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ايػايٞ ع٢ً قًب نٌ َطًِ يف غت٢ بكاع ا٭زض، ٖٛ َٓاضب١ ٖرا ايعٝد 
املٛىل عص ٚدٌ يطٝدْا إبساِٖٝ إض١َٝ٬ ٖا١َ ٜترنس فٝٗا نٌ َطًِ أَس 

 .بتكدِٜ ابٓ٘ إمساعٌٝ ذبٝش١ هلل

عد٠ َسات يف املؿشف  (ض٬ّ اهلل عًٝ٘)ٚزد ذنس ضٝدْا إبساِٖٝ 
ايػسٜف ايرٟ أخرب أْ٘ نإ َطًُٟا سٓٝفٟا، فكد نإ عابدٟا هلل عص ٚدٌ 

ٜعترب نٌ عسبٞ إٔ ضٝدْا ٚ(. 79ضٛز٠ ا٭ْعاّ )يعباد٠ ا٭ٚثإ  زافكٟا
ٚيكد فد٣ اهلل عبدٙ بربح ععِٝ . ٖٛ أب ايعسب( ض٬ّ اهلل عًٝ٘) إمساعٌٝ

ٖٚرا ضس اٖتُآَا . ٖٛ خسٚف أزاٙ املٛىل يطٝدْا إبساِٖٝ بني ايصزٚع
 .ٚفسسٓا بتًو ايرنس٣ ايعصٜص٠

نرنس٣ يربح اخلسٚف  يف ٖرا ايعٝد تربح نٌ أضس٠ َط١ًُ قادز٠ خسٚفٟا
 .نٌ عسبٞ َٚطًِأبٛ ( ض٬ّ اهلل عًٝ٘)فدا٤ يطٝدْا إمساعٌٝ 

يف  ٕ ايهسِٜ َٚا ٚزدآٚزغِ ٚدٛد بعض اإلخت٬فات بني َا ضذً٘ ايكس
ٚد٥٫ٌ ايسمح١ ايتٛزا٠ فإٕ تًو ايكؿ١ ذبٌُ ايهجري َٔ املعاْٞ ايطا١َٝ 

 .اإلهل١ٝ يه٬ ايٛسفني

ٕ ايهسِٜ َع آٚضٓعتُد يف ز٩ٜتٓا هلرٙ ايكؿ١ ع٢ً َا ٚزد يف ايكس
ٚقد ٚزدت . ًِْ بهٌ أسداخ ايكؿ١إقافات َٔ ايٓـ ايتٛزاتٞ ست٢ 

متتد  بُٝٓافكط ( 113-99ايؿافات )ٕ ايهسِٜ يف ضٛز٠ آايكؿ١ يف ايكس
. قؿ١ ضٝدْا إبساِٖٝ ٚتكدِٜ ابٓ٘ نربٝش١ إسد٣ عػس فؿ٬ٟ يف ايتٛزا٠

 ً٘ ٚبعض ايفكسات َٔ ايٓـ ايتٛزاتٞبأنُ يريو ضٓطتددّ ايٓـ ايكسآْٞ
 .(ْعسٟا يٍٛٛ ايٓـ ايتٛزاتٞ)



 :ٕ ايهسِٜ ضٝهٕٛ ع٢ً ث٬ث١ أدصا٤آإضتػٗادْا بآٜات ايكس

ٍَ" :اجلص٤ ا٭ٍٚ ْٖٔب إ٢ْٚٞ َٜٚقا ٢ٔ َزٚبٞ إ٢ٜي٢ َذا ِٗٔدٜ َٔ ٔيٞ َِٖب َزٚب َضَٝ َٔ 
٣ِ ٔبُػ٣ّ٬ ٜفَبٖػسَِْاُٙ ايٖؿأئشنَي  .(101-99ضٛز٠ ايؿافات )" َسًٔٝ

ُٖا" :اجلص٤ ايجاْٞ ُ٘ َبًَٜؼ ٜفًٜ َٞ َََع ٍَ ايٖطِع ٖٞ َٜا ٜقا ََُٓا٢ّ ٔفٞ ٜأَز٣ إ٢ْٚٞ ُبَٓ  أْٜٚٞ اٞي
ٍَ َتَس٣ ََاَذا ٜفاْٝعِس ٜأِذَبُشٜو ٌِ ٜأَبٔت َٜا ٜقا ََُس ََا اٞفَع ُ٘ َغا٤َ إ٢ٕ َضَتٔذدُْٔٞ ُتِ٪  اي٤ً

َٔ َٔ َٔ ُٖا ايٖؿأبس٢ٜ َُا ٜفًٜ ُ٘ ٜأِضًٜ ِٕ ََْٚاَدَِٜٓاُٙ ٔيًَٞذٔبني٢ ََٚت٤ً ُِ َٜا ٜأ ٖٝٔ  َؾٖدٞقَت ٜقِد إ٢ِبَسا
 (.105-102ضٛز٠ ايؿافات )" ايٗس٩َِٜا

ُُِشٔطٓٔنَي َِْذص٢ٟ ٜنَرٔيٜو إ٢ْٖا" :اجلص٤ ايجايح ٕٖ اٞي َٛ ََٖرا إ٢ ُٗ ُُٔبنُي اٞيَب٤٬ ٜي  اٞي
٣ِ ٔبٔرِبح٣ َٜٚفَدَِٜٓاُٙ ٘ٔ ََٚتَسٞنَٓا َعٔعٝ ِٝ َٔ ٔفٞ َعًٜ َِ َع٢ًٜ َض٬ّْ اٯٔخس٢ٜ ٖٝٔ  ٜنَرٔيٜو إ٢ِبَسا
ُُِشٔطٓٔنَي َِْذص٢ٟ ُ٘ اٞي ِٔ إ٢ْٖ َٔٓٔنَي ٔعَبادَْٔا َٔ ٪ُُِ َٔ َْٔبٝ٘ا ٔبإ٢ِضَشاَم ََٚبٖػسَِْاُٙ اٞي َٚ 

٘ٔ ََٚباَزٞنَٓا ايٖؿأئشنَي ِٝ َٔٔ إ٢ِضَشاَم ََٚع٢ًٜ َعًٜ َُا َٚ ٢ٗ ْٔ ُذٚزٜٖٔت ِْ َُِشٔط  َٜٚظأي
ٔ٘  (.113-105ضٛز٠ ايؿافات )" َُٔبنْي يَِّٓٞفٔط

إمساعٌٝ مل ٜسد ذنسٙ يف آٜات اهلل يف ايكسإٓ إٔ ضٝدْا  ٚاملجري يإلْتباٙ
م يف اايهسِٜ عٓد ذنس اهلل تعاىل يكؿ١ ايربٝح، بُٝٓا ٚزد ذنس ضٝدْا إضش

  .ٖٚرا ا٫بٔ ُبػس ب٘ قبٌ ايس٩ٜا نابٔ ٚبعد ايس٩ٜا نٓيب .تًو ايكؿ١ َستني

طًب ضٝدْا ( ع٬ٙأٍٚ َٔ ايٓـ ايهسِٜ اجلص٤ ا٭: )فكبٌ ايس٩ٜا
َٚٔ ٜكسأ قؿ١ . إبساِٖٝ َٔ زب٘ ٚيدٟا فأداب٘ زب٘ يًٛب٘ باْ٘ ضريشق٘ ابٟٓا

ضٝذد إٔ طًب ضٝدْا إبساِٖٝ قد تهسز  22إىل  12ايتٛزا٠ َٔ ايفؿٌ 
٭ٕ املٛىل عص ٚدٌ قد ٚعد ملاذا؟ . عد٠ َسات فٗٛ حباد١ إلبٔ ٜسث٘

فهإ  بسن١ يهٌ غعٛب ايعامل،ضٝهٕٛ َؿدز خًًٝ٘ بابٔ َٔ ْطً٘ 



اْتعاز ضٝدْا إبساِٖٝ يريو ا٫بٔ ٚايٓطٌ ايرٟ َٔ خ٬ي٘ تتبازى مجٝع 
 (.3-1: 12نتاب ايتهٜٛٔ )ا٭َِ 

أٟ اجلص٤ ايجايح َٔ ايٓـ  (سادث١ ايػسٚع يف ذبح ابٓ٘)ٚبعد ايس٩ٜا 
 .ْبٟٝا ٟاايكسآْٞ أع٬ٙ، زلد املٛىل ٜبػس خًًٝ٘ إبساِٖٝ بإٔ ابٓ٘ ضٝهٕٛ اٜك

  



  !!يإلستفاٍ بعٝد ا٭قش٢ ٜدعٛ املطٝشٞ أٜكٟا َآٖاى َٔ ا٭َٛز 

 : ا٭ضاع ايتازطلٞ ايتٛزاتٞ يفهس٠ ايربٝش١
املٛىل فكد ٚعد ( 16-15تهٜٛٔ )سطب ايكؿ١ املرنٛز٠ يف ايتٛزا٠ 
ٚٚددت ضاز٠ شٚد١ إبساِٖٝ أْٗا . خًًٝ٘ إبساِٖٝ بٓطٌ ٫ ٜعد يف نجست٘

، فًٛبت َٔ شٚدٗا حبهِ ايطٔ ٫ تطتٛٝع إٔ ذبكل ذيو ايٓطٌ إلبساِٖٝ
فٗٞ اييت أزلبت . ٖادس( ضٝدتٓا)إٔ ٜٓػ٧ ْط٬ٟ عٔ طسٜل دازٜتٗا 

 .عًٝ٘ ايط٬ّ( إمساعٌٝ)يطٝدْا إبساِٖٝ أٍٚ أ٫ٚدٙ 

بعد ذيو أع٢ٛ اهلل ٚعدٟا خلًًٝ٘ إبساِٖٝ بأْ٘ ضٛف ٜهٕٛ أبٟا يػعب 
فتعذب . (ضٝدتٓا ضاز٠)نبري ايعدد َٔ خ٬ٍ ابٔ ٜٓذب٘ َٔ شٚدت٘ 

خاطب ٫َٛٙ بأْ٘ َهتف بإمساعٌٝ ابٟٓا ٚمت٢ٓ فكط إٔ ٜعٝؼ اخلًٌٝ ٚ
 .ذيو ا٫بٔ ٚضلفع٘ اهلل

ٚصل٧ . ٜٚتشكل ايٛعد اإلهلٞ املعذص ٚتٓذب ضاز٠ ابٟٓا بعد إ غاخت
( ٜعكٛب أبٛ ا٭ضباط)ضٝدْا إضشل عًٝ٘ ايط٬ّ يٝتشكل َٔ خ٬ٍ ْطً٘ 

تتبازى غعٛب َٔ خ٬ٍ ذيو ايٓطٌ . ٬َٝد ْطٌ نبري نٛعد اهلل خلًًٝ٘
 (.ٜل أْبٝا٤ َٔ ْطٌ ضٝدْا إبساِٖٝمبعسف١ اهلل عٔ طس)ايعامل 

ايتٛزات١ٝ إٔ ايٛعد ٜتهسز أزبع َسات عٔ ضٝدْا ٚزلد يف ايكؿ١ 
املس٠ ا٭ٚىل اييت . بإٔ ْطً٘ ضٝهٕٛ ٖٛ نريو أ١َ عع١ُٝإمساعٌٝ أٜكٟا 

عٓد ٖسٚبٗا َٔ اقٛٗاد ٖرا ايٛعد ناْت يطٝدتٓا ٖادس نس فٝٗا ُذ
(. 12-5: 16تهٜٛٔ )ضٝدتٓا ضاز٠ بعد إ ٚيدت إمساعٌٝ عًٝ٘ ايط٬ّ 

ٚبعد ضٓٛات تهسز ايٛعد َٔ اهلل عٓدَا ٝطسدت ٖٞ ٚابٓٗا َٔ َٓصٍ 



ٚتهسز ايٛعد أٜكٟا َستني يطٝدْا (. 21-14: 21تهٜٛٔ )ضٝدْا إبساِٖٝ 
ٚا٭خس٣  (20: 17تهٜٛٔ )َس٠ قبٌ ٬َٝد اضشل  (عًٝ٘ ايط٬ّ)إبساِٖٝ 

بعد ٫ٚد٠ اضشل بعاَني ٚنإ عُس ضٝدْا إمساعٌٝ سٛايٞ مخط١ عػس 
 (. 21-1: 21ٚتهٜٛٔ  25: 17تهٜٛٔ . )عاَٟا

إمساعٌٝ ميصح َع أخٝ٘ غري ايػكٝل ٜٚطدس ففٞ ٖرا ايطٔ نإ ايفت٢ 
فًٛبت َٔ شٚدٗا إٔ ٜٛسد . َٓ٘ بٛسٜك١ قاٜكت أَ٘ ضٝدتٓا ضاز٠

ٖرا ايًٛب يف عٝين ضٝدْا إبساِٖٝ، إذ فكبح . ٍاجلاز١ٜ ٚابٓٗا َٔ املٓص
نٝف ٜٛسد ابٓ٘ َٔ املٓصٍ؟ ٚملاذا؟ يهٔ اهلل دٌ د٬ي٘ أَس ضٝدْا إبساِٖٝ 

ثِ نسز ايٛعد يطٝدْا إبساِٖٝ بإٔ صلعٌ َٔ ضٝدْا . إٔ ٜٓفر إزاد٠ ضاز٠
فؿاز إمساعٌٝ عًٝ٘ ايط٬ّ  ٖٚرا َا ذبكل فع٬ٟ. إمساعٌٝ أ١َ عع١ُٝ

ٓني َٔ عسب اجلصٜس٠ ٚخازز اجلصٜس٠ ٚنٌ َطًُٞ ايعامل أبٟا يهٌ امل٪َ
    .ايرٜٔ ميهٔ اعتبازِٖ أ٫ٚدٟا إلمساعٌٝ ابٔ إبساِٖٝ

ايتٛزات١ٝ يف إٔ ضٝدْا إبساِٖٝ طًب ٚقد اتفل ايٛسٞ ايكسآْٞ َع ايكؿ١ 
 (. 111 ضٛز٠ ايؿافات)ابٟٓا َٔ اهلل فبػسٙ بإضشام 

٣ِ ٔبٔرِبح٣ َٜٚفَدَِٜٓاُٙ: "ٖهرا زلد يف قٛي٘ تعاىل ٘ٔ ََٚتَسٞنَٓا َعٔعٝ ِٝ َٔ ٔفٞ َعًٜ  اٯٔخس٢ٜ
َِ َع٢ًٜ َض٬ّْ ٖٝٔ ُُِشٔطٓٔنَي َِْذص٢ٟ ٜنَرٔيٜو إ٢ِبَسا -107: ضٛز٠ ايؿافات" )اٞي
ٚيٝظ )بايربح ايععِٝ ٖٛ ا٫بٔ املبػس ب٘  إٔ ا٫بٔ ايرٟ مت فدا٥٘(. 110

زادع أٜكا تفطري . )ٚبايتايٞ ٖٛ إضشل( أٟ ابٔ آخس يطٝدْا إبساِٖٝ
ايٛربٟ ٚتفطري ايكسطيب هلرٙ اٯٜات فُٗا ٜ٪ندإ إٔ ايربٝح ٖٛ إضشام 

 (. عًٝ٘ ايط٬ّ



َٚباغس٠ بعد ذنس ايكسإٓ ز١ٜ٩ إبساِٖٝ اخلًٌٝ ذبح ابٓ٘ ٚفدا٤ اهلل ي٬بٔ 
: ايهتاب ايهسِٜ ٜٚرنس إضشل ايرٟ ٜػري إيٝ٘ ايٛسٞ َستنيٜعٛد 

َٔ َْٔبٝ٘ا ٔبإ٢ِضَشاَم ََٚبٖػسَِْاُٙ" ٘ٔ ََٚباَزٞنَٓا ايٖؿأئشنَي َٚ ِٝ َٔٔ إ٢ِضَشاَم ََٚع٢ًٜ َعًٜ َٚ 
َُا ٢ٗ ْٔ ُذٚزٜٖٔت ِْ َُِشٔط ٘ٔ َٜٚظأي    (.113-112ضٛز٠ ايؿافات )" َُٔبنْي يَِّٓٞفٔط

ٚبايسدٛع إىل ايطسد ايتٛزاتٞ يًسٚا١ٜ زلد إٔ إضشل نإ نبريٟا مبا 
أٚ نُا ٜػري ( 19-1: 21تهٜٛٔ )ٜهفٞ يٝشٌُ اخلػب اي٬شّ يًربٝش١ 

ُ٘ َبًَٜؼ: "ايكسإٓ ايهسِٜ إىل عُسٙ بايكٍٛ َٞ َََع ضٛز٠ ايؿافات ) "ايٖطِع
ٚسطب ايتطًطٌ ايتازطلٞ يًكؿ١ فإمساعٌٝ يف ذيو ايٛقت  (.102
 .د غادز ايبٝت َٔ سٛايٞ أسد عػس عاَٟا َع أَ٘ ضٝدتٓا ٖادسنإ ق

ي٘ ٚعٓد زدٛع ضٝدْا إبساِٖٝ ٚابٓ٘ بعد فدا٥٘ بايربح ايععِٝ ظٗس 
ُِ أَْٜا َٖا": ٬َى اهلل َعٟٛٝا ي٘ ق٫ٟٛ نسميٟا َٔ زب ايطُاٚات  ٔبَرأتٞ ٝأٞقٔط

ٍُ ََِس، ََٖرا َؾَِٓعَت ٭ْٜٖٜو: ايٖسٗب َٜٝكٛ ِِ اٜ٭ َُِٓع٢ َٜٚي  َعٓٚٞ، َٚٔسَٝدٜى اِبَٜٓو َت
ٕٖ ٝ٭َباز٢ٜنٖٜٓو ُٕ ُذٚزَٜٖتٜو َٚٝأٜنٚجَس َُا٤ٔ ٜنُُٓذ٢ّٛ ٜفَتٝهٛ ٢ٌ ايٖط َِ  اٞيَبِشس٢، َغأط٤ٔٞ َٜٚنَس

َٕ ُذٚزُٜٖتٜو ََٚتس٢ُخ َٗا َُُد ُُٔٝع َتَتَباَزٝى َٚٔبُرٚزٜٖٔتٜو. ٜأِعَدا٥ٔ ٢ِ َد ََ  ٭ْٜٖٜو اٜ٭ِزض٢، ٝأ
 (.18-16: 22تهٜٛٔ ) ."ٜٞأٜطِعَتٓٔ

ِٖ أ٫ٚد ضٝدْا إبساِٖٝ َٔ ابٓ٘ إضشام، ِٖٚ ايرٜٔ ٚايٓطٌ ايعرباْٞ 
قادِٖ َٛض٢ ايٓيب ٚأطًل عًِٝٗ فُٝا بعد اضِ ايٝٗٛد يف شَإ املطٝح 

إضشام َٚٔ خ٬ٍ ْطٌ أ٫ٚد إبساِٖٝ . ٚاضِ اإلضسا٥ًٝٝني اٯٕ
٫ٚ ٜٛدد أٟ اخت٬ف بني . ٜٚعكٛب، نإ اهلل َصَعٟا إٔ ٜبازى ايعامل



يف غإٔ ايٓطٌ ايٓبٟٛ َٔ إبساِٖٝ إىل إضشل قؿ١ ايتٛزا٠ ٚقؿ١ ايكسإٓ 
 .ٜٚعكٛب أبٛ ا٭ضباط ايرٜٔ خسز َِٓٗ َععِ ا٭ْبٝا٤

زمبا ٜهٕٛ ؾعبٟا ع٢ً أٟ َطًِ ايّٝٛ إٔ ٜكتٓع إٔ إضشام ٚيٝظ 
ايرٟ عصّ ضٝدْا إبساِٖٝ إٔ ٜرحب٘ ْعسٟا يتػًػٌ فهس٠  إمساعٌٝ ٖٛ ا٫بٔ

إ٫ أْٓا زلد ايٓـ ايكسآْٞ يف ضٛز٠ ايؿافات ايربٝح إمساعٌٝ يف ايعكٍٛ، 
ٚتفاضري ايكسطيب ٚايٛربٟ ٚأقٛاٍ ايعدٜد َٔ ايؿشاب١ ٚايطًف ايؿاحل 

 .ت٪ند إٔ ايربٝح ٖٛ ضٝدْا إضشام

ِٝ بابٔ تتبازى َٔ ٬ْٚسغ يف قؿ١ ايتٛزا٠ تهساز ٚعد اهلل إلبساٖ
إبساِٖٝ أ٫ٚد بتاتٟا، َٚس٠ أخس٣ َس٠ قبٌ إٔ ٜهٕٛ يطٝدْا  ،خ٬ي٘ ا٭َِ

 13: 12تهٜٛٔ . )بعد تكدِٜ ايربح ايععِٝ نفدا٤ ٫بٔ ضٝدْا إبساِٖٝ
  (. 18-13: 22ٚتهٜٛٔ 

ٖٚٛ ٜػسع يف ا٫ستفاٍ برنس٣ زلا٠ ابٔ إبساِٖٝ ٜترنس ٚيعٌ نٌ َطًِ 
ايعٗد ا٭بدٟ بني املٛىل ٚخًًٝ٘ إبساِٖٝ بإٔ ٜهٕٛ ْطً٘ نسٌَ ايبشس، ٚإٔ 

يٝطٛا ٚيعًٓا مجٝعا ْدزى إٔ أبٓا٤ إبساِٖٝ . ا٭َِيهٌ ٜهْٛٛا ضبب بسن١ 
 يف اجلطد بٌ أبٓا٤ إبساِٖٝ ِٖأٚ َٔ أختتٓٛا ( ايٝٗٛد)فكط أبٓا٤ٙ باجلطد 

 يف ايكًبضٝدْا إبساِٖٝ ٚاختنت ٫ يف اجلطد بٌ نٌ َٔ آَٔ بإميإ 
"ُٕ َٛ َٚاٞئدَتا َٕ ََا ُٖ ًٞٔب ٔخَتاْٟا ٜنا ًٜٞك ََٖرا. ٔباٞيَشِسٔف ٫ٜ ٔبايٗسٚح٢ ٔي َٚ ٔ٘ َُِدُح َٜٞأٔتٝ  اٞي
٫ٜ َٔ ٌِ ايٖٓاع٢ َٔ َٔ َب  (. 29: 2زضاي١ ز١َٝٚ " )!اهلٔل َٔ

   



 املفاِٖٝ ايد١ٜٝٓ يعٝد ا٭قش٢
ٜٛدد ايهجري َٔ املعاْٞ ٚاملفاِٖٝ ايد١ٜٝٓ اييت ميهٔ إٔ ْتعًُٗا َٔ عٝد 

بعض تًو املعاْٞ ٚاملفاِٖٝ ٚاقح . ا٭قش٢ املط٢ُ أسٝاْٟا بايعٝد ايهبري
.  تفهري إلظٗازٙ أَاّ عٕٝٛ ايفهسضٌٗ يف ايكؿ١ ٚبعكٗا قد ضلتاز إىلٚ

ٔ َفّٗٛ ٚضٓطتدسز بعض تًو املفاِٖٝ َٔ ايكؿ١ ايتازطل١ٝ ٚبعكٗا َ
نُا ٜتذ٢ً اإلميإ احلكٝكٞ باهلل ايٛاسد يف سٝا٠ ضٝدْا ( إميإ)ن١ًُ 

 . إبساِٖٝ

 ؟(عًٝ٘ ايط٬ّ)َاذا يٛ نٓت َهإ ضٝدْا إبساِٖٝ : 1
أٚ ٜٗٛدٟ َٔ ٖٛ ا٫بٔ ايرٟ نإ ضٝدْا إبساِٖٝ يٛ ضأيت أٟ َطٝشٞ 

ٖٚٛ ٜبين ٖرٙ اإلداب١ ( إْ٘ إضشام)َصَعٟا إٔ ٜرحب٘ فطٝذٝبو بطسع١ 
 . 22ع٢ً َاٚزد يف نتاب ايتهٜٛٔ ايفؿٌ 

إذا نإ : ٖٛبٗرا اخلؿٛف  املطًِ ٓ٘ٚايط٪اٍ ايرٟ صلب إٔ صلٝب ع
يو ابٔ َٔ شٚدتو ٚآخس َٔ داز١ٜ ٚطًب اهلل َٓو إٔ تكشٞ 

، فأٟ َُٓٗا ميجٌ ايكش١ٝ ا٭ععِ ابٓو َٔ شٚدتو أّ َٔ بأسدُٖا
 اجلاز١ٜ؟

ِٖ ضتهٕٛ اإلداب١ ا٫بٔ َٔ ايصٚد١ ٭ْ٘ ا٭يف نجري َٔ ا٭سٝإ 
زخ سطب ْعاّ املٛازٜح نُا يف ايػسٜعتني ايٝٗٛد١ٜ اٚيريو ٖٛ ايٛ

ُِ أَْٜا َٖا"ض١َٝ٬، ٖٚرا ٜعًٌ ايكٍٛ اإلهلٞ يعبدٙ إبساِٖٝ ٚاإل  ٔبَرأتٞ ٝأٞقٔط
ٍُ ََِس، ََٖرا َؾَِٓعَت ٭ْٜٖٜو: ايٖسٗب َٜٝكٛ ِِ اٜ٭ َُِٓع٢ َٜٚي  َعٓٚٞ، َٚٔسَٝدٜى اِبَٜٓو َت

ٕٖ ٝ٭َباز٢ٜنٖٜٓو ُٕ ُذٚزَٜٖتٜو َٚٝأٜنٚجَس َُا٤ٔ ٜنُُٓذ٢ّٛ ٜفَتٝهٛ ٢ٌ ايٖط َِ  اٞيَبِشس٢، َغأط٤ٔٞ َٜٚنَس



َٕ ُذٚزُٜٖتٜو ََٚتس٢ُخ َٗا َُُد ُُٔٝع َتَتَباَزٝى َٚٔبُرٚزٜٖٔتٜو. ٜأِعَدا٥ٔ ٢ِ َد ََ  ٭ْٜٖٜو اٜ٭ِزض٢، ٝأ
 (.18-16: 22تهٜٛٔ ). "ٜأٜطِعَتٓٔٞ

 :ايعٝد ٚايربٝش١ ايبػس١ٜ: 2
أْ٘ فِٗ أَس اهلل ٜٚدع٢ ٍ َٔ املُهٔ يطٝدْا إبساِٖٝ إٔ ٜتطا٤نإ 

نُا ٜفعٌ ضهإ بٛسٜك١ خاط١٦، فهٝف ٜدعٛٙ زب٘ يتكدِٜ ذبٝش١ بػس١ٜ 
ٚأٚثاِْٗ أزض نٓعإ ايرٜٔ ٜعٝؼ بِٝٓٗ، إذ ِٖ أٜكٟا ٜكدَٕٛ ٭هلتِٗ 

يهٔ . !إٔ ًٜٛب اهلل ٖرا ايًٛبيريو يٝظ َٔ املعكٍٛ . ذبا٥ح بػس١ٜ
ضٝدْا إبساِٖٝ مل ٜكع ْؿب عٝٓٝ٘ املدسز ٚاحلذ١ يعدّ طاع١ زب٘ بٌ 

 125: ضٛز٠ ايٓطا٤)فهس فكط يف طاع١ أَس اهلل، هلرا دعٞ خًٌٝ اهلل 
  (.2: 23ٜٚعكٛب  8: 41ٚأغعٝا٤ 

ٚذبا٥شِٗ ايبػس١ٜ اييت يكد نإ ضٝدْا إبساِٖٝ ٜهسٙ عبادات ايٛثٓٝني 
ٜكدَْٛٗا ٯهلتِٗ، يهٓ٘ مل ٜعرتض أٚ صلادٍ أٚ ست٢ ٜطأٍ عٔ ضبب ذيو 

بٌ ٚثل إٔ هلل سه١ُ ٚغا١ٜ ٜعسفٗا ٖٛ ٚسدٙ فٛدبت ا٭َس َٔ زب٘، 
 .ايٛاع١ ٫ اجملا١ًَ

 :عٝد ا٭قش٢ أٚ ايعٝد ايهبري ٚمنٛذز ا٭بٔ ايربٝح: 3
ذبٝش١، ٚذيو يهْٛ٘ نإ ؾُِ ضٝدْا إبساِٖٝ ايعصّ ع٢ً تكدِٜ ابٓ٘ 

يريو فٗٛ باحلكٝك١ َطًِ )٭ٚاَس٠ عص ٚدٌ َطًُٟا هلل بايسبٛب١ٝ ٚاخلكٛع 
. يًُٛىل( إض٬َ٘)ايرٟ داشٙ اخلًٌٝ ٖٛ َا ٜ٪ند ٖٚرا ا٭ختباز ( سٓٝف

٢ٕ،: "نيٝأٚ نُا ذنس ناتب ايسضاي١ إىل ايعرباْ ُِ َٚٔباإل٢مَيا ٖٝٔ ُٖا ٜأِٜكٟا، إ٢ِبَسا  ٜي



ُ٘ ََِتَشَٓ ُ٘ إ٢ِضَشاَم ٜقٖدَّ ، اهلٝل ا ُ٘،. اِبَٓ ٌَ إ٢ِذ ٜفإ٢ْٖ ُ٘ ٜقٖدَّ اهلٔل، ُُٚعَٛد ٜقٔب َٛٔسَٝد اِبَٓ  اٞي
     (.18-17: 11 عرباْٝني". )َذٔبَٝش١ٟ

نُا )ٖرٙ ايؿٛز٠ يتكدِٜ ا٫بٔ ذبٌُ يٓا إغاز٠ إىل فهس اهلل املطتكبًٞ 
ُ٘"يف تكدِٜ ا٫بٔ ( ٜساٙ املطٝشٕٝٛ َِ اهلٝل ٜأَسٖب ٖٜهَرا ٭ْٜٖ ٍَ َسٖت٢ اٞيَعاٜي ُ٘ َبَر  اِبَٓ

َٛٔسَٝد، ِٞ اٞي ًِٜٗٔو ٫ٜ ٔيٜه َٜ ٌٗ ِٔ ٝن ََ ُٔ َٔ ٪ُِٜ ،ٔ٘ ٌِ ٔب ُٕ َب ُ٘ َتٝهٛ  ."اٜ٭َبٔد١ٖٜٝ اٞيَشَٝا٠ٝ ٜي
 .(16: 3ٜٛسٓا )

 :ايتدبري اإلهلٞ ع٢ً دبٌ املسٜا: 4
ايتٛزات١ٝ يكؿ١ ضٝدْا إبساِٖٝ ٚابٓ٘ زلد قٍٛ اهلل يعبدٙ اخلًٌٝ  يف ايسٚا١ٜ

ُُس٢ٜٖا ٜأِزض٢ إ٢ٜي٢ ... َٚٔسَٝدٜى، اِبَٜٓو ُخٔر"  ٜأَسٔد َع٢ًٜ"يتكدِٜ ابٓو ذبٝش١ " اٞي
٢ٍ ِٖٔدٜٜو اي٤ٔرٟ اٞئذَبا ٘ٔ ٜأ ِٝ     (.2: 22تهٜٛٔ ) ."إ٢ٜي

. يف تًو املٓٛك١يف شَٔ ٫سل أَس اهلل ضٝدْا ضًُٝإ إٔ ٜبين ٖٝه٬ٟ هلل 
ٚيف تًو املٓٛك١ أٜكٟا يف ْفظ ايبكع١ ٚغايبٟا ْفظ اجلبٌ ُؾًب ايطٝد 

 .املطٝح بعد قسٕٚ

ٜٚػري ايعٗد اجلدٜد إىل املطٝح املؿًٛب نايربٝش١ ا٭خري٠ ع٢ً دبٌ 
 .املسٜا

 :اضتعداد ا٫بٔ يًتكش١ٝ: 5
يٓا ايسٚا١ٜ ايتٛزات١ٝ أٟ غ٧ عٔ قبٍٛ أٚ زفض إضشل يفهس٠ ٫ ترنس 

إٔ ٜهٕٛ ٖٛ ايربٝش١ املكد١َ هلل، ٚيهٔ مما ٫غو فٝ٘ إٔ إضشل غاٖد 
يهٓ٘ بايكٛع مل ٜطُع َٔ أباٙ عد٠ َسات يف ايطابل ٖٚٛ ٜكدّ ايربا٥ح هلل، 

٫ ًُْظ أٟ ْٛع َٔ إ٫ أْٓا أٜكا . قبٌ عٔ زغب١ ٚايدٙ يف تكدمي٘ ذبٝش١



عرتاض َٔ طسف إضشام، بٌ قبٍٛ ٚخكٛع ٭َس اهلل ٚإضتها١ْ فٛم ٫ا
ٚزد٬ٙ َكٝدتإ ٚايطهني تستفع فُٝا ظًٗا ٜتشسى فٛم احلٛب، ٜٚداٙ 

ُٖا". َٓ٘ مل تطذٌ ايتٛزا٠ أٟ اعرتاض. دبٗت٘ ِٛٔقَع َبًَٜػا َٜٚي َُ  اي٤ٔرٟ اٞي
٘ٔ ٜأَغاَز ِٝ ُِ َغَٖٝد اهلٝل إ٢ٜي ٖٝٔ َٜٛب، ََْٖٚكَد َُٖٓاٜى، ََِرَبشٟا إ٢ِبَسا ِٖ اٞيَش َِٚثَل ُث  إ٢ِضشَل ٜأ

ُ٘ ُ٘ اِبَٓ ََٚقَع َُِرَبح٢ َع٢ًٜ َٚ َِٛم اٞي ٜٛٔب ٜف ََٖد. اٞيَش َٚ ُِ ٖٝٔ ٍَ ََٜدُٙ إ٢ِبَسا َٚ  ايٚطهِّنَي ََٚتَٓا
َِٝرَبَح ُ٘ ٔي  (.10-9: 22تهٜٛٔ ) ."اِبَٓ

ٍَ"ٚقد ضذٌ ايكسإٓ أٜكا قبٛي٘ ٚخكٛع٘ ٭َس اهلل  ٌِ ٜأَبٔت َٜا ٜقا  ََا اٞفَع
ََُس ُ٘ َغا٤َ إ٢ٕ َضَتٔذدُْٔٞ ُتِ٪ َٔ اي٤ً َٔ َٔ  (.102ضٛز٠ ايؿافات " )ايٖؿأبس٢ٜ

ض١ٓ تهًِ اهلل ع٢ً يطإ إغعٝا٤ ايٓيب ٚأخربْا  700قبٌ املطٝح حبٛايٞ 
ٚقاب٬ٟ يًُٛت يٝهفس بربٝش١ ْفط٘ عٔ  إٔ املطٝح أٜكا ضٝهٕٛ خاقعٟا

ُ٘: "ربٝش١ فكاٍخٛاٜا ٚذْٛب نٌ َٔ ٜكبٌ تًو اي ٌَ ٜئهٖٓ َُ  ٜأِسَصآََْا َس
ٌَ ُٖ َِٚداَعَٓا، ََٚتَش ُٔ ٜأ ٕٖ َسٔطِبَٓا ََِْٚش ُ٘ ٜقِد ايٖسٖب ٜأ ُ٘، َعاٜقَب ُ٘ إ٤٫٢ َٜٚأَذي٤ َٕ أْٜٖ  ٜنا

ِٔ ََِذُسٚسٟا َٔ ٢ٌ ََٔٓا ٜأِد ََِطُشٛقٟا آَثا َٚ ِٔ َٔ ٢ٌ ٌٖ َََعأؾَٝٓا، ٜأِد ٘ٔ َس  َتٞأٔدُٜب ٔب
ََٔٓا، ٘ٔ َض٬ٜ ٣ِ ٝن٥ًَٓا. َبس٥ِ٢َٓا َٚٔبٔذَسأس ًَٞٓا َغَسدَِْا ٜنَػَٓ َٔ ٌٗ ٘ٔ، إ٢ٜي٢ َٚأسٕد ٝن  َضٔبًٝٔ

ٌَ ُ٘ ايٖسٗب ٜفٜأِثٜك ًٜٖٔ ٢ِ ٜنا ُٔٝٔعَٓا ٔبإ٢ِث َِ. َد ٍٖ، ٝظًٔ ُ٘ َٚٝأٔذ ِِ َٜٚئهٖٓ ٌِ ٜفاُٙ، َٜٞفَتِح ٜي  ٜنَػا٠ٕ َب
ََٔت١ٕ َٜٚنَِٓعَذ١ٕ ايٖرِبح٢، إ٢ٜي٢ ٔضَٝل ََ َؾا َٗا اَّٜأ ِِ َداٚشٜ   ...ٜفاُٙ َٜٞفَتِح ٜي

َََع.... ِٕ اهلٝل ُضٖس ٜفٜكِد َذٔيٜو َٚ ُ٘ ٜأ ٢ٕ َِٜطَشٜك ُ٘ ُٜٜكٚدُّ َٚٔسنَي. ٔباٞيَشَص  َذٔبَٝش١ٜ َْٞفَط
٣ِ ُ٘ إ٢ِث ُ٘ ََٜس٣ ٜفإ٢ْٖ ٍُ َِْطًٜ ٛٝٛ ُ٘، ََٚت َُ َُاَز َََٜٚس٣. َٜٔدٙٔ َع٢ًٜ ايٖسٚب َََطٖس٠ٝ َُٚتٞفًُٔح ٜأٜٖا  ٔث

٘ٔ َتَعٔب ٘ٔ َُٜبٚسُز اٞيَباٗز ََٚعِبٔدٟ ََِٜٚػَبُع، َْٞفٔط َُِعس٢ٜفٔت َٔ ٔب ٌُ ٜنٔجري٢ٜ ُٔ ِِ ََِٜٚش ُٗ ََ  .آَثا
ُ٘ ٔيَرٔيٜو َُٖب َٔ َْٔؿٝبٟا ٜأ ِٝ َُا٤ٔ، َب ُِ اٞيُعٜع َٝٞكٔط ١َُٟ ٜف ُ٘ اٜ٭ٔعٖصا٤ٔ، َََع ٜغٓٔٝ  َضٜهَب ٭ْٜٖ



ِٛٔت َُ ًٞ ُ٘، ٔي َٞ َْٞفَط ١َُٕ َََع َٚٝأِسٔؿ َٛ. ٜأَث ُٖ َٚ ٌَ َُ ١ٜ٦َٝٔٛ َس َٔ، َخ  ٔفٞ ََٚغٜفَع ٜنٔجري٢ٜ
ُُرِْٔٔبنَي  (.12-4: 53إغعٝا٤ ) ."اٞي

ايؿًب بٛاض١ٛ  ايعدٜد َٔ فكسات اإلزلٌٝ ذبهٞ إٔ املطٝح ضٝل إىل
َٔ بين عؿسٙ، ٚع٢ً دبٌ املسٜا ؾًب دٕٚ إٔ ٜفتح  زداٍ ايدٜٔ ايٝٗٛد

 .فاٙ باعرتاض

َا نتب٘ احلٛازٟ بٛسع ايرٟ  يعٌ َٔ أمجٌ َا نتب عٔ ؾًب املطٝح
ٕٖ: "قاٍ ِِ اهلٜل ٜ٭ ِٛع٢ ََٖرا ٔفٞ ا٫ِغٔتَسأى إ٢ىل َدَعاٝن َٔ ايٖٓ َُٔطُٝح،. اٯ٢ّ٫ٜ َٔ  ٜفاٞي

َِ اي٤ٔرٟ ِِ، َتٜأي٤ َٛ ٜ٭ِدًٔٝه ُٖ ٠َٝٚ َٕ اي٤ٔتٞ اٞيٝكِد َٗا َتٞكَتُدٚ  آَثاز٢ َع٢ًٜ ٜفٔطرُيٚا. ٔب
ٔ٘ َٛأت ٝٛ ُ٘: ُخ ِِ إ٢ْٖ ٌِ ٜي ١ٟ٦َٝٔٛ َٜٞفَع َٕ ٫َٜٚ َٚأسَد٠ٟ، َخ ٘ٔ ٔفٞ ٜنا ُٔ َََع. ََٞهْس ٜف َٚ ُ٘  أْٜٖ

ٖٔنَي، ِِ ٝأ ِٔ ٜفًٜ َٖا١َْٜ َُٜسٗد َٜٝه ٌَ َٚإ٢ِذ. اإل٢ ُٖ ِِ اٯ٫َّٜ، َتَش ِٔ ٜي َٗٚدُد َٜٝه ٌِ ٔبا٫ِْٔتٜكا٢ّ، ُٜ  َب
َِ ََِسُٙ ٜأِضًٜ ٘ٔ ٜأ ُِ اي٤ٔرٟ ٔيً ٢ٍ َِٜشٝه َٛ .ٔباٞيَعِد ُٖ َٚ ُ٘ ٌَ َْٞفُط َُ ٜٛاَٜاَْا َس  َدَطٔدٙٔ ٔفٞ َخ

ََا) ِٞ اٞيَدَػَب١ٔ، َع٢ًٜ( ََِؿًٝٛبٟا ََاَت ٔعَِٓد َُُٛت ٔيٜه ٜٛاَٜا ٔبايِٓٚطَب١ٔ َْ ًَٞد  ٜفَِٓشَٝا ٔي
٘ٔ. اٞئبٚس َسَٝا٠ٜ َٛ َٚٔبٔذَسأس ُٖ ِٖ ُِ َت ِِ ٜفٜكِد ايٚػٜفا٤ُ، ٜيٝه ُِٓت  َقا٥َٔع١ٕ، ٜنٔدَسإف َقايِّنَي ٝن

ِِ ُِ ٜقِد َٜٚئهٖٓٝه َٕ َزَدِعُت ِِ َزأعٞ إ٢ٜي٢ اٯ َٗا ُْٝفٛٔضٝه : 2بٛسع ا٭ٚىل ) ."!ََٚساز٢ٔض
21-25.) 

ٚعدّ اعرتاض أٚ ترَس ضٝدْا إضشام ٖٛ إغاز٠ ٚاقش١ يكبٍٛ املطٝح 
إٔ ٜهٕٛ ذبٝش١ هلل يهٞ تتبازى َٔ خ٬ي٘ نٌ غعٛب ايعامل إمتاَٟا 

طٝح بأيفٞ عاّ، يًٛعد ايرٟ قٛع٘ اهلل َٔ قبٌ يطٝدْا إبساِٖٝ، أٟ قبٌ امل
أغاز أنجس َٔ َس٠ إٔ ٖدف٘ ٖٛ إٔ ٜتُِ َػ١٦ٝ اهلل  ٍ سٝا٠ املطٝحاٚطٛ

 .ٚٚعٛدٙ يعبدٙ إبساِٖٝ



فُس٠ أسكس احلٛازٜٕٛ طعاَا يطٝدْا عٝط٢ فهإ زد فعً٘ إٔ قاٍ 
َٔٞ": هلِ َٛ ٜطَعا ُٖ ِٕ ٌَ ٜأ َُ ِٕ ٜأِزَضًٜٓٔٞ اي٤ٔرٟ ََٔػ١ٜ٦َٝ ٜأِع ُ٘ ٝأِْٔذَص َٜٚأ ًَُٜ ٜٛسٓا ) ".َع
4 :34). 

ٚفِٗ املطٝح يهْٛ٘ ذبٝش١ اهلل َٔ أدٌ سٝا٠ ايبػس دعً٘ ٜٛٝع زب٘ 
ٚيٓكسأ َا قاي٘ املطٝح عٝط٢ يًذُٛع بعد إٔ ... بتًو ايتكش١ٝ  زاقٟٝا

مبعذص٠ زبا١ْٝ فبد٩ٚا ٜكازْٕٛ بني َا فعً٘ املطٝح َٚا فعً٘ أطعُِٗ 
 َُٜطُٛع َعَبَس ذٔيٜو َبِعَد"عاّ  1600َٛض٢ نًِٝ اهلل َع آبا٥ِٗ َٔ سٛايٞ 

َِٝس٠ٜ ٢ٌ، ُبَش ِٟ اٞيَذًٔٝ َِٝس٠ٜ ٜأ ُُٜكأب١ًٜٔ، ايٖكف١ٔ٤ إ٢ٜي٢ ٜطَبس١ٜٖٜ٢، ُبَش ُ٘ اٞي ُِْع ََٚتٔبَع  ٜنٔبرْي َد
ََا ِٚا َبِعَد ٘ٔ آَٜأت َزٜأ َُِسَق٢ ٔغٜفا٥ٔ ًٞ َُٔٝرُٙ َُٜطُٛع ََٚؾٔعَد. ٔي ٢ٌ إ٢ٜي٢ ََٚت٬ٜ  اٞيَذَب

َٕ. ََٚدًُٜطٛا ٟٗ ٞئفِؿح٢ا ٔعُٝد َٜٚنا ُٗٛٔد َٝ ٤ًَٜٛع َٚإ٢ِذ. اٞقَتَسَب ٜقٔد اٞي  ََٚزٜأ٣ َُٜطُٛع َت
ُِعٟا َُٛٙ، ٜقأدَٟا ٜنٔبريٟا َد ٍَ َِْش ِٔ$: ٔئفًٝٔٗبَظ ٜقا َٔ َٔ ِٜ َِ ُخِبصٟا َِْػَتس٢ٟ ٜأ ٛٞٔع  ٔيُٓ
ِِ؟ ُٖ٪٤ٔ٫ٜ ُٗ ٍَ َٜٚقِد #ٝن٤ً ُ٘، ََٖرا ٜقا َُِتٔشَٓ َٝ ٕٖ ٔي َٕ َُٜطَٛع ٜ٭ ُ٘ ََا َِٜعس٢ُف ٜنا . َضَٝٞفَعًٝ

ُ٘ ٢ٛ َسٖت٢$: ٔفًٝٔٗبُظ ٜفٜأَداَب ِٞ ُخِبصٟا اِغَتَسَِٜٓا ٜي ٦ََُٔت َُا ٔدَٜٓاز٣، ٔب َٕ ٜي  َٜٞهٔفٞ ٜنا
ٌَ َٛأسُد ٔيَِٝشُؿ ِِ اٞي ُٗ ِٓ َٛٞع١ٕ َع٢ًٜ َٔ ٍَ# !َؾٔػرَي٠ٕ ٔق ُ٘ ٜفٜكا ُُٚع، ٜي  ٜأُخٛ ٜأَِْدَزا
َٕ َُِعا ُٛٞسَع، ٔض َٛ ُب ُٖ َٔٝٔر ٜأَسُد َٚ ُ٘ َٜٚيْد َُٖٓا$: ايٖت٬ٜ َُِط١ٝ َََع  َغٔعري٣ ٜأِزٔغٜف١ٔ َخ

٢ٕ َُٜهَتا ٢ٕ ََٚض ِٔ. َؾٔػرَيَتا ٢ٌ َٖٔرٙٔ ََا َٚئه ُِٔج ُِع٢ ََٖرا ٔي ٍَ #اٞيٜهٔبري٢؟ اٞيَذ  ٜفٜكا
ِِ$ :َُٜطُٛع ُٖ َٕ# !ٜأِدًُٔطٛ ٍُ، ٜفَذًَٜظ. ٜنٔجرْي ُعِػْب َُٖٓاٜى َٜٚنا َٕ ايٚسَدا  َٜٚنا

ِِ ُٖ َٛ َعَدُد َُِط١ٔ َِْش ِٖ ََٚغٜهَس، اٜ٭ِزٔغٜف١ٜ َُٜطُٛع ٜفٜأَخَر. آ٫ٕف َخ َٗا َٖٚشَع ُث ِٓ  َع٢ًٜ َٔ
ٌَ َٜٚنرٔيٜو. ٜأَزاُدٚا ََا ٔبٜكِدز٢ اٞيَذأئطنَي، ٢ٔ ٜفَع ِٝ َُٜهَت ُٖا. ٔبايٖط ٍَ َغٔبُعٛا، ٜفًٜ  ٜقا

َٔٝٔرٙٔ َُُعٛا$: ٔيَت٬ٜ ِٞ ٜفَكًِٜت اي٤ٔتٞ اٞيُدِبص٢ ٔنَطَس اِد ٤ِْٞ َٜٔكَٝع ٫ٜ ٔيٜه # !َغ
َٖا، َُُعٛ ًََٜٝأٚا ٜفَذ َٚ ِٞ ِٔ ٝقف١ٟ٤ َعِػَس٠ٜ اِثََٓت ٢ٔ اٞيٜفأق١ًٜٔ اٞيُدِبص٢ ٔنَطس٢ َٔ  اٯٔنًٔنَي َع



ِٔ َُِط١ٔ َٔ ُٖا .ايٖػٔعري٢ ٜأِزٔغٜف١ٔ َخ َٗا اي٤ٔتٞ اٯ١َٜٜ ايٖٓاُع َزٜأ٣ ٜفًٜ  َُٜطُٛع َؾََٓع
َٛ ََٖرا َسك١ٟا،$: ٜقاٝيٛا ُٖ ٗٞ ٢ِ إ٢ٜي٢ اٯٔتٞ ايٖٓٔب ُٖا ......... .#اٞيَعاٜي  َع٢ًٜ ََٚدُدُٚٙ ٜفًٜ

ُُٜكأب١ًٜٔ ايٖكف١ٔ٤ َٔ اٞي َِٝس٠ٔ، َٔ ُ٘ ٜقاٝيٛا اٞيُبَش ُِ،$: ٜي ََُعِّ   #َُٖٓا؟ إ٢ٜي٢ ََٚؾًَٞت َََت٢ َٜا
ِِ ُٗ ٍُ اٞيَشٖل اٞيَشٖل$: َُٜطُٛع ٜأَداَب ِِ ٜأٝقٛ ِِ: ٜيٝه َٕ ٜأُِْت ِِ ٫ٜ َعٓٚٞ َتِبَشُجٛ ُِ ٭ْٜٖٝه ُِٜت  َزٜأ
ٌِ اٯَٜأت، ِِ َب ِِ ٭ْٜٖٝه ًُٞت ِِ ٜأٜن ِٔ ََٚغٔبِعُت ًٜٞو َٔ ِٛا ٫ٜ.  اٜ٭ِزٔغٜف١ٔ ٔت ٤َٛعا٢ّ ََٚزا٤َ َتِطَع  اي
ٌِ اٞيٜفأْٞ، ٤َٛعا٢ّ ََٚزا٤َ َب ِِ َٚاي٤ٔرٟ اٜ٭َبٔد١ٖٜٔ، اٞيَشَٝا٠ٔ إ٢ٜي٢ اٞيَبأقٞ اي ٛٔٝٝه ُٔ إ٢ٜٖاُٙ ُِٜع  اِب

٢ٕ ٕٖ ،اإل٢َِْطا ٤َٛعاَّ ََٖرا ٜ٭ ُ٘ اٯُب اهلٝل ََٚقَع ٜقِد اي َُ ٘ٔ َخِت ِٝ  ََاَذا$: ٜفَطٜأٝيُٛٙ. #َعًٜ
ٌُ ٌَ َْٞفَع َُ ُ٘ ََا ٔيَِٓع ًُٛٞٝب ٌُ$: َُٜطُٛع ٜأَداَب #؟ اهلٝل َٜ َُ ُ٘ اي٤ٔرٟ اٞيَع ًُٛٞٝب َٛ اهلٝل َٜ ُٖ ِٕ  ٜأ

َُٔٓٛا ِٔ ُتِ٪ َُ ُ٘ ٔب ُ٘ ٜفٜكاٝيٛا. #ٜأِزَضًٜ َٗا اي٤ٔتٞ اٯ١َٜٝ ََا$: ٜي ًَُٝ َٖا َتِع َٔ ٔيََٓسا َٔ  ٔبٜو؟ َُِْٚ٪
ِٕ َتٞكٔدُز ََاَذا ٌَ؟ ٜأ َُ ٕٖ  َتِع ٖٔ ٜأٜنًٝٛا ٜأَبا٤ََْا ٜفإ٢ َُ َُا اٞيَبٚس١ٖٜٔ ٔفٞ اٞي  ٔفٞ َدا٤َ ٜن

ِِ: اٞئهَتأب ُٖ ٜٛا ٖٔ ٜأِع َُا٤ٔ ََ َٝٞأٝنًٝٛا ُخِبصٟا ايٖط -25ٚ  14-1: 6ٜٛسٓا ". )#!ٔي
31). 

نإ ٜػعس بايطعاد٠ ٖٚٛ ٜس٣ ( ض٬ّ اهلل عًٝ٘)٫بد إٔ ضٝدْا إبساِٖٝ  
أسفادٙ، ٚذيو بعد إٔ ادتاش ٖٛ أسد إٔ ا٭َِ ضتتبازى َٔ خ٬ٍ 

اإلميإ بإٔ قدّ نربٝش١ هلل ا٫بٔ ايرٟ َٔ خ٬ٍ ْطً٘ تتبازى نٌ اختباز 
 .ا٭َِ

يٝكتًٛٙ ٚاملطٝح يف يًٝت٘ ا٭خري٠ عسف ضس َٔ ضٝدْٛ٘ ٜٚطًُ٘ يًٝٗٛد 
ِٕ َٜاٜأٔبٞ،$: ٜقا٬ٟ٥ٔ: "سنع ٜؿًٞف ِٔ،. اٞيٜهٞأَع َٖٔرٙٔ َعٓٚٞ ٜأِبٔعِد ٔغ٦َِت إ٢ ِٔ َٚئه  ٔيَتٝه
ٌِ ََٔػ٦َٝٔتٞ ٫ٜ ََٗس. #ََٔػ٦َُٝتٜو َب ُ٘ َٜٚظ َٔ ٬ََٜى٠ ٜي َُا٤ٔ َٔ َٕ َٚإ٢ِذ. َُٜػٚدُدُٙ ايٖط  ٜنا



ٕٖ ٢َسٖت إ٢ٞيَشاح٣؛ ٔبٜأَغٚد َُٜؿِّٞ ٜأَخَر ٔؾَساع٣، ٞٔف ُ٘ إ٢ َٜٛسأت َؾاَز َعَسٜق  َد٣ّ ٜنٜك
 .(44-42: 22يٛقا ). "اٜ٭ِزض٢ َع٢ًٜ َْاش٢ٜي١ٕ

مل ٜكاّٚ ضٝدْا إضشام بُٝٓا أبٛٙ ٜسبط ٜدٜ٘ ٚزدًٝ٘ يف خػب املربح، 
ضٝدْا إبساِٖٝ يكتً٘، بٌ ست٢ ٖٚٛ ٜس٣ يف دٚافع ٚمل ٜتطا٤ٍ أٚ صلادٍ 

أْ٘ سكا ؾٛز٠ َٚجاٍ . ٜعرتضايطهني تستفع يف اهلٛا٤ يتٟٗٛ عًٝ٘ مل 
يربٝش١ ايعٝد ايهبري اييت ٖٞ أٜكا ؾٛز٠ املطٝح ايرٟ مل ٜسفض إٔ ميٛت 

 .َٔ أدٌ نٌ ايٓاع ع٢ً ؾًٝب خػيب

 (: ضري٣ يٓفط٘ ايربٝش١ املٓاضب١)ْب٠ٛ ضٝدْا إبساِٖٝ بإٔ اهلل : 6
تٛد٘ إبساِٖٝ خًٌٝ اهلل ٚضٝدْا إضشام إىل اجلبٌ، ٚنإ إبساِٖٝ ضلٌُ 

َٞ َٖا: "ٍ ا٫بٔٚقد تطا٤. ، بُٝٓا إضشل ضلٌُ اخلػبايٓاز  ايٖٓاُز ٖٔ
ُٜٛب، ِٔ َٚاٞيَش َٔ َٜٚئه ِٜ ُُِشَسٜق١ٔ؟ َخُسُٚف ٜأ  (.7: 22تهٜٛٔ ". )اٞي

يهٓ٘ نإ ْب٠ٛ َٔ اهلل ْٛل بٗا دٕٚ إٔ فأداب ْيب اهلل دٛابٟا عفٜٟٛا، 
ٕٖ" ٜدزٟ ٘ٔ َُٜدٚبُس اهلٜل إ٢ ُُِشَسٜق١ٔ اٞيَدُسَٚف ٔيَٓٞفٔط ًٞ  (.8: 22تهٜٛٔ " )َٜااِبٓٔٞ ٔي

٠ َصدٚد١، فبعد دقا٥ل َٔ ْٛل ضٝدْا إبساِٖٝ بٗا ذبككت ٤ناْت ْبٛ
دبس اهلل ع٢ً ْفظ ٚدبس اهلل اخلسٚف ايرٟ فد٣ ب٘ إضشام، ٚبعد قسٕٚ 

َا قاي٘ ٜٛسٓا املعُدإ  ٖٚرا أٜكٟا .اجلبٌ ايربٝش١ اييت ٜفدٟ بٗا ايبػس
٢ّ َٚٔفٞ" عٓدَا زأ٣ ايطٝد املطٝح ِٛ َٝ َُٛٙ، آٔتٟٝا َُٜطَٛع َُٜٛسٖٓا َزٜأ٣ ايٖتأيٞ اٞي  َِْش

ََٗتَف َٛ ََٖرا$: ٜقا٬ٟ٥ٔ ٜف ُٖ ٌُ َُ ٌُ اي٤ٔرٟ اهلٔل َس ١ٜ٦َٝٔٛ ُٜص٢ٜ ٢ِ َخ : 1ٜٛسٓا) ."اٞيَعاٜي
29.) 



ع٢ً ذيو  بعد إٔ اْت٢ٗ ضٝدْا إبساِٖٝ َٔ تكدِٜ ايربٝش١، أطًل امسٟا
ٖٚٞ ْفظ ايهًُات اييت . "(ٜدبس ايسب: َٚعٓاٙ) #ٜسأٙ ٜٗٛٙ$" :املهإ ٖٚٛ

 .قاهلا ٫بٓ٘ قبٌ قًٌٝ

. ٖاتإ ايفهستإ تدفعإ املطٝشٞ أٜكٟا ي٬ستفاٍ بعٝد ا٭قش٢
نربٝش١ ع٢ً دبٌ املسٜا، ٚيهٔ اهلل فعٌ  ٛسٝدايفإبساِٖٝ نإ ضٝكدّ ابٓ٘ 

ٚقدّ املطٝح ذبٝش١ ع٢ً ْفظ اجلبٌ يهٞ تتبازى نٌ ا٭َِ مبػفس٠ 
 .خٛاٜاِٖ نُا ٚعد ايسب إبساِٖٝ اخلًٌٝ

ٖرٙ ايربن١ اييت ٜعًٓٗا ايهتاب املكدع يهٌ غعٛب ايعامل ٖٞ اخل٬ف 
 .ٚايٓذا٠ َٔ اهل٬ى ا٭بدٟ بٛاض١ٛ ذبٝش١ املطٝح

ايعٝد ايهبري يف ايكسإٓ ٚايعكٝد٠ اإلض١َٝ٬ تكدِٜ ذبٝش١  يٝظ املػص٣ َٔ
ففٞ ٖرا . يػفسإ املعاؾٞ ٚايرْٛب نُا ٖٛ احلاٍ يف ايٓاَٛع ايٝٗٛدٟ

يٓاَٛع ًٜتصّ نٌ َٔ طل٧ٛ إٔ ٜكدّ ذبٝش١ يػفسإ خٛٝت٘، ٖٚرٙ ا
ست٢ طل٧ٛ َس٠ أخس٣ فٝشتاز يربٝش١ ددٜد٠، ايربٝش١ ٖٞ يًػفسإ امل٪قت 

ػس٣ يف ايعٗد اجلدٜد بربٝش١ ٚاسد٠ دا١ُ٥ ٖٞ ٜطٛع إىل إٔ أتت ايب
 .املطٝح

 :زلا٠ ا٭بٔ بربح ععِٝ َٔ عٓد اهلل: 7
ُٖا: "ٜكٍٛ املٛىل عص ٚدٌ يف ذلهِ ايتٓصٌٜ ايهسِٜ َُا ٜفًٜ ُ٘ ٜأِضًٜ  ٔيًَٞذٔبني٢ ََٚت٤ً

ِٕ ََْٚاَدَِٜٓاُٙ ُِ َٜا ٜأ ٖٝٔ ُُِشٔطٓٔنَي َِْذص٢ٟ ٜنَرٔيٜو إ٢ْٖا ايٗس٩َِٜا َؾٖدٞقَت ٜقِد إ٢ِبَسا ٕٖ اٞي  إ٢
َٛ ََٖرا ُٗ ُُٔبنُي اٞيَب٤٬ ٜي ٣ِ ٔبٔرِبح٣ َٜٚفَدَِٜٓاُٙ اٞي -103ضٛز٠ ايؿافات " )َعٔعٝ
107.) 



 ٜنِبػٟا"ْعسف َٔ قؿ١ نتاب ايتهٜٛٔ إٔ اهلل دٌ د٬ي٘ قد دبس بٓفط٘ 
َٛقٟا َُِشَسٜق١ٟ ٜأِؾَعَدُٙ"ٚضٝدْا إبساِٖٝ " اٞيَػاَب١ٔ، ٜأِغَذاز٢ ٔبٝفُسٚع٢ َعًَٔل ٜقِد  ٔع

٢ٔ ٘ٔ َع باإلقاف١ يًُعذص٠ ايسبا١ْٝ بتدبري ايهبؼ إلْكاذ  (.22ايتهٜٛٔ " )اِبٓٔ
فٝ٘ إغاز٠ ملا سدخ بعد ذيو ( نبػأ)ضٝدْا إضشام ميهٔ ايكٍٛ إٔ نْٛ٘ 

ٚأٚاَسٙ اييت َٓٗا تكدِٜ عاّ سني دا٤ َٛض٢ بايٓاَٛع  800َٔ بأنجس 
هلل عٔ خ١ٝٛ َٔ طل٧ٛ دباٙ ؾشٝح ايبدٕ ب٬ عٝب نربٝش١ ( ذنس)نبؼ 
 .املٛىل

ٝدْا ض٬ْسغ يف ايهتاب ايهسِٜ عٔ أقش١ٝ ايفدا٤ اييت افتد٣ بٗا املٛىل 
٘ ععِٝ ٖٚٞ تعين أْ٘ انجس َٔ نْٛ" ععِٝ"إضشام قٛي٘ عٔ ايربح أْ٘ 

ايك١ُٝ املاد١ٜ فٗٛ ععِٝ يف قُٝت٘ ٚتأثريٙ انجس َٔ أٟ عدد َٔ احلٝٛاْات 
 .ايعاد١ٜ

 :تربز باإلميإ قبٌ تكدِٜ ابٓ٘ ضٝدْا إبساِٖٝ: 8
صلُع نتاب ايعٗد اجلدٜد ع٢ً سكٝك١ إٔ ضٝدْا إبساِٖٝ سطب بازٟا أَاّ 

يٝظ  ساِٖٝ ايرٟ دعً٘ بازٟا أَاّ اهلل،إميإ ضٝدْا إب. اهلل بطبب إمياْ٘
فكط إمياْ٘ بٛدٛد اهلل، أٚ أْ٘ آَٔ إٔ ْطً٘ َٔ ابٓ٘ إضشام ضٝؿري 

ايرٟ أعٛاٙ إٜاٙ زب ايعص٠  عٗد ٚايٛعدنسٌَ ايبشس،  بٌ ٖٛ إمياْ٘ باي
إٔ يف ْطً٘ تتبازى مجٝع ا٭َِ ٖٚٛ ْطٌ ذلدد ددا يف غدـ ضٝدْا )

َٔ$ ٜنَرٔيٜو"َزادع َا دا٤ يف زضاي١ غ٬ط١ٝ ( عٝط٢ ََ ُِ آ ٖٝٔ  ٔباهلٔل، إ٢ِبَسا
ُ٘ ٜفُشٔطَب ُُٛا .#ٔبٓسا َذٔيٜو ٜي ِٕ ٜفاِعًٜ ٕٖ إ٢َذ َٔ ٜأ ِِ اي٤ٔرٜ ٢ٕ ََِبَدٔأ َع٢ًٜ ُٖ ِِ اإل٢مَيا ُٖ 

َِ ٜأِبَٓا٤ُ ٖٝٔ ِٖ. ٔفِع٬ٟ إ٢ِبَسا ٕٖ ُث ٕٖ ٜفَسٜأ٣ َضَبَل إ٢ِذ اٞئهَتاَب، إ٢ َِٛف اهلٜل ٜأ َِ َُٜبٚسُز َض ََ  اٝ٭



٢ٕ، ٜأَضاع٢ َع٢ًٜ َِ َبٖػَس اإل٢مَيا ٖٝٔ ٘ٔ َضًٜفٟا إ٢ِبَسا ِٛٔي ُُٔٝع َتَتَباَزٝى ٔفٜٝو$: ٔبٜك  َد
٢ِ ََ ٢ٕ# !اٝ٭ َٔ إ٢َذ ِِ اي٤ٔرٜ ٢ٕ ََِبَدٔأ َع٢ًٜ ُٖ َٕ اإل٢مَيا َِ َََع َُٜباَزٝنٛ ٖٝٔ ٢ٔ إ٢ِبَسا َٔ ٪ُُِ  اٞي

َٗٔت َٜٚقِد... . ُُٛعُٛد ُٚٚد َِ اٞي ٖٝٔ ٘ٔ، إل٢ِبَسا ٍُ ٫َٜٚ ََِْٚطًٔ ٢ٍ$ َٜٝكٛ ُ٘ #َٚٔيٜٮَِْطا  ٜنأْٜٖ
َٔ، إ٢ٜي٢ ُٜٔػرُي ٌِ ٜنٔجري٢ٜ ٍُ إ٢ِذ َٚأسٕد، إ٢ٜي٢ ُٜٔػرُي َب  َِٜعٓٔٞ ،#َٚٔيَِٓطًٜٔو$ َٜٝكٛ

َُٔطَٝح  .(16-6: 3غ٬ط١ٝ ) ."اٞي

ٚقد أند املٛىل تًو ايفهس٠ ٚنسزٖا ع٢ً خًًٝ٘ إبساِٖٝ عد٠ َسات فأ٫ٟٚ 
أَسٙ باخلسٚز َٔ أزض آبا٥٘ ٚثاْٟٝا عٓدَا أطاع٘ يف اختباز  عٓدَا

 .اإلميإ بتكدِٜ ابٓ٘ ذبٝش١ هلل

 ؟"ُسطب ي٘ بسٟا"يف ايكٍٛ " طبُس"َا َع٢ٓ ن١ًُ 

ٚطاعت٘ برتى أًٖ٘ هلل إْٗا تػري إىل إميإ ٚتؿدٜل ضٝدْا إبساِٖٝ 
 .ٚعػريت٘، أٜكٟا تؿدٜك٘ إٔ اهلل ضٝبازى نٌ ايػعٛب َٔ خ٬ٍ ْطً٘

أَاّ عداي١ اهلل مل ٜهٔ بطبب ( خًٛٙ َٔ ايرْٛب)=بس ضٝدْا إبساِٖٝ 
ابٓ٘ بٌ ٭ْ٘ ٚنُا ٜكٍٛ ايعٗد اجلدٜد ضًٛن٘ اجلٌُٝ أٚ طاعت٘ يف تكدِٜ 

 ."ٔ ٚؾدم اهلل فشطب ي٘ بسٟاآَ"

بازٟا َٔ قبٌ تكدِٜ إضشام مبد٠ مخط١ ( ُسطب)فطٝدْا إبساِٖٝ قد 
فكد ؾدم اهلل إٔ َٔ ْطً٘ ضتتبازى ا٭َِ ست٢ قبٌ إٔ . ٚعػسٜٔ عاَٟا

 .ٜٓذب إمساعٌٝ أٚ إضشام

مياْ٘ يطٝدْا إبساِٖٝ أْ٘ باز بطبب أٟ عٌُ قاّ ب٘ بٌ إلفاملٛىل مل ٜػٗد 
ٚؾاٜا اٍ اإلْطإ إذا؟ إْٗا ذلاٚي١ يٛاع١ ذا تهٕٛ اعُبٛعد اهلل، فُا



ايػسٜع١ اييت مل تهٔ َٛدٛد٠ ست٢ ذيو ايٛقت ٫ٕ ضٝدْا َٛض٢ مل ٜهٔ 
فطٝدْا إبساِٖٝ مل ٜتربز بأٟ عٌُ ؾاحل عًُ٘ ست٢ ٫ٚ بتكدِٜ . قد دا٤

زذباي٘ إىل سٝح ٜكٛدٙ فكط بتؿدٜل اهلل ٚتسى عػريت٘ ٚإابٓ٘ هلل بٌ تربز 
ٚتربز بتؿدٜك١ بعٗد اهلل ي٘ إٔ َٔ خ٬ٍ ْطً٘ ضتتبازى نٌ املٛىل، 

إٕ ايدزع ايرٟ ْتعًُ٘ َٔ خًٌٝ اهلل ٖٛ إٔ ْجل بهٌ َا ٜكٛي٘ اهلل . ا٭َِ
 .ُات اهلل ضٝكٛدْا إىل ايتربٜس أَاّ اهللٚتؿدٜكٓا يهً. دقْ٘ٚؿ

 إٕ ايٓذّٛ ٚعد ايطُا٤ إىل اْعس$: ٚقاٍ اخلازز إىل ايسب ٚأخسد٘"
 فشطب٘ بايسب فآَٔ. #ْطًو ٜهٕٛ ٖهرا$: ي٘ قاٍ ثِ .#ذيو اضتٛعت

 (.6-5: 15ايتهٜٛٔ ". )بسا ي٘

يٛؾف ساي١ ( تربٜس)َؿًٛح املطٝش١ٝ نجريٟا َا تطتددّ ايهتابات 
إٔ ٖرا )نُا ٜكٍٛ ايكإْْٛٝٛ ٜعين ٖٚرا املؿًٛح بعض ايٓاع أَاّ اهلل، 

 . فٗٛ إع٬ٕ ايربا٠٤ أَاّ عداي١ اهلل( بس٨ايػدـ 

بس٦ٜٟا أٚ ايػدـ ٜعين دعٌ ( تربٜس)َٚٔ ٚد١ٗ ْعس د١ٜٝٓ فُؿًٛح 
إذ زغِ إٔ ضٝدْا إبساِٖٝ ازتهب . َربزٟا َٔ اإلثِ ايرٟ أزتهب٘ يف املاقٞ

عٓدَا ضأيٛٙ عُٔ سِٛ َج٬ٟ ع٢ً قَٛ٘ بعض ا٭خٛا٤ نايهرب 
٘ غدـ َربز يف ْعس اهلل ْٚعس نٌ ايبػس بطبب إمياْ٘ يهٓ. أؾٓاَِٗ
   .ٚطاعت٘ ملػ١٦ٝ ايسمحٔٚتؿدٜك٘ 



 :إميإ ضٝدْا إبساِٖٝ بايرٖاب يًُد١ٜٓ ايطُا١ٜٚ: 9
مل ٜكتؿس إميإ ضٝدْا إبساِٖٝ ع٢ً تؿدٜك٘ يتشكٝل زب٘ يهٌ َا ٚعدٙ 

بٌ تعد٣ إمياْ٘ تًو املسس١ً إىل ( بسن١ ا٭َِ –ايٓطٌ  –ا٭زض )ب٘ 
٢ٕ،َٚٔباإل٢مَي"اإلميإ مبا ٖٛ أبعد فٓكسأ يف زضاي١ ايعرباْٝني  َٕ ا ٌُ ٜنا  َِٜسَس

ِٔ ٜناٞيَػس٢ٜٔب َٔ ٣ٕ َٗا، اهلٝل ََٚعَدُٙ اي٤ٔتٞ اٜ٭ِزض٢ ٔفٞ آَخَس إ٢ٜي٢ ََٜها َٗا ٔب  ٜأِزْض َٜٚنأْٜٖ
َٕ. ٜغس٢َٜب٠١ ُٔ َٜٚنا ٘ٔ ََِٜٚعٝكَٛب، إ٢ِضَشاَم َََع اٞئدَٝا٢ّ ٔفٞ َِٜطٝه ِٝ  إ٢ِزٔخ ٔفٞ َغس٢ٜٜه
َِٛعٔد ٘ٔ اٞي ِٔٓٝ ُ٘. َع َٕ ٜفإ٢ْٖ َِٓتٔعُس ٜنا َٜ ٍَ َُٔد١َٜٔٓ إ٢ٜي٢ ا٫ِْٔتٜكا ١ٖٜٔ٢ٚ اٞي َُا  اٝ٭ُضظ٢ َذأت ايٖط

َٗا اي٤ٔتٞ ايٖجأبَت١ٔ، ِٓٔدُض َٗ َٗا َُ َٛ ََٚبأْٝ  (.10-9: 11عرباْٝني ) ."اهلٝل ُٖ
فإميإ ْيب اهلل بسب٘ مل ٜهٔ قاؾسٟا ع٢ً ا٭زض بٌ نإ ٜٓتعس ضهٟٓا 

 .ددٜدٟا ٜبٓٝ٘ اهلل ٭ؾفٝا٥٘

 :إميإ ضٝدْا إبساِٖٝ بايكٝا١َ: 10
نإ إميإ ضٝدْا إبساِٖٝ َستهصٟا ع٢ً سكٝك١ ايكٝا١َ بعد املٛت فكد قدّ 
ابٓ٘ ٚسٝدٙ يًُٛت ٖٚٛ َٛقٔ إ اهلل قادز إٔ ٜكُٝ٘ يٝشكل ب٘ بسن١ يهٌ 

 .َٔ خ٬ٍ ْطٌ ذيو ا٭بٔا٭َِ 

 احلُاز، َع ٖٓا اَهجا" :ٜعٗس يٓا إمياْ٘ بايكٝا١َ َٔ قٛي٘ خلادَٝ٘
: 22تهٜٛٔ ) ."إيٝهُا ْعٛد ثِ هلل يٓتعبد ٖٓاى إىل ٚايؿيب أْا أؾعد زٜجُا

ْتعبد )ٚابٓ٘  ٜعٗس يٓا يف ٖرا ايكٍٛ فع٬ٕ ضٝفعًُٗا ضٝدْا إبساِٖٝ(. 5
 .(ْعٛد)ٚ ( هلل

٢ٕ،: "ٜػسح يٓا ناتب زضاي١ ايعرباْٝني تًو ايفهس٠ بكٛي٘  َٚٔباإل٢مَيا
ُِ ٖٝٔ ُٖا ٜأِٜكٟا، إ٢ِبَسا ُ٘ ٜي ََِتَشَٓ ُ٘ إ٢ِضَشاَم ٜقٖدَّ ، اهلٝل ا ُ٘،. اِبَٓ ٌَ إ٢ِذ ٜفإ٢ْٖ  اهلٔل، ُُٚعَٛد ٜقٔب



َّ ُ٘ ٜقٖد َٛٔسَٝد اِبَٓ ٕٖ َََع َذٔبَٝش١ٟ، اٞي ٍَ اهلٜل ٜأ ُ٘ ٜقا َِٛف ٔبإ٢ِضَشاَم$: ٜي ُٕ َض  ٜيٜو َٜٝهٛ
ٌْ ٌُ َِْط ُٔ َُٜو َِٜش َٔ ٜفٜكِد# !اِض ََ ُِ آ ٖٝٔ ٕٖ إ٢ِبَسا ١ََٔ َع٢ًٜ ٜقأدْز اهلٜل ٔبٜأ  إ٢ِضَشاَم إ٢ٜقا
َٔ ِٛٔت َٔ َُ َٛأقُع. اٞي ٕٖ َٚاٞي َِ ٜأ ٖٝٔ ُ٘ اِضَتَعاَد إ٢ِبَسا َٔ اِبَٓ ِٛٔت، َٔ َُ ٢ٌ َع٢ًٜ اٞي  َضٔبٝ

٢ٍ َُٔجا ٢ٚ اٞي َِص٢ ٜأ  .(19-17: 11عرباْٝني ) ."ايٖس

فإبساِٖٝ بتكدمي٘ ابٓ٘ ايٛسٝد ثِ ايعٛد٠ ب٘ سٟٝا َس٠ أخس٣ نإ   -1
ٚاملطٝح قاٍ  .قدّ املطٝح يًُٛت ثِ اضرتدٙ بايكٝا١َ زَصٟا هلل ايرٟ
 َات ٚإٕ بٞ، آَٔ َٔ. ٚاحلٝا٠ ايكٝا١َ ٖٛ أْا$"عٔ ْفط٘ 

 (.25: 11ٜٛسٓا ) ."#فطٝشٝا

( اإلزلٌٝ)ٚ( ايبػاز٠)ٚنتاب ايعٗد اجلدٜد ٜطتددّ عبازتٞ  -2
نٌ  يإلغاز٠ إىل إْعاّ اهلل ع٢ً نٌ َٔ ٜ٪َٔ بكٝا١َ املطٝح َٔ

 .ا٭َِ بايٓذا٠ يف ّٜٛ احلطاب

ِٖ"أٜكٟا َا دا٤ يف زضاي١ غ٬ط١ٝ ٫سغ  -3 ٕٖ ُث  َضَبَل إ٢ِذ اٞئهَتاَب، إ٢
ٕٖ ٜفَسٜأ٣ َِٛف اهلٜل ٜأ َِ َُٜبٚسُز َض ََ ٢ٕ، ٜأَضاع٢ َع٢ًٜ اٝ٭ َِ َبٖػَس اإل٢مَيا ٖٝٔ  إ٢ِبَسا
٘ٔ َضًٜفٟا ِٛٔي ُُٔٝع َتَتَباَزٝى ٔفٜٝو$: ٔبٜك ٢ِ َد ََ ٢ٕ# !اٝ٭ َٔ إ٢َذ ِِ اي٤ٔرٜ  ََِبَدٔأ َع٢ًٜ ُٖ

٢ٕ َٕ اإل٢مَيا َِ َََع َُٜباَزٝنٛ ٖٝٔ ٢ٔ إ٢ِبَسا َٔ ٪ُُِ     (. 9-8: 3غ٬ط١ٝ ) ."اٞي
 

دي٬ٟٝ ذلطٛضٟا ع٢ً طاعت٘ هلل بٗرا اإلدباٙ اإلمياْٞ قدّ ضٝدْا إبساِٖٝ 
بتكدِٜ ابٓ٘، ٚقدّ أٜكٟا دزضٟا عًُٟٝا يف طاع١ زب٘ ٫بٓ٘ ٚأًٖ٘ ٚنٌ َٔ 

 .دزع يف فِٗ َع٢ٓ إٔ تتبازى ا٭َِ َٔ خ٬ي٘. ْٛ٘ يف أزض نٓعإٜعسف

  



 :ايرٜٔ ِٖ ع٢ً َجاٍ إضشام ِٖ أٜكٟا أ٫ٚد يًٛعد: 11
َٖا" ِِ، َٜٚأ َٗا ٜأُِْت ٠َٝٛ، ٜأٜٗ ٫ُِٜٚد اإل٢ِخ َِٛعٔد، ٜفٜأ ٢ٍ َع٢ًٜ اٞي غ٬ط١ٝ )". إ٢ِضَشاَم ََٔجا
4 :28.) 

. اٯٕ إٔ ايٝٗٛد ٜفُٕٗٛ فهس٠ ايب٠ٛٓ إلبساِٖٝ بٛسٜك١ قاؾس٠املػه١ً 
فِٗ أ٫ٚدٙ َٔ ضٝدْا إضشام ابٔ ايٛعد ٚايٛازخ يهٌ ايٛعٛد اإلهل١ٝ 

 .إٔ ايربن١ ضتهٕٛ يهٌ ا٭َِ ٚيٝظ هلِ فكطإلبساِٖٝ، ٜٚتٓاضٕٛ 

ٚايعسب ٜسٕٚ أْفطِٗ ْطٌ إبساِٖٝ َٔ ضٝدْا إمساعٌٝ فِٗ ددٜسٕٚ 
 .إلبساِٖٝ اخلًٌٝ أٜكٟامبٛاعٝد اهلل 

بأعُاهلِ ايؿاحل١ ( اضِ اهلل يف ايتٛزا٠)ايٝٗٛد ٜعًُٕٛ ع٢ً طاع١ ٜٗٛٙ 
ٚايعسب ٜٛٝعٕٛ اهلل بأعُاهلِ ايؿاحل١ . أٟ بتٓفٝر ْاَٛع ٚغسٜع١ َٛض٢

 .َٔ خ٬ٍ تٓفٝر ٚؾاٜا غسٜع١ اإلض٬ّ

عٗد اجلدٜد قدّ ٚد١ٗ ْعس أخس٣ ٚاضتددّ َجاٍ نتب ايأسد يهٔ 
ْفع  ّ يهٞ ٜبني عد( ضٝدتٓا ٖادس ٚضٝدتٓا ضاز٠)ضٝدْا إبساِٖٝ شٚديت 

. أٚ إَها١ْٝ إزقا٤ اهلل بأعُايٓا ايؿاحل١، إذ إزقا٤ اهلل ٜهٕٛ باإلميإ
ِٔ ٔيٞ، ٝقٛٝيٛا": ٖهرا ْكسأ ََ َٕ َٜا  ٔيًٖػس٢َٜع١ٔ، اٞيُعُبٛٔد١ٖٜٔ إ٢ٜي٢ ايٗسُدٛع٢ ٔفٞ َتِسٜغُبٛ

ِِ َٕ ٜأٜيِطُت َُُعٛ ُ٘  ايٖػس٢َٜع١ٔ؟ ٔفٞ َدا٤َ ََا َتِط ٕٖ ٝنٔتَب ٜقِد ٜفإ٢ْٖ َِ ٜأ ٖٝٔ َٕ إ٢ِبَسا ُ٘ ٜنا  ٜي
٢ٕ َُا: اِبَٓا ُٖ َٔ ٜأَسُد َٔ َٚاٯَخُس اٞيَذاز١َٜٔ٢، َٔ َُِسٜأ٠ٔ َٔ َٖا. اٞيُشٖس٠ٔ اٞي ُٔ ٜأ  اٞيَذاز١َٜٔ٢، اِب
َٖا. اٞيَذَطٔد َسَطَب ُٚٔيَد ٜفٜكِد ُٔ َٜٚأ َُاَٟا اٞيُشٖس٠ٔ، اِب َِٛعٔد ٜفإ٢ِت ًٞ  اٞيَشٔكٜٝك١ٝ َٖٚٔرٙٔ .ٔي
َٗا ٟٙ ََِع٢ّٓ ٜي َِص٢ ٢ٕ. َز َٗاَتا ٢ٕ ٜف َُِسٜأَتا ٢ٕ اٞي ََُصا ٢ٔ إ٢ٜي٢ َتِس َِٗدِٜ ٍُ: َع ٖٚ  ََِؿَدُزُٙ اٜ٭



ٌُ ٌُ ٔضَٝٓا٤َ، َدَب َٔ َِٜذَع ِٛٝيٛٔدٜ َُ ُ٘ اٞي ٢ٍ ٔفٞ َتِشَت َُِصُٙ اٞيُعُبٛٔد١ٖٜٔ، َسا  .َٖاَدُس ََٚز
ًُٜٛٞل َٖاَدَس َٜٚيٞفٜع١ٝ ٢ٌ َع٢ًٜ ُت ٌُ اٞيَعَسٔب، ٔب٬ٜٔد ٔفٞ ٔضَٝٓا٤َ، َدَب َُٚج َِ َُٚت  ٝأُٚزَغًٔٝ

،١ٜٖٝ َٗا اٞيَشأي َٗا َََع ٜفإ٢ْٖ َٖا. اٞيُعُبٛٔد١ٖٜٔ ٔفٞ َبٓٔٝ َُِصُٙ ايٖجأْٞ، ٜأ ٌُ اي٤ٔتٞ اٞيُشٖس٠ٝ ٜفَس َُٚج  ُت
َِ ١ٜٖٜ٢ٚ ٝأُٚزَغًٔٝ َُا َٞ اي٤ٔتٞ ايٖط ََٗٓا ٖٔ َٗا اٞفَسٔسٞ$: ٝنٔتَب ٜقِد ُٜ٘فإ٢ْٖ. ٝأ  اٞيَعأقُس ٜأُٜٖت

ِٖٔتٔفٞ َتًُٔد، ٫ٜ اي٤ٔتٞ ِٛٔتٔو ٔبٜأِع٢ًٜ ا َٗا َؾ َُٖدُض، ٫ٜ اي٤ٔتٞ ٜأُٜٖت ٕٖ َتَت ٫َِٜٚد ٜ٭  ٜأ
ُِٗذَٛز٠ٔ َُ ِٔ َعَددٟا ٜأٞنَجُس اٞي ٫ِٜٚٔد َٔ َٗا اي٤ٔتٞ ٜأ ِْٚز ٜي َٖا# !َش ِِ، َٜٚأ َٗا ٜأُِْت ٠َٝٛ، ٜأٜٗ  اإل٢ِخ

٫ُِٜٚد َِٛعٔد، ٜفٜأ ٢ٍ َع٢ًٜ اٞي ِٔ،. إ٢ِضَشاَم ََٔجا َُا َٜٚئه َٕ ٜن َُأقٞ ٔفٞ ٜنا ِٛٝيُٛد اٞي َُ  اٞي
٢ُٗد اٞيَذَطٔد ٔبَشَطٔب ٜٛ ِٛٝيَٛد َِٜك َُ  َِٜشُدُخ ٜأِٜكٟا ٜفٜهَرٔيٜو ايٗسٚح٢، ٔبَشَطٔب اٞي

َٕ َُا. اٯ ٍُ ََاَذا إ٢ْٖ َٗا، اٞيَذاز١َٜٜ٢ اٞطُسٔد$ اٞئهَتاُب؟ َٜٝكٛ ٕٖ َٚاِبَٓ َٔ ٜ٭  ٫ٜ اٞيَذاز١َٜٔ٢ اِب
٢ٔ َََع َٜس٢ُخ ِٕ،# !اٞيُشٖس٠ٔ اِب َٗا إ٢َذ ٠َٝٛ، ٜأٜٗ ُٔ اإل٢ِخ ٫َِٜٚد ٜيِطَٓا َِْش ٌِ اٞيَذاز١َٜٔ٢، ٜأ  َب
٫ُِٜٚد  (.31-21: 4غ٬ط١ٝ ) ."اٞيُشٖس٠ٔ ٜأ

ضاز٠ ٚبني إضشام بٔ ( اجلاز١ٜ)فايتبأٜ بني إمساعٌٝ بٔ ٖادس 
ٜكدّ متج٬ٟٝ دلاشٜٟا يعدّ قدزتٓا ع٢ً ايٛؾٍٛ يًفسدٚع مبذسد ( احلس٠)

فع٢ً امل٪َٔ طبعٟا إٔ ٜعهظ يف ضًٛن٘ . طاع١ ايػسٜع١ ٚايعٌُ بٗا
ؾٛز٠ ٚاقش١ يفعٌ اإلميإ يف سٝات٘، يهٔ تًو ايؿٛز٠ يٝطت ٖٞ ضبب 

 .زقا٤ اهلل عٓ٘

ايعٗد اجلدٜد،  ناتبٚبُٝٓا سلٔ ْدزع تًو ايؿٛز٠ ٚاملجاٍ ايرٟ قدَ٘ 
يًبػس إ٫ بعد ( ْاَٛع َٛض٢)صلب إٔ ْترنس إٔ اهلل مل ٜعط ْاَٛض٘ 

ٚمل ٜعط يًبػس . عاّ َٔ َٛت ضٝدْا إبساِٖٝ ٚشٚدتٝ٘ 800سٛايٞ 



ٚيٓتأٌَ . ض١ٓ َٔ عؿس ضٝدْا إبساِٖٝ 2600ايكسإٓ إ٫ بعد سٛايٞ 
 : ايتايٞا٫خت٬فات اييت ٜكدَٗا يٓا ناتب ايعٗد اجلدٜد ممج١ً يف اجلدٍٚ 

متجٌ احلس١ٜ ( احلس٠)ضاز٠  1
  ؾازت بايٓع١ُ يًُ٪َٓنييتاي

 .باهلل

متجٌ ايعبٛد١ٜ ( ايعبد٠)ٖادس 
 .يًٓاَٛع ٚايػسا٥ع

إضشام ٖٛ ا٫بٔ ايػسعٞ  2
املٛعٛد ب٘ َٔ اهلل َٔ 

 .ايصٚد١ ايػسع١ٝ ضاز٠

إمساعٌٝ ٖٛ ا٫بٔ سطب اجلطد 
ٚسطب اقرتاح ضاز٠ ع٢ً شٚدٗا 

 . ٚيٝظ سطب ٚعد اهلل
ضاز٠ تسَص جلبٌ املسٜا ايرٟ  3

قدّ عًٝ٘ ضٝدْا إبساِٖٝ ابٓ٘ 
ٖٚٛ ْفظ اجلبٌ . نربٝش١

ايرٟ ؾًب عًٝ٘ املطٝح 
 .نفد١ٜ عٔ ايبػس

ٖادس تسَص جلبٌ ضٝٓا٤ سٝح تًك٢ 
 .ضٝدْا َٛض٢ ايٓاَٛع َٔ زب٘

يًشس١ٜ َٔ نشس٠ تسَص ضاز٠  4
ايٓاَٛع بايرب املُٓٛح َٔ 

 .اهلل

تسَص يعبٛد١ٜ ٖادس نعبد٠ 
 .اإلْطإ يًػسٜع١ ٚايٓاَٛع

ضاز٠ تسَص ٭ٚزغًِٝ  5
اْتعسٖا ايطُا١ٜٚ املد١ٜٓ اييت 
 .إبساِٖٝ اخلًٌٝ شٚدٗا

ٖادس تػري إىل اٚزغًِٝ ا٭زق١ٝ 
سٝح ايٝٗٛد ٚايفسٜطٕٝٛ ضلهُٕٛ 
بايػسا٥ع ٜٚعْٛٛٗا ا٭ٚي١ٜٛ، 
ٚسٝح مل ٜطتٛع أٌٖ تًو املد١ٜٓ 



إٔ ٜ٪َٓٛا باملطٝح نربٝش١ بطبب 
ٚنأّ يهٌ ايعسب . ذيو ايٓاَٛع

ميهٓٓا إٔ ْس٣ ٖادس زَصٟا ملد١ٜٓ 
َه١ سٝح نجريٕٚ ٫ ٜعسفٕٛ 

ِ املطٝح نربٝش١ بطبب تعايٝ
 .ايػسٜع١

امل٪َٕٓٛ احلكٝكٕٝٛ ِٖ  6
نإضشام ٜسثٕٛ ايٛعٛد 

ُٚعد بٗا  . إبساِٖٝا٭بد١ٜ اييت 
ٚايباب َاشاٍ َفتٛسٟا يهٌ 
ايػعٛب يإلْكُاّ يٛزاث١ 

 .ذيو ايعٗد

ايٝٗٛد اٯٕ ِٖ زَصٜٟا أ٫ٚد 
اجلطد إلبساِٖٝ ٚمبٓعٛز زٚسٞ 

ن٬ُٖا ضٝٛسدإ . ايعسب أٜكٟا
يف َٔ سكس٠ اهلل ٫ٚ أٌَ هلُا 

 .َرياخ إبساِٖٝ

ٚعدّ إَها١ْٝ إزقا٤ اهلل بأعُاٍ اإلْطإ َبدأ َتهسز يف ايعٗد      
١َٝ ، ز11ٚ-1: 5، ز١َٝٚ 28-9: 3ز١َٝٚ ، 20-19: 2ز١َٝٚ ) داجلدٜ
 .(10: 2ٜعكٛب ، 10-1: 2فطظ أ، 25-1: 5غ٬ط١ٝ ، 4: 10

ايٝٗٛد ) ٚ( ايعسب ْطٌ إمساعٌٝ)عٓؿس آخس صلُع ٖرٜٔ ايػعبني 
ٖٛ اخلتإ فشت٢ ايّٝٛ ميازع ايٝٗٛد ٚايعسب اخلتإ ( إضشامْطٌ 

 .ٝت٘ ايد١ٜٝٓ٭٫ٚدِٖ زمبا دٕٚ ٚعٞ ملسدع

فاهلل طًب اخلتإ َٔ ضٝدْا إبساِٖٝ ٚنٌ ايسداٍ َٔ أٌٖ بٝت٘ 
. نإع٬ٕ َادٟ ذلطٛع إٔ نٌ ْطً٘ ضٝشافغ ع٢ً ايعٗد َع اهلل



دِٖ ترنريٟا هلِ حبٝح تبك٢ تًو ايع١َ٬ يف أدطا(. 14-1: 17 تهٜٛٔاي)
 .نٞ ٜطًهٛا ب٬ يّٛ

تازطلٟٝا إٔ ايٝٗٛد مل ضلفعٛا غسٚط ايعٗد َع اهلل ٚزفكٛا َٚعسٚف 
 ٌٖ سفغ اهلل عٗدٙ ا٭بدٟ َع ْطٌ إبساِٖٝ؟: ٚايط٪اٍ اٯٕ ٖٛ. َطٝش٘

يف ْفظ ايّٝٛ ايرٟ أَس اهلل فٝ٘ باخلتإ اختنت ضٝدْا إبساِٖٝ ٚابٓ٘ 
ٚزمبا بعد عاّ َٔ (. 27-22: 17ٔ تهٜٛ)إمساعٌٝ ٚنٌ خداَ٘ ٚعُاي٘ 

تًو احلادث١ ٚيد ضٝدْا إضشام ٚاختنت بعد مثا١ْٝ أٜاّ َٔ ٬َٝدٙ 
 .نأٍٚ رلتنت َٔ ايٓطٌ املٛعٛد إلبساِٖٝ .(4: 21تهٜٛٔ )

ٚبعد فرت٠ قؿري٠ سسّ ضٝدْا إمساعٌٝ َٔ ايبكا٤ َع ٚايدٙ ٚطسد ٖٛ 
غسم ضهٔ سٝح ضهٔ ( 21: 21تهٜٛٔ )ٚأَ٘ ٚذٖبا إىل بس١ٜ فازإ 

 (.20-11: 16تهٜٛٔ )أخٝ٘ إضشام 

َٚٔ امل٪ند إٔ ضٝدْا إمساعٌٝ قد اختنت سطب أَس اهلل خلًًٝ٘ 
إبساِٖٝ، ذيو اخلتإ ايرٟ َاشاٍ َععِ ايعسب ٚاملطًُٕٛ ميازضْٛ٘ 
زمبا ب٬ َعسف١ يطبب٘ ٫ٚ َػصاٙ ايدٜين، ٚاضتُس ْطٌ إضشام ميازضْٛ٘ 

ض١ٓ  800عد زد يف تٛزا٠ َٛض٢ بأٜكٟا نذص٤ َٔ ْاَٛضِٗ ايدٜين ايرٟ ٚ
 .َٔ عٗد ضٝدْا إٜساِٖٝ

ذيو اخلتإ أٜكٟا ؾاز َدعا٠ سري٠ يًُطٝشٝني ا٭ٚا٥ٌ ايرٜٔ تطا٤يٛا 
َجٌ أ٫ٚد ( باإلميإ)ٌٖ َٔ ايكسٚزٟ إٔ طلتتٓٛا نأ٫ٚد إلبساِٖٝ 

 .أّ أْ٘ غري قسٚزٟ( باجلطد)إبساِٖٝ 



إ ست٢ ايّٝٛ نع١َ٬ ٚايػ٤ٞ احملصٕ إٔ ايٝٗٛد َاشايٛا ميازضٕٛ اخلت
َاد١ٜ إلتباعِٗ هلل ٚبٓٛتِٗ إلبساِٖٝ، ٚيهٔ زغِ تًو املُازض١ اجلطد١ٜ 

 .َا ٜهْٕٛٛ عٔ طسٜل ضٝدْا إبساِٖٝ ٚإمياْ٘اييت ميازضْٛٗا فِٗ أبعد 

فإٕ نإ ايٝٗٛد ْطٌ إضشام زفكٛا ضٝدْا عٝط٢، ٚبعض ايعسب 
ط٬ّ ايرٟ َٔ ٫ٜدزنٕٛ املٛاعٝد اييت قًٝت عٔ ْطٌ إبساِٖٝ عًٝ٘ اي

: تتبازى نٌ ا٭َِ ٚايػعٛب ٜعٗس ايط٪اٍ اهلاّ( ذيو ايٓطٌ)خ٬ي٘ 
ْعِ : اإلداب١ٌٖ أبك٢ اهلل عٗدٙ َٚٝجاق٘ ا٭بدٟ َع ْطٌ إبساِٖٝ أّ ايػاٙ؟ 

ففٞ نتاب ايعٗد اجلدٜد ْكسأ إٔ اخلتإ احلكٝكٞ ٖٛ ختإ ايكًب ٫ ختإ 
ٚيٝطٛا بايكسٚز٠ َٔ ( َ٪َٓني َجً٘)اجلطد ٚإٔ ٖٓاى أبٓا٤ إلبساِٖٝ 

فايب٠ٛٓ يطٝدْا إبساِٖٝ ٚا٫ْتطاب إيٝ٘ ٫ ٜهٕٛ بايب٠ٛٓ اجلطد١ٜ . ؾًب٘
 .(اإلميإ)فكط بٌ بايب٠ٛٓ احلكٝك١ٝ 

ٚيكد غسح احلٛازٟ بٛيظ ذيو ا٭َس يف زضاي١ إىل أٌٖ ز١َٝٚ َعًُٟا 
إٔ امل٪َٔ احلكٝكٞ يٝظ ٖٛ ابٔ إبساِٖٝ باجلطد ٫ٚ َٔ َازع اإلختتإ 

إبساِٖٝ بٌ اإلميإ احلكٝكٞ ٖٛ ايرٟ صلعٌ اإلْطإ ابٟٓا يطٝدْا نبين 
 .إبساِٖٝ ست٢ يٛ مل ٜهٔ َٔ ْطً٘ سطب اجلطد

قبٌ دل٤ٞ ضٝدْا عٝط٢ يًعامل ْب٘ أْبٝا٤ ايٝٗٛد غعبِٗ إىل إٔ ذيو 
يٝؿبح ابٟٓا إلبساِٖٝ بٌ ضلتاز إىل ختإ  إىل ختإ اجلطد٫ ايػعب ضلتاز 

ِِ ٝقًَٜف َٜٚأش٢ًٜٝٛا ٖسٚب،ٔيً اِخَتٔتُٓٛا: "ايكًب ِٟ) ٝقًٝٛٔبٝه ُٗٚسٚا ٜأ ِِ ٜط ِِ ُعٝكٜٛيٝه  َٚٝقًَٝٛبٝه
َِٝظ ِِ َٜٚي َِٝظ ٜفُتِشس٢َم ٜنَٓاز٣ ٜغَكٔبٞ ََٜتٜفٖذَس ٔي٤٬٦َ( ٜفٜكٞط ٜأِدَطاَدٝن ِٔ َٜٚي ََ 

َٖا، ُُٔد ِٔ ُِٜد ُِ َدٖسا٤ٔ َٔ َُأيٝه  (.4: 4إزَٝا ). "ايٚػٚسَٜس٠ٔ ٜأِع



؟ املكؿٛد اْ٘ "خبتإ ايكًب"ض٪اٍ عٔ َا ٖٛ املكؿٛد ٖٚٓا ٜجٛز 
ختإ ٫ ٜؿٓع٘ إْطإ بٝد بػس١ٜ ندتإ اجلطد، بٌ ٖٛ ختإ ٜتِ 

دطدٜٟا  باإلميإ يف قًب اإلْطإ ايرٟ زمبا ٫ ٜٓتطب يطٝدْا إبساِٖٝ
ْٚطٌ ٚيف ٖرا اخلتإ ايكًيب ٜؿري اإلْطإ ٚاسدٟا َٔ عا١ً٥ . ايبت١

ٚبسنات اهلل اييت يٓطٌ إبساِٖٝ ٜٚؿري ٚاسدٟا َع  إبساِٖٝ ٚي٘ نٌ َٛاعٝد
ٜٚؿري َكب٫ٟٛ َٚربزٟا أَاّ ( املطٝح)َٔ مشًتِٗ ايربن١ َٔ ْطٌ إبساِٖٝ 

 .اهلل بريو اإلميإ

 2000شلتِ دزاضتٓا ٖرٙ باإلغاز٠ يًربٝش١ ايتازطل١ٝ اييت سدثت َٔ 
دّ املطٝح ٚاييت ضلتفٌ بٗا نٌ َطًِ يف ايعٝد ايهبري سٝح قعاّ قبٌ 

ٚناْت . إبساِٖٝ اخلًٌٝ ابٓ٘ ذبٝش١ هلل ٚأخرٙ سٟٝا مبٛت اخلسٚف بد٫ٟ َٓ٘
يًربٝش١ اييت َٔ ْطٌ إبساِٖٝ ٚاييت قدَت ع٢ً ْفظ اجلبٌ زَصٟا ٚمنٛذدٟا 

يهٞ تتبازى بٗا نٌ ايػعٛب، ٖٚٞ ذبٝش١ املطٝح ابٔ إبساِٖٝ ايرٟ ؾًب 
مل تهفس عٔ تًو ايربٝش١ اييت (. نابٔ إلبساِٖٝ)نفدا٤ عٔ نٌ َ٪َٔ 

خ١ٝٛ ٚاسد٠ يػدـ ٚاسد بٌ نفست عٔ نٌ خٛاٜا امل٪َٓني بتًو 
 .ايتكد١َ عِٓٗ

أ٫ٚد ضٝدْا إبساِٖٝ ٚخًفا٩ٙ دٜٟٓٝا بعد َٔ بربٝش١ املطٝح ِٖ  فامل٪َٕٓٛ
 .إٔ أسلسف أ٫ٚدٙ باجلطد عٔ إميإ أبِٝٗ

يتذد إٔ اإلميإ باملطٝح ٜٗب اإلْطإ  (25-9: 4زَٚٝ٘ )اقسأ ايٓـ 
 . ايربن١ ا٭بد١ٜ اييت يٓطٌ إبساِٖٝ



ِٖ"عٔ ضٝدْا إبساِٖٝ إْ٘ ٜكٍٛ  ُِ َتًٜك٢٤ ُث ٖٝٔ ١ََٜ إ٢ِبَسا ٢ٕ َع٬ٜ ًٞٔبٚس َخِتُٟا اٞئدَتا  ٔي
٢ٌ ٢ٕ اٞيَشأؾ َٕ اي٤ٔرٟ ٔباإل٢مَيا ُ٘ ٜنا َٛ ٜي ُٖ َٚ ٍَ َِٝس ََاَشا ٣ٕ، ٜغ ِٞ ََِدُتٛ َٕ ٔيٜه  ٜأبٟا َٜٝهٛ

ُٔٝع٢ َٔ ٔيَذ َٕ اي٤ٔرٜ َُٛٓٔ ٪ُِٜ ِٔ ِٝس٢ َٔ ْٛٔنَي ٜغ َُِدُت ِِ اٞئبٗس ٜفُِٝشَطَب اٞي ُٗ ز١َٝٚ " )ٜأِٜكٟا ٜي
4 :11.) 

يًٝٗٛد  فكطأبٟا ٚاجلص٤ ايتايٞ ٜٛقح إٔ إبساِٖٝ عًٝ٘ ايط٬ّ يٝظ 
، بٌ ٖٛ أب يهٌ َٔ (ذزٜت٘ باجلطد)املدتْٛني ٫ٚ يًعسب أبٓا٤ إمساعٌٝ 

ْٛٔنَي َٜٚأبٟا"ٜطًو يف ْفظ اإلميإ  َُِدُت ًٞ َٔ ٔي ُِٝطٛا اي٤ٔرٜ ِٔ ٜي َٔ ٢ٌ ِٖ ٢ٕ ٜأ  اٞئدَتا
٢ٌ ََٚسِطُب َٔ َب َٕ اي٤ٔرٜ ٢ٜٛ ٔفٞ َٜٔطرُيٚ ٢ٕ ُخ َٕ اي٤ٔرٟ اإل٢مَيا َِ ٜ٭ٔبَٝٓا ٜنا ٖٝٔ  إ٢ِبَسا

ََٚٛ ُِٝس َبِعُد ُٖ ٣ٕ ٜغ اإلميإ املكؿٛد ٖٛ ْفظ (. 12: 4ز١َٝٚ ) ."ََِدُتٛ
اإلميإ ايرٟ نإ يد٣ اخلًٌٝ قبٌ إٔ طلتنت ٭ٕ ٚعد اهلل ي٘ نإ يف ذيو 

َِٝظ " ايٛقت ٫ٚ ٜستبط ايٛعد باخلتإ َٕ ايٖػس٢َٜع١ٔ ٜأَضاع٢ َع٢ًٜ ٜفًٜ َِٛعُد ٜنا  اٞي
،َِ ٖٝٔ ِٚ إل٢ِبَسا ٘ٔ، ٜأ ِٕ ٔيَِٓطًٔ َٕ ٔبٜأ ٢ِ، َٚاز٢ثٟا َٜٝهٛ ًَٞعاٜي َُا ٔي  اي٤ٔرٟ اٞئبٚس ٜأَضاع٢ َع٢ًٜ َٚإ٢ْٖ
٢ٕ  (.13: 4ز١َٝٚ ) ."ٔباإل٢مَيا

 ٕ غسٜع١ ْٚاَٛع َٛض٢ ٚغسٜع١ اهللأصلب إٔ ْكع دا٥ُٟا يف سطبآْا 
ٚا٭َس ايٛسٝد ايرٟ . يف ايكسإٓ مل ٜهْٛا َعسٚفني يف عٗد ضٝدْا إبساِٖٝ

نإ صلب عًٝ٘ إٔ ٜكّٛ ب٘ يٝؿري بازٟا أَاّ اهلل ٖٛ إٔ طلتنت ٖٛ ٚنٌ ذنس 
ٚبعد ذيو ٚزد يف ايٓاَٛع ٚايػسا٥ع ايعدٜد َٔ ا٭ٚاَس . ٌٖ بٝت٘أَٔ 

ع ٚؾاٜا اهلل ب٬ عرز ّٜٛ احلطاب إٕ مل ٜتبٚايٓٛاٖٞ مما صلعٌ اإلْطإ 
ذبت سهِ ْاَٛع فبُذ٤ٞ عؿس ايػسٜع١ أؾبح نٌ ايبػس . حبرافريٖا

فبٛدٛد . ٚغسٜع١ اهلل َٚٔ طلايفٗا فُؿريٙ ايعراب املكِٝ يف دِٗٓ



يٛ تعداٖا ٜهٕٛ  ايٓاَٛع ٚايػسٜع١ عسف اإلْطإ احلدٚد ايسبا١ْٝ اييت
 ٚاقعٟا ذبت سهِ ايعكاب، ٭ْ٘ قبٌ تًو ايػسا٥ع مل ٜهٔ ٜعسف تًو

يًد١ٝٛ اإلْطإ ٚايٓاَٛع اتكشت َعسف١ فبايػسٜع١ ٚبايتايٞ . احلدٚد
"ُٔ ُِ ََِْٚش ٕٖ َِْعًٜ ٌٖ ٜأ ُ٘ ََا ٝن َُا ايٖػس٢َٜع١ٝ َتٝكٛٝي ٘ٔ ُتَدأطُب إ٢ْٖ َٔ ٔب ِِ اي٤ٔرٜ  َتِشَت ُٖ

ِٞ ايٖػس٢َٜع١ٔ، ٌٗ َُٜطٖد ٔيٜه ٣ِ ٝن ُِ ََٜٜٚكَع ٜف ُ٘ اٞيَعاٜي ١َْٕٛ َتِشَت ٝن٥ً َٔ َدُِٜٓ ٕٖ. اهلٔل َٔ  ٜفإ٢
َٔ ٜأَسدٟا ُ٘ ََٜتَبٖسُز ٫ٜ اٞيَبَػس٢ َٔ ََ ََا ٢ٍ ٜأ َُا ًَٛٞٝٛب١ٔ ٔباٜ٭ِع َُ ٕٖ إ٢ِذ. ايٖػس٢َٜع١ٔ ٔفٞ اٞي  إ٢

َٞ ايٖػس٢َٜع١ٜ َٗاز٢ ٖٔ ١ٔ٦َٝٔٛ إل٢ٞظ ٚعٔ ّٜٛ احلطاب (. 20-19: 3ز١َٝٚ ) ."اٞيَد
ِٖ" ٜكٍٛ ََٝض َعٔعُٟٝا َعِسغٟا َزٜأُِٜت ُث َُا٤ُ ََٖسَبٔت ٜأِب ِٔ َٚاٜ٭ِزُض ايٖط ََا٢ّ َٔ  ٜأ

٘ٔ، اٞيَذأيظ٢ ِٝ ِِ َعًٜ َُا َِٜبَل ٜفًٜ ُٗ ْٕ ٜي َٛاَت، ََٚزٜأُِٜت. ََٜها َِ  َٚٔؾَػازٟا، ٔنَبازٟا اٜ٭
َّ َٚأقٔفنَي ِٖ اٞيٝهُتُب، َٚٝفٔتَشٔت. اٞيَعِسؽ٢ ٝقٖدا َٛ آَخُس ٔنَتاْب ٝفٔتَح ُث ُٖ ٌٗ  اٞيَشَٝا٠ٔ، ٔضٔذ

َٔ َٛاُتاٜ٭ َٚٔدٜ َٛ ََا ٔبَشَطٔب َِ ُٖ ْٕ ٖٚ ٌٗ اٞيٝهُتٔب، ٔتًٜٞو ٔفٞ ََُد  َسَطَب َٚأسٕد ٝن
ٔ٘ َُأي َِ. ٜأِع ِٔ اٞيَبِشُس ََٚض٤ً ََ ٔ٘ َٔ ٔفٝ َٛأت، َٔ َِ َِ اٜ٭ ُِٛت ََٚض٤ً َُ ١َٜٝ٢ٚ اٞي َٖا َِٛت٢ َٚ َُ  اٞي

َٛاَت َِ َٔ اٜ٭ َُا، اي٤ٔرٜ ٢ٗ َِ ٔفٝ ٌٚ َع٢ًٜ َُٚسٔه ٘ٔ ٔبَشَطٔب َٚأسٕد ٝن َُأي  َٚٝطس٢َح. ٜأِع
ُِٛت َُ ١َٜٝ٢ٚ اٞي َٖا َِٛت٢ َٚ َُ َِٝس٠ٔ ٔفٞ اٞي َٛ اي٤ٔرٟ ايٖٓاز٢، ُبَش ُِٛت ُٖ َُ ٌٗ. ايٖجأْٞ اٞي ِٔ َٚٝن ََ 

ِِ َِٛدٔد ٜي ُٜ ُ٘ ُُ ٌٚ ٔفٞ ََٞهُتٛبٟا اِض َِٝس٠ٔ ٔفٞ ٝطس٢َح اٞيَشَٝا٠ٔ ٔضٔذ نتاب " )!ايٖٓاز٢ ُبَش
 (.15-11: 20ايس٩ٜا 

يهٔ ٜايًدطاز٠ فايٝٗٛد أ٫ٚد إضشام ايرٜٔ هلِ ايٓاَٛع ٚايعسب 
أ٫ٚد إمساعٌٝ ايرٜٔ هلِ ايػسٜع١، ن٬ُٖا ٚاقعإ ذبت سهِ اإلدا١ْ 

ذبت ( نٌ ايبػس)فاجلُٝع  . بعض أٚ نٌ غسا٥ع اهللبطبب ايتكؿري يف 
َٚا بايو . سهِ اإلدا١ْ أَاّ ذله١ُ ايعدٍ اإلهل١ٝ بٓا٤ ع٢ً غساثع٘



فهٝف . ٚيٝطٛا عسبٟا إْ٘ َؿري أضٛأ َٔ نًُٝٗا يٝطٛا ٜٗٛدٟامبؿري َٔ 
 .ضٝتربزٕٚ أَاّ اهلل

ِٛ" ايعٗد اجلدٜد ٜكدّ يٓا احلٌ َٕ ٜفًٜ ٌُ ٜنا ِٖ ِِ ايٖػس٢َٜع١ٔ ٜأ  اإل٢ِزٔخ، ٜأِؾَشاُب ُٖ
ُٕ ٜيَؿاَز ١ٕٖٝ ٔب٬ٜ اإل٢مَيا َِٛعُد َُْٚٔكَض ٜفأعًٔ ٕٖ. اٞي َُا ايٖػس٢َٜع١ٜ ٜ٭ ِٓٔتُر إ٢ْٖ  اٞيَػَكَب؛ ُت
٫ِٜٛ َُا ايٖػس٢َٜع١ٝ ٜفًٜ ََٗسٔت ٜي َُُداٜيٜف١ٝ ٜظ ٕٖ ٔيَرٔيٜو،(. "15-14: 4ز١َٝٚ ) ."اٞي  ٜفإ٢

َِٛعَد َٛ اٞي ٢ٕ ٜأَضاع٢ َع٢ًٜ ُٖ َٕ اإل٢مَيا ١َُٔ، ٔبَشَطٔب ٔيَٝٝهٛ ِٕ ٔبٜكِؿٔد ايِٓٚع َٕ ٜأ  َٜٝهٛ
ُُْٟٛا ٢ٌ ََِك ٘ٔ ٔيًِٖٓط َِٝظ: ٝنًِّ ٢ٌ ٜي ِٖ ِِ، ايٖػس٢َٜع١ٔ ٜ٭ ُٖ ٌِ َِٚسَد ٢ٌ ٜأِٜكٟا َب ِٖ ٢ٕ ٜ٭  اإل٢مَيا

َٕ اي٤ٔرٟ َِ ٜنا ٖٝٔ ُ٘. إل٢ِبَسا ُٔٝعٟا، ٜيَٓا ٜأْب ٜفإ٢ْٖ َُا َد  ٜأبٟا َدَعًُٞتٜو إ٢ْٚٞ$: ٝنٔتَب ٜقِد ٜن
٣ِ ََ ُ٘. )#ٜنٔجرَي٠ٕ ٝ٭ ٘ٔ اي٤ٔرٟ اهلٔل َْٜعس٢ ٔفٞ( ٜيَٓا ٜأْب إ٢ْٖ َٔ، ٔب ََ َِٛت٢ ُِٜشٝٔٞ َٚاي٤ٔرٟ آ َُ  اٞي

ُُٛدٛٔد إ٢ٜي٢ ََِٜٚطَتِدٔعٞ َٕ ََا اٞي َِٝس ٜنا ُِٛدٕٛد ٜغ (. 17-16: 4ز١َٝٚ ) ."ََ
ضٝتبازى ايٝٗٛد ( املطٝح)فٛعد اهلل يطٝدْا إبساِٖٝ إٔ َٔ خ٬ٍ ْطً٘ 

 (.غري ايٝٗٛد)=ٚنٌ ايػعٛب ا٭خس٣ 

ايعٝد ايسٚس١ٝ  ذيونٌ َطًِ ضلتفٌ بايعٝد ايهبري ٜفهس يف َعاْٞ 
ٚاإلميا١ْٝ يربٝش١ دبٌ املسٜا ٚايربح ايععِٝ ايرٟ فد٣ ضٝدْا إضشام، 
ٚنٌ غدـ غري َطًِ ٜسٜد إٔ ٜتبع ١ًَ أبٛ اإلميإ اخلًٌٝ إبساِٖٝ صلب 

َِ إ٢ِذ "إٔ ضلكل ايسدا٤ ٚا٭ٌَ ايرٟ تًٛع إيٝ٘ ضٝدْا ٚضٝد امل٪َٓني   َزٞغ
ٜٛاع٢ ََ ٜفٔبايٖسَدا٤ٔ ايٖسَدا٤ٔ، أِْك ُِ َٔآ ٖٝٔ ُ٘ إ٢ِبَسا ٣ِ ٜأبٟا َضَٝٔؿرُي ٔبأْٜٖ ََ ٚيٝظ أ١َ ) ٝ٭
َُا َٚٞفكٟا ٜنٔجرَي٠ٕ،( ٚاسد٠ ٌَ ٔي ُ٘ ٔقٝ َٗٔرٙٔ$: ٜي ُٕ اٞيٜهِجَس٠ٔ ٔب ِِ. #َِْطًٜٝو َضَٝٝهٛ  َٜٚي

٢ٕ ٔفٞ َِٜكُعِف َِٛت ٜأِدَزٜى ٔسنَي اإل٢مَيا ٘ٔ َدَطَدٙٔ، ََ ِْٔٛ ٖٔ ٜقاَزَب ٔيٜه ١ٔ٦َُٔ، ٔض  اٞي
َِٛت ََ َٚ َِ ٘ٔ َزٔس َِٚدٔت ِِ ٜأِٜكٟا؛ َضاَز٠ٜ َش ِٔ اهلٔل َِٚعٔد ٔفٞ َُٜػٞو َٜٚي ٣ٕ، َعَد٢ّ َع  إ٢مَيا



ٌِ ٢ٕ ٔفٞ ََٚدَد َب ٠ٟٖٛ، اإل٢مَيا ٢ٜٛ ٝق َُِذَد ٜفٜأِع ٘ٔ اٞي َُاَٟا اٞقَتََٓع َٚإ٢ٔذ. ٔيً ٕٖ َت  ََٚعَدُٙ ََا ٔبٜأ
٘ٔ اهلٝل َٛ ٔب ِٕ ٜقأدْز ُٖ ُ٘؛ ٜأ ََٗرا َٜٞفَعًٜ ُ٘ ُسٔطَب ٜأِٜكٟا ٜفًٔ : 4ز١َٝٚ ) ."ٔبٓسٟا ذٔيٜو ٜي
18-22.) 

 :إبساِٖٝ خًٌٝ اهلل: 12
بعض احلدٜح عٔ ايؿداق١ بني ضٝدْا  ذنسْا يف ايفكسات ايطابك١

ٚيف ايتٛزا٠ ٚايعٗد اجلدٜد ٜبك٢ ضٝدْا إبساِٖٝ . إبساِٖٝ ٚاملٛىل دٌ د٬ي٘
َِ: "ٖٛ ايٛسٝد ايرٟ أطًل عًٝ٘ يكب خًٌٝ أٚ ؾدٜل اهلل ٖٝٔ " َخًًٔٝٔٞ، إ٢ِبَسا

َِ(. "8: 41إغعٝا٤ ) ٖٝٔ َٔ$"(. 7: 20أخباز ا٭ٜاّ ايجاْٞ " )َخًًٜٔٝٔو إ٢ِبَسا ََ  آ
ُِ ٖٝٔ ُ٘ ٜفُشٔطَب ٔباهلٔل، إ٢ِبَسا ُ٘ َسٖت٢ ،#ٔبٓسٟا َذٔيٜو ٜي َٞ إ٢ْٖ ٌَ$ ُدٔع ٜعكٛب ". )#اهلٔل َخًٔٝ

2 :23.) 

يٝبدأ َٔ خ٬ي٘ فإبساِٖٝ خًٌٝ اهلل ٖٛ ايسدٌ ايرٟ إؾٛفاٙ املٛىل 
فُٔ خ٬ٍ ضٝدْا إبساِٖٝ . تدبري ايٓذا٠ ٚايفدا٤ بايربح اإلهلٞ ايععِٝ

 . ٚؾًت ايربن١ يهٌ ا٭َِ بٛاض١ٛ ايربح اإلهلٞ ايععِٝ ْٚطً٘

ٍَ: "ٚقد أند املٛىل اؾٛفا١٥ يعبدٙ إبساِٖٝ بايكٍٛ ُِ$: ايٖسٗب ٜفٜكا ِٔ ٜأٜأٞنُت  َع
َِ ٖٝٔ ُ٘؟ أَْٜا ََا إ٢ِبَسا َُِٚإ٢ ٜفأعًٝ ٖٝٔ ِٕ ٫ُٜبٖد ِبَسا ١َٟٖ ُِٜؿٔبَح ٜأ ١ٟٖٜ٢ٛ، ٜنٔبرَي٠ٟ ٝأ ٘ٔ َٜٚق  َٚٔب
ُٔٝعٟا، اٜ٭ِزض٢ ُغُعُٛب َتَتَباَزٝى ُ٘ ٜقٔد ٭ْٜٖٓٔٞ َد َٞ اِخَتِسُت ِٛٔؾ ُٝ ٘ٔ ٔي ٌَ َبٓٔٝ ِٖ ٘ٔ َٜٚأ ِٝٔت  َب

ِٔ ِٞ َبِعٔدٙٔ َٔ ًَٔٔنَي ايٖسٚب، ٜطس٢َٜل َِٜشٜفٝعٛا ٜن ٍَ، اٞئبٖس َعا ِٓٔذَص َسٖت٢ َٚاٞيَعِد  ايٖسٗب ُٜ
٘ٔ ََٚعَد ََا َِ ٔب ٖٝٔ  (.19-17: 18تهٜٛٔ ) ."#إ٢ِبَسا

ٚزغِ اختٝاز اهلل يطٝدْا إبساِٖٝ نأب يًُ٪َٓني مجٝعٟا إ٫ أْ٘ ٜفتح 
ايباب يهٌ َٔ ٜ٪َٔ يٝؿري َٔ أبٓا٤ إبساِٖٝ يف اإلميإ فكد ٚزد يف ايعٗد 



َُٔطٝح٢ َُٜطَٛع َزٚبَٓا ٜأُبٛ اهلٝل، َتَباَزٜى: "اجلدٜد ٌٚ َباَزٜنَٓا اي٤ٔرٟ اٞي  ُزٚٔس١ٕٖٝ َبَسٜن١ٕ ٔبٝه
٢ٔ ٔفٞ ََأن ١ٖٜٔ٢ٚ اٜ٭ َُا َُا. ايٖط َٕ ٜن ٘ٔ اِخَتازََْا ٜقٔد ٜنا ٌَ ٔفٝ ٢ِ، َتٞأٔضٝظ٢ ٜقِب  اٞيَعاٜي

َٕ ٣ّ ٔب٬ٜ ٔقٚدٜٔطنَي ٔيَٓٝهٛ ِٛ ُ٘ ٜي ََ ََا ََُشٖب١ٔ ٔفٞ ٜفَعََٖٝٓٓا َضَبَل إ٢ِذ. ٜأ َٖٝت اٞي ُ٘ ٜأِبَٓا٤ّ ٔدرََْأي  ٜي
َُٝطَٛع َُٔطٝح٢ ٔب َٛأفْل ََٚذٔيٜو. اٞي ًٜٞكِؿٔد َُ ٘ٔ ُضٖسِت اي٤ٔرٟ ٔي ُ٘، ٔب  ٔبَػَسض٢  ََٔػ٦َُٝت

٘ٔ ََِذٔد ََِدح٢ َُٔت َٗا اي٤ٔتٞ ِْٔع ٜٛاَْا ٔب ٠َٟٛ ٜأِع ٘ٔ ُسٞع َُِشُبٛٔب ٔفٞ ٜيَدِٜ ٘ٔ :اٞي ٘ٔ ٜيَٓا ٜفٔفٝ َٔ  ٔبَد
ِٟ اٞئفَدا٤ُ، ُٕ ٜأ ٜٛاَٜا؛ ٝغٞفَسا ٘ٔ ٔغ٢َٓ ٔبَشَطٔب اٞيَد َُٔت َٗا اي٤ٔتٞ ِْٔع َِٝٓا َتٔفُٝض َدَعًٜ  َعًٜ

ٌٚ ََِؿُشَٛب١ٟ ١َُٕ ٔبٝه ٣ِ ٔسٞه ِٗ ٘ٔ ٔضٖس ٜيَٓا ٜنَػَف إ٢ِذ. َٜٚف ٘ٔ ٔبَشَطٔب ََٔػ٦َٝٔت  اي٤ٔتٞ ََِسَقأت
َٖا ٘ٔ ٔفٞ ٜقَؿَد       (.9-3: 1ايسضاي١ إىل أٌٖ أفطظ ) ."َْٞفٔط

٬ْسغ إٔ نٌ تًو ايٛعٛد ٚاٯٜات بدٕٚ غسسٗا ٚتفطريٖا يف ق٤ٛ 
فُا َع٢ٓ إٔ تتبازى نٌ . ايعٗد اجلدٜد تؿبح غري َف١َٛٗ ٭ٟ ٜٗٛدٟ

ٖرا ايط٪اٍ نإ َٚاشاٍ ب٬ إداب١ ٚاقش١ ا٭َِ بٛاض١ٛ ْطٌ إبساِٖٝ؟ 
يد٣ ايٝٗٛدٟ ايرٟ ٜسفض ايعٗد اجلدٜد، أَا بايٓطب١ يًُطًِ ايرٟ يف 

فٗٛ يدٜ٘ فِٗ أٚضع ( ايسمحٔ ايسسِٝ)ضٛز٠ َٔ نتاب٘ ٜكسأ عٔ بدا١ٜ نٌ 
 .عٔ زمح١ اهلل اييت ٚضعت ايعاملني ٚمشًت نٌ ا٭َِ ٚيٝظ فكط ايٝٗٛد

هلل ( أؾدقا٤ أٚ خ٬ْٟا)إٕ امل٪َٓني ايرٜٔ ْايٛا زمح١ اهلل مل ٜعٛدٚا فكط 
بٌ ؾاز نٌ َِٓٗ ٚاسد َٔ عٝاٍ اهلل أ٣ ٚاسدٟا َٔ ا٭ضس٠ ايهبري٠ اييت 

 يهٌ ٚؾاز اهلل ابٟا يتًو ا٭ضس٠ ٚؾاز املطٝح أخٟا ٜسأضٗا اهلل دٌ د٬ي٘ 
ٖٚرا َا صلب إٔ سلدخ ب٘ أ٫ٚدْا ٚعا٬٥تٓا ٚسلٔ  .تًو ا٭ضس٠ َ٪َٔ يف

 .سلتفٌ ضٜٟٛا بايعٝد ايهبري عٝد ايتكش١ٝ ٚايفدا٤
   



 :ضٝدْا إبساِٖٝ سٓٝفٟا: 13
ٚنُا ٖٛ . نتاب املٛىل عص ٚدٌ ٜؿف ضٝدْا إبساِٖٝ بأْ٘ َطًِ ٚسٓٝف
. َع٘ آخس َعسٚف فه١ًُ سٓٝف تػري إىل نٌ َٛسد باهلل ٫ٜٚػسى

يت عبدٖا قَٛ٘ ٚعٓدَا ازذبٌ إىل يفطٝدْا إبساِٖٝ زفض عباد٠ ا٭ٚثإ ا
ا٭ٚثإ َٚععُِٗ ٜتكسبٕٛ ٠ بعبادناْت تًو ا٭زض ممً٪٠ نٓعإ أزض 

٫ٚ غو إٔ ضٝدْا إبساِٖٝ . يتًو ايٛثإ بتكدِٜ أ٫ٚدِٖ نربا٥ح بػس١ٜ
محد زب٘ أْ٘ ٖداٙ يًشل يه٬ٝ ميازع تًو ايعبادات ٫ٚ ٜكدّ ايربا٥ح 

ٜعٗس إميإ ضٝدْا إبساِٖٝ يف طاعت٘ هلل ب٬ أض١ً٦ ٫ٚ يريو . ايبػس١ٜ
بدٚ يف ظاٖس٠ غسٜبٟا ٖٚٛ تكدِٜ َٓاقػ١ ٫ٚ ترَس عٓدَا طًب َٓ٘ طًبٟا ٜ

 .سٓٝف ٚ ابٓ٘، يهٔ امل٪َٔ ايععِٝ بسب٘ ضازع طا٥عٟا إذ ٖٛ َطًِ هلل

ٖرٙ ايٛاع١ ناْت ؾف١ َٛدٛد٠ يف ضٝدْا إبساِٖٝ َٔ ّٜٛ أَسٙ زب٘ إٔ 
فأطاع ب٬ . ٜػادز قَٛ٘ إىل أزض أخس٣ ٜطهٓٗا ٚضط قّٛ ٫ طلافٕٛ اهلل

بب ِ ٭َس املٛىل عص ٚدٌ ُٖا ضٖرٙ ايٛاع١ ٚايتطًٝ. دلا١ًَ أٚ ترَس
ٖرا ٖٛ . َٚطتشكٟا إٔ ٜهٕٛ خ٬ًٟٝ يًسمحٔ أٟ أستطب٘ بازٟا( بسزٙ)إٔ اهلل 

َطت٣ٛ اإلميإ املًٛٛب َٔ نٌ َٓا يهٞ سلطب أ٫ٚدٟا إلبساِٖٝ يف 
 .اإلميإ

فهُا زأٜٓا فايٛسٜل أَآَا َفتٛح يهٌ ٚاسد يٝؿري ٫ فكط خ٬ًٟٝ هلل 
اهلل، فسٚح اهلل ٜؿٓع تػٝريٟا يف سٝا٠ نٌ َٔ ٜطًِ بٌ ٚاسدٟا َٔ أٌٖ بٝت 

هلل ٚصلعً٘ خًٝك١ ددٜد٠ َٛٝع١ يًُٛىل ٚممً٪٠ سبٟا ٚخريٟا يباقٞ ايبػس، 
 .تعػل ٫َٖٛا ٚؾاْعٗا ٚباز٥ٗا ٖٚٛ اهلل



ٚقد أند ضٝدْا عٝط٢ عًٝ٘ ض٬ّ اهلل تًو احلكٝك١ أٟ تػٝري ْفظ امل٪َٔ 
َُا": اخً٘ فكاٍإىل طبٝع١ خري٠ فٝاق١ بعٌُ زٚح اهلل د ٍَ َٜٚن  اٞئهَتاُب، ٜقا

ِٔ َُ َٔ ٜف ََ ِٔ َتِذس٢ٟ ٔبٞ آ َٔ ٔ٘ َٗاُز َدأخًٔ ٣ٓٞ ََا٤ٕ ٜأِْ ٍَ. #َس ٢ٔ ََٖرا َُٜطُٛع ٜقا  ايٗسٚح٢ َع
َٕ اي٤ٔرٟ اٞيٝكُدع٢ َٕ ٜنا َُٛٓٔ ٪ُُِ ٘ٔ اٞي ُ٘ ٔب َْٛ ِِ. َضَٝٞكَبًٝ ٢ٔ َٜٚي َٞ ٜقِد ايٗسُٚح َٜٝه ٔٛ  َبِعُد ٝأِع

ٖٕ ِِ َُٜطَٛع ٜ٭ ِٔ ٜي َُٖذَد ٜقِد َٜٝه  (. 39-38: 7ٜٛسٓا ) ."َبِعُد َت

عٝط٢ ٜجل أْ٘ ضٝدْا فهٌ َ٪َٔ ْاٍ بسن١ ايفدا٤ َٔ اهلل بربٝش١ 
ضٝذتاش ّٜٛ ايعكاب ذبت َع١ً ايربح ايععِٝ ايرٟ ؾاز يهٌ ا٭َِ، 

غهس اهلل ع٢ً فدا٤ فعٓدَا ذبتفٌ بفدا٤ ضٝدْا إضشل عًٝٓا إٔ ْترنس 
 .ضٝدْا عٝط٢ ٭ْفطٓا

ِِ اِدَعًٝٛا ٔيَرٔيٜو: "ٚيف ختاّ ٖرٙ ايدزاض١ يٓتفهس يف ايٓـ ايتايٞ َٖاَْٝه  ٜأِذ
١َٟٗ َٝك٤ٝعٛا، َدا٥ُٟٔا، ََُتَٓٚب ِِ ََٚعِّٝكٛا ََٚت ُ٘ َزَدا٤َٝن ١َُٔ َع٢ًٜ ٝن٤ً ُٕ اي٤ٔتٞ ايِٓٚع ِٔ َضَتٝهٛ َٔ 

ِِ ََا َْٔؿٝٔبٝه َُٔطُٝح َُٜطُٛع َُٜعُٛد ٔعَِٓد ٖٔسٟا اٞي َُِذٔدٙٔ ٜظا َُا! ٔب ِِ َٚٔب ِِ أْٜٖٝه ٫ِٜٚدٟا ٔؾِسُت  ٜأ
ٔ٘ ٛٔٝٔعنَي ٔيً َُ ،ُ٘ َٛأت ََُذاَزا٠ٔ إ٢ٜي٢ َتُعُٛدٚا ٜف٬ٜ ٜي َٗ ُٛٔس ٜناَِْت اي٤ٔتٞ ايٖػ ِٝ  ُتَط

ِِ ِٝٝه ِِ ٜأٜٖا٢ّ ٔفٞ َضأبكٟا َعًٜ ًِٗٔٝه َُا. َد ٌٚ ٔفٞ َُٜكٖدضٟا ُضًٝٛنٟا اِضًٝٝهٛا َٚإ٢ْٖ َِس٣، ٝن  ٜأ
َٔ ِِ، اي٤ٔرٟ ٔباٞيٝكٗدٚع٢ َُٞكَتٔدٜ ُ٘ َدَعاٝن ُْٛٛا$: ٝنٔتَب ٜقِد ٭ْٜٖ  أَْٜا ٭ْٜٚٞ ٔقٚدٜٔطنَي، ٝن
ََا# !ٝقٗدْٚع َٚ ِِ َُِت َٕ ُد ِِ، ٜأبٟا ٔباهلٔل َتِعَتس٢ٝفٛ َٛ ٜيٝه ُٖ َٚ ُِ ٌٚ َع٢ًٜ َِٜشٝه ٣ٕ ٝن  إ٢َِْطا
٘ٔ َسَطَب َُأي َٕ ٜأِع ٘ٔ ٔفٞ ٜفاِضًٝٝهٛا أِْشَٝاش٣، ُدٚ ُِ َُٖد٠ٜ َََداٜفٔت ََٔتٝه َُُ٪ق٤َت١ٔ إ٢ٜقا  اٞي

ُُٛا. اٜ٭ِزض٢ َع٢ًٜ ُ٘ َٚاِعًٜ ِِ اٞئفِد١َٜٜ َدٜفَع ٜقِد أْٜٖ ِٔ ٔيَُٝشٚسَزٝن ُِ ٔضرَي٠ٔ َٔ  َسَٝأتٝه
َٖا اي٤ٔتٞ اٞيَبأط١ًٜٔ ُُٛ ِٔ ٔبايٖتٞكًٔٝٔد ٜأَخِرُت ِِ َع َٖٔرٙٔ. آَبا٥ٔٝه ِِ اٞئفِد١َٜٝ َٚ ِٔ ٜي ٦ِٟٝا َتٝه  َغ

٢ٚ ٜناٞئفٖك١ٔ ٜفأْٟٝا َٖٔب، ٜأ ٌِ ايٖر ُٟٔٝٓا، َدَٟا ٜناَِْت َب َّ َث َُٔطٝح٢، َد ٢ٌ َذٔيٜو اٞي َُ  اٞيَش



ٖٔس٢ ٤ٛا َِٝظ اي٤ٔرٟ اي ٘ٔ ٜي ِْٝب ٔفٝ َََع! دََْْظ ٫َٜٚ َع َٚ ٖٕ َٕ اهلٜل ٜأ َٔ ٜقِد ٜنا َُٔطَٝح َعٖٝ  اٞي
ََٗرا ٌَ اٞيَػَسض٢ ٔي ٢ِ، َتٞأٔضٝظ٢ ٜقِب َٛ اٞيَعاٜي ُٗ ِِ ٜف ُ٘ ٜي ِٓ ٢ٔ ََٖرا ٔفٞ إ٤٫٢ ُِٜعًٔ ََ  اٜ٭ٔخري٢ ايٖص

ِِ ُِ ٔيٜفا٥َٔدٔتٝه َٔ ٜأُِْت َٕ اي٤ٔرٜ َُٛٓٔ َُٔطٝح٢ ٔباهلٔل ُتِ٪ ُ٘ اي٤ٔرٟ ٔباٞي ََ َٔ ٜأٜقا ِٛٔت َٔ َُ ٜٛاُٙ اٞي  َٜٚأِع
َُِذَد، َٕ َسٖت٢ اٞي ِِ ٜغا١َٜٜ اهلٝل َٜٝهٛ ِِ إ٢مَيأْٝه : 1ضاي١ بٛسع ا٭ٚىل ز". )ََٚزَدا٥ٔٝه
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قد أختاز زد٬ٟ ٚاسدٟا يٝهٕٛ خ٬ًٟٝ ي٘ ٚقسز إٔ َٔ إٕ اهلل عص ٚدٌ 
ٚأقاّ . خ٬ٍ ْطٌ ٖرا ايٓيب ايهسِٜ ضتؿٌ ايربن١ يهٌ ا٭َِ ٚايػعٛب

فُا سدخ مل . املٛىل ابٔ ذيو اخلًٌٝ َٔ ع٢ً املربح ٚفداٙ بربح ععِٝ
، بٌ ٖٛ َجاٍ يٓا يٓس٣ ايربح ٜهٔ دلسد اختباز إلميإ ضٝدْا إبساِٖٝ

ايععِٝ احلكٝكٞ ايرٟ َات ٫ ع٢ً َربح يٝفدٟ غدؿٟا ٚاسدٟا بٌ َات 
   . ع٢ً ايؿًٝب يٝفدٟ ايبػس١ٜ

 

 

 

 

 

  

 



 

 


