
س ّ٘ ٝغ٘ع اىَغٞخ ط  

 مغش اى٘طٞخ اىضبّٞخ؟- 

" غٞش اىَْظ٘س ثنش مو خيٞقخ ط٘سح هللا "  

ع 1 م٘ىّ٘عٜ 15)  ) 

س ٍخيظْب فٜ ٍظش ّ٘ ٗ مزىل فٜ األفالً , األٝقّ٘بد اىؼزٞقخ ٗ اىغبىٞخ فٜ, رنضش ط

فٜ اىجٞذ ٗ فٜ اىَنزت, اىذذٝضخ س رزّمشّب  . ّ٘ ٗ ثزىل ٝؼزقذ اىْبط أُ ٕزٓ اىظ

س رؼيٌ اىجٖالء ٗ  ثذؼ٘س اىشة ٗ ثآالٍٔ ٗ رشٍض إىٞٔ مَب ّ٘ ٝؼزقذٗا أُ ٕزٓ اىظ

ىنِ ٕزا . اىَغٞذِٞٞ ٍِ مو ؽبئفخ ثزىل ٝؼزشف ثؼغ. أّٖب ٍقج٘ىخ ثششؽ أال رؼجذ

ُّ خظ٘طٞخ ٕزٓ اىؼقٞذح رخزيف رَبٍب ػِ رؼيٌٞ  اػزشاف ٝغزذق فذض دقٞق أل

ٍِ جبّت آخش مزبة اىَقّذط ٍِ جبّت ٗ اىزقيٞذ اىَغٞذٜ األطيٜاه .  

  الثبًٍخ؟ هبرا رطلت الوصٍخ

اى٘طٞخ اىجيٞيخ ٗ اىخطٞشح رذػّ٘ب اىًٞ٘ ٕزٓ .  
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صورح هب ّهوب فً السوبء هي فوق وهب فً األرض  ال رصٌغ لك روثبال هٌحورب وال

ألًً أًب الرة .رسسذ للّي وال رؼجذديّ ال  . األرض هي رحذ وهب فً الوبء هي رحذ

اَثبء فً األثٌبء فً السٍل الثبلث والراثغ هي  إللك اله غٍور افزقذ رًوة

 ًّ ًّ وحبفظً وصبٌبي واصٌغ إحسبًب إلى . هجبغ ألوف هي هحج .  

ٝنُ٘ رغجٞخ شؼجٔ ؽبٕشا ٍذجّخ هللا اىَيزٖجخ رغبس ػيْٞب ٗ رٖزٌ ثؤُ .  

س ٗى٘ ثششؽ أال ّ٘ ه ّظف ٕزٓ اى٘طٞخ ثظْغ اىظ ّٗ  االػزقبد ثؤّْب ىٌ ّزؼّذٙ أ

  .ّؼجذٕب ٕ٘ اػزقبد عطذٜ ٗ خطٞش

فٖٜ رذبٗه أُ . ٗصِ دزٚ ى٘ ىٌ رؼجذ أٛ ط٘سح رزظبٕش ثؤّٖب رَضو هللّا اىذقٞقٜ ٕٜ

اى٘طٞخ رجذأ ثزذشٌّٝ شذٝذ ىظْغ  إرُ. ر٘طف هللّا ٗ رشٍض إىٞٔ ٗ رضٞش إػجبثْب

اىزذشٌٝ ىٞشَو أٛ ط٘سح أٗ ٗطف  ىزّ٘ػخ ٕزا أٗ اىزَبصٞو ٗ ٕٜ رَزذ اىشعٌ 

اى٘طٞخ رَبٍب فقٞبٍْب ثؼَو أٛ سعٌ أٗ ط٘سح ّلّل ٝنغش ٕزٓ. إلىٔ .  

  األوثبى طجٍؼخ ػجبدح

ٕٜ فنشح جذٝذح إر ٝق٘ه أطذبة ريل اىفنشح أُ اىظ٘سح ّفغٖب ىٞغذ ٍشمض  ىٞغذ

رىل أُ اىشعٌ ٝنُ٘ ٍغبػذ ثغٞؾ أٗ , ٍجّشد ٍؼّ٘خ ٗ ٍؼيٌّ فقؾ اىزغجٞخ ىنْٖب

ٕزا مبُ رفنٞش اىٖٞ٘د اى٘صِْٞٞ فٜ اىؼظ٘س . اىذقٞقٜ ٗعٞؾ ىيززمشح ثبىالٕ٘د



فجَِ "إشؼٞبء ْٝبدٛ  ٗ ثشٗح هللّا . أّجٞبئٌٖ اىقذٝغِٞ ىنْٔ رفنٞش ٗثّخ ٍِ. اىَبػٞخ

مٞف َٝنِ ألػظٌ فّْبُ أُ  (25ع  40اػ )" اىقذٗط؟ رشجّْٖٜ٘ فؤعبٗٝٔ ٝق٘ه

هللّا ٕ٘ . اىفبئق؟ اىَذبٗىخ رْزٖٜ ثفشو رسٝغ ٝشعٌ ىَذخ طغٞشح ٍِ ٍجذٓٝجذأ 

فٖ٘ . أق٘ٙ ٗ أٍجذ ٍِ أٛ ط٘سح دّغٔ أدنٌ ٗ, أػجت ثنضٞش, أػظٌ فٜ قذاعزٔ

إّغبُ اىَّْضٓ ػِ أٛ رَضٞو أٗ رظ٘ٝش ٍِ طْغ .  

َّٞو ثبعزَشاس ثطجٞؼزْب اىششٝشح إىٚ إصاىخ طفبد هللّا اىََٞضح اىزٜ ال  أٝؼب ّذِ

فٖ٘ اخزبس أُ . فْش٘ٓ شجٖٔ ٗ سٍضٓ ثذغت خٞبىْب اىفبعذ. مبىغؼت ٍضال رؼججْب

س مبرثخ  ٝظٖش رارٔ ّ٘   ىَبرا ّغٞظٔ؟ -ثنيَخ اى٘دٜ ٗ ٍْغ مو ط

  ّ   الوسٍح دو الصورح الفرٌذح

سٓ مبّغبُ  صػٌ ّ٘ ىنِ ٝغ٘ع . اىجؼغ ثغجت ّبع٘د اىَغٞخ أّٔ َٝنْْب أُ ّظ

, فؼْذٍب ؽيت فٞيجظ ٍْٔ أُ ٝظٖش ىٔ هللّا . اىَْظ٘س مبٍيخ ّلّل غٞش اىَغٞخ ٕ٘ ط٘سح

سأٙ  اىزٛ سآّٜ فقذ .أّب ٍؼنٌ صٍبّب ٕزٓ ٍّذرٔ ٗىٌ رؼشفْٜ ٝب فٞيجّظ قبه ىٔ ٝغ٘ع"

فيقذ قجو اىَغٞخ رغجٞخ اىْبط ٗقذ دٞبرٔ ػيٚ " فنٞف رق٘ه أّذ أسّب اٟة؟ اٟة

ألّٔ االثِ األصىٜ  -ٗ قذ قجئ دزٚ ٗ ٕ٘ ٍزجغذ ,اىزغجٞخ خبص ثبّلّل فقؾ األسع ٗ

اىالٕ٘د ٝذو فٞٔ جغذٝب ٗ مو ٍوء .  

 ٕو ٝ٘جذ أٛ شّل إُ ريل. إُ طْؼْب أٛ شجٔ ىيَغٞخ مؤّْب طْؼْب ط٘سح هللّا 

اىظ٘سح رذطٌ قبُّ٘ هللّا؟ في٘ أُ ٕزٓ اىظ٘سح مبّذ دقٞقٞخ ٗ طذٞذخ فئّٔ ٝجت 

ف َٝنِ ىنِ مٜ! مبىشة ٝغ٘ع ّفغٔ فزشٓ ٗج٘دٓ ػيٚ األسع, اىغج٘د ىٖب ػيْٞب

ٝؼجّش ػِ االثِ اى٘دٞذ اىَشعو ٍِ اٟة ثال رِٖ٘ٝ  ثشّشٝخ أٗ فِ أُ  ألٛ ٍٖبسح

  ثال رذّٞظ سٕٞت؟, ثال اّزقبص ٍِ مشاٍزٔ ,ٍِ ٍجذٓ

اىَذبٗىخ إٕبّخ شذٝذح ىٔ دزٚ ى٘ مبّذ غٞش  أٖٝب األدجبء إُ. إّٔ ٍَي٘ءا ّؼَخ ٗدقب

  .ٍقظ٘دح

  الوزػوهخ الفبئذح -األٌقوًبد 

س رْفغ اىجٖالء ٗ اىجغطبء ألّٖب رؼيٌَّٖ األٍ٘س اىشٗدٞخ  ادػٚ ّ٘ اىجؼغ أُ اىظ

ّٜ . ػيٌٖٞ اىظؼجخ ٍّ فبألّجٞبء . أٝؼب ٕزا صػٌ ىٞظ دذٝضب. فبىظ٘سح دسط ىل

سٝخ "ٍبرا ٝؼيٌّ اىزَضبه ػِ هللّا ٗ اىَغٞخ؟ سّد إشؼٞبء ٕ٘ طشٝخ  .سفؼ٘ٓ رَبٍب

ٗ ٕزا ٝضٝذ اىجٖو ,"ح األػبىٞوطْغ"ٗ اسٍٞب ٝق٘ه اىشعٌ " ثبؽو ميٌٖ" " -ٗخالء

. اىشٗح اىقذط ٝذّزسّب أُ اىزَضبه ال ْٝفغ ثبىَشح ٍطيقب. ٝؼبىجٖب ٗ اىف٘ػٚ ٗ ال

س ال رٖذٙ ّ٘ ػِ رىل خجو ٗ أرٙ  أخٞشا ع٘ف ْٝزج . ثو ثبىؼنظ ٕٜ رخذػْب ,اىظ

ىَبرا ّزشك ق٘ح ٗػظ . (18ع 2دت , 10ع 44اػ , 15ع 10اس , 29ع 41اػ )

س عخٞفخ ّغٞظ مالً هللّا؟ ىَبرا  ّ٘ ٗ افالً؟ اىنيَخ ٕٜ ّبفؼخ ىيزؼيٌٞ , أٝقّ٘بد, هللّا ثظ

ميَخ هللّا رخّٞف . غٞش رَبصٞو ثبؽيخ, ٗاىزؤدٝت اىزٛ فٜ اىجش ىيزقٌ٘ٝ, ٗاىز٘ثٞخ



ميَخ هللّا ٕٜ ريذ اإلَٝبُ ٗ رَْٜ اىزق٘ٙ ثبىشٗح . أٝقّ٘بد غٞش أٗصبُ ٗ, اىشٞطبُ

ّ٘ . اىْبط اىقذط دزٚ فٜ أػؼف ٗ قذ . س فٖٜ ر٘ىّذ خشافخ ٗ عزاجخثخالف اىظ

ميَخ هللا ال رقّٞذ . غٞش فُْ٘ اإلّغبُ االغشائٞخ, ٗ رْجخ ٗػذ هللّا أُ ميَبرٔ رضَش جذا

أػَبه أٝذْٝب ٍذذٗدح ىنِ, اىؼبىٌ ثقٞ٘د  .  

  األصلً الزقلٍذ الوسٍحً

ا جبء رقيٞذ اإلػجبة ثبىزَبصٞو؟ ٕو ٕ٘ ٍٞشاس ٍؤخ٘ر ٍِ آثبئْب األٗائو؟ ً ٍِ أِٝ

اىزبسٝخ اىَغٞذٜ اىَشزشك؟ ٕزا اىغؤاه ٝشثل اىزِٝ ٝذافؼُ٘ ػِ اعزخذاً  ٕ٘

س ّ٘ رنِ اىزَبصٞو ٍ٘ج٘دح فٜ اىنْٞغخ قجو رذ٘ه اإلٍجشاؽ٘س قغطْطِٞ  فيٌ. اىظ

ريل اىفزشح دذس إفغبد ػظٌٞ فٜ اىنْٞغخ ٗ دخيذ اىزَبصٞو  إىٚ اىَغٞذٞخ ٗ فٜ

ٗ رقشٝجب , ج٘عزِٞ اىشٖٞذ, اعٞ٘طأصِ, عٞجشٝبُ, ؽشؽبىٞبُ ثو ثبىؼنظ فئُ. إىٖٞب

في٘ . ّفظ ٍْطقْب اىق٘ٛ ػّذ ػجبدح األٗصبُ اىْجغخ مو مبرت قذٌٝ مبُ ٝغزخذً

س اىشة ٝغ٘ع ٗ ّ٘ ىنبُ ٕزا اىَْطق ْٝقيت ػيٚ أّفغٌٖ ٗ , هللّا  أرّج٘ا ثظْغ ط

فظٞغ ثشنو ٝزؼخ رْبقؼٌٖ  !  

اىٖٞ٘د غٞش  رَبصٞو مضٞشح ػْذ اىٖٞ٘د فٜ أٝبً اىشعو؟ ثبىؼنظ دزٚ ٕو ٗجذد

ٕو مّشً اىَظيذُ٘ ! إٍجشاؽ٘سٌٕ ٍِ أٗسٗشيٌٞ  ٍؤٍِْٞ ٍْؼ٘ا ط٘سح

س اىَغٞخ ثؼذ رطٖٞش ّ٘ اىنْٞغخ؟ اىشجبه ٗ اىغٞذاد ٗ دزٚ األؽفبه  اىجشٗرغزبّذ ط

مبىشٖذاء فٜ اىقشِّٞ األٗه , األٗصبُ اىشٍٗبّٞخ فّؼي٘ا رؼزٝجٌٖ ٗ دشقٌٖ ػِ ػجبدح

دٜ األطيٜ ٝ٘جذ رقيٞذ آخش فٜ ٍظش ٗ ٕ٘ ٍْز اىَغٜ ففٜ ٍقبثو اىزقيٞذ. ٗ اىضبّٜ

اى٘صْٜ إّٔ اىزقيٞذ. اىقذٌٝ دزٚ اُٟ .  

  الخالصخ

س اىَغٞخ ع٘اء أٝقّ٘بد أٗ رَبصٞو  ٝجت ػيٚ اىَغٞذِٞٞ أُ ٝزخيّ٘ا ٗ ّ٘ ٝزجّْج٘ا ط

فبىشٗح . إرا مبّذ رغزخذً فٜ اىؼجبدح أً ال أٗ سعً٘ أٗ أفالً، ثغغ اىْظش ػَب

رغزقجذٔ .ثٞزل ىئال رنُ٘ ٍذّشٍب ٍضئ ال رذخو سجغب إىٚ"اىقذط أٍش فٜ اىقذٌٝ 

ٝ٘دْب اىذجٞت ٝشجّ٘بفبىشع٘ه  أخٞشا ٗ . (26ع 7رش )"ٗرنشٕٔ ألّٔ ٍذّشً , 

 .آهٍي  األصٌبم هي احفظوا أًفسكن األوالد آٌلب
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