
 اهيشٖضٖج يخـج كّث ال: اهظالث

اهضلٖلٕ يً يٌؼّر اهيشٖضٖج  فرشاهلّث اهدافـج ٌضّ ال

  24: 16ّٖضٌب

. "هٖنًّ فرضنى نبياًل ،اػوتّا خأخذّا ،تبشيٕ إهٓ اًٗ هى خػوتّا ضٖئًب"

ً شخـداد ألؿوٓ اُل أٌح  :"ُّّ اهيشٖضٖجتِسج ّاهيخـج اهشبؿًٖ ٌضّ الإهٓ نل اهتبضذًٖ ّ ؿبدث يب ّٖسَ ُذا اهشؤال
 ؟"يً أسل يسد اهلل ،خـسضزً ّحح

َّّتِسخم يخـخم اهخبظج، ة ثغضٕاهحُل ٖينٌم تيـٌٓ آخر، أّ   شٖيسد اهلل؟  همذ هّ أ

َّّضٖرث فٕ يأزق ػبهتٕ اهتِسج ّاهيخـج اهيشٖضٖج،ّغؾ ُدف إهٓ ٔ ،ُذا اهشؤالخّسَٖ يذل  ال، ةؿٌَ أستٌب هّ  ٌب، أل
. ا فّق يسد اهللّنأٌٌب ٌغؾ شـبدخًاألير فشٖتدّ 

اهفرش ، فٕ اهتضد ؿً شـٌٖبؿً نف الّ هالشخغٌبءأٌٌب ؿوٓ اشخـداد ة ،افخراغًب غيًٌٖبإسبتخٌب ضخيل كد حكوٌب ٌـى، ف ّإً
  .اهيشٖص ٔاهذٔ هٌب ف

االفخراغبح غٖر اهنخبتٖج ؿً اهسضٖى ّاهلل 

ػبئل يٌَ، ّتبهغرّرث شٖفضل، هيبذا؟ هنً، ّغؾ ػبهتٕ اهتِسج ّاهيخـج ّاهوذث اهيشٖضٖج فٕ يأزق ّضٖرث، أير ال 

 اهيٌخلدًّّسَ ؿٌديب ٔ، فاهللرختػ ةىاهذبٌٕ اهسضٖى، ّيخـوق ةاألّل : غٖر ضلٖلًٖٖ أيرًٖٖفخرع  ،اهشؤال ٌفشَ َّأل
أستٌب  ًأٌٌب إةغٖة ؿً تبهِى ٔ ،ٔ اهّاكؾً خذُة إهٓ اهسضٖى يً أسل يسد اهلل؟ فألُل أٌح ؿوٓ اشخـداد  ":شؤااًل نِذا

َّهِذا اهشؤال، ف تٌـى ضٖبخٌب أّ فٕ  ًارؤٖج اهلل ييسد، اهخٕ خضفزٌب إهٓ اهـيٖلجهدٌٖب اهنذٖر يً األضّاق  يـٌٓ ذهم أ
 .ييبخٌب

 أضّاكٌبضتؾ يً خالهِب ًُ شٖظتص اهسضٖى أداًث ُبضخٓ إهٓ اهسضٖى هخيسٖد اهلل، ؿٌد اهذُبة ،نبً هزايًب ؿوٌٖب ًّيً ذى، إ
ال اهخٕ  ،نبيوجالتدٖج األخـبشج ال يـٌبٍاهسضٖى  ،تضشة اهنخبة اهيلدسف ،فٖيب تـد سضٖيًب اهسضٖى تلٓٔ ًل تبهخبهّٕ خوم

 . ؿوٓ اإلػالقفِٖب ضتؾ 

ُّّ أٖغًب يتٌٕ ؿوٓ فرغٖج غٖر نخبتٖج ؿً ، ٖر نخبتٕ ؿً اهسضٖىففخراع تبػل ّاً يتٌٕ ؿوٓ ٔشؤال اهيٌخلد ،هذا
َّةغؾ فٕ اؿختبرٍ، ٔ، ألََّ اهلل ذاخَ تؤس ٌفشَ، ّٖـٖص فٕ ضزً ً ٔألؿوٓ اشخـداد ُّ  ،ًاينً أً ٖخـس ضخطاهلل ٔ أ

َّ، تبهيرثافخراع غٖر نخبتٕ  ُّذا ،سل يسد اهللأل اهذًٖ  يـٌبٍ ضفبؼَ ؿوٓ نل ،هوضفبؼ ؿوٓ يسدٍ ،اهخزاى تر اهلل إ
. يسدٍ فّق نل ضٕءغـًّ ٔ



يً  َسؽَْحَحً ألٌح ؿوٓ اشخـداد أُل " لشؤا رُشَػ ّتبهخبهٕ ،يسد اهللإٌشبً أضة  إخـبسال ٖينٌَ  ،هَ اهنخبة اهيلدسإف
َّ ،ؿدى ػرضَ فغل،يً األّ، ؟ ُّ تيذبتج إُبٌج هتر اهلل"أسل يسد اهلل ؿً خبػئًٖ  ًٖافخراعٖضيل نيب شتق ّكوٌب، ٍ أل
.  ٖخٌبكغبً يؾ اإلؿالً اهنخبتٕ ،نالُيبيـًب، ّاالفخراغبً اهسضٖى ّاهلل 

يؾ يسد اهلل  ًضغفٌب ّيضّر اُخيبيبخٌب ٖخّافلب

َّ اُخيبيبخِى فّق اُخيبيبح  ًاهذًٖ ٖغـٌَّٖخلد ُى ًَُ اهشـٕ ٌضّ اهشـبدث اهيشٖضٖج ُّ هٖس فنر ضرٖر ٌٌَٖخْلد، تل اهذٔ إ
 .اهلل، ّشـبدخِى فّق يسد اهلل

ٌػوة  ،يشٖضٕهفرش الإذ فٕ اهّكح اهذٔ ٌشـٓ فَٖ إهٓ ا ،اهيشٖضٖجّاهيخـج اهوذث  ّيشخِدفُّذا يب ٖفـوَ هألشف اهضدٖد، 
َّة، خـويٌب يً اهنخبة اهيلدسشتق ّأٌٌب يؾ يً كّث،  أّخٌٖبتنل يب اهضخظٖج شـبدخٌب  ُّسل اُخيبيَ،  أ غبٖج اهلل ُّدفَ 

 .ٌبٔلؽفٖع رضيخَ يً خالل  ،ى يسدٍٔؿؼح

َّ ّيً ذى،  كوة نٌٌّٖج ًا فٕ دائى ٍّؿوٓ اإلػالق، يٌضَ هٌب، تل هلل اٖرٖد هٖس أؿوٓ ييب  ،اهضلٖلٕ فرششـٌٖب ٌضّ الفئ
َّ، اهلل ٌفشَّإرادث  َّة ،خلّل اهضلٖلج األشيٓ فٕ اهنخبة اهيلدس إ ُّ خـؼٖى غٌٓ ٌـيخَ اهخٕ  ،اهللهدْ أؿؼى اُخيبى  أ
 .اهخيخؾ تَإهٓ اهخػبث إهٓ اهخّتج ّ حداقػبهيب 

، يسد ٍ تفرشًضعإهٓ ٌرنع ّ -ؿً ضخط اهلل االشخلاللٔ اهرغتج فرافغًٖ  -ظغبرالػفبل نبألضٌٖيب ٌخغؾ ف
 .، ّاضخٖبق ٌفّشٌب شٖضتؾشٖخـبؼىٌـيخَ 

 ،ّاضد أيرُيب  ،اهلل يسدػوة ّ "اهفرش ّاهيخـج ّاهوذث اهيشٖضٖج "ٌب تبهتضد ؿًفٕ ضنيج اهلل ّتٌـيج اهلل، اُخيبى 
.   الذًٌٖ يـًبشـًّ لؿٌديب ٔ ،ػبهتّا اهفرش اهيشٖضٕ هٖشّا تّذًٌٖف

َّأضد اهتراًُٖ  ّاضد، ٌسدٍ فٕ خـوٖى اهيشٖص ؿً اهظالث فٕ تضبرث أير هة يسد اهلل، ُيب ػوة اهفرش، ّػ ؿوٓ أ
 .24: 16،  13: 14ّٖ يب شٌذتخَ ٌسدُيب فٕ ً ةاً اهيخـولحااٖٗح، فّٖضٌب

 

َّة خترٌبإضداُيب ُح َّّغص هٌب ةاهظالث ُٕ ػوة يسد اهلل، تٌٖيب األخرْ ح أ  .اهظالث ُٕ ػوة اهفرش أ
. "ة تبالتًفـوَ هٖخيسد اٗأفذهم  ،ّيِيب شأهخى تبشيٕ ":ٖلّل اهيشٖص 13: 14فٕ ّٖ 

 ".هٖنًّ فرضنى نبياًل ،اػوتّا خأخذّا ،تبشيٕ إهٓ اًٗ هى خػوتّا ضٖئًب" :ٖلّل 24: 16تٌٖيب فٕ ّٖ 
 

َّ  ،ألتدإهٓ اخيسٖد اهلل ّاالشخيخبؽ تَ خَ، غبٔنبً ُدف اإلٌشبً ّ إً م لخضلٖق ذكّى ةٔاهذٔ  ،ؿيل اإلٌشبً األشيٓفئ
 . اهظالث ، ُّيـًباهِدف ّخوم اهغبٖج 

 

نيب خٌضٌٕ خيبيًب  ،ظالث ٌشبَءّ ؿوِٖى أً ٖنٌّّا رسباًل ،يسد اهلل يً خاللهفرش اهيشٖضٕ اهنبيل إهٓ ا، اهشبؿًّ همهذ
يٖبٍ، ُنذا ٖفـل اهيشٖضٕ اهيؤيً ؿٌديب ٖسذّ ؿوٓ رنتخَٖ هٌِٖل يً الّل ااألٖل اهـػضٓ هخرّٔ ؿػضِب يً سد

 .  اهضٖبث ٖرخّٔ تيبءاهيراؿٕ ّ

 



 ضٖبث اهظالثفبغػرتح ، هدٖم اهضٖبثّغغّػبح ادح أؿتبء دزاّ ،رخى اهضٖبث يـمكد خغٖر ّاكؾ ّنٌح يذوٕ، إً 
خشخرد ّ اهغبير مفرشيً سدٖد خشخـٖد نٕ  ،ث ّغرّرث اهظالثٖذنرم تأُيٕ ،ضبسج إذً إهٓ ضخط يبفٕ أٌح  ،ؿٌدم
فٕ نٌح كد ظوٖخِب فٕ يٌخظف ّٖى يب، أّ ظالث  اكرأخَ يبح نٌح كدنلأيل خحلشـٓ كتل فّاح األّاً، ح خمٌِع

 . اهلرٖةاهيبغٕ 
 

، ؿً اهِدف خٌِب فِٖبٌلّى تخـدٖل أٔ يشبراح نل يب ٌفـل، نٕ كف فِٖب ًّ ،ضبسج إهٓ أّكبح يضددث خالل اهـبىةٌضً 
ث ظالالغتػ ضٖبث حل ،اهّكفبح خوميً ، تأً خـٖص ّاضدث اهّٖىخأخذ كرارًا آيل أً  اأً .ٌّيشم تزيبى األيّر ٌـّدل

.  مهدٔ
 
 

اهظالث ػوة يسد اهلل  

َّ يسد اهلل، ل ًاػوة نٌِّباهظالث يً يٌؼّر يّغّؽ ٌيـً اهٌؼر فٕ ل خـبل  .اػوة فرضٌب ّاشخيخبؿًححأٖغًب اهظالث أل
 ". ة تبالتًفـوَ هٖخيسد اٗأفذهم  ،ّيِيب شأهخى تبشيٕ "رة ٖشّؽكبل ال 13: 14فٕ ّٖ

أٔ فـل  فٕ ُذٍ اهيضٌج، ّهى ٖـد تئينبٌم، يرغح ّّسدح ٌفشم ؿبسزًا ؿً اهضرنج -اهلل شيصال  -ٌمأة هٌفخرع
 .هضدٖدشخخداى فيم فٕ ااشّْ  ،ضٕء

َّإهٖم ذى سبء   ،خيسد ظدٖلم ُذاسنٖف ُخرْ  ،ٍ شٖيند يـم ّشٖفـل نل يب خػوتَ يٌَظدٖق ؿزٖز ّكّٔ ّّؿدم تأ
 ؟ُّّ يّسّد أضدُىرم ازفٖيب هّ 

ظدٖلٕ اهـزٖز، يً فغم خـبل، ّشبؿدٌٕ ؿوٓ اهٌِّع كوٖاًل، غؾ ّشبدث  ":هَٖينٌم أً خلّل  شتٖل اهيذبل، فـوٓ
 غؾ ٌؼبرخٕ أٖغًب؟ّ، ُل ٖينٌم يً فغوم، ّاهخضدد يـَ غٖفٕ ؤٖجً رى ينًأح نٕؼِرٔ، خوف 

َّ يشبؿدث ّالضخبر إهٓ ىّ ،ّاًُيخـة ّم َّأة ، يً ػرٖلج اؿخيبدم ؿوٓ ظدٖلم اهـزٖز ّاهلّٔتِذا، شٖـرف غٖفم أ
َّ، هم ظدٖلم ُذا ٖلديِب  .كّٔ ّهػٖفٍ أل

.  ؼِر ظفبخَ، ألٌم تذهم ُحأٌح خيسد ظدٖلم تبضخٖبسم هَ، ّػوتم يشبؿدخَ، ّاالؿخيبد ؿوَٖ

َّ ،ٌخى األغظبًأأٌب اهنريج ّ" رة ٖشّؽٖلّل ال 5: 15فٕ ّٖ  َّ ،ُذا ٖأخٕ تذير نذٖر ،ّأٌب فَٖ اهذٔ ٖذتح ف ٌّٕ نى تدأل
. (18: 7رّ )  ًاظبهصئًب تبهفـل ؿبسزًّ، ّتدًّ اهيشٖص ال ٌلدر أً ٌفـل ضٌٌٕب أل. "ال خلدرًّ أً خفـوّا ضٖئًب

َّ تظفخَ  -ّؿدٌب، هذهم إهٓ يونّح اهشيّاحشبؿًٖ هلٖبدخِى ّ ،هٌبسيضتًٖ لّرٖدٌب أً ٌنًّ يذيرًٖ، اهلل ٔ ّهنً، ّأل
 .فـوَ يً أسل أٌفشٌب ًٌفـل يب ٌضً ؿبسزًّ ؽ ، نٕٖشبؿدٌب أً -، اهذٔ ٌـخيد ؿوَٖهػٖفالكّٔ ٌب الظدٖق

 ؟اهيشٖص ّنٖف ٖخشٌٓ هٌب أً ٌيسد
 

َّ "7: 15ُذا اهشؤال فٕ ّٖ ً اهيشٖص ؽٖسٖة   ".ّذتح ناليٕ فٖنى خػوتًّ يب خرٖدًّ فٖنًّ هنى ،إً ذتخى ف



 8ذى ٖأخٕ ؿدد  ،فـوَ، هٖسـوٌب ٌأخٕ تذيرٌضً ٌظوٕ، ٌّػوة يً اهلل أً ٖفـل يً أسوٌب تبهيشٖص يب ال ٖينٌٌب ٌضً إذً، 
 ."أً خأخّا تذير نذٖر ،تِذا ٖخيسد أتٕ" هٖـػٌٖب اهٌخٖسج اهخٕ ٌرسُّب

 
اهظالث ُٕ اهخضّل ّاالتخـبد ؿً أٌفشٌب ، ُٕ االؿخراف اهّاغص تأٌٌب تدًّ اهيشٖص ال ٌلدر أً ٌفـل ضٖئًب ،اهظالث

َّّٖلًٖ، ّاهخلرة إهٓ اهلل فٕ ذلج  خغبؽ ٌفّشٌب نيضخبسًٖ، ااهظالث خـيل ؿوٓ  ،اهذٔ ٌضخبر إهَٖ اهـًٌّب لٍ شٖلدى تأ
.  اخٌبضخٖبرالى اهلل نيشدد ّخـؼَّ

 
فلبهح هَ  :"اهيشٖص ايرأث هٖضرةٖشأل ، 10 -9: 4اهلل، فٕ ّٖ  اهظالث نٖف خيسدهٌب، ؼِر ُٔ ،ٌُبم ٌط نخبتٕ آخر

أسبة . اهِّٖد ال ٖـبيوًّ اهشبيرًٖٖ َّأل ،رأث شبيرٖجنٖف خػوة يٌٕ هخضرة ّأٌح ِّٖدٔ ّأٌب اى ،اهيرأث اهشبيرٖج
." ضًٖب فأؿػبم يبًء ،ٖشّؽ ّكبل هِب هّ نٌح خـويًٖ ؿػٖج اهلل ّيً ُّ اهذٔ ٖلّل هم أؿػٌٕ ألضرة هػوتح أٌح يٌَ

 
س،  يً فٖخبيًٖيوئب إهٓ رنبة شفٌٖخم، ّنبٌح سّٖتَ  نرٌٖى رسٌلاٌغى رتّػ، ّقهّ نٌح تضبرًا ّاتخوٖح تيرع اإلس

 .خـػِٖب هَسٍ ػوة يٌم ضرٖضج ترخلبل، فَّأإال 
 

َّ ًإهنً،  ضفٓ هح ،ٍ ضيل إهٖم نل يب أٌح فٕ ضبسج إهََّٖأهدرسج  ،سدًا ّهػٌٖف ُذا اهرسل نرٌٖى ّظل إهٓ ؿويم تأ
.  ميشبؿدحيٌَ فٕ أفغل ضبل، رتيب نٌح شخفـل اهـنس ّخػوة ّخظتص 

 
َّ حهّ نٌح خـويًٖ ؿػٖج اهلل ّيً ُّ أٌب، هنٌح ظوٕ" :كبل اهيشٖص هويرأث  " .إه

اهفضل ّتبهخبهٕ ؿدى اهػوة يٌَ، أّ تيـٌٓ آخر،  ،يتبضر تًٖ يـرفج اهيشٖص يـرفج سٖدث ّاهػوة يٌَكّٔ ّػ اةٌُبم ر
. فضل فٕ يـرفخم تبهيشٖص ظراضجفٕ ضٖبث ظالخم ُّ ة

 ".ضرة هػوتح أٌح يًٌَ ُّ اهذٔ ٖلّل هم أؿػٌٕ ألَى... هّ نٌح خـويًٖ" 
سدّْ، دًّ تـٖدًا  ُبراخرإٖضبّل سبُدًا ُّ فٕ ينبً يب، ّ ُبٖضتَ شبئق ضبفوج غرزح ؿسالح، اهيشٖضٕ غٖر اهيظوٕ

َّ َّأل  .اهلدر يً اهـٌبء، ّال ٖضخبر يـِب إهٓ ُذا ؿٌَٖ ؿوٓ ذهمضبفوخَ يسِزث أظاًل تخبظٖج ُح ٍ ال ٖـرف تأ
." هػوتح... هّ نٌح خـويًٖ" 
شخير ىُّّ  نّتٌّبح ُداٖب ّخشّق يً يخسر يب، ،غػح سدراً ضبئػَ ًاٖضتَ أٖغًب ضخط ،شٖضٕ غٖر اهيظوٕاهى

َّ ٍتدفؾ أيّال . ال ٖـرفّتبهخبهٕ ٍ ال ٖلرأ، فٕ اهخشّق يً يخسر آخر، أل
." هػوتح أٌَح -هػوتح أٌِح ...هّ نٌح خـويًٖ ؿػٖج اهلل ّ يً ُّ اهذٔ ٖخضدد إهٖم" 
 

َّ ،يغيًّ ذهم َّؤيًٌٖ ، اهىًأّهئم اهذًٖ ٖػوتّ أ َّاهذًٖ ٖلغًّ ّكخًب فٕ اهظالث، إ َّة ًٖرّ ُىيب ٖفـوًّ ذهم أل اهلل  أ
َّ يـػٕ ؿؼٖى ّشخٕ، ّ ظالخِى ُى ٖيسدًّ اهيشٖص ةّتبهخبهٕ،  ،أٔ ضدّد ْاهيشٖص ضنٖى ّرضٖى ّذّ كدرث خخـدتأ

َّّ ،اٗة ًّنرىّٔ  -هٌباهلل ؿوٓ اهضنل اهذٔ أرادٍ ظٖر خضّل هًهذهم، ؿٌديب ً ،غبٖج اإلٌشبً اهـؼيٓ ُٕ خيسٖد اهلل أل
.  أٌبس ظالث تصٌط -خولٌبّٖى 
 

 

 

 



اهظالث خػوة اهفرش 
َّ إهٓ اًٗ هى  " 24: 16ّٖ اٖٗج اهخٕ فٕ تٌب إهٓ  دُٕ االشخيخبؽ تبهلل إهٓ األتد، ُّذا ٖـّ ،غبٖج اإلٌشبً أٖغًب إال أ

 ".ٖنًّ فرضنى نبياًلاػوتّا خأخذّا ل ،تبشيٕ خػوتّا ضٖئًب
 أهٖشح ُذٍ دؿّث إهٓ اهشـٕ ّػوة اهفرش اهيشٖضٕ؟

 .داّى ؿوٓ اهظالث، ظِل ،اػوة اهفرش اهنبيل ّاشؾ هَ
 :ٌشخخوط كبؿدث تشٖػج ،يً ُذٍ اهنويج اهيلدشج

 هيبذا؟ -خلّد إهٓ ٌدرث اهفرش ،كوج اهظالث
اذا؟ هىأٖغًب  -اهفرش اهنبيلخلّد إهٓ اهـيٖلج هوظالث تٌٖيب اهضٖبث 

 ؟اهيبذ -ًا أكلهلوج اهظالث فرش ،اهضٖبث اهغضوج ٌخزفٖيب ُح
: يشٖص شتتًٖٖلدى هٌب ال

َّ ،اهيشٖص خاليٖذٌٍتَ  ، ضًٖ 22-20: 16فٕ ّٖ أّهِيب ٌسدٍ  ُى شٖضزًٌّ ؿوٓ يّخَ، هنٌِى شٖفرضًّ ذبٌٖج تأ
َّ ،اهضق ."تبهلٖبيج . شخضزًٌّ ّهنً ضزٌنى ٖخضّل إهٓ فرشٌخى أ ،نى شختنًّ ّخٌّضًّ ّاهـبهى ٖفرشاهضق أكّل هنى أ

َّشبؿخِب كد سبءح ّهنً يخٓ ّهدح اهػفل ال خـّد خذنر اهصِّ َّاهيرأث ُّٕ خود خضزً أل ٍ كد ّهد إٌشبً دث هشتة اهفرش أل
 ".ضد فرضنى يٌنىأفخفرش كوّتنى ّال ٌٖزؽ  ٖغًبأٌخى نذهم ؿٌدنى اًٗ ضزً ّهنٌٕ شأرانى أف. فٕ اهـبهى

 ر فرش اهخاليٖذ؟يب ُّ يظدُخرْ 
 ".فخفرش كوّتنى ،ّهنٌٕ شأرانى أٖغًب "ضغّر اهرة: اإلسبتج

اهيـرفج ؿٌَ ال  ،اهرة ٖشّؽةدًّ أً خنًّ هَ ؿالكج كّٖج  ،ٖفرش فرضًب نبياًلٖينً ألٔ ضخط يشٖضٕ يؤيً، أً ال 
. ٌفؾسدٔ، ّاهـيل يً أسوَ ال ُٔح
 

 .ال ٖضيل فرضًبذلٖاًل ضياًل ؿتئًب ّث ّإال شخظٖر اهيشٖضٖج نًّ هٌب يـَ ؿالكج ضخظٖج ّضرنج كّٖج ّضّٖٔحتد أً  ال
أً ٌضبرم اٗخرًٖ ؿوٌٖب  ."هنٕ ٖنًّ فرضنى نبياًل ،ٌّنخة إهٖنى ُذا" :اهرشّل كبئاًل فٕ رشبهخَ األّهٓ، نخة ّٖضٌب

 . فٕ ضرنخٌب يؾ اهيشٖص هٖنًّ فرضٌب نبياًل

 

َّ ،يبل اهفرش ُّاهظالث إهٓ مخلّدٌب  اهشتة األّل اهذٔ يً أسوَإذً،   ،اهـيّد اهفلرٔ هـالكخٌب يؾ اهيشٖصُٕ اهظالث  أ
َّ  . ٍ تبهفـل ُّ ٌُبَّأ نيب هّ يـَخضدد ، ٖينٌٌب الٌٌب يً خالل اهظالثهمٌراٍ، يـٌب نٕ هٖس ٌُب تبهسشد ٍ أل

 .أيبيَ أفنبرٍ ّشنة أضّاكٌب يبؽسٖينٌٌب  ،فٕ شنًّ األّكبح اهيلدشج
 

َّإ ."يوخط هِذٍ اهـالكج اهيزدّسجأفغل  7: 15ّٖ كد ٌسد فٕ خػوتًّ يب خرٖدًّ فٖنًّ  ،ّذتح ناليٕ فٖنى ً ذتخى ف
 ."هنى
 

َّ ؽ أفنبر اهيشٖص اهضٕ،اشىٖينٌٌب ح فٕ أذُبٌٌب نويج اهلل، ؿٌديب خذةِّ ّيً خالل ُذا  ،هٓ األتدإهّٖى ّاٍ ُّ األيس ّأل
 .رائضج ػٖة ؿػر أيبى ؿرص اهللماهرة يِب االشخيبؽ اهـيٖق، خأخٕ هغج اهظالث اهخٕ ٖضحَّ

 

َّ ٖشّؽ اهرة هـالكخٌب اهضّٖٖج اهضٖج يؾ  ،اهـظة اهيرنزُٕٔ اهظالث  َّأل ،ضٖبث اهظالث خلّد إهٓ نيبل اهفرش إ
.  اهيشٖص



 أًال ٌلدر ٌٌب ، ألٍفـل يب ٌضة فـللكّث ال ٌبُب خيٌصهنًُّّ  ،نبياًل ًاٌخز فرشُح خٌباهذٔ ٖسـل ظال ،أيب اهشتة اهذبٌٕ
 .هّال يـٌّج اهللٌفـل أيرًا، 

 

 . هٖنًّ فرضنى نبياًل" ًشخأخذّ" أٌخى  "اػوتّا" :اٖٗج خلّل
 

ضٕء يب ٖدفـٌب هوخبرر  ،ييزّر تَ، ٌُبم أير آخر أشبشٕ هوضظّل ؿوٓ اهفرش، هنًأير  ،ضرث يؾ اهرةالكج ّاهِؾاهؾ
 .هٌضبرم ضٖبخَ يؾ اٗخرًٖ

 

َّشِراهيشٖضٕ اهيؤيً ال ٖينٌَ أً ٖنًّ َف ى، ّيً َد ،ٍ يغتّػ ُّ اهـػبء أنذر يً األخذًا ّتخٖاًل فٕ اهّكح ذاخَ، أل
َّالإهٓ  ٌبضٖبث اهظالث خلّدفٕ نًّ اهشتة اهذبٌٕ   .ُب خيدٌب تبهلّث هٌضةفرش ُّ أ

 

َّةاؿوى  خم،يغخج يضة ،هّ سفح فٕ ّٖى يب .  إهٓ اهـيق اهنبفٕ ،هى خظل تـد خميبشّرث ظال أ
 

: اهخالظج
َّة ،ؿويٌب تّغّش خبىُٔ ،يلدساهنخبة ال َّة ،هيٌب أٖغًبٖؾَّهنََّ خيسٖد اشى اهلل، ، ُّ اهِدف يً نل يب ٌفـل أ فٕ نل يب  ٌبأ

 .اهنبيلاهلل، اهفرش ٖسة أً ٌػوة فرش  ،ٌفـل
 :نِذٍتًٖ ُذًٖ اهيشبرًٖ تػرش أشئوج  ،فظلالضبّهّا  ،تـع اهالُّخًٖٖ

 أسل يسد اهلل؟ ً خنًّ ؿبتذًب يًأل ،ُل أٌح ؿوٓ اشخـداد
َّّيً كبل ة  .ؿوٓ االخخٖبر تًٖ يسد اهلل ّفرضٌبأظاًل اهنخبة اهيلدس ٖسترٌب  أ
َّ  ،يب رأٌٖبٍ فٕ إٌسٖل ّٖضٌبُذا االخخٖبر فٕ ُذا األير، يضبّهج  يًٍ ٖيٌـٌب َّإفٕ اهضلٖلج،  رتيب تضنل  -اهظالثأل

 .ذًٖ اهػوتًٖ يـًباهّضدث تًٖ ٍيغيٌِّب خضيل فٕ  -أنذر يً أٔ ضٕء آخر ،ّاغص
ّػوة يسد اهلل  يً ضّهٌب،خسـوٌب ٌضبرم ضٖبخَ يؾ ، هدرسج ضرث ّاهضرنج يؾ اهيشٖصالكج ّاهؾفٕ اهؾتلّث ػوة اهفرش 

 . ٌباّاهخـبيل يـَ نرظٖد رسب
ًُ أٔ " هم ُٕهذ ،ٌلر تخـبشخٌب ّترضيج اهلل. شٌب ّتِتبح اهللفالإٌلر ة .تفلرٌب ّتغٌٓ اهللٌّـخرف كر فٕ اهظالث، ٌضً 

 .ٌػوة نل ضٕء ٌضخبق إهَٖ فَٖ ُّ، ال فٕ أٌفشٌبألٌٌب فِٖب  ألتـد درسج يينٌج،اهلل ّخيسدٍ  اهخٕ خـؼى سدًا "اهظالث
".  ٗة فٕ االتً، ّهٖنًّ فرضنى نبياًلااػوتّا، فخٌبهّا، هٖخيسد  "
 

خػج اهظالث 
ال  ،أُى األشتبة اهخٕ خسـل أّالد اهلليً  ثّاضد -إً هى أنً يخػئًب -ُّٕ ،ٌظٖضج يخوظجفٕ اهخخبى، شأكدى هنى 

 . هِبأتدًا نٌٌّب ال ٌػوتِب، تل ألٌٌب ال ٌخػػ ل ٖسل ،ٖخضوًّ تضٖبث يخيٖزث هوظالث
ُٖب،  "خشخٖلؼ فٕ ظتبش أضد أٖبى اهظٖف ّخلّل ًل ،رتـج أشبتٖؾيً ؿيوم، ألسبزث إهّ أردح أخذ ال، دفـوٓ شتٖل اهى

.  "دؿٌّب ٌٌػوق اهّٖى
َّأٔ ٖنًّ ٌُبم هً  َّألهيبذا؟  إهٓ أًٖ أتدًا ، هً خـرف هرضوخمؿد يشتلًب أٔ أير أّ ضٕء م هى ُحينبً خٌػوق إهَٖ، أل

َّ  .ضٕءفـل خػػ لحهى  مأٌح ذاُة، أل
ؿبهيًٖ ٌشخٖلؼ ّٖيًب تـد ّٖى ألٌٌب  ،اهظالثيّغّؽ ةاألير يب ٖخـوق ؿٌدخبظج  ،اهنذٖر يٌبكّى تَ ٔفٕ اهّاكؾ، يب ُذا 

َّةيدرنًٖ ّ ًُ ٌبأً خنًّ سزًء يً ضٖبخٌب، إال أً، ؿوِٖب خبظج ّيخيٖزث هوظالث ٌُبم أّكبخًب أ هِب ضٖئًب، أّ ٌخػػ  ؿدال 



خرخٖتبح لينبً ّال لزيبً ّال لهضٕء ال  ٌبخػػألٌٌب يب ، أّ شٌظل ٌذُةسإهٓ أًٖ يب ُّ ُدفٌب فِٖب ّال ّال ٌـرف 
 . يـٌٖج

َّ ؿدى أٌح ّ يب ٌفـوَ فٕ اهّاكؾ  َّهظالث، ألخضللِب ايخدفلج ّاخختبراح ختراح ؿيٖلج ْ إلكّد ٔال  ،اهخخػٖػيـٕ، فٕ أ
 .يسرد رّخًُّٖ 

 . اهخوفبزأيبى اهيٌزل فٕ سبزخم، ؿوٓ األرسص شٌٖخِٕ تم اهيػبف إهٓ كغبء ُذٍ اإلسبزث إً هى خخػػ إل
َّ االٌضشبر ّاهِتّػ إهٓ أكل كدر يًٌضّ  ٌبٖلّد ،هضٖبث اهرّضٖجإً ؿدى اهخخػٖػ فٕ ا ؿوٌٖب شتبق ّٖسد ٍ اهضّٖٖج، أل

 .   ػ هِبٔخخػتتشبػج ال ٌبفٕ ضٖبث اهظالث، ؿوٕضٖبث يخسددث  ٌبأرد، إً خّغِباً ؿوٕفَٖ ّضرة االضخرام 

هخـٖد اهخفنٖر فٕ أّهّٖبخم ّإغبفج اهظالث ؿوٓ سدّل أؿيبهم  ،خظط ؿضر دكبئق اهّٖى: هذا، ٌظٖضخٕ اهتشٖػج ُٕ
 .اهّٖيٕ

 .ضدد اهزيبً ّاهينبً ّاهسزء اهنخبتٕ يّغّؽ اهخأيل إلرضبدم ،ٖج، ادخل فٕ اخختبر سدٖد يؾ اهرةؿلد ٌٖج سبدث ّسدا

َّ أً ضبسج إهٓ ةٌضً سيٖـًب  ،ى هغغّػ ُذٍ األٖبى اهيندشج تيضغّهٖبح اهضٖبثاشخشال ذهم دًّفـل ا أٖغًب نبً ؿو
 . إسراءاح خظضٖضٖج فٕ يٌخظف اهػرٖق

 .  ضٖبخم ٌضّ اهظالث، هيسد اهلل ّهفرضم اهنبيلٌلػج خضّل فٕ  ،اسـل ُذا اهّٖى
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