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 خ١جبد األًِ!

ً٘ عجك ٌه أْ أط١جذ ثخ١جخ أًِ؟ ً٘ عجك ٌه أْ  

ِبي؟ ْ ِخ١ت ا٢ٔذ ا٢أً٘  خ١جذ أِبي شخض ِب؟

ثٕؼُ ػٍٝ أٞ  ِبي خط١خ ٚشش؟ ئرا أخجذً٘ خ١جخ ا٢

ػٍُ أٔٗ ١ٌظ ٕ٘بن ِفش ِٓ بِٓ ٘زٖ األعئٍخ ، ف

ٓ خ١جبد األًِ فٟ ٘زٖ اٌس١بح. خ١جبد األًِ ال ٠ّى

 ردٕجٙب فٙٝ ِثً اٌٙٛاء اٌزٞ ٔزٕفغٗ.
 

 أٚي خ١جخ أًِ رّذ فٟ اٌغّبء .1

  

 ػٕذِب لبَ ئث١ٍظ ) ٌٛع١فبس( سئ١ظ اٌّالئىخ     

ِبي آ، رخ١ت فٝ اٌغّبء ػذ هللا حٚاٌثٛس خػبٔزفثبإل

رٌه ػٕذِب  ٠ؼب  أ خزجش هللائف١ٗ..  -ْ خبص اٌزؼج١شئ -هللا 

أخشٜ ح أوً آدَ ٚزٛاء ِٓ اٌشدشح اٌّسشِخ ، ِٚش

َْ فِٟ : فٟ أ٠بَ ٔٛذ لبئال   َْٔغب ًَ اإِل ِّ ُ َػ ةُّ أََّٔٗ َْ اٌشَّ "فََسِض

 : ةُّ ِٗ. فَمَبَي اٌشَّ ٍْجِ رَأَعََّف فِٟ لَ َٚ ِٗ »األَْسِع  ْخ َٚ  ْٓ ُسٛ َػ ِْ أَ

 َُ َٙبئِ َغ ثَ َِ  َْ َْٔغب َْ اٌَِّزٞ َخٍَْمزُُٗ: اإِل َْٔغب األَْسِع اإِل

بِء. َّ ؽ١ُُِٛس اٌغَّ َٚ َدثَّبثَبٍد  َٚ  " ُْ ُٙ ٍْزُ ِّ ُْٔذ أَِّٟٔ َػ ألَِّٟٔ َزِض

خش أػٓ ِٛلف  ثؼذ اٌطٛفبْ ، ٔغّغٚ( 6:6)ره 



فٟ أ٠بَ ٚرٌه  ّىغٛساٌ ٗهللا ٚلٍجِبي أخ١جخ  ٠ج١ٓ

ُٔٙ ال ئلبعٝ فٝ ٔفٛعُٙ  لٍت ٖ ٠ب ٌٗ ِٓ آ ِٛعٝ :

، ٠خشٕٛٔٝ ٚال ٠خبفٕٛٔٝ ٚال ٠سفظْٛ ٚطب٠بٜ دائّب  

ٌٗ األثذ! ئٌٕٙب ئٌٝ ِٛس ٔغٍُٙ أٚ ِٛسُ٘.أٍر طٌىٝ رظ

 .ٚرىشاسا   ِشاسا   ٕبث بٌٗأِلٍت ِىغٛس زض٠ٓ. ٌمذ خ١جٕب 

اٌّؼٕٝ اٌدزسٜ ٌٍىٍّخ اٌؼجش٠خ ٌخ١جخ األًِ      

(parar ٟٕوغش". ػٕذِب ٔشؼش ثخ١جخ أًِ ٠ؼ" ٛ٘ )

ٌٕب لذ وغش . أٜ رسطُ رٛلؼٕب ، أٚ زٍّٕب.  أْ ش١ئب  

 ع١ىْٛ ٌذ٠ٕب خ١جخ أِبي، ؽبٌّب ٌذ٠ٕب رٛلؼبد.

 هلل ا٢ة اٌؼذ٠ذ ِٓ خ١جبد األِبيّب وبْ ا٢ْ و     

عّسٛا ٌٟ أْ أروش ئ،  ثٓ رجبسن اعّٗوزٌه ٔشٜ اإل

 ٖثٕبء ردغذأثٓ  اٌزٝ ٌإل لبئّخ ثؼغ خ١جبد األًِ

 ف١ّب ث١ٕٕب.

سأٜ ٠غٛع شدشح اٌز١ٓ  :٠غٛع ٚشدشح اٌز١ٓاٌشة 

ٚساق اٌشدش ٚرٛلغ ِٕٙب اٌثّش. أِٓ  خ١ٍِئ وبٍِخ

ػٕذِب ٌُ ٠دذ  (ٌؼٕٙبٗ ٌؼٓ رٌه )ٔأززٝ ٚشؼش ثخ١جخ 

 (.91:12)ِزٝ  ػٍٝ اٌشدشح.ر١ٓ 

اٌشة ٠غٛع ٚا١ٌٙىً : ػٕذِب خبء اٌشة ٠غٛع ئٌٝ 

ا١ٌٙىً ٚرٛلغ أْ ٠دذ إٌبط فٟ اٌظالح ٌٚىٕٗ اوزشف 

اق سة رٌٍجؼبئغ ٚاٌج١غ ٚاٌششاء.  أٔٗ أطجر ِىبٔب  



ٚأخشج  ب  ٔٗ طٕغ عٛؽأخ١جخ أًِ ززٝ  اٌّدذ

 (91:19اٌظ١بسفخ )ِشلظ 

اخزجش اٌشة ٠غٛع خ١جخ أًِ وج١شح  اٌشة ٚرال١ِزٖ:

ٔٗ ئ. ١ٓؽبخشاج ش١ئِٓ ػٕذِب ٌُ ٠زّىٓ رال١ِزٖ 

(. أػشة ػٓ 92-11:11ٚثخُٙ ٌؼذَ ئ٠ّبُٔٙ )ِزٝ 

 ثغزبْ فٟ ِب  ١بٔ رال١ِزٖ ػٕذِب عمطٛا  خ١جخ أٍِٗ ِٓ

ِؼٟ :  لبئال   ثّب١ٟٔخ َِ َُٙشٚا  ْْ رَْغ ُْ أَ ب لََذْسرُ َِ ََ٘ىَزا  أَ

اِزَذح  َعبػَ  َٚ  (12:96؟ )ِزٝخ  

ػششح ِشػٝ  ثشأ اٌشةأ :صش  اٌجُ اٌؼششح ٚ اٌشة

زمذ٠ُ اٌشىش ، ِّب خؼٍٗ ٌ ٌٚىٓ ٚازذ فمؾ ػبد صش  ثُ 

َٓ اٌزِّْغَؼخُ ؟ ٠مٛي :  َُٙشٚا؟ فَأ٠َْ ٌَْؼَشَشحُ لَْذ َؽ )ٌٛلب أ١ٌَََْظ ا

11:11) 

ِبي اٌشة آْ ٠خ١ت أوً ٚازذ ِٕب ٠ّىٓ فٟ أٞ ٚلذ 

ِب اٌزٞ ٠دؼٍه رؼزمذ أٔه عٛف رٌه وثش ِٓ األف١ٗ ، 

ِٓ  رٗز١ب رخٍٛ ٌُألْ ٠غٛع رسمك ٔزبئح أفؼً؟  

ِبٌٗ فٝ إٌبط أجذ ١ٌ١ظ اٌشة رخ؟ خ١جبد األًِ

 ٌٚىٓ..........

  ِبٌٙب فٝ اٌشة رجبسن اعّٗ:بثذ آخ ٠ؼب  أإٌبط  .9
وث١ش ِٓ اٌجشش رخ١ت أِبٌُٙ فٝ اٌّغ١ر أوثش ِٓ أٞ 

ا إٌٛع فٟ شخض آخش. ٚعٛف ٔشٜ اٌّض٠ذ ِٓ ٘ز



اٌّغزمجً. ثبٌطجغ ال خ١جخ أًِ ثّؼٕٝ اٌىٍّخ، ٌٚىٓ ِغ 

رٌه فٙٝ خ١جخ أًِ! خ١ّغ اٌّإ١ِٕٓ اٌز٠ٓ ثششٚا 

اٌّغ١ر عُ ا٠بد ثٚا٢ ثبٌّغ١ر ٚفؼٍٛا اٌّؼدضاد

رٛلؼٛا اٌٛطٛي ، ٚلبٌٛا ٌٗ ٠ب سة ٠ب سة ٠غٛع 

ِبٌُٙ ػٕذ أ اٌىث١ش ُِٕٙ ع١خ١ت . ٌٚىٌٍٓغّبء

ر٘جٛا ئ:  ٌُٙ رٌه ا١ٌَٛعّبػُٙ اٌشة ٠غٛع لبئال  

(. 91:12ٌٛلب  92-91:1ثُ )ِزٝ ػٕٝ ٠ب فبػٍٝ اإل

 ٌُألٔٗ  اٌّغ١ر ِٓ ثخ١جخ أًِ ا١ٌَٛ اٌىث١شْٚ شؼش٠

ٌُ ٠ٕمزُ٘ ِٓ ٠شف١ُٙ ) ٌُ ٠ٕبٌٛا ِٕٗ اٌشفبء(، ٚ

 ٛفش ٌُٙ فشص اٌؼًّ.الَ ٌُٚ ٠اٌؼٕه ٚا٢

اٌزٝ رٛػر ٚرج١ٓ و١ف إٌظٛص اٌىزبث١خ  ١ٌه ثؼغئ

٠بِٗ رجبسن أٓ ِٓ زٌٛٗ فٝ ِبي اٌىث١ش٠أر خ١ت اٌّغ١

 عّٗ:ئ

ْ) ِؼٍّٝ ٛٚاٌىزجخ ٚاٌّؼٍّْ ٛأٚال : اٌفش٠غ١

إٌبِٛط( ألُٔٙ اػزمذٚا أْ اٌشة ٠غٛع ٌُ ٠ٍزضَ 

٠َٛ  أثشأٚثسفع اٌغجذ اٌّمذط ) ٠َٛ اٌغجذ(. شفٟ 

ُٔٙ ئ. ثشاء ػًّ(ْ اٌشفبء ٚاإلأاٌغجذ )ِؼزجش٠ٓ 

ُ ٠زجغ رمب١ٌذ ْ اٌشة ٠غٛع ٌألًِ شؼشٚا ثخ١جخ األ

ٔٗ ٌُ ٠شد ػٍٝ أِثً غغً األوٛاة ٚاألٚأٟ ، ٚ

سػبُ٘ ، ٚأٔٗ لبي ئْ اٌؼشبس٠ٓ ٚاٌضٔبح إلأعئٍزُٙ 



-1:19، 19-12:2ع١ذخٍٛا ٍِىٛد هللا لجٍُٙ )ِزٝ 

 (21:91ِذ 9:11 12-19، 2

ِش ِبي اٌغبِش١٠ٓ ِغ اٌشة.ػٕذِب آثب١ٔب :خ١جخ 

ُٙ ِشاػأشفٝ ْ ٠أاٌّغ١ر ِٓ ثالدُ٘ رٛلؼٛا ِٕٗ 

. ُٙرٛلؼبر ٠ٍتِ  ٌُٚىٕٗ ٌ، ؽ١ٓ ٠ُِٕٚٙخشج اٌش١ب

ٛا أْ خذٚي ذسوٌُ ٠ ١ُجٛا ثخ١جخ أًِ ػ١ّمخ. ٌىٕٙأط

 ز٘بة ِجبششح  أػّبي اٌشة ٠غٛع فٟ رٌه ا١ٌَٛ وبْ اٌ

١ٌظٍت ػٓ خطب٠بُ٘ ، ١ٌٚظ ٌؼًّ  ٚسش١ٍُأٌٝ ئ

اٌّؼدضاد. فىشح أْ ٠غٛع شفٝ ٚعبػذ اٌد١ّغ ، 

 (12-19:2خ )ٌٛلبوبرث فىشح ٌزٍج١خ سغجبرُٙ ، ٟ٘

ً٘ إٌبطشح ثخ١جخ أًِ ِغ اٌشة ٠غٛع. أ أط١ت ثبٌثب :

ُٔٙ أً٘ إٌبطشح فٝ اٌّغ١ر ٌذسخخ أِبي أخ١ت 

-1::9خططٛا ١ٌٍمٛا ثٗ ئٌٝ أعفً اٌدجً ٌمزٍٗ )ٌٛلب

92 .) 

اٌشة  فٝثخ١جخ أًِ  ساثؼب : أط١ت رمش٠جب  وً ا١ٌٙٛد

ِخْئُذ "فَأِِّٟ ٠غٛع ػٕذِب رسذس ػٓ أفشاد األعشح : 

قَ  ٌَْىَّٕخَ ِػذَّ  أِلُفَشِّ ا َٚ َٙب  ِِّ ااِلْثَٕخَ ِػذَّ أُ َٚ  ِٗ َْ ِػذَّ أَث١ِ َْٔغب اإِل

َٙب. ")ِذ برِ َّ ِٗ" 21:12َز ًُ ث١َْزِ ْ٘ ِْ أَ َْٔغب أَْػَذاُء اإِل َٚ " )

خزّبػبد ئوبٔذ ( 96:11ٌٛ 26-21:12 )ِذ

اٌى١ٕغخ أوثش أ١ّ٘خ ثبٌٕغجخ ٌٗ ِٓ إٌّبعجبد 



خزثٗ فٟ ٚلذ ِب ٠غٛع  اٌشة خػبئٍ دأساداٌؼبئ١ٍخ. 

 خزّبع ، ٌٚىٓ ٠غٛع لبي : " وال  ِٓ اإلٌٍخشٚج 

أُْخزِٟ وُ أشىش َٚ َٛ أَِخٟ  ُ٘  ِ ِش١ئَخَ هللاَّ َِ ْٓ ٠َْظَُٕغ  َِ  َّْ ""ألَ

"ِِّٟ أُ  ( 21:2)ِشلظ  َٚ

ٔٗ وبْ ِبي إٌبط ف١ٗ ألأخ١ت اٌشة ٠غٛع      

ؽاللب  ٚرّغه ئثّؼ١بس ػذَ اٌّغبِٚخ  ِزّغىب  

ْ أٔغبْ فٝ ٌإلاٌؼب١ٌخ ، ٌذسخخ ػذَ اٌغّبذ  ثبٌّطبٌت

ٔغبْ خ رٌه اإلً٘ ث١زٗ أٚ ١ٌذفٓ ٚاٌذٖ لجً رجؼ١أ٠ٛدع 

(. أساد ا١ٌٙٛد ٍِه فٟ 69-12:2)ٌٛلب ٌٍشة ٠غٛع

زظذٚا ػٍٝ  .اٌدٍجبة اٌٍّىٟ ٌزسش٠شُ٘ ِٓ اٌشِٚبْ

ِش ثٗ ٔزٙٝ األئػٕذِب  فٝ اٌشة ػ١ّمخ ًِأخ١جخ 

ٚاٌؼبس ٌٚزا فىبْ ِؼٍك ػٍٝ اٌظ١ٍت ثبٌخضٜ وّدشَ 

 غٛع اٌّغ١ر.خذا  ِٓ اٌشة ٠ ردبٚثُٙ ثؼ١ذا  

بٌّغ١ر ، ث ٗاٌزشج ٠ؼزمذ وث١ش ِٓ سٚاد اٌى١ٕغخ ثأْ

اٌؼىظ ْ إٌبط ٌٓ ٠خ١ت أِبٌُٙ ف١ُٙ. ٌٚىٓ أ٠ؼٕٟ 

١ُغ إٌَّبِط َزَغٕب . ٘ٛ اٌظس١ر" ِّ ُْ َخ ُْ ئَِرا لَبَي ف١ُِى ًٌ ٌَُى ٠ْ َٚ
 ُْ ُ٘ َْ آثَبُؤ ََ٘ىَزا َوب  ُ ٌَْىَزثَِخ"ألََّٔٗ ْٔج١َِبِء ا َْ ثِبألَ  ٠َْفَؼٍُٛ

 (.96:6)ٌٛلب

١ٌََْظ  " لزشثذ ِٓ ِخٍظه وٍّب رىْٛ ِثٍٗ.أوٍّب     

"ِٖ ْٓ َع١ِِّذ ِِ  ًَ ٌَْؼْجُذ أَْفَؼ الَ ا َٚ  ُِ َؼٍِّ ُّ ٌْ َٓ ا ِِ  ًَ ١ُز أَْفَؼ ِّ ٍْ  اٌزِّ



إٌبط اٌشة  ب(. اٌطش٠مخ اٌزٟ ػبًِ ث91:12ٙ)ِزٝ 

ْٛ ثٙب وً ؼب١ٍِع ٠غٛع ٘ٝ ٔفظ اٌطش٠مخ اٌزٟ

ػذد اٌجشش اٌز٠ٓ ئصداد  رجبػٗ. وٍّب وٕذ ِثٍٗ ، وٍّبأ

، 11::، 1:1ع١ظبثْٛ ثخ١جخ أًِ ف١ه )٠ٛزٕب

 ْ أثبٌّغ١ر ٘ٛ  ٗاٌزشجػزمبد ثأْ اإل (1ٛ٠12:2

٘ٛ ٚازذ ِٓ أوجش  اٌّإِٓ، فٝ ِبٌٙبأإٌبط ال رخ١ت 

أٔفغُٙ ٌّال١٠ٓ ِٓ إٌبط ا أس٘ك أوبر٠ت اٌش١طبْ.

دْٚ أْ ٠ذسوٛا أُٔٙ  أزذا   ٛاأْ ال ٠خ١ج فٝ اٌّسبٌٚخ

ٌُ ٠ذػٛٔب . ِبي اٌشة ٔفغٗ ف١ُٙأثفؼً رٌه لذ ٠خ١جٛا 

ٌٝ ئٚ ثشاِدُٙ ٌٚىٓ دػبٔب أاٌجشش  سفىبأاٌشة ٌٕزجغ 

 ٛاخ١جٝ ، اٌٛز١ذْٚ اٌز٠ٓ ٌٓ ٠طذ٠م لظذٖ ٚفىشٖ.

رىشعٛا ٚرمذعٛا ٠غٛع ُ٘ أٌٚئه اٌز٠ٓ اٌشة فٟ 

اٌز٠ٓ  ٚف١ٗ رّبِب   ثٗ٘إالء اٌز٠ٓ ٠ثمْٛ ثبٌزّبَ ٌٗ. 

ذ ٠غٛع ٠فؼً وً األش١بء ثشىً خ١ اٌشة أْ ٠ذسوْٛ

 .أٔٙب خطأفؼبٌٗ أاٌز٠ٓ ٠دذْٚ فٝ  ا٢خش٠ٓ ػىظ

 فٝ رٌه خًِ ١ٌظ خط١أْ ٠ىْٛ ٌٝ خ١جخ أ .2
ززفبظ ثخ١جبد ٚاإل زخض٠ٓاٌٌٚىٓ ٕ٘بن خط١خ فٟ  

رٛاخٗ فٟ ألشة ٚلذ  ٌمبء ثٙب ثؼ١ذا  ػ١ٍه اإلاألًِ. 

ذ ثٗ آٌّ ٚاٌغٍٜٛ ، ئرا رّغىِثً  رّبِب  خ١جخ. 

عز١بء ٚاٌغؼت ، اإلعٛف رٌٛذ اٌذ٠ذاْ وـــــ : 



ٔزمبَ ، اٌشثبء ٌٍزاد ، ٚسٚذ إٌمذ ، ٚاإلٚاٌّشاسح ، ٚ

وزئبة ، ٚسٚذ ػذَ ، ٚاإل فغ اٌظسبثخ ٚاٌضِبٌخ

ٔؼضا١ٌخ ِٚب ئٌٝ رٌه. ٚاإل،  ٔمغبَاٌزؼبْٚ ، ٚاإل

ح ِغ خ١جبد األًِ ، وّثً ِٓ ٠سبٚي ل١بد خاٌؼ١ش

، وّثً ِٓ  )فشاًِ ٠ذ ِشفٛػخ( اٌغ١بسح ِغ ِىبثر

ِفمٛد :  خسخٕأْ أزذ األثطبئشح ِغ ٠سبٚي أْ ٠ط١ش 

ٟ أٞ ِىبْ. ػ١ٍه أْ رزؼٍُ اٌزخٍٟ ػٓ ٌئٔه ٌٓ رظً ئ

رذخً ْ أٚدفؼخ ٚازذح ئٌٝ األثذ ، ٚ خ١جبد األًِ فٛسا  

فشاذ اٌزٝ ٌُ رخزجش٘ب ِٓ لجً ٌزىْٛ ٌٝ األئفٝ اٌسبي 

ِؼظُ إٌبط اٌز٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ ِشبوً ِٓ اٌغبٌج١ٓ. 

خ١جبد  ٠ٙدشٚا ٠ٚزخٍٛا ػٓٔفغ١خ ٚسٚز١خ ألُٔٙ ٌُ 

٘ٛ  االًِ ْ وٕذ لذ ٔغ١ذ خ١جبدئػٍٝ ً اٌذ١ٌاألًِ. ٚ

 ٚف١ٙب. أْ رزٛلف ػٓ اٌزفى١ش ٚاٌزسذس ػٕٙب

ٔٙب اِبي اٌزٝ رشثٝ اٌذ٠ذاْ ، فا٢ثبإلػبفخ ئٌٝ خ١جخ 

اٌؼذ٠ذ ِٓ خشٜ رجبػب  ٚاٌزٝ ٌٙب األ ردزة اٌشٛائت

ٟٔٙ أعٌزٌه فإٟٔ اٌزفش٠ؼبد: ألٔه خ١جذ أِبٌٟ ف١ه، 

 سعً ٌه ثطبلبدرظبي ِؼه، ٚثبٌزبٌٟ ٌٓ أئٜ ألطغ أٚ

ِىبٌّبد ػٍٝ ٌٓ أخ١ت ) وبسد( ػ١ذ ا١ٌّالد ، ٚ

ٍٓ ٠ىْٛ ٌه فٟ ِٕه ثؼذ ا٢ْ ، ٚثبٌزبٌٝ ف اٌٙبرف

ه ِشح أخشٜ ، ٚثبٌزبٌٟ عٛف أردٕج ِىبْ وضائشث١زٟ 



ٌخ ......ئخفغ رمذِبرٝ ٌٍى١ٕغخ أف ٚعٛفٟ اٌى١ٕغخ 

ث١ٓ ػش١خ ٚػسب٘ب  اٌزٝ ػشزٙبِؼظُ خ١جبد األًِ 

ٟ  ٌذ ٛعٛف ر  .٘زٖ ٔزمبَسٚذ اإل ف

إٌؼٛج اٌشٚزٟ ٠أرٟ ػٕذِب ال ٔذع خ١جبد األًِ 

بد ٌٕب إٌبخّخ ػٓ اٌؼ١ٛة ٌذ٠ٕب أٚ ٔمض اٌشٚزب١ٔ

إٌؼٛج اٌشٚزٝ  رٝأ٠ٚ خز ِدبٌٙب ف١ٕب.أر ٠ٓخشٌٚأل

د ػاللبرٕب ِغ ثؼؼٕب اٌجؼغ ػٍٝ سذال ٔ ػٕذِب ٠ؼب  أ

ئرا وٕذ زؼشد زفً اٌضفبف اٌخبص ثٝ أعبط "ِب 

ثً إٌؼٛج أَ ال ".  أٚ رزوشد ػ١ذ ١ِالد أَ ال " "

ػٕذِب ٔذسن أٔٗ ال ثذ أْ رغزٕذ  رٝأاٌشٚزٝ ٠زُ ٠ٚ

 ٠ؼب  أٙب اٌجؼغ ػٍٝ دَ اٌّغ١ر ، ػاللبرٕب ِغ ثؼؼ

اٌّغ١ر ػٍٝ ٚػؼٕب اٌدذ٠ذ ِٓ ٔسٓ ِٚىبٔزٕب فٝ 

 ٠غٛع.

 خ ، ٌٚىٕٙب رإدٞ ئٌٝ اٌّٛالفخ١جخ األًِ ١ٌغذ خط١

فٟ سِبي إٌغ١بْ ٌسظخ  شش٠شح ئرا ٌُ رٍكَ  ١ِٚٛي

٘زّبِٕب ئ رجٛق ٌزغست دائّب   ٘زٖ اٌّٛالفٚسٚد٘ب. 

٠غٛع  ٔجؼذ ػ١ٕٛٔب ػٓ ثظبسٔب ٚردؼٍٕبأخز ثأٌزٚ

شفمخ ػٍٝ ٔفغٕب فٟ ِمجشح اٌأدفٓ ٚرؼؼٕب فٟ دٚاِخ 

 اٌزاد. 
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