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اخلالص واإلمياٌ
rvrvr

صذدو ثٌعاللز دني ثخلالؾ وثإلشنجْ غري ِفهىِةز ههّهةج ثٌال٘ةى
ثٌفحُح عٕد ثٌىغريَٓ ،إذ ألوي وٍ٘ةز َفهةُ ثإلٔعةجْ عْ عٍُةٗ عْ
َؤِٓ دجدلعُح حُظ اإلميااٌ َؽةًّ عْ ثدلعةُح ِةجس ِةٓ ع ةً
خغجَجٔج وعُلُُ أل ً صربَسٔج (زو = ،);>5وّج صمةىي ثَِةز ،ؤّةرث
ثإلشنجْ خنٍؿ» 5إْ ثعضسهش دفّه دجٌسح َعةى ،،ومِٕةش دمٍذةه
عْ ثهلل علجِٗ ِٓ ثألِةىثس خٍفةش« (زو  .)B5:9واخلاالص ٘ةى
دغفسثْ ثخلغجَج وثالٔعضجق ِٓ عمىدز ثدلةىس ثألدةدٌ وةىْ ثدلعةُح
ِجس عًٍ ثٌفٍُخ ِٓ ع ةً خغجَجٔةج ،وّةج عْ ثخلةالؾ َؽةًّ
لذىي ثحلُجر ثألددَز وىْ ثدلعةُح اثض ثدلةىس ولةجَ ِةٓ ثألِةىثس
وعلجِٕج ِعٗ يف دَّر ثحلُجر.
ٕ٘ج َمىَ ثٌفهُ ِٓ هز ثخلالؾ عٔٗ َةضُ دجإلشنةجْ .عٌ عْ ثإلشنةجْ
٘ى وثظغز ثخلالؾ عو ٘ى ثٌرٌ َهذٕج ثخلالؾ ،وٌىةٓ ٘ةرٖ ثدلعٍىِةز
ثٌال٘ىصُز ِعىىظز.
وثٌفحُح ٘ى عْ ثخلةالؾ عوٍّٗ ثدلعُح ٌإلٔعجْ ولدَِّٗ ٘ذز رلجُٔةز
ٌٍخغجر .هجٌرٌ َؤِٓ ،عٌ َفدّْقََ ،حعِخ ثهلل إشنجٔٗ ٌةٗ خالـةج .إذث،
هجإلشنجْ ٕ٘ج ٌُط ٘ى مثٓ ثخلالؾ ،ألْ ثخلالؾ متّ رلجٔج و ُوِ٘خ رلجٔج ودال
مثٓ ِٓ عٌ ٔى ،،وصفىَس ثألِس عٍُّج ٘ى وجِ 5
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ثدلعُح عوًّ ثخلالؾ ومحٍٗ عًٍ َدَٗ ولدَِّةٗ ٌٍخةجعب ،هجٌةرٌ
شند َدٖ وَأخرٖ َىىْ لد خٍؿ .هجإلشنةجْ ٌةُط مثٕةج وال وثظةغز
ٌٍخالؾ ،دً ٘ى صفدَك وعخر ِعج٘ .ةرث ألْ ثهلل يف ثدلعةُح َسَةدٔج
عْ خنٍؿ ددثهع ثحلخ وثٌسمحز ٌٍخةجعب (“ال شنةىس ثخلةجعب دةً
زنُج”) ،هال َضغٍخ ِٓ ثإلٔعجْ ثخلةجعب إال عْ َفةدق حةخ ثِح5
»حنٓ لد عسهٕج وصدَّقُا احملثح ثٌيت هلل هُٕةج« (َ:ةى = ،):?5وَضمذةً
ِٕٗ ٘دَز ثخلالؾ ثٌرٌ ثلضغعٗ ٌٕج ِٓ حلُ ثدٕٗ واِٗ.
ّٔرث ال َؽىًِّ ثإلشنجْ عٌ هد هىسٌ عو ٔفعٍ عو عةدٌ عٕةد
ثإلٔعجْ ثخلجعب ٌىٍ سنٍؿ ،دً وً ِج َغٍذٗ ثهلل ِٕٗ عْ َمذً وَسضةً
دجخلالؾ ثٌرٌ عُوًّ ،و٘ى ِعسوق عٍُٗ ٌُأخرٖ ٌٕفعٗ وحك ٌٗ ٌُعُػ
دٗ هىزث حعخ ِؽُتز ثهلل وثدلعُح» 5ثٌرٌ َسَد عْ مجُع ثٌٕجض سنٍفىْ
وإىل ِعسهز ثحلك َُمْذٍِىْ);5= :( «.
وثٌرٌ َىضّْح ٘رٖ ثٌعٍُّز ثٌال٘ىصُز ثٌيت صىؽة ععّةجق حةخ
وخريَز ثهلل ثٌيت صفىق عمٍٕج وِٕغمٕج ِةج عٍّةٗ ثهلل ِةع إدةسثُُ٘ -
وأظجض إذلٍ دلعة وحمُمةز ٘ذةز ثهلل وإشنةجْ ثإلٔعةجْ  -وثٌةرٌ
َُحعخ عٔٗ ععظُ ـىزر ٌمٍخ ثهلل وهىةسٖ اةجٖ ثإلٔعةجْ ،ووةجْ
٘ىرث» 5دعد ٘رٖ ثألِىز ـةجز وةالَ ثٌةسح إىل عدةسثَ يف ثٌس َةج
لجةال 5ال خت َج عدسثَ ،عٔج صُةسضْ ٌةه ،ع ةسن وةغريْ ةدث...
عخس ٗ إىل خةجزػ ولةجي 5ثٔظةس إىل ثٌعةّجُ وعُةدَّ ثٌٕنةىَ إْ
ثظضغعش عْ صعدَّ٘ج ،ولجي ٌٗ ٘ىرث َىةىْ ٔعةٍه .هة ِٓ (عدةسثَ)
دجٌسح هحعذٗ ٌٗ دسِّث( «.صه >:5:و>و?)
وثضح ٕ٘ج عْ ثهلل لدََّ ٔفعٗ إلدةسثُُ٘ عْ َىةىْ صُسظةج ٌةٗ ،عٌ
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حجهظج وحجزظج ِٓ وً ؼس ددوْ ؼسوط عو ِغجٌةخ ،لةسز ٌةٗ عْ
َىىْ ع سٖ وغريث دث مبع ٔفُذٗ ِةٓ ثهلل .ذٌةه دةدوْ ؼةسط عو
ظذخ .عجا وو٘ذٗ دسوز ٌٕعٍٗ صفىق حفةس ثٌفىةس وثٌعةدا .إشثُ
٘رٖ ثذلذجس وجْ زا إدسثُُ٘ ثٌىحُد عٔٗ مِةٓ ّٔةرث ثٌىعةد ثّٓةج ،
هعجا ثهلل وحعخ ٌٗ إشنجٔٗ دسِّث ،مبع عٔٗ ثعضربٖ لد ـةجز صمُِّةج ولدَعةج
اوْ عٌ عًّ ِٓ عسهٗ.
وثِْ ٔعأي ً٘ 5إشنةجْ إدةسثُُ٘ ٘ةى ثٌةرٌ و٘ذةٗ وعةد ثهلل
ودسوضٗ؟
هجحلمُمز عْ ثهلل لذً عْ َضحسن لٍخ إدةسثُُ٘ دجإلشنةجْ ،وةجْ لةد
لغع ِعٗ ثٌعهد وثٌىعد وِٕحٗ ثٌربوز!!
إذث ،هّج ٘ى لُّز ووشْ إشنجْ إدسثُُ٘؟
وجْ ٘ى صفدَك ـدق ثهلل وحذٗ ووعدٖ وعهةدٖ٘ .ةرث انرصادي
عٌ ٘رث ثإلشنجْ يف ٘رث ثٌىضع عظس لٍخ ثهلل دث ،ألٔةٗ وةجْ مبغجدةز
صىسمي وصعظةُُ وثعضةسثو وصعةذُح ٌفةدق ثهلل يف وعةدٖ وحلذةٗ
ثٌعخٍ دث وعغفٗ ثّٓج  .ال َى د صىةسمي هلل ععظةُ ِةٓ صفةدَك
وعىاٖ وحذٗ ثٌعخٍ دث ،ويف ثدلمجدً ال صى د إ٘جٔةز ّٓةد ثهلل عوغةس
ِٓ عدَ صفدَك وعىاٖ وحذٗ .وٌةرٌه َُعّْٕة ثدلعةُح صالُِةرٖ
عوغس ممج عَّٕفهُ دعذخ عدَ إشنجهنُ» 5عَهةج ثيُةً غا ادلانيٍإ
يىت أكىٌ يعكىإ ياىت أتارًهكى « (ِةس  ،):B5Bالحِة عْ
وً ٘رث ثٌضعُٕ وجْ ّٓسا عهنةُ هؽةٍىث يف عّةً ِعنةصر دعةذخ
عدو مياهنى .ولد دٍغش ثدلعسر يف لٍخ ثهلل حىت إٔةٗ حَعَةخ إدةسثُُ٘
عٌ حَعَةةخ إشنجٔةةٗ دةةسِّث عٌ ثعضةةرب عْ صفةةدَك إدةةسثُُ٘
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ثٌةرب عٌ ِٕضةهً ثٌضمةىي
ألعّجي ثهلل ٘ةى عٍةً ِعةضىي دٍةىرب ّْ
وثٌمدثظز٘ .رث ٘ى عنخ صفةسو ثهلل ،وعنةخ صفةسو إدةسثُُ٘
عَضج ،ود ْ وثحد.
و٘ىرث َفذح ِٓ دٕىا ثٌال٘ىس ثدلعةضحمز وةً ههةُ وث٘ضّةجَ،
عْ ثإلشنجْ دجهلل ٘ى حبد ذثصٗ ععظُ صىةسمي وجنُةد هلل ألٔةٗ صفةدَك
دلىثعُدٖ وعهىاٖ ٌإلٔعجْ ثدلٍّةىُر حذةج وعغةجُا رلجٔةج .حُةظ عْ
ثإلشنجْ َعين صمذًُّ عغجَج ثهلل وعخر٘ج وثِضالوهج دىةً ةسثُر وحةك
ـجز ٌإلٔعجْ وذٌه ثظضنجدز ٌعغجُ ثهلل غري ثدلؽةسوط .وحُّٕةج لةجي
ثهلل إلدسثُُ٘» 5عٔج ثهلل ثٌمدَس ،سِارِ عِةجٍِ وكُاٍِ وةجِال« (صةه
@ ،):5:ههرث ال َىىْ إلدسثُُ٘ عٍةً ظةذًُ ثٌس ةجُ عو ثٌةضّين عو
حىت ثال ضةهجا ،وٌىةٓ لةجذلج وّةةج لةةجي ٌٍخٍةك “وُةِٓ”
هىجْ (صه  ،)<5:ههى مبغجدةز عِس ـةدز دجٌٕفةجذ ألْ ثٌربوةز ثٌةيت
َعغُهج ثهلل صؽًّ لُجار ثٌٕعّز وثحلفة »عٔةج صُةسضْ ٌةه( «.صةه
>):5:
ودجٌٕعذز دلج عٍّٗ ثهلل يف ثدلعُح هئْ ثٌمىي ثإلذلةٍ دةأْ٘» 5ىةرث
عحخ ثهلل ثٌعج حىت دري ثدٕٗ ثٌىحُد ٌىٍ ال َهٍه وةً َِةِٓ َةؤِٓ
دٗ دً صىىْ ٌٗ ثحلُجر ثألددَةز« (َةى <َ ،):?5ىضّْةح وُة زدةظ
ثحلخ دجٌذري دجإلشنجْ دجحلُجر ثألددَز عٍةً ِعةضىي ثٌعغُةز عو ثذلذةز
ثدلضىجٍِز ٔجهرر ثدلفعىي .هجإلشنجْ مبةج عٍّةٗ ثهلل يف ثدلعةُح ٘ةى ٘ذةز
وهذز ثحملذز و٘ذز ثٌذري و٘ذز ثحلُجر ثألددَز ثٌيت ععغج٘ةج رلجٔةج ،هَّةِٓ
مِٓ وـدَّق ووعكَ ،ىةىْ لةد اخةً ثحلُةجر ثألددَةز!! فاإلميااٌ
ِعسوق وهذز ِع ثحلُجر ثألددَز ٌُط ٌإلٔعةجْ هضةً هُةٗ إال وىٔةٗ
ثظضنجح ٌٗ ووعك  -دجٌٕعّز  -هأخر٘ج وحك ألهنةج ِعسوضةز عٍُةٗ
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رلجٔج .هجإلشنجْ ِعسوق ِع ثحلُجر ثألددَز ٘ذز ّٔذز ،ثٌةرٌ َأخةر ٘ةرٖ
َأخر صٍه ،هئْ ـدَّلشَ ٘رث ثٌعةسق خٍفةشَ .هجإلشنةجْ ال سنةسػ
عٓ وىٔٗ حسوز صفةدَك وعمةز يف ثٌمٍةخ صٕةدهك خالذلةج ثحلُةجر
ثألددَز.
وَظهس ِٓ ٘رث عْ ثإلشنجْ يف صمدَس ثهلل َعةجوٌ ثٌةرب عٌ َعةجوٌ
ثٌضمىي ثٌىٍُز وثٌمدثظز .عٌ عْ ثإلشنةجْ يف ِعةضىثٖ عٕةد ثهلل ععٍةً
ِٓ صمدمي ثحلُجر وٍهج ـىِج وـالر وععّةجال ـةجحلز ٌضسضةٍ و ةٗ
ثهلل.
٘رٖ ٍ٘ حمُمز ثإلشنجْ يف ثحلُجر ثدلعةُحُز .هجٌةرٌ َةؤِٓ وَغةك
دأْ ثهلل ِى ىا ،زنُج يف ٘رث ثٌى ةىا .وثٌةرٌ َةؤِٓ وَغةك عْ ثهلل
زلذز ،زنُج يف زلذضٗ .وثٌرٌ َؤِٓ وَغةك دةجخلالؾ ثٌةرٌ ـةٕعٗ ثهلل
دجدٕٗ ،زنُج يف ٘رث ثخلالؾ .إذث ٔمىي إْ» 5كم يٍَِ يانيٍ تات ذكاىٌ
نت احلياج ثألددَز« (َى <» ،):?5ثٌةرٌ َةؤِٓ دةٗ ال َُةدثْ« (َةى
<» ،):A5ثٌرٌ َؤِٓ دجالدٓ ٌةٗ حُةجر عددَةز« (َةى <» ،)<?5إْ
مِٕشِ صسَٓ رلد ثهلل« (َى » ،)=95::مِٕةىث دةجٌٕىز ٌضفةريوث عدٕةجُ
ثٌٕىز« (َى ;َِ» ،);?5:ةِٓ مِةٓ و وٌةى ِةجس هعةُحُج« (َةى
َ َِِٓ» ،);A5::ؤِٓ و هال َعغةػ عدةدث« (َةى ?» ،)<=5احلا
احل أقىل نكى :يٍَِ ينيٍ يب فهت تياج أتديح « (َى ?)=@5
ؤروِّس ثٌمجزا عْ حبعخ إشنةجْ إدةسثُُ٘ ،صىةىْ ثٌربوةز عوال
ثإلشنجْ عٌ ثٌضفدَك ٘ى ثٌرٌ رنعً ثإلٔعةجْ دةجزث عِةجَ ثهلل .هٍةُط
ثإلشنجْ ٘ى ثٌرٌ َعغٍ ثإلٔعجْ ثٌربوةز ،دةً ثٌربوةز صُعغأةً عوال
َأ ثإلشنجْ .هجهلل دجزن إدةسثُُ٘ ووعةدٖ دةجدلريثط مِةٓ إدةسثُُ٘
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هحعذٗ ٌٗ دسِّث .هأٔش عخرس ثخلالؾ وثٌٕعّةز وثحلُةجر ثألددَةز وِةج
عٍُه إال عْ صؤِٓ درٌه وصفدّْلٗ ٌُىةىْ ٌةه وٌُحعةخ ٌةه ثهلل
إشنجٔه دسِّث .وٌىٓ إشنجٔةه ال َىةىْ ٌةٗ لُّةز ،إْ صةؤِٓ عْ ثهلل
ععغجن ِٓ عٕدٖ رلجٔج ،وعوًّ ٌه عغُز ثخلةالؾ وثٌربوةز وثٌٕعّةز
وثحلُجر ثألددَز .هئشنجٔه حبد ذثصٗ ٌُط عٍةً ِعةضىي ثٌةغّٓ ههةى ال
زنٕٓ لٍخ ثهلل وال ٍَصِٗ عْ َعغُه ؼةُتج ،ألْ لٍةخ ثهلل ممٍةىُ ِةٓ
حنىن حٕجٔج واهع ٌه رلجٔج وً زلذضةٗ ،هىٍَّّةٗ يف ثخلةالؾ ثٌةرٌ
عوٍّٗ دجدٕٗ  .ههً صفدّْق عٔه خٍفش حمج؟
وِغال دجٌٕعذز دلسعج عخش ٌعجشز وجْ رلد ثهلل لجةّةج عِجِهةج وزلُغةج
ش صةسَٓ رلةد ثهلل« (َةى ،)=95::
ّٔج ،همجي ذلج ثدلعُح» 5إْ مِٕة ِ
َعين عْ رلسا إشنجهنج رنعٍهج صسثٖ وجضٍىٗ .هجإلشنجْ مبغجدةز ؼةذجن ِفضةى
ٔسي ِٓ خالٌٗ رلد ثهلل .وٌىٓ إشنجٕٔةج ال َُحةدز ٌٕةج رلةد ثهلل ِةٓ
ثٌعّجُ عو َسهعٕج إٌُٗ .و٘ىرث ثخلالؾ ،ههى هُٕةج وٌٕةج وزلةُظ دٕةج،
هئْ ـدَّلٕج عٌ مِٕج دٗ ٔسثٖ ؤعُػ» 5ألْ ثٌمٍةخ َُةؤَُِٓ دةٗ ٌٍةربّْ،
وثٌفُ َُعضَ َسوُ دٗ ٌٍخةالؾ« (زو  .):95:9وثضةح عْ ٘ةرٖ ثَِةز
صغذُمُز عًٍ إشنجْ إدسثُُ٘ ثٌرٌ ـدَّق دةٗ ثدلىثعُةد هحعةذٗ ٌةٗ ثهلل
دسِّث .هذىٌط ثٌسظىي َعضةرب عْ ثٌمٍةخ وٌةُط ثٌفىةس ٘ةى ِفةدز
ثٌضفدَك ،ألْ ِىث٘خ ثهلل وعغجَجٖ وثخلةالؾ ثٌةرٌ ّمت ٘ةى عٍةً
ِعضىي ثٌسو وٌُط ثٌفىسٌ ،رٌه هجٌضفدَك ٘ى ز َز لٍذُز.
ٌرٌه َفذح انقهة هى يصادر اإلميااٌ أا انراياا وانرصادي
وانثقحإ وَىشْ إشنجٔٗ عٌ صفةدَمٗ مبىثعُةد ثهلل وثخلةالؾ ثٌةرٌ متّ
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دىثظغز ثٌسح َعى ،ثدلعُح عٔٗ ثِضالن حمُمةٍ ٌٍخةالؾ ،ودجٌضةج
حفىٌٗ عًٍ دسّْ ثدلعُح ،ألْ ثدلعُح يف عٍُّةز ثخلةالؾ ِةجس ِةٓ
ع ً خغجَجٔج وأُقايى أللام ذريرَاا (زو =ٌ .);>5ةرٌه هئشنجٕٔةج
دجخلالؾ مبع صفدَمٗ َعين ٔىثٌٗ دجٌسو ألٕٔج لّٕةج دجٌفعةً وصربزٔةج
دجٌضسوزر!! ٘ىرث َؤِٓ ثٌمٍخ عٌ َفدّْق هُضربز دةربّْ ثدلعةُح و٘ةرث
َىثشٌ ِٕضهً ثٌىّجي ثدلعُحٍ.
هجٔظس عصَصٌ ثٌمجزا ،عْ إشنجٔه دةجخلالؾ ثٌةرٌ َعةين عٍُّةج
عٔه صفدق ِىس ثدلعُح ولُجِضٗ ِٓ ع ٍه ،شنٕحةه ِذجؼةسر وِةٓ
ثهلل “دس ثدلعُح” ثّٓج  ،وثٌةرب ٔعسّْهةٗ عٔةٗ ٘ةى ِٕضةهً ثٌضمةىي
وثٌمدثظز ِٓ .ع ةً ذٌةه ظُةٍّّْ ثدلؤِٕةىْ ِٕةر عَةجَ ثٌسظةً
دجٌمدَعني ،هىً ثٌسظجةً صمسَذج ثٌيت عُزظٍش يُّةع ثٌىٕةجةط وةجْ
َُخجعخ هُهج دىٌط ثٌسظةىي ثدلةؤِٕني دجٌمدَعةني ،ألهنةُ وةجٔىث
صمدَّظىث دجإلشنجْ ددَ ثدلعُح حمج5
» +إىل مجُع ثدلى ىآَ يف زوُِز عحذةجُ ثهلل ِةدعىَّْٓ لدَعةني.
«(زو )@5:
» +إىل وُٕعز ثهلل ثٌيت يف وىزٔغىض ثدلمدَّظني يف ثدلعةُح َعةى،
(دجإلشنجْ) ثدلدعىَٓ لدَّْعني:( «...وى );5:
» +إىل وُٕعز ثهلل ثٌيت يف وىزٔغىض ِةع ثٌمدَعةني عمجعةني...
«(;وى ):5:
» +إىل ثٌمدَعني ثٌرٌ يف عهعط وثدلةؤِٕني يف ثدلعةُح َعةى.،
«(عو ):5:
» +إىل مجُع ثٌمدَعني يف ثدلعُح َعى( «...،يف ):5:
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» +إىل ثٌمدَعني يف وىٌىظٍ وثإلخةىر ثدلةؤِٕني يف ثدلعةُح...
«(وى ):5:
ووثضح ٕ٘ج عْ وً ثدلعُحُني ثٌةرَٓ َىىّْٔةىْ ثٌىُٕعةز ثعضُةربوث
لدَعني ألهنُ وةجٔىث ِةؤِٕني دجدلعةُح عو يف ثدلعةُح وّةج وةجْ
سنجعذهُ ثٌمدَط دةىٌط .وِعة “لدَعةىْ يف ثدلعةُح” ،عهنةُ
َعضّدوْ دسَُّ٘ ِٓ دسّْ ثدلعُح ،ولدثظضهُ ِٓ لدثظةز ثدلعةُح ،ههةُ
عدسثز لدَعىْ دجحلك .ألْ ثإلشنجْ دجدلعُح َعةين يف ثٌال٘ةىس 5ثدةجا
دجدلعُح حبىُ ثخلةالؾ ؤةىثي ثٌةسو ثٌمةدض وثحلُةجر ثألددَةز،
وثالدجا دجدلعُح َِىْين عٕٗ دجٌؽسوز يف ثدلعةُح عَضةج عٌ ؼةسوز يف
ثحلُجر ثألددَز.
وٌىٓ ٌألظ وثحلصْ َعد َعًَّّ ثدلعةُحُىْ يف شِجٕٔةج ٘ةرث
دجٌمدَعني ،وثخضُؿَّ ّٔج ثألظجلفز ودمُز ثٌىهٕىس وٌىٓ وّنسا ٌمةخ،
هٍُمخ عٌّّ ِٕهُ دفجحخ ثٌمدثظز عو “لدثظضه”ِ ،ةع عْ عٌ ِةؤِٓ
ِعُحٍ َُدعً يف ثدلعُح لدَعج ودجزث حبىُ إشنجٔٗ ثٌرٌ ـدَّق دٗ ولأذِةًأ
ؼسوضٗ ِع ثدلعُح وِريثعٗ ِع ثدلعُح هلل .و٘رث وثضح ِةٓ ثَِةز» 5إىل
مجُع ثٌمدَعني يف هٍُيب ِع عظجلفز ومشجِعز( «...يف ّٔ ،):5:رث َىةىْ
ثٌمدَط دىٌط لد عً ٌمخ ثٌمدَعني ٌمذج وثحدث دجٌٕعذز ٌٍؽعخ ثدلؤِٓ
دجدلعُح يف ثٌىُٕعز ِع عظجلفضهُ ومشجِعضهُ ،ألْ ـفز ثٌمدثظز ِعضّدر
ِٓ “اإلمياٌ” دجدلعُح وٌُط وّؤ٘الس ؼخفُز» .هجٌمٍخ ينيٍ تت نهر
« عٌ َؤِٓ دٗ ٌٍمدثظز عٌ نهرقديس ذٌه ألْ ثدلعُح ثٌرٌ ٔؤِٓ دٗ» 5
لد ـجز ٌٕج ِٓ ثهلل دسث وقداسح وهدثُا:( «.وى )<95:
ههرث ثٌضفسَك ثحلجاط ثِْ يف ٌمةخ ثٌمدثظةز زث ةع إىل ضةُج،
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ِفهىَ ثٌمُّز ثإلذلُز ٌإلشنجْ .هذعةد عْ وةجْ ثإلشنةجْ دجدلعةُح ٘ذةز
عجِز ،عـذح ثإلشنجْ دجدلعُح ٔىعج ِةٓ ثٌىيُفةز وثٌضىةسمي ثٌؽخفةٍ
وضجعش لُّضٗ وهذز إذلُز ٔفدّْق ّٔةج ِىثعُةد و٘ذةجس ثهلل ثّٓجُٔةز
هٕٕجذلج» 5ألٔٗ قد ُوهِةَ نكى أللم ادلسيح ال أٌ ذنيُاىا تات فقا إ
دً عَضج عْ صضأدلىث أل ٍةٗ« (يف  .);B5:هأـةذحش ثٌمدثظةز لسَٕةز
ثِالَ ِع ثدلعُح.
هجِْ حنٓ ٔدعى إىل زهع لُّةز ثإلشنةجْ دجعضذةجزٖ ٘ذةز ثهلل ثألوىل
وثٌعظًّ ثٌيت عُعغُش ٌىةً َِةِٓ ثخضةجزٖ ثهلل واعةجٖ إٌُةٌُٕٗ ،ةجي
دىثظغز ثإلشنجْ ،عٌ صفدَك ثهلل ،وً ِىثعُد ثخلةالؾ ثٌةيت عوٍّةهج
يف ثدٕٗ ِٓ ع ٍٕج ،هُُحعةخ إشنجٔةٗ ٌةٗ دةسِّث عٌ َٕةجي ثٌضمةدَط يف
ثدلعُح ،ال هسق دني ِؤِٓ وِؤِٓ .عِةج ثألٌمةجح هةٕحٓ ال ٔضعةسَّق
ذلج ،وٌىٓ ٔىعٍّْ ثدلةؤِٓ ثٌعةجاٌ عْ إشنجٔةٗ َُحعةخ ٌةٗ دةسِّث عٌ
صمدَعج ،ؼسط عْ َفدّْق ِىثعُد ثخلالؾ عهنج جش ٌةٗ ،هُةؤِٓ عٔةٗ
ٔجذلج حبعخ ـدق وعد ثهلل .ألْ وً َِِٓ ٔةجي ثخلةالؾ وزنُةجٖ ٘ةى
ثدلؤِٓ يف ثدلعُح دجحلك.
وثِْ دعد عْ عسهٕج ِعسهز ثحلك وـدَّلٕج صفةدَك ثإلشنةجْ ثٌغجدةش
عْ ثهلل حعذٕج عدسثزث يف ثدٕٗ وـَُّسٔج لدَعةني ّٓةدٖ وصعةذُحٗ ،هةأٌ
ظرير َٕذغٍ عْ حنُج٘ج عِةجَ ثهلل وثدلعةُح وِالةىضةٗ .وٌىةٓ ٔعةىا
ةخ ،وٌىةةٓ
ةني وحعة
ةذٕج لدَعة
ةجزا عْ ثهلل ال زنعة
ةد ٌٍمة
ؤؤوِّة
ظُُحجظذٕج عًٍ عٕٔج لدَعىْ وصمدَّظٕج دةدَ ثدٕةٗ وزوحةٗ ثٌمةدوض.
هئْ ثظضىغسٔج عًٍ عٔفعٕج عْ ُٔحعةخ عو ُٔةدعً مبمضضةً ثإل ُةً
وثٌىُٕعز عٕٔج لدَعىْ ،هٕحٓ ظُٕحجظخ عٍةً ٘ةرث ثٌىضةع و٘ةرٖ
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ثٌدعىر ثدلذجزوز .وإْ وةجْ ثهلل يف ثدلعةُح عٍٕةج لدَعةني دةجحلك،
وٌُط رلسا عٔٗ حَعِذَٕج ورٌه ،هٍٕفهُ ؤغك عٔةٗ و٘ذٕةج زو لدظةٗ
ٌُعًّ هُٕج ععّجي ثٌمدثظز ،وعهىجز وصفىزثس وصأِالس ثٌمدَعني.
حنٓ ِدعىوْ لدَعني يف وُٕعز ثهلل ،وصمةسزس ٌٕةج ؼةسوز ِةع
وً لدَعُهج ِٕر ثٌذةدُ» 5ؼةجوسَٓ ثِح ثٌةرٌ عٍٕ٘ةج ٌؽةسوز
ِريثط ثٌمدَعني يف ثٌٕىز( «...وةى  .):;5:إذث ،هٍٕةج يف عزوثحهةُ
ِؤثشزر حضّج وِعىٔز وصٕذُٗ حةىت ٔىةىْ عٍةً ِعةضىي ظةري ُ
ولدثظضهُ .عِج ثٌمدثظز ثٌيت اّعٕج وّؤِٕني يف ثدلعةُح ،ههةٍ وزثعةز
وٌُعش وعىاث عو عمسجُا عو عٌمجدةج ،وزثعةز لدثظةز ثٌذةٕني يف عةد
ثالدٓ .هجٌىُٕعز وُٕعز لدَعني ،وال شنىٓ عْ زنُةج هُهةج عو َٕضّةٍ
إٌُهج إال ثٌمدَعىْ ،ععفجال وجٔىث عو ز جال عو ٔعةجُا ،ظةَُّجْ ،هجٌىةً
ِٕحفس يف عد ثدلعُح وأعضجُ هُةٗ ذلةُ ِعةٗ و ةىا وؼةسوز،
وَعُؽىْ عِجِٗ ويف حضسصٗ.
وثِْ ،وحبعخ ِج لٍٕج ؤمىي وخةربر حَُّةز ِٕحهةج ثهلل يف ثدٕةٗ
وحك ِٓ حمىلٕج ثدلخضىِةز دةدَ ثدلعةُح وِعةسر ثِح ،هٍٕغةك يف
وعىا ثهلل وعغجَج ثالدٓ عْ ثٌمدثظز ثٌةيت ٍٕٔج٘ةج ٘ةٍ دفعةً زوحةٗ
ثٌمدوض ،و٘ى ِعٕج وهُٕج وظجوٓ يف ُ٘جوةً عزوثحٕةج ثٌةيت خضّهةج
ثهلل وثدلعُح ددِٗ .وعٍُٕج ثِْ عْ ٔغٍك ثٌسو ثٌمةدض َعّةً هُٕةج،
دأْ ٔفضح ٌٗ عجلجس دَةدر يف ظةٍىوٕج وععّجٌٕةج دضمةدمي ثحلةخ
ٌٍنُّع ،وخجـز ثألعةدثُ وثٌالعةٕني وثدلعةُتني وثٌةرَٓ َغساؤٕةج
وَعٍذىْ عِىثٌٕج ،ألْ يف دري ثحلخ َٕؽظ ثٌةسو ثٌمةدض وَعّةً،
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وَضٍُ ثٌفىس ،وَهخ عغجَجٖ و٘ذجصةٗ ثٌةيت دةال حفةس .هةجٌسو
ثٌمدض ال َأصُٕج ِٓ خجزػ دً ٘ى هُٕج لةجةُ وظةجوٓ حعةخ وعةد
ثٌسح وثدلخٍِّؿِٕ ،ضظس دجازر ثٌغجعةز وثخلضةىٌ ،ةٗ ٌُعّةً دمةىر
وَضٍُ ععّجلٕج وَفضحهج عًٍ ععّةجق ثالدةٓ هٕعةسو ِؽةُتز ثِح
ثٌيت وُ٘ذش ٌٕج يف ثدلعُح.
وإْ وَّٕةج ٔفٍٍ عْ زنً ثٌسو ثٌمدض هُٕج عو شنألٔةج ههةى صعةذري
ثإلحعجض وثٌؽعىز عٌ ٔؽعس دعٍّٗ اثخٍٕج ،وٌىٕٗ ٘ى لجةُ هُٕةج َٕضظةس
حسوز إزثاصٕج ودري ِؽُتضٕجٌُ ،ظهس هُهج وَصَد٘ج وٍَهذهج ٔجزث ِٓ عٕةد
ثدلعةُح .ؤجز ثدلعُح ٍ٘ ،ذلخ ثحلخ ثإلذلٍ ثٌرٌ إذث ظىٓ هُٕج حةىَّي
وً ؼٍُ هُٕج حلعةجح ثهلل وثٌمةسَخ وثٌعدو رلةجٔج ،وال َعةىا ٌٕةج
إال و ٗ ثدلعُح ثٌرٌ َغً عٍُٕج ِٓ ثٌعّجُ وّج ععً عًٍ ثٌمدَط دىٌط
هّأل حُجصٗ ؼىسث وصعذُحج وـالر وخدِز ال صفضس.
عَهج ثٌمدَعىْ يف ثدلعُحَ ،ةج لةىر ثٌىُٕعةز ؤىز٘ةج وشَضةهج،
ثٌىُٕعز ددوْ لدثظةضىُ ِظٍّةز وعدىثّٔةج ُِحسلةز دٕةجز ثخلغُةز
وثإلذنجي وثالظضهضجز .ثؼعٍىث لدثظضىُ دضفدَك ثحلةك وعّةً ثٌةسو
دغرير ٌُعىا ٌٍىُٕعز زثةحز لدثظز ثدلعُح هُةؤِٓ ثٌعةج عْ ٌٍّعةُح
و ىاث حمُمُج هُىُ .هجدلعُح غجةخ عٓ ثٌىُٕعةز دغُةجح لدثظةضىُ
ثحلَُّز وثٌفعَّجٌز .ثٌفٍُخ ِٕىط يف ثٌىُٕعةز وِهةجْ ،ألٔةٗ ال َى ةد
َِِٓ زنٍّٗ دجٌفدق وال َِِٓ َعةري وَضذةع ثدلعةُح دجظةضعدثا ثدلةىس
عٍُٗ .ثٌفٍذجْ صُذج ،يف ثٌىُٕعز وثٌؽجز ،دةجٌمسوغ ،هجحنغةش لُّةز
ثٌفٍُخ يف عُىْ ثٌٕةجض ،ألْ ثٌمدثظةز غجدةش وغةجح ثٌمدَعةىْ
ثٌرَٓ َغّّْٕىْ ثٌفٍُخ دسلجُّٔ واِجةهُ.
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وٍَصِٕج عْ ٔعىا إىل إشنةجْ إدةسثُُ٘ اثةّةج ؤضأِةً يف ِفهىِةٗ
وِجُ٘ضٗ ولىصٗ ،إذ دلج و٘خ ثهلل إدسثُُ٘ ِىث٘ذٗ ِٓ ثٌربوةز ثّٓجُٔةز ٌةٗ
وٌٕعٍٗ إىل ثألدد ،مِٓ إدسثُُ٘ هحعذٗ ثهلل ٌٗ دسِّثٕ٘ .ةج إشنةجْ إدةسثُُ٘
٘ى رلسا صفدَمٗ ،إدنج دغمز يف ٔعّز ثهلل ثٌيت عُعغُةش ٌةٗ .وحنةٓ ٕ٘ةج
ٔضعنخ وً ثٌعنخ ،إذ عْ إشنجْ إدسثُُ٘ َصا عةٓ وىٔةٗ صفةدَك
وعد ثهلل دجٌربوز ،هىجْ إشنجْ إدسثُُ٘ مبغجدةز رلةسا إِضةجُ عو خةضُ
دجدلىثهمز عًٍ وعُمةز ٘ذةز وِةريثط ِٕحهةج ثهلل إلدةسثُُ٘ دمعةُ،
هٍٍحجي ـجزس ٔجهرر ثدلفعىي دئِضجُ إشنجٔٗ.
٘ىرث ججِج وعُمز ثخلالؾ ثٌيت وضذةهج ثدلعةُح ددِةٗ وخضّهةج ثهلل
ثِح دضمدمي عُدىَّصٗ ثّٓجُٔز ٌىةً َِةِٓ َمذٍةهج ،و َعةد إال عْ خنةضُ
دجدلىثهمز عو ثٌضفدَك دئشنجْ ،عٌ دغمزٌ ،ضفري ٔجهرر ثدلفعىي!!
وٌىٓ عظّز ثهلل ثِح ثدلضعنَّخ ذلج حمج ٍ٘ عٔٗ لةسز عْ وةً َِةِٓ
سنضُ دجدلىثهمز وثٌضفدَك ،عٌ دجإلشنجْ دعًّ ثخلالؾَ ،هذةٗ ثٌةربَّ ،دةس
ثدلعُح ،عٌ شنٕحٗ لىر ثٌمدثظز عو ثٌضمدَط يف ثدلعُح.
ٕ٘ج ثٌعنخ َذدو ِر٘ال دجٌٕعةذز ٌإلشنةجْ أوالًإ ألْ ثهلل عةً عْ
رلسا صفدَك عٌ إٔعجْ عًٍ عٍُّز ثخلةالؾ صفةذح ٔجهةرر ثدلفعةىي
َىض ِ ثهلل ّٔرث ثٌعخجُ دً شثا عٍُٗ عْ وةً َِةِٓ َةؤِٓ
حلعجدٗ.
 عٌ َفدّْق ِةج عٍّةٗ ثِح وثدلعةُح  -رنعٍةٗ دةجزِّث عٌ َهذةٗثٌمدثظز ،وٍ٘ ثدلؤًَّ٘ ثٌىجًِ ٌٕىثي ثحلُجر ثألددَز ِع ثهلل.
ههٕج إْ وجْ ثخلالؾ حبد ذثصةٗ َؤوِّةد ٌٕةج عظّةز ثهلل ثِح يف
زلذضٗ ثألدىَز ويف درٌٗ الدٕٗ ِٓ ع ٍٕج ،هةئْ عسَمةز ٔةىثي ثخلةالؾ
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صؤوِّد ٌٕج ِسر عجُٔز عظّز ثهلل ثِح يف صىـةٍُٗ ثخلةالؾ ٌٕةج دغسَةك
ثإلشنجْ عٌ ٘ذز ثٌضفدَك دغمز يف وعةىا ثهللٌٕٕ ،ةجي وةً ِىثعُةد ثهلل
ثٌيت ادَّس٘ج ٌٕج ِٕر ثألشي .وهىق وً ٘رث لسز ثهلل عْ وةً َِةِٓ َةؤِٓ
عٌ َفدّْقَ ،هذٗ َّدس ثدلعُح عٌ صمدَط ثٌسو يف ثدلعُح رلجٔج.
هُج ِؤِٕىْ ،ثٔضذهىث وثظضخدِىث حمىةُ يف ثإلشنةجْ وال صعةضهُٕىث
مبريثعىُ يف ثدلعُح ِع ثٌمدَعةني ،ألْ يف إشنةجٔىُ ولدثظةضىُ غة ّ
ٌٍىُٕعز وثٌعج وؼهجار حَُّز دلصَد ِةٓ ثإلشنةجْ الظةضعالْ حمُمةز
ثدلعُح ،إْ وٕضُ حمج صسَدوْ ٌٍّعُح و ةىاث يف ثٌىُٕعةز وثٌعةج .
ألْ و ىا ثدلعُح وثظضعالٔٗ ز٘ٓ إشنجٔىُ دمدثظضىُ.
»ألْ ٘رٖ ٍ٘ إزثار ثهلل لدثظضىُ:( «.صط =)<5
(يارس )4991
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