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 مبعوث القرون األوىل

 الكاتب : حممود احلالق

 بسم هللا الرمحن الرحيم 

إهنا قرية بسيطة يف   !ال أعجب من هذا الرجل الذي ولد يف هذه القرية ! ذاهتا، لقد ولد أبوه يف هذه القرية 
. !نظر املتقدمني ولكن  سيكون منها رجل اترخيي أبديٌّ

رجاالهتا وعلماً من أعالمها بسيطاً طيباً معلماً صابراً والؤه  ولد هذا األب وكان عاملاً من علمائها ورجالً من 
 لدينه صاحلاً مظنَّة والية. 

.  ... تزوج هذا الرجل من تلك وأجنبا أوالداً مل يعيشوا.. كانت امرأة صاحلة طيبة بسيطة،  يف تلك القرية
 .عاش منهم ولد واحد !ولكن

كتب لولده دستوراً يف    !قل إىل جوار خالقه ولكن. مرض األب وكاد أن ينت..عاش ولد واحد !سبحان هللا 
 .. وكان مما أوصاه فيه  .. حياته وبياانً لعيشه يوصيه فيه

   ! . وحقاً لقد كان غريباً وبقي غربياً وكم حقق تلك الوصية! ( اي بين كن  غريباً ) 

   . وتتتابع األايم وُيشفى األب وتتوىف األم بعد اهلجرة إىل بلد طاهر آخر

   !ولكنَّ الغريب يف اخلطب أنك ترى يف هذه احلياِة حياَة العظماء منذ الطفولة

. تلمح فيها حياة  ..منذ البداايت ، علٌم وتقوى، حياة بسيطة ، ترى فيها بيتاً صغرياً أابً زاهداً عاملاً عظيماً 
 ! إهنا وراثة األنبياء  ؟وأيُّ وراثة !الوراثة

فيه  . بلد الطيب والتقوى والصالح والربكة واخلري والعلم؛..بلد آخر وكان فيما كان بعد النقلة العظمى إىل
   .أمر هذا الدين كله! ولكم أحب صاحبنا هذه البلدة حباً مجاً 

 (  1)  .ولسنا يف صدد تفصيل حياة األب ففي حياته كتاب كامل خبط صاحبنا 

 ( 2) عصره!. من سادة زمانه وفريدي ..ورحم هللا األب الصاحل املصلح
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. فالتقارب ال يقتضي  .. مع فوارق . نشأ فىًت كأنه يقارب سرية حبيبه..ويف بيت الزهد والعلم واحلب
 التطابق.

 ( 3)  .ملعلم تشهد له البالد ابخلري . أخذه أبوه ووهبه..ومع احلياة املتسارعة

. فقد تعلم وانتقل موفداً إىل واحدة من أعظم ..جيربواستمرَّ يف احلياة وبدأت قواهر القدر تقتضي ما 
 مدارس الدين يف هذا التاريخ اإلسالمي. 

 . .. إماماً .. ذاته سيكون يوماً  ... عاملاً ..وبعدها عاد كما خرج

 . م فيها من تشابه مع رسول هللاك  ،تزوج من امرأة تكربه مخس عشر سنة

   .ومتر األايم وله أوالد وبنت إىل ما شاء هللا 

حياة الزهد والعفة حياة الصرب   !. حياة العلم والتقوى... حياة اهلجرة..إنه رجل عاش حياة البساطة
 .والصدق والغربة

   .قل زمان أيب حنيفة ولكنه مبعوث القرون األوىل إىل زمانناو أ ابن زمان رسول هللاهو 

 . رمحه هللا. ..صاحلاً مصلحاً جمدداً معلماً 

  (قل التصوف إن شئت) .  ... يتعلم الصالح والتقوى.. حياته فكان تعلمه يف بيت والدهوأما أوىل مراحل 
 .إن شئت ولكن مبصطلح الزمان تقوى صحابة رسول هللاهو  . .. . صافياً نقياً ..ولكم كان تصوفه

 حىت تراه يف أكابر سين حياته من أصلح أهل األرض وأتقاهم.

 . (من والده) دالزهد واالتكال مع العمل واجله تعلم منه

.  ..زاهداً مبا يف أيدي الناس حىت أحبه الناس ،ال طامعاَ وال كسوالً  ..عامالً قنوعاً مكتفياً مبا قسم هللا له
 . . وذاك ما شهد به له خصومه قبل حمبيه... حىت أحبه السالطني ..زاهداً مبا يف أيدي السالطني

. وسارت احلياة لينهل من شيخه يف مدرسته من ..األرضمث هنل من دقة فقه والده حىت كان من أفقه أهل 
حىت كان من أروح الناس يف خطابه وجذابً  ،  والتعلق بعطائيات ابن عطاء هللا ..علوم الروح والفقه والقلب
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وصفاء يف قصده   ..يف صدقه وأمانة يف نقله وسعة ومراقبة يف قلبه وذكراً على لسانه وعبقرية يف عقله
   ؟. فقل يل هل لذلك الرجل من شبيه.. هوانضباطاً يف سلوك

  .مث تعلم يف مدرسة أخرى علوماً حىت صار سيد العلم يف عصره

   !. ... إنه .. نعم إنه األديب اخلطيب األستاذ اخلطاط الفيلسوف الفقيه املؤرخ املعلم املريب الصاحل املصلح
  (؟هل حتدثين عن الغزايل)

  ؟هو وما أدراك ما هو ال إنه 

 وكم رأينا من ثباته.  !إهنم يفتنون حىت يرى ثباهتم  وما أعظم املصاب فيهم؛ !أعظم الرجالوما 

إال أن تكون خائفاً مرقباً عالنيتك  هو وما  ؟!إال أن يكون هللا أحب إليك ورسوله مما سوامها ؟فما التقوى
اها بعيوننا ومسعناها اليت رأين !نعم ما علمناها إال من حسن اخلامتة ؟!خري وسرك خري!؟ كيف تقول ذلك 

 آبذاننا.

 !  ؟عن صالحه ؟فعن أي شيء أحتدث 

رضي هللا عن أيب بكر حينما ثبت وحده   .. إال أن تثبت حينما يتزلزل الناس ؟؟ وما الرجولة!رجولته أم عن
 ! والناس يف زلزلة

 ! وهذا الرجل ثبت والناس يف زلزلة وأي زلزلة 

حينما جتتمع عليك الفنت  !يع الدنيا كلها ألجل رضا ربك إال أن تب ؟. ما الصالح..وقل يل ابهلل عليك 
  ؟واإلغراءات 

 ! إال أن تقول احلق وال ختشى يف هللا لومة الئم ؟الصدقهو قل يل ما 

 . إال أن ترى صالح الناس واخلري هلم وإن ابدلوك بغري ما محلت هلم  ؟الصدق يف النصحهو ما 

 إال بعد نظٍر قد يكذبك الناس عليه آانً ويصدقوك آجالً.  ؟قل يل ما هي احلكمة

 !؟ إنين أحدثك عن رجل من هذا الزمان وكأنه ما من هذا الزمان!أتعلم
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 . فاللهم اشهد. ..من كٍل فقد شهدت و  !والثبات والصرب فقد مسعت !فأما الصالح والتقوى فقد رأيت

فوهللا لقد حوى من الطب والفيزايء والكيمياء   .كنا نقول العلم ليس علم الدين فحسب  ؟وما العلم
 . ما جيعله ليس كأي متحدث فيها. ..والعلوم

   .ويكفي من الصدق يف العلم أال تقول إال ما تعلم أنه حق

فوهللا لقد كان فيلسوف زمانه درس وحبث يف الفلسفة ما مل  ؟العلوممن  أليست ؟!. الفلسفة تلك ..ولكن
 . من وضع نظرايت الفلسفة ذاته. ..يعرفه ويبحثه أحد وسرب أغوار ما مل يسربه حىت

إال العقيدة والتفسري والفقه والسرية والتاريخ واللغة واألدب واألصول والتصوف واالجتهاد   ؟وما علوم الدين
 .!  ..والبيان والفصاحة

 وهللا لقد كان إماماً لكل من ذلك ومؤلفاً يف كل ذلك ومعلماً مربياً يف كل ذلك.

 إمام!هو ولكلٍّ 

 .  ... ولقد كان لذلك كله أستاذاً ..اإلبداع إال أن جتتهد وتعلم وتريب وتصلح وتثقفهو وما 

. مدرس يف  .. ابن الثماننيهو . بعشرات الدروس حىت تعدت ثالث دروس أسبوعية و ..رجل بستني كتاب 
 ابن الثمانني من عمره.هو و  ..اجلامعة يف مقام ال يقوم له أحد غريه

 . صاحلاً اثبتاً انصحاً يف كل حياته 

 بعض وقفات حياته: 

 بعد الطفولة اليت أحياها يف بيت التواضع يف دمشق الشام.

 . س التصوف إال مبثلها صحبه والده إىل شيخه ومربيه وأنبأه قاعدة ال تكتب إال مباء الذهب وال تزين درو 

علمت أن الطريق إىل هللا يكون بكنس   و : اي بين وهللا ل(ال نريد نقل احلرفيات ) اهعنمفلقد قال له مبا 
. فعدين أن تكون غايتك هلل  ..العلمهو ولكن علمت أن الطريق إىل هللا  ( زابالً )القمامة من الطريق جلعلتك 

 وعده وصدق يف وعده.و  ..وحده
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 . الشيخ وهنل منهصحب 

 . من املدارس واألكادمييات ومن املشايخ واجملالس...ومجع رمحه هللا بني أسلويب التعلم

   . ةيذ اوأوفد إىل أزهر مصر وانل حىت درجة األست

 ولقد كان عضواً يف جامعة أوكسفورد.

 ويف الثمانية عشر من عمره تزوج من امرأة تكربه مخس عشر سنة كما مر. 

 . الفلسفة وسرب أغوارها وكان من املناقشني واحملاججني يف كثري من أفكارها والكاتبني فيها وتعلم يف شبابه

ولقد عاش يف كل العلوم وكان آية يف القراءة واحلفظ والسماع والتعلم واألخذ عن العلماء ومن الكتب 
 .  ..مجيعاً 

 . حىت صار يف كل علم آية

من الشعر والنثر ومن إصالح الشباب أبدب  (كما كان يسميه)كان أديباً راسخاً وما أمجل أدبه اإلسالمي 
 . وكل ذلك يف أدبه...ينفرهم ويهم ويصلحهم من غري أن ميلهم أهو يست

  . غريَّ مفاهيم كي تنري..وكم أصلح وغريَّ املفاهيم واملفاهيم ..وقد كتب يف احلب وأانر العقول حول احلب
. فلكم أحيا علوم الدين وحقائق الوجود حىت تطمئن يف  ... وتبنيٍّ احلق ووجه احلقيقة..العقول والدروب 

 . لقد كان جمدداً  :حديثك عنه وتقول

 . وكتب يف زوجه اليت عايشها ثالث سنني كالماً من ينبوع قلبه

 لقد كان كالمه صادراً من هذا الينبوع وإال ملا أصاب قلوبنا.

 وانتفع من علمه وزهده فلقد كان ال يقبل عطية وال هدية.، ه إليه حاكم البالد األول والثاينوعاش وقرَّب

ال خيشى يف احلق أحداً وال يرد عند  ..وكم قصده أانس لتقضى حوائجهم فكان ميشي فيها إىل السلطة
 .الطلب فرداً 
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وبعد التأليف الذي قام به يف خمتلف العلوم حىت بلغ زهاء ستني كتاابً يف خمتلف املوضوعات واجملاالت 
 اخلطابة وتنوير العقول والقلوب والتوعية. و والتدريس الديين واجلامعي والفلسفي والعقائدي 

 .  وبياانً وقد كان من أخص موضوعاته وكثرة كتاابته ما كان حول كتاب هللا تعاىل علماً وأدابً 

   .نور جعله هللا يف قلب عبد نور قلبه ابإلميان هو . ال وهللا بل ..واختذ موقفاً بعيد النظر

   .. وأعاد الناس يف كثري من املواقف إىل الرشاد واحلق واحملجة البيضاء..حذر الناس يوم فتنة اجلزائر

 .وكان جمتهداً يرى نظرة يف األمور تعيد الناس إىل احلقيقة

 فلقد عاش ألجل احلقيقة.

 وكم أصلح ودعا داخالً وخارجاً وأسلم أانس على يديه وعادوا ورجعوا إىل احلقائق.

 ولقد رأيته متحداثً كردايً عربياً وابللغة اإلنكليزية والرتكية. 

.. فلكم بكى  وكم انصر القضااي اليت ظلمت وكم وكم! وكم رأيته ابكياً حباً وخشية وشوقاً هلل ورسوله 
 وأبكى شوقاً ملواله. 

 . فعلى قدر الرجال تكون فتنة الرجال... ..ذاته الذي وقف يف فتنة الشام األخريةهو 

 .  ..وعَّى الناس وأرشدهم وبنيَّ هلم احلق

،  . فريد ابحملبة واألخوة... فيهدر دمه..ويوعي ! . يبني.. . أيها الناس عودوا..لقد كان أاب بكر زمانه يف هذه
 واملساحمة. ولصفح والعفيسب ويشتم فريد اب

بل    ..إن الذي يقرأ حياة هذا الرجل ليعلم علم اليقني أنه يرى تشاهباً كبرياً يف حياته وحياة الغزايل رمحه هللا 
  .. . حىت أحبه حباً يعرفه كل الناس من حوله.. كم أتثر وأخذ منه وهنل من علومه وقرأ كتبه وحفظ منها

فلقد حرقت كتبه  ابقاً والحقاً إال كتب الغزايلكتب عامل س  غزايل عصره.. ومل حترق. .. ولقد كان وهللا حبق
 على إثر حبيبه وصاحبه. 

 . ولكأين أرى الغزايل حينما أراه
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وبعد سنني   ..ما أراد إال احلق ..بنيَّ للناس سبب فتنتهم وحاهلا قبل وقوعها مبا أراه هللا .. وقف ألجل هللا
 .  ..رفنا حق املعرفةع

 .. ويف الليلة الظلماء يُفتقد البدر...سيذكرين قومي إن جد جدهم

الذي رأى احلق وسار عليه وبنيَّ للناس وكان هو  ..نعم أيها السادة ليت الناس علمت مراده وفهمت قصده
ك على قطع كان ذلو ول ..من مات ألجل كلمة احلق ومل يعط يف ذلك أي شيءهو . و ..هلم انصحاً مبيناً 
 عنقه ولقد كان.

 .إنه الذي دعا ودعا ودعا على الدوام أن حتسن خامتته ووهللا لقد أحسنت ..نعم أيها األخوة

 ".قَائٌِم ُيَصلٍّي يف اْلِمْحرَابِ هو فَ َناَدْتُه اْلَماَلِئَكُة وَ الذي مات والقرآن بني يديه " هو 

   .الذي نعى نفسه مراراً وتكراراً هو 

  ..حتدث عن املوت وحالوته يف آخر حلظات حياته مفسراً ألحب الكتب إليه وأكثرها صحبة لهالذي هو 
 كتاب هللا. 

   ؟قال: من يدفن هنا اي هل ترىف (4) ذلك الذي دخل على قرب جدههو 

   !فدفن إىل جانبه

رضي  ) مانذلك الذي عاش حياة الغزايل وثبت ثبات أيب بكر وتويف يف حمرابه وفاة عمر وقتل قتلة عثهو 
   .(هللا عنهم أمجعني

. والذي ..الذي أشهد بصالحه بني يدي ريب والذي ال أشك يف مصداقيته ..نعم إنه سيد عصران وغزاليه 
أعلم حق اليقني أن سره خري من عالنيته إنه الذي ليس له مثيل يف مثل هذا العصر وقل أمثاله على مر 

 الدهر.

  ن البوطي رمحهإنه الشهيد السعيد الدكتور حممد سعيد رمضا .. حق التصوف .. إنه اإلمام املريب املتصوف 
 يف الفردوس األعلى. .. هللا تعاىل وأسكنه فسيح جنانه

 . عاملاً شهيداً  ..مداد ودم وفإنه ذ ..أوليس يقاس دم الشهداء مبداد العلماء؟
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 ! فله مداده وله دمه

وال نقول إال ما شهدان وعلمنا   .. خامتة حسنة رمحه هللامبتسماً بعد وفاته بوجه منري غري مصفر اجلسد ذا 
 وهللا أعلم. ..من الصادقني

وكم حتدثت عن حياة   وأحدث روحك اآلن فأنت عند هللا حي! .. مل أحدثك حياً  ..!سيدي السعيد
 .الشهداء اخلاصة يف الربزخ

عقلي وُمصفٍّ روحي وعلم لقد كنت أستاذ  ..سيدي لقد علمتين وفهمتين وكنت أستاذي ومقريب وموعٍّيَّ 
 اقتدائي وخري قدويت.

 ...سيدي تطاولت يوماً األلسنة عليك ولكن هيهات أن تصل إليك 
 ؟!ومىت وصلت ذرات الغبار اخلسيس إىل قمم الصروح

إىل  .. وكم أخطأ الناس يف حقك ورجعوا ..سيدي أنت من عفوت وساحمت عمن أخطأ يف حقك جاهالً 
 احلق.

حبييب سأدع ما لك يف قليب بقليب عسى أن جيمعين هللا بك وفيك حبيب لك يف جنات الفردوس األعلى مع 
 . الصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقاً و النبيني 

وإن متاع الرجل يصحبه إىل املعايل بعلوه فعسى أن أصحبك إىل املعايل وليجعلين هللا معك كشيء من 
 " املرء مع من أحب". وىل ذلك املقام ولكن فضل هللا ال أرقى إ ..متاعك 

   ..ذلك غيض من فيض ما لك يف القلب وذاك غيض من فيض حياتك  .. رمحك هللا

   .رمحك هللا

 وليس حلياتك من قدرة يل على أن أكتبها وأحللها. 

الفضل ال  . وإن..وإن احلب ال تسع الكلمات أن تعرب عنه ..! أعرب عن حيب وامتناين وكيف وليس يل أن
؟ فأقول جزاك هللا خرياً وعوضك وآنسك وجزاك عما فعلت وعلمت .!يسع عبٌد مثلي أن يرده لرجل مثلك 

 وأصلحت واتقيت..
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ه إليكم رساليت أن تكتبوا حول هذا الرجل  ..بيدكم قلم ويف صدركم قلب ينبض أيها القارئون... اي من أوجٍّ
لة حلياته فوهللا   إمام لعصره.هو كتباً مفصٍّ

 أيها األخوة حللوا حياته وألفوا فيها ما يصح أن يكون أترخياً وأتليفاً يف رجل. 

 وإال فإننا ظاملون له وحلقه. 

. فإن ذلك  ... ألفوا ما يصح وما يرقى ليكون فيلماً حلياته ومسلسالً لعمره..أيها العاملون يف اإلعالم
. وبينوا للناس رأيه  ..صالح سريته ومعرفتهأجذب وأدعى لالهتمام من الناس عامة وخاصة وصالحاً للخلق ب

 .  ..الذي كان يرى حىت يفهم منتقدوه ما كان يريد ويعرفوا صدقه وبُعد نظره وسعة علمه وصدقه 

 واحلمد هلل رب العاملني.  

 : مؤلفاته 

اً يف خمتلف اجملاالت   60ترك البوطي أكثر من   :أبرزها، مؤلفٍّ

 اإلنسان مسري أم خمري؟

 ر(ندوات الفكر املعاص) ش التعاياحلوار سبيل 

 السلفية مرحلة زمنية مباركة ال مذهب إسالمي

 (ندوات الفكر املعاصر) مه وطرائقههو التغيري مف

 زين و مم

 هذا والدي

 اإلسالم مالذ كل اجملتمعات اإلنسانية

 فقه السرية النبوية مع موجز لتاريخ اخلالفة الراشدة 

 عائشة أم املؤمنني

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%84%D8%A7_%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B7%D9%8A)
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 مدخل إىل فهم اجلذور

 مسألة حتديد النسل وقاية وعالجاً 

 دفاع عن اإلسالم والتاريخ 

 املذهب االقتصادي بني الشيوعية واإلسالم

 يف سبيل هللا واحلق 

 حقائق عن نشأة القومية

 يف احلديث الشريف والبالغة النبوية 

 من سنن هللا يف عباده 

 دور األداين يف السالم العاملي

 ( اإلسالمهو سلسلة هذا )يف ظل عبوديته ّللٍّ 

 اإلنسان؟هللا أم اإلنسان أيهما أقدر على رعاية حقوق 

 .الالمذهبية أخطر بدعة هتدد الشريعة اإلسالمية

 جتربة الرتبية اإلسالمية يف ميزان البحث

 سلسلة أحباث يف القمة

 ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية 

 ( جزآن)  قضااي فقهية معاصرة

 حماضرات يف الفقه املقارن

 ( جزآن) مع الناس مشورات وفتاوى 

 اجلهاد يف اإلسالم: كيف نفهمه؟ وكيف منارسه؟ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1_%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%83%D9%8A%D9%81_%D9%86%D9%81%D9%87%D9%85%D9%87_%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81_%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%87
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 سيامند ابن األدغال

 هذه مشكالهتم

 هذه مشكالتنا

 من الفكر والقلب

 حوار حول مشكالت حضارية 

 وحل ملشكالت ، نهاجرسم مل ، على طريق العودة إىل اإلسالم

 نقض أوهام املادية اجلدلية 

 املرأة بني طغيان النظام الغريب ولطائف التشريع الرابين

 البداايت ابكورة أعمايل الفكرية

 الطريق املعبد إىل اإلسالمهو التعرف على الذات 

 املذاهب التوحيدية والفلسفات املعاصرة 

 خيتلقها ويلصقها بعضهم بكتاب هللا عز وجل كشف ألابطيل   -ال أيتيه الباطل 

 منهج احلضارة اإلنسانية يف القرآن

 من روائع القرآن الكرمي

 كلمات يف مناسبات 

 أجزاء  4 )شرح وحتليل)احلكم العطائية 

 هذا ما قلته أمام بعض الرؤساء وامللوك 

 مشورات اجتماعية 

 يغالطونك إذ يقولون

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B0%D8%A7_%D9%85%D8%A7_%D9%82%D9%84%D8%AA%D9%87_%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%B9%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83
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 ( حوارات لقرن جديد) اإلسالم والعصر حتدايت وآفاق

 ابلعربية واإلنكليزية ، مشكلة اجلسر املقطوع -التقنية إىل الروحانية أوربة من 

 ى اليقينيات الكونية )وجود اخلالق ووظيفة املخلوق( كرب 

 شخصيات استوقفتين

 حرية اإلنسان يف ظل عبوديته هلل 


