ ح٠ٗٚ حٍؿم ا٨ٗ ح٠ٗٚ ٓخٛ   ٥حَُأ١ًْٗ ه٠ٜخ  ٥رَِح  ٥ك٬َٜح  ٥ ز٬ي
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 اُشثٜح اُغاتؼح ػشغ
 

ِإ هَما الَلَمِ ايُياِعيَ ا اا"حَِٗ ٝ ٥حًَ ح٬ٜٔٗل٬ش ٨ً طؤ٢٬ٗ ح٬ٜٔٗق ًِي ًَٓ رؤ٢ٟ ٜٓ٘ش هللا ٥ٍ٥ف ٢٠ٛ هاُٞا : 
ََاَوُروٌحاِكَكا ُالَبُناَكمَا ََ اِإَل اَكَمَي اللَّهِ اوََكََِّمُ ُ اَنَلَق  ُُ َُو ََاَر , ٣٥ٌح  ٬ٞ ٛدخ ٦ِ٫ٗد٢ ح٠ٜٗدخ٧ٍ ًٜٔ٘دش  111ح٠ٗٔخء " َي

 هللا ٬ٗٔض ٛو٦ُ٘ش رٖ ٨٣ ٜٓ٘ش أ٬ُٗش ٥ٌْٓٗ ٥ٍك٢ ٨٣ ك٬خط٢ ٥اًح ٓخٝ ٌْٓٗ ًخ٬ٜٔٗق أ٨ُٗ .

 اُغص ػ٠ِ طُي :  

 ٣ً٥ز٦ح ٫زلؼ٦ٝ ًد٨ ٓظدذ ٢ي٥ٟى٬ٖٗ ٥حكي  ٨٘ أ٬٣٦ٗش ٛٞ ٫لزػزخص  ـذ أل٦ُحٙ  ـ٥ِح  ٞ اأٝالً :  

٬ٗيٖٗ ٤ٗٚ  ٨٘ ا٤٤ٗٚ ٥ك٬ٞ ٦ِٟٕ ٤ٗٚ أ  ٦ٟدخ حٗدي٬ٖٗ  ٘د٨ أ٬٣٦ٗدش حٜٗٔد٬ق ُدخ٦ٗح ٗد٢ ٛلـدِحص  ه٣َ٬ٚ

٥ُددي أط٬ددض  ٘دد٨ ٛددخ  ,٤ًددٌح ٥هللا ٜٛددخ ٠٫ددلْ حٗؼٔ٘دد٨ ٣٥ددٖ أ٤٫ددخ حِٗدد٦ٙ ٫ِددخٕ  ددٞ حإٗدد٢ أٝ ٗدد٢ ٛلـددِحص

اُجتٞاب اُصتذ٤خ ُٔتٖ ػػتْ  ٛٞ ٓظز٤ٚ ٠ً٥يط٤خ ىٗد٬   ىٗد٬   ًد٨ ٓظخر٠دخحٓظي٦ٗح ر٢  ٨٘ أ٬٣٦ٗش ح٬ٜٔٗق 

 ًَحؿل٢ ًبٝ ٢٬ً ٛخ ٨ٌ٘٫ ٛي٥ٍ ٦ُٙ ٛئ٬٠ٛٞ ٥حٗلٜي هلل أ٥ال  ٥أهَح  صِة ٝأ٤ُٛٞح أُـ٤خ 

ٍىح   ٨٘ ٛخ ُ ١٦ٜ ٛٞ ٦ٛحًِدش حِٗدَ ٝ ٜٗ٘ٔد٬ل٬ش ًد٨ ا٬٣٦ٗدش حٜٗٔد٬ق طلدخ٦ٗح ٠ٗظٜدٌق حِٗدَ ٝ شا٤ٗاً :  

اِإ َاماَعَباُداللَّهاِ اآتَا ِ َمالَلِك َا َباَوَتَعََّكِاما"  ٢٬٘ حٗٔ ٙ ٥ٛخًح ُخٕ ح٬ٜٔٗق  ٞ ٢ٌٟٔ  ٛخًح ُخٕ  ٞ ح٬ٜٔٗق َُ قَا 
َعََّكِاا71(اَوَتَعََّكِااماُكَب رًَكاا اَنيَااَناَكاا اُكَكااُهاَوَنَوَصاا ِ مابِ لصهااَ ِةاَوللزهَكاا ِةاَكاا اُدَكااُهاَ يْاا ا):7 َِبيْاا ا) ََ اَي ََ ما(اَوبَاااْملاِبَوللِااَدِتماَولَاا

ايَااَوَااُولِاَدُتاَويَااَوَااَنُكاوُتاَويَااَوَاانُبَاَعاُثاَ يْا ا)7٤َتبه رًلاَلِقْي ا) الَلَحاَتا77(اَولل هَ ُااَعََّمه َُ ََاقَااَو (اَذلِاَلاِعيَ ا البَاُناَكاَمَي
اَبَح  َُ اِإَذلاَقَضا انَا77للهِذأاِايِ ايََم َاُموَنا) َُ َذاِكَناَوَلٍدا ِْ الَاُ اُكاَنااَاَيُكاوُنا)(اَك اَك َنالَّهِ اَنَنايَا ه ُُ (اَوِإنها74َكاًملااَِإ هَما ايَاُقاو

ٌَا) َذلاِصَملٌطاُكَ َ ِقي ََ ااَ َعُبُدوُها ََ  ٫َٛٚ "  (74للَّهَ ارََبماَورَب ُك

َوقَا ُلولا٫خص ٟخ١ِش رلز٦ى٫ش ح٬ٜٔٗق هلل ٥أ٢ٟ ٛو٘د٦ٍ رٜٔ٘دش ٓدٞ ٥أٟد٢ ٟزد٨ ٛزدخٍّ ٥ُدخٕ طلدخ٨ٗ " ١ٌ٤ً ح٭
َذاللمهَ َمُناوَا َْ اَلَيً) اِإْدلا)66َلًدلا)لته ََ اْدلا69(اَلَقَداِتَ)ُ  ََ ا ُُ بَا  َِ الَل م  ِْ َهَمَناِكَكُ اَوتَاَكَ ت الََلََرُضاَوَت (اَتَك ُدالل هَم َولُتايَا َاَف

َذاَوَلًدلا)91(اَنَناَدَعَولالَّمهَ َمِناَوَلًدلا):9) ِْ اا(اِإَناُكه اَكنَا9٤(اَوَك ايَاَكَبِ مالَّمهَ َمِناَنَنايَا ه ِاامالل هاَم َولِتاَولََلََرِضاِإته
 " ٫َٛٚ  (97آِتماللمهَ َمِناَعَبًدلا)

 ٜخ ٦ِ٫ٕ حٗ دخ٦ٜٗٝ  ٘د٦ح  ٓز٬دَح  ُدخٕ ٓدزلخ٢ٟ  ٛٞ ُ ٚ أٝ َٗ٘كٜٞ ٥ٗي طلخ٨ٗ هللا ًخَِٗ ٝ ٠٘٫م  ٨٘ 

ََاَكااَثً اِإَذلاقَاَوُكاَلاِكَكاُ اَيِصاد وَنا)٥طلدخ٨ٗ "  ا(اوَا43َوَلمها اُ ااِمَبالبَاُناَكاَمَي ااَواَكا اَ اَمبُوُهالَااَلاِإته َُ اٌماَنَاا ياَ َِ قَاا ُلولاَنآِلَح ُاكَا ا
ِصُموَنا) َِ اقَاَوٌاا ََ َُ َملئِيَها)46َتَدًتاَبَها ََ اَعَبٌداَن َاَعَمَك اَعَََّيِ اَوَتَعَََّك ُهاَكَثً الَِبِكماِإ َواِإته َُ  " حِٗهَى  (49(اِإَنا

َوَلمها اَتا َأاِعيَ ا ا" ٫خص ٗظؤ٬ٓدي ًٗدْ ٚ ط٨٠ٜ ح٭٬ق هلل ٍد حٗلخ٬ٜٗٞ , ػًخَِٗ ٝ ٫َٛق ٨ً  ز٦ى٫ش حٜٗٔ
َ َُِّفااوَناِايااِ ااَاا تاهُقولاللَّهاا َا َْ ابَاَعااَضاللهاِذأاَت ََ ابِ َلِحَكَمااِةاَوَِلُبَاااَيَناَلُكاا ََ اقَااَداِتَ)ااُ ُك َُ ااَوا47اَوَنِطيعُااوِنا)بِ َلبَايَاكَا ِتاقَاا  َُ (اِإنهاللَّهااَ ا

ااَذلاِصااَمل ََ ااَ َعبُااُدوُها ََ ٌَا)رَبَااماَورَب ُكاا ااَاَويَااٌهالَّهااِذيَناظَََُّمااولاِكااَناَعااَذلِبايَاااَوٍاا47ٌطاُكَ ااَ ِقي ََ َِ َاَََّفالََلََ ااَزلُباِكااَنابَاَيااِكِح (ااَاا 
ا) ٍَ  " حِٗهَى (44َنلِي

َفاَعاااَناِعَب َدتِاااِ الَاااَناَيَ ااا َاَكِكَفالَلَمِ ااايُياَنَناَيُكاااوَناَعَباااًدلالَّهاااِ اَوَتالَلَمَ ِئَكاااُةالَلُمَقمهبُاااوَناَوَكاااَناَيَ ااا َاَككِا٥ُدددخٕ طلدددخ٨ٗ " 
اِإلََيِ اَتِميًع ا) ََ  " ح٠ٗٔخء (13٤َوَيَ َ َكِبَماَاَ َيَحُ ُمَُ

ااُذوِ ماَونَُكااَماِإَلَحااَيِناِكااَناُدوِناللَّهاا ِا٥ُددخٕ طلددخ٨ٗ "  ِْ ََاَنَن َااَهاقُاََّااَهالَّكهاا ِسالته اللَّهااُ ايَاا اِعيَ اا البَااَناَكاااَمَي َُ ااَوِإَذاقَاا  َُ قَااا 
ااَبَح َ َلاَكاا اَيُكااوُنالِاا َُاَكاا اِاااماَُ َُاَكاا اِاااما َاَفِ ااماَوَتاَنَعََّاا الِااماِبَحااْتاِإَناُكَكااُهاقُاََّ ُااُ ااَاَقااَداَعََِّم َااُ اتَاَعََّاا ََ اَكاا الَااَي ماَنَناَنقُااوَُ
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ُاالَل ُيُااوِبا) اَكاا اَنَكَمتَكِاامابِااِ اَنِنالَعبُااُدولاللَّهااَ ارَبَااماَورَا114 َاَفِ ااَلاِإ هااَلاَن َااَهاَعاا ه اِإته ََ ا(اَكاا اقُاََّااُهاَلُحاا ََ ََاوَُكَكااُهاَعََّااَيِح بهُكاا
اَوَنَ َهاَعََّ اُكَهاَلَمٍأاَلِحيٌدا) ََ ااَاََّمه اتَاَوااهَيَ ِكماُكَكَهاَنَ َهاللمهِقيَعاَعَََّيِح ََ  حٜٗخثي١ "  (113َلِحيًدلاَك اُدَكُهاِايِح

 ٤ًٌح ح٬ٜٔٗق  ٢٬٘ حٗٔ ٙ ٨ً حَِٗ ٝ  زي ٦ٍٓ٥ٕ . 

ََاَوُروٌحاِكَكا ُا ٦ٜٝ أٝ ٤٬ًخ أ٬٣٦ٗدش حٜٗٔد٬ق " ٫ش حٗظ٨ ٫ِأ٠ٟخ ٦ٗ ٍؿل٠خ ا٨ٗ ح٭ شاُصاً:  ا اِإلَا اَكاَمَي ََ  وََكََِّم ُاُ اَنَلَق 

ال طل٨ٜ حألرٜخٍ ٥ٗٔدٞ طلٜد٨ حِٗ٘د٦د ه٣٦٘ٚ ٨ً ح٬ٜٔٗق , ٤٠ٔٗ٥خ  " ٦ٗؿيٟخ حأل٫ش رظٜخ٤ٛخ ط٠٘م  ٘٪

 حٗظ٨ ٨ً حٜٗي٥ٍ 

اَوَتاُخٕ  ٥ِؿٖ "  ََ َهالَلِك َا ِباَتاتَاَ َُّاولاِااماِدياِكُك ََ ََايَ اَن الَلَحاتهاِإ هَما الَلَمِ ايُياِعيَ ا البَاُناَكاَمَي تَاُقولُاولاَعََّا اللَّهاِ اِإته
ََُِِّ اَوَتاتَاُقوُلولاَثَ ثَةٌا ََاَوُروٌحاِكَكُ ااَآِكُكولابِ لَّهِ اَوُر ََ اِإَل اَكَمَي اللَّهِ اوََكََِّمُ ُ اَنَلَق  ُُ َُو اِإ هَم اللَّهاُ اِإلَا ٌاَر ََ ًملاَلُك ياَ َِ َولِ اٌدااال َا َاُحولا

(الَاَناَيَ ا َاَكِكَفالَلَمِ ايُياَنَنا131ََُبَح  َُ اَنَناَيُكوَناَلُ اَوَلٌدالَاُ اَكا اِاامالل هاَم َولِتاَوَكا اِاامالََلََرِضاوََكَفا ابِ لَّهاِ اوَكِايً ا)
اِإلََيااِ اَتِميًعاا ا)َيُكااوَناَعَبااًدلالَّهااِ اَوَتالَلَمَ ِئَكااُةالَلُمَقمهبُااوَناَوَكااَناَيَ اا َاَكِكَفاَعااَناِعَب َدتِاا ََ "  (13٤ِ اَوَيَ ااَ َكِبَماَاَ َيَحُ ااُمَُ

  ح٠ٗٔخء 

َوَتايََ تُو َاَلاٚ ر٤دخ ط٠ٔدي أٛد٦ٕ ٛدخ طلظِدي٥ٝ ٛدٞ ح٦ِٗح دي ٥ٛديٍ ٍرد٨ اً ٫ِد٦ٕ " كظــظحًخأل٫ش حٗظ٨ 
َك َخابِ َلَحَتاَوَنَ َ َناتَاَفِ يًملا) اِت)اَ  " حٌَُٗخٝ  (77ِبَمَثٍهاِإته

ابِِ اِتَح ًدلاَكِبيًملا)َاَ ا٥ُخٕ طلخ٨ٗ "   ََ َُ َد َِ َِِ الَلَك ِامِيَناَوَت    " حٌَُٗخٝ  (4٤اُت

 أٝ ح٬ٜٔٗق ٨ٜٓ ٜٓ٘ش هللا أل٢ٟ هَ٘ رٜٔ٘ش " ٓٞ " عاتؼاً :  

ااُمُ الَلَمِ اايُياِعيَ ااًِددخٕ طلددخ٨ٗ "  ََ َُاِإنهاللَّهااَ ايُاَبَ ااُمِخاِبَكََِّمااٍةاِكَكااُ ال ََاَوِتيًحاا اِاااماِإَذاقَ لَااِهالَلَمَ ِئَكااُةايَاا اَكااَمَي  البَااُناَكااَمَي
َمِةاَوِكَنالَلُمَقمهبِيَنا) ِِ َُاللكه َساِامالَلَمَحِداوََكَحاً اَوِكاَناللصها ِلِحيَنا)74للد  َاَي اَولآَل (اقَ لَاَهاَرَباَن ها اَيُكاوُنالِاما74(اَويَُكََّ

َُُّتاَك ايَا َْ اَكَذِلِلاللَّهُ اَي َُ ايََمَ َ ِكماَبَ ٌماقَ  ََ اَلُ اُكَنااَاَيُكوُنا)َوَلٌداَوَل ُُ اآُاعمملناا"(ا73َ  ُأاِإَذلاَقَض اَنَكًملااَِإ هَم ايَاُقو
اصم هالَلي تان  ا"اكَّمةاكك ا"اووصف  اكَّْو ا"الهللايَّْتاك اي  أا"اثَاصم هان  اَِّتابكنا،اكمثهاقول ا

َََّقُ اِكَناتُامَاا"تع ل ا َِ اَلُ اُكَنااَاَيُكوُنا)ِإنهاَكَثَهاِعيَ  اِعَكَداللَّهِ اَكَمَثِهاآَدَاا َُ َهاقَ  ا"اآُاعمملنا(49لٍباُث
 ٠٠ٗ٥َد ٛؼخال ٛٞ ٓظز٤ٚ . ًخ٬ٜٔٗق هَ٘ رخٜٗٔ٘ش ٬ٗ٥ْ ح٬ٜٔٗق ٦٣ حٜٗٔ٘ش

 ٥ُخٕ هللا ٗظٔٞ ٦ٍٟح "" 14:  1ٌَٓ حٗظ٫٦ٔٞ  

 .  ًخ٦٠ٍٗ هَ٘ رٔٞ رخٜٗٔ٘ش ٬ٗ٥ْ ح٦٠ٍٗ ٦٣ حٜٗٔ٘ش  

 ألٝ ٦ُٗد٢ " ٥ٍ٥ف ٠ٛدد٢ " أٝ جٜتَ ٓغًتة٤ًدٌح " ٫ل٠دد٨ ٥ٍف هللا  ٝعٝح ٓ٘تٚأٛدخ ُد٦ٗٔٚ "  سآـتاً : 

اَكا اِاامالل هاَم َولِتاَوَكا ا٨ً حأل٫ش ٬ٗٔض ٗ٘ظزل٬ٞ اٟٜخ ٨٣ الرظيحء حٗوخ٫ش ٢ٗ٦ِٓ طلخ٨ٗ "  "ٖٓ" ََ َماَلُكا ْه ََ َو
رٜل٠دد٨ أ٤ٟددخ ٛو٦ُ٘ددش ٠ٛدد٢ , ًددؤ٥ٍحف حٗلزددخى ٤٘ٓددخ ٛو٦ُ٘ددش ٛددٞ هللا   13حٗـخػ٬ددش   "ِااامالََلََرِضاَتِميًعاا اِكَكاا ُا

 .   ٥ِؿٖ 

 ٚ ح٬ٜٔٗق أ٢ٟ ٜٓ٘ش ٢٠ٛ ٥ٍ٥ف ٢٠ٛ؟اًح ٓخٟض حأل٥ٍحف ٤٘ٓخ ٛو٦ُ٘ش ٛٞ هللا ًٜ٘خًح هكئٕ هاُٞا : 

 ٟخًظ٤خ ا٨ٗ هللا ٛٞ اٟخًش حٗظ٫َ٘ي ٥ُخٕ طلخ٨ٗ  ٞ  ىٙ  ٢٬٘ حٗٔ ٙاٝ اهِ٘ا : أٝالً :  

ُهاِايِ اِكَناُروِ ما" َْ اوتاق ئهاب لوَيةاآدااعَّي الل  اا.اا٤9"اللحَمااَو َاَف
َُاوَلُ اَولَاَواَكا  ُولاُاتع ل اعناعب دهاللمايككينا"اوق  اِماياُاَولد وَناَكاَناَ ا دهاللَّهاَ اَوَر ِِ اُداقَاَوًكا ايُاَيِككُاوَنابِ لَّهاِ اَولَليَااَوِاالآَل َِ َتاَت

ي َُالَْلِ اُنولَِ)َلاَكَ َعاِاماقُاَُّوِبِح ََ اَنَواَعِ يَمتَاُح ََ َول َاُح َِ اَنَواِإ ََ َُ اَنَواَنبَاَك َأ ََ َُ اِبُموٍحاِكَك ُاآبَ َأ ََ َُ  22حٜٗـخىٗش " َم َناَوَنيهَد
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, ٟزد٬ٞ ٛدٞ ٓظدز٤ٚ أٝ ٥٢ٍٓد٦ٗ هللا أٝ حٜٗٔد٬ق  ٬٘د٢ حٗٔد ٙ  زدي ٛٞ حِٗدَحٝ رلي أٝ ٥ٟل٠خؿاصؿاً :  

   خهلل .ح٬ٜٔٗق ٟز٨ ٦ٍٕٓ ٥ال ك٦ال ٥ال ٦ُس اال ر

٣ـتٞع ح "ٜٗخ ىهٖ حٜٗي٠٫ش أٍطـض أ٬ٍ٘ٗ٥ٚ ٤٘ٓخ ُخث٢٘ ٛٞ ٣ٌح ًِخٗض حٗـٜد٦ى ٣د11ٌ-21ٛظ٨  -1

 "اُ٘ث٠

 "ٗث٠ ػظ٤ُْي ُخٙ ٠٬ًخ  ًؤهٌ حٗـ٬ٜم حٗو٦ى ٥ٛـي٥ح هللا ُخث٬٘ٞ"  ٦ٗ16:1ُخ ف -2

 "ٛظا ٛٞ اُ٘ث٠"ًٔؼ٬َ ٛٞ حٗـٜم ٜٗخ ٜٓل٦ح ٣ٌح حٗٔ ِٛخ٦ٗح رخٗل٬ِِش   ٦٫42:1ك٠خ -3

 "اٗٚ ٗث٠"ُخ٦ٗح ٗأل ٨ٜ ٛخًح ط٦ِٕ أٟض  ٢٠ ك٬غ أ٢ٟ ًظق  ٬٠٬ْ ًِخٕ  ٦٫11:4ك٠خ-4

 
َانناَاذلاكَّا اكانالهللاتعَّحا الهللاعَّا ايديا ف كولاب اكناللمعَزلتالل  اللك ساننايُااَهاََااَّم ا لي  كهادولاانرلداننايْباَم
اا: ب اق ُالحَان  

 ا.ا(كم انَم انديناااعهاكنا ف  الي) ًانا)ن  اتالقدراننا31:  5نجٌل ٌوحنا فً إ
ا
 :ن بطرس قالها أمام الجمٌعإبل 
  نالكاََذها ُالتَملئَّيونالَمعولا)نيح اللمتا22 – 2أعمال الرسل الَلقولُاي وعاللك صم ارتهاقداتباَم

ا.عَ ئعاوني تالعَ َ الهللاعَّ ايدي (كناقبهالهللابقولتاوا
 :بدلٌل أٌضاً ما جا  فى 

  للعا ذرااماعاولاللحَامابماوتااهلْباما لا اي اوعالإ)اعكادك اتا أالَلِ ا نا 42-41:11انجٌال ٌوحناا العادد
 ا اعَّماهان الاَامعهالاماواَللَلبانلاكمخاايحا نو اوقا ُااااا اي اوعاعيكيا اللا ا يثاك ناللميهاكو وع اورا

اَّ كمن الاللولقفاقَّهالييككولاناَذلاللَم اته لااماكها ينات م الماولكناَلن (.ااحكا اي اكماللم ايياَر
اكناعكدالهلل.احذهاللمعَزةرب ال ُو الل  انعَ َ الهللاعَّ اايدي ا   اييكنااللك سان  اَر
 

  فى القرأن الكرٌم :وهذا ما قاله هللا
ٌَه َم َِ َ ٍم اٌ َاهطِّ ٍَ ا َمم ِه ا ِْ اْاْقَهَ َ َنًَِّ َ ه ِه ِْ ََت ِّ ٍه ٌَ بَمم َ َ مآ ِه ِْ ْف َه َجم َمٌَلَ َنًََِّقده َتا َإمهَىََ نمًَإمسه ِأ ََاَتْسا اتم ٌه ا مَاهطَّ ََ

ََا َْ ََ اَت َ ه ََااْله َْ َما ِه َ ْئَاْله اتم مََا ْ ه ََّللاَّ ٍم
اَ ماِمبه تأ ٌه ََط ٍْ ِْا ٌَ  ََ ْم فْْخَ مٌ َ مَمالََ أَنه ِه ِْ َْ ا مََا َْن ِّ ََّللاَّ ٍم

َفىَ ماِمبه ٌماًَاههَمااه حه

َ ٍَ نمٌ مم َْمؤه ِه ْف نه ِْ َ ٍه َإم ِه ِْ َهَ ٌَ أ َ مًََبهمَكََمَ ٍَّ َإم ِه ِْ ٌْافم َ مًَْ  ٍَ ََاَملََفدَّ مْتا ٍَ اْا ِْ اااااااااااا79نُاعمملنا:ََفأه
  كثها ب (انايم كوهاِ اولاكناللَموعاَل  اعكدََنرلداللكحكةان)لم اا46:  21متى. 

ا
لاا الاايَالاا اوتااوداوي مكااولاعباا دةالهللاإتااحكاا خاللكثيااماوللكثياامايو ااياكفااماللقااوااللااذينايعباادوناإِ صاامالاالاوانن اا ا

ا.للول دالَل داللفمداللصمداللذ الَايَّداولَايولداولَايكنال اكفولًان د
َاللذ انوقعحَاَوااي : اولكناكم اق ُابولَاكو ح ًاكفَم

  َاونظَّاَاقَّاابحَاا)ت حاَا21:1سافر رومٌااه لماا اعمااولالهللالاَايمَاادوهانواي اكموهاابااها مقاولااامالاكاا َر
لل بماوبيكم اََايزعمونان حَا كم أاص رولاتح أاونبادلولاكَادالهللاللاذ اتيفكاماب اب اصاورةالت  ا ناللاذ ا

َّْااو اَاا بدلولا ااتالهللاب لكااذباوعباادولاللملااحولتاقَّااوبحَاللاا اللكَ َااةللذينالايفكاا الااذللانَااَّمحَالهللاااام
ادوناللْ لتالذللانََّمحَالهللالل انَولأاللحولن(



33 

 

َاللاذأاَاَاا وتانر اَول ا نكثماكم ان  َااي اكناتعصعانعم ااح اَوابولَايَّْصاعقيدةاللكصامل يةااويبايناكفاَم
ااي ابعب دتحَاللمَّْو اوتمكحَاعب دةاللْ لتارباللع لمين

للم يياب عَم اق ُاا ا ف  "الواك ناَاذلا بيا ا"اا"لل ميعابعداك ارن اللممنةاتبك اوتم ياقداا1:33لوقا ا
العمناكناَذهاللممنةالل  اتَّم  ا"

يااعادَِّاا اناللم اايياعَّياا الل اا ااكاا ناكعموااا اباا لكبوةاك اا حملابحاا اا ل مااحااذهاللموليااةاتثبااهاب لبدلَااةانقَّااها:ا
للمامنةا"اوَاذلاتاذهاتالواك ناغيماذللالق ُا"الواك ناَذلاَاوالهللالعامناكاناَالل لاايم اَواكعمونال اوإ

.ايْف اعَّ انول  اللعقُو
هابا لكبوةاوَاوايْا طبحَاولاَايككاماعَّايحَااقا تا"ي اوعاللك صام اإناتَّميذينالَّم ايياوصاف "اا24:13لوقا ا

انك االهللاوتمي الل عوبا" اللذ اك نا بي اكق درلاا اللفعهاوللقُو
با اااكعَزلت ارداعَّايحَاقا ئ ا"الايَا با "اإناللم ييالم ارن انَهاللك صمةايح ربو  اويككموناا13:51متى ا

 لتاا اوطك اوا ابي  ا"اكملكة

الكب اا ابَّده.ا ك ا ب اوتاكملكةا لم ييالَايقهالحَاإ  اإل اوإ م اق ُالحَاإ
  رتاا ا"عاانانورلااَّيَ"اعَيااعاننايقاام ولاَااذلاوتا"قاا ُاللم اايياتايمكااناننايَاَحََّاالا َباا اِا13:33لوقااا 

َح   اوتع ل اولكناكم اق ُالهللاَبايمتعول َِ َقْاْااٌبَ ِه َهَْم سم منه ََااْله ٍِّ َاههجم ٍَ اَمم ثمٌتأ َِ َ َِ ََبَت هَنلَهمَجَمنَّ َاهََقده

ََ الَه ِم َعال َنه لْله َِ َماَكَ َ مَمالَ ْاهَ ٍَ اَمْعا سه ٌَ َ َِ َ ٌٍ َآََبا ِه َ مَمالََاهَْما ٍَ اْتا صم ٌْ ه َ َِ َ ٌٍ ٌْ ا َه َ َ ِه َ مَمالََاهَْما ٍَ َقْما فه ٌََ ِه َْها
َِْاهَه َمَكَْه َ ْاهَ ٍََ ََضلُّ  ََغل ماْا

 139لتعملنا 

 

 

 اُشثٜح اُشآـح ػشغ
 

َوَلَقاَدااُؼؼ٣تؼ " ٓتغ ػٝجتح ٣ٞؿق ػ٤ِتٚ اُـتالّ اُٜتْ كت٠ اُشن٤ تحهاُٞا : ٗـة اُوغإٓ إ٠ُ اُصض٣ن 
َهاِبَح  ََ  ٫َٓٚ . ٝذٔرِ  ًرة اُرلـ٤غ تصٞع ٓش٤٘ح ُٜظا اُْٜ اُظٟ ال ٤ِ٣ن ت٘ث٠"  ََمهَهابِِ اَو

 اُغص ػ٠ِ طُي :

لَٝ أ٫خص حَِٗ ٝ ٠ٗٔ٘ي ٣ٌح حٌٗٔد ح٧ٌٗ حى ١٦ , ٬ٓ٥دي أٝ ٦٫ٓدي  ٬٘د٢ حٗٔد ٙ ٟزد٨ ٟٔظ أٝالً : 

ٗدش ٦٫ٓدي ٫دش ألىٍٓد٦ح ٠ِٛطٜدخٙ ح٭٫َٓٚ  ٢ٜٜ هللا ٛدٞ حٗٔدئ ٥حٌٗل٘دخء ٥ٗد٦ ُدَحء ٣دئالء حألًدخ٦ٓٝ 

 ٫خ١ ٛٞ حٌٟٗذ . ٢٬٘ حٗٔ ٙ ٥ ٜٜش هللا ا

َهاِبَح اَلَوَتااُخٕ طلخ٨ٗ "  ََ ََمهَهابِِ اَو َنَنارََن ابُاَمََ َنارَبَِ اَكاَذِلَلالَِكَصاِمَناَعَكاُ الل  اوَأاَولَلَفَحَ ا َأاِإ هاُ اِكاَناِعَب ِد َا اَوَلَقَدا
ََِّصيَنا) َْ  " ٦٫ٓي  (٤7لَلُم

٫دش حٗظد٨ حٜٗو٬ٜ٘ٞ ٦ٗ٥ٍؿل٠خ ا٨ٗ ح٭ٟق ٠٣خ أٝ حأل٢٫ ٌٟض  ٢٠ حٗٔئ ٥حٌٗل٘خء ٥أ٢ٟ ٛٞ  زخى هللا ح٦ً

اَواِاامابَاَيِ َحا اَعاَنا َاَفِ اِ اَوَغَّهَقاِهاظل٬ٌ ردخهلل ُدخٕ طلدخ٨ٗ " ُز٤٘خ ٦ٗؿيٟخ ٦٫ٓدي  ٬٘د٢ حٗٔد ٙ ٫ٔد َُ َورَلَوَدتَاُ الله ِاما
َه ِلُمونَا اَكَع َذاللَّهِ اِإ هُ ارََبماَنَ َ َناَكثَاَولَأاِإ هُ اَتايُاَفَُِّيالل َُ َيَهاَلَلاقَ  ََ  " ٦٫ٓي  (٤7)الََلَبَاَولَباَوقَ َلَها

 ٥حٗلٜٜش  شخٗو٫َ٬س حٗل٫ِِ ٢ٗ ر٥ِٗي ٤ٗيص حَٛأ

ََاُخٕ طلخ٨ٗ "  ََ َاَعَص    32" ٦٫ٓي  َوَلَقَدارَلَوَدتُُ اَعَنا َاَفِ ِ ااَ 
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س حٗل٫ِِ أ٤ٟخ ٨٣ حٗظ٨ ٍح٥ىط٢ ٦٣٥ حٗد٧ٌ حٓظلٜدٚ رٖ اٝ ح٦ٔ٠ٗس ُي ٦ٌٟح  ٢٠ ح٦ٔٗء , ٥ح ظًَض حَٛأ

 ٥ٓخٝ ٛٞ حٜٗخى٬ُٞ 

َُافَاا" ُخٕ طلخ٨ٗ  ََاُبُكنهاِإَذارَلَوَدتُانهايُو َِ اَكا ا َُ َُاوٍأاقَ لَاِهالَكاَمَنُتااقَا  َعاَنا َاَفِ اِ اقُاََّاَناَ ا َشالَّهاِ اَكا اَعََِّمكَا اَعَََّياِ اِكاَنا
فااَحماب َ عملضالَلي تاكاذبا"ا(41لَلَعزِيِزالآَلَناَ َصَحَصالَلَحت اَن َ ارَلَوَدتُُ اَعَنا َاَفِ ِ اَوِإ هُ اَلِمَناللصه ِدِقيَنا) يَو

َاكم ازعم فاعَّي الل  ااوهنول)لاللقوااواضيانكَم اا ا ب الهللايَو
 ٥ٛخ ٛل٨٠ " ٣ٚ ر٤خ " شا٤ٗاً : كئٕ هاُٞا :

٦ كي٫غ حٗد٠ٌْ ر٦ٜحُلدش أٛدَ ًدبٝ ٓدخٝ ح٤ٗدٚ ًد٨ أٛدَ كٔدٞ ٤ًد٦ كٔدٞ ح٤ٗٚ ٨ً ٗوش حٗلَد : ٣هِ٘ا : 

اال رظ٨َُ ح٤ٗٚ ا٨ٗ حٗلِٙ أ٥ حٌٗلٖ ٜٓخ ُخٕ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓد٘ٚ  ٫ٔٞ ٦ٓءح   ٗٚ  ٥اٝ ٓخٝ ٨ً أَٛ ٦ٓء

   121" ٛٔ٘ٚ  ذجاٝػ ألٓر٠ ٓا دضشد تٚ أٗلـٜا ٓاُْ ٣رٌِٔٞا أٝ ٣ؼِٔٞا تٚ إٕ هللا "

إطا ٛتتْ ػثتتضٟ تـتت٤ ح كتتال ذٌرثٞٛتتا ػ٤ِتتٚ درتت٠ ٥ُددخٕ ح٠ٗزدد٨ ٛدد٨٘ هللا  ٬٘دد٢ ٥ٓدد٘ٚ ُددخٕ هللا  ٥ِؿددٖ "

٣ؼِٜٔا كئٕ ػِٜٔا كاًرثٞٛا ؿ٤ ح ٝإٕ ذغًٜا ٖٓ أج٠ِ كاًرثٞٛا ُٚ دـ٘ح , ٝإٕ ٛتْ ػثتضٟ تذـت٘ح 

"  ؿتتثغ ٓائتتح  تتؼق ًرثٞٛتتا ُتتٚ دـتت٘ح كتتئٕ ػِٜٔتتا كاًرثٞٛتتا ُتتٚ ػشتتغ أٓصاُٜتتا إُتت٠كِتتْ ٣ؼِٜٔتتا كا

   ٥124ٛٔ٘ٚ  1521حٗزوخ٧ٍ 

ٛٞ ٦٫ٓي  ٢٬٘ حٗٔ ٙ ٦٤ً ٢ٗ ك٠ٔش أل٢ٟ ٗٚ ٫َطدَ ر٤دٌح ح٤ٗدٚ اٗد٨ حٗلدِٙ ٥ال اٗد٨  ٦ً٘ ٥ُم ٣ٚ رخ٦ٔٗء

 حٌٗلٖ ريالٗش حأل٫خص حٗظ٨ ٠ُ٦ٓخ٣خ . 

اا َنارَبَاا ِالَااَوَتاَنَنارََن ا٥ٓددٌح ٦ُٗدد٢ طلددخ٨ٗ "  ٛظ٠ددخى ٦٫ٓددي رددخ٤ٗٚ ألٝ كددَى "٦ٗال"٫ٔدد٨ٜ " ٫دديٕ  ٘دد٨ ح بُاَمََ

ِإَناَكا َدَتالَ َُباِدأابِاِ ا٦٤ً ٜٛظ٠م  ٢٠ ح٤ٗٚ  ٢٬٘ حٗٔد ٙ ٜٓؼدٖ ٦ُٗد٢ طلدخ٨ٗ  دٞ أٙ ٦ٛٓد٨ "  دغف آر٘اع
َََك اَعََّ اقَاََِّبَح  ااا:1للقصصا"ااَلَوَتاَنَنارََب

٤٫دٚ ٦٫ٓدي رخٜٗلٜد٬ش  هللا ٍرد٢  ٘د٨ ُ٘ز٤دخ ٥ٓدٌْٗ ٗد٨٤ًٚ ٗٚ طزي٧ ٤ٗٚ رل٬ِِدش أ٦ٛٛظ٤دخ ٦ٜٗٓد٨ ألٝ 

 أل٢ٟ ٍأ٧ ر٣َخٝ ٍر٢ . 

اَلاااَيً) اقََِّااايً ا)٦ِٓ٥ٗددد٢ طلدددخ٨ٗ ٠ٗز٬ددد٢ ٛددد٨٘ هللا  ٬٘ددد٢ ٥ٓددد٘ٚ " ََ كَااا َخاَلَقااَداكِاااَدَتاتَاااامََكُناِإلَاااَيِح " (37َولَاااَوَتاَنَناثَابه اَ
 حإَٓحء 

هللا  ٥ِؿدٖ ,٥ٓدٌْٗ ح٤ٗدٚ ٗدٚ ٫ِدم ٛدٞ ض ٛدٞ ٬د٥ح٦َٓٗٝ ٗٚ ٫ِم ٢٠ٛ ٨٘ٛ هللا  ٬٘د٢ ٥ٓد٘ٚ ٦ٗؿد٦ى حٗظؼز

 .٦٫ٓي  ٢٬٘ حٗٔ ٙ ٦ٗؿ٦ى ر٣َخٝ هللا  ٥ِؿٖ أ٧ طؼز٬ظ٢ ٥ ٜٜظ٢ ٠ٗز٢٬  ٢٬٘ حٗٔ ٙ 

أٛخ ٛخ ٥ٍى ٨ً ٓظذ حٗظ٬ٌَٔ ٛٞ أ٦ُحٕ ٨ً ٣ٚ ٦٫ٓي ً٘ٚ ٫ٜدق ٠ٛد٢ ٗدت  دٞ ح٠ٗزد٨ ٛد٨٘ هللا :  شاُصاً 

 ٚ٘ٓ٢٬٘ ٥  ُٖ  ٥ال ٫َى  ٢٬٘ . ٢٠ٛ ٓ٘ٚ ٫ئه٫ٌئهٌ ٛٞ ٢ٗ٦ُ ٫٥َى اال ح٠ٗز٪ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ ٥ٓ

٣٘وتَ ٓتٖ أٗتٚ دتَ ٝٓتا " 244/  5ك٬ٞ ُخٕ ٨ً طٌٔد٬َ حٗزلدَ حٜٗلد٢٬  إ األٗضُـ٠ٝعدْ هللا أتا د٤ 

ٟ صتٞعج ٣ؼوتٞب ػا تاً ػِت٠ ٣ض٣تٚ ٝأٓصتاٍ طُتي عأ ؿغا٣ِٝٚ ٝجِؾ ٓجِؾ اُغجَ ٖٓ أُغآج ٝأٗٚ

ط ػٖ ا٤ُٜٞص اُظٟ ْٛ ٓتٖ أػظتْ ٓاُْ ٣ٌٖ ًظُي كئٗٔا ٛٞ ٓأسٞٓٔا ُْ ٣شثغ هللا تٚ ٝال عؿُٞٚ  كٜٞ

اُ٘اؽ ًظتاً ػ٠ِ األٗث٤اء ٝهضداً كْٜ ًَٝ ٖٓ ٗوِٚ ٖٓ أُـ٤ِٖٔ كؼتْٜ٘ ٗوِتٚ ُتْ ٣٘وتَ ٓتٖ طُتي أدتض 

 ٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝؿِْ دغكاً ٝادضاً "ػٖ ٗث٤٘ا ص

  

ٓ٘د٢ ٥ٗدٚ ٫دٌَٓ  83اُؼٜتض اُوتض٣ْ اإلصتذاح س حٗل٫ِِ ٨ً أٝ ُٜش ٦٫ٓي  ٢٬٘ حٗٔ ٙ ٛم حَٛأعاتؼاً: 

   .ٛلخف ٢٘ٓ طزَثش ٦٫ٓي  ٢٬٘ حٗٔ ٙ ٨ً ك٬ٞ أٝ حَِٗ ٝ ١ِٟ ٣ٌح ح٠ٗز٨ ح٫َٔٗٚ ٥هللا ح٨ًًَ٦ٜٗ حإ
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حٗد٨  ٥حٌٗل٘دخء ٗٔد٦ءٝ حِٗدَ ٝ ٟٔدذ حا ٦ٝٝ ٫ظٔ٘ٚ ح٠ٜٗخ٧ٍ ًد٨ حٗلٌدش ٦ِ٫٥ٗد٥ٛٞ حٗلـذ أسآـاً : 

ٗظد٨ ٠ٗ٥دٌَٓ رلدٞ حألٛؼ٘دش ح٥ه٬د٣َٚ  ٗألٟز٬دخء ٥حٌٗل٘دخء ٥ٓظز٤ٚ ٛ٘ل٢ٟ٦ رٖٔ ٛلدخ٨ٟ حٗٔد٦ء حألٟز٬خء

 ٫لي حِٗ٘ٚ  ٞ ٓظخرظ٤خ.

 

 

 -:اعَّتاعَّي انص ًاَ ذكماللاللم وناوللك اابدوناتعَّيتاَلناكثهاَذلاتايُاا-ن

 1:2وشع هسفر  -1
 .«زنى وأوالد زنا ةمرأاذهب خذ لنفسك اوشع قال له هأول ما كلم الرب »
 
 1: 3وشع هسفر  -2
 ًن الارب لب  ة اكمحبا ةوزانٌاصااحب  ةحبٌبا أةماراحباب أذهاب ا ًوشع .. وقال الرب لاهقال »  
 «سرائٌل إ
   3-1: 2وشع هسفر  -3

زناهاا عان وجههاا  وأناا لسا  زوجهاا لتعازل ًمرأتااوشع حاكموا أمكام ألنهاا لٌسا  هقال » 
 «جردها عرٌاناً أوفسقها من بٌن ثدٌها لئال 

 5-4: 3سفر نا حوم  - 4
ا بزناها وقبائال مً لبائعه أمال صاحبه السحر امٌقول الرب . من أجل زنا الزانٌه الحسنه الج» 
 رها .. حبس

 «.مم عورتك والممالٌك خزٌك وأرى األ ٌقول الرب أكشف أذٌالك إلى فوق وجهك
 11-16:3سفر أشعٌا   -5

بعٌاونهن ٌخشخشان  وقال الرب من أجل بنا  صهٌون ٌمشٌن ممدودا  األعناق وغامزا » 
 «.الرب عوراتهن يبأرجلهن ٌعر

 11: 21سفر صموئٌل الثانى  - 6
لقرٌباك فٌضاطجع ماع نساائك  عطاٌهنأخذ نساائك وآبٌتك و ًف,  قال الرب أقٌم علٌك الشر» 
 . «عٌن الشمس ًف
 21-1:23حزقٌال  -1

 صاباهما وهنااك دوغادغ  ثادٌٌهما وهنااك ًزنتاا بمصار فا ةابنتاا أم واحاد اكان : قال الرب» 
 ضااجعوها فاى صاباها ألنهامأًٌضاا مصار  مانولام تتارك زناهاا  .. امراتهذتزغزغ  ترائاب عا

باأر  .. وأكثار  زناهاا باذكرها التاً زنا   وزغزغوا ترائب عاذرتها وساكبوا علٌهاا زنااهم
ً  هم كٌ  ن االاذٌن لحمهام كلحام الحمٌار وم   موعشق  معشاوقه مصر ن ا  ةرذٌلا وافتقاد   , الخٌال  م 

 «صباك  يالمصرٌٌن ترائبك ألجل ثد ةصباك بزغزغ
 
    16 -11: 1سفر نشٌد االنشاد  -2
ٌ   ًً لب  بٌح   رالم   ة.. صر  ٌك  ما أجمل خد  » هاأنا   ًٌاا حبٌبتا ةهاأنا  جمٌلا .. بٌا ٌ   ً  بٌن ثاد
 «حلو سرٌرنا أخضر ًٌا حبٌبت ةعٌناك حمامتان .. هاأن  جمٌل ةجمٌل
   5-1:3نشٌد االنشاد  -3

 ًفا ةالمدٌنا ًأقاوم وأطاوف فا إنً فما وجدته ًطلب  من تحبه نفس ًاللٌل على فراش ًف» 
ا ًالشوارع أطلب من تحبه نفس ًاألسواق وف  ًس الطاائف فارالحا ًن  د  طلبته فما وجدتاه وج 
 ًفماا جااوزتهم إال قلاٌال حتاى وجاد  مان تحباه نفسا ًٌتم من تحباه نفساأقل  لهم أرة المدٌن
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فاال تنابهن الحبٌاب حتاى ..  ًمان حبلا  با ةوحجار ًه بٌا  أمالت افأمسكته ولم أرخه حتى أدخ  
 «ٌشا  
 1-4:1االنشاد نشٌد  - 11
, شعرك كقطٌاع معاز  عٌناك حمامتان من تح  نقابك ةن  جمٌلأها ًجمٌلة ٌا حبٌبت ن   أها» 

 كسلكة من الكرمز , و فمك حلو. شفتاك, أسنانك كقطٌع الجزائز .. 
خدك كفلقة رمانة تحا  نقاباك,  عنقاك كبارو داود , ثادٌاك كخشافتً ظبٌاة .. كلاك جمٌلاه ٌاا  

  . «حبٌبتً لٌس فٌك عٌبة 
 
 
   3-1:1نشٌد اإلنشاد  -11
..  ة.. سارتك كاأس مادور ًماأجمل رجلٌك بالنعلٌن ٌا بن  الكرٌم ..دوائر فخاذٌك مثال الحلا»

اابطنااك  صاابرة م   ااجة بالس  ٌ  س  اادٌاك كخ  ـ  ن .. وثااوس  نفااك أ.. ق..عٌناااك كااالبر بٌااةظ ًفتٌن تااوامش 
بالنخلاة وثاادٌاك  ةمتااك هاذب شابٌقا ماا أجملاك ومااا أحالكاً أٌتهاا الحبٌباة باللاذا  كبارو لبناان
نفاك أحاة ائور وتكون ثدٌاكً كعناقٌد الكارم دهاٌمسك بعناقأصعد النخلة وأكأنً قل  بالعناقٌد 
مر كالتفاح نكك كأجود الخ   .«وح 

 4-1:2نشٌد اإلنشاد  -12
دخال باك أقاودك وأو ًزونناخقبلك وال ٌأالخارو و ًجدك فأف ًمأ يالراضع ثد ًخ لألٌتك ك»
 ً.. شاماله تحا  رأسا ًمن سالف رمانة الممزوجلخمر سقٌك من اأف ًلمنع  ت   ًوه ًمأبٌ  

لفكن أال ًوٌمٌنه تعانقن  «.حتى ٌشا  الحبٌب ال تنبهنتٌقظن و أ ح 
 
    2: 2نشٌد االنشاد  -13
 «ٌوم تخطب فً دٌان فماذا نصنع ألختناثخ  صغٌرة لٌس لها ألنا  »
 34-1615:سفرحزقٌال -14
علاى كال عاابر  زنااك   و ساكب    علاى اسامك   و زنٌا    ك  علاى جمال ا اتكلا   فالرب ٌقول السٌد  »

ور ــــــااـ  ص لنفسااك   ع   صاانعلٌهااا و زنٌاا    و لنفسااك   وصاانع    ماان ثٌابااك   خااذ   أفكااان لااه و 
 ور ــــــــــذك

 ًمااع جٌرانااك بناا و زنٌاا    زناااك   كثاار   ألكاال عااابر و رجلٌااك   و فرجاا   .. 25هااا..ب و زنٌاا   
فقاد  أنا   أماا  ةٌعطاون هدٌا ًلكال الزوانا..33 ..إلغااظتً  زنااك   ًف د   مصرالغالظ اللحم وز

 ةعكاس عااد وصاار فٌاك   مان كال جاناب للزناا باك   ورشٌتهم لٌاأتوك   ك  هداٌا كل محبٌك   أعطٌ   
 .«بالعكس فصر    تعطى لك   ةأجر وال ةأجر تعطٌن   ن   أبل  ورائك   ذ لم ٌزن  إ زناك   ًالنسا  ف

هو مشف ق على الزانٌة وغضب ألنها ال تأخذ أجرة على زناها بل هاً انظر إلى الكتاب المقدس و
  التً تعطً فعاتبها على ذلك . وإنا هلل وإنا إلٌه راجعون .

 22-1:1مثال أسفر  -15
 ذاإطرٌاق بٌتهاا .. و ًا فاالشاارع وصااعدً  ًفا اعاابرً  ا عادٌم الفهامبٌن البنٌن غالًما الحظ   »
ً  ذباائا الساالمة الٌاوم أوفٌا   وقالا  لاه ) لتاه  مسكته وقب  أف ة  ٌزان   ي  ز ًف استقبلته   ة  مرأاب   علا

 ..عطر   يساارٌر بالاادٌباو فرشاا   نااذوري فلااذلك خرجاا   للقائااك  ألطلااب وجهااك حتااى أجاادك  
ا ًفراش ن الرجال لاٌس بالبٌا  بالحاب أل ذ  لاى الصاباح نتلاذإا ودً   نرتاو   م  هل اة  رفاوق   وعاود   ر  بم 
ر   ةٌدعب طرٌق ًذهب ف فنونهاا  ةوتاه بكثارأغ (لاى بٌتاهإ ًتأوٌوم الهالل ٌاة  فضة بٌدب أخذ ص 
أو كاااالغبً إلاااى قٌاااد لاااى الاااذبا إذهاااب ورائهاااا لوقتاااه كثاااور ٌاااذهب  تاااه  ح  و  ملاااف شااافتٌها ط  ب

 .«القصاص
ا
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وكا ااا،وللعا َملتاولامباللْمام امتاعَّا اللزول اإوكا ناللك ا باتاي حادثاا،ناَك خاللكثياماواللكثيامنَالعَّا
نيحا اللكصامل  ااخَام اُ اَهايَا؟اواا ُاقمنتَااأَاون  انَ ُانيناَذلاكناللذيحماتنواتحَّيهانواااموا حاوإك انكماةَلهللاإك اكوع

ا؟ابكلانوالبك لاَذلاللك اليقمناانن
َاذلاللكا ااالناتك ابوانعاناااضا ًاالَلِا  اعكا اَاوأانَامِارتاهاعُاإتاللَولباب لَب اتاَلناَاذلاللكا ااتاايقولا اا

تا باَااذلاللك ااايحاا اانك ااعاملل اااةلاا اللَّحَااإوا.االلاكبياامًاوْاَُّااعُااللَاا لموناقااُويبح   اوتعاا ل اعماا اَاا.الاامباللعاا لمينا
اَاذلاللك ا باوللحَاماعَّيا اَلنا  ابةاللز ا اامبعضاللكك ئَااننالحذلا   االكبمرًااةتَداللككي  نورب اككعهاتدلُو

تا،واللاادلِهاامللْا رجاوااام ر اااكما اق لحا ابعاضاللكصاااامَاذلاللك ا باللَك اااماااةرتفعاهاعكادََاب ابعاللقااملأل
اةاكناللكص ر .تْ دعاللع كاةزلُاللككي ت

ناللعاميَا  ا دانناتعَّاولااا ا  ايدالتبَّاةاناللَاينا اعولاتف ايملالحاذلاللكا ااكما ايزيادواناناوكما ايضاحلاللثكَّا 
قااااب تاندر اكياااافايف اااامونالل وللعااااموساَااااوالهللاوللااااكفَاللب ااااميةاوللثاااادييناللعحااااداللَديااااداوللعحااااداللقااااديَاوت

اب م ايعفاللَّ  ناوللقََّاعناذكمهاولَلولت ض ناوللك االلذ ا.عَعاكيفايدِهاَذلاعقُو
اَ ا.مداهللاللذ ان عَاعَّيك ابكعمةالْلللح
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 اُشثٜح اُـاصؿح ػشغ
 

اللهِذيَنايَاَقاَمُأوَنالَلِك َا َباااَِإَناُكَكَهاِاماَلْلاِكمه اَن َاَزَلَك اِإلََيلَاحَِٗ ٝ ٟٔذ ا٨ٗ ح٠ٗز٨ حْٗ٘ ر٢ٗ٦ِ " هاُٞا:  ُِ  َ ََ اَ 
 " ٦٫ْٟ (97ِكَناقَاَبََِّلاَلَقَداَت َأَخالَلَحت اِكَنارََبَلاَاَ اَتُكوَ نهاِكَنالَلُمَمَ مِيَنا)

 اُغص ػ٠ِ طُي :  

٫ش ح٫َٜٔٗش ال طظليع  ٞ ٨َٓ٘ٛ ٥ٌٓخٍ ح٠ٜٗدخ٧ٍ اً ٬ٓدي ٫ٔدجٖ ُد٦ٙ ٠ٛٔد٥َٝ ٠ٗز٦طد٢ أٝ ح٭أٝالً : 

رٖ طظليع  ٞ ح٫ٌٗٞ ٤٘٫ي٥ٝ ٢ٗ رؤٟد٢ أطدخ١ حٗلدَ ٛدٞ  ,ؿل٦ىح  ٥كِيح  ٥كٔيح  ٛٞ  ٠ي أ٥ٚ٤ٌٍٟٔٓخٗظ٢ 

أُوصتٞص تاُـتؤاٍ ٛتْ أُؤٓ٘تٕٞ ٓتٖ " 222/ 15ٍر٢ ٜٓخ ُخٕ رٞ  زدخّ ًد٨ ؿدخٛم ر٬دخٝ حٗ زد٧َ 

 "   ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝؿِْ ٖٝٓ ْٛ ٓصِٚاُ٘ث٠  أَٛ اٌُراب ًؼثض هللا تٖ ؿالّ اُظٟ أؿِْ ت٤ٖ ٣ضٟ

" ٣٥دٌح ٬ًد٢ طؼز٬دض ٗألٛدش ٥ا د ٙ ٤ٗدٚ أٝ ٛدٌش ٟزد٤٬ٚ ٛد٨٘ هللا  ٬٘د٢  214/  2رٞ ٓؼ٬َ حُخٕ : شا٤ٗاً 

 ٦ٛؿ٦ىس ٨ً حٗٔظذ حٜٗظِيٛش حٗظ٨ ر٬ٞ أ٫ي٧ أ٣ٖ حٗٔظخد ٜٓخ ُخٕ طلخ٥٨ٗٓ٘ٚ 

ااِا"  ََ َُ ُدو َُ اَكَكُ وبً اِعَكَد َِ اللهِذأاَي اللكهِبمهالََلَُكمه َُوَُ يهِاللهِذيَنايَا هِبُعوَناللمه َِ  َ  151"حأل َحى  مالل اهَورَلِةاَولَْلِ

٫٥ددَحى ردد٢ أٛظدد٢ ٣٥ددٌح ٛل٘دد٦ٙ  ٠ددي  ٜ٘ددخء  ٫ددش ٠٘ٗزدد٨ ٛدد٨٘ هللا  ٬٘دد٢ ٥ٓدد٘ٚأٝ حٗو ددخد ًدد٨ ح٭شاُصتتاً :  

حأل٦ٕٛ أٝ حألٛش طوخ١ذ ٨ً ٗو٢ٜ ٦٣ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ ٦٤ً ٛدٞ ردخد حٗودخٙ حٗد٧ٌ ٫دَحى رد٢ 

 .     خٙ

َِِ الَلَك ِامِيَناَولَلُمَك ِاِقينَايَ اَنيا َح اللكهبِا٢ٗ٦ِٓ طلخ٨ٗ "  التهِتاللَّهَ اَوَتاُت   1حألكِحد " م 

 "   ٝهللا إ٠ٗ ألذواًْ هللألٛش ٢ٗ٦ِٗ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ " ٥رخٗ زم ٣ٌح ٗ

مِينَا٢ٗ٦ِٓ٥ طلخ٨ٗ "  َِ  َْ اَعَمََُّلاَولََ ُكوَ نهاِكَنالَل ََنه    65حَِٗٛ " لَِ)َناَنَلمََكَهالََيَحَب

 ٨ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ ٛل٦ٜٙ ٛٞ حَّٗ٘ ٠ٗز٥رخٗ زم ح

تِِحنها٢ٗ٦ِٓ٥ طلخ٨ٗ "  اِلِعده َََُّقوَُنه َُاللَكَ  َأااََ اِإَذلاطَّهَقُ     1حٗ  ٍ "  يَ اَنيا َح اللكهِبم 

ش طوخ١دذ ًد٨ ٗوٜد٢ ٛد٨٘ حألٛد ٥الكا ؿخء ح٠ٗز٨ رٌ٘ا ٌَٛى ٥ؿخء حٗ  ٍ رٌ٘ا حٗـٜم , ٗد٬ل٘ٚ أٝ

 هللا  ٬٘م ٥ٓ٘ٚ .

  182/  18اُرلـ٤غ اٌُث٤غ  اُغاػٟ ؿلغ هللا ُٚ ك٠ صضص ا٣٥ح هاٍ

" ًؼزددض أٝ حٗلددَ ٣دد٦ أٝ حٗو ددخد ٥اٝ ٓددخٝ ًدد٨ حٗ ددخ٣َ ٛددم حَٗٓدد٦ٕ ٛدد٨٘ هللا  ٬٘دد٢ ٥ٓدد٘ٚ اال أٝ 

حَٜٗحى حألٛش ٥ٛؼٖ ٣ٌح ٛلظخى ًبٝ حٗٔ٘ خٝ حٗٔز٬َ اًح ٓخٝ ٢ٗ أ٬َٛ ٥ٓخٝ طلض ٍح٫دش ًٗدْ حأل٬ٛدَ ؿٜدم 

حَٗ ٬ش رؤَٛ ٛوٜد٦ٙ ًبٟد٢ ال ٦٫ؿد٢ ه خرد٢  ٘د٤٬ٚ ردٖ ٦٫ؿد٢ ًٗدْ اٗد٨  ٫ؤًَٛبًح أٍحى حٗٔ٘ خٝ أٝ 

أٝ   ٤٬٘ٚ ٦ٔ٬ٗٝ ًْٗ أ٧٦ُ طؤػ٬َح ٨ً ُ٘د٦ر٤ٚ " أ . ٣دـ  ٥حٗد٧ٌ ٫ئٓدي ٣دٌحًْٗ حأل٬َٛ ح٧ٌٗ ؿل٢٘ أ٬َٛح  

 ٫ش حٗظ٨ ٨ً ح٦ٍٔٗس ًحط٤خ ح٭ ١ٌ٣

اِاماُخٕ هللا  ٥ِؿٖ  ٞ ٟز٢٬ "  ََ َلاْلاِكاَناِديكِامااَاَ اَنَعبُاُداللهاِذيَناتَاَعبُاُدوَناِكاَناُدوِناللَّهاِ اُقَهايَ اَنيا َح اللكه ُساِإَناُكَكُ 
اَونُِكَمُتاَنَناَنُكوَناِكَنالَلُمَيِكِكيَنا) ََ  "  (1:7َوَلِكَناَنَعُبُداللَّهَ اللهِذأايَا َاَواه ُك

أ٧ طلَِ ٨ً ٦ُ٥ى حٗ٘دْ ال ط٬ٌي " اَِإَناُكَكَهاِاماَلالْا" ٨ً حأل٫ش ٨ً ٢ٗ٦ُ طلخ٨ٗ " إٕأٝ ٌٗا  " عاتؼاً : 

قُاَهاِإَناَكا َنالَّامهَ َمِناَولَاٌداا" رخٜٗلخٕ ٦ِٓٗد٢ طلدخ٨ٗ "إٕاً ُي ٫لَ٘ كَى "ٛٞ ح٠ٗز٨ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ 
الَلَع بِااِدينَا ُُ ااَ َََعَهاَنَناتَابَا" حِٗهددَى ٦ِٓ٥ٗدد٢ طلددخ٨ٗ " (61)ااَ َ َاا اَنوه ََ ااَااِإِنال ََ َ ِ ااَماَوِإَناَكاا َناَكبُاااَماَعَََّيااَلاِإَعَملُ ااُح

ابِآيَةٍا ََ ََُّهًم اِامالل هَم ِأااَاَ َ تِيَاُح   35" حألٟلخٙ  َاَفًق اِامالََلََرِضاَنَوا

اللهِذيَنايَاَقَمُأوَنالَلِكَ  َباِكَناقَاَبَِّلَاأٝ حألَٛ رخٗٔئحٕ ٨ً ٢ٗ٦ُ طلخ٨ٗ " سآـاً :  ُِ  َ ََ  44" ٦٫ْٟ اَ 
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أْٟ ٫دخ ٛلٜدي ٛد٨٘ هللا  ٬٘د٢ ٥ٓد٘ٚ ٬ْٗ  ٨٘ ظخ١َ٣ ًبٝ حٗلَد طٔظويٙ ١٘ذ حٗٔئحٕ ك٬ِِش رٜل٨٠ 

 ٛٔظ٦د  ٠ي٣ٚ ٨ً ٓظز٤ٚ ٣٥ٚ ٫ل٦ٜ٘ٝ ًْٗ ٤ًٌح ٛٞ ر٬خٝ حٗظؤ٬ٓي. 

َََُِّك اَنَتَعَََّك اِكَناُدوِناللمهَ َمِناآِلَحًةايُاَعَبُدوَنا)٢ٗ٦ِٓ طلخ٨ٗ "  َََّك اِكَناقَاَبََِّلاِكَناُر ََ اَكَناَنَر َُ  َ ََ  (74َول
 45حِٗهَى 

 ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ االرخٗظ٦ك٬دي , اً ٬ٓدي ٢ ٛخ رلغ ٦ٍٕٓ ُزْ٘ ٫خ ٛلٜي ٨٘ٛ هللا ٤ًٌح ٛٞ رخد ر٬خٝ حٗظؤٓي أٟ

 ٣٥ٌح حٜٗل٨٠ ظخ٣َ ؿ٨٘ ال ٫َى١ اال ؿخكي ٛٔخرَ .  ؟ُز٢٘ ٛٞ ٫ٔجٖ ح٠ٗز٨ ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ حَٖٗٓ

    ـزخ  ٦ِٗٙ ٦ٗ٦ِ٫ٝ ١ٌ٣ ح٫ٌَٗش ٥ٓظز٤ٚ ٜٛ٘ئس رخ٦ّٔ٘ٗ ٥أٓظ٨ٌ ر٤ٌح حٜٗؼخٕؿاصؿاً : 

طثؼتح " ٣٥دٌح حٗد٠ٚ ًد٨  ٣ـٞع سضٓرتٚ ًتإ كت٠ اُصالشت٤ٖ ٓتٖ اُؼٔتغ ذوغ٣ثتاً  تضأُٝٔا " 23:  ٦ٗ3ُخ 

٤ًٖ ٫خ ٦ُٙ حإ٢ٗ ٦ِ٫ٕ ٛؼٖ ٣ٌح حٗٔ ٙ ٥أٟظٚ طِ ٜد٦ٝ أٟد٢ ٓد ٙ هللا  اُرلـ٤غ اُرنث٤و٠ ٌُِراب أُوضؽ

٥ٟلددٞ أر ٠٘ددخ ٣ددٌح ًدد٨ حٗـدد٦حد حٜٗددل٬ق ٣ددٖ حإٗدد٢ ٫ِدد٦ٕ ٓددخٝ  ٠ددي١ ػ ػدد٦ٝ  خٛددخ  ط٫َِزددخ  ٣ددٖ ٓددخٝ 

ًتإ طد٨ " ٣دٌح حٗو دؤ ٥ُدخ٦ٗح ح٭ أُشترغًح اُنثؼتح اُؼغت٤تح١َ . ٥ٗدٌْٗ أىٍّ أٛدلخد ال٫لَى  ٜد

 "   ٣ـٞع ك٠ ٗذٞ اُصالش٤ٖ ٖٓ اُؼٔغ

اٗد٨ "ٟلد٦"   طثؼتح كاٗتض٣يْ ٗٔٞ ٬ٗٔض ٓدخٗظ٨ ُز٤٘دخ ٥ٓدٌْٗ كًَظ٤دخ أ٠٫خ  ٤٬ًخ ٗ "ٗذٞ"٥اٝ ٓخٟض 

٢ طدظٚ حٜٗدخٗلخص. ٥ ٠دي حٗزلدغ ٥حٗلٜدي هلل حٗد٧ٌ ر٠لٜظد٤ًٌح ٛؼخٕ ٛٞ ٟٜٞ ٛجخص حألٛؼ٘دش رد  ٛزخٗودش 

طثؼتح ًرتاب ًد٨ ٠٫دخ  د ١زلدش حٗظٌٔد٬َ حٗظ ز٬ِد٨ ٥ؿديط٤خ أ" حٗظ٨  ٠ي أٛلخذوغ٣ثاً ٥ؿيص أٝ ٌٗ ش "

ٜ٘دش "هيٛظد٢" ُدي , ٥ٗٔٞ ٥ؿيص ٨ً ١زلش ٓظخد حٗل٬خ١ ٬ٗجخ  ٫وخٗي ؿ٬ٜم حٗ زلدخص ٣٥د٦ أٝ ٓ جاُذ٤ا

٬ٗ٥ٔض ٛٞ ح٠ٗٚ ٥ٛٞ َُأ ِٛيٛدش  ٬ٓ٦ٞ ٣٥ٌح ٫ل٨٠ أ٤ٟخ ٜٓ٘ش ط٫َ٬ٌٔشر٬ٞ ُ ٥ٟل٤خ ٛخكذ حٗ زلش

حٗٔظددخد ٫ل٘ددٚ أٝ ٛخ٥ٟددم ردد٬ٞ ٦ُٓدد٬ٞ ٤ًدد٦ طٌٔدد٬َ ٗ٘دد٠ٚ ٥ٗدد٬ْ ٛددٞ حٗدد٠ٚ ٥ٗٔددٞ حٗ زلددخص حألهدد٧َ 

 .ؿل٘ظ٤خ ٛٞ ح٠ٗٚ ٥الك٦ٕ ٥ال ٦ُس اال رخهلل 

 

 

 اُشثٜح اُـاتؼح ػشغ
 

اٗروتا  ٓتٖ  ج دت٤ٖ ٣جؼتَ ُٜتا ٓتٖ ا٤ُٔتغاز ٗصتق ٓتا ُِغجتَ ٝكت٠ طُتياإلؿالّ ظِتْ أُتغأ هاُٞا :

 أٜٗا ٗصق إٗـإ !!! رٜا ػ٠ِج ٝٓؼا٤ِٓح أُغأأِٛ

 اُغص ػ٠ِ طُي : 

أًٝ ح٠ٜٗخ٧ٍ ر٤ٌح حٗليى ٛٞ ٓظخر٤ٚ ح٧ٌٗ ٫ِي٢ٟ٦ٓ ٨ً ٌَٓ  يى  ُزٖ حَٗى  ٨٘ ١ٌ٣ ح٫ٌَٗش ٤ْٟٜ ٨ً

٨َٓ َُخثِ   " 3: 21حألٛلخف  ٦ ُٛ ُد   َ َٚ حٗ  ٘ َٔ ًَ....  َٝ , ط٦ُُِ٘٠َْ ٌٞ َْ ٢َُٗ حْر خَص ٬َْٗ٥َ َٛ ُؿٖ  ٍَ خ  َٜ ٢ُ ا٨َِٗ حْر٠َظ٢ِِ.أ٫َُ َٔ ْ٘ ُٛ" 

٥حٟ َ  ت٘ٚٝجٞص االتٖ ٣ٔ٘غ ذٞع٣س اال٤ٌ٬ًٚ ٛٞ ٣ٌح ح٬ٔٗخٍ ح٧ٌٗ ٫ئٛٞ ر٢ ح٦٤٬ٗى ٥ح٠ٜٗخ٧ٍ أٝ  

  3-1:  11ٌْٓٗ ٌَٓ ٦٘٫ى 

 ٣ٌح ٨ً حٗل٤ي حِٗي٫ٚ ٦٣٥ ٦ٔ٠ٛم  : ٞاكئٕ هاُ

  .٨ً حإٓ ٙ ًٜ٘خًح ط٢ٟ٥َٔ٠ رخ٠ٗٔن اًٝ أٟظٚ طئ٦٠ٛٝ :هِ٘ا 

  22 -11:  ٦ِ٫5ٕ ٛظ٨ ٝ ٣ٌح ٦ٔ٠ٛم ٌٓد ٥ح٧ٌٗ ٫ٌٔرٔٚ ٦٣ ٦ٔ٫ى ٦ُٗٔٚ أشا٤ٗاً : 

. الَ طَ ٦ُ٠ُح أَِٟ٪ ِؿْجضُ »" ََ ِّٔ ًَ َْ ألُ ْٗوَُض تَ ا ِجْ ُد ألَ َٓ ْٗث٤َِاَء.  ِٝ األَ َُٓٞؽ أَ ْٗوَُض اَُّ٘ا  ألَ
13

 ُٕ َ  أ٦َُُ َْٗل ًَبِِٟ٪ ح

 ُٕ ٥ ُِ ُٝ الَ ٫َ ٍْ خُء ٥َحألَ َٜ  ٔ َٕ حٗ ٥ ُِ ْٝ طَ : ا٨َِٗ أَ ْٚ ُٔ َٗ  َٝ ٦ ُٔ ِّ َكظ ٨ ٫َ ٦ ُٛ َٞ ح٠ٗ خ ِٛ ِْ َشٌ ٥َحِكَيسٌ  ٌى ٥َحِكٌي أ٥َْ ُٟ َْ َك

. ُٖ ُٔ ْٗ  "ح

, ًخٗٔظخد ٦ِ٫ٕ  أٗٚ ٓ٘ـٞرتٖٓ اُؼٜض اُوض٣ْ أٝ ٣وٍٞ  ظا اُ٘ص ٣غص تٚ ػ٠ِ ًَ ٖٓ ٣ٌ٘غ ش٤ اٝٛ 

 ًٔزلخٝ هللا . ل٤ي حِٗي٫ٚ ٠ٝ٦ِ٠ٜٛخ٧ٍ ٦ٗ٦ِ٫ٝ ح٥ٗحٗ ِٟٞٛخؿجض أل



45 

 

٫ٌلٖ ٣ٌح س ٛٞ ح٬َٜٗحع ٥ٗ٘ي٫ي حألٓي حَٜٗإٔ ٓخٝ  َد حٗـخ٬٘٣ش ٫ل٦َٛك٬ٞ ؿخء حإٓ ٙ شا٤ٗاً: 

ُخٕ أال ٫ظ٦ِٝ هللا  ٥ِؿٖ ٫٥ل ٤ٟ٦خ ٛخ ٓظذ هللا ٤ٗخ . صؼ٤ض ٓصغٛخٓٞ ٨ً ا٨ٗ ح٭ٝ ٨ً رلٞ حأل

َِّيهِةاَك ا َاُعد الََّكَ  ِأاَنَكًمل،اَ  ه اَن َازَا َٜ ٨ٍٟ هللا  ٢٠ "  َِ  ََ ََاَلُحنهاَوللَّهِ اِإَناُككه اِامالل ،اَوَقَ  اللَّهُ اِايِحنهاَك اَن َاَزَُ َُ
،ََ   4413" حٗزوخ٧ٍ َك اَقَ 

 ًؤٗو٨ حإٓ ٙ ٫َٗلش حٗـخ٬٘٣ش ٥أكٖ ٛل٤٘خ ٟ خٙ حإٓ ٙ ٨ً حإٍع .

أٝ هللا  ٥ِؿٖ ٦٣ حٗوخَٗ ٦٣٥ ٫ل٘ٚ ٛٞ هَ٘ , ًبٝ حأل زخء حٜٗخ٬ٗش حٗظ٨ ٫ظل٤ٜ٘خ حٌَٗٓ  شاُصاً :  

س طَع ٛٞ أر٤٬خ ٥ٛم ًْٗ خ  أٙ ر٠ظخ  , ًخَٜٗأخٗش حألٟؼ٨ ٥ُؿظ٢ ٓخٟض أٙ أٛي رب ٓؼ٬َس ًخٌَٗٓ ٛٔ٘

 .ٛؼ    ٗج٠خ ٠َٗر٠خ٦ٗ٥ ر٤٠خ . ٥ُ٥ؿ٤خ ٥ح٫َ خ٣خ أه٣٦خ 

أٗي ًخألم ٛ ٦٘د ٢٠ٛ أٝ ٠٫ٌَ  ٨٘  خث٘ش ٓخٛ٘ش ٛٞ ٥ُؿش  52أٗي ٥حألٟؼ٨ ٫122َع  حٌَٗٓ 

٥أٍحى  ٬ض ٥ُؿ٤خ ,٥اًح ٓخٝ ٗٚ ٫ظ٥ِؽش ح٠ٌِٗش ٨ً ر٥أر٠خء ٓٔخء ٥هٌحء ٥ٛٔٔٞ ر٠٬ٜخ أهظ٢ ٦ٌٔٛٗ

ح٥ِٗحؽ ًبٝ حألم  ٢٬٘ ىًم ٤َٛ ٥حألهض ٓظؤهٌ ٤َٛح  ٥حألم ٬ٓيًم ٗزٔش ٥حألهض ٓظؤهٌ ٗزٔش 

كخٗخ  ٨ً ح٬َٜٗحع ٗٚ ٫ِٞ رٌْٗ ظ٘ٚ ح٠ٗٔخءهللا  ٥ِؿٖ ٌَٗ٘ٓ ٛؼٖ كا حإٟؼ٬٬ٞ  ًل٬ٞ ؿل٣٥ٌٖٔح . 

 هلل ٥ٛخ ٍرْ ر  ٙ ٗ٘لز٬ي 

 ٬ٞ ٥ال أ١ًَٓ, ٥أهظٚ رٔ ٙ أكي حٜٗٔظَُ٘زلخ٢ٟ حٗل٬ٔٚ حٗل٬٘ٚ حٗوز٥َ٬ال ٫ ٘ٚ ٍرْ أكيح  ٦٤ً ٓ

 ٓظخد ؿـراف ُٞتٕٞي رٖ ٦٣ ٛٞ رخد ٤ٗ٥ي ٗخ٣ي ٛٞ أ٤٘٣خ ٦ِ٫ٕ ٬ٗ٘ظؤ٫

ؿظٜخ ٨ ٥ٗؤ٤ٟخ ًٍلخ    ٬ٜخ  "٥حإٓ ٙ ُي ًٍم كخٕ حَٜٗأس حال 421-334ٛـ "دضاعج اُؼغب "

س ك٦ُِخ  اٍػ٬ش أكٔٞ ٥حَِٗ ٝ ُي ٠ٛق حَٜٗأ ,٣ي٧ريال  ٛٞ ه٤٠ٌخ ه ًخ  ِٜٗ٘ح ٚ حٍَٜٗٔس  ٨٘ ه٬َ 

 ٜٛخ ٨ً أٓؼَ ٦ُح٠٠٬ٟخ حأل٥ٍر٬ش " ٥ُخٕ أ٠٫خ  "

٥طلي ٛزخىة ح٬َٜٗحع حٗظ٨ ٟٚ  ٤٬٘خ حَِٗ ٝ رخٗوش حٗليٕ ٥ حإٟٜخى .. ٫٥ ٤َ ٛٞ ِٛخر٘ظ٨ ر٤٠٬خ  

ٚ أٝ ٫ِ  ٫لش حإٓ ٬ٛش ٠ٛلض ح٥ِٗؿخص حٗ ث٥٨ر٬ٞ حٗل٦ٍِ ح٬ٌَٟٔٗش ٥حإٟـ٫ِ٬٘ش أٝ حَٗ٘

 ٥هللا ح٦ًَٜٗ  ح.١ال ٫لخ٣٥َٗٞ رخٜٗل٥َى ك٦ُِخ  ٨ً ح٬َٜٗحع ال ٟـي ٛؼ٤٘خ ٨ً ٦ُح٠٠٬ٟخ "ح٬ٜٜ٘ٔٗٞ 
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 اُشثٜح اُصآ٘ح ػشغ
 

د٤تتاٙ  إٔ اُج٘تتح ػ٘تتض اُ٘صتتاعٟ ٛتت٠ ُٔـتت٤ِٖٔ طؼتتاّ ٝشتتغاب ٝٗـتتاء كتت٠ دتت٤ٖهتتاُٞا : اُج٘تتح ػ٘تتض ا

 . عٝد٤ح ذرغكغ ػٖ ٓصَ ٛظا اُظٟ ػ٘ض أُـ٤ِٖٔ

 اُغص ػ٠ِ طُي :  

٥ٛخ ؿل٣٦٘خ ٜٓ٘ش طِخٕ ٥اٟٜخ  ال إُٚ إال هللااٝ حٗـ٠ش ٨٣ ىحٍ  زخى هللا حٜٗظ٬ِٞ ح٫ٌٗٞ ٦٠ٛح  ٨٘ أٝالً : 

 ,٨ً٥ ٓز٤٘٬خ ؿخ٣ي٥ح ح يحء هللا  دِ ٥ؿدٖ ,٥َحز٥ًح ٓؼ٬َح  ٥ًٜؿل٣٦٘خ ٥حُلخ  ٨ً ك٬خط٤ٚ ٨ًٌ ٓز٤٘٬خ أُ 

١ هللا  ددِ ٥ؿددٖ ٤ٗددٚ ًظ٠٘ددَف  دديٟلدد٬ٚ حٗـ٠ددش ٥ٛددخ أ حٗٔددزٖ طدد٥ٌَٓحٟددخُض ر٤ددٚ ٥ ٤٬٘ددخ ِٗدد٦ح هللا ٥ٜٓ٘ددخ 

٣د٦ ٫د٦ٙ ٓدلي ٫د٦ٙ  ٠دي٣ٚ ٗدٌْٗ ٓدخٝ أ ,حٗل٬دخسٟٜدذ ٣ٍٚ رِ٘خء ٍر٤ٚ ٫٥ظـيى ٤ٗٚ ٛدز٣َٚ  ٘د٨ ٛي٥

٥ٗددٌْٗ ُددخٕ  ,ذ ِٗددخء هللا حكددذ هللا ِٗددخء١ًدد٨ حٗددي٬ٟخ ٥ٛددٞ حكددٜٛددخط٤ٚ أل٤ٟددٚ ٓدد٥َ٬ٝ ٛددٞ ٓددخ٦ٟح ٫لزي٥ٟدد٢ 

٣د١ٌ حٗل٬دخس حٗٔديٍس ٦٫ٙ ٜٛخط٢ ٗو٥َؿد٢ ٛدٞ  ٦٤ً ًَف "َّ حٜٗظ٬ِٞ ٦٫ٙ حٜٜٗخص ٌ ":حٗلٔٞ حٗز٧َٜ 

ٛدٞ ٛ٘دٌحص حٗل٬دخس ٓد٬ؤط٨  ٤٬٘دخ ٫د٦ٙ ٥ٛخ ى٥ٝ ًٗدْ  ى٢٠٫ٌٗ ٗت ٤٬ًخ ًَٓ هللا ٥ىًخ خ   ٞ أ حٗ٘خُش حٗظ٨

تتٖ ذ٤ٔ٤تٚ عدٔتٚ هللا ا , ٠٣٥خ ٟٔظ٘لَ ٓ ٙ ٝٛظا ٣ؼِٔٚ ًَ ٖٓ جغب ٛظٙ اُذ٤اج٥ٓخ ش ط٤ٜ٘خ ح٠ٌْٗ 

ٓتا ك٤ٜتا هتاٍ  دِت٠أد٠ِ ٓا ك٤ٜا ه٤َ ٝٓا غجٞا ٖٓ اُض٤ٗا ٝٓا طاهٞا أض٤ٗا سٓـا٤ًٖ اَٛ اُ "ك٬ٞ ُخٕ

ى  دٞ ى٠٫د٢ ٥حٗد٧ٌ ٗدٚ ٫ديه٤٘خ ٤ًٌح ٓ ٙ ٍؿٖ ٫ل٘ٚ ؿ٠ش حٗي٬ٟخ ٨٣٥ ًَٓ هللا ٥حٗديًخ "طًغ هللا ػؼ ٝجَ

ٓزَ ٟل٬ٚ ٤٬ًخ ٍإ٫ش هللا ٓدزلخ٢ٟ ٥طلدخ٨ٗ ٣٥د١ٌ ح  دٚ ٟلد٬ٚ حٗـ٠دش حٝ طٔد٦ٝ ٗٚ ٫ٌٍ ؿ٠ش حالهَس ٥حٗظ٨ أ

 ٥ُددخٕ طلددخ٨ٗ "  ح٬ِٗخٛددش (٤7(اِإلَاا ارَبَاَحاا ا َاا ِظَمٌةا)٤٤ُوُتااوٌهايَاَوَك)ِااٍذا َ ِ ااَمٌةا)ٜٓددخ ُددخٕ طلددخ٨ٗ "ٖٔ اُتتغد جتتٞاع

 ٦٫26ْٟ " لَّهِذيَناَنَ َ ُكولالَلُحَ َك اَوزِيَ َدةٌا

٥ُدخٕ ٛد٨٘ هللا  ٬٘د٢ ٥ٓد٘ٚ " ٬ًٔ٘دي  ٝاُؼ٣تاصج ٛت٠ ع ٣تح هللا ػتؼ ٝجتَُخٕ ٛد٨٘ هللا  ٬٘د٢ ٥ٓد٘ٚ  

ًخٗـ٠ش ٬ٗٔض ٟل٬ٜدخ   131" ٛٔ٘ٚ  ٠ُ عتْٜ ػؼ ٝجَنٞا ش٤ اً أدة إ٤ُْٜ ٖٓ اُ٘ظغ إكٔا أػحٗلـخد 

 .٥ح٨َٟٗ ر٢ ٓزلخ٢ٟ ٠٬ٟشٜؤرخٗ  ٦ٜ٘ٛء ك٬ٔخ  ؿٔي٫خ  ٢ًِ رٖ ٦٣ أ٠٫خ  ٟل٬ٚ ُ٘ز٨

ٛدٞ ٣دٌح  اٟٜخ ى٠ٗخ هللا  ِ ٥ؿٖ رٜخ أٍحٟدخ ٘ٚ أٝ ٛخ ٨ً حٗـ٠ش ٛٞ ٟل٬ٚ ٛوخٗي ٜٗخ ٨ً حٗي٬ٟخ, ٥ح٥شا٤ٗاُ :

 كت٠ اُج٘تح إال األؿتٔاء ٤ٗا ش  ٓٔتا٤ُؾ ك٠ اُضرٞ  زخّ " حذ ٥ٌْٗٗ ُخٕ  ٠ي١ ٛٞ حٗوخث حٗلخَٟ ٛخ

  " 

٦ٝ ٛٞ حٜٗظٌ٘ٔدٌش ٥ه٬د٣َٚ ًدب٤ٟٚ هللا " ٥ح٦٤٬ٗى ٥ح٠ٜٗخ٧ٍ ٥حٜٗخرج ُخٕ ٬ٗن حإٓ ٙ رٞ ط٬ٜ٬ش ٍك٢ٜ

٥َٔ٠٫ٝ أٝ ٦ٔ٫ٝ ٨ً حٗـ٠دش أٓدٖ ٥ٗدَد ٥ٗزدخّ ٥ُ٥حؽ ٠ٜ٫٥لد٦ٝ ٥ؿد٦ى ٛدخ أهزدَ رد٢ حِٗدَ ٝ ٥حٗدَى 

 –اٌُالّ ُش٤ز اإلؿالّ  –٢٬  ٘

٦٣ أٝ ٛخ٥ٍى ٨ً حَِٗ ٝ ٛٞ ٥ٛي ٌٛ٘حص أٗـ٠ش أٝ ك٬ِِظ٤خ ٬ٗٔدض ٜٛخػ٘دش ًد٨ حٗدي٬ٟخ ردٖ ر٤٠٬دخ طزدخ٫ٞ 

  ّ ر٤٠٬دخ    ٬ٚ ٛٞ حٗظ٘خر٢ ٨ً حألٜٓخء ٠ًلٞ ٟل٤ٜ٘خ اًح ه١٦ز٠خ رظْ٘ حألٓدٜخء ٛدٞ ؿ٤دش حِٗديٍ حٜٗ٘دظَ

٬ٖ اٗدد٨ اىٍح٠ٓددخ ٤ٗددخ ٗلدديٙ اىٍحّ  ٤٠٬ددخ أ٥ ٥ٗٔددٞ ٗظ٘ددْ حٗلِددخثَ هخٛددش ال ٟددي٤ٍٓخ ًدد٨ حٗددي٬ٟخ ٥ال ٓددز

 ٟ ٣َ٬خ ٛٞ ٖٓ ٥ؿ٢ ٥طْ٘ حٗلِخثَ  ٨٘ ٛخ ٨٣  ٢٬٘ " 

خ ٣د٦ حٗـٔي٧ أل٣ٖ حٗـ٠ش ٛدٞ ١لدخٙ ٥ٗدَحد ٥ُ٥حؽ ٗد٬ْ ٗلخؿدش حٗزِدخء ٜٓد ٨اٝ ح٠ٗل٬ٚ حٗلٔشاُصاً : 

ٌس ٛٔخًدؤس خٕ حٗي٬ٟخ أٝ ح٠ٗخّ ٫ؤ٦٘ٓح ٫٥َ٘ر٦ح كظ٨ ٫ٔظ ٬ل٦ح حٗل٬ٖ ٥اٟٜخ ٦٣ ٠ٓد٦ى ٛدٞ حٜٗظلدش ٥حٗ٘دك

 ٜٗٞ ىه٤٘خ ٛٞ حٜٗخٗل٬ٞ .

كهاُةا٫د٦ٍى١ ح٠ٜٗدخ٧ٍ ًد٨ ٣د١ٌ حٜٗٔدؤٗش ٣٥د٦ ٦ُٗد٢ طلدخ٨ٗ " ال  أٝ ٣خ ٠٣خ اٗدٔخعاتؼاً :  ََ َُالَل َو ُاوُدولاَنَناتََُِّكا
اتَاَعَمَُّوَنا) ََ ا"الَلعملن(ا77ُنورِثَاُ ُموََ اِبَم اُكَكُ 
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٫ددش ٠ٛخ٠ُددش ٠ددش  ٜ٘دد٢ " ُددخ٦ٗح ًخ٭هٖ أكدديٓٚ حٗـ٥ح ٜ٘دد٦ح أٟدد٢ ٗددٞ ٫ُدديٛددم ٦ُٗدد٢ ٛدد٨٘ هللا  ٬٘دد٢ ٥ٓدد٘ٚ 

 ٗ٘لي٫غ أل٤ٟخ ط٦ِٕ أ٤ٟٚ ٫يه٦٘ٝ حٗـ٠ش رؤ ٜخ٤ٗٚ ٥حٗلي٫غ ٨ٌ٠٫ ًْٗ 

 اب ػ٠ِ ٛظا:اُجٞ 

" ألٝ حٗـ٠دش أ  دٚ ٛدٞ ًٗدْ ٥ٗٔدٞ ُٖ ٣ضسَ أدتضًْ اُج٘تح ػِٔتٚ  كَ" ٨٘ٛ هللا  ٢٬٘ ٥ٓ٘ٚ ٢أٝ ٦ُٗ

ٌٍ ٫يه٤٘خ رٔزذ  ٢ٜ٘ ٬ٗ٥ْ ؿِحء كهاُةاٗدٌْٗ ُدخٕ طلدخ٨ٗ "   ثاؿتث٥حٗديه٦ٕ  جتؼاءً  ر٬ٞ حٗديه٦ٕ , ًٌَ ََ لَل
اتَاَعَمَُّاونَا ََ " ٨٣ رخء حٗٔزز٬ش ٬ٗ٥ٔض رخء حٗـدِحء . ٜٓؼدٖ أٝ تٔا" ًخٗزخء ٨ً ٢ٗ٦ُ طلخ٨ٗ " ُنورِثَاُ ُموََ اِبَم اُكَكُ 

  ٬ظدْ ٣د١ٌ حٗٔد٬خٍس ٣٥دٌح حٗلٜدٖ حٗد٧ٌ ٌٓ٘ظد٢ أٟدض رد٢ ال ٦ٗٗيّ اٝ  ٜ٘دض ٗد٨ حٗلٜدٖ حٌٗ ٟد٨ أط٦ِٕ 

  ٬ظد٢ حٗٔد٬خٍس رٔدزذ ١خ ظد٢ ٗدْ  ٨٘ حإ١ ٍ ٦٤ً  ٜٖ ٫ٔد٬َ ٠ٔٗ٥دْ أ ط٦ٔٝ ح٬ٔٗخٍس  ٦ٟخ   ٢٬٘

٥هلل حٜٗؼدٖ حأل ٘د٨ ًد٨ حٗٔد٦ٜحص ٥حألٍٝ ٣٥د٦  ١ حٗل٬دخس٬ٗ٥ْ ؿِحء  ٨٘ حٗلٜٖ ٣٥ٌح ٛ٘خ٣ي ٨ً ٣ٌ

 حٗل٫ِِ حٗل٬ٔٚ . 

ػت٤ٖ عأخ  أػتضصخ ُؼثتاصٟ اُصتاُذ٤ٖ ٓتاال٥ٖٓ ٣ٌح ٟٔظ٘ل١َ ٨ً ٢ٗ٦ُ طلخ٨ٗ ٨ً حٗلدي٫غ حِٗيٓد٨ " 

 . 2324ٛٔ٘ٚ  3244" حٗزوخ٧ٍ  ٔؼد ٝال سنغ ػ٠ِ هِة تشغٝال أطٕ ؿ

٥حٗلـذ أٝ ٛخ ١َٔ٠٫ ح٠ٜٗدخ٧ٍ  ٘د٨ حٜٗٔد٬ٜ٘ٞ ٫ ٌدق رد٢ ٓظدخر٤ٚ ٥ا٬ٗدْ رلدٞ ح٠ٜٗد٦ٙ سآـاً :  

   .ٛٞ ٓظخر٤ٚ  ٨٘ ح٠ٗل٬ٚ حٗل٨ٔ ٨ً حٗـ٠ش

خد ٔد٦ص هللا ًد٨ ٓظدٝ ح٬ٜٔٗق  ٢٬٘ حٗٔد ٙ ر٘دَد حٗوٜدَ ًد٨ ٛ٘ٔد٦ص هللا ٥ٛ٘خأ٥ال  : ٛخ ٥ٍى  ٨٘ ٗٔ

 ِٜي ر٤خ حٗـ٠ش .ح٠ٜٗخ٧ٍ طل٨٠ ٫٥

"  25- 14ٛددَُْ  
25

ددخ  َٜ ِٙ ِك٠٬َ ٬َْٗدد٦ْ َْ ح ددِش اَِٗدد٨ ًِٗدد َٛ َْ َٔ ْٗ ْٞ ِٟظَددخِؽ ح دد ِٛ ُد رَْلددُي  ََ دد ْٗ : اِِٟدد٪ الَ أَ ْٚ دد ُٔ َٗ ُٕ َ  أَُُدد٦ َْٗلدد حَ

دد٦ِص هللاِ  ُٔ َ٘ َٛ ح ًِدد٪  ر٢ُُ َؿِي٫ددي  ََ دد ْٗ  " ًخٜٗٔدد٬ق ٥ ددي ط ٬ٛدد١ٌ رؤٟدد٢ ٬ٓ٘ددَد حٗوٜددَ ٛل٤ددٚ ًدد٨ ٛ٘ٔدد٦ص هللا«.أَ

حٗـي٫ي ٣٥ٌح ح٦ٜٔ٘ٗص حٗـي٫ي كٔذ ٛخ ٫لظِي١ ح٠ٜٗخ٧ٍ ٬ٓظلَِ رلي أٝ ٫ي٫ٞ هللا حٗل٘ٚ ٫٥لخٓز٤ٚ ٫د٦ٙ 

 ح٬ِٗخٛش .

٣٥د٦ اًح ٓدخٝ ٬ٓلخٓدز٤ٚ ٫د٦ٙ ح٬ِٗخٛدش ًٜ٘دخًح ٟدِٕ  اُجتٞاب اُصتذ٤خ٥أٟخ ُي ١َكض ٓدئال  ًد٨ ٓظخر٠دخ 

 ٝ   ٬ٚ .٥كٜٖ ه خ٫خ٣ٚ أ٫لٜٖ  ٤٠ٚ ه خ٫خ٣ٚ ػٚ ٫لخٓز٤ٚ  ٤٬٘خ ٓزلخْٟ ٣ٌح ر٤ظخ

َ حٗظ٨ ًد٨ حٗدي٬ٟخ حٗظد٨ حٗوَٜر٤خ ٨ً ٦ٔ٘ٛص هللا ٥حٟق أ٤ٟخ أٝ حٗوَٜ حٗظ٨ ٥ ي٣ٚ ٗ ٝٛ٘ا ٓالدظح :

 ٬ً٘ظ٠ٌٖ رخٗز٣َخٝ.ط٣ٌذ حٗلِٖ ٥ٛٞ ُخٕ ه٬َ ًْٗ ٛٞ ح٠ٜٗخ٧ٍ 

زَاُددخٕ  ٤٠ددخ "ٞ ح٣ددٖ حٗـ٠ددش ٠٬دد٢ حٝ حٗوٜددَ حٗظدد٨ ٣ًَٓددخ حِٗددَ ٝ  ددًدد٨ ك َحاا ايُاكاَ اَعكاَ ََ اا َُ اَوَتا ٌُ اُااوَناَتاِايَحاا اغَااَو
 .41" حٜٗخًخص (73)

َح اَوَتايُاَكزِاُاوَنا)٥ُخٕ ٓزلخ٢ٟ " ٫ل٨٠ ال ط٣ٌذ حٗلِٖ ٥ال طٔدزذ ٛديح خ   14" ح٦ٗحُلش (19َتاُيَصدهُعوَناَعكاَ

 ٥ال ٛوٜخ  ً ز٬لظ٤خ ٛوظٌ٘ش  ٜخ ٨٣  ٢٬٘ ٨ً حٗي٬ٟخ .

  24 : 22 ٨٘ حٗ لخٙ ٦ِ٫ٕ ٦ُٗخ : ٛخ ٥ٍى ٨ً ٓظخد ح٠ٜٗخ٧ٍ  ٨٘ حٗظٜخٕ حٗـ٠ش  شا٤ٗاً 

"
24

٦ُٔط خ,  َ٘ َٛ َٖ ِٗ٪ أَرِ٪  خ َؿَل َٜ َٓ  ْٚ ُٔ َٗ ُٖ ٥َأََٟخ أَْؿَل
32

د٦ح  ُٔ ِ٘ ـْ د٦طِ٪, ٥َطَ ُٔ َ٘ َٛ خثِدَيطِ٪ ًِد٪  َٛ ر٦ُح َ َ٘د٨  ََ د ْ٘ ٦ُ٘ح ٥َطَ ُٓ
ِٗظَدؤْ

  ٪ ِٓ ح ََ َٓ  ٨َ٘ َ  " 

 : ِٓذٞظح

رد٨ "  ٘د٨ ٗٔدخٝ حٜٗٔد٬ق ًد٨ ٓظدخد ح٠ٜٗدخ٧ٍ ٤ًد٨ طل٠د٨ ٍرد٨ ٥ُدي ًٜد٘ض ٣د١ٌ حًح ؿخءص ٜٓ٘ش " أ

 ٣ٌَٟٓ٥خ ٠٣خ.٨ً حٗـ٦حد حٜٗل٬ق  حٗ٘ز٢٤

 وهذا الشبهة باطلة لوجهٌن:
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نناإطاا  الفااظالباانالهللاعَّاا اللم اايياعَّياا الل اا ااكعاا رضاباا ط  الفااظا)لباانالت  اا ن(اعَّياا اوكعاا رضاااألول :
اليض اب ط  الفظا)لبنادلود(اعَّي .

(ا،ا٤٤:1٤(ا،ا)9:13(ا،ا)17:14(ا،ا)4:9(ا،ا)6::٤ل َااماكاااث الَااا  الفاااظا)لباانالت  ااا ن(اااااماك ااا )ا
ا(.٤7:٤4(ا،ا)٤3:٤7(ا،ا):16:٤(ا،ا)٤6:19(ا،ا)11:16)

(ا،ا)ا9:٤1(ا،ا):٤::7(ا،ا)٤٤:14(ا،ا)٤7:1٤(ا،ا)٤3:9ن َااماكااث الطااا  الفااظاإبااانادلودااااماك ااا :ا)
ا(7٤:٤٤

لَااح  اباانالبااملَيَاعَّاايحَالل اا اااوكااذللاََّ ااةا  ااعاللم ااييالل ااماتك ااب اللاا ادلوداثااَاللاا ايعقااوباباانا
ا.13-1:1ةااماك  باك  :اااااكذكورا
 : 34ـ23: 3وفً كتاب لوقا. 

كوريناللاذيناَاَاكانا  اهالْل  ا نااا الالاإذنالا الَل بيا أاللماذاناللم ايياعَّيا الل ا اايمتا ا  اب اإا ذلاك 
ا   ناوليَالبنالهلل.امان  البنالْل   ناوظ َماننالبنالْل   ناتايكوناإتاإ

نالهللاتيصااياننايكااونابمعكاا هاللحقيقااماَلناللمعكاا اللحقيقاامالَّفَااةالتباانااننالفااظالتباانااااماقااولحَالباااالثااانً :
اب تف  اتمي ال  تاللع لَاَواللم ولداكنا َفةالَلبويناواَواكح ُاَ َك .

الت  ا ناللصا ليال  ناللم يياعَّي الل  اابمعك اناذناكناللحمهاعَّ اللمعك اللمَ زأاللمك َعا ابداإا  
اق ئداللم)ةاللولردااماك  باكمقَاولوق .للب راوللدليهاعَّ اذللا اللمعك اللمَ زأ،اقُو

  : ا)ق ُا ق اك ناَذلالت   نالبنالهلل(.ا33:15ففً مرقس
 :ا)اَّم ارن اق ئداللم)ةاك ك ناكَدالهللاق ئ اب لحقيقةاك ناَذلالت   ناب رل(.ا41:23وفً لوقا
(اعكااداكاامقَاوب ااضاللكَااماعااناننالل كاا قضاباايناا  ااظاَكاا النالفااظا)للباا ر(اعكاادالوقاا اككاا نالفااظا)لباانالهللا

للَّفَيناَواب بعالل حميفاللم  مماللولق اامالَل  تيهاتثبا تانلوَياةاللم ايياوكا اذلالاتا أاللَّفاظادلياها
عَّاا اتااولزالطاا  الباانالهللاعَّاا الت  اا ناللصاا لياللباا ر،اوقااداورداااامالَل  تيااهالطاا  الفااظالباانالهللاعَّاا اغيااما

اللص لحين.للم يياعَّي الل  ااكنا
  :طااوب الصاا  عمالل اا ااَل حااَانبكاا أالهللاياادعون(اااا طَّتاللم اايياعَّياا الل اا ااعَّاا اللصاا لحينا 3:5متااى(

اوص  عمالل  اابَّفَةانبك أالهللااحهاكناق ئهاب  حَالبك أالهللاعَّ اللحقيقةا؟ا
اللَولباب لَب ات..الذنا حمَّ اعَّ اللمعك اللمَ زأا.

  العم ُانبيكَا.اق لولال ال ك الَا ولداكناز  الك انباول داوَوالهلل(.ا)ل  َاتعَّمونا41:2فً ٌوحنا
  ا)ن  َاكنانباَوالبَّيَاولحولتانبيكَاتميدون(.ا44:2ٌوحنا

ا ليحودالدعولان حَانبك أالهللااانأاص لحوناااامداعَّيحَاللم يياب  حَاكَيعاونالَّ ايَ نااحاَانبكا  هااحاهاكاناق ئاها
اقةا؟اللَولبات..الذناللحمهاَك اعَّ اللمعك اللمَ زأان حَانلملر.ل حَانبك أالل يَ ناعَّ اللحقي

 ا)وكهاكنايحعااقداولداكنالهلل(. 1:4رسالة ٌوحنا األول
  ا)كهاكناييكنانناي وعاَواللم ييااقداولداكنالهلل(ا2ـ1:5ٌوحنا األولى
  : ا)آداالبنالهلل(.ا32:3لوقا
  ا  االفظا)لبنالهللاللبكم(.لطَّتاعَّ الَملئيهاعَّيح اللا22:4سفر الخروو
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 انطَّتاعَّ ادلودالبنالهللاللبكم.ا26:23مزمور
  انطَّتاعَّ الاملاالبنالهللا.ا3:31سفر أرمٌة
  ًانطَّتاعَّماََّيم ناعَّي الل  االبنالهللا.ا14:1سفر صموئٌل الثان
الحة.اَّواك نالط  الفظالتبناعَّ اللم يياعَّي الل  ااكوتب الأللوَيةالك ناكهاَيَلأاآا
ااوتعاللمصيمالل اللمعك اللمَ زأالكهاللفقملتالل  بقةاوليَاَك خاكناق ئهاكنانناندااا

ابما اذكم ا ا َّيم ناوالاملااكنال حَاآلحة.ااكذللاتيَوزالع ق دانلوَيةاللم يياعَّي الل ا اااَّازااللقاُو وادلوداَو
٫٥ٌٔدد٨ حٝ ٟدديٖٗ  ٘دد٨ ٠ٗ٦ُددخ  م ااَّمون".لَلدلااةاللصااميحةا،اب  اا ا بااماكااميَاكااناعكاادالهلل.ا"وَااذلاكاا ايع قاادهاللاكاان

ْٚ "  11:  22ري٬ٖٗ ٥حكي ٛٞ ٦ُٕ حٜٗٔق ٢ٌٟٔ ٦٫ك٠خ  د ُٔ ْٚ ٥َا٤ِِٗد٪ ٥َا٤ِِٗ ُٔ َلُي ا٨َِٗ أَرِ٪ ٥َأَرِد٬ ْٛ " ٠٤ًدخ  اِِٟ٪ أَ

٥ٛددٞ ًددٍَ ٛددٞ ح٠ٜٜٗدد٫َٞ ٥ُددخٕ اٝ حألد  ٌُٜتتْٝإُٜتت٠ ٝإ٫٥ئٓددي ٠ٗ٦ُددخ ُدد٦ٕ حٜٗٔدد٬ق " تتت٤ٌْ ٝأُددخٕ 

٤ٟددٚ ال ٥أٟددخ  ٘دد٨ ٫ِدد٬ٞ أ١َ  ٘دد٨ حٜٗـددخُ ٬ً٘ظ٠ٌددٖ رددي٬ٖٗ حٗظ٫ٌَددَ د ٗو٬دد٬ٜ٘ٗٔددق  ٘دد٨ حٗل٬ِِددش ٥حأل

٦ٕٛ ٦ٗ٥ ٠ٜ٘ٓخ طٌد٤ِ٫َٚ ٣دٌح ًٜدخًح ٣دٚ ُدخث٦٘ٝ ًد٨ ٦ُٗد٢ أل٫ل٦ًَٝ حٗل٬ِِش ٥حٜٗـخُ  ٠ي أ٣ٖ حٗل٘ٚ رخ

   ؟ٌُْٜإ٠ُٜ ٝأ
   .ٝأًَ اُشثؼ االذٌاء ك٠ اُج٘حعص ك٠ ًراتْٜ ٝ: شاُصاً 

" 11:  3ٛظدد٨ 
11

 َٓ   ٝ : اِ ْٚ دد ُٔ َٗ ُٕ َٚ ٥َأَُُدد٦ ح٬٣ِ ََ ددَم اِْردد َٛ  َٝ ِٔجُدد٦ ٍِد ٫٥ََظ  َوددخ َٜ ْٗ ٍِ ٥َح ٍِ ددخ َ٘ َٜ ْٗ َٞ ح دد ِٛ  َٝ دد٬َؤْط٦ُ َٓ  َٞ ٫َِ ؼ٬ِدد

خ٥َحِص,  َٜ  ٔ ٦ُِٔص حٗ َ٘ َٛ ٍَ ٫٥ََْل٦َُِد ًِ٪  َلخ ْٓ  "  ٥َاِ

٦ُِٔص هللاِ  ٦ِ٫ٕ ح٬ٜٔٗق  "12:  ٦ٗ14ُخ  َ٘ َٛ ح ًِ٪   ِ ُٖ ُهْز ُٓ
ْٞ ٫َؤْ َٜ  " ٦ُ١ر٨َ ِٗ

١ ح٣ظدي٥ح ٤ًدٚ ًد٨ ك٬دَس ٠ًِد٦ٕ ٬ٞ ً  رٔظخر٤ٚ أهد٥ٌح ٥ال رو٬د٤ًَخ ٦٣ ٛخ ١َٔ٠٫ ح٠ٜٗخ٧ٍ  ٨٘ حٜٜٗٔ٘

 ٨ٗ ح٤ٗي٧ حثظ٠خ ًخال١ٜج٠خٝ ٖٓ حال١ٜج٠خٝ ٨ً حالٓ ٙ. ٤ٗٚ ا

 ٥هللا ح٦ًَٜٗ ٥ال ك٦ٕ ٥ال ٦ُس حال رخهلل.
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 اُشثٜح اُراؿؼح ػشغ
 

غ أُـت٤ِٖٔ اُجؼ٣تح إٕ الّ ػِت٠ ؿ٤تهاُٞا : إٕ اُجؼ٣ح ك٠ اإلؿالّ دٌْ جائغ إط ٤ًتق ٣لتغع اإلؿت 

ٓتا أُـت٤ذ٤ح ٛت٠ ص٣تٖ أُذثتح ُٝت٤ؾ ك٤ٜتا شت٤ اً ٓتٖ ٛتظٙ ِٞا ك٠ اإلؿتالّ؟ أُت٤ؾ ٛتظا ظِٔتاً؟ كأصس

 . اُجؼ٣ح

 :اُغص ػ٠ِ طُي 
اٝ حإٓ ٙ ُي ًَٝ  ٨٘ أر٠خث٢ حٗـ٤خى ًَٗم ٍح٫ظ٢ ٥ٗ٘يًخى  ٞ حألٍٝ ٥حٗلَٝ ٥ٓدٖ ًٗدْ  أٝالً : 

ح حٗلٜددٖ حٗؼ٬ِددٖ ٤ًددٖ ٠ٓددظٚ طوظددخ٥ٍٝ أٝ ط٦ٟٔدد٦ح ًدد٨ ٫ٔدد٦ٝ ًدد٨ ٓددز٬ٖ هللا  ددِ ٥ؿددٖ ٥ خًددخٓٚ ٛددٞ ٣ددٌ

 ٦ٌٛى حٜٗـخ٣ي٫ٞ ًَٗم ٍح٫ش ى٫ٞ ه٬َ ى٠٫ٔٚ ؟ 

٦ٗ٥ ٓخٝ حإٓد ٙ ى٫دٞ ٥٥َ٤ُك٘د٬ش ٜٓدخ طِ ٜد٦ٝ ٗٔدخٝ أؿزدَٓٚ  ٘د٨ حِٗظدخٕ ًد٨ ٛد٢ً٦ٌ ٠ٔٗ٥د٢ ٛدٞ 

ٜٗدخٕ رد٬ٞ حِٗظدخٕ ٥ح ٥حٗد٦ه٬َ ٚأ٤ٟد ٥ٚحٌٗٔدخٍ ٛل٘د٦ٙ  د٤٠, ي٢ٗ ٗٚ ٫ـزَ أكديح  ه٬دَ أر٠خثد٢ ًَٗدم ٍح٫ظد٢ 

 حٜٗخٕ . ٥حالهظخٍ

٥حأل٦٣حٕ ٦٤ً ٛلَٝ ٗ٘ـَف ٥حِٗظٖ ٥حألٓدَ ٥ٓدٖ ٣دٌح ُدي  د٬ً٦ظٚ  ًخٜٗٔ٘ٚ ٦٣ ح٧ٌٗ ٫ ٨ُ حأله خٍ

 ٛٞ حٜٗخٕ ٦٣٥ حٗـ٫ِش . ٠ٜخ٧ٍ ِٛخرٖ ؿِء٢٠ٛ أ٤٫خ حٗ

ًدظق   ٠ديٛخ ٝ حٗـ٫ِش حٗظ٨ ٛخٍص كي٫غ أ٠ٔٗش ح٠ٜٗخ٧ٍ ٓخٟض  ٨٘  ٤ي  ٥َٜ رٞ حٗلخٙاشا٤ٗاً : 

خٍ ٬ُٜظد٢ أٍردم ؿَحٛدخص ٥ٍردم ٛدٞ  دٞ حَٗؿدٖ حٗزدخٗن حٗلخُدٖ ٥حٗدي٠٫ خ٫ٍٞ ًد٨ حٗٔد٠شَٜٛ ٬ُٜظ٤خ ى٠٫د

ٓخٟدض الطٌدَٝ اال  زدخ٥ٝٓخٟض ال طٌَٝ  ٨٘ حٗـ٬ٜم ال  ٨٘ حأل١ٌدخٕ ٥ال ح٠ٗٔدخء ٥ال ح٣َٗ ٣ذ .حٌٗ

ِذيَناقَا تَُِّولاللها ٨٘ حٗزخٗن حٗلخُٖ ح٧ٌٗ ٫ٔ ظ٬م حِٗظخٕ ٌْٗٗ ُخٕ حإٛخٙ ح١َِٗز٨ ًد٨ طٌٔد٬َ ٦ُٗد٢ طلدخ٨ٗ " 
َُاولُُ اَوَتايَااِديُكوَناِديانَا ااِماَوَتاُيَحَمُكااوَناَكا اَ اامهَااللَّهااُ اَوَر ِِ الَلَحااَتاِكااَناللهاِذيَناُنوتُااولالَلِك َاا َباَتايُاَيِككُاوَنابِ لَّهااِ اَوَتابِا َليَاَوِاالآَل

اَص ِغُموَنا) ََ َُ َزيََةاَعَنايٍَداَو َِ  "حٗظ٦رش (٤9َ  ه ايُاَعَُولالَل

 ىٕ  ٢٬٘ حَِٗ ٝ أٝ حٗـ٫ِش طئهٌ ٛٞ حَٗؿخٕ حِٜٗخط٬٘ٞ ٭٢ٟ طلخ٨ٗ ُخٕ  ُخٕ " ٥ح٧ٌٗ

َزيَةَاا" ا٨ٗ ٢ٗ٦ُ "قَ تَُِّولاللهِذينَاا" َِ ٥ؿ٦ر٤خ  ٨٘ ٛدٞ ُخطدٖ ٫٥ديٕ  ٘د٨ أٝ ٗد٬ْ  ٬ًِظ٨٠ ًْٗ"اَ  ه ايُاَعَُولالَل

خٕ ٜٗدٞ ال ٫ٜ٘دْ كظد٨ " ٥ال ٫ِدَ  ها ايُاَعَُاولا ٨٘ حٗلزي ٥اٝ ٓخٝ ِٛخط  أل٢ٟ الٛخٕ ٢ٗ ٥أل٢ٟ طلدخ٨ٗ ُدخٕ "

كدَحٍ حٗزدخٗو٬ٞ ٣٥ددٚ حَٗؿدخٕ حأل ٘د٨ أٝ حٗـ٫ِدش اٟٜدخ ط٦ٟدم  ٘د٨  ٝٛتظا إجٔتاع ٓتٖ اُؼِٔتاء٫ل د٨ 

ح٫ٌٗٞ ٫ِخط٦٘ٝ ى٥ٝ ح٠ٗٔخء ٥ح٫ٌٍٗش ٥حٗلز٬ي ٥حٜٗـخ٬ٟٞ حٜٗو٦٘ر٬ٞ  ٘د٨  ِد٤ٗ٦ٚ ٥حٗ٘د٬ن حٌٗدخ٨ٟ . ح . ٣دـ 

 ٍك٢ٜ هللا 

ى  ٨٘ حألٟزدخ ر٬٘د٧٦ ََ دت٤ٖ  " إٕ اُتظ٣ٖ صسِتٞا كت٠ اإلؿتالّك٠٬ٜدخ ُدخٕ  ٓد ٙحٗلخُدي  ٘د٨ حإ ٥ر٤ٌح ٫ُ

 "حصسَ اإلؿالّ ٓصغ ْٛ اُلوغاء ألْٜٗ ُْ ٣ـرن٤ؼٞا صكغ اُجؼ٣

 حٗـ٫ِش ٥ٜٗخًح طيًم؟ ٥ٛٞ ح٧ٌٗ ٫يًل٤خ؟ ٥ُي  ًَض ٛخ ٦٣ ُيٍ

ٗد٦ ٓدخٝ حٌِٗدَحء ًِد٢ ٣دٚ حٗد٫ٌٞ ىه٘د٦ح ًد٨ حإٓد ٙ ٜٓدخ طدِ ٚ ًٜ٘دخًح ٗدٚ  ٝأهٍٞ أ٣ضتاً ُنٗثتا ت٤شتٟٞ

لي ًْٗ ؟ ٥هخٛش أٝ  ٥َٜ رٞ حٗلخٙ رلي أٝ ًظل٤خ طَّ ٤٬ًخ  يىح  ُ٘د٬   ٛدٞ حٗـ٠د٦ى ٫وَؿ٦ح ٢٠ٛ ر

 .ٓخٝ ٤ٔ٫ٖ  ٨٘ ح٬٫َٜٜٗٞ ك٤٠٬خ أٝ ٠٫ِ٘ز٦ح  ٤٬٘ٚ

٥أ٠٫خ   َٜ رٞ حٗو خد ٨ٍٟ هللا  ٢٠ أ٬َٛ حٜٗئ٬٠ٛٞ ٓخٝ ُي أَٛ  ٥َٜ رٞ حٗلدخٙ أٝ ال ٫ٌدَٝ  

 ٛخ  ٫ؤ٢٘ٓ أٝ ٫ٌَٝ ٢ٗ   دخء ٛدٞ ر٬دض٫ـي ١لخَٛ أٝ ح٧ٌٗ ال ـ٫ِش  ٨٘ ح٫ٌٗٞ ال ٫ٔظ ٬ل٦ٝ رٖ ٥أحٗ

٥ٛددٞ ٗددخء حٜٗٔدد٬ٜ٘ٞ هددِحس  إٔر٬٘دد٧٦ ٛددخٕ حٜٗٔدد٬ٜ٘ٞ ٤ًددٌح ٣دد٦ حإٓدد ٙ ٥ٗدد٬ْ ٜٓددخ طِدد٦ٕ أ٤٫ددخ حألٟزددخ 

٬ٗلددَى أٝ أ٣دٖ حٗ٘دخٙ ًَكدد٦ح  224" حٜٗـ٘دي حٗؼددخ٨ٟ ًد٨ ٛدـ هصتح ا٤ٌُ٘ـتتح اُوثن٤تحٓظدخد "  ٬ًِ٘دَأ

ٛٞ  يٕ ٥ٍكٜدش حٜٗٔد٬ٜ٘ٞ ٥ك٤ٜٔدٚ حٜٗلد٥َى رخٌٗظق حألٓ ٨ٛ ٥رخٜٗؼٖ َٜٛ ٥ً٘ٔ ٬ٞ ٜٗخ  ٦ًَح 
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حٗظ٨ ٓخٟدض طٔد٤ٛ٦ٚ  اُ٘صاعٟ األعشٞطًؾ ٖٓ ٤ً٘ـح عٝٓارخٗظٔخٛق , ٥ح٧ٌٗ ٢ٗ ح٠ٌٖٗ ٨ً طو٬٘ٚ 

 ٓ ٙ ٥ٟز٨ حالٓ ٙ ريال  ٛٞ ٣ٌح حٗظ٫٦ٖ٘ ٥حٗلِي حٗي٬ًٞ .٦ٓء حٗلٌحد ًٔخٝ حأل٨ٗ٥ أٝ ٥َٔ٘٫ح حإ

ٝ ٓظددخر٤ٚ أل رددي٤٠٫ٚ ٥ى٫ددٞ حإٓدد ٙ, , ؿددخ٦٘٣ٝ ٝ ح٠ٜٗددخ٧ٍ حٗدد٫ٌٞ ٫لظَٟدد٦ٝ  ٘دد٨ حٗـ٫ِددش: ا شاُصتتاً 

 ٫ٌَٝ حٗـ٫ِش ٥ٗٔٞ ٬ْٗ ٓخٗليٕ ٥حَٗكٜش حٗظ٨ ٨ً حالٓ ٙ ٠ٗ٥ؤهٌ  ٨٘ ًْٗ حٛؼ٘ش :

, " 12: ٦٘٫16ى  1- ِٙ ٦َْ٬ْٗ ح ح ٌَ َٚ ا٨َِٗ ٣ ح٫ِ ََ ًْ ٢ِ أَ َٓ ٥َ ٪ًِ َٝ ٠َْلخ٦٬ُِٟ َٔ ْٗ َٞ ح َٔ َٔ اُٗٞا َػث٤ًِضا ذَْذدَ ًَ ًَ َٝ 

ُِْجْؼ٣َِح.  "ا

"3:  ٫24خٙ حٗؼخ٨ٟ   حهزخٍ حال2-
3

ِد   َ ٠ُْي٥ُ خ ٥ََؿَل١٦ُُ٘ ًِ٪ رَخِد ر٬َِْض حٗ ُٛ ٦ُ٘ح  ِٜ ُْ ًََل ِ٘ َٜ ْٗ ََ ح َٛ ٥َأَ

خ,  ٍِؿ  َهخ
4

دِ   َ ْٝ ٫َؤْط٦ُح ا٨َِٗ حٗ َ َٚ رِؤ ٬ِ٘ َٗ ٍُ ح ٥َأ٥ُ ًَ ِش َ ٨َ٘  ٥ََٟخَى٥ْح ًِ٪ ٦ُ٤َ٫ َٟ ٥ َُ ٌْ َٜ ْٗ َ ِد ح ٨ َ ْزِي حٗ َٓ ٦ ُٛ ٫َِش  ِْ ـِ رِ

 َٖ حث٬ِ ََ ْٓ   "ِا

"  3:   1هزخٍ حال٫خٙ حٗؼخ٨ٟ ح 3-
1

 َٞ ٬ِ٫ ُِ َِ ٌِْٗ َٞ ٥َح ٬ِ٫ٍِ ٦ ُٛ َٞ ٥َحألَ ِْٗلؼ٬ِ٬ِ َٞ ح ِٛ ْٗزَخُِ٪  ٘ ْلِذ ح ٬ُم حٗ ِٜ خ َؿ  ٛ أَ

 , َٖ حث٬ِ ََ ْٓ ْٞ اِ ِٛ ٦ُٔح  ٬َْٗ َٞ ٫ ٌِ َٞ حٗ  ٬ِ٬ ِٓ ٬َْٗز٦ُ َٞ ٥َح ِْٗل٬ِ٫٦ِ ٥َح
3

ِٝ, ح ٍْ ْٚ ًِ٪ حألَ َٞ ر٦َُِح رَْلَي٣ُ ٫ ٌِ , حٗ  ِٚ ْٞ ر٤ِِ٠٬َْ ِٛ ْٚ َٗ َٞ ٫ ٌِ  ٗ

 ُٝ خ َٜ ٬َْ٘ ُٓ  َٖ َل ـَ ًَ , َٖ حث٬ِ ََ ْٓ ْٚ ر٦ُ٠َ اِ ٤ِِ٠ٌْ ُ٫. ِٙ ٦ْ٬َ ْٗ ح ح ٌَ س  ا٨َِٗ ٣ ََ ْو ُٓ  ْٚ ٤ِ٬ْ َ٘ ر٠َِ٪  ٟـي أٝ " 1:  ٠ُ1خس 4-"  َ 

 : َٞ د  َُخث٬ِِ٘  َ ؤ٦َُٗح حٗ َٓ  َٖ حث٬ِ ََ ْٓ ؟»اِ ْٚ رَظ٤ِِ ٍَ َلخ ُٜ ال  ِٗ َٞ أ٥َ  ٠َْلخ٬ِ٬ِٟ َٔ ْٗ َلُي ا٨َِٗ ح ْٜ ٠ خ ٫َ ِٛ  ْٞ َٛ» 
2

ُد:   َ َٕ حٗ ح »ًََِخ ًَ ٦ُ٤َ٫

َٝ ٬َِِٗي١ِ  ٍْ ح َُْي َىًَْلُض حألَ ًَ َلُي. ٦َُ٣ ْٜ ٣ضؼٕٞ  ٟـي٣ٚ 33 - 32حال يحى ٛٞ ٨ً٥ ٌْٟ حٌَٗٔ " «٫َ

 ٥ٓؼ٫َ٬ٞ ه٣َ٬ٚ. ٨٘ ح٠ٔٗلخ٬٬ٟٞ اُجؼ٣ح 

 " .ذوضّ ُٚ اُجؼ٣ح ٝذشضغ ًُٚٔخٟض حٜٜٗخْٗ " ٦ِ٫ٕ  ٞ ٬ٜ٘ٓخٝ  21:  ٦٘ٛ4ّ أ٥ٕ 5-

 ٛ٘ل٦ظش :

ثؼتتح اُن٥ٓددٌْٗ أٛددلخد "  ٛتتضا٣اٗدد٨ ٜٓ٘ددش " ا ثؼتتح كاٗتتض٣يط" حٓددظزي٤ٗخ حٛددلخد  اُجؼ٣تتح ٌٗ ددش "

صتذاب ثؼح اُؼغت٤ح أُثـنح ٝأٝاُنثؼح ا٤ُـٞػ٤ح إٔ ٣ـ٤غٛا أصذاب اُن٥هٌٖ  اُؼغت٤ح أُشرغًح

طو٬٬َح  ٥حٓظزيحال  ٥طل٫ٌَدخ  ٣د٨ ١زلدش زلخص ٣٥ٌح أَٛ ٛل٦٘ٙ رخٗيح٬ٍٓٞ أٝ أٓؼَ حٗ  اُرلـ٤غ اُرنث٤و٠

 ُٖ ػ٠ٜخ  .٨ً ح٫ي٧ ح٠ٜٗخ٧ٍ ٥حألٓؼَ ط٠خ٥ال  أل٤ٟخ حألخٟي٫ْ حٌٗ

 كئٕ هاُٞا :
 ٣ٌح ٨ً حٗل٤ي حِٗي٫ٚ ٥ُي ٟٔن رخٗل٤ي حٗـي٫ي . 

 هِ٘ا :

ٛدٞ  خكًَدٗدٚ ٠٫ٔدن ٠٫دخ  حٝ ٫ٔد٦ى , ٥ِٟد٦ٕ ٠٣دخ أٌٓد ًخٟق ٥ُي ٍىىٟخ  ٨٘ ٣ٌح ٛٞ ُزٖٛظا :  اٝالً 

" 24  - 18:  5ٓرت٠  رٖ ُخٕحٗل٤ي حِٗي٫ٚ 
11
دخ الَ طَ » َٛ ْٟز٬َِدخَء.  َّ أ٥َِ حألَ ٦ ُٛ َٞ ح٠ٗ دخ ُِْٟد  ٠ُُد٦ح أَِٟد٪ ِؿْجدُض ألَ

. َٖ ِٜ َٓ ْٖ ألُ َٞ رَ ُِْٟ  "  ِؿْجُض ألَ

 ٠٫خ  ٛٞ حٗل٤ي حٗـي٫ي ٛخ ٫ئ٫ي ٓ ٠ٛخ .٥ٛم ًْٗ ٌَٟٓ ٗٔٚ أ

٫ِدد٦ٕ ردد٦ْٗ "  13:  1ٍٓددخٗش ٬ٛ٥ٍدد٢ 
6

ح  ٌَ ِٖ ٣دد ْٚ ألَْؿددد ُٔ ددخًَددبِٟ  ٫َددشَ أ٠٫َْ  ِْ ـِ ْٗ َٝ ح ْٚ ط٦ًُُدد٦ ًْ ٣ُدد ُٙ هللاِ  , اِ ح ُهدددي 

َْ رَِل٢ِِ٠٬ْ.  ًِٗ ٨َ٘ َ َٝ ٦ُٛحِظز٦ُ
1

زَخ٫َدشُ. ـِ ْٗ ْٞ َٗد٢ُ ح د َٜ زَخ٫َشَ ِٗ ـِ ْٗ ٫َشُ. ح ِْ ـِ ْٗ ْٞ ٢َُٗ ح َٜ ٫َشَ ِٗ ِْ ـِ ْٗ : ح ُٚ ٬َم ُك٤َُ٦ُُِ ِٜ ـَ ْٗ  ًَؤَْ  ٦ُح ح

 . اُجؼ٣ح دن٨ٜٔ٫ " ٤ًخ٦٣ ر٦ْٗ 

" 26 – 24:  11ٛظ٨  ٣ـٞع ٗلـح ًإ ٣ضكغ اُجؼ٣حرؤٝ  وظٚ حَٗى  ٨٘ ١ٌ٣ حٗ٘ز٤ش٥ٟ
24

خ   ٜ َٗ٥َ

َّ ٥ََُخ٦ُٗح: َُ ِٞ ا٨َِٗ رُْ  ٬ْ َٜ َ٣ ٍْ َٝ حِٗي ٥ ٌُ َٞ ٫َؤُْه ٫ ٌِ َٙ حٗ  َٙ طََِي  َٟخُك٦ ََ ٌْ َٓ ُٚ »َؿخُء٥ح ا٨َِٗ  ُٔ ُٜ َلِ٘ ُٛ خ ٦ُ٫ًِ٪  َٛ أَ

؟ ِٞ ٬ْ َٜ َ٣ ٍْ « حِٗي
25

: َٕ ٦ُُٔى َُخثِ  :«. ر٨ََ٘»َُخ ز٢ََُِ ٫َ َٓ ْٗز٬ََْض  َٖ ح خ َىَه  ٜ ًََ٘« ُٞ ح طَ ُ ًَ خ َٛ  ٌُ ْٞ ٫َؤُْه  ٜ ِٛ ؟  ُٝ َلخ ْٜ ِٓ ٫َخ 

َٞ حألََؿخِِٟذ؟ ِٛ  ْٙ ْٚ أَ ْٞ ر٤ِ٬ِ٠َ ِٛ ٫َشَ, أَ ِْ ـِ ْٗ زَخ٫َشَ أ٥َِ ح ـِ ْٗ ِٝ ح ٍْ ُّ حألَ ٦ُ٘ ُٛ » : ُّ َُ َٕ ٢َُٗ رُْ  َٞ حألََؿخِٟذِ »َُخ ِٛ .» َٕ َُخ

٦ُُٔى: َٝ أَكْ »٢َُٗ ٫َ ْٗز٦ُ٠َ ح ح  ً ِ  َحٍ". ًَب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 ت٘ؼٔرٚ ذرْ اُصاُذاخ" ١اُظ"ٝاُذٔض هلل 


