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ٔشو ألٚي ِوح 

 45 ـ 36( : 3 )3اٌقٍيمخ 

 1980أغَؽٌ 

" إيفان تودان"تقلم 

 

، أٌمب٘ب فٝ " وٛيٕيالٔل"، ػّيل ِؼٙل اٌىزبة اٌّملً ثـ" ئيفبْ ثٛكاْ"ٍِقص ٌّؾبظوح َِغٍخ ٌـ

 . 80 / 1979ِؼٙل ػٍُ اٌقٍيمخ 

ػٕٛاْ ِضً ٘نا ٌّمبي ِقزصو يٛؽٝ وإٔٔب أصلهٔب أًِوا ٌٍمبهٜء ثمواءح كائوح اٌّؼبهف 

اٌجويؽبٔيخ أصٕبء أزظبهٖ ٌألرٛثيٌ ألْ اٌّٛظٛع فصت عًلا ٚال يٕعت ػٓ اٌىالَ ، ٌنٌه ٌٓ 

. ٔزىٍُ ٕ٘ب ئال ػٓ ثؼط صفبد اهلل ئٌٗ اٌقٍيمخ 

( 1 : 1رىٛيٓ )" فٝ اٌجلء فٍك اهلل اٌَّبٚاد ٚاألهض"ُيفززؼ اٌىزبة اٌّملً ثٙنٖ اٌىٍّبد 

ُيشبه ئٌٝ اٌَّبء اٌغليلح  . (1 : 21هؤيب )" صُ هأيذ ٍّبًء عليلح ٚأهًظب عليلح"ُٚيقززُ ثمٌٛٗ 

ٌٚىٕٕب ثؾَت ٚػلٖ ٕٔزظو ٍّبٚاد عليلح ٚأهًظب  "13 : 3 ثؽوً اٌضبٔيخ ٚاألهض اٌغليلح فٝ 

" . عليلح يَىٓ فيٙب اٌجو

يقؽٝء اٌجؼط ػٕلِب يعغ لصخ فٍك اٌؼبٌُ ِٓ ظّٓ لصص األؼفبي أٚ األٍبؼيو ثلْٚ 

رؼيش فٝ "ئثلاء ٍجت ِٕؽمٝ ٚاؽل ٌٙنا االفزواض ٌىٓ ِٓ اٌّؾيْ أْ اٌشقصيبد اٌؽيجخ ٌٓ 

اٌىزبة اٌّملً ال يشيو أثًلا ئٌٝ ٍفو اٌزىٛيٓ ػٍٝ أٔٗ أٍؽٛهح أٚ ؽزٝ هِي " . رجبد ٚٔجبد

. رىٍُ ػٕٗ وّٓ يمجٍٗ ؽوفًيب ٚٔؾٓ أيًعب ٍٕزجغ ٘نا اٌوأٜ  اٌَّيؼ ٔفَٗ. ٌؼلح أِٛه 

 ٌّبما ئمْ اٌؾبعخ ئٌٝ ٍّبٚاد عليلح ٚأهض عليلح ؟ 21 ٚهؤيب 3ثبٌوعٛع ئٌٝ  ثؽوً اٌضبٔيخ 

ٌىٕٕب  " . ألْ شٝء ثغيط ؽلس ثبٌَّبٚاد اٌمليّخ ٚاألهض اٌمليّخ"ٌألٍف ٍزىْٛ اإلعبثخ 

ٔجزٙظ ػٕلِب ٔفىو فٝ اٌشٝء اٌوائغ اٌنٜ ٍيّيي اٌَّبٚاد اٌغليلح ٚاألهض اٌغليلح ٚ٘ٛ أْ ٌٓ 

هغُ أْ اهلل ٔفَٗ ثبه ٚػبكي   ِب يؼيت ػبٌّٕب اآلْ ٘ٛ اٌظٍُ اٌَبئل فيٗ ، .يَىٓ فيّٙب ئال اٌجو 



. ٚيٙزُ ثزؾميك اٌجو ئال أْ اٌغٌٕ اٌجشوٜ ال يؼٕٝ ثٗ ِؽٍمًب 

ػٕلِب صٕغ اهلل اٌؼبٌُ األٚي ٌُ يمصل ِغوك رٛفيو ِىبًٔب عّياًل ٌإلَٔبْ ٌيؼيش ثٗ ثً وبْ يويل 

. أْ يمٛي شيًئب ِؼيًٕب ٌإلَٔبْ 

 أٚاًل ، رأًِ اٌوٍبٌخ اٌزٝ أػٍٕٙب اهلل ػٕلِب فٍك ٘نا اٌؼبٌُ ٌَّٚبػلره فٝ ٘نا الوأ 

 : 2 ـ 1 : 95ِيِٛه 

" ٔزملَ أِبِٗ ثؾّل ٚثزؤيّبد ٔٙزف ٌٗ. ٍُ٘ ٔٙزف ٌٍوة ٔٙزف ٌصقوح فالصٕب  "

: ٚئٌيه اٌَجت 

اٌنٜ ثيلٖ ِمبصيو األهض ٚفيائٓ . ألْ اٌوة ئٌٗ ػظيُ ٍِه وجيو ػٍٝ وً اآلٌٙخ "

ٍُ٘ َٔغل ٚٔووغ ٚٔغضٛ . اٌنٜ ٌٗ اٌجؾو ٚ٘ٛ صٕؼٗ ٚيلاٖ ٍجىزب اٌيبثَخ . اٌغجبي ٌٗ 

( 6 ـ 3 : 95ِيِٛه )" أِبَ اٌوة فبٌمٕب

:  يمٛي 24 ـ 1 : 104ِيِٛه 

اٌَّمف ... يب هة ئٌٙٝ لل ػظّذ عًلا ِغًلا ٚعالاًل ٌجَذ. ثبهوٝ يب ٔفَٝ اٌوة "

ًّب ال ... ػالٌيٗ ثبٌّيبٖ اٌغبػً اٌَؾبة ِووجزٗ اٌّبشٝ ػٍٝ أعٕؾخ اٌويؼ ٚظؼذ ٌٙب رق

." ال روعغ ٌزغؽٝ األهض. رزؼلاٖ 

ثيٓ اٌغجبي رغوٜ . اٌّفغو ػيًٛٔب فٝ األٚكيخ  : 10أػّبي 

إٌّجذ . ِٓ صّو أػّبٌه رشجغ األهض . اٌَبلٝ اٌغجبي ِٓ ػالٌيٗ  : 14 ـ 13أػّبي 

... ػشًجب ٌٍجٙبئُ ٚفعوح ٌقلِخ اإلَٔبْ إلفواط فجي ِٓ األهض

رغؼً ظٍّخ فيصيو . صٕغ اٌمّو ٌٍّٛاليذ ٚاٌشٌّ رؼوف ِغوثٙب  : 20 ـ 19أػّبي 

... ٌيً

ِألٔخ األهض ِٓ غٕبن . وٍٙب ثؾىّخ صٕؼذ . ِب أػظُ أػّبٌه يب هة  : 24أػّبي 

 



وً اٌقٍيمخ " . يب هة ئٌٙٝ لل ػظّذ عًلا"يب ٌٗ ِٓ ِيِٛه هائغ ػٓ أػّبي اهلل ئم يجلأ ثمٌٛٗ 

. رؼٍٓ ػظّخ اهلل 

رد فعل اإلوسان الواجة هو التعثذ والمخافة 

أٚي اٍزغبثخ ػٍٝ اإلَٔبْ أْ يملِٙب أِبَ ػظّخ اهلل ٘ٝ ػجبكرٗ ثىً ويبٔٗ  

" ٍُ٘ َٔغل ٚٔووغ ٚٔغضٛ أِبَ اٌوة فبٌمٕب... ٍُ٘ ٔٙزف ٌٍوة ٔٙزف ٌصقوح فالصٕب "

 :  8 ـ 6 : 33ِيِٛه االٍزغبثخ اٌضبٔيخ ٘ٝ اٌقٛف ٚ٘نا ِب ٔواٖ فٝ 

يغّغ وٕل أِٛاط اٌيُ يغؼً . ثىٍّخ اٌوة صٕؼذ اٌَّبٚاد ٚثَّٕخ فيٗ وً عٕٛك٘ب "

..." ٌزقش اٌوة وً األهض. اٌٍغظ فٝ أ٘واء 

فلِخ يَٛ األؽل : لل يَبػلٔب ػٍٝ فّٙٗ ، ٌٕؼػ ِضباًل " اٌؼجبكح أٚ اٌَغٛك"ٔملَ رؼويًفب ٌّفَٙٛ 

ثيّٕب " األفن"ٌىٓ يٛعل ِٓ يمٛي أْ ٕ٘بن ٚلذ وجيو ٔمعيٗ فٝ " ٍغٛك"اٌصجبؽيخ رَّٝ 

ٌىٓ ِب أعًّ أْ ٔشبهن شؼت اهلل فٝ ٚلذ ٔمعيٗ ًِؼب فٝ . هلل " اٌؼؽبء"اٌَغٛك اٌؾميمٝ يؼٕٝ 

ً٘ يٕٙت " . ألْ اٌوة ػظيُ ٚؽّيل عًلا"يمٛي صبؽت اٌّيِٛه . رؼجل رٍمبئٝ ٚرمليُ اٌشىو هلل 

اٌَّيؾيْٛ اهلل ٌلهعخ أال يؼؽٖٛ ؽمٗ فٝ اٌَغٛك اٌؾميمٝ ؟ ؽزٝ أصٕبء فٍٛرٗ ِغ اهلل يزَوع 

يب هة اؽفظٕٝ ... ونا ٚونا... يب هة أػؽٕٝ. ونا ٚونا... يب هة ثبهن"اٌّإِٓ فيمٛي 

الثل أْ َٔأي أٔفَٕب وُ ِٓ ؽيبرٕب اٌوٚؽيخ اٌفوكيخ ٔمعيٗ فٝ ئػؽبء ". ٚثبهن اٌقلِخ... اؽّيٕٝ

. اٌوة اٌّغل اٌنٜ يَزؾمٗ اٍّٗ اٌملًٚ 

اثؾش ِضاًل ػٓ ٘نٖ اٌىٍّخ فٝ لبًِٛ ٌٍىزبة اٌّملً فٙٝ وٍّخ " . فٛف"فىو أيًعب فٝ وٍّخ 

ثلء اٌؾىّخ ِقبفخ  . "9 : 34ِيِٛه " ارمٛا اٌوة يب لليَيٗ. "شبئؼخ عًلا فٝ اٌىزبة اٌّملً 

أفبف أْ يىْٛ اٌموْ اٌؼشويٓ لل ظً ؼويمٗ فٝ اٌفُٙ ٚاإلكهان  . 10 : 9أِضبي " اٌوة

" صليًمب"يٛعل اٌيَٛ عٛ ِٓ األٌفخ ِغ اٌوة فيؼزجوٖ إٌبً . اٌوٚؽٝ ففمل اؽزواِٗ ٚفٛفٗ ٌٍوة 

ئٕٔب ال ٔزغبكي ٕ٘ب ثشأْ اٍزقلاَ . ًٚٔلا ٌُٙ ٚيزؼبٍِْٛ ِؼٗ ثىً ػفٛيخ وأٗ ِغوك عبه ٌُٙ 

. فبٌٙلف فٝ إٌٙبيخ ٘ٛ رمليُ اٌزجغيً ٚاالؽزواَ ٌّٓ ٘ٛ أػٍٝ ِٕب " ٍيبكره"أٚ " ؽعوره"

للًٚ "فٝ ِؾعو اهلل ٍّغ " ئشؼيبء"، ٚػٕلِب وبْ " ئٌٕٙب ٔبه آوٍخ"رمٛي هٍبٌخ اٌؼجوأييٓ 

" . اٌٛيً ٌٝ"ِّب عؼٍٗ يؼزوف ثَوػخ ثٕغبٍزٗ فصوؿ " للًٚ للًٚ هة اٌغٕٛك



" ثؽٌّ"، هٍٛي اٌّؾجخ ، اٌَّيؼ ػٍٝ عييوح " يٛؽٕب"يَغً ٌٕب ٍفو اٌوؤيب أْ ػٕلِب هأٜ 

ِغ اٌوة ػٍٝ اٌشبؼٝء ثؼل ِؼغيح صيل اٌَّه " ثؽوً"ػٕلِب رمبثً . ٍمػ ػٕل هعٍيٗ وّيذ 

ئٔٗ ٌيٌ " . افوط ِٓ ٍفيٕزٝ يب هة ألٔٝ هعً فبؼٝء"ثؼل لعبء ٌيٍخ فبشٍخ صوؿ لبئاًل 

فٛف اٌنٌيً ٌىٕٗ فٛف ِٛصٝ ثٗ ألْ اهلل ٘ٛ أثٛٔب اٌَّبٜٚ ٌىٕٗ اؽزواَ ٚرجغيً ٚٚلبه ٌّٓ 

. يَزؾمٗ 

فٝ " ثٌٌٛ! "ِٓ إٌبؽيخ اٌزبهيقيخ ٌُ يىٓ هك فؼً اإلَٔبْ ٘ٛ ػجبكح فبٌمٗ وّب يغت 

اٌنيٓ اٍزجلٌٛا ؽك اهلل ثبٌىنة ٚارمٛا : " يصف اٍزغبثخ اإلَٔبْ ٌؼظّخ اهلل 25 : 1هِٚيخ  

اٌغّيغ يؼجل اٌيَٛ شيًئب ِب أٚ " . ٚػجلٚا اٌّقٍٛق كْٚ اٌقبٌك اٌنٜ ٘ٛ ِجبهن ئٌٝ األثل أِيٓ

ػجلٚا "ٚاظؼيٓ أٜ شٝء آفو غيو اهلل فٝ اٌّىبْ اٌنٜ يَزؾمٗ اهلل ٚ٘نا ِب يمصلٖ ثمٌٛٗ 

ٌيٌ  "18 : 3هِٚيخ يمٛي اٌوٍٛي فٝ . فبٌٕبً ٌُ رؼجل اهلل ٌُٚ رزميٗ " . اٌّقٍٛق كْٚ اٌقبٌك

اٌنيٓ ئم ػوفٛا " يشيو ثٛظٛػ ئٌٝ غيبة ٘نا اٌقٛف 32 : 1هِٚيخ ٚ" فٛف اهلل للاَ ػيُٛٔٙ

ؽىُ اهلل أْ اٌنيٓ يؼٍّْٛ ِضً ٘نٖ يَزٛعجْٛ اٌّٛد ال يفؼٍٛٔٙب فمػ ثً أيًعب يَوْٚ ثبٌنيٓ 

وُ يزّبشٝ ٘نا اٌٛصف اٌلليك ِغ ئَٔبْ اٌموْ اٌؼشويٓ فٙٛ وَو اٌٛصبيب اٌؼشو " . يؼٍّْٛ

. ػًّلا ٚيٍؾٌ شفبيفٗ صُ يورىت رٍه اٌقؽبيب ِوح أفوٜ ثً ٚيشغغ اآلفو ػٍٝ أْ يفؼً ثبٌّضً 

ِّىٓ أْ يزؾًّ اٌزٍيفييْٛ عيًءا ِٓ اٌَّئٌٛيخ ػٓ االٍزٙبٔخ ثبٌميُ األفالليخ اٌيَٛ ، فأُٙ 

يصٛهْٚ األفالليبد إٌّؾؽخ ػٍٝ أٔٙب اٌمبػلح ٚاٌزٝ ٍيأرٝ ِٓ ٚهاء٘ب ألصٝ كهعبد اٌٍنح 

ٌىٓ ٌألٍف وضيًوا ِب يَٕٝ اٌّشب٘ل أْ إٌبً اٌزٝ يوا٘ب ػٍٝ اٌشبشخ ِغوك ِّضٍيٓ . ٚاٌَؼبكح 

يإكْٚ أكٚهاُ٘ فٝ هٚايخ ِب ٚٔبكًها ِب رظٙو ٔزبئظ األفؼبي اآلصّخ فٝ اٌمصخ فبصخ ئما رعّٕذ 

ثؼط اٌئب ، ثً يظٙوٚٔٗ أًِوا ِّزًؼب ٚعناًثب ٚثنٌه يغٍَْٛ ػمٛي اٌشجبة ٌيؼزملٚا أْ أٍٍٛة 

ُٚظؼذ إلٍؼبك اإلَٔبْ . اٌؾيبح األصيُ ٘نا يإكٜ ئٌٝ اٌَؼبكح ٚاٌوظب  اٌّمبييٌ اإلٌٙيخ اٌزٝ 

رَٕٝ ٚرًّٙ وأْ ٌيٌ ٌٙب أٜ أّ٘يخ ٌلهعخ أُٔٙ يٙيأْٚ ثبهلل ٚثىٍّزٗ ٚثبٌزأويل ال يزؼٍّْٛ 

. ِقبفزٗ 

الخليقة تعله أن اهلل هو اهلل 

ألْ أِٛهٖ غيو  "20 : 1هِٚيخ رٛعل هٍبٌخ أفوٜ ٌإلَٔبْ ِٓ فالي اٌقٍيمخ ٔغل٘ب فٝ 

إٌّظٛهح روٜ ِٕن فٍك اٌؼبٌُ ِلهوخ ثبٌّصٕٛػبد للهرٗ اٌَوِليخ ٚال٘ٛرٗ ؽزٝ أُٔٙ ثال 

" . ػنه



٘ٛ . ِصٛه األهض ٚصبٔؼٙب . ألٔٗ ٘ىنا لبي اٌوة فبٌك اٌَّبٚاد ٘ٛ اهلل  "18 : 45ئشؼيبء 

ٚفٝ اٌغيء اٌضبٔٝ ِٓ " أٔب اٌوة ٌٚيٌ آفو. ٌٍَىٓ صٛه٘ب . ٌُ يقٍمٙب ثبؼاًل . لوه٘ب 

اٌفوق ثيٓ اهلل اٌٛاؽل اٌؾميمٝ " . ئٌٗ ثبه ِٚقٍص ٌيٌ ٍٛاٜ. ٚال ئٌٗ آفو غيوٜ  "21 أػّبي 

ٚاآلٌٙخ اٌقشجيخ ٚاٌؾغويخ اٌزٝ يؼجل٘ب اٌىضيوْٚ ٘ٛ أْ ئٌٕٙب صٕغ اٌَّبٚاد ٚاألهض ، ٘ٛ اهلل 

. ٚاٌَّبٚاد ٚاألهض يضجزبْ ال٘ٛرٗ 

رد فعل اإلوسان الواجة هو الخضوع 

 ِٓ ٘نا األصؾبػ فٝ ٔجٛح ئشؼيبء 22ِب ٘ٛ ئمْ هك فؼً اإلَٔبْ ٌؾميمخ أْ اهلل ٘ٛ اهلل ؟ أػّبي 

ّٝ ٚافٍصٛا يب عّيغ ألبصٝ األهض "يؼٍٕٗ ثىً صواؽخ  . ألٔٝ أٔب اهلل ٌٚيٌ آفو. اٌزفزٛا ئٌ

اهلل " . ثنارٝ ألَّذ فوط ِٓ فّٝ اٌصلق وٍّخ ال روعغ ئٔٗ ٌٝ رغضٛ وً هوجخ يؾٍف وً ٌَبْ

. ٘ٛ اهلل ٚيغت أْ ٔؾٕٝ هوجٕب ٌٗ فٝ فشٛع ربَ 

َِيؾٝ ِإِٓ يؼًّ فٝ ٍِؼت عٌٛف وبْ يشٙل ٌصليك ٌٗ ٚأشبه ئٌيٗ ثبٌؾبعخ ئٌٝ االػزواف 

" ال أؽزبط ٌيَٛع اٌَّيؼ فٝ ؽيبرٝ: "ثيَٛع اٌَّيؼ وّقٍص ٚهة ٌٚل٘شزٗ أعبة اٌصليك 

اٌوة يَٛع ٘ٛ اهلل ٚػٍيه أْ رقعغ . اٌَّأٌخ ٌيَذ َِأٌخ اؽزيبط : "ٚهك اٌشقص اٌّإِٓ 

ٌٗ . "

ٌٝ . أٔب اهلل : "ئَٔبْ اٌموْ اٌؼشويٓ اٌّوفٗ يشؼو فٝ أؽيبْ وضيوح ثبالوزفبء ٌىٓ اهلل ِبىاي يمٛي 

ال : "ِب وبْ يمجً أْ أؽل هػبيبٖ يمٛي ٌٗ  (ٕ٘وٜ اٌَبثغ ِضاًل)أٜ ٍِه أهظٝ " . رغضٛ وً هوجخ

... ٚأب أيًعب ال أظٓ أٔٝ ثؾبعخ ٌه: "ٚوبْ ٕ٘وٜ ٍيوك ػٍيٗ لبئاًل " . أظٓ أٔٝ ثؾبعخ ٌه

!" الؽؼٛا هاً ٘نا اٌوعً

هك " ثٌٌٛ" يصف 28 : 1هِٚيخ فٝ . اهلل ٘ٛ اهلل ... ثبٌَٕجخ ٌإلَٔبْ فٙٛ ٌيٌ ٌٗ أٜ افزيبهاد

أؽل اٌشىٛن يفوض ..." ٚوّب ٌُ يَزؾَٕٛا أْ يجمٛا اهلل فٝ ِؼوفزُٙ"فؼً اإلَٔبْ ٌوٍبٌخ اهلل 

ٔفَٗ ٕ٘ب ثأْ أُ٘ أٍجبة االصواه ػٍٝ ٔظويخ اٌزؽٛه ٘ٛ أْ اٌجليً ٘ٛ اهلل ٚئما وبْ ٕ٘بن اهلل 

ٌنٌه وزجذ ٘نٖ . يٕجغٝ أْ ٔؾٕٝ هوجٕب ٌٗ ٕٚٔفن ِب يمٛي . فٙٛ اٌَيل ٚال َٔزؽيغ ػًّ ِب ٔويل 

رغضٛ وً "إٌظويخ فٝ اٌىزت اٌّلهٍيخ وّب ٌٛ أٔٙب ؽميميخ ٚرؼؽٝ اٌّجوه ال ٌزمليُ اهلل ٚال ٌـ

" . هوجخ



 

الخليقة تعله مجذ اهلل 

 ٍِٝء ثبإلشبهاد ئٌٝ 104ٌمل موؤب ٍبثمًب أْ ِيِٛه . صبٌُضب ، اٌقٍيمخ رؼٍٓ شيًئب آفو ػٓ اهلل 

يىْٛ ِغل  : "31ػلك أػّبي اهلل ٚثؼل ٍوك وً األشيبء اٌؼغيجخ اٌزٝ صٕؼٙب اهلل لبي اٌّؤُ فٝ 

ٚفٝ " اٌَّبٚاد رؾلس ثّغل اهلل" يزؼغت ٚيٙزف لبئاًل 19ِيِٛه وبرت " . اٌوة ئٌٝ اٌل٘و

ػٕلِب ٕٔظو ئٌٝ اٌَّبء " . أفجود اٌَّبٚاد ثؼلٌٗ ٚهأٜ عّيغ اٌشؼٛة ِغلٖ "6 : 97ِيِٛه 

!" ِب أػغجٗ! ِب أػظّٗ ! ِب أِغل اهلل : "فٝ ٌيٍخ ِؼزّخ ال يٕيو٘ب ئال إٌغَٛ ٔمٛي 

 

رد فعل اإلوسان الواجة هو تقذيم المجذ اهلل 

 6 ـ 3 : 96ئعبثزٕب ػٍٝ ٘نا ٍزىْٛ ِٓ ِيِٛه 

ألْ اٌوة ػظيُ ٚؽّيل عًلا . ؽلصٛا ثيٓ األُِ ثّغلٖ ثيٓ عّيغ اٌشؼٛة ثؼغبئجٗ "

. ألْ وً آٌٙخ اٌشؼٛة أصٕبَ أِب اٌوة فمل صٕغ اٌَّبٚاد. ِٙٛة ٘ٛ ػٍٝ وً اآلٌٙخ 

" . اٌؼي ٚاٌغّبي فٝ ِملٍٗ. ِغل ٚعالي للاِٗ 

رمليُ اٌّغل هلل " . للِٛا ٌٍوة يب لجبئً اٌشؼٛة للِٛا ٌٍوة ِغًلا ٚلٛح" يأِؤب لبئاًل 4ػلك

أٔذ َِزؾك  "11 : 4هؤيب ِب أعًّ اٌزغٕٝ ثىٍّبد . ثصفزٗ ئٌٗ اٌّغل ٚاعت ػٍٝ وً ئَٔبْ 

..." ألٔه أٔذ فٍمذ وً األشيبء.... أيٙب اٌوة أْ رأفن اٌّغل

هِٚيخ . يٕجغٝ ػٍٝ اإلَٔبْ أْ يّغل فبٌمٗ ٌىٓ اٌّأٍبح أْ ٘نا ٌيٌ هك فؼً اإلَٔبْ ٌؼظّخ اهلل 

ٚاثلٌٛا ِغل اهلل اٌنٜ ال يفٕٝ ثشجٗ صٛهح " رقجؤب ويف وبْ هك فؼً اإلَٔبْ رغبٖ هٍبٌخ اهلل 1

يب ٌٙب ِٓ " . ألُٔٙ ٌّب ػوفٛا اهلل ٌُ يّغلٖٚ... اإلَٔبْ اٌنٜ يفٕٝ ٚاٌؽيٛه ٚاٌلٚاة ٚاٌيؽبفبد

! صٛهح ؽييٕخ يٕظو ئٌيٙب اهلل 

يؾك هلل أْ يٕزظو ِٓ اإلَٔبْ أْ يؼجلٖ ٚيقبفٗ ٚيّغل اٍّٗ ثىً ثقعٛع هًكا ػٍٝ اٌوٍبٌخ اٌزٝ 

ًِب ٚ٘نا 1ٌىٕٕب هأيٕب فٝ هِٚيخ  . (ػظّزٗ ٚال٘ٛرٗ ِٚغلٖ)أػؽب٘ب ِٓ فالي اٌقٍيمخ   اٌؼىٌ رّب

. ِب يؼيت ػبٌّٕب 



ٚرأًِ وُ رؼبٔٝ ثٍلٔب ِٓ ِشبوً ه٘يجخ . ثَجت اٌقؽيخ " وّجٛكيب"أظو ِب آٌذ ئٌيٗ ؽبي ثٍل ِضً 

ٌٓ . ؼجًؼب ٍيٙيأْٚ ثٝ ئما م٘جذ ٌٍجوٌّبْ ٚصوؽذ ثٙنا اٌىالَ هغُ ؽميمزٗ . ثَجت اٌقؽيخ 

. ٔؼبٔٝ ِٓ اٌغالء اٌٙبئً ئال ئما أؼلِذ اٌقؽيخ ثً ٍّٕزٍه أِٛااًل وضيوح ٌٓ ٔؼوف ِبما ٔفؼً ثٙب

فّالييٓ اٌلٚالهاد رٕفك ًٍٕٛيب إلصالػ اٌلِبه اٌنٜ يقٍفٗ اٌّقوثْٛ ، ػوثبد ٍىه اٌؾليل 

ئما أهاك أٜ هعً الزصبك . ٚفؽٛغ ٚوبثيٕبد اٌزٍيفٛٔبد رزىٍف أِٛااًل ؼبئٍخ إلصالؽٙب وً ػبَ 

ألْ اإلَٔبْ . ِإِٓ ػًّ شيئًب ِفيًلا فٍيىزت وزبًثب ػٓ اٌقَبهح اٌزٝ رؼبٔيٙب ثٍلٔب ثَجت اٌقؽيخ 

. ٌُ يَزغت هلل ثبٌؽويمخ اٌزٝ يَزؾمٙب فاْ اٌؼبٌُ اٌيَٛ يؼبٔٝ ِٓ ؽبٌخ ِيئًٛ ِٕٙب 

 18فٝ ػلك  . 1ٔغل اٍزغبثخ اهلل ٌوك فؼً اإلَٔبْ ٌوٍبٌزٗ ِٓ فالي اٌقٍيمخ َِغٍخ فٝ هِٚيخ 

ألْ غعت اهلل ِؼٍٓ ِٓ اٌَّبء ػٍٝ عّيغ فغٛه إٌبً ٚئصُّٙ اٌنيٓ : "ثٌٌٛ "يمٛي اٌوٍٛي 

" . غعت"هك فؼً اهلل ػٍٝ رّوك اإلَٔبْ ٍِقص فٝ وٍّخ ٚاؽلح ٚ٘ٝ " . يؾغيْٚ اٌؾك ثبإلصُ

فٝ ثلايخ ٘نا اٌّمبي أشؤب ئٌٝ ٍّبٚاد عليلح ٚأهض عليلح يَىٓ فيٙب اٌجو ، ػظّخ اهلل ِٚغلٖ 

ِب أػغت ٘نا األِو ، اٌوٍبٌخ . ِؼٍٕبْ فٝ فٍيمزٗ ٌىٓ ِؼوفخ ثوٖ ال رزؾمك ثّغوك رأًِ إٌغَٛ 

اٌزٝ رؼٍٕٙب اٌقٍيمخ هٍبٌخ ِؾلٚكح ٌنا يؾزبط اإلَٔبْ إلػالْ أٚظؼ ٚ٘نا ِب يزؾمك ِٓ فالي 

اٌىزبة اٌّملً يؼٍٓ ثىً ٚظٛػ أْ اهلل ئٌٗ ثبه ٚهك اٌجو ػٍٝ اإلصُ ُيٍقص فٝ وٍّخ . وٍّخ اهلل 

يَزبء اٌىضيوْٚ ئما أهعؼٕب ؽبٌخ اٌغعت ئٌٝ اهلل ألُٔٙ يٕظوْٚ ئٌيٗ ػٍٝ أٔٗ ". غعت"ٚاؽلح 

ثيّٕب يَزقلَ اٌىزبة " اٌغعت"ٌنا ال رٕؽجك ػٍيٗ صفخ " اٌَيل اٌّٙنة اٌّزؾىُ فٝ أػصبثٗ"

يمٛي اٌّؤُ فٝ اٌّيِٛه  . اٌّملً ٘نٖ اٌىٍّخ ػلح ِواد فٝ ِٕبٍجبد ِقزٍفخ ٚيَٕجٙب ئٌٝ اهلل 

وٕب ثبٌؽجيؼخ أثٕبء " ٔموأ إٔٔب 3 : 2أفٌَ  ٚفٝ 11 : 7ِيِٛه " ٚئٌٗ يَقػ فٝ وً يَٛ"

ِب اٌّمصٛك ثغعت اهلل ِٓ فؽيخ اإلَٔبْ ؟ أؽل أٌٍ اإليّبْ ". اٌغعت وبٌجبليٓ أيًعب

غعت اهلل ٌيٌ ٔٛثخ ِياعيخ أٚ فٛهح غعت وّب يؾلس " . اهلل ال يٕفؼً"اٌَّيؾٝ يمٛي أْ 

. ِؼٕب، ثً ٘ٛ هك فؼً ثوٖ  ٚللاٍزٗ ػٍٝ فؽيخ اإلَٔبْ ٚئصّٗ 

. ٘ـ. أ"ِٚٓ األِضٍخ اٌزٝ يؼؽيٙب . َٔزؽيغ أْ ٔوٜ ٌّؾبد ِٓ هك اٌفؼً ٘نا فٝ اٌؾيبح اٌيِٛيخ 

رقيً ِؾىّخ يغٌٍ اهلل فيٙب فٝ ِمؼل اٌمبظٝ ٚأِبِٗ لبرً ٚأكٌخ لبؼؼخ ػٍٝ عويّزٗ " : ٍزوٚٔظ

 10أيٙب اٌمبظٝ ٍأػؽيه : "صُ يأرٝ شقص ِٓ اٌقبهط ٚيوثذ ػٍٝ وزف اٌمبظٝ ٚيمٛي ٌٗ 

ًٙب ئما أؼٍمذ ٍواػ صليمٝ ويف ٍيزصوف أٜ لبض ػبكي ٍبػزٙب ؟ ٌٛ أٜ   " . آالف عٕي



الجعٛا ػٍٝ ٘نا "وال ، ثً ٍيمٛي " ٌٕزٕبٚي اٌشبٜ فٝ اٌصجبػ ؟: "لبض ػبكي ً٘ ٍيمٛي 

أٚ افزوض أْ أشبع أؽل األشواه ثؼط اٌزٍّيؾبد !" اٌوعً ٚأفوعٖٛ ِٓ لبػخ اٌّؾىّخ 

أٜ هعً َِزميُ ٚ مٚ اٌّجبكٜء ٍيغعت ٚيَزبء ٚمٌه ٌٓ : اٌغبهؽخ ػٍٝ أفذ ػيييح ألؽلُ٘ 

ٚاهلل اإلٌٗ اٌجبه الثل أْ يَقػ ٚيغعت ِٓ اإلصُ ٚهك اٌفؼً ٘نا . يلي ئال ػٍٝ ِؾجزٗ ألفزٗ 

" . غعت"يَّيٗ اٌىزبة اٌّملً 

 ِٓ اٌؼٙل اٌمليُ آيبد 3 هِٚيخ يَزشٙل. هك فؼً اإلَٔبْ ٔؾٛ اهلل يوٍُ صٛهح ثبئَخ ٌٍغبيخ 

ٌُ ٔؼجل اهلل ٌُٚ ٔزميٗ ٌُٚ ٔقعغ ٌٗ ٚهك فؼً  : 1رجيٓ أْ وً ٚاؽل ِٕب ػًّ ِب ٚهك فٝ هِٚيخ 

.  اهلل ٔؾٛ وً ٘نا ٘ٛ اٌغعت 

ٌٚىٓ رٛعل أفجبه ٍبهح ِٚضيوح هغُ ٘نٖ اٌصٛهح اٌىئيجخ ٌؼصيبْ اإلَٔبْ ػٍٝ اهلل ٚهٍبٌزٗ 

اهلل . 1: ثّب أْ اهلل ئٌٗ ثبه فؼٍٝ اٌجشو رٛلغ ؽلٚس شيئيٓ . اٌّؼٍٕخ فٝ اٌقٍيمخ ٚغعت اهلل ػٍيٗ 

يملَ  25 : 3هِٚيخ . ٍيؽبٌت ثزؾميك اٌؼلاٌخ ٚوً ِٓ اٌّؽٍجيٓ ِٕؽمٝ . 2ٍيليٓ اٌقؽيخ ٚ

اهلل وفبهح ثبإليّبْ ثلِٗ الظٙبه ثوٖ ِٓ أعً اٌصفؼ ػٓ  (يَٛع اٌَّيؼ)اٌنٜ للِٗ "اٌؾً 

ً٘ وبْ اهلل ػبكاًل  . (اٌقؽبيب اٌَبٌفخ ٘ٝ فؽبيب ِإِٕٝ اٌؼٙل اٌمليُ)" اٌقؽبيب اٌَبٌفخ ثبِٙبي اهلل

ػٕلِب ىٔٝ ٚلزً ِغ أٔٗ وبْ يَزؾك اٌوعُ ؽَت إٌبًِٛ ؟ يجلٚ أْ اهلل " كاٚك"ؽيٓ صفؼ ػٓ 

" . كاٚك"ٌُ يىٓ ػبكاًل فٝ رؼبٍِٗ ِغ 

ٚ٘نا ِب " أػٍٕٙب"لل رٛؽٝ ٘نٖ اٌىٍّبد ثّؼٕٝ )يَٛع اٌَّيؼ للِٗ "ٌىٕٕب ٔغل هك اهلل فٝ لٌٛٗ 

فٙٛ ُصٍت ٌيٌ ألعً فؽبيبٔب فمػ ثً ٌيقجؤب شيئًب " . وفبهح ثبإليّبْ ثلِٗ (ؽلس فٝ اٌغٍغضخ

ثيّٕب يجلٚ اهلل غيو ػبكي فٝ اٌزغبظٝ ػٓ فؽبيب ِإِٕٝ اٌؼٙل اٌمليُ ٌىٓ فٝ اٌٛالغ : ػٓ اهلل 

ًِب ٌّب وبْ ٍيفؼٍٗ . وً فؽبيبُ٘ غفود ثّٛد يَٛع اٌَّيؼ  فبهلل رغبظٝ ػٓ فؽبيبُ٘ اٍزملا

ًٍب ػبكاًل ٌّب ػٍّٗ  . اثٕٗ فٝ يَٛ ِٓ األيبَ ػٍٝ اٌغٍغضخ ئم رؾًّ اٌؼمٛثخ ثلاًل ػُٕٙ ِٕٚؼ اهلل أٍب

اٌغّيغ "ئما وبْ ٕ٘بن ئٌٗ ثبه يغت أْ يليٓ اٌقؽيخ ٚثّب أْ . ِشىٍخ اإلَٔبْ ٚاظؾخ عًلا 

 فًٙ يٛعل أٜ أًِ ٌٍغٌٕ اٌجشوٜ فٝ إٌغبح ِٓ 23 : 3هِٚيخ " أفؽأٚا ٚأػٛىُ٘ ِغل اهلل

ألْ اهلل فٝ ٔظوُ٘ ئٌٗ ِؾجخ " غعت اهلل"غعت اهلل األثلٜ ؟ اٌال٘ٛريْٛ اٌنيٓ يىوْ٘ٛ فىوح 

رزّبشٝ ِغ  (وّب رعؼٙب ثؼط اٌزوعّبد" رىفيو"ٌٚيٌ )" وفبهح"يغت أْ يالؽظٛا أْ وٍّخ 

. غعت اهلل" رفبكٜ"رؾًّ ِؼٕٝ " وفبهح"ِٛد يَٛع ٘لأ اهلل ٚوٍّخ . رؼٍيُ ثبلٝ اٌىزبة اٌّملً 

أْ اٌَّأٌخ ٌيَذ  The Apostolic Preaching of The Crossفٝ وزبثٗ " ٌيْٛ ِٛهيٌ"أشبه 



يَٛع اٌَّيؼ ٚ٘ٛ يلفغ . ينثؾْٛ اٌفوفخ وّؾبٌٚخ الٍزوظبء اآلٌٙخ : َِأٌخ هشٛح ٍّبٚيخ 

ػمٛثخ فؽيخ اإلَٔبْ ِٙل هلل ؼويمًب ٌيغيو ِٓ ِؼبٍِزٗ ٌٍغٌٕ اٌجشوٜ ، فجلاًل ِٓ ئهٍبء اٌغعت 

ٌنا فبألفجبه . ػٍيُٙ يَزؽيغ اآلْ أْ يَىت هؽّزٗ ألٔٗ لل رُ ئهظبء ٍقؽٗ ٚٔبٍِٛٗ ٚثوٖ 

.   اٌَبهح ٘ٝ ئٕٔب ئما إِٓب ثلَ يَٛع اٌَّيؼ اٌنٜ يوظٝ اهلل ٍٕٕبي هؽّزٗ ثلال ِٓ كيٕٛٔزٗ 

ًّب ، ٌٚىٕٗ ِؾجخ  اٌّؼبصوْٚ ػٍٝ صٛاة هغُ أُٔٙ يٕظوْٚ )ٌىٓ اهلل اٌجبه يؽبٌت ثبٌؼلي كائ

ال يويل أْ يٍٙه "ٚيؾجٕب ٚيوغت أْ ٔىْٛ ِؼٗ فٝ اٌَّبء ئٌٝ األثل ٚ (ٌٛعٗ ٚاؽل ِٓ اٌؼٍّخ

ٌىٓ ثوٖ الثل أْ يٛفٝ ِؽبٌيت اٌجو ِٚٓ يَزؽيغ " . أٔبً ثً أْ يمجً اٌغّيغ ئٌٝ اٌزٛثخ

ِٓ " أٜ أًِ ٌٕب ؟: "اٌٛصٛي ئٌٝ ِمبييٌ اهلل اٌىبٍِخ ؟ ٚٔغل أٔفَٕب ِوح أفوٜ أِبَ ٘نا اٌَإاي 

ٔبؽيخ اهلل يويل أْ يّل يليٗ فيؾزعٕب ٚيأفنٔب ٌٕىْٛ ِؼٗ وً ؽيٓ ِٚٓ ٔبؽيخ أفوٜ ال يَزؽيغ 

ئال أْ يجؼلٔب ألْ ثوٖ يزؽٍت ؼٙبهح وبٍِخ ، ٍٚٚػ ٘نا اٌغٛ اٌٍّٝء ثبٌّزٕبلعبد يملَ اهلل اٌؾً 

 يٛظؼ أْ صٍيت اٌَّيؼ ال يّٕؼ اٌغفواْ فمػ 26 : 3هِٚيخ . ِٓ فالي ِٛد يَٛع اٌَّيؼ 

اٌزجويو " . الظٙبه ثوٖ فٝ اٌيِبْ اٌؾبظو ٌيىْٛ ثبهًا ٚيجوه ِٓ ٘ٛ ِٓ اإليّبْ ثيَٛع"ثً 

. ثً ٘ٛ ئػالْ يقص اإلَٔبْ ، شيئًب ليً ػٕٗ  (وّب يؼٍُ اٌىبصٌٛيه اٌوِٚبْ)ٌيٌ ػّاًل ئَٔبًٔيب 

ؽمًب ٘نا " . لبي ٌٗ اهلل ؽًَٕب"رزوعُ اٌزجويو ثٙنٖ اٌىٍّبد " ٘بٚاٜ"روعّخ اٌؼٙل اٌغليل ألً٘ 

! ألوة ئٌٝ اٌّؼٕٝ اٌؾميمٝ 

، أػؽٝ ِضبال رصٛيوًيب ػٓ " ووٚيلْٚ"، ػّيل ِؼٙل اٌىزبة اٌّملً ثـ" شبً هٌٚي. "ك

ٍيفٗ ٚلؽغ أمْ  " ثؽوً"أفوط  (فٝ اٌٍيٍخ اٌزٝ أٍٍُ فيٙب يَٛع)فٝ ثَزبْ عضَيّبٔٝ : اٌزجويو

ال ٍّٔه ِب يإول أْ . يلٖ ٚهك األمْ ئٌٝ ِىبٔٙب " يَٛع"فّل . ػجل هئيٌ اٌىٕٙخ " ٍِقٌ"

ٍيلٜ أٚك أْ أرملَ "، هثّب م٘ت ئٌٝ ٍيلٖ يقجوٖ ثبٌٛالؼخ لبئاًل " يَٛع"رأصو ثّب ػٍّٗ " ٍِقٌ"

" لؽغ أمٔٝ"يغيت " ِٚبما ػًّ ؟"، فيَأٌٗ هئيٌ اٌىٕٙخ " ثشىٜٛ ظل أؽل أرجبع يَٛع اٌَّيؼ

فيٕظو هئيٌ اٌىٕٙخ ئٌٝ هأٍٗ ِٓ اٌغبٔجيٓ ٚيزَبءي ً٘ ٌٗ أمْ صبٌضخ ثّب أْ ٘بريٓ األمٔزيٓ 

ٌىٓ ٌُ يٛعل أٜ كٌيً . ٍبػزٙب ؟ ٔؼُ ثىً رأويل " ثؽوً"ً٘ وبْ ِٓ اٌّّىٓ ئكأخ ! ٍٍيّزبْ 

. أػبك األمْ ئٌٝ ِىبٔٙب ٚال يَزؽيغ اٌمبْٔٛ ئكأزٗ " يَٛع"ظلٖ ئم لل رجوأ ألْ اٌوة 

اإلَٔبْ فٝ ِشىٍخ وجيوح ، ٌٛ اهلل اٌجبه ؼبٌجٕب ثزؾميك ِؽبٌيت اٌؼلي اإلٌٙٝ وشوغ ٌلفٛي 

اٌَّبء ويف ٍَٕزؽيغ اإليفبء ثٙنٖ اٌّؽبٌيت ألْ ِب ِٓ أؽل ِٕب لبكه ػٍٝ رؾميك ِمبييٌ اٌجو 

. اإلٌٙيخ 



 

 ؼجيؼخ اهلل اٌغٛ٘ويخ ٚاٌّؼٕٝ اآلفو 26 25ٚ : 3هِٚيخ أٚي ِؼٕٝ ٔواٖ فٝ : ثو اهلل ٌٗ ِؼٕيبْ 

ٚ٘ٛ ثو ُيؾَت ٌإلَٔبْ   (17 : 5هِٚيخ " )ػؽيخ اٌجو"٘ٛ ثو ثبإليّبْ ُٚيلػٝ  (22ػلك )

ٌمل أصجؼ ثبِىبٕٔب كفٛي اٌَّبء ثجو . ٘نا ٘ٛ ؽً اهلل اٌؼغيت ٌّشىٍخ اإلَٔبْ اٌّؼملح  . (3 : 4)

ُِٕؼ ٌٕب ثفعً ػًّ اٌَّيؼ ػٍٝ اٌصٍيت  . ٌيٌ ثؤب ٌىٓ 

ِٛد . وٕب ثؼيليٓ ... ِٛلفٕب اٌمليُ أِبَ اهلل ، ثؼيًلا ػٓ يَٛع اٌَّيؼ ، وبْ ٍٍجًيب أللصٝ ؽل

اٌَّيؼ ٘ٛ ِٛد ػٓ اٌقؽيخ ٚػٕلِب ثبإليّبْ أرٛة ػٓ فؽبيبٜ ٚألجً اٌَّيؼ وَيل ِٚقٍص 

يؾَت ٌٝ اهلل ِيايب ٘نا اٌّٛد ٌلهعخ ئٔٝ أٔبي غفوأًب ػٓ فؽبيبٜ ٚ٘نا يؼيلٔٝ ئٌٝ ٔمؽخ 

ال ُيؾَت ٌٝ ِٛد : أفعً شٝء ٘ٛ أْ اٌزجويو يزعّٓ ػبِاًل ئيغبثًيب . اٌجلايخ ِٓ اٌصفو 

. اٌَّيؼ فمػ ٚرغفو فؽبيبٜ ثً أيًعب ثو يَٛع اٌَّيؼ ًيؾَت ٌٝ ٚأصيو ِمجٛاًل فٝ اٌّؾجٛة 

اٌزجويو ال يغؼً ِٕٝ ئَٔبًٔب أفعً ٌىٕٗ يؼٍٓ أْ فٝ ٔظو اهلل اٌملًٚ وً شٝء لل أوًّ ؽزٝ 

. فبهلل ال يمجً أؽًلا فٝ اٌَّبء ػٍٝ أٍبً غيو ػبكي . يظً ثبًها ٚيجوهٔٝ 

اٌّغوَ يمعٝ ػمٛثزٗ فٝ اٌَغٓ الفزالٍٗ ٚ٘وٚثٗ ثٕصف ٍِيْٛ كٚاله ٌىٓ ؽيٓ يقوط ِٓ 

ٌىٕٕب ٔؾٓ . اٌَغٓ ٍزظً ٚصّخ اٌؼبه ٍِزصمخ ثٗ ٌٚٓ يمجً اٌجٕه أْ يزؼبًِ ِؼٗ ِوح أفوٜ 

. هغُ ربهيقٕب اٌٍّؽـ ثبٌؼبه ئال إٔٔب ِمجٌْٛٛ ثبٌىبًِ فٝ اٌوة يَٛع اٌَّيؼ 

أيٓ ٍزمعٝ أثليزه ؟ فٝ ٍّبٚاد عليلح ٚأهض عليلح يَىٓ فيٙب اٌجو ؟ أرّٕٝ ِٓ وً لٍجٝ أْ 

" ! يؼيش فٝ رجبد ٚٔجبد"يؾيب ٕ٘بن وً لبهٜء ٚ
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