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"، ّٓلئ  القيذٓع ْٓسييا "  ٌ     4ع ٓ –" قب٘ العامل عذاّٗ هلل أٌ ٓقْل القذٓع ٓعقْب 
" ، ّلكيً اليشب ٓقيْل " ٍكيزا أسيب اهلل       2ْٓ 1 –أسب أسذ العامل فلٔظت فُٔ قب٘ ا٦ب 

 ؟ بكشأٍ٘ العامل، فكٔ  وب اهلل العامل بٔينا ٓطالبيا "16: 3ُ الْسٔذ ْٓبياالعامل ستٙ بزل 
تيكللٌْ ّ يا تؼيشبٌْ ٢ّ    ٢ تَتنيْا ؿٔياتكه  يا     …العع٘ علٕ اؾبي  ، ايال اليشب "     يف

ملكْت اهلل ّبشِ ٍّزِ  ٤دظادله  ا تلبظٌْ.. اؿٔاٗ أفل  مً الطعاو .. لكً اطلبْا أ٢ًّ
 ىل ٍيزا ػياعت مْدي٘ يف التعلئه بكىييا       ّاطيتياداً  . " 23 – 25: 6ميت   -للَا تضاد لكه

مْس اؿٔياٗ  افرتاض التيااض بني أ مع،  ، ٢ّ ٓـح أٌ ىيؼػ  بكمْس ا٤سض11بياٛ امللكْتأ
ُ  ، الْٔمٔ٘  ٓيشٚ اليذاسغ   ّ . ّا٤ّلْٓ٘ املطلق٘ اليت هب أٌ ٓعطَٔا املظٔشٕ ـي٣ق ىسظي

ظٔني ، ثه كشب أمجل٘ ٓاذ طلب مً طامعُٔ أٌ ٓضٓذ بشٍه علٕ بش السش الشبللنْعع٘ أٌ 
هلزا الرب الؼكلٕ يف الـذا٘ ّالـ٣ٗ ّالـْو، لنا ؼذخ عً مسأٍه طامٔ٘ للْؿآا ّعيً  

 . يف قب٘ ّتظامح التعام 
ب  طلب تيقٔي٘ اليذّافع    ، أٌ الشب مل ٓطلب مً طامعُٔ أٌ ٓتْاسْا عً العن  أّ التعام 

ىيابع ميً دافيع     ،ّؼْٓ  العن  مً التيضاو ػيكلٕ  ىل طيلْي سٔياتٕ      ،  ىل العن  ّالتعام 
ْ     . أؿٔ  ٍْ احملب٘ هلل ّالياغ عُ ثه تطْس سبيا بالسكشٗ  ىل أٍنٔي٘ ّسذاىٔي٘ القليب يف  لي

يف فيذ   لٔكٌْ طيبباً  علٕ أٍنٔ٘ الظلْي طبقا لليقاّٗ الذا لٔ٘ ٓعْد ل١ٔلذ، ثه  ّسبُ هلل
٘ .  اهلل ، املقـيْد بَنيا أٌ كلي      مً ٍزا ىسَه أٌ ملكْت اهلل ّبشِ ، املطلْب هلنا ا٤ّلْٓي

( فٔيقٕ السكيش ّالعاطسي٘ ّا٨سادٗ  ميً     21 -17لْ –) ملكْت اهلل دا لكه  اهلل يف الذا  
ّت١لذ الكئظي٘ يف ػيشّسَا أٌ املقـيْد     ؿشاع أّ الق أّ أىاىٔ٘ أّ ىظٔاٌ ل٧ شًٓ .ل  

، ّلليا ٓعله أٌ سب اجمليذ سيني ؼيذخ     بعباسٗ "٢ تَتنْا" ٍْ ٢ تقلقْا ّلٔع ٢ تعنلْا
:  25عً ْٓو الذٓيْى٘ ، مٔض املختاسًٓ بكىَه مً ماسطْا عن  احملب٘ ميع ا٦ يشًٓ )ميت    

لٔض علٕ أٌ الـلٔب ٍْ ؿيلٔب مقاّمي٘ ا٤فكياس الؼيشٓشٗ ّىيْاصع      ّلكً الرت. (  46– 31

                                                           

سب ّملكْت الظنْات ٍّٙ اؿٔاٗ ا٤بذٓ٘ ّلكً ، الؼاٜع أٌ ٍياي فشاا بني ملكْت اهلل ٍّْ الكئظ٘  11
عله الياغ أىَنا ػٞ ّاسيذ ،  ر كتيذ ا٤ّل ) الكئظي٘ ( لٔـيا يف ا٤بذٓي٘  ىل الجياىٙ ) الظيناٛ (         اجملذ

 . 4ّمش 13ااسٌ أمجال امللكْت مت 



  

 ،١ٓطع ىْعيا ميً ا٢صدّادٔي٘ يف ػخـئ٘ الؼياب      ، اـطٔ٘ ّاغشاٛات الؼٔطاٌ فشظب 
ٍّييا   عيً اؿٔياٗ الْٔمٔي٘    …ّٓكاد ٓبين فُٔ اياع٘ بيكٌ اؿٔياٗ يف املظئح ػيٕٛ ميسـي       

، ش بكىيُ مل ٓتيذسب عليٕ مْادَتَيا     سيت ٓؼع فنا أٌ ىشز الؼاب  ىل اؿٔاٗ العنلٔ٘ اـطش!
املظٔشٕ ّاجملتنع" ّميا ػيابُ   كلنني أٌ ٓتياّلْا مْكْعات مج  "طلبات مً املتالّتكجش 
  ! أ شٚلكمنا الؼاب يف لس٘ ّاجملتنع يف لس٘  ،رل 
ّ ربّىٕ لْ أٌ ل  مظئشٕ يف   …فل  ا٤ب املظٔح مظْٝلٔ٘ مْ ؼْٓ  العامل  ىل ٌٔ ؿل 

، ّىيشز ميً  طياس راتيُ  ىل      ٍيزِ املظيْٝلٔ٘ ، ّوني  ؿيلٔبُ  بسيش      مْاعُ الـػا كاسغ 
 ؟ الذاٜشٗ اليت ؤا فَٔا ..  لٔ  لاٌ طٔـبح سال العامل ّاتٝز

٘   عليٙ ا٤سض  ٌ للشٔاٗ   ّليْ لياٌ ٍيذذ ٍيزِ اؿٔياٗ فقي  ٍيْ         ، أني٘ ععنيٕ يف املظئشٔ
ّاملاٌّ ّالتياّل  عقب املعنْدٓ٘ ٌٍْه مً كْت الظعذاٛلكاٌ ، التنَٔذ لذ ْل ا٤بذٓ٘ 

  . تسـ٣ًٔطيعشض لُ ّلكً أن٘ اؿٔاٗ أمش  !  ر ٓلنيٌْ ا٤بذٓ٘ ا٤ّل
٘  ؟ .. اذ ٓيزلش اليبعض أطيباباً    ىشلض تعلٔنيا علٕ اؾاىب الذا لٕ فق  إراّلكً مل  تاسىٔي

ٍيْ أٌ  ، ّلكيً الظيبب يف سأٓيٕ     ،سني عاىت الكئظ٘ مً كٔقات أدربتَا علٕ ا٢ىعيضال  
ّمادمييا متنظيكني بيُ ٢ ٓيبػيٕ لييا أٌ ىليْو ميً         .ْ ا٤طَ  ّا٤ا  تكلس٘ ٍزا امليَر ٍ

 ٓـسٌْ املظٔشٔ٘ بكىَا دٓاى٘ سّسٔ٘ عت٘ ٢ تـلح للشٔاٗ الْٔمٔ٘ !
بني الػشب٘  عين ا٢ىسـال عً العامل ، ّبيني الػشبي٘  عيين ا٢ يت٣ذ عيً      منٔض  رٌ  هب أٌ
ّكعت مظْٝلٔتُ علٔيا ٍّزا ٍيْ العيامل اليزٖ     فَزا ٍْ العامل الزٖ ،يف العامل الؼش تٔاسات

ّتـْسّا "  3ْٓ .اسبُ اهلل " ٤ىُ مل ٓشط  اهلل  بيُ  ىل العامل لٔذًٓ العامل ب  لٔخلف بُ العامل 
، س يا   مظيتق٣ً  معٕ لْ لاٌ الت٣مٔز اذ  شدْا  ىل أٖ مكاٌ ميعيضل ٓبييٌْ فٔيُ فتنعياً    

ْ لاىْا اذ ػيبْا ا٢طتؼَاد ّا٢كطَاد ، ّلك القيْل أىَيه    ًٌ ٍ  لاىْا ّاتَا ٓظيتطٔع
ٌ الطشٓق  ىل اؿٔاٗ  .           را لاىت طتـا  لُٔ الكئظ٘ سٔيٝز ؟اىسزّا ّؿٔ٘ املظٔح ، ّماذ 

 يش  آقب٘ بالعني  ّلٔظيت بيالك٣و ٢ّ ْٓديذ طشٓيق       ، ا٤بذٓ٘ كش مً  ٣ل قب٘ ا٦ شًٓ
باؿقٔقي٘ لي٧ب اليزٖ     ًابيإ ّألٌْ فنً  ٣ل ا٦ ش ألتؼ  ىسظٕ ّأتشده أكاى، للخ٣ق 

 .يف الظنْات 
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اليت غشطيت  ، ّ تكنً يف الجيأٜ٘ ا٤ف٣طْىٔ٘ الؼَاٗالعذاّٗ بني الشّ  ّاؾظذ ٌ دزّس  
مجي  "اؾظيذ    معشّف٘ىسظَا يف التعلٔه املظٔشٕ ،  اؿ٘ ّأىيا ىشبطَا بسَه  اق ٦ٓات 

ٍتنياو اؾظيذ  ٍيْ ميْت ّلكيً      ا" ّ" 17: 5غ   –ٓؼتَٕ كذ الشّ  ّالشّ  كذ اؾظذ 
ٍّكزا ٓؼٔع بني الياغ بكٌ الشّ  هلا ا٤ّلْٓي٘   " 6: 8سّ  –ٍتناو الشّ  ٍْ سٔاٗ ّط٣و ا

ّأىيُ   ،ٓيبػٕ  ر٢لُ بالـْو ّالظذْد ّالظيَش   ، اؾظذ عذّ ممٔت ل٥ىظاٌ ّأٌ ،املطلق٘ 
الععيات عيً    يفّٓتكيشس الكي٣و   ٍتناو باستٔادات اؾظذ ب  باستٔادات الشّ  . ٢٢ هب ا
ٌ ٍنال املادٓات ٍّْ أمش ٓتيااض مع طبٔعي٘   كشّسٗ  ميً   . لقيذ  لقييا اهلل مضهياً    ا٨ىظيا

املظيكً    ىلالعني  ّالشاسي٘ ،   ّالطعاو ّالؼشاب   ىليا اؿاد٘ لٔاى يفالشّ  ّاملادٗ ، فْكع 
طيبع٘ اامظي٘ ـذمي٘    شطي   ال ـيف  نيا  بٔيللذنْع ،  طعاوإبشب ال اٍتهلقذ . ّامللبع 
 .  املاٜذٗ

ٍّْ أٌ اؾظذ ٢  ،ذاو َٓتنٌْ بتْكٔح السَه الظلٔه يف ٍزا اجملال اـمً  ّسغه أٌ عذدًا
ٌ ٍييا ٍيْ    ا٨لٔي  ّأٌ اـيذ   ،املظيناٗ بيالػشاٜض    ٔ٘ا٨ىظاىٓعين البذٌ أّ الطااات   ا٨ىظيا

أٌ  أٖ،  ّبَييزا ٓظييتقٔه تسظييا ا٦ٓيي٘ القاٜليي٘ بييكٌ اؾظييذ ٓؼييتَٕ كييذ الييشّ  ،  العتٔييق
ميياصالْا ٓتنظييكٌْ بييالسَه  لييجآً ٢ أٌ ، العتٔييق ٓؼييتَٕ كييذ الييشّ  القييذغ  ا٨ىظيياٌ

 . ا٨ىظاٌاـاطٞ ٍّْ أٌ اؾظذ ٓعين ل  ما ٍْ مادٖ يف 
 ،لزٖ اىسـي  عيً اهلل فتؼيٍْت طاااتيُ ّمْاٍبيُ املعطياٗ ليُ ميً اهلل        االعتٔق ٍْ  ىظاٌا٨

لكٕ وب ّىشز مً أىاىٔتيُ ؼْليت  ىل فيشد     ا٨ىظاٌفنج٣ طاا٘ اؾيع اليت ّكعَا اهلل يف 
ٌ ّعرب آ٢ذ ا٤دٔال ميً ا٢ىسـيال عيً اهلل تيْاسخ      ،اللزٗ .. ٍّكزا ٍيزِ الطاايات    ا٨ىظيا

 " 50مض  –٤ىٕ ٍكىزا با٦ثاو سب  بٕ ّباـطآا ّلذتين أمٕ " اليف ىسَهزا كٍّ،  املؼٍْ٘
، لنيا تقيْل الكئظي٘     ّكيعَا  املقيذغ    ىلالطااات  زٍِ ّاليت ػظذ املظٔح لكٕ ٓعٔذ ،

 .ستبتُ ا٤ّىل"   ىل"ٓشد ا٨ىظاٌ 
ٕ أٖ ، ىلطش  ىل املْافق٘ علٕ مليض علي    ىل ما ٓظنٕ با٤ٓاو الشّسٔ٘ بتْااّبٔينا ىيعش 
 ،  را أتٙ أؿ٣ً ! ٓكتٕ يف املشتب٘ ا٤ا  ٕ، فَْ ىؼاط دظذاى ىؼاط سٓاكٕ

 عيذ ٍزِ اليقط٘ اهلام٘ : ّليتْا  ال٣ًٔ



  

، ٢ّ ككيً   ّسيذٗ متكاملي٘ ٢ ككيً تقظئنَا  ىل دظيذ ّىسيع ّسّ        ا٨ىظاٌالجابت أٌ 
ب ساليُ  ىظياٌ سيضًٓ ٓسقيذ ػئَتُ للطعياو ، ّس٫      ب التعام  معَا علٕ أطاغ فيضأ ، فيش٫  

ؿيبع القيذو   أبظئ  يف   أملٌ فشد  ىسظٔ٘ ٓعذض معَا ا٨ىظاٌ عً ؼشٓ  أسذ أطشافُ ، ب  
، بعيذ اىقطياع طْٓي  عيً الطعياو ّالشاسي٘ ،        اّمً ميٯي .     متْتشًا اذ هع  ا٨ىظاٌ عـبًٔا

كل  القذسٗ علٕ الذ ْل يف ميااؼ٘ مْكْعٔ٘ ، أّ ستٙ هذ يف ىسظُ القيْٗ عليٕ الْايْذ    
  ساكش؟أّ اشاٛٗ الكتاب املقذغ بزًٍ  للـ٣ٗ

لٔتتلنيز عليٙ آبياٛ مـيش ،     اىل الربٓ٘ البظتاٌ عً ساٍب طْسٚ سلش  يفّىقشأ اـ٘ بذٓع٘ 
، أما ٍييا  ليت أطْٚ ا٤ٓاو ؿْمًا ٖب٣د يفٙ ّبعذ فرتٗ طلب مؼْسٗ أب الذٓش ، فقال :  ىي

تبييٙ ا٤دٓيشٗ اشٓبي٘ ميً     طيْسٓا   يفف٣ أستن  الـْو لْٔو ّاسذ ، فكدابُ الؼٔخ اؿكٔه : 
  ٌ ٖ لقيذ لياٌ ميذٓح اليياغ ٍيْ      ،  القشٚ ، ّالياغ ٓعلنٌْ أ بياس الشٍبيا ٓقْٓي  عليٙ    اليز

 . استنال اؾْع
 اليسع ،ٓظتخذو تعباات مج  اؾظذ  ا٨ىظاٌهلزا ىشٖ الكتاب املقذغ سني ٓتشذخ عً 

 .  للُ ا٨ىظاٌ ىل  ل  ميَا يف مكاٌ ا٤ شٚ دٌّ تشدد مؼاًا ، الشّ  ،
(  22:  24ّأىَا لْ مل تقـش فلً ىلف دظذ )مت ،  ا٤ اٗٓتشذخ عً اللٔقات  فالشب

ّاملقـْد  ىظاٌ ، ّالزًٓ اىلنْا  ىل الكئظ٘ ْٓو اـنظيني لياىْا ميْ ث٣ثي٘ آ٢ذ ىسيع      
َه املتيئح ا٤ىبيا   مييف ٍزا  لجاٌّ. ّاذ لتب  ( ّاملقـْد ث٣ث٘ آ٢ذ  ىظاٌ 41:  2 أع)

 " . " املظٔشٔ٘ ّاؾظذ ُ القٔهيف لتاببٔنً أطق  ملْٖ 
: 5فله ستب اهلل يف تيذباِ أٌ ىليف اؾظيذ )أذ      مشر٢ًّ ( ػًٔٝا ّلْ لاٌ اؾظذ ) اؾظه

، فيقْو بكدظاد ممذذٗ يف الْٔو ا٤ ا ؟ أسدْ أٌ ىيتبُ  ىل ٍزِ اليقط٘ ، فشني ؼذخ  ( 23
سّساىٕ ، ّلْ لياٌ التييااض    ( رلش أىيا ىقاو ظظذ 45 -35:  15لْ  1القذٓع بْلع ) 

. ّٓيزلش ٍييا    ، فكٔ  ككً أٌ ٓكٌْ اؾظيذ سّساىٔياً   بني الشّ  ّاؾظذ لنا ٓعً الياغ
.. " فقال هله .. اىعشّا ٓذٖ ّسدلٕ أىٕ أىا ٍْ .  أٌ دظذ الظٔذ بعذ القٔام٘ لاٌ ملنْطًا

ً أٌ اليشب  ع " ، فل٣ً 43 – 36:  24لْ  –دظْىٙ اىعشّا فكٌ الشّ  لٔع لُ ؿه ّععاو
ٌ ف، أٖ ّال٣ٍْت متشذ بالياطْت . ( )بيف القذاغ اذ ؿعذ  ىل الظناٛ دظذًٓا  ا٨ىظيا



  

ٌ  عيين   للُ ٓكٌْ دظيذاىٔاً  ٌ ، بٔينيا  العتٔيق   ا٨ىظيا  عيين   لليُ ٓكيٌْ سّساىٔياً     ا٨ىظيا
 . اؾذٓذ ا٨ىظاٌ

٘ فَا مً ىشٖ الظشاٜش الكي ،ّاذ اطتْعب السكش ا٤سثْرلظٕ ٍزِ اؿقٔق٘ متامًا ٍّيٕ   ،ظئ
للَا تقذو  ىل الياغ مً  ٣ل ّط  مادٖ ستٙ ككً للياغ أٌ ٓتعاملْا  ،ّطاٜ  اـ٣ق

ّوسي  الطقيع   (  ميً  بيض ّ يش    / التيياّل بالضٓيت  / املاٌّ املاٛ  يفمعَا ) املعنْدٓ٘ 
ُ  ٩ا٤سثْرلع بػزاٛ متكامي  ل  ٌ    ،ىظياٌ للي ّىؼيه   ، ّىسَيه القيشاٛات   ،فسٔيُ ىظينع ا٤ؿيا

ا٤ايذغ ّىؼيشب   مً دظذ الشب كل  ّأ اا ى ،ّىق  ّىيشين ّىشلع ّىظذذساٜش٘ البخْس 
 .لكشٓه دمُ امً 

، ل  داىب ٓكني  ا٦ يش    ىتعام  مع ا٨ىظاٌ لْسذٗ متكامل٘أٌ  ،ٍّزا ٍْ امليَر الظلٔه
ٌ يف اؾاىب امللنْغ مً  ؿشٔح أٌ ىتاٜر اـطٔ٘ تعَش غالبًا . ب١ُّٓثش ّٓتكثش   ٢  ، ا٨ىظيا

٢ّ تكيٌْ   ، سادتيُ أ٢ًّ  ّ ِٓظيق  بسكيش   – ميج٣ً  –أٌ ميً ٓظيق  يف الضىيا     ميً الْاكيح  أىُ 
بعٔيذا عيً العسي٘ .     ّا٨سادٗسكيش  العً امشاذ  امللنْغالتعبا  ٚمماسط٘ فع  اـطٔ٘ طْ

فيشً  ،دضٛ مً عبادٗ متكامل٘  ل  ٍزا٤ٌ  ،مً أد  ٍزا ىـْو ّىظَش ّىظذذ ّىتعب 
طتـيبح  يا الظذْد دٌّ سّ  ا٨ىظشاق ّالتْب٘ ، ّلْ أدٓ . ّىظَش ّىتْب ،ىـْو ّىـلٕ 

  رٌ . سب اجملذالزٖ سفلُ  12. ّلً ت١دٖ  ٢  ىل الرب الزاتٕ  الظذذات فشد أداٛ مٔكاىٔكٕ 
ً٘  ّفكيشاً  ٓظق  للُ بيذىاً  ا٨ىظاٌب  عيذما ٓظق   ،لٔع اؾظذ ٍْ مـذس اـطٔ٘  ّعاطسي

 نذذ ٓتنذذ للُ .ّعيذما ٓت ،ّعيذما ٓتْب ٓتْب للُ  ،ّسّسًا  ّاسادًٗ
 
 
 

                                                           

ويْل اليظي    ٤ىيُ  بـيشام٘   الكئظٍّْ٘ ميَر سفلتُ  ،لض البعض علٕ ا٤سااو القٔاطٔ٘ يف اليظ  شٓ 12
ّيف بظيتاٌ الشٍبياٌ اـي٘ ةٔلي٘ للقيذٓع      الظيذذات   ليٕ مبياساٗ يف ميذد الـيْو ّعيذد       ٘مً قبي٘ معاػي  

ٌ   .( ّغاٍيا ليجا   222طلْاىع مع الشاٍب الزٖ اعيرتض عليٙ اػيتػال الشٍبياٌ بالعني  الٔيذّٚ )ق       
٤دظيادٍه ، ّلكيً ٤ٌ التَيابَه     متـيل٘ مل ٓسعليْا رلي  تعيزٓباً     القذٓظني الزًٓ لاىْا ٓـيْمٌْ أٓامياً  

 . الذا لٙ ال  سادتَه للطعاو
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علٕ مً ػيكٌ القليب   ىكتذ ٍزا ا٢ػاِ السكشٖ  ىل بعذ آ ش ٍْ ثيأٜ٘ العق  ّالقلب ّبٔينا 
 . يعش بيعشٗ الؼ   ىل العق ى ، القلب ىقاّٗ القلب ّأعطاٛ القلب ّتكشٓعّ

أطاغ املؼال  ، ّالتسكا يف ع٣اتييا بياهلل وْهليا  ىل    ٍْ  –يف سأٖ بعض الياغ  –فالعق  
 ،وشو امل١مً مً اكيطشاو القليب يف عني  التْبي٘ ّيف اـذمي٘       عنال العق  ، ّ٘ ع٣ا٘ داف

ّاطيع الجقافي٘ بيكٌ القيشاٛٗ الكيجاٗ ايذ         ستٙ أىيا لجاا ميا ىظينع اليياغ ٓـيسٌْ ػخـياً     
ٓتذادل ال٣ٍْتٔيٌْ ٓتظيل  البظيطاٛ  ىل     اْل ػاٜع " أىُ بٔينا ٍيا. ّٓرتدد   افظذت كُ 

تـييْسّا معييٕ لييْ ليياٌ معلنييْ الكئظيي٘ الكبيياس أمجييال اثياطيئْغ  ّملكييْت الظيينْات" 
عيذو ا٢ػيرتاي يف    ًّغاٍيه ايذ التضميْا بَيزِ املقْلي٘، ّاعتيزسّا عي       ّطآّشغ ّلالع 

لكيً ٍيياي   ّ. . ؟ ٘ ،  ىل أٓ٘ سال لاٌ طٔـا سال ا٨كاٌ املظٔشٕ الٔيْو ٔاجملامع املظكْى
 . 13ّبني فشد اؾذل عق٣ىٙفشق ػاطع بني التسكا ّاؿْاس ال

 :ّا٤مجل٘ لجاٗ  الكتاب املقذغ سني ٓتشذخ عً القلب أمنا ٓعين العق  ّلكً
( ّطيلٔناٌ   8– 6: 2أفكاس اليْبَه ّاملقـيْد طبعيا أفكياس عقيْهله )ميش        الشبلقذ عله 

 . ( ّاملقـْد أٓلا العق  18: 6 أو)  اؿكٔه ٓتشذخ عً القلب الزٖ ٓيؼٞ أفكاسًا
، ّأٓليا   ( 21:  62+ ميض  6: 4ىيح   لنا ٓؼاس  ىل القليب يف مْاكيع ليجاٗ  عيين ا٨سادٗ )    

 ( 1 0:  11+ دا  4: 2لْ  2+  6: 6ت    عين العاطس٘ )
. ّأعين العقي   لكاتيُ    علٕ أٌ القلب ّالعق  مرتادفاٌالكتاب املقذغ عذٓذٗ  يفّا٤مجل٘ 
  ( 492 ىل  489ق :  فَشغ الكتاب ، ) لسكش ّالعاطس٘ ّا٨سادٗالج٣خ : ا

أّ  يْذ  ّاملقـْد بيقاّٗ القلب ٍْ  لْ الزًٍ مً ل  سقذ أّ ػَْٗ أّ سظذ أّ لربٓاٛ 
ٌ املقـْد بتكشٓع القلب ٍْ ّديْد اػياِ قيْسٖ يف اؿٔياٗ ترتليض سْليُ       ّألنا  ،أّ  داى٘ 
 . ا٨ىظاٌطااات 

، فيشً مب لظيبب أّ أطيباب    ٓظنٕ بعاطس٘ مظتقل٘ عً العق ٢ ْٓدذ ما ّيف سإٔٓ أىُ 
عاطس٘ مً أطيبابَا   ّ٘ىقب  أّ ىيسض لظبب أّ أطباب ، ّلْ دشدىا أٓ، ،  ّناذ أّ ىكشِ 

                                                           

ّبذَٓٙ ، أىُ كل  اؿقٔق٘ املطلق٘  مسرتكًافشض ّدَ٘ ىعشِ   ىلٍْ ىقاؾ َٓذذ ل  طشذ فُٔ  اؾذل 13
 .مظتْٚ  أٖأٌ اؾذل ٢ ككً أٌ ٓسٔذ علٙ 



  

)ٍّيْ مسَيْو ػياٜع يف ا٤في٣و (. ٢ّ ىتلي        ٗىـبح لنً ٓقْل أىُ اذ أسيب ميً أّل ىعيش   
سغبي٘ أّ ىيضّٗ تتظيرت     ٣ق ب  ٍيْ غالبياً  علٕ ا٨ط ثياٌ يف أٌ اؿب مً أّل ىعشٗ لٔع سبًا 

، ّٓينيْ   يف ؿيْسٗ مٔي  أّ  عذياب    كعٔسًا ْٓلذ ؿػاًا فاؿب لاًٜ سٕ طه اؿب .اؼت 
ّٓكرب مع السَه ّا٢ تباس ّالؼشل٘ ّاؾَاد ّالعطاٛ املتبادل ، ّاذ ٓلع  أّ كْت  را مل 

، يف ؿْسٗ  أطباب ميطقٕٔ٘ ٌ اؿب اؿقٔقٕ سٔاٗ تبذأ ّتينْ ّتبين عل.   هذ غزاِٛ الكايف
٘      دَاد مؼرتي ّابْل مؼرتي ّاستٔا  مؼيرتي   …، ٍّيْ ميا ىظينُٔ بيالعْاط  املتبادلي

 . يف ع٣اتيا مع اهلل ٍّكزا مً أٓلًا
 عين أىُ أسبيا ب٣ طبب فٔيا ، ، ىقْل أٌ اهلل أسبيا "ب٣ طبب"  ؿشٔح أىيا، اهلل أسبيا أ٢ًّ

مييُ ّلكييُ لذٓيُ أطيبابُ ؿبييا ،       أسبييا فلي٣ً   أٖ لٔع فٔيا مً ؿي٣  ٓظيتذعٕ سبيُ ،   
مبُ  .طباب آْ٘ ٤، ّمً أٓلا مبُ  قب٘ ٢ّ ٓظتطٔع  ٢ أٌ وب دٍْش اهلل ببظاط٘ ٤ٌ

، فَيْ ٓعيتين بييا ّونٔييا ّٓقٔتييا ّٓقيذو لييا        ٗ ل قيذد اعني أ٤ىُ ٓرتده سبُ ليا يف ؿْسٗ 
ُ   رٌ ميت ػعشت بالزاب مْ فكشٗ  . اـ٣ق مً املْت ،  ما أّ ػخف ما، أّ ميْ اهلل راتي

، ّبَزا أ٠طظُ علٕ ؿيخش اؿقٔقي٘ ّلئع عليٕ سميال       ٓيبػٕ أٌ أسل  مٔلٕ ٍزا ّأفَنُ
 . ا٤ٍْاٛ

باؿيب   ػيبَٔاً  هعلَا ػئٝاً  بالقلبٌ سـش اؿٔاٗ الشّسٔ٘ يف داٜشٗ العاطس٘ أّ ما ٓظنٕ  
٢ّ  لتكلٔيذ ليً ٓكيٌْ سقٔقٔياً    ، ّلكيُ با ، ّاذ ٓكٌْ غالبًا ، اذ ٓكٌْ آًْا مً أّل ىعشٗ

، ّالتؼيبُٔ البيذٓع اليزٖ هعتيُ      دتٔاص الـعاب مً أد  احملبيْب ٨ ، ٢ّ مظتعذًا داٜنًا
: أٌ البذآ٘ يف اؿٔاٗ الشّسٔ٘ باؿناغ العاطسٕ ّسذِ تؼبُ ىياس  مً أسذ ا٤طااس٘ ا٨د٣ٛ 

ب بييالك٣و ٢ّ مييب ٓييا أ يْتٕ " ٢ ميي   را …ثييه ؽنييذ يف ثيْاٌ   ، تشتسييع طيشٓعاً  ، القيؽ 
 . ( 18: 3 ْٓ 1باللظاٌ ب  بالعن  ّاؿق" ) 

ٓسقيذىا بظياط٘ اليشّ ، ّأىيُ     ايذ  بعض بكٌ  سداع لي  ػيٕٛ  ىل أطيباب ميطقٔي٘     الٓعرتض 
ٓيبػٕ أٌ ىك ز ل  ػٕٛ ببظاط٘، ّكتذ ٍزا املطلب ستٙ  ىل اؿقياٜق العقٔذٓي٘ مجي  طيش     

ملعيين الكيامً ٍييا " ىقبليَا دٌّ     ّا .، فليقبلَا ببظياط٘ دٌّ ديذل أّ ميااؼي٘     الجالْخ
ٌ بظياط٘    . ّبظاط٘ العقي   ،بني بظاط٘ الشّ  ٍّيا أسدْ أٌ ٓكٌْ السشق ّاكشًا . فَه"

الشّ  تعين القذسٗ علٕ التظامح ّقب٘ ا٤عذاٛ ّاـيشّز ميً أطيش ا٤ىاىٔي٘ ّمقاّمي٘ أفكياس       



  

،  الظيزاد٘ ! اؿظذ ّالؼَْٗ.. أما بظاط٘ العق  فَٕ يف للني٘ ّاسيذٗ تظياّٖ اؾَي  أّ     
، بي  لْىيْا    " أَٓا ا٤ ْٗ ٢ تكْىيْا أ٢ّدا يف أرٍياىكه  ّااشأ معٙ ما ٓقْلُ القذٓع بْلع 

 " 20:  14لْ  1 –أ٢ّدا يف الؼش ّأما يف ا٤رٍاٌ فكْىْا لاملني 
 ،أٌ ليته غا متسقني معٕ سْل السكش أو العاطسي٘ ّأَٓنيا ٍيْ الظيبٔ   ىل ا٢ستبياط بياهلل       

سب اجمليذ  أسيب اليياغ    إراملي  ٔ  ا٤سبع٘ قاّلني ا٨داب٘ علٕ ط١ال قذد :اعجْا يف ا٤ىاد
 ؟  ؟ أو أىَه أسبِْ ب٣ طبب ٓظْع املظٔح

، ألبيت   ٌ الكئظ٘ اليت ألبت القيذٓع بيْلع البظئ  ّغياِ ميً القذٓظيني البظيطاٛ        
ّسهاىْغ ّلاليع ّطيآّشغ   أبيتٔيْغ ّللٔنيلع ّدٓذكْغ ّاملعلنني الععاو  أٓلًا

القيذٓع  فشتيٙ   لعني  اليشّ  القيذغ .     ـبًا ّاؾنٔع لاىْا مٔذاىًا، ثياطْٔغ الشطْلٕأّ
عذىا العقي   باطيت   راّ، فَي٢ًْ  ، فكٔ  وب  هلًا ٢ ٓعشفُ مل ٓكً ٓعبذ  هلًا بْلع البظٔ 

 الػٔبٙ ؟! غ٬ذ٬ٍ  ىيتعش ا٨هلاو الظناٜٙ أو اَؿ ؟!  رٌفكٔ  مـ  علٕ املعشف٘  ،ّالبشح 
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ا بياػيب  ٙر تشبي إ! في ّدذاىٔي٘   ٍّكزا تتشْل ع٣اتيا مع الظٔذ املظٔح  ىل ع٣ا٘ عاطسٔ٘
 الؼشً العاطسٕ !!  ٢ٚ ٓبقٕ لُ طْ ،سادتُ   ًّالتخلٕ عِ علٕ تعطٔ  فكش

ّٓتذنع الياغ بكعذاد لباٗ سْل مً ك٥ٌّ طياعات اليْعغ بيالك٣و اليزٖ كيع ػيػاذ       
ٌ  ب تييذد  ةعي٘ الـيلبْت  عيا مً ععيات يف  !!. ّله ه القلب  ّتؼيذب !!  بي٣ٔطع اؾبيا

َْٓرا اـاًٜ ، ّسثياٛ ّتيكبني للنظئح املظيشْق اليزٖ مضايت دظيذِ الظئاط ّا٤ػيْاي          
ّٓيظيٕ  ،  14! ّاملظاما .. ّتسٔض الذمْع ، ّتكسَش ّدِْ الياغ ّلكىيا يف طيشادق عيضاٛ  

بيات أّسػلٔه أ٢ ٓيذبً علُٔ )لْ ، سني طلب مً  الياغ أٌ الظٔذ املظٔح اذ سفض ٍزا
بي  ٓشٓيذ ميً لي       ،  لَٔيا ٢ وتاز  َْف ف٣ ٓيبػٕ أٌ مضٌ ػسق٘ علٕ املظٔح(  28: 23

                                                           

 ،اؾنع٘ الععٔن٘ يف ثٔاب طيْداٛ  ؿلْات ، ٍّْ رٍاب الظٔذات ؿلْس  بذأ تقلٔذ غشٓب يف ا٢ىتؼاس 14
ّسني طكلت أسذٍه عً الظبب ، أدابيٙ : ألٔظت ٍيزِ   بعض الشدال أٓلا ٓلعٌْ أسبط٘ عيق طْداٛ !

ٌ اليشب   بي    الـيلٔب ٢ تتعياسض ميع فشسي٘ اـي٣ق      ا٦وأٌ  ىاطني. ٍٙ الزلشٚ الظيْٓ٘ ملْت املظٔح !!
 .شّس املْكْع أمامُمً أد  الظالـلٔب آ٢و ستن  اذ اىسظُ 



  

–اليشب   ٘بيعني  –ّهاٍذ بذمْع ّعيشق ّدمياٛ ستيٙ ٓكظيش      ، ميا أٌ ْٓادُ راتُ ّأىاىٔتُ

    ً أٌ لئع معييٙ ٍيزا    ّ .ا٤عيذاٛ مييَه   ستيٙ   ،التنشلض سْل اليزات لٔعطيٕ سبيُ ل٧ يشٓ
امتظ  بَا ّأميامٙ املـيلْب    يتال يتب با٤فشا  ، ىعه أسضٌ ّلكً علٙ راتٔٔـلالىظتقب  

 ٓػسش ملً عزبِْ .
٘   ّٓبذّ تكثا ٍزا امليَر العاطسٕ ّاكيشاً  ٘    يف مشسلي٘ املشاٍقي ،  ،   ر تكيٌْ العاطسي٘ آْي

كي   ليْ ألتني  بسَيه ل    ، ٍّْ أمش طٔيب  سٔاٗ التْب٘ ّاـذم٘ يفالؼاب ّطشعاٌ ما ٓلتَب 
اتـييش علييٕ الؼييشي٘ ا  راأمييا .  دساي ملعييين املظييْٝلٔ٘ ػيياِ ا٦ ييشًٓ أبعيياد الـييلٔب، ّ

ّلكييُ ٓظيق  أمياو أّل     ،اذ ٓشتسيع عالٔياً   ، علٕ الشمال م١طظًا العاطسٔ٘ فكىُ ٓكٌْ بياًٛا
تشي املظٔح بظبب ع٣ا٘ عاطسٔ٘ لاىت أاْٚ مً عاطستُ الذٓئ٘  ػابّله مً  . عاؿس٘

 بتبعٔ٘ املظٔح . ٖسكشٓ٘ ّسكاِ ا٨ساد، لػٔاب اياعتُ ال
الـعٔذ ّػنيع سْليُ ا٢٦ذ وليشٌّ     يفمتشلض  الزٖزالشٗ رل  الْاعغ الّلٔع ببعٔذ عً 

! ّلكً لٔعيْدّا عطؼيٙ لنيا     املٔاِ اؿٔ٘   ىل لُٔ مً ل  بلذ بعٔذ ، ظاىني أىُ طٔقْدٍه 
، ّلكيً بعيذ أٌ ديزب    ، ّملا تيبَت  لُٔ الكئظ٘ ّأبعذتُ عً مْاع التعلٔه رٍب رٍبْا

 معُ عذدًا مً ٢١ٍٛ " الذسآّؽ ".
ٓبيٙ ع٣اتُ مع الكئظ٘ علٙ أطاغ العاطس٘ ّاؿناغ ّسذٍنا عادٗ ميا   الزٌٖ الؼاب  

عيً   ْايع ميعيض٢ً  قأٌ ٓت، ّ ميا   أٌ ؽنذ ىاس اؿناغ طشٓعًاما إفمً ث٣خ :  ٓتخز طشٓقًا
٘  ٍييزا أسٔاىييًا فكييشِ يف سٔاتييُ الذا لٔيي٘، مرتةيياً  ، ساؿييشًا اجملتنييع   ىل اييشاسات متظييشع
! لنيا  يشز    ميً اؾشئه    ىل التْبي٘ ٍشبياً   داعٔياً  ما أٌ ىشز  ىل الياغ صاعقياً  ّ ،بالتكشٓع

، ٓعيضٖ   شن   ىل داسِ ميَ  الق٫ًْٖٓا ّأ ا ! ٓقات  ا٤ٍّاو"دٌّ لٔؼْت"  لساسغ أّسذ 
ٛ٪    ىسظُ بكىُ اذ أدٖ سطالتُ، ّلٔع رىبُ أٌ الؼش اْٖ يف العيامل .    ىل  ٢ّ ٓيذسٖ أىيُ ايذ أطيا

ً٘   طياًٛٗ طٔذِ املظٔح  شق مذٓيي٘  وي أٌ  اليشب ميً   ً طلبياً ني ، ّأٌ مْاسيُ ٢ ىتلي  ع   بالػي
َٓذذ  لُٔ الشب ميً الكيشاصٗ )لظيتنا     الزٖ، فاىتَشٍنا ٤ىَنا مل ٓسَنا ما سفلت ابْهله
 (.56 – 51: 9لْ  سّ  .. أٖتعلناٌ مً 

للتْبي٘ أّ   لياىْا ٓلتَبيٌْ ساطياً   سغه أىَه اٗ ٓـطذمٌْ بعقبات لج ّلقذ ػاٍذت ػبابًا
ّ   ، اـذم٘ نييَر ا٤سثْرلظيٕ يف   للّ ر لاٌ ٍزا اؿناغ دٌّ فَه لاذ للشٔياٗ املظئشٔ٘ 



  

 ر ّ ، ش اؿنياغ  تطشعاٌ ما تبذد.  اليظ  ّاملعشف٘بني ّ ، التْاصٌ بني التكم  ّالعن 
ٌ سب اجملييذ ٓظييْع مل   .٘ ٓظييقطٌْ مييً هيياٛ الؼييعاسات علييٕ أسض الْااييع الـييلب بَييه 

ّلكييُ ٓستقيش  ىل    متسَنًا متشنظًا ًاػاب ػذ أسٔاىًا ّاذ . ٓتذظذ مً أثا ب  مً ؿه ّدو
ٍيزا   ّلعي  ،  سادٗ السع  أّ  لٕ اؽار املْا  ا٨هابٕ الزٖ بذّىُ ٢ معين ٢ّ أني٘ للشٔياٗ   

لس٘ ألجش مميا  ، سني ّدذ أٌ الكالظٔذ املظٔح مع  ذ سْاسِعبالؼاب الػين ٍْ ىسع مْا  
  . ( 22 - 16: 19) مت وتن  

، فشيب الت٣مٔيز     تباس ّاملعشف٩٘اـ٣ؿ٘ أٌ التَاب العاطس٘ مْ املظٔح ٓكٌْ ىتٔذ٘ ل
، ّلئع ٤ىَيه ايذ     ( 28: 22للنظٔح اذ تكطع علٕ أىَه اذ ثبتْا معُ يف ػاسبيُ ) ليْ   

 .  عذضاتُ اطتَْتَه للناتُ أّ تاٍْا فخشًا
ٌ   ،ظلٔه ٍيْ اليزٖ ٓػيزٖ السكيش     منا التعلٔه ال ا٨سادٗ لٔظيتجا   شيّوي  ، ّٓؼيشً الْديذا

 . ٍزا تسـ٣ًٔ  ىلطيعْد ّ،   ىل مشادع٘ مْااسُ ّتعذٓ  سٔاتُ  ىل ا٤فل  ا٨ىظاٌ
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ٓذ اليظي  ّرلي    تشددت  ػاع٘ تقْل أٌ اؿكْم٘ اذ اشست فشض ؼذ 1968 أّا ش عاويف 
! ّاىتؼيشت ا٨ػياع٘ يف مليح البـيش ّتْاسيت       عقً ت٣مٔز امليذاسغ ا٢بتذأٜي٘ يف بطيْىَه   

بٔينييا  شدييت ا٤مَييات  ىل ، ّفييش الت٣مٔييز ٍيياسبني ، الذساطيي٘ يف أغلييب مييذاسغ القيياٍشٗ 
 !! الؼْاسع ٓـش ً ل  علٕ أ٢ّدٍا
مييز   ػياع  ام ّميَالـش٘، ّ"سْادٓت" ٢ أطاغ هلا مً ا ّولْ للياغ أٌ ٓشددّا اــًا

أطيْد مكتيْب علٔيُ     أٌ الظٔذٗ العزساٛ اذ ظَشت ٤سذ الياغ ٍّٕ تشتيذٖ ثْبياً  طيْات 
أطيْد   طٔكٌْ ْٓمًا 1984/ 4/ 4( ، ّفظش ٍزا بكٌ ْٓو ا٤سبعاٛ  4444أسبع٘ أسبعات )

 ! ّطشعاٌ ما راعت القـ٘ –٢ اذس اهلل  –يف سٔاتيا 
ّسغيه ٍيزا فياؾنٔع     ، لزر ّاىبَاس ستٙ ٓتليح صٓسَيا  ّٓشدد الياغ ٍزِ " اؿْادٓت" يف ت

٢ّ ٓتْا  ّاسذ لٔبشح معقْلٔ٘  ، مظتعذٌّ لرتدٓذ أٓ٘ "سذّتُ" دذٓذٗ بيسع الؼػ 
 ٍزِ اؿْادٓت أّ ا٨ػاعات.



  

ً٘ يفّمً احملضٌ أىيٙ  عً ساٍب لل  با٢ىتقال مً دٓشِ لٔخيذو   ادتناع للؼباب هعت اـ
املكاٌ اؾذٓيذ مل ٓطليب طيْٚ قتْٓيات ا٣ٓتيُ       يفاز الُٔ مكاٌ آ ش ، ّملا طٝ  عنا وت يف

املكياٌ    ىلمليح البـيش    يفمً لتب ّأثاخ ، ّما أٌ اال ٍزا ستٙ اىتقليت قتْٓيات الق٣ٓي٘    
الؼيباب : ألئع اهلل    ؿا اؾذٓذ علٙ بعذ مٝات الكٔلْمرتات ! ّملا سفلت ٍزا الك٣و ، 

 بيقي  ا٤ثياخ ؟ ّأٓيً الظئاسات ّالظيك       بقادس علٙ ىق  ا٤ثاخ ؟ فكدبيت : ّمل ٓقيْو اهلل  
 تقْو بَزا ؟ يتاؿذٓذٓ٘ ال

ىسع ا٨دتنياع سّت ىل طالبي٘ دامعٔي٘ عيً مـيذس مْثيْق بيُ ، عليٙ سيذ اْهليا ، أٌ            يفّ
الذٓش لظبب ميا ، أ  ٍيزا الؼيخف     ُأسذ ا٤دٓشٗ ّملا سفل يفرٍب ٓطلب الشٍبي٘  ػخـًا
 هذ مْافق٘ مً اليذٓش أ يشز ميً دٔبيُ سيب٣ً      ؽـٔف ا٣ٓ٘ لُ دا   الذٓش ، ّ ر مل طالبًا
أىيُ ٓي١مً    ٕػاب دامع ٕباب الق٣ٓ٘ ّملٙ ّأ ز الق٣ٓ٘ معُ !! ّرات مشٗ ألذ ل يفسبطُ 

ا٨متشاٌ ستٙ ّلْ مل ٓزالش ! بٔينا أعشبت  يفأىُ لْ أعطٙ ل  طااتُ للخذم٘ فظْذ ٓتسْق 
 لْظٔس٘ دٌّ عح ميَا !ػاب٘ عً ثقتَا أىَا لْ اٍتنت عٔاتَا الشّسٔ٘ فظتكتَٔا ا

ّتعلٔيق أٍيه القيشاسات     ، فالبذٓ  ٍْ  لقاٛ املقادٓش علٕ الػٔبٔات ، ّماداو العق  يف أداصٗ
سؾ بعض الشمال علٙ ّسا٘ ا٨دابي٘  بضداز أٓقْى٘ أّ  ٘، مج   لـاق عنل علٕ أمْس غشٓب٘

 !علٙ ا٨ط٣ق  ستٙ لْ مل ٓكً الطالب مظتعذًا التسْق، ّاىتعاس 
، 1968 سبٔيع  يفظَْسٍا يف الضٓتٌْ  ّاتبعٔين سأطٕ القذٓظ٘ العزساٛ مشٓه ّاذ ػاٍذت 

لْ لييت ايذ ألتسٔيت بَيزا دٌّ     ّ،  ميَا أٌ تَبين اليذا  يف الذساط٘ ّظللت أٍت  طالبًا
، ّس ا لييت ّاتَيا ألقيٕ الليْو عليٕ       ا٢ىكباب علٕ دسّطٕ اطتْعبَا ملا اذس لٕ اليذا 

 أعاىٕ مشاسٗ الشطْب ! ينتتشلّالعزساٛ ٤ىَا ؽلت عين 
ّلكيً اهلل ٢   ،ىعه أىيا ى١مً بٔيذ اهلل الساعلي٘ يف سٔاتييا    ،ىعه أىيا ى١مً بؼساع٘ القذٓظني

أاياو   عييذما مْاي  املظئح    يفٍّيْ ميا ىيشاِ ّاكيشًا     ما ىظتطٔع مً أٌ ىسعلُ . ليا ٓسع  
ُ   ،ىبزل أاـٕ دَذىا أٌ   رٌ. ٓيبػٕ  سٔح لاٌ للياغ دّس لعاصس ٓعنليُ   ّما ىعذيض عيي
 . ّلكيُ ٢ َٓب ىعنتُ للكظاىل ، الزٖ ٓعني ّٓكن  ، اهلل
مسَْو ػاٜع عيً" القظين٘ ّاليـئب"، ّأٌ لي  ّاسيذ "بٔا يذ ىـئبُ" ،        ٍزا بين علٕ يٓ

 ّ"أدشٖ ٓا بً آدو دشٖ الْسْؾ ، غا سصا  لً ؼْؾ" ّ" اؿيزس ٢ كييع القيذس"  فلي٣ً    



  

ّولشىٕ ٍيا مْا  طياٜق تالظيٕ    ! ."…عً املج  الؼعيب املؼَْس " املتعْغ متعْغ
ليا  بين أىُ لْ لاٌ مكتْبًاا، أد ، ّملا طلبت ميُ  ىقاق الظشع٘ لاٌ ٓيطلق بظشع٘ مسضع٘

فلً ىـاب بؼيٕٛ   ّلْ مل ٓكً مكتْبًا ،ب ٛب، فظْذ ؼذخ ستٙ لْ طشىا  أٌ ىـاب عادث٘
 ! لٔلْ مرتا يف الظاع٘ 140ستٙ لْ اىطلقيا بظشع٘

، تكٌْ  ر تكاطليا يف العن  ، ّظ٘  ططيا لُ أٌ ٓله عؼشًٓ اظنًاللكئ ّأرلش معشكًا
ً ٓلتنليت ا٤اظياو العؼيش   ٢املعشض مً عؼشٗ أاظاو فق  ، فقليا " لْ لاٌ سبييا ٓشٓيذ"   

ا٨ىظاٌ مظْٝلٔتُ  ٕ، ٍّْ أٓلا ميَر مشٓح  ر ىلّّاكح أٌ ٍزا فشد تربٓش للكظ  !!.. 
ات  طسلتُ  بشىامر تلٔسضْٓىٙ ػخـًا يف ػاٍذتّاذ ، فك  ما وذخ ٍْ  سادٗ  هلٔ٘ .  متامًا

ٍيزِ  سادٗ اهلل ،  : ، ّملا طكلتُ مقذم٘ الربىامر : لٔ  طاّعُ البُ علٙ ربح طسلي٘ ، أدياب   
 اب  أٌ متظ  بالظكني !! ٖعلٙ ػ  ٓذ اتلَا لكاٌ اادسًافلْ مل ٓكً اهلل ٓشٓذ 

  ىلٓي٘ تقيْدِ طيشاب٘ تؼيا     الرب يفالجابت مً ىف الكتاب املقذغ أٌ الؼعب لياٌ ٓتشيشي   
ٌ ّٓقسٌْ ّٓقٔنٌْ سظب سشل٘ عنْد الظشاب . ّمع ٓشؼلْالعيآ٘ ا٨هلٔ٘ ، ّأىَه لاىْا 

ٍزا ىشٚ مْطٙ اليبيٙ الععئه ٓطليب ميً سْبياب بيً سعْٜٔي  امليذٓاىٙ أٌ ٓشسي  معَيه           
( ، فَ  ٍزا كع   كياٌ ميً مْطيٙ أو أىيُ لقاٜيذ سكئه        33: 10الربٓ٘ ) عذ  يفلذلٔ  
ّما ٢ ٓظيتطٔعُ الؼيعب ٓظيتطٔعُ اهلل . فياهلل ٓييضل       ل   عذاد ؟ذ لٔعذ للشسل٘ أفهتَ

هنع املْاد ّٓكذ ّٓعن   الزٖاملً مً الظناٛ ، ّىشز املاٛ مً الـخش ، أما الؼعب فَْ 
 ٓشٓذِ ؟! الزٖؿع٘ سظب املجال  يفلٔبيٙ  ٔن٘ ا٨دتناع . أمل ٓكً اهلل اادسًا أٌ ٓبئَا 

ٖ سظه ٍزِ القلآا ابي  تعيذٓ  املييَر السكيشٚ     كً ّّاكح أىُ ٢ ك   ىلٓيذفع اليياغ    اليز
طييه الطالييب علييٕ ا٤ٓقْىيي٘، أّ تييشدٔح   اتعلٔييق اليذييا  علييٕ سسييش    ىلأطييَ  اؿلييْل ، ّ

  ! معٔي٘ ٗماسأاسات مـآ٘ لالضّاز أّ اهلذشٗ بكدشاٛ اشع٘ أّ طلب ٔا ت
ً اؽار القشاس ، ب  ّالعذض عيً  العذض عػشسياِ مً اب  :  الزٖ منا ٍْ اطتنشاس للنيَر 

ٍّكيزا ٓتشيْل اليياغ  ىل     ميشيت لييا .   يتمْادَ٘ مظْٝلٔ٘ اؿٔاٗ ، تل  اهلب٘ الععٔن٘ ال
ّبيذٓع ٍيْ    ،ل٩ىظياٌ دّساً ّ مليَر املظتقٔه هعي  هلل دّساً بٔينا ا ،متسشدني علٙ سٔاتَه

  ".28:  15ع أ -اْل ا٦باٛ الشط  يف فنعَه " .. اذ سأٖ الشّ  القذغ ّمً 



  

ّبٔينا ٓيطليق اليياغ يف الػيشب     ،ٓيعكع علٕ اؿٔاٗ للَااملتْال  أٌ ٍزا املْا  الظليب 
ٌ ماصليا ىذّس يف الآا سظينت مييز دٍيْس : ٍي  ٓتعياسض       ،ّالؼشق ٓعنلٌْ  ميع   ا٨كيا

  ؟ مع العق  ا٨كاٌ؟ ٍ  ٓتعاسض  التخطٔ 
أو ٍيْ البياب الشسيب الظيَ       ؟ ٍ  ٍزا ٍْ الباب اللٔق الزٖ طلب ميا املظئح أٌ لتياصِ  

 !٢ اذس اهلل  …الزٖ ١ٓدٖ  ىل 
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عيً  ػكٌ العق  ٍْ رلي  القـيْس الؼيذٓذ    ٌ اللشس ا٤طاطٕ الزٖ ٓيذه عً اـسض مً  
ؼيت عييآًّ مجي  سّ      ليجااً  ىظينع ل٣مياً   ىييا   اطتٔعاب متػاات العـيش ّمعطٔاتيُ.  

ّلكيً ديذٓش بييا أٌ ىتسيق أ٢ّ      …العـش، ؼذٓات العـش، أفكاس العـش، مبادٟ العـيش، 
 . علٕ مسَْو ٍزِ الكلن٘ الضٜبقٔ٘ " العـش"

بعذ قا٢ّت مليئ٘  ىل أطيلْب    ، سقبُ صمئ٘ ٓـ  الياغٌ املظكل٘ بإهاص ٍْ أىُ يف ل   
ً ٓتكلذٌّ  ، ّاػاٍات للشٔاٗ ،للتسكا  ر بشٍييت عليٕ ىسعَيا يف التـيذٖ      ، طي٣متَا  مي

 ٢ّ  ٣ذ يف أٌ عـشىا ٍزا ٍْ عـش العقي   للنؼك٣ت امللش٘ اليت ٓقابلْىَا يف سٔاتَه .
 ) التكيْلْدٔا ( . ّتطبٔق املعشف٘ ، عـش البشح الذ٠ّب عً املعشف٘ ..

ٌ   ُّٓقْلٌْ أى  ىل العله فافلْىُ بعضّٓيعش ال  رٌ ،ٍْ عـش العله  ،  ٢ ٓتسق ميع ا٨كيا
ٕ س، ّلكييا يف اشا العله ّا٨كاٌ عً ل٣مًاّىظنع  ، ّعليٕ   ٗ أىسظيا ٢ ىطٔق امليَر العلني

"  دىاٌ ملذع العله  ؼً علٕ دلْ " 15صلٕ لٔب قنْد د.املسكش ّالسٔلظْذ اْل  سذ
ٓرتده دساطتُ ما  ىادسًا، ّلكيُ  وْلعلاغ ، ب  اذ ٓذِس ّاذ ٓذسغ الؼخف أسذخ العلْو

عً الذدالني ّلٔ  ٓرتدد علَٔه املتعلنٌْ  ّلعليا ىقشأ مً ّات ٤ ش . ّسٔاٗ  ىل طلْي
علٕ ل  سني ٓشٖ  !. ّٓلشب القاسٟ لسًا ا٤طاتزٗ ّاملعلنٌْ -ّّاسظشتاِ    – ، ّأسٔاىًا
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 ، ٓزٍب  ىل ددال لٔقشأ لُ الك  أّ ٓستح لُ " الكْتؼٔي٘ العله اؿذٓح لت٣مٔزِمً ٓذسغ 
"16 ! 

يف ا٤فعيال   أعين طبعياً  ا ؟ )ظ: ٍ  ا٨ىظاٌ كا أو مؼباب ّيف ألجش مً ادتناع طكلت ال
: ععئه ّلكيً ميً     ش ا٨سادٗ .. فقليت ، س٫ي  ، فكداب الك  با٨ةاع : كا طبعًا ( ٓ٘داسا٨

، ّأٌ " املكتيْب عليٕ    كاٌ ّلْ بقيذس كيٝٔ  أٌ لي  ػيٕٛ ىـئب      دذ بذا لُ ميكه ٢ ْٓ
اؾبني ٢صو تؼْفُ العني "؟ ّفْدٝت بالـنت ٓظْد املكاٌ !.. ٍّكزا تشٌّ أىييا ٢ مٔيا   

٢  ىل الؼي    لجآً ٓـشٌّ عليٕ أٌ املعشفي٘ أّ العليه ٢ تي١دٖ      العذٔب أٌّ، ما ىعشفُ 
ٓذللٌْ بَا علٕ أىُ ٢ ؿيلح ٢ّ اتسياق ٢ّ تعيآؽ بيني      سذذًا ٌْ. ّٓقذم ا٨كاٌّاٍتضاص 
 فٔقْلٌْ :... ّالعله !  ا٨كاٌ

 بٔينيا ايذو ا٨كياٌ     ، فاليعشٓات العلنٔ٘ تتبذل ّتتطْس ل  ٓيْو  يف العله ٢ ػٕٛ ٓقٔين ،
أٌ ا٨كياٌ ميبين عليٕ ثْابيت بٔينيا      عيين آ يش    ّأداب عليٕ لي  طي١ال . أّ     ىَأًٜا س٣ً

 .نٔ٘ ٢ ككً أٌ تجبت بـس٘ ىَأٜ٘ اليعشٓات العل
 ٘قٔع عنيق  ى، فكٔ   ، بٔينا ا٨كاٌ ّتْابعُ ٢ تقاغ العله مبين علٕ القٔاغ ّامل٣سع

ٓتعام  مع  العله أٌ،  عين  فالعله مبين علٕ امليعْس ّاحملظْغا٨كاٌ أّ اْٗ الشداٛ. 
 (. 1: 11) عب ٢ تشٖ بٔينا ا٨كاٌ ٍْ ا٨ٓقاٌ بكمْس ،  ل  ما ٓذ   يف ىطاق اؿْاغ

 ٌْبٔينا ا٨كاٌ ااٜه علٕ اـْاسق ّاملعذيضات ،   العله ٓظعٕ  ىل القْاىني اليت ؼكه الك ،
 . ، بٔينا ا٨كاٌ ااٜه علٕ لظش القْاىني  ىل التؼاذ القْاىني ٙالعله ٓظعأّ  عين أ ش 

  مج  طش الجالْخ  ، بٔينا ا٨كاٌ ٓتعام  مع سقاٜق تسْق العق  العله قذّد بطاا٘ العق
 ِ مً ا٤طشاس ا٨هلٔ٘ .أّ غا

 ؟  فَ  ْٓدذ س  هلزا التيااض العاٍش
 …ّليسيذ ٍزِ اؿذر ّاسذٗ فْاسذٗ ىعه ْٓدذ س  !!..

العله ٓـ   ىل ىتٔذ٘ ما ١ّٓلذٍا ، ّمع تطْس البشح العلنيٕ ّتقيذو أطيالٔبُ     …ىعه -1
لكيً مييَر   ،  شيح العلنيٕ ميتػاٗ   تتعذل ٍزِ اليتٔذ٘ .. ّبالقطع ٢بذ أٌ تكٌْ ىتياٜر الب 

                                                           

 أٖ لي٣و ، للنتقيذمني  ، ّاليت   أعليت أىيين طيكفتح " الكْتؼئي٘ " لكي  ميً ٓشغيب      دامعٔ٘  ل٘يف سس 16
 ! ٢ أٌ ط٣ب اهليذط٘ اطتنشّا يف التضاسه ل  ٓشٓذ أٌ ٓشٖ "غتُ" ،  أاْل أٖ ل٣و ينبكى تكلٔذّٚسغه 



  

، ّؿيئاغ٘ ّؼلٔي  املؼيال  ، ّفيشض اؿليْل     ،  البشيح ميً سٔيح الظيعٕ ّساٛ العييْاٍش    
ٕ  ، ّعذو ابْل أٓ٘ سقٔق٘ دٌّ بشٍاٌ القْاىني ،  ، ّا٢طتياد  ىل التذشٓب ّالتسكا امليطقي

 ىل آ يش ميا كٔيض املييَر      ..ّأ ز ل  املتػاات يف ا٢عتبياس عييذ ؿئاغ٘ القياىٌْ العلنيٕ      
ٍّكيزا أٓليا   ..  اليتياٜر تتطيْس  لكيً  ثابت ّالعلنٙ امليَر ا فُٔ .. ٔالعلنٕ ، ٍزا ٢ تػ

 ..  ا٨كاٌ
لقيذ أفيشصت قبي٘ املظئح يف     ّلكً مثاسِ تتيْع مً عـش  ىل عـش.  ،ثابت٘ ا٨كاٌٌ مبادٟ  

، ّيف القيشٌ   م٣ٓني الؼيَذاٛ  القشٌ ا٤ّل مذسط٘ ا٨طكيذسٓ٘ ال٣ٍْتٔ٘ ، ّيف القشٌ الجاىٕ
الشابيع ّاـيامع املعلنيني الكبياس ّامليذافعني       نيالجالح آ٢ذ الشٍباٌ ّالشاٍبات، ّيف القشى

٘    اٍّكزا ستٙ القشٌ العؼشًٓ سيني  ..  عً ا٨كاٌ ، ّالقيشٌ   فيشصت فكيشٗ الرتبٔي٘ الكيظئ
 .تكشص با٨كاٌ  يتاؿاىل القيْات السلأٜ٘ ال

ب أػئاٛ  ّس٫ ، أما ا٤طلْب فٔختل  ،كاىُ باملظٔح   ا٨ىظاٌ  ؤا ٍّْ لٔ ، امليَر ّاسذ
القيذاغ   ٗميَا املْا  مً ؿي٣ : ّا٤مجل٘ لجاٗ  ، تلتَا سفلتَا عـْسٮ طادت يف عـٍْس

 أّ   ت٣ط اؾيظني دا   الكئظ٘. ّتعشٓب الـلْاتأْٓو اؾنع٘ 
٘    ٢ فخرب ، ّ ٢ّ تشفض الكئظ٘ أٓ٘ فكشٗ جملشد أىَا دذٓيذٗ  ، ليه   ّىيٕ ابي  ث٣ثيني طيي

سٓاكٕ أّ مكتب٘ للبٔع أّ مؼاغ  لتعلئه البييات    لئظ٘ لاٌ لذَٓا مكتب٘ ؿْتٔ٘ أّ ىاٍد
، ّليه لقياٛ ؿئسٕ     لليياغ  له بٔت للخلْٗ لياٌ مستْسياً   .. أّ  ذم٘ ميعن٘ ٤ ْٗ ٓظْع

   ؟ لاٌ ٓعقذ علٕ الؼْاطٞ ـذم٘ الؼباب
ٗ ال٣ىَأٜ٘ ّساٛ  لق٘ قذسال اٛالعلن ٓشٚ فُٔ ،قُّتطْس العله ّتعن ٌ عذو ٓقٔئ٘ اليتاٜر 

 . ا٨هلٔ٘مً اؿكن٘ ال٣ٔ ال٣ٔ ّلٔ  أٌ العله ٓكتؼ  ل  ْٓو  ،لكٌٍْزا ا
بذَٕٓ .      ، ّلٔ  ىقٔع عنق ا٨كاٌ أّ اْٗ الشداٛ؟ طتياد العله  ىل القٔاغ را عً اّم-2

شب عً ْٓو الذٓيْى٘ مل ٓسشص ال ذخّعيذما ؼ.  أىيا ٢ ىظتطٔع أٌ ىقٔع أ٢ ما ككً أاطُ
 بي  فيشص اليياغ بيياٛاً     ،ّسدا٠له آًْا كاىكه ثابتًا ا٤بشاس مً ا٤ػشاس اا٣ٜ هله : لقذ لاٌ 

 . ( 25مت  ) كً أاطَاكأعنال ّاكش٘  ٙعل
 ، ّلكيً أسىيٕ أكاىي  بكعنالي      ؼذخ عً املبادٟ لٔسنا ػيٝت  ، ٍّزا ٍْ امليَر املظتقٔه

ٌ علٕ ما ٓقال بيكٌ فيال   هٔب  ٍّزا أٓلًا بٔينيا العليه    ، ٍٚيْ ا٨ٓقياٌ بيكمْس ٢ تيش     ا٨كيا



  

ٔ٘ غا امليعْسٗ  ىل ىتياٜر مذسلي٘   ا٨كاىفكٌ مل ترتده ٍزِ املظاٜ   ، قـْس يف ىطاق اؿْاغ
 باؿْاغ ف٣ أن٘ لك  ٍزا الك٣و .

ّطيعٕ يف   ،ْديْد ٌ مل أتشةَيا يف سٔياتٕ  ىل ثقي٘ بَيزا امل      ،اهلل مْدْد.. سقٔق٘ غا مشٜٔ٘
ملا  ،ّمْادَ٘ للنخاّذ دٌّ تشدد ،طنٝياٌ  ىل أٌ العذل ٢بذ أٌ ٓظْداّ ،اؿٔاٗ بػا الق

 باليظب٘ لٕ . ٌ اهلل مْدْدًآْك أّ  عين آ ش ٢ ،لاٌ ؿقٔق٘ ّدْد اهلل أثش يف سٔاتٕ 
ُ   املظئح   ىل سني أسلشّا املسلْز ّ    ، ايال لي ْد ر تيزمش الَٔي   : "مػسيْسٗ لي   طآياي" ، 

    ّ سي  طيشٓشي   اطكهله " أكا أٓظش أٌ ٓقال للنسلْز مػسْسٗ لي   طآياي ، أو أٌ ٓقيال ايه 
لاٌ ٓظتطٔع أٌ ٓقْل للنسليْز " مػسيْسٗ    ػخف"، ٢ّ ػ  أٌ أٖ  9: 2مش  …؟ مِؽاّ

ػسشٗ املبشًٍ علٕ اذستُ علٕ  –ٍّْ اهلل العاٍش يف اؾظذ  –ل   طآاي "، ّلكً املظٔح 
، ٤تَه الَٔيْد الظئذ املظئح  بيالضٓ      ، ّلْ مل ىشز املسلْز طلٔنًا ؼساٛال، بقذستُ علٕ 

 . ّا٢دعاٛ
، بٔينيا ا٨كياٌ    ٓقْلٌْ أٌ العله ٓظعٕ  ىل التؼاذ القْاىني الييت ؼكيه ظيْاٍش اؿٔياٗ     -3

 . أّ با تـاس ا٨كاٌ ااٜه علٕ لظش القْاىني، مبين علٕ املعذضات 
تيا الْٔمٔ٘ ٓظا طبقا للقْاىني اليت ّكيعَا  يالق   له مً أمْس سٔاّتعالْا ىيعش سْليا ، 

 ؟ الكٌْ ، ّله ميَا تظاِ املعذضات
لٕ ؿذٓق أىُ لاٌ ٓظافش مع  با أدييب ٓعن  معُ، ّلاٌ اـبا داٜه الظيخشٓ٘  ٚ ّاذ سّ

 مً املَيذغ املظٔشٕ ٤ىُ ٓكجش مً التؼسع  اسدشدع ، ّاثياٛ الشسل٘ تعطليت الظئاسٗ  
ّّاكح  طك ٍيزا   ..  : ا  ملاسدشدع أٌ  ٓكتٕ ّٓـلح ليا الظٔاسٗ ٣ً، فظخش ا٤دييب ااٜ

 . ، ّلْ لاىت الظٔاسٗ عال٘ دٔذٗ ملا تْاست ٨ٍنال يف ؿٔاىتَا عطلتالظٔاسٗ تفالك٣و ، 
٢ ىقْو ع  املؼكل٘ ا٢اتـادٓ٘ يف ب٣دىا ، بكٌ ملش  ع  –مً املظٔشٔني  –ّما باليا  

ُ     بضات ّهكتني ّىـلٕ علَٔ  ىل القيشّض   ٘، دٌّ سادي  ا ثه ىطعيه الؼيعب املـيشٖ للي
    ؟ ا٤ديبٔ٘ أّ التْطع يف الضساع٘ أّ املعاىاٗ مً أد  التينٔ٘

ّمياداو   ،مل ىبيزل أاـيٕ دَيذىا بعيذ     أىييا  طاملا  ،ٖ بذَٕٓ أىيا ٢ ىطلب تذ   اهلل املعذض
 قنْمياً  ٙ٭ْع املظٔح فتي اذمْا  ىل ٓظ ّاذكًا.  املظتطاع لذٖ الياغّاؿ  يف داٜشٗ املنكً 

ّا٦ٌ التؼ  ا٨ىظاٌ امللادات اؿْٔٓ٘ اليت تؼسٕ اؿنٕ ، ّلْ أتٕ ، (  52: 4ْٓ فؼساِ )



  

، املـابٌْ باؿنٙ أو املـابٌْ مً املشكٙ الظٔذ املظٔح يف صماىيا ٍزا مً لاٌ طٔقذو  لُٔ 
ٍ  معيين  بعذ ؟ ..  ، ّغاِ مً ا٤مشاض اليت مل ٓكتؼ  هلا العلناٛ ع٣دًاالكبذ  بظشطاٌ

 املظئح ..   ىلمً قتادٌْ أػذ ا٨ستٔياز  ٍزا أىُ مل تعذ ٍياي ساد٘ بيا املظٔح ؟ بالقطع 
ميً ىـيلٕ  ىل    ا املظتطاع لذٖ الياغ ايذ ا تلسيت  ل  ما يف ا٤مش أٌ سذّد املظتطاع ّغ

ٍيٕ أٌ   ٌ القاعيذٗ  .  معياً  ا٨ىظاٌّاهلل ّ … ّا٤عنال معًا ا٨كاٌ …اهلل ّىذعْ الطبٔب 
 . لقْاىني الكٌْ ّا٢طتجياٛ ٍْ املعذضات مٔا طبقًا

ّطييع    ،ينْ ّتتظع داٜنا داٜشٗ املظتطاع لذٖ الياغتّط ،ّطْذ تضداد  لاصات العله 
ٌ ٓيذ   داٜنا ّأبذا يف ساد٘  ىل اْٗ اهلل الساعل٘ سٔح مل تـي  بعيذ   أميا تعلٔيق لي      17ا٨ىظيا

ٚ مشٗ  ،ػٕٛ علٕ املعذضات فَْ ّ   دعيْٗ  ىل  ،أ يش الكي٣و ٓيطبيق   ٍيزا  الكظي  ّالتْالي  . 
شسغ ّىؼبع أسّاسيا بْطاٜ  ّىت، افكاس الؼشفيشً ىقاّو  ،علٕ دَادىا كذ اـطٔ٘آلا 
 لكً ىعن٘ اهلل ٍٕ الكسٔل٘ غ٣ؿيا مً بـنات اـطٔٝ٘ دا ليا.  ،اليعن٘

ّلئكً  ؟ شاس اهلل تسْق سذّد العق  البؼشٖلٕ اليقط٘ ا٤ اٗ، ٍ  ؿشٔح أٌ أط ّىكتٕ  -4
، ليْ لاىيت ٍيزِ     أىيا ٢ ىتشذخ عً اهلل راتُ ، ب  عيً ا٤ميْس الييت أعليَيا لييا اهلل      ّاكشًا

ا٤مييْس ٢ ككييً للعقيي  أٌ ٓظييتْعبَا ، فكٔيي  دييش٠ ا٦بيياٛ القذٓظييٌْ علييٕ ػييشسَا       
 ّاذ تعشكيا هلزِ املظكل٘ مً اب  . ؟! باطتساك٘ ّمتكً

 ،فٔـسُ بكىيُ غيا احمليْٚ     ، يف دٍْشِ أٌ ىسشق بني السكش الزٖ ٓتشذخ عً اهلل  رٌٓيبػٕ 
ٌ  عقي   أٌ ٓظيتْعبُ   ًفذيٍْش اهلل أععيه مي    ،غا امليطْق بُ ،غا املْؿْذ  ّبيني   ،ىظيا

ّلٔسٔي٘   بيً، ّالع٣ا٘ بني ا٤ب ّا٨ ،نا أعليُ اهلل ليا فٔؼش  الجالْخالسكش الزٖ ٓتشذخ ع
ً لٔ  ٓؼَذ الشّ  ل٩ّ اىبجاق الشّ  القذغ مً ا٤ب ّٓسَيه اليياغ ٍيزِ     ،ٍّكيزا   … بي

فنيع أٌ   .لقذس الزٖ أعليُ اهلل ليا مً أطشاسِ  ككً أٌ ٓظيتْعبُ العقي  متامياً    ٌ اا٤مْس . 
 !  ٢ أىُ ٢ ٓلػٕ العق  ، فْق العق  ا٨كاٌ

                                                           

عيً   اىتياز القنيح  فسيٕ مْكيْع ىقيف     ،تتظع املؼيكل٘ الْاسيذٗ لعني  اهلل ّعني  اليياغ يف آٌ ّاسيذ        17
) املظتطاع ( بٔينيا تـيلٕ الكئظي٘     خبضٓيبػٕ أٌ هاٍذ الياغ مْ ؽسٔض اطت٣َلَه لل ،ا٢طت٣َي 
 . ( 27: 18) غا املظتطاع لذٖ الياغ ( )لْ  ّمياخ مياطب ٓكتٕ  شـْل أّفش فٔلاٌ ّاذمً أد  



  

ٌ ػّأٌ  ، ٓظيتيذ   ٝيا اؿق فكٌ افرتاض التيااض بني العله ّا٨كاٌ ، أّ بني العق  ّا٨كيا
اليت أ شدت للعيامل أّل ّأععيه    ا٨طكيذسُٓ،  اؿ٘ لئظ٘  ىل سذر د ٔل٘ علٕ الكئظ٘ 

 . مذسط٘ ٢ٍْتٔ٘ يف الكئظ٘ لاٌ ميَذَا ا٤طاطٕ ٍْ املعشف٘
َلٌْ  لقياٛ  ظ٤ّىَه ٓظت ، منا ٓشفض الياغ العله ٤ىَه مل ٓتذسبْا علٕ اطتخذاو عقْهله 

ّؼقٔيق   ،اتَه بذ٢ مً أٌ هاٍذّا مً أدي  تينٔي٘ سٔي    ،مظْٝلٔ٘ ّااعَه علٕ عاتق اهلل 
لكيٕ   ا٤سضاٛ آدو اليزٖ  لقيُ اهلل ّّكيعُ يف    بيي ا؟.. ألٔظيْا   ّمل ٢ …اـذ اهلل يف  لقَه

 ! لَا ّوسعَانٓع

 الرؤية األرثوذكسية للحياة -11

 خملوق على صورة اهلل اإلىساٌ -1

ؿيْستُ ّمجاليُ ، ّٓيشٚ    عليٙ   ا٨ىظآٌزلش الكتاب املقذغ بْكْ  ػذٓذ أٌ اهلل اذ  لق 
 لٔقي٘ اهلل القيذّغ . فاـلٔقي٘ املادٓي٘      يفّمكاى٘ متنٔضٗ   اؿًا ىظاٌ مكاىًا٩القاسٚٛ أٌ ل

فْدْدِ ّسٔاتُ هلا أن٘  اؿي٘ ...   ا٨ىظاٌ( ، أما  4: 2) ت   ا٨ىظاٌؿيعت مً أد  
ٗ طشّالظٔ علٙ العامل ، ّٓكل  بالعن  الظٔادٗ ٕ، ّٓعط فَْ ٫ٓخلق بعذ أٌ ٫ٓعذ لُ الكٌْ

ٍّْ ىتف بع٣ا٘  طٔطشٗ ،عذدًا ّفاملظتقب  مستْ  أمامُ  لٔضداد علٙ الطبٔع٘ ، ّبعذ 
( ، بي  ّٓييضل    19: 2ُٔ املخلْاات لٔذعٍْا بكهاَٜا ) ت   لولش   الزٖسٔن٘ مع اهلل ، 

 ( . 8: 3+  16ّ17: 2ديتُ ّٓعطٔيُ ّؿئ٘ ؼيذد ع٣اتيُ ميع اـيالق ) تي          يفلٔتنؼٙ 
ؿيْسٗ اهلل ٍيْ املظئح ، الكلني٘     .  لكييُ لئع ؿيْسٗ اهلل   ؿْسٗ اهلل ، ّ لْق علٙا٨ىظاٌ ك

ٖ املتذظذ ، اهلل مل ٓشِ أسذٮ ا  ، ا٨بً الْسٔذ ٍيْ   ْ    اليز ( ،  18:  1أعليً اهلل لليياغ ) ٓي
ٓذعٙ ؿْسٗ ٫ ا٨ىظاٌ، ّمع ٍزا ف ( 3:  1) عب  ٍْ بَاٛ فذ اهلل ّسطه دٍْشِ الزٖا٨بً 

٘ ، ٍي  الـيْسٗ     ّمجالُ"، ّلكً ما معيٙ ٍزا ؟علٙ ؿْسٗ اهلل" اهلل ٤ىُ  لق ٍكزا  يف ا٨هلٔي
ٌ أٌ طٔادٗ اؿق لْىُ طٔذًا علٙ الطبٔع٘ املادٓ٘ ؟  يف ا٨ىظاٌ عليٙ الطبٔعي٘ ىاػي٘     ا٨ىظيا

  . علٙ ؿْسٗ اهلل ّ لٔظت طببًا هلا ًاعً لْىُ كلْا
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 ىظاٌ ػعلُ عق م٣ًٍ١ للظٔادٗ ،  ر ُاعطٙ :٩ُأعطٔت ل يتٌ املضآا ال 



  

 العق  :  لكاتُ الج٣خ .. السكش ّا٨سادٗ ّالْدذاٌ  
 ٓتٔشُ لُ العق  ّ اـٔال اؿش الطلٔق الزٖا٤ تٔاس :  
 التنٔٔض بني اـا ّالؼش يفاملظْٝلٔ٘ ا٤دبٔ٘ ا٤ ٣أ٘ :  

ٌ ف بَيا   يت٫ ا يت ٌ الطبٔع٘ الي ىسع سٔ٘ ،   ىلسْلت الرتاب  يت ٌ اليسخ٘ العلْٓ٘ ال  ا٨ىظيا
ّلْىُ راتٮ س٫شٗ  ا هلا مً دْاىب سّسٔ٘ ّمادٓ٘ ، تعلً ؿْسٗ ميً اذاطي٘ ّبشلي٘ القيذسٗ     

ٍْ الكاًٜ الْسٔيذ   ا٨ىظاٌالْدْد السعال .  ىلطتذعتَا اأ شدتَا مً العذو ّ يتال ا٨هلٔ٘
اليسع  ٣ا٘ ٢ تتْا  عيذع ،اام٘ ع٣اات مع ا٦ ش ٓتذاّص فَٔا سذّد راتُ  ككيُ  الزٖ
ٌ . البٔٝي٘  ّس٫ب  ىظياٌ ٓكيشغ سٔاتيُ ؿنآي٘     ، املباػش مً الػيا  ٕا٤ىاى ٍْالكياًٜ   ا٨ىظيا

ٌ ليزا أؿيبح   ػيشل٘ ميع ا٦ يش .     يفالْسٔذ القادس علٙ أٌ ؤا  طئذًا للعيامل ّقيْسًا     ا٨ىظيا
ٙ الطبٔع٘  ىعكياغ  عل ا٨ىظاٌطٔادٗ  سٕللخلٔق٘ ، ّلاٍيًا هلا لنا أساد لُ اهلل القذّغ ، ف

ِْض  لشبْبٔيي٘ اهلل  (4:  1بيي 2) ا٨هلٔيي٘ا٤سض أؿييبح مييذعًْا لؼييشل٘ الطبٔعيي٘    يف، ّ ر فيي
ٌ ف ؿْسٗ اهلل ّلكييُ لئع ؿيْسٗ اهلل :    علٙكلْق  ا٨ىظاٌ ٓسَيه سقٔقي٘ لٔاىيُ مميا      ا٨ىظيا

 املظٔح ؿيْسٗ اهلل ّ. ٓتعلنُ مً اهلل )ا٤ؿ ( ّلٔع مما ٓتعلنُ عً ىسظُ )ػبُ الـْسٗ ( 
ّٓتذيياّص  اىظيياىٔتُلٔعييشذ عليي٘ ّدييْدِ ّٓسَييه  ا٨ىظييأٌييُ ل ٓتْدييُ  الييزٖاؿقٔقٔيي٘ ٍييْ 

 ّهذد طبٔعتُ .طقطاتُ 
 ش تٔيياس اؿيي٨سييتسغ : بالعقيي  ّااطاملييا  ٍكييزآّبقييٙ قييْس الكييٌْ ّطيئذِ ٍييْ  ا٨ىظيياٌ

ٍتيضت طئادتُ للكيٌْ    اّاملظْٝلٔ٘ ا٤ ٣أ٘ ، ّمتٙ أٍتض فٔيُ أسيذ أّ لي  ٍيزِ اؾْاىيب      
.  الؼش ّاليذماس لنيا ويذخ ليجااً     يفتشدٚ بَزا الكٌْ ّ، فت ، ّأؿبح عبذًا ٤ٍْاُٜ مشاّ

 يفّالطبٔعي٘ املادٓي٘ باليظيب٘ ل٥ىظياٌ     ، ميعْمي٘ لْىٔي٘ متكاملي٘     يفْس ٍيْ احملي  ا٨ىظاٌ 
ُ  ع  امليادٗ ٍيذفاً  هفنً ،  ٗظٔادمكاٌ ال يفمْكع الظٔطشٗ ّا٤ لاع ّلٔظت  ّلٔظيت   لي

،   مكياٌ التيابع للنيادٗ     ىلمذس بيسظُ مً مكاى٘ الظئذ  ا ن  اهللطتع٣ٌ ع٢فشد ّطٔل٘ 
لقذ  لقت املادٗ مً أدي   غا مقـذٍا .  يف٢ تؼبع لتلٔع اؿٔاٗ  يتال َاطتظله ملطالباّ

ٌ ىعيضل  اٌ إلكع٣ٌ عً قب٘ اهلل لُ ، ف ا٨ىظاٌ عيً قبي٘ اهلل ، فقيذت امليادٗ دافيع       ا٨ىظيا
 ّدْدٍا ّأؿبشت فشد ىسآ٘ .
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ٓي٘  ِذلٔظت ع٣اي٘ ى  ع٣ا٘ تبعٔ٘ ، ّّاهلل ا٨ىظاٌأٌ الع٣ا٘ بني  أٌ ٓكٌْ ّاكشًا ػٕٓيب
ٌ  سشٓ٘ عتيااض مٍزا  يف، ّلٔع  ٖ فبيذٌّ سّ  اؿٔياٗ   ،  ا٨ىظيا أ يزِ ميً اهلل ٓعيْد     اليز
ٍيْ اـيذ    ٖاليز العذو ، فشد لْم٘ مً تشاب ، ّٓستقذ الْديْد السعيال البيياٛ      ىلا٨ىظاٌ 

 املْت  ىلِ ا٨ىظاٌ هلل ّمتشدِ علُٔ ٓقْد ٌٖ ؼذ اـلٔق٘ .  إ لقتُ ّعل٘ ما متٔض بُ علٙ با
ا٤غٔياس    ىلفالْدْد غا السعال غا البيياٛ ، غيا املنتيذ    ستٙ ّأٌ تيسع ّؼشي ّألب . 

لييزا فكتليياع  ". 5: 15ٓييْ  -٢ تقييذسٌّ أٌ تسعلييْا ػيئًٝا  ٕ" بييذّى ٕ منييا ٍييْ مييْت فعليي
ٌ الكربٓاٛ ىبيع لي    أ، لزا ألذ القذٓظٌْ  لٔع فشد فلٔل٘ ، ب  ٍْ كشّسٗ سٔاٗ ا٨ىظاٌ
ٖ  ييا لي٣و سب  يفّأٌ ا٤تلاع ىبيع لكي  السلياٜ  ، ٍّيزا ٍيْ املعييٙ الكيامً        ، الشراٜ    اليز

 . " 24:  9لْ .فَزا ىلـَا ٕ"مً َٓل  ىسظُ مً أدل ٓظتشق  أٌ ىذسطُ مشاسًا
 ة :للحيا حيامفَوو امسي -1 

ّ   ٕاؿٔاٗ ٍ ٌ اؿقٔق٘ ا٤طاطٔ٘ املؼيرتل٘ بيني اهلل  ، ّاـي٘ اـلٔقي٘ تبيذأ بالتظيلٔه      ا٨ىظيا
 ٕستٙ أٌ اهلل ٢ ْٓؿ  با٨لُ اؿي  بذًَٓٔا عتباس رل  الْدْد أمشًا السعال هلل ّ ٕبالْدْد اؿ
 لق لقذ ٫ مً طبٔع٘ اهلل ّميشت ل٥ىظاٌ لٔشٔا ، ٕاؿٔاٗ ٍ  رٌ.  26: 5تح  يف ٢ متك شًا 
" ، ّاذ تبآيت ثقافي٘   19: 14ْٓ-ّأىته طتشٌْٔ  سٕ" أىا  ّدظذًا لٔشٔا سّسًا ا٨ىظاٌ

كيْت بعيذ فيرتٗ ،     ٕاذ  ليق لكي   ا٨ىظاٌفرتض البابلٌْٔ أٌ ااؿلاسات القذك٘ ، فبٔينا 
ً ىشٚ اؿلاسٗ املـشٓ٘  ٌ أٌ اـليْد ٍيْ مـيا     تي١م ٍيْ   شٕ. ّقيْس الشدياٛ املظئ    ا٨ىظيا

. لقيذ لؼي  الظيقْط سقٔقي٘      ّدظيذاً  ىظنُٔ اؿٔاٗ ا٤بذٓ٘ ل٥ىظاٌ سّسياً اـلْد أّ لنا 
الْدْد  ْا  ميً    ىلمً العذو  ا٨ىظاٌ ٕطتذعافكنا ،  ا٨ىظاٌطبٔع٘  يفالسياٛ الكامً 

اؿٔياٗ   يفهلٔ٘ ، ّفٔنا بني ال٢ْدٗ ّا٤بذٓ٘ ٢ ٓظيتنش   ، ٢ ٓيال اـلْد  ٢ بَب٘  ٕاؿب ا٤هل
ستٙ ا٤بذٓ٘ . لٔع مً البذآ٘ ّ ٕيتعنُ العن  ا٤هلاؿٔاٗ ٓ  ىلنيعْسىا ف. هلٔ٘  ٢  عْى٘  

ٌ معيٙ ٍيزا أٌ   ببظياط٘ ٤ٌ    طبٔعي٘ ا٤ميش!   ٕاهلل ّلكيً ٍيزِ ٍي     ىلمشبيْط بقٔيْد    ا٨ىظيا
، فنـيذس اؿٔياٗ الْسٔيذ ٍيْ اهلل ّميً      راتُ مج  اهلل يفُ ّلٔع لُ سٔاٗ مل ىلق ىسظ ا٨ىظاٌ

 شز الؼيعب ميً أسض العبْدٓي٘  عذيضٗ     لقذ ا ٍيا مجال ٢ٜق : ولشىّ أىعضل عيُ مات .
هلٔ٘ ، ّفٔنا بني اـشّز ّالذ ْل لاٌ الشب ٓقْتَه  أسض املْعذ  عذضٗ   ىلهلٔ٘ ، ّد    



  

ّأىُ لٔع باـبض ّسذِ ،  ػشلتُ يف البقاّٛ سكاِ يفلٔعلنْا أٌ اؿٔاٗ مً الظناٛ  ٕ ذد ْٓم
 .( 4: 4+ لْ  3: 8) تح  ً فه الشبب  بك  للن٘ ؽشز م ا٨ىظاٌؤا 
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 ٕٔعطاليَآي٘ طي   يفّ ، ، فَيْ ٓيذًٓ عٔاتيُ لليشب     ا٨ىظاٌتتذاّص فشد سذّد   رٌاؿٔاٗ 
( ،  24: 2اؿكني٘  بلئع )  العامل عظيذ    ىل، ّعيذما د   املْت  أماو الشب عيَا سظابًا

٢ َٓل  لي  ميً ٓي١مً بيُ بي  تكيٌْ ليُ اؿٔياٗ          ٕاهلل لك بً ّػظذ  ا٨هلٔ٘تذ لت احملب٘ 
تلَٔيا املعنْدٓي٘ لي٢ْدٗ     يتٍيْ البذآي٘ الي    ٕامليعْس ا٤سثْرلظ يف ا٨كاٌ. ّمكاٌ ا٤بذٓ٘ 

ثاىٔ٘ ّبذآ٘ للشٔاٗ اؾذٓذٗ ثه عن  الشّ  القذغ دا   اليسع ّاؾظذ مً  ٣ل املذاّم٘ 
ٕ ّعلٙ ا٤طشاس ّّطاٜ  اليعن٘ ّاؾَاد الش ّقبي٘ ا٦ يشًٓ ، ّٓظيتنش ٍيزا      ٕالؼخـي  سي

ٌ الكئظ٘ الربّتظيتاىتٔ٘ ٓعتيرب    يف، بٔينا  اؿٔاٗ ا٤بذٓ٘  ىلىتقال ٨ستٙ ا ٍيْ ىَآي٘    ا٨كيا
 ٓكتن  اـ٣ق .ّاملعنْدٓ٘  ا٨كاٌأىُ بٓعتقذٌّ ر  الشسل٘ 

ا٦ٌ سيني   ٕطاع٘ ٍّ تٕاؿٔاٗ ٓته با٢طتذاب٘ لذعْٗ سب اجملذ " تك  ىلفالتشْل مً املْت 
ً ٓظنع ا٤ميْات ؿيْت    ْ    25: 5ٓيْ   -اهلل ّالظيامعٌْ ؤيٌْ     بي "  28: 5+ اياسٌ ميع ٓي

 يفاملعنْدٓ٘ أ٢ّ ثه علْل مْاٍبُ  يفعلٙ عن  الشّ  القذغ  ّاؿٔاٗ اؾذٓذٗ ااٜن٘ أطاطًا
ّ    مً  ٣ل - ّدظذًا ّىسظًا سّسًا - ا٨ىظاٌ شامُ يف طكي اطش املياٌّ ّاطيتنشاس التَابيُ 
 ا٤فخاسطتٔا ّّطاٜ  اليعن٘ . اليسع ب

ٍزِ ا٢طتذاب٘ لعن  الشّ  القذغ ٍٕ ما ٓظنُٔ طسش الش٠ٓا " القٔام٘ ا٤ّىل " ّمً ٓكيٌْ  
ً ( سيني ٓيكتٕ    6: 20لُ ىـٔب فَٔا ٓيذْ مً " املْت الجاىٕ " امليْت ا٤بيذٖ ) س٠ٓيا       بي

ْ   ا٨ىظاٌ ( ، ّاليشّ    5:  3لٔذًٓ ا٤سٔاٛ ّا٤مْات . فالشّ  القذغ ٍْ الزٖ هيذدىا ) ٓي
 ٕالقييذغ ٍييْ أطيياغ سٔيياٗ أدظييادىا املاٜتيي٘ ) فالييزٖ أايياو املظيئح مييً ا٤مييْات طيئشٔ   

( ، ّالشّ  القذغ ٍْ الزٖ ٓعذىا 11: 8سّ  -بشّسُ الظالً فٔكه  أدظادله املاٜت٘ أٓلًا
 . ( 54-51: 15لْ 1ملااخ ا٤بذٓ٘ ) 
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! فبنيْت املظئح بطي  امليْت      ٢ ميً امليْت   اؿٔاٗ ٢ تْلذ  ّلكً السكش املظٔشٕ ١ٓلذ أٌ
ليْ  ( ، ّمً ىْلذ ميُ بعذ أٌ ىذفً يف املعنْدٓ٘ )10: 1 تٕ 2اطتشققيا اؿٔاٗ ا٤بذٓ٘ )ّ



  

ّ  ّعلييٙ املظييتْٚ السييشدٖ ، (  12: 2 ٌ مل ٓبييزل  ٌ مل متييت سبيي٘ اؿيطيي٘ تبقييٙ ّسييذٍا ، 
ّأىاىٔتُ ٢ ٓييال اؿٔياٗ اؿقٔقٔي٘ ، " اؿيق اؿيق       بكٍْاُٜ لِحٌٓ مل  ، ّ َاراتُ َٓلك ا٨ىظاٌ

 تٌٕ ماتيت تيك   ت فَٕ تبقيٙ ّسيذٍا ، ّلكيً    أاْل لكه أٌ مل تقع سب٘ اؿيط٘ يف ا٤سض ّمُت
 -بجنش لجا ، مً وب ىسظُ َٓلكَا ّمً ٓبػض ىسظُ يف ٍزا العامل وسعَا يف سٔاٗ أبذٓ٘ 

ٕ اؿقّٔالْديْد  بارلي٘ ،  ٕ اؿٔياٗ ال ٍي " . فاؿٔاٗ املظٔشٔ٘  24ّ25: 12ْٓ  ٍيْ الْديْد    قي
ْ  اٖ،  بالعطياٛ  با٤ ز ب  فعيالٮ  لٔع فعا٢ً ، السعال ٌ سيني ٓيظيٙ    ٍيزا  هي ىسظيُ   ا٨ىظيا

 إرابيسظُ يف اهل٣ي مً أد  أسباٜيُ في   قٕ، ّٓل ( 20: 10) لْ   فٔزلشِ اهلل يف لتاب اؿٔاٗ
، ميً كلي  ٍيزا     ( 10-8: 4ليْ   2 )ىتـش عليٙ امليْت   اباحملي٘ تتنخض عً  ىظاٌ اذ 

ّمً لذُٓ ٍزا اؿب الععٔه ستٙ ٓلع ىسظُ ميً أدي  اليياغ لنيا فعي  سب       ٖالقْ ا٨كاٌ
املشليض احمليْسٖ لقٔامي٘ املظئح يف     ليتبيع  طْاتيُ ، ميً ٍييا ىعليه       لييا مجيا٢ً   اجملذ تاسلياً 

ليه  ىتـش علٙ املْت مشًٗ ّ ىل ا٤بذ ، ّاعلٙ الـلٔب  ُتْ ٌ املظٔح  ،  مسَْميا عً اؿٔاٗ
: 15لْ  1ٌ مل ٓقه املظٔح فككاىيا باط  )  سني اال علٙ لظاٌ بْلع :  ؿاداًا لاٌ الْسٕ

ٌ ، ب  ٢ّ ٓـبح للشٔاٗ مػضٚ أّ ٍذذ ّؤيا   ( 14-19 لالظياٜن٘ ٓكلي  ّٓؼيشب     ا٨ىظيا
ّالْدْد اؿقٔقٕ ٓتشقيق ببيزل الْديْد    مذ   اؿٔاٗ ٍْ  ٣ٍلَا ! ،   ر٤ٌىُ غذا كْت . 

٘ ، ّاملق الؼييكلٕ تبييذأ بيظيئاٌ ا٤ىاىٔيي٘   ،، اؿٔيياٗ ا٤بذٓيي٘ مييع اهلل ـييْد أٌ اؿٔيياٗ اؿقٔقٔيي
ميً أدليَه ، ّستيٙ دا ي  السيشد ىسظيُ        شٕالتعب مً أد  ا٤ ش ، أٌ نذو الياغ ّىلبّ

، بْٔلْدٔ٘ أّ ىسظٔ٘ أّ سّسٔ٘ علُٔ أٌ ٓلع استٔاز باإ  ا٨ىظاٌفك  داىب مً دْاىب 
اؾاىيب   فَٔا ٌ مل ٓشاع٪ الياسٔ٘ الشّسٔ٘ ٢ تكٌْ طلٔن٘ اؾْاىب يف اعتباسِ . ىعه .. فشتٙ 

له سيزسىا ا٦بياٛ ميً اليظي  اـياطٞ أّ التبياسٖ يف الـيْو ّالظيَش فيْق طااي٘           ّاملادٖ ، 
ً٘ ّدظذًا ٕ للُ ، عق٣ًا٨ىظاى. فاؿٔاٗ الشّسٔ٘ تقذٓع للكٔاٌ  ا٨ىظاٌ ٛ٭  ّعاطس  ، ّاستقيا
 كً لبزل الزات أٍنٔ٘ أ شٚ ..ّل. ٕ مظتْٚ الؼشل٘ مع اهلل الباملادٗ 

 ية مشروع مل يلتنل بعد !اإلىساى -1

ٕ الي اليذ٠ّب ميْ التػئا     ٕمذعْ للعن  املظيتنش ، فالظيع   ا٨ىظاٌفنيز اللشع٘ ا٤ّىل ّ
ٍزِ الـيْسٗ  فُٔ،  ا٨هلٔ٘الْاعٕ بكٔاىُ ، املذسي ٤بعاد الـْسٗ  ا٨ىظاٌا٤فل  ٍْ ع٣م٘ 

بذّسِ طالبيا بكٌ ىكٌْ لاملني . أ٢ تيشٌّ القليق املظيتنش     الزّٖ ؼققت مشٗ يف املظٔح اليت



  

 ٌ الظياعني  ل٥فلي  ،   ،  ٌ ٍزا القليق ٓظيتطٔع أٌ ٓكيٌْ سيافضاً     ا٨ىظاٌالزٖ ؤا فُٔ 
للكنال ٢ ٓتْاسٌْ ل  سني لاددّا  لاصاتَه  ٢ بقذس ما تكؼ  هليه ٍيزِ ا٨لياصات عيً     

تظيلنٌْ للشٔياٗ ، ّٓشفليٌْ املخياطشٗ  يا      فكه ّله بَي٢١ٛ اليزًٓ ٓظ  .  ٔ٘الاـطْات الت
تيقز ميا ليذَٓه    يتٕ الٍ، غا مذسلني أٌ املخاطشٗ ّساٛ ما ٓيبػٕ أٌ ٓكٌْ َٕٓه للظعلذ

 . ّاملتذذد داٜنًا ؿنٔه لٔاىَه املتششي داٜنًا ٕمً ىعن٘ سقٔقٔ٘، أ٢ ٍّ
ؿيشت   اؿنيذ هلل لقيذ  متيٙ تظيتطٔع أٌ تقيْل "    ٕ ربىي   رٌٕ سٔاٗ القذاطي٘ ؟  الٍ  تظعٙ 

 ربىٕ متٙ تظتطٔع أٌ تقْل " اؿنيذ هلل لقيذ     رٌٕ  ذم٘ الياغ ؟ ال". ٍ  تظعٙ اذٓظًا
ليً    رٌ؟  تيادشاً  ّأ أّ ؿياىعاً  أّ معلنياً  أّ مَيذطًا التنلت  ذميت " . ٍ  تعن  طبٔبًا

ٕ  ؿيياداًا .  ٌ  مييع ىسظيي  ّايي  متييٙ تظييتطٔع أٌ تقييْل لقييذ بلػييت الكنييال يف فييال عنليي
ؼشلَه بذ٢ مً أٌ وشلٍْا ، ٓـبشٌْ مجي  لتي  اـؼيب تتقارفَيا      للشٔاٗ نياملظتظلن

 ىل طيْبٙ للظياعني   طيْبٙ للنتنيشدًٓ عليٙ الْاايع ،     املٔاِ مـاٍا اؿتنيٕ ٍيْ التبيذد .    
، مع عني  اهلل فئَه   ش، مع التذذد٤فل  ، ف٢١َٛ ٍه الزًٓ ٓتزّاٌْ لزٗ اؿٔاٗ مع اـطا

فٔيضداد ّميً    ٕ" ٤ٌ ل  مً لُ ٓعط فَٔه ، يتال ا٨هلّٔ٘تكؼسَه املظتنش ؾْاىب الـْسٗ 
 " 29: 25مت  -عيذِ ١ٓ ز ميُ الزٖلٔع لُ ف
، مً اْاعتُ ّمً متشليضِ سيْل راتيُ     ا٨ىظاٌ، ف٣ بذٓ  عً  شّز  ستنٔ٘  رٌالتلشٔ٘ 

، اهلل مً  لقتُ ّٓـبح ؿٔاتُ معيٙفَْ الظبٔ  الْسٔذ لكٕ ٓكتؼ  ّصىاتُ ّٓذسي اـذ 
٢ ٓعله لٔ  طئكٌْ مْاي  اليياغ مييُ ، فقيذ ٓقيذو        ا٨ىظاٌ، فيَا ّاملخاطشٗ ٢ مسش م

اؿب ف٣ هذ  ٢ اؾشْد ، ّاذ ٓقذو الْفاٛ فٔذذ الػذس ، ّلكً املخاطشٗ معقْل٘ قظْب٘ 
ٌ ّميا ٓيشدح املػيامشٗ ّهعليَا ستنٔي٘ أٌ بقياٛ       ،  ،  يف طيذً راتيُ  ظياسٗ م١لييذٗ    ا٨ىظيا
، لنيً ٓيرتي    طَٔلكُُ لٔيذْ مً  طٍش م١لذ الظْٖ ٓقب  غطش قتن  اذ ١ٓمل ا٨ىظاٌف

ّ    اهلل مْديْد  . ّلكيً   اؿشٓيق ممتلكاتُ لَٔشب مً  لياٌ ميً     راعٔييُ عليٙ طيشق ا٤بيشاس ، 
 البؼش مً ٓتليزر بيم٢و ا٦ يشًٓ ، فنييَه ميً ٍيْ مجلي  ٓبشيح عيً راتيُ يف ا٦ يشًٓ .           

قيي٘ تتذييذد بعييذ  فَييْ مييذعْ للطبٔعيي٘ اؾذٓييذٗ ،  لٔ مؼييشّع مل ٓتشقييق لييام٣ً ا٨ىظيياٌ
ّديذت يف فكيش اهلل سيني  ليق      يتٕ الـيْسٗ الي  الي فٔيُ  تشيْل  ى سيني ،  فؼًٔٝا ّتتششس ػًٔٝا



  

ّ    ا٨ىظاٌعلٙ ػبَُ ّمجالُ "  ر  لعته  ا٨ىظاٌ ٖ العتٔيق ..ّلبظيته اؾذٓيذ  ٓتذيذد   اليز
 " 10:  3لْ - سظب ؿْسٗ  القُ

 فرتة الوجود على األرض : -8

لْدْد علٙ ا٤سض للنا لاٌ رل  أفل  ، أمل ٓق  الؼاٜع عيذ الياغ أىُ للنا اـشت فرتٗ ا
. ّلكيً  القذٓع بْلع أٌ املْت ٍْ سبح ، أمل ٓق  سب اجملذ أىُ يف العامل طٔكٌْ لكه كئق  

 ؟متضز املادٗ بالشّ   يتبَزِ الطبٔع٘ ال  لقيا اهلل أؿ٣ً إرافلن القظْٗ ِلاىت اؿٔاٗ بَز  را
ٕ فيشد امتشياٌ   ٍي ّدْدىيا عليٙ ا٤سض ؟ ٍي     ّما أٍنٔ٘ فيرتٗ   ؟ّدذىا علٙ ا٤سض  إرامل

ٓبياسي اهلل   إرالني فعظيا  فيشد امتشياٌ   اؿٔياٗ  لاىيت    را ؟ ّاـاًا ىشدْ أٌ ٓكٌْ ط٣ًَ
 :20 يش  اِ ّأمُ بطيْل ا٤ٓياو عليٙ ا٤سض )   الياغ بإطال٘ سٔاتَه ؟ أمل ٓعذ ل  مً ٓكشو أب

لطْٓيي  مييً كيينً ( ، ّسيني ظَييش الييشب لظييلٔناٌ املليي  لَٔبييُ اؿكنيي٘ ليياٌ العنييش ا 12
 2طيي٘ )   15ب الشب لطلب سضأا الباس ّمذ يف عنيشِ  ( ، أمل ٓظتذ11: 3م   1)الربلات 

 بعيذ أٌ  أىيُ ميات   تلي  العبياسٗ عيً ا٤بيشاس ،     العَذ القذٓه  يفتكشس ت( ؟ أ٢  5ّ6: 20م  
، أمل ٓعيْض اليشب أٓيْب عيً      ( 17: 42 أٖ+  29: 35+ ت   8: 25ت  مً ا٤ٓاو )ػبع 
( ، أمل  16: 42 أٖ)  مذٓيذاً  مش بَا ّمً كينً التعيْٓض أعطياِ عنيشاً     يتال شٓشٗامل ػشبتُ

 ؟(  5ّ10: 5ٓعااب سّ  الشب سياىٔا ّطساا باملْت املسادٞ ) أع 
ٕ فرتٗ اطتعذاد للشٔياٗ ا٤بذٓي٘ ؟ ، بالتكلٔيذ ،    ٍ؟ ٍ   ما أٍنٔ٘ فرتٗ ّدْدىا علٙ ا٤سض

اطييتعذاد أ٢ ىشدييْ أٌ تطييْل لكييٕ ٓكييٌْ ٕ فييرتٗ اطييتعذاد ل٥بذٓيي٘ ، ّمييا دامييت فييرتٗ ٍيي
 يتأطيتعذ ٤بيذٓ  . ّلكً ٢ تيظٙ أى  دضٛ ميً البؼيشٓ٘ العامي٘     اطتعذادىا أفل  ّأفل 

، اىعيشّا ميا ٓقْليُ    ٤ يْتٕ   ّلكً عليٙ أٓليا مظيْٝلٔ٘ أٌ أمَيذ الطشٓيق      الؼخـٔ٘ سقًا
اليب يف أبيذ   ٕ الرب لالكْالالْسٕ " الساٍنٌْ ٓلٌْٔٝ للٔاٛ اؾلذ ، ّالزًٓ سدّا لجآً 

لييا  ٓعطَٔا  يتالقذٓع بْلع عً املْاٍب املتيْع٘ ال ل٣و" ، ّليقشأ  3: 12دا  -الذٍْس 
ٕ أٌ ىيتَيٕ ةٔعييا   ٍالشب " ٤د  تكنٔ  القذٓظني لعن  اـذم٘ لبئاٌ دظذ املظٔح ، 

ً ّمعشف٘  ا٨كاٌيف ّسذاىٔ٘  : 4أذ  -اهلل يف  ىظياٌ لامي  يف أياغ اامي٘ مي ٛ املظئح         بي
قـييذ مييً  لقتيييا، ّىتشنيي   العلييٙ ا٤سض مييً ىظييتجنش ّصىاتيييا ّمقييق    رٌ".  12ّ13



  

ٍزا ٢ ٓته فقي   أٌ  ليعنلُ ّمسعُ .الكٌْ الزٖ ّكعيا اهلل فُٔ مظْٝلٔتيا ػاِ ا٦ شًٓ ّ
 ىؼَذأٌ  اأمل ٓطلب الشب مي ، ك اؿٔاٗ أفل  لل لتـبح ٕبالظع باؾَاد ّالكشاصٗ ب  أٓلًا

 10: 3ٕ أٌ ىبؼش  ْت املظٔح ّىعرتذ بقٔامتُ ) يف الٓذعْىا القذاغ  ( ، أ٢ 8: 1لُ ) أع 
  ؟( 

  ُ  فطْبٙ لطبٔب ٓعاجل الياغ بكماى٘ ّملذسغ ٓعلنَه بتذشد ; طْبٙ لـاىع هتَيذ يف ّسػيت
ٚ لتادش ٓتعام  بطْبٙ ّ، ّلعامل ٓبتكش يف معنلُ  ُ     تقيْ   رٌ..  ّلسي٣  ٓظيَش عليٙ صساعتي

ّلكيً اسرتطيْا   ،  املادٓ٘ ليسظٕ ّملً سْلٕ مؼشّع متامياً الكسا  مً أد  ؼظني ا٤سْال 
لاىيت الكئظي٘ تَيته بييا      إرافي ، ّأٌ ٓظتْلٕ داىب ّاسذ عليٙ اؿٔياٗ لليَا     مً ا٤ىاىٔ٘
 ّاسييذًا ٢ أتييشي داىبييًاأّ متكييام٣ً أٌ أٍييته بيسظييٕ اٍتناميياً ٤ّىل فبييا متكييام٣ً اٍتنامييًا

ّلكيً   لنا أطلسيا القْل . يف مكاٌ الظٔذ ّلتبق املادٗ يف مكاٌ اـادو ّلٔظت، ٓظتعبذىٕ
عيً املظئح عني      أٌ أٓ٘ قاّل٘ ؿسغ التْاصٌ بني دْاىب اؿٔاٗ بعٔيذاً أاْل اؿق ٢ ألزب 

 ٌ مل ٓكً سب اجملذ ٍْ قْس اؿٔاٗ طتخت  اؿٔاٗ للَا .إقكْو علُٔ بالسؼ  ، ف
 
 ائَا :يباٍتناو اللييسة باالحتياجات امادية واألحوال امعيشية إل -9

مل ىلقيا اهلل مً طبٔع٘ سّسٔي٘  الـي٘ ،    إرالاىت اؿٔاٗ املادٓ٘ ٢ أن٘ هلا باملشٗ فلن  راّ
با٤ّىل ٓتنذذ اؾظذ يف ا٤بذٓ٘ ّللييا ٓعليه أىييا يف اؿٔياٗ ا٦تٔي٘ طئكٌْ لييا مجي           إراّمل

ليُ ؿيه    ملنيْغ دظذ املظٔح بعذ القٔام٘ دظذ  ال مً ىيامْغ اـطٔي٘،  ّلكييُ دظيذ     
  الذ . ٕ هلاـذ   رٌ( ، اـلٔق٘ املادٓ٘  39: 24عاو ) لْ ّع
اَٜيا ٢ ٓعَيش   بي٢ٌ اٍتناو الكئظ٘ ّاىؼػاهلا با٢ستٔاديات املادٓي٘ ّالشاسي٘ املعٔؼئ٘      

ذم٘ املْاٜذ ، ب  تعَش بْكيْ   ـالشط   تيعٔهشب بإػباع اؾنْع ، أّ يف الفق  يف اٍتناو 
 ػذٓذ يف ؿلْات الكئظ٘ ...

الكاًٍ مً أد  الضسع ّالعؼب ّىبات اؿقي  ، ّأٍْٓي٘    ّٕبعذ أٌ ٓـل غ ا٨هلٕفسٕ القذا
بيُ ٓطليب ميً اهلل      راالظناٛ ) الطقع امل٣ٜه ( ّمثشات اؿق  ، ّمً أد  املٔاِ ّ ا٤ىَاس 

 ل  ؿ٣  . يفىضداد  ٕ، لكالكساذ يف ل  ػٞ أٌ ٓكٌْ للؼعب ، 
 :طلب٘ املظاٛ يفلذ الشب، بم٢و  فق ىيؼػ  هب أٌ سٔح  أطبْع ا٢٦و يفّ



  

سفع عيَه لي  مكيشِّ ،   اأَٓا الباسٖ ساصق الك  ىر ػعب  مً طْفاٌ عش العامل الضاٜ  ّ -
ّلسشاخ الػشبياٌ   للذّاب سصاًا ٕعطَا اْتَا ٤ى  تعطاّل  اؿْٔاىات أٓلا ّطاٜش الطْٔس 

 اْتَا ، ىظكل  ...
شاٛذ عليٙ العيامل ّ ليف ػيعب      صسعُ .. تي  يفٓامً كٔ  عيذ عبذِ  بشأٍه .. ّباسي  -

 مً ل  ػذٗ..
طْس طٔياٛ ّمل ٓكً هليه بٔيْت ٢ّ كياصٌ ...     يفٓا مً عال ػعب  طشأٜ  أسبعني طي٘  -
 لَه ّباسي يف مياصهله ّكاصىَه بالربلات الظنأٜ٘ ...سسغ ػعب  ّع٫ا
القلٔ   يفَه ّٓا اهلل تشاٛذ علٙ العامل بعني الشس٘ ّالشأف٘ ّباسي يف لٔ  غ٣ تَه ّكاصى -

ٍ٪االزٖ عيذٍه ّ اعتذا٢ ل٥ٍْٓ٘ ، ّىٔ  مـيش باسليُ يف    ب٬ؿعذ مٔاٗ ا٤ىَاس لنقذاسٍا ، ّ
 ٍزا العاو ّل  عاو ّفش  ّدُ ا٤سض ّعليا مً البؼش ...

بياسي لعبٔيذي    ..ٓا ؿاىع العذاٜب ّاملعذضات ، ّمً أػبع ا٤لْذ مً اـنع  بيضات   -
 ّمتادشٍه ّؿياٜعَه ّمباػشاتَه .. بضٍه ّصٓتَه ّصسعَه ّنلَه  يف
 أّػٔ٘ القشابني ٓقْل الكاًٍ : يفّ

عً الساىٔات ، الظنأٜات عْض ا٤سكٔات ،  أعطَه الباأات عْكًا..  ّالزًٓ اذمْا ل 
 .م٥ٍا مً ل  اـاات اا٤بذٓات عْض الضمئات ، بْٔتَه ّكاصىَه 

 طلب٘ اللقاٌ : يفّ
 ؿعذ ىَش الئ  لنقذاسِ ....أشٚ ، فش  ّدُ ا٤سض ، دذدٍا دفع٘ أ  -
 تتباسي مثاسٍالٔكجش سشثَا ّ ..باسي  للٔ  الظي٘ بـ٣س  ، ّبقاع مـش  -
 لتسش  سذّد لْسٗ مـش ّ لتتَل  ا٦لاو بسش  مً اب  ؿ٣س  ... -
 مشد ا٤بشلظٔع : يف: يف  تاو الـ٣ٗ ّ الياّص تزلاس يفّ

 ٔيابٔع ّالضسع ّالجناس .الباسي  للٔ  الظي٘ بـ٣س  ٓاسب ، ا٤ىَاس ّ
اَٜيا ميً سٔيح    إبيمشاسا ّتكشاسا ميً أدي  ا٤سيْال احملٔطي٘ ب     ّٕفْق ٍزا فالكئظ٘ تـل

القياٜنني عليٙ   ّمً أدي   مً أد  اؿكاو  ٕيـلفاْٚ الطبٔع٘ ، مع الظلط٘ ّالتعام  مع 
ييا  ميً أدي  أٌ ٓبعيذ اهلل ع    ٕىـلّ( ،  ٕػٌْٝ الب٣د ) أّػٔ٘ الب٣ط يف القذاغ الكالظ

 .( ّالسياٛ ّطٔ  ا٤عذاٛ  الْباٛ ّاؾ٣ٛ ) الظيب



  

 اَٜا : بيّ الكئظ٘ تَته بـش٘ 
الؼيساٛ للذنٔيع ميً     أّػئ٘ املشكيٙ، طالبياً    ٕل  ْٓو ٓق  الكاًٍ ٓشفع البخيْس ّٓـيل   يف

٤مشاض اليسع . أمل ػعي  الكئظي٘ املشػيذٗ     لباًا اٍتنامًا أمشاض اليسع ّاؾظذ معطًٔا
ٕ امليشٓض يف بٔتيُ   الي مً أد  ػساٛ املشكٙ ، أ٢ ٓيزٍب الكياًٍ     اؿًا بالشّ  القذغ طشًا

ْ ؿلْات طبع طْٓلي٘ ىتنَيا بيكٌ ٓشػيه امليشٓض بالضٓيت        ٕلٔـل طيش أطظيُ الظئذ     ٍّي
( ، ب  أىيا لذ يف لتب الكئظ٘ ؿ٣ٗ  اؿ٘ مً أد  مً  13: 6مش  )املظٔح مع ت٣مٔزِ 

 ٓتعشكٌْ ـطش ا٨ؿاب٘  شض الظعاس .
متكامي  ، فنيً    لي ٮ  ا٨ىظا٤ٌٌ   ٍزا ا٢ٍتناو باليْاسٕ املادٓ٘ ؟ لظبب بظٔ  ، ل إرامل

   ٕ ايشأ ميشٗ أ يشٚ    ا)  ٓظتطٔع أٌ ؤا سٔاٗ طْٓ٘ ٍّْ يف كٔق ميادٖ أّ ىسظيٕ أّ ادتنياع
 أّػٔ٘ املشكٙ ( .

 
 ٍل اهلرب مً اموت جنب أو حلنة ؟ : -11

ليشب ٓظيْع املظئح ويزس     اح اـتيامٕ  ىيا ىشٚ يف اؿيذٓ إ، ف فل٣ عً ؼشٓه ا٢ىتشاس متامًا
ت٣مٔزِ مً اـشاب املضمع أٌ و  بكّسػلٔه، ّ ١ٓلذ علَٔه أٌ َٓشبْا عيذما ٓشّا سدظ٘ 

١ٓ زّا مً العيامل  ٓطلب عً ت٣مٔزِ أ٢ ٫ّ(،  15ّ16: 24اـشاب يف املكاٌ املقذغ ) مت 
ً دشاٛ اللٔق اليزٖ  ىقشأ عً الزًٓ ٍشبْا مّ( .  15: 17شسعْا مً الؼشٓش ) ْٓ ٫ٌٓ ب  أ

َٔييْد لٔقتلييْا بييْلع ال( ،  ّسييني تؼيياّس 19: 11+  1: 8تيي٣ ػييَادٗ أطييطساىْغ ) أع 
بطيشغ  ّكيع  (، ّسيني   30-23: 9 ْفيا عليٙ سٔاتيُ ) أع    بتَشٓبُ الت٣مٔز ااو الشطْل 
( ، ّمل ٓقي  أسيذ    5: 12عيشاسٗ ميً أدليُ ) أع     ٕالظذً لاىيت الكئظي٘ تـيل    يفالشطْل 
أطشعْا ٓـيلٌْ ميً    ُ طٔنْت مً أد  الشب ! ّسني طق  أفتٔخْغ مٔتًاعلُٔ ٤ى ٍئًٝا

) أع اؿٔياٗ    ىلد س٫ّفشسْا فشسا ليباا عييذما   ، أدلُ ّمل ٓقْلْا طْباِ ٤ىُ اذ ىال امللكْت 
20 :9-12 . ) 

ً   ؿيذست  يتالقْاىني ال يعش، ّلي اؿشق علٙ اؿٔاٗ ػٞ ٍاو اليزًٓ أىكيشّا    بؼيكٌ اؾاسيذٓ
 : ) عً " تاسٓخ الكئظ٘ " للقنف ميظٙ ْٓسيا ( ا٨كطَاد فرتٗ يفا٨كاٌ 

 ْٓو ّٓقبلٌْ يف العٔذ ا٦تٕ 40ؿْو  بب ما ااطِْ مً العزاب ..الزًٓ صلْا بظ -1



  

 الزًٓ عجشّا لظبب الظذً دٌّ عزاب ػذٓذ ... تْب٘ ملذٗ طي٘ ثه ٓقبلٌْ -2
 طيْات 4ْب٘ ملذٗ الزًٓ استذّا جملشد اـْذ دٌّ أٌ ٓزّاْا عزابا ... ااىٌْ ت -3
 ٤دلَه ٕ.. الكئظ٘ تبكَٔه ّتشث الزًٓ استذّا ّمل ٓطلبْا التْب٘ -4
 ػَْس 6الزًٓ لْا مً العزاب لتعاٍشٍه بالبلُ أّ أٓ٘ سٔل٘ ... تْب٘ ملذٗ  -5
 ّؼنلْا الظذً أّ العزاب ٓقبلْا دٌّ فشف  ..الزًٓ استذّا ثه عادّا  -6
طْاعٔي٘ ّا تٔياسا دٌّ أٌ ٓيتعيشّا  لقياٛ القيبض      ل  الزًٓ اذمْا أىسظَه ل٥ طياس   -7

عليئَه أّ ٓـييربّا ستييٙ ٓييشّا مييا ويي  بَييه ٢ تـييح قييالنتَه ّعقييابَه  ، بيي  ٓكتسييٕ    
أما الزًٓ طيقطْا   بتزلاٍه أٌ املظٔح ّسطلُ مل ٓعنلْا ٍكزا ّمل ٓلقْا بكىسظَه يف اهل٣ي

ه يف الْظاٜ  الكَيْتٔ٘ ثاىٔ٘ ف٣ هب ابْهل... لاىْا مً ا٤للاّغ  إراف.. مً ٍزِ السٝ٘ 
 ب  ٓقبلٌْ لكعلاٛ يف الكئظ٘ فق  .

ٛ٭ -8  عيَه ف٣ ٣ٓمٌْ ا  . ةٔع الزًٓ افتذّا أىسظَه بذساٍه دفعٍْا فذا
 ٢ اـاق .. ٢ ػٞ علٙ الزًٓ لْا بْاطط٘ ٍشبَه مً املْت ّ -9

 ٢ تعلٔق ....... 
 اجلاىب االجتناعي للحياة : -11

ّ الي ويب ّ ٓتيضّز ّ ٓـيادق ّ ٓتعياٌّ ّ ٓيتنيٕ      نياعٕ ،  لياًٜ ادت  ا٨ىظاٌّ   ىلٕ عاٜلي٘ 
اليزٖ ٓظيتطٔع أٌ ٓعٔييُ ، فنيً      ( 19: 2تي   )ػعب ّأم٘ ، فَي٢١ٛ اليياغ ٍيه الييعا     

مييً ّسييذٗ ممٔتيي٘ مَنييا أغْتييُ القييْٗ  ٕٓتنشلييض يف أىاىٔتييُ ٓكظييش معادليي٘  لقتييُ ، ّٓعيياى
ّمظْٝلٔاتُ ، ّع٣اات الـذاا٘ ّاؿب ّالظٔطشٗ امليسشدٗ ، ّمَنا أ افتُ أعباٛ ا٢ىتناٛ 

 إرافييؿيينٔه لٔاىييُ ،  يفّ ا٨ىظييأٌ٘ بـييس٘ عاميي٘  لقييت مييع ا٨ىظيياىّالييضّاز ّالْطئيي٘ ّ
ىتنياٍيا ةٔعيا دٌّ سغبي٘ يف     يتأ ت  تْاصىُ ّفؼي  يف  دساي الظيعادٗ الي    ا٨ىظاٌػاٍلَا 

 ٔ٘ .ا٨ىظاىدفع مثيَا ، ٍزا الجنً ٍْ املظْٝلٔ٘ 
،  عيييٙ  شٕنظيئلل ادتناعٔييًا باللييشّسٗ التضاميياً  ٕطلييْب ٓظييتذع ٌ مْايي  البييزل امل  

فيَيا  أدأٌ  ٢ٕ هْص ل ٕلأعطٔت  يتٌ الْصىات ال ل٥سض .  ّملشًا أٌ ٓكٌْ ىْسًا تُمظْٝلٔ
 يتعئؽ فٔيُ ، تلي  املظيْٝلٔ٘ الي     أ ذم٘ الياغ ّتينٔ٘ اجملتنع اليزٖ   يفطتجنشٍا اب  أٌ 
ٕ ٓك، ّ لْاٍب الْصى٘ عيَا سظابًا ٕعطأطْذ  ىظياٌ أىيُ ىيال بشلي٘ الْديْد ّطئيال       ا٨ سي



  

. ّكتذ ٍزا  هللاليذا  فُٔ البذآ٘ ّا٢طتنشاس ّفل  فُٔ ، ب  لُ فل   ٢مكافكٗ عً عن  
التظيبش٘  لٔيُ   فنيا ٓيرتدد ا٦ٌ عيً سآي٘ البٔٝي٘ طيبقت       ، تظاعُ  املْا  يف الكٌْ علٙ 

ّاؿٔييْاٌ ّالطٔييْس ّليي    ٔيييابٔع ّا٤ىَيياسالعييً املطييش ّ ا٨ىظيياٌ ٕسييني ٓـييل، ْٔمٔيي٘ ال
ؿْساؿٔاٗ علٙ ا٤سض فٔيػشغ يف ّعُٔ ّكناِ أىُ دضٛ مً ميعْم٘ ٍاٜلي٘ أبيذعتَا ٓيذ    

 . أؿي٣ً ؿييعت ميً أدليُ     يتاـلٔق٘ الي ٍْ املظْٝل ٍّْ الكاًٍ عً ل  ، ّاـالق الععٔه 
 ّكعُ اهلل يف الكٌْ الرتتٔب البذٓع الزٍْٖ  دزابًا ما هع  ٍزِ املظْٝلٔ٘ عن٣ً ٢ّػ  أٌ

 ملاٌ الفلر يف احلياة : -11

ّ مجي   معاٍش اليؼاط اؿْٖٔ  ٌ اؿٔاٗ ا٨ىظاىٔ٘ تتذاّص  التكياثش .. ، اْليْا ٍيزا    التييسع 
عً البَاٜه  لْ ااتـشت اٍتناماتٕ علٙ اليْاسٕ املادٓ٘ فلً أ تل  ػًٔٝاملً ؽذمْىَه ، 

 . ّؽارلت عً مظْٝلٔيت يتدفيت ّصى ٔشذخ بعذ املْتط، ّلْ اـشت اٍتناماتٕ علٙ ما 
 ّالػشٓب أٌ بٔييا مً ٓعتربٌّ السكيش ػئٝاً  ،  ٕ السكشٌٍ ع٣م٘ اؿٔاٗ ا٨ىظاىٔ٘ الساسا٘  

لليَه ) ؿيشٔح أٌ اؿكئه ٓقيْل أٌ ميً       ٓعتيرب اليتسكا طيبباً    مًٌ يف ب٣دىا  ، ب   كاسًا
  مً ٓضداد علنُ بعقاٜيذ  عله ، ٍ أٖ، ّلكً ٍ  ٓيطبق ٍزا علٙ  ٓضداد غنًا ٓضداد علنًا

، ٍ  ميً ٓيضداد    ٓضداد غنًا با٨لٔ ، ٍ  مً ٓضداد علنُ  الكئظ٘ ّطقْطَا ٓضداد غنًا
ٌ ميً  بالقطع ٢ ، س ا لياٌ ميا ٓقـيذِ أ   ؟  علنُ يف الطب أّ اهليذط٘ أّ التاسٓخ ٓضداد غنًا

  . ( تضداد مظْٝلٔتُ ٓضداد علنًا
اٛله علييٙ الييتسكا يف ليي  ػييٞ ،  بيييتؼييذعْا اسرتطييْا مييً ٍييزا املْايي  الظييارز ، أٌ ٢ 

 طيلْلُ السكش ٍْ أٌ ٓكيٌْ ل٩ىظياٌ مبيادٟ ّاكيش٘ ّاػاٍيات قيذدٗ تؼيك         ب ّاملقـْد
ٌ . ّاؿق أٌ  مْااسُ مً الياغ ّظشّذ اؿٔاٗ املختلسّ٘ ٢ ٓظيتطٔع أٌ ؤيا بيذٌّ     ا٨ىظيا

الش٠ٓيا املظئشٔ٘   ٌ مل ٓكيً يف رٍييُ   إفي أىَيا فلظيس٘ ،    ٖفلظس٘ يف اؿٔاٗ ّلْ دٌّ أٌ ٓيذس 
، سدعٔ٘ لاىيت أّ   للشٔاٗ ، فبذٌّ أدىٙ ػ  طْذ ٓظا يف اؿٔاٗ طبقا لش٠ٓ٘ غا طلٔن٘

بياملكتْب  متخلس٘ أّ غا مظٔشٔ٘ ، ّما ألجش ا٤مجل٘ سْلييا ، سيني ىيشٚ اليزًٓ ١ٓمييٌْ      
 لنا أطلسيا الزلش .



  

املعليً يف الكتياب   ٌ سشٓ٘ السكش ػٞ أطاطٕ يف اؿٔياٗ املظئشٔ٘ ّلكيً يف  طياس فكيش اهلل       
لئع فقي  بيالتسكا يف اـطٔي٘ بي  ستيٙ يف        أٌ ىطيٞ السكيش ،   املقذغ ، فنً املنكً ديذاً 
 يتْا  ال٣ٔ عيذ ٍزِ اليقط٘ اهلام٘ :لاطتخذاو اؿكن٘ البؼشٓ٘ ، ّ

ٕ ٍي لٔظيت ٍيزِ اؿكني٘ ىاصلي٘ ميً فيْق بي          ..ٌ لاٌ لكه غاٗ مشٗ ّؼيضب يف اليْبكه     "
طاٍشٗ ثيه مظيامل٘ مرتفقي٘     مً فْق فَٕ أ٢ًّ يتاؿكن٘ ال ا.. ّأمأسكٔ٘ ىسظاىٔ٘ ػٔطاىٔ٘ 

 "16-14: 3 ٓع -مزعي٘ مملْٛٗ سس٘ ّأمثاسًا ؿاؿ٘ 
،  ا٤اي  ما ىسكش يف سد ا٨ٍاى٘ أّ يف الؼكْٚ علٙ  ادُ كٔقات يف اؿٔاٗ ، ّعادًٗطيْبالقطع 
، ّلكيً   ا٨هلٔ٘كن٘ مع اؿ سكنتياتبآً تزا كٍ ٤د  أعذاٜيا ٕٓطلب أٌ ىـل شببٔينا ال

مً  الزٖ ٓتػزٚ ْٓمًٔا ا٨ىظإٌ ٍزا ا٢ػاِ ، اؿق أٌ اليف اللٔق٘  ا٨ىظاٌلٔ  ٓتذُ فكش 
ىعيه ككيً أٌ ىطيٞ     يف رٍييُ .  فَْد ٤ٌ السكش ا٨هلٕ طٔكٌْ ساكشًا  ىلا٨لٔ  لً وتاز 

ذ الؼيطشات  كي السكش ّلكً لٔع ٍزا  ربس ٨عذاو السكش ّتقٔٔذ سشٓ٘ الذسغ أٌ اللناٌ 
 .ّتشاخ ا٦باٛ املعتنذًٓ مع ا٨لٔ   ٖأٌ ٓتسق فكش -1  ٍْ :

 بني أ ْتٕ يف الكئظ٘ . ٖشأٌ أمتشً فك -2
 ْٔمٔ٘ بإسػاد أب ا٢عرتاذ .الأٌ تكٌْ لٕ املناسطات الشّسٔ٘  -3

 خالصة الباب الجاىي

عييين أٌ امليييَر السكييشٖ املظيئشٕ ٓقييْو علييٕ أىييُ ٢ تيييااض بييني الييشّ  ّاؾظييذ ،    .1
ّٓتيياغه ميع اهلل ّميع     ّدظذًا املتطلبات املادٓ٘ ل٥ىظاٌ ، ب  ٓتكام  ا٨ىظاٌ سّسًا

ميً  ي٣ل   الكٌْ متٙ أدسي عن  اـطٔ٘ فُٔ ، ّاشس أٌ ٓقاّميُ بعني  اليشّ  القيذغ     
 مً  ٣ل ّطاٜ  اليعن٘ . ّباؾَاد املظتنش٣ق ّطاٜ  اـ

بعاد : السكش ّالعاطس٘ ّا٨سادٗ : الع٣ا٘ بني اهلل ّا٨ىظاٌ تيبين علٕ ميَر مجلح ا٤ .2
ىسَه  ىل أًٓ ىظعٕ ؟ ّملإرا ىشٓذ الظعٕ ؟ ّىتشنع هلزا اهلذذ ، ّىتذاّب مع قبي٘  

 . اهلل ليا ، ثه ىظل   ا ٓرتده ٍزا املْا  ٍّزا ا٢ىسعال
العامل ٍْ مظْٝلٔيت لنظٔشٕ ، فعلٕ أٌ أمٔض بني الؼش ّا٤ىاىٔ٘ ّا٨باسٔي٘ امليتؼيشٗ    .3

فنيً كينً   ، بني سب الياغ ّاملظياٍن٘ يف  لياصات ا٨ىظياٌ البيياٛٗ     ّ ،ّط  الياغ 
 ااّو العلن٘ اليت يف العامل.أٌ الافح ّامظْٝلٔيت أٌ 



  

أىا أبزل أاـٕ دَذٖ، ّاهلل ٓعن  ما٢ ٓظتطٔع  ، اهلل ٓعن  يف اؿٔاٗ ّا٨ىظاٌ ٓعن  .4
ٌ  . ا٨ىظاٌ عنلُ ٍيْ السيشق بيني    ّلكييُ ٢ ٓعيني الكظياىل .. ٍيزا      ، اهلل ٓعني ا٨ىظيا

 ا٨كاٌ ّالتْال .
، ٍيْ طااي٘ طيامٔ٘ يف     أٌ العق  املظتيا بالشّ  ، ّباللنا ا٨ىظاىٕ، ّسيب اليياغ   .5

، ّبالعله املبين علٕ العق  ّالظاعٕ  ىل  ا الياغ ٓيبػٕ أٌ ىسكش ّأٌ نط   ا٨ىظاٌ
 . ّأٌ ىعن  مظتعٔيني بقْٗ اهلل

 سذ٘ الكظاىل.أٌ افرتاض التعاسض بني العله ّا٨كاٌ ٍْ  .6
 اؿٔاٗ علٙ ا٤سض ٍب٘ مثٔي٘ مً اهلل . .7
طيتذاب٘  سادٗ ا٨ىظياٌ لعني     ااهلل ٓلنً هلزِ اهلب٘ ا٤طتنشاس ّالينْ ّالْفشٗ بؼيشط   .8

 ا٨تلياع هلا ، لزا ّكيع ا٦بياٛ    ًاالشّ  القذغ ّ دسالُ القاطع أىُ تابع للظناٛ ّلٔع ىذ
 لنيبع للسلاٜ  .

 .تذسهًٔإ دذٗ اؿٔاٗ بعن  الشّ  القذغ اللعتٔق ٓيتق  ا٨ىظاٌ مً مْت ا٨ىظاٌ ا .9
 طاس ا٤ىاىٔ٘ مْت ، أما اؿٔاٗ اؿقٔقٔي٘ فَيٕ بيزل اليزات ّالتعيب ميً أدي          يفاؿٔاٗ  .10

 . الياغ ةٔعًا
اؿٔاٗ ميع اهلل عليٙ ا٤سض ، سٔياٗ ميً ميذعٌّْ فَٔيا للتنتيع بَيزا الكيٌْ اؾنٔي             .11

ا ، سٔيياٗ كل١ٍييا السييش  ّالظييشّس اليقييٕ ،   ّتينٔتييُ ّؿيئاىتُ ليييا ّملييً ٓييكتٕ بعييذى   
 ّا٨سظاغ باملظْٝلٔ٘ عً الياغ ّالكٌْ.

لق ا٨ىظاٌ لنضٓر مً املادٗ ّالشّ  ّل٣ٍنا ٓتقذغ بعن  الشّ  القذغ ّٓتنذيذ   ٫ .12
 يف ا٤بذٓ٘ .

اؿشق علٙ العنش ّعلٙ الـش٘ اؾظذٓ٘ ّاليسظٔ٘ سشق علٙ اهلب٘ ا٨هلٔي٘ املعطياٗ    .13
 ل٩ىظاٌ .

ا٤سض اطتعذاد ل٥بذٓ٘ ّفشؿ٘ لقٔاو ا٨ىظاٌ  ظْٝلٔاتُ مْ الػيا هليزا    اؿٔاٗ علٙ .14
 . لػآ٘ ل٩كآٌلع السكش املظٔشٕ احملب٘ 



  

ّالكئظيي٘ تَييته بَييا ، ٍتنيياو با٤ستٔادييات املادٓيي٘ ٨طبٔعيي٘ ا٨ىظيياٌ ؼييته علٔييُ ا .15
٤د  تْفشٍا ٤ىَا أمش كشّسٖ ٢طتقام٘ الظيعٕ عليٙ ا٤سض ّاؾَياد ٤دي       ّٕتـل

 ؿٔاٗ ا٤بذٓ٘ .ا
أٌ ا٨ىظاٌ ٢ ؤا بذٌّ س٠ٓ٘ ّفلظس٘ ، مً املَه أٌ تكٌْ س٠ٓ٘ طلٔن٘ مبئ٘ علٙ  .16

 ا٨هلٕ ّاؿٔاٗ الشّسٔ٘ ّالكيظٔ٘ . تعلٔهالسكش اؿش يف  طاس ال

ٕ اْل ّفع  ّمْا  مً الػا ، الأٌ القٔن٘ اؿقٔقٔ٘ هلزا السكش تعَش عيذما ٓرتده  .17
 تظاعُ . ّالكٌْ علٙ امل ّالعمْا  مً اهلل ّاجملتنع 

 

 


