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اـريـ, وكًتعغ بف, وهق ادُعغ  احلؿد هلل رب افعادغ, كحؿده محد افشَّ
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ُهـا كؼصد بافعصؿة هل افتل ]. 105صـ -, اجلزء إول, دار يقشػ ـامل فؾطٌاظة ادًقحقة ومك افػرظقكقةباخقم ؾاخقري حـا: 

ؾافعصؿة مؼصقرة ظذ حػظ افقحل مـ , ُيقحك إفقفؿ بفحتك ٓ خيطئقا ذم تٌؾقغ أو ـتابة ما يؿـحفا اهلل تٌارك اشؿف ٕنٌقائف وُرُشؾف 

ل أو افرشقل مـ خطل أو خطقئة صخصقة, اخلطل افٌؼي ل اظسف بخطقئتف وكدم ظؾقفا , وفقًت افعصؿة هل حػظ افـٌَّ ؾداود افـٌَّ

ة ئعة, وتًجقؾف فًؼطتف ذم اخلطقئة إكَّ بدمقع ُمرَّ ة ُصُعقره بافـَّدم ـتب مزامره افّرا ام هق دفقؾ ؿقي وواوح ظذ صحة افقحل , وذم ُؿقَّ

 [ادؽتقب.

إنَّ فػظ أب هق ـؾؿة أب: ]. 55صـ -, اجلزء إول, دار يقشػ ـامل فؾطٌاظة ادًقحقة ومك افػرظقكقةباخقم ؾاخقري حـا: 

قة افقجقد, ؾاهلل مقجقد أزيل ٓ بداية فف, أي أنَّ افؽقان اإلهلل هق أصؾ إصقل«, أصؾ افقجقد» شامقة ُهياكقة تعـل , وهل خاصِّ

ّؾ يشء ؽره خؾؼف هق بـػًف, وبدوكف ٓ ُيؿؽـ تػًر ـُ مان وادؽان, و  ـام أنَّف ٓ هناية فف, ٓ حيّده زمان وٓ مؽان, وهق خافؼ افزَّ

قدًا بدون صػتف ـلصؾ افقجقد ؟ ؾقؽقن اهلل ؾفؾ ـان اهلل مقج, «ة افقجقدظؾّ » أي أنَّ هذا إؿـقم هق ِصػة أصؾ افقجقدافقجقد, 

ػة معدوم افقجقد ؟!  [بدون هذه افصِّ

د أنَّ افّثاُفقث ادًقحل ]. 55, 54صـ -, اجلزء إول, دار يقشػ ـامل فؾطٌاظة ادًقحقة ومك افػرظقكقةباخقم ؾاخقري حـا:  ِـّ ؾـم

, ؾفؿ ثالثة 1+  1+  1وفقس , 1=  1×  1× 1قـقد بُؾغة احلًاب وهذا افتَّ , افروح افؼدس = اهلل افؽائـ افقاحد× آبـ × هق أب 

قت أؿـقممـ جفة افتَّػصقؾ ـخصائص, وفقس مـ جفة افَػْصؾ,  قة ُشؿِّ «, صخص» وـؾؿة أؿـقم هل ـؾؿة ُهياكقة تعـل, وـؾ خاصِّ

أي ما يؼقم ظؾقف افقء, وادؼصقد ذم ادعـقغ فؽؾؿة أؿـقم صػة افذاتقة, أو  Hypostasisأي شامت وخصائص, وذم افالتقـقة 

قة ذاتقة, أو ُؿدرة ذاتقة ذم افّذات اإلهلقة.  [خاصِّ

ؾافّثاُفقث ادًقحل هق ثالثة ]. 55صـ -, اجلزء إول, دار يقشػ ـامل فؾطٌاظة ادًقحقة ومك افػرظقكقةباخقم ؾاخقري حـا: 

, وظؾقـا أن ُكالحظ أنَّ ؾنكَّـا كممـ بنهل واحد ذي ثالث ِصػات أو أؿاكقؿ, افّذات اإلهلقة ذم اجلقهر اإلهلل افقاحد خقاّص أو أؿاكقؿ ذم

ابؼة هل فتؼريب ما ُيؿؽـ أن كًتقظٌف مع افػرق اجلقهري بغ تؾؽ افتَّشٌقفات واحلؼائؼ افالهقتقة, ؾتؾؽ افتَّشٌقفات  ًّ إمثؾة اف

ا افتَّثؾقث , ؾافتَّقحقد فؾّذات اإلهلقةؽـ تػصقؾف فؾتَّعارف ظؾقف وَشحف, وٓ يؼٌؾ إضالؿًا أي ؾصؾ, خمؾقؿة, وفؽـ افالهقت ُيؿ وأمَّ

ػات اإلهلقة افتل تؼقم هبا افذات اإلهلقة هلل افقاحد قات أو افصِّ  [.فألؿاكقؿ أو اخلاصِّ

أهّؿ افعؼائد ادًقحقة ظؼقدة ]. 54صـ -ؾطٌاظة , اجلزء إول, دار يقشػ ـامل فادًقحقة ومك افػرظقكقةباخقم ؾاخقري حـا: 

وبػؾًػة افػالشػة متأل إذهان وافعؼقل بُؿتعة يعجز , وبًٌاضة اإليامن تدخؾ إظامق, ؾفل رصحية وواوحة, ٓهقت افًقد ادًقح

اشطة افعؼؾ افٌؼي, وذفؽ يشء , وتصؾ دائامً إػ حؼقؼة احلؼائؼ, وهل أنَّ اهلل ؽر ُمدرك ذم ٓهقتف بقافػقؾًقف ظـ افتَّعٌر هبا

َّٓ بقء هام وهق ؾقق مًتقى افعؼؾ املادي افٌؼيضٌقعل,  أٓ وهق , ؾافعؼؾ افٌؼي هق حمدود ؾؽقػ يدِرك  ؽر ادحدود؟ إ

 ؾؾؿ تؼٌؾ أي«, ُمًتؼقؿة افرأي» تعـل وـؾؿة أرثقذـًقة . وافؽـقًة إرثقذـًقة أضؾؼت ظذ كػًفا هذا آشؿ, اإليامن
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ُشقيلّ  س, آراء أو ؾؾًػات ٓهقتقة خارجة ظاّم تًؾؿتف مـ أباء بافتَّؼؾقد افرَّ ّؾ ذفؽ فف ما ُيًاكده , إػ جاكب تعافقؿ افؽتاب ادُؼدَّ ـُ و

 [.وُيميِّده ذم افٌشائر مـ ٓهقت وظؼقدة وضؼس و.. إفخ

ٓ يقجد ؾؽر ٓهقيت وثـل ذم ]. 80صـ -فؾطٌاظة , اجلزء إول, دار يقشػ ـامل ادًقحقة ومك افػرظقكقةباخقم ؾاخقري حـا: 

ره فقصؾ إػ طّؾ احلؼائؼ افالهقتقة افعامل أمجع ُيضارع ؾؽر ٓهقت مك افؼديؿة افػرظقكقة,  ؾارتػع ؾؽر ادكي افؼديؿ وارتؼك تطقُّ

قكقة وافعامل ذم وثـقة ـٍؾ مـفام شـتعرف , وأهّؿ افُػُروق بغ مك افػرظٕبعد حد ُُمؽـ أن يصؾ إفقف افػؽر افٌؼي واإليامن بافقحداكقة

وشـٌدأ أوًٓ بعرض مقوقع أظظؿ ثافقث مكي , ومعرؾة ـقػقة وصقل مك افػرظقكقة إػ ؿؿة افػؽر افالهقيتظؾقف ذم هذا افػصؾ, 

 [.ؿديؿ شامٍ 

واخلالؾات « أوزيريس»قث ثاف]. 71صـ -, اجلزء إول, دار يقشػ ـامل فؾطٌاظة ادًقحقة ومك افػرظقكقةباخقم ؾاخقري حـا: 

تربطفام ظالؿة أخقية آدمقة « إيزيس»و « أوزيريس» ُُها, هذا افّثاُفقث افػرظقين هق ظٌارة ظـ رجؾ وامرأةاجلقهرية مع ادًقحقة: 

ية جًداكقة جا ؾلنجٌا ابـفام, مادِّ إهل اخلر, ؾٌحثت ظـف صؼقؼتف وزوجتف « أوزيريس»إهل افؼَّ أخقف « ِشّت », وَؿَتَؾ «حقرس» وتزوَّ

ويربط , وـؾ ذفؽ حتؼؼ بُؿًاظدة أهلة إخرى, ظادت إفقف احلقاةأإػ أن ظثرت ظذ أصالء جًده وبُؿًاظدة آلفة أخرى « إيزيس»

ؾرون أنَّ إشطقرة ادكية , امة افًقد ادًقح فف ادجدوظقدتف فؾحقاة بعؼقدة مقت وؿق« أوزيريس» بعض افـاس خطل بغ مقت

مز وادرمقز إفقف ً فؾحؼقؼة ادًقحقة رؽؿ أنَّ ُهـاك ُؾُروق ـٌرة يًتحقؾ معفا أن تؽقن ؾقفام ظالؿة بافرَّ , وجيب أن يدرشفا افؼديؿة رمزا

ل فف ؾؽره بؿثؾ هذه إؾؽار وإٓ يؽقن اشتـتاجف ؽر صحقح ؾقزول خرة ظؾقف  ـؾ مـ خيقِّ خرة, أو تؼع افصَّ هيعًا ُمتحطِّامً ظذ افصَّ

 [ؾتًحؼف.

ثافقث آمقن ومقت ]. 76, 75صـ -, اجلزء إول, دار يقشػ ـامل فؾطٌاظة ادًقحقة ومك افػرظقكقةباخقم ؾاخقري حـا: 

جؾ, هذا افّثاُفقث خاّص بطقٌةوخـًق:  ن مـ افرَّ ثامقن »مـ « آمقن»وؿد ـان «, ـًقخ» وابـفام« مقت» وزوجتف« آمقن» وهق يتؽقَّ

ُتدظك « مقت»وأيضًا فف زوجة ؽر « ثامقن إصؿقكغ»ذم « آمقن», ؾؿثاًل وخافط هذا افّثاُفقث أهلة إخرى ,«إصؿقكغ

ل « آمقكت» ياح افشامفقة, وُشؿَّ تٌـَّقا ابـًا هلام, ؿد « مقت»و « آمقن»وـان «, آمقن -رع  -مـتق «, »أرمـت»إهل احلرب بـ « مـتق»إهلة افرِّ

وُأبِعد إخر مـ ثافقثفؿ, «, مـتق»بعد « خـًق»ثّؿ أصٌح ابـفام «, مـتق»ؿد أنجٌت بعد, وـان هذا آبـ هق « مقت»حقث مل تؽـ 

 [افتِّؿًاح.« شقبقؽ»ؿد دخؾ مع ثافقث آخر وهق « خـًق»وـان 

ـان هذا اإلهل ؿد ثافقث مـتق: ]. 76صـ -قشػ ـامل فؾطٌاظة , اجلزء إول, دار يادًقحقة ومك افػرظقكقةباخقم ؾاخقري حـا: 

ج مـ اإلهلة ج اإلهلة« تاكـت» تزوَّ ه «, َرع -با  -ِحر » وأنجب مـ إخرة اإلهل« ِرِظْت تاوي» ثؿ تزوَّ وُظٌَِد هذا اإلهل بؿجؿقظتف ذم مؼرِّ

 [.ىروهذا افّثاُفقث اختؾط بآلفة أخوأيضًا ذم ضقٌة, « أرمـت»بـ 
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 و« رع» و« آمقن»ثافقث ]. 80صـ -, اجلزء إول, دار يقشػ ـامل فؾطٌاظة ادًقحقة ومك افػرظقكقةؾاخقري حـا: باخقم 

ٌة إػ أؾؽار وظؼائد افثافقث افػرظقين, ُيعتز بحؼ هق أظظؿ ثافقث ذم مك افؼديؿة«: بِتاح» , وذفؽ فرؾعة أؾؽاره افالهقتقة بافـًِّ

ؾفق , مع ُمالحظة اختالؾف مع احلؼائؼ افالهقتقة ذم اجلقهر, مػاهقؿف مع احلؼائؼ افالهقتقة فإلهل احلؼقؼلوأيضًا ٕنَّف تؼارب ذم بعض 

وفة افؼديؿة وهق يدّل ظذ افُؼدرة افعؼؾقة فؾؿكي افؼديؿ, تؼارب ؾؽري يدظق فإلظجاب , وترجع ظؼقدة هذا افّثاُفقث إػ ظك افدَّ

ثالثة هؿ ـّؾ أهلة: »أنَّ ُكُصقص إهرام تؼقل: « إشتاذة إيريس حٌقب ادكي»افؼٌطقة افػرظقكقة, وتذـر ظادة تاريخ افؽـقًة 

بِتاح  إكَّف ُمًتعؾـ ذم آمقن مع رع و...  وجًده هق بتاح, وهق رع بافقجف, ؾاهلل خُمتٌئ ذم اشؿف بقصػف آمقنبِتاح,  آمقن ورع و

ك ـذفؽ بِتاح تا تــ ... «: »إرمانإدوفػ »ويؼقل افعامل إملاين «, وثالثتفؿ ُمتَِّحدون ٕنَّ رع كػًف ُمتَِّحد بجًده, ـام أنَّ آمقن ُيًؿَّ

أنَّ هذا افّثاُفقث َظُظؿ صلنف ذم ظك اإلمزاضقرية احلديثة بارتػاع « إرمان»وذـر «. اشؿف ـآمقن خمػل. رع خيّصف ـقجف وبِتاح ـجًد

ّؾفا, « آمقن»ظؼقدة « تقت ظـخ آمقن»ة ظـدما أظاد ثّؿ ظاد بُؼقَّ «, إخـاتقن»صلن ضقٌة, وتقؿَّػ ذم ؾسة  ـُ وهمٓء فطقٌة واإلمزاضقرية 

شؿقة ذم افٌالد مجقعاً  ت أمام ثافقث, افثالثة آلفة هؿ أهلة افرَّ ًَ ا ادعٌقدات إخرى ؾُطِؿ  [«.بِتاح» و« رع» و« آمقن» وأمَّ

جيدر بـا أن كؼػ ضقياًل أمام ]. 83صـ -, اجلزء إول, دار يقشػ ـامل فؾطٌاظة ادًقحقة ومك افػرظقكقةباخقم ؾاخقري حـا: 

أي أنَّف , وهق خافؼ ـؾ يشء وٓ يقجد فف أصؾ, ُهـا أنَّف أصؾ ـؾ يشء وٓ يقجد إهل ؿٌؾف أو بعده« آمقن» اظتؼاد ادكي افؼديؿ ذم

اموية ك, أصؾ إصقل ًَّ ياكات اف وهق أصؾ إصقل وـؾ يشء بف ـان, , ممـ بلنَّ اهلل هق ظّؾة افقجقدوكحـ مجقعًا مًقحقغ وأهؾ افدِّ

ة وهل تقاؾؼ فػظل ظؼائدي أنَّ , وبغره مل يؽـ صقئًا ُما ـان  [.ظّؾة افقجقد ُيؼابؾف أب ظّؾة افقجقد« آمقن» وُهـا كصؾ إػ كتقجة هامَّ

اظتؼد ادكي صؿس افِز: ]. 52صـ -ـامل فؾطٌاظة , اجلزء إول, دار يقشػ ادًقحقة ومك افػرظقكقةباخقم ؾاخقري حـا: 

ه ذم «, حقرس بحديت» افؼديؿ بلنَّ اإلهل احلارس فؾؿعابد ادكية هق اإلهل ؿس «, إدؾق»وافذي ـان مؼرَّ ر ظذ صؽؾ افشَّ وُصقِّ

ؿس بجـاحغ ـٌريـ, ادُجـَّحة قرة ظٌارة ظـ ؿرص افشَّ َؿح ادعابد حلراشتفاوُيرشؿ وُيـؼش ظذ مجقع مداخؾ , وهذه افصُّ ًْ , وٓ َي

ر ادعٌد.  ؿس فُطْفِرهابدخقل إَشا س برمز افشَّ ػاء », ؾؼال: كجد أنَّ مالخل افـٌل ؿد رمز هلل ذم افؽتاب ادُؼدَّ تؼق صؿس افِز وافشِّ

ؿس رمز فؾًقد ادًقح صؿس افِز (, 2:  4)مال « ذم أجـحتفا وق افشَّ  [.وَُشُ

اظتؼد روح اهلل مافئ افُؽّؾ: ]. 44, 43صـ -, اجلزء إول, دار يقشػ ـامل فؾطٌاظة ومك افػرظقكقة ادًقحقةباخقم ؾاخقري حـا: 

وح مافئ افُؽّؾ , ادكي افؼديؿ بلنَّ اهلل فف روح محة, وُيًتعؾـ ذم اإلكًان, وهذا افرُّ , أي يًؽـ ذم اإلكًان وُيـر حقاتف بآشتؼامة وافرَّ

محةأهيا افرُّ »ؾـجده يؼقل فإلهل:  ر ـافرَّ دق, وح افتَّؼل مافئ افُؽّؾ, اشتعؾـ ذاتؽ ذمَّ ـافـُّقر وأنا ُأؾؽِّ «. وأنا أظؿؾ وأنا أتؽؾؿ دائامً ـافصِّ

وح افُؼُدس ظذ كؼقفف بعٌارات اإليامن ادًقحل, وكجد ذم ادًقحقة هذا افؽالم اظة افثافثة, وهل تذـار حلؾقل افرُّ ًّ , ؾػل صالة اف

قَّة ي, »صفققن, ؾـؼقل ؾقفا:  افتالمقذ ذم ِظؾِّ ا ادؾؽ افًامئل, ادُعزِّ , ــز افصاحلات, واملافئ افُؽّؾ , روح احلّؼ احلارض ذم ـؾ مؽانأهيُّ

ركا مـ ـؾ دكس أهيا افّصافح وخؾِّص كػقشـاوُمعطل احلقاة,  ؾ وحّؾ ؾقـا وضفِّ بعة بإجقٌقة « َهُؾؿَّ تػضَّ ـتاب صؾقات  -)افؼطعة افرا

قاظل فؾؽـقًة ًَّ اظة افثافثة كؼقل ؾقفا:  اف ًّ ب افذي أرشؾت روحؽ »افؼٌطقة إرثقذـًقة(. وذم افؼطعة افثاكقة فصالة كػس اف ا افرَّ أهيُّ
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ا افؼادر ظذ ـؾ يشء  يًغ... أهيُّ وس ظذ تالمقذك افؼدِّ ـْ ُييضء فُؽّؾ إكًان آٍت إػ افعامل , ٕنَّؽ أنت هق وقاء كػقشـاافُؼدُّ يا َم

 [«.ارمحـا

ػات افتل اظتؼدها كؼصد ُهـا ]. 43صـ -, اجلزء إول, دار يقشػ ـامل فؾطٌاظة ادًقحقة ومك افػرظقكقةاخقري حـا: باخقم ؾ افصِّ

ػات احلؼقؼقة هلل ذم ادًقحقة ػات افتل ذم مك افؼديؿة, وافتل تٌحث ذم ادكي افؼديؿ وتؼاربت مع افصِّ , ؾفل فقًت مجقع افصِّ

ػة ؿد اظتؼدها : افالحمدودافالهقت, ُهـاك صػات ٓ تـطٌؼ ظذ صػات افالهقت بغ مك افؼديؿة وبغ ادًقحقة. أوًٓ:  هذه افصِّ

أي أنَّ اإلهل «, شؿؽ افالحمدود هق اشؿؽاأنا أظرف اشؿؽ, أنا فًت بجاهؾ, », ؾـجده يؼقل: ادكي افؼديؿ ذم اإلهل افذي ظٌده

اً فف, أو هلذا ؾؿـ إشامء افتل أضؾؼفا ادكي افؼديؿ ظذ اإلهل هذا آشؿ, ؽر حمدود , وٓ ُيطؾؼ اشؿ ظذ اإلهل بدون أن يؽقن ُمعزِّ

 [فصػة مـ صػاتف.

واظتؼد ادكي افؼديؿ ]. 120, 119صـ -, اجلزء إول, دار يقشػ ـامل فؾطٌاظة ادًقحقة ومك افػرظقكقةباخقم ؾاخقري حـا: 

ً ذم صؽؾ ضرأنَّ اإلهل مقجقد بذاتف ومل خيؾؼف أحٌد أزفقًا,  وطّؾ هؽذا إػ أن طفرت ؿّؿة يابًة , وأنَّ اإلهل ـان يطقف ظذ ادقاه ضائرا

ا خؾؼ اإل, ثّؿ بدأ ظؿؾقات اخلؾؼ, هرمقة ووؿػ ظؾقفا هل فؾؽقن ذم مك افؼديؿة ؾاظتؼد أنَّ اإلهل خؾؼ افعـارص إشاشقة فؾؽقن أمَّ

امء» أوًٓ وهل ًَّ ُضقبة وإرض واف واكحرف افِػؽر ظـده فقدخؾ ذم صائٌة افقثـقة فقصٌح تللقفًا فتؾؽ افعـارص افؽقكقة «, اهلقاء وافرُّ

خؾؼ افؽقن ورمقزه أهلة افؽقكقة, ثؿ أنجٌقا آلفة بؼية وأخراً أنَّ اإلهل  -حًب اظتؼاد ادكي افؼديؿ  -, ؾاإلهل اخلافؼ ـآلفة

ذم افٌدء خؾؼ اهلل افًاموات وإرض, وـاكت إرض خِربة »خؾؼ اإلكًان. واحلؼقؼة خُيزكا هبا مقشك افـٌَّل ذم شػر افتؽقيـ: 

جف افتَّشابف بغ افعؼقدة افػرظقكقة واحلؼقؼة وو(, 2-1:  1)تؽ « وروح اهلل يرّف ظذ وجف ادقاهوخافقة, وظذ وجف افغؿر ُطؾؿة, 

 [.أي روح اهلل ذاتف, وروح اهلل هق افذي ُيؿثِّؾف صؽؾ افطَّر, اإلهلقة ُهـا هق أنَّ روح اهلل يرّف ويطقف ظذ وجف ادقاه

افققم افًابع: تذـر اشساحة ]. 121صـ -, اجلزء إول, دار يقشػ ـامل فؾطٌاظة ادًقحقة ومك افػرظقكقةباخقم ؾاخقري حـا: 

هلذا اظتاد ادكي افؼديؿ أن يًسيح يقماً «, اشساح بِتاح بعد أن ظؿؾ ـّؾ إصقاء وـّؾ ـؾامت اهلل»ظؼقدة مـػ بِتاح افػرظقكقة 

ركا باشساحة اهلل ذم افققم افًابع مـ أظامفف ـخافؼ ذم خؾقؼتف, واحدًا مـ ظؿؾف أشٌقظقاً  ِـّ  افققم افًابع ذم -اهلل  -ؾاشساح : »وهل ُتذ

شف ٕنَّف ؾقف اشساح مـ مجقع ظؿؾف افذي ظؿؾ اهلل خافؼاً , مـ مجقع ظؿؾف افذي ظؿؾ ثّؿ (, 3-2:  2)تؽ « وبارك اهلل افققم افًابع وؿدَّ

ب, ذم ادًقحقة أصٌح يقم إحد هق يقم افّراحة  [.هق يقم افرَّ

وافتَّشابف ُهـا بغ افػؽر ]. 128صـ -, اجلزء إول, دار يقشػ ـامل فؾطٌاظة ادًقحقة ومك افػرظقكقةباخقم ؾاخقري حـا: 

وظؾقفا ُوِوَعت , ومـ يؼتات مـفا يعقد فؾحقاة أو حيقا, ذم أنَّ ـّؾ مـفام ذـر وجقد صجرة احلقاة مقجقدة وشط اجلـَّةافػرظقين واحلؼقؼة 

دة ذم ـائـ ؿقي ؾقق مًتقى افٌؼ عب بللقهقتف وظـد ادكي, حراشة ُمشدَّ ُُمثَّاًل  -, وهق افؼديؿ ـان حقرس يرتػع ظـ مًتقى افشَّ
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ؼر  ؾؽان , وافؽروبقؿ هق مالك مـ درجة شامقة, واحلؼقؼة اإلهلقة أنَّ ادالك أرؾع مـ افٌؼ مؽاكًة ـؿخؾققفف أربعة وجقه,  -ذم افصَّ

 [.افؽروبقؿ هق حارس فشجرة احلقاة

وفؼد أخزكا افؽتاب ]. 129, 128صـ -, اجلزء إول, دار يقشػ ـامل فؾطٌاظة ػرظقكقةادًقحقة ومك افباخقم ؾاخقري حـا: 

س ظـ  قطان أنَّف ـان مالـًا وشؼطادُؼدَّ امء: »حؼقؼة أصؾ افشَّ ًَّ ...  مقخائقؾ ومالئؽتف حاربقا افتِّـغ ومالئؽتف, حدثت حرب ذم اف

 12)رؤ « , ُضِرَح إػ إرض وُضِرحت معف مالئؽتفافذي ُيضّؾ افعامل ـّؾف, فشقطاناحلقة افؼديؿة اددظق إبؾقس وا, ؾُطِرح افتِّـغ افعظقؿ

ٌح»(, ويؼقل إصعقاء افـٌل: 7-9:  امء يا زهرة بـت افصُّ ًَّ :  14)إش « ـقػ ُؿطِعَت إػ إرض يا ؿاهر إمؿ, ـقػ شؼطت مـ اف

ُؼقط 12 ًُّ قطان ؿٌؾ اف ٌح»أي « فقشقػقرس»(, وـان اشؿ افشَّ قطان, وـان رئقًًا دالئؽة«, زهرة افصُّ ل افشَّ , أي وبًؼقضف ُشؿِّ

تف,  قطان تؽزَّ ؾًؼط ذم تؾؽ اخلطقئةادُعاكد, وُرِمَز فف بافتِّـغ ــاية ظـ ُؿقَّ ثّؿ ضرده , ؾقؾوحاربف رئقس ادالئؽة مقخائقؾ اجل, أي أنَّ افشَّ

امء إػ اهلاوية ًَّ يس بطرس افرشقل: 15 - 11: 14)إش  ادالك مقخائقؾ مـ اف  ٕنَّف إن ـان اهلل مل يشػؼ ظذ مالئؽتف»(, ويؼقل افؼدِّ

 2)« بؾ ذم شالشؾ افظَّالم ضرحفؿ ذم جفـَّؿ وشؾَّؿفؿ حمروشغ فؾؼضاء, ؿد أخطئقا ]افـَّص يؼقل: ظذ مالئؽٍة وفقس ظذ مالئؽتف[ 

ؾؽاكت ظـد ادكي افؼديؿ , ذم أنَّ ُهـاك حربًا حدثت بغ اخلر وافؼَّ  ُهـا افتَّشابف بغ افػؽر افػرظقين مع احلؼائؼ اإلهلقة(. 4:  2بط 

خائقؾ وذم احلؼقؼة اإلهلقة أنَّ رئقس ادالئؽة مق, واكتك رع ظذ أظدائف وضرحفؿ ذم جزيرة افؾَّفب, بغ اإلهل رع وأتٌاظف وبغ أظدائف

قطان إػ اهلاوية مع أتٌاظف  [.ضرح افشَّ

ابـ اإلكًان ذم مك افؼديؿة: ]. 38صـ -, اجلزء إول, دار يقشػ ـامل فؾطٌاظة ادًقحقة ومك افػرظقكقةباخقم ؾاخقري حـا: 

ة مـفا فؼب ابـ اإلكًان َب افًقد ادًقح فف ادجد بللؼاب ظديدة هلا معاٍن هامَّ ب ظذ كػًف, , وهذا افؾَّؼب أضُفؼِّ ـر ؾؼف افرَّ واجلدير بافذِّ

ب يًقع حة أحد , ؾنذا ما وجدكا فؼب ابـ اإلكًان يؽقن ذفؽ هق فؼب افًقد ادًقح, أنَّ هذا افؾَّؼب مل يـؾف أحد ؽر افرَّ وؿد ذـره رصا

ً , افذي ظاش ذم افؼرن افعؼيـ ؿٌؾ ادقالد«, رهق -كػر  » ـفـة ادكيغ افُؼدماء وُيدَظك ٕبقـا إبراهقؿ رئقس افٌطارـة خؾقؾ ُمعارصا

ػ مؽاكف وُيرمك إ افز وشقعقد...  أبديـ أبد إػ اشؿف شقؽقن افذي اإلكًان ابـ وؿتف ذم افـاس شقتفؾؾ»: «رهق –كػر », وؿد ؿال اهلل

ـْ فؼٌف ابـ اإلكًان«. بافؼِّ خارجاً  ب يًقع حقـام أنشدت  وهذا ما ؿد حدث ذم, أي شقػرح ُمتفؾِّاًل افعامل ـّؾف بؿجقئف َم مقالد افرَّ

الم ًَّ ة»ؿائؾة:  ادالئؽة أنشقدة اف الم, وبافـاس ادنَّ ًَّ  [(.14:  2)فق « ادجد هلل ذم إظايل, وظذ إرض اف

وحقث أنَّ اخلطل حدث ]. 136, 135صـ -, اجلزء إول, دار يقشػ ـامل فؾطٌاظة ادًقحقة ومك افػرظقكقةباخقم ؾاخقري حـا: 

وري أن يتّؿ افعدل اإلهلل بافؼضاء,  فًا إػ اهلل ذاتف فؾؿعصقة, وهـاك ُحؽامً بادقت, ؾؽان مـ افيَّ فذفؽ ٓ ُيؿؽـ مـ اإلكًان ُمقجَّ

م ما هق يػتدي احلؽؿ اإلهلل بادقت ظذ اإلكًان افقحقد ابـ  فذفؽ اؾتدى اهلل اإلكًان بدم ابـف, ّٕي بؼ ـان أو مالك أن ُيؼدِّ

ؾقب دمًا زـقًا ضاهراً , اإلكًان افذي هق يًقع ادًقح وبدون شػؽ , ؾفق اهلل افّظاهر ذم اجلًد, ؾدمف افثَّؿغ افذي ُشِػَؽ ظذ ظقد افصَّ

س: دم ٓ حتدث مغػرة ِؽ وأوع ظداوة بقـِؽ وبغ ادرأة, وبغ كًؾ», وـان افقظد اإلهلل باخلالص أن ؿال اهلل ذم افؽتاب ادُؼدَّ

ة أي فقس مـ رجؾ وامرأة(, 15:  3)تؽ « وكًؾفا, هق يًحؼ رأشؽ وأنت تًحؼغ ظؼٌف ة ؾؼط, وكًؾ ادرأ ـام تّؿ , بؾ مـ ادرأ
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ؾقب, ذفؽ بقٓدة افًقد ادًقح مـ افعذراء مريؿ , ؾؽان هق كًؾ ادرأة افذي يًحؼ رأس احلقة, وتّؿ ذفؽ بافػداء ظذ ظقد افصَّ

قطان و هؽذا كجد أنَّ اهلل أصدر , ثّؿ هق أـؿؾفا بـجاة افٌؼ أيضاً , وذم إشطقرة ؿام رع هبالك افٌؼاخلطقئة, واحلقة هل رمز افشَّ

ه, ُحؽؿ ادقت إبدي , وكجا افٌؼ ثّؿ أنؼذ اإلكًان مـ ادقت إبدي ذم ظؿؾقة افػداء فؾٌؼية, ثّؿ أهؾؽ اإلكًان ذم افطُّقؾان فؼِّ

ؾقب, افذي هق افؽؾؿة إؿـقم افثاين ابـ اإلكًان افقاحد ذم افالهقت.بًػؽ دم افًقد ادًقح فف ادجد ظ  [ذ افصَّ

ف. )35صـ –, اجلزء إول, شؾًؾة دراشات مك افػرظقكقة ادًقحقة ومك افػرظقكقةباخقم ؾاخقري حـا:  ( جداً  يًر بتكُّ

عادة وتعـل«, كِِػر» وُتـَطؼ @ُتؽتَب افؽؾؿة هذه: كِِػر  ُيـَطؼ @رمز] ًَّ  دائامً  وهل, رائعة مجقؾة معاين ظـ ُتعزِّ  ِصػة ؾفل, أو اجلامل اف

ؾقب يرتِؽز ظذ افؼؾبظٌار افؽؾؿة وهذه, افػرظقكقة افـُُّصقص ذم وادقتك وادؾقك فمهلة ادديح ظٌارات تًٌؼ , ة ظـ صقرة افصَّ

ـْ ٓ حيؿؾ صؾقٌف ويتٌعـل ؾال يًتحؼـل»ويؼقل افًقد ادًقح:  س: 38:  10)مت « َم يا ابـل اظطـل ؿؾٌؽ »(, ويؼقل افؽتاب ادُؼدَّ

ؾقب ظذ افؼؾب معـاه ضاظة وصايا ادصؾقب(, 26:  23)أم «  وفُتالحظ ظقـاك ُضُرؿل س: ومحؾ افصَّ ضقبك », ويؼقل اإلكجقؾ ادُؼدَّ

ؿ ُيعايـقن اهلل ب ٓ فال(, 8:  5)مت « فألنؼقاء افؼؾب ٕهنَّ شتغراب, ٕنَّف فقس ؽريًٌا ظذ ادكي افؼديؿ أن وـّؾ هذا يدظقكا فؾتَّعجُّ

ً ظذ افؼؾب ً وُمًقّطرا ؾقب ُمرتؽزا عادة تعـل أن يؽقن افصَّ ًَّ وافؼؾب ذم حقاة افتًَّؾقؿ , حيقي ذم ُفغتف افؽؾؿة افّدافَّة ظذ أنَّ اجلامل واف

ؾقب ؾقب ورب ادجد يًقع ادًق, فرب افصَّ ء بافتَّعؾقؿ ادٌُاَش أو بافتَّؼؾقد أو بافػطرة.حوٓ شعادة بدون تـػقذ وصايا رب افصَّ  [, شقا

ػاء: ]. 166, 165صـ -, اجلزء إول, دار يقشػ ـامل فؾطٌاظة ادًقحقة ومك افػرظقكقةباخقم ؾاخقري حـا:  ة زيت افشِّ هذه املادَّ

قة ختػقػ إمل وصػاء اجلُُروح ؾقات وافطُُّؼقس افتل ُيامرشفا ادك, هلا خاصِّ يتوبافصَّ جيؿع بغ ضٌقعتف , ي افؼديؿ فتؼديس هذا افزَّ

يـقة وحاين باداُمرشات افدِّ ؾ افرُّ ية وافتَّدخُّ , وـؾ إكاء حيتقي ظذ كقع مـ ؾؽان ُيصعِّ ظذ شٌعة أواين, هؽذا اظتؼد ادكي افؼديؿ, املادِّ

يقت,  يت خيتؾػ ظـ أخر, وهذا يُدّل ظذ معرؾتف ٕنقاع ظديدة مـ افزُّ ّؾ ضؼس فف زيت خيتؾػ ظـ افطَّؼس أخروافزَّ , وافًٌعة ـُ

وـان ُيًتعؿؾ فألحقاء فؾتَّحصغ أواين ـاكت تقجد بادؼزة فؾؿتقذم ٕنَّف يًاظد ظذ تقحقد إظضاء وتؼقية اجلًد ويؿـع افػًاد, 

ٌِّل ظؾقف ضُ , وّد افؼَّ وُؿّقات افظُّؾؿة ُؼقس وصؾقات ديـقة ذم أماــ ألؿ ادريض وـان افطٌَّقب افػرظقين يؼقم بدهـ ادريض بزيت ض

ػاء يت افطٌِّل خيتؾػ ـؾ كقع مـف ظـ أخر حًب كقع ادرض افذي ُيًتخدم ؾقف ٓختالف حُمتقيات فقـال ادريض افشِّ , وـان افزَّ

يت  ٌاتف»افزَّ َـّ د افـٌَّاتقة إخرى وُمر يت مع إضقاب وادقا ُتـاشٌف, هلذا اختؾػت ترـقٌات  ؾؽّؾ مرض فف ظـارص ضٌقعقة وأضقاب«, افزَّ

س ـٍؾ ظـ أخر.  يت افطٌِّل ادُؼدَّ شًا وهق زيت مًحة ادرىافزَّ ر افؽـقًة , وذم ادًقحقة كجد أنَّ ُهـاك زيتًا ُمؼدَّ ا مـ أها وُيعتز ِهًّ

ػاء افػرظقين أنَّ ـالُها)وشٌؼ ذـره(,  افًٌعة وهق صػاء ادريض مـ , هدؾفام واحد وفؽـ افتَّشابف بغ زيت مًحة ادرى وزيت افشِّ

كات ـّؾ مـفام أو ُضُؼقشفام أو حؼقؼة ظؿؾ اهلل ذم ِهّ مًحة ادرى بقـام ذم مك افؼديؿة ـان اظتؼادًا , ِظَؾؾِف بكف افـَّظر ظـ ُمؽقِّ

, ذا افنِّ صػاء اجلًد ومغػرة اخلطاياوكجد ذم ادًقحقة يـال ادممـ هب, يعؿؾ ؾقف معرؾة افعؾقم افطٌِّقة وافؽقؿقائقة وافعقامؾ افـَّػًقة

ػاء افػرظقين يـال اإلكًان صػاء اجلًد يـ, بقـام ذم زيت افشِّ يرة حتك اختؾط افطِّب بافدِّ ـ مـ إرواح افؼِّ َـّ ويعتؼد ذم أنَّف يتحصَّ , وفؽ
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قطان وإرافعجقب أنَّ ادكي افؼديؿ ؿد اظتؼد أنَّ شٌب  يرة ظذ اإلكًان ؾتُصقٌفأمراض اإلكًان هق تًؾُّط افشَّ , ويرجع واح افؼِّ

يرة وُمؼاومتفا فإلكًان.  [ـؾ مرض ظضقي إػ ظامؾ كػيس كتقجة إرواح افؼِّ

س ظـد افػراظـة: ]. 164صـ -, اجلزء إول, دار يقشػ ـامل فؾطٌاظة ادًقحقة ومك افػرظقكقةباخقم ؾاخقري حـا:  يت ادُؼدَّ افزَّ

ساظتؼد ادكي افؼديؿ أنَّ  ل إػ زيت ُمؼدَّ يت افـَّؼل ويتحقَّ ة يتّؿ تؼديس افزَّ ظرف ادكي . زيت افتَّؽريس: ف بصؾقات وُضُؼقس ُمعقَـّ

يت بف ُؿرباكًا , ؾؿثاًل ظـد تلشقس معٌد جديد, افؼديؿ افتَّؽريس وافتَّدصغ بافزَّ ـان مـ صعائره أن يضع ذم أرـاكف وحتت أظتاب أبقا

سُمتؿثِّاًل ذم ظـارص ُمعقَـّ يت ادُؼدَّ ة ٕنَّف مرَّ , ة مـفا افزَّ وآخر ضؼس يتّؿ ٓؾتتاح ادعٌد اجلديد هق ضؼس ُيعرف , بُطُؼقس وصؾقات ُمعقَـّ

أي تًؾقؿ ادعٌد إلهل ادعٌد بقاشطة ادؾؽ كػًف وبحضقره بؿقـب ظظقؿ ذم أول أيام افًـة ادكية, «, إظطاء افٌقت فًقده» باشؿ

ره ثّؿ يدهـف بلضقاب ؾاخرة ومعف متثال إهل ادعٌد وذم  تغ وُيٌخِّ س»ُؿدس أؿداشف, يؼقم ادؾؽ بتطفر افتِّؿثال باملاء مرَّ يت ادُؼدَّ « افزَّ

شة دُمقز تؼديؿ ُضُؼقس افعٌادة ويؾًٌف مالبًف وُيزيِّـف بإحجار افؽريؿة وادعادن افـَّػقًة,  وهبذا افطَّؼس يؽقن افتِّؿثال أخذ صػة ُمؼدَّ

س بقد ـٌر افؽفـةأ. فف بادعٌد ا افؽـائس وإدوات اخلادمة وافطُُّؼقس يتّؿ تدصقـفا بزيت ادرون ادُؼدَّ وبذفؽ تصٌح افؽـقًة ُمفقّلة , مَّ

يـقة ؾقفا عائر افدِّ عائر , فتلدية افطُُّؼقس وافشَّ شة أن ختدم افشَّ ة ادُؽرَّ يت فتًتحّؼ املادَّ يـقةوافتَّشابف ُهـا هق افتَّؽريس بافزَّ مع ُمالحظة , افدِّ

ياكة ادكية افؼديؿة س, افُػُروق اجلقهرية بغ ادًقحقة ووثـقة افدِّ يت ادُؼدَّ وهق ذم ُضُؼقس مـح وطقػة , وُهـاك تؽريس آخر يتّؿ بافزَّ

س فؾؽاهـ اجلديد ذم يده ويدهـفام, افؽفـقت فؾؽاهـ اجلديد ؼس افػرظقين  ذم مك وهبذا افطَّ , بلن ُيعطل ـٌر افؽفـة بقده زيت ُمؼدَّ

ة ذم حقاتف  [.ؾقحّؼ فف اخلدمة ذم ادعٌد, افؼديؿة يؽقن افؽاهـ اجلديد ُمًتحّؼ فرؤية متثال اإلهل ذم ُؿدس إؿداس ٕول مرَّ

افعجقب حؼًا أنَّ افطَّالق: ]. 174صـ -, اجلزء إول, دار يقشػ ـامل فؾطٌاظة ادًقحقة ومك افػرظقكقةباخقم ؾاخقري حـا: 

كا ؾؼطاف وُتعتز هذه اجلريؿة فقًت جريؿة مدكقة , ويتّؿ افتَّطؾقؼ ظـ ضريؼ ادحؽؿة, طَّالق ذم مك افؼديؿة مل ُيًؿح بف إٓ ذم حافة افزِّ

, وٓبد أن تـظر ادحؽؿة افؼضقة ٕنَّ هلا ُشؾطة فذفؽ ـان افطَّالق ظـ ضريؼ ادعابد وادحاـؿ معاً , وإكَّام جريؿة مدكقة وديـقة, ؾؼط

كا بعد افطَّالق بُؿقجب أحؽام افؼاكقن ادكي افؼديؿ,  وُهـا كجد أنَّ ذم ادًقحقة ٓ جيقز تقؿقع افعؼقبة ظذ افطَّرف اجلاين ذم افزِّ

كا وهذا هق افتَّشابف بغ ادًقحقة وافػرظقكقة  [.افطَّالق إٓ فعؾة افزِّ

فؼد افتَّغطقس افػرظقين: ]. 155صـ -ر يقشػ ـامل فؾطٌاظة , اجلزء إول, داادًقحقة ومك افػرظقكقةباخقم ؾاخقري حـا: 

يـقة افطُُّؼقس افتل ُيؿؽـ أن كؼقل  -وافتل ختّص هذا ادقوقع  - وأهّؿ تؾؽ افطُُّؼقس, اشتخدم ادكي افؼديؿ املاء ذم افطُُّؼقس افدِّ

ا ترمز أو تتشابف مع ادعؿقدية ادًقحقة  [.وفؽـ ذم ضؼس ُمارشتفا, فقس ذم جقهرها ظذ اإلضالق, ظؾقفا أهنَّ
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 ذم اخِلتام ......

ٌَّؾ هذا افَعَؿؾ, وأن يؽقن خافصًا فقجفف تعاػ, ُمتٌَّعغ ؾقف هدي كٌقـا حمؿد َصذَّ اهلُل َظَؾقِف َوَشؾَّؿ  كًلل اهلل أن يتؼ

ظقية (, بٌـؽ آشتثامر 873179ؾخدمات آجتامظقة برؿؿ ), احلًاب اجلاري جلؿعقة شخاء فشاهؿ معـا بدظؽؿ دشاريعـا افدَّ

 افعريب, ؾرع مديـة كك, افؼاهرة, مجفقرية مك افعربقة

 دزيد مـ افتَّقاصؾ:

  صػحة اجلؿعقة ظذ افػقًٌقكwww.facebook.com/sa5aaa  

  00201005654207ادُؼف افعام جلؿعقة شخاء, حمؿد صاهغ 

  كة تؼرير   http://tqrir.wordpress.comتابع ادزيد مـ أظامفـا ظذ ُمدوَّ

 احلؿد هلل افذي بـعؿتف تتّؿ افصاحلات

http://www.facebook.com/sa5aaa
http://tqrir.wordpress.com/

