
 

"أنا سعيد مبحتويات الكتاب، ومبا فيٌ مو قهاعة. 

األدبي سوف يثري بالشك  االلتزامإى مثل يذا 

. لكو عليها، ومبعونتٌ، واالضطًادالكزايية، بل 

 يف حماوالتها للتغلب على الشز باخلري". االستمزار

 بهديكتص الشابق البابا



 

 

ػواضزواجػواضّضهػاضجظس
Sex, God & Marriage 

 

 

 بقلن

 آرنولد كريستوف وهاني
Johann Christoph Arnold 

 

 

 تقدين

 اجلليل احلرب نيافة

 هرقس أنطونيوس األنبا

 أفريقيا شؤون عام أسقف

 

 

 

 

                      الكتب لنشر احملراث دار

THE PLOUGH PUBLISHING HOUSE 
 



 

 

ض في بعؾاله في جترصصوا وال. ؤنض٢اث٨م م٘ ال٨خاب هظا مكاع٦ت جىًغ   ؤو الال٨ترووي البًر

٣ت بإًت حُٛحر ؤي بظغاء ٖضم الغظاء ل٨ً ،ظؼثُا ؤو ٧لُا ال٨خاب َب٘  وبطا. ٧اهذ ٍَغ

بخم اصة ؤو واؾ٘، هُا١ ٖلى لخىػَٗه مىه مخٗضصة وسخ ٖمل في ٚع  ؤظؼاء اؾخيؿار إٖل

ت ٦غؾاثل مىه  :الخالُت ال٣ُىص مغاٖاة ٞحرجى وعٍت،ص ؤو بزباٍع

 .ماصًت إلا٩اؾب وكغه بٖاصة ًجىػ  ال •

 ليكغ اإلادغار لضاع واليكغ الُب٘ خ٣ى١ : "الخالُت الاثخمان ٖباعة بصعاط ًجب •

 ."ؤلاطن بٗض اؾخسضامه جم م.2013 ؾىت - Plough Publishing House ال٨خب

 

 اإلادغار صاع ميكىعاث مً"Sex, God & Marriage والؼواط وهللا الجيـ" ال٨خاب هظا

 :الخالُحن ٖىىاهُه في ،The Plough Publishing House ال٨خب ليكغ

 

Rifton ، NY ، 12471 USA 

Robertsbridge ، East Sussex ، TN32 5DR ، UK 

 

www.plough.com 

 

 2013 ؾىت . َباٖتمٗؼػة باآلًاث ظضًضة َبٗت

 

 الضولي ٢ُمالتر 

ISBN: 978-0-87486-948-4 

 

 

ت الخ٣ى١  ظمُ٘  مدْٟى

 

Copyright © 2013 by The Plough  Publishing House 

Rifton ، NY ، 12471 USA 

All rights reserved 

 

http://www.plough.com/


 

 اضصتابػطحتوغات
 

 6......    ................................................    ؤهُىهُىؽ لؤلهبا اإلا٣ضمت •

ؼا الام مً عؾالت •  8............    ..................................................    جحًر

 9...........................    ...........................................................    جمهُض •

 

 اْضَبْدِءػِسي:ػاألولػاضجزء
 

 14................    ................................................................    هللا نىعة ٖلى. 1

دُؿً ال. 2  22...............    .........................................    وخضه آصم ٩ًىن  ؤن ًَ

 29.......    ...........................................................    اواخض اظؿض ُٞهحران. 3

 36................    ..............................................................    ألاولُت السُُئت. 4

 45...    .....................................................................    هللا نىعة اؾخٗاصة. 5

الم الجيـ. 6 ة ٖو
ّ
ظ

ّ
 54................    ........................................................    الل

 62...................    .................................................................    ال٣لب ؤه٣ُاء. 7

 

 اضضُهػَجَطَطُهػطا:ػاضثاظيػاضجزء
 

 74.................    ...............................................    ال٣ضؽ الغوح في الؼواط. 8

 82.....    ..................................................................    العجُب الؼواط ِؾّغ . 9

 91...    .........................................................................    الجيـ ٢ضؾُت. 11

 99................    .....................................................    ألاوالص ووٗمت التربُت. 11

ٟا٫. 12  109.......    ......................................................................    ه٣اوة ألَا

 121......    ...................................................    الؼواط ٌٗتزمىن  الظًً الى. 13

 135......    ...............................................    الٗؼاب ٣ًضمها التي السضمت. 14



 

ػاضثاضثػاضجزء ػُهغُذِطَغػيِذاضَّػِلاِطاضَبػوُحُر:
 ظاُرْصَر
 

ض ؤن  هل. 15  147.....................    .................    بضوهه؟ ؤو هللا م٘ وِٗلهٍغ

 158.......    .................    ط٦غه؟ مً ختى هخجل هل - الجيسخي الكظوط. 16

 173.................    .................    السُٟت الخغب - وؤلاظهاى الخمل مى٘. 17

 185........    .....................................    الشاوي؟ والؼواط الُال١ ًٖ ماطا. 18

ت ؾبُل في بطن ٞلىجاهض. 19 ّٟ
ِٗ  199..................    .................................    ال

 

 209.....    .............................................. ال٣اعثاث بخضي مً عؾالت •

ت خُاة الى صٖىة • ّٟ
ِٗ  212    .........................................    والى٣اوة ال

 220    ......................................................    اإلاال٠ ؾحرة مً هبظة •

 Bruderhof         222 اإلاؿُدُت بغوصعهىٝ مجخمٗاث ًٖ هبظة •

 ِخ : زاجمت •
َ
ت ًٖ ألامشا٫ ؾٟغ مً بلهُت م  ٨ ّٟ

ِٗ  229    .............    ال

 

 

 

 

 



 

6 

 ظـــدطـػـطـاض
 

 في هللا ويٗها هاٞٗت م٣ضؾت ظباعة و٢ىة َا٢ت الجيـ ًمشل+ 

 ؤظل مً بّىاء صاٞٗا ج٩ىن  ل٩ي ومشاله نىعجه ٖلى زل٣ه الظي ألاوؿان

 لئلوؿان ج٩ىن  ول٩ي البكغي  الىٕى وخٟٔ ألاعى ٖلى هللا مل٩ىث امخضاص

ت وؾٗاصة ٞغح مهضع ً م٘ وقغ٦ت وحٍٗؼ  .ظُل ىبل ظُل مً آزٍغ

جت ؾغ في واإلاغؤة الغظل بحن الٗال٢ت هللا و٢ضؽ+   اإلا٣ضؽ الٍؼ

 متى) في الغب ٢ا٫ ٦ما واخض ظؿض بلى ال٣ضؽ بالغوح ووخضهم وعبُهم

هحُر ( "5-6: 19 َُ  ظَؿض   بل ازىحِن، ٩ًىهاِن  ٞال واخًضا، ظَؿًضا الازىاِن  ٞ

 ".واخض  

 بُغ١  يـالج مماعؾت بلى بًٟٗه ًمُل ؤلاوؿان ؤن هللا وظض وبط+ 

 ظؿضاهُت بل م٣ضؾت ٚحر بكهىة مكخٗلت هابُت مبخظلت زاَئت صوؿت

 ٧لله التي وال٨غامت اإلاجض م٣ضاع مً ؤصوى هى ما الى باإلوؿان جدِ خُىاهُت

 .بها هللا

 ٧لماث في والى٣اوة الُهاعة بلى جضٖىه التي الىناًا هللا ؤُٖى لظا+ 

 مً للهغوب ال٣ضؽ الغوح مً بال٣ىة ووٖضه والجضًض ال٣ضًم الٗهضًً

 وعوخُت وهٟؿُت ظؿضًت ؤمغاى مً للهغوب وؤًًا والخضوي الابخظا٫

 ٧ل وج٠ًٗ وجظله ؤلاوؿان حك٣ي التي وألاصهاؽ للسُُئت مهاخبت

 مغى ؤًًا ْهغ ختى وال٣ٗلُت والىٟؿُت والجؿضًت الغوخُت َا٢اجه

 مز قٟاء بال التي السُحرة والامغاى الك٣اء الى ًاصي الظي AIDS ؤلاًضػ

 .الخُاه ٣ٞضان

 في شخيء ؤٚلى هي الجيؿُت الٗال٢ت زماع ج٩ىن  ؤن هللا ٢هض و٢ض+ 

ٟا٫ وهم الىظىص  وامخضاصها ومؿخ٣بلها وػٍىتها الخُاة بهجت هم الظًً الَا

 م٣ضؾت ٖاثلت ٧ل ؤن زم وهللا وألام لؤلب ابً هى اإلاىلىص الُٟل ل٩ُىن 

 وألامت واإلاجخم٘ وؤٞغاصها ؤوالصها جبجي هي ٞةهما والى٣اوة الُهاعة خُاة جدُا

 .ظمٗاء ؤلاوؿاهُت بل ٧لها
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ش مضي ٖلى السبرة ؤزبدذ ٦ما+   لهاالء مهغب هىا٥ لِـ ؤهه الخاٍع

 وصماع الجؿضًت الامغاى مساَغ مً الضوـ الجيـ ًماعؾىن  الظًً

ٟا٫ وحكدذ الٗاثالث ت اإلاًاصاث باؾخسضام ألَا اث الخٍُى  وال٨ُمُاٍو

 بمماعؾت والالتزام والى٣اوة الُهاعة خُاة ٤ٍَغ ًٖ بال الىاقي والٛالٝ

 .ال٣ضؽ الغوح وعباٍ الٗاثلت هُا١ في اإلا٣ضؽ الجيـ

 ٦خابا لِـ" والؼواط وهللا الجيـ" ًضً٪ بحن الظي ال٨خاب هظا+ 

 وؤؾلىبه ههجه في مسخبر ُٖٓم ٦بحر ٦خاب هى بل مالٟه ًهٟه ٦ما نٛحرا

م٣ه وهضٞه  الجؿض َهاعة ؿابوا٦د جٟهم الى بىا ٌؿعى وجٟانُله ٖو

 ال٣ضؽ الغوح عباٍ ؤؾاؽ ٖلى الؼوظُت الخُاة ومماعؾت والغوح والىٟـ

ٟا٫ وبىاء الخُاة وجىاٚم ألاؾغة ه٣اوة الى ًاصي الظي  عوخُا وهمىهم الَا

٣لُا وهٟؿُا ً ؤًٖاء ل٩ُىهىا ٖو  .الالهي الجؿض في هاٞٗحن مشمٍغ

ا ؤؾاؾُا ٖىهغا ًمشل ال٨خاب هظا+   الٗال٢اث ص٢اث٤ لخٟهم ومغ٦ٍؼ

ت الجيؿُت  الؼوظُت ٖل وجدىٍل وخ٨مخه هللا ٧لمت يىء في ألاؾٍغ

ؿ٨ً هللا ُٞه ٌِٗل َاهغ ٞغصوؽ بلى اإلا٣ضؽ ض بُجهم َو ٍؼ  مدبتهم مً ٍو

 .٦شحرة ألظُا٫ وامخضاصهم وبزماعهم

 زُُئت ؤ٦بر هي التي الضوـ زُُئت مً الهغوب ٌٗلمىا ال٨خاب هظا+ 

 الجؿضي واإلاىث واإلاغى ألابضي ىثاإلا مً الهغوب وؤًًا هللا هٓغ في

 ٖال٢ت ؤعقى وانهُاع الٗاثلت جدُم مً الهغوب وؤًًا الىٟسخي والاهدغاٝ

 .مسلى٢اجه ؤعقى في هللا ويٗها بوؿاهُت

 

 هللا بىٗمت

 مغ٢ـ ؤهُىهُىؽ ألاهبا

٣ُا قاون ٖام ؤؾ٠٣  ؤٍٞغ
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 تغرغزاػاألمػطنػرداضظ
 

ِجُض " والؼواط وهللا الجيـ" ٦خاب في
َ
 الُىم بلحها ه٩ىن  ما ؤخىط هدً عؾالت ه

ؿخمغ وه٣ُا، ُٖٟٟا ٩ًىن  ؤن اإلاغء ؤعاص ٞلى. الٗالم ؤظؼاء مً ظؼء ٧ل في  َو

 وٗٝغ ؤن هى الشمً وهظا. بشمً بال ًخد٤٣ ؤن ًم٨ً ال ؤمغ ٞةهه طل٪، ٖلى

ىىا التي بالضعظت هدبه وؤن هللا ِ
ّ
 هللا يهبىا وؾىٝ. مكُئخه ٖمل مً جم٨

ت ٖلى للخٟاّ اهدخاظه التي ال٣ىة صاثما ّٟ
ِٗ  مً ظمُل ٦صخيء والى٣اوة ال

 .الغب ؤظل

 

ت بن ّٟ
ِٗ ٘ ٞلى الهالة، زمغة هي ال  ٞؿٝى مٗا الهالة الٗاثالث ؤٞغاص ٞع

ٟاٝ، وخضة في ًب٣ىن   ٧ل هللا ًدب مشلما بًٗا، بًٗهم ًدب وؾىٝ ٖو

 وخُشما هللا، إلادبت الجُض الخامل هى وال٠ُٟٗ الُاهغ وال٣لب. مجهم واخض

ا١ الىخضة ج٩ىن  دبتاإلا ج٩ىن   .والؿالم والٟغح والٞى

 

 

مبر ٧ل٨خا  1995 هٞى
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 تطؼغد
 

 وماػا٫. مٛؼي  وطاث صاثمت ٖال٢اث ًٖ م٩ان ٧ل وفي الُىم الىاؽ ًبدض

 وهىا٥ السُالُت، الٛغام عواًاث ؤي الغوماوؿُت بإؾاَحر ًامىىن  اإلاالًحن

ًْ  والكاباث الكباب مً ظضًض ظُل ت بإن ؾلمىا ِمَم  هي جيؿُتال الخٍغ

 مىه، مُاوؽ وبك٩ل الىاؽ، خاو٫  ومهما. الٛاًت لخد٤ُ٣ اإلااصي اإلاٟخاح

 ظلُا ناع ٣ٞض اإلاايُت، ال٣لُلت ال٣ٗىص في" الجيؿُت الشىعة" بـ ًامىىا ؤن

ت ٖلى ًدهلىا ؤن مً ٞبضال. ُٞٓ٘ زُإ هىا٥ ؤن مً مجهم للٗضًض  الخٍغ

دت الىٟىؽ مً بٌُٟ ألامغ ؤهخهى اإلايكىصة ُما. ؼولتواإلاٗ الجٍغ  هدً ٞو

 ٢بل، طي مً ؤ٦ثر ظمُٗا، لىا اإلاهم ٞمً بىا، اإلادُِ الكضًض ألالم هىاظه

  هخإمل ؤن ٦باعا، ؤو قبابا ٦ىا ؾىاء
ً
 بلى ؤهٟؿىا ووؿإ٫ خُاجىا اججاه في ملُا

 !مىُل٣ىن  هدً ؤًً

ً الخاصي ال٣غن  بن  لل٨خاب الىاضخت للخٗالُم اٞخ٣اصه ٌٗلً والٗكٍغ

. الجيؿحن بحن والٗال٢ت الؼواط بسهىم والجضًض، ال٣ضًم بٗهضًه اإلا٣ضؽ

 بذجج جمغصها وبغعها السل٣ُت؛ في هٓامه ٖلى وجمغصها هللا يض جدىلىا ل٣ض

ت  لم ل٨ىىا. ال٣ضؽ الغوح نىث واخخ٣غها ٌؿٕى الغب ٦الم وججاهلىا. بكٍغ

ت ال هجض  .الٛاًت وال الخٍغ

 لؿىحن،ا ٖبر الىاؽ مً لل٨شحر اإلاكىعة بٗمل ٣٦ؿِـ، ٢مُذ، و٢ض

ً ٖىض الجيسخي اإلاجا٫ ؤن ٞىظضث. للمتزوظحن ؤو للٗؼاب ؾىاء  ال٨شحًر

 ؤو بخباَا ٧ان بل الٟغح، ؤو الؿغوع مً مؿاخت ؤًت ٌك٩ل ال مجهم

 في الىخضة الى ًخُلٗىن  الخ٣ُ٣ت في الىاؽ وبن. ًإؾا ختى ؤو ايُغابا

 بالٗمى جهُبهم الغوماوسخي الخب ٨ٞغة ل٨ً بُجهم، ُٞما والىٟـ ال٣لب

ىن  وهم. ٖجهم مذجىبت جب٣ى لالجداص الؿامُت ؤقىا٢هم ؤن بدُض  ؤن ٌٗٞغ

جب حٗالى، هللا مً وٗمت هى الجيسخي والاجداص الؼواط  مً ًجٗلىه ؤن ٍو

الُت خغمت واإلاغؤة الغظل بحن الٗال٢اث ؤ٦ثر ٗىص ال٣لب ٖلى ٚو  بمىاٞٗه َو

 الظي وألالم الٗؼلت هظه إلاشل مهضعا ناعث إلااطا ًخعجبىن  ل٨جهم. ٖلحهم

ٗاوي مىه، ٌٗاهىن   .ال٨شحرون مىه َو
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 ٢ض والضعاؾاث البدىر هخاثج ٧اهذ بن ول٨ً. اظخماعي بٗالم لؿذ ؤها

يذ ُّ  خًاعجىا ٢بى٫  ظغاء ؤنابىا الظي الاهدُاٍ بن: ًلي ٦ما ٞهى قِئا، ب

ب هى الجيـ إلباخُت  ٖضص هه٠ مً ٞإ٦ثر. بدذ اظخماعي جسٍغ

با. ٞكلذ ٢ض ٨ٍُتألامغ  اإلاخدضة الىالًاث في الؼواظاث  مً% 40 وج٣ٍغ

٩ا ؤَٟا٫  وال٣ٟغ،. الخ٣ُ٣حن آبائهم بُىث ٚحر بُىث في ٌِٗكىن  ؤمٍغ

 واخضة م٘ لُلت ٧ل - البدخت الجيؿُت واإلاٗاقغة والجىىح، الٗى٠، وظغاثم

 ال٣ٗلُت، وألامغاى واإلاسضعاث، ال٨دى٫  ٖلى وؤلاصمان ،(واخض ؤو)

 .الؼواط عباٍ وجأ٧ل ةألاؾغ  ج٨ٟ٪ في مخجظعة ٧لها والاهخداعاث،

 الجيـ مماعؾت ًاظلىن  الظًً هاالء بإن هغي  هٟؿه، الى٢ذ وفي

م) الؼواط لخحن جُا ؤٖضاصهم جًائ٫  ٚع  ًٖ البٗض ٧ل بُٗضًً هغاهم( جضٍع

 ؤولئ٪ خُاة ؾٗاصة مضي ؤًًا وهغي  الُال١، خاالث ؤو الجيؿُت الًٟاثذ

٪ م٘ الٗمغ مضي بالِٗل ًلتزمىن  الظًً  1.واخض خُاحي قٍغ

اث حكحر وبِىما ت الخالُت ألامىع  مجٍغ  جٓهغ بضؤث الاهدال٫، باؾخمغاٍع

 الجيـ بزاعاث بلى قضًض بِاعجُاب ًىٓغون الىاؽ ؤزظ خحن مصجٗت بىاصع

صّر . ملتزمت ٚحر خب ٖال٢ت في للُٗان جتراءي التي الغاخت وبلى الغزُو  ٍو

 إلًجاص بالكبا لضي متزاًض اقدُا١ ٞهىا٥. اإلاٗانغ الجُل قباب ٖلى هظا

 ؤن مً ظضًض ؤمل وبُٖاء عنِىت، ٖاثلُت بُىث ولبىاء ؤنُلت ٖال٢اث

 .مم٨ىت ماجؼا٫ والَضًً مً اإلاالٟت ألاؾغة

 ٨ًدكٟىا ؤن الىاؽ م٣ضوع  في ٩ًىن  ٠ُ٦ ٖضًضة مغاث في عؤًذ ل٣ض

بىن  خُىما حٗاؾتهم مً مسغظا . اإلاؿُذ لِؿٕى خُاتهم حؿلُم في ًٚغ

خىايٗ الىاؽ ًجغئ  ؤن ٞبمجغص  ٢اصع ٞهى للخىبت، لهم صٖىجه لُىاظهىا ىاٍو

ت لهم ًد٤٣ ؤن ٖلى   الضاثمت والؿٗاصة الخٍغ

 للمدبت، ألانلي اإلاهضع ٞهى. خ٣ُ٣ُت زىعة اإلاؿُذ ٌؿٕى لىا ًجلب

 بلى وال هاخُت مً التزمذ بلى حٗالُمه جضٖى وال. طاتها بدض اإلادبت ألهه

٣ا ألجباٖه ٣ًضم بهه: ؤزغي  هاخُت مً والدؿِب ؤلاباخُت . جماما مسخلٟا ٍَغ

غها ٖلى ٢اصعة وبى٣اء بُهاعة ًإجِىا ٞهى  ؤبىابا لىا وجٟخذ السُُئت مً جدٍغ

ت بهىعة ظضًضة لخُاة ُّ  .٧ل
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 ؤو جىمُت ٖلى حٗمل التي ألاقُاء مً ال٨شحر الُىم خًاعة في هغي  وال

ض التي الجضًضة الخُاة خماًت  الى٢ذ وفي. لىا ج٣ضًمها اإلاؿُذ ٌؿٕى ًٍغ

ً اإلالتزم، الؼواط ؤهمُت ًٖ باؾخمغاع الىاؽ رًخدض الظي  الخُاة ٖو

 ؤلاظغاءاث الجساط اؾخٗضاص ٖلى مىا واخضا ٦م ل٨ً، الؿلُمت، الٗاثلُت

 بل٣اء بلى ًمُلىن  مىا ال٨شحر بّن  زم ملمىؽ؟ وا٢٘ ال٣ُم هظه لجٗل الالػمت

 الظًً هدً ٖىا ماطا ل٨ً جٟؿضها، التي الخإزحراث ٖلى اإلاجخم٘ ٖلى اللىم

ىن  ظهاػ لُٛل٤ اؾخٗضاص ٖلى مىا ٨ٞم مؿُدُحن؟ وؿمى ل٣ي الخلٍٟؼ  ٍو

ال٢اجىا الؼوظُت ٖال٢اجىا ٖلى زا٢بت هٓغة لى ألازغي  ٖو  خُاجىا ٖو

 ؤلازىة لخماًت ٞٗالت زُىاث ًخسظ الخ٣ُ٣ت في مىا و٦م الصسهُت؟

 مىا و٦م الُهاعة؟ ؤظل مً الُىمي نغاٖهم في خىلىا مً الظًً وألازىاث

ً م٘ اظهلُخى  ًجاٝػ  خُاتهم؟ في اإلاىظىصة السُُئت بكإن خىلىا مً آلازٍغ

 بد٤ّ؟ اإلاؿاولُت ًخدمل مىا و٦م

م هىال٪
ّ

 الؿُض ؤجبإ مً ؤنهم ًّضٖىن  الظًً ؤولئ٪ بحن مغوٖت الا

 وؤَٟا٫ وال٣ؿىة، للًغب ًخٗغيً وػوظاث مدُمت، ؤؾغ: اإلاؿُذ

ال٢اث مٗاملتهم، وحؿاء يهملىن   الاخخجاط ًم وبضال طل٪ وم٘. زاَئت ٖو

 وؤن جدُمىا المباالجىا ؤن وهضع٥ وؿد٣ُٔ متى!... الالمباالة هجض الٗى٠ُ

 ًضمغها؟ ٞخىعها

 بلى الٗىصة بلى مطخى، و٢ذ ؤي مً وؤ٦ثر آلان، الخاظت ؤمـ في هدً

ت خى٫  الصخُذ اإلاٟهىم ُّ ت ظماٖت ٞال٨ىِؿت ال٨ىِؿت؛ ماه ُّ  ٧الجؿم - خ

 زال٫ مً الخُاة ًخ٣اؾمىن  تزمحنمل ؤًٖاء مً جخإل٠ والتي - الىاخض الخيّ 

 ؤًً هغي  زم ؤوال بإهٟؿىا هبضؤ ؤن ًجب ؤهىا ٚحر. الٗملُت اإلادبت ؤٖما٫

 قباب ٖلى ظُضا هخّٗغٝ ؤن ؤوال ُٞلؼمىا. خىلىا الظًً وصج٘ ؤن ًم٨ىىا

ً ه٩ىن  ختى مجخمٗىا  اإلالتزمت الٗال٢اث هدى ؾٗحهم في بعقاصهم ٖلى ٢اصٍع

هىص  التي لؤلؾغ اإلاخىانل الضٖم ه٣ضم ؤن وهدخاط الٗمغ؛ اإلاضًضة الؼواط ٖو

 ؤو ًخٗثر ٖىضما الكٟاء ؤظل مً ظاهضًً وؿعى ؤن وهدخاط خىلىا؛ مً

لُىا - وؤزىاجىا بزىاهىا ٌؿ٣ِ  وؿ٣ِ هدً ٖىضما مؿاٖضتهم ه٣بل ؤن ٖو

 .٦ظل٪ هخٗثر ؤو
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ٓهغ ؤن واظبىا ٞمً شخيء، ٧ل وؤهم
ُ
ضة الخٗالُم ؤن للٗالم ه  الٍٟغ

ت ٖهغها لغوخُت الىخُض الكافي الخل هي ؾلهوع  اإلاؿُذ لِؿٕى
ّ
. الًال

 ؤٖخبر ال ؤها. الهٛحر ال٨خاب هظا ٦خابت الى صٞٗجي الظي الؿبب هى طل٪

 بإن ٧امل وعيّ  ٖلى وؤها. اإلا٣ضؽ ال٨خاب ٖلماء مً ٖاإلاا ؤو ٧اجبا هٟسخي

 ؤقٗغ ل٨ىجي الىاؽ؛ بحن الكاجٗت الخ٨مت م٘ ًدىا٢ٌ هىا صوهخه ما مٗٓم

ً إلا٣اؾمت لختاإلا بالخاظت  خُاة الى اإلاؿُذ ٌؿٕى صٖىة بإن ال٣ُحن آلازٍغ

 .الىخُض ؤملىا هي بالٗهض والالتزام والهض١ والى٣اوة والٟٗت اإلادبت

 خُاة وا٢٘ مً ظاء بل – شسصخي ٦خاب مجغص لِـ ال٨خاب هظا ؤن

. وججاعبهم ؤٞغاصه اهخمام ٨ٌٗـ ُٞه ما و٧ل ؤزضمه، الظي ال٨ىِؿت مجخم٘

 لبرهت هخى٠٢ – ؾىاء خّض  ٖلى ٖهغها ووؿاء عظا٫ - مُٗىاظ ؤن هى وؤملي

 .والؼواط الجيـ مً هللا ٢هض ملُا وهخإمل الؼمً مً

ى، ٣ٞض ولؤلؾ٠،
ّ
 ًٖ هظا ًىمىا في الىاؽ مً ال٨شحر وببؿاَت، جسل

" الخدّغع " ؤؾُىعة قغا٥ في و٢ٗىا ٣ٞض. الكٍغ٠ ال٠ُٟٗ الِٗل بم٩اهُت

 ألامل، زُباث مً الخدّغع  هظا ببهٌؿ ما م٘ الخٗاٌل وخاولىا الجيسخي،

ىضما غ ؤزغي  ؤؾبابا ًلخمؿىن  ٖال٢اتهم ججهاع ٖو . وبزٟا٢هم ٞكلهم لخبًر

عجؼون ٓمت عوٖت مضي عئٍت ًٖ َو ت وٗمت ٖو ّٟ
ِٗ  بالخُاة هللا وونُت ال

 .الى٣ُت الُٟٟٗت

 ٖال٢اث بلى ٢لب ٧ل ؤٖما١ في خىحن هىا٥ بإن ؤئمً ٞإها طل٪، وم٘

ُٟٟت ناُٞت  للىٟـ ويبُا شجاٖت ٣ًخطخي ٞاألمغ. ًضوم خب وبلى ٖو

٣ت خ٣ا للِٗل  مسلهت ٦ىِؿت جىظض ٞدُشما. مم٨ىت ول٨جها مسخلٟت، بٍُغ

َض  مؿُدُت ظماٖت ؤًت بمٗجى ؤي – ٗهَّ
َ
 بٗال٢اث ًدُىا بإنَّ  ؤٞغاصها ح

 ولٗل. ٞحها ػواط ول٩ل شسو ل٩ل وؤمال مٗىهت ؾخل٣ى - وناص٢ت مسلهت

 .٣ًغؤه مً ل٩ل ألاًمان هظا ٌُٗي ال٨خاب هظا

 

ؿخىٝ ًىهان  آعهىلض ٦َغ

Johann Christoph Arnold 

 ال٨خاب مال٠



 

 

 

 

ػاضجزءػاألول:
 

 اْضَبْدِءػِسي
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 الٟهل ألاو٫ 

 

 

 

 اضضهػصورةػرضى
 

 

ِ٘ : "هللاُ  و٢ا٫َ  ِمشاِلىا، ُنىَعِجىا ٖلى ؤلاوؿاَن  ِلَىهَى
َ
٦ 

 
ْ
ِ

َّ
َؿل

َ
د َُ حرِ  البدغِ  ؾَمِ٪  ٖلى ول

َ
ماِء  َو  والبهاثِم  الؿَّ

ِ٘ و  ّلِ  ألاعِى  ُوخىِف  ظمُ
ُ
ِضب   ما و٧ ". ألاعِى  ٖلى ًَ

 ٤َ
َ
 هللاِ  نىعةِ  ٖلى نىَعِجه، ٖلى ؤلاوؿاَن  هللاُ  ٞسل

 ٤َ
َ
َغ، زل

َ
ًغا البك

َ
٦

َ
هثى ط

ُ
ُهم وؤ َ٣

َ
ُهُم . زل

َ
 ٣ٞا٫َ  هللُا، وباَع٦

ُمىا: "لُهم
ْ
ه
ُ
روا ؤ

ُ
ث
ْ
٦

َ
ْمؤلوا وا

َ
ٗىها ألاعَى، وا ًِ ز

َ
 وؤ

ُىا
َّ
ؿل

َ
حرِ  البدغِ  ؾَمِ٪  ٖلى وح

َ
ماِء  َو ِ٘  الؿَّ  وظمُ

ِضب   الظي الخُىاِن   ".ألاعِى  ٖلى ًَ

ً  28 - 26: 1 ج٩ٍى

 

 

 ٦ال - البكغ زل٤ هللا ؤن ه٣غؤ السل٣ُت، ل٣هت الاٞخخاحي الٟهل 

 ًشمغوا بإن وؤمغهم وباع٦هم نىعجه، ٖلى - وألاهثى الظ٦غ مً

ٗخىىا  السال٤ هى ؤهه البضاًت مىظ هٟؿه هللا اْهغ و٢ض. باألعى َو

هُ : "... نىٗه ما ٧ل ؤن عؤي يالظ ً   ؤهَّ  هغي  هىا(. 31: 1 ج٩ىًٍ..." )ظُضا َخَؿ

 هىا ه٨دك٠ ٞلظل٪. ٢لبه لىا ٨ًك٠ اإلا٣ضؽ ال٨خاب بضاًت ؤو٫  ومً هللا،

 .لخُاجىا هللا ٢هض

ىن  مٗٓمهم، ٨ًً لم بن ال٣غن، هظا في اإلاؿُدُحن مً وال٨شحر  ًهٞغ

 ًهغ خحن في. ؾُىعةؤ مجغص ٌٗخبرونها ألنهم السل٤ ٢هت ًٖ الىٓغ

ً، لؿٟغ البدذ، الخغفي الض٤ُ٢، الخٟؿحر ؤن ٖلى آزغون هى الخ٩ٍى

 يف
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ًّ  ؤها ؤما. الصخُذ الخٟؿحر وخضه   هى ٦ما اإلا٣ضؽ لل٨خاب الخى٢حر ٞإ٦

 ؤزغي، ظهت ومً ُٞه، شخيء ؤي في الجض٫ اؾدبٗاص ؤهىي  ال ظهت ٞمً. ٖلُه

 ال ؤن ًجب ٣ضؽاإلا ال٨خاب بإن جدظًغهم في خ٤ ٖلى الٗلماء ؤن ؤٖخ٣ض

ُا ًازظ  :بُغؽ الغؾى٫  ٣ًى٫  و٦ما. خٞغ

ىَض  واخًضا ًىًما ؤنَّ  ّبِ  ِٖ
  وؤنَّ  ؾَىٍت، ٦إل٠ِ  الغَّ

َ
ىٍم  ؾَىٍت  ؤل٠ َُ  2" )واخٍض  ٦

 (.8: 3 بُغؽ

 

 تطغزظاػاضضهػصورة

ت ال٩اثىاث زل٤ ٞحها جم التي الخٟهُلُت ال٨ُُٟت بّن   زُٟا ؾّغا جب٣ى البكٍغ

 مً ٣ًحن ٖلى ؤهجي ٚحر. السال٤ ؾىي  ٖجها ٨ًك٠ وال البكغ هدً ٖلُىا

 في هضٝ ؤو مٗجى ؤي ًجض ؤن شسو ألي ًم٨ً ال ؤهه وهى واخض شخيء

ٌ ؤن مً ٞبضال. هللا بضون  خُاجه  هٟهمها، ال ؤهىا إلاجغص السل٤ ٢هت هٞغ

 وبٖاصة الضازلي، الخ٣ُ٣ي مٗىاها بًجاص ؤولى باب مً ٖلُىا ُٞجب

 .الخايغ لُىمىا لىا مٛؼاها ا٦دكاٝ

 ل٣هض ٧املت قبه بهىعة والى٢اع الاخترام يإ الٟاؾض ٖهغها فيو

ً ؾٟغ في اإلابحن هللا ع ال ٞىدً. الخ٩ٍى  ٢ضعه؛ خ٤ّ  السل٣ُت مٗجى ه٣ّضِ

 ٞهظه. ٦كبهه هللا نىعة ٖلى زل٣ا واإلاغؤة الغظل ؤن في اإلاٛؼي  و٦ظل٪

 ؤلاوؿان خُاة وججٗل اإلاسلى٢اث ؾاثغ ًٖ زانت بهٟت جمحزها اإلاكابهت

 :م٣ضؾت

 ًْ َ٪  َم َٟ ُ٪   ؤلاوؿاِن  َصمَ  َؾ ُٟ ؿ َ٘   هللاِ  ُنىعةِ  ٞٗلى. َصَمهُ  ؤلاوؿاُن  ٌَ  هللاُ  َنَى

 (.6: 9 ج٩ىًٍ) .ؤلاوؿاَن 

٣ت الخُاة الى الىٓغ ؤما  بدؿب الىاؽ ٦خ٣ُُم طل٪، ًٖ جسخل٠ بٍُغ

 ل٣ُمتهم اخخ٣اع مٗىاه ٞهظا هللا، ًغاهم ما بدؿب ولِـ ٣ِٞ ٞاثضتهم

 .ل٨غامتهم وبهما٫ ٦بكغ
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 ؤن هى مجها اإلا٣هىص بن نىعجه؟ ٖلى زل٣ىا هللا ؤن مً اإلا٣هىص ام

 ٞهى له، مٗاوهحن ه٩ىن  ان ومٗىاه. هللا هى مً ًٖ حّٗبر خُت نىعة ه٩ىن 

 ؤهىا ؤًًا ومٗىاه. زاللىا مً الخُاة وجىمُت السل٤ في ٖمله ًىانل الظي

  ًب٣ُا ؤن ووظىصها ٦ُاهىا ٖلى ُٞجب هللا، الى هيخمي
ً
 به مخٗل٣ان صاثما

 ه٣ٟض هللا، ًٖ ؤهٟؿىا ٞحها هٟهل التي اللخٓت وفي. بؿلُاهه ومغجبُان

 .الاعى ٖلى ُوظضها ؤظله مً الظي للهضٝ الغئٍت

ت الغوح ٖلى خهلىا ؤهىا وهغي  الخ٩ىًٍ ؾٟغ في ه٣غؤ ُّ  :هلل الخ

ب   َوَظَبَل  هُ  الغَّ
َ
  آَصمَ  ؤلِال

ً
َغابا

ُ
ًَ  ج ْعِى  ِم

َ
  ألا

َ
ش

َ
ٟ

َ
ِه  ِفي َوه ِٟ

ْ
ه
َ
  ؤ

َ
َؿَمت

َ
اةٍ  و َُ َهاَع . َخ

َ
ٞ 

  آَصمُ 
ً
ؿا ْٟ   هَ

ً
ت َُّ ً) .َخ  (.7: 2 ج٩ٍى

ت جمل٪ مؿاولت ٧اثىاث هللا ظٗلىا عوخه وبةُٖاثىا  والٗمل، للخ٨ٟحر الخٍغ

 .بمدبت وجاصيها

. للسال٤ نىعة ؾىي  لؿىا ٞىدً خُت، عوخا همل٪ وهدً ختى ل٨ً

 هدً ألصع٦ىا البكغ، ولِـ ومدىعها السل٣ُت مغ٦ؼ هى هللا ؤن عؤًىا ولى

 ؤن ًى٨غ الظي ؤما. لؤلمىع  ؤلالهي جغجِبه في والصخُذ الخ٣ُ٣ي م٩اهىا البكغ

ان ٞتراه خُاجه، في حيّ  وا٢٘ هللا ؤن ًى٨غ والظي هللا، مً ؤنله  ما ؾٖغ

 ألامغ الظاث، جإلُه ٞش في وا٢ٗا هٟؿه ًجض الجهاًت وفي. عهُب ٞغاٙ في ًًُ٘

ً ل٣ُمت واخخ٣اعا لظاجه اخخ٣اعا مٗه ًجلب الظي  .آلازٍغ

 

 غغظىػالػطاػاضىػغذتاقػصضظا

ت بن خُاة؟ وؿمت ُٞىا هللا ًىٟش لم لى مهحرها ٧ان ماطا  بغمتها الخُىع  هٍٓغ

٣ُمت زُحرة طاتها خض في هي صاعون، بها هاصي التي  خى٫  جخمغ٦ؼ ال ألنها ٖو

دخج ًهغر صازلىا في شخيء وهىا٥. هللا  الى ظئىا بإهىا ال٣اثلت ال٨ٟغة يض ٍو

 هى إلاا ُٖل الاوؿان هٟـ ؤٖما١ ٟٞي. له هضٝ ال ٧ىن  ؾُتبىا الىظىص

حر زالض هى وإلاا صاثم  .ٞاٍن  ٚو

ِل٣ىا ٢ض ٦ىا وإلاا
ُ
 هخالشخى، ؤن ًم٨ً ٞال ؤبضّي، وهللا هللا، نىعة ٖلى ز

لت ٞدُاجىا. ٧الضزان الخُاة، نهاًت في ٣ى٫ . باألبضًت مخإّنِ ؿخىٝ ٍو  ٦َغ
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 واقترا٧ي و٧اجب إلااويؤ ٢ؿِـ وهى) Christoph Blumhardt بلىمهاعث

 ٖلى زل٣ىا الظي ألابضي هللا ٖالمت ألابضًت، ٖالمت جدمل خُاجىا بن(: "صًجي

ضها وال نىعجه، بَخل٘ ؤن ًٍغ
ُ
 2".ؤبضي هى ما الى الُه، ًضٖىها بل ػوا٫، الى ه

ل   ٞةطا" ٢لىبىا، في ألابضًت هللا ٚغؽ ل٣ض
ُ
ً   شخيٍء  ٧  وؤُٖى. و٢ِخِه  في خَؿ

عيَ  ؤْن  ؤلاوؿاَن  هللاُ    ٢لِبِه  في ٌَ
َ
ماِن  َصًمىَمت ًْ  الؼَّ حرِ  ِم

َ
ضِع٥َ  ؤْن  ٚ  هللاِ  ؤٖما٫َ  ًُ

 ًَ هاًِت  بلى البضاًِت  ِم  ظاٝع اقدُا١ مّىا ٧ل ؤٖما١ وفي ،(11: 3 ظامٗت" )الّجِ

ىضما. آلازغة ؤي ألابضًت، الى  ؤظل مً ووِٗل الخ٣ُ٣ت لهظه هدى٨غ ٖو

 ٚ ًٓل الخُاة في لىا ًدضر ما ٧ل ٞةن ٣ِٞ، الخايغ
ً
  امًا

ً
 بإلٛاػ ومٛلٟا

ب٣ى مدحرة، حر م٣خى٘ ٚحر الضازلي ٦ُاهىا ٍو  ًىظض ٞال. خالىا ٖلى عاٍى  ٚو

 .هٟىؾىا ؤقىا١ ٌكب٘ ؤن ٖلى ٢اصع بكغي  جىُٓم ؤي ؤو شسو ؤي

٣ت يماثغها الى ألابضًت نىث ًخدضر  ًم٨ً لظل٪ ظضا، مباقغة بٍُغ

ى٢ٓىا ًدظعها ٞهى صازلىا؛ في الُٛىع  الٗىهغ هى الًمحر اٖخباع جهٌ ٍو  ٍو

٣ىصها بىا  :اإلا٣ضؽ ال٨خاب في م٨خىب ٦ما هللا، به ًىنِىا الظي الٗمل الى ٍو

حر
َ
ًَ  الَحهىِص  ٞٛ َمِم، ِم

ُ
ًَ  ألا ظً

ّ
ٍٗت، بال ال ِملىا بطا قَغ ُغةِ  َٖ ِٟ ُمُغ  ما بال

ْ
 ِبه جإ

،
ُ
ٗت َغ   ٧اهىا الكَّ

ً
ٗت ِؿِهم، قَغ ُٟ َ٘  أله ُهم م ٍٗت  ِبال ؤنَّ َغ

َ
ـصِبخىَن . ق ُُ  ما ؤنَّ  ٞ

  ِبه إُمُغ ج
ُ
ٗت َغ لىِبِهم في م٨خىب   الكَّ

ُ
كَهُض  ٢

َ
 وؤ٩ٞاُعُهم، يماِثُغُهم لُهم وح

  ٞهيَ 
ً
ة ِهُمُهم مغَّ تَّ

َ
  ج

ً
ة ُ٘  ومغَّ ـ ِٞ ضا

ُ
جُهم ج َٓهُغ . َٖ َُ ُه، هظا وؾ

 
ل
ُ
م ٦ما ٧

ُ
ُغ٦ ِ

ّ
بك

ُ
 ِبه، ؤ

ًُ  ًىمَ  ضً ؿُِذ  هللاُ  ًَ
َ
َٕ  ِباإلا ؿى  (.16-14: 2 عومت. )ال٣ُلىِب  زٟاًا ٌَ

 الجغح بهظا يمحرها ًىبهىا بالسُُئت وجخلىر الىٟـ غحجىج مغة ٧ل وفي

٤ في وؾ٣ُىصها ؾحرقضها ٞةهه يمحرها الى ههػي ٦ىا وبن. ؤلُم بخىظ٘  الٍُغ

ترهذ يمحرها ًًُغب هللا، ًٖ باهٟهالىا ول٨ىىا. الصخُذ ًّل  ٍو  ٍو

ىدٝغ سضع ٍو  ٖلى بل ٞدؿب الٟغص ٖلى الخ٣ُ٣ت هظه جىُب٤ وال. ٍو

 .ؤًًا الؼواط

ً ؾٟغ مً الشاوي ؤلاصخاح مً ٞابخضاء . الؼواط ؤهمُت لىا جدبحن الخ٩ٍى

هُ " نىٗه ما ٧ل بإن هللا ٢ا٫ آصم، هللا زل٤ ٞٗىضما ً   ؤهَّ  زل٤ زم". ظُضا َخَؿ

  لخ٩ىن  اإلاغؤة
ً
  مُٗىا

ً
ًُ  ال" ؤهه عؤي ألهه للغظل، وع٣ُٞا دُؿ  آصمُ  ٩ًىَن  ؤْن  ًَ
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ُ٘  وخَضُه، نى
َ
ه ٞإ

َ
  ل

ً
ُُٗىه َمشُال : ٖم٤ُ مٗجى طو ؾّغ  ٞهظا(. 18: 2 ج٩ىًٍ" )ٌُ

 آلازغ بلى ؤخضهما ًيخمي - وألاهىزت الغظىلت بمٗجى ؤي – واإلاغؤة ٞالغظل

ك٨الن  مً ٧ل ؾماث بًجاص ُٞم٨ً هللا، شسهُت ح٨ٗـ نىعة َو

 ال ًهبذ ؤن ًم٨ً ال قِئا مٗا ٩ًّىهان ٞلظل٪. ُٞه وألاهىزت الغظىلت

 .وخُضا وال مىٟهال

 مشل - هللا َبُٗت ًٖ صازلُت عئٍت ٌُُٗىا هللا، زل٣ه شخيء ٧ل بن

 مً ال٨بحرة واإلاؿاخاث وألانهاع الىاؾٗت واإلادُُاث الكاه٣ت الجبا٫

ض والٗىان٠ اإلاُاه؛  والصخاعي  الهاثلت الجلُضًت وال٨خل والبر١  والٖغ

 هىا٥ ول٨ً وعظىلت، وزكىهت ٢ىة ٞهىا٥. وألاشجاع وألاػهاع واإلاغوط

ـّ  وعهاٞت وؤمىمت ع٢ت ؤًًا  في الخُاة ؤق٩ا٫ مسخل٠ جىظض ال ومشلما. خ

 ط٧ىع  - هللا ؤوالص م٘ ؤًًا ألامغ ٞه٨ظا بٌٗ، ًٖ بمٗؼ٫  بًٗها الُبُٗت

م. بٌٗ ًٖ بمٗؼ٫  بًٗهم ٞغاصي ٌِٗكىن  ٞال – وبهار  مً ٞبالٚغ

دخاط هللا، نىعة ٖلى مسلى٢ىن  ٧لهم ل٨ً ازخالٞهم  بٌٗ الى بًٗهم ٍو

 .لهم الخ٣ُ٣ُت هللا م٣انض لُد٣٣ىا

 

 اضضهػصورةػتذوهتػرظدطا

 عدسؼاػاضحغاةػرالشاتػتغػد

 ؤن هغي  خُض الُىم، ٖهغها مجخمٗاث مً ال٨شحر في مإؾاة مً لها ًا

 الُبُُٗت هللا ٞهىعة. ومكىهت واضخت ٚحر واإلاغؤة الغظل بحن الٟغو١

ٟت  اإلاؿاواة جد٤ُ٣ ًٖ ًيخهي ال ٦الم وهىا٥. للخضمحر جخٗغى والكٍغ

ًّ  الىا٢٘، في ل٨ً للمغؤة، ًّ ًخ ٞه  مً ؤ٦ثر والاؾخٛال٫ اإلاٗاملت لؿىء ٗغي

ىن  ألاٞالم وفي. مطخى و٢ذ ؤي الهاث واإلاجالث والخلٍٟؼ  ٞةن وؤلاهترهذ وؤلٖا

جُا) اإلاشالُت اإلاغؤة ع  ال( ؤًًا اإلاشالي الغظل وجضٍع هىَّ
ُ
 .للجيـ ٦ماصة ؾىي  ج

مىما، ىٓغ ٌٗض ٞلم ٖو  ٖهغها مجخمٗاث في م٣ضؾت هٓغة الؼواط بلى ًُ

 ججغبت مجغص بإهه الؼواط الى ًىٓغون الظًً ٖضص جؼاًض ٢ضو  هظا. الخايغ

٣ِؿىن  الىاؽ مً ازىحن بحن ٣ٖض مجغص ؤهه ؤو ٣ا ُٞه شخيء ٧ل ٍو  إلاا ٞو

ىضما. السانت اهخماماتهم جغجئُه  صاثما ٞهىا٥ الٗال٢اث الؼوظُت جٟكل ٖو
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ت لي ُٖب، ؤو طهب ٖلى طل٪ ًىُىي  ؤن صون  الُال١ ازخُاع خٍغ  طل٪ ٍو

٪ مً للؼواط ظضًضة مداولت  يهمهم ٌٗض لم الىاؽ مً و٦شحر. آزغ قٍغ

ىص ج٣ضًم اء ٖو  اليؿاء ؤما. ٚحر لِـ مٗا ٌِٗكىن  ٞهم والازالم، بالٞى

لضن ًدملً اللىاحي غبحن ٍو ٟا٫ ٍو  الؼوط مً الؼواط في ٌؿخِمغن  ؤو الَا

 ٩ًىن  ٖىضما وختى. اخخ٣اع مىي٘ ٦شحرة ؤخُان في ؤنبدً ٣ٞض هٟؿه

ىٓغ ما ٨ٞشحرا وهاجخا، ؾلُما ػواظا ػواظهً  الٓلم ضخاًا و٦إنهً بلحهً ًُ

 .السكً الجيـ هُمىت مً" ؤلاه٣اط" الى ًدخجً اللىاحي

ٟا٫ وؤما ؼة ٨٦ىىػ  لهم جشمحن هىا٥ ٌٗض ٞلم ألَا الُت ٍٖؼ  ٖلى ٚو

ِمُغوا: »هللا ًإمغ الخ٩ىًٍ ؾٟغ ٦خاب ٟٞي. ال٣لىب
ْ
ز
َ
ُروا ؤ

ُ
ث
ْ
 في ول٨ً ،«َوا٦

 ٚحر اليؿل طل٪ الُٟا٫،" ٖبء" ًخجىبىن  ًال٨شحًر ؤن هغي  هظا ًىمىا

ىب ٖا ناع الظي ؤلاظهاى الى باللجىء وطل٪ ُٞه، اإلاٚغ  ٖضص في) مكغَّ

ٟا٫ بلى ًىٓغ وانبذ(. صو٫  مً متزاًض اط مهضع بإنهم ألَا  مجُئهم وبإن بٖػ

. ٖالُا حٗلُما والؾُما وحٗلُمهم جغبُتهم طل٪ في بما ال٨شحر، ٩ًل٠ الٗالم الى

ٟا ٌك٩لىن  الىاؽ هٓغ في ٞهاعوا  ختى بل. اإلااصًت خُاجىا في ا٢خهاصًا هٍؼ

ال و٢خا حؿخجٝز مدبتهم  .ٍَى

ً ؤن اإلاؿخٛغب مً ٞهل  وؤن ألامل؟ ٣ٞضوا ٢ض هظه ؤًامىا في ال٨شحًر

 ٞالخُاة اإلاابض؟ الىفي الخب بم٩اهُت مً ؤًًا ًئؿىا ٢ض الىاؽ مً الٗضًض

 ٦هبت ًغوها صواٌٗى  لم الىاؽ ومٗٓم عزُهت؛ وؤنبدذ ٢ُمتها؛ ٣ٞضث

 الجىحن جهىٍغ ج٣ىُاث وفي البُىلىظُت الُبُت الهىضؾت في والخ٣ضم. بلهُت

 ؤلاظهاى ًسخاعوا ؤن مً ألاػواط مً متزاًضة ؤٖضاصا م٨ىذ الكاقاث، ٖلى

 الٓلمت ٚحر هىا٥ ولِـ مماث، هللا بضون  ٞالخُاة وه٨ظا. ؤهاهُت ألؾباب

حر  .هٖى الاهٟها٫ ظغاء مً البلُٛت الجغوخاث ٚو

م  في ال٨ىِؿت ؤن بال اإلاخٟاهحن، الاٞغاص مً ال٨شحر ظهىص مً وبالٚغ

ٗا ٞكال ٞكلذ هظا ًىمىا  ألامغ ٧ان ٞمهما. اإلاى٠٢ هظا يض نغاٖها في طَع

 إلااطا: "ؤزغي  مغة ؤهٟؿىا ليؿإ٫ البضاًت الى ٌٗىص ؤن مّىا ٞغص ٧ل ٖلى ُٞجب

 نىعجه، لىٖ شسو ٧ل هللا زل٤ ل٣ض" ؤؾاؾا؟ واإلاغؤة الغظل هللا زل٤

ٟل وامغؤة عظل ل٩ل مخمحزا زانا وصوعا ٖمال وخضص  ألاعى، وظه ٖلى َو
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 هللا ٢هض ججاهل ٖلى ؤخض ٣ًضع ٞال. بهجاػه هللا مىا ًخى٢٘ ٖمل وهى

ضٞ٘ بلُٛت عوخُت خاظت مً ٌٗاوي ؤن صون  مً شسهُا وله لسل٣ُخه  ٍو

 :باهًا زمىا

ٍُغ  ّغِ ِ
ّ

ٌُ  الك ِظَب  ِلُض وٍَ  بالٟؿاِص  ًدَبُل . باإلزِم  ًَخَمس
َ
ُغ . ال٨ ُٟ د ًَ  

ً
 ُخَٟغة

ها، ُٗ
َىّؾِ ةِ  وفي وٍُ ها التي الُهىَّ َٗ   َنى

ُ
ؿ٣ُِ ض  . ٌَ

َ
لى عؤِؾِه، ٖلى َٞؿاُصهُ  ًغج  ٖو

ُ٘  هاٞىزِه  ٣ هُ  ًَ ُٟ ْى  (.17-15: 7 مؼامحر) .ُٖ

ت بن ًّ ذ ٢ض ٖهغها، حؿىص التي اإلااص  ؤزالقي هضٝ ٧ل مً الخُاة ؤٞٚغ

 ومضهكت عجُبت ؤمىع  مً الٗالم في ما عئٍت ًٖ حٗى٢ىا ٞاإلااصًاث. وعوحي

 هٟىؾىا جمّغيذ و٢ض. الخ٣ُ٣ُت مهمخىا عئٍت ًٖ حٗى٢ىا بنها بلى باإلياٞت

 هظا ٞإزظ بها، ؤنبىا ٢ض التي الخجاعي  الاؾتهال٥ خمى ظغاء مً وؤعواخىا

 ٌٗض لم هٟؿه الًمحر ؤن ختى يماثغها، في ٞاصخا جأ٦ال ًدضر اإلاغى

 مىا ٧ل صازل في ٞالجؼا٫ طل٪ وم٘. الكغو  السحر بحن الخمُحز ٖلى ٢اصعا

 .والًُٟلت البّر  الى وكخا١ ججٗلىا الجظوع  ٖم٣ُت خاظت

 هى هللا بإن عاسسا بًماها هامً ٖىضما بال الكٟاء ٖلى هدهل ولً

 :ؤلاهجُل في ه٣غؤه ما وهظا. والغخمت والخب الخُاة واهب هى وبإهه زال٣ىا

َم  هللاُ  ؤخبَّ  ه٨ظا
َ
  وَهَب  خّتى الٗال

َ
ال ألاوَخَض، بَىهُ ا

َ
ل   َيهِلَ٪  ٞ

ُ
٧  ًْ ًُ  َم اِم ًُ 

ه ج٩ىُن  بل ِبه،
َ
  ل

ُ
  الخُاة

ُ
ت ًَّ بَىهُ  ؤعَؾَل  وهللاُ . ألابِض

َ
ِم  بلى ا

َ
ًَ  ال الٗال  لُضً

َم،
َ
َو  بل الٗال ِ

ّ
سل ُُ َم  ِبه ل

َ
 (.17-16: 3 ًىخىا) الٗال

 وبك٩ل ويىخها صعظاث بإ٢صخى - ٌؿٕى – هللا ابً في السال٤ نىعة جٓهغ

 نهاجي،

  هَى 
ُ
ظي هللاِ  ُنىَعة

ّ
غي  ال ال ُغ  ًُ

ْ
الِث٤ِ  وِب٨

َ
ها الس ِ

ّ
ل
ُ
 (.15: 1 ٧ىلىسخي) .٧

٤ ال٩املت هللا نىعة وباٖخباعه  الخُاة لىا ٣ًضم ٞهى لآلب، الىخُض والٍُغ

 الخ٤ّ  هخظو١  ؤن ًم٨ىىا وال. الىٟـ وعيا والٟغح والىثام والىخضة الؿلُمت

  ٖلُىا هللا وزحر ؤلالهي
ّ
 ؤن ًم٨ىىا وال هللا، ّْل  في جىاخُا وِٗل ٖىضما بال
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  لىا هللا ٢هضه ٢ض ما ٖلى هدهل
ّ
 ههبذ ؤن هى ال٣هض وهظا. ُٞه بال

 هى الظي ال٣ضوؽ، بغوخه ألاعى ٖلى هللا نىعة ٞؿدؿىص هللا؛ نىعة

١، اإلادبت عوح
ّ
 .للخُاة اإلاُٗي السال

 

 



 

22 

 الٟهل الشاوي

 

 

 

 وحَدُهػآدُمػغصوَنػأْنػَغحُدُنػال
 

 

ًُ  ال: "لهُ ؤلا الّغب   و٢ا٫َ  دُؿ  وخَضُه، آصمُ  ٩ًىَن  ؤْن  ًَ

 ُ٘ نى
َ
ه ٞإ

َ
  ل

ً
ُُٗىه َمشُال ٌُ ..." َ٘

َ
 في آصمَ  ؤلالهُ  الّغب   ٞإو٢

ىِم 
َ
ُما ٖم٤ٍُ، ه   هاِثم   هَى  ٞو

َ
ِه  بخضي ؤزظ ِٖ  ؤيال

ْخِم  م٩اَنها وَؾَض 
َ
  ؤلالهُ  الّغب   وبجى. ِبل

ً
ْمغؤة

َ
ًَ  ا ِ٘  ِم ل ِ

ًّ  ال

ها التي
َ
ًْ  ؤزظ : آصمُ  ٣ٞا٫َ . آصمَ  لىب ِبها ٞجاءَ  آصَم، ِم

م   آلاَن  هِظهِ "
ْ
ٓ َٖ  ًْ ٓامي ِم خم   ِٖ

َ
ًْ  ول خمي ِم

َ
 هِظهِ  ل

ى َؿمَّ
ُ
  ح

ً
مغؤة

َ
ًْ  ٞهيَ  ا مِغٍت  ِم

َ
ث ا

َ
زظ

ُ
 ".ؤ

ً  23 - 21 َو  18: 2 ج٩ٍى

 

 

ل مً ؤنٗب هىا٥   اإلاؿاظحن ؤن ٢ُل ل٣ض. الىخضة جدم 

 للٗى٨بىث، مكاهضتهم ٖىض ًٟغخىن  اهٟغاصي خبـ في اإلاسجىهحن

 هللا زل٣ىا ل٣ض. ألاخُاء ٖالم الى ًيخمي" قِئا" ألا٢ل ٖلى عؤوا ض٣ٞ

 مً مجغصا اإلاٗانغ ٖاإلاىا هغي  خحن في. مخ٣اؾمت اظخماُٖت ٧اثىاث لى٩ىن 

ضا الٗال٢اث  اإلاجخم٘ بٞؿاص ٖلى الخ٨ىىلىجي الخ٣ضم ٖمل ٣ٞض. ُٞٓٗا ججٍغ

حنيغو  ٚحر ًبضون  الىاؽ وظٗل. الخُاة مً مخٗضصة مجاالث في وجضهىعه  ٍع

 .ٞكِئا قِئا

 للٗىاًت بُىث ؤو مىٗؼلت ؤما٦ً في ًىيٗىن  الؿً ٦باع ؤنبذ وبِىما

بِض٫ وبِىما الصسهُت،
ُ
ؾد

ُ
 ناع وبِىما آلالي، باإلوؿان اإلاهاو٘ ٖما٫ ا

 مٗجى وله هاصٝ ٖمل ًٖ ٖام بٗض ٖاما ًبدشىن  الجيؿحن مً الكباب

 ليس
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 ٌٗخمض ًٗهمب وؤزظ. طل٪ ظغاء مً ألامل وزُبت الُإؽ ضخُت الىاؽ و٢٘

باء ؤو الُبُعي الٗالط ؤزهاجّي  مؿاٖضة ٖلى  ؤزظ خحن في الىٟؿاهُحن، ألَا

غ الىا٢٘ مً للهغوب ؾبُل ًٖ ًبدشىن  آزغون  ال٨دى٫  ٖلى ٧اإلصمان اإلاٍغ

ً، وم٘ هللا م٘ ال٣ُُٗت وبؿبب. الاهخداع ؤو اإلاسضعاث ؤو  ٌِٗل آلازٍغ

غػخىن  مىٓىع  ٚحر نامذ ًإؽ في الىاؽ مً آلاالٝ  جدذ بُىتهم يف ٍو

إة  .الٟكل َو

ً، ًٖ بٗؼلت الِٗل بن اصي الىثام وهظا الىخضة هظه ٣ًخل آلازٍغ  ٍو

٨خب. الُإؽ الى ٩ي الغاهب ٍو  وهى) Thomas Merton مغجىن  جىماؽ ألامٍغ

ً ال٣غن  في ال٩ازىل٨ُُحن ال٨ّخاب ؤقهغ مً  :٣ُٞى٫ ( الٗكٍغ

دضر. لظاجه ؤلاوؿان إلادبت الخُٝغ ؤ٢صخى هى الُإؽ بّن   ٖىضما هظا ٍو

بت له ج٣ضم التي اإلاؿاٖضاث ل٩ل ٖمضا ْهغه اإلاغء ًضًغ  جظو١  في مىه ٚع

 ...الًُإ ٖٟىهت ٢مت

اء اؾخٟدا٫ طعوة هى ٞالُإؽ  بالٛت بضعظت ؤلاوؿان، لضي ال٨بًر

خت ل ؤهه بدُض ومخّٗىِ ًّ  الًٛب ظغاء مً ال٩امل الباؽ ِازخُاع ًٟ

 ٌٗجي ال٣بى٫  هظا نأل  هللا، ًضي مً الؿٗاصة ٢بى٫  ٖلى ألامل وزُبت

 مهحرها ه٣غع  ؤن م٣ضوعها في ولِـ الجمُ٘ ٞى١  هى هللا بإن ؤلا٢غاع

 ألن ًُإؽ، ال بد٤ّ  اإلاخىاي٘ ؤلاوؿان ؤن ٚحر(. ٣ِٞ بٗىهه بل) بإهٟؿىا

 3.الىٟـ ٖلى والك٣ٟت الظاث لغزاء م٩ان ُٞه ٌٗض لم اإلاخىاي٘ ؤلاوؿان

اء ؤن هىا هغي  . اإلادبت الى ُٞاصي الخىاي٘ ؤما. اإلاىث الى جاصي لٗىت ال٨بًر

. الخ٣ُ٣ُت ؤلالهُت صٖىجىا بنها للبكغ؛ اإلاىهىبت الٗٓمى الىٗمت هي واإلادبت

 ال٨ليّ  ألازىي  اإلاؿُخي للمجخم٘" وٗم" و للخُاة،" وٗم" ٢ى٫  بمشابت بنها

 بوؿاهىا اقدُا١ بخد٤ُ٣ ال٨ُٟلت هي وخضها اإلادبت بن زم. اإلاكاع٦ت

 .الضازلي
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 اآلخرغنػطعػضظطغشػاضضهػخضػظا

 اآلخرغنػأجلػوطن

ا قى٢ا مىا ٧ل في هللا ٚغؽ ل٣ض ٍؼ  له، م٣اعب قبه جد٤ُ٣ الى ٌكخا١ ٍٚغ

لى اإلادبت ٖلى ًدشىا قى٢ا ُٞىا ٚغؽ ٣ٞض لى الخ٣ُ٣ي اإلاجخم٘ ٖو  ٖو

كحر. الىخضة  :الكى١  هظا ؤهمُت الى ألازحرة نالجه في اإلاؿُذ ٌؿٕى َو

ُهم
ْ
ل َٗ ُهم بظ

َّ
ل
ُ
٩ىهىا واخًضا ٧ َُ ها ُٞىا، اواخًض  ل ما آلاُب  ؤي 

َ
 وؤها فيَّ  ؤهَذ  ِمشل

،٪َُٞ  ًَ اِم ُُ ُم  ٞ
َ
َ٪  الٗال َخجي ؤهَّ

ْ
 (.21: 17 ًىخىا. )ؤعَؾل

ضه ما وهظا: مدبت بضون  خ٣ُ٣ُت خُاة ًدُا ؤن ًم٨ىه ؤخض ال  ل٩ل هللا ًٍغ

ً" اإلادب" هللا صوع  ًلٗب بإن ٞغص  لُدب مضٖى شسو ٩ٞل. لآلزٍغ

 :هللا ًٖ هُابت خىله مً الظًً ولِؿاٖض

ا: "ؤزُِه  ِلهابَُل  ٢اًحُن  و٢ا٫َ  َُّ  الخ٣ِل  في ُهما وَبَِىما". الخ٣ِل  بلى ِلَىسُغط ه

هُ  ؤزُِه  هابَُل  ٖلى ٢اًحُن  هجَم 
َ
َخل ًَ : "ِل٣اًحَن  الّغب   ٣ٞا٫َ . ٣َٞ  هابُُل  ؤً

  ال: "٢ا٫َ " ؤزى٥َ؟
ُ

 ماطا: "الّغب   لهُ  ٣ٞا٫َ " ألدي؟ ؤها ؤخاِعؽ  . ؤِٖغٝ

َذ؟
ْ
ل َٗ

َ
ًَ  بليَ  ًهُغر َ٪ ؤزُ َصمُ  ٞ  (.10-8: 4 ج٩ىًٍ". )ألاعِى  ِم

ض هللا بن  ومؿاٖضة بٌٗ، م٘ بًٗىا مىٟخدت ٢لبُت ٖال٢اث ب٢امت مىا ًٍغ

 ؤخؿؿىا لى ؤهىا في ق٪ ؤي َبٗا ًىظض وال. اإلادبت بضاٞ٘ لبٌٗ بًٗىا

 ٖىضثظ ألم٨ىىا ٦ىِؿدىا مجخم٘ في ؤزىاجىا ؤو بزىاهىا ٢لىب في ًيبٌ بما

 ٦ما. هٟؿه هللا ٢بل مً مىهىبت ه٣ضمها التي" إلاؿاٖضةا" ألن مؿاٖضتهم،

 الغؾى٫: ًىخىا ال٣ضٌـ ٣ًى٫ 

 ًُ د
َ
  ه

ُ
ِٗغٝ

َ
ىا و لىا ؤهَّ ًَ  اهَخ٣َ ىا الخُاةِ  بلى اإلاىِث  ِم ِدب   ألهَّ

ُ
ىا ه

َ
ًْ . بزَىج  ال َم

ِدب    (.14: 3 ًىخىا 1) .اإلاىِث  في َب٣َِي  ًُ

بت بذوجه اإلادبت ٞحها جخىهج ٖىضما بال ج٨خمل ال ٞدُاجىا  .ومشمغة مجغَّ
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 وهٟؿىا ٢لبىا ب٩ل هللا هدب ؤن هما ونِخحن ؤٖٓم بإن ٌؿٕى ًسبرها

ب هدب وؤن و٢ىجىا، ب مٗجى) هٟؿىا مشل ال٣ٍغ  وال(. ؤلاوؿان ؤزىها ال٣ٍغ

 ؤن هلل إلادبدىا ٞالبض: ألازغي  ًٖ بخضاهما الىنِخحن هاجحن ٞهل ًجىػ 

ب مدبدىا صاثما حٗجي  هخجاهل ٦ىا بن هللا م٘ ٢تٖال ب٢امت ًم٨ىىا ٞال. لل٣ٍغ

،ً  ٦ما ًىنِىا ؤلاهجُل: آلازٍغ

ُىا
َ
ِدبَّ  ؤن ٞٗل

ُ
ىا هللاَ  ألنَّ  ه   ؤَخبَّ

ً
ال ِخب   ؤها: "ؤخض   ٢ا٫َ  بطا. ؤوَّ

ُ
 وهَى " هللاَ  ؤ

ظي ألنَّ  ٧اِطًبا ٧اَن  ؤزاهُ  ٨ًَغهُ 
ّ
ِدب   ال ال غاُه، وهَى  ؤزاهُ  ًُ ٣ِضُع  ال ًَ ِدبَّ  ؤْن  ًَ ًُ 

غاهُ  ال وهَى  هللاَ  ًَ . 
ُ
ت َُّ ؿُِذ  َوِن

َ
ًْ : ِهيَ  لىا اإلا ا ؤزاهُ  ؤَخبَّ  هللاَ  ؤَخبَّ  َم ًً  1) ؤً

 (.21-19: 4 ًىخىا

٣ىا ٤ ًٖ ٩ًىن  ؤن ٖلُه هللا الى ٍُٞغ  في ؤما البكغ، وؤزىاجىا بزىجىا ٍَغ

٤ ًٖ ٩ُٞىن  الؼواط  .الخُاة قٍغ٪ ٍَغ

لت إلاضة وخُضًً ه٩ىن  ال ٞؿٝى هللا مدبت مً امخؤلها بطا  ؤو ؤبضا ٍَى

 اإلادبت ؤٖما٫ له ه٣ضم شسها صاثما ٞؿىجض هٟؿىا، ٖلى ٍحنمىُى 

بحن مىظىصًً صاثما ؤلاوؿان وؤزىها هللا وؾ٩ُىن . والسضمت  ما و٧ل. مىا ٢ٍغ

بت مضة مىظ ظاءوي ل٣ض. ٖجهما البدض هى به ال٣ُام ٖلُىا  الكباب ؤخض ٢ٍغ

 مؿاٖضة وهي خضًشا ا٦دكٟها التي بٟغخخه لِكاع٦جي اإلاؿُخي مجخمٗىا مً

ًآلا  ٨ُت بىلخُمىع  مضًىت في ٌِٗل Sean قان ٧ان. زٍغ ٗمل ألامٍغ  َو

 ؤن ًًٓ و٧ان. اإلاإوي  الى ًٟخ٣غون الظًً للمدغومحن اإلاىاػ٫  لبىاء ٦مخُٕى

 نهاًت في بِخه الى ٌٗىص ٧ان ٖىضما ول٨ىه. ٚلُله لكٟاء ٨ًٟي هظا ٖمله

 :٣ُٞى٫  ًٟٗل، ماطا ٌٗٝغ ٨ًً لم الجهاع،

ىن  قاقت ؤمام و٢تي ٢ًاء ٖىض وجٟٙغ ج٠ًٗ عوحي وظضث . الخلٍٟؼ

ان  ؤخض ؤزبروي و٢ض. جخالشخى صازلي في التي الخُاة بهجت ؤزظث ما وؾٖغ

ـ في للمؿاٖضة مؿاجي بغهامج وظىص ًٖ و٢خظا٥ الاشسام  جضَع

ٟا٫  ًٖ ًاجؿا جٟخِكا ًٟدكىن  ٧اهىا ٣ٞض اإلاضًىت، في اإلاكغصًً ألَا

حن ب ٢غعث لظل٪. مخُٖى  ؤ٢ضم آلان وهاءهظا. الٗمل هظا ججٍغ
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 هٓغحي حٛحرث ٢ض ٠ُ٦ ؤنض١ وال. مؿاء ٧ل في اإلاجا٫ هظا في اإلاؿاٖضة

ال١ ٖلى ؾاب٣ا ؤٖلم ا٦ً ٞلم. ٧لُا للخُاة  ٖليّ  ًترجب ٧ان ٦م ؤلَا

ٟا٫ هاالء بلى والسضمت اإلادبت ؤٖما٫ ج٣ضًم  .ألَا

لب ٖلى ًغظ٘ ٞالؿبب الٗؼلت، ؤو بالىخكت الكٗىع  مً وٗاوي ٖىضما  ألٚا

ض ال هُاشس ؤهىا الى ً هدب ؤن هٍغ ض بل آلازٍغ ً ًدبىا ؤن هٍغ  بن. آلازٍغ

ً اإلادبت ببضاء زال٫ مً جإحي الخ٣ُ٣ُت الؿٗاصة  الظي ٞالصخيء. لآلزٍغ

 ؤي باؾخمغاع ؤلاوؿان ؤزُىا م٘ اإلادبت مً مجخم٘ الى وؿعى ؤن هى ًلؼمىا

ت ٖال٢اث ب٢امت بمٗجى جب مٗه، ٢لبُت ؤزٍى  مُٗىا ًهحر ان مىا ٧ل ٖلى ٍو

 ٖلى اإلاٛل٣ت ٢لىبىا لُٟخذ حٗالى هللا ٞليؿإ٫. هظا ؾُٗىا في ٦إزذ ؤو ٦إر

 .الهلُب اجًإ في بال ٖلحها الخهى٫  ٖلى ه٣ضع ال ؤهىا ٖاإلاحن اإلادبت، هظه

 

 أداةػغصونػأنػذخصػضصلػغطصن

 اضضهػضطحبظ

ل٣ا ٢ض واإلاغؤة الغظل ؤن بجالء ًخطر وخىاء، آصم زل٤ ٢هت في
ُ
 ٌٗحن ل٩ي ز

ؿىض ٨مل َو  ًدًغ وهى ٦بحرة هللا ٞغخت ٧اهذ وخخما. آلازغ ضهماؤخ ٍو

 هللا نىعة ٖلى مسلى٢حن ظمُٗىا ول٩ىهىا! اإلاغؤة الى والغظل الغظل، الى اإلاغؤة

ً ل٣اء لىا ُٞيبػي وقبهه،  ؤو متزوظحن ٦ىا ؾىاء واإلادبت بالٟغح آلازٍغ

 .ٖؼاب

 الخ٣ُ٣ُت؛ صٖىتهم البكغ لجمُ٘ هللا ؤْهغ آصم الى خىاء ٞبةخًاع

 الخبِب ابىه وبخ٣ضًم. للٗالم هللا مدبت ٨ًكٟىن  مؿاٖضًً ٩ًىهىا ؤن يوه

، لىا، . ٖىن  بضون  ؤو وخُضًً ًتر٦ىا لً ؤهه لىا ًبحن آلاب هللا ٞةن ٌؿٕى

 بىٟؿه: ٌؿٕى ٢ا٫ ٣ٞض

م لً
ُ
٨

َ
ُ٘  بل ًخامى، ؤجُغ٦ م ؤعِظـ

ُ
٨ُ

َ
 (.18: 14 ًىخىا) .بل

 :٢اثال ًىٖضها اإلاؿُذ الؿُض بن زم
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ًْ  ؤّن  ِبَل  َم
َ
ِمَل  وناًاي ٢ َٖ جي ِبها و ًْ . ؤَخبَّ جي وَم هُ  ؤَخبَّ هُ  وؤها ؤبـي، ؤَخبَّ ِخب 

ُ
 ؤ

ِْهُغ 
ُ
ه وؤ

َ
 (.21: 14 ًىخىا) .طاحي ل

ٓمت ال٩لماث، هظه ٖم٤ ًٟهم ٞمً  ٖاإلاىا بلى ج٣ضمه الظي ألامل ٖو

سخى اإلاًُغب؟ مخه ٣ٞض ومً وخُض هى مً ٧ل ًخإ٦ض ؤن ٖو  زاب ومً ٍٖؼ

 لم لى ختى ؤبضا وخُضًً ٩ًىهىا ولً. ؤبضا همٖج ًخسلى لً هللا ؤن ؤمله

ت نضا٢ت ؤًت بًجاص مً ًخم٩ىا  ًخسلى ٞال هللا، ًٖ ًخسلىا لم ٞةطا. بكٍغ

 .ؤبضا ٖجهم هللا

 مً ولُدغعهما الٗؼلت مً لِكٟحهما وخىاء آصم هللا ظم٘ ل٣ض

ضه ما وهظا الاهٟغاصًت، . الؼواط في ًجمٗهما وامغؤة عظل ل٩ل ٦ظل٪ هللا ًٍغ

 هشبذ لم ٞما. والىثام الالخئام ًسل٤ ؤن ٣ًضع ال طاجه خض في الؼواط ؤن ٚحر

 ؾىضها وخضه هى الظي اإلاؿُذ، هدب ٞٗىضما. زمغ بإي هإحي لً اإلاؿُذ في

. وؾُدبه آلازغ ٖلى ؾِخٗٝغ ؤخضها بإن هُمئن ؾىٝ وخُاجىا، وعظائها

 ةؾحر  شخيء ؤي ٌؿحر ٞال اإلاؿُذ ًٖ وعوخُا صازلُا ؤهٟؿىا ٖؼلىا بطا ؤما

ض الظي الىخُض ٞهى. خؿىت ٘ ًىّخِ جّمِ  لىا ًٟخذ الظي وهى شخيء، ٧ل ٍو

ً، وم٘ هللا م٘ لىلخ٣ي مهغاٖحها ٖلى ألابىاب  ٖىه ٌكهض شلمام آلازٍغ

 :ؤلاهجُل

بَل  ٧اَن 
َ
ّلِ  ٢

ُ
ُِه  شخيٍء  ٧ ُن  ٞو خ٩ىَّ ل   ًَ

ُ
ُؽ  ؤي الَجَؿِض، عؤُؽ  هَى . شخيٍء  ٧

ْ
 عؤ

ىَِؿِت،
َ
ًْ  وِب٨ُغ  الَبضءُ  وهَى  ال٨ ًْ  ٢امَ  َم ه ِلخ٩ىَن  ألامىاِث  َبحِن  ِم

َ
  ل

ُ
ت َُّ ِل  في ألاوَّ

ّلِ 
ُ
ِدلَّ  ؤْن  قاءَ  هللاَ  ألنَّ  شخيٍء، ٧ هُ  اإلالءُ  ُِٞه  ًَ

 
ل
ُ
هاِلَر  وؤْن  ٧ لَّ  ِبه ًُ

ُ
 شخيءٍ  ٧

ماواِث، في ٦ما ألاعِى  في لُِب  ٖلى ِٞبَضِمِه  الؿَّ ٤َ  الهَّ المُ  ُخ٣ِّ  الؿَّ

 (.20-17: 1 ٧ىلىسخي)

 

 وعدسهػاضحػغػيػاضحبػطظبعػاضضه

 هي هللا مدبت وبهما وِٗكها، التي للخُاة هضٝ ؤؾمى لِـ هى الؼواط بن

 هللا بمدبت مخإّجج نضعها ٩ًىن  ٞٗىضما. واإلاتزوظحن الٗؼاب مً ل٩ل ألاؾمى

 مجخم٘ في وألازىاث ؤلازىة مدبت جإحي بٗضها ومً زم ؤوال ووناًاه
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 ؤما. و٦ماال اوإلاٗاه بهاء ؤ٦ثر او٩ٗاؾا هللا نىعة ٖىضثظ ٞؿى٨ٗـ ال٨ىِؿت

 الى وؤوالصه ػوظخه جىظُه ٖلى الؼوط ُٞٗمل الخ٣ُ٣ي، اإلاؿُخي الؼواط في

٣ت. هٟؿه الى ولِـ هللا  له، ٦مُٗىت ػوظها الؼوظت ؾخضٖم هٟؿها وبالٍُغ

٣ىصانهم و٦إم، ٦إب الازىان هما جى٢حرهما الى ؤوالصهما مٗا ُٞىّظهان  مٗا ٍو

 .زال٣هم باٖخباعه هللا مدبت الى

٪ ٩ًىن  ؤن ٨ه مُٗىا الكٍغ  مجغص لِـ هى هللا، ًٖ هُابت آلازغ لكٍغ

 ؤٖضها لى ٖال٢اجىا في ؾىلمؿه الظي لالزخالٝ ُٞا. وٗمت ؤًًا بل التزام

ضم السىٝ ٖلُه ٌؿُُغ و٢ذ في وِٗل هدً! الى٣ُت هظه ا٦دكاٝ  ٖو

 اإلاؿُخي اإلاجخم٘ جبجي التي اإلادبت جل٪ اإلادبت، هي ٞإًً. طهبىا ؤًىما الش٣ت

 ؿت؟وال٨ىِ

ان هىا٥  وجخجه الظاث بى٨غان جدؿم مدبت ألاو٫،: اإلادبت مً هٖى

ً هدى ؤهاوي ٚحر بك٩ل  وم٣خهغة جمل٨ُت مدبت والشاوي، وزحرهم، آلازٍغ

ؿُُىىؽ ال٣ضٌـ ٣ًى٫ . الظاث مدبت ٖلى  آباء ؤخض) Augustine ؤٚو

 ًض وهي ؤلاوؿان، عوح ٦ُان هي اإلادبت(: "م 430 – 354 الباعػًٍ ال٨ىِؿت

 بصخيء جمؿ٪ ؤن ًم٨جها ال ما بصخيء عوخه جمؿ٪ ٞٗىضما ؤًًا، عوخه

 جمؿ٪ ما ظاهبا جً٘ ؤن ٞٗلحها لها ٌُٗى قِئا مؿ٪ ؤعاصث ٞلى آزغ،

 هٟؿها وجبظ٫ طاتها حُٗي ٞهي لىٟؿها، قِئا جبخػي ال هللا مدبت بن 4".به

 .ؾغوعها طل٪ في ألن

 مدبخه ب٣ىة ٖلُىا ًىٗم ؤن هللا ٞٗسخى. هللا في صاثما جخإّنل واإلادبت

ً الى ؾخ٣ىصها ٞهي. ظضًض مً ٖلُىا لخمل٪  في خُاجىا ليكاع٦هم آلازٍغ

 هي ٞاإلادبت. هللا مل٩ىث الى ؾخ٣ىصها طل٪، مً وؤ٦ثر بل. والًغاء الؿغاء

 .آلاحي هللا مل٩ىث ؾّغ 

 



 

29 

 الشالض الٟهل

 

 

 

 واحّداػجَدّداػسغصغراِن
 

 

ظُل  ًتُر٥ُ  وِلظِلَ٪  هُ  ؤباهُ  الغَّ مَّ
ُ
ِدُض  وؤ خَّ مغؤِجِه، ٍو

َ
 با

 .واخًضا ظَؿًضا ُٞهحراِن 

ً  24: 2 ج٩ٍى

 

 

 ألاهبُاء ٌؿخسضم( اإلاُالص ٢بل ؤي) ال٣ضًم الٗهض وفي. م٣ضؽ الؼواط 

 :بؾغاثُل قٗبه م٘ هللا ٖال٢ت لىن٠ الؼواط

ُبِ٪ 
ُ
ُ

ْ
ز

َ
ي َوؤ سخِ ْٟ ى ِلَى

َ
َبِض  ِبل

َ
ُبِ٪ . ألا

ُ
ُ

ْ
ز

َ
ي َوؤ سخِ ْٟ ْض٫ِ  ِلَى َٗ ْ

َخ٤ِّ  ِبال
ْ
 َوؤلِاْخَؿاِن  َوال

َغاِخِم 
َ ْ
ُبِ٪ . َواإلا

ُ
ُ

ْ
ز

َ
ي ؤ سخِ ْٟ ِت  ِلَى

َ
َماه

َ
حَن  ِباأل ِٞ ِغ

ْٗ َخ
َ
بَّ  ٞ  (.20-19: 2 هىق٘" )الغَّ

ل مخمحز بإؾلىب الىاؽ لجمُ٘ مدبخه هللا ٨ًك٠ هىا ِ
ّ
ض بالغباٍ مخمش  الٍٟغ

 .وػوظخه الؼوط بحن

 

 اضطغشػطجردػطنػأصثرػعوػاضزواج

 دطادةػسيػططًا

ؿخسضم ،(اإلاُالص بٗض ؤي) الجضًض الٗهض في  بحن للىخضة ٦غمؼ الؼواط ٌُ

ه ًىخىا بهجُل وفي. اإلا٣ضؾت و٦ىِؿخه اإلاؿُذ الؿُض كبَّ  اإلاؿُذ الؿُض ٌُ

غَؽ : "...ؤن ه٣غؤ الغئٍا ؾٟغ وفي بالَٗغـ، ذ َو٢ُخُه، ظاءَ  الَخَمِل  ُٖ
َ
ي َؼٍَّ

َ
 وج

غوُؾهُ   (.7: 19 عئٍا" )َٖ

 إن
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 ٖغؽ في ُذاإلاؿ ٌؿٕى الغب ٢ِبل مً زمغ الى اإلااء جدىٍل ؤعجىبت ؤما

 ٧ان الغب ؤن الىاضر ٞمً بالخإ٦ُض؛ مٛؼي  بال ؤمغا ٨ًً ٞلم الجلُل ٢اها

 هٓغ في الؼواط ؤن ؤًًا الىاضر مً ل٨ً. الؼواط بمؿإلت ُٖٓم ٞغح لضًه

 ًخ٩لم ؤهه صعظت بلى الجض مدمل ٖلى ألامغ ؤزظ و٢ض. م٣ضؽ ؤمغ ٌؿٕى

ت ًّ  مً الخدلل ؤو واطالؼ  جضمحر الى جغمي زُىة ؤصوى يض ٞحها هىاصة ال بدض

 :٣ًى٫  ٞاؾمٗه عباَه،

هُ  وما. واخض   ظَؿض   بل ازىحِن، ٩ًىهاِن  ٞال َٗ هُ  ال هللاُ  ظَم
ُ
٢ ٟغَّ ". ؤلاوؿاُن  ًُ

ه
َ
ىَن  وؾإل  ُ ّغَِؿ

َ
َُٗي  بإْن  مىسخى ؤوصخى ِٞلماطا: "الٟ ُظُل  ٌُ هُ  الغَّ

َ
مغؤج

َ
 ٦ِخاَب  ا

ال١ٍ 
َ
٤ُ؟ َ

َّ
ُٕ  ٞإظاَبُهم" ُٞخُل ؿى م ِل٣ؿاَوةِ : "ٌَ

ُ
لىِب٨

ُ
م ؤظاَػ  ٢

ُ
 ؤْن  مىسخى ل٨

٣ىا ِ
ّ
ُل

ُ
م ج

ُ
ًَ  ألامُغ  ٧اَن  وما. ِوؿاَء٦ م ٞإ٢ى٫ُ  ؤها ؤّما. ه٨ظا الَبضِء  ِم

ُ
ًْ : ل٨  َم

 ٤َ
َّ
هُ  َل

َ
مغؤج

َ
  ا

َّ
ِت  في بال

َ
َط  الّؼِوى خال حَرها وجَؼوَّ

َ
 (.9 - 6: 19 متى" )ػوى ٚ

ت زال٫ مً هغي  ؤن ًم٨ىىا ًّ ضم ٌؿٕى خض  بكاٖت م٣ضاع مؿاومخه، ٖو

 ألامغ طل٪ ٖلى ًدخّج  بإ٦مله اإلا٣ضؽ وال٨خاب. هللا هٓغ في الؼوى وقىاٖت

صجبه،  لؤلوزان بؾغاثُل بجي ٖباصة صٖذ ختى التي ألاهبُاء ب٨خب ابخضاء َو

 :اإلا٣ضؽ ال٨خاب في م٨خىب ٦ما بالؼها،

ِ٪  هظا
 
ي وههُِبِ٪  خٓ ، ٣ًى٫ُ  ِمّجِ ِ٪  الّغب  ؿِخجي ألهَّ

َ
ِذ  و

ْ
ل
َّ
 آِلَهٍت  ٖلى وجَى٧

لٍت  َِ اؤ ٞإها. با ًً ُٗذ  ً
َ
ذ وظِهِ٪  ٖلى زىِبِ٪  ؤطًا٫َ  ٞع َٟ

َ
ك

َ
ه٨

َ
ِ٪  ٞا

ُ
ىَعج َٖ .

ِ٪  عؤًُذ  ؤعظاَؾِ٪  عؤًُذ  ؿ٣َ ِٞ  ٪ِ
َ
ْدَل  وَنهُل

َ
ال٫ِ  ٖلى ِػها٥ِ  ٞو ِت  في الّخِ ًَّ

. البّرِ

ل   ِ٪  ٍو
َ
وُعقلُُم، ًا ل

ُ
؟ ؤٞال ؤ ًَ َُهٍغ

َ
 (27-25: 13 بعمُا) متى؟ وبلى ج

 في) الُٗٓمت الؼاهُت ىٖل هللا ًٚب ًٖ ه٣غؤ خُض الغئٍا بؿٟغ واهتهاء

ىضما(. والؼوى الٗهاعة عمؼ ٧اهذ التي بابل ممل٨ت بلى بقاعة  عباٍ ًخ٨ٟ٪ ٖو

 جخ٨ٟ٪ - ازىحن بحن والىٟـ الغوح وخضة جمشل التي - اإلادبت ٞةن الؼواط،

٪ بحن لِـ وجخمؼ١،  بِىه ختى بل ٞدؿب( ػوظها ؤو) وػوظخه الؼاوي الكٍغ

 .هللا وبحن
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غاٝ مً ٦ٗٝغ الؼواط، ؤن هغي  ،الخالي ًىمىا ز٣اٞت في  ألٖا

 بال هى ما" خب" ٌؿمى مما ٞال٨شحر. ٧اعزت خاٞت ٖلى ًترهذ الاظخماُٖت،

بت  ألاػواط مً الٗضًض هىا٥ ؤن هغي  الؼواط هُا١ في ختى ول٨ً. ؤهاهُت ٚع

ىسضٕ. ؤهاهُت ِٖكت واخض ؾ٠٣ جدذ ٌِٗكىن   بإن باٖخ٣اصهم الىاؽ ٍو

 ٖاقا لى ختى بنهما زم ووٞاء، جطخُت بضون  جد٣ُ٣ه ًم٨ً الؿُٗض الؼواط

 .مكغوٍ ٚحر خبا آلازغ ؤخضهما ًدب ؤن ًسكُان ٞهما مٗا،

 واإلامؼ٢ت، اإلاخسبُت الؼوظُت الٗال٢اث مً اإلاالًحن وؾِ وفي طل٪ وم٘

. والىالء وؤلازالم الشباث في الىاؽ وجىاقض وجهغر ؤبضًت هللا مدبت جٓل

ىظض  الى بالٗىصة ًىاصًىا ٞخا،زا ٧ان مهما مىا، ٧ل ؤٖما١ في نىث ٍو

اء  شسو م٘ الاجداص بلى بإزغي، ؤو بضعظت ٧لىا، هخى١  بالخ٣ُ٣ت وبهىا. الٞى

ؼ  هظا بإن واز٣حن هللا الى جىظهىا بطا ل٨ً. ومٟخىخت خّغة ب٣لىب - ٍٖؼ

 .قى٢ىا ٞؿِخد٤٣ مم٨ً، ؤمغ آزغ شسو م٘ الاجداص

 والسضمت اإلادبت ؤٖما٫ ج٣ضًم زال٫ مً جإحي الخ٣ُ٣ُت الؿٗاصة بن

 ؤًًا حكخا١ بل الُٗاء، الى ٣ِٞ حؿعى ال اإلادبت ل٨ً. آزغ شسو بلى

ت مهخما ألنبدُذ  بد٤ّ، شسها ؤخببُذ  ٞلى. الاجداص الى  بضازله، ما بمٗٞغ

 لٗله وجىاي٘ بمدبت وؾإؾاٖضه. واهٟغاصًتي وخضحي مً للسغوط ومؿخٗضا

ً وبكإن هللا بكإن جماما ًصخى  الى ؤبضا مُلً ال الخ٣ُ٣ي الخب بن. آلازٍغ

ت الى صاثما ًإزظها ٞهى ال٨ٗـ، ٖلى بل الخمل٪، اء خٍغ  الُىعي الٞى

ٟت والخُاة ُت الُاهغة الكٍغ  .الُٖى

اء بن اء او٩ٗاؽ هى والؼوظت الؼوط بحن الٞى  هللا ألن هلل؛ ألابضي للٞى

 وبًٟل ولظل٪،. ووثام الخئام في خ٣ُ٣ي ػوجي عباٍ ٧ل ًدٟٔ الظي هى

اء بغ٦ت  ووؿمذ خُاجىا، زال٫ مً ًخض٤ٞ الخب وهضٕ دصج٘ه ؤلالهي الٞى

 مجخم٘ مدبت بغ٦ت وبًٟل وؤًًا،. لآلزغ جخٟخذ ؤن ؤخضها إلاىاهب

 ٧ل م٘ واخضة عوح ٖلى ٩ًىن  ؤن للٟغص باإلم٩ان ًهبذ ووخضجه ال٨ىِؿت

مشلما  واخضة، وعوخا واخضا ٢لبا ؤًًا ٩ًىن  وؤن ال٨ىِؿت، في وؤزذ ؤر

 خهل م٘ اإلاؿُدُحن ألاواثل:
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  اَن و٧
ُ
امىحَن  َظماٖت

ُ
لًبا اإلا

َ
، وُعوًخا واخًضا ٢

ً
عي ال واِخَضة ضَّ َ٪  ِمجُهم ؤخض   ًَ

ْ
 ُمل

ُه، ما ه 
ُ
س كاع٧ىَن  ٧اهىا بل ًَ

َ
ّلِ  في ًد

ُ
 (.32: 4 ؤٖما٫) .لُهم شخيٍء  ٧

 

 جطلػرضىػشادرػاضجظديػاضحب

 طظظورةػاضضهػطحبظ

 اإلادبت وبحن متزوظحن، ؤو مسُىبحن شسهحن بحن الخب بحن ٞغ١  هىا٥

 ٌٗخمض ٖال٢ت ؤًت جىظض ٞال. ووؿاء عظا٫ مً الىاؽ بحن اإلاىظىصة الٗامت

 ٢لب في مخمحز ٞغح ٞهىا٥. الؼواط ٖال٢ت مشل آلازغ ٖلى الىاخض ٞحها

 بُجهما ًب٣ى ًٟتر٢ان، ٖىضما ختى ول٨ً الخبِب؛ ب٣غب ٩ًىن  ٖىضما اإلاتزوط

ض عباٍ ه مً ٍٞغ  ُئتواإلال الخمُمت الؼواط ٖال٢ت زال٫ مً ألهه. هٖى

 ٖلى ختى ًٓهغ وعبما مالخٓخه ًم٨ً شخيء ًدهل واإلاىصة وألالٟت بالىنا٫

 ٞىن  ال٩ازىل٩ُي ألاإلااوي الىٟؿاوي الُبِب ٣ًى٫  ٦ما. الؼوظحن وظهي مالمذ

 بال خ٣ُ٣ُا عظال الؼوط ًهبذ ال ألاخىا٫، مٗٓم في: "von Gagern ظاظغن 

 5".بؼوظها بال خ٣ُ٣ُت ؤهىزت الؼوظت ج٨دؿب وال بؼوظخه،

٪ ٧ل ٌؿعى الخ٣ُ٣ي الؼواط في  ؤخضهما وبخ٨مُل. آلازغ بجمام الى قٍغ

 الؼوط بحن الخب زال٫ ومً. وؾدىمى بُجهما الىخضة ؾدخ٣ىي  لآلزغ،

اء زال٫ ومً والؼوظت  ٞؿىٝ( ؤلاهجاب) زمغهما زال٫ ومً بُجهما الٞى

٣ت هللا نىعة طل٪ ب٩ل ٨ٌٗؿان  .وعاجٗت عجُبت بٍُغ

ض الؼواط عباٍ في ه٨دك٠ بهىا  الؼوظان ًهبذ ؤن في البلُٜ اإلاٗجى الٍٟغ

 واخضا ظؿضا الؼوظان ًهبذ ؤن مٗجى ؤن ُٞه، الق٪ ومما. واخضا ظؿضا

 ٞهظا! طل٪ مً ؤ٦ثر ؤًًا ٌٗجي ول٨ىه وظيؿُا، ظؿضًا واخضا ًهحرا ؤن هى

 وهٟؿُا، وظؿضًا ٢لبُا مٗا واهههغا مٗا اعجبُا لصسهحن عمؼ هى الغباٍ

 .املت٧ ووخضة مخباص٫ ُٖاء في

٩ان ًهبذ ٖىضما ٗخبران ال ٞةنهما واخضا، ظؿضا بالؼواط الكٍغ  بٗض ٌُ

 ٖال٢ت مً ا٦ثر هى ما زمغة هي ووخضتهما. واخضا بالخ٣ُ٣ت بل ازىحن

ؼ ونا٫ ؤقٝغ زمغة بنها الهضا٢ت؛ ؤو اإلاٗاقغة  بالخغمت ًدصر ٍٖؼ



 اجلهص َاهلل َالزَاج                                               فّصرياى جشدا َاحدا

33 

ل ألاإلااوي الُٟلؿىٝ ٨ًخب و٦ما. الؼوظُت ضَع  Friedrich هُدكت ٍٞغ

Nietzsche ًٖ ٪ضان ازىحن ٢غاع" ًٖ جيخج بإنها الؼوظُت الٗال٢ت جل  ؤن ًٍغ

 لٗملُت وجى٢حر لآلزغ، ؤخضهما جى٢حر وهي. شسهُا مجهما ؤ٦بر اجداصا ًسل٣ا

 6".ال٣غاع هظا مشل جىُٟظ

ٟت اإلاُالب ًغضخي ؤن للؼواط ًم٨ً ٞال  بهظا بال الجيـ لًمحر الكٍغ

ٟا٫ بهجاب ٖلى حنالؼوظ ٞبخهمُم. ال٩املت والىخضة الخى٢حر لى ألَا  ؤن ٖو

٨ثرا ًشمغا  وقٗبه، زل٣ُخه م٘ هللا وخضة ًمشل الظي مٗا بالخأػع  وؤًًا ٍو

 .الُٟايت هللا مدبت ًٖ مىٓىعة نىعة الؼواط ؾُُٗي

 

 اضزواجػطرصزػسيػاضضهػغصونػرظدطا

 ططصظظػتصونػواضجددػواضظغسػضضػضبػاضصاطضظػساضوحدة

٣ا اث زالزت ألا٢ل ٖلى ٞهىا٥ للؼواط، ؤلالهي للترجِب ٞو  مسخلٟت مؿخٍى

غج٣ُان الؼوظان ٌِٗكها  ألاو٫  ٞاإلاؿخىي . الؼوظُت خُاتهما في زاللها مً ٍو

 ُٞم٨ىىا. هللا في والىٟـ ال٣لب وخضة ؤي: الغوح وخضة هى – ألاعوٕ وهى –

 ٣ِٞ لِـ وه٣ُت ٢لبُت بٗال٢اث قغ٦ت لىا ٩ًىن  ؤن والىثام الاجداص هظا في

٪ م٘  وخضة هى الشاوي واإلاؿخىي . اإلاامىحن ظمُ٘ م٘ ؤًًا بل خُاجىا، قٍغ

ان ؤن بمٗجى ؤي: الٗىا٠َ ا ٩ًىن  ال٣لب الى ال٣لب مً الخب ظٍغ  ظضا ٢ٍى

. الخٗبحر ظاػ بطا آلازغ، ٢لب ص٢اث ٌؿم٘ ؤن ًم٨ىه الصسو ؤن صعظت بلى

 الظي الىخضة حٗبحر وهى: الجؿضًت الىخضة ٞهى الشالض اإلاؿخىي  ؤما

ىضمجان لجؿضانا ًىههغ ٖىضما ًدهل  .جام اجداص في ٍو

 باإلاؿخىي  ٨ًخٟىن  هظا ًىمىا في ألاػواط مً ٦بحر ٖضص هىا٥ لؤلؾ٠،

 الجؿض ٖلى اإلااؾـ الؼواط ل٨ً. الشاوي باإلاؿخىي  عبما ؤو ٣ِٞ، الشالض

م. ألامل وزُبت باإلزٟا١ ٖلُه مد٩ىم وخضهما والٗاَٟت  ؤن مً ٞبالٚغ

  الجؿضًت ؤو الٗاَُٟت الجاطبُت مىظاث
ُ
 ٢ض بنها بال َبُُٗا، ؤمغا ٗخبرح

ت ج٨ً لم بن ٖم٣ُت ظغوخا وعائها جسل٠ . اإلاؿُذ الؿُض عاًت جدذ مىيٖى

ض ٞةطا ٍع
ُ
ى ٩ًىن  ؤن للؼواط ؤ

ً
٣ا جإؾِؿه مً ٞالبض وؾلُما ُمٗاف  للترجِب ٞو

 .والىٟـ وال٣لب الغوح وخضة ٖلى ؤي - ؤلالهي
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ها امغؤة ؤزبرججي ٢هحرة، مضة ٢بل  بلى هٓمذا وػوظها بإنها ؤٖٞغ

 الخهى٫  ؤعاصا ألنهما مجغص وبهما هلل خُاتهما ج٨َغـ ؤظل مً ال ٦ىِؿدىا

اٝ مغاؾُم ٖلى  ٧ان ما ًٖ ػوجي م٘ مُل٣ا ؤج٩لم لم: "٣ٞالذ. ٦يؿُت ٞػ

ضه هللا ض ٦ىا ماطا ؤو لخُاجىا، ًٍغ : ٢اثلت وجغصٝ". الؼواط وبٗض ٢بل ٖمله هٍغ

 آلان ؤما". آلازغ ؤخضها ٟهمٍو لُخ٤ٟ هٟؿها اإلاىظت ٖلى وػوجي ؤها ؤ٦ً لم"

 بىيىح آلان جغي  وناعث. السمؿت وؤَٟالهما هي ػوظها هجغها ٣ٞض

ىصهما جغّسخ ٖضم بؿبب ؤهه اإلاىظٗت الخ٣ُ٣ت  الؿُض ٖلى الؼوظُت ٖو

 .ٖلُه الؼوظُت خُاتهما ًبيُان عنحن ؤؾاؽ بلى اٞخ٣غا ٣ٞض اإلاؿُذ،

 باهىا هضعي الظًً هدً ٞحهم بما الُىم، الىاؽ مً الٗٓمى الٛالبُت بن

٨غمىهه ًدبىهه للظًً هللا هُإه ٢ض ٖما ٨ٞغة لضيهم لِـ مؿُدُىن،  ٍو

 ؾىلمـ لٗال٢اجىا هللا جغجِب ٢لىبىا ٧ل مً هدخًً ٞٗىضما. نض١ ب٩ل

 ػواط ؤو زُبت في هللا يهبها ؤن ًم٨ً التي ال٣لب ٞمكاٖغ. ٖلُىا بغ٦خه

 ال٨شحرون ٌِٗل لؤلؾ٠، ل٨ً،. جهىعها ًم٨ً مما ب٨شحر ؤ٦بر خ٣ُ٣ُحن

 والكغب، وألا٧ل بالىىم اإلاخٗل٤ ٣ِٞ، الخىاؽ ٖالم في البكغ، هدً مىا،

. الغوخُت خُاجىا بلى ؤي: ؤهم هى ما الى لىىٓغ ٞغنت ألهٟؿىا ؤبضا وُٗي وال

ىُب٤  الباعة هى الجيـ ؤن ٞجري . الُىم الؼواظاث مً الٗضًض ٖلى هظا ٍو

 ؤو بلحها ٌؿٗىن  ال ٞدتى ىبال٣ل اجداص ؤما الؼواط، خىلها ًخمدىع  التي

 مً ٢لُلت خٟىت ؾىي  هجض ال ؤن اإلاؿخٛغب مً ٞهل. ؤنال ًظ٦غونها

 الخُاة؟ مضي لبٌٗ وفي بًٗهم ًب٣ى الظًً ألاػواط

 اإلاّض  في الُبُٗت ٢ىة ًٖ قِئا ٌٗٝغ البدغ ٢غب ٖاف مً ٧ل بن

 الهضا٢ت، ٖال٢ت م٘ الخا٫ هى ٦ما الؼواط، م٘ الخا٫ وه٨ظا. والجؼع 

 ؤي) الجؼع  خالت في الٗال٢ت ج٩ىن  ٞدُىما. والجؼع  اإلاّض  جُاعاث ظضجى  خُض

ان( اإلاهاٖب ٖىض  بل خُاجىا، قٍغ٪ ًٖ وهبخٗض نبرها، ه٣ٟض ما ٞؿٖغ

 ُٞم٨ىىا خُاجىا، مغ٦ؼ في هللا ٧ان بطا ؤما. الخب لخجضًض ظهض ؤي هيبظ ختى

مت وال٣ىة ؤلاًمان اؾخمضاص ؤظل مً بلُه الخىظه ئ في ختى والٍٗؼ  ؤَو

 .ظؼعها خاالث
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ل٣ىا التي هللا نىعة بمؿخىي  ًل٤ُ بإؾلىب ٖكىا ٩ٞلما
ُ
٣ا ز  لها، ٞو

 ظضا مىاؾبت وناًاه وبإن خُاجىا مغ٦ؼ في هللا بب٣اء بًغوعة بخؿاؾىا ػاص

ـّ . لىا بت ٣٦ىاهحن ٖلُىا مٟغويت لِؿذ الىناًا هظه بإن وؾىد  ؤو ٍٚغ

 الخ٣ُ٣ُت خىاَبُٗ م٘ وجيسجم جخُاب٤ بنها ٞؿجري  بال٨ٗـ، بل. ؤوامغ

غها ٧لما ول٨ً. هللا نىعة ٖلى مسلى٢ت باٖخباعها
َّ
 صازلىا في هللا لهىعة جى٨

ب ؤمغ ؾُاصجه لىا بضث وخُمىاها، ِ ٖلُىا، ٍٚغ
ّ
 هظا مى٢ٟىا وؾِؿل

ا يُٛا  .جماما سخ٣ىا بلى بضوعه ؾُاصي والظي ٖلُىا ؾلبُا مٗىٍى

 خ٨مُلب وطل٪ لآلزغ، ؤخضهما الُٗاء زماع الؼوظان ًشمغ ٞٗىضما

ىضما بمدبت، لبٌٗ بًٗهما ٟا٫ بةهجاب مٗا ًشمغان ٖو  ٞؿُهبذ – ألَا

ا ٞغخا مىه وؾخجٗل ألاهضاٝ، هظه بًٟل وم٣ضؾا مباع٧ا الؼواط  ؾماٍو

لى. ؤًًا م ٖو  هللا ونُت مجيء و٢بل السل٤ ٢هت في ٞجري  طل٪، مً الٚغ

ِمُغوا"
ْ
ز
َ
٪ بسل٤ هللا وٗمت: وهي بغ٦ت خلى٫  ؾب٣تها ٣ٞض ،"ؤ  خُاة قٍغ

ض هللا ٨ٞإن ؤلاوؿان، بلى ؤلالهُت الىٗمت هظه وبخ٣ضًم. ألاو٫  لئلوؿان  ؤن ًٍغ

 هىٓغ ؤن ٖلُىا وظب الؼواط مً ا٢تربىا ٩ٞلما". ٨ُٞم جدُا نىعحي: "٣ًى٫ 

 ج٨مً ػواط ٧ل وفي شسو ٧ل ٟٞي ُٖٓم؛ بى٢اع الخ٣ُ٣ت هظه الى

 7.هللا نىعة ًٖ ألانُل الخ٣ُ٣ي للخٗبحر ؤلام٩اهُت
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 غاب٘ال الٟهل

 

 

 

 األوضغظػاضخطغئظ
 

 

ِذ 
َ
اه

َ
  َو٧

ُ
ت َُّ َخ

ْ
َل  ال َُ ْخ

َ
ِ٘  ؤ اِث  َظِمُ

َ
َىاه َُ ِت  َخ ًَّ

َبّرِ
ْ
ِتي ال

َّ
 ال

َها
َ
ِمل ب   َٖ هُ  الغَّ

َ
ْذ  ؤلِال

َ
ال

َ
٣

َ
ةِ  ٞ

َ
َمْغؤ

ْ
 : "ِلل

ً
َخ٣ّا

َ
ا٫َ  ؤ

َ
  هللا ٢

َ
 ال

 
َ
ال

ُ
٦

ْ
إ
َ
ًْ  ج ّلِ  ِم

ُ
َجغِ  ٧

َ
ِت؟ ش َجىَّ

ْ
  ٣ٞالِذ "... ال

ُ
ت َُّ : ِللَمغؤةِ  الَخ

" ًْ
َ
  ل

َ
اج

َ
ًَّ ! ُمىج ٨ِ

َ
  هللاَ  ول

ُ
ما ٌِٗغٝ

ُ
الِن  ًىمَ  ؤه٨

ُ
ًْ  جإ٦  ِم

َمغِ 
َ
جَغةِ  ِجلَ٪  ز ِخُذ  الصَّ ما جىَٟ

ُ
هحراِن  ؤُُٖى٨

َ
 هللاِ  ِمشَل  وج

اِن  غَّ  السحَر  حٗٞغ  ."والكَّ

ً  5 - 4 َو  1: 3 ج٩ٍى

 

 

 ٣ٞض. خؿىا ٧ان زل٣ه شخيء ٧ل ؤن عؤي الٗالم، هللا زل٤ 

 عوح حؿّحرها الخُاة ٧اهذو  بد٤ّ، هللا مل٩ىث ألاعى ٧اهذ

 ٌؿ٨ً ٧ان واإلاغؤة، الغظل طل٪ في بما شخيء، و٧ل. الؿالم

بخهج ووثام وخضة في  ٠٣ً و٧ان. هللا زل٣ه ما ب٩ل وؤًًا باآلزغ ؤخضهما ٍو

 مً وزكٕى باعحٗاف ٖضن ظىت وؾِ في الخُاة شجغة ؤمام وخىاء آصم

ان. ءوخىا آصم الخُت يللذ طل٪ بٗض ول٨ً. والخعجب الخى٢حر قضة  وؾٖغ

 .جماما جضمحرها وخاو٫  هللا، زل٣ُت الى الكّغ  صزل ما

 : "واخض بؿُِ بؿاا٫ خىاء الكُُان ؤٚىي  ل٣ض
ً
َخ٣ّا

َ
ا٫َ  ؤ

َ
  هللاُ  ٢

َ
 ال

 
َ
ال

ُ
٦

ْ
إ
َ
ًْ  ج ّلِ  ِم

ُ
َجغِ  ٧

َ
ِت؟ ش َجىَّ

ْ
ْذ  و٢ض (1: 3)ج٩ىًٍ  "ال ٍٚى

ُ
ض ؤ : واخض بؿُِ بٖى

" ًْ
َ
ا ل

َ
ُمىج

َ
. هظا مٗجى هضع٥ ؤن ظضا الًغوعي  ومً. (4: 3)ج٩ىًٍ  !"ج

 عندما
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ل، ٞالكُُان ِ
ّ
ًل

ُ
 خاو٫  ٦ما جماما هللا، ٦الم مؿخسضما خىاء ؤٚىي  اإلا

 .هللا ب٨الم بٗض ُٞما اإلاؿُذ ٌؿٕى بٚىاء

 

 اضضهػرنػتغصضظاػاضصبرغاء

 بطضػرنػوبطضظا

اء ٚحر ذ٧اه ماطا  واقتهذ الصجغة الى هٓغث ٖىضما خىاء خغ٦ذ التي ال٨بًر

 ما لتري  هللا جمخدً ج٨ً ؤلم حٗالى؟ هللا مشل هٟؿها ظٗل في عاٚبت زمغها،

 التي خىاء، ٢لب في الك٪ الخُت ػعٖذ ل٣ض بد٤؟ ٧لمخه ؾُدٟٔ بطا

 وهظا هلل، وزُاهت ٚضع طاجه خض في طل٪ و٧ان. قضًض بًٟى٫  بلحها ؤههدذ

 .الُىم الى بها ٌٗمل الكُُان الًؼا٫ التي ال٨ُُٟت ٖلى ُٖىهىا ًٟخذ

ض الكُُان والًؼا٫ ً هللا ًٖ اًٟهلى ؤن ًٍغ ً وؤزىاجىا بزىجىا ٖو  ٖو

بىا  ؤن ًم٨ىه ٞةهه واهدباه خظع ٖلى ه٨ً لم وبطا(. ؤلاوؿان ؤزىها ؤْي ) ٢ٍغ

ئا ؾاالا ًىظه ٞهى ببؿاَت، طل٪ ًٟٗل  ٖضم بظوع  ًؼعٕ ل٩ي مٓهغه، في بٍغ

غ ًم٨ىه الكُُان بّن  زم. ٢لىبىا في والاه٣ؿام الش٣ت
ّ
 مال٥ هُئت في الخى٨

ُُاُن  َعَجَب، وال" هىع، ُٟؿهُ  ٞالكَّ
َ
َٓهُغ  ه ىعِ  َمال٥ِ  ِبَمَٓهغِ  ًَ  ٧ىعهشىؽ 2" )الى 

كىهه، الخ٤ ٖىان ًلىي  الظي اإلاٟتري  هى الخ٣ُ٣ت في ل٨ىه ،(14: 11  َو

 الٟىضخى الى بىا ًُُذ ؤن ًداو٫  وهى البضاًت، مىظ وال٣اجل ألا٧اطًب، وؤبى

البا - والك٪ والالخباؽ  .طل٪ في ًىجر ما ٚو

 مباقغة اإلاؿُذ ٌؿٕى ًجّغب ؤن خاو٫  الكُُان ؤن تىم بهجُل في ه٣غؤ

ت الى طهب ؤن وبٗض مٗمىصًخه بٗض  الكُُان ٧ان وإلاا. السلىة ؤظل مً البًر

 هىا٥ ًىما ؤعبٗحن نىمه بٗض ظؿضًا ومجه٪ مخٗب اإلاؿُذ ٌؿٕى ؤن ٌٗلم

ت، في  له ػاثٟا و٢اعا ومٓهغا الك٣ٟت ملئه بىظه الكُُان مىه ا٢ترب البًر

 .له الٗالم ممال٪ ظمُ٘ اهخماء بىظىب له ًداءؤلا  زال٫ مً

 ؤهه ٖلى الخجغبت ؤو٫  مىظ الكُُان ٌؿٕى ٦ك٠ ٣ٞض طل٪ وم٘

ل ِ
ّ
ًل

ُ
جّغِب) اإلا

ُ
ه( اإلا  باهلل ز٣خه اإلاؿُذ الؿُض وي٘ و٢ض. للخ٣ُ٣ت واإلاكّىِ

 للخٓت، ختى وال اإلاجغب الى باإلنٛاء ًبا٫ِ  ولم قغوٍ وبال ٧املت بهىعة
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٤ وانل بل  ؤن الكُُان ٌؿخُ٘ ٞلم. هللا ٖلى والاج٩ا٫ والُاٖت الش٣ت ٍَغ

 .٢لبه مً ًضهى

 الى وظظبتهما وخىاء، آصم ؤٚغث التي هي وخضها اإلادغمت الشمغة ج٨ً لم

اء ٧اهذ بل الٗهُان، بت ال٨بًر . هللا مشل ًهبدا ؤن في ألاهاهُت الظاجُت والٚغ

 ٞهال ٣ٞض هللا ٖلى والاج٩ا٫ والُاٖت الش٣ت الى ًٟخ٣غان ٧اها وألنهما

 ؤخضهما ظٗل هلل، الا٦غام ج٣ضًم ًٖ جى٢ٟهما وبؿبب. هللا ًٖ هٟؿحهما

 
ً
ها

َ
 .آلازغ مً بال

 ؤن البكغ مداولت هي البكغي  اإلاهحر ؤنابذ التي الٗٓمى اللٗىت بن

٣ى٫ . هللا مشل ًهبدىا  Bonhoeffer بىنهىٞغ ألاإلااوي الالهىحي ال٣ؿِـ ٍو

(: اإلااضخي ال٣غن  مً شالزُيُاثال في هخلغ سجىه مٗغوٞت شسهُت طو وهى)

 ول٨ً هللا مشل ٩ًىهىا ل٩ي للبكغ الكُُان بٚغاءاث وعاء باالوؿُا١"

 اإلاغى هي والىدُجت 8".هللا يض بالها ؤلاوؿان ؤنبذ ٖىه، مؿخ٣لحن

ت الغوخاهُت في اإلاخجظع  مؿغو٢ت نىعة هي آلان هللا نىعة بن. البكٍغ

باصة الىزيُت قىهتها  في جدمل وؤنبدذ هللا، يض والخمغص ألانىام ٖو

 اإلا٣ضؽ ال٨خاب هى ٞها. واإلاٗاهاة الهىان وؤق٩ا٫ الخال٨ت الٓلمت َُاتها

 :ألامىع  هظه ًٟطر

ْبَضلىا
َ
ؾد

َ
ِت  ٖلى ُنَىًعا الساِلِض  هللاِ  ِبَمجِض  وا

َ
ُىعِ  الٟاوي ؤلاوؿاِن  قا٧ِل

 
 والُ

واِب  ّخاٞاِث  والضَّ َمُهُم  لظِلَ٪ . والؼَّ
َ
َهىاِث  هللاُ  ؤؾل

َ
لى  ِبك

ُ
جىعِ  بلى ِبِهم٢ ُٟ  ال

ظوا. ؤظؿاَصُهم ِبه ُيهُىىَن 
َ
س َل  اجَّ َِ   البا

ً
ًَ  َبَضال هيِّ  الخ٤ِّ  ِم

َ
َبضوا ؤلال َٖ  و

سلى١َ 
َ
َضمىهُ  اإلا

َ
ًْ  وز باَع٥َ  الساِل٤ِ، ُصوِن  ِم

َ
َمُهُم  وِلهظا. آمحن ألابِض  بلى ج

َ
 ؤؾل

َهىاِث  بلى هللاُ  ِت، الكَّ
َ
هِئ ْذ  الضَّ

َ
ْبَضل

َ
ُهم ٞاؾد

ُ
بُعيِّ ا بالِىنا٫ِ  ِوؿائ

َ
 لُ

حَر  الِىنا٫َ 
َ
ٚ ، بُعّيِ

َّ
بُعيَّ  الِىنا٫َ  الّغِظا٫ُ  جَغ٥َ  و٦ظِلَ٪  الُ

َّ
ؿاءِ  الُ ِ

ّ
 ِللي

ُهم والَتَهَب  ًُ   َبٗ
ً
هَىة

َ
ٌٍ  ق َل . ِلَبٗ َٗ ْدكاءَ  الّغِظا٫ُ  ٞو َٟ  في وهالىا ِبالّغِظا٫ِ  ال

ِؿِهِم  ُٟ الِلِهم الٗاِص٫َ  الَجؼاءَ  ؤه ًَ ُهم ِل ًىا وألنَّ
َ
ٓىا ؤْن  َعٞ ِٟ دَخ

ِت بِ  ًَ
َ
 َمِٗغٞ

َمُهُم  هللِا،
َ
٣ىِلِهم ٞؿاِص  بلى هللاُ  ؤؾل ٣ىُصُهم ُٖ ّلِ  بلى ًَ

ُ
َمٍل  ٧ َٖ ، ًٍ  قاِث

مَخؤلوا
َ
ِٕ  وا ّغِ  ؤلازِم  بإهىا ِ٘  والكَّ َم

َّ
ؿاِص، والُ َٟ ٟاَيذ وال

َ
ٟىُؾُهم ٞ

ُ
 َخَؿًضا ه

 
ً
ْخال

َ
ًغا وِزهاًما و٢

ْ
ؿاًصا وَم٨

َ
غزاعوَن  ُهْم . ٞو

َ
ّمامىَن، ز

َ
 هللا، ؤٖضاءُ  ه
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ّخـام
َ

روَن  ىَن ق ٣ىَن  ُمَخَعْجِغٞىَن، ُمَخ٨ّبِ
ُ
سل غَّ  ًَ غوَن  الكَّ

َّ
ى٨

َ
د  ُهم. ِلىاِلضيِهم ٍو

هٍم  ِبال
َ
َ٘  َعخَمٍت، وال َخىاٍن  وال َوٞاٍء  وال ٞ ُهم وم ِٗغٞىَن  ؤنَّ مَ  هللاَ  ؤنَّ  ٌَ

َ
 خ٨

ًْ  ٖلى باإلاىِث  َٗمُل  َم ما٫ِ، هِظهِ  ِمشَل  ٌَ ُهم ألٖا
َ
مَخِىٗىَن  ال ٞ ًَ  ًْ َمِلها، َٖ َٖ 

غَيىَن  َبْل  ًَ  ًِ
َٖ  ًَ ظً

ّ
َٗملىَنها ال  (.32-23: 1 عومت) .ٌَ

 

 اضصاطلػاضططاءػسرحػغطوقػاضزائفػاضحب

ِضٖا ٢ض ألنهما. الخب بد٤ وخىاء آصم ؤزُإ ل٣ض
ُ
 شخيء ٨ٞم. ػاث٠ بدب ز

 بضازل ما و٢خل جسٍغب ؾىي  لِـ ول٨ىه الخب باؾم الُىم ًدضر

 !الىٟـ

ض : اإلادبىب زال٫ مً حٗالى هللا شسو ًخإل٤ ؤن الخ٣ُ٣ي الخب ًٍغ

 والهضٝ الخب، به ٣ًاؽ الظي واإلاُٗاع ال٣ُمت هى هللا ًٓل ؤن بمٗجى ؤّي 

 الؼاث٠ خبه في ؤلاوؿان ؤن ٚحر. الخب ؤظله مً ٌؿعى الظي الجهاجي

 هظا ؾُٗمل وبظل٪ الخاثِ، ٖغى ًُٞلت بإؾمى ًًغب للمدبىب،

٤ اؾخدالت ٖلى ؤلاوؿان
ّ
 9.اإلادبىب زال٫ مً هللا وظه جإل

جب  ؤو متزوظحن ٦ىا ؾىاء لىا، زُحرا جدظًغا ٧له هظا ٩ًىن  ؤن ٍو

٨ىا ولِـ خُاجىا، في ألاو٫  ٩ًىن  ؤن ًجب وخضه ٞاهلل. الؼواط في هإمل  قٍغ

 ٨ًً لم ٖىضما ؤهه الصسهُت خُاجىا مً وػوظتي ؤها حٗلمُذ  ٣ٞض. ؤوالصها ؤو

ىضما الؼوظُت، ٖال٢خىا في والغثِسخي ألاو٫  اإلا٩ان هلل  ُهبل هلخٟذ لم ٖو

ان الهٛحرة، الامىع  في ختى لالؾترقاص ٣ضث ٖال٢خىا ٞترث ما ٞؿٖغ  ٞو

 وعي ٖلى ٩ًىهىا لم لى ختى) ؤًًا ؤوالصها ٖلى ألامغ هظا ؤزغ و٢ض. خغاعتها

ى عؤًذ و٢ض. الصجاع وصاثمي َاجٗحن ٚحر ظٗلهم بإن( بظل٪  هٟؿه الؿِىاٍع

 هُتالصس ٖال٢تهما الؼوظان ٣ًٟض ٞٗىضما: ٦شحرة ٖاثالث في ًدضر

 ٖضم مالخٓت ًم٨ً بدُض ؤوالصهما ٖلى هظا ٞؿِى٨ٗـ آلازغ م٘ ؤخضهما

 ٦ما - هدً خالخىا وفي. ألاوالص ؾلى٥ في والاؾخ٣غاع والُمإهِىت ألامان وظىص

 هللا الى وػوظتي ؤها ٖىصجىا ٞبمجغص - ألاػواط مً ال٨شحر م٘ الخا٫ هي

اصة وؾُٗىا  .الاؾخ٣غاع اصٖو ؤوالصها ججاوب الؼوظُت، ٖال٢خىا بىاء إٖل
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ه ٖىضما ِ
ّ
ال

ُ
٪ ه ٟا خبىا ؾُهبذ ؤوالصها ؤو خُاجىا قٍغ  ٌٗىص وال. مٍؼ

ت ب٩امل هخدضر ؤن بةم٩اهىا  ؤو وه٣اثهىا ُٖىبىا ًٖ وبهغاخت الخٍغ

 ؤو ناص٢ت مدبت هللا هدب وٗىص ٞال آصم، مشل وههحر. ؤؾغجىا ؤٞغاص ه٣اثو

 مً وبضال. والصألا  ؤو( الؼوظت ؤو) الؼوط ٚحر هغي  ٞال مدُاه؛ هىع  هغي 

ر جغاها لىظه، وظها ال٣ًاًا مٗالجت
ّ
٣ت وبهظه. ٖلحها هدؿت  في جخالشخى الٍُغ

ال٢ت هللا م٘ ٖال٢خىا الجهاًت  ؤهىا هى طل٪ مً وألاؾىؤ. بٌٗ م٘ بًٗىا ٖو

 الامىع  في وزانت خُاجىا، لخضزل الكغوع مً للٗضًض الباب ؾىٟخذ

 آصم ٣ٞض ل٣ض. ج٣ى٢٘و  واوٗؼا٫ عوحي مىث الى ؾخاصي والتي الجيؿُت،

 الغوحي الٟغاٙ وبؿبب. حٗالى هللا م٘ قغ٦تهما ٣ٞضا ألنهما بغاءتهما وخىاء

 في وقٕغ اإلاغؤة ٖلى بالالثمت الغظل ؤهخى ٣ٞض طل٪، ًٖ هخج الظي الُٟٓ٘

 باللىم ؤل٣ذ الغظل، مً اؾدُائها وبٗض ؤًًا، هي واإلاغؤة الهُمىت، ٞغى

 واإلاغؤة الغظل وناع ٧لها، وجدُمذ بُجهما الىخضة ٞخ٨٨ٟذ. الكُُان ٖلى

 ال٨خاب ٞلى٣غؤ. واخضا ًب٣ُا ولم الجٟاء وخّل  لآلزغ مىاٞـ ؤخضهما

 :اإلا٣ضؽ

َخدذ ٞا َٟ
ْ
ُجهما ه ُُ ا ؤٖ ٞغ َٗ ُهما ٞ اِن، ؤنَّ

َ
اه ٍغ ًْ  ٞساَا ُٖ حِن  َوَع١ِ  ِم  وَنَىٗا الّخِ

َ٘ . مأِػَع  لُهما ه وا آصمُ  وَؾِم
ُ
ى وهَى  ؤلالِه  الّغّبِ  نىَث  مغؤج

َّ
ِت  في ًخمصخ  الَجىَّ

ىَض  ا ٞا اإلاؿاِء، ِٖ
َ
خبإ

ْ
ًْ  ز ِت  شَجغِ  َبحَن  ؤلِالِه  الّغّبِ  َوظِه  ِم  الّغب   ٞىاَصي. الَجىَّ

ه و٢ا٫َ  آصمَ  ؤلالهُ 
َ
ًَ  ل َ٪  َؾِمُٗذ  ٞإظاَب  ؤهَذ  ؤً

َ
ِت، في نىج ِسُٟذ  الَجىَّ

َ
ٞ 

ي ِ
ّ
ان   وألو ٍغ ًْ  ؤلالهُ  الّغب   ٣ٞا٫َ . زَخبإُث  ا ُٖ َ٪  َم

َ
ٞ غَّ َٖ  ٪َ ا ؤهَّ ٍغ  ؤ٧لَذ  هل ن  ُٖ

 ًَ َجَغةِ  ِم تي الصَّ
ّ
َل  ال ؤْن  ؤوَنُِخَ٪  ال

ُ
  آصمُ  ٣ٞا٫َ  ِمجها جإ٧

ُ
تي اإلاغؤة

ّ
ُخجي ال

َ
 ؤُٖ

ًَ  ؤُٖخجي هيَ  َمعي ِلَخ٩ىَن  جَغةِ  ِم ُذ  الصَّ
ْ
ل
َ
 ِللمغؤةِ  ؤلالهُ  الّغب   ٣ٞا٫َ . ٞإ٧

لِذ  إلِااطا َٗ
َ
  ٞإظاَبِذ  هظا ٞ

ُ
غؤة

َ
  اإلا

ُ
ت َُّ جي الَخـ

ْ
ُذ  ؤٚىج

ْ
 ؤلالهُ  ب  الغّ  ٣ٞا٫َ .  ٞإ٧ل

ِت  َُّ ِ٪  ِللَخـ ِذ  ألهَّ
ْ
ل َٗ   ٞإهِذ  هظا ٞ

 
ت

َ
ًْ  َملٗىه ِ٘  َبحِن  ِم ِ٘  الَبهاِثِم  ظمُ  وظمُ

ؼخٟحَن  َبُِى٪ ٖلى. الَبّرِ  ُوخىِف 
َ
  ج

ً
غابا

ُ
لحَن  وج

ُ
ى٫َ  جإ٧

ُ
اِم  َ ًّ  َبَِىِ٪ . خُاِجِ٪  ؤ

غؤةِ  وَبحَن 
َ
٢ُُم  اإلا

ُ
  ؤ

ً
ضاوة ُب  ٞهَى  ووؿِلها وؿِلِ٪  وَبحَن  َٖ

َّ
ر٢

َ
 وؤهِذ   ؤَؽ الغّ  ِمىِ٪  ًت

بـحَن 
َّ
ر٢

َ
٣َِب  ِمْىه جـت َٗ ُض  ِللَمغؤةِ  و٢ا٫َ . ال َبِ٪  ؤٍػ َٗ دَبلحَن، خحَن  ح

َ
ِٕ  ج  وباألوظا

 ًَ ِلضً
َ
ِ٪، ا ٩ًىُن  َػوِظِ٪  بلى. الَبىحَن  ج

ُ
ُِ٪  وهَى  قدُا٢

َ
 آلصمَ  و٢ا٫َ . ٌؿىصُ  ٖل
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 ٪َ َذ  ْمغؤِجَ٪، ا ٦المَ  َؾِمَٗذ  ألهَّ
ْ
ل
َ
ًَ  ٞإ٧ َجَغةِ  ِم تي الصَّ

ّ
َل  ال ؤْن  ؤوَنُِخَ٪  ال

ُ
 جإ٧

  ألاعُى  ج٩ىُن  ِمجها
ً
ت

َ
٥َ . ِبؿَبِبَ٪  َملٗىه ّضِ

َ
ُل  ِب٨

ُ
ٗاَمَ٪  جإ٧

َ
اِم  َى٫َ  ِمجها َ ًّ  ؤ

 . خُاِجَ٪ 
ً
ى٧ا

َ
  ق

ً
ىسجا َٖ ًْ  لَ٪، جىِبُذ  و ِب  وِم

ْ
ك َغ١ِ .  ج٣خاُث  الخ٣ِل  ُٖ َٗ  ِبــ

ُل  ظبـِِىَ٪ 
ُ
بَز٥َ  جإ٧

ُ
ٗىصَ  خّتى ز

َ
َ٪  ألاعِى  بلى ح َث  ِمجها ألهَّ

ْ
ِزظ

ُ
غاب   ٞإهَذ . ؤ

ُ
 ،ج

راِب  وبلى
 
ىصُ  الت ُٗ ً. )ح  (.19-7: 3 ج٩ٍى

ان هللا، ًٖ الؼوظُت ٖال٢خىا جىٟهل ٖىضما ع ما ٞؿٖغ
ّ
 ُٞما اإلاىاٞؿت جخجظ

٪ م٘ وبدىاٞؿىا. ألاهاهُت وحؿّحرها بُيىا،  البِذ، ٖلى للؿُُغة خُاجىا قٍغ

ان ل٨ً السانت، بكغوَىا ألهٟؿىا نٛحر ٞغصوؽ لسل٤ وؿعى ٞةهىا  ؾٖغ

خدُم. ٖم٤ُ واؾدُاء عوحي ٞغاٙ في وٛغ١  ما  ال ل٨ىىا الغوحي، عباَىا ٍو

  باآلزغ ؤخضها مغجبُحن هب٣ى
ّ
 باإلياٞت. الؿُخي والهُام الاٞخخان بؿبب بال

 مهلخخه ًٖ ًبدض مىا ٧ل وجغي  مؿخمغة بهٟت بٌٗ ًلىم بًٗىا ؤن بلى

 ؾىي  ًب٤َ  ولم جبسغ، ٣ٞض ال٩امل الُٗاء ٞغح ؤما. واؾخ٣اللُخه السانت

 .الٟاجغ اإلاى٣ؿم بال٣ل لٗىت

ضها التي الخُاة" ٖضو بن ت في ًخمشل" هللا ًٍغ  هدى ؤلاوؿان هٖؼ

 Eberhard Arnold آعهىلض اًبرهاعص ظضي ٨ًخب و٦ما. والكهىة الاؾخ٣اللُت

 (:اإلاكتر٦ت اإلاؿُدُت للخُاة Bruderhof بغوصعهىٝ خغ٦ت ماؾـ وهى)

ت هظه بن ت الغوح هي الجٖز  ال٣اهىهُت حوالغو  اإلاا٫، لٗباصة الخجاٍع

٤ الجاُٞت)
ُ
ل
ُ
 اهٟها٫ ؤًًا وهي اإلال٨ُت، ٖلى ال٣اثمت للٗال٢اث( الس

ً ؤلاوؿان عوح ًٖ الجيؿُت الكهىة  ٞهظا... الغوح وقغ٦ت وخضة ٖو

 10.ِبهلت الخُاة الى ًمذ ألامغ ٌٗض ٞلم بُٗىه؛ اإلاىث هى ٧له

خٗاعى) واإلادبت الخُاة ٣ًاوم ما ٩ٞل جب قّغ، طاجه خض في هى( مٗهما ٍو  ٍو

  اإلاؿُدُحن هدً ٖلُىا
ّ
 صاثما جاصي ٞالسُُئت. ؤبضا الكّغ  ب٣ىة وؿخس٠ ؤال

  ألنَّ " مىث، صاثما السُُئت وؤظغة الاهٟها٫، الى
َ
ظَغة

ُ
ِت  ؤ

َ
ُُئ

َ
 اإلاىُث، هيَ  الس

ا   وؤمَّ
ُ
هيَ  هللِا، ِهَبت

َ
ٞ  

ُ
  الخُاة

ُ
ت ًَّ َٕ  اإلاؿُِذ  في ألابِض ؿى ىا ٌَ  بن(. 23: 6 عومت" )عّبِ

اء ً هللا ًٖ والاهٟها٫ ٧ال٣ُُٗت اإلاّغة زماعه ًشمغ ألازُم ال٨بًر  بوؿاهىا ٖو
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ً الضازلي الخ٣ُ٣ي ً ٖو ً آلازٍغ مان والسُُئت ٞالكُُان. ألاعى ٖو ِ
ّ

 يهك

ؼة ألاؾاؾُت ٖال٢اجىا  .الخُاة في الٍٗؼ

 له ٦مسلى١  ولآلن، الؼمان ٢ضًم مً الكُُان، اإلاؿُدُىن  نّىع  ل٣ض

 اإلا٣ضؽ؛ ال٨خاب في ؾىض لها لِـ ال٨ٟغة هظه مشل ول٨ً. و٢غون خىاٞغ

 ٦ما الجىي  الٛالٝ مشل للكّغ، ٣٦ىة باألعى ًدُُىن  وؤظىاصه ٞالكُُان

 :اإلا٣ضؽ ال٨خاب ٣ًى٫ 

ُما ىُخم َمطخى ٞو
ُ
ا ٦

ً
م ؤمىاج

ُ
ِج٨

َّ
ُم، ِبَؼال

ُ
ُاًا٦

َ
تي وز

ّ
ىُخم ال

ُ
ؿحروَن  ٦

َ
 ٞحها ح

 
َ
ِم، هظا ِؾحرة

َ
ـِ  زاِيٗحَن  الٗال ٍَغةِ  ال٣ُّىاِث  ِلَغثِ ّغِ ِ

ّ
ًاِء، في الك

َ
 ؤيِ  الٟ

وِح  ظي الغ 
ّ
ُم  ال

َّ
َخد٨ ًَ  آلاَن  ًَ صً خمّغِ

ُ
 (2-1: 2 ؤٞؿـ. )هللاِ  ٖلى باإلا

 :َو٦ظل٪

 ًُ داِعُب  ال َٞىد
ُ
ًْ  ؤٖضاءً  ه خٍم  ِم

َ
ثاَؾِت  ؤصخاَب  َبْل  وَصٍم، ل لُاِن  الّغِ  والؿ 

ُاَصةِ  ِم، هظا ٖلى والّؿِ
َ
ِم  الٗال

َ
الِم  ٖال

َّ
ٍَغةِ  وألاعواِح  الٓ ّغِ ِ

ّ
 ءِ ألاظىا في الك

ِت  ٍَّ ماِو  (.12: 6 ؤٞؿـ) .الؿَّ

 باإلاهلخت البكغ ؤطهان ٌٗمي ؤن هى الىخُض الكُُان اهخمام بن زم

هحراِن : "وباألهاهُت الظاجُت
َ
ً  "هللاِ  ِمشَل  وج  في وؿحر ؤن مً وبضال. (5: 3)ج٩ٍى

٤  ٌٛغي  ؤن للكُُان وؿمذ البكغ هدً جغاها ٢لب، ببؿاَت هللا َاٖت ٍَغ

 .ؤهٟؿىا

 

 اظػداطاتػسيػظطغشػوحواءػآدمػطثلػصضظاػظحن

 خطغئتظاػبدببػوشطغطظ

 وال. ُٞىا ٞغص ٧ل ؾ٣ٍى الى بالخ٣ُ٣ت جغمؼ ألاولُت وخىاء آصم زُُئت بّن 

 حكىها حكىهذ ٢ض ُٞىا ألانلُت هللا نىعة بإن الخ٣ُ٣ت ججاهل ًم٨ىىا

 ؤظل مً وؿعى ؤزظها هللا، نىعة و٨ٗـ بإن هغضخى ؤن مً ٞبضال. ُٞٓٗا

 يض ؾماث مً صازلىا في ما ؤؾمى َوّظهىا ل٣ض. باهلل ؤهٟؿىا وؿاوي  ؤن

ت" مٟهىم وبؿبب. هللا بعاصة  هللا يهمىا ختى ٌٗض لم اإلا٣لىب الٗالمي" الخٍغ
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 الضهُا ؤمىع  ؾىي  حؿّحرها وال مٗه ٢ُُٗت في نغها ل٣ض. ألانلُت نىعجه ؤو

 له مسغط ال ٞش في و٢ٗىا و٢ض ؤهٟؿىا، م٘ زهام في البكغ ٞىدً. ومخاٖها

 .اه٣ؿاماجىا طهىب بببؿ

ىض ٣ت، بهظه خُاجىا مً هلل اؾدئهالىا ٖو  في ؤهٟؿىا هً٘ ٞةهىا الٍُغ

 ُمَخ٘ وفي اإلامخل٩اث في الغوح ؾالم بًجاص وهداو٫  هللا، مً بضال ال٩ىن  باعة

 ٚحر لىا حؿبب ال وزيُت آلهت بمشابت هي التي ألامىع  هظه ل٨ً. الخُاة

 بالك٪، جدؿم التي ألاؾئلت ٖلُىا تهُج ٖىضثظ. والٗظاب بال٣ل٤ الايُغاب

 ٞىبضؤ" خ٣ا؟ مىظىص هللا هل: "الشاوي والؿاا٫" إلااطا؟: "ؤوال ٞىدؿاء٫

 نٗبت معي الخُاة جبضو إلااطا: "ووؿإ٫ ال٣ضؽ، الغوح بعقاص في بالدك٨ُ٪

 ".بالظاث؟ ؤها وإلااطا" "للٛاًت؟

 بش٣خىا وؤًًا ٖلُه وجى٧لىا باهلل بش٣خىا ججهل هظه مشل ؤؾئلت بن

ًب  ٞمٗىاه ألاؾئلت هظه بُغح هبضؤ ؤن وبمجغص جخالقُان، وججٗلهما اآلزٍغ

 باهلل ال٩املت الش٣ت ل٨ً. السُُئت ا٢تراٝ ًٖ بُٗضًً لؿىا بالخإ٦ُض ؤهىا

٤ في واإلاطخي بلُىا ًمضها التي بُضه اإلاؿ٪ حٗجي . هى بلُه ًىظهىا الظي الٍُغ

٣ه ان٧ وبن ختى هدبٗه ؤن ٖلى حؿاٖضها ؾىٝ بالغب ز٣خىا ألن  ٖبر ًمّغ  ٍَغ

 ٞةطا. وصخاعي  صسىع  ٞى١  ؤو ٢اؾُت ؤما٦ً ٖبر ؤو آلاالم ؤو الٓالم

 ووؿخجىبه، هللا ًٖ هخسلى ؤن بمجغص ول٨ً. ٖلُىا يحر ٞال هللا بُض مؿ٨ىا

: صاثما هى ؤمامىا الظي الهٗب ٞالخدضي لظل٪. الُإؽ الى هىدضع ٞؿىٝ

 .باهلل الخمؿ٪

ت؛ آلاالم مُ٘ظ ًخدمل ؤن ٌؿٕى الغب ٖلى ٧ان ل٣ض ٟٗى ولم البكٍغ ٌُ 

 ًداو٫  لم ل٨ىه. الخٗظًب وال الىخضة وال الُٗل وال الجٕى ال - شخيء مً

ب هى وها. ق٣اثه مً الهغب  صاثما ومؿخٗض ُٞىا، ٞغص ٧ل مً ٢ٍغ

 ٦ما ٣ًى٫ ؤلاهجُل: هيخهغ، ل٩ي ال٣ىة يهبىا وؤن إلاؿاٖضجىا،

ا
َّ
غ٧اءَ  ألابىاءُ  ٧اَن  وإلا

ُ
خِم  في ق

َّ
ُهم ِم،والضَّ  الل

َ
ُٕ  قاع٦ ؿى بُِٗتِهم في ٦ظِلَ٪  ٌَ

َ
َ 

٣طخيَ  هِظهِ  َُ ظي ٖلى ِبَمىِجِه  ِل
ّ
ىِث، ُؾلُاُن  ًِضهِ  في ال

َ
، ؤي اإلا ـَ َع  ببلِ َدّغِ  وٍُ

 ًَ ظً
ّ
ىا٫َ  ٧اهىا ال

َ
ِت  في َخُاِتِهم َ ًَّ بىِص ُٗ ا ال

ً
ٞى

َ
ًَ  ز ىِث  ِم

َ
َض  ال ظاءَ . اإلا ِٖ ؿا

ُِ  ل

،
َ
ت

َ
الث٨

َ
َض  َبْل  اإلا ِٖ ؿا

ُِ ؿَل  ل
َ
ُِه  ٩اَن ٞ. ببغاهَُم  و

َ
كاِبهَ  ؤْن  ٖل هُ  ٌُ

َ
ّلِ  في بزىج

ُ
٧ 
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ى شخيٍء، ـَ  ٩ًىَن  ختَّ َغ  هللِا، ِزضَمِت  في ؤمًُىا َعخًُما ٦هىٍت، عثِ ِ
ّٟ َ
٨ ُُ ٞ  ًْ َٖ 

ُاًا
َ
ِٗب، ز

َّ
هُ  الك ُٟؿهُ  هَى  ألهَّ

َ
َم  ه

َّ
جِغَبِت، جإل ٗحَن  ؤْن  ٞإم٨َىهُ  ِبالخَّ ٌُ 

بحَن  َجغَّ
ُ
 (.18-14: 2 ٖبراهُحن) .اإلا

ّبِ : "ظاه ٌؿٕى ٦الم وبًٟل
ِهَ٪  ِللغَّ

َ
ْسُجُض  ِبل

َ
اهُ  ح ًَّ ُبُض  َوْخَضهُ  َوِب ْٗ َ

( 10: 4 متى" )ح

غاءاث الخجاعب ؤ٦بر ٖلى ختى الخٛلب ٌؿٗىا لى الكُُاهُت، وؤلٚا  ؤٞٓ٘ ٖو

 ؾلُت ٧ل الكُُان ٣ًٟض هىا ٞها. الؿّغ  هى ٞهظا. الٓلماث ؾاٖاث

ضها حٗىص ال ألانلُت والسُُئت ٖلُىا، وهُمىت ُّ  .ج٣
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 السامـ لالٟه

 

 

 

 اضضهػصورةػِادتطادة
 

 

ب   وُح، هَى  ٞالغَّ   الغ 
ُ

، ُعوُح  ٩ًىُن  وَخُض ّبِ
 ج٩ىُن  الغَّ

 
ُ
ت ٍَّ

ًُ . الُخّغِ ا وهد ًٗ ـُ  ظمُ ٨ِٗ
َ
  و

َ
ّبِ  َمجِض  ُنىَعة

 الغَّ

ٍت، ِبُىظىهٍ 
َ
٫ُ  م٨كٞى  طاِتها، الّهىَعةِ  ِجلَ٪  بلى َٞىَخدىَّ

ؼصاصُ  وهيَ 
َ
ًِل  َمجٍض، ٖلى َمجًضا ج ّبِ  ِبَٟ

 هَى  الظي الغَّ

وُح  ؿُِذ، في ؤَخض   ٧اَن  وبطا.... الغ 
َ
  ٞهَى  اإلا

 
ت ل٣َُ

َ
 ز

 
 
ضًُم  ػا٫َ  َظضًضة  .الجضًُض  هَى  وها ال٣َ

 17: 5 َو  18 - 17: 3 ٧ىعهشىؽ 2

 

 

ت ٖال٢ت ؤًت مً ؤ٢ىي  باهلل ٖال٢خىا   هي ألازغي  الٗال٢اث و٧ل. بكٍغ

 نىع  ٧لىا البكغ، ٞىدً شخيء ٧ل و٢بل ؤوال ول٨ً. لها عمىػ  مجغص

جب هلل، ًّ  ؤن ٖلُىا ٍو  .صاثما الخ٣ُ٣ت لهظه الى٢اع ه٨

 وٗلم ؤن وهى ػواط ؤو ٖال٢ت ول٩ل ًبدض، مً ل٩ل ؤمل ؤ٦بر وهىا٥

 ؤن بال هللا، ًٖ بإٞٗالىا وابخٗضها قىهىاها ٢ض ٦ىا لى ختى هللا، نىعة بإن

م ٞٗلى. ُٞىا با٢ُا ًؼا٫ ال لهىعجه باهخا او٩ٗاؾا  هللا ٞإن ٞؿاصها مً الٚغ

ض ال  ؤعؾل لظل٪. نىعجه ٖلى مسلى٢ت ٦مسلى٢اث ههِبىا ه٣ٟض ؤن لىا ًٍغ

 ٌكهض ما بدؿب ٢لىبىا، ل٣ُخدم - الشاوي آصم - اإلاؿُذ ٌؿٕى الىخُض ابىه

 :ؤلاهجُل ٖىه

 

 إن
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ِت  اإلاىُث  ٧ان ٞةطا
َ
َغ  ؾاصَ  واخٍض  بوؿاٍن  ِبسُُئ

َ
 ؤلاوؿاِن  طِلَ٪  ِبؿَبِب  البك

ولى الىاخِض،
َ
ؿىصَ  ؤْن  ِٞباأل

َ
 الخ ح

ُ
ُٕ  هَى  بىاخٍض  ُاة ؿى ؿُُذ  ٌَ

َ
ِئَ٪  اإلا

َ
ًَ  ؤول ظً

ّ
 ال

ىالىَن  ًَ  ٌَ ُ
َ
َٗمِت  ٞ   الّىِ

َ
  ؤنَّ  ٨ٞما. الِبّرِ  وِهَبت

َ
ت

َ
ُُئ

َ
 ٢اَصِث  واخٍض  بوؿاٍن  ز

َغ 
َ

ا البك ًٗ ُع  واخٍض  بوؿاٍن  ِبغ   ٨ٞظِلَ٪  الَهال٥ِ، بلى ظمُ َبّرِ َغ  ًُ
َ

  البك
ً
 ظمُٗا

  ُٞىالىَن 
َ
هُ  و٦ما. الخُاة ِت  ؤهَّ َُ ُغ  ناَع  واخٍض  ؿاٍن بو ِبَمِٗه

َ
ئحَن، البك َِ  زا

ِت  ٨ٞظِلَ٪  َٖ ُغ  ًهحُر  واخٍض  بوؿاٍن  ِبُا
َ

 .(19-17: 5 عومت) .ؤبغاًعا البك

 :ؤًًا٣ٍى٫ ؤلاهجُل و 

٣ى٫ُ  ٞال٨ِخاُب  ٫ُ  ؤلاوؿاُن  آصمُ  ٧اَن : "ًَ ًٟؿا ألاوَّ
َ
  ه

ً
ت َُّ  ألازحُر  آصمُ  و٧اَن  ،"َخ

دحي ُعوًخا  (.45: 15 ٧ىعهشىؽ 1) .ًُ

 امغؤة ٧ل وبلى عظل ٧ل بلى هللا نىعة اؾخٗاصة ًم٨ً ٌؿٕى الغب ٞبًٟل

 .ٖال٢ت ٧ل وبلى

 

 بطضػاضىػوبطضظاػاضضهػاضىػاضطرغقػغغتحػغدوعػاضرب

هاِلر هى ٌؿٕى الغب بّن 
ُ
ً، وم٘ هللا م٘ لُهالخىا ظاء ل٣ض: ؤلالهي اإلا  آلازٍغ

٣طخي  :ؤلاهجُل ٣ًى٫  ٦ما خُاجىا، في الغوحي الخىاٞغ ٖلى ٍو

غوا
ُ
  ؤهُخُم  ٞاط٦

ّ
ًَ ال حَر  ٧اهىا ظً

َ
ًَ  الَحهىصَ  ؤنَّ  ؤنِلِهم، في َيهىٍص  ٚ ظً

ّ
َٗخِبروَن  ال ٌَ 

َؿُهم ُٟ ِٗل  الِسخاِن  ؤهَل  ؤه ِٟ م ال الَجَؿِض  في ألاًضي ِب
ُ
٨

َ
َٗخِبروه ٌَ  ًْ  ؤهِل  ِم

غوا. الِسخاِن 
ُ
م واط٦

ُ
٨ ىُخم ؤهَّ

ُ
ًْ  َمطخى ُٞما ٦ ؿُِذ، ُصوِن  ِم

َ
ًَ  اإلا ًْ  َبُٗضً َٖ 

ِت  َُّ ِٖ َغبا ِبؾغاثَُل، َع
ُ
ًْ  ءَ ٚ هىِص  َٖ م عظاءَ  ال وَوِٖضِه، هللا ُٖ

ُ
 هظا في ِبلهَ  وال ل٨

ِم 
َ
ا. الٗال ٟي آلاَن، ؤمَّ

َ
ؿُِذ  ٞ

َ
َٕ  اإلا ؿى م ٌَ

ُ
بحَن  ِنغج ٍغ

َ
ؿُِذ  ِبَضِم  ٢

َ
 َبَٗضما اإلا

ىُخم
ُ
٦  ًَ ؿُُذ . َبُٗضً

َ
َل  ؾالُمىا، هَى  ٞاإلا َٗ حَر  الَحهىصَ  ظ

َ
ًٗبا الَحهىِص  ٚو

َ
 ق

ظي الخاِظَؼ  وهَضمَ  واخًضا
ّ
ِٟه  ال ، ؤيِ  َبَُجُهما، ُل ًَ

َ
ضاَوة َٗ  ِبَجَؿِضهِ  وؤلػى ال

 
َ
ت َٗ َغ

َ
٤َ  وَوناًاها بإخ٩اِمها مىسخى ق

ُ
سل َُ سِهِه  في ِل

َ
ًْ  ش حِن  ِم

َ
 هاج

المَ  ؤَخلَّ  َبَٗضما الَجماَٖخحِن، ا َبَُجُهما، الؿَّ
ً
ْهِلَر  َظضًًضا واخًضا بوؿاه  وٍُ
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ضاوةِ  ٖلى ٣َٞطخى ِبَهلُِبِه، هللا وَبحَن  َبَُجُهما َٗ َٗ  ال ُهماوظ
َ
. واخًضا ظَؿًضا ل

م ظاءَ 
ُ
َغ٦

َّ
الِم  وَبك ًَ  ؤهُخُم  بالؿَّ ظً

ّ
ىُخم ال

ُ
٦ ، ًَ َغ  ٦ما بُٗضً

َّ
الِم  َبك  بالؿَّ

 ًَ ظً
ّ
بحَن، ٧اهىا ال ٍغ

َ
ا ِبه لىا ألنَّ  ٢ ًٗ وِح  في آلاِب  بلى الُىنى٫ِ  َؾبَُل  ظمُ  الغ 

غباءَ  الُىِم  َبَٗض  ؤهُخم ٞما. الىاِخِض 
ُ
ا، ؤو ٚ

ً
َ٘  ؤهُخم َبْل  ُيُٞى ٌؿحَن  م  ال٣ِّضِ

 
 
ت َُّ ِٖ   َع

 
ًْ  واخَضة  (.19-11: 2 ؤٞؿـ) .هللاِ  َبِِذ  ؤهِل  وِم

ىضما مخىا جسىع  ٖو  ؤي مً ؤ٦ثر بلُه وؿعى ؤن ٖلُىا ُٞجب ه٨خئب، ؤو ٍٖؼ

ض هظا بن. هللا ؾُجض ًبدض مً و٧ل. مطخى و٢ذ ٣ى٫ . ٖو  بعمُا في هللا ٍو

 :الىبي

جي
َ
بىه

ُ
ُل

َ
جي وج

َ
بُخمىوي بطا َٞخجضوه

َ
ّلِ  َل

ُ
  ِب٩

ُ
م٢

ُ
 (.13: 29 بعمُا) .لىِب٨

 :الغاجٗت ؤلاهجُل ٧لماث وبلُ٪

 ًْ ؿإ٫ْ  َٞم َىْل، ٌَ ًَ  ًْ ْب  وَم
ُ
ُل ِجْض، ًَ ًَ  ًْ ُض١ّ  وَم َٟخْذ  الباَب  ًَ ه ًُ

َ
: 11 لى٢ا) .ل

10.) 

ت ناص٢ت جؼا٫ ال ال٩لماث هظه بن  وبطا هظا، ًىمىا في ختى اإلاٟٗى٫  وؾاٍع

ت، ؤزظهاها ًّ  .٢لىبىا في حيّ  هللا ٞؿُهبذ بجض

٤ بن  هظه مً بكغ ؤي ٌؿدشجى وال. شسو ل٩ل مٟخىح هللا الى الٍُغ

 نىعجه لِؿخُٗض هللا ؤعؾله و٢ض. ٦بكغ ظاء اإلاؿُذ ٌؿٕى ألن الىٗمت،

 ًىم ازخباع ًهحر ٖىضما بال ًدضر ال هظا ل٨ً. آلاب ٖلى خهلىا وبه. ُٞىا

 مخىهجت خ٣ُ٣ت( ألاولُت ال٨ىِؿت ٖلى ال٣ضؽ الغوح خلى٫  ًىم) السمؿحن

 .وؤلاًمان والهضاًت الصسهُت الخىبت هسخبر ٖىضما بمٗجى خُاجىا؛ في

 ب٩امل ألاعى الى ال٣ضؽ الغوح هؼ٫  خُىما السمؿحن، ًىم ؤعجىبت بن

 ؤي وفي الٗالم في م٩ان ؤي في جدضر ؤن لها ًم٨ً اإلادبت، وب٩امل ال٣ىة

م٨ً. ػمان جُب  ماطا" ًهغزىن، هاؽ ًىظض ؤًىما جدضر ؤن لها ٍو ُىا ًَ
َ
 ٖل

َٗمَل، ؤْن 
َ
ها و ؟ ؤي 

ُ
 ًىم في الىاؽ نغر مشلما( )37: 2 ؤٖما٫!" )ؤلازىة

٤ الجىاب لؿمإ اؾخٗضاص ٖلى ٩ًىهىن  وؤًىما( السمؿحن  لل٣ضٌـ الٍٗغ
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ىبىا: "الغؾى٫  بُغؽ
ُ
ْض  ج مَّ َٗ خ َُ ل   ول

ُ
م واخٍض  ٧

ُ
ؾِم  ِمى٨

َ
َٕ  با ؿى ؿُِذ، ٌَ

َ
 اإلا

َغ 
َ
م ُٞخٟٛ

ُ
َم  زُاًا٦ َٗ ى م وٍُ

ُ
٨ُ

َ
وِح  ٖل هىا... ِؽ،ال٣ُُض  بالغ 

َّ
ل
َ
س

َ
ًْ  ج  الِجُِل  هظا ِم

 (.40 َو  38: 2 ؤٖما٫!" )الٟاؾِض 

 

ػضضهػاضحغاةػتدضغمػبغضلػغأتيػاضتحٌرر
 اضبذريػاالجتؼادػبغضلػوضغس

  والسالم الٟٛغان ٖلى الخهى٫  ًم٨ىىا ال
ّ
 ٖىض ٞةهىا. الهلُب ٖىض بال

 م٘ قغ٦خىا ٌٗى١  شخيء ؤي مً ًدغعها اإلاىث وهظا. باإلاىث هجخاػ الهلُب

ً وم٘ هللا جضص آلازٍغ  ٢ض الظي والكغ للسُُئت وبتر٦ىا. مٗهم ٖال٢خىا ٍو

غ ؤبضا ًم٨ىىا ٞال. ٌؿٕى الغب في ؾيخدغع  اؾخٗبضها،  بنالح ؤو ؤهٟؿىا جدٍغ

 ٧لُا ؤهٟؿىا وؿلم ؤن هى هٟٗله ؤن ًم٨ً ما و٧ل. البكغي  باظتهاصها ؤهٟؿىا

 وبهما بٗض بلُىا يجيخم خُاجىا حٗىص ال بدُض وإلادبخه، اإلاؿُذ ٌؿٕى للغب

 .هى بلُه

ل. ط والضي ٨ًخب  ؤخض مً و٧ان) J. Heinrich Arnold آعهىلض هاًجٌر

 :٣ُٞى٫ ( ٦ىِؿدىا في ال٩لمت زضام

 لىظب... جلخئم ؤن وؾهامه ببلِـ م٩اًض حؿببها التي لجغاخاجىا ؤعصها لى

 لضًه ٧اهذ التي ٌؿٕى بالغب هٟؿها اإلاُل٣ت الش٣ت لضًىا ٩ًىن  ؤن ٖلُىا

 ول٨ً. واإلاٗاصخي السُُئت ٚحر قِئا همل٪ ال باألؾاؽ ٞىدً. اهللب هى

 ؾُمىدىا ٖىضثظ. ِز٣ت في ٌؿٕى الغب ؤمام زُاًاها هُغح ؤن ٖلُىا ًجب

 ال مدبت الى الىٗم هظه وؾخ٣ىصها ال٣لب؛ وؾالم الغوح وجُهحر الٟٛغان

 11.جىن٠

 ٖملُت بن... ؟((ز٣ت في ٌؿٕى الغب ؤمام زُاًاها َغح)) ٢ى٫  ٌٗجي ٞماطا

ىا ٧لما جبضآن اإلاهالخت وبم٩اهُت السُُئت ٢ُىص مً الخدغع   اٖتٞر

 الٓالم في حِٗل السُُئت بن. يمحرها ٢بل مً لىا اإلاىظهت باالتهاماث

سغِط ٖىضما ول٨ً. هىا٥ الب٣اء وجىص والسُٟت
ُ
 الى ٧اهلىا جش٣ل التي زُاًاها ه

ٔ، بضون  بها ووٗتٝر الىىع  ّٟ  جد٨حها التي هتوال٣. وهخدغع  هخُّهغ ٞؿىٝ جد
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ها التي Darlene صاعلحن لىا ت ؤٖٞغ  ٞخ٣ى٫  طل٪، جىضر شسهُت، مٗٞغ

 :صاعلحن

لت ؾاٖاث و٢ًِذ". اإلاؿخ٣بل ػوط" ٖلى ٖثرث الخاؾ٘ اله٠ في  ٍَى

 ؤن في ؤمال بِخه وؤعا٢ب به ؤخلم ونغث ًىمُاحي، صٞتر في بالؿّغ  ؤ٦خب

 ٞخاة مً وطجؼ  ؾىىاث ٖضة مغوع وبٗض ول٨ىه. الىاٞظة زال٫ مً ؤعاه

 .ُٞه ؤِٖل ٦ىذ الظي السُالي ٖالمي ٞانهاع ؤزغي،

 مً ظؼءا ؤ٧ىن  ؤن خاولذ الشاهىٍت، اإلاضعؾت في صعاؾتي وؤزىاء

هت اإلالتزم، الخُاع  بمغوع ل٨ً. وؤلبـ وؤٞٗل ؤ٢ى٫  ما ٖلى صاثما خٍغ

جُا، حٛحرث جسغجي، ولٛاًت الى٢ذ،  ٞخُان م٘ الٗبض الى ولجإث جضٍع

،ً  بال وجغبُتي، وكإحي بؿبب هظا ججاه بالظهب يبخؿاسخ وعٚم ٦شحًر

 اإلادخج يمحري  ٞإزمضث. ؤلاخؿاؽ هظا ؤججاهل ؤن مجغص ازترث ؤهجي

 .٧ان مى٠٢ ؤي م٘ الخٗامل ٖلى ٢اصعة بإوي هٟسخي وؤ٢ىٗذ

ت، اإلاغخلت وبٗض بت بؾغاثُل، الى ؾاٞغث الشاهٍى  ؤ٢طخي ؤن في مجي ٚع

 مً ظماٖت ًًم حٗاووي ؾ٨جي ججم٘ وهى" )٦ُبىحـ" الـ في ٖاما

حن ٗملىن  ٌِٗكـىن  الظًً الحهىص الٗما٫ ؤو اإلاؼاٖع  البضاًت في(. مٗا َو

 في واوٛماؾهم هىا٥ للمغاه٣حن اإلاؿخمغة الخٟالث بؿبب ُنِضْمُذ 

ان ول٨ً الجيـ،  ٚٝغ وؤعجاص ألاظىاء في ؤهضمج هٟسخي وظضث ما ؾٖغ

 شسو ؤي مشل الضٌؿ٩ى ومغا٢و الكغب خٟالث الى وؤطهب الكباب

 و٢ذ ؤي في الجى هظا مً ؤوسخب ؤن ًم٨ىجي: "لىٟسخي و٢لذ. آزغ

 بهه لي ٢ا٫ ٞتى م٘ هٟسخي اهسضٖذ ختى ؤؾابُ٘ بال هي ما ل٨ً". ؤقاء

ض و٦ىذ. خ٣ُ٣ُا خبا ًدبجي  ٚغامه، في و٢ٗذ ؤهجي ختى ؤنض٢ه ؤن ؤٍع

م ـّ  وبضؤث. اإلادلت" ظىان صون " ٧ان بإهه ٖلمي ٚع  ؤ٦ثر بالظهب ؤخ

م ٦ىذ ما بالًبِ لؤٞٗ ؤوي وعؤًذ ٞإ٦ثر؛  ٖلى ال٣ىة لضّي  ؤن ؤٖػ

 ٞخاة م٘ لُالي ٖضة بٗض عؤًخه ٖىضما بالظٖغ ؤنبذ بهجي زم. م٣اومخه

 .ؤزغي 

 ججاوػث ؤوي ْىيذ الخالُحن، الٗامحن زال٫ وفي بلضي، الى ٞغظٗذ

 .زاهُت ؾ٣ُذ ٣ٞض ٦ظل٪ ٨ًً لم ألامغ ل٨ً ٖلحها، وحٛلبذ مك٩لتي
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ضوي ل٣ض  ٧ان ٦م مؿامعي ٖلى ًغصص لْو عاج٘، بمؿخ٣بل عظل ٖو

ض ال و٦ىذ. ظمُلت ٦ىذ و٦م ًدبجي، ان. جهض٣ًه ؾىي  قِئا ؤٍع  وؾٖغ

 ٌؿخضعط شخيء - واللمؿاث وال٣بالث الٗىا١ ٧ان زم ألاًاصي، حكاب٨ذ ما

ض ؤعاص و٧لما. آلازغ  مكاٖغ ظمُ٘ ٖلى جام بةخ٩ام ؤٚل٣ُذ  مجي اإلاٍؼ

 مجي َلب ٖىضما واؾدؿلمذ. صازلي في التي الكيُٗت والٟٓاٖت الظهب

 الٟىضخى مىاظهت مً بضال السُُئت، في ؤٚىم ؤن ازترث. الجيـ

ِل بُتي مً الهغوب وؤعصث. ٞحها ٦ىذ التي اإلاُل٣ت  ووٖضجه مٗه، أٖل

 ًٖ بوؿان ؤي ؤزبرث لى ب٣خلي هضص ٢ض ٧ان وبن ختى وبزالصخي، بدبي

 .مُل٣ا زاهُت ؤعه ولم ازخٟى، ٣ٞض الخالي الُىم في ؤما. ٖال٢خىا

 لضي و٧ان. باالهخداع ٨ٞغث والخؼن، باال٦خئاب ابخلُُذ  ؤن ضوبٗ

٣ي في ؤوي وقٗغث. ومٗضحي عؤسخي في مؿخمغ ؤلم  ل٣ض. الجىىن  الى ٍَغ

 بضون  خُاحي ؤوانل ؤن ًم٨ىجي ٠ُ٦ ؤعي  ولم الجيـ؛ ٖليّ  اؾخدىط

 مجهم ازىان ٧ان ختى آلزغ؛ ٞتى مً ؤهخ٣ل ٞإزظث". ًدبجي" عظل

اث ٞخُاث م٘ زُىبت بٗال٢ت مغجبُحن  وب٨ُذ الُإؽ، ٞاهخابجي. ؤزٍغ

م. بالؿّغ  َىٍلت ؾاٖاث  و٦إهجي بضازلي ؤخـ ٦ىذ ؤهجي مً وبالٚغ

 ؾُٗضة شسهُت وؤنض٢اجي لٗاثلتي ؤْهغ ؤن خاولذ ؤهجي بال ٖاهغة

 ...وواز٣ت

 اهٟطر وؤزحرا ألابض، الى جضوم ؤن لها ٧ان ما اإلاؼصوظت خُاحي ل٨ً

 ال و٢ض. ؤزغي  ٞغنت ٌُُٗجي ٧ان هللا بإن آهظا٥ ؤخؿؿذ ل٨ىجي. ٦ظبي

 هلل اؾدؿالمي وبٗض. زُُئتي ًٖ لئل٢إل هظه، مشل ٞغنت زاهُت ؤظض

ذ والضّي، الى جىظهذ حٗالى،  ٨ًً لم ل٨ً. شخيء ب٩ل لهما واٖتٞر

ضوي الكُُان ت بهظه ٢بًخه مً ؤلاٞالث ًٍغ  في ٌٗظبجي ٩ٞان الؿٖغ

جُا هللا وخىان مدبت ؤإلاـ بضؤث ل٨ىجي الىىم،  والكهىع  ألاؾابُ٘ يف جضٍع

 ؤؾغحي ظاهب مً مخىانلت ونلىاث مدبت هىا٥ و٧اهذ. الخالُت

 ٢ض الهالة ؤن ؤئمً وؤها. مُل٣ا فيّ  ألامل ٣ًٟضوا لم الظًً و٦ىِؿتي،

غة ألاعواح مً ال٨شحر َغصث  في زهىنا خىلي جدىم ٧اهذ التي الكٍغ

 .ألاولى ألاؾابُ٘ جل٪
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. للكّغ  ٖبىصحي ؤزحرا هذاهت الكا١، الغوحي الهغإ مً ؤقهغ وبٗض

يسخى ال التي اللخٓت ظاءث زم
ُ
 الغب باؾم ال٨ىِؿت عاعي ؤٖلً ٖىضما ج

ٟغث ٢ض زُاًاي ظمُ٘ ؤن
ُ
غختها اللخٓت جل٪ ٢ىة بن. ٚ  لهما ٨ًً لم ٞو

 .خضوص

 وٗمت ٞٗال هى به اإلاش٣لحن السُُئت خمل ًٖ هداصزه شسو بًجاص بن

 حكبحهه ًم٨ً ألامغ هظا نٞة آزغ لصسو ٢لبه اإلاغء ًٟخذ ٞدُىما. ُٖٓمت

ؼو٫ الساعط، الى مخض٣ٞا اإلااء ُٞجغي  - ؾض في ٢ىاة بىابت بٟخذ . الًِٛ ٍو

تراٝ ٧ان ٞلى دا الٖا  باالعجُاح، ٖم٣ُا بخؿاؾا ألخضر ال٣لب ومً نٍغ

٤ ٖلى ألاولى السُىة ألهه  ؤمام اإلاشى٫  ٖلُىا الجهاًت في ل٨ىىا. الٟٛغان ٍَغ

َهُاه ٖىضما وخىاء آصم ٞٗل ٦ما ٖىه خباءالاز ؤو للهغوب مجا٫ ٞال. هللا َٖ .

 اإلاؿُذ، ٌؿٕى ابىه هىع  بدؿب هللا ؤمام للمشى٫  اؾخٗضاص ٖلى ٦ىا ٞلى

 .مىشىعا صزاها وظٗلها طهىبىا ٧ل هللا لخغ١ 

غخا ؾالما ألاولى واإلاغؤة ألاو٫  الغظل هللا وهب ومشلما  ٖضن، ظىت في ٞو

ؿلمه مامً ٧ل آلان يهب ٞةهه  ؾبُل في الجهىص ظ٫وب الؿعي مهمت َو

 ٢بى٫  ٖلُىا اإلاهمت هظه ولخىُٟظ. والىصٌ٘ اإلاؿالم إلال٩ىجه الجضًض الىٓام

٤ في للمطخي اؾخٗضاص ٖلى ه٩ىن  وؤن خُاجىا، في هللا ؾُاصة  ٌؿٕى الغب ٍَغ

 في الهلُب زكبت ٖلى واهتهاء لخم بِذ في الىيُ٘ باإلاظوص بضء ؤي ب٩امله،

ُجلت ظبل
ْ
 الىخُض الؿبُل ل٨جها. ومخىايٗت ضا،ظ ويُٗت مؿحرة بنها. الُجل

 .ألامل والى ال٩امل الىىع  الى ًاصي الظي

 آزامىا، وبػالت زُاًاها ٌٟٛغ ؤن ٖلى ال٣اصع وخضه هى ٌؿٕى الغب بن

دغعها يماثغها ًىزؼ ؤن ٖلى ٢اصع وهى. ُٖب ٧ل مً السالي وخضه ألهه  ٍو

ضم غالخىاٞ ومً بٌٗ مً بًٗىا اؾدُاء مغاعة ومً الضوـ الجيـ مً  ٖو

 ٦ما ٌكهض ؤلاهجُل: بُيىا، الظي الىثام

ولى ٞما
َ
ؿُِذ  َصمُ  ؤ

َ
ظي اإلا

ّ
مَ  ال ضَّ

َ
َٟؿهُ  ٢

َ
وِح  هللا بلى ه ا ألاػِليِّ  بالغ 

ً
غباه

ُ
 ال ٢

َُب  َغ  ؤْن  ُِٞه، َٖ ّهِ
َ
ُ ًَ  َيماِثَغها ًُ ما٫ِ  ِم َخِت  ألٖا ِ

ُّ  .الخيَ  هللاَ  ِلَىُٗبضَّ  اإلاَ

 (.14: 9 ٖبراهُحن)
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 لى مك٩لت ج٩ىن  ٞلً باآلزام ملىزحن ٦ىا ومهما هاٞؿاص صعظت ٧اهذ ومهما

 اٖخاص الظي ٞالًمحر. وبغخمخه هللا بضًىىهت عخبىا ولى يمحرها، بىزؼ ٢بلىا

 .نض٣ًا اإلاؿُذ في ًهبذ لىا، ٖضوا ٩ًىن  ؤن ٖلى

 

 رضىػاضطػدرةػضهػاضعغران

 حغاتظاػتعغغر

 الى ظضا ةمازغ  َا٢ت لها مجاها ٌؿٕى الغب ٣ًضمها التي السُاًا ٟٚغان بّن 

  الصسو خُاة حٛحر ؤنها صعظت
ً
 ٌؿدؿلم ٞؿىٝ له ؤهٟؿىا ؾلمىا ٞةطا. ٧لُا

هجغها  ٚحر هجؿحن ؤو مساصٖحن ؤو مىٗؼلحن ؤو زاثٟحن ًجٗلىا ما ٧ل ٍو

ٟحن  ؾُهبذ ٞى١  هى ما ٩ٞل ألامىع؛ وجخٗض٫ اه٣الب ًدضر وؾىٝ. قٍغ

 في ٫ الخدىّ  وهظا الخُٛحر هظا وؾِبضؤ. ٞى١  ؾُهبذ جدذ هى وما جدذ،

 خُاجىا مً ٧ل وجدبض٫ جخدى٫  ؾىٝ طل٪ بٗض زم ٦ُاهىا، نمُم ؤٖما١

 .ٖال٢اجىا ظمُ٘ طل٪ في بما والساعظُت، الغوخُت

دبحن ٣ت بهظه حٛحر ٢ض الصسو ٧ان بطا ما بىيىح ٍو  ال، ؤم الٍُغ

 شسو ب٣غب ٧اهىا ٢ض ٞالظًً. اإلاىث( هي ؤو هى) اإلاغء ًىاظه ٖىضما

 لئلوؿان الغوخُت للٗال٢ت البالٛت ألاهمُت عؤوا اإلاىث، ٞغاف ٖلى ًدخًغ

ٗلمىن . هللا م٘ ىضما ألامغ، نهاًت في بإن َو  ألازحر، هٟؿه ؤلاوؿان ٌسخب ٖو

 .ٖلُه ًخ٩ل الظي الىخُض الصخيء هي الٗال٢ت هظه ٞإن

ٗلمىا. هللا لل٣اء هٟؿه بٖضاص هي الخُاة في ؤلاوؿان مهمت بن  الغب َو

 :ب٣ىله طل٪ هٟٗل ٠ُ٦ ٌؿٕى

ما
َّ
ل
ُ
  َنىُٗخم ٧

ً
ِئا

َ
الِء  ِبزىحي ِمً ِلىاِخٍض  طل٪ ِمً ق ٛاع، هاُ  ٢ض ٞلي الّهِ

 .(40: 25 متى) .َنَىُٗخمىه

٣ى٫   :٦ظل٪ ٍو

وِح، في للمؿا٦حِن  هىًِئا ماواِث  َمل٩ىَث  لُهم ألنَّ  الغ   (.3: 5 متى) .الؿَّ
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 لبٌٗ ألازحرة الؿاٖاث في اإلاىث ٞغاف ٖىض هظا ازخبرث ٢ض شسهُا وؤها

ً، ألظل ٖاف الظي الصسو ؤن ضثٞىظ. ألاشسام  ٞٗل مشلما آلازٍغ

، الغب با هللا ٩ًىن  ٌؿٕى ىٗم ألازحرة ؾاٖخه في مىه ظضا ٢ٍغ . بالؿالم ٍو

  عؤًذ ول٨جي
ً
 ملئها ؤهاهُت خُاة ٖاقىا الظًً ؤولئ٪ وآالم ٖظاب ؤًًا

 .اإلاىث ٚهت ٖىض السُُئت،

دخاط  ىٖبٌؿخ ؤن الى ،اؤٖؼب ؤو امتزوظ ٧ان ؾىاء ُٞىا، ٞغص ٧ل ٍو

 :ٌؿٕى للغب الكاُٞت ألابضًت ال٩لماث بٗم٤،

م ؤها وها
ُ
ىا٫َ  َم٨ٗ

َ
اِم، َ ه٣ًِاِء  بلى ألاًّ

َ
هغِ  ا  (.20: 28 متى. )الضَّ

ال٢اجىا لخُاجىا ًم٨ً وبًٟله. ٌؿٕى في وهىع  ومدبت خُاة ٞهىا٥  ؤن ٖو

ؿترص اإلادبت، م٘ ًخٗاعى مما وجخسلو ٧اهلىا، ًش٣ل ما ٧ل مً جدى٣ى
ُ
 وح

 .ىاُٞ هللا نىعة
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 الٟهل الؿاصؽ

 

 

 

 اضّضٌذةػوراضمػاضجظس
 

 

ل  
ُ
٤َ  ما ٩ٞ

َ
ل
َ
، هللاُ  ز ًُ ًْ  ٞما خَؿ ِجُب  شخيءٍ  ِم ًَ 

ُه، ًُ جُب  َبْل  َعٞ بى٫ُ  ًَ
َ
ّلِ  ٢

ُ
 ٦المَ  ألنَّ  ِبَدمٍض، شخيٍء  ٧

  هللا
َ
الة ؾاِهِه  والهَّ ٣ّضِ ًُ. 

 5 - 4: 4 جُمىزاوؽ 1

 

 

 اةالخُ مغ٦ؼ باٖخباعه ال٣لب ًٖ اإلا٣ضؽ ال٨خاب 

 ال٣غاعاث، ظمُ٘ جخسظ ال٣لب ٟٞي. لئلوؿان الغوخُت

شّبذ  ؾىدبٗه الظي الغوح هٕى ًسخاع الظي الاججاه ٍو

٣ا وؾىِٗل  :له ٞو

اِث  ؤَٞدُو  الّغب   ؤها َُّ ًُ  ال٣ُلىِب  ه َغ  وؤمَخِد ِٖ ِغ، مكا
َ

ظاػي  البك
ُ
 ٞإ

ُغ٢ِِه، ِبدَؿِب  ؤلاوؿاَن 
ُ
 (.10: 17 بعمُا) .ؤٖماِلِه  زَمَغةِ  ِبدَؿِب  َ

خ٘ جدب ٩٦اثىاث ؤًًا هللا زل٣ىا ٢ض ًل٨
ُ
 هضع٦ه شخيء ٩ٞل. واللظاث اإلا

ظ. الجيؿُت الجاطبُت طل٪ في بما واللظة، الخـ صاثغة الى ًيخمي بدىاؾىا
ُ
 ز

ج مشال  لىا ججلب ٩ٞلها ألاولى الُٟل ابدؿامت ؤو ٖظب وؿُم ؤو ػهغة ؤٍع

 في اهااؾخسضمى وبطا خىاؾىا، في ُٖٓمت وٗمت هللا وهبىا ل٣ض. الؿغوع

.ُٖٓمت ؾٗاصة لىا ج٣ضم ؤن ٞبىؾٗها له، واإلاجض ؤلا٦غام وج٣ضًم خمضه

 يتحدث
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 ؤًًا ٣ًضع ٞةهه هللا مً ٣ًّغبىا ؤن ٖلى باللظة الخمّخ٘ ٣ًضع مشلما ول٨ً

لىا ؤن ٖلى ِ
ّ
إزظها ًًل  بىا ًإحي ؤن ٖلى ٣ًضع ختى بل الهىاب، ظاصة ًٖ ٍو

ٟىجىا ؾُخي، هى ما الى همُل ما ٞٛالبا. الكُُاهُت الٓلماث الى  ٢ض ما ٍو

البا،. ٖم٣ُت هٓغة لضًىا ٧ان بطا و٢ىة ظبروث مً هللا يهبه  وخُىما ٚو

ط في بكغاهخىا هخٗل٤
 
 وجٟىجىا هللا، ًسّو  ما هيسخى وملظاجىا، بدىاؾىا الخلظ

 .اإلا٣ضؾت إلعاصجه ال٩امل الٗم٤ وِٗل ؤن بم٩اهُت

 

 حوادظاػسيػغصطنػالػاضدائمػاضغرح

 اضضهػسيػبل

ًىا لى ت لخىاؽا ٞع ُّ ٌ ٦مً ألنبدىا و٦غهىاها، ٖىضها التي الخ  هللا ًٞغ

 ًضاه، نىٗخه وما

وُح  ذ   والغ  ىِلِه  في َنٍغ
َ
ٌَ  بنَّ  ٢ وَن  الّىاِؽ  َبٗ غجض  ًَ  ًِ

 ألاػِمَىِت  في ؤلاًماِن  َٖ

دَبٗىَن  ألازحَرِة،   ؤعواًخا وٍَ
ً
ت

َ
ل ِ
ّ
ٗالَُم  ُمًل

َ
، وح

ً
ت َُّ ُُاِه

َ
ابحَن  ُمغاِثحَن  ِل٣ىِم  ق

ّ
ظ

َ
٦ 

خىَ 
َ
ذ، َيماِثُغُهم ثا٦

َ
جَهْىن  ٞماج ًَ  ًِ

واِط  َٖ ًْ  الؼَّ َٖ ِٕ  و ًَ  ؤهىا َمِت  ِم ِٗ  ألَا

ها َ٣
َ
ل
َ
ها هللا ز

َ
دىاَول َُ دَمَضهُ  ل حها وٍَ

َ
ًَ  ٖل ظً

ّ
َغٞىا آمىىا ال َٖ  1) .الَخ٤َ  و

 (.3-1: 4 جُمىزاوؽ

ض ٞال ٌ ؤن ال٣ضؽ الغوح ًٍغ  ًجب ل٨ً. الٗاَُٟت َا٢اجه ؤو الجؿض هٞغ

ب ٌؿعى لكُُانا ؤن هيسخى ال ؤن ٖلُىا  بهه وزّحر؛ َُب شخيء ٧ل لخسٍغ

خ٣ىو الخ٤ّ، ٖى٤ ًلىي  ٦ظاب  في والؾُما إلزضاٖىا، ٞغنت ؤًت صاثما ٍو

 .اإلاجا٫ هظا

 صاثما ل٨جها الغوح، بىاؾُت هللا الى جىجظب الىٟـ ؤن البُان، ًٖ ٚجي

 الجؿض وؤمىع . الجؿض بىاؾُت ماصي ؤو َبُعي هى بما مغجبُت ج٩ىن 

جب الغوح، م٘ ٖضاء في لِؿذ دخ٣غ ال ؤن ٍو
ُ
 الخ٣ُ٣ي الٗضو ل٨ً. ؤبضا ج

 الىٟـ ًداعب ؤن مؿخمغة وبهٟت ظاهضا ًداو٫  الظي الكُُان، هى

ت ٟهلها البكٍغ  عوح - الخُاة في ظؼء ٧ل ؤن هي هللا ٞةعاصة. حٗالى هللا ًٖ ٍو

 زضمخه، ألظل ؾلُاهه جدذ هًٗها - وظؿض وهٟـ
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لُخم ٞةطا
َ
ِغبُخم، ؤو ؤ٧

َ
لَّ  ٞاَٖملىا ِملُخم،َٖ  َمهما ؤو ق

ُ
جِض  شخيٍء  ٧

َ
 1) .هللاِ  إلِا

 (.31: 10 ٧ىعهشىؽ

ي اإلاجا٫ في ًىظض ال  الى باإلياٞت. طاجه خض في زُإ شخيء ؤي واللظة الخسخّ

ي ازخباع هى الىىم ؤو اإلاصخي ؾىاء هٟٗله، شخيء ٧ل ٞةن طل٪،  بضعظت خسخّ

حن ول٩ىهىا ول٨ً،. ما  خُىاهاث، مجغص ولؿىا هللا، نىعة ٖلى مهىٖى

 .طل٪ مً ؤ٦ثر هى مىا ٞاإلاُلىب

 ألامغ باصت في ٌٗتريهما الظي الٟغح ٞةن الخب، في ازىان ٣ً٘ ٖىضما

ؿم٘ آلازغ، ُٖجي بلى ؤخضهما ُٞىٓغ: ألاخاؾِـ نُٗض ٖلى ٩ًىن   َو

 ؤو آلازغ ًض إلاـ في بهجت ًجضان و٦الهما ًخ٩لم، وهى آلازغ نىث ؤخضهما

ب. آلازغ مً ؤخضهما ا٢تراب صٝء في ختى  هى ما بلى ٌِٗكاهه ما ًظهب ٗاَو

 بضاًخه ٞةن طل٪ وم٘ ل٨ىه اإلاكاٖغ، ؤو الؿم٘ ؤو الىٓغ مجغص مً ؤبٗض

 .ألاخاؾِـ نُٗض ٖلى ج٩ىن 

 اإلاؿخىي، هظا ٖىض ًٓل ؤن ؤبضا له ًجىػ  ال البكغي  الخب ؤن ٖلى

يبػي  جهبذ ٖىضما ألهه. طل٪ مً ٦شحرا ؤٖم٤ هى ما الى ًظهب ؤن له ٍو

 هىضٞ٘ وجغاها وو٢خُا، ٖابغا ًبضو شخيء ٧ل ٞةن طاتها، خض في ٚاًت اللظة

ض ججاعب في طواجىا إلقبإ للؿعي  :ؤلاهجُل ًدظعها ٦ما مخٗت، وؤ٦ثر ؤٍػ

م ٞإ٢ى٫ُ 
ُ
ّبِ  في وؤقَهُض  ل٨

ؿحروا ال ؤْن  الغَّ
َ
  آلاَن  َبَٗض  ح

َ
حَن  ِؾحَرة ِ

ُّ ي
َ
ًَ  الَىز ظً

ّ
 ال

غوَن  ِ
ّ
٨ٟ ًُ ،

ً
ال َِ الِم  في وُهْم  با

َ
ؿاَوةِ  هِلِهموَظ  َبهاِثِغِهم ْ

َ
لىِبِهم و٢

ُ
َغباءُ  ٢

ُ
ٚ 

 ًْ ا. هللاِ  َخُاةِ  َٖ ضوا ٞلمَّ لَّ  ٣َٞ
ُ
٧  ٍ

ـّ مىا ِخ
َ
ؿل

َ
جىِع، بلى اؾد ُٟ َمؿىا ال

َ
 ٞاوٛ

ّلِ  في
ُ
ؿ٤ٍ  ٧ كَبٗىَن  وال ِٞ  (.19-17: 4 ؤٞؿـ. )ٌَ

ىضما ان ٞةهىا ؤخاؾِؿىا، حؿمُم في ظهىصها هبظ٫ ٖو  وهسّغب هجه٪ ما ؾٖغ

تا الُا٢ت اؾخالم ٖلى م٣ضعجىا  ٖلى ٢ضعجىا ؤًًا وؾى٣ٟض. للخُاة لًغوٍع

ه، عظل ؤزبروي و٢ض. ؾامُت عوخُت ججغبت ؤًت جظّو١   مىظ متزوط وهى ؤٖٞغ

 :٢ا٫ ٖاما، 30 مً ؤ٦ثر
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 مالبؿا جغجضي ؤن ألامغ باصت في مجها ؤعصث ػوظتي، مً جؼوظذ ٖىضما

ت ؤه٣ُت  خُض ظُب، اإلاُجي" مىيت" اهدكاع ؤًام في طل٪ و٧ان. ومٍٛغ

 ؾببها التي ألاطًت خُىظا٥ ؤصع٥ ولم. ُٞه عاجٗت جبضو هٓغي  في ٧اهذ

 ومً بالخ٣ُ٣ت ٨ٞىذ. شسهُا ولي الغظا٫ مً ولٛحرها لها هظا، مى٢ٟي

 اإلاؿُذ ٌؿٕى الغب ؤصانها التي الكهىاهُت الىٓغة ؤشج٘ هظا ٖملي زال٫

 الخ٣ت، ٞترة بٗض بال ػوظتي وال ؤها ال هظا هضع٥ ولم. ٢اَ٘ بك٩ل

 الجؿضي، الساعجي اإلآهغ ٖلى اإلاٍغٌ الدكضًض مً ثظٖىض ٞخدّغعها

ض الى وجُلٗىا  .ألانُلت الٗال٢اث مً اإلاٍؼ

ً ه٩ىن  لً  وؿلم لم ما ملئها ب٩ل الضهُا هظه ؤمىع  وِٗل ؤن ٖلى ٢اصٍع

 ٦شحرة ؤمشلت عؤًذ ل٣ض. هلل بى٢اع وهسًٗها خىاؾىا، طل٪ في بما ؤهٟؿىا،

 خُاتهم ج٩ىن  خىاؾهم بمخإ في اهخمامهم ًغ٦ؼون الظًً الىاؽ ؤن ٠ُ٦

ُغ  ُٞىا، خىاؾىا جخد٨م ٞٗىضما. هضٝ وبال ضخلت خضمَّ
َ
 وههاب هٟؿُا ه

ـ عئٍت ًم٨ىىا هللا، م٘ ول٨ىىا. والالخباؽ بالخحرة  في ؤبضي هى ما وجلم 

 ؤنُل هى إلاا لل٣لب اقدُا١ ؤٖم٤ بقبإ ٌؿٗىا وبًٟله. ألاخاؾِـ

 .وصاثم

 

 ضضهػاضجظدغظػاضظاحغظػظدضمػرظدطا

 .ظططظػتصبحػسإظؼا

 ؤما ٚامًا؛ ؾّغا جّٓل  هللا، ٖىض مً هبت ب٩ىنها وألاخاؾِـ، اللظاث بن

 الجيـ مجا٫ ٖلى باألزو ًىُب٤ وهظا. وجدىجـ ؾّغٍتها ٞخ٣ٟض هللا بضون 

 ٧ل ًسٟحها والتي البالٛت، خغمخه له الجيؿُت بالخُاة ًخٗل٤ ما ٩ٞل. بغمخه

ً ًٖ مىا واخض ت بهىعة آلازٍغ ٍؼ  وهى بوؿان، ٧ل ؾغ هى لجيـا بن. ٍٚغ

ٗبر لئلوؿان الضازلي ال٨ُان ٖلى ًازغ شخيء  ؤي ٦ك٠ وبن. ؤًًا ٖىه َو

 شسصخي، هى وما الٟغص خغمت ًٖ الى٣اب ٨ًك٠ بهما اإلاجا٫ هظا في شخيء

ٟسر ٤ ٍو  ان هغي  هىا مً. ؤلاوؿان ؾغ في للخضزل آزغ شسو ؤمام الٍُغ

م - الجيـ مىيٕى  ٩ًىن  ؤًًا ٞةهه - لٗٓمىا ؤلالهُت الُٗاًا بخضي ؤهه ٚع
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ا ً ؾغها ه٨ك٠ ؤن مً وؿخخي ٞىدً. والُٗب للٗاع مىيٖى  وهىا٥. لآلزٍغ

 ٖلما ألنهما حٗالى هللا ؤمام ٖغيهما مً وخىاء آصم اؾخخى ٞمشلما: لهظا ؾبب

 بُبُٗخه ٌٗلم ُٞىا واخض ٧ل ٦ظل٪، ٞىدً السُُئت، في ؾ٣ُا ٢ض ؤنهما

تراٝ بن. الساَئت  ٦ما ؾلُم ٚحر ٣ٖلي ايُغاب زلل ًٖ ٌٗبر ال بهظا الٖا

م ً ًٖؼ ؼي  الغصّ  هى بل. الىٟـ ٖلماء مً ٦شحًر  هى ما وؿتر ل٩ي الٍٛغ

 الى شسو ٧ل ٣ًىص ؤن ًجب اٖتراٝ وهى هللا، ٢بل مً ومىهىب م٣ضؽ

 .الخىبت

 لغباٍ وججؿُضا حٗبحرا ٩ًىن  ؤن هى الجيسخي الاجداص مً اإلا٣هض بن

 الى شسو مً ٧امل حؿلُم ؤؾمى ًمشل بهه. ًىٟهم ال الظي الضاثم الخب

 وخغمت ٖؼة ألاؾغاع أل٦ثر اإلاخباص٫ ال٨ك٠ ٖلى ٌكخمل ألهه آزغ، شسو

٪ ٧ل ظاهب مً ه ٧ان مهما ظيسخي وكاٍ بإي الاهسغاٍ ؤما. قٍغ  بضون  هٖى

. الخغمت لخل٪ واهتها٧ا وهجاؾت جضهِؿا ُٞٗخبر الؼواط بغباٍ الاجداص

 م٘ ختى الؼواط، ٢بل" ؿُتالجي بالخجغبت" السانت الكاجٗت واإلاماعؾت

٪ ٓاٖت، هىال ؤ٢ل لِؿذ مىه، الؼواط الصسو ٖؼم ٢ض قٍغ  وبةم٩انها ٞو

 عظل ؤي بحن الخغمت بغ٢٘ بػالت ًد٤ّ  ٞال. بكضة اإلاؿخ٣بلي الؼواط جضمحر

 :الؼواط بَاع في وال٨ىِؿت هللا بغ٦ت بضون  وامغؤة

 ًِ
ُ
٨ َُ واُط  ِل ًما الؼَّ غَّ

َ
ىَض  ُم٨ ِٖ  ِ٘   الّىاِؽ، ظمُ

ُ
٨ َُ غاُف  ًْ ول ِت  ِٞ َُّ وِظ  َاِهًغا، الؼَّ

ًُ  هللاَ  ألنَّ  ضً َُ ًَ  َؾ   الٟاِظٍغ
َ
هاة  (.4: 13 ٖبراهُحن. )والؼ 

 الجيؿُت الخغمت مىيٕى وي٘ ًيبػي ٞةهه الؼواط، بَاع يمً ختى ول٨ً

ض بطا اإلاؿُذ، الؿُض ؾلُان جدذ ٧له  بن زم. َُبت زماعا ًشمغ ؤن له ؤٍع

 باعة الجؿض ٩ًىن  الظي والؼواط ؿُذ،اإلا مغ٦ؼه الظي الؼواط بحن الخىا٢ٌ

ا جغ٦حزه،  في الغؾى٫  بىلـ ال٣ضٌـ ٢بل مً وظه ؤًٞل ٖلى مىنٞى

 :٣ًى٫  ٚالَُت، ؤهل الى عؾالخه

ا   ِٞهيَ  الَجَؿِض  ؤٖما٫ُ  وؤمَّ
 
  الّؼِوى: ْاِهَغة

ُ
ٖاَعة   والٟجىُع  والضَّ

ُ
باَصة ِٖ  ألاوزاِن  و

خُغ    والّسِ
ُ
ضاَوة َٗ ٣ا١ُ  وال ِ

ّ
  والك

ُ
حَرة

َ
ُب وال والٛ ًَ َ

ؽ   ٛ  والِسهامُ  والضَّ
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ُب  دؼ  ٨ُغ  والخَؿُض  والخَّ   والّؿِ
ُ
غبضة َٗ ُه٨ُم . ؤقَبهُ  وما وال هّبِ

ُ
 ٦ما آلاَن، وؤ

ْهُخ٨ُم  بَّ
َ
ًْ  ه بُل، ِم

َ
ًَ  ؤنَّ  ٢ ظً

ّ
َٗملىَن  ال ما٫َ  هِظهِ  ٌَ ِغزىَن  ال ألٖا . هللاِ  َمل٩ىَث  ًَ

ا وِح  زَمُغ  ؤمَّ   ٞهَى  الغ 
ُ
ت دبَّ

َ
َغُح  اإلا

َ
المُ  والٟ بُر وا والؿَّ   لهَّ

ُ
٠ُ

 
الُح  والل  والهَّ

،
ُ
ت

َ
  وألاماه

ُ
ت َٖ   والَىصا

ُ
ٟاٝ َٗ ًْ  وما. وال ٍت  ِم َٗ َغ

َ
ًْ  جىهى ق . ألاقُاِء  هِظهِ  َٖ

 ًَ ظً
ّ
َٕ  ِللَمؿُِذ  ُهم وال ؿى بىا ٌَ

َ
ّلِ  َظَؿَضُهم نل

ُ
ًْ  ُِٞه  ما ِب٩  ؤهىاءٍ  ِم

هىاٍث 
َ

 (.24-19: 5 ٚالَُت. )وق

 في والكغاهت الجهم لىا ٦ىٓغتهم الجيؿُت الكهىة الى ًىٓغون الظًً بن

 ٞٗىضما. الجيسخي اإلاجا٫ في ال٩امىت اإلاخمحزة ألاهمُت ًٟهمىن  ال ألا٧ل، مجا٫

غاءاث وؿدؿلم ٣ت هدىجـ ٞإهىا الجيؿُت، والىجاؾت الكهىة إٚل  بٍُغ

  جسخل٠
ً
م البًُ، قغاهت حؿببه ٖما جماما  ٢ض الكغاهت هظه ؤن مً بالٚغ

 في ججغخاهىا الجيؿُت ؾتوالىجا ٞالكهىة. ؤًًا بىلـ الغؾى٫  ؤصانها

 ٩ٞلما. والهمُم اللب في ال٣لب تهاظمان بنهما. وال٨ُان ال٣لب نمُم

ؿت و٢ٗىا ظيؿُت، هجاؾت في ؾ٣ُىا ؿض الكُُاوي للكغ َٞغ  ٦ُاهىا ٞو

 .واهخضاء ههىخت بخىبت بال ٖىضثظ هخدغع  ؤن ًم٨ىىا وال. ٧له

 

 اضتزٌطتػضغسػعوػاضظجادظػرصس

٠ لِـ هى الجيؿُت لكهىاهُتوا الجيؿُت الىجاؾت ه٣ٌُ ؤن
 
 ج٩ل

ذ ؤو اإلاٍٟغ والاؾخٟٗاٝ الخكمت  ٞما. ال٩اطبت الخ٣ىي  ؤو السل٣ي التزم 

 !ألامىع  هظه مً لىا ٌؿٕى الغب جدظًغ ؤقض

م الىٍُل 
ُ
مي ًا ل٨ ِ

ّ
ل َٗ ِٗت  ُم َغ ىَن  الكَّ ُّ ّغَؿ غائوَن  والَٟ

ُ
غوَن  اإلا ّهِ

َ
ُ

ُ
 ْاِهَغ  ج

، ال٨إِؽ  ًِ خ
ُِه  خَهلُخم ِبما ُممخِلـئ   وباَُجُهما والصَّ

َ
هِب  ٖل ِ٘  بالجَّ َم

َ
ها. والُ  ؤي 

ّغَِسخي  
مى الَٟ ْغ  ألٖا ّهِ

َ
َ  

ً
ال ًَ  ؤوَّ هحَر  الِىٖاِء، باَ َُ اِهُغ  ٞ

َّ
هُ  الٓ

َ
. َاهًغا ِمشل

م الىٍُل 
ُ
مي ًا ل٨ ِ

ّ
ل َٗ ِٗت  ُم َغ ىَن  الكَّ ُّ ّغَؿ غائوَن  والَٟ

ُ
 ٧ال٣ُبىعِ  ؤهُخم اإلا

ِت، ًَّ َُ ُجها ظمُّل  ْاهُغها اإلابـ َِ ٓاِم  لئ  ُممخَ  وبا ِٗ ّلِ  اإلاىحى ب
ُ
 وؤهُخم. ٞؿاٍص  وب٩

َٓهغوَن  ٦ظِلَ٪،
َ
م نالخحَن  ِللّىاِؽ  ج

ُ
ُى٨ َِ هُ  وبا

 
ل
ُ
غ   ِعٍاء   ٧

َ
-25: 23 متى. )وق

28) 
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٣ى٫ . وخّغا ناص٢ا ؤخاؾِؿىا به جخلظط بما ٞغخىا ٩ًىن  ؤن الًغوعي  مً  ٍو

اء ٖالم ايُاث الٟحًز  بن: "Pascal باؾ٩ا٫ الٟغوسخي والُٟلؿىٝ والٍغ

ض مً ٖىض ؤ٢ىي  هجضها الٗك٤ كاٖغم غ ًٍغ
 
٨بذ ٞٗىضما". لها الّخى٨

ُ
 ج

 ٌُٞ مً الىاب٘ بالخإصًب ولِـ السل٣ي باإل٦غاه الجيؿُت الكهىاهُت

٘ ال٨ظب مً ظضًضة ُؾبال ججض ؤن بال لها ٞما ال٣لب،  والاهدغاٝ، والخ٣ى 

 طل٪ ؤلاهجُل:لىا ٦ما ًبحن 

، ال" ـْ لَم
َ
١ْ  ال ج

ُ
ظ

َ
مِؿْ٪  ال هظا، ج

ُ
ها وِهيَ  ،"طا٥َ  ج

 
ل
ُ
ؼو٫ُ  ؤقُاءُ  ٧

َ
 ج

ْم، باالؾِخٗما٫ِ؟ َٗ ٗالُُم  ؤخ٩ام   ِهيَ  و
َ
، وح

 
ت ِغٍَّ

َ
ىاِهُغ  لها بك

َ
 إلِاا الِخ٨َمِت  ْ

ًْ  ٞحها باَصةٍ  ِم ٍت  ِٖ ِ٘  زانَّ ىاُي
َ
هغٍ  وج

َ
ًْ  ِللَجَؿِض، و٢   ال ول٨ِ

َ
 في لها ٢َُِمت

 ِِ  (.23-21: 2 ٧ىلىسخي) الَجَؿِض  ؤهىاِء  َيب

 ٖلى ألاوالص جيكئت نٗىبت جؼصاص الُٗب، ٌٗٝغ ال الظي ضالٟاؾ ػماهىا في

 ؤن ٖلُىا ًخدخم لظل٪،. زل٣ه ما ول٩ل حٗالى ؾبداهه هلل الخـ بالٜ جى٢حر

٣ت ؤوالصها لخيكئت ٢بل طي مً ؤ٦ثر وؾٗىا في ما هبظ٫  ججٗلهم التي بالٍُغ

 جؼوظىا ؾىاء - والى٣اء الُهغ بدُاة ملتزمحن ووؿاء عظاال لُهحروا ًىمىن 

 .ًتزوظىا لم ؤو ٦بالٛحن

جب  ًٖ اخترام ؤو و٢اع بضون  ؤوالصها ًخدضر ال ؤن ٖلى هدغم ؤن ٍو

 وهدخاط. اإلاىيٕى ججىب ًم٨ىىا ال هٟؿه الى٢ذ في ل٨ىىا. الجيؿُت ألامىع 

 حٗلُمهم ٖلُىا ُٞيبػي. ؤوالصها لضي والاخترام الى٢اع عوح جىمُت بلى باألخغي 

٣ا الجيـ و٢ضاؾت مٛؼي  ٞهم ٖلى  ٖلى بكضة وهغ٦ؼ ؤلالهي، ترجِبلل ٞو

حر َاهغة ؤظؿاصهم خٟٔ ؤهمُت  وهى وخُض هضٝ ؤظل مً صوؿت، ٚو

 بإن - آلاباء هدً هخٗلمه ما مشل - ؤلاخؿاؽ ًخٗلمىا ؤن ُٞجب. الؼواط

 الترجِب بدؿب وم٣ضؽ َاهغ ػواط في بال ؤبٗاصه ظمُ٘ جخد٤٣ ال الجيـ

ىضثظ ؤلالهي،  .مخٗت ؤٖٓم ٌُٗي ٖو

 اجداص ؤوال،: ٧امال اجداصا قاّبحن ػوظحن ؤي ًسخبر ماٖىض هللا ًٟغح

ىضما. الجؿض زم الىٟـ زم ال٣لب زم الغوح ٘ ٖو  الى٣اب واإلاغؤة الغظل ًٞغ

 الىخضة ْل وفي مٗه، ٖال٢ت وفي حٗالى، هللا ؤمام و٢اع في الجيـ ًٖ
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خٗحن. هللا ًمجض اجداصهما ٞةن مىه، اإلاىهىبت  ٌؿُٗا ؤن ػوظحن ٧ل ٖلى ٍو

ُهم ال٣ُلىِب، أله٣ُاِء  هىًِئا" ألهه الى٢اع هظا بلى كاِهضوَن  ألنَّ  (.8: 5 متى" )هللاَ  ٌُ
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 الٟهل الؿاب٘

 

 

 

 اضػضبػأظػغاء
 

 

ُهم ال٣ُلىِب، أله٣ُاِء  هىًِئا كاِهضوَن  ألنَّ  هِظهِ .... هللاَ  ٌُ

ها لىا، هللاُ  وَهَبها الُىٖىصُ  ، ؤي 
ُ
ْغ  ؤلازىة ّهِ

َ
َؿىا ٞلُىُ ُٟ  ؤه

 ًْ ّلِ  ِم
ُ
ـُ ًُ  ما ٧ ِ

ّ
وَح، الَجَؿَض  ضو  بلى ؾاٖحَن  والغ 

ضاَؾِت  ِت  ال٣َ
َ
ِت  في ال٩اِمل

َ
 هللاِ  َمساٞ

 1: 7 ٧ىعهشىؽ 2 َو  8: 5 متى

 

 

 والهىحي ُٞلؿىٝ) Søren Kierkegaard ٦حر٦ٛاعص ؾىعًٍ 

. واخضا ؤمغا الصسو ٌكاء ؤن ٌٗجي ال٣لب ه٣اء ؤن( ٦بحر صهماع٧ي

 الِٗل ؤما. وبعاصجه ٗالىح ؾبداهه هللا هى الىخُض ألامغ وهظا

 هي ٞما. الالخئام في لها ؤمل وال مى٣ؿمت ٢لىبىا ٞخٓل هللا، ًٖ بُٗضا

 ٞهي الجيسخي اإلاجا٫ وفي. هللا ًٖ الاهٟها٫ بنها بطن؟ الجيؿُت الىجاؾت

٣ت بإًت ٌؿخسضم ٖىضما ًدضر الظي ألامغ الجيـ، اؾخسضام بؾاءة  ٍَغ

 .هللا ًدغمها

 مسخها ٌؿٗىا وال. الساعط مً ؤبضا ىاجىجؿ ال الجيؿُت الىجاؾت بن

 مً جىُل٤ ٞهي مسُلخىا، في ٩ًىن  ٞخإنلها. وكاء و٢خما ؾُدُا وبػالتها

 :اإلاؿُذ ٌؿٕى ٢ا٫ ٦ما ال٣غخت، مشل صازلىا

َهمىَن؟ ال آلاَن  ختى ؤؤهُخم: "ٞإظاَب  ْٟ ِٗغٞىَن  ؤال جَ
َ
ُل  ما ؤنَّ  ح

ُ
ضز  ٞمَ  ًَ

ِز٫ُ  ؤلاوؿاِن 
ْ
ج ، بلى ًَ ِٝ سُغُط  ما وؤّما الجَؿِض؟ زاعِط  بلى وِمىهُ  الجى ًَ  ًَ  ِم

 يقول
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ِم، َٟ ًَ  ال سُغُط، ال٣لِب  ِٞم ـُ  وهَى  ًَ ىّجِ ًَ  ألنَّ . ؤلاوؿاَن  ًُ سُغُط  ال٣َلِب  ِم
َ
 ج

  ألا٩ٞاُع 
ُ
ّغٍغة ِ

ّ
خُل : الك َ

وى ال٣ ؿ٤ُ  والّؼِ ِٟ   وال
ُ
ت

َ
غ٢   والؿَّ

ُ
هاَصة

َ
وعِ  وق  الؼ 

،
ُ
مُمت ـُ  التي وهيَ  والىَّ َىّجِ

ُ
 ٞال َمٛؿىلٍت، ٚحرِ  ٍض بإً ألا٧ُل  ؤّما. ؤلاوؿاَن  ج

ـُ  ىّجِ  (.20-16: 15 متى." )ؤلاوؿاَن  ًُ

حر الُٟٟٗت  الُاهغة ٚحر الىٟـ بن  ٞهي: ؤبضا حكٟى وال ؤبضا حكب٘ الٚو

ض صاثما ض حكخهي جٓل طل٪ بٗض وختى لىٟؿها، ما شخيء ؾغ٢ت جٍغ . اإلاٍؼ

 وؤزحرا الخُاة، جماؾ٪ وجدُم الًمحر، وجٟؿض الىٟـ جلُش والىجاؾت

 .الغوحي اإلاىث الى ج٣ىص

 

 غتحررػوالػغذبعػالػاضطغغفػزغرػاضػضب

 قُُاهُت ل٣ىي  الباب ٞخدىا هٟىؾىا، ًمـ ؤن الضوـ للجيـ ؾمدىا ٧لما

 ٖلى ولِـ خُاجىا، في اإلاجاالث ظمُ٘ ٖلى ؾُُغتها بؿِ ٖلى ال٣ضعة لها

 جٟا٢م مشل مسخلٟت؛ ؤق٩اال اجساط للىجاؾت ُٞم٨ً. ٣ِٞ الجيسخي اإلاجا٫

ايت مً مسخلٟت إؤهى  في الهُام ت الٍغ  بهُئت ج٩ىن  و٢ض ٦ةله؛ وظٗلها اإلادتٞر

 الىاؽ ٖلى حؿلِ ؤو هُبت ٖلى الخهى٫  بلى اإلاخُلٗت اإلالتهبت الخمى

ً  لٗكىا اإلاؿُذ الؿُض ٖضا آزغ شخيء ؤي وؾّحرها ٖلُىا ؾُُغ ٞلى. آلازٍغ

 .ظيؿُت هجاؾت في

 صإلاجغ  آزغ شسو اؾخسضام جخًمً الجيسخي اإلاجا٫ في الىجاؾت بن

ؼة بقبإ  صون  الجيؿُت الخغمت مىا٠٢ في الىاؽ ًضزل خُشما ٞجراها. الٍٛغ

ً هُت ؤًت  .صاثم عباٍ لخ٩ٍى

 ظيسخي ظمإ في شسو ًخىعٍ ٖىضما هي الىجاؾت ؤق٩ا٫ ؤبك٘ ومً

 ٦هظا شسها ٞةن. اإلاا٫ ٖلى الخهى٫  ؤظل مً( آزغ ظيسخي ٖمل ؤي ؤو)

 :الغؾى٫  بىلـ ل٣ضٌـا ًهٟها ٦ما ،"الٗاهغة ؤو الٗاهغ م٘ واخضا ًهحر"

م ؤمْ 
ُ
٨ ِٗغٞىَن  ال بهَّ

َ
ًِ  ؤنَّ  ح دَض  ا َم اها ناَع  ػاهٍُت  مغؤةٍ  با جَّ ًَّ  واِخًضا ظَؿًضا وب

٣ى٫ُ  ٞال٨ِخاُب  هحُر  ًَ  .(16: 6 ٧ىعهشىؽ 1) .واِخًضا ظَؿًضا الازىاِن  ًَ
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 شخيء، مجغص بهه ٖلى آزغ، بكغي  ٧اثً ظؿض ٌؿخسضم ألهه هى والؿبب

مت ٣ًتٝر ٞةهه هظه وبٟٗلخه. ظاثال إلعياء وؾُلت ومجغص  بد٤ّ  ظٍغ

 الّؼاوي ول٨ًِ" ، ٦ما ٣ًى٫ ؤلاهجُل،ؤًًا هٟؿه بد٤ّ  بل آلازغ، الصسو

ظِهُب   ":َظَؿِضهِ  بلى ًُ

ِٗغٞىَن  ؤما
َ
م ؤنَّ  ح

ُ
ؿُِذ  ؤًٖاءُ  هيَ  ؤظؿاَص٦

َ
  َٞهْل  اإلا

ُ
ظ

ُ
ؿُِذ  ؤًٖاءَ  آز

َ
 اإلا

ُل  َٗ ٍت  مغؤةٍ  ا ؤًٖاءَ  ِمجها وؤظ َُ م ؤمْ  ؤبًضا ال، ػاِهـ
ُ
٨ ِٗغٞىَن  ال بهَّ

َ
ًِ  ؤنَّ  ح دَض  ا َم  جَّ

اها ناَع  ػاهٍُت  مغؤةٍ  با ًَّ ٣ى٫ُ  ٞال٨ِخاُب  واِخًضا ظَؿًضا وب هحُر  ًَ  الازىاِن  ًَ

ًْ . واِخًضا ظَؿًضا ًِ  ول٨ِ َدَض  ا َم ّبِ  جَّ
اهُ  ناَع  بالغَّ ًَّ ًَ  هُغبىا ا. واِخًضا ُعوًخا وب  ِم

وى، ل   الّؼِ
ُ
ٍت  ٩ٞ

َ
ُُئ

َ
حُر  ز

َ
غج٨ِبُ  هِظهِ  ٚ   هيَ  ؤلاوؿاُن  هاًَ

 
ًْ  زاِعَظت . َظَؿِضهِ  َٖ

ظِهُب  الّؼاوي ول٨ًِ ِٗغٞىَن  ؤال. َظَؿِضهِ  بلى ًُ
َ
م ؤنَّ  ح

ُ
ُل  ِهيَ  ؤظؿاَص٦

َ
 َه٩ُ

وِح  م الظي ال٣ُُضِؽ  الغ 
ُ
٨ُٞ  

ً
ًَ  ِهَبت ما هللاِ  ِم

َ
م، ؤهُخم ٞ

ُ
ِؿ٨ ُٟ  هَى . هللِ َبْل  أله

م ا
ُ
را٦

َ
َ٘  قت

َ
ًَ  وَصٞ م

َّ
ضوا. الش ا هللاَ  َٞمّجِ

ً
: 6 ٧ىعهشىؽ1. )ؤظؿاِص٦م في بط

15-20.) 

. هللا ًٖ مىٟهل ظيـ هى لظاجه اإلاؿتهضٝ الجيـ ٩ًىن  الؼواط، في وختى

 von هُلضابغاهض ٞىن  ال٩ازىل٨ُُت الجامُٗت الٟلؿٟت ؤؾخاطة ٦خبذ و٦ما

Hildebrand الكلل الى جاصي ؾامت خالوة ٩ًىن  الخالت هظه في الجيـ ؤن 

 .والهال٥

 مًاص بإن جهىعها لى ٞاصخا زُإ ج٨بؾجر  ؤزغي، هاخُت مً ل٨ً

 اوٗضام ٞةن والىا٢٘، الخ٣ُ٣ت وفي. الجيؿُت اإلاكاٖغ ُٚاب هى الٟدكاء

ُىا  ًٟخ٣غ ٞمً. للٟٗت والى٣اوة زهبت ؤعيا بالًغوعة ٩ًىن  ال الجيسخي ٖو

 ًى٣هه ٞهى: ٧امال بوؿاها لِـ الخ٣ُ٣ت في هى للجيـ اإلاغه٠ الكٗىع  الى

اثال في لِـ قِئا( ًى٣هها ؤو)  ٞدؿب الضازلُت وجغ٦ُبخه الُبُُٗت خهٞغ

 .للصسو ال٨لي لل٨ُان مخمحزا وق٨ال لىها ٌُُٗه ما في ؤًًا بل

ت الى ٌؿٗىن  الظًً بن ّٟ
ِٗ  وب٩ل بنهم،. الجيـ ًدخ٣غون ال والى٣اوة ال

اء مٓاهغ ومً اإلاٍٟغ الاؾخٟٗاٝ مً السىٝ مً مخدغعًٍ بؿاَت،  الٍغ

داٞٓىن  الجيـ، لؿّغ  الى٢اع ؤبضا ٣ًٟضون  ال بنهم ٚحر. اإلا٣ؼػة  ٖلى ٍو
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ه وال مىه مؿاٞت
َ
ُاوه

َ
ُ  ؤعيه الى للضزى٫  الغب ًضٖىهم ؤن بلى بغظلهم ًَ

 .الؼواط بىاؾُت

 الجيؿُت؛ اإلاكاٖغ ٦بذ لِـ هى ٞالخّل  اإلاتزوظحن، ٚحر وللمؿُدُحن

مىا بطا بال الُهاعة ٖلى ًدهلىا لً ٞهم
ّ
. اإلاؿُذ للؿُض ٧لُا ؤهٟؿهم ؾل

٨حن ؤخض مًًإج الؼواط ٟٞي  إلاىيٕى الشمُىت ال٣ضؾُت ٖلى آلازغ الكٍغ

 مً ظاءث وٗمت لِؿذ الٗم٤ُ، بمٗىاها الىٗمت، هظه ؤن ٚحر. الجيـ

 الظي حٗالى ؾبداهه هللا وٗمت بل آلازغ بلى ؤخضهما ًىهبها هما ًٞلهما

ىاء للخجغبت اؾدؿلمىا ٩ٞلما طل٪، وم٘. ظيؿُت ٩٦اثىاث زل٣ىا  - وؤلٚا

 الجيـ زل٤ الظي هللا، بد٤ّ  ؤزُإها – ؤ٩ٞاعها في مجغص ٧اهذ وبن ختى

 .الؼواط ٢ضؾُت وهى الا م٣هضه لخد٤ُ٣ لضًىا

 وويىخا عوخُا اوسجاما بوؿان ٧ل ٢لب ٖلى ًىٗم ؤن هللا ٌكاء

 ٦ما ًىنِىا ؤلاهجُل: الُهاعة، ج٨مً ٞهىا٥. ٢اَٗا

ِربىا ا
َ
ًَ  ٢ت ِرَب  هللاِ  ِم

َ
٣ت َُ م ل

ُ
م، ِٚؿلىا ا. ِمى٨

ُ
٨ ًَ ئىَن، هاؤي   ؤًِض َِ غ السا ّهِ

َ
 َو

لَبَ٪ 
َ
لَّ  ًا ٢

ُ
ِؿِم  ٧ يِ  ُمى٣َ

ْ
ؤ  (.8: 4 ٣ٌٗىب) .الغَّ

 وماؾـ الهىحي ٖالمت وهى) Eberhard Arnold آعهىلض اًبرهاعص ٨ًخب و٦ما

 ،(اإلاكتر٦ت اإلاؿُدُت للخُاة Bruderhof اإلاؿُدُت بغوصعهىٝ خغ٦ت

 :٣ُٞى٫ 

٣ه في واضر ٚحر ال٣لب ٧ان بطا  مى٣ؿم وؤًًا غألام ٖلُه وملخبـ ٍَغ

حر –  ومترهال، يُٟٗا ٞؿ٩ُىن  - ٌؿٕى الغب ًىنٟه ٦ما" بؿُِ" ٚو

اظؼا و٦ؿىال  ؤو مهمت، ٢غاعاث اجساط ؤو حٗالى، هللا بعاصة ٢بى٫  ًٖ ٖو

 ٧ل ٖلى الٗٓمى ألاهمُت ٌؿٕى ٖل٤ الؿبب ٞلهظا. ٢ضًغ بٗمل ال٣ُام

 ه٣اء بن. والخؿم والخٗايض والىثام والبؿاَت ال٣لب وخضاهُت مً

 ج٠ًٗ التي الكهىاث ٖلى جخٛلب والتي مُل٣ت، هؼاهت بال هى ما ال٣لب

مت هى ال٣لب ًدخاظه ما ٞةن. وج٣ؿم ت ٍٖؼ  ل٩ُىن  الاججاه، ؤخاصًت ٢ٍى

ا زابخا وشجاٖا، واز٣ا ومؿخ٣ُما، ناص٢ا مخٟخدا،  12.و٢ٍى
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 اضتواضعػعوػاضطغافػطغتاح

باث في اإلاؿُذ ٌؿٕى باع٥  ألاه٣ُاء الجبل، ٖلى اإلاىٖٓت في ،(التهاوي) الخٍُى

كاهضون  ألاعى ًغزىن  ؾٝى ؤنهم و٢ا٫ والىصٖاء؛  الى٣اء بن. هللا َو

 ؤلاوؿان حؿلُم خهُلت ٧لخاهما ألن ألازغي، بلى بخضاهما جيخمي والىصاٖت

 ٖلى هدهل ال ل٨ىىا. ٖلُه ًخى٢ٟان الخ٣ُ٣ت في بنهما. هلل ٧لُا هٟؿه

 عوخُا نغاٖا ههإع ؤن ٖلُىا ًجب بل بالىالصة؛ والىصاٖت الى٣اء ًُٞلت

غا  مً ؤعوٕ ٢لُلت ًٞاثل ؾىي  هىا٥ ٞلِـ. باؾخمغاع ؤظلهما مً مٍغ

 .ؤظلها مً الؿعي اإلاؿُخي ٖلى ًجب التي مً والىصاٖت الى٣اء

 الجيؿُت الىجاؾت يض ؤلاوؿان ًسىيه الظي الغوحي الهغإ بن

اث ً لضي ٞهى. الكباب ٖلى م٣خهغا لِـ والؼوى واإلاٍٛغ  ا٢وًدى ال ال٨شحًر

ان م٘ . الٗمغ إلاضي قضًضا نغاٖا ًب٣ى بل الىًىط اػصًاص ؤو الٗمغ ظٍغ

ٟت الخُاة بلى ال٣لبي الاقدُا١ ؤن بالخإ٦ُض  ول٨ً ويغوعي، خؿً ؤمغ الكٍغ

. مؿخدُال ؤمغا ًب٣ى زاهُت مغة لئلٚغاءاث اؾدؿالمه بٗضم الٟغص" ًجؼم" ؤن

ٟت الخُاة وٗمت جىهب ال ٞلظل٪  وٗمت وؿانؤلا ٌِٗل ٖىضما بال الكٍغ

غاءاث هظه م٘ مٗغ٦خىا ل٨ً. الٟٛغان  ٖلى خهىلىا بٗض ختى ؾدؿخمغ ؤلٚا

مت ؾيؿخمض ؤهىا هى الٟغ١  ول٨ً. الىٗمت هظه  ٖىض مً والصجاٖت الٍٗؼ

 الخجاعب بكاٖت مضي ؤو الكُُان، ٞحها ؤٚىاها التي اإلاغاث ٖضص يهم وال. هللا

 بطا ٖىا بالىُابت هللا ىبل لىا ًدكٟ٘ ؾىٝ ٌؿٕى الغب ألن ٞحها؛ و٢ٗىا التي

 :ججغبت ٧ل ٖلى الىهغة ؾيىا٫ وبِؿٕى. طل٪ مىه َلبىا

م ما
ُ
  ؤناَبخ٨

 
جِغَبت

َ
م ٞال ناِص١   هللاَ  ألنَّ  ؤلاوؿاِن، َا٢ِت  ٞى١َ  ج

ُ
٨ ُٟ

ِ
ّ
ل
َ
٩ ًُ  ًَ  ِم

جاِعِب  حَر  الخَّ
َ
٣ِضعوَن  ما ٚ

َ
ُِه، ج

َ
م َبْل  ٖل

ُ
َ٘  يَهُب٨ جِغَبِت  م   الخَّ

َ
ت

َ
جاةِ  َوؾُل  ِمجها الىَّ

 وال
َ
 (.13: 10 ٧ىعهشىؽ 1) اخِخماِلها ٖلى ٣ُضَعة

 الىاؾٗت هللا َُبت ازخباع ٖلى ال٣اصع وخضه هى اإلاخىاي٘ ؤلاوؿان ل٨ً

ً. ؤبضا طل٪ ًم٨ىه ٞال اإلاخ٨بر ؤما. والالمدضوصة  ٢لىبهم ًٟخدىن  ٞاإلاخ٨بًر

 جىظض وخُىما. ال٣خل وعوح وؾغ٢ت، و٦ظب، ػوى،: الكغوع ؤهىإ لجمُ٘

اث ٞؿخ٩ىن  ُاًاالس هظه مً واخضة  والظًً. مجها م٣غبت ٖلى ألازٍغ
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ٟت الخُاة بلى الؿعي ًداولىن  ت ب٣ىتهم الكٍغ  ؾِخٗثرون اإلادضوصة البكٍغ

 .صاثما

 في الىخُض وؤملىا ظيؿُت، وججاعب بٚىاء ُٞىا شسو ٧ل ًىاظه

بدىا في ٨ًمً الخجاعب هظه ٖلى الخٛلب تراٝ في ٚع  هظا في بهغاٖىا الٖا

ىضما. ُٞه هش٤ لصسو اإلاجا٫  في الىخُضًً لؿىا اهىا هجض طل٪ هٟٗل ٖو

 .الهغإ هظا

 خُاة ؤظل مً الغوحي نغاٖه ًٖ Frank ٞغاه٪ ًضعى قاب ؤزبروي

 :٣ًى٫  بليّ  ٨ٞخب والى٣اوة الُهغ

" عوخُا" وشسها مخمحزا شسها َٟىلتي، ومىظ هٟسخي، ٦ىذ اٖخبر ل٣ض

 ؤؾخهٗب بضؤث صازلي، في الصسهُت هظه جغّسخ وبمجغص. مخضًىا

 ؤ٦بر ٦ىذ وبِىما. بمكا٦لي آزغ شسو ؤي ؤو والضّي  ومهاعخت بزباع

 ٌعجبجي ٧ان". ٞايال" ولضا ؤ٧ىن  ألن مداولتي في ٧لها َا٢تي اؾدىٟظث

ت شسهُت طوي  هٓغي  في ًبضون  الظًً الىاؽ مغا٢بت  ومؿُُغة ٢ٍى

 َىا٫ بالظاث الهىؽ هظا لضّي  اؾخمغ و٢ض. ج٣لُضهم مداولت زم ومً

 الى وؤهجٝغ الجمهىع  ؤجب٘ ؤن ازترث و٢ض. اإلاٗهض في صعاؾتي ؾىىاث

 .اإلاٗهض خُاة جإزظوي خُض

 حٗىُه ما ب٩ل بالٛحن، قبابا ًهبدىن  هٓغاجي عؤًذ ٦برث، وخحن

ذ وخُض. خ٣ُ٣ُحن عظا٫ ؤي ال٩لمت،  ٢مذ الغ٦ب، ًٖ جسلٟي مً ٖٞؼ

 ألامغ بالىٟـ، الش٣ت بٗضم الٗم٤ُ بخؿاسخي ألزٟي ظهىصي بتهظًب

 هى مً ًٖ البدض مً وبضال. طهجي ايُغاب الى هاخُج جُىع  الظي

ل٤، خؿً
ُ
 مىهىبحن هٓغي  في ٧اهىا الظًً ؤولئ٪ هدى جىظهذ الس

 .ج٣لُضهم وخاولذ عوخُا،

. خُاحي في مؼمً زُإ وظىص مً زىفي اػصاص الؿىحن، وبمغوع

اجي، وبؿبب . وال٨غاهُت والك٩ى٥ الًٓ بؿىء وابخلُذ ألالم ٖظبجي ٦بًر

ٟت ٚحر ٖال٢ت لضي ان٧ هٟؿه الى٢ذ وفي  ٧ل ؤزُٟذ ل٨جي. ؾّغا قٍغ

كذ هظا  .ؤمغي  ًى٨ك٠ ؤن مً مؿخمغ زىٝ في ٖو
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 بمغخلت مؿاٖضتهم ًم٨ً ٧ان الظًً ٖلى ألاخُان مً ٦شحر في الخٓذ ل٣ض

 السُُئت في ٞإ٦ثر ؤ٦ثر ٌٛغ٢ىن  زم ومً بالكٟاء ألامل ٣ًٟضون  ٠ُ٦ مب٨غة

. الخ٣ا ًجهاع الظي الشلج مً ٦جبل جترا٦م مكا٧لهم ألن. الؼوى ؤي الجيؿُت،

مت خُاة في الؿ٣ٍى صعظت الى ختى مجهم البٌٗ وونل  واإلاسضعاث الجٍغ

 الجيـ ٞش مً مسغط ؤي ًغون ال ؤنهم إلاجغص اإلاؿ٨غاث، ٖلى وؤلاصمان

البا. الضوـ  ؤو نض٤ً هى هظا مشل شسو بلُه ًدخاط ما ٧ل ٞةن ٚو

صجٗه هللا الى ًغقضه ٢ؿِـ  التي والى٣اوة لُهغا خُاة ؤظل مً للٗمل َو

 ؤزحرا جىاظه الؿاب٣ت ال٣هت في ٞغاه٪ ؤن ال٣ى٫  ٞاججي. )خ٣ا بلحها ًدكى١ 

لب اإلاؼعٍت الصسهُت خالخه م٘  الكضًض الانهما٥ بن(. اإلاؿاٖضة َو

لب ٖلى هي والتي بالظاث، اء ألٚا ض ٖىه جذجب مدؿترة، ٦بًر  الُٗٓم الٖى

 ؤن ًم٨ً صوؿت يؿُتظ ججغبت وؤًت ًىضخغ ؤن له ًم٨ً بٚغاء ٧ل ؤن مً

تراٝ في عاٚبا ٧ان مجغص اهه لى - جيخهي  الاوكٛا٫ ًٖ وال٠٨ بؿ٣ُاجه الٖا

 .بالظاث

 ًمض ل٨ً ٌؿ٣ُىن، ٞغبما. هللا مً ٢ىتهم ِٞؿخلهمىن  اإلاخىايٗىن  ؤما

ٗهم صاثما بلحهم ًضه هللا ىجحهم لحٞر  .اإلاىدضعة الضوامت مً ٍو

 ولِـ ٌؿٕى بالغ  لىاء جدذ خُاجىا في شخيء ٧ل وي٘ مً والبض

 التي الكهىاث ٖلى الخٛلب ٖلى ٢اصع ٌؿٕى ٞالغب. ٣ِٞ الغوخُت نغاٖاجىا

٪ ٩ٞلما. ٢ىاها وجبضص جمؼ٢ىا
ّ
 شسهِخىا ا٦دكٟىا ٖلُىا، ال٣ضوؽ عوخه جمل

 .خ٣ُ٣تها ٖلى

 

 اضػضب؟ػأظػغاءػعمػطن

ٓت في هغي   مً الُىمُت اإلاداعبت بدؼم ٌؿٕى ًدىاو٫  ٠ُ٦ الجبل، ٖلى اإلاٖى

٣ى٫ . والى٣اء الٟٗاٝ ؤظل ًْ : "ٍو َغ  َم
َ
مغؤةٍ  بلى هٓ

َ
كَتهَحها، ا َِ " ٢لِبِه  في ِبها َػوى ِل

 :ؤلاهجُلي اإلا٣ُ٘ هظا مً مإزىطة آلاًت وهظه

ـهُ  وؾِمُٗخْم  ؼِن  ال: ٢َُل  ؤهَّ
َ
ا. ج م ٞإ٢ى٫ُ  ؤها ؤمَّ

ُ
ًْ : ل٨ َغ  َم

َ
مغؤةٍ  بلى هٓ

َ
 ا

كَتهَحها، َِ ْخَ٪  ٞةطا. ٢لِبِه  في ِبها َػوى ِل
َ
ل َٗ ُُى٪ َظ مَجى َٖ ُُ إ، ال

َ
ُ

ْ
س

َ
ها ج ْٗ َ

٢ل
َ
 ٞا
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٣ِها
ْ
ىَ٪، وؤل هُ  َٖ حر   ألهَّ

َ
٣َِٟض  ؤْن  لَ٪  ز

َ
ًًىا ج ُٖ  ًْ ل٣َى وال ؤًٖاِثَ٪  ِم ًُ 

هُ  َظؿُض٥َ 
 
ل
ُ
َم  في ٧ ْخَ٪  وبطا. َظَهىَّ

َ
ل َٗ مَجى ًُض٥َ  َظ ُُ ، ال

ُ
سُإ

َ
ها ج ْٗ َ

ُ٢
َ
٣ِها ٞا

ْ
 وؤل

هُ  ٖىَ٪، حر   ألهَّ
َ
٣َِٟض  ؤْن  لَ٪  ز

َ
ًًىا ج ُٖ  ًْ  ظَؿُض٥َ  ًظَهُب  وال ؤًٖاِثَ٪  ِم

ه
 
ل
ُ
َم  بلى ٧  (.30-27: 5 متى. )َظَهىَّ

 ألاٞٗا٫ ٖى٪ صٕ – الكهىاهُت ألا٩ٞاع ًٖ ٌؿٕى الغب خضًض وبمجغص

ىا وخضه طل٪ ٞةن – الكهىاهُت  في لل٣لب الخاػم اإلاى٠٢ ؤهمُت مضي ًٍغ

 .اإلاٗغ٦ت هظه

 الظي اإلاٗغوٝ ألاإلااوي ال٣ؿِـ وهى) Bonhoeffer بىنهىٞغ ٨ًخب

 ؤه٣ُاء هم مً: "٣ُٞى٫ ( اإلااضخي ال٣غن  مً الشالزُيُاث في لغهخ سجىه

 للغب ٧لُا ٢لىبهم ؾلمىا ٢ض الظًً ؾىي  ٢لىب ؤه٣ُاء ًىظض ال...ال٣لب؟

 لم الظًً وؾىي  ٢لىبهم؛ في الؿا٦ً ال٣ضوؽ وخضه ًٓل ل٩ي ٌؿٕى

ت بًٟاثلهم ختى وال - بكغوعهم ال ٢لىبهم جدىجـ  13".الٗاظؼة البكٍغ

 ٧ل بحن الخمُحز بم٣ضوعهم ٩ًىن  ووؿاء عظا٫ مً لىبال٣ ألاه٣ُاء بن

غ هى ما و٧ل زّحر هى ما  بلى مخىبهحن وهم. الجيسخي اإلاجا٫ في وباَل قٍغ

لى الخ٣ُ٣ُت، مؼاًاه  ٖلى ول٨جهم. بلهُت ٦ىٗمت وظماله بسحره جام وعي ٖو

غة لؤلعواح الباب ؾُٟخذ الىٗمت لهظه اهتها٥ ؤصوى بإن ؤًًا وعي  الكٍغ

غ ًٖ بعجؼهم ٌٗلمىن  وهم ٢لىبهم، بلى بالضزى٫   هظه مً ؤهٟؿهم جدٍغ

ت الظاجُت ب٣ىتهم الاعواح  ًضوـ وي٘ ؤي ًخجىبىن  الؿبب، ٞلهظا. البكٍغ

م٣خىن  الىٟـ، ً ظّغ  ٨ٞغة ٍو  .السُُئت الى آلازٍغ

ت ؾبُل في مٗغ٦خىا في ظضا الًغوعي  مً ّٟ
ِٗ ٌ ؤن والى٣اوة ال  ؤي هٞغ

 ؤق٩ا٫ و٧اٞت والخباهي الجك٘ طل٪ يف بما الٟدكاء، مُضان الى ًيخمي شخيء

 بالكهىة ؾغوع ؤي ٌكىبه ؤن ألامىع  هظه مً إلاى٢ٟىا ًجىػ  وال. الكغاهت

ًها ؤن بل ٢لُال، ٧ان لى ختى الضوؿت ًا هٞغ  ٢لىبىا ٧اهذ ٞةن. جاما ٞع

ُٟٟت، ه٣ُت  .هظا مى٢ٟىا نٟاء يهضص شخيء ؤي جل٣اثُا ٞؿى٣اوم ٖو

 اإلاداعبت في ال٨ىِؿت ٘مجخم ٧اهل ٖلى ٖٓمى مؿاولُت ج٣٘ وهىا

مشلما  ؤًٖائها، ظمُ٘ بحن ؤن حؿىص ؤظىاء ه٣ُت ُٖٟٟت ؤظل مً الُىمُت

 الغؾىلُت ألاولُت:اإلا٣ضؾت ؤونذ ال٨ىِؿت 
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ا ْؿ٤ُ  الّؼِوى ؤمَّ ِٟ ها ٖلى والٟجىُع  وال ِٖ ل٤ُُ  ٞال ؤهىا ٌؿحَن  ًَ  ِط٦ُغ  خّتى بال٣ِّضِ

  ال. ؤؾماِئها
َ
  وال َؾٟاَهت

َ
ت

َ
ل٤ُُ  ال اٞهظ َهؼ٫َ، وال َسساٞ م، ًَ

ُ
ؿبُُذ  َبِل  ِب٨

َّ
 الد

 (.4-3: 5 ؤٞؿـ) .هللاِ  ِبَدمِض 

 م٘ ظىب الى ظىبا ٌؿحر ؤن ًجب والٟٗاٝ الى٣اوة خُاة ؤظل مً ٞالجهاص

 ه٣اء ؤي ًىظض ال ألهه مخًامً، مجخم٘ ؤظل ومً الٗض٫ ؤظل مً الجهاص

 للٗض٫، اقدُا١ مكاٖغ ؤي صون  مً لل٣لب خ٣ُ٣ي

 ًْ ًَّ  وَم
َ
هُ  ْ ً  ُمخَ  ؤهَّ ِ

ًّ   ال وهَى  َض
ُ
ٔ

َ
دٟ ُه، ًَ

َ
َٕ  ِلؿاه َٟؿهُ  زَض

َ
ذ ه

َ
اهُخهُ  و٧اه ًَ  ِص

 
َ
ت

َ
ل َِ  . با

ُ
ت

َ
ًاه   ٞالّضِ

ُ
اِهَغة

ّ
  الُ

ُ
ت َُّ ٣ ىَض  الىَّ َٗخجيَ  ؤْن  ِهيَ  ؤبِىا هللاِ  ِٖ  ؤلاوؿاُن  ٌَ

ِتِهم، في وألاعامِل  ِباألًخاِم 
َ
هىَن  وؤْن  ِي٣ُ َٟؿهُ  ًَ

َ
ًْ  ه ـِ  ِم

َ
ِم  َصو

َ
" الٗال

 (.27-26: 1 ٣ٌٗىب)

ٟت والخُاة الٟٗاٝ ًُٞلت نب  ٞةطا ٣ِٞ، الجيسخي باإلاجا٫ جغجبِ ال الكٍغ

ذ  ًىجـ ؤمغ ٞهظا َٗام، بُٖاثه صون مً زم همذ و  ،ظاج٘ ظاع٥ ؤن ٖٞغ

 في ًمل٩ىهه ٧ان ما ٧ل ألاواثل اإلاؿُدُىن  وي٘ الؿبب ٞلهظا. ال٣لب

ا٢اتهم وخاظُاتهم، ومكغبهم، مإ٧لهم – مكتر٥ نىضو١   وختى َو

تال٨ٟ وكاَاتهم . هلل و٢ضمىها ألاقُاء هظه ٧ل ًٖ وجسلىا - وؤلابضاُٖت ٍغ

 ،مكتر٧ا ٖىضهم شخيء ٧ل وظٗلىا واخضة وعوخا واخضا ٢لبا ٧اهىا وألنهم

 ختى ألامىع  هظه ٧ل م٘ اإلاٗغ٦ت زىى مً واخضة ٦جماٖت ٖىضثظ جم٨ىىا

 .الىهغ

 

 اضطغافػحغاةػغضطنػالػاضزواج

 خاإلاا ؾُيخهي والٟٗاٝ الى٣اء ؤظل مً الهغإ ؤن هًٓ ؤن الىهم مً

ًٓ. ٞسا ٩ًىن  ؤن مم٨ً هٟؿه الؼواط ؤن طل٪. اإلاغء ًتزوط  مً ال٨شحر ٍو

 في ل٨ً ًتزوظىا، ؤن بمجغص جىدّل  ؾىٝ مكا٧لهم ظمُ٘ ؤن الكباب

 .الؼواط بٗض بال جبضؤ ال مكا٧لهم مً ال٨شحر ؤن الخ٣ُ٣ت
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 وٗمت هى والؼوظت الؼوط بحن الؼوجي الاجداص ؤن ُٞه الق٪ مما

 مً بالخس٠ُٟ ًخٗل٤ ُٞما زهىنا قاُٞا، جإزحرا ٌُٗي ؤن ٞله. ُمتٖٓ

 الكافي الؼواط جإزحر ل٨ً. الظاث خى٫  الخمغ٦ؼ جس٠ُٟ ؤي" ؤها" الـ خضة

 ًدّل  ؤن بكغ ألي ؤبضا ًم٨ً ٞال. ؤبضا ٧امال قٟاء ٌكٟي ال طاجه بدض

٨ه يمحر ٖظاب مك٩لت  ًم٨ً ال ال٩امل الكٟاء بن. باآلزام اإلاش٣ل قٍغ

 .ٌؿٕى بالغب بال ٖلُه هى٫ الخ

 ٩ٞلما. والى٣اء الٟٗاٝ لخُاة يماها لِؿذ الؼواط وز٣ُت ٞةن لظل٪

٣َِضْث 
ُ
َض  هللا، م٘ الخ٣ُ٣ُت الٗال٢ت ٞ

َ
٣

َ
ت الجيـ ٞ  الخ٣ُ٣ي ؾمىه بؿٖغ

اًت هضٞا وؤنبذ و٦غامخه  ٞةن الؼواط، في ختى ألهه. طاجه خض في ٚو

 للغباٍ العجُب الؿغ جسّغب ألنها الضماع حٗجي الجيسخي اإلاجا٫ في الؿُدُت

 .واإلاغؤة الغظل بحن

ً، ؤن خُض خ٣ُ٣ُت مإؾاة هظا ًىمىا في هغي   بحن مً ختى ال٨شحًر

 خ٩ى ل٣ض. قهىة ٧ل إلقبإ ٦غزهت الؼواط وز٣ُت ٌؿخسضمىن  اإلاؿُدُحن،

 في آلزغ و٢ذ مً ٌكاهضان ٠ُ٦ مغة، ٢ابلتهما الٗمغ مخىؾُي ػوظحن لي

 خبهما ٖال٢ت بب٣اء" ٖلى لدؿاٖضهما زلُٗت ُٞضًى ؤٞالم السانت حجغتهما

مان ٦ما" خُت ا ولم. ًٖؼ غهما و٧ان. طل٪ في زُإ شخيء ؤي ًٍغ ض ؤال: "جبًر  ًٍغ

٘ ؤن للؼوظحن هللا ا ؤن مً ًخم٨ىا لم". آلازغ؟ ؤخضهما ًمّخِ  ٠ُ٦ ًٍغ

ذ  بدُاة خُاتهما اؾدبضا٫ ومداولتهما. عزُهت وناعث خبهما ٖال٢ت اهدٞغ

،ً  .باآلزغ ؤخضهما ٢ىاٖتهما ٖضم اقخٗا٫ الى بال جاّصِ  لم آلازٍغ

 الٗال٢ت مً ؤ٦ثر هللا وبغ٦ت مٗىهت بلى ًدخاط الضهُا في شخيء ال

 اإلاى٠٢ لهما ٩ًىن  ؤن ًجب بامغؤة، عظل ٣ًترن  ٖىضما لظل٪. الؼوظُت

 وهي بالىاع جخى٢ض ٧اهذ التي الٗل٣ُت الى ظاء ٖىضما إلاىسخى ٧ان الظي هٟؿه

ْ٘ : "حٗالى ؾبداهه هللا له ٢ا٫ ٣ٞض جدتر١، ال
َ
ل
ْ
اَء٥َ  از

َ
ًْ  ِخظ َ٪  ِم ُْ نَّ  ِعْظلَ

َ
 أل

 َ٘ ْىِي
َ ْ
ِظي اإلا

َّ
َذ  ال

ْ
ه
َ
  ؤ

 
ِه  َوا٠٢ِ ُْ لَ ْعى   َٖ

َ
  ؤ

 
َؾت ضَّ جب(. 5: 3 زغوط!" )ُم٣َ  ؤن ٍو

 .الؼواط ولؿغ لسال٣هما، والخى٢حر الخبجُل مى٠٢ مى٢ٟهما صاثما ٩ًىن 

ا الؼوظحن ا٢تران ٧ان لى  مً الجيـ ٨ًلخم هللا، ؤمغ جدذ مىيٖى

ُٟخه جد٤ُ٣  وؾّغ  وؾالم ع٢ت مليء ٞهى: واُٞا جد٣ُ٣ا هللا مً اإلاغجبت ْو
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ا ٌكابه ؤن له وخاقا. عجُب ت) ٧الخّٗض  خُىاهُا جهٞغ ًّ  والكهىاهُت،( ؾاص

ٗبر ًسل٤ ل٨ىه ضة عابُت ًٖ َو  .للظاث والباط٫ ال٣لبي الخب مً ٍٞغ

٣ت، بهظه الجيؿُت ألامىع  الؼوظان ٌِٗل ٖىضما  ٌكٗغان ؿىٝٞ الٍُغ

 في ول٨ً. ٣ِٞ الخىاؾل مىه اإلا٣هىص ٩ًىن  ؤن ًم٨ً ال ا٢ترانهما بإن

 هٟـ جىلض ٞغبما ا٢ترانهما بًٟل ؤهه ًخظ٦غا ؤن ٖلحهما هٟؿه الى٢ذ

ساٞان خ٣ا وعٖحن ٧اها وبن. الٗالم هظا بلى ظضًضة  ٨ًىان ٞؿىٝ هللا، ٍو

 .هلل ةنال  بمشابت ا٢ترانهما ًهبذ بدُض الخ٣ُ٣ت هظه ل٣ضؾُت العجب

 هجاؾت في ٖاقا امغؤة ؤو عظل ؤي ٌؿخُُ٘ ال اإلاؿُذ الؿُض صون  ٞمً

با ؤن وػوى ظيؿُت  ل٨ً. الجيسخي للمجا٫ والعجُب الؿامي اإلاٗجى ٌؿخٖى

 .٧امل قٟاء ٖلى ًدهال ؤن لهما ًم٨ً اإلاؿُذ م٘

 ًُ د
َ
  ه

ُ
ِٗغٝ

َ
ؿَُذ  ؤنَّ  و

َ
هُ  ه٩ىُن  َْهَغ  متى اإلا

َ
ىا ِمشل راهُ  ألهَّ

َ
 ًْ وَم . هَى  ٦ما ؾج

ه ٧اَن 
َ
ؿُِذ  في الغَّظاءُ  هظا ل

َ
َغ  اإلا َٟؿهُ  َهَّ

َ
ؿَُذ  ؤنَّ  ٦ما ه

َ
 1) َاِهغ   اإلا

 (.3-2: 3 ًىخىا

 

 



 

 

 

 

 :اضثاظيػاضجزء

 

 ُهــاضضػُهـَطـَطـَجػاـط
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 الٟهل الشامً

 

 

 

 اضػدسػاضروحػسيػاضزواج
 

 

ُب 
ُ
م، ٞإَل

ُ
٨ُ

َ
جحَن  ؤها بل ، في السَّ ّبِ

ِٗكىا ؤْن  الغَّ
َ
 ح

 
ً
ت

َ
ِك ل٤ُُ  ِٖ

َ
َٖىةِ بِ  ج تي الضَّ

ّ
ُم  ال

ُ
حها، هللاُ  َصٖا٦

َ
 وؤْن  بل

ٟاءَ  ُمخىاِيٗحَن  ج٩ىهىا
َ
ُ

ُ
ًَ  ول  ٞاخَخِملىا. وَنبىِعٍ

م
ُ
٨ ًُ ا َبٗ ًً ٍت، َبٗ ِت  في واظَتِهضوا ِبَمدبَّ

َ
ٓ

َ
داٞ

ُ
 ٖلى اإلا

وِح  َوخَضةِ  ٍِ  الغ  الِم  ِبِغبا  .الؿَّ

 3 - 1: 4 ؤٞؿـ

 

 ًم٨ً ألامىع  هظه ل٧ ؤن ٚحر وؤػماث، بامخداهاث ًمغ ال ػواط ًىظض 

ض الؿبُل جمهض ؤن لها  ال ؤن ٖلحهم الكباب واإلاتزوظىن  الخب، مً إلاٍؼ

 ؤي إلاىاظهت الالػمت بال٣ىة ًؼوصها الخ٣ُ٣ي الخب ألن. هظا ًيؿىا

 لآلزغ ؤخضهما مٗاوهت ؤٖما٫ ؤي نالخت، ؤٖما٫ ٌٗجي وهى. امخدان

 .٣ضؽال الغوح مً ًىلض الخ٣ُ٣ي الخب بن. مخباص٫ وبسًٕى بخىاي٘

 نٝغ الى ؤخُاها وهمُل. الخ٣ُ٣ت هظه ؾمى ًٖ هخٛاضخى ما ٦شحرا

 وؤخُاها واهُت زغاٞت مجغص اهه وٗخ٣ض ألهىا الخ٣ُ٣ي الخب ًٖ الىٓغ

 الخب بن ٖلى. ٧لُا ًٟىجىا بدُض الؾخ٨كاٞه َاثلت ظهىصا هبظ٫ ؤزغي 

. بكغي  بمجهىص ٖلُه الخهى٫  ًم٨ً ال ال٣ضؽ الغوح مً اإلاىبش٤ الخ٣ُ٣ي

 ألاًام مغ ٖلى ًتزاًض خبهما بإن بغ٧اجه، ًسخبران اللظان الؼوظان خٔوؾُال 

م والؿىحن،  آلازغ بؾٗاص في وبهجتهما. ًىاظهانها التي الخجاعب مً بالٚغ

ت جب٣ى ُّ  ٖبرث ما هظا. ػواظهما ٖلى الؿىحن مً ٣ٖىص جمّغ  خُىما ختى خ

 ؤن ى٫ ج٣ ٞهي ٖاما، ؤعبٗحن مىظ جؼوظذ التي ٖمي ابىت Heidi هاًضي ٖىه

 ال
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البا. والخُبُل البهغظت مً ال٨شحر جخُلب ال الخب حٗبحراث  حٗبر ما ٚو

 :٢اثلت وجغصٝ. شخيء ٧ل ًٖ بؿُُت واخضة بًماءة

 الغوخُت الهغاٖاث مً ب٨شحر مغعها ٢ض Klaus ٦الوؽ وػوجي ؤها

 طل٪، وم٘. ؤبىاثىا م٘ ٖال٢خىا وفي الؼوظُت، ٖال٢خىا في واإلاجاهضاث

م  في هخعجب و٦ىا. ؤ٢ىي  وناع خبىا هما ٣ٞض مىع،ألا  هظه ٧ل مً وبالٚغ

 لىال بإهه ؤٖخ٣ض وؤها. مىا ٧ل في هللا ُُٖت عوٖت مً ٦شحرة مغاث

 وألاٞغاح ٞاإلاٟاظئاث - ٖال٢خىا اؾخمغث إلاا الٗاَُٟت الغوماوؿُت

 وججضًض جشبُذ في ؾاهمذ التي هي لآلزغ الىاخض ٌٗملها التي الهٛحرة

 ٨ًخب ٖىضما صاثما الضهكت جهِبجي ٧اهذو . اإلاغاث مً الٗضًض في خبىا

 مً ٢ُٗت ٖلى نٛحرا عؾما لي ًغؾم ؤو ظضًضة ٢هُضة ٦الوؽ لي

ما ؤي٘ ٦ىذ ٖىضما هى ًٟغح ٧ان و٦م. الُبُٗت في وظضها الدجغ  بٖغ

غة وعوص با٢ت ؤو الؼهغ مً ِٓ غه بجاهب ه  له قاي ٢ضح جدًحر ؤو ؾٍغ

 !الٗمل بٗض البِذ الى مجُئه ٖىض

 ما ٖلى الطخ٪ ٚحر للخب بوٗاقا ؤ٦ثر شخيء ال هبه ا٦دكٟىا ل٣ض

ت بدُلِه  ًماػخجي ٖىضما ؤو بُيىا، ازخباعاث مً ًىمُا ههاصٞه ُّ ... الك٣

م  بةم٩اهىا ؤهه ؤٖخ٣ض ؤوي ٚحر ظاص، خُاحي التزام الؼواط ؤن مً ٞبالٚغ

ٟا٫ ه٩ىن  ؤن  زُىة مخ٣ضمحن وبعقاصه، هللا ٖلى وهخى٧ل هدىه ٧اأَل

٤؛ في ؤخُاها ٞىخٗثر. زُىة  وهدكاظغ، وهسخل٠ ألازُاء؛ وه٣تٝر الٍُغ

 .٢بل طي مً ؤ٦ثر آلازغ ؤخضها ًدب ٧له، هظا بٗض ل٨ً

 

 تطاطاػطختضفػطدتوىػرنػاضػدسػاضروحػغصذف

 االختبارػطن

 طل٪ ًٟٗالن ٞةنهما بُجهما، ٖال٢ت ب٢امت الى وامغؤة عظل ؤي ٌؿعى ٖىضما

 وألاماوي ألا٩ٞاع ٣اؾمتوم اإلاكتر٦ت وال٣ُم اإلاخباصلت اإلاكاٖغ بلٛت ٖاصة

 ؤن ُٞجب ألامىع  هظه مً الخ٣لُل وبضون  ل٨ً. آلازغ هدى ؤخضهما الُُبت
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 بحن الازخباع مً جماما مسخل٠ مؿخىي  ًٖ ٨ًك٠ ال٣ضؽ الغوح ؤن هضع٥

 .وػوظخه الؼوط

 الٗاَٟي الاهضٞإ ؤؾاؽ ٖلى ال٣اثم الؼوجي الخب ؤن ُٞه، الق٪ مما

ت وحِٗؿا ًاجؿا ًهبذ ؤن ًم٨ً ؤًًا ل٨ىه عاجٗا، ٩ًىن   وهى. ظضا بؿٖغ

ٕؼ ؤؾاؽ  بال والشباث ال٣ُحن ٖلى ًدهل ال ٞالخب. البُٗض اإلاضي ٖلى متٖز

 .ال٣ضؽ بالغوح ٌؿّحر ٖىضما

 اإلاؿخىي  ٖلى جد٣ُ٣هما ًم٨ً اللظًً والخب الىخضة بلى ؾُٗىا بطا

اح بىا وجلٗب هخى٠٢ زم هىضٞ٘ السخب مشل هٓل ٞةهىا ٣ِٞ، البكغي   الٍغ

 ٌؿخُُ٘ هللا ٞةن ال٣ضؽ، الغوح في الىخضة بلى ؾُٗىا بطا ؤما. اءحك ٦ما

ُا خبا ُٞىا ًى٢ض ؤن  ال٣ضؽ الغوح ٞؿُدغ١ . الجهاًت الى ًضوم ؤن بىؾٗه ٞو

بضص  ال ألانُل ٞالخب. خبىا ًى٣ي بهه. الهمىص ٌؿٗه ال ُٞىا شخيء ٧ل ٍو

 .بلُىا ًىهب بل ؤهٟؿىا جىلضه

اء ٌٗجي ال٣ضؽ بالغوح الؼواط بن  ًىظض ال والء ًىظض ال ٞدُض. الٞى

جاث ؤن هغي  لبالصها الخالي اإلاجخم٘ وفي. خ٣ُ٣ي خب  جخٗغى الٍؼ

 جه٣ل ؤن بال ٖلحها ما هظه ؤن ٚحر ٖهِبت، بمدً وجمغ قضًضة المخداهاث

ض اء مً وجٍؼ اء بن. لآلزغ الىاخض ٞو  هللا لضٖىة الضازلي ٣ًُيىا مً ًيب٘ الٞى

 .هللا ويٗه الظي للىٓام والدؿلُم السًٕى هدُجت وجإحي. لىا

َضمان بُتر ال٩لمت زاصم ًه٠  اإلاىاصًً مً وهى) Peter Riedemann ٍع

 اإلاؿُخي ؤلاًمان قهاصة" ٦خابه في( Anabaptist البالٛحن اإلاامىحن بمٗمىصًت

Confession of faith "- 1540 للؼواط هللا ويٗه الظي الىٓام ؤن -م 

اث زالزت ٌكمل  ٦ىِؿخه م٘ واإلاؿُذ قٗبه م٘ هللا ػواط هى ألاو٫ : مؿخٍى

ًْ " ؤعواخىا، م٘ ال٣ضؽ والغوح ًِ  ول٨ِ َدَض  َم ّبِ  اجَّ
اهُ  ناَع  بالغَّ ًَّ " واِخًضا ُعوًخا وب

 خُض هللا لكٗب اإلاخأدي اإلاجخم٘ هى الشاوي واإلاؿخىي (. 17: 6 ٧ىعهشىؽ 1)

ال٢تهم – الٗض٫  هى الشالض واإلاؿخىي . والىٟـ الغوح في اإلاكتر٦ت ٖو

 مً ومٟهىمت مغثُت" ج٩ىن  بدُض واخضة، وامغؤة واخض عظل بحن الىخضة

ُر٥ُ  ولظِلَ٪ " ،"الجمُ٘ ٢بل
ْ
ت ُظُل  ًَ هُ  ؤباهُ  الغَّ مَّ

ُ
ِدُض  وؤ خَّ هحُر  بامَغؤِجِه  ٍو َُ  الازىاِن  ٞ

 14(.31: 5 ؤٞؿـ" )واخًضا َظَؿًضا
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 ضضزواجػاداسػأضطنػعيػاالغطانػوحدة

غؾم ت نىعة بىلـ الغؾى٫  ٍو  ٖىضما الغوخُت خضةوالى  الؼواط بحن مخىاٍػ

 :ػوظاتهم ًدبىا ؤن ألاػواط مً ًُلب

ما
َ
ؿُُذ  ؤَخبَّ  ِمشل

َ
  اإلا

َ
ى ال٨ىَِؿت ًْ  ِبَىِٟؿِه  وَيخَّ  (.25: 5 ؤٞؿـ) .ؤظِلها ِم

 م٘ هللا وخضة هي ؾامُت لىخضة او٩ٗاؾا ٌٗض اإلاؿُدُحن هٓغ في ٞالؼواط

 وخضة هى اإلاؿُخي الؼواط في شخيء ؤهم ٞةن لظل٪. اإلا٣ضؾت ٦ىِؿخه

 ألاؾاؽ هي ٞالىخضة الجهاًت وفي. ال٣ضؽ الغوح وفي اإلاؿُذ في هللا ل٩ىثم

 .الؼواط ٖلُه ًبجى ؤن ًم٨ً الظي اإلاًمىن  الىخُض

َلبىا
َ
  ٞا

ً
ال َخُه، هللاِ  َمل٩ىَث  ؤوَّ

َ
ُم  ومكُئ

ُ
َض٦ ه هظا هللاُ  ٞحًز

َّ
ل
ُ
 (.33: 6 متى) .٧

 ٌؿٕى والغب اإلاامىحن الؼوظحن بحن ٣ًّغب ؤن الؼواط ٖلى صاثما ًيبػي

 ول٨ً. ٢ؿِـ ًض ٖلى ؤو ٦ىِؿت في ًتزوظا ؤن للؼوظحن ٨ًٟي ٞال. ومل٩ىجه

 ٧لُا هٟؿحهما ٨ًغؾا ؤن ؤوال ٖلحهما ُٞجب اإلاؿُذ الى ؤ٦ثر ًخ٣غبا ل٩ي

 ال٣ضؽ الغوح ًسضم الظي ال٨ىِؿت وإلاجخم٘ هللا مل٩ىث لغوح ٦إٞغاص

ًٗان  وخضة ؤوال هىا٥ ٩ًىن  ؤن ُٞجب. وجىظحهه بعقاصه عهً هٟؿحهما ٍو

 للىٟـ خ٣ُ٣ُت وخضة ٖلى بٗضثظ وؾىدهل والغوح ؤلاًمان في زالهت

  والجؿض
ً
 .ؤًًا

ٌ الؿبب ولهظا ( اإلاايُت الؿىحن في والؾُما) ال٨ىاجـ مً ال٨شحر جٞغ

٦ما ًىصخي  مؿُخي، بًمان له لِـ شسو مً ؤٞغاصها ؤخض جؼّوط ؤن

 ؤلاهجُل:

ِرهىا ال
َ
٣ت

َ
حرِ  ج

َ
امىحَن  ِبٛ

ُ
ٍت  ؤي   .واخٍض  ِهحرٍ  في اإلا

َ
حرِ  َبحَن  ِنل

َ
؟ الس ّغِ

 وؤي   والكَّ

ٍت 
َ
ىعِ  ٖال٢ الِم؟ ِللى 

َّ
 .(14: 6 ٧ىعهشىؽ 2" )ِبالٓ

 ؤمام ًإحي ؤن ٖلُه ٧ان الىبي ؤن ٠ُ٦ ه٣غؤ 10 و 9 بصخاح ٖؼعا ؾٟغ وفي)

خىب هللا  الظًً بؾغاثُل قٗب عظا٫ ظمُ٘ ًٖ بالىُابت ههىخت جىبت ٍو
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 ٧ل بإن ال٨ىاجـ جامً ظهت، ٞمً. (وزيُت ؤمم مً وؿاء ًتزوظىن  ؤزظوا

با" ًب٣ى لً والٗض٫ اإلادبت بغوح خ٣ا ًىجظب مً  ظهت مً ول٨ً ؛"ٍٚغ

 خُاة الى ًىجظب لم وشسو ؤٞغاصها ؤخض بحن الؼواط ؤن ؤًًا جغي  ؤزغي،

٨حن ٦ال ؾُدغم ألاؾاؾُت مٗخ٣ضاتها ٞغاثٌ بلى وال ال٨ىِؿت مجخم٘  الكٍغ

 .للؼواط مؿخىي  ؤٖلى هي التي الغوخُت الىخضة ٖلى الخهى٫  مً

ب مً ؤما  مً متزوظا و٧ان ال٨ىِؿت مجخم٘ بلى الاهًمام في ٚع

 للخٟاّ اإلاؿخدُل هٟٗل ؤن ٖلُىا ُٞجب مٛاًغة، اٖخ٣اصاث له شسو

٪ الجضًض الًٗى هظا بًمان ًخٗثر لم َاإلاا ػواظهما، ٖلى  ٚحر بالكٍغ

 .اإلاامً

٨حن بحن الخب ٩ًىن  ٖىضما بان قٍغ  للغوح ؾام٨غّ  الؼواط في ًٚغ

ىضما - وبعقاصه ؾُاصجه جدذ ومىيٕى ال٣ضؽ  وخضة الخب هظا ًسضم ٖو

ضالت ٨حن هظًً ًمى٘ ؾبب ؤي ًىظض ٞال - هللا مل٩ىث ٖو  ا٢تران مً الكٍغ

٩ان ٧ان بن ل٨ً. باآلزغ ؤخضهما  ٞةن الغوخُت، الىخضة جى٣ههما الكٍغ

 ظؿض خ٣ا هي ال٨ىِؿت ٧اهذ لى ألهه. مدله ٚحر في ؤمغ ٦ىِؿت في الا٢تران

 شخيء ٧ل ٢بل جإحي ؤن ؤًٖائها بحن اإلاباع٦ت الىخضة ٖلى لىظب اإلاؿُذ،

 .ٞحها ٞغص ٧ل خُاة في ألاو٫  واإلا٣ام ألاولى اإلاغجبت في وج٩ىن  آزغ

ت للخلى٫  ؤبضا ًم٨ً ال ؤهه ال٣ى٫  مً البض هىا،  جىفي ؤن البكٍغ

 بىاؾُت خلها ًم٨ً وال ال٣ضؽ، الغوح في الصخُذ الؼواط مخُلباث

 اإلاخُلباث هظه واؾدُٗاب ٞهم باإلم٩ان ولِـ. و٢ىاٖض وؤخ٩ام صتمبا

 به وآمً الىخضة عوح ازخبر ٢ض ٧ان مً بمٗجى ؤي الىخضة، يىء في ؾىي 

٣ا ٌِٗل وابخضؤ شسهُا، و٢بله  .ؾلٟا له ٞو

اث بمى٤ُ اإلاىيٕى ويٗىا وبطا)  ًإحي ؤلاًمان ؤن ال٣ى٫  ُٞم٨ىىا ألاولٍى

 الجماٖت في الىخضة ازخباع ًإحي زم ازاهُ ال٣ضؽ الغوح وازخباع ؤوال

 .(الؼواط ًإحي بٗضها ومً وبغ٦خه ال٣ضؽ الغوح ْل في اإلاؿُدُت

 في اإلاؿُذ الؿُض نالة ٞلى٣غؤ الىخضة، هى هللا مكِئت في ما ؤهم بن

 :ؤلاهجُل
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ي ال ِ
ّ
نل

ُ
ي بل وخَضُهم، ألظِلِهم ؤ ِ

ّ
نل

ُ
ا ؤ ًً ًْ  ألظِل  ؤً ِبلىا َم

َ
 ٞأمىىا ٦الَمُهم ٢

 . بي
ْ
ل َٗ ُهم ُهمبظ

َّ
ل
ُ
٩ىهىا واخًضا ٧ َُ ها ُٞىا، واخًضا ل ما آلاُب  ؤي 

َ
 وؤها فيَّ  ؤهَذ  ِمشل

،٪َُٞ  ًَ اِم ُُ ُم  ٞ
َ
َ٪  الٗال َخجي ؤهَّ

ْ
ُُتُهُم  وؤها. ؤعَؾل

َ
جَض  ؤُٖ

َ
ظي اإلا

ّ
َُخجي ال

َ
 ؤُٖ

ما واخًضا ل٩ُىهىا
َ
 ِوخَضُتُهم لخ٩ىَن  فيَّ  وؤهَذ  ٞحِهم ؤها: واخض   وؤها ؤهَذ  ِمشل

 
ً
ت

َ
ٗغِ  ٧اِمل  وََ

َ
ُم  ٝ

َ
َ٪  الٗال َخجي ؤهَّ

ْ
َ٪  ؤعَؾل ُهم وؤهَّ دب 

ُ
ما ج

َ
جي ِمشل دب 

ُ
: 17 ًىخىا. )ج

20-23.) 

 ًىم نىٗذ التي هي الىاؽ نٟىٝ في الىخضة لؼعٕ هللا مكِئت بن

 ٖلى ال٣ضؽ الغوح خلى٫  ًىم وهى) الٗالم الى به وظاءث السمؿحن

 الىاؽ ىب٢ل جىظٗذ ال٣ضؽ الغوح بدلى٫  ؤهه طل٪(. ؤوعقلُم في الخالمُظ

 ٣ٞض. ٣ِٞ الغوحي الجاهب ٖلى وخضتهم زماع ج٣خهغ ولم. وحٗمضوا ٞخابىا

 ٞهاعث. زىعة ٞحها خضزذ بل لخُاتهم، والٗملُت اإلااصًت اإلآاهغ ؤًًا جإزغث

احى وجبإ ججم٘ الخاظُاث  ؤعاص ل٣ض. الغؾل ؤ٢ضام ٖىض وجىي٘ بإزمانها ٍو

 ؤي ًخٗغى لم طل٪ وم٘ .اإلادبت بضاٞ٘ لضًه ما ٧ل ٌُٗي ؤن ٞحهم واخض ٧ل

. جدخاظه ؤو ًدخاظه ٧ان ما مجهم ٧ل جل٣ى بل الٗىػ، ؤو للخاظت ٞحهم واخض

 جد٨م مباصت ؤو ٢ىاهحن هىا٥ ج٨ً ولم. لىٟؿه شخيء ؤي ؤخض ٣ًخُ٘ ولم

 جإصًتها ٖلُىا ًجب ٠ُ٦ لىا ٣ًل لم هٟؿه ٌؿٕى ؤن ختى. الشىعة هظه

ْ٘ ... "٣ِٞ ٢ا٫ ول٨ىه بالًبِ، هُ جملِ  ما ِبـــــ
ُ
٨  ْٕ ٣غاِء  ٖلى زَمَىهُ  وَوّػِ ُٟ  متى" )ال

 الغوح خّل  ٣ٞض: السمؿحن ًىم في ٞٗال الشىعة هظه خهلذ و٢ض(. 21: 19

ُما آمىىا، الظًً ٢لىب ووخض الىاؽ ٖلى ال٣ضؽ  ٌكهض ٠ُ٦ هغي  ًلي ٞو

 :الشىعة هظه ًٖ ؤلاهجُل لىا

ضاِومىَن  و٧اهىا ِٕ  ٖلى ًُ ٗلُِم  بلى الاؾِخما
َ
ُؾِل  ح لى الغ  ِت  لخُاةِ ا ٖو

َ
ر٦

َ
كت

ُ
 اإلا

ْؿغِ 
َ
بزِ  و٦

ُ
الةِ  الس ذ. والهَّ مَّ

َ
  وآًاث   عجاِثُب  وج

 
ُؾِل، ؤًضي ٖلى ٦شحرة  الغ 

ؾَخىلى
َ
  ٞا

ُ
ىٝ

َ
ِ٘  ٖلى الس ٟىِؽ  ظمُ اِمىىن  و٧اَن . الى 

ُ
ُهم اإلا

 
ل
ُ
٧ ، ًَ ِدضً  ُمخَّ

لىَن  َٗ ج لَّ  ًَ
ُ
ىَضُهم ما ٧ ا ِٖ

ً
ر٧

َ
بُٗىَن  َبَُجُهم، ُمكت ُهم ًَ

َ
حراِتِهم ؤمال٦

َ
 وز

خ٣اَؾمىَن و  َمجها ٍَ
َ
ضعِ  ٖلى ز

َ
ّلِ  خاَظِت  ٢

ُ
لَخ٣ىَن  و٧اهىا. ِمجُهم واخٍض  ٧ لَّ  ًَ

ُ
 ًىٍم  ٧

ِل  في
َ
لٍب  الَه٩ُ

َ
٨ِؿغوَن  واخٍض، ِب٣ بَز  ٍو

ُ
ىاولىَن  الُبُىِث، في الس

َ
د ٗامَ  وٍَ

َّ
 الُ
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لٍب، وَبؿاَِت  ِبَٟغِح 
َ
دىَن  ٢ ؿّبِ

ىالىَن  هللِا، وَُ ِهم الّىاِؽ  ِعضخى ٍو ِ
ّ
ل
ُ
 و٧اَن . ٧

ب   َل  الغَّ
ُ
ُض  ًىِم  ٧ ٍؼ ضصَ  ًَ َٖ  ًَ ظً

ّ
حِهم ؤوَٗم  ال

َ
-42: 2 ؤٖما٫. )بالسالِم  ٖل

47.) 

 

 اضتغاعظػطنػغحررظاػاضػدسػاضروح

 اضػضوبػبتوحغدػرضغظاػوغظطم

 ؤو باإل٦غاه جإحي ال اإلادبت، ؤو الٟغح مشل مشلها الخ٣ُ٣ُت، الىخضة بن

 ًسل٤ ؤن ٖلى ال٣اصع وخضه ال٣ضؽ الغوح بن زم. مهُىٗت بهىعة بسل٣ها

غها ٖلى ٣ًضع ٞال. الىخضة  التي واإلاٗهُت ؤلازم ٢ىي  ومً جٟاهاجىا مً جدٍغ

 ًم٨ىىا ؤهه الق٪. ال٣ضؽ الغوح ؾىي  بٌٗ ًٖ وبًٗىا هللا ًٖ جٟهلىا

غة، ال٣ىي  هظه مً ؤهٟؿىا هدغع  ؤن الظاجُت بةعاصجىا هداو٫  ؤن  و٢ض الكٍغ

 هخظ٦غ ؤن ُىاٖل ل٨ً. الؼمً مً مُٗىت ولٟترة مُٗىت بضعظت ٖلحها هخٛلب

 ؤن ال٣اصع وخضه هى اإلادبت، عوح ال٣ضؽ، الغوح ؾىي  لِـ الجهاًت في ؤهه

 .الجؿض ٖلى ًيخهغ

 ال٣ضؽ، الغوح بعقاص ٖلى اٖخماصها ؤبضا هيسخى ال ؤن ٖلُىا ؤزغي  مغة

ّىا ٞةطا
ُ
دُا ٦

َ
وِح، ه ُىا بالغ 

َ
َ٪  ؤْن  ٞٗل

ُ
ؿل

َ
٤َ  و وِح  ٍَغ  (.25: 5 ٚالَُت) .الغ 

 اإلاخباصلت اإلاكاٖغ ٖلى مجغص بىِذ ٢ض - الؼواط في ختى - وخضجىا ٧اهذ ٞةن

 ألن ٖغيت ج٩ىن  ٞةنها ال٣ضؽ، الغوح ٖلى ولِـ اإلاكتر٦ت ال٣ُم ٖلى ؤو

 ٖلى طاجىا مً ه٣ضع ال البكغ ٞىدً. البدخت والٗىا٠َ الجيـ ًبخلٗها

 ٞال. واخضا ٢لبا ٢لبحن مً ججٗل والتي الخ٣ُ٣ُت ال٣ضؽ الغوح وخضة نى٘

 ًجخاح ؤن مىا ؤٖٓم لصخيء وؿمذ بٗضما بال الخ٣ُ٣ُت ىخضةال ٖلى هدهل

ٛحرها ؤهٟؿىا  .٧لُا َو

حن مً ٧ل ؾُٗلم ال٣ضؽ، الغوح ٖلى الؼواط ًترسخ خحن  ؤن الُٞغ

ُُت زمغة هي بل بهما زانا مل٩ا لِـ خبهما ضة هللا مدبت ٖو  وعبما. اإلاىِخّ

 ؤي ظهبى  ؤو والؿُدُت والك٣ا١ ألاهاهُت بىظه الغوحي نغاٖهما ٌؿخمغ
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 مً ال٣ضؽ الغوح لخم٨ً مٟخىخحن، ٢لبحهما ؤب٣ُا لى ل٨ً آزغ، ايُغاب

٘  .صاثما مٗىهخه والى هللا الى ؤُٖجهما ٞع

 ٦ىا ؾىاء باؾخمغاع، ُٞىا ٞغص ٧ل ال٣ضؽ الغوح ًؼوع ؤن ًجب

ض ألهه. متزوظحن ٚحر ؤو متزوظحن  ويهبىا ٢لىبىا في شخيء ٧ل ًبض٫ ؤن ًٍغ

٣ى٫ . لىدب ال٣ىة  ًٖ ٧ىعهشىؽ الى ألاولى عؾالخه في ؾى٫ الغ  بىلـ ٍو

 :اإلادبت

 
ُ
ت دبَّ

َ
ُذ  اإلا

َ
هٟ

َ
ًْ  ج ّلِ  َٖ

ُ
١ُ  شخيٍء، ٧ َهّضِ

ُ
لَّ  وج

ُ
غظى شخيٍء، ٧

َ
لَّ  وج

ُ
هِبُر  شخيٍء، ٧

َ
 وج

ّلِ  ٖلى
ُ
 . شخيٍء  ٧

ُ
ت دبَّ

َ
ؼو٫ُ  ال اإلا

َ
 (.8-7: 13 ٧ىعهشىؽ 1) .ؤَبًضا ج

ضوم غًشم ؤن الخ٣ُ٣ي للؼواط ًم٨ً وال ال٣ضؽ، الغوح مً جىلض واإلادبت  ٍو

 .ال٣ضؽ الغوح بًٟل بال
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 الٟهل الخاؾ٘

 

 

 

 اضطجغبػاضزواجػِدٌر
 

 

ها ىا الّغِظا٫ُ، ؤي  م ؤِخب 
ُ
ما ِوؿاَء٦

َ
ؿُُذ  ؤَخبَّ  ِمشل

َ
 اإلا

 
َ
ى ال٨ىَِؿت ًْ  ِبَىِٟؿِه  وَيخَّ َؾها ؤظِلها، ِم ّضِ

َ
٣ ُُ  ل

َغها ّهِ
َ
ُ ِدؿا٫ِ  ِبماِء  وٍُ ِلمِت، الٚا

َ
ها خّتى وِبال٩

َّ
ُؼٞ  بلى ًَ

ِٟؿِه 
َ
  ه

ً
  ٦ىَِؿت

ً
َُب  ال َمجَُضة َض  وال ٞحها َٖ  ٗ َج

َ
 ما وال ج

  َبْل  طِلَ٪، ؤقَبهَ 
ً
َؾت ضَّ َُب  ال ُم٣َ جُب  و٦ظِلَ٪ . ٞحها َٖ ًَ 

ىا ؤْن  الّغِظا٫ِ  ٖلى ِدب  ما ِوؿاَءُهم ًُ
َ
ىَن  ِمشل دب  ًُ 

ًْ . ؤظؿاَصُهم هُ  ؤَخبَّ  َم
َ
َٟؿهُ  ؤَخبَّ  امغؤج

َ
ًْ  ٞما. ه  ِم

ٌُ  ؤخٍض  ِٛ ب
ًِه ٌُ  َبْل  َظَؿَضُه، ًُ ِ

ّ
َٗخجي ٛظ  اِٖخىاءَ  ِبه وََ

ؿُِذ 
َ
ًُ . بال٨ىَِؿِت  اإلا د

َ
ؿُِذ  َظَؿِض  ؤًٖاءُ  وه

َ
. اإلا

ُر٥ُ  ولظِلَ٪ "
ْ
ت ُظُل  ًَ هُ  ؤباهُ  الغَّ مَّ

ُ
ِدُض  وؤ خَّ  بامَغؤِجِه  ٍو

هحُر  َُ غ   هظا". واخًضا َظَؿًضا الازىاِن  ٞ ، الّؿِ ُٓم  َٖ 

ؿُِذ  ِؾغَّ  ِبه وؤٖجي
َ
 .وال٨ىَِؿِت  اإلا

 32 - 25: 5 ؤٞؿـ

 

 

 ٞال٨ىِؿت. ال٨ىِؿت في وألاؾغة الؼواط ًخإنل حٗالى، هللا لترجِب 

ضالخه مدبخه ًٖ ألاؾاسخي هللا حٗبحر هي  وفي. الٗالم في ٖو

 ٢ُمخه هللا ويهبه ؤبٗاصه ب٩امل ٨ًخمل ؤن للؼواط ًم٨ً ال٨ىِؿت

 اإلاجخم٘ ٢ىي  ج٣هغه ؤن ٖلُه ٞمد٩ىم ال٨ىِؿت بضون  ؤما. الخ٣ُ٣ُت

 .بتواإلاسغ  اإلاهُمىت

 وفقا
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 طنػأصثرػعوػاضزواج

 وزوجظػزوجػبغنػرباطػطجرد

ت ؾىي  لِـ
ّ
 ًخًمً الؼواط ؤن ًضع٧ىن  الظًً مً هظه ؤًامىا في ال٣ل

 الؿغ وطل٪ وػوظت، ػوط بحن الغباٍ مجغص مً ب٨شحر ؤؾمى ؾّغا بالخ٣ُ٣ت

 الؼواط ٟٞي. اإلا٣ضؾت ٦ىِؿخه م٘ اإلاؿُذ للؿُض ألابضًت الىخضة هى

 ألاؾمى الىخضة لهظه او٩ٗاؾا والؼوظت الؼوط نبح الىخضة ج٩ىن  الخ٣ُ٣ي

 واخض عظل بحن عباٍ مجغص لِؿذ هي ٞالىخضة(. وال٨ىِؿت اإلاؿُذ بحن)

 م٘ الىخضة عباٍ وهى ؤال مجها ؤٖٓم بغباٍ مسخىمت ل٩ىنها واخضة، وامغؤة

 ٞهى. صاثما الُلُٗت في الغباٍ هظا هً٘ ؤن ٖلُىا ُٞيبػي. قٗبه وم٘ هللا

 والظي به، لاللتزام اإلاٗمىصًت في ؤهٟؿىا ٖلى ٖهضا ا٢ُٗى الظي الغباٍ

 ًجب الظي وهى الغباوي، بالٗكاء هدخٟل مغة ٧ل في ٖلُه الخإ٦ُض ًجغي 

 ختى ًم٨ً ال الغباٍ هظا وبضون . ًدهل ٖغؽ ٧ل في به ؤهٟؿىا جظ٦حر

 .صاثمت زماعا ًدمل ؤن ػواط ألؾٗض

ض ؾىي  ٨ًً لم لى الؼواط، عباٍ جٟاهت ؤقض ما  ازىحن بحن ض٣ٖ ؤو ٖو

ا! الىاؽ مً ً ٍو  لى اإلاٗانغة الٗاثالث ٖلى ًُغؤ ؤن له ًم٨ً الظي للخدؿ 

 للمؿُذ الىالء لىي٘ اؾخٗضاص ٖلى ٧اهىا م٩ان ٧ل وفي اإلاؿُدُحن ؤن

جاتهم ٞى١  ٦ىِؿخه وإلاجخم٘  .ٍػ

ض الظي طا٥ - ٞاإلاؿُذ اإلاامىحن، بلى باليؿبت ؤما  بىخضة الىاؽ ًىّخِ

 عوخه ألن. واإلادبىب اإلادب بحن خايغا صاثما ىن ٩ً - ػاثٟت ٚحر خ٣ُ٣ُت

 لظل٪. آلازغ ٖلى ؤخضهما لُخٗٝغ ٧امال اهٟخاخا يهبهما الظي هى ال٣ضوؽ

ذ مُٗىت، ػوظُت ٖال٢ت الى السُُئت حؿللذ ؤن خضر ٞةطا
َ
ز  اإلاٗجى ولىَّ

 ولً ال٨ىِؿت، في ٌؿٕى ًدب٘ ؾىٝ ألامحن الخلمُظ ٞةن للمدبت، الخ٣ُ٣ي

٨ه ًدب٘ حر اإلاخمغص ٨ٍهاقغ  ؤو قٍغ  .ألامحن ٚو

ت لضًه ألهه الٗاَٟي، الخب ال٨ٟغ هظا ٖلى ٌٗترى وؾىٝ  هٖؼ

 ًإحي الظي الهافي الىىع  بٖا٢ت ختى ًداو٫  ٢ض بهه بل. الخ٤ّ  ًٖ للخٛاضخي

حر ٢اصع ٚحر ٞهى. هللا مً  جهبذ ٖىضما ختى ما ٖال٢ت بنهاء في عاٚب ٚو
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حر ػاثٟت  ًٟغح بهه: ؤبضا لكغا الخ٣ُ٣ي الخب ًدب٘ ال ل٨ً. ناص٢ت ٚو

 بالخ٤،

 
ُ
ت دبَّ

َ
َٟغُح  ال اإلا

َ
لِم، ج

 
َٟغُح  َبْل  ِبالٓ

َ
 (.6: 13 ٧ىعهشىؽ 1) .بالَخ٤ِّ  ج

٨حن مً ٧ل ٖلى ُٞخٗحن  مً ؤهمُت ؤ٦ثر ؤلاًمان وخضة ؤن ًضع٧ا ؤن الكٍغ

جب. الٗاَٟي الغباٍ  ؤن ٌؿٕى الغب جالمُظ ؤهىا اإلاضٖحن هدً ٖلُىا ٍو

 ولل٨ىِؿت، للمؿُذ ألاو٫  والجي ٨ًً لم بن: "الؿاا٫ هظا ؤهٟؿىا وؿإ٫

 :ؤلاهجُل في اإلاؿُذ ٌؿٕى ٣ًى٫  ماطا لجري " بطن؟ ٩ًىن  ٞلمً

ه ٢ا٫َ  ؾاِثغوَن، ُهم وَبَِىما
َ
٤ِ  في َعُظل   ل ٍغ

َّ
ُض، ًا: "الُ ِ

ُّ َ٪  ؾ ُٗ  ؤًَىما ؤجَب

ظَهُب 
َ
ُٕ  ٞإظاَبهُ ". ج ؿى ٗاِلِب : "ٌَ

َّ
، ِللش

 
ُىعِ  ؤوِظَغة

ُ
ماِء  وِلُ ، الؿَّ اوؤ ؤٖكاف   مَّ

 ًُ ب
َ
هُ  ٞما ؤلاوؿاِن  ا

َ
٘   ل ؿِىُض  َمىِي ُٕ  و٢ا٫َ ". عؤَؾهُ  بلُِه  ٌُ ؿى َغ  ِلَغُظٍل  ٌَ

َ
: آز

جي" ْٗ ُظُل  ٞإظاَبهُ !" ِبجَب ُض  ًا: "الغَّ ِ
ُّ جي ؾ ْٖ   ؤطَهُب  َص

ً
ال ًُ  ؤوَّ ِٞ ه ٣ٞا٫َ ". ؤبـي وؤص

َ
 ل

 ُٕ ؿى جغ٥ِ : "ٌَ
ُ
ىحى ؤ

َ
ىىَن  اإلا

ُ
ضٞ ا. َمىجاُهم ًَ طَهْب  ؤهَذ، وؤمَّ

َ
ْغ  ٞا ِ

ّ
 َمل٩ىِث بِ  وَبك

 (.60-57: 9 لى٢ا" )هللاِ 

٨حن الهٛحرة الؼوظُت الىخضة جىي٘ ٖىضما  ؾلُان جدذ متزوظحن لكٍغ

ٓم الىخضة  مؿخىي  ٖلى وآمىا عاسسا ًهبذ ػواظهما ٞةن لل٨ىِؿت، ألٖا

ا ؾ٩ُىن  ألهه ؾمىا ؤ٦ثر ظضًض  ومً. اإلاامىحن ظمُ٘ وخضة يمً مىيٖى

 بنها م٘ الىاؽ، مٗٓم ضيل مٗغوٞت لِؿذ ال٨ٟغة هظه ؤن ظضا اإلاؿخٛغب

 اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى ولىإزظ. خُاحي في ٖضًضة مغاث قهضتها خ٣ُ٣ت جخًمً

ذ ػوظان وهما Harry & Betty وَبتي هاعي  ٢هت  في ظُضا ٖلحهما حٗٞغ

 :ٞخ٣ى٫  َبتي ج٨خب. مٗا ألازحرة ؾىىاتهما

غان في وهاعي  ؤها جؼوظىا لى. به٩لترا في م1937 خٍؼ م ٖو  ٦ىا ؤهىا مً الٚغ

ٌِ  لم ل٨ً باهلل، ؤلاًمان ؤؾاؾه ٧ان ػواظىا بإن البضاًت في خ٣ضوٗ  ًم

 ًهإع ٧ان الظي هاعي  ػوجي وناع. نغاٖاجىا بضؤث ختى َىٍل و٢ذ

 وهجغ وهجغوي لي وفي ٚحر الجيسخي الكظوط مُى٫  يض خُاجه َىا٫
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ؿحر مؿاعه ًصدر ؤن مغاث ٖضة خاو٫  ؤهه وعٚم. ال٨ىِؿت مجخم٘  َو

 ٢ض ٧اهذ التي السُُئت جغ٥ ٖلى ٢اصع ٚحر صاثما بضا ؤهه بال باؾخ٣امت،

 مىا ٧ل ظاهب الى و٠٢ الُىا٫، اهٟهالىا ؾىىاث وفي. و٢ُضجه ٦بلخه

ل اإلا٣غبحن، ألانض٢اء مً ال٨شحر
ّ
 .لىا ٦بحرا صٖما طل٪ وق٩

ىضما عة عؾاثل لي جغص ٧اهذ ٖو
 جسىع  ٧اهذ هاعي  ػوجي مً ُم٨ِضّ

متي،  بلى ؤٖىص صاثما ٦ىذ ل٨جي ؤظله، مً الهالة ًٖ ؤ٠٦ وؤخُاها ٍٖؼ

 ٧ل بإن ؤٖلم ٦ىذ. ألؾاٖضه لضي الىخُض الؿبُل ٧اهذ ألنها الهالة

 ...ال٨ىِؿت وبلى اإلاؿُذ الى ًىما ٌٗىص ٢ض وبهه هللا، لضي مؿخُإ شخيء

 اليّ  هاعي  ػوجي بٗىصة خضزذ التي للمعجؼة ؤحعجب ػلذ ما وآلان

 وفي. ؾىت 40 مً أل٦ثر واخض ؾ٠٣ جدذ ه٨ً ٞلم. اإلاخ٣ضم ٖمغه في

كغجه، وؤخببذ ٦شحرا، جدضزىا ألازحرة الؿىىاث  مسخلٟا ٧ان ٣ٞض ِٖ

دا مخىايٗا ٧ان. جماما ئت َٟىلُت عوح وله ونٍغ  ٦شحرا ًدب ٞإزظ. بٍغ

 ه٣غؤ وهاعي، ؤها و٦ىا،. ٦ظل٪ هم وؤخبىه وظحراوي ال٨ىِؿت في ؤنض٢اجي

با ٧ان و٢ض. مٗا اإلاًٟلت جغاهُمه وهغهم اإلا٣ضؽ ال٨خاب  مً ظضا ٢ٍغ

 .ألازحرة قهىعه في ٌؿٕى الغب

 مٗا ُٞه ٦ىا الظي الى٢ذ وؾإزمً ؤط٦غه، ؤن صون  ًىم ًمغ وال

با ٧ان ؤهه وؤٖخ٣ض. ٖمغي  َىا٫  في ؤٞكل ٞإها. مجي ؤ٦ثر اإلال٩ىث مً ٢ٍغ

 اإلادبت، خغاعة وجى٣هجي ال٣لب وبُُئت باؾخمغاع والسضمت اإلادبت ؤٖما٫

غث ؤمىعا ألاوان ٞىاث بٗض وؤعي   ل٨ً. جإصًتها ٖلي ًجب و٧ان ٞحها ٢هَّ

دٟٔ ؤمحن هللا  ٖلى ؤخهل ومىه بًماوي، ًُمئن هظا ٟٞي. مىاُٖضه ٍو

 .الؿالم

 نالتها لىال بالخ٣ُ٣ت ل٨ً. بًٟٗها واٖتراٞها بتي الؼوظت جىاي٘ هىا وهغي 

٤ ًجض ؤن هاعي  لؼوظها ًم٨ً ٧ان ما لِؿٕى وؤماهتها اإلاؿخمغة  الٗىصة ٍَغ

 ٧اهذ مٗا ٢ًُاها التي ألازحرجحن الؿيخحن بن. بلحهاو  وال٨ىِؿت، هللا الى

ً ؤلاًمان ًٖ قهاصة  ول٨ً. اإلاؿاوماث مً السالي للخب الكاُٞت ال٣ضعة ٖو

 ؤػصاص ٧لما ؤهه ال٨شحرون ًًٓ خُض الُىم، خًاعة م٘ جىا٢ٌ مً له ًا

 ًظهب البٌٗ ؤن بل. ومخاهت زباجا ؤ٦ثر ٧ان الاؾخ٣اللُت، ٖلى الؼواط بىاء
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٩ان ٧ان ٧لما بإهه خ٣اصالٖا الى  ؤخضهما الالتزام" ٢ُىص" مً مخدغعًٍ الكٍغ

 ًضوم ال ألهه. جماما ػاث٠ اٞتراى ل٨ىه. ؾٗاصة ؤ٦ثر ؤنبدا آلازغ، هدى

لى ؤلالهي، الترجِب ٖلى ماؾؿا ٧ان بطا بال الؼواط  لم ٞما. مدبخه ؤؾاؽ ٖو

 .الغمل ٖلى مبيُا ٩ًىن  ٞؿىٝ ؤلاًمان صسغة ٖلى مبيُا الؼواط ٨ًً

 

 طختضغظػطؼامػواضطرأةػضضرجل

 اآلخرػأحدعطاػغصطلػأنػوغجب

 وظٗلهما ٦ىِؿخه ومدبت اإلاؿُذ إلادبت ألاولىٍت بُٖاء بىظىب ؤلاًمان بن

. والغظل اإلاغؤة بحن الازخالٝ ؤوظه ٞهم في ؤًًا مهم هى آزغ شخيء ٧ل ٞى١ 

 مسخلٟت، ومهاما مسخلٟت َبُٗت مجهما ٧ل وهب ٢ض هللا ؤن الىاضر ٞمً

ىضم ٣ت ألامىع  بهظه الٗمل ًجغي  اٖو  هُا١ صازل ػواط في ؾلُمت بٍُغ

 .J آعهىلض هاًجٌرل. ط والضي ٨ًخب. والاوسجام الخب ٞؿحزهغ ال٨ىِؿت،

Heinrich Arnold (٦ىِؿدىا في ال٩لمت زضام ؤخض مً و٧ان)،  ٣ُٞى٫: 

 الظ٦غ بحن الجؿمُت البُىلىظُت البيُت في ٞغو١ هىا٥ البُان، ًٖ ٚجي

 ٞغ١  مجغص هى واإلاغؤة الغظل بحن الٟغ١  ؤن هًٓ ٦ىا لى ًل٨. وألاهثى

 جمخل٪ ألن حكخا١ ٞاإلاغؤة. بدذ ماصي الخ٨ٟحر هظا ل٩ان بُىلىجي

بُٗتها. هٟؿها صازل في مدبىبها  ولخدبل ولخهبر؛ لخخل٣ى مهممت َو

ب الغظل ؤما. ولخدمي ولتري٘، وجلض،  وفي مدبىبخه الى الضزى٫  في ٞحٚر

خسلل لُباصع مسلى١  هىٞ مٗها؛ واخضا ًهبذ ؤن  15.الخل٣ي مً بضال ٍو

 ٞالىٟـ. بلُٛت ة ٨ٞغ وهظه الىٟـ، بىاؾُت ًدك٩ل الجؿض ؤن ٢ُل ل٣ض

 ظؿضا حك٩ل حّي، ٧اثً ل٩ل الضازلي والجىهغ هللا، مً هٟست هي التي

 مً صعظت ؤؾمى هى مً: لِؿذ هي واإلاؿإلت. واإلاغؤة الغظل مً ل٩ل مسخلٟا

 ٞهل هللا، نىعة ٖلى مسلى١  واإلاغؤة الغظل مً ٧ل بن. ؤبضا ال، آلازغ؟

 ٌكّبه بىلـ ٞالغؾى٫ : ازخالٝ هىا٥ هظا م٘ ل٨ً طل٪؟ مً ؤٖٓم هىا٥

كّبه اإلاؿُذ بالؿُض الغظل  :ًلي ٦ما اإلا٣ضؾت، بال٨ىِؿت اإلاغؤة َو
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ُتها ًَّ ؿاُء، ؤ ِ
ّ
ًَ  الي ٗ ًَ ًَّ  از

ُ
ًَّ  ٦ما ألػواظ٨ ْٗ ًَ س

َ
، ج ّبِ

ُظَل  ألنَّ  ِللغَّ ُؽ  الغَّ
ْ
 عؤ

ؿَُذ  ؤنَّ  ٦ما اإلاغؤةِ 
َ
ُؽ  اإلا

ْ
ُو  وهَى  ال٨ىَِؿِت، عؤ ِ

ّ
. َظَؿُضهُ  وِهـَي  ال٨ىَِؿِت  ُمسل

ُ٘  و٦ما ًَ س
َ
  ج

ُ
ِ٘  ِللَمؿُِذ، ال٨ىَِؿت

ًَ َخس
ْ
ؿاءُ  ٞل ِ

ّ
ًَّ  الي ّلِ  في ألػواِظِه

ُ
 شخيٍء  ٧

 (.24-22: 5 ؤٞؿـ)

 – ٦جؿض – اإلاغؤة وجمشل. اإلاؿُذ ٣ًضمها التي السضمت - ٦غؤؽ -الغظل ًمشل

 لِـ ل٨ً الضٖىة، في ازخالٝ هىا٥ لظل٪. ال٨ىِؿت به ج٣ىم يالظ الخٟاوي

 .ال٣ُمت في ازخالٝ هىا٥

م والؿُضة م٨ىىا. لل٨ىِؿت عمؼ هي ال٣ضٌؿت الٗظعاء مٍغ  هخٗلم ؤن ٍو

 ألنها ال٨ىِؿت مشل هي ٞاإلاغؤة. ولؤلمىمت للمغؤة الخ٣ُ٣ُت الُبُٗت مجها

 صازلها، في ؤلالهُت ال٩لمت وجدمل جخل٣ى

ذ
َ
ُم َمغ  ٣ٞال   ؤها: ’ٍَ

ُ
ّبِ  زاِصَمت

ًْ : الغَّ
ُ
٨ُ

ْ
ل
َ
ما لي ٞ

َ
٣ى٫ُ  ٦

َ
ًْ  وَمطخى. ‘ج ىِضها ِم ِٖ 

ال٥ُ 
َ
 (.38: 1 لى٢ا) .اإلا

 جً٘ ٖىضما هللا بعاصة م٘ جماقُا الٗالم الى خُاة ؤًًا ججلب اإلاغؤة بن زم

 .ؤلاوؿان ًٖ ٢ُل ٢ض ما ؤؾمى وهظا. ظضًضا مىلىصا

 ؤ٦ثر ٞمدبتها. لغظلا لضي اإلادبت ًٖ اإلاغؤة لضي اإلادبت وجسخل٠

ُت َبُٗتها م٘ ؤ٦ثر وجخماشخى اؾخ٣غاعا  مخٟاهُت مدبت وهي. واإلاسلهت الٞى

اًتها في الظًً ظمُ٘ وبعقاص لخماًت  ظاهضة حؿعى ٞهي الغظل مدبت ؤما. ٖع

ً ا٦دكاٝ بلى اتهم ٖلى ومٗاجبتهم آلازٍغ . يماثغهم مىاقضة وؤًًا جهٞغ

 :اإلاؿُذ ممشل للغؾى٫، الغاثضة اإلادبت بنها

طهبىا
َ
ِمظوا ا

ْ
ل
َ
َ٘  وج َمِم، ظمُ

ُ
ضوُهم ألا ّمِ

َٖ ؾِم  و
َ
ًِ  آلاِب  با وِح  والاب  والغ 

مىُهم ال٣ُُضِؽ، ِ
ّ
ل َٗملىا ؤن ٖو ّلِ  ٌَ

ُ
م ما ِب٩

ُ
ُخ٨ ِْ م ؤها وها ِبه، ؤوَن

ُ
ىا٫َ  َم٨ٗ

َ
َ 

اِم، ه٣ًِاِء  بلى ألاًّ
َ
هغِ  ا  (.20-19: 28 متى) .الضَّ

 .ال٨ىِؿت بمهمت صاثما مغجبُت ٞهي اإلاغؤة، مهمت مشل الغظل مهمت ل٨ً
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 عؤؽ هى الغظل ؤن الى بُغؽ والغؾى٫  بىلـ الغؾى٫  مً ٧ل ٌكحر

 باإلاؿُذ: بل بظاجه لِـ اإلاغؤة،

ي ُض  ل٨ِّجِ ٍع
ُ
ِٗغٞىا ؤْن  ؤ

َ
ؿَُذ  ؤنَّ  ح

َ
ُؽ  اإلا

ْ
ُظِل، عؤ ُظَل  الغَّ ُؽ  والغَّ

ْ
 وهللا اإلاغؤِة، عؤ

ُؽ 
ْ
ؿُِذ  عؤ

َ
 (.3: 11 ٧ىعهشىؽ 1) .اإلا

 اإلاغؤة ؤن خ٣ُ٣ت يىء ٞٗلى اإلاغؤة؛ مً" صعظت ؤعقى" الغظل ؤن ٌٗجي ال هظا

 ٖلى مٗخمض ٧لحهما ؤن لىا ًدبحن اإلاغؤة مً مىلىص والغظل الغظل، مً مإزىطة

 :الخُاة ظىاهب ٧ل في آلازغ

ب   ٟٞي   ج٩ىن  ال الغَّ
ُ
ًْ  اإلاغؤة ُظِل، صوِن  ِم ُظُل  وال الغَّ ًْ  الغَّ هُ . اإلاغؤةِ  صون  ِم  ألهَّ

ِذ  بطا
َ
  ٧اه

ُ
ًَ  اإلاغؤة ُظِل، ِم ُظُل  الغَّ ِلُضهُ  ٞالغَّ

َ
، ج

ُ
ل   اإلاغؤة

ُ
ًَ  شخيٍء  و٧  1. )هللاِ  ِم

 (.12-11: 11 ٧ىعهشىؽ

 لِؿذ َٝغ ٧ل ومؿاولُاث مىاهب ؤن ٖلى زاهُت مغة ؤًًا ها٦ض وهىا

 الترجِب وفي. ٚحر ال مسخلٟحن مجغص ٞهما آلازغ؛ الُٝغ لضي مما ٢ُمت ؤ٦ثر

 م٩انهما ٖلى توالؼوظ الؼوط مً ٧ل ؾُدهل للؼواط، الصخُذ

 اإلادبت جد٨م ؾىٝ وبهما. آلازغ ٖلى ؤخضهما ًد٨م لً ل٨ً الصخُدحن،

 .والخىاي٘

ل بّن   ٖاج٣هم ٖلى هللا ؤل٣اها التي اإلاؿاولُاث مً واليؿاء الغظا٫ جىه 

غ ػماهىا ؾماث مً هى اط ٖلى ًخمغصن ٞاليؿاء. الكٍغ  وآالم الخمل اٖػ

خمغص الىالصة، بء ؤوالصهم بكاون الالتزام ٖبء ٖلى الغظا٫ ٍو  الالتزام ٖو

. الخايغ ٖهغها ٖلى لٗىت ٌٗخبر الخمغص هظا مشل بن. جلضهم التي باإلاغؤة

٤ ًٖ اإلاؿخ٣بل ؤظُا٫ اهدغاٝ الى بالخإ٦ُض ًاصي وؾىٝ . الؿىي  الٍُغ

ٟا٫، لخىجب اإلاغؤة هللا زل٤ ٣ٞض  الخ٣ُ٣ي الغظل ٞةن الؿبب ولهظا ألَا

دظعها .٢بل مً ؤ٦ثر وؾُدبها ػوظخه ؾُدترم  :٢اثال بُغؽ الغؾى٫  ٍو
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ها وؤهُخم، َ٘  ِٖكىا الّغِظا٫ُ، ؤي  م م
ُ
  ؤنَّ  ٖاِعٞحَن  ِوؿاِث٨

َ
غؤة

َ
  اإلا

  َمسلى١ 
ُ

٠ َٗ  ؤي

م،
ُ
ًَّ  ِمى٨ ًَّ  وؤ٦ِغمىُه ُه ٩اث   ألنَّ ٍغ

َ
م ق

ُ
ال الَخُاِة، ِوَٗمِت  محراِر  في ل٨

َ
ٞ  ٤َُٗ ٌُ 

م
ُ
ىاِج٨

َ
 (.7: 3 بُغؽ 1. )شخيء   َنل

. مُل٣ا ازخالٞا لِـ واإلاغؤة الغظل بحن زخالٝالا  ؤن الىاضخت ألامىع  ومً

 ًىظض الخ٣ُ٣ي الغظل وفي شجاٖت، عظىلت جىظض الخ٣ُ٣ُت اإلاغؤة ٟٞي

م ال٣ضٌؿت وجىاي٘ زًٕى  هى الؼوط وألن طل٪، م٘ ل٨ً. الٗظعاء مٍغ

 ختى الخ٣ُ٣ي الؼواط في ألاؾغة ٢ُاصة له ج٩ىن  ٞلظل٪ ألاؾغة، وعب الغؤؽ

جب. البيُت ي٠ُٗ ٧ان لى  الؿُض هى الغظل ؤن لى ٦ما هظا ًازظ ال ؤن ٍو

 بمدبت ألاؾغة ؤمىع  ػمام الغظل ًخى٫َّ  لم ٞلى. الساصمت هي واإلاغؤة اإلادؿلِ

ى لم ولى – وجىاي٘
ّ
. اؾدبضاصا ٢ُاصجه ألنبدذ - ٌؿٕى بغوخُت صوعه ًخدل

 .الجؿض ٖلى يهُمً ال ول٨ىه الجؿض، في م٩اهه له ٞالغؤؽ

غاؽ ٧اٞت في  مجخمٗاث – ٦ىِؿدىا مجخمٗاث يف ج٣ام التي ألٖا

ض هل: "الَٗغـ وؿإ٫ ؤن وٗخاص - Bruderhof اإلاؿُدُت بغوصعهىٝ  ؤن جٍغ

بها: ببؿاَت ٌٗجي وهظا" زّحر؟ هى ما ٧ل في لؼوظخ٪ نالخا مشاال ج٩ىن   ج٣ٍغ

لى. وحؿمى ُٞه خُاتها لخخّٗم٤ اإلاؿُذ ٌؿٕى الى  وؿإ٫ هٟؿه اإلاىىا٫ ٖو

لُه". نالر؟ هى ما ٧ل في ػوظ٪ بةجبإ ؤجغيحن: "الٗغوؽ  ٞاإلاىيٕى ٖو

٤ في اإلاطخيّ  خى٫  باألخغي  ًضوع  ، ٍَغ  .مٗا ٌؿٕى

 

ػتطظيػاألدرةػضربػاضحػغػغظػاضػغادة
 بطحبظػاضخدطظ

 اإلاطخُت الباطلت اإلادبت الى ؤٞؿـ ؤهل الى عؾالخه في بىلـ الغؾى٫  ٌكحر

 :٣ُٞى٫  ،الخ٣ُ٣ُت ال٣ُاصة ٖلحها جىُىي  التي

ها م ىاؤِخب   الّغِظا٫ُ، ؤي 
ُ
ما ِوؿاَء٦

َ
ؿُُذ  ؤَخبَّ  ِمشل

َ
  اإلا

َ
ى ال٨ىَِؿت  ِبَىِٟؿِه  وَيخَّ

 ًْ  (.25: 5 ؤٞؿـ) .ؤظِلها ِم



 اجلهص َاهلل َالزَاج                                                  سس الزَاج العجّب

90 

 ٧ل مهمت الىا٢٘ في هي الظاث، وبظ٫ اإلادبت مهمت بمٗجى ؤي اإلاهمت، ٞهظه

 .ٖؼابا ؤو متزوظحن ٧اهىا ؾىاء امغؤة و٧ل عظل

 هغي  ٞؿىٝ ؤٖاله، اإلابحن بىلـ الغؾى٫  ل٨الم ٢لىبىا هٟخذ ٖىضما

 هي التي الىخضة جل٪ – اإلادبت حؿّحرها التي الٗال٢ت في خ٣ُ٣ي عوحي جىخُض

٨حن مً هلل الغوحي ال٣لب ٦الم  جدّل  ٣ِٞ الخالت هظه ٟٞي. مٗا الكٍغ

 ظضًض، مً مدبىبىا بلى صاثما وؾيؿعى. الؼوظُت ٖال٢اجىا ٖلى هللا بغ٦ت

٪ لسضمت َغ١  ًٖ باؾخمغاع وؾيبدض  وألاخلى. اإلادبت ب٩امل خُاجىا قٍغ

 جغجلُان ٦خب ٦ما. صاثمت بهجت ٖلى ؾىدهل ؤهىا هى ٧له هظا ٧ل مً

Tertullian (م 220 بلى 160 خىالي )ألاولُت ال٨ىِؿت آباء ؤخض مً وهى: 

٣ض ػواط ؾٗاصة ًه٠ ؤن ًم٨ىه مً خم ال٨ىِؿت خًغة في ُٖ
ُ
 وز

ن ِهحرٍ  مً له ُٞا ببر٦تها؟  مامىحن شسهحن ٖى٤ ٖلى ًىي٘ وظمُل َهّحِ

 ٖلى واخضة وبمٗاهضة للخُاة، واخض وبإؾلىب واخض، بغظاء بُجهما بًِغ 

 و٦الهما اإلاؿُذ، ٦ىِؿت في وؤزذ ؤر ٞهما! هلل واخضة وبسضمت الىالء،

 بل والجؿض، الغوح بحن اهٟها٫ ؤي وبضون  هٟؿها، بالسضمت مجهم٩ان

 عوح ٞهىا٥ واخض ظؿض ًىظض وخُض. واخض ظؿض في ٧اثىحن مشل

ِ  بنهما. واخضة
ّ
هل غ٦ٗان مٗا، ُانًُ م: مٗا ٍو ِ

ّ
ٗل خدمل آلازغ، ؤخضهما َو  ٍو

كتر٧ان هللا، ٦ىِؿت في مٗا ا٢ترها و٢ض. آلازغ ؤخضهما  الغب، ماثضة في َو

خ٣اؾمان  بٗض الٟغط ًخ٣اؾمان مشلما والايُهاص الغوخُت الهغاٖاث ٍو

 اإلاؿُذ بن زم. عبهما زضمت في ًدىاٞؿان ؤنهما بلى باإلياٞت. الكضاثض

ؿم ًغي  ؿٗضه ٘،َو  ازىان اظخم٘ خُشما ألهه بلحهما، ؾالمه يهب ؤن َو

 16.وؾُهما في هى ٩ًىن  ٞهىا٥ باؾمه
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 الٟهل الٗاقغ

 

 

 

ػاضجظسػشددغظ
 

 

 ًِ
ُ
٨ َُ واُط  ِل ًما الؼَّ غَّ

َ
ىَض  ُم٨ ِٖ  ِ٘ ًْ  الّىاِؽ، ظمُ

ُ
٨ َُ  ول

غاُف  ِت  ِٞ َُّ وِظ ًُ  هللاَ  ألنَّ  َاِهًغا، الؼَّ ضً َُ ًَ  َؾ  الٟاِظٍغ

 
َ
هاة  .والؼ 

 4: 13 راهُحنٖب

 

 

ان  ٝ هى ألاو٫ : الجيـ في السُغ مً هٖى  مً الّخسى 

 حؿخلؼمه الظي الكضًض الخ٣ّغب ؤو لآلزغ الظاث حؿلُم

ٝ الجؿضًت، الٗال٢ت  ٢ظع ؤمغ الجيـ ؤن مً والّخسى 

 الجيؿُت للكهىة الٗىان اَال١ في ُٞخمشل الشاوي السُغ ؤما وُمُٗب؛

 الجيسخي اإلاجا٫ ؤن الىاضر ومً. سُُئتال ا٢تراٝ في وؤًًا ظامذ بك٩ل

م٨ً. للٟؿاص ٢ابل  ؤزُاع الى اإلاإمىلت بغ٧اجه جخدى٫  ؤن الؼواط في ختى ٍو

 ٖىا٠َ مدل ٞخدّل . الجيـ زل٤ الظي هللا ًٖ بمٗؼ٫  الؼوظان صزله بطا

 ومدل وخكُت، ختى بل اٖخضاء والخىان الغ٢ت ومدل مجغصة، قهىة الخب

 .ٖلحها الؿُُغة ًم٨ً ال تظامد قهىة اإلاخباص٫ الظاث بظ٫

 ٧اهذ مشلما ألامىع، هظه ًٖ حؿ٨ذ ال ؤن ال٨ىِؿت ٖلى الىاظب ومً

 1: 5 ٧ىعهشىؽ 1 عاظ٘) اإلاسخبئت السُاًا بجغؤة جٟطر الغؾىلُت ال٨ىِؿت

 الى٢ذ َىا٫ باإلاغناص لىا وا٢ٟت وقُاَُجها الٟدكاء عوح ألن(. 5 -

ىاثىا، . لها الباب ٞخدىا ٞىع  طالؼوا َم٣ِْضؽ الى ِزلؿت جضزل وؾىٝ إٚل

جُا جؼصاص ػوظُت، ٖال٢ت ألًت الىجاؾت عوح صزى٫  وبمجغص  نٗىبت جضٍع

 يوجد
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جُا وجؼصاص هللا، مدبت ٖلى التر٦حز ل ؾهىلت جضٍع
ُ
٨حن حٛاٞ  ؤخضهما الكٍغ

غة ببلِـ لخجاعب والاؾدؿالم آلازغ ًٖ  .الكٍغ

جب  الىاؽ حؿى١  التي الىجؿت ألاعواح ب٣ىة ؤبضا الاؾخسٟاٝ ٖضم ٍو

 ؾُُغتهم، جدذ الىاؽ ًهحر ؤن وبمجغص. الؼواط في ختى الكغ، ٟٗلل

خضهىع  الىبُلت ؾماجه الجيـ ٣ًٟض خدى٫  ٍو . ومبخظلت عزُهت ؾلٗت الى ٍو

غة ججغبت هللا زل٣ها التي الغاجٗت الىٗمت وجهبذ . للخُاة ومضمغة ٚاصعة قٍغ

 ـالجي ٦غامت اؾخٗاصة ٖلى و٢اصعة بالكٟاء ٦ُٟلت وخضها الخىبت ؤن ٚحر

ه  .وقٞغ

 

 ضهػظظغرػالػسرغدػاتحادػاضزواجػسيػغحصل

 خُىما ويىخها بإ٢صخى للجيـ الخ٣ُ٣ُت الُبُٗت اؾدُٗاب لىا ؾُدؿجى

 ٢بل مً واإلا٣ضؽ بالؼواط اإلا٩لل الٗظعي  للخب ٦ةجمام الجيـ ٢ضؾُت هغي 

ىُب٤. حٗالى ؾبداهه هللا  الجمإ مماعؾت ٖلى ؤًًا الخ٣ضٌـ مىيٕى ٍو

 حٗبحر ؤ٦مل الى الؼوجي الخب ٞحها ًهل التي ٓتاللخ في هٟؿه، الجيسخي

ت ججغبت الجيسخي الجمإ ٧ان وإلاا. له ظؿضي  الًغوعي  ٞمً ومظهلت، ٢ٍى

 ًخم لم ولى بلهُت ٦ىٗمت الجيـ الى ًىٓغ لم ٞلى. هللا في جغؾُسه ظضا

 في ًى٢ٔ" ٞؿىٝ بى٢اع صزىله ؤما. طاجه بدض بلها هى لهاع هلل، بزًاٖه

 الخّؿاؾت اإلاىايُ٘ ؤ٦ثر و٦ظل٪ شخيء وؤ٢ضؽ ؼؤٖ ؤلاوؿان ٢لب صازل

غ ال٣ابلت
 
ذ للخإز  17".والخجٍغ

ؿّحر ما بن  الكهىة مؿإلت مً ؤ٦ثر هى الخ٣ُ٣ي الؼواط في الجيـ ٌُ

ؿّحر بهه: الؼوظحن مً ٧ل لضي الجيؿُت  ًغبُهما الظي الخب بىاؾُت ٌُ

٪ ٧ل ٌؿلم ٞٗىضما. مٗا  ال اجداص بُجهما ٞؿُدهل لآلزغ، ٧لُا هٟؿه قٍغ

 وبجماما حٗبحرا ٩ًىن  بل" ظؿضي خب" مجغص ألامغ ٩ًىن  ولً. لٗم٣ه هٓحر

 .الىظضاوي والٟغح اإلاكغوٍ ٚحر الُٗاء مً ٖمل هى الظي ال٩امل، للخب

ٗخبر . وعاجٗت مضهكت ججغبت آزغ شسو بلى ظؿضه ؤلاوؿان ج٣ضًم ٌُ

 وتهؼ ٢ىٍت ججغبت هي الجؿضي الاجداص طعوة هي التي الجمإ هؼة وبن

 ٢ىي  الجؿض ازخباع ؤن هىا ٞجري . الغوح ٖلى ٢ىي  جإزحر ولها ُان،ال٨
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 لل٣لب مخىاٚم وثام وفي. الغوح ازخباع ًٖ جمُحزه ًهٗب ؤهه لضعظت

 اجداصهما ٚمغة وفي. الخب بهجت طعوة الى الصسهان ًهل والجؿض،

ٗهما ًجغي  ال٩امل،  ٖال٢ت وؤٖؼ ؤ٢غب في مٗا ويمهما شسهُتهما مً ٞع

كت لخٓت وفي. ُوظضث سر الجمإ ٖع
َ
٨د  اليكىة، ٍٞغ مً الصسو ًُ

ىٛمغ  .للخٓت ًسخٟي مؿخ٣ل شسو بإهه ؤلاخؿاؽ ان بدُض ٧لُا، ٍو

 

 دائطاػتطبرػأنػاضجددغظػاضوحدةػرضىػغجب

 واضظغسػاضػضبػوحدةػرن

ًىا بطا ٞدتى. خ٣ها هىفي ٞال الؼوظُت الخُاة وجى٢حر ب٦غام خاولىا مهما  ٞع

٠ ْاهغة
 
 ٖلى صازلىا في الخدٟٔ مً قٗىع  ٌٗمل ٝٞؿى  الخكمت في الخ٩ل

ً ظٗلىا ً م٘ الؼوظُت الخ٣اث٤ ًٖ الخدضر مً خظٍع  الغظل ؤما. آلازٍغ

ً َبٗا ٩ًىها ؤن ٞالبض الؼواط يمهما اللظًً واإلاغؤة  الخدضر ٖلى ٢اصٍع

 لً بنهما ٚحر. الؼواط في خغمت ألامىع  ؤ٦ثر ًٖ ختى بُجهما ُٞما بهغاخت

 .لآلزغ ؤخضهما خب مً ىاب٘ال الى٢اع بضون  طل٪ ًٟٗال

 ًىاما ال ؤن ٖلحهما ًجب الؼوظحن ؤن وهي ألاهمُت ٚاًت في ه٣ُت وهىا٥

 الًغوعي  مً ولِـ. بالهالة ٌؿٕى الغب الى ًخىظها ؤن ٢بل لُلت ٧ل في

 هدخاط وما وٗجي ماطا صاثما ٌٗٝغ ٌؿٕى ألن الٗباعاث؛ مً ال٨شحر اؾخسضام

جب. بلُه  لم ٞةطا - ؤًًا بعقاصه ًٖ ٫وؿإ بل ٞدؿب وك٨غه ال ؤن ٍو

صر. بعقاصها ًم٨ىه ٞال بابه ه٣ٕغ  ٧ل اؾخٟخاح في ختى َبٗا، ألامغ، هظا ٍو

 .ًىم

لى ٌؿٕى الغب ٖلى ماؾؿا الؼواط ٧ان لى ٟخه، مدبخه ٖو  لخهل ٖو

 هىا. اإلاجاالث ظمُ٘ وفي بُجهما ُٞما التي الصخُدت الٗال٢ت ٖلى الؼوظان

 ىلـ:ب الغؾى٫  لخدظًغ هىدبه ؤن ٖلُىا

بُخم وبطا ًِ
َ
ئىا ال ٚ ُِ س

ُ
ِٛغِب  وال ج

َ
ـُ  ح م م ٖلى الكَّ

ُ
ِب٨ ًَ َ

ُٗىا ال. ٚ
ُ
 ح

ـَ   (.27-26: 4 ؤٞؿـ) .م٩اًها ببلِ
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ت في خاؾم ؤمغ الهالة ؤن . الؼوظُت الٗال٢ت في جيكإ التي السالٞاث حؿٍى

 ُٞٗخبر الغوح في وخضة بُجهما ٩ًىن  ال ٖىضما ظؿضًا شسهحن اجداص ؤما

اء  .الخب لغباٍ اهتها٥ بهه. ٍع

 للغوح ال٩املت الىخضة ًٖ صاثما الجؿضًت الىخضة حٗبر ؤن ًجب

 الجؿض إلقبإ وؾُلت ج٩ىن  ؤن ؤبضا ًجىػ  ٞال الؼوظحن؛ بحن والىٟـ

 الؿُض لىاء وجدذ الؼواط بَاع في – للخب ظؿضًت مماعؾت ٧ل وبن. وخضه

المت للظاث، مخباص٫ بظ٫ هى - اإلاؿُذ  لللِٗ الٟغص جهمُم نض١ ٖلى ٖو

 ؤو الًٗالث وببغاػ بالدؿلِ لها قإن ال الجؿضًت والىخضة. آلازغ ؤظل مً

 .٢هغه ؤو آلازغ الُٝغ بزًإ ٖملُت مشل هى الجيـ ؤن ال٣اثلت بال٨ٟغة

٨ه ٌؿخٗمل مً ٧ل ؤن  و٦غامت ٦غامخه يهحن هٟؿه بقبإ إلاجغص قٍغ

٨ه غاى الجيـ ٌؿخٛل ٞتراه. قٍغ  ال٨خاب ًضًً الؿبب ولهظا. ؤهاهُت أٚل

ؿمذ الجيؿُت الظعوة ًبلٜ ؤن ٢بل ػوظخه ًٖ الغظل اوسخاب اإلا٣ضؽ  َو

ٗخبرها ألاعى ٖلى ٌؿ٣ِ ؤن للمجي -9: 38 الخ٩ىًٍ ؾٟغ عاظ٘) زُُئت، َو

 ًددؿب ال خلم في ؤو ألاوان ٢بل بعاصجه ٚحر ٖلى هظا خضر بطا َبٗا،(. 10

 الخىاؾلي الًٗى م٘ للٟم اجها٫ ؤي ٌٗخبر هٟؿه، وللؿبب ول٨ً. زُُئت

 التي وخضها هي الجيؿُت لئلزاعة ألاهاهُت الكهىة ألن. ؤًًا ؤزُما ؤمغا

 هي الجيؿُت اإلاماعؾاث مً ألاق٩ا٫ ٞهظه الٗمل، هظا إلاشل جضٞٗهم

ت الٗاصة ؤهىإ مً هٕى بالخ٣ُ٣ت  .اإلاخباصلت الؿٍغ

 

 سيػاضحػغػيػاضجظديػاإلذباعػغصطن

 اضطتبادلػاضخضوع

بت ج٩ىن  ٢ض  الؾُما ؾا٦ىت، الؼواط خضًثي ػوظحن ٖىض الجيؿُت الٚغ

 ٢بل ظيؿُت ٖال٢اث في الخىعٍ مً هٟؿحهما ٖلى خاٞٓا ٢ض ٩ًىهان ٖىضما

ت الٗاصة ٖلى الاصمان ؤو الؼواط،  الَٗغـ ٖلى ًلؼم ٞغبما الىا٢٘، وفي. الؿٍغ

 هظه ٧اهذ وإلاا. ٖغوؾه لضي الجيسخي للجمإ الخاٞؼ ختى ًى٢ِٔ ؤن

 ًبضؤ وال ظضا نبىعا ٩ًىن  ؤن هٞٗلُ و٢ذ، بلى ؤخُاها جدخاط الٗملُت

 ٩ًىن  و٢ض. لظل٪ مؿخٗضة ػوظخه ج٩ىن  ٖىضما بال الجيسخي باالجداص
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ٟا ٌؿبب وعبما الٗظعاء، للٗغوؽ ماإلاا ألاو٫  الاجها٫  ؤمغ وهظا. بؿُُا هٍؼ

 بكٗىع  وعي ٖلى ٩ًىن  ؤن الؼوط ٖلى ًجب ل٨ً ال٣ل٤، بلى ًضٖى ال

 .والخًا٤ً الغاخت ٖضم مً بصخيء ٖغوؾه

 بدُض صعظت بلى ػوظخه ًدب ؤن الخ٣ُ٣ي الؼوط ٖلى لىاظبا ومً

خباع بىٓغ ًإزظ  بؿبب باالجها٫ ٌؿخعجل وال لضيها الاؾخٗضاص خالت الٖا

 اإلاغؤة ؤن ٞؿحراعي ٣ِٞ، هٟؿه بةقبإ مهخما لِـ ول٩ىهه. نبره هٟاص

 الى للىنى٫  الغظل ًدخاظه مما ؤَى٫  و٢ذ الى ألاخُان مٗٓم في جدخاط

ىضما اإلاٗاقغة بٗض ومً و٦ظل٪، الظعوة،  الظعوة ونل ٢ض الؼوط ٩ًىن  ٖو

 بِىما ٞغخا ًىام ؤن للؼوط ًد٤ ٞال بٗض، جهل لم ػوظخه خحن في واهخهى

 .ألامل وزُبت ؤلاخباٍ مً ٦بحرة بمكاٖغ مؿد٣ُٓت ػوظخه جغ٢ض

 اإلاهاخبت الٓغوٝ ٖلى اإلاغؤة لضي الجيؿُت الؿٗاصة ٚالبا جخى٠٢

 ٖلى جخى٠٢ ٞهي الغظل؛ مً خؿاؾُت ؤ٦ثر وبهىعة الجيسخي لالجداص

لى ػوظها، وبحن بُجها التي بالىخضة بخؿاؾها  اللُُٟت اللمؿاث بٌٗ ٖو

. الظعوة بلى الىنى٫  في ٣ِٞ ًىدهغ ال ٖىضها ٞاألمغ. الغ٣ُ٢ت وال٩لماث

 .بالؿٗاصة بخؿاؽ ؤٖم٤ ٖلى جدهل ٣ٞض خبُبها م٘ ج٩ىن  ؤن ٞبمجغص

. الجيسخي لالجداص لآلزغ هماؤخض بٖضاص مً الؼوظان ًسصخى ال ؤن ًجب

 الى باإلياٞت اإلاخباصلت، الىخضة ٖلى ٢ىي  جإ٦ُض هي مدبت اإلالُئت ؤلازاعة ٞةن

ض هظا ؤن ٗؼػ  والاؾخٗضاص، التهُئت ًٍؼ دُُهما الؼوظحن بحن الش٣ت َو  ٍو

مئىان ألامان مً بةخؿاؽ يبػي. والَا  ٌعجب ما ًخٗلما ؤن للؼوظحن ٍو

٪  ال٩ازىل٩ُي ألاإلااوي الىٟؿاوي الُبِب ب٦خ و٢ض. ًشحره وما آلازغ الكٍغ

 :٣ٞا٫ اإلاغؤة ًشحر ٖما von Gagern ظاظغن  ٞىن 

ٗت الجؿض مً مىا٤َ جىظض  - للمضاٖبت زانت بهٟت الاؾخجابت ؾَغ

ض الخب ل٨ً - الٓهغ وؾلؿلت الظعاٖحن جدذ وما والهضع الٟم  الٍٟغ

 18.ظضًض هى ما الى باؾخمغاع ًغقضهما ؾىٝ الؼوظحن بحن اإلاخمحز
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 اضططاذرة،ػرنػاالطتظاعػاضظغسػضبطػأطورػطن

 اضزوجغنػحبػغطٌطقػأنػغطصظهػاضذي

 ٖلى ًجب ل٨ً و٢ذ، ؤي في ؤصاءه مم٨ً طاجه بدض الجيسخي الجمإ بن

 الؾُما ػوظخه، صخت ألظل ٖىه لئلمؿا٥ اؾخٗضاص ٖلى ٩ًىن  ؤن الؼوط

 ٞإوصخي للمتزوظحن، اإلاكىعة ٣ًضم ٢ؿِؿا وباٖخباعي . وبٗضها الىالصة ٢بل

 ؤؾابُ٘ ؾخت إلاضة وؤًًا الُمض، مضة ؤزىاء اإلاٗاقغة ًٖ باالمخىإ صاثما

ى٫  ًمخىٗا بإن الؼوظحن ؤوصخي ٦ما. ألا٢ل في الىالصة ٢بل  مم٨ىت ٞترة أَل

 ًٖ ًسخلٟان ػوظحن ٧ل ٧ان وإلاا. وهٟؿُا ظؿضًا ألام لخخٗافى الىالصة بٗض

 ٞلى. اإلاغاٖاة هى يهم ٞما مدضص، ػمجي بَاع ا٢تراح الهٗب ٞمً ٚحرهما،

ب ػوظخه، لٓغوٝ مغاُٖا خ٣ا الؼوط ٧ان  باالمخىإ هٟؿه يبِ في ٞؿحٚر

ى٫   مم٨ىت، ٞترة أَل

  وهل
ُ
  هللاِ  مكِئت

َّ
ٌؿحَن، ج٩ىهىا ؤْن  بال ًِ  َٞخمخِىٗىا ٢ِّضِ

وى، َٖ   الّؼِ
َ

ِٗغٝ  َو

ل  
ُ
م واخٍض  ٧

ُ
  ِمى٨

َ
ضاَؾِت  في ظؿَضهُ  ًهىُن  ٠ُ٦  حؿخىلي ٞال وال٨غاَمِت، ال٣َ

ُ
َ
  ِه ٖل

ُ
هىة حَن  الكَّ ِ

ُّ ًَ  ٧الىزي ظً
ّ
 (.5-3: 4 حؿالىه٩ُي 1) هللاَ  ٌِٗغٞىَن  ال ال

 ؤن لؼوظها، مدبتها مً واهُال٢ا اإلاغؤة ٖلى ًجب هظه الامخىإ ؤو٢اث وفي

 .ظيؿُا جشحره ال ؤن ٖلى جدغم

 ؤخضهما ًدب اللظًً للؼوظحن باليؿبت الامخىإ بن الخا٫، بُبُٗت

يخمي مٗا ٍىامانو  مٗا ٌِٗكان واللظًً آلازغ  ؤنٗب لآلزغ ؤخضهما ٍو

 ؤخضهما ٣ًترب لئال ًيخبها ؤن ٖلحهما ٞلظل٪. ٖاػب شسو امخىإ مً ب٨شحر

 .الجمإ ًجخيبان وبهظا ظيسخي، بإؾلىب آلازغ مً

ت ل٨ً ؾاثضة ٨ٞغة هىا٥  الصخت مً ؤؾاؽ ؤي لها ولِـ مٛلَى

 ؾلبُت هٓغة ٖلى ًىُىي  الؼواط في اإلاًاظٗت ًٖ الامخىإ ؤن مٟاصها

ؿبب  مً مىلىصا الامخىإ هظا ٧ان لى ل٨ً. والاؾدُاء الامخٗاى ؤًًا َو

ٗمل ؤؾمى ٖال٢ت ًسل٤ ؤن بالخ٣ُ٣ت ألم٨ىه اإلادبت  الٗال٢ت بزغاء ٖلى َو

سبرها. قاُٞا جإزحرا له ٩ًىن  ؤن ختى ؤم٨ىه بل الؼوظُت،  John ٦بلي ظىن  ٍو

Kippley ٨ُت اإلاخدضة اثالىالً في للمتزوظحن ال٣ىمُت الاؾدكاعة مضًغ  ألامٍغ
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سخيء ٢ض امغؤة ًٖ
ُ
 ل٨جها نٛحرة، ٧اهذ ٖىضما والضها ٢بل مً مٗاملتها ؤ

 طل٪ ًٖ ٖبرث و٢ض. الىٟؿُت وآالمها لٓغوٞها ػوظها مغاٖاة بًٟل قُٟذ

 :ب٣ىلها

 ؤ٦دك٠ ؤن ٖلى ٢اصعة ؤنبدذ لىٟؿه، ويبُه ػوجي جدٟٔ بًٟل

م٨ً. ظؿض مجغص مً ؤ٦ثر ؤهجي مغة ألو٫  خّب  ؤن ٍو
ُ
 ٖغوى ؤًت صون  ؤ

 .لئلقبإ ماصة مجغص ولِـ ٦ةوؿاهت، خ٣ُ٣ُت ٢ُمت لي وؤن. ظيؿُت

 ؾغوعها جًائ٫  مؿإلت ٞةن ٖمغها، زٍغ٠ مً ج٣ترب التي اإلاغؤة ؤما

ت، َبُُٗت مؿإلت هي الجيؿُت باإلاًاظٗت واهخمامها  هظا ٧ان وبن ومإلٞى

 ٣ّل ج ال ؤن ٖلُه الىاظب ٞمً طل٪ وم٘ ل٨ً جدمله، الغظل ٖلى ًهٗب

 ؤهٟؿهً ٌؿلمً ؤن ٖلحهً ظاهبهً، مً والؼوظاث،. لؼوظخه مدبخه

 طاث لِـ هظا ٞٗل في ؾغوعهً ٧ان لى ختى اؾخُاٖتهً، ب٣ضع ألػواظهً

 :ؤلاهجُل ًىصخي ٦ما الؿاب٣ت، الؿىىاث في لهً ٧ان الظي الؿغوع

لى وِط  ٖو هُ  ًىفيَ  ؤْن  الؼَّ
َ
ها، امغؤج هُ  َػوَظها جىفيَ  ؤْن  اإلاغؤةِ  ٖلى ٦ما َخ٣َّ . َخ٣َّ

  ال
َ
ت

َ
وُط  و٦ظِلَ٪ . ِلَؼوِظها ٞهَى  َظِؿَضها، ٖلى ِللمغؤةِ  ُؾلُ   ال الؼَّ

َ
ت

َ
ه ُؾلُ

َ
 ل

 (.4 -3: 7 ٧ىعهشىؽ 1) المغؤِجِه  ٞهَى  َظَؿِضِه، ٖلى

جغب ٣ٞض وبال  ؤن ٖلى. الجيؿُت لضواٞٗه ؤزغي  مىاٞظ ًٖ بالبدض الؼوط ًُ

 الؼوظحن وحيع  بحن والىثام الىخضة وظىص يغوعة هى الجىهغي  ألامغ

 ؤلامؿا٥ ٩ًىن  ٖىضما ؤًًا اإلاهم ومً الجؿضي، الاجداص ٢بل وهٟؿحهما

ا ؤمغا الجيؿُت اإلاًاظٗت ًٖ . الخب لبروص ٞغنت ًهحر ال ؤن يغوٍع

 :بىلـ الغؾى٫  ٨ًخب

ْ٘  ال مَخِى ما ًَ
ُ
ًِ  ؤخُض٦

غِ  َٖ
َ
  آلاز

َّ
ٟا١ٍ  ٖلى بال ِ

ّ
ٚا خّتى خحٍن، وبلى َبَِى٨ُما اج غَّ  جَخَٟ

الةِ  مَّ . ِللهَّ
ُ
ِت  الخُاةِ  بلى ٖىصا ز َُّ وِظ ِت  الؼَّ ًَّ   الٗاِص

َّ
ال

َ
م ِلئ

ُ
ٗىَػ٦ ٌُ  

ُ
 َيبِ

، ـِ ٟ جِغَبِت  في َٞخ٣َٗىا الىَّ
َ
ـَ  ج  (.5: 7 ٧ىعهشىؽ 1. )ببلِ
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 ٦ًبِ والهالة، بالهىم الامخىإ و٢ذ في وِٗل ؤن ًجب لظل٪

 حٗم٤ُ ألم٨ىه نضع، بغخابت اإلاىيٕى هظا الؼوظان ج٣ّبل ٞلى. للىٟـ

 .٢بل طي مً ؤ٦ثر الؼوظحن حنب الىخضة

 مً ٧ل التزام ٖلى ًخى٠٢ الؼواط في شخيء ٧ل ؤن ال٣ى٫، زالنت

، بالغب الؼوظحن لى ٌؿٕى جب. وجىظحهه بعقاصه بةجبإ عياهما ٖو  ال ؤن ٍو

 ؤن ٖلى ال٣اصع وخضه وبهه ظمٗهما، الظي هى هللا ؤن الؼوظان ًيسخى

 :ٌؿٕى غبال ٣ًى٫ . الهٗبت ألاو٢اث في والؾُما مٗا ًدٟٓهما

 ًْ َو  ؤْن  ؤعاصَ  َم ِ
ّ
ل
َ
س هُ  ًُ

َ
سَؿُغها، َخُاج ًَ  ًْ ِؿَغ  وَم

َ
هُ  ز

َ
 َؾبـُلي في خُاج

ُهها ِ
ّ
ل
َ
س  (.24: 9 لى٢ا) .ًُ

ىُب٤ ٩ان ٩ًىن  ما ٞب٣ضع: اإلاؿُخي الؼواط ٖلى هٟؿه ألامغ ٍو  عاٚبحن الكٍغ

 ٞؿىٝ اإلاؿُذ وللؿُض لآلزغ ؤخضهما صاثما هٟؿحهما وبزًإ حؿلُم في

ت للىخضة الخ٣ُ٣ي جمامؤلا ٖلى ًدهالن  .والخٍغ
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 الٟهل الخاصي ٖكغ

 

 

 

 األوالدػوظططظػاضتربغظ
 

 

ها ُص، ؤي 
َ
ْوال

َ
َُٗىا ألا

َ
م ؤ

ُ
، في والض٨ً ّبِ

حُن  ٞهظا الغَّ َٖ 

ىاِب  َ٪  ؤبا٥َ  ؤ٦ِغمْ . "الهَّ مَّ
ُ
٫ُ  ِجلَ٪  ،"وؤ ٍت  ؤوَّ َُّ  َون

 
ُ
ِبِ

َ
غج حًرا ِلخىا٫َ : "وهَى  َوٖض   ِبها ًَ

َ
ُى٫َ  ز

َ
اُمَ٪  وج ًَّ  في ؤ

ها وؤهُخم". ألاعِى  شحروا ال آلاباُء، ؤي 
ُ
َب  ج ًَ ْم، ٚ

ُ
ِص٦

َ
ْوال

َ
 ؤ

ىُهم َبْل  ّبِ  وناًا خَؿَب  َعب 
 .وجإصًِبِه  الغَّ

 4 - 1: 6 ؤٞؿـ

 

 

ت الخُاة بيُت جمغ خُض ٖالم في وِٗل   ظؿُمت، بخٛحراث ألاؾٍغ

 ألاؾغة مٟهىم ٞةن. ؾىاء خض ٖلى وال٣ٟحرة الٛىُت البلضان في

ت آلان ًىدضع مخماؾ٨ت زابخت ٧ىخضة  ٖخ٣ُا مٟهىما لُهبذ بؿٖغ

ض ال ألهىا ألاؾغة، وّٗغٝ ؤن مً ختى هسصخى بهىا بل. الؼمً ٖلُه ٖٟا  ؤن هٍغ

 .ؤخضا هجغح

 ألاؾغ جإزحر مً َىٍلت ؾىىاث مضي ٖلى الىٟـ ٖلماء خظع ل٣ض

حرها البُىث، في والٗى٠ اإلاغاه٣اث، لضي الخمل وخاالث اإلا٨٨ٟت  مً ٚو

اح ؤصعاط طهبذ ٢ض جدظًغاتهم ول٨ً الاظخماُٖت، ىألامغا  هدً وآلان. الٍغ

 مؿبى١  ٚحر بك٩ل ملخا ألامغ ججٗل ألامىع  هظه و٧ل. مّغا خهاصا هججي

اصة  مباع٦تهم وفي واإلاغؤة، للغظل زل٣ه في هلل ألانلي ال٣هض ا٦دكاٝ إٖل

 19.ألاوالص بُُٗت

 إننا
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 اضغومػاألطغالػإظجابػغحتاج

 ذجارظػاضى

 ؤؾغة ٖلى الهٗب مً ؤنبذ ل٣ض. ألاؾغة ًدخ٣غ اإلاٗانغ اإلاجخم٘ ؤن

 ٌؿخدُل ٦شحرة ؤما٦ً وفي ُٞه، حؿ٨ً مجزال ججض ؤن ؤوالص ٖضة مً م٩ىهت

 ُٞم٨ً. واخض َٟل ؾىي  ألاؾغة لضي ٨ًً لم لى ختى ق٣ت اؾدئجاع

ٟا٫ ؤن ببؿاَت ال٣ى٫  ىبحن ٚحر ؤنبدىا ألَا غي . مٚغ  ؤهه الىاؽ مً ٦شحر ٍو

اثٟهم ًتر٧ىا ؤن ألاؾ٠ صواعي مً  ألاوالص، بهجاب ؤظل مً ؤقٛالهم ؤو ْو

 لتربُت بالبِذ ًم٨ثن ؤن ًسترن  الالحي اليؿاء الى باػصعاء ًىٓغون ما و٦شحرا

ٟا٫،  ".اظخماُٖا م٣بىلت" مهىت وعاء الؿعي مً بضال ألَا

ٟا٫ بهجاب بن  ُٖٓمت، شجاٖت بالخإ٦ُض ًخُلب ألاو٢اث هظه في ألَا

م ؤهه ٌٗجي ؤال ًمان؟ؤلا  ٌٗىُه ما هظا ؤلِـ ول٨ً ت ٖضم مً بالٚغ  ما مٗٞغ

 في شخيء ٧ل بإن والش٣ت مؿخمغ؟ هللا ٖلى الاج٩ا٫ ًٓل اإلاؿخ٣بل، ًسبئه

 ًدخاظىن  ٞاآلباء ألازحرة؟ ال٩لمت له وؾخ٩ىن  ًضًه؟ بحن مىيٕى الىظىص

 وصخت) اإلاجخم٘ ٞصخت. مطخى و٢ذ ؤي مً ؤ٦ثر هللا ٖلى الخى٧ل بلى آلان

 الٗال٢اث مخاهت مضي ٖلى جخى٠٢( اظخماُٖت غ٦تخ ؤًت ؤو ٦ىِؿت ؤًت

 ٖال٢اث طاث ٖاثالث ؾىجض هلل جى٢حر هىا٥ ٩ًىن  ٞدُشما. ُٞه الؼوظُت

ان الخى٢حر هظا ًًُ٘ خاإلاا ول٨ً ومؿخ٣غة، مخِىت  الخ٨ٟ٪ ًدّل  ما ٞؿٖغ

 .والخضهىع 

ىن  الظًً بن  ببضاء ومٗجى ألاولى، للمغة ًبدؿم َٟل عئٍت مٗجى ٌٗٞغ

ىن  ٞهم إلادبتهم، ٦هضي خبه إلاـ زم ومً له، الخب  ٖٓمت ًٖ قِئا ٌٗٞغ

ىن  بنهم. َٟل ٧ل في و٢ضاؾتها لىا الؿماء ا٢تراب ومضي هللا  َٟلهم ؤن ٌٗٞغ

 ًدل ؤن ًم٨ً َٟل الىظىص في هىا٥ لِـ واهه آزغ، َٟل ؤي ٌكبه ال

 هى بهما الٗالم الى َٟل اهجاب ؤن ؤًًا ًضع٧ىن  وؾىٝ. ٢لىبهم في مدله

 الُٟل بىمى جىمى مؿاولُت وهي - والضهكت العجب ًلٟها ٦بحرة مؿاولُت

 ٚحر وبإنهم الساَئت وبُبُٗتهم يٟٗهم خ٣ُ٣ت بمضي ؾُدؿىن  ٦ما –

ت ب٣ىاهم واخض َٟل ولى ختى لتربُت ماهلحن  .وخضها البكٍغ
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ُىا ًإزظها ال ؤن ًجب ل٨ً  ؤن ًجب بل الُإؽ، بلى ال٨ٟاءة بٗضم ٖو

ٟا٫ لتربُت ًهلر ٞال. ؤلالهُت ٗمتالى ٖلى اٖخماصها مضي هضع٥ ًجٗلىا  ألَا

ٟا٫ ٣ًٟىن  الظًً البالٛحن ؾىي   .هللا وٗمت ؤمام ٧اأَل

 

 األدرة؟ػُتبظىػأنػغجبػأداسػأيػرضى

 ؤي ٖلى: ٩ًىن  ؤن ًجب ألاو٫  ؾاالىا ٞةن ؤؾغة، جإؾِـ في ه٨ٟغ ٖىضما

 ألاؾاؽ هى ول٨ىِؿخه اإلاؿُذ للؿُض ال٩امل الخ٨َغـ ؤن ؾىبىحها؟ ؤؾاؽ

خماص ًم٨ً لظيا الىخُض  خُاة بىاء ًم٨ىىا وخضه الغب ٞٗلى. ٖلُه الٖا

ت ىُت هاجخت ؤؾٍغ  تهاظمها التي ال٣ىي  ؤمام الهمىص ًم٨جها بدُض عوخُا ٚو

 .الساعط مً

٘٣  ًٖ هُابت ؤوالصهما جيكئت مؿاولُت الؼوظحن مً ٧ل ٖاج٤ ٖلى ٍو

 ولهظا. هللا ًمشالن الهٛحر الُٟل هٓغ في وألام ٞاألب. السال٤ لخمشُل هللا،

 وٗىمت مىظ الُٟل لتربُت ظضا مهمت الىالضًً ب٦غام ونُت حٗخبر الؿبب

. خ٣ُ٣ي مٗجى ؤي هللا بة٦غام اإلاسخهت للىنُت ٩ًىن  ال وبضونها. ؤْٟاعه

ىظض مإهِىت ؤمان بلى ُٞغي  اقدُا١ َٟل ٧ل صازل في الخ٣ُ٣ت في ٍو  َو

ا. وهللا وألام ألاب  الاقدُا١، هظا ًالىالضً ًد٤٣ ال خحن ألامغ لٟٓاٖت ٍو

 لِؿا ؤنهما خحن في ًلٗبىهه صوع  مجغص ؤنها ٖلى التربُت بلى ًىٓغون ٖىضما

ٟا٫ ًدـ وؾىٝ. خ٣ُ٣ُحن وؤم ؤب اء بهظا ألَا  وبٗضها خضر، ما متى الٍغ

 .٨ًبرون وهم والخمغص والامخٗاى الاؾدُاء ًمخل٨هم ؾىٝ

 شا٫و٦م - زالٞاث الؼوظحن خُاة في ٧ان بطا هٟؿها اإلاك٩لت وجدضر

 ٦المه حٗاعى بل لؤلؾغة ٦غّب  ػوظها اإلاغؤة جضٖم ال خحن طل٪، ٖلى

٨غمها ػوظخه الغظل ًدب ال خحن ؤو ألاوالص، ؤمام وبعقاصاجه دترمها ٍو  ٍو

 ًهٗب ٞؿىٝ والضيهما، في هللا نىعة ألاوالص ًغي  ال ٞٗىضما. ألاؾغة ؤمام

 بنهم بل ال. اإلاؿخ٣بلُت لخُاتهم وؾلُم مُمئن ؤؾاؽ ٖلى الخهى٫  ٖلحهم

 .هٟؿُت بإػماث ًمّغون ٢ض ختى

ها ٦ىذ ؤؾغة الى اإلاكىعة بةؾضاء مازغا ٢مذ  ؤَٟالها ٧ان مىظ ؤٖٞغ

ً ٧ان ل٣ض. ظضا نٛاعا ألاعبٗت  ٧اها طل٪ وم٘ الؿلُمت، الىىاًا ٧ل لؤلبٍى
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 ألاؾغة ٧اهذ خحن وفي. ألاؾغة في ال٣ُاصة صوع  له ٩ًىن  ؤيهما خى٫  مى٣ؿمحن

 الخىجغاث ؤن بال ٖجها، والؿالم بالىثام ملُئا اهُباٖا والٛغباء للؼواع حُٗي

ىضما. صازلها في حؿخٟدل ٧اهذ والخىاٞؿاث  ٧ان ٨ًبرون، ؤوالصهما ٧ان ٖو

 بضوعه وهظا صخُدا، جىظحها ؤوالصهما جىظُه في ظضا مى٣ؿمحن الىالضان

 .به ل٣ُخضوا ؾِئا مشاال ألاوالص ؤُٖى

 ومىهىبىن، وؤط٦ُاء ىبىن مدب وظمُٗهم. بالٛحن ؤوالصهما ناع وآلان

ً وألن. هٟؿُا مخسبُىن  ؤنهم بال  ٖضم ٖىانغ م٘ ٢ِ ًخٗامال لم ألابٍى

 ألاوالص هاالء ٌؿخهٗب ٞإزظ الؼوظُت، خُاتهما في والسالٞاث بُجهما الش٣ت

 ؤن - والضيهم مشل – ٖلحهم ًهٗب و٦ظل٪. آلان بإخض ًش٣ىا ؤن الكباب

دحن ناص٢حن ٩ًىهىا ضون  ٢ل٣حن هموجغا ؤهٟؿهم، م٘ ونٍغ ٍغ ت صاثما ٍو  مٗٞغ

 ًٖ ٌٗؼلهم طل٪ ؤن ٌٗلمىن  ال ٞةنهم ولؤلؾ٠. خىالحهم مً ًدضر ماطا

ً جٗلهم آلازٍغ  انهم هى طل٪ ٧ل مً وألاؾىؤ. ألامل وزاثبي وخُضًً ٍو

بضو الخُاة، في جى٢ٗاتهم في وا٢ُٗحن ٚحر ؤنبدىا  ؤن ًٓىىن  و٦إنهم ٍو

 .بالىجاح لهم مضًً الٗالم

داٍ ؤن اظض الًغوعي  مً  باإلادبت خُاجه في ألاو٫  الُىم مىظ الُٟل ًُ

 والضيهما، بحن الخب ألاوالص ًغي  ما ٞب٣ضع. هللا بخى٢حر ملُئت وبإظىاء

مئىان ٖلى هٟؿها بالضعظت ؾُدهلىن   مً ًدخاظىهه الظي الغوحي الَا

 .وجُىعها شسهُاتهم همى ؤظل

 لؼوطا ٩ًىن  ؤن ألاًٞل ٞمً ألاوالص، جإصًب مؿاثل ًسّو  ما وفي

 ٢بل مً ًخى٢ٗاهه الظي الؿلى٥ هٕى جدضًض في جام اجٟا١ ٖلى والؼوظت

 لؤلوالص ٞغنت وُٗي ال ؤن ُٞجب. آلازغ ؤخضهما ًىا٢ٌ وال ؤوالصهما

 مى٠٢ ٩ًىن  ؤن ًجب ألاوالص ٞمى٠٢. نىاب ٖلى الىالضًً مً ؤي ل٣ُغعوا

 خضوص الى بالخ٣ُ٣ت جخُل٘ ٞإعواخهم. الاصاهت مى٠٢ ولِـ بالىالضًً الش٣ت

مئىان بلى ؤًًا جخُل٘ ٦ما والضيهم لهم ًغؾمها للؿلى٥ زابخت  الظي الَا

 ٞهظه. الىالضًً بحن اإلاخباص٫ والاخترام واإلادبت والىثام الىخضة بًٟل ًإحي

 .جغبُتهم ؤظل مً ألاوالص بلى ج٣ضمها التي الصخُدت اإلادبت ؤؾاؽ هي ألامىع 
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 حٌغظػأطثضظػاضىػاألطغالػغحتاج

 دغظغظػصضطاتػاضىػال

 لظل٪ ج٩ىٍىه، في ٦بحر صوع  لها الُٟل خُاة مً ألاولى السمـ الؿىىاث بن

ا ج٣ضًما وؤلاهجُل ٌؿٕى ٣ًضما ل٩ي للىالضًً و٢ذ ؤًٞل ٞهي ُّ  الى خ

 ومىجه ٌؿٕى مُالص ًٖ بإزباعهم ببؿاَت جإصًخه ًم٨ً وهظا. ؤَٟالهما

ٟا٫ ٢لىب في جازغ ألامىع  هظه ٩ٞل. و٢ُامخه  ال نٛحر بٗمغ وهم ألَا

 .ولِؿٕى هلل خبا ٞحهم وجى٢ٔ ًهض١،

ٟالىا ٌؿٕى ج٣ضًم ًم٨ىىا ال اهىا ٚحر  في ٦هىعة مجغص هى ٧ان بطا أَل

ٟا٫. اإلا٣ضؾت ٦خبىا ضون  وألَا ، الى ًجُئىا ؤن صاثما ًٍغ  ًخمغصون  ل٨جهم ٌؿٕى

ا ً الؼاثٟت الخ٣ىي  يض ٍُٞغ ًّ  ٢ا٫ ٦ما. بهم اإلادُُت البِئت في الؼاث٠ والخض

 :Blumhardt بلىمهاعث إلااويألا ال٣ؿِـ مغة

 الؼاثٟت، الضًيُت ؤؾالُبىا بىاؾُت اإلال٩ىث الى ؤبىاثىا ظّغ  خاولىا لى

 20.مم٨ً و٢ذ بإؾٕغ اإلاغاثُت بُىجىا مً ًٟغونىٝ ٞؿ

 ؤو صًجي، يِٛ ؤي جدذ ؤَٟالىا هً٘ ال ؤن ٖلى هدغم ؤن ًجب لظل٪

ضه وما. بهااعج٩ا ؤو ٞهمها ًم٨جهم ال التي السُاًا ًٖ بالخضًض هؼعجهم  هٍغ

 ال٨خاب وهدى ٌؿٕى وهدى هللا هدى بغيء َٟىلي مى٠٢ لضيهم ٩ًىن  ؤن هى

 ؾبُل ٖلى ألاؾٟاع، آًاث ؤنٛغ ولى ختى حٗلُمهم مً ٞاثضة ٞال. اإلا٣ضؽ

 مداولت مً وبضال. الهٛحرة ٢لىبهم الى مباقغة ًخ٩لم ال هللا ٧ان بطا اإلاشا٫،

 ٩ًىها ؤن ٦شحرا لهما ألاًٞل ًٞم ؤلاًمان ؤوالصهما" جل٣حن" في الىالضًً

ِٗكان نالخا مشاال ٣ت بًمانهما َو ت بٍُغ  ًغاها ٞٗىضما. وناص٢ت ٍٖٟى

ىضما شخيء، ٧ل في هللا ٖلى هخ٩ل آلاباء، هدً بإهىا، ؤوالصها  وك٨غه ًغوهىا ٖو

بإ للهالة صازلي بةلخاح ٌكٗغون ٞؿىٝ وناًاه، وهدب٘
ّ
 في الغب وإلج

 .ب٦غاه وصون  َىاُٖت خُاتهم
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 وضغسػأوالدظاػتوجغهػعوػواجبظا

 رضغؼمػاضدغطرة

اًدىا ؤن هيسخى ال ؤن ٖلُىا ًجب ل٨ً ًىمي، جإصًب الى التربُت جدخاط  لهم ٖع

جب. ٖلحهم الؿُُغة ولِـ جىظحههم حٗجي هللا ًٖ بالىُابت  ٖلُىا ٍو

 بلى هٓغهم ًدّىلىا وؤن بىٟؿهم، هٟؿهم قغ ٖلى الخٛلب ٖلى حصجُٗهم

جب ًخ٣ى٢ٗىا، ال وؤن نباهم مىظ ٛحراله ٖاإلاهم هُا١ زاعط  ؤن ٍو

دترمىا ًدبىا ؤن ؤًًا ًخٗلمىا ً ٍو ٟا٫ ًتر٥ ؤن ًجىػ  ٞال. آلازٍغ  ألَا

دبٗىن  مخ٣لب، هٟسخي مؼاط في ًخإعجخىن  . يابِ بضون  ؤهاهُت هؼوة ٧ل ٍو

ت للؿلى٥ الشابخت والخضوص الىاضخت ٞالخىظحهاث  ؤن والخ٤. صاثما يغوٍع

 ؤلاهجُل: لىا ًبحن ٦ما لهم، ج٣ضًمها ًًم٨ مدبت ؤٖٓم هى الخإصًب

ىا ٧اهىا ُهم
َ
بىه ّصِ

َ
ا هحرٍ  ِلَى٢ٍذ  ًُ

َ
ؿَخدِؿىىَن، و٦ما ٢ ا ٌَ ُبىا هللاُ  وؤمَّ اّصِ ُُ ٞ 

حِرها
َ
هُ  ِلس

ُ
كاِع٦

ُ
ضاَؾِخه في ٞي

َ
٢ . ًْ ل   ول٨ِ

ُ
صًٍب  ٧

ْ
إ
َ
بضو ج خِه  في ًَ َٖ ا ؾا

ً
ش ِٖ  ٖلى با

َغِح  ٖلى ال الُخؼِن،  . الَٟ
َّ
هُ  بال ٗىصُ  ؤهَّ ًَ  ٖلى َبُٗض  اُٞم ٌَ ظً

ّ
َمغِ  ٖاهىهُ  ال

َ
 الِبّرِ  ِبش

الِم   (.11-10: 12 ٖبراهُحن) .والؿَّ

 .ؤبضا مدبت لِؿا ٞهما بٟٓاْت سخ٣هم ؤو ٢ؿغهم ؤما

 ٦ما هلل، لضي ٨ٞغة ًٖ ٖباعة هى َٟل ٧ل ؤن هخظ٦غ ؤن ٖلُىا ًجب

 :اإلا٣ضؽ ال٨خاب لىا ٣ًى٫ 

َذ  ؤهَذ 
ْ
َخجي ٢لبي، َمل٨

ْ
ًَ  وؤصزل

ْ
ي َبُ ّمِ

ُ
َ٪  ُض٥َ ؤخَم . ؤ . وعجُب   َعهُب   ألهَّ

 
 
َ٪، هي عجُبت

ُ
  وؤها ؤٖمال

ُ
َل  هظا ؤِٖغٝ

ُ
ِٗغِٞت  ٧

َ
ذ ما. اإلا َُ

ِٟ ٓامي ز ِٖ 

،٪َُ
َ
َخجي ٞإهَذ  ٖل ْٗ ِخِم، في َنَى َخجي الغَّ ْٖ جي. السٟاِء  في ُهىا٥َ  وؤبَض

ْ
 عؤج

، وؤها ُٖىا٥َ  ِغ٥َ  وفي ظىحن  ْٟ ِخَبذ ِؾ
ُ
امي ٦ ًّ ها ؤ

 
ل
ُ
َعث ٧ بَل  وُنّىِ

َ
 ٩ًىَن  ؤْن  ٢

ىضي ؤ٩ٞاَع٥َ  ؤ٦َغمَ  ما. شخيء   ِمجها : 139 مؼمىع ) .ٖضًَضها ؤ٦ثَر  ما. هللاُ  ًا ِٖ

13-17). 

حر   َوَنِبي  "... اإلا٣ضؽ، ال٨خاب في ٢ُل إلااطا ٞهم ولىداو٫  ِٛ َها َن
ُ
ُؿى٢ ٌَ "...

 ؤن ألوالصها جغبُدىا ؤزىاء لىا ًد٤ّ  وال ًم٨ىىا ال آلاباء هدً(. 6: 11 بقُٗا)
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ت زُُىا ؤو مبخٛاها بدؿب نُاٚتهم هداو٫   ٞغى لىا ًيبػي ٞال. البكٍغ

 مً ًىهب لم ؤو ٞحهم ٌؿد٣ُٔ لم ؤو صازلهم مً ًِلض لم شخيء ؤي ٖلحهم

 مجهم، واخض ل٩ل زُت ولضًه َٟل، ل٩ل مدضص ٢هض هللا ٞلضي. هللا ٢بل

ت مهمخىا ٞةن لظل٪،. بها وؾُلتزم  ا٦دكاٝ ٖلى الُٟل مؿاٖضة هي التربٍى

اء زم ومً له هللا ٢هض  .به الٞى

خُلب ت اإلاهمت بهظه ال٣ُام ٍو ب التربٍى  ه٨غان ٖلى اإلاؿخمغ الخضٍع

ت ظهىصها ًٖ والخسلي الظاث  ؤخُاها هظا ٌٗجي و٢ض. الُٟل جىظُه في البكٍغ

ٟا٫ ؤ٩ٞاع حكخِذ ًٖ ال٠٨  بلىمهاعث ألاإلااوي ال٣ؿِـ ٦خب و٢ض. ألَا

Blumhardt ًٖ ه٣ُ٘ ٖىضما ألاوالص م٘ ٖال٢خىا ٖلى ؾخدّل  التي ألاطًت 

 ٖلحهم الخإزحر في بمداولخىا الجمُل مؼاظهم وو٨ٗغ ؤ٩ٞاعهم خبل ٖلحهم

٣ى٫  ههاثدىا، ؤو بإ٩ٞاعها  :ٍو

ٟا٫ هتر٥ ٖىضما  َاٖت ؤظمل ًخٗلمىن  ؾىٝ ٞةنهم م٣اَٗت، بال ألَا

 21.اخترام وؤظمل

ب يض مخ٣ُٓحن ه٩ىن  ؤن ًجب ؤهىا الُبُعي مً ِّ  الُب٘ عزاوة ؤن بال. الدؿ

ت ٟا٫ ضيل واإلاُٖى  مً ؾلُمت ٚحر واهُت مكاٖغ زمغة ٩ًىن  ما ٚالبا ألَا

ٟا٫ ًٖ جذجب ٦هظه مكاٖغ ألن. الُٟل ججاه الىالضًً ؤخض ٢بل  عوح ألَا

٘ ألنها والُٟىلت، البراءة ًِ س
ُ
 ٣َٞض  الظي البالٜ طا٥ عزاوة بلى الُٟل ج

٤ ويىح ٣ض اإلاؿُذ الؿُض ٍَغ  اإلاؿُذ الؿُض ٖلحها ؤ٦ض التي اإلالىخت ٞو

 ؤن ٞٗلُىا(. الىناًا واجبإ الخُاة في الجضًت بلى حكحر اإلالىخت) بها ىلىخدل

 ألاوانغ هظه مشل مً مخدغعًٍ ؤَٟالىا ٩ًىن  ؤن ٖلى صاثما هدغم

 .الؼاثٟت

 

 اضطغلػوتحغزػتػٌويػاضحػغػغظػاضواضدغظػاضدضطظ

ٟا٫ ٌكٗغ ال ؤن ًجب ههم خا٫ في بلحها ؤسخيء ٢ض مٗاملتهم ؤن ؤبضا ألَا  هبَّ

سهم ؤو ؤزُائهم لىٖ ما شسو  ًخضاع٧ىا ؤن ٞٗلحهم. الطٖا جىبُسا وبَّ

خىاظهىا ؤهٟؿهم جب. ؤزُائهم هغيهم ٖىضما خضر ما هخاثج م٘ ٍو  ال ؤن ٍو
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م. مٗجى مً ؤ٦ثر جدخمل بظاباث ؤههاٝ ٣ًضمىا  مً قِئا ؤن مً وبالٚغ

ٟا٫ م٘ الخؼم  ٖىضما الؾُما مُٟضا، لِـ الهبر هٟاص ل٨ً مُٟض، ؤمغ ألَا

ٗض هظا ألن. بضوي ٣ٖاب بلى ًاصي  الٗالمت ًهٟه ٦ما" بٞالؽ بقهاع" ٌُ

 بغوصعهىٝ خغ٦ت ماؾـ) Eberhard Arnold آعهىلض اًبرهاعص الالهىحي

 (.Bruderhof اإلاكتر٦ت اإلاؿُدُت للخُاة

ٌ هدً  وألاوامغ الؿُُغة و٢ىة البضهُت ال٣ٗىبت ٢ؿىة مً ٦ال هٞغ

 اللخان( الدؿلِ) اقُتالٛ ؤؾالُب مً ٨ٞالهما: ؾىاء خض ٖلى وؤلا٦غاه

. هللا لهىعة خامال باٖخباعه الجضًت مإزظ الُٟل جغبُت ؤزظ في جٟكالن

. اإلادبت في ًٟكالن و٦الهما. الهغاخت في والشاوي الغخمت، في ًٟكل ٞاألو٫ 

ت ٞالؿلُت  َٟل ٧ل في نالر هى ما ٧ل وحٗؼػ  جدٟؼ الخ٣ُ٣ُت التربٍى

 ًدـ ولً. والٛلِ الصّر  بحن مً لُسخاع بىٟؿه ٢غاعاجه نى٘ الى بخىظحهه

بت ألاوالص ض الظي الكغ يض للهغإ بالٚغ  مشلما - بضازلهم الٗمل ًٍغ

٤ ًٖ هغبحهم ٖىضما بال - مىا ٧ل بضازل  .والخب الش٣ت مىدهم ٍَغ

 ٧لما ألاوالص، هدً مٗىا ظضا خاػما ٧ان الظي والضي ٖلى هللا ؤق٨غ

 يض ألاخُان بٗو في صؤجمغ  ٦ىذ ألاوالص ب٣ُت مشل وؤها. الًغوعة اؾخضٖذ

 ل٣ض. لي خبه ٖالماث مً ٖالمت ٧اهذ بنها بًمحري  ؤخـ ٦ىذ ل٨جي خؼمه،

 مً السامؿت الىنُت ؤهمُت نٛغها، ومىظ ألاوالص، هدً ُٞىا والضًىا ٚغؽ

 هدبهما لم لى بإهه وٗلم و٦ىا. وألام ألاب ب٦غام بكإن الٗكغ هللا وناًا

 .٨ًغمه وال هللا يهحن ٦مً الىا٢٘ في ل٨ىا وه٨غمهما

 ٖلُىا ًجب ألاوالص ؤهىا ٖلى والضي ًهغ ٩ٞان ألمي، باليؿبت و٦ظل٪

 في بال خ٨مخه ؤٞهم ولم. لها َاٖخىا ٖضم في ًدؿامذ ٞلم. هدترمها ؤن

 ألنها ألام ججاه الاخترام ٌٗؼػ  ؤن ألاب واظب مً ألهه. ألازحرة الؿىىاث

 نٛاعا ٩ىهىن ً ٖىضما الؾُما ألاوالص، جغبُت في ألا٦بر الٗبء جخدمل

 .ومغضخى

م  ولى ؤخـ لم بهجي بال ؤخُاها، ناعما ًبضو ٧ان والضي ؤن مً وبالٚغ

ال١ ٖلى مىه زىٝ بإي مغة  ما ٖلى ًاهبجي ٧ان ٖىضما ألهه إلااطا؟. ألَا

 خاإلاا ال٩امل وخبه ال٩امل ٖٟىه خؿابي في ؤصزل ٦ىذ ؤزُاء، مً اعج٨بخه
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 ؤهه مً مخإ٦ضا ٦ىذ ل٣ض. مجي خهل ما وبنالح مؿاولُتي بخدّمل ؤ٢ّغ 

 .ظضًضة صخٟت وؾى٣لب ؤزُاجي ٧ل وؾُيسخى ٖجي ؾُٟٗى

ت، الؿلُت مماعؾت ٖىض اإلادبت ؤهمُت ؤبي ؤعاوي ل٣ض  جل٪ التربٍى

 ؤن بلى اقدُا١ َٟل ٧ل ٢لب ٟٞي. وخضه هللا مً جىهب التي الؿلُت

ت،"  ال"  ٧لمت ج٩ىن  ٖىضما"  ال"  ٧لمت ٌؿم٘ بت ؤًًا ٢لبه وفي يغوٍع  ٚع

ر ل٩ي ناص٢ت
ّ
 بن. زُإ قِئا ٞٗل ٢ض بإهه ٌٗلم ٖىضما اإلاى٠٢ ًهل

 الُٟل جؼوص ألنها عوخُا، اَمئىاها الُٟل جمىذ الخ٣ُ٣ُت الىالضًت الؿلُت

 .للؿلى٥ خضوص وي٘ ٖىض الىٟسخي باالؾخ٣غاع

 ؤَٟالهم جغبُت ٌؿِئىن  ال وألامهاث آلاباء مٗٓم ان ُٞه، ق٪ ال مما

ىضما. ٖمضا  هم ألاعجر ٖلى ٞؿُٗاهىن  ٢هض، بضون  هظا في ًٟكلىن  ٖو

م٨ً. ؤَٟالهم مً ؤ٦ثر اإلاىيٕى جبٗاث مً ؤًًا  الخهى٫  ػوظحن ل٩ل ٍو

ٟىه هللا بعقاص ٖلى م٨جهما الهالة، في طل٪ بالخماؽ ٖو  َلب ؤًًا ٍو

ىضما. بهم ًش٣ان الظًً مً اإلاؿُذ في بزىتهم بٌٗ مً اإلاؿاٖضة  ٖو

 ال ؤن ًجب طل٪ ٞةن ٣ت،الٍُغ بهظه الُٟل بتربُت ال٨ىِؿت مجخم٘ ٌؿاهم

 ٟٞي بال٨ٗـ، بل. والُٟل الىالضًً بحن الٗال٢ت خؿاب ٖلى ًدهل

 ٣ًاؾمىهىا مٗلمىن  لضًىا خُض اإلاشا٫، ؾبُل ٖلى ٦ىِؿدىا، مجخمٗاث

 الُٟل وجيكئت حٗلُم في بإؾغه ال٨ىِؿت مجخم٘ جٓاٞغ ؤن وظضها ؤلاًمان

 ٌُٗي ألهه ؛(ُٟلال م٘ الىالضًً ٖال٢ت ؤي) الٗال٢ت هظه ٣ًىي  ما ٚالبا

 ؤؾغة حُُٗه ؤن ًم٨ً مما وؤ٢ىي  ؤٖم٤ هى الظي اإلادبت اَمئىان الُٟل

 وؿلم هدً الجهاًت وفي. ومؿاٖضتهم ظاهبهم بلى ؤلازىة و٢ىٝ بضون  مىٟغصة

ً هدً لؿىا ؤهىا َبٗا  في والضي ٨ًخب. هللا بل ؤَٟالىا جغبُت ٖلى ال٣اصٍع

 :٣ُٞى٫  اإلاىيٕى هظا قإن

ٟا٫، رلىهح اإلاؿُذ ًضٖىها  هخسلى ؤن ٖلُىا ًجب ؤهه ٌٗجي وهظا ٧اأَل

 ٞلى. بٌٗ ٖلى وبًٗىا هللا، ٖلى جماما مخ٩لحن وههبذ شخيء ٧ل ًٖ

 ؤَٟالىا لخهل هٟؿىا، ٧ل ومً ٢لبىا ٧ل مً هللا هدب آلاباء هدً ٦ىا

 ؤَٟالىا، ججاه الخى٢حر ٖلى ؤًًا وخهلىا ججاهىا، الصخُذ الخى٢حر ٖلى

هحر ؤلاوؿان ًخدى٫  ىضماٖ العجُب الؿغ ججاه وؤًًا  ؤن. ٧الُٟل ٍو
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 الٗىهغ هى والُٟل وألام والُٟل ألاب بحن ًخدغ٥ الظي الغوح جى٢حر

ت للخُاة ألاؾاسخي  22.الؿُٗضة ألاؾٍغ
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 الٟهل الشاوي ٖكغ

 

 

 

 ظػاوةػاألطغال
 

 

َ٘  َمً ً جَّ
َ
ِٟل، هظا ِمشَل  وناَع  ا ِ

ّ
ُٓم  ٞهَى  الُ  في ألٖا

ماواِث  َمل٩ىِث  ًْ . الؿَّ بِ  وَم
َ
  َل ٢

ً
ٟال هُ  َِ

َ
ؾمي ِمشل

َ
 با

جي ٩ًىُن 
َ
ًْ . ٢ِبل َ٘  َم الِء  ؤَخَض  ؤو٢

ُ
ٛاعِ  ها  اإلاامىحَن  الّهِ

ُُئِت، في بـي
َ
حر   الس

َ
ه ٞس

َ
٤َ  ؤْن  ل

َّ
ٗل ُى٣ِه  في ٌُ  حَجُغ  ُٖ

 ًٍ ْد
َ
غمى ٦بـحٍر؟ َ  .البدغِ  ؤٖما١ِ  في وٍُ

 6 - 4: 18 متى

 

 

 َٟل لغوح الٗٓمى ال٣ُمت ًٖ ٌؿٕى الغب ٧لماث لىا 

 هللا ٖغف مً ٢ٍغب هى َٟل ٧ل بن. هللا هٓغ في رنٛح

ب الغوخُت، الىاخُت مً حٗالى  َٟل و٧ل هللا، ٞااص مً و٢ٍغ

 خاعؽ: مال٥ له

م
ُ
ا٦ ًَّ دخ٣غوا ؤْن  ب

َ
ًْ  ؤخًضا ج ٛاعِ  َهاالِء  ِم م ؤ٢ى٫ُ . الهَّ

ُ
َتُهم بنَّ : ل٨

َ
 في مالِث٨

ماواِث  كاِهضوَن  الؿَّ لَّ  ٌُ
ُ
ظي ؤبـي وظهَ  ِخحٍن  ٧

ّ
: 18 متى) .ماواِث الؿَّ  في ال

10.) 

 الؿماء هىاء مٗه ًجلب به ٨ٞإوي الٗالم، هظا في َٟل ؤي ًىلض ٖىضما

 ٢ض هللا مً قِئا ؤن وكٗغ َٟل ؤي مُالص وم٘. وال٠ُٟٗ والُاهغ الى٣ي

 توضح
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 بغ٦ت هي الُٟل بغاءة ٞةن لظل٪. بلُىا هؼ٫  ٢ض ألابضًت مً قِئا وؤن ُولض،

 !ٖلُىا ُٖٓمت

 

 وتظطغتؼاػبلػاضطغوضظػروحػحطاغظػوجوب

م ٖلى  " واخض، ٧ل في للسُُئت مُل ًىظض َٟل، ٧ل بغاءة مً الٚغ
ُ
 الخما٢ت

 ٤ُ
َ
ٗل

َ
ِض  ِب٣لِب  ح

َ
ٗخبر الؿبب ولهظا(. 15: 22 ؤمشا٫..." )الىل ِخُاص ٌُ

ْ
 َٟل ؤي ِا٢

ٟا٫ ًٟؿض وال. قيُٗت زُُئت الًال٫ الى ِخُاصها بمجغص ألَا
ْ
 لهم اإلاخٗمض ِا٢

 البراءة ظى ًضوـ شخيء ألي خٍٗغًهمب ؤًًا بل ٞدؿب، السُُئت الى

دغمهم خىلهم تهم مً ٍو ُّ  وألاٞالم الهىع  مً ٦شحر ٞهىا٥. الُٟىلُت عوخ

خٗغى جل٤ُ، ال التي ٟا٫ لها ٍو ٤ ًٖ البُىث في الُىم، ألَا ىن  ٍَغ  الخلٍٟؼ

ت واإلادالث وؤلاهترهذ والُٟضًى  والظي اإلاضعؾت، وفي اإلاى٫  ؤؾىا١ وفي الخجاٍع

 ٖلحهم اؾخدىط ٢ض بالٛىن  هاؽ هم وألاٞالم لهىع ا هظه مشل بيكغ ٣ًىم

ٟا٫ ٣ًٟض ؤن في عجب مً ٞهل. اإلاا٫ ؤو ال٣ىة ؤو الٗى٠ ؤو الجيـ  ألَا

ٟىلتهم بل بغاءتهم عوح ؟ ًؼالىن  ال وهم هٟؿها َو
ً
 ؤَٟاال

ٟالىا ه٣ضمها نيُٗت ؤخؿً بن  ج٩ىن  ؤن ٖلى هدغم ؤن هى أَل

 والٟٗاٝ، الى٣اوة غوحب بإ٦ملها ممخلئت ٞحها، ٌِٗكىن  التي ألاظىاء

 الى جىظحههم في اإلاخمشلت لؤلَٟا٫، الغوخُت التربُت بن. اإلادبت وحؿىصها

 م٣ضؽ امخُاػ هي خىلهم، مً و٧ل مٗلمحهم والضيهم ومدبت هللا اخترام

مل   اإلاهم ومً. م٣ضؽ ٖو
ً
 ل٩ي ال٣ضوؽ هللا عوح بلى هخًٕغ ؤن هىا ظضا

 بعقاص ؤن. ونالر وناص١ ٠ُٖٟ هى إلاا ؤلاعاصة وبىاجىا ؤبىاثىا في ًى٢ٔ

 ؤو آًاث ؾغص ٖلى حٗلُمهم مً ؤهم ٌٗخبر نالر هى بما لُٗملىا ألاوالص

 ؤًت ٦ىِؿدىا جخجىب الؿبب ولهظا. ال٣لب مً جهضع ال ٢ض نلىاث جغصًض

ٟا٫ ؤن هغي  ألهىا. ٦هظه نىعٍت صًيُت حٗالُم م ًم٨جهم ألَا
 
 هللا مدبت حٗل

ٟ ؤهاقُض زال٫ مً وظه ؤخؿً ٖلى  والتراهُم الُبُٗت وؤهاقُض ا٫ألَا

 مشالىا زال٫ ومً اإلا٣ضؽ، ال٨خاب مً ٢هو ٢غاءة زال٫ ومً البؿُُت

 ًدب والظًً خىلهم الظًً ال٨باع هدً الُىمي، الهُٗض ٖلى الهالر

 .بًٗا بًٗىا
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 ؤهٟؿىا هدً لىا ٩ًىن  ؤن ٌؿٕى الى لؤلَٟا٫ ا٢خُاصها في اإلاهم مً

 ال٨خاب ومً اإلاالث٨ت، ٖالم ومً ،وؤ٢ىاله وناًاه مً بؿُِ َٟىلي مى٠٢

ٟا٫ ٢بى٫  ؤبؿِ وما ؤؾٕغ ٞما. ٩٦ل اإلا٣ضؽ  !٢لىبهم في ألامىع  لهظه ألَا

م٨ىىا  خىالحهم، الٗالم زال٫ مً هللا الى ؤَٟالىا بعقاص ؤًًا ٍو

 وال٣مغ الكمـ في - ًغوهه ما ٧ل في باهلل الخدؿـ ٖلى بمؿاٖضتهم

 الجبا٫ في وألاػهاع؛ شجاعألا وفي والخُىاهاث؛ الُُىع  وفي والىجىم؛

ضًت والٗىان٠ والصخاعي  ض َٟل ٧ل بن زم. الٖغ  الُبُٗت في ٌِٗل ؤن ًٍغ

ىظض الُبُٗت، وم٘  اإلاغنٗت بالؿماء وبهجت لؤلعى، خب َٟل ٧ل في ٍو

 الُٟل، هٓغ في واإلاالث٨ت هللا ٖالم ؤن. حيّ  شخيء ب٩ل ٢لبي وول٘ بالىجىم،

 .وا٢ُٗت وؤ٦ثر هخهىع  هدً مما بلُه ؤ٢غب

 في ًهاصٞىنهما اللظًً واإلاىث ألالم م٘ نٛغهم ومىظ ألاوالص ؾِخىاظه

م. اإلا٣ضؽ ال٨خاب وفي الُبُٗت  وٗلمهم ؤن الًغوعي  مً ؤهه مً وبالٚغ

ً، ومكا٧ل آالم م٘ الخٗا٠َ ٖلى  ال ؤن ؤًًا الًغوعي  مً ل٨ىه آلازٍغ

 رة٦شح خ٣اث٤ َغح ٞةن وبظماال،. هسُٟهم ال وؤن َا٢تهم مً ؤ٦ثر هدّملهم

 ٢ض – واإلاىث والىالصة بالخىاؾل جخٗل٤ – الخُاة صوعة ًٖ اللؼوم ًٖ ػاثضة

 الىالصة ألن. هللا زل٣ه الظي الٗالم ًٖ للُٟل الغوحي ؤلاخؿاؽ جاطي

 هللا، م٘ الٗال٢ت بَاع في بال ٞهمها ًم٨ً ال التي ألاؾغاع مً هما واإلاىث

 .اللؼوم ًٖ ٍاصةػ  ٖجهما جدضزىا لى والاخترام الى٢اع ٣ٞضان زُغ وهىا٥

 ججاه ُٖٓمحن ومهابت و٢اع لضًىا ٩ًىن  ؤن بلى الهضص هظا في هدخاط

ىضما. والىالصة الخمل مؿإلت ه ٖو  بمساى ألازحرة ألاًام اإلاؿُذ ٌؿٕى قبَّ

ه ٖىضما و٦ظل٪ الخمل  بىالصة الهاثل بالٟغح الجضًض الٗالم مجيء قبَّ

 مٛؼي  بال ؤمغا اهظ حكبحهه ٨ًً ٞلم والٗظاب آلاالم بٗض ظضًض مىلىص

 مىلىصا، الىالضان ٞحها ًيخٓغ وخُىما خمل خالت ٧ل ٞٗىض. مٗجى وبضون 

 ظٗلىا ٧لما بالٛا عوخُا يغعا وؾىلخ٤. و٢اعها ٌؿخىظب ؾاٍم  ؾّغ  ًخجلى

ا الخمل مً ت، للمؼاح مىيٖى  ٚحر. بلُه ػاثضا اهدباها لٟخىا ٧لما ؤو والسسٍغ

ٟا٫ هٟىؽ في ؾُُب٘ واإلاخىاي٘ الهاصت التر٢ب ان  ججاه َبُُٗا و٢اعا ألَا

 .ظضًض بمىلىص السانت هللا وٗمت
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ُما  لِـ ؤهه ببؿاَت ه٣ى٫  السهىم، وظه ٖلى بالجيـ، ًخٗل٤ ٞو

 ٞمً. شخيء ٧ل ٖىه ٌٗٝغ ؤن للمغاه٤ ختى وال للُٟل الًغوعي  مً

٤ ًٖ الخُاة، وؾغ ب٣ضاؾت ؤوالصها بخؿاؽ جضمحر ظضا الؿهل  ؤلا٦شاع ٍَغ

جب. واإلا٩اقٟت اإلاىا٢كت مً  خظع ٖلى ٩ًىهىا ؤن الُىم الىالضًً ٖلى ٍو

 جل٪ بالجيـ، اإلاجىىهت ز٣اٞخىا في ال٩امىت اإلاساَغ مً مؿبى١  ٚحر بك٩ل

 ووؿمٗه هغاه ما بىاؾُت بُىجىا، الى بؿهىلت جدؿلل ؤن ًم٨جها التي اإلاساَغ

 .وؤوالصها هدً وه٣غؤه

 بالخ٣اث٤ ظاهلحن ؤوالصها ٌكّب  ؤن ألاخىا٫ مً خا٫ بإي هىا ؤ٢ترح ال

 ًٖ ٞهلها ٖضم ًجب ألامىع  هظه ؤن هى ؤ٢هضه ما و٧ل. للخُاة ألاؾاؾُت

ٟاٝ وه٣اء نٟاء ح٨ٗحر لىا ًجىػ  ال ؤهه هى الغثِسخي ٞالصخيء. هللا ٖالم  ٖو

 .بسال٣ه َٟل ل٩ل َبُُٗت ٖال٢ت هي التي – الُٟىلت

 

 الختغارػاألوالدػتحغغزػتطظيػاضتربغظ

 اضعضظػطنػبدالػاضصح

 السُإ مً ألهه. نالر هى إلاا ٦ؿبهم حٗجي ؤوالصها لضي اٝالٟٗ خماًت بن

خ٣اص  ٖلى ه٩ىن  ؤن ٧ىالضًً واظبىا ومً. الكّغ  ٌٛىيهم ال ألاوالص بإن الٖا

 ؤو ٦ظب نُٛت ًخسظ ٧ان ؾىاء ؤوالصها، لضي الكغ إلاداعبت صاثم اؾخٗضاص

جب. ظيؿُت صهاؾت ؤو اخترام ٖضم ؤو ؾغ٢ت  ٖضص بضون  طل٪ ٞٗل ٖلُىا ٍو

 :اإلا٣ضؽ ال٨خاب ٣ًى٫  ٦ما وألاخ٩ام ال٣ىاٖض ًم هاثل
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ضم الك٩ى٥ صاثما جهاخبها التي اإلاتزمخت ألازال٢ُت اإلِاشالُاث ؤما  الش٣ت ٖو

 ألن. ؤبضا ٧اُٞت ٚحر ٞالُاٖت. ٖىضهم الُٟىلت عوح جٟؿض ٞهي باألوالص،
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ٟا٫ جغ٥ ًم٨ىىا ال ظهت، ٞمً. الُٟل شسهُت ًبجي ال وخضه السًٕى  ألَا

ؿت ل٣ُٗىا مدمُحن ٚحر ٣هم حٗترى مسخلٟت قغوع َٞغ  الجهت ومً. ٍَغ

اتهم ٦ؿغ ٖضم ًجب ألازغي، ٤ ًٖ مٗىٍى . باؾخمغاع ؤزُائهم اهخ٣اص ٍَغ

 بالى٣ض مٗحن ٢الب في ٢مٗه ؤو الُٟل حك٨ُل حٗجي ال الصخُدت التربُت بن

 .الٛلِ مً بضال الصر ازخُاع ٖلى البيذ ؤو الىلض جدٟحز ٗجيح بل اإلاؿخمغ،

 وهم ختى بالضال٫، ؤوالصها هسّغب ال ؤن ٖلى هدغم ؤن الًغوعي  ومً

ضم ألاهاهُت الى ًاصي ٞالضال٫. ظضا مب٨غة ؾً في ًؼالىن  ال  ٖلى ال٣ضعة ٖو

. السُُئت الى ًاصي بهه ؤزغي  بٗباعة ؤي الٗم٤ُ؛ والاؾدُاء الىٟـ يبِ

 اإلادبت بحن ًسلُىن  ما ٚالبا جغاهم بالضال٫، ؤوالصهم ًسغبىن  الظًً لوألاه

ت، واإلاكاٖغ ٓىىن  اإلاَٟغ ٤ ًٖ ؤوالصهم ؾ٨ُؿبىن  ؤنهم ٍو ٤ ٍَغ
 
 بهم، الخٗل

 ؾلُمحن ؤشسام الى همىهم بٖا٢ت ٖلى بال ٌٗملىن  ال ألامغ وا٢٘ في ل٨جهم

 ؤنهم ؾاؽؤ ٖلى ألوالصهم آلاباء مٗاملت بن. مؿخ٣لت شسهُت وطوي  هٟؿُا

 ججاه الىاظب الخى٢حر ًى٣ههم ؤنهم مٗىاه ٞهظا لهم هٟؿُت ممخل٩اث

 ؤًًا ومٗىاه الصسصخي، خ٣هم بد٨م هللا، نىعة باٖخباعهم ؤوالصهم

 .اوالصهم اؾخٗباص

ت ألامىع  مً  الاخترام ٢لت زهلت هي ؾىا، ألا٦بر ألاوالص لضي اإلاإلٞى

 بٗضة هظه الاخترام ٢لت زهلت وجٓهغ. ووالضيهم مغبحهم و ا٢غانهم هدى

 اإلاٛاالة بمٗجى بالغظىلت الخباهي ق٩ل جخسظ ٢ض الٟخُان، ٞبحن. َغ١ 

 ٖىض ٣ِٞ وحٗغى للجبن، حؿتر ٖملُت الٛالب في هي والتي) بالًٗالث

ً جىاظض ً، مكاٖغ مغاٖاة ٖضم ق٩ل جخسظ ؤو( آلازٍغ  ؾلى٥ ؤو آلازٍغ

اث ؤو الاخترام ًى٣هه بت جهٞغ  اخخ٣اع هٓغة رهُمالت الى ًىٓغون و٢ض. ُمسِغّ

ه  اإلادبت ًٖ الخٗبحر بقاعاث مً ٌسسغون و٢ض ؤلاهار، ًسو ؤمغ مٗخبًر

ت للهؼء مٗغى ؤزالقي ؤو صًجي شخيء و٧ل الهٛاع، لؤلَٟا٫  مً والسسٍغ

 ق٩ل ٖلى الاخترام ٢لت زهلت جٓهغ ما ٞٛالبا الٟخُاث بحن ؤما. ظاهبهم

 ؤو الظاث ىٖل اهُىاء ؤو اٚخُاب ق٩ل ٖلى ؤو ُٞٓٗحن وهٟا١ زغزغة

 .للى٣ض ػاثضة خؿاؾُت
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ٓهغون الظًً والبىاث ألاوالص وألن اث هظه مشل ًُ  الى ًٟخ٣غون الجٖز

٣ائهم، ٢بل مً للًٍٛى ٖغيت ٞهم الىٟسخي، ألامان البا ٞع  ًلخٟخىن  ما ٚو

 ؤن واإلاٗلمحن آلاباء ٖلى ًيبػي ل٨ً. ومؿاهضة صٖم ًٖ للبدض الكلت الى

تال َبُٗت ألن ألامغ لهظا ًدىبهىا
ّ
ً بة٢هاء جدؿم التي اإلاىٛل٣ت كل  آلازٍغ

 ْاهغة لِؿذ هي - لُُٟت جبضو الكلت ٧اهذ لى ختى - ٖجها وببٗاصهم

ث ْاهغة لٗالط صواء وؤًٞل. ؤبضا ؾلُمت
ّ
 ؤلاًجابي الخىظُه هى الِكال

اًت  .ال٣لب نمُم ومً وبيذ ولض ب٩ل الهاص١ الاهخمام وببضاء والٖغ

 

 سطريػذوقػضدغه(ػبظتػأو)ػوضدػصل

 حٌيػضطغرػاضى

 خؿاؾُت الى ألاوالص لضي الجيؿُت الضهاؾت م٘ الخٗامل مؿإلت جدخاط

 :٣ُٞى٫  والضي ٨ًخب. البهحرة مً شخيء والى زانت

 ؤوالصها؟ لضي السُُئت هداعب ٠ُ٦ وهى الهٗىبت، ٚاًت في ؾاا٫ زمت

 ؤظؿاص ب٨ك٠ ألاوالص ًبضؤ ٖىضما ٧التي البظاءاث، بٌٗ خهلذ ٞةطا

 ٞؿُدـ لبٌٗ، بًٗهم إلاـ وؤخُاها اإلاشا٫، ؾبُل ٖلى لبٌٗ، بًٗهم

ا( البيذ ؤو) الىلض البا. صخُذ ٚحر ألامغ هظا بإن ٍُٞغ  ال٨ظب ٌٛل٠ ما ٚو

ما٫ هظه  ألاقُاء هظه مشل ظٗل ٖضم ٖلى هدغم ؤن وواظبىا. البظًئت ألٖا

 اهدباههم قض ؾىي  ٖىه ًيخج ال ٞهظا. حجمها مً ؤ٦بر مك٩لت ألاوالص بحن

 زم ومً خُجها في جىبُسهم هى شخيء ؤًٞل ولٗل. الجيؿُت ُتالىاخ الى ؤ٦ثر

، بٚال١  .ؤزغي  ؤقُاء في الخ٨ٟحر ٖلى مؿاٖضتهم وبٗضثظ اإلاىيٕى

 مشلما للُٟل حٗجي ال ٦شحرة ؤقُاء ؤن ظضا بؿهىلت هيسخى البالٛحن هدً

 ٖلى وججاعبىا ومكاٖغها ؤ٩ٞاعها وؿخٗغى ال ؤن ٖلُىا ًجب وؤهه لىا، حٗىُه

 :ؤلاهجُل ٣ًى٫  ٦ما الُٟل، طهىُت

ل  
ُ
ًْ  وما ِلؤلَهاِع، َاِهغ   شخيٍء  ٧ حرِ  ِلؤلهجاِؽ  َاِهغٍ  شخيٍء  ِم

َ
ْاِمىحَن، ٚو

ُ
 اإلا

ُهم بنَّ  خّتى
َ
٣ىل   وَيماِثَغُهم ُٖ

 
ِجَؿت

َ
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 مً بمغخلت ألاوالص مغوع ؤن ؤبضا هيسخى ال ؤن ؤًًا الًغوعي  مً ل٨ً

 اخدؿابها ًيبػي وال. ما خض بلى َبُُٗت مؿإلت هي الجيسخي الًٟى٫ 

٣ت ؤوالصها جىظُه هى واظبىا ل٨ً. زُُئت  بها هٟىؾهم جٓل التي بالٍُغ

ُٟٟت َاهغة ئت ٖو  ًاطي ؤن له ًم٨ً الاؾخجىاباث مً ؤلا٦شاع بن زم. وبٍغ

 .ال٨ظب في جىعَه ًؼصاص بالسىٝ ألهه الىلض؛

 صاثمُا وؾما وؾمىاهم لى – مغاه٣حن ؤو ؤَٟا٫ مً - ؤوالصها وؾىٓلم

ىض. الجيسخي اإلاجا٫ في قاثً بٗمل ٢امىا الظًً ؤولئ٪ الؾُما بالٗاع،  ٖو

 جىدي ٞٗلُىا ألاوالص، ٢بل مً جدهل التي الهبُاهُت لئلؾاءاث ج٣ُُمىا

 ؤو الىلض شسهُت بد٤ ٢اؾُت اؾخيخاظاث واجساط الدؿٕغ مً الخظع

 له الٗىن  ه٣ّضم ؤن باألخغي  بىا ًجضع بل اإلاؿخ٣بلي، همىهما جُىع  ؤو البيذ

 .مٟغخت ظضًضة بضاًت ولهى٘ ظضًضة اهخماماث ٖلى ًدهال ل٩ي لها ؤو

٤ ًٖ ولض ؤي ٢لب الى الىنى٫  بةم٩اهىا ؤهه وٗلم وهدً  مىاقضة ٍَغ

٠ُٟ، ه٣ي يمحر الى و٢لبي ُٞغي  قى١  لضًه َٟل ٩ٞل. يمحره جب ٖو  ٍو

 .باآلزام مش٣ل يمحر مً ٌٗاوي ال ختى الكى١  هظا صٖم ٖلُىا

ٟا٫ ٖىضها ًب٣ى ال مُٗىت ه٣ُت جىظض  حٗىُه ما ب٩ل ؤَٟاال ألَا

. ؤَٟاال بٗض ًب٣ىن  ال وعي، ًٖ ٞحها ًظهبىن  التي اللخٓت ٟٞي. ال٩لمت

٩ىن   ا٦دكاٝ ٖلى مؿاٖضتهم و٢خظا٥ واإلاٗلمحن الىالضًً واظب مً ٍو

 زم ومً الهلُب، ٖلى ٌؿٕى الغب مىه ٢اسخى ما ٖلى والخّٗغٝ الخىبت،

 الًاجٗت الُٟىلت اؾترصاص ُٞم٨ً. السُاًا ٟٚغان الى ًاصي الظي الاهخضاء

 23.الهلُب بًٟل

 

 اضزظى،ػطثلػاضطغاف

 صاضحػطثالػبغضلػتطّضطهػغطصن

 َٟىلتهم مغاخل ومىظ ألاوالص م٘ ز٣ت ٖال٢ت بىاء ٞةن آلاباء، بلى باليؿبت

 ؤال ُٞجب. ٖلحها قضصها مهما بالخمام خ٣ها هىفي وال للٛاًت مهمت اإلاب٨غة

 اإلاكا٧ل م٘ بالخٗامل لىبضؤ الؿاصؾت ؤو السامؿت ؾً اؤَٟالى بلٙى هيخٓغ

 ال ٣ٞض الهٛغ مىظ ؤَٟالىا م٘ ٖال٢اث ببىاء ه٣م لم ٞةطا. جدضر ٢ض التي
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حن والاخترام الش٣ت ٖلى ؤبضا هدهل  زُىعة ألا٦ثر اإلاكا٧ل لخل الًغوٍع

 .اإلاغاه٣ت ؾً م٘ جإحي ؾىٝ التي

 والخاصي ٖكغ الشالشت ٖمغ بحن ما الؿىىاث بن ُٞه، الق٪ مما

ً  الٟخُان ًهبذ اإلاغخلت هظه ؤزىاء في ؤهه طل٪ خاؾمت، حٗخبر والٗكٍغ

ؼة متزاًض وعي ٖلى والٟخُاث  ؤي ٌٌٛ ؤن ؤؾهل ما ل٨ً. الجيؿُت بالٍٛغ

 ههب امام الظًً اإلاغاه٣حن ًٖ الُٝغ( بإ٦ملها ٦ىاجـ و٦ظل٪) والضًً

سظلىهم ؤُٖجهما، ٗا زظال ٍو  ؾخ٩ىن  ٨ٞم. ججاهلهم بمجغص وطل٪ طَع

ت مضاعؾىا ٨ُت الشاهٍى ىا الىالَضًً ؤن لى مسخلٟت ألامٍغ  ؤظل مً و٢خا نٞغ

 مً ٦شحر هىا٥(. ؤًًا الٗغبُت مضاعؾىا ٌكمل وهظا! )اإلاغاه٣حن ؤوالصهما

عون ممً آلاباء ِ
ّ
 ؤو اإلاسضعاث ؤو ال٨دى٫  م٘ الخٗاَي مٛبت مً ؤوالصهم ًدظ

 مىخٓم بك٩ل و٢خا مٗهم ًهٝغ مجهم واخضا ٦م ول٨ً الجيؿُت، الخجاعب

صجٗهم اهخماماتهم لحرعى  ومُٟض، زال١ بك٩ل و٢تهم اؾخسضام ٖلى َو

 في الدؿ٨٘ ؤو الُٟضًى ؤٞالم آزغ مكاهضة مجغص مً بإ٦ثر وال٣ُام

 ؤوالصهما م٘ وز٣ُت نلت ٖلى ًب٣ُان اإلالتزَمحن الىالَضًً بن ألاؾىا١؟

 ٖىضثظ. ىباثونٗ مؿغاث مً جخسللها بما اإلاغاه٣ت مغخلت َىا٫ اإلاغاه٣حن

٣اء ؾ٩ُىهىن  بل ألبىائهم، آباء مجغص آلاباء ٩ًىن  لً  ؤًًا، لهم وؤنض٢اء ٞع

 .ألامهاث م٘ الخا٫ وه٨ظا

 وظىص مً ٞالبض. بلُه بمكا٧لهم ًًٟىن  مً الى صوما الكباب ًدخاط

ً ؤخض ٧ان ؾىاء ز٣تهم مىي٘ ٩ًىن  شسو  ؤو ال٨يسخي الغاعي ؤو ألابٍى

د٩ىن  له هم٢لب ًٟخدىن  ل٩ي نض٤ً ؤو اإلاكحر  ؤٞغاخهم ًٖ مٗه ٍو

ت ب٩امل ونغاٖاتهم ؿخُُٗىن  الخٍغ  صون  الجيـ ًٖ مٗه ًخدضزىا ؤن َو

 .خغط ؤو زجل

 ز٣اٞخىا وحٗخ٣ض. اللؼوم ًٖ ػاثضة ظمت زُاعاث الُىم اإلاغاه٣ىن  ًىاظه

ت؛ مٟخاح هى الخىٕى ؤن  ٩ًىن  ٣ٞض طل٪، مً الى٣ٌُ ٖلى ل٨ىه الخٍغ

ىظض. ألامىع  اللخباؽ مٟخاخا  ٖلى هم الظًً مً الىاؽ مً ظضا لُل٢ ٍو

 ًٖ حؿٟغ التي اإلااإلات الىٟؿُت آلازاع مً اإلاغاه٣حن لخدظًغ اؾخٗضاص

ىظض. قغعي بغباٍ اإلالتزمت ٚحر الجيؿُت اإلاماعؾاث  مجهم ؤ٢ل ٖضص ختى ٍو
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 ٢لب في الٟٛغان لىٗمت الجباعة ال٣ضعة ًٖ لهم الكهاصة في عاٚب هى مً

امً ؤلاوؿان ىبًخ ٖىضما ٣ٖب ٖلى عؤؾا الخُاة  .ٌؿٕى بالغب ٍو

 لخ٩ىن  بها مىزى١  خُت ؤمشلت وظىص الى الخاظت جبرػ الؿبب، ٞلهظا

ىا الخا٫ وا٢٘ ل٨ً. ٖمىما ولؤلوالص للكباب ٢ضوة  ٣ًًىن  ألاوالص ؤن ًٍغ

ضبغون وخُضًً الؿاب٤ مً ؤ٦ثر و٢خا  ْاهغة وؤنبدذ بىٟؿهم؛ ؤمىعهم ٍو

 بخٗضص اإلاجخم٘ َب٣اث في قاجٗت ألاوالص ٢بل مً البُىث مٟاجُذ خمل

 الُىم ؤوالص ٖلى السبراء بٌٗ ًُل٤ ؤن الّهضٝ ٢بُل مً ولِـ. ؤَُاٞها

 بإوناٝ الاظخماُٖت الضعاؾاث جهٟهم ؤو" اإلاٗؼو٫ الجُل" مجها حؿمُاث

 .والىخُضون  واإلا٣ُىٖىن  اإلاىبىطون : مجها

مه ُٞم٨ً الؼوى، مشل الٟٗاٝ ٞةن هيسخى، لئال
ّ
 ألاؾاؾُت بالضعظت حٗل

 :ؤلاهجُل ًىصخي مشلما نالر، مشا٫ ًلبٟ

ِٔ  و٦ظِلَ٪  ّباَن  ِٖ لحَن  ل٩ُىهىا الك  ِ٣ّ
َٗ ًْ . ُمَخ

ُ
ُٟؿَ٪  ؤهَذ  و٦

َ
  ه

ً
ضَوة

ُ
ُهم ٢

َ
 في ل

َمِل  َٗ ًىا الّهاِلِر، ال ًها وَعٍػ ٗلُِمَ٪  في وُمجزَّ
َ
ًْ . ح

ُ
٨ َُ  ال َصخًُدا ٦الُمَ٪  ول

هُ 
ُ
ىال ًَ ، ىم 

َ
سَؼي  ل َُ هُمَ٪  ٞ

َ
ِجُض  وال ز ُىا ُؾىًءا ًَ  (.8-6: 2 جُُـ)  .ِٞ

 وز٤ُ خب هى والضيهما بحن الخب ؤن ألاوالص ًغي  ؤن الًغوعي  ٞمً لظل٪

ىا وؤن ًىدّل، ال  ال الخب ٧لماث ؤو اللمؿاث ؤو الىٓغاث بٌٗ ؤن ٌٗٞغ

لت الث٣ت ج٩ىن 
ّ
 ؤن ًٟهمىا ؤن الى بداظت وهم. وػوظخه ػوط بحن بال ومدل

 هٕى ؤي مً ججاعب ىزى  وؤن ٣ِٞ، للؼواط بال جيخمي ال الجؿضًت ألالٟت

 وهم. الخ٣ا ًدهل ٢ض الظي الؼواط جلُُش الى بال جاصي ال ؤوانها ٢بل ٧اهذ

 والالخباؽ الايُغاب زىى مً ٖلحهم هداٞٔ ؤن بلى بالخإ٦ُض ًدخاظىن 

 ًٖ الىاقئت وؤًًا اإلا٨٨ٟت اهالحهم ٖال٢اث ًٖ الىاقئت وآلاالم الىٟسخي

 مً اإلاخٟكُت ؤو ىلهمخ مً الظًً ال٨باع بٌٗ لضي الجيؿُت ألاصهاؽ

 .خىالحهم

 م٩اها ٌكٛل ؤن لل٨ىِؿت اإلا٣ضؽ اإلاجخم٘ ٖلى ًخٗحن الؿبب، لهظا

ا ت مً خُت ؤمشلت عئٍت لؤلوالص ًدؿجى ؤن والبض. ألاؾغة خُاة في مغ٦ٍؼ ّٟ
ِٗ  ال
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 ٧ان ؾىاء ؤًًا، بهم ًدُِ مً ٧ل في بل ٞدؿب، والضيهم في لِـ

 .ٖاػبا ؤو متزوظا

 

 اضخطغئظػضدػثلاألطػاضضطانػعيػاضطحبظ

ؼ ؤبضا ًم٨ً ال  ؤوالصها ُٞدخاط. ٞغاٙ مً ظىٍ  في الٟٗاٝ خُاة وبوٗاف حٍٗؼ

 الؿالم ول٣ًُت اإلاؿُذ لِؿٕى هابًت ٢لىب ٖلى ًدهلىا ؤن وقبابىا

ضالخه  ومً باهلل ٢لىبهم جمخلئ ٞٗىضما. ؤظلهما مً ظاء التي الاظخماُٖت ٖو

 الاهٟخاح ٖلى ؤعقضهاهم ولى. جل٣اثُا الكغ ٞؿ٣ُاومىن  ل٣ًِخه، جخإجج زم

ً، وآالم مٗاهاة ٖلى  وظٗلىاهم ألامىع، هظه عئٍت بلى هٓغهم وؤلٟخىا آلازٍغ

 اإلادبت ببضاء بلى لدكى٢ىا واإلاٗضمحن، للمخإإلاحن اإلاؼعي الخا٫ مً ًخ٣غبىن 

 اظخماعي، يمحر لهم لِـ ألاوالص بإن ال٣اثلت ال٨ٟغة ل٨ً. لهم واإلاؿاٖضة

 ؤو والُب٣ُت، الاظخماعي الٓلم ؤو الىاؽ ةمٗاها ججاه بخؿاؽ لهم ولِـ

 بال هظا ًدضر وال – الصخت مً لها ؤؾاؽ ال ٨ٞغة هي بهما ٖاإلاىا طهىب

. الظاجُت ومخٗتها بغاختها بال ج٨ٟغ وال ؾُدُت خُاة حِٗل بِئت في وكإوا بطا

ً مٗاهاة م٘ الهاص٢ىن  ألاوالص ًخىاظه ٖىضما ؤما  ؤو لىظه، وظها آلازٍغ

 صازلي بةلخاح ًدؿىن  ٞؿىٝ اإلادخاظحن، ٌؿاٖض رهمٚح ًغون ٖىضما

 .ٖملُت بىؾاثل الخُب٤ُ خحز في مدبتهم وي٘ بلى ًضٞٗهم

 ظمُ٘ جغبِ ٞاإلادبت. صاثما السُُئت يض ألامشل الًمان هي اإلادبت بن

 :ؤلاهجُل ٌٗلمىا ٦ما ٧املت، وخضة في الًٟاثل

ى١َ  والَبُؿىا
َ
ِه  هظا ٞ ِ

ّ
ل
ُ
٧ ،

َ
ت دبَّ

َ
  ِٞهيَ  اإلا

ُ
ما٫ِ ا ِعباٍ

َ
 (.14: 3 ٧ىلىسخي. )ل٨

٤ ًٖ وقبابىا، ؤوالصها بلى ج٣ضًمها هدخاط التي الغؾالت هي واإلادبت  ٍَغ

 ٞهظا شخيء، ٧ل ٢بل ؤهٟؿىا هدً هٟٗله ؤو ه٣ىله ما ٧ل في اإلادبت بْهاع

 ال الكباب، مً ظضا ٦بحرا ٖضصا بن الُىم هغي  ألهىا. اإلاىيٕى في ما ؤهم

 ًجتهضون  ٞهم. السانت اهخماماتهم ؤظل ومً ؤهٟؿهم ؤظل مً بال ٌِٗكىن 

 ألالٗاب في ولُخٟى٢ىا الضعاؾت، في ظُضة صعظاث ٖلى للخهى٫  ٦شحرا

ايُت،  ظضًغة ؤمىع  ظمُٗها وهي – صعاؾُت مىدت ٖلى ًدىػوا ول٩ي الٍغ
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به يهخم مجهم واخضا ٦م ل٨ً. بالشىاء  الٗالم بداظت ؤو( ألاوؿان ؤزُه) ب٣ٍغ

  ؤن ٞالبض به؟ اإلادُِ
ّ

 م٘ الخٟاٖل ؤهمُت ٖلى مضاع٦هم وهىّؾ٘ قبابىا هدض

،ً  .ؤزغي  وؤصًان زلُٟاث مً الظًً ؤولئ٪ م٘ الخٟاٖل والؾُما آلازٍغ

داولىن  ألاهل ٣ًل٤ ما ٚالبا ٤ ًٖ اإلاغاه٣حن ؤبىائهم خماًت ٍو  ٍَغ

 اإلاضاعؽ في وزانت الٗى٠، ؤو الجيـ مىا٠٢ وبحن بُجهم الخُلىلت

ت  ٞغنت: ال٨ٗـ هى ما بلى بالخ٣ُ٣ت ًدخاظىن  عبما ل٨ً. واإلاٗاهض الشاهٍى

كهضوا ؤ٢ضامهم ٖلى ٞحها ل٣ُٟىا  إلاا ٣ِٞ ولِـ ؤهٟؿهم هم به ًامىىا إلاا َو

 .آبائهم به ًامً

ً م٘ الخىانل الى ؤوالصها ًدخاط  وما ًدـ ما ٖلى والخٗٝغ آلازٍغ

 م٘ اجها٫ ٖلى ٩ًىهىا ؤن الى ًدخاظىن  ٞهم. ػمانهم في الىاؽ ُٞه ٨ًٟغ

 وؾُاؾُت اظخماُٖت ؤمىع  مً اإلالتهبت الؿاٖت ًا٢ًا وم٘ هٓحريهم

دخاظىن . وا٢خهاصًت  ؤولئ٪ به ابخلى الظي بالُإؽ ًخدّؿؿىا ؤن الى ٍو

 ًخدّؿؿىا وؤن اإلاسضعاث، ٖلى ؤو ال٨دى٫  ٖلى ؤلاصمان بلى الخجئىا الظًً

 ٖلى ٢ضعتهم ٞبضون . بُىتهم في اإلاٗاملت بةؾاءة ًمغون الظًً ؤولئ٪ بمٗاهاة

 نلت ؤًت لهم ٩ًىن  ٞلً مٗه، عوابِ وب٢امت مدُُهم زاعط ًضوع  ما جٟهم

 ٢ىاٖاتهم الزخباع ٞغنت ؤًت لهم جخاح ولً خىلهم بالٗالم خ٣ُ٣ُت

 .الصسهُت

 وٗخ٣ض ل٨ىىا ٧املحن، ؤوالصا لُهبدىا ؤوالصها هغبي ؤن ؤبضا ٌؿٗىا ال

 وجإصًبىا، إلعقاصها ٌؿخجُبىن  ؤوالص جغبُت اإلام٨ً مً ؤهه ظاػما اٖخ٣اصا

مبا ٦ما  ٖهغها، ٨ًخى٠ الظي الضامـ والٓالم الغهُب الٟؿاص مً لٚغ

 ًىنِىا ال٨خاب اإلا٣ضؽ:

ِب  ِ
ّ
َٟل  َهظ ِ

ّ
٫ِ  في الُ ٣ِِه، ؤوَّ ُض  ال قار ٞمتى ٍَغ ِٗ بَخ

 (.6: 22 ؤمشا٫) .ِمىهُ  ًَ

ً ٞماصمىا  بُيىا اإلاخباص٫ والى٢اع الاخترام مً ٖال٢ت ٖلى الخٟاّ ٖلى ٢اصٍع

 ألامغ وؾ٩ُل٠. ألوالصها جغبُدىا في الصخُذ لالؿبُ هجض ٞؿىٝ وؤوالصها،

 عوح مهلخت ؤظل ومً طل٪ وم٘ ؤخُاها، زُحرة ج٩ىن  و٢ض مٗغ٦ت، زىى

 ًسخاع ٞغبما الخا٫، وبُبُٗت. زىيها صاثما حؿخد٤ ٞاإلاٗغ٦ت الىلض،
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٣ا ٨ًبرون ٖىضما ؤوالصها ٤ ًٖ للخُاة مٛاًغا ٍَغ  بىصها ٧ان الظي الٍُغ

 ًىم ٧ل اإلاؿُذ ٌؿٕى للغب هخًٕغ ٦ىا بن ل٨ً .لهم هسخاعه ؤن آلاباء هدً

 .وبًاهم ؾ٣ُىصها بإهه ز٣ت ٖلى ٞؿى٩ىن  لىا، بعقاصه ؤظل مً
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 الٟهل الشالض ٖكغ

 

 

 

 اضزواجػغطتزطونػاضذغنػاضى
 

 

ٍاَيِت  في ٧اَن  ٞةطا ِت  الّغِ َُّ ٌُ  الَبضِه حِر، َبٗ
َ
 ٟٞي الس

٣ىي  ل   الخَّ
ُ
حرِ  ٧

َ
ها ألنَّ  الس

َ
 لخاِيَغةِ ا بالخُاةِ  الَىَٖض  ل

ِت 
َ
ؿخ٣َبل

ُ
ْٕ  ال.... واإلا َض

َ
  ؤَخًضا ج

 
ؿَخِس٠  َبْل  ِبكباِبَ٪، ٌَ

 ًْ
ُ
٦  

ً
ضَوة

ُ
ِٝ  ال٨الِم  في ِللُماِمىحَن  ٢ َهغ  ِت  والخَّ دبَّ

َ
 واإلا

ٟاٝ وؤلاًماِن  َٗ  .وال

 12 َو  8: 4 جُمىزاوؽ 1

 

 

 وبمىخهى بٗكىاثُت ًىضٞٗىن  خُىما الُىم الكباب خا٫ ؤٞٓ٘ 

. الؼواط بلى ختى بل الجيؿُت، الٗال٢اث ب٢امت لىب والؿظاظت ألاهاهُت

 والهضا٢اث الُبُُٗت الجاطبُت م٘ الخٗامل للكباب ًيبػي ٠ُ٦ ل٨ً

 الكباب ًدٟٔ و٠ُ٦ الكٍغ٠؟ ؤلالهي ألاؾلىب هى وما بُجهم؟ جيكإ التي

 والخهى٫  هظا، لؼماهىا الؿُدُت الجيؿُت ؤلازاعة مً ؤهٟؿهم والكاباث

ت، وبمُل٤ تناص٢ َبُُٗت ٖال٢اث ٖلى  الجيـ يٍٛى صون  ومً الخٍغ

 ٌّٗضوا ؤن لهم و٠ُ٦ ؤزغي؟ ظهت مً اإلاجخٟت الخ٣الُض ؤو ظهت مً

 الؼواط؟ ومُالب إلاؿاولُاث وظه ؤًٞل ٖلى ؤهٟؿهم

 

 

 

 ما
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 اضدارجظػاضعراطغظػاضطوارغدػظاعرةػُترخٌِص

 اضطالشاتػسيػاالضتزامػططظى

ئت نضا٢ت اثٖال٢ هىا٥ ج٩ىن  خُىما ٞٗال هبخهج ؤن ٖلُىا ًيبػي  بحن بٍغ

 مخباص٫ بًجابي حٗامل ٞغم هىا٥ ج٩ىن  خُىما و٦ظل٪ والكاباث، الكباب

 ٞال اهؼال١ ؤي خضور اخخمالُت مً الخسّىٝ ؤما. الُىمُت خُاتهم في بُجهم

 ٞالكباب. بهم الش٣ت ٖضم ٖلى جض٫ ٖالمت وهى الٛالب، في له مبرع

 ًدؿجى خُض اعيظم نُٗض ٖلى بُجهم ُٞما للخىانل ٞغم بلى ًدخاظىن 

 الغاخت ؤو الترهُم ؤو ؤ٩ٞاع مً ًسالجهم ما ًٖ الخدضر ؤو مٗا الٗمل لهم

اث بلى الاه٣ؿام ؤما. والاؾخجمام ً ؤو ازىحن - ازىحن مً مخ٩ىهت مجمٖى  ج٩ٍى

 في ألهه: هىا له مدل وال ؾلُم ٚحر ؤمغ ٞهى الجماٖت يمً ج٨خالث

 ٖلى بًٗهم ّغٝالخٗ والكاباث الكباب ٖلى ًجب ال٨ىاجـ مجخمٗاث

جب. اإلاؿُذ في وؤزىاث بزىة بهٟت شخيء ٧ل ٢بل بٌٗ  لهم ج٩ىن  ؤن ٍو

ت  ؤو الىٟا١ مً هٕى ألي ًخٗغيىا ؤن صون  مٗا الىاؽ لحراهم الخٍغ

 هظه مشل حؿببها التي الًٍٛى ٞةن. نضا٢تهم َبُٗت خى٫  الخ٨هىاث

ل اث، جسى٤ ألا٢اٍو  الٗال٢ت في ظمُل شخيء ٧ل وحكىه وجخل٠ الخٍغ

 .ٟتالكٍغ

 ؤنَّ  زال٫ مً هٟؿه ًٖ ٌّٗبر هغاه الكباب بٌٗ لضي الىطج ٖضم بنَّ 

 وه٨ظا ،(آزغ ؤو) ؤزغي  م٘ زم ألامغ باصت في( قاب ؤو) قابت" خب في ٣ً٘"

 شسو ًٖ البدض بنَّ . ؤزغي  بلى ػهغة مً جيخ٣ل التي الىدلت مشل ًيخ٣ل

 ًٍالخ٩ى  هى ال٨ىِؿت جدخمله ال ما ؤنَّ  بال ظضا؛ َبُعي ؤمغ مىاؾب

 بٌٗ لضي الٗكىاجي اإلاى٠٢ بنَّ . بنهائها زم ظضًضة لٗال٢اث اإلاخىانل

 ال آزغ بلى قاب مً ؤو ؤزغي  بلى ٞخاة مً ال٣ٟؼ في الكاباث ؤو الكباب

غزو الًمحر ًسّضع ألهه. ؤبضا صخُدا ٩ًىن  ؤن له ًم٨ً  الالتزام مٗجى ٍو

م. الٗال٢اث في  ل٩ل تاإلاهاخب الٗاَُٟت الجاطبُت مىظاث ؤن مً وبالٚغ

 ج٨ً لم بن ل٨جها ظضا، َبُعي ؤمغ هي ٞخاة وؤًت ٞتى ؤي بحن نضا٢ت

ت  ٢ض ظغاخاث حؿبب ٣ٞض ومكُئخه، اإلاؿُذ الؿُض بغ٦ت جدذ مىيٖى

 .الٗمغ مضي جُى٫ 
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ٌ بالخدضًض، الؿبب ٞلهظا  الٛغامُت اإلاىاُٖض ْاهغة ٦ىِؿدىا جٞغ

 يغب غصمج بالصها في اإلاىاُٖض هظه ؤنبدذ ٣ٞض ٖامت، وبهىعة. الضاعظت

اصة – اللـهى يغوب مً  ٖلى نض٣ًت ؤو نض٤ً م٘ لال٢تران اظخماُٖت ٖو

 ًٖ مٛلٍى مٟهىم ٖلى ُبىِذ و٢ض. والٗاَُٟت الجؿضًت الجاطبُت ؤؾاؽ

 وال الهاص١ بالخب ٖال٢ت ؤصوى لها ٩ًىن  ال ألاخُان مٗٓم وفي الهضا٢ت

اء  مٍغٌ اوكٛا٫ ٖلى الٛغام مىاُٖض ْاهغة جغ٦ؼ ٦شحرة خاالث وفي. بالٞى

 جسل٠ ٞةنها الجيـ، مماعؾت اإلاىاُٖض جخًمً ٖىضما ؤما. الٟغص" مٓهغ" بـ

 َىا٫ ؾىحن بلى ًدخاط بدُض ٦بحرة صعظت بلى باآلزام مش٣ال يمحرا وعائها

 .لكٟاثه

ؿحر  م٘ ظىب بلى ظىبا الٗال٢اث وؾُدُت باإلآهغ الخباهي مً ٧ل َو

جالخَ  م٘ الخا٫ وه٨ظا. الضاعظت الٛغام مىاُٖض ْاهغة ى 
َ
ل ؤي) ٛ

 
 الَخَضل

 الصسو ٌٛغي  ل٩ي هٟؿه بلى الاهدباه لٟذ ًىص ٞالٟغص –( اإلاٛاػلت وبًماءاث

ج. ظيؿُا آلازغ ى 
َ
٣ضاهه للٟغص الضازلُت الخٗاؾت ًٖ ًىّم  هظا ٞالَخٛ  ٞو

 .هلل بهاهت وهى الغوحي، والؿالم لالَمئىان

ضص آلاباء ٖضص ؤػصاص ألازحرة الؿىىاث في  ًٖ دضجب التي ال٨ىاجـ ٖو

داو٫ . الضاعظت الٛغام مىاُٖض لٓاهغة بضاثل  اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى – البٌٗ ٍو

ت حٗاٝع مضة وي٘ جخًمً" الُغاػ ٢ضًمت" ٖاصة بخُاء – ًَّ ( ٧السُىبت) وص

ت، واإلاكاع٧اث اإلاكاوعاث ٖلى جا٦ض والتي َؾغٍّ
ُ
 اليكاٍ ؤوظه ٖلى وجغ٦ؼ ألا

 وحكحر هظا. َُبت ٖىانغ مً ٞحها ما وج٣ىي  الصسهُت جثري  التي

 اإلاٗاهض خُاة في بالخًائ٫  آزظة الٛغام مىاُٖض ْاهغة ؤن بلى ؤلاخهاثُاث

 ٞٗالُاتها جإصًت آلان جًٟل اإلاسخلُت اإلاٗاهض مً و٦شحر. ألا٧اصًمُت

لى ٩٦ل الجماٖت ٞٗالُت ٖلى للدكضًض ظماعي بىُا١ الضعاؾُت  ج٣ضًغ ٖو

 حصجُ٘ لحهاٖو خ٣ا، مصجٗت ماقغاث وهظه. الجماٖت يمً الٟغص مكاع٦ت

 بهظه اوكٛاال وؤ٦ثر وكاَا ؤ٦ثر ل٩ُىهىا ال٨ىاجـ وعٖاة وال٣ؿاوؾت آلاباء

 .ألامىع 
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 دائطظػرالشظػضبظاءػاضطتبادضظػاضطذاررػتصغيػال

٪ ازخُاع للكابت ؤو للكاب ًيبػي ٠ُ٦  الٗامل بن اإلاىاؾب؟ الكٍغ

 في والىٟـ ال٣لب وخضة صاثما ٩ًىن  ؤن ًجب للمؿُخي باليؿبت الخاؾم

٨ه وبحن بِىه ال٣ضؽ لغوحا دخاط. قٍغ ٨حن مً ٧ل ٍو  ًخدؿؿا ؤن بلى الكٍغ

٣ّغبهما ٖال٢تهما بإنَّ 
ُ
، الغب بلى جـ  ٖلى ال٣اصعة هي وخضها مكُئخه ألن ٌؿٕى

 ٌؿٕى ٞبضون . آلازغ ههِب مً ؤخضهما ؾ٩ُىن  اللظًً ازىحن ؤي ججمُ٘

 ٌُُ٘ؿخ لً شسهحن، بحن يهبها التي اإلاخمّحزة الىخضة وبضون  اإلاؿُذ

٩ان  التي الغوخُت والهغاٖاث ألاػماث ٖلى الخٛلب ألاعجر ٖلى الكٍغ

غَػ٢ان ٖىضما وزهىنا ػوظُت، ٖال٢ت ٧ل في جدهل  .بإَٟا٫ ًُ

بتهما مً مخإ٦َضًً وقابت قاب ؤي ٩ًىن  ٖىضما وختى  الضزى٫  في ٚع

 إلاضة خبهما امخدان ٞٗلحهما اإلاشا٫، ؾبُل ٖلى ٧السُىبت ملتزمت ٖال٢ت بلى

 هى ؤو الٗاَُٟت الجاطبُت مً ٢ل لهبت مجغص خبهما هل للخإ٦ض؛ الؼمً مً

 والٗاَُٟت الجؿضًت الجاطبُت ؤنَّ  ه٣ى٫  ؤزغي  مغة طل٪؟ مً ؤؾمى شخيء

 ًم٨جها وال ؤؾغة، وجإؾِـ للؼواط ٧اُٞا ؤؾاؾا حك٩ل ال ل٨جها َبُعي، ؤمغ

 ٢تٞالٗال. الخُاة مضًضة ملتزمت ٖال٢ت إل٢امت الخاؾم الٗامل ج٩ىن  ؤن ؤبضا

 ومهحرها ضخلت ٖال٢ت بالخإ٦ُض هي ألامىع  هظه ٖلى ٣ِٞ ج٣ىم التي

جب. الخمؼ١  ض ماطا: ٧اآلحي هى صاثما الخ٣ُ٣ي الؿاا٫ ٩ًىن  ؤن ٍو  هللا ًٍغ

 .اإلاًمىن  ألاؾاؽ هي بعاصجه ألن مٗا؟ ومؿخ٣بلىا لخُاجىا

 ،"اإلاهم هى ؤلاوؿان صازل في ما: "اإلاخضاو٫  بال٣ى٫  مىا ٧ل ؾم٘ ل٣ض

ً ٖلى خ٨مىا ٢ض ظمُٗا ألهىا ٞٗال؟ طل٪ هدً هّض١ه هل ل٨ً،  ٖلى آلازٍغ

ت مٓهغهم، ؤؾاؽ ت بٛحر ؤو بمٗٞغ  ٞحها وؿم٘ التي اإلاجخمٗاث ٟٞي. مٗٞغ

 وما ،"وؾُم قاب مً له ًا" ؤو ،"ظضا ظظابت قابت مً لها ًا" مشل ٖباعاث

ً لبرهت الخى٠٢ بىا ُٟٞترى طل٪، بلى  ٗ  ه٣ىم مبُىت عؾاثل بإًت للخم

 .ألاوناٝ بهظه ًىنٟىن  ال الظًً ألولئ٪ لهابةعؾا

 ٌٗٝغ ما ؤو) اإلآهغ ؤؾاؽ ٖلى الىاؽ ٖلى الخ٨م ْاهغة وهغي 

 ٣ٞض. الؼواط ٌٗتزمىن  الظًً الكباب لضي الؾُما قضًضة( اإلآهغي  بالخمُحز

 في ٞخاة ؤظمل الكاب ًيخ٣ي و٢ض خىلها، مً وؾامت ؤ٦ثرهم الٟخاة جيخ٣ي
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ت، ً ؤو ٖكغ بٗض هماٖال٢ت ًٖ ماطا ل٨ً اإلاجمٖى  عخلت مً ؾىت ٖكٍغ

 ٖىضما ؤو ؤنل٘، الغظل ًهحر ٖىضما خبهما ٖلى ؾُىاْبان هل الخُاة؟

 الجاطبُت ؤن اإلاا٦ض مً وظهها؟ الخجاُٖض ج٨ؿى ؤو بضًىت اإلاغؤة جهحر

 مً لٗهض ؤؾاؾا ج٩ىن  ؤن ًم٨ً ال ل٨جها ٖال٢ت، ؤًت مً ظؼء الجؿضًت

 ٖىضما بقُٗا الىبي طل٪ ًٖ برٖ و٢ض. الخُاة مضي ًُى٫  والخب الىالء

 :٢ا٫

غٍ  ٧ل  
َ

كب   بك هُ  الخ٣ِل  و٦َؼهغِ  ُٖ
ُ
ـُ . َب٣ائ ظوي  ًَُب ُهما ٍو

َ
ؿمٍت  ِمشل

َ
 َتُهب   بي

 ًَ  (.7-6: 40 بقُٗا. )الّغّبِ  ِم

 م٣خبل في ه٩ىن  ٖىضما زهىنا الٟااص، بُٗجي هغي  ؤن الؿهل مً لِـ

 ٞلى. اإلاهمت لبهحرةا هظه مشل لحهبىا هلل الخًٕغ ٖلُىا طل٪ م٘ ل٨ً. ٖمغها

 ٧ل وؤخببىا ه٣ابله، بوؿان ٧ل في ظماال لغؤًىا اللـه، لخ٨مت ٢لىبىا ٞخدىا

٤ُ شسو  .اللـه نىعة ٖلى مسلى١  ٦ٞغ

ُذ  ل٣ض  بلْٛذ  ٞٗىضما. نٛحرة نبُت جؼا٫ ما ٧اهذ مىظ Rose عوػ ٖٞغ

 مً ٌٗاوي ُم٣ٗض هظا وجىم. ٚغامه في وو٢ٗذ Tom جىم ٢ابلْذ  الكباب ؾً

 طل٪ وعٚم مخدغ٥، ٦غسخي في ٧لها خُاجه ٢طخى و٢ض قضًض، اغيصم ازخال٫

 في عظل ؤعوٕ عوػ هٓغ في جىم ٧ان ٣ٞض. عاجٗان َٟالن آلان ولهما جؼوظا،

 ظما٫ عؤث عوػ ل٨ً عجؼه، هىاحي ؾىي  آلازغون ًغي  ال ٣ٞض. الٗالم

 .هٟؿه

ُاوّي  آزغان ػوظان وهىا٥  ٦ىِؿدىا مجخمٗاث يمً الىالصة بٍغ

 لٛاًت ّٖمغا اللظًً Victor and Hilda وهُلضا ٨خىع ُٞ هما بغوصعهىٝ

يُاث، ٖمغ في جؼوظا ٢ض و٧اها ٖمغهما، مً الدؿُٗيُاث  ؤخب و٢ض الٗكٍغ

 في الؿاثض باإلاٗجى ظمُلت هُلضا ج٨ً لم. الجهاًت بلى ٦بحرا خبا آلازغ ؤخضهما

 وؤنِبذ الؿبٗحن، بلٛذ ٖىضما خاص بك٩ل ْهغها ؤخضوصب و٢ض: الٗالم

كت  في صاثما ٧اهذ طل٪ وم٘. وظهها مً ألاًمً الجاهب قىه تٖهبُ بٖغ

 ؤؾمى شخيء ٖلى خبهما جإؾـ ٣ٞض". ؤمحرحي" هى ٣ًى٫  ٦ما ٨ُٞخىع  هٓغ

 .اإلآهغ مً ب٨شحر
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 اإلاكىعة ج٣ضًم ٖمل في ٢ًُتها التي الشالزحن الؿىىاث ًٚىن  في

 وم٘ ونغاٖاتهم، ؤٞغاخهم ًٖ مجهم ال٨شحر ؤزبروي الكباب، للمتزوظحن

 ٢لبه لُٟخذ ز٣ت في الكباب ؤخض ًإجُجي مغة ٧ل في ٦شحرا ؤجإزغ ؤػا٫ ماٞ طل٪

 ٦ُذ جضعى امغؤة لؼوظتي ٦خبْذ  ٢ٍغب و٢ذ ومىظ. خُاجه في به ًمّغ  بما لي

Kate ضعى الكباب ؤخض م٘ ٖال٢تها همى ًٖ جسبرها  مً وهما Andy آهضي ٍو

كتر٧ان ٦ىِؿدىا مجخم٘ ؤٞغاص ت وكاَاث في َو . ٖىضها التي الكباب مجمٖى

ً، شسهحن ٩ًىها ولم  ُوِهَبا ٣ٞض جىمى ٖال٢تهما ٧اهذ ٖىضما ول٨ً مخمحًز

 :ٞخ٣ى٫  ٦ُذ ج٨خب. اإلاكتر٥ لؿٗحهما عنحن ؤؾاؽ وهي ؤال مخمّحزة، ُُٖت

. البضاًت مىظ خامُت عوخُت ججغبت هللا مكِئت ًٖ وبدشىا ؾُٗىا ٧ان

٤ ًٖ زهىنا عوخُا، آلازغ مً ؤخضها ج٣ّغب و٢ض  خابال٨ ٢غاءة ٍَغ

 في ٧ان ألا٦بر نغاٖىا ؤنَّ  ال٣ى٫  ًم٨ىجي طل٪ وم٘. مٗا والهالة اإلا٣ضؽ

 ألهه الخب، ًٖ والغوماوسخي الٗاَٟي مٟهىمىا ًٖ للخسلي مداولـخـىـا

 إلاؿخىي  ًجز٫  ؤخُاها خضًـشـىا و٧ان. بالخ٣ُ٣ت نٛحرا خحزا ٌكٛل

ت، الجاطبُت  ٢ض ما ٣ًّىى ٧ان ألهه مضمغة ٧اهذ جإزحراجه ل٨ً البكٍغ

 اللـه بب٣اء ٖلى خغنىا ٖىضما ل٨ً... الغوحي اإلاؿخىي  ٖلى مٗا ازخبرهاه

دـ ًٟهم ناع ل٣اءاجـىا مدىع  في وؤظىاءه  وبإ٦ثر باآلزغ مىا ٧ل ٍو

 .وظضاهُت

 ؤًٞل بك٩ل آلازغ ٖلى الخّٗغٝ في ؤخضها ؤزظ الظي الى٢ذ وفي

ت  ؤًًا ناع مىا، ل٩ل وبزٟا٢اجه ًىم ل٩ل الغوخُت الهغاٖاث وعٍئ

صّجٗه آلازغ ًىّبش ؤن ؤخضها وع بم٣ض  ٧ل ًدـ ناع وبالخالي. ٦ظل٪ َو

 ال الٗال٢ت ؤن ٠ُ٦ وبىيىح آلان ؤعي  وبهجي. اللـه مً بـخـ٣ـغبـه مىا

 – حجغة حجغة – ًىمُا بيُانها ًجب بل ألابض، وبلى واخضة مغة جخإؾـ

 في وآهضي ؤها ٢ًِىاه الظي الى٢ذ ٖلى ظضا ممىىهت وؤها. زابذ وبةًمان

. ٞٗال عنحن ؤؾاؽ بىاء لىا لُدؿجى الخضًض، في للهغاخت ىاجباصل

٤ ؤن ٖلى ؤًًا هللا وؤق٨غ  شخيء ال ألن بالىعوص، مٟغوقا ٨ًً لم الٍُغ

 .نغإ بضون  ًإحي ٢ُمت طو
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 ًؼا٫ ما هظا ػماهىا في ختى ؤهه هغي  بط مصجٗت؛ ٢هت و٦ُذ آهضي ٢هت بن

 التي للضعظت الجضًت مإزظ بُجهما الٗال٢ت مؿإلت ًإزظوا ؤن للكباب مم٨ىا

غ ٖلُىا وهىا. آزغ شخيء ؤي ٞى١  اللـه لىي٘ ٞحها ٌؿٗىن 
ّ
 الغب ٢ى٫  جظ٦

 الهضص: هظا في ٌؿٕى

َلبىا
َ
  ٞا

ً
ال َخُه، هللاِ  َمل٩ىَث  ؤوَّ

َ
ُم  ومكُئ

ُ
َض٦ ه هظا هللاُ  ٞحًز

َّ
ل
ُ
 (.33: 6 متى) .٧

 طل٪ ٖلى ُٞترجب اإلاؿُخي للؼواط الىخُض اإلاخحن ألاؾاؽ هى ؤلاًمان ٧ان بطا

٨حن ج٣ضًم وظىب  ؤوال ال٨ىِؿت وهدى اإلاؿُذ هدى بااللتزام ٖهىص الكٍغ

 قضصها مهما ؤهه هىا وهغي . آلازغ هدى ؤخضهما بالتزام ٖهض ؤي ج٣ضًم ٢بل

حها ٞال اإلاٗمىصًت صوع  ؤهمُت ٖلى ٗـض اإلاٗمىصًت ألن. خ٣ها هٞى
ُ
 مً واخضة حــ

 جىبت ًٖ بٖالها ل٩ىنها ازخباعها، للمغء ًم٨ً التي ؤلالهُت الىٗم ؤٖٓم

 ه٠ُٓ يمحر طي إلوؿان اللـه م٘ ٖهضا ول٩ىنها الظهىب ًٖ ؤلاوؿان

 آمً ؤؾاؽ ًىظض ال اإلاٗمىصًت بضون  ؤهه ال٣ى٫  ختى ًم٨ىجي بل ومغجاح،

 .مؿُخي لؼواط

بٗا  ٢ا٫ ٦ما ؤَٟا٫، ؤو ػوظت ؤو ػوط ؤظل مً ؤخض حٗمُض ًجىػ  ال َو

 :ؤلاهجُل في اإلاؿُذ ٌؿٕى الغب

 ًْ جي وما بليَّ  ظاءَ  َم ًْ  ؤ٦ثَر  ؤخبَّ ِه  ِم ِه  ألبـُِه  ُخّبِ ّمِ
ُ
مغؤِجِه  وؤ

َ
 وبزىِجِه  وؤوالِصهِ  وا

َر  بل وؤزىاِجِه،
َ
ًْ  ؤ٦ث ِه  ِم ٣ِضُع  ال ِلَىِٟؿِه، ُخّبِ ا ٩ًىَن  ؤْن  ًَ

ً
 لى٢ا. )لي ِجلمُظ

14 :26.) 

بت جسخلِ ؤن ًجىػ  ال ٦ظل٪ بت بمكاٖغ اإلاٗمىصًت في الٚغ  بًجاص في الٚغ

 ؤن ًجب ٞةنها الخ٣ُ٣ي، مٗىاها اإلاٗمىصًت جإزظ ول٩ي. للؼواط شسو

لى ههىخت، جىبت ٖلى ٖالمت ج٩ىن  لى ِاهخضاء، ٖو  .بًمان ٖو

 

 واضطظاغظػاضوشتػاضدضغطظػاضطالشظػتتطضب

مىا(. 24: 6 متى) ؾُضًً زضمت ٖلى ه٣ضع ال ؤهىا ٌؿٕى ٣ًى٫ 
ّ
ٗل ىا َو  ؤهَّ

 ٧ل ٌؿّض  ٞؿىٝ ٧امال اج٩اال ٖلُه وهخ٩ل وخضه، اللـه في هش٤ ٖىضما
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٪ بلى خاظخىا طل٪ في بما خاظاجىا، ٨ت ؤو خُاة قٍغ َلبىا. "خُاة قٍغ
َ
  ٞا

ً
ال  ؤوَّ

َخُه، هللاِ  َمل٩ىَث 
َ
ُم  ومكُئ

ُ
َض٦ ه هظا هللاُ  ٞحًز

َّ
ل
ُ
 هظه وحٗخبر(. 33: 6 متى" )٧

 الؼواط بمؿإلت اوكٛلىا ٢ض الظًً ألولئ٪ لِـ ظضا مهمت الىهُدت

٣ت  .ا٧لى لىا ختى بل ٞدؿب ؾلُمت ٚحر بٍُغ

ض ال وؤها  ٞٗل ٦ما الؼواط ًٖ الكباب ًخسلى ؤن هظا ٢ىلي مً ؤبضا ؤٍع

ل) الٗؼوبت خُاة بلى ؤلالهُت الضٖىة ألن بىلـ؛ الغؾى٫   ؤن ًجب( الَخَبخ 

ـّ   لىا هللا مكِئت هى الؼواط ٨ًً لم لى ل٨ً. صازله في ؤلاوؿان بها ًد

 ؾخٗضاصا ٖلى ٩ًىن  ؤن مىا ٧ل ٖلى لىظب( ٚالبا جمُحزه ًهٗب وهظا)

 :الؼواط ًٖ للخسلي

لَّ  ؤخُؿُب  َبْل 
ُ
  شخيٍء  ٧

ً
ؿاعة

َ
ًْ  ز بِذ  ؤظِل  ِم ِم، الّغِ

َ
ٓ   وهَى  ألٖا

ُ
ت

َ
ؿُِذ  َمِٗغٞ

َ
 اإلا

 َٕ ؿى ًْ . َعّبي ٌَ ِؿغُث  ؤظِلِه  ِم
َ
لَّ  ز

ُ
لَّ  وَخَؿبُذ  شخيٍء  ٧

ُ
  شخيٍء  ٧

ً
ت ًَ  ألعَبَذ  ِهٟا

ؿَُذ 
َ
 (.8: 3 ُٞلبي) اإلا

 لدؿلُم الالػمت ال٣ىة ىٖل هدهل خُاجىا، ٌؿٕى الغب هىع  ٣ًخدم ٞٗىضما

 و٧ل ًىم ٧ل ٧املت مؿُدُت خُاة ووِٗل الجضًت بمىخهى بلُه ؤهٟؿىا

 وخ٣ّه الصخُدت وؿبخه ٖلى خُاجىا في شخيء ٧ل ًدهل بدُض ؾاٖت

 .اإلاىاؾب

لى  الٗال٢اث ؤ٦ثر ؤن مً واؾ٘ هُا١ ٖلى م٣بى٫  هى ما زالٝ ٖو

 ؤهىا بال ،(ؤخض ابه ٌٗٝغ ال ؤي) زهىنُت ؤ٦ثرها ج٩ىن  التي جل٪ هي ؾالمت

 وال بإ٦مله، ال٨ىِؿت مجخم٘ اهخماماث مً هما والؼواط السُىبت ؤن هغي 

 في والكاباث الكباب ٌكٗغ ٖىضما لظل٪. اإلاٗىُحن ألاٞغاص ٖلى ج٣خهغ

 والضيهم بلى ؤوال بالخىظه ٞإهصخهم بٌٗ مً ٣ًترب بًٗهم بإن ٦ىِؿدىا

 جدذ ال٢تهماٖ جىي٘ اللخٓت جل٪ ٞمىظ. ال٨ىِؿت ٢ؿِـ بلى زم ومً

اًت  مٟغوى ز٣ُل ٖبء ؤنها السُىة هظه قبابىا ًدؿب وال. ال٨ىِؿت ٖع

 ٞهم ال٨ٗـ، ٖلى بل ؤخض، وناًت جدذ ؤنهم ختى ٌكٗغون وال ٖلحهم،

ك٨غوهه هللا ًدمضون   في والخىظُه ؤلاعقاص ٖلى الخهى٫  بم٩اهُت ٖلى َو
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 انحؿبب الجيؿُت والىجاؾت ُٞه السبرة ٢لت ألن الخؿاؽ اإلاجا٫ هظا

ً اإلاأسخي  .لل٨شحًر

٣ت هظه ٞةن الخا٫، وبُبُٗت  ؤو َاثٟت في بال بها الٗمل ًم٨ً ال الٍُغ

لى والش٣ت، اإلادبت حؿىصها ظماٖت غجِئُا ؤن ػوظحن ٧ل ٖو  جُب٤ُ ٦ُُٟت ًَ

 اؾدُٗاب الىاؽ مً ٢ؿم ٖلى الهٗب مً ٩ًىن  و٢ض. مى٢ٟهما ٖلى هظا

ا ال٨ٟغة مً آزغون ًىٟغ و٢ض. والخىظُه ؤلاعقاص َلب مً الٛغى ُّ  ل٨ً. ٧ل

 بإنَّ  ظضًغ صعؽ هى ٞحهم، ًش٤ مً ٖلى اإلاغء اهٟخاح صعؽ ٞةن طل٪ م٘

 .اهخمام مً ٌؿخد٣ه ما ًىا٫

د٩ي. ٦ىِؿدىا في Helen ِهلحن وزُُبخه Ray َعّي  ج٣ابل ل٣ض  َعّي  لىا ٍو

 :٣ُٞى٫  ٢هتهما

ىضما الؿبذ، ًىم لُالي في  مدل في مخإزغة لؿاٖاث ؤٖمل ؤ٦ً لم ٖو

 م٘ الىىاصي بلى ؤطهب ٦ىذ ،Armani Exchange ؤعماوي الكهحر بـاإلاال

 ؾاهخا مضًىت في الشالض الكإع بلى ؤطهب ٦ىذ عبما ؤو. ألانض٢اء بٌٗ

 واإلاُاٖم ألاؾىا١ مً ؾُاحي مجم٘ وهى) ٧الُٟىعهُا والًت في مىه٩ُا

ُه وؤما٦ً ب التٞر  بلى ؾُاعحي ؤ٢ىص مجغص ؤو ،(الهاصت اإلادُِ مً ال٣ٍغ

 للدؿ٨٘( البدغ بلى مُٗىت إلاؿاٞت اإلامخض) البدغي  الغن٠ُ مى٣ُت

 ال لضّي  ٨ًً ولم. البىاث ٖضا ًخٛحر، ما هاصعا اإلاكهض هظا ٧ان. هىا٥

 خؿاب صٞ٘ ج٣اؾمجي مً مجغص وبهما – ؾِئت وال ظضًت ٖال٢اث

 ٦ىذ وؤخُاها. الغ٢و نالت في معي جغ٢و مً ؤو الخاهاث في اإلاكغوب

. مغة مً ؤ٦ثر عئٍخه وصصث ممً مخمحز، وشس ؤنها ْىىتها مً ؤ٢ابل

 ًبضو شخيء ٧ل و٧ان. وؾِىما لٗكاء وهغجب هىاجٟىا، ؤع٢ام هدباص٫ و٦ىا

ئا ىا بٍغ ُّ ا وه ٍٟى  .٦بحر خض بلى ٖو

 ؤن ٢بل ؾىىاث زالزت ٢بل و٢خظا٥ ألامىع  بلى هٓغحي ٧اهذ ٞهظه

 .ِهلحن ٖلى بالخٗٝغ ؤبضؤ

ا ٧ل وكإ ل٣ض
ّ
 ؤخضها حٗٝغ و٢ض. هٟؿها ال٨ىِؿت في( وِهلحن ؤها) مىـ

م اإلاغاه٣ت، ؾً في آلازغ ٖلى  مكاٖغ مىا ٧ل لضي ٧ان ؤهه مً وبالٚغ

 الضعاؾت وبٗض. اإلاكاٖغ هظه ًٖ ه٨ك٠ لم بهىا بال آلازغ، هدى
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ت  ؤما ٦مٗلمت؛ ٖملذ بٗضها ومً اإلاٗهض، بلى هي ٞاججهذ. اٞتر٢ىا الشاهٍى

 مً ؤقهغ ختؾ بٗض ل٨ً ،"الٗالم" بلى وجىظهذ ال٨ىِؿت ٞهجغث ؤها

 في ٞهلحن صعاؾت زم ومً ؤزغي، صو٫  في ٦مخُٕى والٗمل الخ٣ك٠

٩ا، قغ١  في الجامٗت  ٧الُٟىعهُا ظىىب في لؿىت اوكٛالي زم ومً ؤمٍغ

ظ٦غ هضٝ ؤي بضون  اإلاهً ببٌٗ بالٗمل  ؤزحرا خانغوي الخُاة، في ًُ

ىا٦ِضوي ٧ان الظي ؤلاخؿاؽ ال ًُ  و٧ان. مهؼلت ؤنبدذ خُاحي بإن ٍَى

لت إلاضة به٩اعه خاولذ بما ٢غاعؤلا ٖليّ  خىعا هاثال ٞغاٚا ؤن وهى – ٍَى  ٞو

 خُاحي ؤؾلىب ًخم٨ً ولم. ال٩اطب اإلاخهلب مى٢ٟي وعاء ًـخـ٣ـىٗان ٧اها

ً، م٘ م٣ابالحي ألن للخىبت، هٟسخي ق٠ٛ بقبإ مً  وباألزو آلازٍغ

البا. ألاخىا٫ ؤًٞل في ؾُدُت ٧اهذ اليؿاء،  .مضمغة ٧اهذ ٚو

 ال٣ىة بلى اإلااؾت خاظتي خُاحي في مغة ؤو٫  بىيىح وؤصع٦ُذ 

ذ. اإلاؿُذ الؿُض ؾىي  مىدها ٖلى ٣ًضع ال التي الكاُٞت ٞغ  ال ؤهه ٖو

 بل ال٨ىِؿت ًٖ مؿخ٣ال ؤِٖل وؤها طاحي مً ٖلحها الخهى٫  ًم٨ىجي

ً مؿاهضة بلى ؤخخاط  بلى - البِذ بلى عظٗذ لظل٪. ٞحهم ؤز٤ ممً آلازٍغ

 لخُاحي، مدىعا حٗالى اللـه ظٗل ٖلى ممهم بإهجي ا٢خىاعي وبٗض. والضّي 

 .٦ىِؿتي في وألازىاث ولئلزىة للغب هٟسخي ٖهضث ٣ٞض

 هدى الٗاَُٟت بمكاٖغي  ٦ىِؿتي وعاعي والضّي  ؤزبرث ٖىضثظ

 الى٢ذ ًإحي ختى َبُُٗا ؾحرا حؿحر ألامىع  ؤصٕ ؤنَّ  ٞىصخىوي ِهلحن،

٣ىلىن  الخالُت الى٣ُت ٖلى ًا٦ضون  ٩ٞاهىا. اللـه مً اإلاٗحن  قاء لى: "ٍو

 ٖثرة ٦ذجغة الى٢ىٝ ؤخض بم٣ضوع  ٧ان وما لخهلذ، الٗال٢ت، هظه هللا

٣ها في  .مٗها والخدضر اإلاباقغة ٖلى شجٗىوي ل٨جهم ،"ٍَغ

ٗلذ ال و٢خا ألامغ ٌؿخٛغ١  ولم. لي ٢الىا ٦ما ٞو  ؤخؿـ ختى ٍَى

" خب" حؿمُخه ٖلى مىا ؤخض ًجغئ  ولم. بُيىا ظضًض شخيء باهبشا١ ٦الها

 وبمغوع. للٛاًت وزمُىا ظضًضا خبا ٞٗال ٧ان ل٨ىه – الى٢ذ طل٪ في

 ؤو٢اث ه٣طخي ٦ىا. بُيىا جىمى ٖم٣ُت بغابُت قٗغها وألاقهغ، ألاؾابُ٘

لى لىخضها وؤخُاها مىا، ٧ل ؤؾغة بمهاخبت ؤخُاها مٗا، ٦شحرة  ٖو

 ؤو اإلا٣ضؽ ال٨خاب ه٣غؤ ؤو ؤلاًمان، مىايُ٘ هخإمل ٦ىا. مؿاولُدىا
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ىضما بٗضثظ،. بهضوء مٗا هجلـ مجغص ؤو ههلي،  بلى ٖملي ايُغوي ٖو

با ًىم ٧ل لآلزغ الغؾاثل ؤخضها ٨ًخب ناع آزغ م٩ان بلى الاهخ٣ا٫  .ج٣ٍغ

ض نضا٢خىا ٧اهذ وبِىما  حٗلمىا ل٨ىىا. نغاخخىا ػاصث وجخٗم٤، جخَى

٠ ألامغ، بضاًت ٟٞي. و٢ذ بلى جدخاط الش٣ت ؤن
ّ
 عئٍا و٦إهه شخيء لىا ج٨كـ

 ؤخضها آطي ٣ٞض. ه٣اثو ٖىضه مىا ٧ل ؤنَّ  اؤصع٦ى ٖىضما نضمخىا بلهُت

 طل٪، وم٘. بُيىا ًدك٩ل ؤزظ الظي للخب هدى٨غ ختى ٦ىا وؤخُاها آلازغ،

خّٗىذ ؤ٣ٞه ي٤ُ في ًخ٣ى٢٘ ؤخضها ٧ان ٧لما  ؤهالُىا ٧ان آلازغ، م٘ ٍو

ٗملىن  اإلاؿاٖضة ًض لىا ًمضون  ال٨ىِؿت وعٖاة  لىجخاػ جىظحهىا ٖلى َو

 .ؤػماجىا

ت الٗال٢ت وبُبُٗت الىٟـ بم٨ىىهاث ؤلاًٞاء ؤن الق٪  بلى الجاٍع

 حؿحر ال ٖىضما زهىنا ومدغظا بل ماإلاا ؤمغا ؤخُاها ٧ان آزغ شسو

 ال٨ىِؿت ؤٞغاص مً ٚحرهم ؤو ؤهالُىا لىهاثذ ج٨ً ولم. بؿالؾت ألامىع 

 لىظىص الُٗٓمت ال٣ُمت ا٦دكاٞىا بمجغص ل٨ً. صاثما ٖىضها خؿً و٢٘

ً هاؽ  لىا ٣ًضم ٧ان اللـه ؤن ؤصع٦ىا ؾغاعها،ؤ هإجمجهم بالش٣ت ظضًٍغ

٨ك٠ ل٩ي طهبُت ٞغنت
ُ
 لخ٣ضًم مهُإة بِئت في خ٣ُ٣تها ٖلى ٖال٢خىا جـ

 .لىا والٗىن  اإلاؿاهضة

 ٖلى ووك٨غه هللا ٞىدمض وِهلحن، ؤها ٖغؾىا ا٢تراب وم٘ وآلان

ً مؿاٖضة هىها الظًً لىا، آلازٍغ  صونهم ٞمً. اإلاؿُذ ٌؿٕى الغب بلى وظَّ

 ٢لب بلى ؾبُله ؤخضها وظض ٢ض ِهلحن وال ؤها ال ألاعجر، ٖلى ه٨ً، لم

 وبضون  الك٩ل بهظا ٖال٢خىا جخّٗم٤ ٖىضما ؤهه ؤصع٦ىا ل٣ض. آلازغ

 في والؾُما هاصعة وٗمت هي بهما الجيـ ؤمىع  جٟغيها التي الًٛىٍ

 مهما مغقضها ًٓل ؾىٝ اإلاؿُذ الؿُض ؤن ؤًًا ووٗلم. هظا ٖهغها

 .لىا ًسبئ اإلاؿخ٣بل ٧ان

ت ألاهمُت وِهلحن َعّي  ٢هت لىا ضرجى   في الا٢تران، ٌٗتزمان ازىحن ل٩ل الخٍُى

ت بلى لُهال الى٢ذ مً ٦بحرا ٢ضعا ًإزظا ؤن  وظضاهُا آلازغ ؤخضهما مٗٞغ

 ٞمً الؼواط، بلى ازـىان ٌؿعى ٞٗىضما. بُجهما التزاماث ؤًت ٣ًضما ؤن ٢بل

اث  ما ٧ل ا٦دكاٝ يه ؤظلها مً الؿعي ٖلحهما ًجب التي ألاؾاؾُت ألاولٍى
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 واإلاُٟضة الؿلُمت الٟٗالُاث مً ٌُٞ وهىا٥. آلازغ لضي وم٣ضؽ بلهي هى

 ؤو الُىٍلت الؿحر عخالث ؤو ٧ال٣غاءة: الٛغى لهظا ؤصائها لهما ًدؿجى التي

اعاث جباص٫ ت الٍؼ ٘ في مٗا الاقترا٥ ؤو ألاؾٍغ  إلاجخمٗهما السضمت مكاَع

 ؤًًا َُبت وؾُلت ٞهي ما،بُجه اإلاغاؾلت ؤما. بلضهما وإلاجخم٘ ال٨يسخي

حن ٖلى للخٗٝغ  ًجب ألامغ باصت في اإلاغاؾلت ؤنَّ  ٖلى. ؤؾمى بمؿخىي  الُٞغ

 ؤي) ال٨ٗـ ؤو ألزخه ؤر مً ٦ما بل ٖهىص، ؤو التزاماث ؤًت ًخسللها ال ؤن

 الٗاَٟي الخب ٚؼ٫  مكاٖغ ًٖ ال٨الم ؤن هى والؿبب(. باإلاؿُذ ؤزىة

سّغب مٗا٦ؿا ٖمال ٌٗمل آلازغ بلى ؤخضهما واهخماء  ؤؾاؾا ٌُٗي وال ٍو

ل ؾىي  له لِـ ٦هظا ٦الما ألن. للمؿخ٣بل  ؤلاوؿان ُٞىت ٖلى الدكَى

 ؤو له هللا مكِئت هى اإلاؿخ٣بلي الالتزام ٧ان بطا ُٞما للخمُحز ًدخاظها التي

 .ال

 بل ٞدؿب بُجهما الغؾاثل ٦خابت ٖلى لِـ الكباب حصج٘ و٦ىِؿدىا

 مشل ًبضو و٢ض. بغؾاثلهما ٦ىِؿتهما ٖاةع  ؤو والضيهما ًسبرا ؤن ٖلى ؤًًا

 ًجغي  وال والاعقاص الضٖم ٌؿمذ بالخ٣ُ٣ت ؤهه بال ُٞه مبالٜ الاهٟخاح هظا

سل٤ مىه، الاؾدُاء غاٝ ظمُ٘ بحن ٖاعمت مدبت ٍو  هظا ٌٗجي ال بالُب٘. ألَا

اجىا ؤن  هم وبهما هخاثجها، ًدضصون  ؤو الٗال٢ت في ًخد٨مىن  ال٨يؿُحن ٖع

 ٦م ًخعجب ؤن بال اإلاغء ٌؿ٘ وال. الغوحي وؤلاعقاص ضٖموال الؼاص ٣ًضمىن 

٤ بلى وبعقاصها به٣اطها ًم٨ً ٧ان ٖال٢ت  لى بالؼواط، وج٩لُلها الؿلُم الٍُغ

 والضيهم بلى للخىظه الخىاي٘ لضيهم ٧ان م٩ان ٧ل وفي والكاباث الكباب ؤن

 ىخت وؤلاعقاص، للىصر َلبا( بهما ًش٣ان مجهم ؾىا ؤ٦بر ػوظحن ؤي بلى ؤو)

٣ت بهظه ج٨ً لم لى  .ط٦غهاها التي اإلادضصة الٍُغ

 ألنها. بها الاؾخعجا٫ ًم٨ً ال الؿلُمت الٗال٢ت ؤن ؤزغي  مغة ه٣ى٫ 

 ولِـ جخٟخذ، ل٩ي اللـه مً اإلاٗحن الى٢ذ بُٖاءها ًجب التي الؼهغة مشل

 بيُاهه ٞٗلُىا ًضوم ؤن للؼواط ؤعصها ٞةطا. مب٨غا ؤلاػهاع ؤمل ٖلى بةظباعها

 .مغهٟت بٗىاًت مبجي ؤؾاؽ ٖلى
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 اضضهػطذغئظػعوػاضزواجػشرارػسيػغؼمػطاػأصثر

 مً ٧ل ٌكٗغ لم ٞةطا. خ٣ُ٣ُت ٖال٢ت ٧ل في ظىهغي  ؤمغ الهض١ بن

 ٩ًىها ؤن ُٞجب اللـه، ومً آلازغ، مً ؤخضهما ج٣ّغب باػصًاص الصسهحن

دحن  تهخم ؤن ؤًًا ال٨ىِؿت ٖلى ًجب وهىا. الٗال٢ت هظه بكإن نٍغ

دت ناص٢ت ج٩ىن  بإن ٧اُٞا اهخماما  إلاؿاٖضة – ؤًٖائها م٘ ونٍغ

ً وؤًًا ال؟ ؤو آلازغ ههِب مً ؤخض٦ما هل: الخبّهغ في الصسهحن ّٗ  الخم

ا
ّ
  لم لى ختى ؤهه الق٪ نالخت؟ زماعا نضا٢ـخـهم جججي هل: ملُـ

َ
ِٗ  ؤي ٌُ

ض،  اإلاغخلت هظه ٖىض ماإلات نهاًت ل٨ً مالم، ؤمغ ما ٖال٢ت بنهاء ٞةن ٖو

 .ظضوي  بال ٖال٢ت في له، نهاًت ال ؤلم مً ٦شحرا ؤًٞل

 واخضة خالت في بال للسُىبت ظاهَؼًٍ الكباب مً ازىحن ؤي ٩ًىن  وال

 ؤخضهما ؤنَّ  الؼمً مً و٢ذ وبٗض خضة ٖلى مجهما ٧ل ًخإ٦ض ٖىضما وهي

 وال. ال٨ىِؿت وعٖاة ألاهل ههاثذ ْل في الخُاة، إلاضي آلازغ بلى ًيخمي ٞٗال

ً ٩ًىهان  ٢لبحهما بإٖما١ ٌكٗغا لم ما للخُاة صاثم عباٍ ل٣ٗض ٞٗال ظاهٍؼ

٪ ؤنَّ   الظي هى وخضه حٗالى ؾبداهه اللـه وؤنَّ  ههُبهما، مً هى آلازغ الكٍغ

 .ًجمٗهما

ذ ٞةطا ض ٞؿىٝ السُىبت، جمَّ  الخامت اإلاكاع٦ت وزُُبت زُُب ٧ل ًٍغ

ىىي . والُٗاء ألازظ في بيكاٍ ٖىه والخٗبحر خبهما في  ظٗل ٖلى ٢لبحهما ٍو

 ؤي لٗمل اؾخٗضاص ٖلى وهما مم٨ً، ٢ضع ؤ٦بر ٖلى وعاٍى  ؾُٗض زغآلا 

 طي مً وؤ٦ثر ًضع٧ا ؤن السُُبحن ٖلى ًجب ل٨ً. ألامغ هظا لخد٤ُ٣ شخيء

خٗحن شسهُا، مجهما ب٨شحر ؤ٢ىي  الخب ٢ىة ؤن ٢بل  هلل الخًٕغ ٖلحهما ٍو

 .ؤهٟؿهما يبِ ٖلى ولُداٞٓا ل٣ُىيهما، ًىمُا

ل الٗىا١ ؤما  ججىبها، مً ٞالبض ألاٞىاه وج٣بُل واإلاضاٖبت الٍُى

. الجيسخي التهُج بلى ًاصي ٢ض آزغ شخيء ٧ل ججىب وظىب بلى باإلياٞت

بت  ؤن مً بضال ل٨ً َبُعي، ؤمغ زُُبحن بحن الجؿضي الا٢تراب في ٞالٚغ

بت، هظه خى٫  ًدىما  الكغوٕ في ظهضيهما جغ٦حز بالسـُُـبـُـً ٞاألظضع الٚغ

ت في  جىمُت وفي الغوحي، اإلاؿخىي  ٖلى ىصتهمام وحٗم٤ُ آلازغ ؤخضهما مٗٞغ

 .ال٨ىِؿت وإلاجخم٘ لِؿٕى مدبتهما
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 اإلاكاٖغ ؾُُغة ٞةن آلازغ، ٖلى ؤخضهما الخٗٝغ في ازىحن ًبضؤ ٖىضما

 ٖلى الجيـ ْهىع  وبمجغص. ؾلُم ؤؾاؽ ٖلى الٗال٢ت جُىع  جمى٘ الجيؿُت

 ٟدا٫الاؾخ هي الجيؿُت ؤلازاعة َبُٗت بّن  زم. اإلاكهض ٌؿغ١  ٞإهه اإلاؿغح

جي؛ والتزاًض ىضما. ؤبضا بالتراظ٘ ًغضخى ٞال اإلاغء ًبضؤ ؤن ٞبمجغص الخضٍع  ٖو

ج
ّ
هُـ

ُ
 ؤهىإ مً هٕى في ًخىعَان ٞةنهما ظيؿُا، آلازغ ؤخضهما شسهحن ًـ

ا وؾىاء. الجمإ حؿب٤ التي اإلا٣ضماث ا، لم ؤو بظل٪ اٖتٞر  ٞةنهما ٌٗتٞر

 ؤمامهما ؾ٩ُىن  ٖىضثظ. الجيسخي لالجها٫ وظؿضًا هٟؿُا ؤهٟؿهما ٌٗضان

ً ٤ هظا في الؿحر ب٦ما٫ بما: ٣ِٞ زُاٍع  ًخى٢ٟا ؤن ؤو نهاًخه، بلى الٍُغ

 في الاؾخمغاع ٖضم ًٖ الىاجج اإلاكاٖغ بةخباٍ والخسبِ الى٣ُت جل٪ ٖىض

باث ًم٨ً ٞال. ؤلاقبإ صعظت بلى ؤلازاعة كب٘ ؤن صازلهما في اإلاكخٗلت للٚغ
َ
 حــ

لُه،. زُُئت ا٢تراٝ صون  ٤ مىخه٠ بلى الظهاب ٞةن ٖو  ياع ؤمغ الٍُغ

ؼة ػوظُت خغمت بىاء م٘ ًخٗاعى ألهه وماط؛  .وصاثمت ٍٖؼ

 ػواط هى بها مٗتٝر ٚحر بسُُئت مش٣ل بًمحر ًبضؤ الظي والؼواط

تراٝ بال جصخُده ًم٨ً وال عنحن، ٚحر ؤؾاؽ ٖلى ٣ًام  بالسُُئت بااٖل

َٕ  ٞةطا. حهاٞ ًىمى التي التربت هٕى ٖلى جخى٠٢ الؼواط ؾالمت ألن. والخىبت  ُػِع

ىا٫ نالخا زمغا ًدمل ٞؿىٝ وؤلاًمان، الٟٗاٝ جغبت في  .اللـه بغ٦ت ٍو

ؼاء،   ولِؿعى. ؤ٦خبه الظي مً الخٝغ ولِـ الغوح ٞهم خاوالؤيها ألٖا

 بش٣ت اإلاؿُذ الؿُض بلى وجىّظها آلازغ، ٢لب ؤٖما١ في ما ٞهم بلى مى٨ما ٧ل

 في اإلاؿُذ الؿُض ًٟكل ًٞل. حؿائالج٨ما لجمُ٘ ألاظىبت اللخماؽ مُل٣ت

 .ؤبضا واضخا بعقاصا بعقاص٦ما
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 الٟهل الغاب٘ ٖكغ

 

 

 

 اضطزابػغػدطؼاػاضتيػاضخدطظ
 

 

ه ٣ٞا٫َ 
َ
هُ  ل

ُ
ذ بطا: "جالمُظ

َ
ُظِل  خا٫ُ  هِظهِ  ٧اه َ٘  الغَّ  م

حر   اإلاغؤِة،
َ
ه ٞس

َ
َط  ال ؤْن  ل زوَّ

َ
ُٕ  ٞإظاَبُهم". ًت ؿى  ال: "ٌَ

٣بُل    ال٨المَ  هظا ًَ
َّ
ًَ  بال ظً

ّ
  ال

ُ
ـَي ؤ ُِ ٣َبلىهُ  ؤن لُهم ٖ ًَ .

ًْ  الّىاِؽ  ٟٞي َضْتُهم َم
َ
هاُتُهم ول مَّ

ُ
ًَ  ؤ ًِ  ٖاِظٍؼ

َٖ 

واِط، حِهم الؼَّ ًْ  ٞو ُهُم  َم
َ
حِهم ه٨ظا، الّىاُؽ  َظٗل ًْ  ٞو  َم

ظىَن  ال تَزوَّ ًَ  ًْ ماواِث  َمل٩ىِث  ؤظِل  ِم ًْ . الؿَّ  ٢ِضَع  َٞم

٣َبل ؤْن  ٣َبْل  ًَ َُ  ".ٞل

 12-10: 19 متى

 

 

ً م٘ ٧اهذ ؾىاء اموالىث الىخضة   جخى٠٢ ال هللا، م٘ ؤو آلازٍغ

 الٗهض ٞإن الخ٣ُ٣ت وفي. الؼواط ٖلى ألاخىا٫ مً خا٫ بإًت

م( ؤلاهجُل ؤي) الجضًض ِ
ّ
ـ ٖلى الخهى٫  ًم٨ً بإهه ٌٗل  ج٨َغ

 ؤُٖى و٢ض. هللا مل٩ىث ؾبُل في الؼواط ًٖ بالخسلي اإلاؿُذ للؿُض ؤٖم٤

ضا ٌؿٕى الغب  طل٪ في بما ؾبُله، في شخيء ل٧ ًٖ ًخسلىن  للظًً ُٖٓما ٖو

با ؾ٩ُىن  ٞهى: الؼواط هبت ه، ٖىض زانت بهٟت مجهم ٢ٍغ  مشلما عظٖى

 :ؤلاهجُل ٌكهض

غُث 
َ
ٓ

َ
  َٞغؤًُذ  وه

ً
هُ  ِنهُىَن  َظَبِل  ٖلى َخَمال َٗ   وم

 
  ِمئت

 
ا وؤعبٗىَن  وؤعَبٗت ًٟ  ؤل

َهَغ 
َ
  ؤبُِه  واؾُم  اؾُمهُ  ْ

ً
ًَ  َنىًجا وَؾِمُٗذ  ِظباِهِهم، ٖلى َم٨خىبا  ماءِ الؿَّ  ِم

 نعمة
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َغةِ  اإلِاُاهِ  َهضًغِ  ِمشَل  ٍؼ
َ
ِٖض  َصوّيِ  ؤو الٛ ما الهاِثِل، الغَّ ها ؤوٛام   هَى  و٦إهَّ

ُ
 ٌِٗؼٞ

بىَن  ِٖ مىَن  وُهم ِبال٣ُشاَعِة، ال ِ
ّ
غه ًُ  

ً
غهَُمت

َ
  ج

ً
غِف  ؤمامَ  َظضًضة َٗ  وؤمامَ  ال

ِت  ال٩اثىاِث  َُّ ِت  الخ َٗ ُىِر، وؤمامَ  ألاعَب
 

ًْ  وما الك ٣ِضُع  ؤَخٍض  ِم َٗ  ؤْن  ًَ َم ًَخ
َّ
 ل

 
َ
رهَُمت

َّ
  الت

َّ
  بال

ُ
  اإلِائت

ُ
ا وألاعبٗىَن  وألاعبٗت ًٟ َٟخضوَن  ؤل

ُ
ًَ  اإلا الِء . ألاعِى  ِم

ُ
 ُهُم  َها

 ًَ ظً
ّ
ؿىا ما ال

َّ
َضو

َ
ؿاِء، ج ِ

ّ
الِء . ؤب٩اع   ُٞهم ِبالي

ُ
ًَ  ُهُم  َها ظً

ّ
دَبٗىَن  ال  الَخَمَل  ًَ

ًَ  ؾاَع، ؤًىما ظً
ّ
مَّ  وال

َ
ُهم ج

ُ
ًْ  اِٞخضائ غِ  َبحِن  ِم

َ
  الَبك

ً
 ما. والَخَمِل  هللِ با٧ىَعة

 ٤َ
َ
ُ

َ
َُب  وال ِبال٨ِظِب، ِلؿاُنُهم ه  (.5-1: 14 عئٍا. )ٞحِهم َٖ

٪ هجغان بؿبب ٧اهذ ؾىاء والٗؼوبت اجه ؤو الكٍغ  ٞغم ُٚاب ؤو ٞو

 ب٨شحر ؤٖٓم بلهُت صٖىة ٖلى الخهى٫  زاللها مً ُٞم٨ً للؼواط، ؾاهدت

ِبَل  لى الؼواط، مً
َ
 ج٨َغـ ٞبىؾٗهم .٢لىبهم ؤٖما١ في ٞغصاهُتهم الٗؼاب ٢

٣ت خُاتهم  .هللا مل٩ىث ؾبُل في ال٩املت ال٣لبُت للسضمت زانت بٍُغ

 

 ضضطدغحػتحغاػأنػعوػاضصضطظػبططظىػاضحغاةػتحغاػأن

ض ممً ألاعى وظه ٖلى امغؤة ؤو عظل ٧ل ٖلى ًيبػي  ؤن اإلاؿُذ بجبإ ًٍغ

خسظ. بىاؾُخه ٧امال حّٛحرا حّٛحر ٢ض ٩ًىن   ؤٖم٤ مٗجى الخدضي هظا ٍو

 في ٖؼوبتهم ًخدملىن  للظًً وؤًًا – ٖؼوبتهم ؾبب ٧ان مهما – ابللٗؼ 

 .الغب م٘ مخمحزة ٖال٢ت ٖلى ٦هظا شسو وؾُدهل. اإلاؿُذ ؾبُل

 بمٗىاها خُاة هي اإلاؿُذ ؾبُل في ؤلاوؿان ٌِٗكها التي الخُاة بن

 ال٩امل،

جيءُ  ال   الّؿاِع١ُ  ًَ
َّ
ؿِغ١َ  بال َِ ٣ُخَل  ل ا. وَيهِضمَ  وٍَ ُذ  ؤها ؤمَّ  لُهمُ  خ٩ىَن لِ  ِٞجئْ

،
ُ
 (.10: 10 ًىخىا) .الخُاةِ  ِملءُ  بل الخُاة

جب  بلهُت صٖىة ؤؾمى ٞهي ؤبضا؛ طل٪ هيسخى ال ؤن اإلاؿُدُحن هدً ٖلُىا ٍو

 ُٞه هىٛمغ ٞؿىٝ ٢لىبىا، ٧ل مً خ٣ا الَٗغـ اإلاؿُذ هدب ٦ىا ٞةطا. لىا

 امدبدى ٞةن اإلاؿُذ، في هدُا ٦ىا وبطا. اإلاٗمىصًت مُاه في هىٛمغ ٦ما جماما
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ٟت مدبدىا جغقض ؾىٝ له  الظًً ولجمُ٘ اإلاؿُدُحن وؤزىاجىا إلزىجىا الكٍغ

 .خىلىا

 ألازذ م٘ ونضا٢خه Francis of Assisi ألاؾحزي  ٞغوؿِـ ٢هت بن

ٓمت ؤهمُت عاج٘ بك٩ل جبّحن Clare ٧لحر ت اإلادبت ٖو  ختى – اإلاؿُذ في ألازٍى

ىضما. ػواط الى جاِص  لم لى . ٧لحر الى الخجإ ء،وألانض٢ا ؤلازىة ظمُ٘ هجغه ٖو

حها خماص ؤم٨ىه الظي الهض٤ً وظض ٞو لذ. ٖلُه الٖا ائها ٖلى ٧لحر ْو  له ٞو

اجه، بٗض ختى ث ٞو م عؾالخه، جدمل واؾخمغَّ  هغي . مٗاعيت مً ل٣ُخه ما بٚغ

 ٖال٢ت وهي – بهض١ خمُمت ْلذ ل٨جها بالؼواط، لها قإن ال ٖال٢ت هىا

 .هللا في خ٣ُ٣ُت ووخضة خ٣ُ٣ي ٖٟاٝ طاث نضا٢ت

غوؿِـ ٧لحر مشل ووؿاء عظا٫ هىا٥ ًب٣ى وؾىٝ  بال ب٣ُا اللظًً ٞو

 السانت الُُٗت ؤن هضع٥ ؤن ٖلُىا طل٪، وم٘. اإلاؿُذ ؾبُل في ػواط

 :للجمُ٘ جىهب ال هظه مشل بٗال٢ت

َما ى٫ُ  آلاَن  َوِبهَّ
ُ
٢

َ
ا ؤ

َ
ى َهظ

َ
ل ْصِر  َؾِبُِل  َٖ   الى 

َ
ْمِغ؛ ال

َ
ا ألا

َ
ه
َ
إ
َ
ى ٞ َمجَّ

َ
ج
َ
ْن  ؤ

َ
ىَن  ؤ

ُ
٩ ًَ 

ُ٘ َظ  اِؽ  ِمُ ِلي الىَّ
ْ
ْحَر . ِمش

َ
نَّ  ٚ

َ
ّلِ  ؤ

ُ
َؿاٍن  ِل٩

ْ
  ِبو

ً
  َمْىِهَبت

ً
ت انَّ

َ
ًْ  ِبِه  ز ْىِض  ِم : هللاِ  ِٖ

ُهْم  ًُ ْٗ َب
َ
ى ٞ

َ
ل َخا٫ِ  َٖ

ْ
ُهْم  ال ًُ ْٗ ى َوَب

َ
ل َٖ  ٪َ

ْ
 (7-6: 7 ٧ىعهشىؽ 1. )ِجل

 مؿإلت في اإلاتزوظحن مً ٚحرهم ًٖ الٗؼاب الىاؽ مٗٓم ًسخل٠ ال ل٨ً

 يض يماها لِؿذ الٗؼوبت ؤن طل٪. الٟٗاٝ ؤظل مً الغوحي الهغإ

 ٢لب، ٧ل في مؿخمغة ٣ًٓت ًخُلب الٟٗاٝ ألن – الجيؿُت الىجاؾت

خُلب  .السُُئت بىظه خاػما ومى٢ٟا الجؿض، يض ًىمُت عوخُت مٗغ٦ت ٍو

 

 بذضكػضهػدطحظاػإذاػسراغػصلػَطلِءػرضىػشادرػغدوع

ضها لم ِٗ  لضًىا ل٨ً. ٖىا ؾتزو٫ ببلِـ ججاعب بإن مُل٣ا اإلا٣ضؾت ال٨خب ح

 ال٣ابلُت لها ٩ًىن  ؤن الًغوعي  مً لِـ ؤهه ٖلىفي ؤلاهجُل  جإ٦ُض ٞٗال

 ٖلُىا: الخٛلب ٖلى
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م ما
ُ
  ؤناَبخ٨

 
جِغَبت

َ
م ٞال ناِص١   هللاَ  ألنَّ  ؤلاوؿاِن، َا٢ِت  ٞى١َ  ج

ُ
٨ ُٟ

ِ
ّ
ل
َ
٩ ًُ  ًَ  ِم

جاِعِب  حَر  الخَّ
َ
٣ِضعوَن  ما ٚ

َ
ُِه، ج

َ
م َبْل  ٖل

ُ
َ٘  يَهُب٨ جِغَبِت  م  وَ  الخَّ

َ
ت

َ
جاةِ  ؾُل  ِمجها الىَّ

 
َ
 (.13: 10 ٧ىعهشىؽ 1. )اخِخماِلها ٖلى وال٣ُضَعة

 خٟٔ ًم٨ىىا بإهه هىا ه٣هض وال. هللا ٌُٗيىا ٞؿىٝ وؤماهت بهبر زبدىا ٞلى

 ٖلى الخهى٫  ًم٨ىىا ال ألهه. البكغي  مجهىصها بًٟل بٟٗاٝ ؤهٟؿىا

 ةمؿاٖض زال٫ ومً ال٣ضؽ، الغوح ٢ىة بًٟل بال والىهغة الخدّغع 

 .ألاؾغة ؤٞغاص ومؿاٖضة الُٛىعًٍ ألانض٢اء

َ٘  بْن  بزَىحي، ًا
َ
م و٢

ُ
ٍُإ، في ؤَخُض٦

َ
حَن  ؤهُخُم  ٞإ٢ُمىهُ  ز ِ

ُّ وخ  ِبُغوِح  الغ 

ِت  َٖ ِبهْ . الَىصا
َ
  ِلَىِٟؿَ٪  واهد

َّ
ال

َ
َى  ِلئ غَّ َٗ َخ

َ
ا ؤهَذ  ج ًً جِغَبِت  ؤً ضوا. ِللخَّ ِٖ  ؾا

م
ُ
٨ ًُ ا َبٗ ًً م، َخمِل  في َبٗ

ُ
خّمِ  وِبهظا ؤز٣اِل٨

ُ
ِت  الَٗمَل  مىَن ج َٗ ؿُِذ  ِبكَغ

َ
. اإلا

 (.2-1: 6 ٚالَُت)

٩ا ًجضون  ال الظًً ؤما  صٖىة بإًت ًدؿىن  ال هٟؿه الى٢ذ وفي للؼواط، قٍغ

هم زُغ ٞهىا٥ اإلاؿُذ، ؤظل مً ٖؼوبت في للب٣اء زانت بلهُت  ٞش في و٢ٖى

خُاّ الاؾدُاء مغاعة  جد٤ُ٣، بال للؼواط الكضًض الخىحن ب٣ي ٞلى. والٚا

ي ؤن ُٞم٨ً َىٍل، لى٢ذ والؾُما  ٚحر هىا٥ لِـ ٖىضثظ. ال٣لب ٣ًسخّ

جها الىٟـ خماًت ٖلى ال٣اصعة هللا وٗمت ِ
ّ
 بٟغح مؿحرتها مىانلت مً وجم٨

 .واخض آن في الغوح ؾالم ٖلى والخهى٫  الؼواط ًٖ بالخسلي

 عئٍتها لىا ج٣ضم ألاعبُٗيُاث، ٖمغ في ٖاػبت امغؤة وهي Cynthia ؾىصُا

 :صاثمت ؾٗاصة ٖلى والخهى٫  الٟغاٙ خُاة ججىب ٦ُُٟت ًٖ

 ًىاظه ؤن ًجب مىا ٞال٨شحر" ٖمغي؟ نهاًت الى بخىال ؾإْل هل جغي  ًا"

 ٞاهلل. ؤوال هلل خُاجىا ه٨غؽ ؤن ؤزترها ألهىا - إلااطا؟ ل٨ً الخ٣ُ٣ت، هظه

 هظا ٌٗجي هل ل٨ً. جسضمه ل٩ي بإؾغة م٣ُضة لِؿذ ؤصواث الى ًدخاط

 ال٩امل الاجها٫ مً اوسخابا ؤو الىمى ًٖ جى٢ٟا ؤو ؤ٢ل، ؾٗاصة

 زُت اخخًان ٖلى ٢اصعا الٟغص ٧ان بطا ًدهل ال ٞهظا ٦ال، بالخُاة؟

 السضمت مً خُاة ٞةن الخ٣ُ٣ت، وفي. ٖلحها ًشىع  ؤن مً بضال لخُاجه هللا
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ًىن  ؤو ًطخىن  الظًً ؤولئ٪ جيخٓغ اإلاخٟاهُت  لحرهىىا الؼواط ًٞغ

ب٣ىها هلل خُاتهم ه جدذ ٍو  .٧لُا جهٞغ

 Amy ٧اعما٩ًل بًمي ال٩اجبت ؤمشا٫ الٗؼاب بٌٗ خُاة مللىخإ

Carmichael هٕى ؤي حٗٝغ ولم قابت، ٦ُمغؾلت الهىض الى ؾاٞغث التي 

ض هللا ٧ان التي السضمت مً ان. مجها ًٍغ  ًتزاًض مُخم لها ناع ما وؾٖغ

ٟا٫ مً ٧ان و٢ىامه ٖضصه،  خ٣ُ٣ُت ٖبىصًت مً اه٣اطهم جم الظًً ألَا

ؼا ألام لىخإمل ؤو. الهىضوؾُت إلاٗابضا ٦هىت بغازً ومً  ؤؾؿذ التي جحًر

اًت لؤلزىاث عهبىت هٓام  و٢ض. الهىض في ٧ل٨خا في ال٣ٟغاء ؤ٣ٞغ لٖغ

حره بىلـ الغؾى٫  لىخإمل ؤو. الٗالم ؤهداء ٧اٞت في عهبىتها اهدكغث  ٚو

 بم٩اهُت لضيهم ٧اهذ ٣ٞض الٗؼوبت، خُاة ٖاقىا الظًً الغؾل مً

 .ؤلاهجُل كغي ب ليكغ اإلاخىانل الؿٟغ

 ؤو عاهب ؤو مغؾل جهبذ ؤن بلى بداظت لؿذ ؤهذ الخا٫، بُبُٗت

 مً ٧ان شسهُا، ٞإها. الٗؼوبت خُاة في الؿٗاصة ٖلى للخهى٫  عؾى٫ 

 بضال ل٨ً ؤجؼوط، لم ألوي ألامل وزُبت الاؾدُاء بمغاعة ؤقٗغ ؤن اإلام٨ً

حرة ٞغنا وظضث طل٪ مً ً لسضمت ٞو  الُىمي الهُٗض ٖلى آلازٍغ

 .٦ىذ اوؤًىم

با ؤؾبٕى ٧ل اإلادلي السجً هؼالء ؤػوع ٞإها اعحي وفي. ج٣ٍغ  ألازحرة ٍػ

 ٢هت ٣ٞغؤها اإلا٣ضؽ، ال٨خاب وجإمل ل٣غاءة مخدمؿاث اليؿاء وظضث

 ٖمً مىا٢كت وبٗض. الُىمُت جُب٣ُاتها ًٖ وجدضزىا الهالر الؿامغي 

 تالغوخُ التراهُم جغهُم في ظمُٗىا اقتر٦ىا جغهم، ؤن ج٣ضع ال ؤو ج٣ضع

٩ا لؼهىط  و" Precious Lord الٛالي الغب" مشل ال٨يؿُت والتراجُل ؤمٍغ

 ".Amazing Grace اإلاضهكت الىٗمت"

ا ٧ان مؿاء ٧ل لِـ ؤهه ؤط٦غ ؤن بلى صاعي وال ُّ ٣ت بهظه ُمغي . الٍُغ

 ؤي خُاة في ملمىؽ ٧ىا٢٘ به ؤلاخؿاؽ ًم٨ً بالىخضاهُت ٞالكٗىع 

 الظاث، ٖلى ال٨ئِب قٟا١ؤلا  ٞش في ظغائها مً ٣ً٘ و٢ض. ٖاػب شسو

ًها ًم٨ىىا خُض ببلِـ، ججاعب مً ؤزغي  ججغبت ؤًت مشل ل٨ىه . ٞع

 ٦خابها في Elisabeth Elliot الُىث الحزابِض اإلاؿُدُت ال٩اجبت وجىصخىا
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. وخضاهِخِ٪  ِا٢بلي: "ٞخ٣ى٫  ،"Passion and Purity والٟٗاٝ الٗاَٟت"

٤ ٖلى واخضة مغخلت ؾىي  هي وما واخضة، مغخلت ٞهي  التي الغخلت ٍَغ

 هللا، بلى ٣٦غبان وخضج٪ ٢ضمي. صاثما جضوم ال وهي. هللا الى جدًغ٥

ٟت الهٛحر الهبي ٢ضم مشلما  ألن. ٌؿٕى بلى والؿم٨خحن السمؿت ألاٚع

لها ٖلى ٢اصع هللا ً نالر هى ما الى جدٍى  شخيء، ٧ل مً وؤهم. لآلزٍغ

 !"لٛحر٥ شخيء ؤي اٞٗلي

ً الى اإلا٣ضمت السضمت ىوه: اإلاك٩لت لهظه الخل هجض وهىا . آلازٍغ

ها ٧ان مهما ٞالسضمت  لها ًغجاح ؾُٗضة خُاة الى جاصي ؤن ًم٨جها هٖى

ًا ؤو حٗلُما ٧اهذ ؾىاء الًمحر  ؤو واإلاكىعة الىصر ج٣ضًم ؤو جمٍغ

اعة  خاظت في الٗالم في اإلاخإإلاحن مً ٦بحر ٌُٞ وهىا٥. اإلاسجىهحن ٍػ

٣ت ؤخغاع الٗؼاب هدًو  اإلادبت، ؤٖما٫ مً بياُٞت إلاؿت الى ماؾت  بٍُغ

ضة ي ٍٞغ
ّ
 .زضمتهم مهمت لخىل

 ٖبئا جل٣ي وؤخُاها ؤبضا، ؾهلت لِؿذ الصسهُت ألامىُاث ه٨غان ٖملُت ؤن

 ؤمىُاتهم ًٖ الٗؼاب ًدىاػ٫  ٖىضما ل٨ً. الصسو ٖلى للٛاًت ز٣ُال

 ٢ض الظي الٟغاٙ ٌؿٕى الغب ًمؤل ٞؿىٝ هللا، ؾبُل في ٧لُا وؤخالمهم

 خُاجه اإلاؿُذ ٌؿٕى ازخخم ٠ُ٦ ًخظ٦غون ؾىٝ ألنهم. ٖلحهم ٖبئا ٌك٩ل

. له ٣٦غبان الٗؼوبت جدمل في ؾغوعا ٖىضثظ ًجضون  وؾىٝ الهلُب ٖلى

م الؼواط، الى اقدُا٢هم في ٌؿخمغون الظًً ؤما  يهبه لم هللا ؤن مً بالٚغ

 ُٖٓمت، وٗمت الؼواط بن. ؤبضا الؿغوع هظا ٖلى الخهى٫  ًم٨جهم ٞال لهم،

 .ؤٖٓم وٗمت هي مى٣ؿمت ٚحر وب٣لىب للمؿُذ ُا٧ل الاهخماء ل٨ً

 الاؾخٗضاص ؤهبت ٖلى ه٩ىن  ؤن ؤظمٗحن ٖلُىا اإلاُاٝ، نهاًت في

 ه٩ىن  خا٫ ٧ل في وعيا ٢ىاٖت لىا ٩ًىن  وؤن ٌكاء ٦ُٟما هللا لِؿخٗملىا

 :ؤلاهجُل ٌٗلمىا ٦ما ٞحها،

ًْ  هظا ؤ٢ى٫ُ  وال ي خاَظٍت، َٖ ِ
ّ
مُذ  ألو

َّ
ل َٗ

َ
َ٘  ؤْن  ح ُِه ٖ ؤها ِبما ؤ٢َى

َ
  ٞإها. ل

ُ
ِٖغٝ

َ
 ؤ

٣َُِت، في ؤَِٖل  ؤْن  ِ
ًّ   ٦ما ال

ُ
ِٗت، في ؤَِٖل  ؤْن  ؤِٖغٝ ِ٘  وفي الؿَّ  ظمُ



 اجلهص َاهلل َالزَاج                                        لعزاباخلدمة اليت ِكدمًا ا

141 

 ِٝ غو
 
َ٘  ازَخَبرُث  الٓ َب ، الكَّ َٕ َغَط  والجى َٟ ٤َُ، وال ِ

ًّ ِل  ٖلى ٢اِصع   وؤها وال دم 
َ
 ج

ّلِ 
ُ
ظي شخيٍء  ٧

ّ
ٍجي ِبال ٣ّىِ  (.13-11: 4 ُٞلُبي. )ًُ

ًّ  ال ؤن ًجب ًّ  هظا ٞمشل. بىاًد ال هللا ؤن ؤبضا هٓ  .الكُُان مً هى الٓ

 ٣ًضمه الظي الخ٨َغـ م٣ضاع ًٖ الىٓغ بٌٛ ؤهه ُٞه، الق٪ مما

 مً ؤؾابُ٘ ختى بل وؤًام لخٓاث ًسخبر ًٓل ؾىٝ( هي ؤو) ٞهى الٗاػب،

 وألاوالص الؼواط مً ٧ل بإن الصسو بصعا٥ ألن. الغوحي والهغإ الخؼن 

ابٗا الكى١  ٚهت صاثما مٗه ًجلب اإلاىا٫ بُٗضي ناعوا  الكٗىع  مً َو

 لى ختى) ألاًٞل ٞمً اإلاكاٖغ، هظه في اإلا٩ىر مً بضال ل٨ً. بالسؿاعة

. ال٨ىِؿت في وألازىاث ؤلازىة الى والالخٟاث هللا الى الخُل٘( ؤنٗب ٧ان

غ ٨ًخب  سجىه الظي اإلاٗغوٝ ألاإلااوي ال٣ؿِـ وهى) Bonhoeffer بىنهٞى

 :٣ُى٫ ٞ( اإلااضخي ال٣غن  مً الشالزُيُاث في هخلغ

ىا وهى م٣ضؽ، مال٥ هى ألالم بن  مضٞىهت لٓلذ لىاله التي ال٨ىىػ  ًٍغ

 ٧اهىا لى مما ؤٖٓم واليؿاء الغظا٫ مً ٦شحر ؤنبذ ٞبًٟله ألابض؛ الى

غ ما وهظا ه٨ظا، ألامغ ٩ًىن  ؤن ٞالبض. الٗالم ؤٞغاح ب٩ل مّغوا ٢ض ِ
ّ
ط٦

ُ
 ؤ

 ؤن ًغوعي ال ٞمً. الخالُت ْغوفي في وؤها والؾُما باؾخمغاع هٟسخي به

 بهما ؤلاخؿاؽ ًم٨ً اللظًً مىظىصًً الخىحن وؤلم اإلاٗاهاة ؤلم ًب٣ى

. بال٨الم جلُُٟه الى خاظت في ولؿىا بل ًم٨ىىا وال ظؿضًا، ختى ٚالبا

 مال٥ ختى ٞهىا٥ وبالخالي مغة، ٧ل في ٖلُه هيخهغ ؤن الى هدخاط ل٨ىىا

 24.باهلل البهجت مال٥ وهى ؤال ألالم؛ مال٥ مً ٢ضاؾت ؤ٦ثر

 

 داطغظػصدروةػأوػصطبءػإطاػاضطزوبظػتػٌبلػغطصن

 وببٗاص الىاؽ م٘ ال٣ُُٗت ٞش في ٣ًٗىا ال ؤن والٗاػباث الٗاػبحن ٖلى ًيبػي

ً الخُاة ًٖ ؤهٟؿهم لحهم. الاؾدُاء مغاعة بؿبب الىاؽ مدبت ٖو  ال ؤن ٖو

 الكهىاث ؤو لؤلخالم ٌؿدؿلمىا وال هٟىؾهم، في السها٫ ؤَُب ًسى٣ىا

جب. بقباٖها ًم٨ً ال التي الث ألاوهام ًضٖىا ال ؤن ٖلحهم ٍو ُّ  التي والخس
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. خُاتهم في ًؼهغ ؤن مً لهم هللا وهبه ما ٧ل ح٤ُٗ ؤن الظاث خى٫  جضوع 

 إلاا مخمحزة، بلهُت ٦ضٖىة ؤو بلهُت ٦ىٗمت ٖؼوبتهم ٣ًبلىا ؤن ؤم٨جهم ٞلى

 ؤن صون  مً ؾضي ًًُ٘ ؤن مدبتهم ؤو َا٢تهم مً ٢ضع ألي ؾمدىا

 بُٗضا ججغي  التي اإلادبت وبؿُى٫ : بالُٗاء ؤقىا٢هم ٞؿدكب٘. ٌؿخٗملىه

 :بىلـ الغؾى٫  ٣ًى٫  ٦ما. وال٨ىِؿت اإلاؿُذ الؿُض وباججاه طواتهم، ًٖ

حُر 
َ
ِط  ٚ زّوِ

َ
ت
ُ
ّبِ  بإمىعِ  َيهخم   اإلا

  الغَّ
َ

غضخي و٠ُ٦ ًُ ، بَّ ُط  الغَّ َزّوِ
َ
ت
ُ
 بإمىعِ  َيهَخم   واإلا

ِم 
َ
  الٗال

َ
غضخي و٠ُ٦ ُه، ًُ

َ
ِؿ  ٞهَى  امغؤج

َ
ظعاءُ  و٦ظِلَ٪ . م  ُمى٣ َٗ   ال

ُ
تي واإلاغؤة

ّ
 ال ال

مىعِ  َتهَخّماِن  لها َػوَط 
ُ
ّبِ  بإ

  الغَّ
َ

ىاالِن  و٠ُ٦
َ
  ج

َ
ضاَؾت

َ
ا وُعوًخا، ظَؿًضا ال٣  وؤمَّ

 
ُ
ظت زّوِ

َ
ت
ُ
مىعِ  َٞتهَخم   اإلا

ُ
ِم  بإ

َ
  الٗال

َ
غضخي و٠ُ٦

ُ
م، هظا ؤ٢ى٫ُ . َػوَظها ج

ُ
حِر٦

َ
 ال ِلس

ل٣َي 
ُ
م أل

ُ
٨ُ

َ
ًُضا، ٖل

َ
سُضمىا الِث٤   هَى  ام ِلَخَٗملىا َبْل  ٢

َ
بَّ  وج ًْ  الغَّ  صوِن  ِم

 (.35-32: 7 ٧ىعهشىؽ 1. )اعِجبا٥ٍ 

 ؤزغي  بغ٦ت الى بىلـ الغؾى٫  ٌكحر ؾاب٣ت، آًت وفي هٟؿها الغؾالت وفي

اًت مً الخدغع  وهي: للٗؼوبت ٟا٫، الؼوظت ؤو الؼوط ٖلى وال٣ل٤ الٖغ  وألَا

 :٣ُٞى٫ . ال٤ًُ ؤو٢اث في زهىنا

ْظَذ  وبطا َؼوَّ
َ
ُئ، ال ٞإهَذ  ج ُِ س

ُ
ًَّ  ج ًَ  ول٨ِ ظً

ّ
ظىَن  ال زوَّ

َ
ت جِضوَن  ًَ ًَ  

ً
ت  في َمك٣َّ

ُض  وؤها الخُاِة، ُهمىِم  ٍع
ُ
َضها ؤن ؤ ِٗ ب

ُ
م ؤ

ُ
ى٨  (.28: 7 ٧ىعهشىؽ 1) َٖ

 ٖلى ؤًًا ٢اصعاث ٞةنهً اإلاتزوظاث، ٚحر قإن طل٪ في قإنهً وألاعامل

٣ى٫ . ٞٗلها للمتزوظت ٌؿ٘ ال ؤخُان في واإلادخاظحن ال٨ىِؿت زضمت  ٍو

 :الغؾى٫  بىلـ

ا   ؤمَّ
ُ
ت

َ
، ألاعَمل

ً
تي وِهيَ  َخ٣ّا

ّ
ي هللِا، ٖلى َٞغظائها لها، ُمَُٗل  ال ال ِ

ّ
َهل

ُ
 ج

 ُٕ غَّ ًَ خ
َ
ُِه  وج

َ
  بل

ً
 (.5: 5 جُمىزاوؽ 1. )ونهاًعا لُال

ُيذ ؤوعقلُم، في ألاولُت ال٨ىِؿت وفي  ٖهضث ؤو ال٣ٟغاء لسضمت ألاعامل ُٖ

 اإلاؿُدُحن ٦خاباث ضؤخ في مضون  هى مشلما ؤزغي، بمؿاولُاث بلحهً

 :ألاواثل
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 ؤن ال٨ىِؿت مجخمٗاث مً مجخم٘ ؤنٛغ في ختى اإلاكٝغ ٖلى ًيبػي

٣ُا ٩ًىن   ألا٢ل ٖلى واخضة ؤعملت هىا٥ ٩ًىن  ؤن والبض لل٣ٟغاء، ٞع

ض مؿاولُت لخخدمل
 
 شسو ًىظض ال ؤهه مً – ونهاعا لُال – الخإ٦

 25.بهماله جّم  ٢ض مدخاط ؤو مٍغٌ

 عظا٫ مً والٗؼاب ألاعامل ؤن الُىم هغي  ٖىضما ن مدؼ  ؤمغ مً له ًا ل٨ً

 ال٨ىِؿت ولٗل! ألاو٢اث ؤ٦ثر في ووخُضًً مهَملحن طاتهم خض في هم ووؿاء،

 :الىاؽ هاالء مشل خاظاث لخلبُت اؾخٗضاص ٖلى صاثما ج٩ىن 

َم  ٞةطا
َّ
ًى   جإل ذ ُٖ

َ َّ
هُ  جإإلا َٗ ُ٘  م ًاِء، ظمُ ٦ِغمَ  وبطا ألٖا

ُ
ًى   ؤ ِغَخْذ  ُٖ

َ
هُ  ٞ َٗ  م

ًاِء  ؾاِثُغ   (.26: 12 ٧ىعهشىؽ 1. )ألٖا

جب  وؾاثال هجض ؤن وج٨٨ٟها ألاؾغة انهُاع ْل في الؾُما آلان ٖلُىا ٍو

ىاًت مدبت ال٨ىِؿت مجخم٘ في وألاعامل للٗؼاب هٓهغ ل٩ي ظضًضة  ٖو

 ًب٣ىن  ال ل٩ي بلحها وجًّمهم جدخًجهم ل٩ي ؤؾغها ؤبىاب هٟخذ وؤن بياُٞت

ىن  ظٗلهم يغوعة بلى إلياٞتبا بلحها، ًيخمىن  ؤؾغة بضون  وخُضًً  ًىسَغ

 الًِٛ هظا ٌٗجي وال. ومازغ ٞٗا٫ بك٩ل وال٨ىِؿت ألاؾغة ٞٗالُاث في

٪ إلًجاص ٖلحهم  بال ًاصي لً ٞهظا – ًجضوه لم بطا لهم هغسي زم خُاة، قٍغ

اصة الى  وزضماتهم بمىاهبهم الترخُب ٌٗجي لهم اإلادبت اْهاع ل٨ً. آالمهم ٍػ

 الخُاة الى ٖؼاثمهم وقّض  مُٟضة، مهام هموحؿلُم ال٨ىِؿت، مجخم٘ في

 .الغوح بؿٗاصة ًدؿىا ل٩ي لل٨ىِؿت الغوخُت

 

 اضذخصغظػأحواضظاػصاظتػطؼطاػاضطحبظػإضىػطدروونػصضظا

 مجاهُت بلهُت وٗمت هي ؾٗاصجىا ؤن هضع٥ ؤن اإلاتزوظحن هدً ٖلُىا ًيبػي

ً ه٣اؾم ؤن ًجب التي  اإلادبت ببضاء بلى هدكّى١  ؤن ٖلُىا لظل٪. بها آلازٍغ

 ًيبػي ؤهه هى شخيء ٧ل مً وؤهم. والٗؼلت الىخضة مكاٖغ م٘ ًهإع إلاً

غ ؤن ٖؼاب، ؤو متزوظحن ٦ىا ؾىاء ؤظمٗحن، ٖلُىا
ّ
 عوخىا ٞغح ؤن هخظ٦

٤ ًٖ ٖلحهما هدهل الىٟـ وعيا الخ٣ُ٣ي  لبٌٗ بًٗىا زضمت ٍَغ
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 حُٗي مدبت الى مضٖىون ٞىدً. ألازىي  واإلاجخم٘ والخأدي اإلاااػعة بغوخُت

ذ، ػواط بها ًخه٠ بسُلت مدبت الى ولِـ - قٍغ ؤو ٢ُض بال  الى وال مٍغ

اث ٖلى باإلقٟا١ مىٛمؿت مدبت
ّ
 ًٖ هٟؿه ٞحها ؤلاوؿان ٌٗؼ٫  التي الظ

ً  .آلازٍغ

 ُوِظضث نىعها ؤ٦مل في الخ٣ُ٣ُت اإلادبت ؤن وٗلم ٦مؿُدُحن، وهدً

 ل٨ً. سسغهم ؤو صٖاهم ؤو اإلاؿُذ بالؿُض جإزغوا مىا و٦شحرون. ٌؿٕى في

 وفي - شسهُا اإلاؿُذ الزخباع هلل الخًٕغ مىا ٞغص ٧ل ٞٗلى. ٨ًٟي ال هظا

لُىا. ٢لىبىا ؤٖما١  ل٩ي وخضه، بلُه وهىٓغ ؤُٖيىا، ههب هًٗه ؤن ٖو

ُاء ًإزظها ال ول٩ي خ٣ُ٣خه، ٖلى عئٍخه مً هخم٨ً مخىا وتهبِ ؤلٖا  ٍٖؼ

اجىا  :ومٗىٍى

 ًَ ٍغ ِْ ِلِه، بًماِهىا َعؤِؽ  بلى ها ّمِ
َ
ؿ وُم٨ ٌَ َٕ ظي ى

ّ
َل  ال َدمَّ

َ
لَُب  ج   الهَّ

ً
ا ّٟ  ُمؿَخِس

ًْ  ِبالٗاِع، َغِح  ؤظِل  ِم ظي الَٟ
ّ
ُغُه، ال ِٓ يَخ

ـَ  ًَ
َ
ًْ  َٞجل محِن  ٖ غِف  ًَ . هللاِ  َٖ

غوا ِ
ّ
ظي هظا في ٨ٞ

ّ
ًَ  اخَخَمَل  ال ئحَن  ِم َِ ضاَوةِ  هِظهِ  ِمشَل  السا َٗ   ال

َّ
ال

َ
ؾىا ِلئ

َ
ُإ

َ
 ج

 
َ

٠ ُٗ ً
َ
م وج

ُ
ٟىُؾ٨

ُ
 (.3-2: 12 ٖبراهُحن. )ه

 ؤن مً بىلـ الغؾى٫  ًدظعها ٦ما ألاعى، ٖلى ٢هحر ؤمضها اةالخُ بن

 :ػاثل الخايغة هُئخه في الٗالم

م، ؤ٢ى٫ُ 
ُ
ها ل٨ ، ؤي 

ُ
ماَن  بنَّ  ؤلازىة ٣ُهُغ  الؼَّ ًَ . ًِ

ُ
٨ُ

ْ
ًَ  ٞل ظً

ّ
 ٦إنَّ  ِوؿاء   لُهم ال

ًَ  لُهم، ِوؿاءَ  ال ظً
ّ
ب٩ىَن  وال ُهم ًَ ب٩ىَن، ال ٦إنَّ ًَ  ًَ ظً

ّ
َٟغخىَن  وال ُهم ًَ  ال ٦إنَّ

َٟغخىَن، ًَ  ًَ ظً
ّ
روَن  وال

َ
كت ُهم ٌَ مِل٩ىَن، ال ٦إنَّ ًَ  ًَ ظً

ّ
ْىَن  وال

َ
خٗاَ مىَع  ًَ

ُ
 هظا ؤ

ِم 
َ
ُهم الٗال ْىَن، ال ٦إنَّ

َ
خٗاَ   ألنَّ  ًَ

َ
ِم  هظا نىَعة

َ
 ٧ىعهشىؽ 1. )َػوا٫ٍ  في الٗال

7 :29-31.) 

 ول٨ً اإلاؿُذ، الؿُض هى هظا و٢خىا في بلُه الخاظت ؤمـ في هدً ٞالظي

 ٢ىة مىه هجٗل ؤن ٖلُىا ُٞجب. ؤُٖيىا ؤمام نىعة ؤو مغقض ٦مجغص لِـ

ت ُّ  :٢ا٫ ٣ٞض. الُىمُت خُاجىا في خ
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٣َِي  ِظْئُذ 
ْ
ل
ُ
  أل

ً
اعا

َ
ى ه

َ
ل ْعِى، َٖ

َ
ى َو٦ْم  ألا ٩ىَن  ؤّن  ؤجمجَّ

َ
: 12 لى٢ا) !بقَخٗلْذ  ج

49.) 

ى الظي اإلا٩ان هى ٞإًً
ّ
 ٦ما ججٍل، بإوضر خ٣ُ٣خه ٖلى اإلاؿُذ ُٞه ًخجل

. اإلاؿُدُحن وؤزىاجىا بزىجىا م٘ ٖىه البدض ٖلُىا بُٞج ؾِب٣ى؟ و٦ما ٧ان

جب ى ل٩ي هخًٕغ ؤن ٖلُىا ٍو
ّ
. ًىم و٧ل الُىم وؾُىا في اإلاؿُذ ًخجل

 ؤمام ٖىه للكهاصة الُجغؤة ؤظل مً ههلي ؤن ٖلُىا ًجب ؤهه بلى باإلياٞت

ً  ؤًًا ل٨ً وجىاي٘، ووصاٖت ع٢ت ُٞه الظي خ٣ُ٣خه، ٖلى هى ٦ما آلازٍغ

ضم وويىح خ٤ّ  . شخيء ؤي هدظٝ ؤو ه٠ًُ ال ؤن ٖلُىا ًجب. مؿاومت ٖو

 التي السضمت وظىهغ( اإلاجؼؤ ٚحر) اإلاىخض ال٣لب ًُٞلت ظىهغ هى طل٪

 .الٗؼاب ٣ًضمها

 

 

 



 

 

 

 

 :اضثاضثػاضجزء

 

 ظاُرْصَرػُهغُذِطَغػيِذاضَّػِلاِطاضَبػوُحُر
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 الٟهل السامـ ٖكغ

 

 

 

 بدوظه؟ػأوػاضضهػطعػظرغدػأنػظطغشػعل
 

 

ِت  في وِؾحروا ؤخّباَء، ٦إبىاٍء  اهللِب ٞا٢َخضوا دبَّ
َ
  اإلا

َ
 ِؾحَرة

ؿُِذ 
َ
ظي اإلا

ّ
ىا ال ى ؤَخبَّ ًْ  ِبَىِٟؿِه  وَيخَّ ا ؤظِلىا ِم

ً
غباه

ُ
٢ 

 
ً
بَُدت

َ
  هللِ وط

َ
بت ِ

ُّ ا. الّغاِثَدِت  ََ ْؿ٤ُ  الّؼِوى ؤمَّ ِٟ  وال

ها ٖلى والٟجىُع  ِٖ ل٤ُُ  ٞال ؤهىا ٌؿحَن  ًَ  ِط٦ُغ  خّتى بال٣ِّضِ

  ال. ؤؾماِئها
َ
  وال َؾٟاَهت

َ
ت

َ
 ال ٞهظا َهؼ٫َ، وال َسساٞ

ل٤ُُ  م، ًَ
ُ
ؿبُُذ  َبِل  ِب٨

َّ
مىَن  ٞإهُخم. هللاِ  ِبَدمِض  الد

َ
ٗل

َ
 ؤنَّ  ح

وزاٍن، ٖاِبُض  وهَى  والٟاِظَغ، والٟاِؾ٤َ  الّؼاوي
َ
 ال ؤ

 
َ

ه محرار
َ
ؿُِذ  َمل٩ىِث  في ل

َ
م ال. وهللاِ  اإلا

ُ
٨ ْٖ سَض  ؤخض   ًَ

ِل، ِبال٨الِم  َِ ُب  طِلَ٪  ألنَّ  البا ؿّبِ
ٌُ  ًَ

َ
 ٖلى هللاِ  َب ٚ

ِت  ؤبىاِء  َُ ٗه
َ
 .اإلا

 6-1: 5 ؤٞؿـ

 

 

 ووخضة قٗبه م٘ هللا ٖهض ؤن اإلا٣ضؽ ال٨خاب ؤؾٟاع زال٫ مً 

 بىخضة حكبحههما ًجغي  اإلا٣ضؾت ٦ىِؿخه م٘ اإلاؿُذ الؿُض

 - الؼواط ؤن الخالُت خًاعجىا في هجض ل٨ىىا. الؼوظُت الٗال٢ت

مه ًجب الظي ضالىخُ الصخيء طاجه بدض ٩ًىن  ؤن به ًٟترى الظي  ج٨ٍغ

 في به وؤل٣ي ُهىظم، ٢ض هجضه – الخب مشل طل٪ في مشله به، والِاخخٟاء

ضم الؼوى ؤعواح وصمغجه الىخل،  .الخى٢حر ٖو

 

 نرى



 اجلهص َاهلل َالزَاج                             يل نسِد أى نعّش مع اهلل أَ بدَنٌ؟

148 

 اضغومػاضصثغرغنػظظرػسيػاضحب

 خادعػوعمػإالػعوػطا

 ًٖ ػاجٜ مٟهىم وؤزظ. ٖهغها في ال٨بري  اإلاأسخي ؤخض هى الخب جضهِـ بن

 بن زم ؤهاهُت، قهىة مجغص مً ؤ٦ثر لِـ هى الخب ؤن ومٟاصه ًىدكغ الخب

ددؿب ناع الكهىة هظه بقبإ خدضر. ؾٗاصة ًُ  الخدغع  ًٖ الىاؽ ٍو

خدضزىن  الجيؿُت؛ لكهىاتهم الٗبىصًت قغ٥ في با٢ىن  ل٨جهم الجيسخي  ًٖ ٍو

ً م٘ ٢ُُٗت في ٌِٗكىن  ل٨جهم الخ٣ُ٣ي الخب  اوكٛالهم بؿبب آلازٍغ

 الٗال٢اث ج٨٨ٟذ ٣ٞض: الخب ضامِاوٗ ٖهغ هى ٖهغها بن. بظواتهم

بظث م٩ان، ٧ل في ال٣لىب واه٣بًذ
ُ
 باإلظهاى البكغ مً اإلاالًحن خُاة وه

ٟا٫ مً آلاالٝ مٗاملت ؤسخيء و٢ض جبضؤ، ؤن ٢بل ختى  الخسلي جم ؤو ألَا

ضم السىٝ وػاص ٖجهم،  حٗخبر ٧اهذ التي الؼوظُت الٗال٢اث في ختى الش٣ت ٖو

ذ. ؾلُمت
َّ
 لم هظا، ٧ل ٞبؿبب. صويء ظيـ صعظت الى الخب ٢ُمت واهدُ

ً ٖىض الخب ٌٗض  خمُمت ٖال٢ت مجغص وهى – زاصٕ وهم ؾىي  ال٨شحًر

ظاب الىٟـ في ًىسغ ٞغاٙ ًدبٗها ألامض ٢هحرة لٟترة ازىان ٌِٗكها  .ٖو

 هىا٥ للخب؟ الخ٣ُ٣ي اإلاٗجى ا٦دكاٝ بٖاصة بطن ًم٨ىىا ٠ُ٨ٞ

ل الُىم ٖالم في ٦شحرة ؤقُاء حر لضاثما بالخب ٢ىاٖخىا جٍؼ . اإلاكغوٍ ٚو

 خى٫  الخ٣ُ٣ت في ًضوع  جغاه ألاًام هظه في" خب"با٫ ًخٗل٤ مما وال٨شحر

 مهىوؽ مجخم٘ في وِٗل بهىا. الجيؿُت بالكهىة والىل٘ الجيؿُت ؤلازاعة

 ؾىاء - شخيء ٧ل مً جٟىح هغاها الىدىت وعاثدخه ظيؿُا، ومجىىن  ظيؿُا،

اء اإلاىيت مً ؤو واإلاجالث ال٨خب مً ؤو الضٖاًت وؾاثل مً ٧ان  ؤو وألاٍػ

ى ٣ٞض ألاولى؛ الطخُت الؼواط وناع. واإلاخٗت اللهى ؤما٦ً مً
ّ
 الى قإهه جضو

 .الخ٣ُ٣ي مٗىاه ٣ٞض ؤهه صعظت

ذ شسو ألي ًم٨ً ال وبالُب٘،  في بالالثمت ًىخى ؤن هٟؿه م٘ نٍغ

الم وؾاثل ٖلى هظا ٧ل  في الٛامًت ال٣ىي  بٌٗ ٖلى ؤو ٣ِٞ، ؤلٖا

الم وؾاثل ؤن هى٨غ ؤن وؿخُُ٘ ال َبٗا. اإلاجخم٘  بعبا٥ في ؤزغث ٢ض ؤلٖا

ل ذ الىاؽ آالٝ وحكَى  – هدً ٖلُىا ج٣٘ اإلاؿاولُت ل٨ً. ٢لىبهم و٢ؿَّ

 الجيؿُت، قهىجىا بأزام هٟىؾىا جلىزذ ٢ض الظًً هدً – مىا واخض ٧ل ٖلى
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 ًم٨ىىا ٞال. ؤوالصها واهدٝغ الؼوظُت، ٖال٢اجىا ج٨٨ٟذ ٢ض الظًً هدً

اجىا ججاهل  ٧ل ٖىض ؤٞٗالىا مؿاولُت هخدمل ؤن ًجب بل الؿِئت؛ جهٞغ

. ٢لىبىا الى بالضزى٫  للكغ وؾمدىا الٟدكاء عوح ٞحها ٢بلىا ٢ض ٦ىا مغة

هلىا وقىهىاها هللا نىعة مً سسغها ل٣ض جب. زال٣ىا ًٖ ؤهٟؿىا ٞو  ؤن ٍو

 الى وهغظ٘ لىخىب ٢لىبىا ؤٖما١ نغار الى ؤلانٛاء لىٗاوص هظا مً هخٗٔ

 .هللا

 ؤن والبض الجيؿُت، الشىعة بضاًت ٖلى ؾىت زالزحن مً ؤ٦ثر ثمغ  ل٣ض

 الجيؿُت ؤلاباخُت ٞهىا٥: بوؿان ل٩ل للُٗان واضخت اإلاضمغة آزاعها ج٩ىن 

 خاالث مً اإلاغجٟٗت واإلاٗضالث ؛(الكغ٧اء حٗضص ؤي) الاهدكاع الىاؾٗت

كغاث الاهخداع؛ خاالث وجؼاًض اإلاغاه٣اث؛ ٖىض الخمل  خاالث مً اإلاالًحن ٖو

 البُدُت والخُاة ألاؾغة وجأ٧ل اإلاٗضًت؛ الجيؿُت ألامغاى وجٟصخي ؤلاظهاى؛

 :ٖى٠ُ ظضًض ظُل ووكىء لؤلؾغة؛

ؼَعٖىَن  ُهم ٍَذ  ًَ دُهضوَن  الّغِ ، وٍَ
َ
 ال ُؾيُبل   ُهم. لُهم ٢ُِامَ  ٞال الٗاِنٟت

سغِط هُ  ؤزَغط وبْن  ٢مًدا، ًُ َٗ َ
بَخل

َ
 (.7: 8 هىق٘. )ألاظَىبي   ا

جغي . ُٞٓ٘ بك٩ل الجيـ ؤهمُت لبتهىٍ ٣ًىم ٖهغها ؤن  الخامت اإلابالٛت ٍو

 واإلاجالث الجغاثض ؤ٦كا٥ في ٧ان ؾىاء ؾلُمت ٚحر مٍغًت بهىعة بمٛؼاه

ىٝ ٖلى ؤو الهٛحرة الض٧ا٦حن في ؤو ت واإلاغا٦ؼ ماع٦ذ الؿىبغ ٞع . الخجاٍع

 ٞهاع هبُل؛ ؤو م٣ضؽ ٦صخيء بلُه ًىٓغ ٌٗض لم واإلاغؤة الغظل بحن ٞالخب

ى ؾلٗت مجغص  مً البض مىًبُت ٚحر ٦جزوة خُىاوي بمٗجى بلُه ٓغًُ

 .بقباٖها

 الشىعة ؤصواث مً ؤصاة ناع الظي الخضًض، الجيسخي الخش٠ُ٣ بن زم

 ؤن اإلاٟترى مً ٩ٞان. ٚحره مً ؤ٦ثر ٧له هظا ًٖ اإلاؿاو٫ هى الجيؿُت،

ٟت مؿدىحرة ومىا٢ٟا جدّغعا لىا الجيسخي الخش٠ُ٣ ًجلب  ومؿاولُت قٍغ

ٗا؟ ٞكال ٞكل ٢ض ؤهه آلان واضخا ؤلِـ ل٨ً .وؤماها والتزاما  هغي  ؤال طَع

 ٦ما الجيسخي الخش٠ُ٣ وؤن مًمىهت، و٢اًت لِؿذ هي الش٣اٞت ؤن آلان
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اصة ٖلى بال ٌٗمل لم اإلاضاعؽ ؤٚلب في ًضّعؽ  ٚحر الجيؿُت اإلاماعؾاث ٍػ

ٟت؟  الكٍغ

 

 اضظغوسػسيػاضوشارػغعرسػاضحػغػيػاضجظديػاضتثػغف

ً بن  بن – ٢لُلت مٗلىماث ؾىي  لضيهم لِؿذ وألامهاث آلاباء مً ال٨شحًر

 الجيسخي الخش٠ُ٣ ٞهى٫  في ألوالصهم حٗلُمه ًجغي  ٖما – مٗضومت ج٨ً لم

 للخ٣اث٤ بؿُِ ٖغى مجغص ٧ان ما ٖمغه الجيسخي ٞالخش٠ُ٣. اإلاضاعؽ في

ـ ًجغي  الضعاؾُت اإلاىاهج مً ال٨شحر ٟٞي. الٗلمُت البُىلىظُت  جضَع

٤ ًٖ الُالب  لهم حٗغى التي( ؤخُاها وألاٞالم) هىع وال الغؾىم ٍَغ

ت ظيؿُت مماعؾاث ت، الٗاصة طل٪ في بما مخىٖى " آلامً الجيـ" َو  الؿٍغ

٣ت الجيسخي اليكاٍ مماعؾت وهى)  باألمغاى ؤلانابت مساَغ مً ج٣لل بٍُغ

 اإلا٨كىٝ ٖلى الجيسخي الكظوط ًىا٢ل ؤزغي  مىاهج وفي(. ظيؿُا اإلاى٣ىلت

جغي  جدٟٔ ٚحر ومً ٣ضم له،جٟانُ قغح ٍو ٣ت ؤهه ؤؾاؽ ٖلى وٍُ  ٍَغ

اث بٌٗ وفي. الجيسخي" ؤلاقبإ" ٖلى للخهى٫  ٖاصًت  اإلاضعؾُت اإلاضًٍغ

 الجيؿُت" خُاة لىهج الخٟهم وببضاء ج٣ُُم ٖلى الخالمُظ حصجُ٘ ًجغي 

 هم ٞهاالء(: والِسخا١ الِلىاٍ ؤي اإلامازل، الجيـ قهىة وهي" )اإلاشلُت

 م٣بى٫  زُاع اإلامازل الجيـ مً لؼواطا بإن جل٣ُجهم ًجغي  الظًً مً ؤوالصها

 حؿمذ اإلاضاعؽ بٌٗ ؤن بل. آلازغ الجيـ مً الؼواط ًىاػي  جماما

البت َالب) اله٠ مً زىاثُت مجامُ٘ باقترا٥  مىا٢كت في( مٗا َو

اث جغي . الجيؿُت الظعوة وهؼة الخمهُضًت اإلاضاٖباث مشل مىيٖى  ج٣ضًم ٍو

ت اإلاًاصاث  بظغاءاث ٞكل خالت في جابيبً و٢اجي ٦خضبحر وؤلاظهاى الخٍُى

ت مىيٕى ؤما. آلامً الجيـ ومماعؾاث الخمل مى٘ ّٟ
ِٗ  ٞال الخغام وهبظ ال

ظ٦غ  التربُت وػٍغ ٨ًخب و٦ما. ٧لُا ججاهله ًخم لم بن ٖابغ بك٩ل بال ًُ

٩ي والخٗلُم  :٣ُٞى٫  William Bennett َبىِذ ِولُام الؿاب٤ ألامٍغ

. هظا ػماهىا في ظا٫وابخ وجٟاهت واؾخسٟاٝ و٢ؿاوة ٞٓاْت جىظض

 ألامغ في ما ؤؾىؤ ومً. حٟٗىذ ٢ض لخًاعة ظضا ٦شحرة ٖالماث ٞهىا٥
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 ٦شحرة ؤخُان في جبضو خًاعة في وِٗل ٞىدً: بإوالصها ًخٗل٤ ما هى

 26.ؤوانهم ٢بل بغاءتهم ٣ٞضان ولًمان الهٛاع، إلٞؿاص م٨غؾت و٦إنها

". آلامً" يـالج مماعؾاث جضَعـ مؿإلت مً ؤ٦ثر هى الجيسخي الخش٠ُ٣ بن

٘ جم ل٣ض  هحران الخخىاء ٦مداولت البضاًت في التربُت مً الىٕى هظا حكَغ

 ؤهه ؾىي  قِئا ًٟٗل لم – طل٪ مً بضال – ل٨ىه اإلاغاه٣حن؛ لضي الجيـ

بضو 27.ؾٗحرها مً وػاص الىحران هظه ؤجج  ناعوا الىاؽ مٗٓم ؤن ٍو

 ٖلحهم بػيًي بل ظيؿُا ؤهٟؿهم ًٖ ٌّٗبرون ؾىٝ اإلاغاه٣حن بإن ٌؿلمىن 

ضاص ؤلاظهاى، خاالث مالًحن هى ٖهغها ًمحز ما وؤنبذ. طل٪  اإلاهىلت وألٖا

لىُت، عؾمُت بمؿاهضة اإلاتزوظاث ٚحر ألامهاث مً  الجيؿُت وألاوبئت ٖو

ت ؤن مٟاصها التي ال٨ٟغة ؤن الىاضر ومً. الٗضوي  الكضًضة  الجيؿُت اإلاٗٞغ

 ؾىي  لِؿذ هي ،ألاوالص لضي اإلاؿاو٫ الؿلى٥ وحٗؼػ  حصج٘ الخٟهُلُت

 .٦بحر هغاء

ضّعؽ مما ٞال٨شحر ٖام، بىظه  شخيء هى الجيسخي الخش٠ُ٣ باؾم الُىم ًُ

جب مغّوٕ، لب ٖلى ألهه. ٖلُه الاخخجاط - ٦مؿُدُحن - ٖلُىا ٍو  لِـ ألٚا

 مسُِ ٖلى والخمغص والؼوى الى٢اع ٖضم ٖلى عؾمي جضَعـ مجغص مً ؤ٦ثر

 .هللا

 وظه ؤخؿً ٖلى ُٞدهل ؿُتالجي ألامىع  ًٖ الخ٣ُ٣ي الخش٠ُ٣ ؤما

 الخش٠ُ٣ ؤن ٚحر. والش٣ت الى٢اع مً بِئت في والىلض الىالضًً ؤخض بحن

٤ ًٖ ٧ان ولض ألي الجيسخي  لً شسهُت ال ومٗلىماث مبهمت نىع  ٍَغ

ه، ؤوان ٢بل لضًه الجيسخي الخـ ب٣ًاّ الى بال ًاصي ازغ بلٚى  ٖلى ؤًًا ٍو

 .والالتزام الخب ًٖ الجيـ ٞهل في ج٨ٟحره

بٗ ت الخدضر مً هساٝ ال ؤن ًجب اَو  م٘( مىٟغصة وبهىعة) بدٍغ

 وبال. اإلاغاه٣ت ؾً مً ٣ًتربىن  وهم زهىنا الجيؿُت، ألامىع  ًٖ ؤوالصها

 في طل٪ ًدهل ما هاصعا خُض ؤنض٢اءهم مً ؾ٩ُىن  ؾِخٗلمىهه ما ٞإو٫ 

م. الى٢اع مً ظى  خ٣اث٤ الىلض بُٖاء في زُغ ٞهىا٥ طل٪ مً وبالٚغ

 ٚالبا الجيؿُت الى٢اج٘ ج٣ٍغب ألن. الجيـ ًٖ اللؼوم ًٖ ػاثضة بُىلىظُت

 .للجيـ اإلا٣ضؽ ؤلالهي الؿغ ٌؿغ١  ما
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 مؿُدُت، والضة ؤو مؿُخي والض ألي باليؿبت الجيسخي، الخش٠ُ٣ ؤن

 ب٨غامتهم لُدّؿىا بىاتها ؤو ؤبىاءه لضي الجيسخي الًمحر جىظُه ٌٗجي

ً وب٨غامت الصسهُت ٗجي. آلازٍغ  اإلاخٗت ؤن مىاًٟه ؤن ٖلى مؿاٖضتهم َو

 ؤمغ هي حؿببه، لم ؤو آزغ لصسو" ألاطي" حؿبب ٧اهذ ؾىاء ألاهاهُت،

 :ؤلاهجُل ًىنِىا مشلما للمدبت، مىا٢ٌ

ُم  بزَىحي، ًا ٞإهُخم،
ُ
ًْ  ؤخغاًعا، لَخ٩ىهىا هللاُ  َصٖا٦ لىا ال ول٨ِ َٗ ج

َ
 هِظهِ  ج

 
َ
ت ٍَّ

  الُخّغِ
ً
ت َهىاِث  إلعياِء  ُحجَّ

َ
  ازُضمىا َبِل  الجَؿِض، ق

ُ
٨ ًُ ا مَبٗ ًً  َبٗ

ِت  دبَّ
َ
 (.13: 5 ٚالَُت. )ِباإلا

 الاجها٫ ٩ًىن  هللا، ًٖ الاهٟها٫ خالت في ؤهه ألاوالص حٗلُم ٌٗجي بهه زم

ًًٗ٘ باآلزام الًمحر ًش٣ّل ؤمغا آزغ ظيسخي وكاٍ ؤي ؤو الجيسخي  ٍو

ٗجي. الهاص٢ت الٗال٢اث  ال٨بحر الغوحي الٟغاٙ صوع  ٖلى ؤُٖجهم ٞخذ ؤًًا َو

 ًجّغهم ؤن بم٣ضوعه والظي - الٟدكاء بلى الىاؽ ًجّغ  ؤن بم٣ضوعه الظي

 .ؤًًا هم

 الجيـ وهدى ظؿضه هدى ؾلُما مى٢ٟا ٨ًدؿب ؤن للىلض ًم٨ً

٣ت  ألهه م٣ضؽ هى ظؿضه بإن حٗلُمه بمجغص وطل٪ ظضا؛ َبُُٗت بٍُغ

ٗض الجؿض لهظا جضهِـ ؤي وؤن ال٣ضؽ، للغوح ه٩ُل  ًبّحن ٦ما. زُُئت ٌُ

 :ؤلاهجُل لىا

ِٗغٞىَن  ؤال
َ
م ؤنَّ  ح

ُ
ُل  ِهيَ  ؤظؿاَص٦

َ
وِح  َه٩ُ ظي ال٣ُُضِؽ  الغ 

ّ
م ال

ُ
٨ُٞ  

ً
ًَ  ِهَبت  ِم

ما هللا؟
َ
م، ؤهُخم ٞ

ُ
ِؿ٨ ُٟ  (19: 6 ٧ىعهشىؽ 1. )هللِ َبْل  أله

 مغاه٤ قاب وؤها والضي فيّ  ؤخضزه الظي الٗم٤ُ الاهُبإ ؤبضا ؤوسخى ولً

 خُاة ؤظل مً الغوحي الهغإ ًٖ وؤزبروي مٗه، هؼهت في ؤزظوي ٖىضما

ً ُٖٟٟت،  مً ج٩ىن  ٢ض التي اإلاغؤة ؤظل مً ُٖٟٟا هٟسخي خٟٔ ؤهمُت ٖو

 آلان حِٗل ؤن ٢ضعث لى: "لي ٢ا٫ ل٣ض. ألجؼوظها ألاًام مً ًىم في ههُبي

ُٟٟت، ه٣ُت خُاة  اؾدؿلمذ لى ل٨ً. خُاج٪ ب٣ُت في مٗ٪ ألامغ لدؿّهل ٖو
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 م٣اومت ٖلُ٪ لهٗبذ الصسهُت، خُاج٪ في الجيؿُت للىجاؾت آلان

 ".جتزوط ٖىضما ختى الجيؿُت، ببلِـ بججاع 

جب ضون  الظًً آلاباء ًخظ٦غ ؤن ٍو  الى٢ٕى مً ؤوالصهم ًهىهىا ؤن ًٍغ

ب ؤن الضوـ، الجيـ في ضهم ألاوالص جضٍع  ُٞه والاهًباٍ الٗمل ٖلى وحٍٗى

ما٫ في اإلاؿاٖضة زال٫ مً ٧ان ؾىاء – ب زال٫ مً ؤو اإلاجزلُت ألٖا  الخضٍع

اضخي  هظا في الًماهاث ؤًٞل مً هى – آزغ وكاٍ ؤي زال٫ مً ؤو الٍغ

 ٖلى حٗلُمهم ظغي  الظًً وألاوالص. والجؿض الىٟـ ًغّوى ألهه الكإن،

ضم مٗحن ٖمل بةهجاػ هٟؿهم بلؼام  ٩ًىهىن  ؾىٝ بجمامه، ختى جغ٦ه ٖو

 ألاوالص م٘ باإلا٣اعهت الجيؿُت الخجاعب م٘ للخٗامل ؤًٞل بك٩ل مؿلخحن

 ٧ل وجد٤ُ٣ لهم الدؿلُت يغوب ٧ل ج٣ضًم وجم صال٫ في ٖاقىا الظًً

باث  .لهم الٚغ

 

 إظداظظاػرنػغغصضظاػضضجظسػتدظغسػأي

 بطضػرنػوبطضظاػاضطغغف،ػاضداخضي

 الى بالضزى٫  لها ٌؿمدىن  التي الكُُاهُت ال٣ىة ب٣ضعة الكباب ٌؿخس٠

 زظ. ؤهىاٖها بكتى الجيؿُت للىجاؾت ؤهٟؿهم ٌؿلمىن  ٖىضما خُاتهم

ت الٗاصة ٟا٫ ًىمى ٞدحن. مشال الؿٍغ ٨برون ألَا خُاث ٞخُان الى ٍو  جؼصاص ٞو

 ٩ًىن  الجيسخي ؤلاقبإ َلب في قهىتهم جضٞٗهم ما وؤو٫  الجيؿُت، قهىتهم

٤ ًٖ ٚالبا ت الٗاصة مماعؾت ٍَغ  آلاباء ٖضص ًتزاًض ؤًامىا وفي. الؿٍغ

حن مىن  الظًً وال٣ؿاوؾت والتربٍى ت الٗاصة ؤن ًٖؼ  وؾلُم؛ َبُعي ؤمغ الؿٍغ

ً هٓغ وفي . ؤلاظهاص مً الاؾترزاء ؤؾالُب مً ؤؾلىب ؾىي  هي ماٞ ال٨شحًر

 الٗاصة، هظه بلحها جاصي ما ٚالبا التي ألازُمت الجيؿُت اإلاماعؾاث بن بل

ٟا٫ بحن ختى ٩ىصوا لم الظًً ألَا ، ؾً ًبلٛىا ًَ  ؤمغا ال٨شحرون ٌٗخبره البلٙى

 .ٖاصًا

حن آلاباء هدً ٦شحرا هساٝ إلااطا  ًغوجدظ – الخ٣ُ٣ت ٢ى٫  مً والتربٍى

ت الٗاصة مً بل ٣ِٞ الجيؿُت ؤلاباخُت زُغ مً لِـ ؤوالصها  ؤًًا؟ الؿٍغ

 ؤمغاى مً ٦الهما ؤلِـ(. بٗضه وما السامـ الٟهل ألامشا٫ ؾٟغ ا٢غؤ)
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 له، وجدى٨غ هللا نىعة جضوـ التي ألاٞٗا٫ مً ٦الهما ؤلِـ الىٟـ؟

ت للٗاصة ًم٨ً ٞال الؼواط؟ ؤوانغ وجًًٗ٘  بقبإ الى جاصي ؤن الؿٍغ

 لىٟؿه ؤلاوؿان اهتها٥ طاحي، بعياء طاجُت، بزاعة. اهٟغاصي ٖمل بنها. ٣ُ٣يخ

. الهاص٢ت الٗال٢اث ًٖ وجٟهلىا ألاخالم، ٖالم في ٖلُىا حٛل٤ وهي -

ىضما  بلى ؤلاوؿان مُل ًؼصاص( هظا ًدضر ما و٦شحرا) ٖلحها ؤلاصمان ًجغي  ٖو

كخض بىٟؿه، والاهٟغاص الاوٗؼا٫  ضوي الج ٖضم قٗىع  ؤًًا ٖىضه َو

 والسُاهت الؼوى حكابه خاالتها ؤؾىؤ في وهي. والامخٗاى الىٟسخي والاؾدُاء

 والخب الؼوظُت الىخضة عباٍ لخغمت وهخ٪ زغ١  باٖخباعها الؼوظُت

٠ الؼوجي ل٤ الظي الكٍغ
ُ
 زضمت بٗمل ٢مذ و٢ض. ؤظله مً الجيـ ز

ؿخٗبض الكباب مً ل٨شحر اإلاكىعة
ُ
ت للٗاصة اإلا  خ٣ا ًخمىىن  و٧اهىا: الؿٍغ

 .ألازغي  جلى اإلاغة ٞحها ٣ًٗىن  ٧اهىا ل٨جهم الٗاصة، هظه مً الخدغع 

ت الٗاصة م٘ ًهإع الظي الصسو بن  الخضًض مً ٚالبا ًخجل الؿٍغ

ما٫ ٧اهذ إلاا ؤهه هضع٥ ؤن اإلاهم مً ل٨ً. آزغ شسو ؤي م٘ ٖجها  ألٖا

 جٓهغ ٖىضما بال جى٨ؿغ ؤن ًم٨ً ال قى٦تها ٞةن الؿغ في جدهل اإلاخجلت

 الغوخُت ؤلاوؿان بإٖباء ٢ؿِـ ؤو مغقض مهاعخت ؤن بالخإ٦ُض. الىىع  بلى

 ألي الىخُض اإلاالط هى هظا ل٨ً له، ماإلاا ؤمغا ج٩ىن  ٢ض الضازلُت وبمكاٖغه

ض بوؿان  .مجها خ٣ا الخدغع  ًٍغ

ت الٗاصة م٘ الىاؽ ًهإع و٢ض  ٢مذ ٣ٞض. خُاتهم نهاًت ختى الؿٍغ

 مً بٗض ًخدغعوا ولم همٖمغ  مً الشماهُيُاث في ألشسام اإلاكىعة بسضمت

 ًم٨ً شخيء ؤي هىا٥ هل: هى هٟؿه ًُغح الظي والؿاا٫. الٗاصة هظه

 اؾخلهام هي لها للمؿخٗبضًً ههُدتي بن اللٗىت؟ هظه مً للخسلو ٖمله

 لظل٪،. وخضها ؤلاعاصة ب٣ىة هظا بصماه٪ ٢هغ ًم٨ى٪ ٞال. بالهالة ال٣ىة

 جشىع  و٢ض. عوخُا قِئا وؤ٢غؤ هللا، الى بإ٩ٞاع٥ جىظه اللُل، في جىام ؤن و٢بل

 ؤن ب٪ ٞاألظضع طل٪، خضر ٞةطا. هىا٥ ختى الٗاصة هظه إلاماعؾت الخجغبت

ْم  ؤو مشال هؼهت الى وؤزغط ٞغاق٪ ٞإجغ٥ - ٖجها طهى٪ ًجٕز قِئا ججض
ُ
٢ 

ما٫ ببٌٗ  بإًٞل ٠َُٟ بضوي ٖمل ؤي ًمض٥ ما ٞٛالبا. اإلاجزلُت ألٖا

ت الخجاعب هظه ٖلى للخٛلب ؾبُل  .ال٣ٍى
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ت للٗاصة الاؾخٗباص ٩ًىن  ما ٦شحراو   ؤق٩ا٫ مً آزغ بك٩ل مغجبُا الؿٍغ

 بةصمانهم ٣ًّغون الظًً مً ٣ِٞ وال٣لت. السلُٗت الهىع  وهي الٗبىصًت،

 اإلاُغص الىمى الى حكحر التي الخ٣اث٤ ؤن ٚحر الهىع، هظه مكاهضة ٖلى

ىا الضوالعاث ببالًحن جضّع  التي الهىاٖت لهظه  ختى اهدكاعها ؾٗت مضي جٍغ

 ".اإلاؿُدُحن" بحن

م ٖؼ م ال ؤن ًيبػي ؤلاباخُت الهىع  هظه ؤن ال٨شحرون ٍو جغَّ
ُ
 ٢اهىهُا؛ ج

 ؤي ؤن بال. بلحهم حسخيء ضخاًا لها لِـ ؤهه بمٗجى ؤي ،"ضخاًا بال" ألنها

 الاهٟغاصًت، الجيؿُت ؤلازاعة نُٛت في ختى الجيؿُت، الىجاؾت ٌصج٘ شخيء

مت؛ الخ٣ُ٣ت في هى دِ البكغي  ضالجؿ يهحن ألهه ظٍغ  طل٪ ٢ضعه، مً ٍو

 :ؤلاوؿان لغوح ٦ه٩ُل هللا نىعة ٖلى اإلاسلى١  الجؿض

ِٗغٞىَن  ؤال
َ
م ؤنَّ  ح

ُ
ُل  ِهيَ  ؤظؿاَص٦

َ
وِح  َه٩ُ ظي ال٣ُُضِؽ  الغ 

ّ
م ال

ُ
٨ُٞ  

ً
ًَ  ِهَبت  ِم

ما هللا؟
َ
م، ؤهُخم ٞ

ُ
ِؿ٨ ُٟ  (.19: 6 ٧ىعهشىؽ 1) هللِ َبْل  أله

٤ في الىاؽ مداولت ٞةن و٧اإلاٗخاص،  والٗاصة ؤلاباخُت الهىع  بحن الخٍٟغ

ت  ظمُٗها ألن. زاصٕ وهم الىا٢٘ في هي والبٛاء واخضة للُلت والجيـ الؿٍغ

ؿخسضم
ُ
 و٧لها. والالتزام الاعجباٍ" ٖبء" بضون  الجيسخي لئلقبإ ٧ىؾُلت ح

. الكهىة إلقبإ ؤؾلىب مجغص الى به وجهل الجيـ ؾّغ  ٢ُمت مً جدِ

 وهظا بالسُٟت، ًماعؾىها ٞحها ناإلاىٛمؿح ألن – مكِىت ؤٞٗا٫ وظمُٗها

مىهه ما ًٟطر وخضه ٣ا ًٖؼ  :ٞطخا ؤقّض  جٍٟغ

ىاهى
َ
لُُل  ج

َّ
َرَب  ال

َ
هاُع  وا٢ت َغْح . الجَّ

ْ
َىُ

ْ
الِم  ؤٖما٫َ  ٞل

َّ
دِمْل  الٓ

َ
. الّىـىعِ  ِؾالَح  وه

٪
ُ
ؿل

َ
ل٤ُُ  ٦ما ِلي لى٥ُ  ًَ هاعِ  في الؿ    ال: الجَّ

َ
غَبَضة جىَع  وال ُؾ٨َغ، وال َٖ

ُ
 وال ٞ

دَل،
َ
 (.13-12: 13 عومت. )خَؿَض  وال هامَ ِز  وال ٞ

 طنػتحرغرظاػرضىػشادرانػباضخطاغاػواالرترافػاضصالة

 اضجظدغظػاضظجادظػربء

 زُُئت ؤي مً ؤو الجيؿُت الىجاؾت مً هٟؿه ًدغع  ؤن ٌؿخُُ٘ ؤخض ال

ت ب٣ىجه ؤزغي   لئلوؿان، الغوحي ال٣ٟغ مى٠٢ بًٟل ًإحي ٞالخدغع . البكٍغ
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غاء الّؿغاء في هللا بلى الضاثم الِالخجاء وبًٟل ًّ  م٘ الغوحي الهغإ ألن. وال

 مىظىصة وؾدب٣ى بوؿان ٧ل صازل في مىظىصة الضوؿت الجيؿُت الخجاعب

٤ ًٖ ًإحي السُُئت ٖلى الخٛلب ل٨ً صاثما، هىا٥ تراٝ الهالة ٍَغ  والٖا

 .بالسُاًا

 ؾمدىا و٧لما - الٟٗاٝ ؤظل مً الهغإ في ج٣ُٓىا ًٖ جسلُىا ٩ٞلما

. جماما ؤهٟؿىا جًُِ٘ زُغ في ؤنبدىا - ٖلُىا الخٛلب هىاثوالك لؤلهىاء

غة ألاعواح َغص ٖىضثظ وؿخُُ٘ ٞال  لظل٪ بالضزى٫، لها ؾمدىا التي الكٍغ

 لً جضزله، ٞبضون . ًدغعها ل٩ي هٟؿه اإلاؿُذ الؿُض جضزل الى ؾىدخاط

اءجه بإقض والُإؽ ألامل ٣ٞضان ؾىي  هىا٥ ٩ًىن   .َو

ت ألامشلت مٗٓم في ت خُاة حؿببه الظي الُإؽ ؤن هجض اإلاخُٞغ  مً ؾغٍّ

: ٣ًى٫  بُان و٦إهه هللا، ٖلى جمغص بال الاهخداع وما. باالهخداع ًيخهي الٟدكاء

". مٗها للخٗامل هللا ٖلى ختى ظضا ٦بحرة مكا٦لي ألن – ألامل ٣ٞضُث  ل٣ض"

 في ؤهٟؿىا وظضها ٞةطا. يٟٗىا مً ؤٖٓم هللا وٗمت ؤن ًى٨غ الاهخداع بن

ت  ال٠ُٗ ووؿإله هللا الى وؿعى ؤن هى الىخُض الخّل  ٞةن الُإؽ، هاٍو

٤ الى ههل ٖىضما وختى. والغخمت  ٞلىٗلم الخُاة، بىا وج٤ًُ مؿضوص ٍَغ

 مخجضصة، وشجاٖت ظضًضا ؤمال يهبىا ؤن بىصه – الؿماوي  ؤبىها – هللا بإن

 زُُئت، ٧ل لُٟٛغ صاثما مؿخٗض ٞاهلل. ٦بحرا بٗهُاهه بخؿاؾىا ٧ان مهما

 :ؤلاهجُل في الغؾى٫  ًىخىا ال٣ضٌـ طل٪ ًٖ ٌكهض ٦ما

ا َرٞىا بطا ؤمَّ
َ
ُاًاها اٖت

َ
هَى  ِبس

َ
، ؤمحن   ٞ اِص٫  ُغ  ٖو ِٟ ٛ

ىا ٌَ
َ
ُغها زُاًاها ل ّهِ

َ
ُ  وٍُ

 ًْ ّلِ  ِم
ُ
ّغٍ  ٧

َ
 (.9: 1 ًىخىا 1. )ق

ىضما. طل٪ مىه لىُلب ظضا مخىايٗحن ه٩ىن  ؤن بال هدخاط ٞال  ًازظ ٖو

 ؤن هى هٟٗله ؤن ًم٨ىىا شخيء ؤهم ٞةن الاهخداع، ب٨ٟغة ألاشسام ؤخض

ٓهغ
ُ
غه وؤن - اإلادبت له ه ِ

ّ
 ؤظل مً لىدُا هللا زل٣ه ٢ض مىا واخض ٧ل بإن هظ٦

 .إلهجاػه هضٝ لضًه مىا واخض ٧ل وؤن هللا،

خىب السُُئت خُاة ؤلاوؿان ًتر٥ ٖىضما ضع٥ ههىخت جىبت ٍو  ؤهه ٍو

 ؿانؤلاو ًسخبرها ججغبت مً ؤخالها ٞما هللا، ؾبُل في لُدُا مسلى١ 
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 ال التي والٟااص الغوح ٞغخت ًٖ ًٞال صُٞىا ٦جزا وظض و٦إهه شسهُا

 ٖٓمت ألصع٦ىا ألاعى، ٖلى هىا خُاجىا في ؤماهت ب٩ل هللا واظهىا ولى. جىن٠

 م٣اؾمت زم ومً بها والترخُب هللا إلادبت ٢لىبىا ٞخذ وهي الغاجٗت، مهمخىا

ً م٘ اإلادبت هظه  .هظه مً ؤعوٕ صٖىة هىا٥ ولِـ. آلازٍغ
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 الٟهل الؿاصؽ ٖكغ

 

 

 

ػ–ػاضجظديػاضذذوذ
 ذصره؟ػطنػحتىػظخجلػعل

 

 

ـِ  ىُخم باألم
ُ
الًما، ٦

َ
ىع   الُىمَ  وؤهُخُم  ْ

ُ
ّبِ  في ه

. الغَّ

ؿحروا
َ
ٞ  

َ
ىِع، ؤبىاِء  ِؾحَرة َمُغ  الى 

َ
ىعِ  ٞش ّلِ  في ٩ًىُن  الى 

ُ
٧ 

٣ىي  َنالٍح 
َ
مىا. وَخ٤ٍّ  وج

َّ
ل َٗ غضخي ما َٞخ ًُ ، بَّ  وال الغَّ

كاع٧ىا
ُ
الِم  ٖما٫ِ ؤ في ح

َّ
ِت، الٓ

َ
ل َِ ولى َبْل  البا

َ
 ؤْن  ألا

٨ِكٟىها
َ
ما. ج

َ
هُ  ٞ

َ
َٗملىه ِت  في ٌَ َُ خَجُل  الِسٟ

َ
ًْ  خّتى ه  ِم

 .ِط٦ِغهِ 

 12 - 8: 5 ؤٞؿـ

 

 

ً مً لجىت   ٖام مً ًىهُى في اه٩لترا ٦ىِؿت في اإلاؿدكاٍع

 ؤما ،"زُُئت في ٌِٗكىن " ٖباعة هبظ ًيبػي بإهه م1995

 ٖال٢ت في ٧اهىا ؾىاء اإلاتزوظحن، ٚحر اءالكغ٧ بلى باليؿبت

 ٣ًضمىا" ؤن الىاؽ ٖلى ًيبػي بإهه اللجىت جل٪ ٞإونذ ،* مشلُت ؤو مٛاًغة

ض هىا٥ ٩ًىن  وؤن خُاتهم، ؤؾلىب ٖلى" والضٖم الدصجُ٘ لهم  مً اإلاٍؼ

 ال٨ىاجـ ؤي) ألاه٩ل٩ُاهُت ألابغقُاث في بهم للترخُب الاؾخٗضاصاث

 أوصت

هي مماعؾت الجيـ م٘ الجيـ اإلاٛاًغ، ؤي بحن عظل وامغؤة،  -ؤو الجيـ الٛحري  -اإلاٛاًغة الجيؿُت  *

ىاٍ والِسخا١ -ؤو الجيـ اإلاشلي  -واإلاشلُت الجيؿُت  ِ
ّ
 .هي بحن عظلحن ؤو بحن امغؤجحن ؤي الل
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ت  ؤن اللجىت هظه اٞتريذ و٢ض(. وزاعظها لترااه٩ في الغؾمُت ؤلاه٩لحًز

 ٢ُمت ؤ٢ل لِؿذ هي" مدبت ٞحها التي الجيؿُت اإلاشلُت ومماعؾاث ٖال٢اث"

ا، الجيؿُت اإلاٛاًغة مً ً ظماٖت ا٢ترخذ لظل٪ ظىهٍغ  ٌؿمذ ؤن اإلاؿدكاٍع

ت بٗال٢اث" الخب ًٖ بالخٗبحر م 28".مخىٖى  لم ٦هظا بُاها ؤن مً وبالٚغ

 ٦ىِؿت مً ؾماٖه هى الضهكت ًشحر ما ؤن بال الُىم، ٖالم في مؿخٛغبا ٌٗض

ض ومما عؾمُت،  ؤ٦ضث ٢ض ؤزغي  َىاث٠ ٦ىاجـ ؤن الضهكت هظه مً ًٍؼ

 .مكابهت ؤ٩ٞاعا

 

 أغضاػغجبػضصنػاضخاطئ،ػظحبػأنػغجب

 اضخطغئظػضدػجؼراػظتصضمػأن

ت مضعؾت في واإلاٗلمحن آلاباء مً لجىت في خضًشا بالسضمت ٢مذ  مدلُت زاهٍى

ىع٥ ًتوال  في هىا ٨ُت، هٍُى  التي ال٣ىة مالخٓت ٖلى ٢اصعا و٦ىذ ألامٍغ

 و٠ُ٦ -( والسخا١ اللىاٍ ؤي) الجيؿُت اإلاشلُت ٢بى٫  خغ٦ت بلحها ونلذ

با حؿللذ ؤنها  اللجىت و٧اهذ. الٗامت الخُاة مٓاهغ مً مٓهغ ٧ل الى ج٣ٍغ

ت " ألاؾغة" مٟهىم حٍٗغ٠ في مترّصصة اإلاضعؾت مى٣ُت في للصخت الاؾدكاٍع

 مى٠٢ اجساط ٖى٪ صٕ والسخا٢ُاث، اللىاَُىن  ًهجغها ؤن مً ازٞى

ت بال٣ُم ٌؿمى ما بكإن  مٟهىم حٍٗغ٠ ٖلى الغؤي اؾخ٣غ وؤزحرا. ألاؾٍغ

" مٗا ًغجبُان الىاؽ مً ازىان" هي ألاؾغة ؤن ب٣ىلهم باال٦خٟاء ألاؾغة

 (!وامغؤة عظال الازىان هظان ٩ًىن  ؤن يغوعة الى ؤلاقاعة صون )

ً بن  مً ًسكىن  الضًً عظا٫ مً متزاًض وهٟغ الؿُاؾُحن، مً ٦شحًر

ا ألاؾغة، مٟهىم ًٖ الخٍٗغ٠ هظا مشل يض شخيء ؤي ٢ى٫   ؤن مً زٞى

اثٟهم ؤو الىازبحن ؤنىاث ٣ًٟضوا ًْ  الىاؽ مً ٢لُل ؾىي  ًىظض وال. ْو  َم

٠ بةه٩اعهم ل٨ً!". ٦ٟى" ل٣ُى٫  للمٗاعيت الى٢ىٝ ٖلى ًجغئ   الؼواط حٍٗغ

 ألاؾغة في ٣ِٞ ٌك٩٨ىن  ال ٞهم واخضة، وامغؤة واخض عظل بحن ٖهض بإهه

. للسل٣ُت هللا لترجِب بهغاخت ًدى٨غون وبهما اظخماُٖت، ٦ماؾؿت بغمتها

 وؤن صخُدت، السُاعاث ٧ل ؤن مٟاصها عؾالت ؤوالصها الى ًغؾلىن  ٞهم
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٪ اإلاابض الالتزام  زُاعاث بحن مً زُاع مجغص هى اإلاٛاًغ الجيـ مً بكٍغ

 .٦شحرة

ض ؤهجي ال٣غاء لبٌٗ ًبضو ٢ض  اإلاشلُت ؤصخاب ججاه ال٨غاهُت ؤٍئ

 ال ؤوي ل٨م ؤئ٦ض صٖىوي ل٨ً. ٌؿمىنها ٦ما" اإلاشلُحن سخ٤" ؤي – الجيؿُت

٣ّهغ زاَئ هى مىا واخض ٧ل ألن. ب٨غاهُتهم ؤهاصي  هللا بىناًا الٗمل في ٍو

 اقتهاء زُُئت مً ًجٗل اإلا٣ضؽ ال٨خاب في ؤؾاؽ ؤي ًىظض وال ًىم، ٧ل

ت ؤن بل. السُاًا مً ٚحرها مً ؤؾىؤ زلاإلاما الجيـ  ٖلى والخىضع السسٍغ

٣ت الجيؿُت اإلاشلُت ؾلى٥ بصاهت ؤو الجيؿُت اإلاشلُت ؤصخاب  ؤ٦ثر بٍُغ

 بلى الىٓغ ختى ؤو ؤزغي، زُُئت اعج٨ب ٢ض آزغ شسو ؤي مً زكىهت

ٗض واخخ٣اع، بصاهت بىٓغة اإلاشلُت اإلاغؤة بلى ؤو اإلاشلي الغظل
ُ
 بدض زُُئت ح

 بكٗت ٧اهذ مهما ظيؿُت زُُئت ؤًت جىظض ال ؤهه ؤلاهجُل ٖلمىا ٢ضو : طاتها

 :هىا ٞلى٣غؤ قٟائها، ؤو ٟٚغانها ًم٨ً ال

ا ىَّ
ُ
ًُ  و٦ د

َ
ىا ه

 
ل
ُ
٧  ًْ ُِٗل  َهاالِء  ِم

َ
َهىاِث  في و

َ
باِجِه  جاِبٗحَن  َظَؿِضها ق

َ
 َعٚ

ا ولظِلَ٪  وؤهىاَءُه، ىَّ
ُ
ِخىا ٦ َٗ بُ

َ
ِب  ؤبىاءَ  ِبُ ًَ َ

ؿاِثِغ  الٛ
َ
غِ  ٦

َ
ًَّ و . البك  هللاَ  ل٨ِ

 ِ٘ اِث٤ِ  َعخَمِخِه  ِبىاِؾ ِخِه  ٞو َ٘  ؤخُاها لىا َمدبَّ ؿُِذ  م
َ
ّىا َبَٗضما اإلا

ُ
ا ٦  ؤمىاجً

ِجىا
ّ
 (.5-3: 2 ؤٞؿـ) السالَم. ِهلُخُم  هللا ِٞبِىَٗمِت . ِبَؼال

م السُُئت ٨ًغه ٌؿٕى بإن ؤًًا وٗلم ٞىدً طل٪ وم٘  ًدب ؤهه مً بالٚغ

ض الساَئ ٍغ غه ٍو  .واٞخضاثه جدٍغ

 

 ططظاهػاضجظدغظػاضطثضغظػدتأغغ

 اإلظجابػطوضوعػبذأنػاضضهػضػصدػإظصار

 ما ويض ،"الُبُٗت يض" ألنها. زُُئت هى الجيؿُت اإلاشلُت ؾلى٥ ؤن

 الظاث ٖباصة ؤق٩ا٫ مً ق٩ل هي بل ؤلاهجاب، مىيٕى بكإن هللا زُُه

باصة  :ؤلاهجُل ٣ًى٫  ٦ما ألاوزان، ٖو
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َمُهُم  وِلهظا
َ
َهىاِث  بلى هللاُ  ؤؾل ِت،ا الكَّ

َ
هِئ ْذ  لضَّ

َ
ْبَضل

َ
ُهم ٞاؾد

ُ
 بالِىنا٫ِ  ِوؿائ

بُعيِّ 
َ
حَر  الِىنا٫َ  الُ

َ
بُعيِّ  ٚ

َّ
 (.26: 1 عومت) .الُ

 السُُئت" طاث ٞهي هٟؿه، الجيـ مً ازىحن بحن ظيؿُت مماعؾت ول٩ىنها

ِٟجٗت
ُ
مىعة، ؾضوم في لٍى ل٣ىم ٧اهذ التي" اإلا  اإلا٣ضؽ ال٨خاب ُٞسبرها ٖو

 :ًلي ٦ما بهظا

ال ٞجاءَ 
َ
ىَض  ؾضومَ  بلى ٧اِن اإلا غوِب  ِٖ

ُ
  و٧اَن  الٛ

َ
ٍى

ُ
 اإلاضًىِت، ِبباِب  ظالًؿا ل

ما
َّ
ضَي، ًا: "و٢ا٫َ  ألاعِى  بلى ِبىظِهِه  وسجَض  ِلل٣اِئِهما ٢امَ  عآُهما ٞل ُّ  مُال ؾ

ما َبِِذ  بلى
ُ
ِؿال وبِخا ٖبِض٦

ْ
ٚ

َ
ما، وا

ُ
٨

َ
باِح  وفي ؤعظل ؿخإِهٟاِن  با٦ًغا الهَّ

َ
 ح

ما
ُ
َغ٦

َ
اَخِت  في بل ال،: "٣ٞاال". َؾٟ بُِذ  الؿَّ

َ
َر ". ه

َ
حِهما ٞإل

َ
 ماال ختى ٦شحًرا ٖل

ِمَل  َبَِخه، وَصزال بلُِه  َٗ   لُهما ٞ
ً
بَل . ٞإ٦ال ُٞحًرا وزبَز  ولُمت

َ
 ًىاما ؤْن  و٢

ا، ؾضومَ  ِعظا٫ُ  ظاءَ  ًٗ ا ظمُ اهً بَّ
ُ

ُىزا، ق
ُ

ًْ  بالَبِِذ  وؤخاَىا وق ّلِ  ِم
ُ
٧ 

ا ٞىاصوا ظهٍت،
ً
َى

ُ
ًَ : "لهُ  و٢الىا ل ظاِن ال الغَّظالِن  ؤً

َّ
؟ َبَِخَ٪  َصزال ل

َ
ُلت

َّ
 الل

ُهما ختى بلُىا ؤزِغظُهما َٗ ًاظ
ُ
  بلحِهم ٞسغط". ه

َ
ٍى

ُ
 وعاَءه الباَب  وؤٚل٤َ  ل

لىا ال: "و٢ا٫َ  َٗ خا ما ِبيخاِن  لي. بزىحي ًا ُؾىًءا جٟ َٗ ، ياظ
ً
زِغظهما َعظال

ُ
 ؤ

م
ُ
لىا بل٨ُ َٗ ٞ

َ
م ًدلى ما بهما ٞا

ُ
ا. ل٨  ا،قِئً  بهما جٟٗلىا ٞال الغَّظالِن  وؤمَّ

هما هُ  ٣ٞالىا". ِيُاٞتي في ألنَّ
َ
ْض : "ل ِٗ بَخ

َ
ًْ  ا ها ظئَذ ! ُهىا ِم ُب  ؤي   ِلُخ٣ُمَ  الٍٛغ

ىا
َ
َم  َبُي

َّ
ُل  آلاَن . ُٞىا وجخد٨ َٗ   ِبَ٪  هٟ

َ
ُل  ِمّما ؤؾىؤ َٗ ا وصٞٗىا". ِبِهما هٟ

ً
َى

ُ
 ل

مىا الىعاِء  بلى ٨ِؿُغوه الباِب  بلى وج٣ضَّ َُ با ؤًضَيهما الغَّظالِن  َٞمَض . ِل
َ
 وظظ

 
ً
َى

ُ
ا. الباَب  وؤٚل٣ا الَبِِذ  بلى ال ًَ  الّغِظا٫ُ  وؤمَّ  الَبِِذ  باِب  ٖلى الظً

َمى، الغَّظالِن  ًٞغَبُهُم  َٗ ًْ  بال ًْ  ٞعجُؼوا ٦بحِرِهم، بلى نٛحِرِهم ِم  ؤْن  َٖ

جضوا ٍٍ  الغَّظالِن  و٢ا٫َ . الباَب  ًَ ى
ُ
ًْ : "لل ا لَ٪  َم ًً  لَ٪  ٧اَن  بْن  ُهىا؟ ؤً

. ِمجها ٞإزِغظُهم اإلاضًىِت، هِظهِ  في غوَن آز وؤ٢غباءُ  وَبىاث   وَبىىَن  ؤنهاع  

ه، اإلا٩اُن  ٞهظا
ُ
٩ىي  ألنَّ  َؾُجهِل٨ ذ ؤهلِه  ٖلى الكَّ

َ
َ٘  بلٛ ىا الّغّبِ  َمؿام

َ
 ٞإعؾل

ُهم
َ
  ٞسغط". ِلُجهِل٨

َ
ٍى

ُ
ُِه  الساَبحِن  ِلههَغٍِه  و٢ا٫َ  ل

َ
ىَما: "ِبىد

ُ
زُغظا ٢

َ
ًْ  ا  ِم

  َؾُحهِلُ٪  الّغَب  ألنَّ  ُهىا،
َ
ًْ  ٩ٞاَن ". اإلاضًىت َم

َ
مَؼُح  ٦ غِ  في ًَ

َ
ا. ِنهَغٍِه  هٓ  ٞلمَّ

 َ٘
َ
جُغ  َل َٟ ا ٌؿخعجالِن  اإلاال٧اِن  ٧اَن  ال

ً
َى

ُ
٣ىالِن  ل ْم : "لهُ  ٍو

ُ
َ٪  زِظ  ٢

َ
مغؤج

َ
 ا
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 ٪َُ
َ
بىد

َ
  ُهىا، اإلاىظىَصجحِن  وا

َ
ىا ِلئال

ُ
٩

َ
َ٘  َتهل ٣اًبا اإلاضًىِت  م ا". لها ِٖ  جباَإ ٞلمَّ

 
َ
ىٍ

ُ
مغؤجِه  وبُِض  بُضهِ  الغَّظالِن  ؤمَؿَ٪  ل

َ
ُ ا

َ
بىد

َ
ُِه، الّغّبِ  لك٣ِٟت  ِه،وا

َ
 ٖل

ًَ  وؤزَغظاهُ  سغظاِهِه  ُهما وَبَِىما. ُهىا٥َ  وجغ٧اهُ  اإلاضًىِت  ِم ًُ  ًَ  ٢ا٫َ  اإلاضًىِت  ِم

ه
َ
ج: "ؤخُضُهما ل

ْ
ه
ُ
ِؿَ٪  ؤ ْٟ ْذ  ال. بى ِٟ لَخ

َ
  وال وعاِثَ٪  بلى ج

ْ
٠٣ِ

َ
ْهِل  في ج ِه، الؿَّ ِ

ّ
ل
ُ
٧ 

هُغْب 
َ
  الجبِل  بلى وا

َ
  ٣ٞا٫َ " َتهِلَ٪  ِلئال

 
ٍى

ُ
ضي ًا ال: "ل ُّ ُذ . ؾ

ْ
 ِعيا٥َ  ِهل

جي
َ
مْغج  الجبِل، بلى ؤهُغَب  ؤْن  ؤ٢ِضُع  ال ول٨جي. خُاحي ٞإه٣ظَث  بغخمِخَ٪  ٚو

ما جي ُٞغبَّ
َ
ِخ٣

َ
ىءُ  ل ا. ٞإمىُث  الؿ    ِجلَ٪  ؤمَّ

ُ
  ٞهيَ  اإلاضًىت

 
بت ، ٢ٍغ

 
جي ونٛحرة ْٖ  َٞض

ِغها ٞإهجَى  بلحها، ؤهغُب 
َ
هُ  ٣ٞا٫َ ". بدُاحي لِهٛ

َ
َغ  لً لَ٪  ب٦غاًما: "ل صّمِ

ُ
 ؤ

 ا
َ
٦ْغَث  التي إلاضًىت

َ
ْٕ . ط ي ُهىا٥َ، بلى بالهَغِب  ؤؾِغ ِ

ّ
َل  لً ألو َٗ  ختى قًِئا ؤٞ

ِهَل 
َ
ُِذ  ولظِلَ٪ ". بلحها ج   ُؾّمِ

ُ
َغ  اإلاضًىت ا. ُنٚى ـُ  ؤقغ٢ِذ  ٞلمَّ م

َّ
 ٖلى الك

  وَصزَل  ألاعِى 
َ
ىٍ

ُ
  ل

َ
  ؾضومَ  ٖلى الّغب   ؤمَُغ . ُنىَٚغ  مضًىت

َ
مىعة َٖ  و

ًخا ًَ  وهاًعا ٦ِبًر ماِء، ِم َغهاَٞض  الؿَّ َ٘  مَّ ِ٘  الىاصي م اِن  وظمُ
َّ
ُضِن  ُؾ٩

ُ
 وهباِث  اإلا

خٟخِذ . ألاعِى 
ْ
ل
َ
  وا

ُ
ٍٍ  امغؤة ى

ُ
مىصَ  ٞهاعث الىعاِء  بلى ل َغ . ِملِر  َٖ

َّ
 ببغاهُُم  وب٨

  الظي اإلا٩اِن  بلى الِٛض  في
َ

، ؤمامَ  ُِٞه  و٠٢ َ٘  الّغّبِ
َّ
 ؾضومَ  ظهِت  بلى وجُل

 
َ
مىعة َٖ ِه، والىاصي و ِ

ّ
ل
ُ
ا. ألاجىِن  ٦ُضزاِن  اناًٖض  ألاعِى  ُصزاَن  ٞغؤي ٧

َّ
 وإلا

  ٧اَن  التي الىاصي ُمُضَن  هللاُ  ؤهلَ٪ 
َ

ٍى
ُ
٣ُُم  ل َغ  بها، ًُ

َّ
٦

َ
 ٞإزغط ببغاهَُم، جظ

ا
ً
َى

ُ
ًْ  ل ِِ  ِم ماعِ  وَؾ ً. )الضَّ  (.29-1: 19 ج٩ٍى

حن ؾٟغ وفي ىاٍ ظمإ هللا ٌؿمي اإلا٣ضؽ ال٨خاب مً الالٍو
ّ
 ِعظـ، بإهه الل

 :٣ُٞى٫ 

 
َ
ْ٘  َوال اِظ ًَ ُ

  ج
ً
غا

َ
٦

َ
ًَ  ط  ُم

َ
ت َٗ ةٍ  اَظ

َ
هُ . ِاْمَغؤ ـ   ِبهَّ حن. ) ِعْظ  (.22: 18 الٍو

حن ؾٟغ في وه٣غؤ  :13: 20 الالٍو

ا
َ
َ٘  َوِبط َج

َ
َ٘  َعُظل   اْيُ غٍ  َم

َ
٦

َ
َٕ  ط َجا ُِ ةٍ  اْي

َ
ْض  اْمَغؤ َ٣

َ
ٞ  

َ
ال َٗ َ

ُهَما ٞ
َ
  ٦ِال

ً
. ِعْظؿا

ُهَما ِن  ِبنَّ
َ
٣َْخال ْحِهَما َصُمُهَما. ًُ

َ
ل َٖ. 
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مالخ هظا قإن مً ٣ًللىن  الظًً وؤما ٤ ًٖ الخدظًغاث وهظه دٍغ  ٍَغ

 ،"الىٗمت جدذ بل الىامىؽ جدذ وٗض لم" آلان بإهىا: لؤلمغ جٟؿحرهم

 نلت لهم مً) اإلاداعم ه٩اح ًخجاهلىا لم إلااطا بطن لىا ٌكغخىا ٞلىضٖهم

 ؤو ،(الخُىاهاث م٘ الجيسخي الاجها٫) البهُمُت ؤو الؼوى، ؤو ،(عخم ٢غابت

 بصاهتها جمذ ٣ٞض البهُمُت ؤما(. ُت٦طخ ؤي) ٢غبان ٦ظبُدت البكغ ج٣ضًم

 :ًلي ٦ما اإلا٣ضؽ ال٨خاب في

 
َ
ْل  َوال َٗ ْج

َ
َ٘  ج َ٪  َبِهَُمٍت  َم َٗ ـَ  َمْطَج َىجَّ

َ
َخد

َ
 . ِبَها ٞ

َ
٠ِ٣ِ  َوال

َ
  ج

 
ة
َ
َمامَ  اْمَغؤ

َ
 َبِهَُمٍت  ؤ

هُ . ِلِجَزاِئَها   ِبهَّ
 
ت

َ
اِخك

َ
حن. )ٞ  (.23: 18 الٍو

 ٨ُٞخب. الجيسخي الكظوط مماعؾت ؤًًا ًضًً( ؤلاهجُل ؤي) الجضًض والٗهض

 :٣ُٞى٫  28-26: 1 عومت ؤهل الى عؾالخه في الغؾى٫  بىلـ ال٣ضٌـ

َمُهُم  وِلهظا
َ
َهىاِث  بلى هللاُ  ؤؾل ِت، الكَّ

َ
هِئ ْذ  الضَّ

َ
ْبَضل

َ
ُهم ٞاؾد

ُ
 بالِىنا٫ِ  ِوؿائ

بُعيِّ 
َ
حَر  الِىنا٫َ  الُ

َ
ٚ ، بُعّيِ

َّ
بُعيَّ  الِىنا٫َ  الّغِظا٫ُ  جَغ٥َ  و٦ظِلَ٪  الُ

َّ
 الُ

 ِ
ّ
ُهم والَتَهَب  ؿاِء ِللي ًُ   َبٗ

ً
هَىة

َ
ٌٍ  ق َل . ِلَبٗ َٗ ْدكاءَ  الّغِظا٫ُ  ٞو  ِبالّغِظا٫ِ  الَٟ

ِؿِهِم  في وهالىا ُٟ الِلِهم الٗاِص٫َ  الَجؼاءَ  ؤه ًَ ُهم. ِل ًىا وألنَّ
َ
ٓىا ؤْن  َعٞ ِٟ دَخ

ًَ 

ِت 
َ
َمُهُم  ، هللاِ  ِبَمِٗغٞ

َ
٣ىِلِهم ٞؿاِص  بلى هللاُ  ؤؾل ٣ىُصُهم ُٖ ّلِ  بلى ًَ

ُ
َمٍل  ٧ َٖ 

 ًٍ  .قاِث

 بىلـ ال٣ضٌـ ٣ًى٫  ،10-9: 6 ٧ىعهشىؽ ؤهل الى ألاولى عؾالخه وفي

 :ؤًًا الغؾى٫ 

ِٗغٞىَن  ؤَما
َ
اإلِاحَن  ؤنَّ  ح

َّ
ِغزىَن  ال الٓ سَضٖىا ال هللِا؟ َمل٩ىَث  ًَ

َ
م، ج

ُ
َؿ٨ ُٟ  ٞال ؤه

 
ُ
هاة ّباصُ  وال الؼ  بَخلىَن  وال الٟاِؾ٣ىَن  وال ألاوزاِن  ُٖ

ُ
ظوِط  اإلا  وال الِجيسخيِّ  بالك 

ّجاُع  وال ٢ىَن الّؿاعِ  ُٟ حروَن  وال ال
ّ
٨ ّخامىَن  وال الّؿِ ِغزىَن  الّؿاِلبىَن  وال الكَّ ًَ 

 .هللاِ  َمل٩ىَث 

٣ىلىن  ال٨خابُت آلاًاث هظه جٟؿحر ٌُٗضون  الىاؽ مً وال٨شحر  مجغص ؤنها ٍو

خهاب بصاهت  وبصاهت ،(المغؤة امغؤة ؤو لغظل عظل اٚخهاب ؤي) اإلاشلي الٚا
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 لغظل" الُبُعي ٚحر" اإلاشلي الؿلى٥ ؤو كهىةال وبصاهت الجيؿُت، ؤلاباخُت

ت امغؤة ؤو ٚحري  مىن . ٚحًر ٖؼ  الؿلى٥ هى اإلا٣ضؽ ال٨خاب ًضًىه ما ؤن ٍو

 واضخا ألامغ ؤلِـ ل٨ً،. ٚحري  ؤو مشلي ظيـ ٧ان ؾىاء ٣ِٞ،" الٓالم"

 بالخ٣ُ٣ت ٌكحر بإهه" الظ٧ىع  مًاظٗت" ًٖ بىلـ الغؾى٫  ًخدضر ٖىضما

 ْلم ٧ان ٞلى طاجه؟ بدض الجيسخي الكظوط ببهٌؿ الظي( ألاطي) الٓلم بلى

غ، هى وخضه الجيسخي الكظوط  ط٦غه الظي الٓلم ب٣ُت ًٖ بطن ٞماطا الكٍغ

 ألاوزان، ٖباص الؼهاة،: هٟؿها ال٣ٟغة في الغؾى٫  بىلـ ال٣ضٌـ

 .بلخ...الٟاؾ٣ىن 

 ؤهل بلى عؾالخه في بىلـ ال٣ضٌـ ٦الم مً ؤوضر ٩ًىن  ؤن ٖؿاه وما

 صهِئت، قهىة" بإهه( والسخا١ اللىاٍ ؤي) اإلاشلي جيـال ٌؿمي خُىما عومت

جىع  ٠ًُ" ٞو دكاء بهاهت" بإهه ٍو  بكإن ال٣اَ٘ ٦المه ًٖ ماطا زم ؟"ٞو

 ؟"الٟؿاص" بلى هٟؿه ؤلاوؿان حؿلُم

َمُهُم  لظِلَ٪ 
َ
َهىاِث  هللاُ  ؤؾل

َ
لىِبِهم ِبك

ُ
جىعِ  بلى ٢ ُٟ . ؤظؿاَصُهم ِبه ُيهُىىَن  ال

ظوا
َ
س َل  اجَّ َِ   البا

ً
هيِّ  الخ٤ِّ  ًَ مِ  َبَضال

َ
َبضوا ؤلال َٖ سلى١َ  و

َ
َضمىهُ  اإلا

َ
ًْ  وز  ُصوِن  ِم

باَع٥َ  الساِل٤ِ،
َ
َمُهُم  وِلهظا. آمحن ألابِض  بلى ج

َ
َهىاِث  بلى هللاُ  ؤؾل ِت، الكَّ

َ
هِئ  الضَّ

ْذ 
َ
ْبَضل

َ
ُهم ٞاؾد

ُ
بُعيِّ  بالِىنا٫ِ  ِوؿائ

َ
حَر  الِىنا٫َ  الُ

َ
ٚ ، بُعّيِ

َّ
 و٦ظِلَ٪  الُ

بُعيَّ ا الِىنا٫َ  الّغِظا٫ُ  جَغ٥َ 
َّ
ؿاِء  لُ ِ

ّ
ُهم والَتَهَب  ِللي ًُ   َبٗ

ً
هَىة

َ
ٌٍ  ق . ِلَبٗ

َل  َٗ ْدكاءَ  الّغِظا٫ُ  ٞو َٟ ِؿِهِم  في وهالىا ِبالّغِظا٫ِ  ال ُٟ  الٗاِص٫َ  الَجؼاءَ  ؤه

الِلِهم ًَ ُهم. ِل ًىا وألنَّ
َ
ٓىا ؤْن  َعٞ ِٟ دَخ

ِت  ًَ
َ
َمُهُم  ، هللاِ  ِبَمِٗغٞ

َ
 بلى هللاُ  ؤؾل

٣ىِلِهم ٞؿاِص  ٣ىُصُهم ُٖ   بلى ًَ
ُ
َمٍل  ّلِ ٧ َٖ  ًٍ  (.28-24: 1 عومت. )قاِث

 هللا مكِئت صاثما حكىه ألنها صاثما، صوؿت الجيسخي الكظوط مماعؾاث بن

 ؤن ًم٨ً ال بؿاَت وب٩ل اإلاماعؾاث وهظه. والسل٤ ؤلاهجاب ًسو ُٞما

ال١ ٖلى اإلا٣ضؽ ال٨خاب في ؾىضا لها ججض ىُب٤. ؤلَا  ٖلى ختى هظا ٍو

ت" بٗال٢ت ههٌؿمى  ما يمً ججغي  التي اإلاماعؾاث ُّ  ألهه. الخُاة مضًضة" ُخب

ت) الؼوى ٖال٢اث ختى  ٖال٢ت بإنها ٦ظل٪ بلحها الىاؽ ًىٓغ ٢ض التي( الٛحًر

ت ُّ لت ج٩ىن  و٢ض ُخب  .خ٤ّ  ٖلى ًجٗلها ال هظا ؤن بال ألامض، ٍَى
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 ًهِب الظي الٓلم ًدك٩ىن  الىاؽ وؿم٘ ؤن الُىم الكاج٘ ومً

 طهب ختى ؤو اإلاشلُت مُىلهم طهب لهمجدّم  الاتهام ؤناب٘ ألن اإلاشلُحن الىاؽ

ٗت مجغص هظا ل٨ً. ألهٟؿهم هم ًسخاعوه لم عبما الظي الخُاة ؤؾلىب  طَع

 مؿاولحن ٚحر ؤو مؿاولحن ٧اهىا ؾىاء الجيؿُت اإلاشلُت ٞإصخاب. للسُُئت

ت نلت له لِـ ٞظل٪ الجيؿُت، مُىلهم ًٖ َُّ  ؾلى٦هم ُبُالن ؤو بإخ٣ِّ

غ شخيء، الؿلى٥ جٟؿحر نأل . الجيسخي للكظوط ومماعؾتهم  الؿلى٥ وجبًر

 29.جماما مسخل٠ شخيء

 

ػاضجظديػاإلزواءػرضىػاضتعضبػغطصن
 ظورهػأوػأصضهػصانػطؼطا

 خا٫ هى هظا ل٨ً قضًضة، الجيسخي للكظوط الجيؿُت الضواٞ٘ ج٩ىن  ٢ض

ا٫ مىا واخض ٧ل ألن. الىاؽ ظمُ٘ لضي الجيؿُت الضواٞ٘ ُّ  الى" بالُبُٗت" َم

 بإهه ؤًًا ؤلاًمان ٖلُىا لىظب باهلل، آمىا لى ل٨ً. هٞٗل ًيبػي ال ما ٞٗل

 ٖلُىا ًخٗحن ٢ض نغاٖاث ؤًت ٖلى للخٛلب الىٗمت بُٖاثىا ٖلى ٢اصع

٠ِٗ  في. ِوَٗمتي ج٨َُٟ٪ " ٌؿٕى الغب ٢ا٫ مشلما جدملها،  ً َٓهُغ  ال ما٫ُ  ًَ
َ
٦ 

ضَعحي
ُ
 :الغؾى٫  بىلـ ال٣ضٌـ بلى" ٢

٠ِٗ  في. ِوَٗمتي ج٨َُٟ٪ : "لي ٣ٞا٫َ   ً َٓهُغ  ال ما٫ُ  ًَ
َ
ضَعحي ٦

ُ
ا، ٞإها،". ٢

ً
 بط

ا ؤَٞخِسُغ  ًُ ٟٗي ُمبَخِهًجا عاِي ًُ جي خّتى ِب
َ
ل ِ
ّ
ل
َ
ٓ

ُ
  ج

ُ
ة ىَّ

ُ
ؿُِذ  ٢

َ
 ٞإها ولظِلَ٪ . اإلا

ى ًَ  ؤخَخِمُل  ِبما ؤعضخَ ٠ِٗ  ِم  ً ِت  ال
َ
٤ُِ  وؤلاهاه ِ

ًّ هاِص  وال ُِ ِت  والاي َّ٣
َ

ك
َ
 في واإلا

ؿُِذ، َؾبُِل 
َ
ي اإلا ِ

ّ
ىَضما ألو ا ؤ٧ىُن  ِٖ ًٟ   ؤ٧ىُن  َيُٗ

ً
ا ٍّ : 12 ٧ىعهشىؽ 2. )٢ِى

9-10.) 

م ؤهه صاثما هخظ٦غ ؤن ًجب اإلاشلُت، الجيؿُت يض ظهغا الخ٩لم وفي  مً بالٚغ

 ؤبضا ٌُُٗىا ال ؤهه بال اإلاشلُت، الجيؿُت ؾلى٥ ًضًً اإلا٣ضؽ ال٨خاب ؤن

 الخٛاضخي ًم٨ىىا ال ٦مؿُدُحن، وهدً. ٞحها اإلاخىعَحن الىاؽ إلصاهت عزهت

 ظضا الؿهل ٞمً. الؿبب ٧ان مهما بوؿان ألي ُتألاؾاؾ الخ٣ى١  به٩اع ًٖ

 ًٖ ل٣ُىله ال٨شحر لضًه اإلا٣ضؽ ال٨خاب ؤن هيسخى ؤن البكغ هدً ٖلُىا
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اء زُاًا  مما ؤ٦ثر الصسصخي باالظتهاص والخباهي والسسِ والجك٘ ال٨بًر

 بغامج بم٣اومت صاثما ؾى٣ىم طل٪، م٘ ل٨ً. الجيسخي الكظوط ًٖ لضًه

٠ بٖاصة ًداولىن  الظًً  -" بضًل خُاحي ههج" وظٗله الجيسخي الكظوط حٍٗغ

ًّ  صٖم في جازغ ألنها زهىنا   - اإلاشلي الؼواط إلباخت ظضًضة ٢ىاهحن ؾ

 الىاؽ ٢بى٫  ٖلى الضًيُت الجماٖاث بظباع بلى الغامُت الجهىص بلى باإلياٞت

 ٣٦ؿاوؾت ختى بل ظماٖاتهم في ٦إًٖاء الجيسخي الكظوط ًماعؾىن  الظًً

 :وؤؾا٢ٟت

 ًِ م ؤ٦خُب  آلاَن  ل٨
ُ
٨ُ

َ
ساِلُىا ال ؤْن  بل

ُ
ًْ  ج ضعى َم ا ًُ

ً
 ٞاِظغ   ؤو ػاٍن  وهَى  ؤز

ام   ؤو ؤوزاٍن  ٖاِبُض  ؤو حر   ؤو قخَّ
ّ
ُظِل  هظا ِٞمشُل . َؾّغا١   ؤو ِؾ٨ جِلؿىا ال الغَّ

َ
 ج

هُ  َٗ ٗاِم  م
َّ
 (.11: 5 ٧ىعهشىؽ 1. )ِللُ

خباع بىٓغ هإزظ ؤن ؤًًا هىا اإلاهم مً " الخىظه" ؤو اإلاُى٫  بحن الٟغ١  الٖا

 ظهت مً ٞٗا٫ خُاحي ٦ىهج الجيؿُت اإلاشلُت اإلاماعؾت وبحن ظهت مً اإلاشلي

 بل اظخماُٖت بِئت ؤو هٟؿُت مازغاث بؿبب اإلاشلُت اإلاُى٫  جيكإ ٣ٞض. ؤزغي 

 وعاسي، ظُجي وجغ٦ُب ج٩ىًٍ( الٗلماء بٌٗ عؤي بدؿب) ؾببه ٩ًىن  عبما

 سوالص ازخُاع مً هى ٞٗا٫ خُاحي ٦ىهج الجيسخي الكظوط اجساط ل٨ً

 ال ججٗلىا التي هي الجُىاث ؤو ألاؾغة ؤو الخ٣الُض بإن الجضا٫ ؤما. هٟؿه

ً خُلت وال لىا خى٫  اظٍؼ  ؤو السُُئت ظاهب في ه٩ىن  ؤن ازخُاع ًٖ ٖو

ت إلاٟهىم به٩اع مٗىاه ٞهظا يضها،  .ؤلاعاصة خٍغ

 ٧اهذ لى ختى ظظوعها بخٗم٤ جخمحز زانت خالت هى الجيسخي والكظوط

ؿخد٤ ،"جىظه" ىنها ًالظً َو  ٖلُىا ًيبػي لظل٪. واإلاؿاٖضة الك٣ٟت ًهاٖع

 الجيسخي بالكظوط اإلابخلى( اإلاغؤة ؤو) الغظل ل٣بى٫  مؿخٗضًً صاثما ه٩ىن  ؤن

 الظي الىيىح ب٩امل ول٨ً وبمدبت، بهبر - مٗه ه٠٣ وؤن ٦ىاجؿىا في

ٌ ت م٘ الدؿاهل ًٞغ الوة. السُُئت اعج٩اب اؾخمغاٍع  ًيبػي طل٪، ٖلى ٖو

 هللا بسُت اإلامازل الجيـ هدى بالجاطبُت اإلابخلحن ئ٪ؤول جظ٦حر ٖلُىا

 ٧املت امغؤة وال ٧امل عظل ال ؤن عئٍت ٖلى ومؿاٖضتهم للسل٣ُت، ألانلُت

 .آلازغ بضون  خ٣ا
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ً اإلاكىعة بٗمل ٢مذ ل٣ض ىا ٢ض ممً ل٨شحًر  الكظوط بٚىاء م٘ ناٖع

 ل٨جي مىه، مُئىؾا الصسو مى٠٢ ًبضو ٧ان ألاخُان بٌٗ ٟٞي. الجيسخي

 ٞةهه اللىاٍ، خُاة ههج في َىٍلت إلاضة جغسسىا الظًً ختى ؤهه ثقهض

 السُُئت م٘ ًهإع الظي اإلاشلي الصسو و٢٘ وؾىاء. مؿاٖضتهم باإلم٩ان

 الخجإ لى: ؤهه وهى ًخّٛحر ال واخض ؤ٦ُض ؤمغ ٞهىا٥ ٣ً٘ لم ؤو الخجغبت ٞش في

 طاب ؤما والخدّغع؛ الٗىن  ٖلى لخهل ٨ٞغه ٧ل مً ٌؿٕى الغب الى الصسو

ه ٞؿىٝ ٢لبه، ؤٖما١ في مى٣ؿما ٧ان
ّ
 م٣اومت في الجهىص ؤشج٘ ختى حكل

ضه الخجغبت، ُّ  ؤن لىا جبّحن الكهىاهُت الىٓغة ختى ؤهه بل. عوخُا وج٣

٣ى٫  - السُُئت ًٖ ؤلا٢إل ٖلى ؤ٦ُضا ٖؼما ٖاػما لِـ الصسو  ٌؿٕى ٍو

ٗض الىٓغة هظه مشل ؤن
ُ
لُه،. ال٣لب في ػوى ح  صاثم جدّغع  ٖلى هدهل ٞال ٖو

 .٢اَ٘ جهمُم بٗض بال

 باالهدغاٝ اإلاش٣لحن ٚحر الىاؽ ًداو٫  ؤن ظضا اإلاهم ٞمً لظل٪

ما ًبضوا ؤن الجيسخي . بها اإلاش٣لحن ألولئ٪ ال٨بحرة الغوخُت للخاظت ٦بحرا جٟه 

البا ت الجيؿُت قهىتهم جيكإ ما ٚو  ٖال٢ت الى قضًض اقدُا١ ًٖ اإلاىدٞغ

ً م٘ ناص٢ت مدبت  ًغوا لم الجيسخي الكظوط ؤصخاب مً ٦شحر ألن. آلازٍغ

بت مدبت ؤًت خُاتهم في ٢ِ حر ُمَغّخِ  ط٦غ) ظيؿهم مً هاؽ مً مكغوَت ٚو

 بةزاعة ٦ُٟل ٞغاٙ ًىظض" آباء بال" التي البُىث وفي بالصها ٟٞي(. ؤهثى ؤو

 خًاعجىا، ٟٞي وٗلم، و٦ما. ألاوالص لضي الجيسخي الاهدغاٝ مكاٖغ

ت بت اإلاىاٞؿت بٗىامل اإلاضٖٞى  بٌٗ ٌكٗغ ؤن ؤؾهل ٞما الهُمىت، يف والٚغ

 الاهدغاٝ الى لظل٪ هدُجت ًلخجئىن  و٢ض ومىبىطون؛ مترو٧ىن  بإنهم الىاؽ

 .الجيسخي

ذ ل٣ض  الى اهًمامهما مىظ Ann آن وػوظخه Howard هاوعص ٖٞغ

ب لم ل٨جي الؼمان، مً ٣ٖضًً ٢بل ٦ىِؿدىا  هاوعص نغإ ٖم٤ اؾخٖى

 في ؾِئت مٗاملت ٖمه ٖامله ٣ٞض. ألازحرة اإلاضة في بال ٧امال اؾدُٗابا

 الُالب ؤ٢غاهه مىه وسسغ بٗمله، اإلاهىوؽ ؤبُه مً ؤلاهما٫ ول٣ي َٟىلخه،

ايُت، ال٣ابلُت الٞخ٣اعه ٕغ وهى ًدـ ؤن الى ؤصي الظي ألامغ الٍغ  بٗضم ًتٖر

ًْ  وظىص  مالثمخه وبٗضم قاط بإهه وبخؿاؽ هٟسخي ي٤ُ واٖتراه ًٟهمه َم



  َالزَاجيل خنجل حتى مو ذكسٍ؟                       اجلهص َاهلل-الشرَذ اجلهشْ

168 

ً الغظا٫ ؤو ؤبُه اهدباه ًجظب ؤن ىجمج و٦م. ُٞه هى الظي للم٩ان  ؤو آلازٍغ

 اإلاغاه٣ت، مغخلت مىخه٠ وفي الى٢ذ، وبمغوع اهه، ٚحر. ٖمغه مً ألاوالص

م. ٞٗلي بك٩ل الجيسخي الاهدغاٝ ًماعؽ ؤزظ  ًلىم ال هاوعص ؤن مً وبالٚغ

ت بالسُاعاث ًخٗل٤ ُٞما ؤهله جغبُت  بال الخ٣ا، خُاجه في نىٗها التي اإلاىدٞغ

 ألاوالص ٌكب ٖىضما ًدضر ٢ض إلاا ؤم و٧ل ؤب ٧ل جدظع ؤن بًج ٢هخه ؤن

 .ؤوالصها جغعى ؤؾغة ٢ِبل مً بالضٖم الخمخ٘ صون 

ت قهاصة جدمل ٞهي. جدظًغ مجغص مً ؤ٦ثر هاوعص ٢هت ل٨ً  ًٖ ٢ٍى

ً وجبضًضه؛ الٓالم ٢هغ في اإلاؿُذ ٢ىة ظبروث ً الخىبت؛ ؤهمُت ٖو  ٢ضعة ٖو

ً الكاُٞت؛ الٟٛغان  ٨ًخب. ازخباعه مىا واخض ل٩ل ٨ًًم الظي الٟغح ٖو

 :٣ُٞى٫  هاوعص

ً الٟخُان م٘ ؤٖبض ؤزظث ٖكغ ؾخت ٖمغي  ٧ان ٖىضما  ولم. آلازٍغ

ل و٢ذ ًمٌ . ٖليّ " ججاعبهم ًجغوا" ؤن ال٨باع للغظا٫ ؾمدذ ختى ٍَى

 وعائها جسل٠ ٧اهذ ل٨جها ٦شحرا، جشحروي الجيؿُت اإلاماعؾاث هظه و٧اهذ

 ؤمّغ  ٦ىذ ما ب٩ل ؤخض مهاعخت ٖلى ٢اصعا ؤ٦ً ولم. ٦بحر بظهب قٗىع 

 بن وؾإلجي مباقغة واظنهي ٖىضما ؤبي ٖلى مغة ٦ظبذ ختى ؤهجي بل. به

 .اإلاكاٖغ هظه مشل لضي ٧ان

ىض ً، الخاصًت ؾً الى ونىلي ٖو  الىا٢٘ في ٞٗلذ ٢ض ٦ىذ والٗكٍغ

 ٧اهذ. شخيء ؤي ٌكبٗجي لم ل٨ً. اإلام٨ىت اإلاشلي الجيـ ؤٞٗا٫ ٧ل

٣ُمت؛ ٚتٞاع  الغظا٫ م٘ ل٣اءاحي  الهىع  مكاهضة ؤًٞل ٨ٞىذ ٖو

 م٘ ؤجىاظه ؤن مُل٣ا ؤخاو٫  ولم. يلىٟسخ زانت هؼواث وؤزل٤ الضاٖغة

". حُٛحره ًم٨ىجي ال" شخيء بإهه طل٪ مبرعا الغظا٫، هدى اهجظابي مؿإلت

ىضما باء ألخض َبُت مغاظٗت ج٩ال٠ُ الهخي الخإمحن صٞ٘ ٖو  ألَا

 شخيء ؤي ٦ظل٪ له ؤط٦غ لم الٗمل، في ؤلاظهاص بٌٗ بؿبب الىٟؿُحن

 شسو؛ ؤي م٘ الخدضر مً ٞاثضة ال بإهه: م٣خىٗا ٨ٞىذ. شسصخي

 .خا٫ ؤًت ٖلى ؾلى٧ي ؤّٚحر ؤن ًم٨ىجي ال بهه زم ؤخض، ًٟهمجي ال ٞؿىٝ

 ما و٢بلذ آن ػوظتي ؤخبخجي و٢ض. ظاَمٗتها امغؤة ؤو٫  مً وجؼوظذ

خه  مً ؤجم٨ً لم ل٨ً. الصسهُت مكاٖغها ًٖ جدضزىا ل٣ض. ٖجي ٖٞغ
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 اؾخجمإ بٗض وبال ػواظىا مً ؾيخحن مطخي بٗض بال لها بؿّغي  ؤبىح ؤن

ْذ  َبٗا. اإلاىيٕى لهظا شجاٖتي ٧ل
َ
ِهل

ُ
. الضهكت ٍٞغ مً آن ػوظتي ط

ً َٟىلتي ًٖ وؤزبرتها م٣ٗى٫؟ هظا هل  التي والكهىاث ألا٩ٞاع ٖو

ض ؤهجي لها وؤوضخذ. بدملها يمحري  ؤز٣لذ  هظه مً الخسلو ؤٍع

 طل٪ م٘ ل٨ً. ؤحّٛحر ؤن في ؤمل لها وبضا ال٨الم هظا ٢بلذ و٢ض ألاقُاء،

ً عظا٫ م٘ مخٟغ٢ت ل٣اءاث في ؾ٣ُُذ   ؤما مخٗضصة، ؤو٢اث في آزٍغ

 .صاثما لي حٟٛغ ٩ٞاهذ ػوظتي

 الجيسخي باالهدغاٝ اإلاهابحن مً ٦شحرا عؤًذ الى٢ذ طل٪ في

تهم" مً ًسغظىن   وألانض٢اء لؤلؾغة خُاتهم ؤؾلىب ًٖ ل٨ُكٟىا" ْؾغٍّ

داول  ألوي هظا، مً مٟؼوٖا ٨ٞىذ ؤها ؤما. ال٣بى٫  ٖلى الخهى٫  ىن ٍو

ب لم ؤهجي والىا٢٘. ٢بىال ؤظض لً ؤهجي مخإ٦ضا ٦ىذ  مً ال٣بى٫  في ؤٚع

ض ٦ىذ بل ٢لبي؛ نمُم  خ٨ُذ ؤزحرا. مك٩لتي ٖلى للخٛلب مٗىهت ؤٍع

 ال٣ىة اؾخلهام ٖلى ؾاٖضوي و٢ض. ُٞه وز٣ذ ٖلماوي ل٣ؿِـ ٢هتي

مت لً والٍٗؼ  مً نٛحرة ظماٖت ؤمام اإلاشلي الجيـ يض ٟيمى٢ ًٖ أٖل

ها ٦ىذ الىاؽ ب ؤهجي وؤقٗغ ؤٖٞغ  الجماٖت هظه ُنِضمذ و٢ض. مجها ٢ٍغ

 بإن ٖاإلاحن ٦بحرا، صٖما لي ٢ضمىا ؤن ؤٞغاصها لبض ما ل٨ً البضاًت، في

 هظا و٧ان. السُاًا ؤهىإ قتى يض نغاٖاث ؤًًا لضًه مجهم ٞغص ٧ل

٣ي بضاًت  .بضاًت جغصم ل٨ً الكٟاء، الى ٍَغ

 بغوصعهىٝ خغ٦ت مجخمٗاث ؤخض الى وػوظتي ؤها الخ٣ا وِاهًَمْمَىا

 مكتر٦ت مؿُدُت خُاة مجخمٗاتها حِٗل التي Bruderhof اإلاؿُدُت

 الكٟاء ٖلى ُٞه هدهل ؤن ًم٨ً م٩ان الى ونلىا ٢ض بإهىا مٗخ٣ضًً

 في ل٨ً ما، خّض  بلى صخُدا هظا و٧ان. جل٣اثُا مكا٧لىا وجيخهي الخ٣ُ٣ي

 ؤؾدؿلم ٦ىذ وال٨أبت، بال٠ًٗ ؤقٗغ ٦ىذ ٖىضما ألاخُان ٌٗب

 ال٣ضًمت َغقي الى بي حٗىص ٧اصث والتي الكهىاهُت، والىٓغاث لؤل٩ٞاع

 ب٣ىحي مكا٦لي ٖلى الخٛلب ؤؾخُُ٘ ال ؤهجي لي واضخا وناع. ؤخُاها

ت م ل٨ً. الظاجُت البكٍغ خ٣اص هٟسخي ؤوهمذ ٣ٞض طل٪ ٧ل مً بالٚغ  بااٖل

 ٦ىذ ألازىاء جل٪ وفي. ًغام ما ٖلى بإهجي ػوظتي ىٗذوؤ٢ ٢اصع، بإهجي
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 يمحري  ل٨ً. الكهىاهُت الىٓغة بكإن اإلاؿُذ ٌؿٕى ٦الم ٖجي ؤحجب

لٔ. ٞإ٦ثر ؤ٦ثر جسّضع  .ٞإ٦ثر ؤ٦ثر ٢لبي ٚو

م ل٨ً. بىلضًً هللا وعػ٢ىا بي، ز٣تها في آن ػوظتي واؾخمغث  بالٚغ

 ؤخض في خضر زم. السُُئت في وؤٖم٤ ؤٖم٤ ٚغ٢ُذ  البر٧اث هظه مً

م. زلُٗت نىع  الى ؤهٓغ وؤها يبُجي نض٣ًا ؤن ألاًام  في ؤهجي مً وبالٚغ

 ؤزحرا حصّجٗذ ل٨ىجي اإلاى٠٢، مً للخسلو ال٨ظب خاولذ البضاًت

تٝر  مجخم٘ في وألازىاث ؤلازىة وؤمام ػوظتي مً ٧ل ؤمام بسُُئتي، أٖل

دىا  بد٣ُ٣تي،" ٌٗٝغ واخض ٧ل" ؤنبذ ٣ٞض آلان؟ ماطا ول٨ً. ؤزٍى

م". ال٨ىِؿت مجخم٘ مً ًُغصووي" ؤن وؤزغي  لخٓت بحن وجى٢ٗذ  وبالٚغ

. ُمضاْن  ٦ىذ بإهجي ؤخـ لم ؤوي بال ؾلى٧ي، ًٖ ؤخض حٛاضخي ٖضم مً

 بُٗجي ٞجإة بلي هٓغوا مجي، ؾِكمئزون ؤنهم ْىىتهم الظًً والغظا٫

ت اإلادبت  ...ًلحن اإلاخذجغ ٢لبي وابخضؤ. الخ٣ُ٣ُت ألازٍى

 بلى الٗىصة مً ؤجم٨ً ل٩ي ؤؾابُ٘ لٗضة آن وػوظتي ؤها اهٟهلىا

٤ م الٍُغ ذ اإلاغخلت هظه ًٚىن  وفي. زاهُت ال٣ٍى
ّ
 ؤمُىت آن ػوظتي ْل

 ل٣ض. الؼوظُت وبٗال٢خىا بال٨ىِؿت بااللتزام ٢ضمخه الظي ٖهضها ٖلى

 ٖما ٨ٞغة ؤًت لضًىا ٨ًً لم جؼوظىا ٖىضما: "بٗض ُٞما لي ٢الذ

 ولل٨ىِؿت هلل ؤمىاء هّٓل  بإن حٗهضها ل٣ض. اإلاؿخ٣بل في ؾُىاظهىا

ض ًٖ ٨ٞغة ؤًت لضًىا ٨ًً ولم. والًغاء الؿغاء في لآلزغ، وؤخضها  الٖى

ض هظا ؤن مً مخ٣ُىت ل٨ىجي به، وٗض الظي  وهظا. ؾترها الظي هى الٖى

ض  ".زاهُت قملىا لّم  الظي هى الٖى

 نغث وخضها، هللا وٗمت بًٟل ألهه. َبٗا خ٤ ٖلى آن و٧اهذ

 ُٖٟٟا هُٟٓا ؤ٧ىن  ؤن بلى قضًضة خاظتي ٧اهذ ٦م ؤعي  ؤن ٖلى ٢اصعا

 وبلى مطخى، و٢ذ ؤي مً وؤ٦ثر واؾٗت بهىعة ٢لبي ؤٞخذ ؤن وبلى ٧لُا،

 ل٣ض. اإلااضخي مً مخإنل باَل مى٠٢ ٧ل ؤو زاَئ ٞٗل ٧ل ؤصّدر ؤن

ـّ  وؤنبدذ. مك٩لتي ظظوع  ٖىض جغ٢ض ؤهاهُتي ٧اهذ ٠ُ٦ عؤًذ  بإن ؤخ

جُا جؼو٫ ؤزظث للٓالم ٖبىصًتي  .جضٍع
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٤ ؤزىاء وفي  ًؼصاص ٨ٞغي  و٧ان ٞغخا، ًؼصاص ٢لبي ٧ان جىبتي، حٗم 

 الى ؤ٢غب بًٗىا آلان وؤنبذ. وؤوالصي ػوظتي الى ٖضث وؤزحرا. جدغعا

 ٧ل مٗها ٖكذ التي واللٗىت. مطخى و٢ذ ؤي مً ؤ٦ثر ٦إؾغة بٌٗ

 وٗمت اإلاؿُذ الؿُض وهبجي ٣ٞض. ٖاعمت بهجت الى آلان جدىلذ ٢ض خُاحي

 الصجاٖت حُُٗجي ٞهي. مجها ؤٖٓم وٗمت جىظض وال – الهافي الًمحر

 ًّٓل  ؾىٝ الكُُان بإن وؤٖلم. اإلاؿخ٣بل في ًإحي ٢ض شخيء ؤي إلاىاظهت

جي  الظخُاػ ؾبُل لي بإن ؤًًا ؤٖلم ل٨جي خُاحي، ؤًام َىا٫ ٌٍٛى

 و٢ضعحي اظتهاصي هُا١ زاعط مً اإلاٗىهت جل٣ي ٞبةم٩اوي. الخجغبت

ت  .البكٍغ

: لىا مترو٥ ألامغ ؤن بال امغؤة، ول٩ل عظل ل٩ل م٨ًم الخ٣ُ٣ي الخدغع  ؤن

 ال؟ ؤم الخ٣ُ٣ت بهظه ؤهامً

ؿُُذ 
َ
َعها ٞاإلا ا، ٞازُبخىا،. ؤخغاًعا ِلى٩ىَن  َخغَّ

ً
ٗىصوا وال بط

َ
ِت  ِهحرِ  بلى ح ًَّ بىِص ُٗ . ال

 30(.1: 5 ٚالَُت)

 ؤمغ الىهغ ؤن هخهّىع  ال بإن آن َو  هاوعص الؼوظحن ٢هت جظ٦غها ؤن ًجب

٣ه اإلاىا٫ ؾهل ٍغ  ؤوٗم مً ٧ل ٞم٣ابل. ٦ظل٪ ٩ًىن  ال ٢ض ألهه. ُمّٗبض َو

ىا ؤن ٖلحهم الظًً مً الٗكغاث هىا٥ بالكٟاء، ٖلُه هللا  م٘ ًهاٖع

 هل ل٨ً،. ٖمغه نهاًت الى ًهإع ؤن ٖلُه والبٌٗ ؾىىاث، لٗضة الخجاعب

 اإلاؿُدُحن مً ال٨شحر ًىظض ٞال الىاؽ؟ باقي م٘ ًدضر ٖما ألامغ ًسخل٠

 ًدهلىا ولم السُاًا بٌٗ ٖبىصًت مً الخدّغع  بلى ٌكخا٢ىن  الظًً مً

 وظىص في ؤبضا وكّ٪  ال ؤن ٖلُىا ًجب لظل٪. هلل نالتهم بٗض هدُجت ٖلى

 ٖلى مسلى٢ىن  ألهىا وطل٪ ُٞىا هللا نىعة واؾخٗاصة للكٟاء مىا ل٩ل ؤمل

 :هللا نىعة

ولى ٞما
َ
ؿُِذ  َصمُ  ؤ

َ
ظي اإلا

ّ
مَ  ال ضَّ

َ
َٟؿهُ  ٢

َ
ا ألاػِليِّ  وِح بالغ   هللا بلى ه

ً
غباه

ُ
 ال ٢

َُب  َغ  ؤْن  ُِٞه، َٖ ّهِ
َ
ُ ًَ  َيماِثَغها ًُ ما٫ِ  ِم َخِت  ألٖا ِ

ُّ . الخيَ  هللاَ  ِلَىُٗبضَّ  اإلاَ

 (.14: 9 ٖبراهُحن)
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 :له ؤهٟؿىا ؾلمىا بطا اإلاؿُذ الؿُض ؾُدغعها اإلاُاٝ، نهاًت في

ها
ُ
سُُب، ال وَعظائ َب  هللاَ  ألنَّ  ًَ

َ
َخهُ  ؾ٨ لىِبىا في َمدبَّ

ُ
ظي ال٣ُُضِؽ  وِح بالغ   ٢

ّ
 ال

 (.5: 5 عومت. )لىا وهَبهُ 
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 الٟهل الؿاب٘ ٖكغ

 

 

 

 اضخغغظػاضحربػ-ػواإلجؼاضػاضحطلػطظع
 

 

ًَ  ؤزَغْظَخجي ؤهَذ  ِخِم، ِم مإهَخجي الغَّ
َ
ضيِ  ٖلى َو

َ
ي ز ّمِ

ُ
. ؤ

ًَ  ٞإها َُ٪، مدُؿىب   الغَّخِم  ِم
َ
ًْ  ٖل ًِ  وِم ي بُ  ؤهَذ  ؤّمِ

٤ُُ  ا٢تَرَب . بلهي ِ
ًّ هح وال ال

َ
ْض  ٞال لي، ر  ه َٖ دبا

َ
ي ج  .ّٖجِ

 11 - 9: 22 مؼمىع 

 

 

با، ؾىت حؿٗحن   ألاؾغي  الخسُُِ ل٨ٟغة واؾخجابت ج٣ٍغ

 ٖالمت وهى) Eberhard Arnold آعهىلض اًبرهاعص ٦خب ،"الخضًض"

 للخُاة Bruderhof اإلاؿُدُت بغوصعهىٝ خغ٦ت وماؾـ الهىحي

 :٣ًى٫ ( اإلاكتر٦ت اإلاؿُدُت

غ  ؤن ٖاثالجىا جخمجى
ُ
 ٢ىة وهمجض. هللا ٌكاءه ألاوالص مً ٖضص بإ٦بر ػ١ج

 باٖخباعها ال٨بحرة بالٗاثالث هغخب بهىا زم. ؤلاهجاب في السال٢ت هللا

 31.الشمُىت ُٖاًاه مً واخضة

غي  ًا
ُ
 مماعؾت الخمل مى٘ ُٞه ناع ٖهغ في الُىم ؾ٣ُى٫  ٧ان ماطا ج

ت ت ومالًحن مإلٞى  هي ٞإًً هم؟والصت ٢بل ٖام ٧ل ٢اهىهُا ٣ًخلىن  ألاِظىَّ

ٟا٫ ٞغخخىا  مً هللا ًغػ٢ىا بما ِامخىاهىا هى وؤًً الٗاثلُت؟ وبالخُاة باأَل

ً ٚحر ؤولئ٪ ٖلى وعخمخىا للخُاة جى٢حرها هى وؤًً ُٖاًا؟  ٖلى ال٣اصٍع

 منذ
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 ؤخض ال ؤهه ويىح بإظّل  ُٞٗلً اإلاؿُذ ٌؿٕى ؤما ؤهٟؿهم؟ ًٖ الضٞإ

 .ٟلَ مشل هي ؤو هى ًهبذ لم ما اإلال٩ىث صزى٫  ًم٨ىه

 

 باطلػأطرػاضحغاةػضؼبظػارتبارػدونػاضجظس

 البراءة عوخُت – الُٟىلُت الغوخُت م٘ ٣ِٞ جخٗاعى ال ٖهغها عوخُت بن

ٟا٫ م٘ بل - م٨ً اإلاىث، عوح بنها. ؤًًا ؤهٟؿهم ألَا  م٩ان ٧ل في عئٍتها ٍو

 وفي والاهخداع، ال٣خل ظغاثم مٗضالث اعجٟإ في ٞجراها: الٗهغي  اإلاجخم٘ في

 وفي ؤلاظهاى، وفي الاهدكاع، الىاؾٗت الؼوظُت وؤلاؾاءة جزلياإلا الٗى٠

ضام، ٣ٖىبت  ؤصخاب اإلاغضخى ٢خل ؤي) الغخُم بال٣خل ٌؿمى ما وفي ؤلٖا

 ؤنها خًاعجىا وجبضو(. ألالم مً بعاختهم بضٖىي  اإلاؿخٗهُت ألامغاى

٤ في اإلاطخي ٖلى مهممت لى اإلاىث، ٍَغ . هللا ؤمغ هى ما ٖلى ًضها بؿِ ٖو

 .٣ِٞ الضولت طهب لِـ هى والظهب

" الخدّغع " بن اإلاغؤة؟ خ٣ى١  صٖم بذجت ألاظّىت ٢خل ججحز ٦ىِؿت ٨ٞم

 مبجي ػاث٠ جدغع  بهه. هاثال صماعا ػعٕ ٢ض بالصها مجخم٘ في الظي الجيسخي

خ٘ الٛغاثؼ بقبإ بلى ألاهاوي الؿعي ٖلى
ُ
 ويبِ الخإصًب ًخجاهل ٞهى. واإلا

ل الىٟـ . خ٣ُ٣ي جدغع  مً الًٟاثل هظه ججلبه وما اإلاؿاولُت وجدم 

٩ي الجامعي الالهىث ؤؾخاط ًهٟه إلاا وو٣ٞا  Stanley هاوعواػ ؾخاهلي ألامٍغ

Hauerwas لضًىا ٢ىاٖت ؤًت وظىص ٖضم" ٨ٌٗـ الؼاث٠ الخدغع  هظا ٞإن 

 32".اإلاىث وكخهي ٞىدً... الجضًض الجُل بلى نالر شخيء جىعٍض بًغوعة

 ًىمىا في الىاؽ مً ٣تالؿاخ الٛالبُت ؤن هي بؿاَت ب٩ل والخ٣ُ٣ت

 نٛحر بوؿان خُاة جضمحر ؤو مى٘ ًجغي  خُىما يمحر وزؼ لضيها لِؿذ هظا

ٟا٫. ظضا ىٓغ ناع هللا، يهبها بغ٦ت ؤٖٓم ؾاب٣ا ٧اهىا الظًً وألَا  بلحهم ًُ

ت هٓغة آلان ًّ ٗخبرون ٞهم: ج٩الُٟهم ؤؾاؽ ٖلى ماص  و" ٖبء" مشل آلان ٌُ

ت" تهضًض"  .الٟغص وؾٗاصة لخٍغ

 ظضًضة خُاة بهجاب ًٖ الؼوجي الخب ًخجّؼؤ ال الهالر اطالؼو  في

 :الازىحن بحن وز٣ُت نلت هىا٥ بل ظضًض إلاىلىص
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ظي هللاُ  هَى  ؤَما
ّ
ل٤َ  ال

َ
ما ز

ُ
  ِمى٨

ً
  ٧اثىا

ً
ه واخضا

َ
ُب  وماطا وعوح   ظَؿض   ل

ُ
ُل ًَ 

ًُ  هظا ه الىاخُض  ال٩اِث ُب  بهَّ
ُ
ُل ًَ  

ً
ؿال

َ
ه و

َ
ًَ  ل ُٛضْع  وال خظُعوا ٞا. هللاِ  ِم  ض  ؤخ ٌَ

 (.15: 2 مالدي. )قباِبِه  مغؤةِ  با

 ًهاخبه ؤن الؼواط لهظا ٞالبض واخضا، ظؿضا والؼوظت الؼوط ًهبذ ٖىضما

 ًهبذ وبهظا. ظضًض مىلىص ًىلض ٢ض زالله مً بإهه و٢ىع  بصعا٥ صاثما

هضا ًىجب، الظي السال١ الخب ًٖ حٗبحرا الؼواط  ٦م ل٨ً. الخُاة ًسضم ٖو

٣ت؟ بهظه الجيـ الى ًىٓغ الُىم متزوظا  الخمل مى٘ خبت ظٗلذ ل٣ض الٍُغ

 مً وزا٫ٍ  ٖغضخيّ  ؤمغ مجغص ؤهه الجيسخي الاجها٫ ًغون الىاؽ ؤٚلب

 .اٖخ٣اصهم بدؿب الٗىا٢ب مً وزا٫ٍ  اإلاؿاولُت

 ٣ٖلُت يض ظهغا الخ٩لم في عاٚبحن ه٩ىن  ؤن ًجب ٦مؿُدُحن، وهدً

 اؾتهىتهم الُىم ألاػواط مً ٦شحر ألن. الٗالم بالص ؤنابذ التي الخمل مى٘

 الخسُُِ وبكإن الجيؿُت اإلالظاث في الاوٛماؽ بكإن الؿاثضة ال٣ٗلُت

 مً للخض اإلاسخلٟت الخمل مى٘ وؾاثل اؾخسضام ًخًمً الظي) الٗاثلي

. الخاثِ ٖغى هللا ٖلى والخى٧ل الىٟـ يبِ بًٟاثل ياعبحن ،(ؤلاهجاب

 ٫بالخال ٧اهذ لى ختى ٣ِٞ الجيؿُت اإلاخٗت ؤظل مً الجيـ مماعؾت بن

و ؾىٝ الخالت هظه في الجيـ ٞةن الؼواط يمً
ّ
 وٗمت قإن مً ًغِز

ل ٖلى ٌٗمل وؾٝى ظهت مً الؼواط
ُ
 بالىٟـ الخطخُت ًُٞلت جأ٧

ت هي الًُٟلت وهظه ألازغي، الجهت مً الؼوظحن لضي والىِٟـ  ظضا يغوٍع

 طاجه بدض الهضٝ هي و٦إنها الجيؿُت اإلالظاث في ٞاالنهما٥. ألاوالص جغبُت في

 الباب ٚل٤ مٗىاه وهظا. باَل ؤمغ هى ظضًض مىلىص خُاة لهبت اٖخباع صون 

ٟا٫، ؤمام  ًى٤ُ ما ٨ٖـ وهى. والىهاب الهبت مً ٧ل اخخ٣اع وبالخالي ألَا

 :ؤًىب الىبي بلؿان هللا به

 : "و٢ا٫َ 
ً
اها ٍغ ًْ  زَغْظُذ  ُٖ ًِ  ِم ي َبُ ّمِ

ُ
  ؤ

ً
اها ٍغ ُٖ  ؤُٖى الّغب  . ُهىا٥َ  بلى ؤٖىصُ  و

، والّغب  
َ
 (.21: 1 ؤًىب". )الّغّبِ  ؾُم  ا اَع٥َ جب ؤزظ
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ؼا ألام ٢الذ ٦ما  :مغة طاث جحًر

 الؼوط مً ٧ل ؤن مٗىاه الخمل مى٘ بىاؾُت ؤلاهجاب ٢ىة بجالٝ بن

 الظاث، الى الاهدباه ًدى٫  وهظا. هي ؤو هى لظاجه قِئا ًٟٗل والؼوظت

لُه  ؤما. صازلها في ؤو صازله في والُٗاء اإلادبت وٗمت ًخل٠ ٞهى ٖو

 مً الاهدباه ًدى٫  ؤن والؼوظت الؼوط مً ٧ل ٖلى ؤن ٞخٗجي دبتاإلا

 لؤلؾغة، الكغعي الُبُعي الخسُُِ في ًدهل ٦ما آلازغ، الى ؤخضهما

 .الخمل مى٘ في ًدهل ٦ما الظاث الى ولِـ

 واخضا ظؿضا ناعا اللظًً الؼوظحن ًمى٘ اإلادغمت بىؾاثله الخمل مى٘ بن

 ًجب طل٪ ٖلى وبىاء لؤلَٟا٫، اوبهجابهم ػواظهما هضٝ جد٤ُ٣ ا٦ما٫ مً

 مؿاولُت ججىب بلى باؾخمغاع ًضٞٗىا الظي الؿلى٥ مً هٟؿىا جخ٣ؼػ  ؤن

 .وؤلاهجاب الخمل

 ٚحر بهىعة ؤلاهجاب بلى الىاؽ صٖىة بلى هظا ٧ل مً هغمي وال

اُٞتها ألام صخت خؿاب ٖلى ؤلاهجاب ؤو مؿاولت،  ألاؾغة حجم بن زم. ٖو

٣٘. ألاهمُت ٚاًت في مؿإلت يه الىالصاث بحن اإلاضة ومباٖضة  ٧ل ٖاج٤ ٖلى ٍو

 الؾترقاص والى٢اع بالهالة هللا ؤمام اإلاؿإلت هظه في الىٓغ مؿاولُت ػوظحن

 ظضا ز٣ُال خمال حك٩ل ٢ض ظضا اإلاخ٣اعبت الىالصاث ألن. لهما الهاثب ال٣غاع

م باإلادبت مملىء اختراما ًٓهغ ؤن الؼوط ٖلى ًجب وهىا. ألام ٖلى  والخٟه 

 الخٟاث يغوعة ٖلى الدكضًض ٖلُىا ؤزغي  ومغة. اإلاىيٕى هظا في هلؼوظخ

هما ٧ل لضًه لًُٗا بةًمان هللا الى الؼوظحن  مؿخ٣بلهما، ومجهىلُت مساٞو

 :اإلاؿُذ ٌؿٕى الغب ًىنِىا ٦ما

ىا
ُ
ىا، بؾإل

َ
ُٗ

ُ
بىا ح

ُ
ِجضوا، بَل

َ
ىا ج

ّ
ٟخْذ  الباَب  ُص٢ م ًُ

ُ
ؿإ٫ْ  َٞمً. ل٨ َىْل، ٌَ ًَ 

 ًْ ْب  وَم
ُ
ُل ِجْض  ًَ ًَ،  ًْ ُض١َّ  وَم َٟخْذ  الباَب  ًَ ه ًُ

َ
 (.8-7: 7 متى. )ل

ىا ؾىٝ بإهه ٣ًحن ٖلى ٞإها لىا، هللا بعقاص ٖلى مىٟخدحن ٦ىا ٞةطا  ًٍغ

٤  .الٍُغ
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 اضضهػطنػدخرغظػعوػطغلػأيػإجؼاضػإن

 مً ججٗل التي اإلاىث لغوح ججؿُض ؾىي  هي ما الخمل مى٘ ٣ٖلُت بن

 ٞالُىم. ظضا ٦شحرة بُىث في بها مغخب ٚحر ظضًض إلاىلىص الجضًضة الخُاة

ت خغب جىظض ُّ  خغب وهي الٗالم، ب٣إ مً ب٣ٗت ٧ل في عخاها ًضوع  زٟ

 ومً. وبباصتها اهتها٦ها ًجغي  الهٛحرة ألاعواح مً ٞال٨شحر. للخُاة مٗاصًت

٤ ًٖ الٗالم الى الضزى٫  مً مىٗها ًخم لم التي بحن  مى٘ وؾاثل ٍَغ

٤ ًٖ عخمت بضون  ٖلحها ءال٣ًا ًجغي  مجها مهى٫  ٖضص ٞهىا٥ الخمل،  ٍَغ

 !ؤلاظهاى

 ٦بحرة، صعظت الى ونل ٢ض البالص مجخمٗاث في ؤلاظهاى جٟصخي بن

اء لؤلَٟا٫ هحروصؽ مظبدت ختى ناعث بدُض  الؿُض والصة ػمً في) ألابٍغ

مت هى ؤلاظهاى بن. ؤمامها جاٞهت جبضو( اإلاؿُذ  ؤًت بضون  – ٢خل ظٍغ

 مخىا٢ًت ؤلاهجُل عؾالت عثلها اؾخصىاءاث هىا٥ ٧اهذ ٞلى. اؾخصىاءاث

 اإلا٣ضؽ ال٨خاب مً ال٣ضًم الٗهض في ختى وهغي . مٗجى وبضون  هٟؿها م٘

 ٨ًغه هللا ؤن بىيىح ًظ٦غ هغاه( اإلاؿُذ الؿُض مجيء ٢بل ما ػمً ًٖ وهى)

 :البريء الضم ؾٟ٪

  ُهىا٥َ 
 
ت ها ِؾخَّ ًُ

ِٛ ب
ًُ ،   بل الّغب 

 
م٣ُُتها َؾبٗت

َ
 ُمخٗالُخاِن  ُٖىاِن  هُٟؿهُ  ج

، ان  وِلؿ ضاِن  ٧اطب  ٩اِن  وٍَ ُٟ ؿ
َ
مَ  ح  (.17-16: 6 ؤمشا٫) البريَء، الضَّ

سسغ الخُاة ٖلى ٣ًطخي ؤلاظهاى بن  ًسل٤ نىعجه ٖلى الظي هللا مً َو

 .ظىحن ٧ل هللا

 ًٖ جخدضر اإلا٣ضؽ ال٨خاب مً ال٣ضًم الٗهض في ٖضًضة آًاث وجىظض

ت، خُاة ٧ل في الٟٗا٫ هللا خًىع   لخ٩ىًٍا َىع  في الجؼا٫ وهي ختى بكٍغ

ً ؾٟغ في ظاء. الغخم في ٦جىحن  خملذ ؤن بٗض خىاء ؤن 1: 4 الخ٩ٍى

جي: "٢الذ ٢اًحن وولضث
َ
  ا الّغب    َعَػ٢

ً
جي" بل آصم عػ٢جي ج٣ل ولم ،"بىا

َ
  َعَػ٢

 :139 مؼمىع  في وه٣غؤ". الّغب  

َذ  ؤهَذ 
ْ
َخجي ٢لبـي، َمل٨

ْ
ل
َ
ًَ  وؤصز

ْ
ي َبُ ّمِ

ُ
َ٪  ؤخَمُض٥َ . ؤ . وعجُـب   َعهُـب   ألهَّ

 
 
َ٪، هي عجُـبت

ُ
  وؤها ؤٖمال

ُ
لَّ  هظا ؤِٖغٝ

ُ
ِٗغِٞت  ٧

َ
ذ ما. اإلا َُ ـ ِٟ

َ
ٓامي ز ِٖ 
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،٪َُ
َ
َخجي ٞإهَذ  ٖل ْٗ ِخِم  في َنَى َخجي ، الغَّ ْٖ ٟاِء  في ُهىا٥َ  وؤبَض

َ
جي. الس

ْ
 عؤج

، وؤها ُٖىا٥َ  ِغ٥َ  وفي َظىحن  ْٟ ِخَبذ ِؾ
ُ
امي ٦ ًّ ها ؤ

 
ل
ُ
َعث ٧ بَل  وُنّىِ

َ
 ٩ًىَن  ؤْن  ٢

 (.16-13: 139 مؼمىع . )شخيء   ِمجها

 :٢اثال ؤًىب ويهخ٠

ًِ  في ناِوعي ؤَما ُه، الَبُ ُٗ َعها وواِخض   ناِو ِخِم؟ في َنىَّ ضا٥َ ...  الغَّ ًَ 

خاوي
َ
ه ىَّ

َ
خاوي، ٧ َٗ ُذ  ٞلماطا ونَى ِٟ لَخ

َ
مَد٣ُجي؟ ج

َ
ًَ  وج حِن  ِم ِ

ّ
ْغ  ظَبلَخجي، الُ

َّ
٦

َ
ظ

َ
 ج

راِب  بلى وآلاَن 
 
ُُٗضوي الت

ُ
َبِن  ؾ٨بَخجي. ح

َّ
ل الخلُـِب  ٧الل َٗ   َخجيوظ

ً
. ٧الُجْبِن  عاِثبا

جي
َ
  ٦َؿىج

ً
ضا

ْ
  ِظل

ً
خما

َ
ٓاٍم  وَخب٨َخجي ول ِٗ َهٍب  ِبــ   مَىدَخجي. ٖو

ً
، خُاة

ً
 وَعخمت

ُخَ٪  ًَ ىا ِٖ ذ و
َ
ٓ ِٟ  (.12-8: 10 َو  15: 31 ؤًىب. )ُعوحي َخ

 :بعمُا للىبي هللا و٢ا٫

بَل 
َ
َع٥َ  ؤْن  ٢ نّىِ

ُ
ًِ  في ؤ

ْ
َ٪، الَبُ

ُ
رج

َ
بَل  ازت

َ
سُغَط  ؤْن  و٢

َ
ًَ  ج ِخِم  ِم ؾُخَ٪  الغَّ غَّ

َ
٦ 

لُخَ٪  َٗ ا وظ ًُّ َمِم  هبـ
ُ
 (.5: 1 بعمُا. )لؤل

 الؿُض ػمً ًٖ وهى) اإلا٣ضؽ ال٨خاب مً الجضًض الٗهض في ؤًًا وه٣غؤ

 :جىلض ؤن ٢بل مً هللا ًضٖىها ألاظّىت ؤن( اإلاؿُذ

 ًَّ ًِ  في وؤها زخاَعوي ا ِبِىَٗمِخِه  هللاَ  ول٨ِ ي َبُ ّمِ
ُ
 ٚالَُت) ِزضَمِخِه  بلى َٞضٖاوي ؤ

1 :15). 

ضة الىاؽ مىاهب ٞةن طل٪ بلى باإلياٞت  ال وهم بها الخيبا جم ٢ض الٍٟغ

 :لى٢ا بهجُل في الجىحن ًٖ آلاًاث ؤعوٕ هجض وعبما. ؤمهم بًُ في ًؼالىن 

ا ذ ٞلمَّ َٗ َم، ؾالمَ  ؤلُهاباُث  َؾِم ٥َ  َمغٍَ  مخؤلث وا َبُِجها، في الَجىحُن  جدغَّ

ًَ  ؤلُهاباُث  وِح  ِم ذ ال٣ُُضِؽ، الغ  ٖلىبِ  َٞهخَٟ
َ
 : َنىِتها إ

 
ت

َ
 في ؤهِذ  ُمباع٦

ؿاِء  ِ
ّ
  بُىِ٪  ا وُمباَع٥ّ  الي

ُ
مغة

َ
ًْ ! َبُِىِ٪  ز جيءَ  ختى ؤها َم

َ
م   بليَّ  ج

ُ
 بْن  ما َعّبـي؟ ؤ
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٥َ  ختى َؾالِمِ٪  نىَث  َؾِمُٗذ  دغَّ
َ
ًَ  الَجىحُن  ج : 1 لى٢ا. )َبُجي في الَٟغِح  ِم

41-44.) 

 اإلاؿُذ، لِؿٕى بكحرا ٧ان الظي اإلاٗمضان، ًىخىا وهى ظىِىا هغي  هىا

، اٖتراٝ في ؤلُهاباث ؤمه بًُ في ًخدغ٥  والضجه به َخِبلذ الظي بِؿٕى

م الؿُضة  ؤو ؤؾبٕى ٢بل مجغص ال٣ضؽ الغوح ب٣ىة ال٣ضٌؿت الٗظعاء مٍغ

حن م م٘ ؤلُهاباث ل٣اء مً ؤؾبٖى : ظىِىان هىا ؤمامىا ٞلظل٪. الٗظعاء مٍغ

 اإلاؿُذ – وآلازغ ال٣ضؽ، الغوح م٘ الخجاوب ٖلى ال٣ضعة لضًه ؤخضهما

 :ال٣ضؽ الغوح ب٣ىة ؤمه به خبلذ – بىٟؿه

ُغ  هَى  وَبَِىما ِ
ّ
٨

َ
ٟ َهَغ  ألاْمِغ، هظا في ًُ

َ
ه ْ

َ
ّبِ  َمال٥ُ  ل

ِم  في الغَّ
ُ
ه و٢ا٫َ  الُخل

َ
 ًا: "ل

 
ُ

ًَ  ا ًىؾ٠   ال صاوَص، ب
ْ

٠
َ
  ؤْن  جس

َ
ظ

ُ
  ا َمْغٍَم  جإز

ً
هيَ . لَ٪  مغؤة

َ
ًَ  ُخْبلى ٞ  ِم

  ا وَؾَخِلُض  ال٣ُُضِؽ، الّغوِح 
ً
ؿّمُِه  بىا

ُ
، ح َٕ ؿى هُ  ٌَ ُو  ألهَّ ِ

ّ
ل
َ
س َبهُ  ًُ ْٗ ًْ  ق  ِم

ُاًاُهْم 
َ
 ". ز

َ
ه هظا َخَضر

 
ل
ُ
ِخمَّ  ٧ َُ ب   ٢ا٫َ  ما ِل بـّيِ  بِلؿاِن  الغَّ  َؾخْدَبُل : "الىَّ

عاُء،
ْ
ظ َٗ   ا َٞخِلُض  ال

ً
ْضعى ْبىا ّماهىثَُل  ًُ ىا هللاُ  ؤي ،"ِٖ َٗ  (.22-20: 1 متى. )َم

 جدك٩ل ال الجضًضة الهٛحرة الخُاة ؤن مٟاصها التي ال٨ٟغة ؤن الىاضر مً

 ألن. جماما ػاثٟت ٨ٞغة هي ظؿضي ؤو ماصي شخيء زال٫ مً بال جخ٩ىن  وال

 :الغخم في الخُاة بخال٫ ٖلى ٌٗمل الظي هى حٗالى ؾبداهه هللا

َىْضُث  ا بلَُ٪ 
َ
ًَ  ؾد ِخِم، ِم ًْ  الغَّ ي ؤخكاِء  وِم ّمِ

ُ
تي ؤهَذ  ؤ ًَ ُل  ولَ٪  ، ٦ِٟا ِ

ّ
َهل

ُ
 في ؤ

ّلِ 
ُ
 (.6: 71 مؼمىع ) .خحٍن  ٧

 .هظا هللا ٖمل صاثما ًضمغ ٞهى ؤلاظهاى ؤما

ًذ الؿبب ولهظا  ٖلُه وؤَل٣ذ ٖاإلاُا، ؤلاظهاى ألاولُت ال٨ىِؿت ٞع

 الازجي الغؾل حٗلُم ومٗىاه - Didache صًضادي و٦خاب". الىلُض ٢خل" اؾم

 اإلاهخضًً اإلاؿُدُحن لخٗلُم لل٨ىِؿت ألاولى الخٗالُم ًًم الظي) - ٖكغ

 ال: "٣ُٞى٫  طل٪، في للك٪ مجا٫ ؤي ًتر٥ ال( م100 ؾىت خىالي ،الجضص

٨خب". اإلاُالص خضًض َٟال ج٣خل وال باإلظهاى، َٟال ج٣خل  ب٧لُمىضؽ ٍو
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 خىالي ألاولُت ال٨ىِؿت آباء مً وهى) Clement of Alexandria ؤلاؾ٨ىضعي 

 ؤلاظهاى في ٌكتر٧ىن  الظًً ٧ل ؤن ٣ًى٫  ؤهه ختى( م215 خىالي - م150

 33".الجىحن م٘ ٧لُا بوؿاهُتهم ضون ٣ًٟ"

 التي واإلاىث الىخكُت خغب ؤن بطن؟ الُىم ال٨ىِؿت ويىح ناع ٞإًً

ٟا٫ يض حكً اء ألَا  بحن ختى – ؤنبدذ ٢ض بٗض، ًِلضوا لم الظًً ألابٍغ

 وؤؾالُبها اإلاغّوٖت بٟٓاجٗها وا٢ٗت خ٣ُ٣ُت – مؿُدُحن ٌؿمىن  الظًً

ت غها" ًجغي  التي ختى ؤو اهىن وال٣ الُب ٢ىإ جدذ اإلادؿترة البربٍغ " جبًر

 .الٓغوٝ ؤهىإ قتى بؿبب

 

 ال؟ػأوػسغؼاػطرزوبػاضحغاةػصاظتػإذاػسغطاػضظحصمػظحنػطن

مت ؤلاظهاى ؤن ٢ى٫  اإلاؿخدب ٚحر مً بإهه ؤٖلم ؤها  بإن وؤٖلم. ٢خل ظٍغ

 الالهىجُحن بٌٗ ختى وؤهه - الىا٢٘ ًٖ بُٗض بإهجي ؾ٣ُىلىن  الىاؽ

ظاع ٌببٗ ؾمدىا ٢ض اإلاؿُدُحن  بإن ؤئمً ل٨جي. ؤلاظهاى جبُذ التي ألٖا

ب٣ى. مدبت هامىؽ هى هللا ٞىامىؽ. ؤبضا بظل٪ ٌؿمذ ال هللا  الى زابخا ٍو

 : "والٓغوٝ ألاػمىت حٛحرث مهما ألابض
َ
٣ُْخْل  ال

َ
 (.13: 20 زغوط". )ج

ت الخُاة بن  خ٣ا، بهظا آمىا ٞلى. اإلاىث الى الخمل مً م٣ضؾت البكٍغ

 مى٢ٟىا ًٖ ًشيُىا ولً ألاؾباب؛ ٧اهذ مهما مُل٣ا ظهاىؤلا  ٖلى وا٣ٞىا إلاا

" الخُاة هىُٖت" مً الخ٣لُل حجت ٧اهذ ؾىاء ب٢ىاٖا الدجج ؤ٦ثر ختى هظا

اهُت السانت) ً بٞغ  الخسل٠ ؤو للُٟل الكضًض الجؿضي الدكىه ؤو( ألابٍى

 الىىع  جغي  ؤن الهٛحرة الغوح لهظه ؤًيبػي: لى٣غع  هدً ٞمً. للُٟل ال٣ٗلي

٣ا ألهه ال؟ ؤم ا٢ت ٞإن هللا ل٨ٟغ ٞو غ ؤن ًم٨ً وال٣ٗلُت الجؿضًت ؤلٖا سسَّ
ُ
 ح

 :ؤلاهجُل ٌٗلمىا ٦ما هللا، إلاجض

٤ِ، في هَى  وَبَِىما ٍغ
َّ
  ؤٖمى عؤي الُ

ُ
هُ . َمىِلِضهِ  ُمىظ

َ
هُ  ٞؿإل

ُ
ُم، ًا جالمُظ ِ

ّ
ل َٗ  ُم

 ًْ   َم
َ
ُظُل  ؤهظا ؤزُإ ُٕ  ٞإظاَب . ؤٖمى ُوِلَض  ختى والضاُه، ؤم الغَّ ؿى  اهظ ال ٌَ

ُظُل    الغَّ
َ
إ
َ
هُ . والضاهُ  وال ؤزُ َٓهَغ  ختى ؤٖمى ُوِلَض  ول٨ىَّ

َ
  ج

ُ
ضعة

ُ
َٗمُل  وهيَ  هللاِ  ٢

َ
 ح

 (.3-1: 9 ًىخىا. )ُِٞه 
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 :اإلا٣ضؽ ال٨خاب في ؤًًا هللا و٢ا٫

ه ٣ٞا٫َ 
َ
ًِ  الّغب   ل ٤َ  الظي َم

َ
  لئلوؿاِن  زل

ً
ما

َ
ٞ  ًِ ظي وَم

ّ
٤َ  ال

َ
 ؤوِ  ألازغَؽ  زل

مى ؤوِ  الَبهحَر  ؤوِ  ألانمَّ   (.11: 4 زغوط. )الّغب   ؤها هَى  ؤما ألٖا

ىب هى مً وه٣غع  هد٨م ؤن ٖلى هخجّغؤ ٠ُ٦  ٚحر هى ومً ُٞه اإلاٚغ

ىب  هي التي الشالشت ؤلامبراَىعٍت ؤو) الشالض الغاًش ظغاثم بن ُٞه؟ اإلاٚغ

ت ؤإلااهُا ؿمذ ٧ان خحن -( م1945 – 1933 مً الىاٍػ  مً الغي٘ لؤلَٟا٫ ٌُ

 خحن في زانت، خًاهاث في جغبُتهم ججغي  نبإ" الهالخحن" الىىعصي الٗغ١ 

ٟا٫ مً الِسل٣ُت الٗاهاث طوو  اإلاٗا٢ىن  ٧ان  والبالٛحن وألاوالص الغي٘ ألَا

 جدظًغا جهحر ؤن ًجب الجغاثم ٞهظه - الؿام الٛاػ ٚٝغ الى بعؾالهم ًجغي 

ل ٨ًخب و٦ما. لىا ٧اُٞا غ صًتٌر  وهى) Dietrich Bonhoeffer بىنهٞى

 ال٣غن  مً الشالزُيُاث في هخلغ سجىه الظي غوٝاإلاٗ ألاإلااوي ال٣ؿِـ

 (:اإلااضخي

 ال التي والخُاة الىظىص مىانلت حؿخد٤ التي الخُاة بحن جمُحز ؤي بن

 34.آظال ؤو ٖاظال هٟؿها، الخُاة جضمحر ٖلى مدالت ال ؾُٗمل حؿخد٤

 هى ؤلاظهاى ٞةن زُغ، في الخامل ألام خُاة ج٩ىن  ٖىضما ختى ؤهه والخ٤

. وألام الجىحن مً ٧ل خُاة ٢ضؾُت جدؿاوي  هللا هٓغ ٟٞي. ؤبضا الخل لِـ

 هللا ؾُاصة هً٘ ؤهىا مٗىاه ٞهظا" ًإحي ؤن للسحر لُدؿجى" الكغ ا٢تراٝ ؤما

 :٢بًدىا في وخ٨مخه

ىا ٧اَن  وبطا
ُ
ِٓهُغ  َيالل ٣ى٫ُ؟ ٞماطا هللِا، نالَح  ًُ

َ
ا هللاُ  ؤ٩ًىُن  ه

ً
 بطا ْاإلِا

َؼ٫َ 
ْ
َبه؟ ِبىا ؤه ًَ ُم  وُهىا ٚ

َّ
٩ل

َ
 . ٦ةوؿان ؤج

ّ
  ٦ال

َّ
  وبال

َ
٠ُ

َ
٨ٞ  ًُ ضً َم؟ هللاُ  ًَ

َ
 الٗال

ِظبـي ٧اَن  وبطا
َ
ُض  ٦ ٍؼ هىَع  ًَ

ُ
ًْ  هللاِ  ِنض١ِ  ْ ِلماطا َمجِضِه، ؤظِل  ِم

َ
ُم  ٞ

ُ
د٨ ًَ 

يَّ 
َ
ُم  ٦ما هللاُ  ٖل

ُ
د٨ ـِئ؟ ٖلى ًَ َِ مُل  ال وإلِااطا السا َٗ َ

غَّ  و
َّ

جيءَ  الك َُ  ِمىهُ  ل

حُر؟
َ
ري  ٦ما الس

َ
ٟت ُىا ًَ

َ
ُهم، ٖل ًُ ىا مىَن َٞحٖز َبٗ ٣ى٫ُ  ؤهَّ

َ
٣اُبُهم َهاالِء  ِبه ه ِٖ 

 (.8-5: 3 عومت. )ٖاِص٫ّ 
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 قُىر الى ًخىظها ؤن الؼوظحن ٖلى ًجب الٗهِبت، اإلاىا٠٢ هظه مشل وفي

 :، مشلما ًىصخي ؤلاهجُل٦ىِؿتهم

م َهْل 
ُ
؟ ٨ُٞ َهّلِ  َمدؼون  ُُ ل

َ
م َهْل . ٞ

ُ
؟ ٨ُٞ ْذ  َمؿغوع  َؿّبِ

ُِ  َهْل . هللاِ  ِبَدمِض  ٞل

م
ُ
؟ ٨ُٞ ٌّ ِٕ ٞ َمٍغ ؿَخض َِ   ل

َ
ُىر

ُ
ىَِؿِت  ق

َ
ىا ال٨

 
َهل ُُ ُِه  ل

َ
ضهىىهُ  ٖل ٍِذ  وٍَ  ِبالؼَّ

ّبِ  ؾِم  با
 . الغَّ

ُ
الة َ٘  ٞالهَّ ُو  ؤلاًماِن  م ِ

ّ
ل
َ
س

ُ
، ج ٌَ ٍغ

َ
ب   اإلا ٗاُِٞه  والغَّ  وبْن . ٌُ

َب  ا ٧اَن 
َ
  عج٨

ً
ت

َ
ُُئ

َ
َغها ز

َ
ٟ

َ
ه ٚ

َ
 (.15-13: 5 ٣ٌٗىب) ل

 في وؤًًا ة،اإلاخىخض ال٨ىِؿت نالة في ٦بحر وؾتر ُٖٓمت ٢ضعة هىا٥

 نهاًت ٟٞي. وظىُجها ألام مً ٧ل بدُاة ًخٗل٤ ُٞما هللا مكِئت لخخم ؤلاًمان

ًْ "... يهم؛ ما هى ٦هظا بًمان ٞان - باعحٗاص ؤ٢ىلها - اإلاُاٝ
ُ
ُخَ٪  لَخ٨

َ
..." َمكُئ

 (.10: 6 متى)

 

 أخالشغظػإداظظػوضغسػبدائالػظػدمػأنػغجب

 ج٣ضًم صون  لئلظهاى خّض  وي٘ ببؿاَت هُالب ؤن ٦مؿُدُحن ًم٨ىىا ال

٨خب. بًجابي بضًل  الهىحي ٖالمت وهى) Eberhard Arnold آعهىلض اًبرهاعص ٍو

 اإلاؿُدُت للخُاة Bruderhof اإلاؿُدُت بغوصعهىٝ خغ٦ت وماؾـ

 :٣ُٞى٫ ( اإلاكتر٦ت

 الخُاة ج٩ىن  ؤن - البكغي  اإلاى٤ُ طوو  – ألازال١ ٞالؾٟت ًُالب ٢ض

٤ ًٖ ُٖٟٟت الجيؿُت تا ٖلى ؤلانغاع ٍَغ ّٟ
ِٗ  ل٨ً. وبٗضه الؼواط ٢بل ل

الم مغاٍء  ؾ٩ُىن  الٟالؾٟت هاالء ؤًٞل ختى  بىيىح ًبّحن مالم ْو

 هللا بمل٩ىث الىاؽ ًامً ال ٞٗىضما. اإلاُالب هظه إلاشل الٟٗلي ألاؾاؽ

. الابخضاثُت الجىحن خُاة ٞحها بما آمىت ٚحر ألاقُاء مً ٦شحر جب٣ى

ٗخبر التي اإلاٗانغة وخًاعجىا
ُ
 اإلاجؼعة هظه مماعؾت في مغؾدؿخ عا٢ُت ح

ضم الاظخماُٖت الٟىضخى ب٣ُذ َاإلاا  ٞال. ٢اثمت الاظخماُٖت اإلاؿاواة ٖو

 ًٖ والٗامت السانت خُاجىا ؤؾلىب وّٛحر لم ما ؤلاظهاى م٩اٞدت ًم٨ً

 .وألاهاوي اإلاخ٣ى٢٘ الخالي ؤؾلىبىا
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 والسضإ والٛل اإلااصًاث ٖلى والخ٩الب الجك٘ مداعبت ؤعصها ٞلى

لم  مً ٖملُت بىؾاثل مداعبتها ٖلُىا لىظب الاظخماعي، حزالخمُ ْو

 للخد٤ُ٣، ٢ابال ٣ِٞ لِـ الخُاة مً امسخلٟ اؤؾلىب ؤن بْهاع زال٫

 في بالٟٗاٝ ال اإلاُالبت ًم٨ىىا ال ٞةهه وبال. ؤًًا امىظىص الىا٢٘ في بل

 لسحرة هخمجى ؤن ختى ٌؿٗىا ال بل لئلظهاى؛ خض بىي٘ وال الؼواط

ً، بإَٟا٫ ٥جدباع  ؤن الٗاثالث  هللا ٢ىي  بلُه جغمي مشلما ٦شحًر

 35.السال٢ت

ٗا ٞكال ال٨ىِؿت ٞكلذ ٢ض هىا  اإلاغاه٣اث ألامهاث مً ال٨شحر ٞهىا٥. طَع

 بعقاص ؤي ٖلى ًدهلً ال طل٪ وم٘ ًىمُا، اإلاؿإلت هظه م٘ ًخىاظهً اللىاحي

 زُاع لضيهً لِـ بإهه ٌكٗغن  و٦شحراث. ماصي ؤو مٗىىي  صٖم ؤي وال عوحي،

 الجيؿُت؛ اإلاًا٣ًاث ضخُت ٧ان بًٗهً ألن: ؤلاظهاى ؾىي  آزغ

 الظًً الىالضًً يٍٛى ؤو ؛Boyfriend الهض٤ً ًٚب ًسصخى وبًٗهً

 .اإلاجز٫  الى الٗىصة ًم٨جهً ٞال بالُٟل ظئن بطا ؤنهً لهً ٣ًىلىن 

٨ُت ال٩اجبت جدضزْذ  ٖىضما ٩ا الاعزىط٦ؿُت الُاثٟت مً ألامٍغ ضٍع  ٍٞغ

ً–مازُىؽ  اليؿاء مً ظماٖاث م٘ Frederica Mathewes-Green ظٍغ

 جل٪ ٖلُه ؤظمٗذ ظىابا ال٩اجبت ا٦دكٟذ بظهاى، خاالث لهً ٧اهذ

 الًِٛ وهى ؤال لئلظهاى، ا٢تراٞهً وعاء ال٩امً الؿبب بكإن اليؿاء

با خالت ٧ل في الٗال٢اث ًٖ الىاظم  ال – ج٣ى٫  ٦ما – اليؿاء ٞةن. ج٣ٍغ

ِغصن ِغصن بل ؤلاظهاى ًُ ٩ا وجغصٝ ،وألامل الضٖم ًُ ضٍع  :٢اثلت ٍٞغ

 ؤو جغضخي ل٩ي ؤلاظهاى ازخُاع الى الٛالب في جمُل اإلاغؤة ؤن وظضُث  ل٣ض

 ألاوان ٞىاث بٗض اإلاغؤة ج٨دك٠ ما ٞٛالبا. بهم تهخم الظًً الىاؽ جدمي

 ًلي الظي والخؼن . ظىُجها وهى التزاماث، ٖلحها له آزغ شسو ًىظض ؤهه

 ٖىضما ممُخا ٚضعا بُٟلها ثٚضع  ٢ض بإنها ٢ىاٖتها مً ًيب٘ ؤلاظهاى

 .و٢خظا٥ ؤػمت حِٗل ٧اهذ

 في ؤهٟؿهم ًجضن الالحي اليؿاء بلى واإلاؿاهضة الضٖم ج٣ضًم بن

اًت مغا٦ؼ جٟٗله ما ٧ل بٟٗل الاؾخمغاع ٌٗجي مخى٢٘ ٚحر خمل  ٖع
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حر ؤي: الخمل اًت الؿ٨ً جٞى  الى وما واإلاكىعة واإلاالبـ الُبُت والٖغ

 اإلاسلو الهض٤ً بمشابت ههبذ بإن اؤًً هخظ٦غ ؤن ًجب ل٨ىىا. طل٪

 باإلياٞت لهً، ه٣ضمها مؿاٖضة ؤهم وهي لسضمتهً، هٟؿه ٨ًغؽ الظي

 36.ٖاثالتهً يمً الٗال٢اث إلنالح وؾٗىا في ما ٧ل هٟٗل ؤن بلى

 زُاًا هىا٥ ؤن هيسخى الن ؤ ٖلُىا ؤلاظهاى، يض ظهغا الخدضر في ل٨ً

 مً ظضا ٢لُل ضصٖو. ؤلاظهاى مً ؤ٦ثر والٗظاب الخؼن  حؿبب ؤزغي 

٣ضم الُىم اليؿاء ىٗضم للخُب٤ُ، ٢ابلت ؤلاظهاى ًٖ بضًلت خلىال لهً ًُ  ٍو

با  ٖلى ال٣اصع وخضه هى الظي هللا الى ٌكحر بضًل ؤي البضاثل جل٪ بحن ج٣ٍغ

 مبرح ٖظاب مً حٗاوي باإلظهاى ٢امذ ٢ض التي واإلاغؤة. خاظتهً ؾّض 

 بال – الهلُب ٖىض بال دضوصاإلا ٚحر وؤإلاها ٖؼلتها قٟاء ًم٨ً وال للًمحر،

دخاط. باإلاؿُذ  الظي الُٟٓ٘ ألالم بهظا ًخدؿؿىا ؤن بلى اإلاؿُدُىن  ٍو

 مىا ٞمً. اإلا٣ٟىصًً ؤَٟالهً ٖلى ٢لىبهً في اليؿاء مً ال٨شحر جدمله

 :ٌؿٕى الغب ٢ا٫ مشلما ألاو٫؟ الدجغ ًغمي ؤن ٖلى ًخجّغؤ

ا ىا ٞلمَّ ُِه  ؤلخ 
َ
اا٫ِ، في ٖل َ٘  الؿ 

َ
ًْ  لُهم و٢ا٫َ  عؤَؾهُ  ٞع م ٧اَن  َم

ُ
 ِبال ِمى٨

ٍت،
َ
ُُئ

َ
لَحْرِمها ز

َ
 (7: 8 ًىخىا. )حَجغٍ  بإّو٫ِ  ٞ

ل  امغؤة م٘ ال٣لب و٢اسخي ٞاجغا ألاًام مً ًىم في حٗاملىا ناع لى لىا ٍو

ذ  !بظهاى ا٢تٞر

ى١ . ظضا مخمحزا خبا الجىحن ًدب هللا بن  ؤعؾل هللا ٞةن هظا، ٧ل ٞو

. ؤم عخم زال٫ مً َٟل، بهُئت عىألا  الى اإلاؿُذ، ٌؿٕى الىخُض، ابىه

ؼا ألام ؤقاعث ومشلما  ٞلً ظىُجها ٖلى ألام اه٣لبذ لى ختى ؤهه ٢اثلت جحًر

 خُاة، ل٩ل زُت ولضًه ًضًه، بغاخت َٟل ٧ل هللا َظَبل ٣ٞض. هللا ًيؿاه

 بالضعظت الُاجؿحن ألولئ٪ ؤما. ؤًًا ألابضًت في بل ألاعى ٖلى ٣ِٞ لِـ

ؼا ألام م٘ لهم ٞى٣ى٫  هللا ُتز ٖغ٢لت الى جضٞٗهم التي  :جحًر

ض بوي الُٟل، ج٣خل ال ؤعظى٥  .الىلُض ؤُٖجي ؤعظى٥. الُٟل ؤٍع
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 الٟهل الشامً ٖكغ

 

 

 

 اضثاظي؟ػواضزواجػاضطالقػرنػطاذا
 

 

 ًْ ٤َ  َم
َّ
ل
َ
هُ  ا َ

َ
َط  مغؤج ؼوَّ

َ
حَرها وج

َ
ًْ  َػوى، ٚ َط  وَم   ا جَؼوَّ

ً
 مغؤة

ها
َ
٣

َّ
ل
َ
 .َػوى َػوُظها َ

 18: 16 لى٢ا

 

 

ٗخبر الشاوي والؼواط الُال١ 
ُ
 ال٣ًاًا ؤنٗب مًٖلى ألاعجر  ح

 مً ؤنبذ ل٣ض. هظا ٖهغها في اإلاؿُدُت ال٨ىاجـ جىاظه التي

 ٖلى الخالي ال٨الم ًإزظون  متزوظحن هاؽ بًجاص الهٗب

هُ  ما: "الجض مدمل َٗ هُ  ال هللاُ  ظَم
ُ
ّٟغ٢ِ  متزوظحن بمٗجى ؤي –" ؤلاوؿاُن  ًُ

اء يٌٗج الؼواط بإن ًامىىن   ًّٟغ١  ؤن الى واخضة، وامغؤة واخض عظل بحن الٞى

 :ٌؿٕى الغب ٣ًى٫  ٦ما بُجهما، اإلاىث

هُ  وما. واخض   ظَؿض   بل ازىحِن، ٩ًىهاِن  ٞال َٗ هُ  ال هللاُ  ظَم
ُ
٢ ّٟغِ . ؤلاوؿاُن  ًُ

 (.6: 19 متى)

 أبداػحّضهػغطصنػالػضصنػاضزواج،ػرباطػغتصٌدعػشد

 مؿمىح ؤمغان الشاوي والؼواط ١الُال  بإن الُىم اإلاؿُدُحن ٚالبُت ًامً

جاصلىن . و٦خابُا ؤزال٢ُا بهما م بإهه ٍو  ؤهه بال الُال١، ٨ًغه هللا ؤن ٚع

ت لخالخىا هٓغا الخىاػ٫  ٢بُل مً به ٌؿمذ ٟؿغون. الساَئت البكٍغ  طل٪ ٍو

َٟسخ ؤن ًم٨ً ٢لىبىا ٢ؿاوة بؿبب ؤهه: بال٣ى٫  َدّل  ؤو الؼواط ًُ  وبٗباعة. ًُ

 لةمسأ



 اجلهص َاهلل َالزَاج                                   ماذا عو الطالق َالزَاج الثانْ

186 

٣بل ٟٗىاي ٌٗٝغ هللا ؤن ؤزغي،  اإلاشالُت جد٤ُ٣ ًم٨ىىا ال ؤهىا خ٣ُ٣ت ٍو

 للمغء ًم٨ً هللا ٟٚغان بًٟل وؤهه. ؾا٢ِ ٖالم في وِٗل وهدً صاثما

 .ظضًضا ػواظا ٧ان لى ختى ظضًض، مً ًبضؤ ؤن صاثما

ض الغباٍ ًٖ ماطا ل٨ً  ؾىاء هللا، ؤمام واإلا٣ٗىص ازىحن بحن به اإلاخٗهَّ

ت ٧ان ت؟ بٛحر ؤو بمٗٞغ َجى ؤن ؾب٤ هل مٗٞغ  الخى٨غ بم٩اهُت هللا ٟٚغان َٖ

 ال٨ىِؿت وخضة مشلما ألهه بالسُاهت؟ هللا ؾمذ ؤن ؾب٤ هل الٗهض؟ لهظا

 هظه ٨ٌٗـ ٞهى الخ٣ُ٣ي، الؼواط م٘ الخا٫ ٞه٨ظا جخٛحر، وال ؤبضًت

 َاإلاا بإهه ألاواثل، اإلاؿُدُحن بًمان مشل ؤئمً، وؤها. مىه ٩ٞا٥ وال الىخضة

 بٗض زان ػواط هىا٥ ٩ًىن  ؤن ًجىػ  ٞال ُاةالخ ٢ُض ٖلى الؼوظان ٧ان

 بال ًٟغ٢ه ؤن ًم٨ً ال ال٣ضؽ الغوح وخضة في هللا ظمٗه ما بن. الُال١

 حٛحر ال ٧لحهما مً ؤو الؼوظحن ؤخض مً ٧اهذ ؾىاء الؼوظُت والسُاهت. اإلاىث

ت له مؿُخي شسو ؤي ًىظض ٞال. قِئا هظا مً  شسو مً لُتزوط الخٍغ

يخه ماصامذ آزغ جها٢ ؤو) ٢ٍغ  مهّضص الؼوظُت الىخضة ٞغباٍ. خُت جؼا٫ ال( ٍغ

 .بالًُإ

 ْل في بالُال١ ؾمذ ٢ض مىسخى الىبي ؤن بىيىح ٌؿٕى الغب ًبحن

 :ال٣لب ٢ؿاوة بؿبب الىامىؽ

ُٕ  ٞإظاَبُهم ؿى م ِل٣ؿاَوةِ  ٌَ
ُ
لىِب٨

ُ
م ؤظاَػ  ٢

ُ
٣ىا ؤْن  مىسخى ل٨ ِ

ّ
ُل

ُ
م ج

ُ
. ِوؿاَء٦

ًَ  ألامُغ  ٧اَن  وما  (.8: 19 متى. )ه٨ظا الَبضِء  ِم

 - ال٣ضؽ الغوح مً اإلاىلىصًً ؤولئ٪ - اإلاؿُذ الؿُض جالمُظ بحن آلان، ل٨ً

 :مىسخى الىبي ٢ا٫ ل٣ض. م٣بىال ٖظعا ال٣لب ٢ؿاوة حٗض لم

 ًْ ٤َ  َم
َّ
ل
َ
ُه، ا َ

َ
ها مغؤج ُِ ٗ ُُ ال١ٍ  ٦ِخاَب  ٞلْ

َ
َ. 

 :٢ا٫ ٌؿٕى الغب ل٨ً

م ٞإ٢ى٫ُ  ؤها ؤّما
ُ
ًْ  ل٨ ٤َ  َم

َّ
هُ  ا َل

َ
  مغؤج

َّ
ِت  في بال

َ
ى خال

َ
و ها الّؼِ

ُ
ْؼوي، ًجٗل

َ
ًْ  ج  وَم

َط  ؼوَّ
َ
  ج

ً
٣ت

َّ
ى ُمُل

َ
 (.32-31: 5 متى. )ػو
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 مً ًخطر ٦ما ٧امال، ٞهما لِؿٕى ال٣اَ٘ ال٨الم هظا الخالمُظ ٞهم و٢ض

 :ح٣ُٗبهم

ه ٣ٞا٫َ 
َ
هُ  ل

ُ
ذ بطا جالمُظ

َ
ُظِل  خا٫ُ  هِظهِ  ٧اه َ٘  الغَّ حر   اإلاغؤِة، م

َ
ه ٞس

َ
 ال ؤْن  ل

َط  زوَّ
َ
 (.10: 19 متى. )ًت

 ؤن ًم٨ىه ال هظا ل٨ً مدًت، يغوعة مً اهُال٢ا بالُال١ مىسخى ؤِطن ضل٣

 مابضا ٩ًىن  ؤن الؼواط مً اإلا٣هىص ٧ان البضء مىظ ؤهه وهي الخ٣ُ٣ت ٌّٛحر

َدّل  ؤن ًم٨ً ال الؼواط ؤن. ًىٟهم ال ٕ لى ختى) ًُ  الؼوط ٢ِبل مً ال ،(جهضَّ

. الساثً ػوظها جهجغ التي الؼوظت ٢ِبل مً وال الساثىت، ػوظخه ًهجغ الظي

لػى ؤن ًم٨ً ال هللا ٞىٓام  بِ  ؤو ؿهىلتبِ  ًُ
َ
 37.ِلُ

٨خب  ٧ىعهشىؽ ؤهل الى هٟؿه بالىيىح الغؾى٫  بىلـ ال٣ضٌـ ٍو

 :٣ُٞى٫ 

ا ظىَن  وؤمَّ زّوِ
َ
ت
ُ
تي اإلا َُّ ًَ  وهيَ  لُهم، َٞىن ّبِ  ِم

ي، ال الغَّ ٟاِع١َ  ال ؤْن  ِمّجِ
ُ
  ج

ُ
 اإلاغؤة

ْخُه، وبْن  َػوَظها،
َ
َخب٤َ  ٞاَع٢

ْ
  ٞل

َ
لُخهاِلـْذ  ؤو َػوٍط  حِر ِبٛ

َ
لى َػوَظها، ٞ وِط  ٖو  الؼَّ

٤َ  ال ؤْن  ِ
ّ
ل
َ
ُ هُ  ا ًُ

َ
 (.11-10: 7 ٧ىعهشىؽ 1. )مغؤج

٨خب  :ؤًًا ٍو

 
ُ
ِبِ

َ
غج

َ
  ج

ُ
ِٗت  اإلاغؤة َغ

َ
واِط  ِبك ا، َػوُظها صامَ  ما الؼَّ ُّ   ٖاَصْث  ماَث  ٞةْن  خ

ً
ة  ُخغَّ

ُط  ًْ  جتَزوَّ كاُء، َم
َ
ًْ  ح ّبِ  في َػواًظا ول٨ِ

 (.39: 7 ؽ٧ىعهشى  1. )الغَّ

٣ى٫   :عومت الى الغؾالت في ٍو

َغ  َعُظل بلى ناَعْث  وبْن 
َ
، وَػوُظها آز هيَ  َحي 

َ
ٞ  

 
ًْ . ػاهُت  َػوُظها ماَث  بطا ول٨ِ

َعْث  دغَّ
َ
ًَ  ج ِٗت، ِم   ج٩ىُن  ٞال الكَغ

ً
َغ  َعُظل بلى ناَعْث  بْن  ػاِهـُت

َ
: 7 عومت. )آز

3.) 
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 اللظًً واخضة غؤةوام واخض عظل بحن العجُب لالجداص زُاهت هى الؼوى وألن

لى. السضإ ؤق٩ا٫ ؤؾىؤ ٌك٩ل ٞهى واخضا، ظؿضا ناعا  مجخم٘ ٖو

جب الؼوى، م٘ بهالبت ًخىاظه ؤن ال٨ىِؿت  للخىبت الؼاوي ًضٖى ؤن ٍو

 :ؤلاهجُل بدؿب جىظُه ًاصب، ؤن ًجب و٦ظل٪

 َٕ ّلِ  في قا
ُ
َبُر  م٩ان ٧

َ
  ما ز

ُ
دُضر م ًَ

ُ
ىض٦ ِٖ  ًْ ى، ِم

ً
ى وهَى  ِػو

ً
ه َمشَُل  ال ِػو

َ
 ل

حَن  ٖىَض  ختى ُّ م عُظّل  الَىزي
ُ
ٗاِقُغ  ِمى٨ ٌُ  

َ
َ٘ . ؤبـُِه  َػوَظت  ٞإهُخم طِلَ٪  وم

سىَن  ِٟ ًَ  ُمىَخ اِء  ِم ى و٧اَن  ال٨ِبًر
َ
م ألاول

ُ
ىىخىا ؤْن  ِب٨

َ
لىا ختى ج ٍؼ

ُ
ًْ  ج م ِم

ُ
 َبِِى٨

 ًِ َب  ا َم
َ
َٗل  هظا عج٨ ِٟ ا. ال م ٞٛاِثّب  ؤها، ؤمَّ

ُ
ى٨ ي بالَجَؿِض  َٖ  خاِيغ   ول٨ِّجِ

وِح، ْمُذ َٞد  بالغ 
َ
ي ٨ ِ

ّ
َل  الظي ٖلى خاِيغ   ٦إو َٗ َٗل  هظا ٞ ِٟ ىَضما. ال ِٗ ٞ 

جَخِمٗىَن،
َ
م وؤها ج

ُ
وِح، َم٨ٗ ىا ؾِم  با بالغ  َٕ  َعّبِ ؿى ضَعِجِه، ٌَ

ُ
مىا و٢ ِ

ّ
 هظا َؾل

ُظَل  ُُاِن، بلى الغَّ َو  َظَؿُضُه، َيهِلَ٪  ختى الكَّ
ُ
ّبِ  ًىِم  في ُعوُخهُ  َٞخسل

. الغَّ

 (.5-1: 5 ٧ىعهشىؽ 1)

 

ػحبظواضطػاضوساء
 اضطتصدؼعػاضزواجػضرباطػاضطالجػعطا

 لؿبب بالُال١ ٌؿمذ ٌؿٕى الغب ٧ان لى ختى ؤهه بالظ٦غ الجضًغ مً

 ؤو خخمُت هدُجت ؤبضا ٩ًىن  ال ؤن ًجب طل٪ ؤن بال الٟدكاء، ؤو الؼوى

ٗت  ؤما. وحٟٛغ جهالر اإلاؿُذ ٌؿٕى الغب مدبت ألن. زاهُت مغة للؼواط طَع

 في مّغة اؾدُاء بٛهت صاثما ًدؿىن  ٞؿىٝ الُال١ بلى ٌؿٗىن  الظًً

٪ ٌؿببه الظي الىٟسخي ألالم ًبلٜ ومهما. يمحرهم  ٖلى ًجب الساثً الكٍغ

ٟٛغ لُهٟذ مؿخٗضا ٩ًىن  ؤن اإلاجغوح الكٍغ٪  في عظاء لىا ٩ًىن  ولً. َو

ً، وٟٛغ ٖىضما بال الصسهُت لسُاًاها هللا مٟٛغة  الغب لىا ٢ا٫ ٦ما لآلزٍغ

 :ٌؿٕى

ىُخم ٞةْن 
ُ
غو  ٦ ِٟ ٛ

َ
ِتِهم، ِللّىاِؽ  َن ح

ّ
ْغ  َػال ِٟ ٛ

م ٌَ
ُ
ُم  ل٨

ُ
ماوي   ؤبى٦ م الؿَّ

ُ
ِج٨

ّ
. ػال

ىُخم وبْن 
ُ
غوَن  ال ٦ ِٟ ٛ

َ
ِتِهم، ِللّىاِؽ  ح

ّ
ُغ  ال ػال ِٟ ٛ

م ٌَ
ُ
ُم  ل٨

ُ
ماوي   ؤبى٦  الؿَّ

م
ُ
ِج٨

ّ
 (.15-14: 6 متى. )ػال
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ت اإلادبت بن ُّ ٪ الٞى  الٗالط هي اإلاؿُذ، للؿُض باألزو ول٨ً الخُاة، لكٍغ

ٕ الؼواط لغباٍ الىخُض  .اإلاخهّضِ

 مٗا خالُا ًسضمان اللظان Kent & Amy واًمي ٦ِىْذ  الؼوظحن بن

٨ُت، ٧ىلىعاصو والًت في واخضة ٦ىِؿت يمً ٤ ؤخضهما مغة ٧اها ألامٍغ
ّ
 مُل

. ػواط بلحها ًهل ؤن ًم٨ً صعظت ؤ٢صخى الى ًاجؿا ويٗهما و٧ان. آلازغ مً

 ٌٗىص ؤن ؤخضهما جم٨ً ٣ٞض اإلاؿُذ ؤمام مٟخىخا الباب ؤب٣ُا ألنهما ل٨ً

د٩ي. زاهُت آلازغ بلى  :٣ُٞى٫  ٢هخه ٦ِىْذ  لىا ٍو

 زالر وبضؤها هاثلت، مكا٧ل ٖلى ًىُىي  ػواظىا ٧ان ألاو٫، الُىم مىظ

 ؤن ؤًْ و٦ىذ. ال٨لي الايُغاب مً صوامت في الاهدضاع مً ؾىحن

 ٨ٞغة ؤًت لضي ٨ًً ٞلم. مٗا والاؾخمخإ مٗا للخجزه ٞغنت مجغص الؼواط

به الظي الكا١ ملالٗ ًٖ
ّ
 ه٩ُل مجغص ؤنبدُذ  ؤزحرا. الؼواط ًخُل

 ال٣ُام وخاولذ. الخُاة ؤخخ٣غ ٦ىذ ألاخُان بٌٗ في بهجي بل بوؿان،

ٟترى التي" الغوخُت" ألامىع  بجمُ٘  مشل: ْغوفي في اإلاغء بها ٣ًىم ؤن ًُ

ً واؾدكاعة والهالة اإلا٣ضؽ ال٨خاب ٢غاءة  بضث ظمُٗها ل٨ً. آلازٍغ

 وعٚم جماما، مخىا٢ًت زلُٟاث مً واًمي ؤها ظئىا ضٞل٣. ظضوي  بال

 .هخٟاهم ؤن ه٣ضع لم اإلاًيُت مداوالجىا

 في وهبضؤ هىٟهل، ؤن ٢غعها ؤهىا ختى ٦بحرة بضعظت ألالم وجٟا٢م

 قٗغث ل٨ىجي جماما، ٦ىِؿتي جغبُت ٨ٖـ هظا و٧ان. الُال١ بظغاءاث

ليّ  ًاجـ ٞش في مدانغ بإهجي م. مىه ؤزغط ؤن ٖو  ٢غعها ؤهىا مً وبالٚغ

 هٟؿُا مغه٣ا وؤنبدُذ . مؿخمغا ْل الىٟسخي الٗظاب ؤن بال الُال١

 ًم٨ىجي وال ال٣ىي  مجهى٥ الهباح في ؤنهٌ ؤًام بي جمغ ٧اهذ ؤهه لضعظت

لذ ٣ٞض ألامىع  مجاعاة في لعجؼي  وهٓغا. ٢مُصخي ؤػّعع ؤن ختى  مً ِاؾخ٣َ

غة اإلاضة هظه َىا٫ اًمي و٧اهذ. ٣٦ؿِـ ٖملي  ؤٖٝغ و٦ىذ. ٧لُا مضمَّ

 مً ؤ٦بر لي باليؿبت ألامغ ٧ان ل٨ً ألامىع، جخدؿً ؤن بىصها ٧ان ؤهه

م. مٗه وؤحٗامل ألجدمله َا٢تي  وؤخضها للمؿُذ حٗهضاجىا مً وبالٚغ

 .جماما ٦الها يٗىا ٣ٞض لآلزغ،
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 ؾإنبذ ؤهجي ؤصع٦ذ ٣ٞض. الٗمل الى لجإث آالمي لٗالط و٦مداولت

 لظل٪. ؤزغي  ٖال٢ت في لذصز لى ؤو البُالت ازترث لى و٦ؿىال زامال

 باهلل هش٤ ؤن خاولىا واًمي بإهجي ؤٖخ٣ض وؤها. وؤٖمل وؤٖمل ؤٖمل ؤزظث

 بُجي ًىمُا ؤ٢ؿم ٦ىذ شسهُا ل٨ىجي ٖلُه، وهخى٧ل هٟؿِىا ٢غاعة في

 الخدضر ٞحها خاولىا مغة ٧ل وفي. زاهُت مغة مٗها ؤٖىص ال ؤن هٟسخي وبحن

 مُاوؾا خالىا ٧ان ل٣ض. غةباإلاكاظ ًيخهي الخضًض ٧ان ألامىع، لخهُٟت

 .مىه

. هللا الى الالخٟاث ختى ُٞه ؤؾخُُ٘ ؤٖض لم خض الى ونلذ ل٣ض

 والك٪، الُإؽ ؤؾئلت وجىالذ: ومُخا مىه، ٞاثضة ال شخيء ٧ل ؤنبذ ٣ٞض

 اإلاك٣ت هظه ب٩ل ؤٖمل ٦ىذ إلااطا زم الاهخمام؟ ٌؿخضعي شخيء ب٣ي هل"

 مداولت في خمغاعالاؾ وإلااطا زضاٖه؟ ؤخاو٫  ٦ىذ الظي ومً ؤؾاؾا؟

 نالر؟ شخيء ؤي ٖجها ًيخج لم ٧ان بطا هللا بمكِئت الٗمل

ىضما اللُالي، بخضي مً مخإزغ و٢ذ في ل٨ً ذ ٖو  الٗمل، مً ٞٚغ

. الؿماء ٦بض في اإلاخؤللئت والىجىم الؿاَ٘ ال٣مغ مىٓغ هٓغي  قّض 

 وما. وعخمخه هللا بجبروث ظضًض مً وقٗغث ٢لبي، ازخ٠ُ ما وشخيء

إسخي آالمي ٧ل وؾِ وفي. الب٩اء في ؤظهكذ تىخ زىاٍن  بال هي  بضؤث ٍو

 الىاؾٗت هللا وبمدبت الخ٣ُ٣ُت بداظتي خُاحي في مغة ألو٫  عبما ؤقٗغ

م. اإلاكغوَت ٚحر اجي ٖضم مً وبالٚغ ىصي ٞو  ؤن ؤال ولؼوظتي، هلل بٖى

ُا ػا٫ ما ؤهه لي ؤ٦ض حٗالى هللا  ؤمله ٣ًُ٘ ولم ٖجي ًخسل لم وؤهه لي ٞو

 في شخيء بضؤ ٣ٞض. خُاحي في خ٣ُ٣ُت جدى٫  ه٣ُت اللُلت جل٪ و٧اهذ. فيّ 

 .ؤلالهُت الىٗمت معجؼة بًٟل ًخٛحر صازلي

. زاهُت واًمي ؤها لخجمٗىا ٦شحرة معجؼاث هىا٥ ٧اهذ لى ؤجمجى و٦ىذ

 ًٖ آلازغ بلى ؤخضها ٖاص ٣ٞض. ال٣بُل هظا مً شخيء ًدضر لم ل٨ً

٤  ولّم  الالخئام ٖملُت ج٨ً ٞلم. الكا٢ت الجهىص مً ال٨شحر بظ٫ ٍَغ

 ؤن ٖلُىا ًترجب ٧ان ألهه. ٖامحن اؾخٛغ٢ذ بل ٞىعٍت؛ ألاؾغة قمل

ؿامذ ٌٟٛغ وؤن ألامىع، مً ال٨شحر بسهىم مٗا هد٩ي  آلازغ ؤخضها َو

ٟخذ بٌٗ م٘ هد٩ي ٦ىا ٧لما ول٨ً. ٦شحرا  ًؼو٫ ٧ان لآلزغ ٢لبه ؤخضها ٍو
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. ٢بل مً مىظىصة ٧اهذ التي الىٟؿُت والخىاظؼ الٗظاب مً ٦بحر ٢ضع

 الباب هب٣ي ل٩ي ؤٖاهىا الظي ٞهى. ؾىاه ولِـ وخضه، هللا هجاها وؤزحرا،

م - لآلزغ وؤخضها له مٟخىخا  هجاها الظي وهى. البكغي  يٟٗىا مً بالٚغ

 ؤًٞل ؤن مٟاصها التي ْغوٞىا، مشل في لىا اإلاىهىبت الا٦ظوبت ٞش مً

٣ت ٤ ًٖ هى اإلاكا٧ل لخّل  ٍَغ  رؤ٦ث آزغ شسو م٘ ٖال٢ت ب٢امت ٍَغ

 .ألاو٫  مً مالثمت

غة مىا٤َ ٖبر ًمغ ػواظىا ًؼا٫ وال  اإلاىا٤َ جيخهي لً وعبما. ٖو

غة  ؤخضها ٦شحرا هسخل٠ هؼا٫ ال - وػوظتي ؤها – ؤهىا بلى باإلياٞت. الٖى

ؼث لىو . آلازغ ًٖ
ّ
اصة ج٨ٟحري  ع٦  ه٣اٍ ؤو يٟٗي ه٣اٍ في اللؼوم ًٖ ٍػ

ي ؾىٝ بالخالهغب و ؤوؾىٝ  ؤجدمل الىي٘ٞؿىٝ ال  ػوظتي ي٠ٗ

داٞٔ ًجمٗىا الظي الصخيء ل٨ًهىٟهل،  اء هى بُيىا الخب ٖلى ٍو  ٞو

اء وهظا. وبخؿاهه هللا  ٖلى مشبخا هٓغي  ًدٟٔ الظي هى ؤلالهي الٞى

جٗلجي مكُئخه ىصي ملتزما ٍو  .بٖى

 م٘ خضر مشلما ؾُٗضة نهاًت ًيخهي ػوجي نغإ ٧ل لِـ الخا٫، بُبُٗت

 ٖضة خضر وؤن ؾب٤ اإلاشا٫، ُلؾب ٖلى ٦ىِؿتي ٟٞي. واًمي ٦ِىْذ  الؼوظحن

٤ زاثىا ألاػواط ؤخض ًهبذ ؤن مغاث
ّ
ُل ٨ه ٍو هجغ قٍغ  ال٨ىِؿت مجخم٘ ٍو

تزوط با مغة ٧ل وفي. زاهُت ٍو ٪ ٧ان ج٣ٍغ  في ًب٣ى ؤن ٣ًغع  اإلاترو٥ الكٍغ

ُا ال٨ىِؿت مجخم٘ خه بٗهض ٞو م. الؼواط وبٗهض ال٨ىِؿت في ًٍٖى  وبالٚغ

٩ىن  - َبٗا ماإلاا زُاعا ٌٗخبر ال٣غاع هظا ؤن مً  خالت في مًاٖٟا ألالم ٍو

 ٖىضما اإلاؿُخي ًضٞٗه الظي الباهٌ الشمً مً ظؼء ل٨ىه – ؤَٟا٫ وظىص

٤ في ٌؿحر  .الشباث ٖلى ال٣ىة يهبىا ٞؿىٝ باهلل، آمىا ٞةن. اإلاؿُذ ٍَغ

ؿإ٫ ٦ىِؿدىا، مجخمٗاث في ًدضر ػواط ٧ل ٖىض ٩ان ٌُ  هظا الكٍغ

 ال٣ؿِـ - Eberhard Arnold آعهىلض اًبرهاعص ظضي ناٚه الظي الؿاا٫

ت للخ٩ىمت الخٗؿُٟت الؿُاؾت هاهٌ الظي ألاإلااوي  وهى) ؤإلااهُا في الىاٍػ

 للخُاة Bruderhof اإلاؿُدُت بغوصعهىٝ خغ٦ت وماؾـ الهىحي ٖالمت

 (:اإلاكتر٦ت اإلاؿُدُت
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بإ ًٖ ؾخمخـى٘ هل ؤدي،
ّ
بإ ًٖ ؾخمخـىٗحن هل وؤزتي، - ػوظخ٪ بجـ

ّ
 بجـ

٤ هجغ ؤخض٦ما ؤعاص وبطا اَل؟ب هى ُٞما - ػوظ٪  اإلاؿُذ ٌؿٕى ٍَغ

 ٌؿٕى بمٗلمىا ؤلاًمان صاثما آلازغ ؾًُ٘ ٞهل ال٨ىِؿت، ومجخم٘

 مؿخىي  ٞى١  ال٨ىِؿت وخضة هي التي ال٣ضؽ الغوح ووخضة الىانغي 

 هظا ؤؾإل٨ما الخ٩ىمُت؟ الؿلُاث م٘ جىاظه٪ خا٫ في و٦ظل٪ ػواظه،

ًَ  لم ما ل،الغم ٖلى مبيُا ٩ًىن  الؼواط بإنَّ  لٗلمي بـ
ُ
 صسغة ٖلى ًــ

 .اإلاؿُذ ٌؿٕى بالغب ؤلاًمان ؤي ؤلاًمان،

مبالو   ُٞه ؤن بال البٌٗ ٖىض نٗبا مى٢ٗا ٣ً٘ ٢ض الؿاا٫ هظا ؤنمً  ٚغ

م٨ىىا. ٖم٣ُت خ٨مت ُاع ًظ٦غها مجغص ؤهه ال٣ى٫  ٍو
َ
 ٧ل ؤمام اإلاىظىص بالس

 ٌؿٕى هدب٘ ؤن مؿخٗضون  هدً ٞهل: ٌؿٕى جالمُظ ؤهىا اإلاضٖحن هدً مىا،

 :٢اثال هٟؿه هى ًدظعها ؤلم الشمً؟ ٧ان مهما

 ًْ جي وما بليَّ  ظاءَ  َم ًْ  ؤ٦ثَر  ؤخبَّ ِه  ِم ِه  ألبـُِه  ُخّبِ ّمِ
ُ
 وبزىِجِه  وؤوالِصهِ  مغؤِجِه  وا وؤ

َر  بل وؤزىاِجِه،
َ
ًْ  ؤ٦ث ِه  ِم ٣ِضُع  ال ِلَىِٟؿِه، ُخّبِ ا ٩ًىَن  ؤْن  ًَ

ً
 لى٢ا. )لي ِجلمُظ

14 :26.) 

 بُجهما ٌؿبب ٣ٞض الجض، مدمل ٖلى خدظًغال هظا الؼوظان ؤزظ لى

 هىا ٞاإلاىيٕى. خ٣ا جهان ؾىٝ ػواظهما عباٍ ٢ضؾُت ل٨ً اوك٣ا٢ا،

 ازىحن بحن الٗم٤ُ الىخضة عباٍ هى بل طاجه، خض في ٣ِٞ الؼواط لِـ

 :ال٣ضوؽ عوخه وفي اإلاؿُذ في مخدضًً

حُر  ٞاَع١َ  بْن  ول٨ً
َ
ٚ ، ًِ ٟاِع١ْ  اإلااِم ُُ ـَ . ٞل ِ

َ
ز ؤو ألاُر  ل

ُ
 في ُمؿَخَٗبًضا ُذ ألا

ًَّ  ألاخىا٫ِ، هِظهِ  ِمشِل  الِم  في َصٖاها ٢ض هللاَ  ول٨ هُ . الؿَّ   ألهَّ
َ

محَن  ٠ُ٦
َ
 حٗل

ُتها ًَّ ، ؤ
ُ
غؤة

َ
هحَن  هل اإلا

ّ
ل
َ
س

ُ
ُظَل؟ ج   ؤو الغَّ

َ
ُم  ٠ُ٦

َ
ها حٗل ُظُل، ؤي  ُو  هل الغَّ

ّ
ل
َ
س

ُ
 ج

؟
َ
غؤة

َ
 (.16-15: 7 ٧ىعهشىؽ 1) اإلا

٨ت دبوم مىا٫ٍ ( اإلاغؤة ؤو) الغظل ًٓل ٩ٞلما ٪ ؤو خُاجه لكٍغ  خُاتها لكٍغ

اء ٖضم ًٖ الىٓغ بهٝغ - ٪ طا٥ ٞو  ًٖ قهاصة هظا في ٢ضم - الكٍغ
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اء ٞبىؾ٘. اإلاؿُذ في الىخضة  الالتزام ًجضص ؤن ول٨ىِؿخه هلل ألابضي الٞى

ؼعٕ الؼوجي اء جم٨ً ٠ُ٦ مغة مً ؤ٦ثر قهضُث  و٢ض. ظضًضا ؤمال ٍو  ٞو

٪ ٨ه ٌُٗض ؤن مامً قٍغ ، الغب ىال اإلاامً ٚحر قٍغ  مجخم٘ والى ٌؿٕى

 .وألاؾغة الؼواط والى ال٨ىِؿت،

( ٖكغ الؿاصؽ الٟهل في ل٨م ط٦غتها التي) هاوعص وػوظها آن و٢هت

 السُُئت في وؾ٣ِ هاوعص ٖاص ٖىضما ختى ؤهه ٞجري . طل٪ ٖلى مشاال حٗخبر

 ؤنها وم٘. مُل٣ا وال٨ىِؿت اإلاؿُذ هدى آن ػوظخه التزاماث تهتز لم زاهُت،

ه لم ؤنها بال هاوعص، ػوظها مؿاومت الى هُإالاه ؤبذ
ْ
ِضه

ُ
 مً وبضال ل٨جها. ج

 ال٣ُام ؤظل ومً الخىبت ؤظل مً الهغإ بلى بهضوء اؾخضعظخه بصاهخه

 الًٟل لهما ٧ان آن الؼوظت ونبر زباث ؤن هغي  لظل٪. ظضًضة ببضاًت

 .هاوعص ػوظها وبًمان ػواظهما مً ٧ل اؾخٗاصة في ال٨بحر

 

 طجردػضغسػعوػاضحػغػيػاضوساء

 اضزظىػسيػاضتورطػردم

 و٧ل اإلادبت مً زا٫ٍ  ػواط ٧ل ؤًًا ؾُضًً ٞةهه الُال١، ٨ًغه هللا ٧ان إلاا

جب اإلاىث، بغوصة ُٞه حؿغي  هامض ػواط . مىا ل٩ل جدظًغا هظا ٩ًىن  ؤن ٍو

 و٦م وآزغ؟ خحن بحن خُاجه لكٍغ٪ مدب ٚحر ؤو ال٣لب ٞاجغ ٧ان مىا ٨ٞم

 ؤنهم ٖلى ألامغ ٣ًخهغ بًٗا، بًٗهم ًدب ؤن مً بضال ألاػواط، مً آالٞا

اء بن واخض؟ ؾ٠٣ جدذ ًخىاظضون   ٖضم مجغص لِـ هى الخ٣ُ٣ي الٞى

 ؤًًا وعوخُا ٢لبُا التزاما هىا٥ ٩ًىن  ؤن ٌكتٍر ؤهه بل الؼوى، في الخىعٍ

 ٧ل و٧ان آلازغ هدى ؤخضهما الالتزام بلى الؼوظان اٞخ٣غ و٧لما. الؼوظحن بحن

تمخى  خُاة ٌِٗل مجهما  حؿىص ال٣ُُٗت ٧اهذ ؤو ،(الخالقي الى جاصي ال) اٍػ

 .باإلاغناص لهما ٣ًٟان والُال١ الاهٟها٫ ٞةن بُجهما،

 خُشما الؼوى عوح مداعبت هي ال٨ىِؿت مجخمٗاث مً مجخم٘ ٧ل ومهمت

 ٞٗل ٦مجغص الؼوى هىا ؤ٢هض ال وؤها. ال٣بُذ وظهها وجبحن بغؤؾها جُل

 الى ًاصي الؼواط صازل في شخيء ٧ل ٞةن والىا٢٘، الخ٣ُ٣ت ٟٞي ظؿضي؛

 اإلاخباص٫، الى٢اع عوح ٤ٌُٗ ؤو الٟٗاٝ ؤو والىثام الىخضة ؤو الخب ي٠ٗ
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ىمي ٌٛظي ألهه ػوى، ٌٗخبر  ٖضم هللا ؾّمى الؿبب ولهظا. الؼوى عوح ٍو

 ؤي) ال٣ضًم الٗهض وفي(. 16-10: 2 مالدي) بالؼوى بؾغاثُل قٗب بزالم

اء هبُاءألا  ٌؿخسضم( اإلاؿُذ الؿُض مجيء ٢بل  ٖلى ٦مشا٫ الؼواط في الٞى

ِدب   ٦ما ؤخِبْبها"... ٖغوؾه، – اإلاسخاع الكٗب بؾغاثُل، بكٗبه هللا التزام ًُ 

لىَن  ُهم ُٞما ِبؾغاثَُل، َبجي الّغب   َدّىِ ىهُ  ُوظىَهُهم ًُ زَغ  آلهٍت  بلى َٖ
ُ
 هىق٘..." )ؤ

٣ت(. 1: 3  بحن الىخضة بٗال٢ت الؼواط بىلـ الغؾى٫  ٣ًاعن  ممازلت وبٍُغ

 مؿإلت في بىيىح الىٓغ ٌؿٗىا ٞال. الٗغوؽ و٦ىِؿخه الَٗغـ اإلاؿُذ

ت الهىع  هظه عوخُت ْل في بال الشاوي والؼواط الُال١  لل٨خاب اإلاجاٍػ

 .اإلا٣ضؽ

ىضما اًت قِئا ال٨ىِؿت مجخم٘ ًٟٗل ال ٖو ؼ لٖغ  الٗال٢اث وحٍٗؼ

 ههظ ججهاع ٖىضما بغاءجه ًّضعي ؤن ًم٨ىه بطن ٠ُ٨ٞ ألٞغاصه، الؼوظُت

هُ  ما: "بإن الكهاصة ال٨ىِؿت مجخم٘ ًخداشخى ٖىضما وؤًًا الٗال٢اث؟ َٗ  ظَم

هُ  ال هللاُ 
ُ
٢ ٟغَّ  ًب٣ىا ؤن اإلاتزوظحن ؤًٖاثه مً ًخى٢٘ ٠ُ٨ٞ" ؤلاوؿاُن  ًُ

 الخُاة؟ مضي ملتزمحن

 ٖضم ًجب مهمحن مبضؤًً ٞهىا٥ ٞحها والىٓغ اإلاؿاثل لهظه جإملىا وفي

ال وبال جىاؾحهما  ال ؤهىا هى ألاو٫، اإلابضؤ: ججىبهما الىاظب مً مؼل٣حن بلى جدىَّ

ُت ؤبضا وٗامل ال ؤن ًجب والشاوي، الُال١؛ ٖلى اإلاىا٣ٞت ؤبضا ًم٨ىىا  بدٞغ

ٗت  ٟٞي. وآالمه الُال١ ٖظاب مً ٌٗاهىن  الظًً الىاؽ بال٣ؿىة ؤو الكَغ

ًىا ٌ ًم٨ىىا ال للُال١ ٞع . زاهُت جؼوط لى ختى اإلاُل٤، الصسو ٞع

جب م ؤهه ماصاث هخظ٦غ ؤن ٍو  يض بهغامت ًخ٩لم ٌؿٕى الغب ؤن مً بالٚغ

 بلى ٌكخا١ ٌؿٕى الغب ٧ان وإلاا. ؤبضا الغؤٞت ٖىضه جىٗضم ال ل٨ً السُُئت،

 والجؿض الغوح قٟاء ويهبه السُُئت ٖبىصًت مً زاَئ ٧ل ٌٗخ٤ ؤن

ضه ما وهظا. زُُئت ٧ل ًٖ الخىبت ًُلب ٞهى والخُاة  ٖال٢ت ل٩ل ؤًًا ًٍغ

 .مخهّضٖت ػوظُت

ً هضًً ال ؤن ٖلُىا ًجب ٗاَب  ٖلُىا هٟؿه الى٢ذ في ل٨ً. ؤبضا آلازٍغ

ُاء ه٩ىن  ؤن لُىا. اٖخباع ٧ل ٞى١  اإلاؿُذ الؿُض م٘ ؤٞو  ٧امل اخخًان ٖو
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 التي الخ٤ هظا مً ألاظؼاء جل٪ ٣ِٞ ولِـ - ًُغخه الظي ؤلالهي الخ٤

 :الخخُاظاجىا مىاؾبت جبضو

م الَىٍُل 
ُ
مي ًا ل٨ ِ

ّ
ل َٗ ِٗت  ُم َغ

َّ
  الك

َ
ىَن والٟ  ُ غائوَن  ّغَِؿ

ُ
ىَن ! اإلا

ُ
ُٗ

ُ
َغ  ح

ْ
ك ُٗ ًَ  ال  ِم

 ِ٘ ى
ْٗ رِ  الَى

َ
ىِن، والَهٗت م 

َ
م وال٨

ُ
ـ٨ ِٗت  في ما ؤهمَّ  ُتهِملىَن  ول٨ىَّ َغ

َّ
ض٫َ : الك َٗ  ال

 
َ
ض١َ، والغَّخمت جُب  ٧اَن  ما وهظا والهَّ م ًَ

ُ
٨ُ

َ
َٗملىا ؤْن  ٖل

َ
ًْ  ِبه ح  ؤن صوِن  ِم

ها. طا٥َ  ُتهِملىا   ؤي 
ُ
مُاُن  ال٣اَصة ُٗ ىَن ! ال ّٟ َه

ُ
ًَ  اإلااءَ  ج م الَبٗىَيِت، ِم

ُ
ـ٨  ول٨ىَّ

بَخِلٗىَن 
َ
 (.24-23: 23 متى. )الجَمَل  ج

ط ال الؿبب ولهظا ٪ َاإلاا) لضيها مُل٣حن ؤٞغاصا ٦ىِؿدىا جؼّوِ  الؿاب٤ الكٍغ

 مغة جؼوظىا ٢ض هاؽ ٦ىِؿدىا ج٣بل ال هٟؿه وللؿبب ؛(الخُاة ٢ُض ٖلى

ِٗكىن ( َال١ خالت بٗض) زاهُت ٪ م٘ ػوظُت ٖال٢ت في َو  َاإلاا ظضًض قٍغ

٨هم ض الشاوي الؼواط بن. الخُاة ٢ُض ٖلى الؿاب٤ قٍغ  زُُئت ح٣ُٗض مً ًٍؼ

ُدى٫  الُال١، ٪ م٘ اإلاهالخت بم٩اهُت صون  وٍَ  في ٞمى٢ٟىا. ألاو٫  الكٍغ

اء الىالء مى٠٢ هى الؼواط  آزغ مى٠٢ ًىظض وال. الخُاة مضي والٞى

 .اإلاى٠٢ هظا ؾىي  الؼواط ومهضا٢ُت الخ٣ُ٣ي الخب م٘ ًخىا٤ٞ

. الؼواط في الالتزاماث ج٣ضًم مً اإلاٛؼي  ا٦دكاٝ بٖاصة الى ألامغ ًدخاط

. ألوالصها الُال١ ٌؿببها التي ألايغاع وهغي  هخىاظه بضؤها ٢ض آلان هدً ٞها

ٗخبر مجهم، الغاقضًً ٖى٪ صٕ ألاوالص، هٓغ في ٞالُال١  ًم٨ً ال قِئا ٌُ

 ألاوالص مٗٓم ؤن الخضًشت ؾاثالضعا ؤْهغث ٣ٞض. بؿهىلت" مىه الكٟاء"

ضم الضعاسخي والٟكل ال٣ل٤ مً ٌٗاهىن  الُال١ الى والضيهم ًلجإ الظًً  ٖو

 وال٨أبت ٧السىٝ الىٟؿُت اإلاكا٧ل مً مٗاهاتهم وحؿخمغ. بالىٟـ الش٣ت

 .والضيهم اهٟها٫ مً ؾىىاث ٖكغ بٗض ختى للمجخم٘ اإلاٗاصي والؿلى٥

  ج٣ضم ال( ؤم ػوط ؤو ؤب ػوظت جخًمً التي) البضًلت الٗاثالث بن
ّ

 خال

م ٖلى اؾترصاصها، ًم٨ً ال للٗاثلت ألانلُت ٞالبيُت. قاُٞا  ًبظله مما الٚغ

 ٌِٗكىن  الظًً ألاوالص ٞةن الخ٣ُ٣ت وفي. لخ٣لُضها قا٢ت مداوالث مً اإلاغء

 ألاوالص م٘ باإلا٣اعهت الىٟسخي ألامان ٖضم بىاصع ٖلحهم جٓهغ بضًلت ٖاثالث في

 38.الخ٣ُ٣ُحن ؤبىيهم ؤخض ؾىي  ٞحها لِـ ىثبُ في ٌِٗكىن  الظًً
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 مشاال ٩ًىهىن  والضًً بضون  ًيكاون ألاوالص مً ظُال ؤن هغي  لظل٪

ً بن بل - لهم نالخا ٟا٫ مً ٦شحًر  خ٣ُ٣ُحن والضًً لهم لِـ ختى ألَا

ىضما. ؤؾاؾا ٣ٗضون  قبابا ألاوالص ًهحر ٖو  الؼواط ٖلى الخؿىت الىُت َو

 الضٖم ٖلى الخهى٫  ًم٨جهم إًًٞ الُىم، الكباب مً ٚحرهم مشل

 ؤؾغة؟ وجإؾِـ للؼواط و٢تهم ًدحن ٖىضما واإلاؿاهضة

 

 اضضهػرظدػطدتطاعػذيءػصل

 ؤن ال٨ىِؿت مجخم٘ ٖلى لىظب الُال١، ججىب ؤعصها لى الخا٫، بُبُٗت

 َىٍلت ٞترة ٢بل الٗملي الضٖم بلى باإلياٞت وؤلاعقاص الخىظُه ألٞغاصه ٣ًضم

 :ػواظهم انهُاع مً

 
َ
ل َٖ ّلِ  ىَو

ُ
ا َواِخٍض  ٧ ْن  ِمىَّ

َ
ِبهَ  ؤ

َ
ْىد ًَ ، ًَ ِغٍ

َ
  ِلآلز

َّ
َىا ِلَىُدض ًُ ْٗ   َب

ً
ًا ْٗ ى َب

َ
ل ِت  َٖ َدبَّ

َ ْ
 اإلا

َما٫ِ  ْٖ اِلَخِت  َوألاَ َخِبُهىا...  الهَّ
ْ
  اه

َّ
ال

َ
  ؤ

َ
ْؿ٣ُِ ْم  ٌَ

ُ
َخُض٦

َ
ًْ  ؤ َمِت  ِم ْٗ ى هللِا، ِو   َختَّ

َ
 ال

َل  نَّ
َ
َخإ ْم  ًَ

ُ
َى٨ ِْ ُع  َب

ْ
َب  َمَغاَعٍة، َظظ َؿّبِ

ُِ ،بَ  َٞ
ً
ت

َ
َبل

ْ
ـَ  ل َىّجِ ٍُ ًَ  َو ِشحِرً

َ
ْم  ٦

ُ
. ِمْى٨

 (.15: 12 َو  24: 10 ٖبراهُحن)

 ؾىي  هىا٥ ٨ًً لم وبن ختى زُغ وفي ٖلُل الؼواط ؤن الخٓىا ولى

دا ناص٢ا اإلاغء ٩ًىن  ؤن ألاًٞل ٞمً طل٪ ٖلى جض٫ّ  َُٟٟت بقاعاث  ونٍغ

ة ٦برث بطا ؤما. بكإهه حر الى غألام ًخُلب ٣ٞض ٦شحرا، الؼوظحن بحن الُهىَّ  جٞى

ٍٝ  وو٢ذ لهما م٩ان  ؤو ٦هظا، وي٘ وفي. بُجهما ال٣لبُت الٗال٢ت الؾترظإ ٧ا

٨حن ؤخض ُٞه ًهبذ الظي الىي٘  ٞةن ظؿضًا، وماطًا مخٗضًا الكٍغ

ا ٩ًىن  ٢ض اإلاا٢ذ الاهٟها٫ يبػي. يغوٍع  في الؾُما ال٨ىِؿت مجخم٘ ٖلى ٍو

 بلى الؿعي في - حنالُٞغ ٦ال إلاؿاٖضة ٖملُت وؾاثال ًجض ؤن ألاويإ هظه

حن اإلاخباص٫ والٟٛغان اإلاخباصلت الش٣ت ٖلى الخهى٫  زم ؤوال، الخىبت  الًغوٍع

 .الؼواط الؾخٗاصة

اء ؤن هجض ؤن اإلادؼن  مً  ناع ٢ض الُىم مجخم٘ في( ألاماهت ؤو) الٞى

ىٓغ ؤنبذ ختى ظضا هاصعة ٖملت  ًيبػي ؤال". بُىلُت" ًُٞلت ؤهه ٖلى بلُه ًُ

مُمَؿ  ؤمغ ٩ًىن  ؤن له
َّ
 إلًماهىا؟ ألاؾاؽ حجغ باٖخباعه به ل
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ا وِح  زَمُغ  ؤمَّ   ٞهَى  الغ 
ُ
ت دبَّ

َ
َغُح  اإلا َٟ المُ  وال بُر  والؿَّ   والهَّ

ُ
٠ُ

 
الُح  والل  والهَّ

 
ُ
ت

َ
 (.22: 5 ٚالَُت) .وألاماه

ُا الب٣اء في عاٚبا ٩ًىن  ؤن مىا ل٩ل ًيبػي ؤال للمؿُذ، جابٗحن وباٖخباعها  ٞو

 ٦ىِؿخه، وإلاجخم٘ للمؿُذ اإلاىث، وختى – والًغاء الؿغاء في – وؤمُىا

 ؤن هغظى ؤن ًم٨ىىا ٣ِٞ والخهمُم الٗؼم هظا بمشل لؼوظها؟ ؤو ولؼوظخه

ُاء هب٣ى ىص ؤٞو  .ػواظىا لٖى

٤ بن ٤ اإلاؿُذ ٍَغ  مً ٧ل ًخم٨ً الهلُب بًٟل ل٨ً ي٤ُ، ٍَغ

 :الخُب٤ُ خحز في ًًٗه ؤن ٌؿٕى ٦الم ٌؿم٘

جُغ٥ْ 
َ
َ٪  ٞا

َ
غباه

ُ
ىَض  ٢ ظَبِذ  ِٖ

َ
طَهْب  ىا٥َ،ُه  اإلا

َ
  وا

ً
مَّ  ؤزا٥َ، وناِلـْذ  ؤوال

ُ
ٗا٫َ  ز

َ
 ح

م ّضِ
َ
َ٪  و٢

َ
غباه

ُ
 (.24: 5 متى. )٢

 نٗبا، ًبضو الشاوي والؼواط الُال١ بكإن ٌؿٕى الغب حٗلُم ٧ان لى

ً ؤن هى طل٪ وعاء الىخُض ٞالؿبب  ًامىىا ٌٗىصوا لم هظه ؤًامىا في ال٨شحًر

 هدً ألهىا و٦ظل٪. الخُاة حُٛحر في وصوعهما واإلاٟٛغة الخىبت ٢ضعة بجبروث

ض لم اإلاؿُدُحن ُٗ  مخماؾ٩ا؛ ًٓل ؤن بىٗمخه ًم٨ً هللا ظمٗه ما بإن هامً و

ض ولم ُٗ ، ب٣ى٫  ؤًًا هامً و لَّ " ٌؿٕى
ُ
ْيٍء  ٧

َ
ٕ   شخ ا

َ
ْىَض  ُمْؿَخُ ه ِٖ

َّ
 ".الل

يبػي  مخُلباث مً ٧ان لى ٖلُىا، قا٢ا شخيء ؤي هىا٥ ٩ًىن  ال ؤن ٍو

 :ؤلاهجُل

ْىا
َ
ال َٗ

َ
يَّ  ح

َ
ا ِبل ًَ  َ٘ ِبحَن  َظِمُ َٗ ْخ

ُ ْ
٣ُِِلي اإلا

َّ
ْخَما٫ِ، َوالش

َ
ا ألا

َ
ه
َ
ْم  َوؤ

ُ
ِعٍُد٨

ُ
ىا. ؤ

ُ
 ِهحِري  ِاْخِمل

ْم 
ُ
٨ ُْ لَ ُمىا َٖ

َّ
ل َٗ

َ
ي، َوح ي ِمّجِ ِ

ّ
و
َ
٘   أل ُ٘  َوِصٌ ِب  َوُمَخَىاِي

ْ
ل َ٣

ْ
َخِجُضوا ال

َ
ٞ  

ً
 َعاَخت

ْم 
ُ
ىِؾ٨ ُٟ نَّ . ِلُى

َ
ن   ِهحِري  أل   َوِخْمِلي َهّحِ

 
٠ُ ِٟ

َ
 (.30-28: 11 متى. )ز

 ؤلاًمان بهظا الشاوي والؼواط الُال١ بكإن ٌؿٕى الغب حٗالُم الى هٓغها لىٞ

ض ٖلى ًىُىي  حٗلُم ؤهه لغؤًىا  بن زم. م٣خضعة و٢ىة ٦بحر، وؤمل ُٖٓم، ٖو

 والٟلؿٟت ألازال١ ٖلماء حٗلُم ِبّغ  مً ب٨شحر ؤٖٓم الخٗلُم هظا ِبّغ 
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ت  والخُاة متال٣ُا خ٣ُ٣ت ٖلى ماؾـ وهى هللا، مل٩ىث ِبّغ  بهه. البكٍغ

 .الجضًضة
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 الٟهل الخاؾ٘ ٖكغ

 

 

 

 ظغَّاضِطػدبغلػسيػإذنػسضظجاعد
 

 

ىاهى
َ
لُُل  ج

َّ
َرَب  ال

َ
هاُع  وا٢ت َغْح . الجَّ

ْ
َىُ

ْ
الِم  ؤٖما٫َ  ٞل

َّ
 الٓ

دِمْل 
َ
٪. الّىـىعِ  ِؾالَح  وه

ُ
ؿل

َ
ل٤ُُ  ٦ما ِلي لى٥ُ  ًَ  في الؿ 

هاعِ    ال: الجَّ
َ
غَبَضة جىَع  وال ُؾ٨َغ، وال َٖ

ُ
دَل، وال ٞ

َ
 وال ٞ

خىا َبْل . خَؿَض  وال ِزهامَ 
َّ
َؿل

َ
ّبِ  ح

َٕ  بالغَّ ؿى ؿُِذ، ٌَ
َ
 اإلا

لىا وال ِٛ
َ

يك
َ
ِٕ  بالجَؿِض  ج َهىاِجه إِلقبا

َ
 .ق

 14-12: 13 عومت

 

 

 ٖهغها، به ًدؿم التي الجيؿُت وؤلاباخُت الخُاء ٢لت مً 

ت خُاة بإن هامً ٞةهىا ّٟ
ِٗ  ختى مم٨ىت جؼا٫ ال الىفي والخب ال

لى. هظا ًىمىا في م ٖو  ٢ض الغؾمُت ال٨ىاجـ ؤن مً الٚغ

غ ال الجيؿُت الؿٗاصة بإن اإلاىاصاة ؤهملذ  التزاماث بَاع في بال جخٞى

 ؤن ًى٨غ ؤن ألخض ًم٨ً وال. الخ٣ُ٣ت بهظه ٣ًحن ٖلى هؼا٫ ال ل٨ىىا الؼواط،

ت خُاة الى ٦بحر اقدُا١ لضيهم الُىم الىاؽ مً ال٨شحر ّٟ
ِٗ اء ال  ل٨ً. والٞى

 الغوح بغ٧اث هلمـ ؤن بم٣ضوعها لِـ ألهه. ٨ًٟي ال وخضه الاقدُا١

ض ٖىضما بال ًىمُا خُاجىا وج٣ضٌـ الُٗٓمت ال٣ضؽ بإ هٍغ ِ
ّ
 اعقاص وبَاٖت ِاج

 ب٣ضعة ٦ُاهىا ؤٖما١ مً هامً هل ل٨ً. ألامغ ٧ل٠ مهما ال٣ضؽ الغوح

ض وهل ال٣ضؽ؟ الغوح ا ٢لىبىا هللا ٌٛحر ؤن هٍغ ُّ  عؤؾا خُاجىا ٣ًلب بدُض ٧ل

 ٣ب؟ٖ ٖلى

 بالرغم
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هىا وال بَّ
َ

ك
َ
هُا، هِظهِ  في ِبما جد روا بل الض  حَّ

َ
ٛ

َ
م ِبَخجضًِض  ح

ُ
٣ىِل٨  ِلَخِٗغٞىا ُٖ

 
َ
ت

َ
، هَى  ما: هللاِ  َمكِئ ، هَى  وما ناِلر  ي   (.2: 12 عومت. )٧اِمل   هَى  وما َمغضخِ

 

 غوطغاػتصطغطاػغتطضبػاضِطّغظػدبغلػسيػاضصراع

 ٞكلىا و٧لىا. ما لخجغبت ىااؾدؿلم و٧لىا ببلِـ، وبٚىاء الخجغبت وٗٝغ ٧لىا

 في ؤو الؼواط في ؤو البِذ في ؤو الٗمل في ٧اهذ ؾىاء ٖال٢اجىا في ما و٢ذ في

ىا و٧لما. الصسهُت خُاجىا . لىا ؤًٞل ٧ان الخ٣ُ٣ت هظه مىاظهت في ؤؾٖغ

ت ٖلى الخهى٫  ًم٨ىىا طل٪ وم٘  في ههإع ٦ىا لى ختى عوخُت حٍٗؼ

. الك٪ مً ؤو٢اث الىهغة ؤو٢اث جبٗذ لى وختى ؤلازٟا٢اث، ؤو الىجاخاث

 :ؤلاهجُل ٌكهض ٦ما ؤًًا، ُظّغَِب  ٢ض هٟؿه ٌؿٕى ؤن هيسخى ٞال

ـُ  هَىِدىا وَعثِ
َ
ًْ  ٖاِظؼٍ  ٚحُر  ٦ ٤َ  ؤْن  َٖ ِٟ ك

ىا، ٖلى ٌُ ِٟ ظي وهَى  َيٗ
ّ
َ٘  ال ًَ َ

 ز

ىا
َ
ّلِ  ِمشل

ُ
جِغَبٍت  ِل٩

َ
ضا ما ج َٖ  

َ
ت

َ
ُُئ

َ
 (.15: 4 ٖبراهُحن. )الس

تا ٖلى الخهى٫  ًم٨ىىا وبمٗىهخه ّٟ
ِٗ . وبٚغاء ججغبت ٧ل مً جدمُىا التي ل

 :الغؾى٫  ٣ٌٗىب ال٣ضٌـ ٣ًى٫ 

ىَبى
ُ
ُظِل  َ ِظي ِللغَّ

َّ
ْدَخِمُل  ال ًَ ،

َ
ْجِغَبت هُ  الخَّ هَّ

َ
ا أل

َ
ى ِبط

َّ
َؼ٧

َ
َىا٫ُ  ج ِلَُل " ًَ

ْ
اةِ  ِب٧ َُ َخ

ْ
" ال

ِظي
َّ
َض  ال َٖ ب   ِبِه  َو ًَ  الغَّ ِظً

َّ
هُ  ِلل

َ
ىه ِدب   (.12: 1 ٣ٌٗىب. )ًُ

بتا هى هىا ٞاإلاهم  – ٢لىبىا نمُم مً هخمىاه ما ؤي ل٣لىبىا السالهت لٚغ

ل مغة ٧ل في صازلىا في جخ٩لم التي ألامىُت جل٪
ُ
 .بالهالة هللا ؤمام همش

ت ؾبُل في الغوحي نغاٖىا وفي ّٟ
ِٗ  ٞمً والى٣اوة، الٟٗاٝ وخُاة ال

ت ٖلى مهممت بإ٦ملها بعاصجىا ج٩ىن  ؤن ظضا الًغوعي  ّٟ
ِٗ  ٞال٣لب. ال

 :ؤبضا الهمىص مً ًخم٨ً لً - واإلاترصص غجاباإلا – اإلاى٣ؿم
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ْبها
ُ
ُل َُ ظي ألنَّ  ُِٞه، اعجُاَب  ال بةًماٍن  ولْ

ّ
غجاُب  ال كِبهُ  ًَ  بطا البدِغ  َمىَط  ٌُ

َبْذ  ِٗ
َ
ٍُذ  ِبه ل َجْخهُ  الّغِ َُّ ًَّ  وال. َٞه

ُ
ٓ هُ  ٦هظا ؤَخض   ًَ ىا٫ُ  ؤهَّ ًَ  ًَ ّبِ  ِم

 قًِئا، الغَّ

 (.7-6: 1 ٣ٌٗىب)

 مىخض طهً جد٤ُ٣ ٖلى ج٣ضع ال وخضها سهُتالص ؤلاعاصة ٢ىة ؤن ٚحر

 ختى مُب٤، ظىىن  في صازلُا ؤهٟؿىا ؤعه٣ىا لى ؤما. واخض هضٝ ٖلى ًغ٦ؼ

٘ واؾخُٗىا الصخيء بٌٗ اإلاىا٦بت مً جم٨ىا لى  والٗىم اإلااء ٞى١  عئوؾىا ٞع

 لِؿٕى خُاجىا ؾلمىا بطا ل٨ً. ووٛغ١  خاال هخٗب ٞؿىٝ الخٗبحر، ظاػ بطا

 ظضًضة ٢ىة وحُُٗىا جمؤلها، ؤن ؤلالهُت وٗمخه ةل٣ى  ًم٨ً ٣ِٞ ٞٗىضثظ

ؼما  .ظضًضا ٖو

 هجاهض ال ؤن ٖلُىا ُٞيبػي الباَلت ٖهغها عوخُت م٘ مٗغ٦خىا وفي

 ؤًًا بل بلخ،... وال٣خل والسضإ الؼوى زُُئت مشل الىاضخت السُاًا ٣ِٞ

بٗا،. والُجبن والٟخىع  الالمباالة  يض ؤهه ٣ًى٫  شسو ؤي هىا٥ لِـ َو

اء  ٖلى مىا واخضا ٦م ل٨ً والؿالم، الٗض٫ ٌٗاعى ؤهه ؤو الخب، يضو  الٞى

ٗال؟ ٢ىال ألامىع  هظه ؾبُل في للجهاص اؾخٗضاص  ٖهغها عوخُت بن ٞو

خىا ٢ض الباَلت
ّ
 الىي٘ ججاه مهل٩ا تهاوها وؤلبؿدىا ووظضاهُا عوخُا قل

ضم له ْهىعها بصاعة ٖلى اٖخضها ؤهىا بدُض الٟاؾض، الغاهً غ ٖو
 
 ل٨ً. الخإز

 ألنبدىا خُاجىا، ؤؾلىب زال٫ مً ػماهىا قغ يض ظهغا هخ٩لم لم لى

 ٧لىا ٖلُىا ُٞجب. ٖمض ًٖ ًظهبىن  الظًً ؤولئ٪ مشل جماما مظهبحن ٖىضثظ

جب هخٛحر، ؤن  خُاجىا في التي الالمباالة بمىاظهت هبضؤ ؤن ٖلُىا ٍو

 .شخيء ٧ل ٢بل الصسهُت

 ٢بل الجيـ ؤن الىاؽ ٌٗخبر ٧ان الؼمان، مً ٢غن  هه٠ مجغص ٢بل

 باَلت هي طل٪ قابه وما الجيسخي الكظوط ومماعؾاث والُال١ الؼواط

. وم٣بى٫  بضًل خُاة ؤؾلىب ألامىع  هظه ُٞخٗخبر الُىم ؤما. ؤزال٢ُا

 ؤنبدذ وآلان. ؤًًا اإلاى٠٢ هظا جدبجى ال٨ىاجـ مً ال٨شحر ٞةن ولؤلؾ٠،

 َٟا٫ألا  م٘ الجيـ ومماعؾت( الخُىاهاث م٘ الجيسخي الاجها٫) البهُمُت

٘ الاقتهاء ؤو: الٛلماهُت)
َ
ٟا٫ والَىل ت( باأَل ًّ ط) والؿاص

ّ
 بالٗى٠ الخلظ

 وؾاثل مً ٧ىؾُلت واإلاؿاهضة بالضٖم جدٓى ؤنبدذ ٧لها ،(الجيسخي



  َالزَاجاجلهص َاهلل                                        فلهجايد إذى يف سبّل العفة

202 

 ٌؿمى ٖما وؿم٘ ه٨ً لم ٣ِٞ ٢لُلت ٣ٖىص ومىظ". الجيسخي الخٗبحر"

 ؤو ؤهثى الى ط٦غ مً للخدى٫  ظغاخُت ٖملُاث بظغاء) الجيسخي بالخُٛحر

. الٛغب في ٦بحرا ػزما ًىا٫ ال٩اٞغ ؤلاظغاء هظا ٞةن الُىم ؤما(. ل٨ٗـبا

مت طاتها خض في هي الجغاخُت الٗملُاث لهظه الباهٓت والخ٩ال٠ُ  يض ظٍغ

خباع بٗحن ؤزظها ما بطا ؤلاوؿاهُت  في الؿاثض وال٣ٟغ اإلاىدكغة اإلاجاٖاث الٖا

٨ُت خاعاجىا وفي الشالض الٗالم  .ال٣ٟحرة ألامٍغ

م بت، الخىظهاث هظه ٧ل ؤن مً وبالٚغ  ال ؤن آلاباء ٖلى ًيبػي ل٨ً مٖغ

 لخجىب وطل٪ الاهدغاٞاث، هظه هى٫  مً ؤوالصهم جدظًغ مً ًساٞىا

م ألهه. جيكإ ٢ض التي الجغاح  ظمُ٘ ؤن ٣ًى٫  ٌؿٕى الغب ؤن مً وبالٚغ

ٟٛغ، ؤن ًم٨ً السُاًا
ُ
 والىصر اإلاكىعة ج٣ضًم في ٖملي مً زبرحي ؤن بال ح

يذ ٢ض ُّ ما٫ هظه مشل في يلٕى لضيهم الظًً ؤن لي ب  هٟىؾهم ًجغخىن  ألٖا

 .صاثمت بجغاح

ت حٗالى ؾبداهه هللا عؤي ما جغي  ًا
ّ
 هغي  ػماهىا؟ بها ًدؿم التي الخُاء ِب٣ل

ٟؿ٩ي ُٞىصوع  لل٩اجب" ٧اعاماػوٝ ؤلازىة" الكهحرة الغواًت في  صوؾخٍى

Dostoevsky Fyodor (ال٨خاب ؤًٞل ومً الغوؽ ال٨خاب ؤ٦بر مً واخض 

 شخيء ٧ل لهاع مىظىصا هللا ٨ًً لم لى: "ًلي بما ًظ٦غها بإهه( الٗاإلاُحن

 عوح هغي  ل٩ي ؾيخى٠٢ متى ؟"شخيء ٧ل" ُٖاع اهٟالث آلان هغي  ؤال". ُمباخا

 هللا جدظًغاث ؾيخظ٦غ ومتى ألازُمت؟ خُاجىا في ال٩امىت اإلاغوٖت الخمغص

 :الغؾى٫  بىلـ الم٦ ولىخظ٦غ ألاػمىت؟ نهاًت في السُإة ٖلى ًٚبه بكإن

سَضٖىا ال
َ
م ج

ُ
َؿ٨ ُٟ   ال هللاُ  هَى : ؤه

ُ
ؿَتهَؼؤ هُ  وما ِبه، ٌُ ُٖ ؼَع اهُ  ؤلاوؿاُن  ًَ ًّ  ٞة

دُهُض  ًَ : ًْ َٕ  َٞم ًَ  خَهَض  الَجَؿِض  في َػَع ؿاَص، الَجَؿِض  ِم ًْ  الَٟ َٕ  وَم  في َػَع

وِح  ًَ  َخَهَض  الغ  وِح  ِم   الغ 
َ
  الخُاة

َ
ت ًَّ  (.8-7: 6 ٚالَُت. )ألابِض

 يماثغها لحهّؼ  وليؿإله. ألاوان ٞىاث ٢بل الخؿاب ًىم في عخمخه هللا ليؿإ٫

ى٣ُىا اإلاُخت  .ظضًضة خُاة ويهبىا ٍو

ً هاؽ الى ألاًام هظه في الخاظت ؤمـ في هدً وها  ؤمشا٫ مً ٦شحًر

 في الهاعزت ألانىاث" هي ؤًً الىاؽ؟ هاالء ؤًً ل٨ً. اإلاٗمضان ًىخىا
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ت  عؾالت ٧اهذ الجضًضة؟ والخُاة وؤلاًمان والاهخضاء بالخىبت واإلاىاصًت" البًر

ىُبىا،: "وواضخت بؿُُت اإلاٗمضان
ُ
هُ  ج هَّ

َ
ِض  أل

َ
َرَب  ٢

َ
ت
ْ
ىُث  ا٢

ُ
٩

َ
ماَواِث  َمل  متى!" )الؿَّ

ماء طل٪ في بما بوؿان، ؤي مىاظهت مً ًسصخى ولم(. 2: 3  الغوخُحن الٖؼ

 الٟاخل، ػواظه بكإن هٟؿه هحروصؽ اإلال٪ واظه ختى بهه بل و٢خظا٥،

 
ً
ِدل   ال: "له ٢اثال ًَ  ٪َ

َ
َظها ؤْن  ل زوَّ

َ
ت
َ
 :ؤلاهجُل في م٨خىب هى ٦ما ،"ج

ا ؤمَؿَ٪  هحروُصُؽ  و٧اَن  َضهُ  ًىخىَّ َُّ ًْ  وَسَجَىهُ  و٢َ   ؤظِل  ِم
َ
ت ًَّ  امغؤةِ  هحروِص

، ؤزُِه  ـَ ا ألنَّ  ُٞلب  ه ٣ًى٫ُ  ٧اَن  ًىخىَّ
َ
ِدل   ال: "ل ًَ  ٪َ

َ
َظها ؤْن  ل زوَّ

َ
ت
َ
 متى". )ج

14 :3- 4.) 

 ألاج٣ُاء للىاؽ وجىبُسه مداؾبخه هى اإلاٗمضان به ٢ام ٖمل ؤهم ولٗل

 ":الٟايلحن" والىاؽ واإلاخضًىحن

ا وعؤي ًَ  ٦شحًرا ؤنَّ  ًىَخىَّ ـحَن  ِم ُّ َؿ غَّ ـحَن  الَٟ ِ
ُّ و٢ جُئىَن  والَهض  ُِه  ًَ

َ
 بل

َٗخِمضوا، َُ ُهم ٣ٞا٫َ  ل
َ
ًْ  ألاٞاعي، ؤوالصَ  ًا: "ل م َم

ُ
م٨

َّ
ًَ  َتهُغبىا ؤْن  ٖل  ِم

ِب  ًَ َ
ِمغواؤ آلاحي؟ الٛ

ْ
ًُ  زَمًغا ز َبْرِه م. ٖلى ًُ

ُ
ْىبِخ٨

َ
 (.8-7: 3 متى) ج

 

 اضضه،ػطضصوتػدبغلػسيػاضجؼادػرظد

 اضصاضحظػاألرطالػتصغيػال

، الَخهاصُ : "لخالمُظه ٌؿٕى ٣ًى٫  متى، بهجُل في ًَّ  ٦شحر  ا٫َ  ول٨ مَّ ُٗ لُلىَن  ال
َ
٢ ".

 ٢ىن ٌكخا الىاؽ مً ال٨شحر ألن! الُىم ال٨الم هظا ؤنض١ ٞما(. 37: 9 متى)

 وال. بسُاًاهم م٨بلحن با٢ىن  ل٨جهم اإلاؿُذ الؿُض يهبه الظي الخدّغع  الى

ت ٖلى ًجغؤ  ال٣لُل ؾىي  اإلاؿُذ الؿُض ظبروث ًٖ لهم والكهاصة اإلاجاٞػ

 .ظؿُمت ٞاإلاهمت. اإلاؿُدُحن مً

 ؤن بلى بك٠ٛ ووكخا١ خؿىت؛ هىاًا لضًىا ؤٚلبىا ؤن ُٞه ق٪ ال مما

اها خ٣ُ٣ت هىا٥ ألهه. ٨ًٟي ال هظا ل٨ً. نالخت ؤٖماال وٗمل ًّ  هيؿاها ؤن ب

 الُبُٗت يض مٗغ٦ت مجغص لِـ هى هللا مل٩ىث ؾبُل في الجهاص ؤن وهي
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ت  م٘ هخٗامل بهىا البكغ، مً ظضا ب٨شحر ؤ٢ىي  شخيء م٘ هخٗامل ٞةهىا: البكٍغ

 :، ٞها هى ؤلاهجُل ًبحن لىا طل٪الٗالم ووالة والؿالَحن الغئؾاء

 ًُ داِعُب  ال َٞىد
ُ
ًْ  ؤٖضاءً  ه خٍم  ِم

َ
ثاَؾِت  ؤصخاَب  َبْل  وَصٍم، ل لُاِن  الّغِ  والؿ 

ُاَصةِ  ِم، هظا ٖلى والّؿِ
َ
ِم  الٗال

َ
الِم  ٖال

َّ
ٍَغةِ  وألاعواِح  الٓ ّغِ ِ

ّ
 ألاظىاءِ  في الك

ِت  ٍَّ ماِو  (.12: 6 ؤٞؿـ. )الؿَّ

 ًىخىا ال٣ضٌـ ٌؿمحها التي اإلاضمغة، الكُُاهُت الغوح م٘ هخٗامل بهىا

َىْخُل " الغؾى٫،
ْ
ُض الهَّ  ال ِٖ ًَ  ا ِت  ِم ٍَ َهاِو

ْ
 (.7: 11 عئٍا" )ال

لى بلض ٧ل ٖلى ؾُُغجه ًد٨م الىخل بن المخه خ٩ىمت، ٧ل ٖو  ٖو

 ايمدال٫ في ٞجراها: هظا ػماهىا في م٩ان ٧ل في باالهدكاع وآزظة مىظىصة

غة وجالشخي الضاثمت، الهضا٢ت ٖال٢اث
ْ

ك ِٗ ت ال  والٗال٢اث الُُبت ألازٍى

ت، واإلاجخمٗاث اع٦تواإلاك اإلا٣اؾمت وػوا٫ ال٣لبُت  ال٣ٟغاء، ْلم وفي ألازٍى

ٟا٫ اليؿاء اؾخٛال٫ وفي  وفي لؤلظّىت، بالجملت ال٣خل ظغاثم في وهغاها. وألَا

 مً ٦شحرة إلاالًحن اإلاُب٤ الُإؽ في ألا٦ثر ٖلى هغاها ٦ما. اإلاسجىهحن بٖضام

 .وخُضًً ٌِٗكىن  الظًً الىاؽ

(. 18: 2 ًىخىا 1) رةألازح الؿاٖت بنها. ألاػمىت نهاًت في وِٗل هدً

جب ض ٦ىا بن مؿخمغة ٣ًٓت وفي خظع، في ه٩ىن  ؤن ٖلُىا ٍو  ه٣٘ ال ؤن هٍغ

 ؤن ؤظل مً هللا وؿإ٫ ؤن ُٞلؼمىا. ألازحرة الخجغبت ؾاٖت في الضًىىهت جدذ

مت وجمخلئ عوخىا جخ٣ىي  ً هللا ًٖ ظهغا لىخ٩لم وشجاٖت ٍٖؼ  ٢ًِخه ٖو

ضً مً ًىظض ال ؤهه لىا بضا لى ختى وم٣انضه،  .بلُىا الاؾخمإ ٍغ

 وَم 
َ
 ٩ًىن  ؤن ًجب الخؿاب ًىم بكإن الٗكغة الٗظاعي  ًٖ ٌؿٕى ُل ش

 اإلاشل هظا في ًخدضر ال ٌؿٕى ألن. اإلاؿُدُحن هدً ٧لىا لىا وجدضًا جدظًغا

ً ظاهب، في يا٫ ٖالم ًٖ  اليؿاء ظمُ٘ ألن: آلازغ الجاهب في ٦ىِؿت ٖو

 لظل٪. الَٗغـ – خهإلا٣ابل ٌؿخٗضن وظمُٗهً ٖظاعي، ال٣هت في الٗكغة

 :، ٞخٗالىا هخإمله مٗاال٨ىِؿت ًساَب ٞهى
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كِبهُ  ماواِث  َمل٩ىُث  وَُ كَغ  الؿَّ ظاعي  َٖ َٖ  ًَ
ْ
ًَّ  خَمل ًَ  َمهابـَُدُه  ِلل٣اِء  وزَغْظ

ـِ  َغ َٗ ـ   و٧اَن . ال م
َ
ًَّ  ز ـ   ظاِهالٍث  ِمجُه م

َ
 الجاِهالُث  َٞدَملِذ . ٖا٢ِالٍث  وز

، ًَّ ظَن  وما َمهابـَُدُه
َ
ًَّ  ؤز ه َٗ ا. اَػٍخً  م َن  الٗا٢ِالُث، وؤمَّ

ْ
ظ

َ
َ٘  ٞإز  م

 ًَّ  . ِوٖاٍء  في َػًٍخا َمهابـُِدِه
َ
، وؤبُإ ـُ َغ َٗ ًَ  ال ؿ ِٗ ا َٞى ًٗ ًَ  ظمُ ىَض . وِهم ِٖ  و

ُِل  ِهه٠ِ 
َّ
ال الل ُاُح  َٖ ، ظاءَ : الّهِ ـُ َغ َٗ ًَ  ال ُغْظ

ْ
ز

َ
 ٣ٞاَمِذ ! ِلل٣اِثِه  ٞا

ظاعي  َٗ ُغ  ال
ْ

ك َٗ َن  ال
ْ
إ َُّ ًَّ  وه ِذ . َمهابـَُدُه

َ
: ِللٗا٢ِالِث  الجاِهالُث  ٣ٞال

ىا
َ
، مً ؤُُٖي ًَّ ُ

ِخ٨ ـُئ  َمهابـَُدىا ألنَّ  َػٍْ ِٟ ىُ
َ
ما: الٗا٢ِالُث  ٞإظاَبِذ . ج  ال ُعبَّ

، لىا ٨ًٟي ًَّ ُ
طَهْبَن  َول٨

َ
اٖحَن  بلى ٞا ُّ ًَ  الَبــ قتِرً

َ
ًَّ  وا

ُ
ًَّ  وَبَِىما. خاَظَخ٨  ُه

، طاهباث   ًَ كتًر َِ ـُ  وَنَل  ل َغ َٗ ْذ . ال
َ
هُ  َٞضزل َٗ ّضاُث  م ِٗ ؿخ

ُ
 اِن م٩ بلى اإلا

غِؽ  ُٗ ٚل٤َ  ال
ُ
ِذ  خحٍن  وَبَٗض . الباُب  وؤ َٗ ظاعي  عَظ َٗ ُغ  ال

َ
ز

ُ
ًَ  ألا ُض، ًا: ٣ُٞل ِ

ُّ  ًا ؾ

ُض، ِ
ُّ َٞخْذ  ؾ

َ
ًَّ ! لىا ا ـُ  ٞإظاَبُه ًَّ  ؤ٢ى٫ُ  الخ٤َّ : الَٗغ

ُ
ًَّ  ال ؤها: ل٨

ُ
٨

ُ
. ؤِٖغٞ

ؾَهغوا،
َ
ا، ٞا

ً
م بط

ُ
ـ٨ ِٗغٞىَن  ال ألهَّ

َ
  وال الُىمَ  ح

َ
ت َٖ  (.13-1: 25 متى. )الّؿا

 

 رنػضضظاسػطظظورػبرعانػضتػدغمػادتطدادػرضىػظحنػعل

 جدغد؟ػطرغقػوجود

 وهتهغب السُُئت في اإلاخمشلت الخدضًاث ًٖ هخٛاضخى ؤن ببؿاَت ٌؿٗىا ال

 ما ٧ل يض ٞٗا٫ اخخجاط في وِٗل ؤن طل٪ مً بضال ٖلُىا ًجب ل٨ً. مجها

جب. هللا ٣ًاوم و ما ٧ل ظهغا هداعب ؤن ٍو ِ
ّ
 ؤو الخُاة ٢ُمت مً ًغز

 ؤًًا هضع٥ ؤن ًجب ل٨ً. والاه٣ؿام الاهٟها٫ الى ًاصي ما و٧ل ًضمغها،

ٍٝ  ٚحر – الٗى٠ الى ًاصي ما ٚالبا والظي – وخضه الاخخجاط ؤن  ؤما. ٧ا

ٌ ؤو الؼواط ًٖ الخسلي ؤو الٗالم هجغ بلى اللجىء  اإلاخ٘ ؤهىإ قتى ٞع

ئت  .ؤًًا ظضوي  بال ٞهى البًر

٣ا ؤن ٖلى هبرهً ؤن ٖلُىا ًجب لظل٪  ٖلى ٞٗال مىظىص ظضًضا ٍَغ

 و٢ضاؾخه، هللا ِبّغ  وا٢٘ وهى ؤال ظضًضا، وا٢ٗا للٗالم وهبّحن الىا٢٘، ؤعى

 ؤن خُاجىا زال٫ مً هبّحن ؤن ُٞجب. الٗالم هظا عوح م٘ ًخٗاعى الظي

 والىخضة والؿالم والى٣اوة الٟٗاٝ خُاة ٌِٗكىا ؤن ًم٨جهم واليؿاء الغظا٫

 الٗام؛ الهالر ؤظل مً للٗمل َا٢اتهم ُٞه ٨ًغؾىن  م٩ان ؤي في واإلادبت
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 حكُِض زال٫ مً ؤًًا بل ٞدؿب، عوحي مجخم٘ زل٤ زال٫ مً لِـ

 اإلاىيٕى في ما ٞإهم. واإلاكاع٦ت اإلا٣اؾمت مً مىٓىعة ٖملُت خُاة وجىمُت

 بخ٣ضًم خُاجه بظ٫ ًم٨ىه مىا ٧ل ألن. اإلادبت ٢ضعة لجبروث وكهض ؤن هى

ً بلى اإلادبت زضماث  :البكغ لبجي هللا مكِئت هي ٞهظه. آلازٍغ

م
ُ
٨ُُٖ

ُ
  ؤ

ً
ت َُّ   َون

ً
ىا: َظضًضة م ؤِخب 

ُ
٨ ًُ ا َبٗ ًً ما. َبٗ

َ
م ؤها وِمشل

ُ
 ؤخَبْبُخ٨

ىا م ؤهُخم ؤِخب 
ُ
٨ ًُ ا َبٗ ًً م ؤخَبْبُخم ٞةطا. َبٗ

ُ
٨ ًُ ا، َبٗ ًً   َبٗ

ُ
ِٗغٝ  الّىـاُؽ  ٌَ

ا ًٗ م ظمُ
ُ
٨  (.35-34: 13 ًىخىا. )جالمُظي ؤهَّ

 ؤن ؤوال ال٨ىِؿت مجخم٘ ٖلى ُٞجب هللا، مكِئت وجىيُذ بْهاع ؤظل ومً

ٟت ظيؿُت خًاعة" لخإؾِـ ملمىؾت ٖملُت بظغاءاث ًخسظ  مٗا٦ؿت قٍغ

 ٞحها اإلاؿُدُىن  ٨ًّغؽ ملتزمت ظهىصا جخُلب وهظه". الٟؿاص لخًاعة

ت وبغامج. ؾبُلها في ؤهٟؿهم ّٟ
ِٗ  بٌٗ ج٣ضمها التي Chastity programs ال

اصة ؾبُل في ال٣ؿاوؾت ؤو ألاهالي ٢بل مً ال٨ىاجـ  ؤمىع  ًٖ ألاوالص وعي ٍػ

 والٗاثالث الؼوظُت الٗال٢اث وؾدؿخمغ. ألازغي  هي ٧اُٞت لِؿذ الجيـ

ي بالخّٟغ١ 
ّ
ت خُاة" بدك٨ُل ال٨ىِؿت مجخم٘ ٣ًم لم ما والدكٓ  ؤزٍى

خٗحن. جماما مسخلٟت ومباصت ٢ُم ٖلى ٢اثمت" مكتر٦ت  الٗاثالث ٖلى ٍو

 خُاتهم ٌِٗكىا بإن واًخّٗهض ؤن ال٣ؿاوؾت م٘ ظىب الى ظىبا اإلاؿُدُت

. الٗالم ٌِٗكها التي الخُاة ؤؾالُب ه٣ٌُ ٖلى والاظخماُٖت الصسهُت

 مؿخىي  ًٖ مسخل٠ مؿخىي  ٖلى بٌٗ م٘ بًٗىا ٖال٢اث ج٨ً لم ٞلى

 ؤو ٖلُه هدخج الظي ال٣لُل ؾىي  لضًىا ٧ان إلاا الٗالم في التي الٗال٢اث

 الٗالم، هظا في غهاووك الٟٗت جد٤ُ٣ في ظاصًً ه٩ىن  ؤن ؤعصها ٞلى. ه٣ىله

 مؿاولُت بًٗىا ًخدمل ؤن اإلاؿُذ في و٦إزىاث ٦ةزىة بطن ٖلُىا لترجب

م  مالبؿىا: الُىمُت الخُاة ٖلى ًىُب٤ وهظا. بٌٗ ومداؾبت ج٣ٍى

 م٘ وؤوالصها هدً حٗاملىا و٦ُُٟت بُىجىا، في بةصزاله وؿمذ وما وهٓغاجىا،

 .آلازغ الجيـ

ت للكهاصة وؾ٩ُىن  ُّ  ٦هظا مؿُخي مجخم٘ ٣ًضمها يالت اإلالمىؾت الخ

 مً ب٨شحر ؤ٦بر جإزحرها ؤن صعظت بلى بالصها مجخمٗاث ب٢ىإ في ٦بحرا جإزحرا
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شل قغح ٞبةم٩اهىا. اإلالظاث ًٖ الامخىإ مىيٕى خى٫  ٦خِب ملُىن  جإزحر
ُ
 اإلا

 ؾىٝ الىاؽ ألن. ابضا ج٨ٟي ال وخضها ألازال٢ُت اإلاباصت ؤن بال اإلاؿُدُت،

ا صلُال الٗالم ًغي  ٖىضما بال اإلاؿُدُت واإلاٗاًحر ال٣ُم بهظه ًغخبىن  ال ُّ  خ

 بمٗجى ؤي – مم٨ىا ؤمغا اإلاؿُذ مدىعها التي الجيؿُت الخُاة ُٞه ج٩ىن 

 م٘ ظىب الى ظىبا السُاًا مً الخ٣ُ٣ي الخدغع  ٞحها ٌؿحر التي الخُاة

 .واإلاؿاولُت الى٢اع

 هّمتب هللا بمكِئت الٗمل ًجغي  ؤًىما ؤهه هغي  ؤزغي، هاخُت مً ل٨ً

ؿاء ؾىٝ ٞةهه ٖالُت، ىٓغ ٞهمها، ٌُ  :اؾخٟؼاػ ؤنها ٖلى بلحها وٍُ

ؿَخِٛغبىَن  آلاَن  وُهُم  م ٌَ
ُ
  ِمى٨

َ
يؿا٢ىَن  ال ٠ُ٦

َ
ِت  َمجغي  في َمُٗهم ج َٖ ال

َ
 الس

م، طاِتها
ُ
٨

َ
 (.4: 4 بُغؽ 1) ُٞحهُىىه

 م٘ حؿامدا ؤ٦ثر وظٗله الخايغ ٖاإلاىا جدؿحن مً جخم٨ً لم ٖام وؤلٟا

 ٚحر وؤولئ٪. ػماهه في الٗالم خا٫ ٖلُه ٧ان ٖما ُذاإلاؿ ٌؿٕى عؾالت

٣ه ٢بى٫  في الغاٚبحن  واهخ٣امُحن وها٢محن مؿخاثحن صاثما ٩ًىهىن  ؾىٝ ٍَغ

٤، لهظا ٌكهضون  الظًً هدى مً  :مىه مٟغ وال خخمي ؤمغ والخهاصم الٍُغ

ُم  بْن 
ُ
٨ ًَ َ

ُم، ؤبٛ
َ
غوا الٗال

َّ
هُ  َٞخظ٦ جي ؤهَّ ًَ َ

بَل  ؤبٛ
َ
م ؤْن  ٢

ُ
٨ ًَ

ِٛ ب
ى. ًُ

َ
ىُخم ل

ُ
٦ 

 ًَ ِم، ِم
َ
ُم  الٗال

ُ
٨ ُم  ألخبَّ

َ
ي. ٦إهِلِه  الٗال ِ

ّ
٨م وألو

ُ
ْرج

َ
زت

َ
ًْ  ا ِم  هظا ِم

َ
 وما الٗال

ُم  لظِلَ٪  ِمىُه، ؤهُخم
ُ
٨ ًَ َ

ُم  ؤبٛ
َ
غوا. الٗال

َّ
ظ٦

َ
لُخهُ  ما ج

ُ
م ٢

ُ
 زاِصم   ٧اَن  ما: ل٨

َم 
َ
ًْ  ؤٖٓ ِضهِ  ِم ِ

ُّ َهضووي ٞةطا. ؾ
َ
يُ

َ
م، ا

ُ
٨

َ
ِهضوه

َ
ًُ  ٦المي َؾِمٗىا وبطا ًَ

ؿَم  م ٗىَن ٌَ
ُ
 (.20-18: 15 ًىخىا. )٦الَم٨

٣ا وِٗل ؤن هساٝ اإلاؿُذ ؤجبإ مً ؤهىا هضعي الظًً هدً ٦ىا لى ل٨ً  ٞو

 مهمت ج٨ً لم ولى بطن؟ بها ؾُٗمل ٞمً الايُهاص، زكُت لىناًاه

 اإلاهمت؟ هظه ج٩ىن  ٞلمً اإلاؿُذ، هىع  الى الٗالم بٓلمت اإلاجيء ال٨ىِؿت

 الَخَمل ٖغؽ ولُمت هى الظي آلاحي، هللا مل٩ىث في عظائها ٨ًمً

غمؼ نٛحر زغوٝ هى الَخَمل)  الُىم طل٪ ٞلىيخٓغ(. اإلاؿُذ ٌؿٕى بلى ٍو

اء ب٩ل يبػي. وازالم ٞو  ٩ًىن  ؤن هٟٗله شخيء ول٩ل ه٣ىلها، ٧لمت ل٩ل ٍو
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يبػي. اإلاؿخ٣بل ًٖ هظا بغظائها ومخإزغا ُمؿَخلهما  ػواط ول٩ل ٖال٢ت ل٩ل ٍو

  ٩ًىن  ؤن
ً
ؿٕى. الغظاء لهظا عمؼا   ًخى٢٘ الَٗغـ، ،َو

ً
 ومىخٓغة ُمهُإة ٖغوؾا

 " ؾى٩ىن  هل مؿخٗضًً؟ هدً ؾى٩ىن  هل ًإحي، ٖىضما ل٨ً. له
ً
ِىَِؿت

َ
٦ 

 
ً
ت َُّ   َبِه

َ
ىُبَها ال

ُ
ك ب   ٌَ ُْ ْو  َٖ

َ
ض   ؤ  ٗ َج

َ
ْو  ج

َ
  ؤ

ُ
ت ًَّ ٣َُِهٍت  ؤَ

َ
 :ؤلاهجُل ٣ًى٫  ٦ما ؟" ه

ى َها َختَّ
َّ
ُؼٞ ى ًَ

َ
ِؿِه  ِبل ْٟ   هَ

ً
ِىَِؿت

َ
٦  

ً
ت َُّ   َبِه

َ
ىُبهَ  ال

ُ
ك ب   اٌَ ُْ ْو  َٖ

َ
ض   ؤ  ٗ َج

َ
ْو  ج

َ
  ؤ

ُ
ت ًَّ  ؤَ

٣َُِهٍت 
َ
اِبَهٍت  ه

َ
ىُن  َبْل  ُمك

ُ
٩

َ
  ج

ً
َؾت ضَّ

َ
  ُم٣

ً
ت َُ اِل

َ
ًَ  ز ىِب  ِم ُُ ُٗ ْ

 (.27: 5 ؤٞؿـ. )ال

ظاع ممخلئحن ؾى٩ىن  هل ؤم،  :ٌؿٕى الغب خظعها ٦ما والدجج؟ باأٖل

ا َ٘  ٞلمَّ ًَ  ؤَخُض  ؾِم ٍ ّىِ
ُٖ ض

َ
َٕ  ٢ا٫َ  ال٨المَ  هظا اإلا   َهىًِئا: "ِلِؿى

َ
ـُ  ًإلِا جِل  بلى ًَ

  َعُظل   ؤ٢امَ : "ٞإظاَبهُ !" هللاِ  َمل٩ىِث  في اإلااِثَضةِ 
ً
، َولُمت

ً
حها وَصٖا ٦بـحرة

َ
 ٦شحًرا بل

 ًَ مَّ . الّىـاِؽ  ِم
ُ
  زاِصَمهُ  ؤعَؾَل  ز

َ
ت َٖ ٣ى٫ُ  الَىلُمِت  ؾا ًَ  ًَ ٍ ّىِ

ُٖ ىا،: ِللمض
َ
ٗال

َ
 ح

ل  
ُ
  شخيٍء  ٩ٞ

 
إ َُّ ُعوا! ُمه

َ
ٖخظ

َ
ُهم ٞا

 
ل
ُ
ه ٢ا٫َ . ٧

َ
٫ُ  ل ُذ بِ : ألاوَّ رًَ

َ
  قت

ً
ِجُب  َخ٣ال  ؤْن  وٍَ

َعوي ؤْن  ِمىَ٪  ؤعظى ألعاُه، ؤطَهَب 
ُ
ٗظ

َ
ُغ  و٢ا٫َ . ح

َ
َرًُذ : آز

َ
  ِبقت

َ
مؿت

َ
، ز ًَ ضاصً

َ
ٞ 

َبها، طاِهب   آلاَن  وؤها ظّغِ
ُ
َعوي ؤْن  ِمىَ٪  ؤعظى أل

ُ
ٗظ

َ
ْظُذ : آزُغ  و٢ا٫َ . ح ؼوَّ

َ
 ج

،
ً
مغؤة

َ
َ٘ . ؤجيءَ  ؤْن  ؤ٢ِضُع  ٞال ا ضهِ  بلى الساِصمُ  ٞغَظ ِ

ُّ  َظغي، ِبما َرهُ وؤزبَ  َؾ

َب  ًِ
َ
زُغْط : ِلساِصِمه و٢ا٫َ  الَبِِذ  َعب   ٞٛ

ُ
ا ؤ ًٖ ىاِعِٕ  بلى ُمؿِغ

َ
ِتها اإلاضًىِت  ق

َّ
 وؤِػ٢

غاءَ  وؤصِزِل  َ٣ ُٟ هحَن  ال كىَّ
ُ
غَط  واإلا ُٗ مُاَن  وال ُٗ  َظغي : الساِصمُ  ٣ٞا٫َ . ُهىا بلى وال

ضي، ًا ِبه ؤَمْغَث  ما ِ
ُّ ذ َؾ َُ ُض  وَب٣ِـ ِٖ   َم٣ا

 
ت

َ
ُض ا ٞإظاَبهُ . ٞاِعٚ ِ

ُّ زُغْط : لؿَّ
ُ
 بلى ؤ

ُغ٢اِث 
 
عوِب  الُ زى٫ِ  الىـاَؽ  وؤلِؼِم  والض  مَخلئَ  خّتى بالض  م ؤ٢ى٫ُ . َبُتي ًَ

ُ
: ل٨

ً
َ
ظو١َ  ل كاجي ًَ ًْ  ؤَخض   َٖ ًَ  ؤولِئَ٪  ِم ٍ ّىِ

ُٖ ض
َ
 (.24-15: 14 لى٢ا!" )اإلا

ت الهؼء مً ؤبضا هساٝ ال ؤن ًجب  ججلبه ؾىٝ الظي والاٞتراء والسسٍغ

يبػي. ؿُدُتاإلا قهاصجىا ٖلُىا  طل٪ – ؤلالهي اإلاؿخ٣بل هجٗل ؤن ٖلُىا ٍو

ؿّحرها ٢لىبىا ٖلى ًمل٪ الظي هى - إلال٩ىجه الغاج٘ اإلاؿخ٣بل  الخُاة، في َو

ت الضهُىٍت اإلاجخمٗاث" وا٢٘" ولِـ  بُضه ماؾ٪ هللا ألن. الخالُت البكٍغ

ش، ألازحرة الؿاٖت  لخل٪ اؾخٗضاصا ٩ًىن  ؤن ًجب خُاجىا مً ًىم و٧ل للخاٍع

 .الؿاٖت
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ؼي   ،"والؼواط وهللا الجيـ" ٦خاب ٢غاءة مً آلان اهتهُذ ؤهذ ال٣اعت، ٍٖؼ

ت م٣ضاع ٖلى جخى٠٢ ؤلاظابت طل٪؟ بٗض ماطا ل٨ً ًّ  هظا به ؤزظث التي الِجّض

ٟت ظيؿُت خًاعة" مً ظؼءا ؤهذ لخ٩ىن  الخدضي  لخًاعة مٗا٦ؿت قٍغ

خاح خًاعة بمٗجى ؤي ،"الٟؿاص
ُ
 والجزيهت الؿلُمت للٗال٢اث الٟغم ٞحها ج

 جىضخه ما بدؿب وهغي . هٓغي  ٦الم مجغص لِـ وهظا. وجؼصهغ جىمى ل٩ي

 ؤلاوؿان ٖلى اإلاٟغوى مً لِـ ؤهه ال٣اعثاث، بخضي مً الخالُت الغؾالت

 ؤن ًم٨ىىا مٗا ظهىصها بخٓاٞغ ألهىا. لىخضه الغوخُت نغاٖاجه ًهإع ؤن

 والخدغع  الٟغح خُاة هي التي – والى٣اوة الٟٗت خُاة ؤن الغؾالت هيكغ

 مً الؿعي ؤعصها لى مىا، واخض ل٩ل مخاخت - السُُئت ٢ُىص مً الخ٣ُ٣ي

 : الغؾالت هو وبلُ٪. ؤظلها

 

ؼي   آعهىلض، ؾُض ٍٖؼ

 

 وهللا الجيـ" ٦خاب٪ اإلا٨خباث بخضي في ا٦دكٟذ بظاػة في ٦ىذ بِىما

 ل٨ً ٢بل، مً ِؿخ٪٦ى مجخمٗاث ًٖ ؤو ٖى٪ مُل٣ا ؤؾم٘ ولم". والؼواط

تي هٓغي، لٟذ ال٨خاب ٖىىان ؼا ألام الؾم وعٍئ  ٣ٞض. )بكغاثه ؤ٢ىٗجي جحًر

ا جإزحرا ألام لهظه ٧ان  ؤهجي هى ؤجظ٦غه الظي الشاوي والصخيء(. خُاحي ٖلى ٢ٍى

 مً ٞغص ٧ل م٘ هاجُٟا واجهلذ جى٠٢ بال ال٨خاب هظا ٢غاءة في ؤزظث

 ".٪خُاج ؾُٛحر ال٨خاب هظا" ألزبرهم، ؤنض٢اجي

 ٖلى ًخى٠٢ جإزحر وهى مسخلٟت، بُغ١  الىاؽ في جازغ ال٨خب ؤن ؤٖٝغ

 ؤي) خُاتهم مؿحرة في بلحها ونلىا ٢ض التي الخُاة ؾلم صعظاث مً صعظت ؤي

 ؤؾغة في ووكإث ولضث ٣ٞض ؤها ؤما(. لؤلمىع  واؾدُٗابهم هطجهم مضي

ت ٧ازىل٨ُُت  لؼواط ؤقهض ؤن ٖلى ٧لها خُاحي َىا٫ ٢اصعة و٦ىذ ؤلاًمان، ٢ٍى

خمدىع  ووثام ؾالم واإلاليء اإلاؿخ٣غ والضّي 
ُ
 ل٣ض. اإلاؿُذ الؿُض خى٫  واإلا

ئت ختى بل ؾُٗضة ألاوالص هدً لىا الخُاة ظٗال  بلٛىا الظي الى٢ذ ومىظ. بٍغ
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ٌ ؤن والضاها ٖلمىا هٟهم، وؤزظها ُٞه  ؤلاظهاى بمؿل٪ ًخٗل٤ ما ٧ل هٞغ

. الخُاجُت اإلاىايُ٘ بهظه ًخٗل٤ ُٞما بالخ٤ هخمؿ٪ وؤن اليؿل، وجدضًض

 .وخضه اإلاؿُذ الؿُض ؤظل مً هدُا ؤن لخٗلُمىا وؾٗهما في ما ٧ل بظال و٢ض

 ٢ض ٦ىذ" والؼواط وهللا الجيـ" ٦خاب ٖلى ٖثرث الظي الى٢ذ في ل٨ً

 الىاضخت ؤلاظاباث بٌٗ الى ؤزغي  مغة ُٞه اخخجذ خا٫ الى ونلذ

تي، ؤه٣ظ - خُاحي ؤه٣ظ ٦خاب٪ بن. والض٣ُ٢ت  الغوخُت، ىاٖاحي٢ ؤه٣ظ ٖظٍع

ت خٟٔ ؤظل مً نغاعي ؤن مابضا ٢غاعا ٢غعث ل٣ض. ٦غامتي وؤه٣ظ ّٟ
ِٗ  في ال

 ألزبذ   خ٣ا، ٌؿٕى ؤخببُذ  ٞلى ٖىضي، مك٩لت الُىم بٗض ًهبذ لً خُاحي

 ههإع هب٣ى ؾىٝ ؤهىا مً مخإ٦ضة وؤها. الٟٗاٝ بدُاة بالتزامي طل٪ له

 ٧املت بخاَت جدُِ عبالخجا ؤن ؤًًا وؤٖلم الجيؿُت؛ الكهىة م٘ صاثما

 ؤ٦ً لم ؤهجي ًبضو ل٨ً. ٢ضٌؿحن ًهبدىا ل٩ي ًجاهضون  الظًً بإولئ٪

 في ؤجىعٍ ؤن ٖليّ  ًخٗحن ٞال: ويىح بإ٦ثر الخ٣اث٤ هظه عئٍت بلى بال بداظت

 و٦ىذ. جبضؤ ؤن ٢بل جى٢ُٟها ًم٨ً اإلاأػ١  ٞهظه. ألامىع  ألٞهم ظيؿُت مأػ١ 

ت صاثما  .مابضا جإ٦ُضا الخ٣ُ٣ت هظه لي ؤ٦ض ٦خاب٪ ؤن بال بظل٪، ٖاٞع

 ٖلى" والؼواط وهللا الجيـ" ٦خاب بخىػَ٘ بضؤث الخحن طل٪ ومىظ

 لظل٪ ٧اؾخجابت جل٣ُتها التي الهاجُٟت واإلا٩اإلااث والسُاباث. ؤنض٢اجي ظمُ٘

هض١، ال قِئا خ٣ا ٧اهذ  ل٣ض" ؤو،." آلان مسخلٟت خُاحي بن: "مجها ؤط٦غ ًُ

 ؾإعؾل" ٢الذ، ؤخضهً ؤن ختى." ظُتالؼو  ٖال٢تي في ال٨خاب هظا ؾاٖضوي

". ػوجي ؤهل ؤٞغاص ظمُ٘ والى والضحي الى مباقغة ال٨خاب هظا مً وسست

 مً ٢غؤجه التي نض٣ًتها ٖلى ال٨خاب هظا البىاث بخضي ٖغيْذ  ول٣ض

تٝر ال٨ىِؿت بلى ؤطهب ؤن ًجب: "و٢الذ الٛالٝ الى الٛالٝ ." بظهىبي أٖل

ذ ٢ض ج٨ً لم ألنها  ٢ض ؤهجي بلى باإلياٞت. ؾىىاث حؿٗت ةإلاض بظهىبها اٖتٞر

 ومٗمضاهُحن ٧ازىلُ٪ - مً ألانض٢اء ؤهىإ لكتى ال٨خاب هظا ؤُُٖذ

 بضث مٗا ٧لها اإلاؿُدُت الجماٖت عبِ في له التي ال٣ىة ل٨ً – وؤؾ٣ُٟحن

 .مظهلت ٢ىة

 ٧ل ؤن ٢بل، طي مً ٢ىة بإ٦ثر آلان، ؤٖٝغ ٞإها لي، باليؿبت ألامغ ؤما

 ل٨خاب ٢غاءحي بن. اإلاؿُذ ٌؿٕى ؤظل مً ٩ىن ً ؤن ًجب ؤٞٗله شخيء
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 ًخٗحن ٧ان Boyfriend بهض٣ًي ٖال٢تي ؤن لي بُيذ" والؼواط وهللا الجيـ"

 ٖمال بظل٪ له ٢ضمذ ؤهجي ؤٖخ٣ض ل٨جي له، لتر٧ي خؼهُذ  و٢ض. جيخهي ؤن ٖلحها

 مى٠٢ الى ٣ًىصوي ًجٗله ؤو ٣ًىصه، قِئا ؤٞٗل لم ألهجي اإلادبت مً ُٖٓما

 آلان لي وناع. اإلا٣ضؽ ال٨خاب ل٣غاءة قىقي مً ؤًًا ػاص ٢ض و٦خاب٪. ؤزُم

. مؿبى١  ٚحر بك٩ل الجيـ ومعجؼة الخُاة إلاعجؼة ومهابت جى٢حرا ؤ٦ثر

 التي الكباب ججضًض هضًت الهضًت، هظه ٖلى ؤق٨غ٥ ٖم٤ُ وبخ٣ضًغ

ً لي، ؤُُٖتها ً ول٨شحًر  .آزٍغ

 

 اإلاؿُذ في ؤزخ٨م

 .ب. م
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 ظػاوةواضػظاضِطغَّػحغاةػاضىػدروة
 

ػوحرصظػاضصاثوضغصغظػظغوغوركػألبرذغظػطذتركػبغان
 اضطدغحغظػبرودرعوف

 

 خُاة مجخمٗاتها حِٗل التي) Bruderhof بغوصعهىٝ اإلاؿُدُت الخغ٦ت بن

 ٢ًاًا ًسو ُٞما الا٢لُت يمً هٟؿها ججض ما ٚالبا( مكتر٦ت مؿُدُت

  والجيـ، الؼواط
ّ
ُىا ٢ض ؤهىا بال

َ
 هخماموا ٢ىاٖت مً ٦بحرا حصجُٗا ال٢

 في ؤلاًمان وطاث اإلاى٠٢ طاث ٣ًاؾمىهىا ممً ال٩ازىل٨ُُحن مً الٗضًض

 ألابغقُاث مً الٗضًض حؿخٗمل اإلاشا٫، ؾبُل ٞٗلى. )اإلاهمت اإلاىايُ٘ هظه

 ؤما(. مٗاهضها في الضًيُت التربُت صعوؽ في" والؼواط وهللا الجيـ" ٦خابىا

اة ٘م ؾىىاث ٖضة صام خىاع هدُجت ظاءث ٣ٞض ؤصهاه الىز٣ُت  ألابغقُت ٖع

ىع٥ والًت – ا٢لُمىا في ُما. هٍُى  :اإلاكتر٥ البُان هو ًلي ٞو

 

ىع٥ ؤبغقُت جامً  هللا بإّن  اإلاؿُدُت بغوصعهىٝ وخغ٦ت ال٩ازىل٨ُُت هٍُى

ش في جخضزل ٢ض ت جاٍع ال البكٍغ
ُ
 ابىه والصة زال٫ مً وقاُٞا خاؾما جضز

. و٢ُامخه ونلبه وحٗالُمه ألاعيُت خُاجه زال٫ ومً اإلاؿُذ، ٌؿٕى الىخُض

ش خىله جضوع  الظي اإلاغج٨ؼ هى الخضزل هظا ؤّن  هغي  بهىا زم ت جاٍع  البكٍغ

 ٌؿٕى ٢ا٫ ل٣ض. الىىع  الى الٓلمت مً السالصخي الىهغ لخٓت وبهه ظمٗاء

 :اإلاؿُذ

ا
َ
ه
َ
ِغ٤ٍُ  ُهَى  ؤ

َّ
َخ٤   الُ

ْ
  َوال

ُ
اة َُ َخ

ْ
 . َوال

َ
ِحي ال

ْ
إ َخض   ًَ

َ
ى ؤ

َ
  آلاِب  ِبل

َّ
: 14 ًىخىا. )ِبي ِبال

6.) 

 اإلاؿُذ بِؿٕى بغوصعهىٝ وخغ٦ت ال٩ازىل٨ُُت ألابغقُت جامً ٞلظل٪

 .به لاِلؾترقاص وحؿُٗان الخ٤ّ  ألهه وٗمخه وجدخًىان
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ً وهسضم ؤهٟؿىا هسضم ؤن ؤظل مً ٧لىا هللا زل٣ىا ل٣ض  ٣ٞض. آلازٍغ

 :اإلاؿُذ ٌؿٕى ٢ا٫

بَّ  ٞإِخبَّ  ِلّ  بلَهَ٪  الغَّ
ُ
لِبَ٪  ِب٩

َ
ِلّ  ٢

ُ
ِٟؿَ٪  و٧

َ
ِلّ  ه

ُ
ِلّ  ٨ِغ٥َ ِٞ  و٧

ُ
ضعِجَ٪  و٧

ُ
٢ .

 
ُ
ت َُّ   والىن

ُ
اِهـُت

َّ
َبَ٪  ؤِخبَّ : الش ٍغ

َ
ِدب   ِمشلما ٢

ُ
َٟؿَ٪  ج

َ
ًْ  وما. ه ٍت  ِم َُّ َم  ون

َ
 ؤٖٓ

 ًْ حِن  م
َ
خحَن  هاج َِّ  (.31-30: 12 مغ٢ـ. )الَىن

 هى به واإلاٟٗى٫ ( ؤِخَب ) هى الٟٗل ؤّن  هغي  الىنِخحن هاجحن ٧لخا ٟٞي

 لىدب البكغ هدً ولضها ل٣ض. انؤلاوؿ وؤزىها هللا هى وآلازغ(. آلازغ)

ت الُهاعة ٞدُاة. ٢لب بُهاعة ّٟ
ِٗ  ؤو الؼواط خالت في ؾىاء - الىاؽ بحن وال

 . والؿغوع البهجت مٗها وججلب هللا، مكِئت هي - الٗؼوبُت
ّ
 الٟٗت ؤّن  بال

اء جخُلب  :اإلاؿُذ ٌؿٕى ٢ا٫ ٣ٞض. بالظاث للخطخُت والاؾخٗضاص الٞى

 ًْ جي، ؤْن  ؤعاصَ  َم َٗ دَب ًَ  
ْ
ى٨ِْغ ٞل َٟؿهُ  ُُ

َ
دِمْل  ه لَّ  َنلَُبهُ  وٍَ

ُ
جي ًىٍم  ٧ ْٗ دَب ًْ . وٍَ  َم

َو  ؤْن  ؤعاصَ 
ّ
ِل
َ
س هُ  ًُ

َ
سَؿُغها، َخُاج ًَ  ًْ ِؿَغ  وَم

َ
هُ  ز

َ
ُهها َؾبـُلي في خُاج

ّ
ِل
َ
س ًُ .

 (.24-23: 9 لى٢ا) 

ُما  الشاوي، بىلو ًىخىا البابا الؿاب٤، البابا ٦خب ٣ٞض الؼواط، ًسو ٞو

ًّ  اليؿاء ٦غامت" ًٖ الغؾىلُت عؾالخه في  :ًلي ٦ما" ؤلالهُت وصٖىته

ُٕ  لم البضء، مىظ ْض  ؤو ظىب الى ظىبا مجغص لُِٗكا واإلاغؤة الغظل هللا ًَ

 ؾبُل في ؤخضهما" جباصلُت وبهىعة لُِٗكا ؤًًا بل ٞدؿب مٗا

 يمً آلازغ" زضمت" في اإلاخباص٫ الخٗاٌل مبضؤ ؤؾاؽ ٞٗلى"... آلازغ

 الخ٩امل ٖملُت ٖىضثظ ؤلاوؿاهُت في جغج٣ي الصسهُت،" الِاجداص" ٖال٢ت

 .هللا مكِئت م٘ وبخىا٤ٞ ؤهشىي، هى وما ط٦غي  هى ما بحن

(Mulieris Dignitatem, no. 7 ) 

ؿُحن ؤخض خاو٫  لـّما  بما مؿدكهضا الؼواط مىيٕى في ٌؿٕى ًجّغب ؤن الَٟغ

 :٢اثال اإلاؿُذ ٌؿٕى ٞغصَّ  الُال١، ًسو ما في مىسخى ٢اله
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م ِل٣ؿاَوةِ 
ُ
لىِب٨

ُ
خَب  ٢

َ
م ٦

ُ
  هِظهِ  مىسخى ل٨

َ
ت َُّ ًْ . الىن ل٣َُِت  َبضِء  ِٞم

َ
 الس

ُهما
َ
ًغا هللاُ  َظٗل

َ
هثى ط٦

ُ
تُر٥ُ  ولظِلَ٪ . وؤ ُظُل  ًَ هُ  ؤباهُ  الغَّ مَّ

ُ
ِدُض  وؤ خَّ مغؤِجِه، ٍو

َ
 با

هحُر  َُ زَىحِن، ٩ًىهاِن  ٞال. واخًضا ظَؿًضا الازىاِن  ٞ
َ
 وما. واخض   َظؿض   بل ا

هُ  َٗ هُ  ال هللاُ  َظَم
ُ
٢ ِغّ

َ
ٟ  (.9-5: 10 مغ٢ـ. )وؿاُن ؤلا ًُ

 :الجبل ٖلى اإلاىٖٓت في الخُىٍباث، في ٌؿٕى الغب ٢ا٫ ل٣ض

ُهم ال٣ُلىِب، أله٣ُاِء  هىًِئا كاِهضوَن  ألنَّ  (.8: 5 متى. )هللاَ  ٌُ

 ؤًًا وحٗجي ؤلاوؿان ٢لب ٧ل مً هللا مدبت حٗجي آلاًت هظه ٞةّن  هٓغها، وفي

 جل٪ في ٢اثال ٌؿٕى ًغصٝ طل٪ بٗض. الٟٗاٝ وخُاة الجيؿُت الى٣اوة

ٓت  :اإلاٖى

ـهُ  وؾِمُٗخْم  ؼِن  ال: ٢َُل  ؤهَّ
َ
ا. ج م ٞإ٢ى٫ُ  ؤها ؤمَّ

ُ
ًْ : ل٨ َغ  َم

َ
مغؤةٍ  بلى هٓ

َ
 ا

كَتهَحها، َِ  (.28-27: 5 متى. )٢لِبِه  في ِبها َػوى ِل

 في اإلاؿُذ ٌؿٕى ًدب٘ مً ل٩ل واضخت بهىعة مّٗغٝ الجيـ مىيٕى بنَّ 

 لىا الىاضر مً ل٨ىه. الٗؼوبت ؤو الؼواط خالت في ٧اهذ ؾىاء مؿُدُت خُاة

 الىه٠ زال٫ والٟؿاص الِاهدال٫ بلى الٟٗت ًُٞلت حّٗغيذ ٢ض ٦م هغي  ؤن

ت، الُبُٗت مً ظؼء هي السُُئت ؤّن  وٗلم، و٦ما. ألازحر ال٣غن   و٧لىا البكٍغ

 الخًاعة في ل٨ً. ؾلٟا ٞٗال ُظغبىا و٢ض ببلِـ، وبٚىاء للخجغبت مٗغيىن 

البا. بباخُت ؤ٦ثر ؾُاصة الكهىة بُٖاء جّم  السهىم، وظه ٖلى الٛغبُت  ٚو

 وؾاثل ٢ِبل مً ٦بحر بك٩ل اإلااصًت للمىاٞ٘ الكهىة وحسسحر جغوٍج ًجغي  ما

الم ت الٗاصة) بالُض ٧االؾخمىاء ؤهىاٖه بكتى الجيسخي ٞالٟؿاص. ؤلٖا  ،(الؿٍغ

 ومماعؾت الضٖاعة، ونىع  ،(والِسخا١ اللىاٍ) الجيسخي الكظوط ومماعؾت

 ؤنبذ الشاوي، والؼواط الُال١ الى باإلياٞت الؼواط، ٢بل سخيالجي الجمإ

جغي . متزاًض بك٩ل م٣بىال البا ٖىه، والضٞإ ٖلىُت بهىعة جإًُضه ٍو  ما ٚو

 ًُٞلت ي٠ٗ هى الٟؿاص هظا زماع ؤخضي ومً. اإلاضوي ال٣اهىن  ًدمحهم

اء  الاظخماُٖت والضعاؾاث البدىر لىا وج٨ك٠ هظا. الؼواط في الٞى
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 بسهىم وؤًًا الضوام ؤزىاء للمضعؾت ألاوالص جغ٥ مىيٕى بسهىم

حن الهبُان  التي الىٟؿُت الجغوح ًٖ مخ٨غعة، بظغامُت ؤٖما٫ في اإلاىسَغ

 ألاوالص مً الٗضًض ألن. اإلا٨٨ٟت الٗىاثل بلى ًيخمىن  الظًً الاوالص مجها ٌٗاوي

ىن   مً ٢ُمت ؤ٢ّل  بإنهم بخؿاؾهم بؿبب ألازالقي ؾلى٦هم في ًىدٞغ

،ً  ؤخضي ومً. ٖىضهم ٠ًًٗ بالىٟـ الِاٖخضاص ؤّن  بلى اإلياٞتب آلازٍغ

 اإلاخٗمض ال٣خل طا٥ الاظهاى، ٞٓاج٘ في الاػصًاص هي ألازغي  الؿِئت الشماع

اء لؤلِظّىت  .ألابٍغ

ى الظاجُت اإلاخٗت وعاء والؿعي الظاث وبعياء الٗىاص ؤما  ٣ُِٞىّ

٠ ِٗ ً
ً واإلاباالة بالىٟـ الخطخُت قُمت وٍُ  ألن. له مشُلال  بضهاء باآلزٍغ

  ًاصي ال الجيؿُت اإلالظاث وعاء الؿعي
ّ
 ألمغ باؾخمغاع متزاًضة قهىة الى بال

ب بل ؤبضا، جيخهي وال – بزاعة ؤ٦ثر ُّ  جيخهي ؤن لها وم٨خىب صاثما، ألامل وجس

 .والُإؽ الىهم بؼوا٫

 ٌؿٕى ٦الم هى ألازال٢ُت ال٣ُم في الاهدُاٍ هظا ًىاظه الظي والصخيء

 :اإلاؿُذ

مَّ 
َ
٢تَرَب  ماُن الؼَّ  ج

َ
-14: 1 مغ٢ـ. )باإلهجُِل  وآمىىا ُٞخىبىا. هللاِ  َمل٩ىُث  وا

15.) 

ة ؤزباع هى ٞاإلهجُل ة وبكغي ! ؾاعَّ ٠ بةهجُل هىاصي ٞىدً! ؾاعَّ  قٍغ

ة وبكغي  الخُاة، ًسو    :اإلاؿُذ ٌؿٕى ٢ا٫ ٣ٞض. الخُاة جسو   ؾاعَّ

ا مَّ
َ
ها ؤ

َ
ض ؤ ُِذ  ٣َٞ

َ
ج
َ
  ِلَخ٩ىَن  ؤ

ُ
اؽ الَخُاة ٟ ِللىَّ

َ
ٌَ وج  (.10: 10 ًىخىا. )ٞحِهم ُ

 هسىيها، التي ببلِـ وبم٩اًض الخجاعبب ظُضا ٌٗلم اإلاؿُذ ٌؿٕى الغب بن

 ح٨ٗـ الخ٣ُ٣ي، الؼواط وفي. ٖلحها للخٛلب والىٗمت وال٣ىة الخىظُه ٞحهبىا

. اإلا٣ضؾت و٦ىِؿخه اإلاؿُذ الؿُض بحن الىخضة والؼوظت الؼوط بحن الىخضة

ىص  و٦ىِؿخه اإلاؿُذ الؿُض خًىع  في خهلذ اإلاخباصلت ػواظهما ٖٞى

َمُض  وهى م٣ضؽ والؼواط. اإلا٣ضؾت
َ
ذ و٢ض. مابض ؤي الخُاة أِل

َّ
 بغ٦ت ٖلُه خل

 بهُٛت البر٦ت هظه الؼوظان عؤي و٢ض اإلا٣ضؾت، وال٨ىِؿت حٗالى هللا
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. ال٣لب وؾغوع والجما٫ ال٠ُٟٗ الُاهغ والِٗل بُجهما اإلاخباصلت السضمت

ض الؼواط بّن  زّم   هٓغ في واخضا ظؿضا ًهحران ٞااِلزىان. اًًا ىِجبوُم  ُمَىِخّ

ٗٝغ. هللا ت خ٤ّ  الؼوظان َو ىضما – اإلاٗٞغ اِن  ٖو ٨ىَّ  - للؼواط وظضاهُا جى٢حرا ًُ

ه
ّ
 لُهحرا هٟؿحهما ؾُٟخدان الىٟـ وبظ٫ الؿامي الخب زال٫ مً بإه

 َٟل ٩ٞل. الٗالم الى ظضًضة وهٟـ ظضًضة خُاة لجلب هللا م٘ زال٣حن

 ومً. ظضًضة مؿاولُت الى باإلياٞت مباع٦ت بلهُت ُُٖت هى ابهم لهما ًىلض

ٟا٫ ؾُدهل الىالضًً بحن اإلادبت زال٫ . هللا إلادبت بخؿاؽ ؤو٫  ٖلى ألَا

 مً ؤخضهما الؼوظُت، الخُاة في للؼوظحن الخام الخٟاوي ؤّن  بلى باإلياٞت

 اًمانهما ؾِىٗل هللا، ؾُاصة وجدذ الؼواط، صًمىمت ؾبُل في آلازغ، ؤظل

 ؤي يّض  ؤو يهاظمهما ٢ض عوحي ي٠ٗ ؤي يّض  لُهمضا جدملهما ىةو٢

 .ٞاظٗت ؤو مغى ؤو زُُئت

ط الؿعي بّن 
 
 لُهاعة بهاهت هى ؤق٩اله بكتى الظاحي الجيسخي للخلظ

ِٟؿض الجيؿُت ٞالبظاءة. هللا بمٗىهت ٖلُه الخٛلب الىاظب ومً الؼواط،
ُ
 ج

ٟها الؼوظُت الٗال٢ت ِٗ ً
ُ
( ٦الهما ؤو) حنالؼوظ ؤخض ٌؿخسضم خُىما وج

ُُٗىا. للجيـ ٦ماصة آلازغ  ٖلى واضخا صلُال الغؾى٫  بىلـ ال٣ضٌـ َو

 :٣ُٞى٫  ؾىاء، خٍضّ  ٖلى اإلاؿُدُت والخُاة الؼوظُت الخُاة مً ٧ل

ا وِح  زَمُغ  ؤمَّ   ٞهَى  الغ 
ُ
ت دبَّ

َ
َغُح  اإلا المُ  والَٟ بُر  والؿَّ   والهَّ

ُ
٠ُ

 
الُح  والل  والهَّ

 
ُ
ت

َ
  وألاماه

ُ
ت َٖ ٟا والَىصا َٗ  وال

ُ
 (.23-22: 5 ٚالَُت. )ٝ

ت هبت وهىا٥ َُّ  لُِٗكا هللا ًضٖىهما ِامغؤة ؤو عظل ل٩ل جىهب مخمحزة بله

ل خُاة  الٓغوٝ ؤزظجىا ولى. ؤلاوؿان وؤزُىا هللا زضمت في والٗؼوبت الَخـَبخ 

 مخمحز جدٍض  ؤمام ؤهٟؿىا لىظضها هسخاعها، ؤن صون  الٗؼوبت خُاة الى ؤخُاها

ت ليكهض ّٟ
ِٗ ً لسضمت وؤًًا والى٣اوة لل دخاط هظا. آلازٍغ  الغظا٫ هاالء ٍو

م الى الخالت هظه مشل في واليؿاء  .لهم اإلاؿُدُحن ٧ل وصٖم جٟه 

غخهم ب٦غامهم اإلاتزوظىن  ٣ًٟض ما ٚالبا  للجمإ اإلا٣ضؾت بالخ٣ُ٣ت ٞو

 واإلالظاث للُمخ٘ ٞالخدغ ١ . الغوحي بمٗىاهما و٦ظل٪ وللؼواط، الجيسخي

٘ و٦ظل٪ طاتها ًٖ لخّٗبر للكهىة نالٗىا بَال١ ًٖ الىاججت
ّ
 للثراء الخُل
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خىا١ اإلاتزوظحن بٚغاء ٖلى ؾُٗمل اإلااصي  مى٘ وطهىُت خُاة اؾلىب اٖل

اة ٞالبض الجضًضة، ألالُٟت هظه وفي. ؤلاهجاب ًٖ والِابخٗاص الخمل  لٖغ

 مى٢ٟا لهم ل٩ُىن  اإلاامىحن اإلاؿُدُحن ٌصجٗىا ؤن اإلاؿُدُت ال٨ىاجـ

صوا ٕاإلاىيى  هظا في واضخا كضَّ  الغوخُت هظه ٞبمشل. الٟٗت ًُٞلت ٖلى َو

ىع٥ لىالًت ال٩ازىل٨ُُت ألابغقُت مً ٧ل مٗا ٌٗمل  وألازىاث وؤلازىة هٍُى

 اإلاؿُخي محرازىا ٟٞي. الهضٝ هظا ؤظل مً بغوصعهىٝ مجخمٗاث مً

 اإلاكتر٥ الاهخمام وببضاء اإلادبت، وبم٣اؾمت باخترام مىا ٧ل هخ٣بل اإلاكتر٥

ث ٢ض التي هابالص بمجخمٗاث َبؿذ ِا٦ٟهغَّ  ؤٞغػجه ٢ض ما ٧ل بؿبب ٖو

م. مأٍؽ  مً السُُئت  في الازخالٞاث بٌٗ وظىص خ٣ُ٣ت مً وبالٚغ

 صٖىة لخُل٤ ؤلاهجُل بِاؾم مٗا ج٠٣ اإلاامىت مجخمٗاجىا ؤّن  ٚحر الخٗالُم،

ً ٧ل بلى مكتر٦ت  والِٗل وآلاصاب والخكمت الٟٗت ٢ىة اِلخخًان السحًر

 .الجيؿُت خُاتهم في الكٍغ٠

 Catechism of the ال٩ازىل٨ُُت لل٨ىِؿت الخٗلُمي ال٨خاب وبدؿب

Catholic Church، ٗخبر
ُ
ت ح ّٟ

ِٗ  للخُاة مخممحن هللا ووٗمت والِاخدكام ال

َّٟ  ؾبُل في اإلاٗغ٦ت" ٖىىان ًدمل الظي الٟهل يمً ؤما. اإلاؿُدُت ِٗ " تال

 :ًلي ما ُٞه ال٨ىِؿت ٞخٗلً

ب
ّ
ت جخُل ّٟ

ِٗ اث اإلالبـ في الِاخدكام) الِاخدكام، ال  ظؼء ٞهى ،(والخهٞغ

ٌ ٌٗجي ٦ما. ؤلاوؿان لضي ما ؤّٖؼ  ٌؿتر وهى. الىٟـ لًبِ مخمم  ٞع

 ِؾّغ  ًهىن  ٞااِلخدكام... مؿخىعا ٩ًىن  ؤن ًجب ما ًٖ الى٣اب ٦ك٠

خضا٫ الهبر ٌصج٘ بهه. وخبهم الىاؽ  وهى الخب؛ ٖال٢اث في والٖا

ضاه ما بدىُٟظ والؼوظت الؼوط ًُالب َٖ اء مً َو ُاء ٞو  ٧املحن ٖو

 ألاظىاء جى٣ُت الى اإلاؿُدُت الٟٗت وجدخاط هظا... آلازغ ججاه ؤخضهما

الم وؾاثل جُالب بنها. الاظخماُٖت  ٢هىي  ؤهمُت بغامجها حُٗي ؤن ؤلٖا

ٔ الِاخدكام إلاؿإلت  ٟ  مؿإلت ٞهي ألازال٢ُت باإلباخُت ًضعى وما... والخد

ت مٛلٍى مٟهىم ٖلى مبيُت غ الًغوعي  والكٍغ الاوؿان؛ لخٍغ  لخٍُى

ت  البكغي  ؤما... ألازال٢ُت ال٣ُم اإلاغء ًخٗلم ؤن هى الخ٣ُ٣ُت الخٍغ

ة  الؿا٢ِ الاوؿان خُاة ججضًض ٖلى ٞخٗمل اإلاؿُذ ٌٗلجها التي الؿاعَّ
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ل جداعب ٞهي مؿخمغة؛ بهٟت ج٣الُضه وججضًض  والكغوع آلازام وجٍؼ

 ؤبضا ج٠٨ ال وهي .السُُئت في صاثما اإلاىظىصة الجاطبُت مً اإلاخض٣ٞت

 واإلاىاهب السجاًا ٧ل جدبجى انها. الىاؽ ؤزال١ وتهظًب جى٣ُت ًٖ

ؼِهغ وججٗلها ؤمت، و٧ل ظُل ل٩ل الغوخُت
ُ
 في حؿ٨ً و٦إنها وجؼصهغ، ج

ـت ؤلاهجُلُت البكغي  زهىبت بلى ٌٗىص طل٪ في والًٟل صوازلهم؛  الـُمـــثًر

خهم ٞهي الساع٢ت، ال٣ضعة طاث
ّ
ؿِل

ُ
لهم ح  ظاصة بلى صاثما ُضهموحٗ وج٨مَّ

 .اإلاؿُذ في الهىاب

(2527-2521 CCC, nos) 

 

ؿخىٝ ًىهان اإلاال٠ ُٞه ًىاقض" والؼواط وهللا الجيـ" ٦خاب وفي  ٦َغ

اة ؤخض وهى) Johann Christoph Arnold آعهىلض  بغوصعهىٝ ٦ىِؿت ٖع

Bruderhof ) ٢اثال ٨ُٞخب ُٖٟٟت، خُاة اِلخخًان الىاؽ ظمًُ٘ىاقض: 

 بلى الٗىصة بلى مطخى، و٢ذ ؤي مً وؤ٦ثر آلان، لخاظتا ؤمـ في هدً

ت خى٫  الصخُذ اإلاٟهىم ُّ ت ظماٖت هي ٞال٨ىِؿت ال٨ىِؿت؛ ماه ُّ  - خ

 ًخ٣اؾمىن  ملتزمحن ؤًٖاء مً جخإل٠ والتي - الىاخض الخيّ  ٧الجؿم

ٓهغ ؤن واظبىا ٞمً... الٗملُت اإلادبت ؤٖما٫ زال٫ مً الخُاة
ُ
 للٗالم ه

ضة الخٗالُم ؤن  الىخُض الكافي الخل هي وعؾله اإلاؿُذ ؿٕىلِ الٍٟغ

ت ٖهغها لغوخُت
ّ
ى، ٣ٞض ولؤلؾ٠،... الًال

ّ
 مً ال٨شحر وببؿاَت، جسل

 و٢ٗىا ٣ٞض. الكٍغ٠ ال٠ُٟٗ الِٗل بم٩اهُت ًٖ هظا ًىمىا في الىاؽ

 ٌؿببه ما م٘ الخٗاٌل وخاولىا الجيسخي،" الخدّغع " ؤؾُىعة قغا٥ في

ىضم ألامل، زُباث مً الخدّغع  هظا  ؤؾبابا ًلخمؿىن  ٖال٢اتهم ججهاع اٖو

غ ؤزغي  عجؼون. وبزٟا٢هم ٞكلهم لخبًر ٓمت عوٖت مضي عئٍت ًٖ َو  ٖو

ت وٗمت ّٟ
ِٗ  ٦ىِؿت جىظض ٞدُشما... الى٣ُت الُٟٟٗت بالخُاة هللا وونُت ال

َض  مؿُدُت ظماٖت ؤًت بمٗجى ؤي – مسلهت ٗهَّ
َ
 ًدُىا بإنَّ  ؤٞغاصها ح
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 ول٩ل شسو ل٩ل وؤمال مٗىهت ؾخل٣ى - وناص٢ت مسلهت بٗال٢اث

 .ٞحها ػواط

 (12-11 م" )والؼواط وهللا الجيـ" ٦خاب

 ل٩ي الخؿىت الىىاًا طوي  لدصجُ٘ وعٚبدىا اإلاكتر٥ اإلاؿُخي محرازىا بنَّ 

 ؾىاء اإلاامىت، مجخمٗاجىا ظمُ٘ جىخُض ٖلى ٌٗمل وه٣اء ٖٟاٝ في ًدُىا

 ؤبغقُت وتهُب هظا. بغوصعهىٝ مجخمٗاث ؤو ال٩ازىل٨ُُت اإلاجخمٗاث ٧اهذ

ىع٥  اإلاخٗمضًً بإولئ٪ وزهىنا الىاؽ بجمُ٘ بغوصعهىٝ، وخغ٦ت هٍُى

ت خُاة ٌٗكىا ؤن – اإلاؿُذ ٌؿٕى بِاؾم ّٟ
ِٗ  بضوعها جلخمـ ٦ما. والى٣اوة ال

 ال٣ىة مىاقضة زال٫ مً ألٞغاصها والى٣اوة الٟٗت خُاة ٦ىِؿخِىا مجخمٗاث

خدخم هظا. هللا لىٗمت ال٣ضًغة  ٖملُت َغ١  بًجاص اإلاامىت الجماٖاث ٖلى ٍو

اء ٢ىامها خًاعة ونُاٚت لدك٨ُل وملمىؾت  الٗال٢اث في وؤلازالم الٞى

 في الؿاثضة والغطاثل الٟىاخل لخُاة مٗا٦ؿت ُٖٟٟت خًاعة جهحر بدُض

 الىاؽ ًٟخذ بإن نلىاجىا في حٗالى ؾبداهه هللا وهترجى هإمل بهىا زم. البالص

. الىٟىؽ حُٛحر ٖلى ال٣اصعة الخ٣ُ٣ُت اإلادبت ٢ىة الى ٧اهىا ؤًىما ٢لىبهم

 ٦ىاجؿىا ؤٞغاص لجٗل الصجاٖت ٣ٞضها لى بإهىا جامت صعاًت ٖلى ؤًًا وهدً

 في ظهىصها لهاعث بلهامهم ًٖ جى٢ٟىا ؤو اإلاؿُذ الؿُض خ٣ُ٣ت م٘ جخىاظه

 ال٠ُٟٗ والجؿض ال٠ُٟٗ ٞال٨ٟغ. مٗضوم قبه جإزحر طاث الازال١ ؾبُل

م. والؿالم الؿغوع لخُاة ُتالغثِؿ اإلاخُلباث مً الُٟٟٗت والىٟـ  وبالٚغ

ت ال٣ٗباث مً   اإلاخًًٗٗت ألازال٢ُت اإلاٗاًحر ٢بل مً اإلاىيٖى
ّ
 بىاء ؤّن  بال

ت الخُاة مً ج٣الُض َُّ ضها التي الخ٣ جب. ظضا مم٨ً ؤمغ هللا ًٍغ   ٍو
َّ
 هيسخى ؤال

 .هللا م٘ مؿخُإ شخيء ٧ل ؤّن 

ش ُو٢ِْٗذ   م2003 ؤٚؿُـ 19 بخاٍع

 الحزابِض ماعي  ألازذ

 الٗاثلُت الخُاة بم٨خ

ىع٥ ؤبغقُت  هٍُى

ؿخىٝ ًىهان  آعهىلض ٦َغ

 اإلاؿُدُت بغوصعهىٝ مجخمٗاث
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 طنػظبذة

 

 اضطؤضفػدغرة
 

 ًىهان اإلاال٠ مً ؾضًضة ههاثذ ٖلى الخهى٫  ًخى٢ٗىن  الىاؽ ازظ ل٣ض

ؿخىٝ  ؤخؿً ظاثؼة ٖلى الخاثؼ Johann Christoph Arnold آعهىلض ٦َغ

 والتربُت والؼواط الجيـ ًٖ زحرةألا  ٦خبه مبُٗاث ونلذ الظي ٧اجب،

ت الؿالم ًٖ والبدض والٟٛغان اإلاىث ومىاظهت  مً ؤ٦ثر بلى باإله٩لحًز

 .لٛت 19 بلى اإلاترظمت ٦خبه ًٖ ًٞال وسست، 300000

 

 ؤؾضي ٣ٞض ٖاما ؤعبٗحن إلاضة اظخماُٖا ومؿدكاعا ٢ؿِؿا وباٖخباعه

 باألمغاى ابحناإلاه يمجهم ومً وألاٞغاص الٗىاثل مً آلاالٝ بلى بمكىعجه

 .واإلاغاه٣حن واإلاسجىهحن اإلاؼمىت

 

ؿ٨ً بالٛحن، ؤوالص لشماوي ؤب وهى ؤإلااهُا، مً وؤنله  ػوظخه م٘ َو

ىا ىع٥، والًت قما٫ في Verena ٞحًر  ٖام مىظ هىا٥ ًسضم خُض هٍُى

 اإلاؿُدُت بغوصعهىٝ مجخمٗاث في( ٢ؿِـ) لل٩لمت ٦ساصم م1972

Bruderhof – الِٗل بلى تهضٝ اإلاكتر٦ت إلاؿُدُتا للخُاة صولُت خغ٦ت وهي 

 .والالٖى٠ والسضمت البؿُِ

 

ؿخىٝ ًىهان ٧ان وإلاا  ٖلى يُٟا ْهغ ٣ٞض وكُا، مخدضزا آعهىلض ٦َغ

ىهُت، ال٣ىىاث مً الٗضًض  في و٦ظل٪ الغاصًى، بغامج مً ٦شحر وفي الخلٍٟؼ

 .الجامٗاث وؾاخاث الالهىث ٧لُاث
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ضٖى ؤًًا، اظخماعي ها٢ض وهى . وجى٢حرها الخُاة ج٣ضٌـ بلى بكضة ٍو

 بلى حؿعى التي اإلاٗغوٞت الصسهُاث مً ٚحره م٘ اإلاجا٫ هظا في حٗاون  و٢ض

 .الٗالم في الجزإ مىا٤َ مً الٗضًض في والٗض٫ واإلاهالخت الؿالم

 

 م٘ وج٣ابل ال٨ىِؿت، ًٖ هُابت الٗالم خى٫  م٨شٟت بغخالث ٢ام و٢ض

ؼا والام والخالي الؿاب٤ البابا مشل الضًيُحن ال٣اصة مً ال٨شحر  والاؾ٠٣ جحًر

 وِج٪ ،(اإلا٨ؿُ٪ في ال٣ٟغاء ٌؿاٖض ٧ان الظي) Samuel Ruiz ُعوٍؼ نمىثُل

 (.ؾلمي وهاقِ ُٞدىامي بىطي عاهب) Thich Nhat Hanh هان هاث
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 رنػظبذة

 

 اضطدغحغظػبرودرعوفػطجتططات

Bruderhof Communities 

 

 عوغتظا

( ؤلازىة م٩ان باألإلااهُت ال٩لمت يحٗج خُض) Bruderhof بغوصعهىٝ خغ٦ت بّن 

 مً ٢ىامها ًخإل٠ والتي اإلاؿاإلات اإلاكتر٦ت اإلاؿُدُت للخُاة صولُت خغ٦ت هي

 ٌؿٕى وناًا لىي٘ ٌؿٗىن  الظًً ؾىاء خض ٖلى والٗؼاب ألاؾغ مً ٧ل

 ُوِنْٟذ  ٢ض ومشلما. ال٣ٍغب ومدبت هللا مدبت مً الخُب٤ُ خحز في اإلاؿُذ

 والغاب٘، الشاوي الٟهل في الغؾل ؤٖما٫ ؾٟغ في ألاواثل اإلاؿُدُحن خُاة

  هدً ُصُٖىا ٣ٞض
ً
  ال٩ل ٞحها التي الخُاة جل٪ بلى ؤًًا

ً
  ٢لبا

ً
  واخضا

ً
 وهٟؿا

 ؤلاعقاص وؿخ٣ي ٦ما. مكتر٥ شخيء ٧ل بل شخيء، ؤي ؤخض ًمل٪ ٞال واخضة،

 ػمً مىظ اهبش٣ذ التي Anabaptist ألاهابابضؾذ ظماٖت خُاة مً وؤلالهام

 مجخمٗاث في اإلاؿُذ لُدبٗىا ومدبت ٚحرة نضوعهم هبذالت خُض ؤلانالح

ت مؿُدُت ُّ  .ألاواثل اإلاؿُدُحن ٚغاع ٖلى اإلاكاع٦ت ٧ل

 

 تارغخغظػضطحظ

 ؤزظث ٖىضما ؤإلااهُا في م1920 ٖام في اإلاؿُدُت بغوصعهىٝ خغ٦ت بضؤث

 اإلاجخم٘ في صماع مً خّل  ٢ض إلاا ؤظىبت ًٖ جبدض اإلاؿُدُحن مً مجامُ٘

 حؿترقض مدكاع٦ت مؿُدُت مجخمٗاث ٞإؾؿىا ألاولى، تالٗاإلاُ الخغب بٗض

 .اإلاؿُذ ٌؿٕى وحٗالُم وناًا مً الُىمُت خُاتها في الهضي

 مئاث بًٗت لُهل الجماٖت ؤٞغاص ٖضص ػاص اإلاب٨غة ؾىىاتها وفي

  خالهم و٧ان. ٦خبهم وبُ٘ الؼعاٖت ٖلى عػ٢هم ٦ؿب في واٖخمضوا
ً
  ٣ٞحرا

ً
 ظضا

 الىخُضاث وألامهاث الُخامى الؾخ٣با٫ هؤبىاب ٞخذ اإلاؿُخي مجخمٗهم ألن
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حرهم  بلى الىاػي  الىٓام ظاء ٖىضما ال٣ٟغ وؤقخّض . اإلادخاظحن مً ٚو

مَ  الخ٨م حرها ٦خبهم بُ٘ وخغَّ  .للجماٖت ٧اهذ التي الِخٝغ مً ٚو

ت ٢ىاث وهي) ؤعيىا" SA" الــ ٢ىاث خانغث م1937 ٖام وفي  ٖؿ٨ٍغ

 بمٛاصعة وؤمغجىا اءها،ؤًٖ مً الٗضًض وسجىذ ،(بااله٣ًاى مخسههت

 – الؿغي  البىلِـ يباٍ ؤخض ٦خب و٢ض. ؾاٖت 48 ًٚىن  في ؤإلااهُا بلضها

  مٗاعيت ٖاإلاُت هٓغة ًمشل" اإلاؿُخي، اإلاجخم٘ هظا بإّن  – الجؿخابى
ً
 جماما

 جًّمىذ( ؾماها ما بدؿب) الٗاإلاُت والىٓغة". ألإلااهُا ال٣ىمُت لالقترا٦ُت

ٌ  الجِل، في وللسضمت لهخلغ،( ٗباصًتالاؾخ) الخدُت ألصاء الجماٖت ٞع

حن اإلاضاعؽ مٗلمي ول٣بى٫   .السانت مضاعؾهم في الىاٍػ

ُاهُحن، ؤًٖاء لها ٧ان الجماٖت ول٩ىن  الخٔ، ولخؿً  جِّؿغث بٍغ

" Cotswold ٧ىحؿىولض" م٣اَٗت في مؼعٖت قغاء جمَّ  و٢ض. اه٩لترا بلى الهجغة

 ٞغ  350 مً أل٦ثر الجماٖت ٖضص وػاص م،1938 ٖام في
ً
 الؿىحن زال٫ في صا

 .جلذ التي السمـ

ج ؤزاع ألا٤ٞ، في جلىح الخغب ٧اهذ وإلاا ًاء بحن اإلاٍؼ حن ألٖا  الاه٩لحًز

  وألاإلااهُحن
ً
ُٟت اإلاىا٤َ في الىاؽ ٢بل مً ق٩ى٧ا ُاهُت، الٍغ  والؾُما البًر

ضاء ألاظاهب" اٖخ٣ا٫ في الخ٩ىمت ؾُاؾت بضؤث ٖىضما  ٖلى جازغ" ألٖا

تألاز اإلاؿُدُت الجماٖت ُاهُت الخ٩ىمت ٞٗغيذ. ٍى  الجماٖت ٖلى البًر

ً ًاء ظمُ٘ اٖخ٣ا٫ بما: زُاٍع  ٧لها الجماٖت مٛاصعة ؤو ألاإلااهُحن ألٖا

، ًب٣ىا ؤن ٖلى ؤٞغاصها جهمُم وبٗض م1941 ٖام وفي. البالص
ً
 ؤن ٢غعوا مٗا

ت ًلخجئىا  .آزغ بلض بلى ؾٍى

 ٢بلذ التي - الشاهُت الٗاإلاُت الخغب ؤزىاء – الىخُضة الضولت و٧اهذ

 ظمُ٘ ٞؿاٞغ. باعاٚىاي هي وؤإلاان اه٩لحز مً مخ٩ىهت مؿاإلات ظماٖت

ًاء ت الٛىاناث ٞحها جىدكغ ٧اهذ التي اإلاُاه ٖبر بإمان ألٖا  الٗؿ٨ٍغ

ىا اإلاٗاصًت  .هىا٥ ألاصٚا٫ في اإلاؿُخي مجخمٗهم بىاء في وقٖغ

ً ًٚىن  وفي   الٗكٍغ
ً
 مجخمٗاث زالزت جإؾِـ جمَّ  جلذ، التي ٖاما

  البلض، في تمؿُدُ
ً
 الجماٖت بلى زضماتها ٢ضمذ مؿدكٟى ًٖ ًٞال

 ٧اهذ. باعاٚىاي في ألانلُحن الؿ٩ان مً آلاالٝ ٖكغاث بلى باإلياٞت
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حر ٢اٍؽ  ومىازها نٗبت، باعاٚىاي في الخُاة حها ٖلُىا، مإلىٝ ٚو  ؤمغاى ٞو

ت،  .الىاؾ٘ الٗالم ًٖ واوٗؼا٫ مضاٍع

٨ُحن مً ال٨شحر اهخمام ػاص وبٗضها، الشاهُت الٗاإلاُت الخغب وؤزىاء  ألامٍغ

 جؼوع مجهم الٗكغاث ٞإزظث. اإلاكتر٦ت اإلاؿُدُت بالخُاة الكباب

 مجخم٘ جإؾِـ جمَّ  م1954 ٖام وفي باعاٚىاي، في اإلاؿُدُت مجخمٗاجىا

ىع٥ والًت في اإلاؿُخي" Woodcrest ووص٦غؾذ"  نهغ واصي وؾِ في هٍُى

ًاء ظمُ٘ ؤهخ٣ل وؤزحرا". Hudson هضؾً"  الىالًاث بلى باعاٚىاي ًم ألٖا

٨ُت اإلاخدضة  مؿُدُت مجخمٗاث جإؾِـ جمَّ  الخحن طل٪ ومىظ. واه٩لترا ألامٍغ

 .باعاٚىاي في ؤزغي  ومغة واؾترالُا ؤإلااهُا في ؤزغي 

 

 اضطذترصظػاضطدغحغظػاضحغاة

  جمىدىا الُٗام ووظباث والٗباصة الٗمل في اإلاكاع٦ت خُاة بّن 
ً
  ًىمُا

ً
 ٞغنا

 مضي ًٖ الىٓغ بٌٛ ٞغص، ٩ٞل. الىا٢٘ ؤعى لىٖ مٗخ٣ضاجىا لخجؿُض

 .ما بصخيء ٌؿاهم ؤن ٖلى ٢اصع ٢ابلُخه،

ًاء . الجماٖت وزضمت وال٣ٟغ بالُاٖت اإلاابضة هظوعهم ٣ًضمىن  وألٖا

ب مً و٧ل ( جمل٪ ؤو) ًمل٪ ما ٧ل ٨ًغؽ ؤن ٖلُه ًجب الاهخماء في ًٚغ

ت واخضة ؤعيُت ٖلى ل٠٣ُ مىاهبه ٧ل وؤًًا  .وألازىاث ألازىة ٧ل م٘ ؾىٍّ

ً مً ؤ٦ثر ًىظض والُىم،  اإلاؿُدُت بغوصعهىٝ إلاجخمٗاث م٩اها ٖكٍغ

 مً وجخ٩ىن  بظاتها ال٣اثمت ال٣غي  حكبه ههٟها وخىالي. الٗالم ؤعظاء في

ضاوم. شسو 300 -100 اى في ألاوالص ٍو ٟا٫ ٍع  الابخضاثُت واإلاضاعؽ ألَا

ٗمل باإلاجخم٘، السانت  في الٗمل ؤ٢ؿام جدخاظهم خُشما ال٨باع َو

 ؤو الُبُت، الُٗاصة ؤو اإلاُبش، ؤو اإلاالبـ، ٚؿُل ٢ؿم مشل اإلاجخم٘،

  الجماٖت وججخم٘. مجها وؿترػ١ التي اإلاهالر مً واخضة
ً
 للٗباصة ًىمُا

حرها الُٗام وظباث وجىاو٫   .الٟٗالُاث مً ٚو

اث بٌٗ لضًىا ال٨بحرة، اإلاؿُدُت اإلاجخمٗاث جل٪ بلى باإلياٞت  ألازٍى

 مشل ال٨بحرة اإلاضن في مكتر٦ت مؿُدُت خُاة ؤًًا حِٗل التي الهٛحرة

ىع٥ ىصها وبؿبب. ولىضن هٍُى دخمل بالُاٖت، ٖو ُلب ؤن ًُ  ًٖى ؤي مً ًُ
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 في ٧ان وؤًىما نٛحر، ؤو ٧ان ٦بحر آزغ، مؿُخي مجخم٘ بلى باالهخ٣ا٫ لىا

 .الٗالم

 وخضة لخد٤ُ٣ ألامغ ٧ل٠ مهما الخام باإلظمإ الاجٟا١ بلى صاثما وؿعى

 .ال٣لىب في اُٞتن خ٣ُ٣ُت

 

 األدرة

ىا  للؼواط وهىٓغ ٧ان، مجخم٘ ألي الهاثب ألاؾاؽ هي ألاؾغة بإن هامً بهَّ

  الخُاة مضًض ؤهه ٖلى
ً
 .م٣ضؽ التزام وؤًًا

م ٞحها، الغثِؿُت اإلاؿاولُت ألاهل ُٞخدّمل ألاوالص جغبُت ؤما  مً بالٚغ

 .مب٨غة ؤٖماع مً ومضاعؽ خًاهت لهم ًىٞغ اإلاجخم٘ ؤن

خّم   مؿئىلحن مىاَىحن لُهبدىا اإلاؿُخي اإلاجخم٘ في ألاوالص كئتجي ٍو

٤ ٧ان مهما البلض بىاء في ٌؿاهمىن   .لخُاتهم ًسخاعوهه الظي الٍُغ

ت بن   لِؿذ اإلاؿُخي مجخمٗىا في الًٍٗى
ً
  خ٣ا

ً
. بالىالصة م٨دؿبا

 ؤزغي  ؤما٦ً في خُاجُت زبراث ٖلى الخهى٫  ٖلى الكباب حصجُ٘ ُٞجغي 

 
ً
 الىظوع  ج٣ضًم ؤما. لخُاتهم هللا مكِئت ا٦دكاٝ ٖلى خّثهم و٦ظل٪ ؤًًا

 ج٩ىن  ؤن ُٞجب اإلاؿُخي اإلاجخم٘ يمً اإلاؿُذ ٌؿٕى زضمت في اإلاابضة

ت بلهُت صٖىة ُّ  ٢بل مً ووعي بَإل ًٖ هاب٘ خّغ  و٢غاع للٟغص شسه

 .البالٜ الصسو

اًت وججغي   وهم هٟؿها، الجماٖت ٢بل مً واإلاٗى٢حن العجؼة ٖع

 اإلاؿُخي، اإلاجخم٘ في ججغي  التي وألاوكُت الُاثالٟٗ مسخل٠ في ٌكاع٧ىن 

ٗملىن  ً صامىا ما َو  .طل٪ ٖلى ٢اصٍع

 

 واضٌتطضغمػاضتربغظ

  لل٨ىِؿت اإلاؿُدُت اإلاجخمٗاث مضاعؽ جضًغ
ً
اى مً ٖضصا ٟا٫ ٍع  ألَا

ت، وختى الابخضاثُت واإلاضاعؽ  مدكّضصة ؤ٧اصًمُت صعاؾاث وج٣ضم الشاهٍى

ي ٖلى إ٦ُضوالخ واإلاىؾ٣ُى الًٟ في واؾ٘ وحٗلُم
ّ
ايُت، بالغوح الخدل  الٍغ

ت الخٝغ مً ال٨شحر بلى باإلياٞت اث ومً. اإلااهغة الُضٍو ت ألاولٍى  اإلاغ٦ٍؼ
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م مدبت ٖلى ألاوالص هلهم ؤن هى إلاضاعؾىا
ّ
  خُاتهم َىا٫ الخٗل

ً
 زضمت وؤًًا

ً كّضص. آلازٍغ   والخؿاب وال٨خابت ال٣غاءة ؤؾـ ٖلى اإلاىهج َو
ً
 ٖلى وؤًًا

ت ٖال٢ت وظىص خماص مً بضال الُبُٗت ٖالم ٘م ٢ٍى  .الخ٨ىىلىظُا ٖلى الٖا

ت، اإلاضعؾت بٗض ب في الؿعي الُالب مً الٗضًض ًىانل الشاهٍى  الخضٍع

 مهً في اإلاهاعاث بٌٗ بج٣ان آلازغون ًخٗلم خحن في ألا٧اصًمي، ؤو اإلانهي

ب زال٫ مً مُٗىت  .الخضٍع

 

 اضططل

 إلًماهىا، حيّ  بٖالن بمشابت هي لضًىا الُىمُت الخُاة ظىاهب ظمُ٘ بنَّ 

ؿاهم. طل٪ مً مؿدشجى لِـ والٗمل  اإلاجخم٘ وبٖالت صٖم في ٞغص ٧ل َو

 .وعؾالخه

  ٞغص ؤي ٌؿخلم وال
ً
 ٧ان ؾىاء زضماث، مً به ٣ًىم ما ٖلى ؤظىعا

ملىا. مٗلم ؤو َبِب ؤو مهىضؽ ؤو َبار ؤو ٦ؿّبا٥ ٌٗمل  هى اإلاكتر٥ ٖو

ًاء ًٌغ٦ وال. لبٌٗ بًٗىا بسضمت التزامىا ًٖ حٗبحر  وعاء ال ألٖا

 اإلاجخم٘ زاعط ؤو في الاظخماعي مغ٦ؼهم وعاء وال الصسهُت مهجهم مماعؾت

 .الصسهُت التر٢ُت لٛغى بإوكُت ال٣ُام ختى وال اإلاؿُخي

 مالي نىضو١  لها الٗالم ؤعظاء في اإلاىظىصة اإلاؿُدُت مجخمٗاجىا وظمُ٘

 .واخض مكتر٥

 

 اآلخرغنػطعػاضتواصل

 ألاوؾ٘ اإلاجخم٘ م٘ للخىانل اقدُا١ اإلاؿُدُت مجخمٗاجىا نمُم في ٨ًمً

 .خىالُىا الٗالم في

ه الظي ؤهىاٖه بكتى الخىانل بلى وباإلياٞت   هجٍغ
ً
اعة مً مدلُا  ٍػ

٘ ومً السجىن   ؤنَّ  بال اإلاشا٫، ؾبُل ٖلى اإلاضًىت في الٗمغاوي الخُىٍغ مكاَع

ت اإلااؾؿت  Church Communities ٦ىِؿدىا إلاجخم٘ الخابٗت الٗامت السحًر

Foundation ت حٗمل  مىٓمت مشل ٖضًضة بوؿاهُت مىٓماث م٘ ؾٍى

ٟا٫ ؤه٣ظوا ومىٓمت ،Oxfam لئلٚازت ؤو٦ؿٟام  ،Save the children ألَا
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ت والهُئت ،Doctors without Borders خضوص بال ؤَباء ومىٓمت  اإلاغ٦ٍؼ

 الغئٍت ومىٓمت ،Mennonite Central Committee اإلاُىىهاًذ لجماٖت

 Mary knoll Lay الي ٦ىى٫  ماعي  ُمغَؾليّ  ومىٓمت ،World Vision الٗاإلاُت

Missioners الُبُُٗت وال٩ىاعر واإلاغى ال٣ٟغ ضخاًا إلاؿاٖضة. 

ملىا حٗاوهىا زال٫ ومً حن م٘ اإلاكتر٥ ٖو  والؿلُاث وألاهالي التربٍى

 ٢ضمذ ٣ٞض ؤلاظغام، خُاة هبظوا الظًً الؿىاب٤ ؤصخاب م٘ وؤًًا اإلادلُت

" Breaking the Cycle الضاثغة ٦ؿغ" ًضعى بغهامجا ىٝبغوصعه خغ٦ت

ت اإلاضاعؽ مً الٗكغاث إلاجالـ  اإلاخدضة والىالًاث اه٩لترا في الشاهٍى

٨ُت . اإلاخٟصخي الٗى٠ م٩اٞدت بُٛت ألازغي  الضو٫  مً ٚحرها وفي ألامٍغ

 العجُبت اإلاٟٛغة و٢ضعة ٢ىة عؤوا ٢ض الظًً مً هم اإلاجالـ هظه ومخدضسي

 .الصسهُت مخُاته ججاعب مً

يكغ  السام House Plough Publishing ال٨خب ليكغ اإلادغار صاع ٍو

غظمذ و٢ض. م1920 ٖام مىظ وصخٟىا ٦خبىا بغوصعهىٝ بدغ٦ت
ُ
 مً ال٨شحر ج

 و٦خب الـُمِلهمت، وال٨خب الكهحرة، الغوخُت ال٨خاباث حكمل التي ٦خبىا

ٟا٫،   ال٨خب مبُٗاث ؤ٦ثر مً مجها ٖضص وناع اللٛاث، ٖكغاث بلى ألَا
ً
٣ا  ٞو

م٨ى٨م. والٗلماهُت الضًيُت اإلا٨خباث مً ٧ل إلخهاثُاث اعة ٍو  ٖلى مى٢ٗىا ٍػ

 :الكب٨ت

www.plough.com  

 

 بظاػاالتصال

اعجىا ؤو بىا الاجها٫ ؤخببخم بطا ت ؤو ٦إؾغة ؤو ٦ٟغص ٍػ  ُٞم٨ى٨م ٦مجمٖى

ً ؤخض بلى ال٨خابت  :الخالُت الٗىاٍو

 

Sannerzgemeinschaft  

Lindenstrasse 13 36391  

Sinntal-Sannerz  

tel: 0049(0) 6664.402.498  

Germany 

Woodcrest Community  

2032 Route 213  

Rifton NY 12471  

tel: 001(0)845.658.7700 

United States  

http://www.plough.com/
http://www.plough.com/
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Villa Primavera  

Correo Paraguayo 

Agencia MultiPlaza 

Casilla de Correo No. 16051 

Asuncion  

tel: 00595(0) 21-608-938  

Paraguay 

Darvell Community  

Brightling Road  

Robertsbridge  

East Sussex TN32 5DR  

tel: 0044(0) 1580.883.330  

England 

Spring Valley 

 PO Box 260, 100 Spring Valley 

Road • Farmington, PA 15437 

 Tel: 001(0)724.329.1100 

United States 

Danthonia Community  

Glen Innes Road  

Inverell NSW 2360  

tel: 0061(0) 2.6723.2213  

Australia 

 

 بها، الاجها٫ و٦ُُٟت اإلاؿُدُت، مجخمٗاجىا ظمُ٘ مىا٢٘ ٖلى وللخٗٝغ

اعة ًم٨ى٪  : الغابِ هظا ٖلى الضولي صلُلىا مى٢٘ ٍػ

 

directory-http://www.bruderhof.com/international/ 

 

Email 

info@plough.com  

info@bruderhof.com  

 

 

 

 

http://www.bruderhof.com/international-directory
http://www.bruderhof.com/international-directory
mailto:info@plough.com
mailto:info@plough.com
mailto:info@bruderhof.com
mailto:info@bruderhof.com
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ػظـاتطـخ
 

ػإضؼغظػًمَصِح
ػاضطػدسػاضصتابػسيػطثالاألػدغرػطن

 اضِطّغظػرن

 

 اضزظىػطنػتحذغر
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َ
ًَ  ج ةِ  ِم

َ
ْغؤ

َ ْ
ٍَغةِ  اإلا ّغِ ِ

ّ
ًْ  الك  ِلَؿاِن  َوِم

اِهَغةِ  َٗ
ْ
ُؿى٫ِ  ال ْٗ َ  . اإلاْ

َ
َخِه  ال

ْ
ك

َ
َها ح

َ
ِبَ٪  ِفي َظَمال

ْ
ل
َ
ِؾْغ  َوال ٢

ْ
إ
َ
َ٪  ج بَّ

ُ
ْهَضاِبَها ل

َ
هُ . ِبإ هَّ

َ
 أل

ةِ  ِبَؿَبِب 
َ
ْغؤ

َ ْ
اِهَغةِ  اإلا َٗ

ْ
َخ٣ُِغ  ال ْٟ َؿاُن  ًَ

ْ
ى ؤلِاو

َ
٠ُِ  ِبل ِٚ ْبٍز، َع

ُ
  ز

ُ
ت َُ اِه   َوالؼَّ

ُ
َظت َزّوِ

َ
ت
ُ ْ
 اإلا

٣َْخِىُو 
َ
َغا٦َِها ج

ْ
ق

َ
ـَ  ِبإ ْٟ   الىَّ

َ
ِغٍَمت

َ
٨

ْ
ًُ . ال ْم٨ِ ًُ َمْغِء  ؤَ

ْ
ْن  ِلل

َ
َ٘  ؤ ًَ ًَ  

ً
اعا

َ
ِىِه  ِفي ه ًْ   ِخ

َ
 َوال

 
َ
ِر١َ ج

َ
اُبُه؟ ْدت َُ ْو  ِز

َ
ْن  ؤ

َ
يَ  ؤ ْمصخِ ى ًَ

َ
ل   َظْمغٍ  َٖ

َ
َخِىَي  َوال

ْ
٨

َ
َضَماُه؟ ج

َ
ا ٢

َ
ِهُِب  َما َهظ لَّ  ًُ

ُ
٧ 

 ًْ ْؼِوي َم ةِ  ًَ
َ
ْحِرِه؛ ِباْمَغؤ

َ
ٚ  

ً
ُدل   َخْخما اُب  ِبِه  ًَ َ٣ ِٗ

ْ
َ٘ . ال نَّ  َوَم

َ
اَؽ  ؤ ْض  الىَّ

َ
٢  

َ
ْدَخ٣ُِغ  ال

َ
 ج

 
ً
ا ِلّها

َ
َ٘  َؾَغ١َ  ِبط ِب

ْ
ك ُِ َىهُ  ِل

ْ
، ُهَى وَ  َبُ  ٘ ًْ  َظاِج ٨ِ

َ
ا ل

َ
ٌَ  ِبط ِب

ُ
ِه  ٢ ُْ لَ َٖ  

ً
ؿا ّبِ

َ
 ُمَخل

َجِغٍَمِت 
ْ
ُى  ِبال ّىِ

َٗ ٌُ  
َ
ت َٗ ، َؾْب ٍٝ ا َٗ ْي

َ
ى ؤ ْى  َختَّ

َ
هُ  َول َٟ لَّ

َ
ِلَ٪  ٧

َ
لَّ  ط

ُ
٣َْخِيُِه  َما ٧ ا. ًَ مَّ

َ
 ؤ

اِوي َخ٣ُِغ  الؼَّ ْٟ َُ ى َٞ
َ
ِلُِم، ؤلِاْصَعا٥ِ  ِبل ل   الؿَّ

ُ
ًْ  َو٧ ٨ُِب  َم

َ
ْغج ى ًَ

َ
و ُغ  الّؼِ َضّمِ َؿُه، ًُ ْٟ   هَ

ْ
 ِبط

ُى  غَّ َٗ َخ ْغِب  ًَ ًَّ َهَىاِن، ِلل
ْ
اُعهُ  َوال َٖ   َو

َ
ْمَخى ال ًُ  

ً
َبضا

َ
نَّ . ؤ

َ
  أل

َ
ْحَرة

َ
ٛ

ْ
ُغ  ال ّجِ

َٟ َب  جُ ًَ َ
ٚ 

ُظِل    الغَّ
َ
ال

َ
ْغَخُم  ٞ ْىَضَما ًَ ٣ِْضمُ  ِٖ ى ًُ

َ
ل ِخ٣َاِم  َٖ

ْ
 . الاه

َ
٣َْبُل  ال ًَ ،

َ
ت ًَ ْض ِٟ

ْ
َبى ال

ْ
إ ٍَ  َو

ْرَث  َمْهَما الاْؾِتْرَياءَ 
َ
ث
ْ
٦

َ
 ا ؤ

َ
َىة

ْ
 (.35-20: 6) .لّغِق

 

ػاضزاظغظػإزواءػطنػتحذغر
ا   اْبِجي ًَ

ْ
ٔ َٟ َىاِلي اْخ

ْ
٢
َ
ْغ  ؤ

َ
ز

ْ
اَي  َواط ًَ َ٪  َوَنا َٗ ْ٘ . َم َِ

َ
اَي  ؤ ًَ ا، َوَنا َُ َخْد

َ
ٞ  ًْ  َوُن

ِتي َٗ ِغَ
َ

ِت  ق
َ
َدَض٢

َ
ِىَ٪  ٦ ُْ ِهْبَها. َٖ ْٖ ى ا

َ
ل َٖ ،٪َ ِٗ َناِب

َ
ُخْبَها ؤ

ْ
ى َوا٦

َ
ل َداِث  َٖ ِبَ٪  َنَٟ

ْ
ل
َ
٢ .

ْل 
ُ
٢  

ْ
ِخ٨

ْ
ِذ : َمِت ِلل

ْ
ه
َ
ِتي، ؤ

ْ
ز

ُ
َىِت  ؤ

ْ
ُ ِٟ

ْ
ِذ : َوِلل

ْ
ه
َ
ِغٍَبِتي ؤ

َ
ُهَما. ٢

َ
اِهَ٪  ٞ

َ
ٓ َٟ ْد

َ
ًَ  ج ةِ  ِم

َ
ْغؤ

َ ْ
 اإلا

اِهَغِة، َٗ
ْ
ْوَظِت  ال اِؾ٣َِت  َوالؼَّ َٟ ِتي الْ

َّ
٤ُ  ال

َّ
َخَمل

َ
ِمَها ج

َ
ال

َ
 (.5-1: 7) .ِب٨
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ػواضزاظغظػاضعبيػاالبن
ي ِ

ّ
ِةو

َ
ُذ  ٞ

ْ
َغٞ

ْ
ق

َ
ًْ  ؤ ةِ  ِم ىَّ

ُ
ِتي، ٧ ُْ   َب

ْ
ل
َ
ل
ْ
َ

َ
ًْ  ُذ َوؤ ٫ِ  ِم

َ
ِحي، ِزال

َ
ظ ِٞ ا

َ
اَهْضُث  ه

َ
ك

َ
َبِىحَن  َبْحَن  ٞ

ْ
 ال

ى
َ
َخْم٣

ْ
  ال

ً
اّبا

َ
  ق

ً
صا ًَ  ُمَجغَّ ْهِم، ِم

َ
ٟ

ْ
ْجَخاُػ  ال ِغ٤ٍَ  ًَ

َّ
٠ِ، َنْىَب  الُ

َ
ُ َٗ ْى

ُ ْ
َجاهِ  اإلا ِ

ّ
 ِباج

اِعِٕ 
َّ

ي الك طخِ ْٟ ُ ى اإلاْ
َ
ِتَها ِبل ُْ ْىَض . َب َؿ٤ِ  ِٖ

َ
ٛ

ْ
َؿاءِ  ِفي ال

َ ْ
ْدَذ  اإلا

َ
ِل  ُظْىِذ  ج ُْ َمِت وَ  اللَّ

ْ
ل
 
. الٓ

ا
َ
ِةط

َ
ةٍ  ٞ

َ
هُ  ِباْمَغؤ

ُ
ْؿَخ٣ِْبل

َ
ٍت  ِػّيِ  ِفي ح َُ ٍب  َػاِه

ْ
ل
َ
ٍٕ  َو٢ اِص

َ
 . ُمس

 
اَبت

َّ
  َصس

 
  َوَظاِمَدت

َ
ْؿَخ٣ِغ   ال

َ
 ح

َضَماَها
َ
ِتَها ِفي ٢ ُْ َغاَها. َب

َ
  ج

ً
اَعة

َ
اعِِط، ِفي ج

َ
س

ْ
  ال

ً
ْىعا

َ
ْؾَىا١ِ، َؾاَخاِث  ِفي َوَ

َ
ًُ  ألا ُم

ْ
٨

َ
 ج

ْىَض  ّلِ  ِٖ
ُ
٠ٍ  ٧

َ
ُ َٗ ْخهُ . ُمْى

َ
ْمَؿ٨

َ
إ
َ
ْخهُ  ٞ

َ
ل بَّ

َ
ْذ  َو٢

َ
ال

َ
هُ  َو٢

َ
اَن : "َو٢ٍِذ  ِبَىْظٍه  ل

َ
يَّ  ٧

َ
ل ْن  َٖ

َ
 ؤ

مَ  ّضِ
َ
٢
ُ
َباِثَذ  ؤ

َ
ٍم، ط

َ
ُذ  َؾال ُْ ْوَٞ

َ
إ
َ
ْىمَ  ٞ َُ وِعي الْ

ُ
ظ

ُ
ْض . ه

َ
َغْظُذ  َو٢

َ
َض  اِلْؾِخ٣َْباِلَ٪، ز ْٗ ْن  َب

َ
 ؤ

ُذ 
ْ
ْى١ٍ  َبَدش

َ
ْىَ٪  ِبك ى َٖ َ٪  َختَّ

ُ
ْض . َوَظْضج

َ
ُذ  ٢

ْ
َغق

َ
ٍت  َؾِغٍِغي  ٞ َُ

ُِ
ْ
ٚ

َ
ٍت  ِبإ َُّ اِه خَّ

َ
اةٍ  ٦

َّ
 ُمَىق

 ًْ ْغُث  ِمْهَغ، ِم
َّ
ُ َٖ ي َو َغاشخِ ُِب  ِٞ ُِ ّغِ  ِب

ُ ْ
ِت  اإلا

َ
٣ِْغٞ

ْ
ا٫َ . َوال َٗ َخ

َ
ِىَي  ٞ

َ
ْرج

َ
ًَ  ِلج ُخّبِ  ِم

ْ
 ال

ى َباِح، َختَّ   الهَّ
َ
ط

َّ
ظ

َ
َخل

َ
ِ٘  َوه َغاِم  ِبُمَخ

َ
ٛ

ْ
ِةنَّ . ال

َ
ـَ  َػْوِجي ٞ ِْ ِذ، ِفي لَ ِْ َب

ْ
ْض  ال

َ
ى ٢  ِفي َمطخَ

ٍت 
َ
َُضةٍ  ِعْخل ِٗ  . َب

َ
ظ

َ
ز

َ
هُ  َوؤ َٗ   َم

ً
ة   ُنغَّ

ً
َخِجَزة

ْ
ا٫ِ، ُم٨

َ ْ
ًْ  ِباإلا

َ
ىصَ  َول ُٗ ٌَ  

َّ
ْىَض  ِبال ِخَما٫ِ  ِٖ

ْ
 ا٦

َبْضعِ 
ْ
هُ ". ال

ْ
َىج

ْ
ٚ

َ
إ
َ
َرةِ  ٞ

ْ
ث
َ
اِهحِن  ِب٨

َ
ٞ

َ
ِمَها، ؤ

َ
ال

َ
َدْخهُ  ٦ ٤ِ  َوَعهَّ

 
َخْحَها ِبَخَمل َٟ

َ
ى. ق َمطخَ

َ
ى ٞ

َ
ل َٖ 

ّىِ  ِغَها، ِفي الخَّ
ْ
ْىعٍ  ِبز

َ
ش
َ
ىبِ  َمُؿى١ٍ  ٦

َ
ْبِذ، ل

َّ
ْو  الظ

َ
ٍل  ؤ ِ

ًّ َ٘  ؤَ
َ
ٍشّ  ِفي َو٢

َ
ى. ٞ

َ
ْن  ِبل

َ
  ؤ

َ
ظ ُٟ ْى  َؾْهم   ًَ

ِبِضِه، ِفي
َ
ىَن  ٦

ُ
٩ ٍَ ىعٍ  َو ُٟ ْه ُٗ َ

٦  ٍ٘ ِٞ ى ُمْىَض
َ
َغ٥ٍ، ِبل

َ
  ق

َ
ْضِعي  ال هُ  ًَ هَّ

َ
ْض  ؤ

َ
ِهَب  ٢

ُ
اِء  ه ًَ َ٣

ْ
 ِلل

ِه  ُْ لَ ىا َوآلاَن . َٖ
ُ
ْنٛ

َ
يَّ  ؤ

َ
َها ِبل ي 

َ
ْبَىاُء، ؤ

َ
ىا ألا ُٟ ْعِه

َ
  َوؤ

ُ
٨

َ
اه

َ
ى ْم آط

َ
َىا٫ِ  ِبل

ْ
٢
َ
ِمي ؤ

َ
ٞ : 

َ
ْجَىْذ  ال

َ
 ج

ْم 
ُ
ىُب٨

ُ
ل
ُ
ْدَى  ٢

َ
ُغ٢َِها، ه

ُ
َ  

َ
مْ  َوال َدّىِ

ُ
َما. ُصُعوِبَها ِفي ج

َ
َر  ٞ

َ
ث
ْ
٦

َ
ًَ  ؤ ِظً

َّ
َغَخْتُهْم  ال

َ
ِىحَن  َ

َ
س

ْ
 ُمش

ِجَغاِح،
ْ
ُ٘  ِبال اَها َوَظِمُ َٖ اءُ  َنْغ ٍَ ِى

ْ
٢
َ
َتَها ِبنَّ . ؤ ُْ ِغ٤ٍُ  ُهَى  َب

َ
ِت  َ ٍَ َهاِو

ْ
ي ال ّصِ

َ
ا
ُ ْ
  اإلا

َ
 ىِبل

 ِٕ اِص
َ
ْىِث  َمس

َ ْ
 (.27-6: 7) .اإلا

 

ػاضغاضضظػاضطرأة
 ًْ ُر  َم

ُ
ث ْٗ ى ٌَ

َ
ل ةِ  َٖ

َ
ْغؤ

َ ْ
ِت؟ اإلا

َ
اِيل َٟ

ْ
ى١ُ  ٢َُِمَتَها ِبنَّ  ال ُٟ ِليءَ  جَ

َّ
ِش٤ُ  ِبَها. الآل ُب  ًَ

ْ
ل
َ
 َػْوِظَها ٢

 
َ
ال

َ
ْدَخاُط  ٞ ى ًَ

َ
ـ   ُهَى  َما ِبل ِ ِٟ

َ
ُٜ . ه ْؿِب

ُ
ِه  ح ُْ لَ ْحَر  َٖ

َ
س

ْ
ّغِ  ُصوَن  ال لَّ  الكَّ

ُ
٧  

َ
اِم ؤ اِتَها ًَّ َُ . َخ

ـُ  َخِم
ْ
ل
َ
  ج

ً
ا   ُنٞى

ً
اها خَّ

َ
ُل  َو٦ ِٛ َخ

ْ
ك

َ
ًِ  َوح

ًْ َض َُ َخْحِن، ِب َِ ىُن  َعاِي
ُ
َخ٩

َ
ٞ  ًِ

ُٟ ُؿ
َ
اِظغِ  ٦ ِتي الخَّ

َّ
 ال

ْجِلُب 
َ
اَمَها ج َٗ

َ
َ  ًْ ٍص  ِم

َ
ٍت  ِبال َُ اِث

َ
ٌُ . ه ْجَه

َ
ُل  ج ُْ ، َبغَِح  َما َواللَّ

ً
ما ِ

ُّ َ
ضَّ  ُمس ِٗ   ِلُخ

ً
اما َٗ

َ
ْهِل  َ

َ
 أل

ِتَها، ُْ   َب
ُ
َغ َوج َما٫َ  َضّبِ ْٖ َ

ُو  َظَىاِعيَها ؤ دَّ
َ
َخٟ

َ
  ج

ً
ِرًِه، َخ٣ْال

َ
ت
ْ

ك
َ
ًْ  َوح َؿِب  َوِم

ْ
َضْيَها َم٨ ًَ 

ِغُؽ 
ْ
ٛ

َ
  ح

ً
ْغما

َ
٤ُ  ٦ ِ

ّ
َىُ

ُ
ةِ  َخ٣ََىْيَها ج ٣ُىَّ

ْ
صُ  ِبال ّضِ

َ
ك

ُ
ْحَها َوح َٖ ْضِع٥ُ . ِطَعا

ُ
نَّ  َوج

َ
، ِجَجاَعَتَها ؤ

 
 َعاِبَدت
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َ
يءُ  َوال ِٟ

َ
ْىُ ِل  ِفي ِؾَغاُظَها ًَ ُْ  . اللَّ

َ
ٌُ ج َضْيَها ٣ِْب َُ ى ِب

َ
ل َؼ٫ِ  َٖ

ْ
ٛ ِ

ْ
ْمِؿُ٪  اإلا

ُ
اَها َوج َّٟ َ

٦ 

ِت 
َ
٨

َ
ل َ
ٟ

ْ
 . ِبال

ُ
ْبُؿِ

َ
ْحَها ج َّٟ َ

٣ِحرِ  ٦ َ
ٟ

ْ
ُمض   ِلل

َ
َضْيَها َوج ِت  ًَ

َ
از

َ
ـِ  إِلٚ َباِج

ْ
 . ال

َ
ى ال

َ
صخ

ْ
س

َ
ى ج

َ
ل ْهِل  َٖ

َ
 ؤ

ِتَها ُْ ًَ  َب ِج، ِم
ْ
ل
َّ
نَّ  الش

َ
ُهْم  أل َٗ ُضوَن  َظِمُ

َ
ْغج َل  ًَ

َ
ُخل

ْ
  ال

َ
ت ٣ِْغِمِؼٍَّ

ْ
ُ٘ . ال ْهَى

َ
ِؿَها ج ْٟ   ِلَى

ً
ت َُ

ُِ
ْ
ٚ

َ
 ؤ

،
ً
اة

َّ
اُبَها ُمَىق َُ   َوِز

 
ت

َ
ًْ  ُمَدا٦ اٍن  ِم خَّ

َ
ْعُظَىاٍن  ٦

ُ
  َػْوُظَها. َوؤ

 
ُغوٝ ْٗ ـِ  ِفي َم  َمَجاِل

اَباِث  ِضًَىِت، َبىَّ
َ ْ
  اإلا

ُ
ض ُْ ـُ  َخ ْجِل ِص  ُوَظَهاِء  َبْحَن  ًَ

َ
ِبال

ْ
ُ٘ . ال ْهَى

َ
  ج

ً
ِمَهت

ْ
٢

َ
  ؤ

ً
ت َُّ اِه خَّ

َ
٦ 

َها، ُٗ ِبُ
َ
ؼَ  َوج

ُ
صُ َوج اِظَغ  ّوِ اِويَّ  الخَّ َٗ ْى

َ
٨

ْ
٤َ  ال َِ َها. ِبَمَىا

ُ
  ٦َِؿائ

ُ
ة ؼَّ ِٗ

ْ
، ال

ُ
َغٝ

َّ
ْبَخِهُج  َوالك

َ
 َوج

اِم  ًَّ
َ
ِت  ِباأل

َ
٣ِْبل

ُ ْ
٤ُ . اإلا ُِ ْى
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ػِإصـداراتظـاػطنػأخـرىػصتـب
 

ػاألوائـلػاضطدـغحغـون
 خُاة خى٫  Eberhard Arnold آعهىلض اًبرهاعص الالهىحي الٗالمت ؤّٖضه ٦خاب

ىإلات ٞخىع  حّٗغي  التي ألاواثل اإلاؿُدُحن  ؤمام وجًٗىا اإلاٗانغة جىاخُا ٖو

 .الغهان

 

ػطغضكػسيػراضمػططاٍدػ–اضطؼددونػ
ؿخىًٝىهان  ب٣لم ُه ،Johann Christoph Arnold آعهىلض ٦َغ  ما ٧ل ٞو

 .التربُت ؤمىع  ًسو

 

ػاضصحـوة
 الكُاَحن م٘ Blumhardt بلىمهاعث ألاإلااوي ِـال٣ؿ إلاٗغ٦ت خ٣ُ٣ُت ٢هت

 .مضًيخه ؤهالي مً امغؤة حؿ٨ً ٧اهذ التي

 

ػاضبحـثػسيػطدـغرتي
 الخُاة ًٖ بدشه في ال٩لل وال اإلالل ٌٗٝغ لم يهىصي عظل ًٖ خ٣ُ٣ُت ٢هت

ت م الخ٣ُ٣ُت ألازٍى  ؤن بلى ال٢اه الظي والخهجحر الايُهاص ٧ل مً بالٚغ

 ػ.وظضها
 

ػِسطـًلػاظتظـارهػسي
ت  بلى جضٖى التي Blumhardt بلىمهاعث ألاإلااوي ِـال٣ؿ مىأٖ مً مجمٖى

ا. لىخّٛحر خُاجىا في ومل٩ىجه هللا جضزل جى٢٘  ظظٍع
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