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بؤضي يادي مةولود دةكةين؟
ملاذا حنتفن باملٕلد الٍبٕٙ؟
خواي طةوسة يةقوسئاْي ثريؤص دةفةسَويَت( :قُنِ بٔفَضِنِ المَّْٔ َٔبٔسَحِىَتْٔٔ فَبٔرَلٔكَ فَ ِمَٗ ِفسَحُٕا َُِٕ خَِٗسْ ؤىَّا َٖجِىَعَُُٕ) يوْع.85 :
َي خوا عيًُةء سةمحةتي خواؾ ثيَغةَبةسة.
َيَتَ :ةبةطت ية فةصي
ئينبء عةباغ دةي
َيَو
َاْة نؤَةي
يةدايهبووْي ثيَغةَبةس (دسودي خواي يةطةس بيَت) يادةوةسيء بؤْةيةني تايبةمتةْذو طةوسةية ،طاي
َويَظتء ثةياّء واْةي طشْطُإ ديَٓيَتةوة ياد ،يةبةس فةصيًةتء ثيَطةء ضانةء خةخمؤسيء ٖةَوو
يادطاسيء ٖةي
ئةو بةٖا ئيُاْيء ئيٓظاْياْةي ثيَغةَبةس ثيَؼهةػي نشدٖ ،ةطت بةخؤػيء خؤػةويظتيةني صؤس دةنةئء
ثاداػيت ضانةي ئةوَإ ثىَ ْادسيَتةوة ،بؤية وةى ثابةْذيةى بةفةسَاْي خواو صةسوسةتي ثيَويظتيُإ بة
َةناْي بةطةسَاْةوة يةاليةني تش يادي دةنةيٓةوة.
ثيَغةَبةسو ثةياَةنةي يةاليةىء ،فةصي
ْيعُةتي ْاسدْي ئةو خؤػةويظتة ئةوةْذة طةوسةو ْاواصةية بؤ َشؤظايةتي ،تا ئةو ئاطتةي خوا وةى َٓةتء
ْيعُةتيؽ يةٖةَإ نات باطي دةناء دةفةسَوىَ( :لَقَدِ وَََّ المَُّْ عَمَ ٜالِىُؤِؤٍٔنيَ إِذِ بَعَحَ فِّٔٗيِ زَسُٕلّا ؤَِ أٌَِفُشِّٔيِ َٖتِمُٕ عَمَِِّٗيِ
آََٖاتْٔٔ َُٖٔزَكِِّّٗيِ َُٖٔعَمِّىُُّيُ ا ِلكٔتَابَ َٔا ِلحٔكِىََٔ َٛإُِِ كَإٌُا ؤَِ قَبِنُ لَفٔ٘ ضَمَاهٍ وُبٔني) آل عمران .461 :يإ دةفةسَوىَ َُِٕ( :الَّرٔ ٙبَعَحَ
فٔ٘ الِأُوِِّّٗنيَ زَسُٕلّا ؤٍُِّيِ َٖتِمُٕ عَمَِِّٗيِ آََٖاتْٔٔ َُٖٔزَكِِّّٗيِ َُٖٔعَمِّىُُّيُ ا ِلكٔتَابَ َٔا ِلحٔكِىََٔ َٛإُِِ كَإٌُا ؤَِ قَبِنُ لَفٔ٘ ضَمَاهٍ وُبٔنيٍ)اجلمعة.2:
ئةّ يادة بؤية دةنةيٓةوة ضوْهة خودي ثيَغةَبةس (دسودي خواي يةطةس بيَت) باطي نشدووةو ْاوي ٖيَٓاوة ،وةى
دةفةسَويَت( :عََِ أَبٔ٘ قَتَادَ- َٚزض٘ اهلل عٍْ– قَاهَ :سُئٔنَ زَسُٕهُ اهللٔ -صم ٜاهلل عمْٗ ٔسمي -عََِ صًَِِٕ ًَِِٖٕ الٔاثٍََِِِٗ؟ قَاهَ" :ذَاكَ
ًَِْٖٕ ُٔلٔدِتُ فْٔٗٔ ًََِْٕٖٔ ،بُعٔجِتُ  -أَِٔ أٌُِزِهَ عَمََّ٘ فْٔٗٔ) رواه مسلم.

ٖاتٔء يةدايهبووْي ثيَغةَبةس(د.خ) بةو تايبةمتةْذيء ثةياَة ئامساْيةْ ،يؼاْةي ئةو ثةسِي بايةخذاْي خواي
َاو بيَتةوة.
طةوسةية بةَشؤظايةتيء جيٗإ ،بؤ ئةوةي بةٖا جواْةناْي ئيظالّء ئيٓظاْيةت يةصةوي بً
َُإ ػاْاصي ثيَوة دةنةئء تاجي طةسو ْوسي ضاو و ئاساَي دٍَء دةسووْة،
بؤية يادي دةنةئ ضوْهة وةى َوطً
ضوْهة ئيُإ بةبيَ ئةو ئيُاْيَهي ْوقظاْةو الي خودا وةسطرياو ْية ،وةى ية فةسَودة ٖاتووة( :لَا ُٖؤِؤَُ أَحَدُكُيِ حَتَّٜ
أَكَُُٕ أَحَبَّ إِلَِْٗٔ ؤَِ َٔلَدٔٓٔ ََٔٔالٔدٔٓٔ َٔالٍَّاسِ أَجِىَعٔنيَ) رواه البخاري.
َاي صؤسداسي سَِاو ،ئاطشي ئاطشثةسطتإ نورايةوةو
يادي دةنةئ ضوْهة بة يةدايهبووْي ئةو خؤػةويظتة قةي
َُإ ٖاتة يةسصئء ،بووة سِؤري يةدايهبووْي َايف َشؤظ و دادطةسيء يةنظاْيء سِةمحةتء ٖيذايةت بؤ
نوسطي صاي
جيٗإ (َٔوَا أَزِسَ ِمٍَاكَ إِلَّا زَحِىَ ّٛلٔمِعَالَىٔنيَ) األنبياء .401 :وة دةفةسَويَت( :قَدِ جَاءَكُيِ ؤََ المَّْٔ ٌُٕزْ َٔكٔتَابْ وُبٔنيْ) املائذة:
ْ .48ووسةنة ثيَغةَبةسو فةسَودة ػريْةناْيةتي ،نيتابةنةؾ قوسئاْة.
يةدايهبووْي ثيَغةَبةس (دسودي خواي يةطةس بيَت) بةو ٖةَوو طةوسةيية ،بةو ٖةَوو ثةياّء ضةَهة جواْةْ ،ةى
َهو طةسدمي طةوسة صاْاو فةيًةطوفاْي دوْياي
َُاْاْي ػهؤَةْذ نشدووة ،بةي
تةْٗا جيٗاْي ئيظالَيء َوطً
بةدواي خؤيذا سانيَؼاوة ،ئةوةتا نةطاْي وةى (غاْذيء غوطتافء ناسييٌء الَاستنيء وٍ ديوساْتء جؤسج ويًضو
َايهٌ ٖاسدو ٖشقٌء تويظتويء بشْادػؤ) بة طةسطاَيةوة ْاوى ديَٓٔء دإ بةو ساطتةية دةْيَٓٔ نة دوْيا

ثيَويظتى بة نةطيَهى طةوسةو ثيَؼةْطي وةى (حمُذ)ة ،تةْاْةت َايهٌ ٖاست ية تويَزيٓةوةيةني تايبةت بة طةد
نةطة يةنةّء ناسيطةسةناْي َيَزووي َشؤظايةتى بؤي دةسنةوت ،نة (حمُذ) يةنةَني نةطة ية دوْياو طةوسةتشئ
ناسيطةسي ْاوةتةوةء ئيَظتاؾ بؤ ضاسةطةسي طشفتةناْي ريإ دوْيا ثيَويظتى بة (حمُذ)ة!.
يةدايهبووْي ثيَغةَبةس (دسودى خواي يةطةس بيَت) واتة تاصةبووْةوةي ريإ ،داسِػتٓةوةى َشؤظايةتي،
صيٓذوبووْةوةى ويزدإ ،بةسثا بووْي عةدايةتء يةنظاْي ،طيَشِاْةوةي نةسِاَةتي ئيٓظإ ،تةصنيةي ْةفع ،الداْي
َةنشدْي دسوطت يةطةٍَ يةنرتو،
ْةسيتة خشاثء ناسة ْةػياوةنإٖ ،يَٓاْةوةي بةٖاو سةوػتة بةسصةنإَ ،اَةي
يةبةساَبةس غةيشة دئء تةْاْةت ئارةٍَء ريٓطةداْ ،ةٖيَؼتٓى طتةّء ْادادىء باصسطاْي نشدٕ بة َشؤظ،
وػههشدْي ٖضسي توْذسِةويء ػةسِو ْةٖاَةتيء داطريناسيء قؤسخهاسي يةنايةناْي رياْذا.
بؤية ئةّ يادة ثشِ ػهؤية ئةوةَإ ىلَ دةخواصيَت:
يةنةّ :ػوئَ ئةو ثيَغةَبةسة بهةوئ يةتةواوي رياْذاو ،دوْياَإ بشِاصيَٓيٓةوة بةو ثةياَةي نة ٖيَٓاويةتي ،خواي
طةوسة دةفةسَوىَ( :قُنِ إُِِ كٍُِتُيِ تُحٔبَُُّٕ المََّْ فَاتَّبٔعٌُٕٔ٘ ُٖحِبٔبِكُيُ المَُّْ ََٖٔغِفٔسِ لَكُيِ ذٌُُٕبَكُيِ) آل عمران.13 :
دووةّ :بةطةوسة ْاطنيء بةطةوسة صاْيين فةسَودةناْيء طوْٓةتيء ئةء ػتاْةي قةدةغةيهشدوةْ ،ةيٗيَٓيٓة
ئاطيت نةطي تشو ئةو ِسيَضو َةقاّء طةوسةيية بؤ نةطي تش بشِياس ْةدةئ ،خواي طةوسة دةفةسَويَ( :فَالَّرََٖٔ آَوٍَُٕا بْٔٔ
َٔعَزَّزُُٔٓ ٌََٔصَسُُٔٓ َٔاتَّبَعُٕا الٍُّٕزَ الَّرٔ ٙأٌُِزِهَ وَعَُْ أُٔلَئٔكَ ُِيُ الِىُفِمٔحَُُٕ)األعراف .481 :وةى ضؤٕ طةحابة بة طةوسةيإ صاْيوة
ئيَُةؾ وابنيٖ ،ةس بؤية َوػشيهةنإ دةيإ ووت" :وازٲٖت ٲصحاب ومك ٖعظىُٕ ومكّي كتعظٗي ٲصحاب حمىد حمىدا".
طيَيةّ :ثيَغةَبةس بهةيٓة َاَؤطتاو ثيَؼةْطُإ يةتةواوي بواسةناْي رياْذا ،ضوْهة بةسصتشئ منوْةي ثيَؼةْطيء
طةسفشاصي يةودا دةطتذةنةويَت ،وةى خواي طةوسة دةفةسَويَ( :لَقَدِ كَاَُ لَكُيِ فٔ٘ زَسُٕهِ المَّْٔ أُسَِٕ ْٚحَشٍََ ْٛلٔىََِ كَاَُ َٖسِجُٕ
المََّْ َٔالًََِِٕٗ الِآَخٔسَ َٔذَكَسَ المََّْ كَجٔريّا)األحزابٖ .24:ةسوةٖا ثيَغةَبةس (دسودي خواي يةطةس بيَت) خؤيؼي دةفةسَويَ:
(أََُّّٖا الٍَّاسُ إٌَِّىَا أٌََا زَحِىَ ْٛوُِّدَا .)ْٚجواْرتئء بيَ ٖةَيةتشئء ػايظتةتشئ نةطيَو نة ضاوي ييَ بهةئء ،بةِسيَطاي
ٖةَيةدا ْةَإ باتء ناَةساْي ٖةسدوو دْياَإ دةطت بهةويَت ،تةْٗاو تةْٗا ثيَغةَبةسي خواية (د.خ).
َهو دةبىَ بة ْويَهشدْةوةي ثةميإء دةسبشِيين
نةواتة ْانشىَ تةْٗا بةدسوػِء سوونةػي ئةو يادة بهةيٓةوة ،بةي
َاواتذإء طشتٓةبةسي
خؤػةويظيتء جيَبةجىَ نشدْي طوْٓةتء ثةيشِةونشدْي فةسَايؼتةناْىء صؤس طةي
َةنامنإ خاوئَ
َهي ثيَخؤؾ بيَت نة ضانةو خيَشي تيَذاية ،دي
سيَباصةنةي ئةو يادة بة طةوسة بطشئ ،ئةوةَإ بؤ خةي
نةيٓةوة ية سمء نيٓةو حةطادةتء دورَٓهاسيء يةنرت ْةويظنت ،وة ئيكتيذا بةطريةي ثاىء سةوػيت بةسصي
ثيَغةَبةسَإ بهةئ.
َاْة بةنشدةوةو ثابةْذي ْواْذٕ يةطةٍَ ٖاتٓةوةي َاْطي َةويوود بطةِسيَيٓةوة طةس سيَباصو سةوػتة
دةي ئةطةس طاي
َطوتٔء دسوػِء
بةسصةناْي ثيَغةَبةس (د.خ) ئةوة دوْيا بة ػيَواصيَهي تش دةطؤِسيَت ،ئيَُة ثيَويظتيُإ بة ثياٖةي
َهو ثيَويظتيُإ بةوةية ٖةس نةغ يةئاطتء ثيَطةي خؤي طؤسِاْهاسي بهات ،بؤ ئةوةي
قظةي بامء بشيل ْية ،بةي
ئيٓظاْيةتء ويزدإء ضةَهة ئيُاْيةنإ بطيَشِيٓةوة ْيَو ريامنإ ،ضوْهة ئيَظتا جيٗإء بطشة ئيَُةَاْإ وةى
َُإ ثيَويظتُإ بة ثيَغةَبةسة (د.خ) بؤ رياْيَهي طةسفشاو بةختةوةس يةدوْياء وةدةطتٗيَٓاْي ػةفاعةت ية
َوطً
قياَةتذا.
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