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اٌؾجٙخ

الصاي ٠غبي اٌجؼل ِٓ اٌّؾىى ٓ١ا ٓ٠رىٍُ االٔغٚ ( ً١فِ ٟم ٌٗٛاخش ٞا ٓ٠رىٍُ اٌّغ١ؼ ) ػٓ اٌخطٗ١
االفٍ . ٗ١سغُ أٗ عإاي ثذٚ ٟٙ٠رُ اٌشد ػٍٚ ٗ١ؽشؽٗ ِٓ اٚي االثبء ٌٚىٓ العً رىشاسُ٘ اٌغخ١ف اوشس
ٚاٌخـ ثؼل االفىبس

اٌشد
ٚعبلغُ سد ٞاٌٟ
ِؼٕب٘ب ٚاٌفشق ثٕٙ١ب ٚث ٓ١اٌؼمٛثٗ
ادٌزٙب ِٓ اٌطج١ؼٗ ٚاِضٍخ رٛم١ؾٗ١
ادٌزٙب ِٓ اٌؼٙذ اٌمذُ٠
ادٌزٙب ِٓ اٌؼٙذ اٌغذ٠ذ ٚػالعٙب

ثؼل االػذاد اٌز٠ ٟغزخذِٙب اٌّؾىىِ ٓ١ؾبٌٕ ٌٗٚفٙ١ب
اٌخط ٗ١االفٍ ٗ١ف ٟاٌفىش االعالِٟ
اٌخبرّخ

ِؼٕب٘ب ٚاٌفشق ثٕٙ١ب ٚث ٓ١اٌؼمٛثٗ

اٚال ٌمت اٌخط ٗ١االفٍ ٛ٘ ٗ١لذ ٠ى ْٛغ١ش دل١ك الٔٗ لذ ٠غبء ف ِٓ ّٗٙاٌجؼل ٌٙٚزا ٘ ٛغ١ش ِىزٛة فٟ
االٔغٌٚ ً١ىٓ اٌزؼج١ش اٌىزبث ٟدل١ك عذا ػٕذِب لبي فٟ
س١ِٚخ 12 :5
وبّٔب ثبٔغبْ ٚاؽذ دخٍذ اٌخط ٗ١اٌ ٟاٌؼبٌُ ٚثبٌخط ٗ١اٌّٛد ٘ٚىزا اعزبص اٌّٛد اٌ ٟعّ١غ إٌبط ٚارا
اخطأ اٌغّ١غ
ف١زىٍُ اٌىزبة ػٓ دخٛي اٌخط ٗ١اٌ ٟاٌؼبٌُ ٚثبٌخط ٗ١اٌّٛد ٚاخطأ اٌغّ١غ ارا اٌّمقٛد ثبٌخط ٗ١االفٍٗ١
ٌ١ظ االوً ِٓ اٌؾغشٖ فمو ٌٚىٓ دخٛي هج١ؼخ اٌخط ٗ١ف ٟاٌجؾشٔ ٗ٠ز١غخ خط١خ ادَ ٚالذس اْ اهٍك ػٍٙ١ب
دخٛي هج١ؼخ اٌخطٗ١
فٕؾٓ ٌُ ٔشس خط١خ االوً ِٓ اٌؾغشٖ ف ٟؽذ رارٙب ٌٚىٓ ٚسصٕب ٔزبئغٙب ٚاٚي ٔز١غٗ ٌٍخط ٛ٘ ٗ١اٌّٛد
ٚافجؼ اٌىً ّٛ٠د وّب ٔش ٞاِبَ اػٕ١١ب  ٛ٘ٚثغجت فغبد اٌطج١ؼٗ اٌجؾش.ٗ٠
ٌٚىٓ ً٘ ٔؾٓ ٌُ ٔشس خط١خ ادَ رّبِب ؟
ف ٟاٌؾم١مٗ االعبثٗ إٔب ٚسصٕب ػق١بْ ادَ ٌٙٚزا ِٓ ٠مٛي إٔب ٚسصٕب خط١خ ادَ ٘ ٛفؾ١ؼ اْ لقذ ثٙب
اٌخطٚ ٗ١ػق١بْ اٌٛفٔٚ ٗ١زبئغٙب ٚاٌّٛد ١ٌٚظ ِٛمٛع االوً ٌٙٚزا فٕؾٓ ٚسصٕب خط١زٗ ِٓ ػق١بْ
ٔٚزبئغٙب ِٓ فغبد اٌطج١ؼٗ فٕؾٓ ٌُ ٔبوً ٌزٌه ال ٔؼبلت ػٍ ٟاالوً ٌٚىٓ ثبوٍ ُٙفغذد اٌجؾش ٗ٠ف ٟعغذُ٘
اٌز ٛ٘ ٞافً وً اٌجؾشٗ٠

فبهلل خٍك ادَ ٚؽٛاء ٔفغب هب٘شٖ ال رؾز ٟٙاٌؾش ٚهج١ؼٗ ٔم ٗ١رؼب ٓ٠هللا ٚؽٛٙرٗ اٌٛؽ١ذٖ اْ ٠ىِ ْٛغ هللا
ٚال ٛ٠عذ ؽٛٙح ٌٍغغذ ثً ٠فؼً وً ؽئ ثبٌطج١ؼٗ اٌخ١شٖ إٌمٚ ٗ١وبْ ِزٛعو ف ٟافؼبٌٗ ثّؼٕ ٟأٗ ٌُ رىٓ
اٌشٚػ رؾز ٟٙمذ اٌغغذ ٚال اٌغغذ ٠ؾز ٟٙمذ اٌشٚػ فٍٙزا ٌُ ٠ىٓ  ً١ّ٠اٌ ٟاٌغغذ٠بد ا ٞاٌؾٛ١أ١بد اٚ
اٌطج١ؼٗ اٌؾٛٙأ ٗ١اٌؾٛ١أ٠ ٌُٚ ٗ١ىٓ ِٕطٍمب ف ٟاٌشٚؽبٔ١بد فمو  ٛ٘ٚوبْ ؽش رّبِب ف ٟاْ ٠زجغ هللا ٌٗٚ
اٌؾك اْ ٠خزبس ٌٚىٕٗ ٌطج١ؼزٗ اٌخ١شٖ ٠خزبس هللا
ٌٚىٓ ثخط١خ ادَ دخً ؽئ عذ٠ذ ِ٘ ٛؼشفخ اٌؾش ٚاؽزٙبؤٖ فبخزً ٘زا اٌّ١ضاْ فبفجؼ ٠ؾز ٟٙاٌطج١ؼٗ
اٌؾٛ١أٚ ٗ١ثذا ػزاثٗ فِ ٟؾبسثخ اٌشٚػ مذ اٌغغذ ٔٚؾٓ ٚسصٕب ِٓ ادَ اْ هج١ؼزٕب سٚػ ٔٚفظ ٚعغذ
ٚاٌؼاللٗ ثّٕٙ١ب ٘ ِٓٚزا ٚسصٕب ا٠نب اٌقشاع ث ٓ١اٌشٚػ ٚاٌغغذ اٌزٔ ٞؾب ِٓ خط١خ ادَ ٚدخٛي هج١ؼخ
اٌخطٚ ٗ١اٌفغبد ٚاٌؾ ٖٛٙاٌؾش٠شٖ
اِب اٌؼمٛثٗ فبٔب ال اػبلت ػٍ ٟاالوً ٌٚىٓ اػبلت ػٍ ٟخطب٠ب ٞاٌؾخق ٗ١اٌزٔ ٟزغذ ػٓ ؽٌٍّ ٟطج١ؼخ
اٌفغبد ِٓ ادَ ٚاٌقشاع اٌذاخٍ ٟث ٓ١اٌشٚػ ٚاٌغغذ فبْ اؽز١ٙذ اٌؾش اػبلت ػٌٍٙٚ ٗ١زا فٕؾٓ ٔمذَ رٛثٗ
ػٓ خطب٠بٔب ١ٌٚظ ػٓ خط١خ ادَ ٚال ٔش ٞا ٞأغبْ ف ٟفالرٗ ٠مٛي ٠بسة اغفش ٌ ٟاوٍ ِٓ ٟؽغشٖ ِؼشفخ
اٌخ١ش ٚاٌؾش ٌٚىٓ ٠زٛة ػٓ خط١زٗ ٠ٚطٍت اٌّغفشٖ ػٓ خط١زٗ اٌؾخقٗ١
ٚاٌفشق ثٚ ٓ١ساصخ اٌخطٚ ٗ١اٌؼمٛثٗ ٘ ٛاٌفشق ث ٓ١ػالط اٌّش٠ل ٚػمبة اٌّغشَ ٚلذ ٠جذ٘ ٞزا اٌىالَ ثؼ١ذ
ثؼل اٌؾئ ٌٚىٓ اٌّش٠ل اٌز٠ ٞؾًّ ِشك ٚساصِ ٟضً اٌنغو ا ٚاٌغىش ٚغ١شٖ ٠ؼبٌظ ف ٛٙؽًّ ٘زا
اٌّشك ِٓ اثٌٚ ٗ٠ٛىٓ ٘ ٛاٌز٠ ٞغؼ ٟاٌ ٟاٌؼالط فبْ اًّ٘ عغذٖ ٠ىِ ْٛغإاي ػٓ إٌزبئظ ٌٚىٓ اْ ارجغ
اعبٌ١ت اٌؼالط ٠ى ْٛإِ١ب ِٓ ٔبؽ١خ عغذٖ
اِب اٌّغشَ فال ٠ؼبلت ػٍ ٟخط١خ اثِ ٖٛضً اٌغشلٗ ٌٚىٕٗ ٠ؼبلت ٌ ٛعشق ؽخق١ب  .لذ ٠زبصش ثبٔٗ افزمش ثغجت
عشلخ اثٚ ٖٛػمبة اث ٖٛفبفجؾذ االعشٖ فم١شٖ ثغجت خط١خ االة فٚ ٛٙسس ٔزبئظ ٠ ٌُٚشس اٌغشلٗ ٌٚ .ىٓ
٘زا االثٓ لذ ٠ى ْٛفبٌؼ ٠ٚىِ ْٛشم ٟا ٚثغجت فمش االعشٖ ٠غشق ٘ ٛا٠نب ف١ؼبلت ػٍ ٟعشلزٗ سغُ اْ
ظشٚف االعشٖ دفؼزٗ اٌ ٟؽذ ِب اٌ ٟاٌغشلٗ.
فٕؾٓ وٕب ف ٟفٍت ادَ ؽّٕ١ب اخطأ ٘ٚزا اٌزؼج١ش اٌز ٞاعزخذِٗ االٔغ ً١فٚ ٟفف افنٍ١خ وٕٛٙد ٍِىٟ
فبدق ػٓ وٕٛٙد اٌّغ١ؼ ثبْ ٘بس ْٚوبْ ف ٟفٍت اثشا٘ ( ُ١ػجشأ) 7 ٓ١١

ٍِٚخـ ِب لذِذ ف٘ ٟزٖ إٌمطٗ إٔب ٚسصٕب ِٓ ادَ هج١ؼخ اٌفغبد ٚاٌخطٚ ٗ١اٌؾٚ ٖٛٙاٌّٛد ٔٚزبئظ
ِؼق١زٗ ٔ ٌُٚشس االوً ِٓ اٌؾغشٖ ف ٟؽذ رارٗ فبدَ ٠ؼبلت ػٍ ٟخط١زٗ اٌؾخقٚ ٗ١اِب ٔؾٓ فٕؼبلت ػٍٟ
ٔزبئغٙب ٌٚزٌه رؼج١ش إٔب ٚسصٕب خط١خ ادَ فؾ١ؼ ٌٚىٓ غ١ش دل١ك ٚرؼج١ش اٌخط ٗ١االفٍ ٗ١لذ ٠ى ْٛغ١ش دل١ك
ٌٚىٓ اٌزؼج١ش اٌىزبث ٛ٘ٚ ٟدخٛي اٌخط ٗ١ادق

ادٌزٙب ِٓ اٌطج١ؼٗ ٚثؼل االِضٍٗ اٌزٛم١ؾٗ١

ٔش ٞف ٟوً ِىبْ االهفبي لجً اْ ٠ؼشف اْ ٠زىٍُ ٌٚىٕٗ ٠ؼذ ٞػٍ ٟهفً اخش ٠ٚغ١ش ِٓ اخٔٚ ٗ١ش ٞثٛمٛػ
أبٔ١خ االهفبي وً ٘زا ٔشاٖ ِٓ اهفبي ف ٟعٕ ُٕٙ١اال ٌٟٚلجً اْ ؽز٠ ٟقٍٛا اٌِ ٟشؽٍخ االدسان ف ٟاسثغ
خّظ عٕ ٓ١فٙإالء االهفبي رٛعذ ف ٟداخٍ ُٙهج١ؼخ اٌفغبد ٌزٌه ف١ٌ ٛٙظ خ١ش فمو ٌٚىٕٗ ثٗ هج١ؼخ اٌخطٗ١
ٚاؽزٙبء اٌؾش ٚفؼٍٗ ؽز ٟلجً اْ ٠ذسوٗ الٔٗ ٚسصزٗ ِٓ اث ٗ١االفٍ ٟادَ

ٚامشة ػذح اِضٍٗ ٌزٛم١ؼ ٘زا االِش
اٚال ٌٚ ٛمؼذ ف ٟػغ ٓ١خّ١شٖ فبعذٖ ف ٛٙف ٟاالفً ػغ ٓ١ع١ذ ِٓ دل١ك ٔمٌٚ ٟىٓ ثذخٛي هج١ؼخ
اٌخّ١شٖ اٌؾش٠شٖ افجؼ وً اٌؼغ ٓ١فبعذ ِّٙٚب الزطؼذ عضء ِٓ ٘زا اٌؼغٌ ٓ١قٕغ خجض فبٔ ٟافٕغ خجض
فبعذ الْ اٌخّ١شٖ اٌؾش٠شٖ افغذد اٌؼغ ٓ١وٍٗ ٚاْ اخزد ِٕٗ ٌزخّ١ش ػغ ٓ١اخش ثذ ْٚخّ١شٖ ٌفغذ ا٠نب
ٚال ٛ٠عذ ؽً اال ثٛمغ ِنبد ؽ ِٓ ٞٛ١اٌخبسط ٠مزً ٘زٖ اٌخّ١شٖ اٌفبعذٖ ٠ٚنغ غ١ش٘ب ع١ذٖ ِٓ اٌخبسط
ٚرطج١مب ػٍ٘ ٟزا اٌّضبي فبْ ادَ ٘ ٛثذا٠خ اٌؼغٚ ٓ١اٌخط ٟ٘ ٗ١اٌخّ١شٖ اٌفبعذٖ ٚأب افجؾذ عضء ِٓ ٘زا
اٌؼغ ٓ١اٌّغزّش ٚ .الٔ ٟأب عضء ِٓ ٘زا اٌؼغِ ٓ١ب رٔج ٟف ٟاٌؼمبة ؟ رٔج ٟفمو اْ سفنذ اٌؼالط ٌٚىٓ أب
ؽٍّذ ففذ اٌفغبد ٚافجؾذ خجض فبعذ فبْ لجٍذ اٌزط١ٙش رٕم١ذ ٚاْ سفنذ اٌزط١ٙش سفنذ ِٓ فبؽت
اٌؼغٓ١
اٌّضبي اٌضبٔ ٌٛ ٟرُ ٚمغ عّ َٛػبٌ١خ اٌغّ١خ ا ٚفطش٠بد فِ ٟبء ثئش ٌفغذ ٘زا اٌّبء ٚافجؼ ّ٠شك اٚ
١ّ٠ذ ؽز٘ ٌٛ ٟزا اٌّبء ِزغذد ٌٚىٓ ٠خزٍو ثبعزّشاس ثبٌّبء اٌمذ ُ٠ف١غزّش ِبء فبعذ ٌٙٚزا اؽزبط اْ امغ

ِبدح ِٓ اٌخبسط رؼبٌظ اٌغُ ٚرغؼٍٗ غ١ش مبس ا ٚا٠نب ِنبد ٌٍفطش٠بدٚ .لذ الٛي ِب رٔج ٟف ٟأ ٟافجؾذ
عضء ِٓ اٌّبء اٌفبعذ ٌٚىٓ اٌشد اْ افشػ ثبْ ٕ٘بن ػالط ٌٙزا اٌغُ فغبفجؼ ِبء هب٘ش ِشٖ اخشٞ

ِضبي صبٌش ٌ ٛػٕذ ٞوّجٛ١رش ار ِٓ ٟاٌّقٕغ ف ٟؽبٌٗ ع١ذٖ عذا ٌٚىٓ دخً اٌ ٗ١ف١شط ٚأزؾش فٚ ٗ١ثذا
٠ذِش ٍِفبرٗ فّّٙب أؾبد ِٓ ٍِفبد عزىٍِٛ ْٛصٗ ثبٌف١شط ٚاْ ٔمٍزٙب الخش عبٔمً اٌف١شط اٌٌٚ ٗ١ىٓ
اؽزبط ثشٔبِظ خبسعِ ٟنبد ٌف١شٚعبد اٌىّجٛ١رش ٌى٠ ٟمن ٟػٍٙ١ب ٠ٚشعؼٗ اٌ ٟؽبٌٗ ٔم . ٗ١فال اعزط١غ اْ
اػزشك ثؾذٖ ثبٍِٔ ٟف ف ٟاٌىّجٛ١رش اٌز ٞفغذ

ادٌزٙب ِٓ اٌؼٙذ اٌمذُ٠

ٚاثذا اٚال ثبٌؼذد اٌّؼشٚف ٛ٘ٚ
عفش اٌّضاِ١ش 5 :51
ف ِّْ ٛسدُ َٚ ،ثِب ٌْ َخ ِطِ َّ١خ َؽجٍَِذْ ثِ ٟأُ ِِّ.ٟ
بإل ْص ُِ ُ
٘أََٔ َزا ثِ ِ
ٚثبٌطجغ داٚد إٌج ٟال ٠مٛي أٗ ٠قٕغ خطب٠ب  ٛ٘ٚف ٟداخً اِٗ ٌٚىٓ أٗ ؽبًِ ٌطج١ؼخ اٌفغبد
عفش اٌّضاِ١ش 3: 58
صاؽ االؽشاس ِٓ اٌشؽُ مٍّٛا ِٓ اٌجطٓ ِزىٍّ ٓ١وزثب.
٠ٚمٛي اٌّشُٔ أ ِٓ ُٙاٌشؽُ ؽٍّٛا ففخ اٌنالي ٚهج١ؼخ اٌفغبد  ٛ٘ٚدخٛي اٌخط ٗ١اٌ ٟاٌجؾش ٗ٠وّب
اٚمؾذ عبثمب
ٚا٠نب ٠مٛي
اَ  15 :22اٌغٙبٌخ ِشرجطخ ثمٍت اٌٌٛذ.ػقب اٌزأد٠ت رجؼذ٘ب ػٕٗ.
فبٌٌٛذ ٚسس عٙبٌخ اٌمٍت اٌز ٟرٕزظ ػٕٙب اٌخطب٠ب
عفش اٌزى3 :5 ٓ٠ٛ
ٚػبػ آدَ ِئخ ٚصالص ٓ١عٕخ ٌٚٚذ ٌٚذا ػٍ ٝؽج ٗٙوقٛسرٗ ٚدػب اعّٗ ؽ١ضب.

ٚروشد ٘زا اٌؼذد الٔٗ ٛ٠مؼ اْ اثٕبء ادَ ػٍ ٟفٛسرٗ ثّب فٙ١ب ِٓ اؽزٙبء اٌؾش ٚاٌقشاع ث ٓ١اٌغغذ
ٚاٌشٚػ ف ٟاٌؾ ٖٛٙفٙزا ِب ٚسصٕبٖ ٘ ٛفٛسح ادَ ٌٚزٌه ٠مٛي عفش اٌزىٓ٠ٛ
عفش اٌزى21 :8 ٓ٠ٛ
فزٕغُ اٌشة سائؾخ اٌشمبٚ.لبي اٌشة ف ٟلٍجٗ ال اػٛد اٌؼٓ االسك ا٠نب ِٓ اعً االٔغبْ الْ رق ّٛس لٍت
االٔغبْ ؽش٠ش ِٕز ؽذاصزٗٚ.ال اػٛد ا٠نب أِ١ذ وً ؽ ّ ٟوّب فؼٍذ.
ثبْ ٚسصٕب فٛسح ادَ فبفجؼ فىش لٍجٕب ؽش٠ش لجً اْ ٔذسن
ٚاٌّغ١ؼ ؽًّ خط١بٔب فِ ٛٙىزٛة
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غز َّ ٍش َػ ُْٕٗ ُُ ٚعَُٕ٘ ٛبْ ُِ ،ؾزَمَ ٌش فٍََ ُْ َٔ ْؼزَ َّذ ثِ ِٗ.
بع َْ ُِ ٚخزَجِ ُش ا ٌْ َؾضَ َِْ َٚ ،و ُّ َ
ْ ُِ 3ؾزَمَ ٌش َْ َِ ٚخ ُزٌ ٚي َِِٓ إٌَّب ِ
طَ ،س ُع ًُ أَ َْ ٚع ٍ
ن ُشٚثًب َِِٓ هللاِ َْ َِ ٚزٌُٛالً.
قبثًب َِ ْ
غ ْجَٕبُٖ ُِ َ
ِ ٌ 4ىَّٓ أَ ْؽضَإََٔب َؽ ٍََّ َٙبَٚ ،أَ َْ ٚعب َػَٕب ر ََؾ ٍََّّ َٙبْ ََٔٚ .ؾُٓ َؽ ِ
ؽفَِٕ١ب.
عالَ َِِٕب َػٍَ َْٚ ،ِٗ ١ثِ ُؾجُ ِش ِٖ ُ
غ ُؾٌ ٛ
فَٕ١بْ َِ ،
ْ َِ َُٛ َ٘ٚ 5غ ُش ٌ
ق ألَ ْع ًِ آصَب َِِٕب .رَأْ ِد ُ
٠ت َ
ٚػ ألَ ْع ًِ َِ َؼب ِ
م َغ َػٍَ ْ ِٗ ١ئِ ْص َُ َع ِِّ ١ؼَٕب.
اؽ ٍذ ئٌَِ ٝهَ ِش٠مِ َِٗٚ ،اٌ َّش ُّة ََ ٚ
ُ 6وٍَُّٕب َو َغَٕ ٍُ َ
مٍَ ٍَْٕبٍَْٕ ِِ .ب ُو ًُّ َِ ٚ
ق ئٌََِّ ٝ
فب ِِزَ ٍخ أَ َِب ََ َع ِّ
بصَٙ ٠ب فٍََ ُْ ْ َ٠فز َْؼ فَبُٖ.
غب ُ
ؼَ َٚ ،وَٕ ْؼ َغ ٍخ َ
 7ظٍُِ َُ أَ َِّب ٘ َُ ٛفَزَ َزٌَّ ًَ َْ َ٠ ُْ ٌَٚفز َْؼ فَبَُٖ .وؾَب ٍح رُ َ
اٌز ْث ِ
ة ِِْٓ
ُّ َِِٓ 8
ك األَ ْؽَ١ب ِء ،أََُّٔٗ ُ
م ِش َ
اٌن ْغطَ ِخ َ َِِٓ ٚاٌ َّذ ِْ َُٕٔٛ٠خ أُ ِخ َزَٚ .فِِ ٟعَ َِْٓ ِٗ ٍِ١وبَْ َ٠ظُُّٓ أََُّٔٗ لُ ِط َغ ِِْٓ أَ ْس ِ
ؽ ْؼجِٟ؟
ت َ
أَ ْع ًِ َر ْٔ ِ
ُ َٚ 9ع ِؼ ًَ َِ َغ األَؽ َْشا ِس لَ ْج ُشَُٖ َِ َٚ ،غ َغِٕ ٍِّ ٟػ ْٕ َذ َِ ْٛرِ َِٗ .ػٍَ ٝأََُّٔٗ ٌَ ُْ ْ َ٠ؼ َّ ًْ ظُ ٍْ ًّبُ َ٠ ُْ ٌََٚ ،ىْٓ فِ ٟفَ ِّ ِٗ ِغؼ.
ة
١ؾخَ ئِ ْص ٍُ َ َ٠شْ َٔ ٜ
غ َّش ثِأَْْ ْ َ٠
غ َّشحُ اٌ َّش ِّ
 10أَ َِّب اٌ َّش ُّة فَ ُ
غالً رَطُُ ٛي أََّ٠ب َُُِٗ َِ َٚ ،
غُٗ َرثِ َ
غ َؾمَُٗ ثِب ٌْ َؾضَ ِْ .ئِْْ َع َؼ ًَ َٔ ْف َ
ثِِ َ١ذ ِٖ رَ ْٕ َغ ُؼ.
بس ثِ َّ ْؼ ِشفَزِ ِٗ ُ٠جَ ِّش ُس َوضِِ ١شَٚ ، َٓ٠آصَب ُِ ُْ َ٠ َُٛ ٘ ُْ ٙؾ ٍُِّ َٙب.
غ ِٗ َ َ٠شْ َ٠َٚ ٜ
ؾجَ ُغَ َٚ ،ػ ْج ِذ ٞا ٌْجَ ُّ
ت َٔ ْف ِ
 ِِْٓ 11رَ َؼ ِ
ق ََ َِ ٟغ
د َٔ ْف َ
ع َى َ
غ ُُ َغَِّٕ ١خً ِِْٓ ،أَ ْع ًِ أََُّٔٗ َ
غُٗ َٚأُ ْؽ ِ
ت ٌِ ٍْ َّ ِْ ٛ
غ ُُ ٌَُٗ ثَ َْٓ١األَ ِػ َّضا ِء ََ َِ ٚغ ا ٌْ ُؼظَ َّب ِء ْ َ٠م ِ
ٌِ 12زٌِهَ أَ ْل ِ
ؽفَ َغ فِ ٟا ٌْ ُّ ْزِٔجِ. َٓ١
أَصَ َّ ٍخَ َُٛ َ٘ٚ ،ؽ َّ ًَ َخ ِطَّ١خَ َوضِِ ١شَ َٚ َٓ٠
ف ٛٙاٌؾًّ اٌز ٞؽًّ خط١خ اٌؼبٌُ ٠ٚجشس وض١ش ٓ٠ثؼذ اْ ٠ؾًّ خط١زُٙ
ثؼل ادٌخ اٌؼٙذ اٌغذ٠ذ ( الٔٙب وض١شٖ عذا )

اثذا اٚال ثبٌؾشػ اٌزفق ٍٟ١اٌّٛعٛد فٟ
سعبٌخ س١ِٚخ 5
١ؼ ألَ ْعٍَِٕب.
غ ُ
ِ ٌَٚ 8ىَّٓ هللاَ ثََ َِ ََّٓ١ؾجَّزَُٗ ٌََٕب ،ألََُّٔٗ َْ َٔٚؾُٓ ثَ ْؼ ُذ ُخطَبحٌ َِبدَ ا ٌْ َّ ِ
ت!
 9فَجِبألَ َْ ٌَٝٚوضًِ ١شا َْ َٔٚؾُٓ ُِزَجَ ِّش ُس َْٚا َْ٢ثِ َذ ِِ ِٗ َٔ ْخٍُ ُ
ـ ثِ ِٗ َِِٓ ا ٌْ َغ َ
ن ِ
ـ
قبٌَ ُؾْ َٔ َْٛخٍُ ُ
 10ألََُّٔٗ ئِْْ ُوَّٕب َْ َٔٚؾُٓ أَ ْػذَا ٌء لَ ْذ ُ
د ا ْثِٕ ِٗ ،فَجِبألَ َْ ٌَٝٚوضًِ ١شا َْ َٔٚؾُٓ ُِ َ
فْ ٌِٛؾَٕب َِ َغ هللاِ ثِ َّ ِْ ٛ
ثِ َؾَ١برِ ِٗ!
قبٌَ َؾخَ.
نب ثِبهللِ ،ثِ َشثَِّٕب ُ َ٠
١ؼ ،اٌَّ ِزٍَْٕ ِٔ ٞب ثِ ِٗ ا َْ٢ا ٌْ ُّ َ
ظ رٌِهَ فَمَ ْو ،ثَ ًْ َٔ ْفز َِخ ُش أَ ًْ ٠
َ ١ْ ٌََٚ 11
غَ ٛع ا ٌْ َّ ِ
غ ِ

ذ ا ٌْ َخ ِطَّ١خُ ئٌَِٝ
 ِِْٓ 12أَ ْع ًِ رٌِهَ َوأََّٔ َّب ثِاِ ْٔ َ
اؽ ٍذ َد َخٍَ ِ
بْ َِ ٚ
غ ٍ
اعز َ
١غ
ََ ٘ٚى َزا ْ
َبص ا ٌْ َّ ْٛدُ ئٌََِ ٝع ِّ ِ

ا ٌْ َؼبٌَ َُِٚ ،ثِب ٌْ َخ ِطِ َّ١خ ا ٌْ َّ ْٛدُ ،

ط ،ئِ ْر أَ ْخطَأ َ ا ٌْ َغ ُِّ ١غ.
إٌَّب ِ

ٛط.
ت ئِْْ ٌَ ُْ ُ َ٠ىْٓ َٔب ُِ ٌ
غ ُ
ذ ا ٌْ َخ ِطَّ١خُ فِ ٟا ٌْ َؼبٌَ َُِ .ػٍََ ٝأَّْ ا ٌْ َخ ِطَّ١خَ الَ ر ُْؾ َ
ط َوبَٔ ِ
 13فَأَُِّٗ َؽزَّ ٝإٌَّب ُِِ ٛ
ؽ ْج ِٗ رَ َؼذِّ ٞآ َد ََ ،اٌَّ ِزَُٛ ٘ ٞ
ِ ٌ 14ىْٓ لَ ْذ ٍََِهَ ا ٌْ َّ ْٛدُ ِِْٓ آ َد ََ ئٌََِ ُِٛ ٝ
عَٚ ،ٝرٌِهَ َػٍَ ٝاٌَّ ِزْ ُ٠ ُْ ٌَ َٓ٠خ ِطئُٛا َػٍَِ ٝ
ِِضَب ُي ا٢رِ.ٟ

اؽ ٍذ َِبدَ
ِ ٌَٚ 15ىْٓ ٌَ َْ ١
ظ َوب ٌْ َخ ِطِ َّ١خ ٘ َى َزا أَ ًْ ٠نب ا ٌْ ِٙجَخُ .ألََُّٔٗ ئِْْ َوبَْ ثِ َخ ِطِ َّ١خ َِ ٚ

 ،ْٚفَجِبألَ ٌَْٝٚ
ا ٌْ َىضُِ ١ش َ

١ؼ ،لَ ِذ ْ
اصدَادَدْ ٌِ ٍْ َىضِِ ١ش! َٓ٠
اؽ ِذ ُ َ٠
َوضًِ ١شا ِٔ ْؼ َّخُ هللاَِٚ ،ا ٌْ َؼ ِطَّ١خُ ثِبٌِّٕ ْؼ َّ ِخ اٌَّزِ ٟثِب ِإل ْٔ َ
غَ ٛع ا ٌْ َّ ِ
بْ ا ٌْ َِ ٛ
غ ِ
غ ِ
اؽ ٍذ ٌٍِ َّذ ِْ َُٕٔٛ٠خَٚ ،أَ َِّب ا ٌْ ِٙجَخُ فَ ِّْٓ َع َّشَ ٜخطَبَ٠ب
َ ١ْ ٌََٚ 16
اؽ ٍذ لَ ْذ أَ ْخطَأ َ ٘ َى َزا ا ٌْ َؼ ِطَّ١خُ .ألََّْ ا ٌْ ُؾ ْى َُ ِِْٓ َِ ٚ
ظ َو َّب ثِ َِ ٛ
١ش ٍح ٌٍِزَّ ْج ِشِ ٠ش.
َوضِ َ

اؽ ِذ لَ ْذ ٍََِهَ ا ٌْ َّ ْٛدُ
 17ألََُّٔٗ ئِْْ َوبَْ ثِ َخ ِطِ َّ١خ ا ٌْ َِ ٛ

اؽ ِذ ،فَجِبألَ َْ ٌَٝٚوضًِ ١شا اٌَّ ِزََٕ٠ َٓ٠بٌَُْٛ
ثِب ٌْ َِ ٛ

١ؼ!
اؽ ِذ ُ َ٠
ل إٌِّ ْؼ َّ ِخ َٚػ َِطَّ١خَ ا ٌْجِ ِّشَ ،
فَ َْ ١
غَ ٛع ا ٌْ َّ ِ
عُ ٍِّْ َ١ى َْٛفِ ٟا ٌْ َؾَ١ب ِح ثِب ٌْ َِ ٛ
غ ِ

ط
ف َ
اؽ َذ ٍح َ
 18فَاِ ًرا َو َّب ثِ َخ ِطٍ َّ١خ َِ ٚ
١غ إٌَّب ِ
بس ا ٌْ ُؾ ْى ُُ ئٌََِ ٝع ِّ ِ

اؽ ٍذ
خَ ٘ ،ى َزا ثِجِ ّش َِ ٚ
ٌٍِ َّذ ِْ َُٕٔٛ٠

طٌِ ،زَ ْج ِشِ ٠ش ا ٌْ َؾَ١ب ِح.
ف َ
َ
بس ِ
١غ إٌَّب ِ
د ا ٌْ ِٙجَخُ ئٌََِ ٝع ِّ ِ

ْٚ
اؽ ِذ ُع ِؼ ًَ ا ٌْ َىضُِ ١ش َ
اإل ْٔ َ
بْ ا ٌْ َِ ٛ
 19ألََُّٔٗ َو َّب ثِ َّ ْؼ ِ
غ ِ
قِ َ١خ ِ
عْ ُ١غ َؼ ًُ ا ٌْ َىضُِ ١ش َْٚأَ ْث َشا ًسا.
َ
ٚال اػزمذ ٛ٠عذ رٛم١ؼ ٚرفق ً١اوضش ِٓ رٌه

ُ
اؽ ِذ
خطَبحًَ ٘ ،ى َزا أَ ًْ ٠
نب ثِاِهَب َػ ِخ ا ٌْ َِ ٛ

ٛ٠ٚؽٕب اٌّؼّذاْ ؽٙذ ٚلبي
ئٔغٛ٠ ً١ؽٕب 29 :1
غَ ٛع ُِ ْمجِالً ئٌَِ ْ ،ِٗ ١فَمَب َيَ َُٛ ٘« :را َؽ َّ ًُ هللاِ اٌَّ ِزْ َ٠ ٞشفَ ُغ َخ ِطَّ١خَ ا ٌْ َؼبٌَ ُِ!
ٛؽَّٕب ُ َ٠
َٚفِ ٟا ٌْ َغ ِذ َٔظَ َش َ ُ٠
ئٔغٛ٠ ً١ؽٕب 36 :1
بؽً١ب ،فَمَب َيَ َُٛ ٘« :را َؽ َّ ًُ هللاِ!».
فََٕظَ َش ئٌَُِ َ٠ ٝ
غَ ٛع َِ ِ
اٌّالن
ئٔغِ ً١ز21 :1 ٝ
ؽ ْؼجَُٗ ِِْٓ َخطَبَ٠ب ُ٘ ُْ».
ـ َ
غزٍَِ ُذ ا ْثًٕب َٚرَ ْذػُ ٛا ْ
غَ ٛع .ألََُّٔٗ َ ُ٠خٍِّ ُ
ع َُّٗ ُ َ٠
فَ َ
ٚاٌّغ١ؼ ٔفغٗ
ئٔغِ ً١ز28 :20 ٝ
غُٗ فِ ْذَ٠خً ػَْٓ َوضِِ ١ش». َٓ٠
د ٌِْ ُ١خ َذ ََ ثَ ًْ ٌِْ َ١خ ِذ ََْ َ١ٌَِٚ ،ج ِز َي َٔ ْف َ
اإل ْٔ َ
بْ ٌَ ُْ َ٠أْ ِ
غ ِ
َو َّب أََّْ اثَْٓ ِ
ئٔغِ ً١شلظ 45 :10
غُٗ فِ ْذَ٠خً ػَْٓ َوضِِ ١ش». َٓ٠
د ٌِْ ُ١خ َذ ََ ثَ ًْ ٌِْ َ١خ ِذ ََ َْ َ١ٌِٚج ِز َي َٔ ْف َ
بْ أَ ًْ ٠
اإل ْٔ َ
نب ٌَ ُْ َ٠أْ ِ
غ ِ
ألََّْ اثَْٓ ِ
ئٔغٛ٠ ً١ؽٕب 11 :10
اف.
قب ٌِ ُؼَٚ ،اٌ َّشا ِػ ٟاٌ َّ
أََٔب ٘ َُ ٛاٌ َّشا ِػ ٟاٌ َّ
قبٌِ ُؼ ْ َ٠ج ِز ُي َٔ ْف َ
َٓ ا ٌْ ِخ َش ِ
غُٗ ػ ِ
أغٛ٠ ً١ؽٕب 3

بْ،
اإل ْٔ َ
َ َٚ « 14و َّب َسفَ َغ َُِ ٛ
غ ِ
ع ٝا ٌْ َؾَّ١خَ فِ ٟا ٌْجَ ِّشِ َّ٠خ ٘ َى َزا ْٕ َ٠جَ ِغ ٟأَْْ ْ ُ٠شفَ َغ اثُْٓ ِ
َ ٌِ 15ى ْ ٟالَ ٍِْٙ َ٠هَ ُو ًُّ َِْٓ ْ ُ٠إ ُِِٓ ثِ ِٗ ثَ ًْ رَ ُى ٌَُٗ ُْٛا ٌْ َؾَ١بحُ األَثَ ِذَّ٠خُ.
ت هللاُ ا ٌْ َؼبٌَ َُ َؽزَّ ٝثَ َز َي ا ْثَُٕٗ ا ٌْ َِ ٛؽ١ذََ ٌِ ،ى ْ ٟالَ ٍِْٙ َ٠هَ ُو ًُّ َِْٓ ْ ُ٠إ ُِِٓ ثِ ِٗ ،ثَ ًْ رَ ُى ٌَُٗ ُْٛا ٌْ َؾَ١بحُ
 16ألََُّٔٗ ٘ َى َزا أَ َؽ َّ
األَثَ ِذَّ٠خُ.
ـ ثِ ِٗ ا ٌْ َؼبٌَ ُُ.
ع ًِ هللاُ ا ْثَُٕٗ ئٌَِ ٝا ٌْ َؼبٌَ ُِ ٌِِ َ١ذ َٓ٠ا ٌْ َؼبٌَ َُ ،ثَ ًْ ٌِْ َ١خٍُ َ
 17ألََُّٔٗ ٌَ ُْ ْ ُ٠ش ِ
ع ُِ ا ْث ِٓ هللاِ ا ٌْ َِ ٛؽِ ١ذ.
 18اٌََّ ِزْ ُ٠ ٞإ ُِِٓ ثِ ِٗ الَ ُ٠ذَاُْ َٚ ،اٌَّ ِز ٞالَ ْ ُ٠إ ُِِٓ لَ ْذ ِد ، َٓ٠ألََُّٔٗ ٌَ ُْ ْ ُ٠إ ِِْٓ ثِب ْ

ئٔغٛ٠ ً١ؽٕب 51 :6
أََٔب ٘ َُ ٛا ٌْ ُخ ْج ُض ا ٌْ َؾ ُّ ٟاٌَّ ِزَٔ ٞضَ َي َِِٓ
غ ِذ ٞاٌَّ ِز ٞأَ ْث ِزٌُُٗ ِِْٓ
ْطَ َُٛ ٘ ٟع َ
أُػ ِ

غ َّب ِء .ئِْْ أَ َو ًَ أَ َؽ ٌذ ِِْٓ ٘ َزا ا ٌْ ُخ ْج ِض ْ َ٠ؾَ١ب ئٌَِ ٝاألَثَ ِذَٚ .ا ٌْ ُخ ْج ُض اٌَّ ِز ٞأََٔب
اٌ َّ
أَ ْع ًِ َؽَ١ب ِح ا ٌْ َؼبٌَ ُِ».

ئٔغٛ٠ ً١ؽٕب 13 :15
غُٗ ألَ ْع ًِ أَ ِؽجَّبئِ ِٗ.
ن َغ أَ َؽ ٌذ َٔ ْف َ
ظ ألَ َؽ ٍذ ُؽت أَ ْػظَ ُُ ِِْٓ ٘ َزا :أَْْ َ َ٠
ٌَ َْ ١

ٚرٕجب سئ١ظ اٌىٕٙخ
ئٔغٛ٠ ً١ؽٕب 52 :11
اؽ ٍذ.
ََ ١ْ ٌَٚ
َٓ األُ َِّ ِخ فَمَ ْو ،ثَ ًْ ٌِْ َ١غ َّ َغ أَ ْثَٕب َء هللاِ ا ٌْ ُّزَفَ ِّشلِ َٓ١ئٌَِِ َٚ ٝ
ظػ ِ

ٚعفش اػّبي اٌشعً
عفش أػّبي اٌشعً 38 :2
اْ ا ٌْ َخطَبَ٠ب ،فَزَ ْمجٍَُٛا
اؽ ٍذ ِِ ْٕ ُى ُْ َػٍَ ٝا ْ
ع ُِ ُ َ٠
فَمَب َي ٌَ ُ ُْ ٙثُ ْط ُش ُ
غَ ٛع ا ٌْ َّ ِ
ط « :رُٛثُٛا َْ َ١ٌْ ٚؼزَ ِّ ْذ ُو ًُّ َِ ٚ
١ؼ ٌِ ُغ ْف َش ِ
غ ِ
ط.
ػ َِطَّ١خَ ُّ
ٚػ ا ٌْمُ ُذ ِ
اٌش ِ

عفش أػّبي اٌشعً 31 :5
ع َشائِ ًَ ١اٌزَّ ْٛثَخَ َُ ٚغ ْف َشاَْ ا ٌْ َخطَبَ٠ب.
قبْ ُ١ٌِ ،ؼ ِط َ ٟئِ ْ
غب ََ ُِ ٚخٍِّ ً
٘ َزا َسفَّ َؼُٗ هللاُ ثَِ ِٗ ِٕ١ِّ َ١سئًِ ١

عفش أػّبي اٌشعً 43 :10
ع ِّ ِٗ ُغ ْف َشاَْ ا ٌْ َخطَبَ٠ب».
ٌَُٗ ْ َ٠
ؾ َُ ٙذ َع ُِّ ١غ األَ ْٔجَِ١ب ِء أََّْ ُو ًَّ َِْٓ ْ ُ٠إ ُِِٓ ثِ ِٗ ََٕ٠ب ُي ثِب ْ

عفش أػّبي اٌشعً 38 :13
اإل ْخ َٛحُ ،أََُّٔٗ ثَِ ٙزا َُٕ٠بدَُ ٌَ ٜى ُْ ثِ ُغ ْف َشا ِْ ا ٌْ َخطَبَ٠ب،
فَ ٍُْ َ١ىْٓ َِ ْؼًٍُِ ٛب ِػ ْٕ َذ ُو ُْ أََٙ ُّ٠ب ِّ
اٌش َعب ُي ِ

عفش أػّبي اٌشعً 18 :26
بإلَّ ٠ب ِْ ثِٟ
بْ اٌ َّ
د ئٌٍَِ ُٛٔ ٝسُ ِِْٓ َٚ ،
ٌِزَ ْفز ََؼ ُػَ ُْ ُٙ َُٔٛ١و ْْ َ٠ ٟش ِع ُؼٛا ِِْٓ ظٍُُ َّب ٍ
ؾ ْ١طَ ِ
ع ٍْطَ ِ
بْ ئٌَِ ٝهللاَِ ،ؽزَََّٕ٠ ٝبٌُٛا ثِ ِ
َّع. َٓ١
ق١جًب َِ َغ ا ٌْ ُّمَذ ِ
ُغ ْف َشاَْ ا ٌْ َخطَبَ٠ب َِ َٔٚ

ٚا٠نب ٠إوذ ِؼٍّٕب ثٌٛظ اٌشعٛي
سعبٌخ ثٌٛظ اٌشعٛي ئٌ ٝأً٘ غاله١خ 4 :1
ت ئِ َسا َد ِح هللاِ َٚأَثَِٕ١ب،
غ َ
بم ِش اٌؾ ِِّّشِ ٠ش َؽ َ
اٌَّ ِز ٞثَ َز َي َٔ ْف َ
غُٗ ألَ ْع ًِ َخطَبَ٠بَٔبْٕ ُ١ٌِ ،مِ َزَٔب َِِٓ ا ٌْ َؼبٌَ ُِ ا ٌْ َؾ ِ
سعبٌخ ثٌٛظ اٌشعٛي اٌضبٔ١خ ئٌ ٝأً٘ وٛسٔضٛط 19 :5
ام ًؼب فَِٕ١ب َوٍِ َّخَ
أَ ْ
١ؼ ُِ َ
ت ٌَ َُ ُْ ٙخطَبَ٠ب ُ٘ ُِْ َٚ َٚ ،
بع ٍ
غ َِٗ ،غ َْ ١ش َؽ ِ
قبٌِ ًؾب ا ٌْ َؼبٌَ َُ ٌَِٕ ْف ِ
 ٞئَِّْ هللاَ َوبَْ فِ ٟا ٌْ َّ ِ
غ ِ
قبٌَ َؾ ِخ.
ا ٌْ ُّ َ
سعبٌخ ثٌٛظ اٌشعٛي ئٌ ٝأً٘ أفغظ 7 :1

ت ِغَْٕ ِٔ ٝؼ َّزِ ِٗ،
غ َ
اٌَّ ِز ٞفٌََِٕ ِٗ ١ب ا ٌْفِذَا ُء ثِ َذ ِِ ُِٗ ،غ ْف َشاُْ ا ٌْ َخطَبَ٠بَ ،ؽ َ
سعبٌخ ثٌٛظ اٌشعٛي ئٌ ٝأً٘ وٌٛٛع14 :1 ٟ
اٌَّ ِزٌََٕ ٞب فِ ِٗ ١ا ٌْفِذَا ُء ،ثِ َذ ِِ ِٗ ُغ ْف َشاُْ ا ٌْ َخطَبَ٠ب.
سعبٌخ ثٌٛظ اٌشعٛي األ ٌٝٚئٌ ٝرّٛ١صبٚط 6 :2
ف ِخ،
١غ ،اٌ َّ
ؾ َٙب َدحُ فِ ٟأَ ْٚلَبرِ َٙب ا ٌْ َخب َّ
اٌَّ ِز ٞثَ َز َي َٔ ْف َ
غُٗ فِ ْذَ٠خً ألَ ْع ًِ ا ٌْ َغ ِّ ِ
سعبٌخ ثٌٛظ اٌشعٛي ئٌ ٝر١طظ 14 :2
ؽ ْؼجًب َخب ًّ
غَٕ ٍخ.
غ ِٗ َ
فب َغً ُٛ١سا فِ ٟأَ ْػ َّبي َؽ َ
اٌَّ ِز ٞثَ َز َي َٔ ْف َ
غُٗ ألَ ْعٍَِٕبَ ٌِ ،ى ْْ َ٠ ٟف ِذََٕ٠ب ِِْٓ ُو ًِّ ئِ ْص ٍُُ٠َٚ ،طَ َِّ ٙش ٌَِٕ ْف ِ
سعبٌخ ثٌٛظ اٌشعٛي اٌ ٟػجشأٓ١١
 14 :2فبر لذ رؾبسن االٚالد ف ٟاٌٍؾُ ٚاٌذَ اؽزشن ٘ ٛا٠نب وزٌه فّٙ١ب ٌى٠ ٟج١ذ ثبٌّٛد ران اٌزٌٗ ٞ
عٍطبْ اٌّٛد ا ٞاثٍ١ظ
٠ٚ 15 :2ؼزك اٌٚئه اٌز ٓ٠خٛفب ِٓ اٌّٛد وبٔٛا عّ١ؼب وً ؽ١بر ُٙرؾذ اٌؼجٛد٠خ.
 26 :9فبر ران وبْ ٠غت اْ ٠زأٌُ ِشاسا وض١شح ِٕز رأع١ظ اٌؼبٌُ ٌٚىٕٗ ا ْ٢لذ اظٙش ِشح ػٕذ أمنبء
اٌذ٘ٛس ٌ١جطً اٌخط١خ ثزث١ؾخ ٔفغٗ.
٘ 28 :9ىزا اٌّغ١ؼ ا٠نب ثؼذِب لذَّ ِشح ٌى٠ ٟؾًّ خطب٠ب وض١ش ٓ٠ع١ظٙش صبٔ١خ ثال خط١خ ٌٍخالؿ ٌٍزٓ٠
ٕ٠زظشٗٔٚ

ِٚؼٍّٕب ثطشط اٌشعٛي
سعبٌخ ثطشط األ19 - 18 : 1 ٌٝٚ
ٚاػٍّٛا أٔٗ لذ دفغ اٌفذ٠خ ٌ١ؾشسوُ ِٓ ع١شح ؽ١برىُ اٌجبهٍخ اٌز ٟأخزرّ٘ٛب ثبٌزمٍ١ذ ػٓ آثبئىُ٘ٚ .زٖ اٌفذ٠خ
ٌُ رىٓ ؽ١ئب ً فبٔ١ب ً وبٌفنخ أ ٚاٌز٘ت .ثً وبٔذ دِب ً صّٕ١بً ،دَ اٌّغ١ؼ ،رٌه اٌؾًّ اٌطب٘ش اٌز١ٌ ٞظ ف ٗ١ػ١ت
ٚ.ال دٔظ

سعبٌخ ثطشط اٌشعٛي األ24 :2 ٌٝٚ
َٓ ا ٌْ َخطَبَ٠ب فََٕ ْؾَ١ب ٌِ ٍْجِ ِّش .اٌَّ ِز ٞثِ َغ ٍْ َذرِ ِٗ
غ ِذ ِٖ َػٍَ ٝا ٌْ َخ َ
اٌَّ ِزَ ٞؽ َّ ًَ ٘ َُْ َٔ ٛف ُ
غُٗ َخطَبَ٠بَٔب فَِ ٟع َ
ؾجَ ِخَ ٌِ ،ى ُّْٛ َٔ ٟدَ ػ ِ
ؽفِ١زُ ُْ.
ُ

سعبٌخ ثطشط األ18 : 3 ٌٝٚ
ئْ اٌّغ١ؼ ٔفغٗ ِبد ِشح ٚاؽذح ٌى٠ ٟؾً ِؾىٍخ اٌخطب٠ب .فّغ أٔٗ ٘ ٛاٌجبس؛ فمذ رأٌُ ِٓ أعٍٕب ٔؾٓ
.اٌّزٔجٌ ،ٓ١ى٠ ٟمشثٕب ئٌ ٝهللا ،فّبد ثغغّٗ اٌجؾش ،ٞصُ ػبد ؽ١ب ً ثبٌشٚػ
ِٚؼٍّٕب ٛ٠ؽٕب اٌؾج١ت
٠ 1 :2 ٛ٠1ب اٚالد ٞاوزت اٌ١ىُ ٘زا ٌى ٟال رخطئٛاٚ.اْ اخطأ اؽذ فٍٕب ؽف١غ ػٕذ ا٢ة ٠غٛع اٌّغ١ؼ اٌجبس
 12 :2 ٛ٠1اوزت اٌ١ىُ اٙ٠ب االٚالد الٔٗ لذ غفشد ٌىُ اٌخطب٠ب ِٓ اعً اعّٗ
ٔٚش ٞثٛمٛػ إٔب وبٔب ؽٍّٕب اٌطج١ؼٗ اٌفبعذٖ اٌز ٟثغججٙب اخطئٕب ٚاػٛصٔب ِغذ هللا فبٌؼالط اٌٛؽ١ذ ٘ٛ
اٌّغ١ؼ اٌز ٞاػطبٔب اٌفذاء ٚؽًّ خطب٠بٔب ف ٛٙاٌّنبد مذ اٌخّ١شٖ اٌؼز١مٗ ثقٍجٗ
سعبٌخ ثٌٛظ اٌشعٛي ئٌ ٝأً٘ س١ِٚخ 6 :6
نب ٌِ ٍْ َخ ِطِ َّ١خ.
غبََٕٔب ا ٌْ َؼزَِ ١
غ ُذ ا ٌْ َخ ِطِ َّ١خَ ،و ْ ٟالَ َٔ ُؼَ ٛد ُٔ ْ
ك لَ ْذ ُ
غزَ ْؼجَ ُذ أَ ًْ ٠
ت َِ َؼُٗ ٌِْ ُ١جطَ ًَ َع َ
فٍِ َ
ػَبٌِ َِّ ٘ َٓ١زا :أََّْ ئِ ْٔ َ
سعبٌخ ثٌٛظ اٌشعٛي األ ٌٝٚئٌ ٝأً٘ وٛسٔضٛط 7 :5
١ؼ لَ ْذ
١شحَ ا ٌْ َؼزِ١مَخََ ٌِ ،ى ْ ٟرَ ُىُٛٔٛا ػ َِغًٕ١ب َع ِذ٠ذًا َو َّب أَ ْٔزُ ُْ فَ ِطٌ ١ش .ألََّْ فِ ْ
غ َ
ق َؾَٕب أَ ًْ ٠
ئِ ًرا َٔمُّٛا ِِ ْٕ ُى ُُ ا ٌْ َخ ِّ َ
نب ا ٌْ َّ ِ
ثؼ ألَ ْعٍَِٕب
ُر َ
 ٛ٘ٚرشن ٌٕب هش٠ك اٌخالؿ ٚثذا٠زٗ اٌّؼّٛد ٗ٠اٌزٔ ٟزخٍـ فٙ١ب ِٓ االٔغبْ اٌؼز١ك
سعبٌخ ثٌٛظ اٌشعٛي ئٌ ٝأً٘ وٌٛٛع9 :3 ٟ

ك َِ َغ أَ ْػ َّبٌِ ِٗ،
غبَْ ا ٌْ َؼزَِ ١
الَ رَ ْى ِزثُٛا ثَ ْؼ ُ
اإل ْٔ َ
ن ُى ُْ َػٍَ ٝثَ ْؼ ٍ
ل ،ئِ ْر َخٍَ ْؼزُ ُُ ِ
ٍٔٚجظ اٌّغ١ؼ
سعبٌخ ثٌٛظ اٌشعٛي ئٌ ٝأً٘ غاله١خ 27 :3
١ؼ:
١ؼ لَ ْذ ٌَجِ ْ
غ َ
غزُ ُُ ا ٌْ َّ ِ
ألََّْ ُوٍَّ ُى ُُ اٌَّ ِز َٓ٠ا ْػزَ َّ ْذرُ ُْ ثِب ٌْ َّ ِ
غ ِ
ٚثٙزا ٌجغٕب اٌغذ٠ذ ٔٚزغذد وً َٛ٠
سعبٌخ ثٌٛظ اٌشعٛي ئٌ ٝأً٘ وٌٛٛع10 :3 ٟ
ٛس ِح َخبٌِمِ ِٗ،
ٌََٚجِ ْ
ت ُ
ف َ
غ َ
غزُ ُُ ا ٌْ َغ ِذَ ٠ذ اٌَّ ِزَ٠ ٞز ََغ َّذ ُد ٌِ ٍْ َّ ْؼ ِشفَ ِخ َؽ َ
الْ ثبٌّؼّٛدٔ ٗ٠زٕمِ ٟشٖ اخش ٌٛٚ ٞلجٍٕب فذاؤٖ ٚعشٔب ف ٟهش٠ك اٌمذاعٗ ٔجذا اْ ٔؾز ٟٙؽئ ٚاؽذ فمو
 ٛ٘ٚاٌّغ١ؼ
عفش اٌّضاِ١ش 4 :27
بي
ظ :أَْْ أَ ْ
ذ اٌ َّش ِّ
عأ َ ٌْذُ َِِٓ اٌ َّش ِّ
ة َٚئَِّ٠بَ٘ب أَ ٌْزَ ِّ ُ
اؽ َذحً َ
ع ُىَٓ فِ ٟثَ ِْ ١
َِ ٚ
ة ُو ًَّ أَِ َّ٠بَ َؽَ١برَِ ٌِ ،ٟى ْ ٟأَ ْٔظُ َش ئٌََِ ٝع َّ ِ
ط فَِ ١ْ َ٘ ٟىٍِ ِٗ.
اٌ َّش ِّ
ةَٚ ،أَرَفَ َّش َ

عفش ٔؾ١ذ األٔؾبد 3 :2
ظَٚ ،صَ َّ َشرُُٗ ُؽ ٍْ َٛحٌ ٌِ َؾ ٍْمِ.ٟ
بػ ثَ َْٓ١ؽ ََغ ِش ا ٌْ َْ ٛػ ِش َوزٌِهَ َؽجِ١جِ ٟثَ َْٓ١ا ٌْجَِٕ . َٓ١ر َْؾذَ ِظٍِّ ِٗ ا ْ
ؽزَ َ١ْ ٙذُ أَْْ أَ ْعٍِ َ
َوبٌزُّفَّ ِ

سعبٌخ ثٌٛظ اٌشعٛي ئٌ ٝأً٘ فٍ١ج23 :1 ٟ
ن ًُ ِع ًّذا.
قٌ ٛس ِِْٓ اال ْصَٕ ْ َٟ ٌِ :ِٓ ١ا ْ
ؽزِ َٙب ٌء أَْْ أَ ْٔطٍَِ َ
فَأِِّْ َِ ٟؾ ُ
١ؼَ ،رانَ أَ ْف َ
ك َٚأَ ُوَ َِ َْٛغ ا ٌْ َّ ِ
غ ِ
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آدَ ٚثٕ ٖٛرؾذ اٌّٛد
ؽذ٠ش اٌشعٛي ثٌٛظ ػٓ اٌجٕٛح اٌغغذ٠خ ٦ثشا٘ٔ ُ١مٍٕب إٌ ٟؽبعخ إثشا٘ٔ ُ١فغٗ إٌ ٟث ّش اٌّغ١ؼ خ٩ي اّ٠٦بْ،
ِٛمؾًب صّش ث ّش اٌّغ١ؼ ف ٟؽ١بح اٌّؤِٓٚ .اٛ٠ ْ٢مؼ اٌشعٛي خنٛع وً ثٕ ٝآدَ ،ثّب ف ُٙ١إثشا٘ ُ١هجؼًب،
ٌٍّٛدٌ ،ى٠ ٟؼٍٓ ؽبعخ اٌىً إٌٔ ٟؼّخ اٌّغ١ؼ ٚثشٖ ،إر ٠مٛي:
"ِٓ أعً رٌه وأّٔب ثأغبْ ٚاؽذ دخٍذ اٌخط١خ ئٌ ٟاٌؼبٌُ،
ٚثبٌخط١خ اٌّٛد٘ٚ ،ىزا اعزبص اٌّٛد ئٌ ٟعّ١غ إٌبط ئر أخطأ اٌغّ١غ .فأٗ ؽز ٝإٌبِٛط وبٔذ اٌخط١خ
ف ٟاٌؼبٌُ ،ػٍ ٝأْ اٌخط١خ ال رؾغت ،ئر ٌُ ٠ىٓ ٔبِٛطٌ .ىٓ لذ ٍِه اٌّٛد ِٓ آدَ ئٌِٛ ٟعٚ ،ٝرٌه ػٍٟ
اٌز٠ ٌُ ٓ٠خطئٛا ػٍ ٟؽجٗ رؼذ ٞآدَ اٌزِ ٛ٘ ٞضبي ا٢ر.]14-12[ " ٟ
ف٘ ٟزا اٌؾذ٠ش أٚمؼ اٌشعٛي ا٢ر:ٟ
أٚالً :فنؼ ػٍخ دخٛي اٌّٛد إٌ ٟاٌجؾش٠خ ٚعٍطبٔٗ ػٍٙ١ب ٌى٠ ٟجشص ثؼذ رٌه لٛح رجش٠شٔب ثبٌغ١ذ اٌّغ١ؼ غبٌت
اٌّٛد٠ .مٛي اٌمذ٠ظ ٛ٠ؽٕب اٌز٘ج ٟاٌفُ[ :وّب ٠جزي أفنً ا٤هجبء وً اٌغٙذ ٨وزؾبف ِقذس اِ٤شاك
٠ٚجٍغ ْٛأفً اٌذاء ػ٘ ٕٗ١ىزا فؼً اٌطٛثب ٞٚثٌٛظ أ٠نًب ،فؼٕذِب لبي إٔٔب لذ رجشسٔبِ ،ؤوذًا رٌه خ٩ي
اٌجطش٠شن (إثشا٘ٚ ،)ُ١اٌشٚػ (اٌمذط)ِٛٚ ،د اٌّغ١ؼ (ِ ٗٔ٤ب وبْ ٌّٛ١د إ١ٌ ٨جشس) ،أخز ثؼذ رٌه ٠ؤوذ ِب
عجك أْ أٚمؾٗ ثئعٙبة خ٩ي ِقبدس أخشِ ،ٜؾممًب ٘ذفٗ ثجش٘بْ آخش ِنبد ،أ ٞاٌّٛد ٚاٌخط١خ]].[130
وؤْ اٌشعٛي ٠غؤيِ :ز ٝدخً اٌّٛد؟ ٚو١ف غٍت؟ ،ف١غ١ت ِٓ" :أعً رٌه وأّٔب ثأغبْ ٚاؽذ دخٍذ اٌخط١خ
ئٌ ٟاٌؼبٌُٚ ،ثبٌخط١خ اٌّٛد٘ٚ ،ىزا اعزبص اٌّٛد ئٌ ٟعّ١غ إٌبط ،ئر أخطأ اٌغّ١غ" [ٌ .]12مذ أظٙش أْ
اٌخط١خ ثذأد ثبٔ٦غبْ اٚ٤يٚ ،رٍّّه اٌّٛد غبٌجًب إ٠بٖٚ ،لذ فبس اٌىً ِخطئٚ ٓ١إْ ٌُ ٠غمطٛا ف ٟراد
اٌّؼق١خ.فبسد اٌخط١خ ِٕزؾشح ف ٟاٌطج١ؼخ اٌجؾش٠خ ٌىٕٙب غ١ش ُِىزؾفخ ؽز ٝعبء إٌبِٛط ،فظٙشد ثؼق١بْ
أ٦غبْ ٌٛفب٠ب ِؼٕ١خ" :فأٗ ؽز ٝإٌبِٛط وبٔذ اٌخط١خ ف ٟاٌؼبٌُ ػٍ ٝأْ اٌخط١خ ال رُؾغت ئْ ٌُ ٠ىٓ
ٔبِٛط" [.]13
دثذ ثزاس اٌّٛد ِغ اٌخط١خ ِٕز آدٌَ ،ىٓ اٌّٛد ٌُ ٠ىٓ صّشح ػق١بْ ٌٍٕبِٛط ثً صّشح ػق١بْ أثٕ١ب آدٍَِ.ه
اٌّٛد ػٍ ٟاٌز٠ ٌُ ٓ٠خطئٛا ثؼق١بْ إٌبِٛط إّٔب خ٩ي ؽجٗ رؼذ ٞآدَ اٌزِ ٛ٘ ٞضبي ا٢ر.]14[ ٟ

v

ف ٟآدَ عمطذ أٔبٚ ،ف ٗ١هُشدد ِٓ اٌفشدٚطٚ ،فِ ٗ١ذ ،فى١ف ٠شدٔ ٟاٌشة إ ٨ثؤْ ٠غذٔ ٟف ٟآدَ

ِزٔجبً ،إر وٕذ ٘ىزا ،أِب ا ْ٢فف ٟاٌّغ١ؼ أرجشس أٔب].[131
اٌمذ٠ظ أِجشٚعٛ١ط
v

ٌزٌه ٠مٛي " :افشؽٛا ،أٔب لذ غٍجذ اٌؼبٌُ" (.)33 :16 ٛ٠

ت ٌٚ ٌُ٥اٌّٛد
٘زا لبٌٗ وّقبسع ٨ئك ٌ١ظ ثى ٗٔٛهللا فؾغتٚ ،إّٔب ثئظٙبس عغذٔب (اٌز ٞاٌزؾف ثٗ) وغبٌ ٍ
ٚاٌفغبد.
ٌمذ دخٍذ اٌخط١خ إٌ ٟاٌؼبٌُ ثبٌغغذٍِٚ ،ه اٌّٛد ثبٌخط١خ ػٍ ٟعّ١غ إٌبطٌ ،ىٓ دٕ٠ذ اٌخط١خ ثزاد اٌغغذ
ف ٟؽجٗ (ؽجٗ عغذ اٌخط١خ) ،فمذ ُغٍجذ اٌخط١خٚ ،هشد اٌّٛد ِٓ عٍطبُٔٗٔٚ ،ضع اٌفغبد ثذفٓ اٌغغذ ٚظٛٙس
ثىش اٌم١بِخٚ ،ثذأ أعبط اٌج ّش ف ٟاٌؼبٌُ ثبّ٠٦بْٚ ،اٌىشاصح ثٍّىٛد اٌّغٛاد ث ٓ١اٌجؾشٚ ،ل١بَ اٌقذالخ ث ٓ١هللا
ٚإٌبط].[132
اٌمذ٠ظ غش٠غٛسٛ٠ط فبٔغ اٌؼغبئت
v

ؽز ٝا٤هفبي اٌز٠ ٨ ٓ٠خطئ ْٛف ٟؽ١بر ُٙاٌؾخق١خ إّٔب ؽغت اٌغٕظ اٌجؾش ٞاٌؼبٌُ ٠ىغش ْٚػٙذ هللا،

إر أخطؤ اٌىً فٚ ٟاؽذ].[133
اٌمذ٠ظ أغغطٕٛ١ط
صبٔ١ب٠ :ش ٞاٌمذ٠ظ ئ٠شٕ٠بؤط] [134أٔٗ ثبٌخط١خ "ٍِه اٌّٛد ِٓ آدَ ئٌِٛ ٟع ،]14[ "ٝأِب ٚلذ عبء
إٌبِٛط ف ٟاٌؼقش اٌّٛع ،ٞٛأفنؾذ اٌخط١خٚ ،ظٙشد أٔٙب خبهئخٚ ،أُػٍٓ أْ اٌّٛد ٌ١ظ ٍِ ًىب ؽم١مً١ب
إّٔب ُِ٘ ٛغزقت ِٚغشَ ّ٠ضً صم ً٩ػٍ ٟأ٦غبْ.
صبٌضبِ :برا ٠مقذ ثؼجبسح "آدَ اٌزِ ٛ٘ ٞضبي ا٢ر]14[ "ٟ؟ ٠غ١ت اٌمذ٠ظ ٛ٠ؽٕب اٌز٘ج ٟاٌفُ أٔٗ وّب ثٛاؽ ٍذ
فبس اٌؾىُ ػٍ ٟاٌىً ثٛاؽ ٍذ أ٠نًب فبس اٌج ّش ٌىً اٌّؤِٕ .ٓ١وّب عمو اٌىً رؾذ اٌّٛد ِغ أٔ٠ ٌُ ُٙؤوٍٛا ِغ
آدَ ِٓ اٌؾغشح٘ ،ىزا لُذَ اٌخ٩ؿ ٌٍؼبٌُ د ْٚفنً ِٓ عبٔج ،ُٙإّٔب ٠شعغ اٌفنً ٌج ّش اٌّغ١ؼ اٌزٙ٠ ٞجٗ
خ٩ي ؽغشح اٌقٍ١ت.

٠ؤوذ اٌمذ٠ظ اٌز٘ج ٟاٌفُ أٔٗ ٠ ٨ف٘ ِٓ ُٙزا أْ اٌخط١خ ٚإٌؼّخ ِزغب٠ٚبْ ٨ٚ ،اٌّٛد ٚاٌؾ١بح ػذْ٤ ،ْ٩٠
اٌؾ١طبْ ٚهللا ٌ١غب ِزغب.ٓ١٠ٚ
ساثؼب :إْ وبْ اٌّٛد لذ ٍِه ػٍ ٟاٌجؾش٠خ ثغجت آدَ ،فمذ عبء وٍّخ هللا ِزغغذًا وآدَ اٌضبٕٔ١ٌ ٟضع ػٓ أ٦غبْ
٘زا اٌغٍطبْ اٌمبرً:
v

ِٓ آدَ إٌِٛ ٟعٍِ ٝه اٌّٛدٌ ،ىٓ ؽنٛس اٌىٍّخ ؽطُّ اٌّٛد ( 2ر٠ ٌُ .)10 :1 ٟؼذ ثؼذ ف ٟآدَ

ّٛ٠د عّ١ؼٕب (1و ،)22 :15 ٛإّٔب فشٔب ف ٟاٌّغ١ؼ ٔؾ١ب عّ١ؼٕب].[135
اٌمذ٠ظ اٌجبثب أصٕبعٛ١ط
v

ِٕز اٌمذ" :ُ٠رغٍو اٌّٛد ِٓ آدَ ئٌِٛ ٟع ،"ٝأِب ا ْ٢فبٌقٛد ا٠ ٌٟٙ٦مٛي" :اٌ َٛ١رىِ ْٛؼ ٟفٟ

اٌفشدٚط" (ٌ .)43 :23 ٛإر ٠ؾؼش اٌمذ٠ظ ثٙزٖ إٌؼّخ ٠مٛي ٨ٌٛ" :اْ اٌشة وبْ ِؼٌٍٙ ٟىذ ٔفغ ٟفٟ
اٌٙب٠ٚخ"(ِض .[136] )17 :94
اٌمذ٠ظ اٌجبثب أصٕبعٛ١ط
 vإر أخطؤ أ٦غبْ ٚعمو فبس وً ؽٟء ف ٟاسرجبن ثغمٛهٗٚ ،رغٍو اٌّٛد ِٓ آدَ إٌِٛ ٟعٌٚ ،ٝؼٕذ
ا٤سكٚ ،أفزؼ اٌغؾٚ ،ُ١أُغٍك اٌفشدٚطٚ ،رىذسد اٌغّبءٚ ،أخ١شًا فغذ أ٦غبْ ٚر ّٛؽؼ (ِض )12 :49
ثّٕ١ب رؼظُ اٌؾ١طبْ مذٔبٌ .زٌه فئْ هللا ف ٟؽجٗ اٌؾبٔ٠ ٌُ ٟشد ٌٔ٧غبْ اٌزُ ٞخٍك ػٍ ٟفٛسرٗ أْ ٍُٙ٠ه،
فمبي ِٓ" :أسعً؟ ٠ ِٓٚز٘ت ِٓ أعٍٕب؟" (إػ ٚ .)8 :6إر فّذ اٌىً لبي ا٨ثٓ٘" :ؤٔزا أسعٍٕ ،"ٝػٕذئز
ل" :ٌٗ ً١ار٘ت" ٚعٍُُ إٌ ٗ١أ٦غبْ ،ؽز ٝإر فبس اٌىٍّخ عغذًا ،فجؤخزٖ اٌغغذ أفٍؼ أ٦غبْ ثىٍ١زٌٗ .مذ أُعٍُ
إٌ ٗ١أ٦غبْ وّب إٌ ٟهج١ت ٌ١ؾفٌ ِٓ ٗ١ذغخ اٌؾ١خ ،فٙ١جٗ اٌؾ١بح٠ٚ ،م ِٓ ّٗ١اٌّٛد٠ٚ ،نئ ػٍ١ٕ٠ٚ ،ٗ١ش
اٌظٍّخ .إر فبس عغذًا ع ّذد اٌطج١ؼخ اٌؼبلٍخ… ٚس ّد وً ا٤ؽ١بء إٌ ٟاٌق٩ػ ٚاٌىّبي].[137
اٌمذ٠ظ اٌجبثب أصٕبعٛ١ط
 .3آدَ اٌضبٔٚ ٟإٌؼّخ

إر ػشك ٢صبس اٌخط١خ ا ٌٝٚ٤اٌز ٟاسرىجٙب آدَ اٚ٤ي ،فٍّه اٌّٛد ػٍ ٟاٌىً ،ؽز ٝػٍ ٝاٌز ُ٘ ٓ٠ث٩
ٔبِٛط ِىزٛة ؽ١ش ٛ٠ ٨عذ ػق١بْ مذ ٚف١خ ِؼٕ١خ ِؼٍٕخ٠ ،ؼٛد ف١ؼشك ٢صبس إٌؼّخ ا١ٌٙ٦خ اٌز٠ ٟمذِٙب
آدَ اٌضبٔ١ٌ ٟخٍـ اٌؼبٌُ ِٓ ِٛد اٌخط١خ ٙ٠ٚت اٌّؤِٕ ٓ١اٌؾ١بح ا٤ثذ٠خِ ،ظٙشًا اٌفبسق ث ٓ١فبػٍ١خ اٌخط١خ
ٚفبػٍ١خ إٌؼّخ.
نب اٌٙجخ،
"ٌٚىٓ ٌ١ظ وبٌخط١خ ٘ىزا أً ٠
ألٔٗ ئْ وبْ ثخط١خ ٚاؽذ ِبد اٌىض١ش،ْٚ
فجبأل ٌٟٚوضً ١شا ٔؼّخ هللا،
ٚاٌؼط١خ ثبٌٕؼّخ اٌز ٟثبإلٔغبْ اٌٛاؽذ ٠غٛع اٌّغ١ؼ
لذ اصدادد ٌٍىض١ش.]15[ "ٓ٠
٠مٛي اٌمذ٠ظ ٛ٠ؽٕب اٌز٘ج ٟاٌفُِ[ :ب ٠م٘ ٛ٘ ٌٗٛىزا :إْ وبْ ٌٍخط١خ آصبس٘ب اٌجؼ١ذح اٌّذ٘ ٜىزا  ٟ٘ٚخط١خ
إٔغبْ ٚاؽذ ،فىُ ثب ٌٝٚ٤رى ْٛإٌؼّخٔ ،ؼّخ هللا ،اٌزٔ ٟ٘ ٟؼّخ ا٢ة ٚا٨ثٓ أ٠نًب ٠ىٌٙ ْٛب ف١ل؟… سثّب
ِؼبلجخ إٔغبْ ِٓ أعً خطؤ اسرىجٗ آخش ٠جذ ٚغ١ش ِمجٛيٌ ،ىٓ ِب ٘ ٛأوضش لجِٕٚ ً٨ٛطمً١ب أْ ٠خٍـ إٔغبْ
ثغجت آخش]].[138
"١ٌٚظ وّب ثٛاؽذ لذ أخطأ ٘ىزا اٌؼط١خ،
ألْ اٌؾىُ ِٓ ٚاؽذ ٌٍذٕٔٛ٠خ،
ٚأِب اٌٙجخ فّٓ عش ٞخطب٠ب ٌٍزجش٠ش" [.]16
٠مٛي اٌمذ٠ظ ٛ٠ؽٕب اٌز٘ج ٟاٌفُ:
[ٌٍخط١خ لٛرٙب إر رغٍت اٌّٛد ٚاٌذٕٔٛ٠خٚ ،أِب إٌؼّخ ف ٩رجشس خط١خ ٚاؽذح فؾغت إّٔب اٌخطب٠ب اٌز ٟرجؼزٙب
أ٠نًبٌٚ .ئُ٠ ٩ف ِٓ ُٙاٌىٍّز" ٓ١وّب"٘" ،ىزا" رغب ٜٚاٌجشوبد ِغ اٌؾشٚسٌٚ ،ئ ٩ػٕذ عّبػه "آدَ" رظٓ أْ

اٌخط١خ اٌز ٟاسرىجٙب آدَ ٘ٚ ٟؽذ٘ب اٌز ٟرُغفشٌ ،زٌه ٠مٛي ِٓ :عش ٞخطب٠ب وض١شح ٌٍزجش٠ش… فمذ رؾمك
اٌزجش٠ش ثؼذ اسرىبة خطب٠ب ث ٩ؽقش ثؼذ اٌخط١خ اٌز ٟأُسرىجذ ف ٟاٌفشدٚط.
ؽ١ش ٛ٠عذ اٌجّش رزجؼٗ ثبٌنشٚسح اٌؾ١بح ثىً ٚعٍ١خ٠ٚ ،شافمٗ ثشوبد ث ٩ؽقشٚ ،رٌه وّب أٔٗ ؽ١ش رٛعذ
اٌخط١خ ٠ؾذس اٌّٛد .اٌج ّش ٘ ٛأوضش ِٓ اٌؾ١بح ٛ٘ٚ ،أفً اٌؾ١بح…
عجك فمبي أٔٗ إْ وبْ ثخط١خ ٚاؽذ ِبد اٌىً فجبٔ ٌٟٚ٤ؼّخ اٌٛاؽذ ٌٙب عٍطبْ أْ رخٍـ… ػبد فؤٚمؼ أْ
إٌؼّخ ٌ١غذ فمو رٕضع اٌخطب٠ب ٚإّٔب رٙت اٌج ّش .فبٌّغ١ؼ ٌُ ٠مذَ خ١شًا ثمذس ِب عٍت آدَ ِٓ أمشاسٚ ،إّٔب
أوضش عذًا ثّب ُ٠ ٨مبط]].[139
إْ وٕب لذ ٚسصٕب ػٓ آدَ ػق١بٔٗ ،إّٔب ؽٍّٕب ٘زٖ اٌطج١ؼخ فٕ١بٌ ،زا عبء اٌغ١ذ اٌّغ١ؼ ثٕؼّزٗ ٠مذَ ٌٕب "هبػزٗ"
ٌٕؾ١ب٘ب ،فٕؾًّ هبػخ اٌّغ١ؼ فٕ١ب ٨ ،وفنٍ١خ خبسع١خ ٚإّٔب وطج١ؼخ رّظ و١بٕٔب ،إر ٠مٛي اٌشعٛي" :ألٔٗ وّب
ثّؼق١خ اإلٔغبْ اٌٛاؽذ ُعؼً اٌىض١ش ْٚخطبح ٘ىزا أ٠نب ثاهبػخ اٌٛاؽذ ع١غؼً اٌىض١ش ْٚأثشا ًسا" [.]19
٘زٖ اٌطج١ؼخ اٌّزجشسح اٌغذ٠ذح ،هج١ؼخ اٌطبػخ ٌ٣ة ثبثٕٗ ،رؾًّ أؼىبعب ػٍ ٟوً رقشفبرٕب فٕؾز ٟٙاٌطبػخ ٌٛ
أِىٓ ٌٍغّ١غٚ ،وّب ٠مٛي اٌمذ٠ظ ئِجشٚعٛ١ط[ :إر وبْ ِ٘ ٛط١ؼًب١ٌ ،ز٠ ُٙمجٍ ْٛرذث١ش اٌطبػخ ،اِ٤ش اٌزٞ
ٍٔزقك ثٗ ،لبئٌٍٍ ٓ١ز٠ ٓ٠ض١ش ْٚاٌؾش مذٔب ِٓ عٙخ اِ٦جشاهٛسٔ" :ؾٓ ٔؼطِ ٟب ٌم١قش ٌم١قشِٚ ،ب هلل هلل".
ٔمذَ اٌغض٠خ ٌم١قش ٕٔ ٨ٚىش٘بٕٔٚ ،زٌٍّ ٟىٕ١غخ اٌز ٨ ٟرخـ ل١قش ،فئْ ٘١ىً هللا ّ٠ ٨ىٓ أْ ٠ىِٓ ْٛ
ؽك ل١قش]].[140
ػبد ٌ١ؤوذ ِشح أخش ٞأٔٗ ٚ ٨عٗ ٌٍّمبسٔخ ث ٓ١اٌنشس اٌز ٞأفبثٕب ِٓ اٌخط١خ ِّٙب ثٍغ ثبٌٕغجخ ٌٍخ١ش اٌزٞ
ٕٔؼُ ثٗ خ٩ي ث ّش اٌّغ١ؼ ٔٚؼّزٗ ،إر ٠مٛي" :ألٔٗ ئْ وبْ ثخط١خ اٌٛاؽذ لذ ٍِه اٌّٛد ثبٌٛاؽذ ،فجبألٌٟٚ
وضً ١شا اٌزٕ٠ ٓ٠بٌ ْٛف١ل إٌؼّخٚ ،ػط١خ اٌج ّش عٍّ١ى ْٛف ٟاٌؾ١بح ثبٌٛاؽذ ٠غٛع اٌّغ١ؼ" [.]17
٠ؾشػ اٌمذ٠ظ ٛ٠ؽٕب اٌز٘ج ٟاٌفُ ٘زٖ اٌؼجبسح ِٛمؾًب أْ اٌشعٛي ٌُ ٠مً ٕ٘ب "إٌؼّخ" ثً "ف١ل إٌؼّخ"،
ٕٔ٤ب ٌُ ًٕٔ ثٕؼّزٗ صٚاي اٌخط١خ فؾغت ٚإّٔب ٍٕٔب ِب ٘ ٛأوضش:
أ ٍٕٔ .ب اٌزؾشس ِٓ اٌؼمبة.
ة  .اٌزؾشس ِٓ اٌؾش.

ط  .اٌّ٩١د اٌغذ٠ذ ِٓ فٛق (.)3 :3 ٛ٠
د .اٌم١بِخ أ ٚاٌؾ١بح اٌّمبِخ.
٘ٚجٕب اٌخ٩ؿ ٚاٌزجٕٚ ٟاٌزمذ٠ظ ،فقشٔب إخٛح ٌ٩ثٓ اٌٛؽ١ذ اٌغٕظٚ ،ؽشوبءٖ ف ٟاٌّ١شاسٚ ،ؽُغجٕب عغذًا ٌٗ
 ٛ٘ٚاٌشأط٘ٚ ،ىزا ارؾذٔب ثٗ.
٘زا وٍٗ دػ ٟاٌشعٛي ثٌٛظ أْ ٠مٛي " :ف١ل إٌؼّخ" ِظٙشًا إْ ِب ٍٕٔبٖ ٌ١ظ ِغشد دٚاء ٌزنّ١ذ اٌغشاؽبد
ٚإّٔب ٌٍزّزغ ثبٌقؾخ ٚاٌغِ٩خ ٚاٌىّبي ٚاٌىشاِخ ٚاٌّغذ ،اِٛ٤س اٌز ٟرفٛق هج١ؼزٕب .وً ػط١خ ِٓ ٘زٖ وفٍ١خ
أْ رٕضع ػٕب اٌّٛد ،أِب وٙ٠ ٗٔٛجٕب ٘زا وٍٗ ،فٙزا ٠ؼٕ ٝأٔٗ ٌُ ٠ؼذ ٌٍّٛد أدٔ ٝأصش أ ٚظً.
٠مٛي اٌمذ٠ظ اٌز٘ج ٟاٌفُ إٔٔب ف٘ ٟزا ٔؾجٗ إٔغبًٔب ِذًٕ٠ب ثؼؾش ٚصٔبد ٚإر ٌُ ٠ىٓ ٌٗ ِب ٛ٠ف ٟاٌذ ٓ٠عغٓ ٘ٛ
ٚصٚعزٗ ٚأ٨ٚدٖ ،فغبء آخش ١ٌ ٨غذد اٌذ ٓ٠فؾغتٚ ،إّٔب ٌٙ١جٗ ػؾشح آ٨ف ٚصٔخ ر٘ج١خ٠ٚ ،مٛدٖ ِٓ اٌغغٓ
إٌ ٟاٌؼشػٙ٠ٚ ،جٗ عٍطبًٔب ػظًّ ١ب٠ٚ ،غؼٍٗ ؽشً ٠ىب ِؼٗ ف ٟاِ٤غبد اٌؼٍ٠ٛخ ٚوً ػظّخ ،ؽز٠ ٌُ ٝؼذ ثؼذ ٠زوش
ِٛمٛع اٌذ٘ .ٓ٠ىزا ٠ذفغ ٌٕب اٌغ١ذ أوضش ِّب ػٍٕ١بٔ ،ؼُ لذس ِب ٠زغغ ِؾ١و ث ٩ؽذٚد ُِمبسًٔب ثؾفشح فغ١شح.
ٌمذ غطذ ٘جبد هللا ػٍِٛ ٟمٛع اٌخط١خ ٚاٌّٛد ،فقبس ٠ؾغٍٕب ػظُ ف١ل ٔؼّزٗ اٌخبفخ ثبٌؾ١بح ا٤ثذ٠خ.
٠ؾذصٕب اٌمذ٠ظ ع١ش َٚػٍ ٟثشوبد ف١ل ٔؼّخ اٌّغ١ؼ أ ٚػًّ إٔغ ٍٗ١اٌزٙ٠ ٞذَ ِٛد اٌخط١خ ،لبئ[ :ً٩أِب
رؾذ اٌّغ١ؼ أ ٞرؾذ إٔغ ٍٗ١ففُزؼ ٌٕب ثبة اٌفشدٚط ٚفبس اٌّٛد ِقؾٛثًب ثبٌفشػ  ٨ثبٌغُ]].[141

ثؼل االػذاد اٌز٠ ٟغزخذِٙب اٌّؾىىٌٕ ٓ١فٙ١ب

ٚثؼذ اْ ؽشؽذ ِؼٕ ٟاٌخطِٚ ٗ١برا ٚسصٕب ٚاٌفشق ثٚ ٓ١ساصخ هج١ؼخ اٌخطٚ ٗ١اٌفشق ث ٓ١اٌؼالط ٚاٌؼمبة
ٚاالِضبي ٚاوذد اٌخط ٗ١االفٍ ِٓ ٗ١اٌؼٙذ اٌمذٚ ُ٠اٌغذ٠ذ ٚاؽز١بعٕب ٌٍّغ١ؼ وفذاء ٠ؾًّ خطب٠بٔب ٚػالط
االْ وً االػبداد اٌز ٟرزىٍُ ػٓ ػذَ ٚساصخ اٌخطٗ١

عفش ئسِ١ب 30 :31
عَٕبُُٔٗ.
ط أَ ْ
ق ِش ََ ر ْ
بْ َ٠أْ ُو ًُ ا ٌْ ِؾ ْ
َن َش ُ
اؽ ٍذ ُّٛ َ٠دُ ثِ َز ْٔجِ ُِٗ .و ًُّ ئِ ْٔ َ
ثَ ًْ ُو ًُّ َِ ٚ
غ ٍ

عفش ؽضل١بي 2 :18
عَٕبُْ األَ ْثَٕب ِء
ق ِش ََ َٚأَ ْ
ع َشائِ ،ًَ ١لَبئٍِِ : َٓ١ا٢ثَب ُء أَ َوٍُٛا ا ٌْ ِؾ ْ
ك ئِ ْ
« َِب ٌَ ُى ُْ أَ ْٔزُ ُْ ر ْ
َن ِشثَُ ٘ َْٛزا ا ٌْ َّضَ ًَ َػٍَ ٝأَ ْس ِ
عذْ ؟
م ِش َ
َ
ٚغ١ش٘ب ِٓ االػذاد اٌز٠ ٟمزطؼٙب اٌّؾىى ٛ٘ ْٛال ٠ؼٍّ ْٛا٠ ٚزغبٍ٘ ْٛاٌّؼٕ ٟاٌؾم١مٟ
فال ٛ٠عذ ِغ١ؾٚ ٟاؽذ ٠مٛي ثبْ االثٓ ٠ؾًّ رٔت اٌخطب٠ب اٌؾخق ٗ١الثٌٚ ٖٛىٓ ِٓ ٠خطئ ٠ؼبلت وّب لٍذ
عبثمب ِٚب روشٖ ِٛع ٟإٌجٚ ٟاسِ١بء إٌجٚ ٟؽضل١بي إٌج ٟأّب ٘ ٛرٛم١ؼ اْ ال ٠ؼبلت اثٓ ػٍ ٟخط١خ
اثٚ ٖٛا٠نب ال ٠زؾغظ ثٕ ٛاعشائ ً١ثبٔ٠ ٌُ ُٙخطإٚا ٌٚىٕ ُٙػٛلجٛا ف ٟاٌؾشٚة ثغجت خط١خ اثبؤُ٘ فٙزا
غ١ش ؽم١م ٟاٌشة ٠غبص ٞاالٔغبْ اٌؾش٠ش ػٍ ٟخطب٠بٖ ٚاٌّذ ٕٗ٠اٌؾش٠شٖ ػٍ ٟوضشح خطب٠ب٘ب  ٖٕٛ١ٔٚػٕذِب
ربثذ ٌُ رذِش ٌٚىٓ ػّبٌ١ك ٚغ١شُ٘ ِٓ اٌؾؼٛة اٌز٠ ٌُ ٓ٠زٛثٛا ٚاعزّشٚا ف ٟخطب٠بُ٘ ٚاسادٚا ٔؾش٘ب
اوضش وبٔزؾبس اٌغشهبْ ػبلج ُٙاٌشة ثؼذ اْ رشن ٌ ُٙصِبْ رٛثٗ ٚوض١ش ِٓ ٍِٛن اعشائ ً١وبٔٛا اؽشاس ِضً
سؽجؼبَ ِٕٚغٚ ٟػٛلجٛا ٌٚىٓ ثؼن ُٙوبْ اثٕبؤُ٘ اثشاس ِضً ٛ٠اػ ٛٙ٠ٚؽفبه ٚغ١شُ٘ ٠ ٌُٚؼبلت اؽذُ٘
ػٍ ٟخط١خ اثٌٚ ٖٛىٓ ٠زؼبًِ هللا ِغ وً أغبْ ٌٚىٓ اْ ػُ اٌفغبد ِىبْ فبٌىً ٠ؼبلت ِضً عذٚ َٚػّٛسٖ
فبسعٛا اْ ٠ذسن اٌّؾىى ٓ١خطإُ٘ ف ٟاالعزؾٙبد ثبالػذاد اٌز ٟرإوذ اْ االٔغبْ ال ٠ؼبلت ػٍ ٟخط١خ اثٗ١
ِٚشٖ اخش ٞاثٓ اٌغبسق ال ٠ؾجظ ٌٚىٕٗ لذ ٠ؼبٔ ٟم١مٗ ِبد ٗ٠ثغجت خط١خ اث ٖٛف ٛٙلذ ٠غٕ ٟثؼل اٌضّبس
اٌغ١ئٗ ثغجت خط١خ اثٌٚ ٗ١ىٕٗ ال ٠ذاْ ثغجت خط١خ اثٚ ٗ١االة اٌّغزٙزش ف ٟػاللبرٗ اٌغٕغ ٗ١لذ ّ٠شك
ثّشك ِؼذِ ٞضً اال٠ذص فٕ١مٍٗ الثٕٗ ٚاالة ٠ذاْ اِبَ هللا ػٍ ٟصٔبٖ ٠ٚؾًّ االثٓ ٘زا اٌّشك ا ٚغ١شٖ ِٓ
االِشاك اٌٛساص٠ٚ ٗ١غٕ ٟصّبس ؽش اثٌٚ ٗ١ىٕٗ ال ٠ذاْ اِبَ هللا الٔٗ ٌُ ٠ضٟٔ
فٕؾٓ ٌُ ّٔٛد اثذ٠ب اِبَ هللا ثغجت اوً ادَ ِٓ اٌؾغشٖ ٌٚىٓ عٕٕ١ب صّبس خط١زٗ ٚؽٍّٕب هج١ؼخ اٌخطٚ ٗ١وً
ٚاؽذ اِبَ هللا ٠ؼبلت ػٍ ٟخط١زٗ اٌؾخقٚ ٗ١اٌّغ١ؼ ار١ٌ ٟؾًّ خطب٠بٔب عّ١ؼب ٠ٚىفش ػٕٙب فّٓ ٠مجً
خالفٗ ال ٠ذاْ ػٍ ٟخطٌٚ ٗ١ىٓ ِٓ ٠شفنٗ ٠ذاْ

ئٔغٛ٠ ً١ؽٕب 18 :3
ع ُِ ا ْث ِٓ هللاِ ا ٌْ َِ ٛؽِ ١ذ.
اٌََّ ِزْ ُ٠ ٞإ ُِِٓ ثِ ِٗ الَ ُ٠ذَاُْ َٚ ،اٌَّ ِز ٞالَ ْ ُ٠إ ُِِٓ لَ ْذ ِد ، َٓ٠ألََُّٔٗ ٌَ ُْ ْ ُ٠إ ِِْٓ ثِب ْ

اٌفىش االعالِٟ

ٚوبٌؼبدٖ ف ٟاٌفىش االعالِ ٟعبوِ ْٛخزقش ٚاوزف ٟثؼشك ٔـ االؽبد٠ش اٌقؾ١ؾٗ ا ٚإٌـ اٌمشأٟ
ٚثؼل اٌزفبع١ش اٌّؼزّذٖ ِغ رؼٍ١ك ِخزقش عذا ِٕ ٟاؽ١بٔب
 ٌٓٚارؼشك اٌٌ َٛ١الخزالفبد اٌىض١شٖ ِٓ ٔبؽ١خ ا ٓ٠وبْ اٌؾ١طبْ ػٕذِب ٚعٛط الدَ ٚاٌذافغ ٚساء رٌه اٚ
سد فؼً اٌٗ االعالَ ٚسد فؼً ادَ ٚغ١شٖ ٌٚىٓ عبسوض فمو ػٍ ٟرٛاسس اٌخطٗ١
ثؼل إٌقٛؿ اٌمشأ ٗ١رضجذ رٛس٠ش اٌخطٚ ٗ١رغ١١ش هج١ؼخ ادَ ٚؽٛاء
االػشاف 22
ق ا ٌْ َغَّٕ ِخ ََٔٚبدَا ُ٘ َّب َسثَُّّ ُٙب
فَذ ََّالُ٘ َّب ثِ ُغ ُشٍ ٚس فٍََ َّّب َرالَب اٌؾ ََّغ َشحَ ثَذَدْ ٌَ َُّ ٙب َ
ع ْٛآرَُّ ُٙب َٚهَفِمَب ْ َ٠خ ِ
قف َ ِ
بْ َػٍَ َّْ ِٙ ١ب ِِْٓ ََ ٚس ِ
أٌََ ُْ أَ ْٔ َُ ٙى َّب ػَْٓ رِ ٍْ ُى َّب اٌؾ ََّغ َش ِح َٚأَلُ ًْ ٌَ ُى َّب ئَِّْ اٌ َّ
ؾ ْ١طَبَْ ٌَ ُى َّب َػذُُِ ٚجٌِٓ١
رفغ١ش اٌطجشٞ
حدذٌب اهلبشى ،كبل :ذٌب اهحشًٖ ،كبل :ذٌٕ حجبر ،ػً أتٕ تنر ،ػً اهحشً ،ػً أتّٕ تً نؼة ،كبل :كبل
خطِٖئَجِ تَدَحْ
شؼِ ِر اهر ْأسِ ،فَوَيَّب َّكَغَ تبه َ
ق نَذِٖ َر َ
شحُّ ٌ
ً آ َد ُى نأٌََُّ ٌَخْوَ ٌج َ
رشّل اهلل ىوٓ اهلل ػوَٖ ّشوى " :نب َ
شجَ َرثٌ َفحَ َتشَخَُْ ِتشَؼِ ِرٍِ ،فَلبلَ هََِب :أ ِرشِوٌِٖٕ ،فَلبهَحْ:
ح هَ َُ َ
هََُ ػَِّرخَُُ ّنبًَ ال َٖرَاُب ،فب ٌْطَوَقَ فبرِّا ،فَ َخؼَرَّضَ ْ
م " .حدذٌٕ اهيذٌٓ ،كبل :ذٌب
َهشِحُ تيُ ِرشِوَ ِخمَ ،فٌَبدَاٍُ رَتَُُّٖ :ب آ َدىُ ،أيٌِِّٕ خَفِرُّ؟ كبلَ :الََّ ،هنٌِِّٕ اشِ َخحَِٖ ُخ َ
إشحبق ،كبل :أخترٌب ػتد اهرزاق ،كبل :أخترٌب شفٖبً تً ػٌٖٖج ّاتً يتبرم ،ػً اهحشً ،ػً ػيبرث،
ػً اهيٌِبل تً ػيرّ ،ػً شؼٖد تً جتٖر ،ػً اتً ػتبس ،كبل :نبٌح اهشجرث اهخٕ ٌِٓ اهلل ػٌِب آدى

ّزّجخَ :اهشٌتوج فويب أنال يٌِب تدح هِيب شّءاخِيبّ ،نبً اهذٔ ّارْ ػٌِيب يً شّآخِيب أظفبرُيب {
ق اهجٌََّ ِج } ّرق اهخًٖ ٖوىلبً تؼضِب إهٓ تؼض ،فبٌطوق آدى يّهِّٖبً فٕ
خىِفبًِ ػَوَِِِٖيب يًِِ َّرَ ِ
َّطَفِلب َٖ ْ
اهجٌج ،فأخذح ترأشَ شجرث يً اهجٌج ،فٌبداٍ :أٔ آدى أيٌٕ خفرّ؟ كبل :الّ ،هنٌٕ اشخحٖخم ٖب رةّ كبل:
أيب نبً هم فٖيب يٌحخم يً اهجٌج ّأتحخم يٌِب يٌدّحج ػيب حرّيح ػوٖم؟ كبل :توٓ ٖب رةّّ ،هنً
ّػزّخم يب حشتح أً أحداً ٖحوف تم نبذتبً .كبل ُّّ :كّل اهلل:
ح هَُِيب
حدذٌب اهحشً تً ٖحٖٓ ،كبل :أخترٌب ػتد اهرزاق ،كبل :أخترٌب يؼير ،ػً كخبدث ،فٕ كّهَ { :تَدَ ْ
شَّآخُُِيب } كبل :نبٌب ال ٖرٖبً شّآخِيب.
حدذٌٕ اهيذٌٓ ،كبل :ذٌب إشحبق ،كبل :ذٌب ػتد اهلل تً اهزتٖر ،ػً اتً ػٌٖٖج ،كبل :ذٌب ػيرّ ،كبل:
شيؼح ُّة تً يٌتَ ٖلّلِ ٌَْٖ :زعُ ػٌَُِْيب هِتبشَُِيب كبل :نبً هتبس آدى ّحّّاء ػوِٖيب اهشالى ٌّراً ػوٓ
فرّجِيب ،ال ٖرْ ُذا ػّرث ُذٍ ّال ُذٍ ػّرث ُذا .فويب أىبتب اهخطٖئج تدح هِيب شّآخِيب.

رفغ١ش اٌّبسٚدٞ
ح هَُِيَب شَِّءَاخُُِيَب } فإً كٖل:
اهشجَ َرثَ َتدَ ْ
{ فَوَيَّب ذَاكَب َّ
فوى تدح هِيب شّآخِيب ّهى خنً تبدٖج هِيب يً كتل؟
ففٕ ذهم ذالذج أجّتج:
أحدُب :أٌِيب نبٌب يشخّرًٖ تبهطبػج فبٌنشف اهشخر ػٌِيب تبهيؼىٖج.
ّاهذبٌٕ :أٌِيب نبٌب يشخّرًٖ تٌّر اهنرايج فزال ػٌِيب تذهم اهيِبٌج.
ّاهذبهد :أٌِيب خرجب تبهيؼىٖج يً أً ٖنٌّب يً شبنٌٕ اهجٌج ،فزال ػٌِيب يب نبٌب فَٖ يً اهىٖبٌج.

رفغ١ش اٌجغٞٛ
ح هَُِيَب شَِّءََٰخُُِيَب }  ،كبل اهنوتٕ :فويب أنال يٌِبّ .رُّٔ ػً اتً ػتبس رضٕ اهلل
ٱهشجَ َرثَ َتدَ ْ
{ فَوَيَّب ذَاكَب َّ
ح " ظِرح هِيب " شّآخُِيب "
ً " تد ْ
ػٌِيب أٌَ كبل :كتل أً ازدردا أخذخُِْيب اهؼلّتجُّ ،اهؼلّت ُج أ ِ
ٔ ػٌَ يً ػّرث ىبحتَّ ،نبٌب
ػّراخُِيبّ ،خِبفح ػٌِيب هتبشِيب حخٓ أتىر نل ّاحد يٌِيب يب ُّّرِ َ
ال ٖرٖبً ذهم .كبل ُّة :نبً هتبشِيب يً اهٌّرّ .كبل كخبدث :نبً ظفرًا أهتشِيب اهلل يً اهظفر هتبشًب
ً } ٖ ،ركؼبً
خىِفَب ِ
فويّب ّكؼب فٕ اهذٌة تدح هِيب شّءَاخِيب فبشخحٖٖبَّ { ،طَفِلَب }  ،أكتال ّجؼال { َٖ ْ
ق ٱ ْهجٌََّ ِج } ّ ُّّ ،رق اهخًٖ حخٓ ىبر نِٖئج اهذّة.
ّٖوزكبً ّٖىالً { ،ػَوَِِِٖيَب يًِ َّرَ ِ

رفغ١ش إٌغفٟ
ح هَُِيَب شَِّءاخُُِيَب } ظِرح هِيب ػّراخِيب هخِبفح اهوتبس ػٌِيب ّنبٌب ال ٖرٖبٌِب يً أٌفشِيب ّال
{ َتدَ ْ
أحدُيب يً اٗخرّ .كٖل :نبً هتبشِيب يً جٌس األظفبر أٔ نبهظفر تٖبضبً فٕ غبٖج اهوطف ّاهوًٖ فتلٕ
ػٌد األظفبر خذنٖرًا هوٌؼى ّخجدٖدًا هوٌدى
ٚاػزمذ ٔش ٞثٛمٛػ اْ اْ ادَ ٚؽٛاء رغ١شد هج١ؼزٚ ُٙاٌجؾشٚ ٗ٠سصذ ٘زا اٌزغ١١ش ( سغُ أ ٟغ١ش ِمزٕغ
ثٙزٖ اٌزفبع١ش ٚال اس٠ذ اْ الٛي ؽئ ِغ١ئ ٌٚىٓ ارغبئً ِب ِ٘ ٟشعؼ١خ اٌّفغش ٌٛٚ ٓ٠وبْ ٌِ ُٙشعؼٗ١
فٍّبرا اخزٍفٛا ٚال رمٌٛٛا ٌ ٟاخزالف ُٙسؽّٗ الٕٔب ٌُ ٔقً ٌٕز١غٗ اِ ٚؼٕ ٟفؾ١ؼ ِزفك ػٍٚ ) ٗ١ال اس ٞاٞ
ِٓ اٌّغٍّ ٓ١ػٍ٘ ٗ١بٌٗ ِٓ إٌٛس ؽٛي عٛئزٗ ٚال هجمٗ ِٓ االظبفش ا ٚغ١شٖ ِّب افز ٟثٗ اٌّفغشٓ٠

ٚساصخ اٌخط ِٓ ٗ١اٌمشاْ
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ُٛس ِ٘ ُْ ُرسِّ َّ٠زََٚ ُْ ُٙأَ ْؽَ َٙذُ٘ ُْ َػٍَ ٝأَ ْٔفُ ِغ ِ ُْ ٙأٌََغ ُ
ْذ ثِ َشثِّ ُى ُْ لَبٌُٛا ثٍَََ ٝؽ ِْ ٙذَٔب أَ ْْ رَمٌُُٛٛا
َٚإِ ْر أَخَ َز َسثُّهَ ِِ ْٓ ثَِٕ ٟآَ َد ََ ِِ ْٓ ظُِ ٙ
ْ ََ َْٛ٠اٌمَِ١ب َِ ِخ إَِّٔب ُوَّٕب ػ َْٓ َ٘ َزا غَبفٍِِ. )172( َٓ١
رفغ١ش اٌطجشٜ
 - 15339ؽذصٕب ػّشاْ ثٓ ِٛع ٝلبي :ؽذصٕب ػجذ اٌٛاسس لبي :ؽذصٕب وٍض َٛثٓ عجش لبي :عؤٌذ عؼ١ذ ثٓ
عج١ش ػٓ لٚ(:ٌٗٛإر أخز سثه ِٓ ثٕ ٟآدَ ِٓ ظٛٙسُ٘ رس٠ز )ُٙلبي :عؤٌذ ػٕٙب اثٓ ػجبط ،فمبيِ :غؼ سثُّه
ظٙش آدَ ،فخشعذ وً ٔغّخ ٘ ٛخبٌمٙب إٌ َٛ٠ ٝاٌم١بِخ ثَٕ ْؼ َّبْ ٘زٖ =ٚأؽبس ث١ذٖ= فؤخز ِٛاص١مٚ ،ُٙأؽٙذُ٘
ػٍ ٝأٔفغ(ُٙأٌغذ ثشثىُ لبٌٛا ثٍ. )ٝ
 - 15342ؽذصٕب ػّش ٚلبي :ؽذصٕب ػّشاْ ثٓ ػٕ١١خ لبي :أخجشٔب ػطبء ثٓ اٌغبئت ،ػٓ عؼ١ذ ثٓ عج١ش ،ػٓ
اثٓ ػجبط لبي :أٚي ِب أ٘جو هللا آدَ،أ٘جطٗ ث َذ َْٕ٘ب ،أسك ثبٌٕٙذ ،فّغؼ هللا ظٙشٖ ،فؤخشط ِٕٗ وً َٔ َغّخ ٘ٛ
ثبسئٙب إٌ ٝأْ رم َٛاٌغبػخ ،صُ أخز ػٍ ُٙ١اٌّ١ضبقٚ(:أؽٙذُ٘ ػٍ ٝأٔفغ ُٙأٌغذ ثشثىُ لبٌٛا ثٍ ٝؽٙذٔب أْ
رمٌٛٛا  َٛ٠اٌم١بِخ إٔب وٕب ػٓ ٘زا غبفٍ.)ٓ١
 - 15360ؽذصٕ ٟاٌّضٕ ٟلبي :ؽذصٕب ػجذ هللا ثٓ فبٌؼ لبي :صِٕ ٟؼب٠ٚخ ،ػٓ ػٍ ،ٟػٓ اثٓ ػجبط ،لٚ(:ٌٗٛإر
أخز سثه ِٓ ثٕ ٟآدَ ِٓ ظٛٙسُ٘ رس٠ز )ُٙلبي :إْ هللا خٍك آدَ ػٍ ٗ١اٌغ ،َ٩صُ أخشط رسّ٠زٗ ِٓ فٍجٗ ِضً
اٌزسِّ ،فمبي ٌ ِٓ :ُٙسثىُ؟ لبٌٛا :هللا سثُّٕب ،صُ أػبدُ٘ ف ٟفٍجٗ ،ؽزٌٛ٠ ٝذ وً ِٓ أخز ِ١ضبلٗ ٠ ٨ضاد ف٨ٚ ُٙ١
ٕ٠مـ ِٕ ُٙإٌ ٝأْ رم َٛاٌغبػخ.
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فَؤَصَ ٌََّّ ُٙب اٌ َّؾ ْ١طَ ُ
ك ُِ ْغزَمَشٌّ
بْ َػ َْٕٙب فَؤ َ ْخ َش َعَّ ُٙب ِِ َّّب َوبَٔب فَِٚ ِٗ ١لُ ٍَْٕب ا ْ٘جِطُٛا ثَ ْؼ ُ
ن ُى ُْ ٌِجَؼ ٍ
ْل َػ ُذ ٌُّ ٌََٚ ٚى ُْ فِْ ٟاَ٤سْ ِ
ََِ ٚزَب ٌ
)36( ٓ١
ع إٌَِِ ٝؽ ٍ
رفغ١ش ِؼبٌُ اٌزٕضِ٧ٌ ً٠بَ اٌجغٜٛ
لبي إثشا٘ ُ١ثٓ أدُ٘ :أٚسصزٕب رٍه ا٤وٍخ ؽضٔب ه.٩٠ٛ

ثؼل االؽبد٠ش رضجذ رٛس٠ش ادَ ٌطج١ؼخ اٌخطٗ١

 ٌّ9021ب خٍك هللا آدَ ِ ،غؼ ظٙشٖ  ،فغمو ِٓ ظٙشٖ وً ٔغّخ ٘ ٛخبٌمٙب ِٓ رس٠زٗ ئٌ َٛ٠ ٝاٌم١بِخ ،ٚعؼً ث ٓ١ػ ٟٕ١وً ئٔغبْ ِٕٚ ُٙث١قب ِٓ ٔٛس  ،صُ ػشم ُٙػٍ ٝآدَ  ،فمبي  :أ ٞسة ! ِٓ ٘إالء ؟ لبي :
٘إالء رس٠زه  ،فشأ ٜسعال ِٕ ، ُٙفأػغجٗ ٚث١ـ ِب ث ٓ١ػ ، ٗ١ٕ١فمبي  :أ ٞسة ! ِٓ ٘زا ؟ فمبي ٘ :زا
سعً ِٓ آخش األُِ ِٓ رس٠زه ٠ -مبي ٌٗ  :داٚد  -فمبي  :سة ! وُ عؼٍذ ػّشٖ ؟ لبي  :عز ٓ١عٕخ  ،لبي  :أٞ
سة ! صدٖ ِٓ ػّش ٞأسثؼ ٓ١عٕخ  ،فٍّب لن ٟػّش آدَ  ،عبءٖ ٍِه اٌّٛد  ،فمبي  :أ٠ ٌُٚجك ِٓ ػّشٞ
أسثؼ ْٛعٕخ ؟ لبي  :أ ٌُٚرؼطٙب اثٕه داٚد ؟ ! لبي  :فغؾذ آدَ  ،فغؾذد رس٠زٗ ٔٚ ،غ ٟآدَ  ،فٕغ١ذ رس٠زٗ
ٚ ،خطئ آدَ  ،فخطئذ رس٠زٗ
اٌشا: ٞٚأث٘ ٛش٠شح  -خ٩فخ اٌذسعخ :ؽغٓ فؾ١ؼ  -اٌّؾذس :اٌزشِز - ٞاٌّقذس :عٕٓ اٌزشِز- ٞ
اٌقفؾخ أ ٚاٌشلُ : 3076
٠ - 1390غّغ هللا رجبسن ٚرؼبٌ ٝإٌبط  .ف١م َٛاٌّؤِٕ ْٛؽز ٝرضٌف ٌ ُٙاٌغٕخ  .ف١ؤر ْٛآدَ ف١م٠ : ٌْٛٛب أثبٔب
اعزفزؼ ٌٕب اٌغٕخ  .ف١مٛي  ً٘ٚ :أخشعىُ ِٓ اٌغٕخ إ ٨خط١ئخ أث١ىُ آدَ ! ٌغذ ثقبؽت رٌه  .ار٘جٛا إٌ ٝاثٕٟ
إثشا٘ ُ١خٍ ً١هللا  .لبي ف١مٛي إثشاٌ٘ : ُ١غذ ثقبؽت رٌه  .إّٔب وٕذ خٍٚ ِٓ ٩١ساء ٚساء  .اػّذٚا إٌٝ
ِٛع ٝفٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ اٌز ٞوٍّٗ هللا رىٍّ١ب  .ف١ؤرِٛ ْٛع ٝفٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ ف١مٛي ٌ :غذ ثقبؽت
رٌه  .ار٘جٛا إٌ ٝػ١غ ٝوٍّخ هللا ٚسٚؽٗ  .ف١مٛي ػ١غ ٝفٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ ٌ :غذ ثقبؽت رٌه  .ف١ؤرْٛ
ِؾّذا فٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ  .ف١م َٛف١ؤرْ ٌٗ ٚ .رشعً اِ٤بٔخ ٚاٌشؽُ  .فزمِٛبْ عٕجز ٟاٌقشاه ٕ١ّ٠ب ٚؽّب٨
 .فّ١ش أٌٚىُ وبٌجشق  ،لبي لٍذ  :ثؤث ٟأٔذ ٚأِ ! ٟأ ٞؽٟء وّش اٌجشق ؟ لبي  :أٌُ رشٚا إٌ ٝاٌجشق و١ف ّ٠ش
٠ٚشعغ ف ٟهشفخ ػ ٓ١؟ صُ وّش اٌش٠ؼ  .صُ وّش اٌط١ش ٚؽذ اٌشعبي  .رغش ٞث ُٙأػّبٌٔٚ . ُٙج١ىُ لبئُ ػٍٝ
اٌقشاه ٠مٛي  :سة ! عٍُ عٍُ  .ؽز ٝرؼغض أػّبي اٌؼجبد  .ؽز٠ ٝغٟء اٌشعً ف٠ ٩غزط١غ اٌغ١ش إ ٨صؽفب .
لبي ٚف ٟؽبفز ٟاٌقشاه و١ٌ٩ت ِؼٍمخ ِ .ؤِٛسح ثؤخز ِٓ أِشد ثٗ  .فّخذٚػ ٔبط ِٚىذٚط ف ٟإٌبس .
ٚاٌزٔ ٞفظ أث٘ ٟش٠شح ث١ذٖ ! إْ لؼش عٌ ُٕٙغجؼ ْٛخش٠فب .
اٌشا :ٞٚأث٘ ٛش٠شح  ٚؽز٠فخ ثٓ اٌّ١بْ اٌّؾذسِ :غٍُ  -اٌّقذس :اٌّغٕذ اٌقؾ١ؼ  -اٌقفؾخ أ ٚاٌشلُ:
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٠ - 205658غّغ هللا إٌبط ف١م َٛاٌّؤِٕ ْٛؽ ٓ١رضٌف اٌغٕخ ف١ؤر ْٛآدَ ف١م٠ : ٌْٛٛب أثبٔب اعزفزؼ ٌٕب اٌغٕخ ،
ف١مٛي  ً٘ :أخشعىُ ِٓ اٌغٕخ إ ٨خط١ئخ أث١ىُ ؟ ف١مٛي ٌ :غذ ثقبؽت رٌه  ،اػّذٚا إٌ ٝإثشا٘ ُ١خٍ ً١سثٗ ،
ف١مٛي إثشاٌ٘ : ُ١غذ ثقبؽت رٌه  ،إّٔب وٕذ خٍٚ ِٓ ٩١ساء ٚساء  ،اػّذٚا إٌ ٝاثِٕٛ ٟع ٝاٌز ٞوٍّٗ هللا
رىٍّ١ب  ،ف١ؤرِٛ ْٛعٝ
اٌشا :ٞٚأث٘ ٛش٠شح  ٚؽز٠فخ ثٓ اٌّ١بْ اٌّؾذس :اثٓ خضّ٠خ  -اٌّقذس :اٌزٛؽ١ذ  -اٌقفؾخ أ ٚاٌشلُ:
1/341
خالفخ اٌذسعخ[ :أؽبس ف ٟاٌّمذِخ أٔٗ فؼ ٚصجذ ثبإلعٕبد اٌضبثذ اٌقؾ١ؼ]

٠ - 211555غّغ هللا إٌبط ف١مٛي اٌّؤِٕ ، ْٛؽ ٓ١رضٌف اٌغٕخ  ،ف١ؤر ْٛآدَ  ،ف١م٠ ٌْٛٛب أثبٔب اعزفزؼ ٌٕب
اٌغٕخ  ،ف١مٛي  ً٘ٚ :أخشعىُ ِٓ اٌغٕخ إ ٨خط١ئخ أث١ىُ آدَ ؟ ٌغذ ثقبؽت رٌه  ،إّٔب وٕذ خٍٚ ِٓ ٩١ساء
ٚساء  .اػّذٚا إٌ ٝاثِٕٛ ٟع ، ٝاٌز ٞوٍّٗ هللا رىٍّ١ب  ،ف١ؤرِٛ ْٛع ، ٝف١مٛي ٌغذ ثقبؽت رٌه  ،ار٘جٛا
إٌ ٝوٍّخ هللا ٚسٚؽٗ ػ١غ ، ٝلبي  :ف١مٛي ػ١غٌ ، ٝغذ ثقبؽت رٌه  ،ف١ؤرِ ْٛؾّذا – فٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ
– ف١م َٛف١ؤرْ ٌٗ ٚ ،رشعً ِؼٗ اِ٤بٔخ ٚاٌشؽُ  ،ف١مفبْ ػٍ ٝاٌقشاه ٚ ٕٗ١ّ٠ ،ؽّبٌٗ  ،فّ١ش أٌٚىُ  ،وّش
اٌجشق  ،لٍذ  :ثؤث ٟأٔذ ٚأِ : ٟأ ٞؽٟء ِش اٌجشق لبي  :أٌُ رش إٌ ٝاٌجشق و١ف ّ٠ش  ،صُ ٠شعغ ف ٟهشفخ
ػ ، ٓ١وّش اٌش٠ؼ ِٚ ،ش اٌطٛ١س ٚ ،ؽذ اٌشعبي  ،رغش ٞث ُٙأػّبٌٔٚ ، ُٙج١ىُ – فٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ – لبئُ
ػٍ ٝاٌقشاه ٠ ،مٛي سة عٍُ  ،عٍُ  ،لبي  :ؽز ٝرؼغض أػّبي إٌبط  ،ؽز٠ ٝغٟء اٌشعً  ،ف٠ ٩غزط١غ أْ
ّ٠ش إ ٨صؽفب  ،لبي ٚ :ف ٟؽبفز ٟاٌقشاه و١ٌ٩ت ِؼٍمخ ِؤِٛسح رؤخز ِٓ أِشد ثٗ  ،فّخذٚػ ٔبط ،
ِٚىذٚط ف ٟإٌبس ٚ .اٌزٔ ٞفظ أث٘ ٟش٠شح ث١ذٖ  :إْ لؼش عٌ ُٕٙغجؼ ٓ١خش٠فب
اٌشا :ٞٚأث٘ ٛش٠شح  ٚؽز٠فخ ثٓ اٌّ١بْ اٌّؾذس :اثٓ خضّ٠خ  -اٌّقذس :اٌزٛؽ١ذ  -اٌقفؾخ أ ٚاٌشلُ:
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خالفخ اٌذسعخ[ :أؽبس ف ٟاٌّمذِخ أٔٗ فؼ ٚصجذ ثبإلعٕبد اٌضبثذ اٌقؾ١ؼ]

٠ - 87322غّغ هللا إٌبط  َٛ٠اٌم١بِخ  ،ف١م َٛاٌّؤِٕ ْٛؽ ٓ١رضٌف ٌ ُٙاٌغٕخ  ،ف١ؤر ْٛآدَ  ،ف١م٠ : ٌْٛٛب أثبٔب
! اعزفزؼ ٌٕب اٌغٕخ  ،ف١مٛي  ً٘ٚ :أخشعىُ ِٓ اٌغٕخ إ ٨خط١ئخ أث١ىُ آدَ ٌ ،غذ ثقبؽت رٌه  ،ار٘جٛا إٌٝ
اثٕ ٟإثشا٘ ُ١خٍ ً١هللا  ،ف١مٛي إثشاٌ٘ : ُ١غذ ثقبؽت رٌه ؛ إّٔب وٕذ خٍٚ ِٓ ٩١ساء ٚساء  ،اػّذٚا إٌٝ

ِٛع ٝاٌز ٞوٍّٗ هللا رىٍّ١ب  ،ف١ؤرِٛ ْٛع ، ٝف١مٛي ٌغذ ثقبؽت رٌه  ،ار٘جٛا إٌ ٝػ١غ ٝوٍّخ هللا ٚسٚؽٗ
 ،ف١مٛي ػ١غٌ ٝغذ ثقبؽت رٌه  ،ار٘جٛا إٌِ ٝؾّذ  ،ف١ؤرِ ْٛؾّذا  ،ف١م َٛف١ؤرْ ٌٗ ٚ ،رشعً اِ٤بٔخ
ٚاٌشؽُ  ،فزمِٛبْ عٕجز ٟاٌقشاه ٕ١ّ٠ب ٚؽّب ، ٨رغش ٞث ُٙأػّبٌٔٚ ، ُٙج١ىُ لبئُ ػٍ ٝاٌقشاه ٠مٛي ٠ :ب
سة عٍُ عٍُ  ،ؽز ٝرؼغض أػّبي اٌؼجبد ٚ ،ؽز٠ ٝغٟء اٌشعً ف٠ ٩غزط١غ اٌغ١ش إ ٨صؽفب ٚ ،ف ٟؽبفزٟ
اٌقشاه و١ٌ٩ت ِؼٍمخ ِ ،ؤِٛسح  ،رؤخز ِٓ أِشد ثؤخزٖ فّخذٚػ ٔبط ِٚ ،ىذٚط ف ٟإٌبس
اٌشا :ٞٚأث٘ ٛش٠شح اٌّؾذس :األٌجبٔ - ٟاٌّقذس :فؾ١ؼ اٌغبِغ  -اٌقفؾخ أ ٚاٌشلُ8027 :
خالفخ اٌذسعخ :فؾ١ؼ

 - 6297اؽزظ آدَ ِٛٚع ، ٝفمبي ٌٗ ِٛع٠ : ٝب آدَ أٔذ أثٔٛب خ١جزٕب ٚأخشعزٕب ِٓ اٌغٕخ  ،لبي ٌٗ آدَ ٠ :ب
ِٛع ٝافطفبن هللا ثىٚ ، ِٗ٩خو ٌه ث١ذٖ  ،أرٍ ِٟٕٛػٍ ٝأِش لذسٖ هللا ػٍ ٟلجً أْ ٠خٍمٕ ٟثؤسثؼ ٓ١عٕخ ؟
فؾظ آدَ ِٛع ، ٝفؾظ آدَ ِٛع . ٝص٩صب .
اٌشا :ٞٚأث٘ ٛش٠شح اٌّؾذس :اٌجخبس - ٞاٌّقذس :اٌغبِغ اٌقؾ١ؼ  -اٌقفؾخ أ ٚاٌشلُ6614 :
خالفخ اٌذسعخ[ :فؾ١ؼ]

 - 190503اؽزظ آدَ ِٛٚع . ٝفمبي ِٛع٠ : ٝب آدَ ! أٔذ أثٔٛب  .خ١جزٕب ٚأخشعزٕب ِٓ اٌغٕخ  .فمبي ٌٗ آدَ :
أٔذ ِٛع . ٝافطفبن هللا ثىٚ ، ِٗ٩خو ٌه ث١ذٖ  ،أرٍ ِٟٕٛػٍ ٝأِش لذسٖ هللا ػٍ ٟلجً أْ ٠خٍمٕ ٟثؤسثؼٓ١
عٕخ ؟ فمبي إٌج ٟفٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ  :فؾظ آدَ ِٛع . ٝفؾظ آدَ ِٛعٚ . ٝف ٟؽذ٠ش اثٓ أث ٟػّش ٚاثٓ
ػجذح  .لبي أؽذّ٘ب  :خو ٚ .لبي ا٢خش  :وزت ٌه اٌزٛساح ث١ذٖ .
اٌشا :ٞٚأث٘ ٛش٠شح اٌّؾذسِ :غٍُ  -اٌّقذس :اٌّغٕذ اٌقؾ١ؼ  -اٌقفؾخ أ ٚاٌشلُ2652 :
خالفخ اٌذسعخ :فؾ١ؼ

 - 190501اؽزظ آدَ ِٛع ٝػٍّٙ١ب اٌغ َ٩ػٕذ سثّٙب  .فؾظ آدَ ِٛع . ٝلبي ِٛع : ٝأٔذ آدَ اٌز ٞخٍمه هللا
ث١ذٖ ٔٚ ،فخ ف١ه ِٓ سٚؽٗ ٚ ،أعغذ ٌه ِ٩ئىزٗ ٚ ،أعىٕه ف ٟعٕزٗ  ،صُ أ٘جطذ إٌبط ثخط١ئزه إٌ ٝا٤سك
؟ فمبي آدَ  :أٔذ ِٛع ٝاٌز ٞافطفبن هللا ثشعبٌزٗ ٚثىٚ ، ِٗ٩أػطبن اٌٛ٤اػ فٙ١ب رج١بْ وً ؽٟء ٚ ،لشثه
ٔغ١ب  ،فجىُ ٚعذد هللا وزت اٌزٛساح لجً أْ أخٍك ؟ لبي ِٛع : ٝثؤسثؼ ٓ١ػبِب  .لبي آدَ  :فٚ ًٙعذد فٙ١ب { :

ٚػق ٝآدَ سثٗ فغ ٜٛ؟ } [  / 20هٗ  . ] 121 /لبي ٔ :ؼُ  .لبي  :أفزٍ ِٟٕٛػٍ ٝأْ ػٍّذ ػّ ٩وزجٗ هللا
ػٍ ٟأْ أػٍّٗ لجً أْ ٠خٍمٕ ٟثؤسثؼ ٓ١عٕخ ؟ لبي سعٛي هللا فٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ  :فؾظ آدَ ِٛعٝ
اٌشا :ٞٚأث٘ ٛش٠شح اٌّؾذسِ :غٍُ  -اٌّقذس :اٌّغٕذ اٌقؾ١ؼ  -اٌقفؾخ أ ٚاٌشلُ2652 :
خالفخ اٌذسعخ :فؾ١ؼ

 - 9405أٔب ع١ذ ٌٚذ آدَ  َٛ٠اٌم١بِخ  ٨ٚفخش ٚ ،ث١ذٌٛ ٞاء اٌؾّذ  ٨ٚفخش ِٚ ،ب ِٓ ٔج٠ ٟؤِئز  ،آدَ فّٓ
عٛاٖ إ ٨رؾذ ٌٛائٚ ، ٟأٔب أٚي ِٓ ٕ٠ؾك ػٕٗ ا٤سك  ٨ٚفخش  .لبي  :ف١فضع إٌبط ص٩س فضػبد  ،ف١ؤرْٛ
آدَ ف١م : ٌْٛٛأٔذ أثٔٛب آدَ فبؽفغ ٌٕب إٌ ٝسثه  ،ف١مٛي  :إٔ ٟأرٔجذ رٔجب أ٘جطذ ِٕٗ إٌ ٝا٤سك ٌٚ ،ىٓ ائزٛا
ٔٛؽب  ،ف١ؤرٛٔ ْٛؽب ف١مٛي  :إٔ ٟدػٛد ػٍ ٝأً٘ ا٤سك دػٛح فؤٍ٘ىٛا ٌٚ ،ىٓ ار٘جٛا إٌ ٝإثشا٘ ، ُ١ف١ؤرْٛ
إثشا٘ ُ١ف١مٛي  :إٔ ٟوزثذ ص٩س وزثبد  .صُ لبي سعٛي هللا فٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ ِ :ب ِٕٙب وزثخ إِ ٨ب ؽً ثٙب
ػٓ د ٓ٠هللا ٌٚ ،ىٓ ائزٛا ِٛع ، ٝف١ؤرِٛ ْٛع ٝف١مٛي  :إٔ ٟلذ لزٍذ ٔفغب ٌٚ ،ىٓ ائزٛا ػ١غ ، ٝف١ؤر ْٛػ١غٝ
ف١مٛي  :إٔ ٟػجذد ِٓ د ْٚهللا ٌٚ ،ىٓ ائزٛا ِؾّذا فٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ  .لبي  :ف١ؤر ٟٔٛفؤٔطٍك ِؼ . ُٙلبي
اثٓ عذػبْ  :لبي أٔظ  :فىؤٔ ٟأٔظش إٌ ٝسعٛي هللا فٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ لبي  :فآخز ثؾٍمخ ثبة اٌغٕخ فؤلؼمٙب
ف١مبي ٘ ِٓ :زا ؟ ف١مبي ِ :ؾّذ  ،ف١فزؾ٠ٚ ٌٟ ْٛشؽج ْٛث ، ٟف١مِ : ٌْٛٛشؽجب  ،فؤخش عبعذا  ،ف ٍّٟٕٙ١هللا
ِٓ اٌضٕبء ٚاٌؾّذ  ،ف١مبي ٌ : ٟاسفغ سأعه ٚعً رؼو ٚ ،اؽفغ رؾفغ ٚ ،لً ٠غّغ ٌمٌٛه  ٛ٘ٚ ،اٌّمبَ اٌّؾّٛد
اٌز ٞلبي هللا  { :ػغ ٝأْ ٠جؼضه سثه ِمبِب ِؾّٛدا }
اٌشا :ٞٚأث ٛعؼ١ذ اٌخذس ٞاٌّؾذس :اٌزشِز - ٞاٌّقذس :عٕٓ اٌزشِز - ٞاٌقفؾخ أ ٚاٌشلُ3148 :
خالفخ اٌذسعخ :ؽغٓ فؾ١ؼ

ٚؽذ٠ش ِ ٛ٘ٚ ُٙاخشاط اٌؼٍمٗ ِٓ اٌشعٛي ( ِغ افزشاك أٗ ؽذس ثبٌفؼً سغُ أ ٟال اصك ف ٟرٌه )
 - 35631أْ سعٛي هللا فٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ أربٖ عجش ً٠فٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ ٍ٠ ٛ٘ٚؼت ِغ اٌغٍّبْ  .فؤخزٖ
فقشػٗ فؾك ػٓ لٍجٗ  .فبعزخشط اٌمٍت  .فبعزخشط ِٕٗ ػٍمخ  .فمبي ٘ :زا ؽع اٌؾ١طبْ ِٕه  .صُ غغٍٗ فٟ
هغذ ِٓ ر٘ت ثّبء صِضَ  .صُ  . ِٗ٤صُ أػبدٖ فِ ٟىبٔٗ ٚ .عبء اٌغٍّبْ ٠غؼ ْٛإٌ ٝأِٗ ( ٠ؼٕ ٟظئشٖ )
فمبٌٛا  :إْ ِؾّذا لذ لزً  .فبعزمجٍِٕ ٛ٘ٚ ٖٛزمغ اٌٍ . ْٛلبي أٔظ ٚ :لذ وٕذ أس ٜأصش رٌه اٌّخ١و ف ٟفذسٖ .

اٌشا :ٞٚأٔظ ثٓ ِبٌه اٌّؾذسِ :غٍُ  -اٌّقذس :اٌّغٕذ اٌقؾ١ؼ  -اٌقفؾخ أ ٚاٌشلُ162 :
خالفخ اٌذسعخ :فؾ١ؼ

اٌخبرّٗ

اٌخط ٟ٘ ٗ١رؾجٗ اٌّشك ٘ٚزا ِب لبٌٗ سة اٌّغذ
ئٔغِ ً١شلظ 17 :2
د ألَ ْدػ َُ ٛأَ ْث َشا ًسا ثَ ًْ ُخطَبحً
غُ ٛع لَب َي ٌَ ُ: «ُْ ٙالَ ْ َ٠ؾز ُ
ع ِّ َغ ُ َ٠
ت ثَ ًِ ا ٌْ َّ ْش َ
فٍََ َّّب َ
م ُْ ٌَ .ٝآ ِ
ف َّؾب ُء ئٌَِ ٝهَجٍِ ١
َبط األَ ِ
ئٌَِ ٝاٌزَّ ْٛثَ ِخ».
ٕٔٚظش اٌ ٟعمٛه ادَ ٚاٌجؾشِ ٗ٠ؼٗ رؾذ ِشك اٌؼق١بْ فمذ ِشمذ اٌجؾش ٗ٠ثذخٛي هج١ؼخ اٌخطٗ١
ٚافجؾٕب وٍٕب ٔؾزبط اٌ ٟاٌطج١ت  ٛ٘ٚاٌشة ٚاٌغجت االعبع ٟف ٟاٌّشك ٘ ٛادَ ٚأزؾشد ِٕٗ اٌطج١ؼٗ
اٌّش٠نٗ ٌىً اٌجؾشٚ ٗ٠افجؼ رٕٕ٘ب ِش٠ل ٠ؾز ٟٙاٌؾش وفقدان النعمة اإللهٌة اظلم ذهن اإلنسان األول،
فمرضت كل طبٌعته ،وبالتالً تم تورٌث هذه الطبٌعة لنسله من بعده .وهذا ما نفهم به معنى وراثة
الخطٌه.
( منقول )
واآلباء ٌفسرون كلمات القدٌس بولس الرسول «ألنه كما بمعصٌة اإلنسان الواحد ُجعل الكثٌرون خطاة»
(رو  ،)99 :5لٌس بالمعنى القانونً القضابً ،بل بالمعنى الطبً الشفابً ،أي بمعنى أن بمعصٌة آدم
مرضت الطبٌعة البشرٌة وتورثت هكذا للبشرٌة من بعد آدم .أي أن الطبٌعة البشرٌة بسبب خطٌة آدم
سقطت صرٌعة للمرض .فهذه الطبٌعة المرٌضة هً ما أورثه آدم لنسله من بعده ،ذلك ألن الطبٌعة هً
ِِ ْعل نتٌجة اإلرادة الشخصٌة للمخطا ،وهو وحده المسبول عنها
التً ُت َّ
ورث ،ولٌس الخطٌة التً هً ف ِ
ورث .وهذا ما دفع هللا إلى إرساله ابنه الوحٌد لكً ٌُخلِّص وٌشفً الطبٌعة البشرٌة التً هلكت.
فهً ال ُت َّ
وفً هذا ٌقول القدٌس كٌرلس الكبٌر عمود الدٌن:

َّ
الملذات غٌر الطاهرة ،وسادت فً أعضابه
[بعد أن سقط آدم بالخطٌة وغرق فً الفساد ،اندفعت إلى داخله
شرٌعة الغاب .وهكذا صارت الطبٌعة مرٌضة بالخطٌة من خالل معصٌة اإلنسان الواحد آدم ،ثم بعد ذلك
صار الكثٌرون خطاة لٌس لكونهم شركاء آدم فً معصٌته هلل ،ألنهم لم ٌكونوا موجودٌن بعد ،بل ألنهم
أتوا من ذات الطبٌعة التً سقطت تحت ناموس الخطٌة ...الطبٌعة البشرٌة فً آدم صارت مرٌضة من
خالل فساد العصٌان ،وهكذا دخلت الشهوات إلٌها].
تفسٌر الرسالة إلى رومٌة
وفى موضع آخرٌ ،ستخدم القدٌس كٌرلس تشبٌه ِجذر الشجرة .فالموت أتى إلى عموم جنس البشر
بواسطة آدم:
تفرعت منه تذبل وتذوي].
[كمثلما ٌنثلم جذر النبات ،فكل األغصان الجدٌدة التً َّ
نفس المرجع السابق
فعثرة اإلنسان تكمن فً مرض الطبٌعة البشرٌة؛ وأما خالصها فٌتح َّقق فً شفابها .وإنَّ شفاءها قد ت َّم
بآالم المسٌح ”الشافٌة ال ُمحٌٌة“ (كما تصفها صلوات الساعة السادسة من النهار).
الكنٌسة هً ”المستشفى“
التً فٌها ٌنال اإلنسان الشفاء:
أما الكنٌسة فقد أوجدها المسٌح لتقوم بعمله العالجً الشفابً للناس ،وبهذا تجعله حاضراً َع ْب َر األزمان
ُمت ِّمما ً عمل خالصه األبدي ،وهو شفاء البشرٌةِ ،م َّما أصابها من وهن الفساد بسبب الخطٌة ،وذلك بؤن
ُتحضِ ر مرضى النفوس إلٌه ،وته ٌِّبهم للقابه ،ولنوال غفرانه ،وتعلٌم وصاٌاه ،وتل ِّقً إرشاده لهم فً
حٌاتهم طوال مسٌرة عمرهم حتى بلوغ الدهر اآلتً.
”فالكنٌسة مستشفى ولٌست محكمة“ .هذا المبدأ األساسً الذي نادى به القدٌس ٌوحنا ذهبً الفم ،وقد
صور المسٌح سامرٌا ً مسافراً فً
استنبطه من َم َثل السامري الصالح (لو  -33 :91إلخ) .ففً هذا المثل ٌُ ِّ
جرحوه وتركوه بٌن مٌت وحً .وٌقول
طرٌق موحشة ،فإذا به ٌرى إنسانا ً سقط بٌن اللصوص وقد َّ

المسٌح إن هذا السامري (وهو غرٌب الجنس ومكروه من الٌهود) ”تح َّنن“ على هذا الٌهودي الجرٌح،
وصب علٌها زٌتا ً وخمراً (وسٌلة اإلسعاف األولى فً ذلك العصر) واعتنى به.
وتقدَّ م وض َّمد جراحاته
َّ
والمسٌح ٌشٌر فً هذا المثل إلى نفسه ،فهو الذي عالج اإلنسان صرٌع الخطٌة ،وهو الذي أتى به إلى
الفندق (أي المستشفى بلغتنا الحالٌة) الذي هو الكنٌسة .وهنا ٌُقدِّ م المسٌح نفسه كطبٌب ٌشفً أمراض
اإلنسان ،وٌقدِّم كنٌسته كمستشفى ٌإدِّي فٌها هذا العمل للبشر.
والقدٌس ٌوحنا ذهبً الفم ٌشرح هذا المثل بالتفصٌل ،ولكن ما ٌهمنا إبرازه ،أن المسٌح ٌقود البشر الذٌن
خلَّصهم إلى الكنٌسة ،وٌستؤمنهم لكهنته كما استؤمن السامري هذا الجرٌح لصاحب الفندق (المستشفى)،
وٌقول لهم:
[اعتنوا بشعبً الذٌن أعطٌ ُتهم لكم فً الكنٌسة .وطالما أن البشر مرضى مجروحون بالخطٌة ،فعالجوهم
واشفوهم ،وض ِّمدوا جراحاتهم ،بؤقوال هللا].
ومن شرح القدٌس ٌوحنا ذهبً الفم ٌتضح أن الكنٌسة مستشفى ،والكهنة هم األطباء المعاونون للطبٌب
األوحد شافً نفوس البشر وأرواحهم وأجسادهم.
وهذه الحقابق تظهر أٌضا ً فً مواضع كثٌرة
من العهد الجدٌد:
األصحاء إلى طبٌب بل المرضى» (مت  .)91 :9كذلك المسٌح كطبٌب
فالرب نفسه قال« :ال ٌحتاج
َّ
للنفوس واألرواح واألجساد كان:
«ٌشفً كـل مرض وكـل ضعف فً الشعب… فؤحضروا إلٌه جمٌع السقماء المصابٌن بؤمراض وأوجاع
مختلفة ،والمجانٌن والمصروعٌن والمفلوجٌن ،فشفاهم» (مت.)15-13 :4
فالمسٌح هو الطبٌب الشافً ،والكهنة هم رسله الذٌن ٌُحضرون إلٌه مرضى الروح والنفس لٌشفٌهم ،أي
ٌقودونهم إلى معرفة المسٌح واإلٌمان به.

والرسول بولس كان ٌُدرك أن ضمٌر عامة الناس  -وعلى األخص البسطاء  -ضعٌف ،فٌقول ل َمن ٌظنون
أصحاء وأقوٌاء:
فً أنفسهم أنهم
َّ
«وهكذا إذ ُتخطبون إلى اإلخوة ،وتجرحون ضمٌرهم الضعٌف ،تخطبون إلى المسٌح» (9كو .)91 :8
والح َمل:
وفً سفر الرإٌا رأى القدٌس ٌوحنا الرابً نهر ماء الحٌاة ٌنبع من عرش هللا
َ
سوقها وعلى
ور خارجا ً من َع ْرش هللا
والح َمل .فً وسط ُ
َ
«وأَرانً نهراًًِ صافٌا ً من ماء حٌاة المِعا ً َك َبلُّ ٍ
ُ
وورق الشجرة
شهر ثمرها،
النهر من هنا ومن هناك ،شجرةُ حٌا ٍة تصنع اثنتً عشر َة ثمر ًة ،و ُتعطً كل َّ
ٍ
لشفاء األُمم» (رإ .)1،9 :11
كٌف ٌتم تطبٌب النفوس؟
طب النفوس هو أساسا ً شفاء وتحرٌر الذهن(.)9
والمعمودٌة قدَّمت الشفاء:
وبطقس "الوالدة من هللا" ،أي المعمودٌة (فً مقابل الوالدة من آدم) ،استنار ذهن اإلنسان ،وتحرر من
العبودٌة للخطٌة والشٌطان ،واتحد باهلل .لذلك ُتس َّمى المعمودٌة ”استنارة“.
تطهٌر الذهن فً اإلنجٌل وكتابات الرسل:
الفرٌسٌٌن
وهناك الكثٌر مما قٌل عن نقاوة الذهن والقلب فً تعالٌم الرب والرسل .فالرب وهو ٌشٌر إلى ِّ
فً عصره الذٌن كانوا ُمد ِّققٌن فً طقوس الطهارة الخارجٌة ،ولكن مهملٌن فً الطهارة الداخلٌة ،قال:
الفرٌسً األعمىِّ ،
نق أوالً داخل الكؤس والصحفة ،لكً ٌكون خارجهما أٌضا ً نقٌا ً» (مت .)16 :13
«أٌها ِّ
وٌقول القدٌس بطرس الرسول فً أول مجمع للكنٌسة« :هللا العارف القلوب ،شهد لهم ُمعطٌا ً لهم (لألمم
غٌر الٌهود) الروح القدس كما لنا أٌضا ً .ولم ٌُم ٌِّز بٌننا وبٌنهم بشًء ،إذ ط َّهر باإلٌمان قلوبهم» (أع :95
.)8

وٌوصً الرسول بولس مسٌح ًٌِّ كورنثوس قابالً « :فل ُنط ِّهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح ،مك ِّملٌن
القداسة فً خوف هللا» (1كو  ،)9 :7وللعبرانٌٌن ٌقول« :دم المسٌحٌُ ...ط ِّهر ضمابركم من أعمال مٌتة»
(عب  ،)94 :9وكذلك ٌقول أٌضا ً وهو ٌكتب لتلمٌذه تٌموثاوس ،مإ ِّكداً على أننا نقتنً« :سر اإلٌمان
بضمٌر طاهر» (9تً .)9 :3
والرسول بطرس ٌإ ِّكد على أن محبتنا بعضنا لبعض هً ثمرة القلب الطاهر ،لذلك ٌقول« :ط ِّهروا نفوسكم
فً طاعة الحق بالروح ...فؤحبوا بعضكم بعضا ً من قلب طاهر بشدة» (9بط .)11 :9
ول ٌُالحظ القارئ أن جمٌع هذه اآلٌات تتكلم عن الطهارة والتطهٌر ،وهً كلمات طبٌة نعرفها جمٌعا ً.
من الذي ٌكون كفإاً
للقٌام بهذه المهمة للناس؟
إذن ،البد من طبٌب النفس .هذا الطبٌب عادة ٌكون هو الكاهن أو األب الروحً الذي ٌكون قد َب َرأَ هو أوالً
من أسقامه الروحٌة ،أو على األقل ٌُجاهد قبالتها الجهاد القانونً الحسن حتى ٌستطٌع أن ٌشفً أوالده
الروحٌٌن .لبال ٌسمع القول المؤثور« :أٌها الطبٌب اشفِ نفسك» (لو  .)13 :4فالذي استطاع أن ٌخترق
حصون العدوٌ ،قدر أن ٌقود  -بؤمان  -أوالده الروحٌٌن إلى الشفاء .والذي عرف ذلك الكنز الثمٌن
المس َّمى ”الصحة الروحٌة“ٌ ،قدر أن ٌعٌن اآلخرٌن لٌنالوا الشفاء هم أٌضا ً .وكل َمن عرف نفسه المعرفة
الصحٌحةٌ ،قدر أن ٌعٌن اآلخرٌن على أن ٌعرفوا نفوسهم هم أٌضا ً.
فإذا كنا قد رأٌنا أن المسٌحٌة هً أساسا ً إرسالٌة هللا لشفاء وطب النفوس ،والكهنة هم ال ُمكلَّفون بإحضار
مرضى النفوس إلى المسٌح لشفابهم بالوعظ والتعلٌم واإلرشاد الروحً المناسب لكل واحد لشفابه ،فإن
الكالم الروحً للشفاء ٌجب أن ٌكون ثمرة شفاء نفس الكاهن الناطق بشرٌعة هللا ،وفى نفس الوقت ٌكون
الكاهن هو القدوة والطرٌق الذي ٌُ ِري مرضاه كٌف ٌتم شفاء النفوس.
ت أخرى ،فإن الوحٌدٌن الذٌن ٌستطٌعون أن ٌتكلَّموا بالالهوتٌات والروحٌات هم الذٌن قد نالوا
وبكلما ٍ
شفاء نفوسهم أوالً ،وبلغوا بهذا أعتاب الشركة مع هللا .هإالء وحدهم هم الذٌن ٌستطٌعون أن ٌدلُّوا
المإمنٌن على الطرٌق الصحٌح لبلوغ شفاء نفوسهم.

الحساس
ولنتؤمل اآلن فً تعلٌم آباء الكنٌسة فً هذا الشؤن لنزداد استنارة ومعرفة حول هذا الموضوع
َّ
جداً.
تعلٌم اآلباء القدٌسٌن عن
ضرورة الخبرة واالختبار قبل الكالم :
ولنبدأ بالقدٌس غرٌغورٌوس الالهوتً .ففً أوابل عظاته الالهوتٌة ٌقول القدٌس غرٌغورٌوس:
ألي َمنْ كان أن ٌتكلم بالالهوتٌات  -أي التكلُّم عن هللا  -فهذا الموضوع لٌس رخٌصا ً
[إنه لٌس مسموحا ً ِّ
أو تافها ً إلى هذا الحدِّ ].
إن هذا العمل موكول فقط:
[للذٌن جازوا االختبار وصاروا مالكٌن ناصٌة رإٌة هللا ،والذٌن سبق أن تط َّهروا بالنفس والجسد].
أي أن أولبك الذٌن مارسوا العمل ،فتؤهَّلوا للتعلٌم ،أي اجتازوا من التطهٌر إلى االستنارة ،هم وحدهم
المإهَّلون للكالم عن هللا.
ولكن متى ٌتم هذا؟
ٌقول القدٌس غرٌغورٌوس إن ذلك ٌتم[ :حٌنما نخلو من كل دنس وتشوٌش خارجً ،وحٌنما ال تتحكم فٌنا
أٌة مإثرات ملوثة أو خاطبة] .حٌنبذ [البد سنكون حقا ً مإهَّلٌن لمعرفة هللا]  -عظة .3 :17
فإذا كان اآلباء ٌإ ِّكدون على الخبرة واالختبار قبل التكلُّم والكالم ،فإن غٌاب الخبرة واالختبار هلل ٌإدِّي
بالمتكلِّم إلى كالم غٌر صحٌح عن هللا .وحتى وإن عرف وتعلَّم أن ٌنطق كالما ً صحٌحا ً عن هللا فهو ٌكون
كالما ً عادم القوة ،ألنه عن غٌر خبرة ورإٌة ،أو قد ِّ
تكذبه أعمال المتكلِّم المتنافٌة مع كالم هللا الذي
ٌنطقه ،ومن هنا تحدث العثرات بٌن المخدومٌن وتهلك النفوس بدل أن ُتشفى.
وعالمة الخبرة واالختبار هلل هً المحبة .فالذي نال نعمة الكالم عن هللا ٌكون محموالً على أجنحة المحبة،
وبمعونة الروح القدس ٌنال نعمة اإلفراز والتمٌٌز ومعها موهبة ُح ْسن التدبٌر.

فكل ما قاله اآلباء ،وأوضحناه سالفاًٌ ،عنى أن الكالم عن الالهوت هو ثمرة شفاء نفس المتكلِّم بالالهوت،
مجرداً من الخبرة .فاإلنسان الذي ُ
شف ًَِ من شهواته وتحرر وت َّطهر منها ،هو
ولٌس كالما ً من العقل
َّ
المإهَّل ألن ٌدخل إلى األسرار والحقابق اإللهٌة العظمى.
بوة الروحٌة.
لذلك ففً الكنٌسة األرثوذكسٌة ٌرتبط الكالم الروحً والالهوتً بموهبة األ ُ َّ
لذلك أٌضا ً البد أن ٌكون األب الروحً الهوتٌـاً ،أي مختبراً وخبٌراً باهلل ،وهكذا ٌمكنه أن ٌقود أوالده
الروحٌٌن دون ضالل أو خطؤ نحو هللا.
بوة ،حتى ٌستطٌع أن ٌلد أوالداً هلل فً المسٌح ،لٌس فقط
والعالِم الالهوتً البد أن ٌكون حامالً نعمة األ ُ َّ
وصله لتالمٌذه.
بكالمه ،بل بشخص المسٌح الذي ٌعرفه معرفة الخبرة واالختبار ،وٌعرف أٌضا ً كٌف ٌُ ِّ
وبالتالً تتش َّكل خدمة مثل هذا الكاهن بروح االفتقاد واإلنقاذ والمعونة ،بتوصٌل شفاء المسٌح إلى
النفوس.

ٚاٌّغذ هلل دائّب

