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  ١ٌٗ ؟ِٚب آٌذ ئ خٌمضاؿا 

ٍُِىَٕب َِ  ًَ لُضَُّٚؽ ئِْؿَغائ١ِ َٚ َب  َجُّٕٕ ِِ ةَّ  َّْ اٌغَّ  98:81ِؼ ألَ

 نتباهنا وٌجذب إ٠جت أْ مر األٚ٘ظا  . حد الربلن ٌرى أثضْٚ لضاؿخ  أٔٗ أٌضا  ، ٠ٚمٛي ٌٕب  كالواحد القدوساٌىزبة اٌّمضؽ ػٓ هللا   ٌتحدث

ضرورٌة  التى نكرز ونعظ بها فى هذه األٌام وذلك ألن القداسة( ةالوعظٌ) كثر الموضوعات القداسة من أ كونن توٌجب أ. ٘زّبِٕبئ

 .ن ٌعرفهاأٌجب على الجمٌع لذا صول للسماء، وحتمٌة لكل من ٌبغى الو

 ١خّٔطٚ اٌؼِٓ ،  ؼ١ٍٗىػف ِغأٔٙب أمضاؿخ اٌ ٍٍمٛا ػٍٝ أوقد .  خشط١ٌٍ وغا١٘زُٙاٌمضاؿخ أوثغ ِٓ ثىً األؿف فىغ اٌؼض٠ض ِٓ اٌّإ١ِٕٓ ه ٌكر

ػٍٝ ِجٕٝ  ِىزٛثخلضاؿخ  وٍّخ ػٕضِب ٠غْٚ" ٍاللب  ٌٓ أصسً ٕ٘ب ئ" ٠ٚىْٛ ٌـبْ دبٌُٙ .  رـبَٚاٌجبِضح اٌزٝ ال أؿٍٛة ٌٍذ١بحد١بح ، ٚ

 رتكبتإ. ومتعتهم دُِٙغدغ٠زُٙ ٚـٍجُٙ  ب أْ رِٓ كأٔٙ ئب  ، ٚك١ ُِ٘ٓ كأٔٙب أْ رذض ئب  ك٠١ؼزجغٚٔٙب اٌمضاؿخ ٚ ُٟٔٙ ٠ٕظغْٚ ئٌئ. اٌى١ٕـخ

 ـج١ً اٌّفزٛحب ا١ٌٙؼطؿ١٘ٛ اٌلٟء اٌظٞ اٌٛد١ض أْ ٘ظا اٌزم١١ض  ضعنر، صْٚ أْ (ال رأوال ِٕٙب) هللا ل١ض ػ١ٍٙبًٚغ  ِباٌشطأ ػٕضدٛاء ٔفؾ 

  .٘ٝ ثبة إٌؼُ اٌّفزٛح فٝ ٍِىٛد هللا ػبصح  " ال"فٝ دم١مخ األِغ وٍّخ  .ٌىً ثغوبد هللا اٌّؼضح ٌٙب

اٌظ٠ٓ  ْٚ فٝرفىغ ِبػٕض ىُٔبط٘أرزجبصع ئٌٝ  اٌزٝ  اٌـٍج١بدوبٔذ ِّٙب  ٚ، "كؼت اٌمضاؿخ"ـٍجٟ ٌض٠ىُ ِٓ اٌ ٔطجبعإل، ِّٙب وبْ ابئٝ دجأ

ْٓ ٠ََغٜ ٌْمََضاَؿخَ اٌَّزِٟ ا" هللا رؼٍٓ وٍّخ طئ. دض اٌغةٓ ٠غٜ أدم١مخ أٔٗ ثضْٚ لضاؿخ ٌ ٍاللب  ٠ٍغٝ ئال ْ طٌه فا ، ىُ ثبٌمضاؿخ٠ؼ١لْٛ دٌٛ ثُِضَِٚٔٙب ٌَ

ةَّ   (.91:91)ػت  "أََدٌض اٌغَّ

 هللا قداسةرزطٍت . لضٚؽهللا  ْأل لض٠ـ١ٓ ى٠ْٔٛجت أْ : ػغف هللا ئٌٝ األثض ثـ١َ اٌّـ١خ  ٌٍّٕٚه ِؼٗ  فٝ ِغ ٌٕىْٛ  المطلوب المؤهل

ُكوُنوا »:كلمة هللا قولوال تحفظات فى هذا الشأن إذ تئناءات ستأي إ ولٌس هناك، و لكنأو إن أ ذال ٌوجد إ.  .قداستنأىبع٘ب اٌزٝ ال ٠ّىٓ ئ

ٌِسٌَن ألَنًِّ أََنا قُدُّوس    9::9ث9َ «قِدِّ

، ٚاٌذت ، ٚاٌغدّخ ،  ٚاٌجٛص،  والح، ٚاٌ ٔبحٍٛي األٚاٌٛجٛص ٚ، ، ٚاٌمضعح خاٌّؼغف ُكلً: ج١ّغ هفبد هللا  ٚالغ األِغسظٔب فٝ ٚئطا أ

ِّ ِٚغ طٌه فمض أٌ .  ٘ٝ اٌوفخ اٌغئ١ـ١خ ٚاٌجبعػح ض أْ اٌمضاؿخٔج، ٚاٌؼضي ، ِٚب ئٌٝ طٌه  ٘ظٖ اٌـّخ األوثغ ثغٚػا  فٝ اٌٛػظ ٚاٌىغاػح  ٍذ ٘

و١ٕـخ هللا  زٙباٌزٝ جَٕ  األًغاع إٌبجّخثض٠خ ػٓ ٚؿزىلف األ. ئػاٌزٙب رّبِب   رُ  ئٌٝ أؿفً أٚ ذ اٌمضاؿخ٘جط ِب ، ٚوث١غا  فٟ اٌىزبة اٌّمضؽ 

 .اٌغٚدٟ ٌٍؼٔب ِغ ٚجٛص ػالِبد  سالل١خ ،ٍخ، ال إِٔذو١ٕـٗ   ًٌّٛٛع اٌمضاؿخ ئٌٟ أصٜ ئّ٘بي اٌٛػظ طئ. ّ٘بي فٝ اٌمضاؿخٔز١جٗ طٌه اإل

ألٌٚئه  ذاٌـّبء ١ٌـػٍّب  ثأْ  . من هللا، ٌٚىٕٙب ( اٌظ٘ٓ)  تك الخاصِٓ اٌال٘ٛد  ب  ١ؿبؿٚأ د٠ٛ١ب   جؼءا   فٝ اٌٛالغ مضاؿخ اٌىْٛ رلض ال 

دم١مخ  رمبثٍٕب ِغ  ٕٔب ال ُٔذـتأ اٌىزبة اٌّمضؽ٠ؼٍٓ . فكار هللاأاٌـّبء ٌٙإالء ِٓ ٠زجْٕٛ  ، ٌٚىٓ فكارأٗ فٝ طُٕ٘ٙ ِٓ اٌظ٠ٓ ٠زجْٕٛ ِب ٠ؼزمضٚٔ

 .دٌغح هللا ٚ٘ٛ اٌمضاؿخ ٕب ػٕضِب ٔمزغة ئٌٟػ١ٍ ِفغٚى ِطٍت أساللٟٕ٘بن  ..هللا ئْ ٌُ ٔزمبثً ِؼٗ فٝ لضاؿزٗ

صػٕب ٔغٜ و١ف أْ هللا . ٔـبْاإلسٍك هللا فىغ هللا ػٕضِب اٌزٟ رثجذ أْ اٌمضاؿخ ٟ٘ فٟ ١ٍٍؼخ  ًِ فٝ ثؼي إٌوٛم اٌىزبث١خٔزأ ْ صػٕبٚا٢

 . زجبعػح ػٍٝ ِغ اٌزبع٠اٌلشو١بد اٌ ٌٍؼض٠ض ِٓ٘ظا ولف 
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ْٓ . الَ رَْمزَِغْة ئٌَِٝ ََُٕ٘ٙب»: فٟ اٌؼ١ٍمخ اٌّذزغلخ  إٌجٟ  ٌّٛؿٝلبي هللا ِِ مَضََّؿخٌ اْسٍَْغ ِدَظاَءَن  ُِ ِٗ أَْعٌى  الٌِف َػ١ٍَْ َٚ َْٔذ  َغ اٌَِّظٞ أَ ًِ ْٛ َّ ٌْ َّْ ا  " ِعْج١ٍََْه ألَ

ٌُ ؼاللزه ِغ هللا ف ،ىٓرٌُ  ْئ  دظاءن؟  سٍؼذ أٔذ أ٠ٌب  ً٘  . هللاِٚٛؿٝ ث١ٓ رٍه اٌؼاللخ  دثضأ ٕٚ٘ب ، فأسظ ِٛؿٝ ٠شٍغ دظاءٖ  3:5سغ

 . ضرجضأ ثؼ
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 ١٠ٚٓاٌال ػوغ ٕ٘ب ثضا٠بد ٌضا  أ.  .هللا ل١بصحٚادض رذذ  كؼت ٌٟئؿغائ١ً ئؿجبٍ ب  ِٓ أؿجط ثٕٟ ػلغٌإلرٛد١ض  فغ اٌشغٚج ٔغٜؿفٟ 

  ا٢ْ ػٕضِب ػ١ٓ  .أِبِٗ د١بح ِمضؿخوبٔٛا ٠ؼ١لْٛ  ثّمزٌب٘ب  اٌزٟ دىبَ إٌبِٛؽ ٚاألٕ٘ب أػطٝ هللا ئؿغائ١ً ٜ، ِٛ ػّبي اٌىٕٙٛد اٌّٛؿَ ٚأ

َِ  ،خوٕٙعئ١ؾ أٚي  سزبعٚئ هللا ًَ رُ ْ أ ٚهٝهللا ٚأ غأ ٟ  »غ هف١ذخ ِٓ ط٘ت ػٍٝ جج١ٕٗ ٛ ْٓ َطٍَ٘ت َٔمِ ِِ رَْوَُٕغ َهف١َِذخ   ْٕمُُق َػ١ٍََْٙب َْٔمَق . َٚ رَ َٚ

 ٍُ ب  »َسبرِ   18::5سغ .«قُْدٌس لِلرَّ
ب  » إختار هللا صفة  سزبع هللا ئ، ٌز اٌغدّٗ ، اٌوالح  ئاٌذت ، اٌـالَ ، : ج١ّغ هفبرٗ  عئ١ؾ اٌىٕٙخ صْٚ جج١ٌٓزىْٛ ػٍٝ  !!«قُْدٌس لِلرَّ



 

ٚ ٠زذضس ثوٛد ُوزت ثٕمق ثبعػ وج١غ ٚوأْ هللا ٠و١خ أدغف ِٓ دغٚف ٘ظٖ اٌؼجبعح وً  الدظ أْ . ٌظٌه ِضٌٛي فبئك ُِٚٙٚ .خاٌمضاؿ

 ثال ٚهجخ ِٓ اٌٛاًخ أِٓ ٕ٘ب ٚ .  ٔـبْ ثبهللٚأُ٘ أِغ فٝ ػاللخ اإل أػؼ أٚ ٠فٛرٗأٞ كشن  أْ ٠فمضهللا  ٕ٘ب ال ٠غ٠ض. جٙٛع ػبٌٝ جضا  

سلٛع ِمضؽ فٟ  اٌذظاءٚثؼجبعح أسغٜ ، ٠ٕجغٟ ػٍٝ اٌج١ّغ سٍغ  .ِمضؿخػٍٝ أعى  ئالهللا ِغ  مبثًزكه أْ اإلٔـبْ ال ٠ـزط١غ أْ ٠ أصٔٝ

 .هلل
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ٚاًخ أْ األهذبح . وً ٚادض ِٕب ثً فٝ اٌٛالغ ٠شبٍت ج١ّغ األٔج١بء ، هللا ٚوالِٗ اٌّٛجٗ ألكؼ١بء إٌجٟ، ٠شبٍت هللا ثجٛ٘غٖ فٟ ِؼبٌجخ

فِٟ َؿَِٕخ  :ٕ٘ب ءكؼ١بفٝ ٚلذ ؿبثك ٚ ٘ب ٘ٛ ئسزجبع أ جض٠ضا  ٌىٕٗ رٕل١َ ٌّب لض ؿجك هللا ِٕٚذٗ ٌغئ١ؾ اٌىٕٙخ كؼ١بء ١ٌؾ أِغا  اٌـبصؽ ِٓ أ

ٟ  َػبيٍ  ١َِّض َجبٌِـب  َػٍَٝ ُوْغِؿ َـّ ٍِِه َعأ٠َُْذ اٌ َّ ٌْ ٠َّب ا فَبِح ُػؼِّ َٚ  ًَ ١ٌََْْٙى ََلُ ا ّْ أَْط٠َبٌُُٗ رَ َٚ ْغرَفٍِغ  ُِ اِدٍض ِؿزَّخُ أَْجَِٕذخٍ . َٚ َٚ  ًِّ لَُٗ ٌُِى ْٛ َْ فَ الِفُٛ َٚ  ُُ َـَّغاف١ِ ِٓ ٠َُغطِّٟ . اٌ ثِبْث١َْٕ

ِٓ ٠َِط١غُ  ثَبْث١َْٕ َٚ  ِٗ ِٓ ٠َُغطِّٟ ِعْج١ٍَْ ثِبْث١َْٕ َٚ ْجَُٙٗ  ََ٘ظا َٔبَصٜ َطانَ . َٚ ٌٚؽ لُضٌُّٚؽ لُضُّٚؽٌ »: َٚ ٌُْجُٕٛصِ  لُضُّ ًِّ األَْعىِ . َعةُّ ا ُء ُو ًْ ِِ ْجُضُٖ  ْد أََؿبَؿبُد . «َِ ْ٘زَؼَّ فَب

ٌْج١َُْذ ُصَسبٔب   زَََلَ ا ِْ ا َٚ بِعرِ  دِ اٌوَّ ْٛ ْٓ َه ِِ ٌَْؼزَتِ  ٍْذُ . ا ًٌ ٌِٟ»: فَمُ ٠ْ َٓ َكْؼتٍ َِٔجؾِ ! َٚ ٌٓ ث١َْ أََٔب َؿبِو َٚ  ِٓ فَز١َْ ٌْ َِٔجُؾ اٌلَّ ب ـَ ْٔ ِٓ  ئِِّٟٔ ٍََْ٘ىُذ ألَِّٟٔ ئِ فَز١َْ اٌلَّ

ٌُْجُٕٛصِ  ٍَِه َعةَّ ا َّ ٌْ َّٟ لَْض َعأَرَب ا َّْ َػ١َْٕ   3-::9اف  .«ألَ

ًٌ ٌِٟ " لزغاة ثبٌوغارػ١ٍٕب اإل ِٓ ٔىْٛ ٔذٓ؟ ٓ ٕظغ ػ، ثغي اٌ لضاؿزٗ ئال ػٍٝ أعى أرٟ ئٌٝ هللأِغح أسغٜ إٔٔب ال ٔـزط١غ أْ  ٠ْ ال ! َٚ

ٕ٘ب ٔـّغ هللا ٠مٛي  ٠طٍت هللا اٌمضاؿخ ٚػٕضِب ٔىْٛ فٝ ٘ظٖ اٌذبٌخ،. ئٌٟ اٌّمٙٝ أٚ إٌبصٜ وّب ٔمزغة ب  ١ػغًلزغاة ٌّذٌغ هللا ٔـزط١غ اإل

ًْ ٌََِٙظا اٌلَّْؼتِ " ٌٕب  لُ َٚ  1ػضص"  اْطَْ٘ت 

 تن هللا المتجسدإ. 1

 .باٌىب٘ٓ ، ٚإٌجٟ ، ٚاٌٍّه اٌّـ١فٙٛ بن هللا كل الوظائف لنا فى إ     

ٞ هالح فؼبٌخ أل اٌغاؿز األؿبؽاٌمو١غح   اٌوالح ِٓ اٌو١غخ ٘ظٖتشكل  و "اٌوالح اٌغثب١ٔخ" اٌججً لضَ ٌٕب اٌغة ٠ـٛع فٝ ػظزٗ ػٍٝ 

ئْ  ِٓ هللا ـّغ هٍٛارٕبلض ال رٌ  ئط  !٠جمٝ ِمضؿب  ؿُ هللا ئْ أأى  " ؿّه ئ١ٌزمضؽ " بٔٙئ؟  ُ٘ ٕ٘بٚاأل األٌٚٝ ٝ اٌطٍجخِب ٘ .  و١ٍٙب٠ّٔىٓ أْ 

أْ هللا ٌه  ٕ٘بن ِب ٠ٌّٓ ، ١ٌؾ  أسغ مضاؿخ أوثغ ِٓ أٞ كٟءاٌ لزٟٙئطا وٕذ ال ر، ١ٌٙباٌزٝ ٔزٛق ئ ِٚجبصئٕب٠ٌٛٚبرٕب ٌُ رىٓ اٌمضاؿخ ِٓ أ

ال أرغوه ٚال :" ؿزـّغ هللا ٠ؼٍٓ ٌه ثبٌمٛي ،ِٓ ه١ُّ ػٙض ػاللزه ِغ هللامضاؿخ اٌ ذٌٚىٓ ئطا وبٔ،  دز١بجبره ا١ِٛ١ٌخئ٠ّٕذه ؿٛف 

 "ٍّ٘هأ
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ةَّ ا"ػٍٓ اٌغؿٛي ثٌٛؾ أ ْٓ ٠ََغٜ أََدٌض اٌغَّ  (.91:91)ػت  "ٌْمََضاَؿخَ اٌَّزِٟ ثُِضَِٚٔٙب ٌَ

ػٓ  ا  ْ ٠مضَ ٌٍٛاػظ رمغ٠غثأْ ٠مغأ اٌىزبة اٌّمضؽ ٚأ( ٌُ ٠مغأ اٌىزبة اٌّمضؽ ئٍاللب  )ِٓ ِذبِٝ غ١غ ِإِٓ  ٔج١ٍؼٍٍٜت ٠ِٛب  ِب ٚاػظ ئ

ٌْمََضاَؿخَ ا" أْ ٌت ٚجٛ٘غ اٌىزبة اٌّمضؽ ٘ٛ ؿبث١غخ أػٍٓ ٘ظا اٌّذبِٝ ثؼض ِغٚع ثٌؼأ .ْ ٠ىْٛ ٌت ٚجٛ٘غ اٌىزبة اٌّمضؽِب لض ٠ظٓ أ

ةَّ  ْٓ ٠ََغٜ أََدٌض اٌغَّ   "اٌَّزِٟ ثُِضَِٚٔٙب ٌَ

 تن هللا الغالة والمنتصرإ. :

ُ فمَ رغ١ّٔخ رغٔ دٛي اٌؼغفٌّشٍٛلبد اٌذ١خ فب. ػٍٝ ج١ّغ هفبرٗ اٌّج١ضح حاٌّـ١خ  لضاؿخ هللا ثبعػخ عؤ٠ ؿفغ اٌغؤ٠ب ٔجض فٝ فٟ     

َٚ »: ٚد١ضح ٚ٘ٝ  َْ ٍء، اٌَِّظٞ َوب ْٟ ًِّ َك ٌَُٗ اٌْمَبِصُع َػٍَٝ ُو ةُّ اإْلِ ٌٚؽ، اٌغَّ ٌٚؽ لُضُّ ٌٚؽ لُضُّ َٚ الُضُّ  ُٓ ٠ٚزجبٚثْٛ ِغ  ل١ٛراٌغص ٠ٚ 8:1عؤ«ٌَِّظٞ ٠َأْرِٟاٌَْىبئِ

ْْ رَ "ػالْ ثبٌمٛي ٘ظا اإل ةُّ أَ َب اٌغَّ زَِذكٌّ أ٠َُّٙ ـْ ُِ َْٔذ  َٚ أَ ْجَض  َّ ٌْ َٚ اأُْسَظ ا خَ  َِ ُسٍِمَذْ اٌَْىَغا َٚ َٟ ثِاَِعاَصرَِه َوبئَِٕخٌ  ِ٘ َٚ ًَّ األَْك١َبِء،  َْٔذ َسٍَْمَذ ُو ََّه أَ  "ٌْمُْضَعحَ، ألَٔ

  99:1عؤ

ٔـّغ ُ ػٕضِب س١غ ِٓ ٘ظا اٌىزبة اٌىغ٠ٕب اٌّمضؽ ٘ٛ اٌٌغٚعح اٌّطٍمخ اٌٍّذخ ٌٍمضاؿخ ٚٔجض طٌه فٝ األهذبح األػالْ إٌٙبئٝ ٌىزبثئْ اإل

ُْ ثَْؼضُ : "  ٘ظٖ اٌىٍّبد ث١ّٕب  ٠ىْٛ اإلٔـبْ ػٍٝ دبفخ األثض٠خ ١ٍَْْظٍِ ُْ فَ ْٓ ٠َْظٍِ ْؾ ثَْؼضُ . َِ ١ٍَْزََٕجَّ َٛ َِٔجٌؾ فَ ُ٘ ْٓ َِ ْع ثَْؼضُ . َٚ ١ٍَْزَجَغَّ َٛ ثَبعٌّ فَ ُ٘ ْٓ َِ َٚ . َٛ ُ٘ ْٓ َِ َٚ

١ٍَْزَمَضَّْؽ ثَْؼضُ  ٌؽ فَ مَضَّ   99:11عؤ " ُِ
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