
ى األسئلة والتشكيكات  املقدس النور  ظهور  تاريخ  ثارة ضدهاملُ والرد ع
  بيشوي مجدي

  
مع إرتفاع نسبة اإلحلاد املعاصر يف املنطقة العربية واليت أغلبها اآلن يقع حتت حكم ثيؤقراطي ُمقّنع، ومع إزدياد األسئلة 
أو حىت الوصول لإلدعاءات أو رمّي الشبهات، بات أن نستخدم اليوم ما هو عقالين ومنطقي يف الرد على سر الرجاء 

 الذي فينا.

اليوم وبعد أكثر من ألفي عام مليالد املسيح املعجزي، وأمام أعني العامل كله ومبعجزية فائقة للطبيعة ال نستطيع أن 
  ندركها، يبزغ نور إهلّي من قرب املخّلص كل عام حسب تقومي كنيستنا األورثوذكسية الشرقية.

كاتب الديين هو ما يّدعيه املؤرّخ وال -ات اإلسالميةوهو األكثر إنتشاراً حىت على الصفح–اإلّدعاء األول بزيف املعجزة 
وحبضور كهنة أورثوذكس وعلى  ٢٠٠٥) الذي قام عام Michael Kalopoulosاليوناين "مايكل كالوبلوس" (

). white phosphorusاليونانية بغمس بعض الشموع يف "الفسفور األبيض" (   ET3  مرأى اجلميع يف قناة
) للفسفور األبيض self-ignitionدقيقة نتيجة خلواص "اإلشتعال الذايت" ( ٢٠عد حوايل فأشتعلت الشموع تلقائيا ب

)white phosphorusع اهلواء) بفعل اإلحتكاك م.  



 
 

  

) white phosphorusوعلق الكاتب واملؤرخ الديين "مايكل كالوبلوس" قائال: "اذا مت إذابة "الفوسفور األبيض" (
) قد يتأخر self-ignition) املناسبة، فإن االشتعال الذايت (organic solventsيف "املذيبات العضوية" (

) متاما تقريبا. وأظهرت التجارب املتكررة أنه ميكن تأخري organic solventsحىت تتبخر "املذيبات العضوية" (
  ) وعمل املذيبات."Densityاالشتعال ملدة نصف ساعة أو أكثر، اعتمادا على كثافة احمللول (

): يف كتابه "تاريخ سقوط Edward Gibbonاإلدعاء الثاين من املؤرخ اإلجنليزي الشهري "إدوارد جيبون" (
هو نوع من   )٢(قائًال:" النار املقدسة اليت تشتعل عشية عيد الفصح يف كنيسة القيامة.)١(اإلمرباطورية الرومانية"

ا بواسطة الصليبيني الالتنيني، وتتكرر كل )٣( األحتيال الورع ، ابتكر ألول مرة يف القرن التاسع ، وقد كان يُعرتف 

                                                            
1 Decline and Fall of the Roman Empire, Vol. 5, by Edward Gibbon, [1788]: Chapter LVII: The Turks. Part 
III. 
2 In his Dissertations on Ecclesiastical History, the learned Mosheim has separately discussed this pretended 
miracle, (tom. ii. p. 214 - 306,) de lumine sancti sepulchri. 
3 William of Malmsbury (l. iv. c. 2, p. 209) quotes the Itinerary of the monk Bernard, an eye-witness, who 

visited Jerusalem A.D. 870. The miracle is confirmed by another pilgrim some years older; and Mosheim 

ascribes the invention to the Franks, soon after the decease of Charlemagne. 



ا على املتفرجني )٤(  عام بواسطة جمموعة من رجال الدين اليونان واألرمن واألقباط ، الذين يفرضو
  هم."ملصلحتهم اخلاصة، وذلك من أستبداد )٥( السذج

 Adamantiosاإلّدعاء الثالث ويشبه ما قاله (جيبون) من عامل اإلنسانيات اليوناين "أدامانتيوس كوراي" (

Korais) "النار املقدسة أحد أنواع الغش الديين يف حبثه "عن النور املقدس بالقدس (On the Holy Light 

of Jerusalemية" () . وأشار إىل احلدث بأنه "مكائد كهنوتية احتيالmachinations of fraudulent 

priests) "والضوء بـ "غري املقدس (unholy) "وكونه فقط "معجزة لكسب النقود واألموال واألرباح (a 

profiteers' miracle.من البسطاء (  

  سأقسم ردي على هذه اإلّدعاءات يف ثالثة نقط:

  ماهو الفسفور األبيض وتارخيه وكيفية تكوينه.   -١

  ا حيدث يوم السبت العظيم (سبت النور) اليت تؤكد إستحالة إستخدام الفسفور األبيض.سرد م   -٢

  تاريخ معجزة النور املقدس من املراجع التارخيية.   -٣

  

  

 
 

  

  :P4 White phosphorus –أوًال: الفسفور األبيض 

  

                                                            

4 Our travellers, Sandys, (p. 134,) Thevenot, (p. 621 - 627,) Maundrell, (p. 94, 95,) &c., describes this 

extravagant farce. The Catholics are puzzled to decide when the miracle ended and the trick began. 
5 The Orientals themselves confess the fraud, and plead necessity and edification, (Memoires du Chevalier 

D'Arvieux, tom. ii. p. 140. Joseph Abudacni, Hist. Copt. c. 20;) but I will not attempt, with Mosheim, to explain 

the mode. Our travellers have failed with the blood of St. Januarius at Naples. 



ه رائحة مادة مشعية شفافة وبيضاء ومائلة لالصفرار، ول  هو أحد نظائر الفسفور. مادة تشتعل ذاتياً وسامة جداً هو عبارة
قوية تشبه رائحة الثوم يستطيع أي انسان ان مييزها ويصنع من الفوسفات، وعندما يتعرض للهواء اجلوي يتفاعل مع 

  األكسجني بسرعة كبرية منتجا نارا ودخان أبيض كثيف.

  ر حسب هذه املعادلة:مع األكسجني لينتج بينتوكسيد الفوسفو  عند تواجد الفوسفور األبيض يف اهلواء فهو حيرتق تلقائيا

P4 +5 O2 → P4O10 

 و خبصوص بينتوكسيد الفوسفور فهو يعترب مسرتطبا قويا، هلذا فهو يتفاعل مع أي جزيئة ماء جماورة له ونتيجة التفاعل
 تنتهي بإنتاج قطرات من محض الفوسفوريك

P4O10 + 6 H2O → 4 H3PO4 

ويكون احرتاق الفوسفور األبيض مع األكسجني بتواجد مواد أخرى، خصوصاً املؤكِسدة كالكربيت مثًال، احرتاقاً قوياً 
وانفجارياً. ودخان الفسفور االبيض هو حارق للجلد او اي مادة مصنوعة من مطاط ويسبب حروق الذعة للوجه 

سجة حيت تمر يف االشتعال وحيرق كل طبقات اجللد واالنوالعينني والشفتان وعند مالمسة الفسفور االبيض للجلد يس
ع وىف حال تعرض منطقة ما بالتلوث بالفسفور األبيض، يرتسب يف الرتبة أو قا    يصل إىل العظم ما مل يتم اطفاؤه.

ار والبحار أو حىت على اجسام االمساك، وعند تعرض جسم اإلنسان للفسفور األبيض حيرتق اجللد واللحم فال  األ
  تبقى اال العظم.ي

وهنا نالحظ امللحوظة األوىل ان الفسفور االبيض يتفاعل بسرعة مع االكسوجني يف اهلواء اجلوي وليس ببطء مبعين 
ا فسفور أبيض لو افرتضنا فهي لن تبقي ساعات حيت تشتعل بل ستشتعل بعد ثواين او دقائق قليلة.  الشمعة اليت 

  ة والوقت اليت تستغرقه مما يؤكد عدم وجود فسفور ابيض.وساعود الحقا إىل ترتيب حدوث املعجز 

م فسفور ابيض هذا حيرق جلد يد  امللحوظة الثانية هو حارق للجلد عندما يشتعل، فلو كانت الثالثة وثالثني مشعة 
ا فسفور أبيض لكي ال حيرق من يضع يده يف النار هذ  اووجه وعيين غبطة البطريرك ولو كانت كل مشوع الكنيسة 

حيرق الشعب يف الكنيسة كله حبمض الفسفوريك ألننا نتكلم عن كمية تساوي قنبلة فسفورية. وسأعود إىل هذا ايضاً 
  الحقاً يف الرد علي ان نار النور املقدس أول نصف ساعة ال حيرق.

  

  :تاريخ وكيفية تكوين الفسفور االبيض

القرن السابع  الفسفور االبيض الول مره يف التاريخ إىل الفسفور األبيض ليس مادة طبيعية ولكن مصنعة يعود اكتشاف
امبورج ١٦٦٩عشر وحتديدا سنة  . وجاء االكتشاف بالصدفة (Henning Brand)  م بواسطة هينيج براند 

عندما كان حياول ان يكون ذهب. وجتربته هي عبارة عن اخذ بول وتركه يف انبوبة عدة ايام حيت يتحلل مث بدا يغليه 
ا وبردها مباء بارد عن طريق التكثيف حيت تكون ت عجينة. سخن هذه العجينة لدرجة حرارة مرتفعة مع كربون واخذ اخبر



البارد حيت تتجمع ولكن خاب أمله فبدل من أن ينتج ذهب أنتج مادة بيضاء مشعية تلمع يف الظالم فهو بتبخري البول 
  ريوفسفيتمع كربون يتحلل إىل الفسفور االبيض وصوديوم بانتج امونيا صوديوم هيدروفسفيت وهذا امللح عندما يسخن 

1. (NH4)NaHPO4 —› NaPO3 + NH3 + H2O 

2. 8NaPO3 + 10C —› 2Na4P2O7 + 10CO + P4 

 م الذي بسط املعادلة إىل: ١٦٨٠) من لندن سنة Robert Boyleمث ايت بعده روبرت بويلي (

4NaPO3 + 2SiO2 + 10C —› 2Na2SiO3 + 10CO + P4 

 عندما حيرتق جيب ان يكون جاف يف اكسوجني

P4 +5 O2 → P4O10 

 ومع املاء يكون محض الفسفوريك احلارق

P4O10 + 6 H2O → 4 H3PO4 

وهو أول من استخدم الفسفور لكي يشعل عود خشيب مغموس يف كربيت والذي كان اساس صنع عود الكربيت 
 املعروف ولكن ليس الفسفور االبيض

 ٥٠وهو يستمر حلظات فقط يف درجة  Fenian fire أيضا نار الفسفور األبيض هي يصاحبها دخان ابيض كثيف
  وانتهاء الدخان هو انتهاء نار الفسفور األبيض وتنخمد اال لو اشعلت شيئ يكون مستمر حبرارته الطبيعية.

  :أضرار استخدامه

ا قد تصل إىل العظام.•    حروق يف جسد اإلنسان لدرجة أ

ار والبحار، مما يؤدي إىل تلوثها الذي يسبب الضرر لإلنسان.•    الفسفور األبيض يرتسب يف الرتبة أو يف قاع األ

  م.١٥٠القذيفة الواحدة تقتل كل كائن حي حوهلا بقطر • 

  ئية، والرئتني.استنشاق هذا الغاز يؤدي إىل ذوبان: القصبة اهلوا• 

دخان هذه القذيفة الفسفورية يصيب االشخص املتواجدين يف املنطقة حبروق الذعة يف الوجه والعينان والشفتان • 
  والوقاية تكون بالتنفس من خالل قطعة قماش مبلولة باملاء.

ظورة حتفظ حم بل جمرد استنشاقه يسبب اختناق وقد يصل لو من جرعه بسيطة إىل فشل كبدي حاد هلذا فهي مادة
  حتت املياه لكي ال تشتعل

  

  ثانياً: ما حيدث سنوياً يوم السبت العظيم

"اجتٌه يف طريقي خالل الظالم حنو القرب مث أركع على ركبيت. هنا اردد بعض الصلوات اليت أتت إلينا وعرفناها منذ قرون. 
ي  العادة حتدث املعجزة فوراً مث أنتظر لبعض الوقت. يف بعض األحيان قد أنتظر لبضعة دقائق. لكن يف  بعد أن أ

صاليت. من صميم احلجر نفسه الذي وضع عليه السيد املسيح خترج النار. وتكون عادًة باللون االزرق ولكن قد يتغري 
اللون ويتخذ اشكال وألوان خمتلفة ال ميكن وصفها لعقل بشري. ضوء وضباب يرتفعان وخترج الشعلة املضيئة اليت تتخذ 



تلفاً كل عام. يف بعض األحيان يغطي النور احلجر (مكان موضع املسيح) فقط. بينما يف أحيان أخرى يغطي شكالً خم
الضوء الغرفه كلها حىت أن الناس املوجودة خارج القرب يستطيعون ان يروا الضوء املنبعث من القرب. وهذا النور ال حيرق 

كنت فيها بطريركًا للقدس. هذا الضوء يكون خمتلفًا عن   سنة ١٦حيث مل حترق حلييت من النار املقدسة على مدى 
الضوء املنبعث من النار العادية اليت حترق يف املصباح الزيىت. يف مرحلة ما خيرج النار ويتكون على شكل عمود وتبدو 

قدسة أوال إىل ملالنار ان طبيعتها خمتلفة. وأكون قادراً على إشعال الشموع بسهولة مث أتوجه خارج القرب واعطي النار ا
  )٦(بطريرك األرمن مث إىل االقباط ويف النهايه توزع النار على مجيع املوجودين يف كنيسة القيامة"

) وصرّح به للمركز األورثوذكسي للمعلومات ٢٠٠٠-١٩٨١(   هذا ما وصفه غبطة البطريرك ديودورس بطريرك أورشليم
  ، ويف ُعجالة نسرد ما حيدث يوم السبت العظيم (سبت النور) يف كنيسة القيامة.١٩٩٨عام 

صباح يوم سبت النور وقبل مراسم خروج النور املقدس من قرب املقدس، يتم فحص القرب و التأكد من عدم وجود  ىف
صباحًا أي ساعة كاملة تقريباً. فحص  ١١:٠٠وينتهي يف  ١٠:٠٠أي سبب بشري هلذه املعجزة، يبدأ الفحص يف 

ي ايضاً، وبعد ائيل بنفسه ورئيس املدينة اليهوددقيق بواسطة رجال الشرطة االسرائيلية ويشرف عليهم رئيس شرطة إسر 
التأكد من خلو القرب املقدس من أي مادة مسببة هلذه املعجزة، يتم وضع ختم من العسل املمزوج بالشمع على باب 

  القرب

  

 
 

ا يتعرض غبطة البطريرك أيضاً للتفتيش وخيلع كل مالبسه الكهنوتية أمام اجلميع قبل دخوله للقرب وهنا السؤال إذا إفرتضن
  وجود مادة الفسفور فلماذا مل تشتغل طيلة وجود البطريرك مع إزدحام الطريق املؤدي للقرب لكثرة عدد احلّجاج؟

ياناً ى ركبتيه وحيدث أن خيرج ضوء أزرق وأبيض من النور املقدس و أحيدخل القرب ويتلو طلبات خاصة ويظل راكعاً عل
شمع وإن فرضنا مرة أخرى بوجود الفسفور يف حزمة ال -وهذا ليس له عالقة بضوء الفسفور األبيض–خيرتق املكان 

ا غبطة البطريرك يف القرب املغلق الصغري فلماذا مل حترق عيّين أو جلد األب البطريرك   ؟؟اليت يدخل 

                                                            

6 Niels Christian Hvidt (1998). "The Miracle of the Holy Fire in Jerusalem". Orthodox Christian Information 

Center. 



  ) بطريقة اعجازية٢٠٠٤صورة حقيقية توضح أنسياب خطوط من النور و ألتحامها بالشموع ليخرج الضوء من الشموع (

 
 

  إنه نور وليست نار

 
 

  



 
 

 
 

دقيقة، فعلى الرغم من أنه يضيء مشوع الكنيسة إال  ٣٣لعدة دقائق هذا النور املقدس ال يكون له خواص النار ملدة 
دقيقة يتحول  ٣٣بعد عدة  انه نور، فيمكن ان تلمسه بيدك و مترره على جسدك وهو لن يؤذيك فالضوء ال حيرق، مث
  إىل نار ويكتسب خواص النار فال تستطيع أن تلمسه بيدك.

وحاول املشكك ان يقول انه ال حيرق الن نار الفسفور االبيض باردة وهذا ليس صحيح فهذا معناه ان مشع الكنيسة  
ة مشوع ميسك جمموع كلها وهو يقدر يومها مبئات االلوف من الشموع كله به فسفور ابيض لكي ال حيرق كل من



ا من وجهه او يده يف الدقائق االويل. ولو متاشينا مع افرتاضية املشكك الكاذبة فهذه الكمية تعين ان يف داخل  ويقر
مرت   ١٥٠الكنيسة كمية من الفسفور االبيض احلارق اكثر من ما يستخدم يف القنبلة الفسفورية أي حترق للعظام مدي 

ه وجلده وحلمه. والدخان الذي يصدر من هذه الشموع قادر علي القضاء علي الشعب كل من يقابلها وتذيب مالبس
الذي يف داخل الكنيسة كله ويلتهم كل جلودهم وانسجتهم ويرتكهم هياكل عظمية فقط وهذا ال حيدث بل مل يذكر 

  دس.نور املقالتاريخ ان اي حادثة حريق او اي احد التهبت عينه او اصيب حبرق جلدي يف كل مدار تاريخ ال

  

  ثالثاً: تاريخ ظهور النور املقدس:

          اول إشارة عن انبثاق النور املقدس يف كنيسة القيامة من التقليد األورثوذكسي ظهرت يف اوائل القرن الرابع، أشار
 م) ىف كتاباته إىل أن القديس بطرس الرسول قد شاهد حدوث هذه املعجزة ٣٩٤(حواىل    القديس جرجس النسكى

  )٧(م. ٣٤سنة 

          أيضًا املؤرخ ايفسيفي من القرن الرابع أشار إىل أن يف زمن البطريرك ناريسيس من القرن الثاين حدوث معجزة وهي مل
لنور املقدس وفجأة إشتعل هذا املصباح با   يكن هناك زيت كايف إليقاد املصابيح فمأل رجل مصباحه من ماء بركة سلوام

اية خدمة القيامة.   )٨(وإستمر مشتعل حيت 

          سي سراً أورشليم ودخل كنيسة القيامة ورأى إشتعال كل املصابيح. ويف هذا الوقت م زار امللك فيودو  ٣٩٥بعد سنة
  )٩(أعلن املالك للبطريرك أن امللك موجود متخفياً.

         ١٠(م. ٣٨٥وأيضاً كتبت عن هذه املعجزة سيلفيا االكويتينية سنة(  

          شهادة خمطوطة من القرن التاسع حمموظة يف دار بطريركية أورشليم، وهي حتتوي على نصوص الصلوات اليت تُتلى داخل
  )١١(القرب.

                                                            

7 The second word about Resurrection. Ioann Damaskin. Oktoih. The first Resurrection sedalih 

8 Evsevi Pamfil. Church history. Book 6. Chapter 9. 1-3.  

9 Bishop Porfiri (Uspensky). The book of mine beign, P. 3. S-Pb., 1896, p. 299-300. (in Russian) 

10 The pilgrimage of S. Silvia of Aquitania to the holy places (circa 385 AD), Palestine pilgrims text society, 

London, 1891. 
11 Codex Jerusalem Patriarchate Hagios Stauros 43 [HS 43]. 



         (برينارد) ولكن تفاصيل شهادته   )١٣(  م٨٧٠عام   )١٢(من شاهد عيان وموثّقة كانت من ِقَبل راهب التيين يدعى
أو كما هو معروف يف كتب   Daniel Kievsky  عن هذه الظاهرة ذكرها رئيس دير روسي األرمشندريت (دانيل)

  م .١١٠٧م إىل ١١٠٦التاريخ بأسم (دانيل الرّحالة)، يف مذكراته اليت كتبها ما بني 

هذا باإلضافة إىل شهادة العديد من املسلمني على حدوث هذه املعجزة وحماولة تزييفها بإّداعاءات واهية، لكن يكفينا 
  من رأوا هذه املعجزة بأم أعينهم وتأرخيهم هلا.

        ) أشار اجلاحظ ىف كتابه "احليوان" إىل معجزة النار املقدسة و أنتقدها. )١٤(هـ) ٢٥٥ -م  ٨٣٤شهادة اجلاحظ :  

         وث املعجزة و قد أشار هلا ىف أحد جملداته التارخيية ، كان شاهد عيان على حقيقة حد  )١٥(ودياملؤرخ العرىب املسع
وقال أنه ىف اليوم السابق لعيد القيامة عند املسيحيني أجتمعوا (املسيحيني) من كل  ٩٢٦   فقد سافر إىل القدس سنة

  األحناء ىف القرب املقدس وقد نزلت النار من السماء و أشعلت مشوع الكنيسة و مشوع احلاضرين فيها.

           بعدما أخذ املسلمون القدس حتت قيادة صالح الدين األيوىب ، قرر صالح الدين ىف هذه السنة أن  ١١٨٧ىف سنة
، خيربنا    ورأنه ذهب إىل الكنيسة يوم سبت الن   حيضر أحتفال املسيحيني بعيد القيامة ، على الرغم من كونه مسلم إال

"عند وصول صالح الدين األيوىب نزلت النار من السماء تضئ مشوع   Gautier Vinisauf(جاوتري فينيسوف)
الكنيسة ، وبدأ مساعديه ىف التحرك من اخلوف .. و أبتدأ املسيحيون ىف متجيد اهللا، املسلمني قالوا بأن النار سببها 

عة،  الشمخدعة .. لذلك مسك صالح الدين مشعة أشتعلت من النار الىت نزلت من السماء، وحاول ان يطفئ هذه 
ار  ا معجزة .. فأ كلما أطفأها أنطلقت النار املقدسة منها مرة أخرى .. مرة مث مرة أخرى مث مرة ثالثة ، حىت أيقن أ

  )١٦(وبكى وهو يقول (نعم، قريبا سأموت، أو أنا سأفقد القدس) وقد حتقق كالمه ومات ىف الصوم الكبري التايل"

         "نصارى كتب يقول : "فإذا كان يوم الفصح واجتمع ال)١٧(  شهادة أمحد بن علي املقريزي ىف كتابه "اتعاظ احلنفاء
بقمامة ونصبت الصلبان وعلقت القناديل يف املذبح حتيلوا يف إيصال النار إليه بدهن البيلسان مع دهن الزئبق فيحدث 

ا نار نزلت من السماء   "له ضياء ساطع يظن من يراه أ
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 -ثاني فاء بأخبار األئمة الفاطميين الخلفاء" الفصل ال" اتعاظ الحن -أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي  ١٧
  تحت سنة ثمان وتسعين وثالثمائة.



         "وصارت اململكة كلها من أحوال اجليوش )١٨(يذكر املقريزى ىف كتابه "املواعظ واالعتبار يف ذكر اخلطب واآلثار" :
وغريها متعلقة بالفخر إىل أن غضب عليه السلطان ونكبه وصادره على أربعمائة ألف درهم نقرة ووىل  وأمور األموال

وظيفة نظر الشيخ قطب الدين موسى بن شيخ السالمية مث رضي عن الفخر وأمر بإعادة ما أخذ منه من املال إليه وهو 
ا اجلامع الناصريّ أنا خرجت عنها للسلطان ف :أربعمائة ألف درهم نقرة فامتنع وقال ا جامًعا وبىن  املعروف  ليبني 

اآلن باجلامع اجلديد خارج مدينة مصر مبوردة احللفاء وزار مرّة القدس وعرب كنيسة قمامة(الحظ أن كنيسة القيمة قد 
ا لوبنا بعد إذ ق ربنا ال تزغ  :أطلق عليها املسلمون يف مراجعهم التارخيية قمامة) فُسمع وهو يقول عندما رأى الضوء 

  ".هديتنا

          م) كتب : "اطفأ املسيحيون مصابيحهم وظلوا ىف أنتظار النار الىت تنزل و تضئ مشوعهم ..  ١٠٠٠البريوىن (حواىل
هذه النار تضى الشموع ىف الكنائس و املساجد! .. وقد مت كتابة تقرير إىل اخلليفة ....اخل" ، أيضًا "احلاكم أحضر 

نور لن حيدث آلنه لن يضئ النحاس ! لكن املعجزة حدثت و النار سلكا حناسيا بدال من فتيل الشموع، معتقداً ان ال
  )١٩(سطعت و أذابت النحاس "

  

  

رلس السكندري  ن للقديس ك ا مبحثنا هذا سوى فقرت   ال أجد كلمات أختتم 

  

"الحق يجعل نفسه واضحاً ألولئك الذين يحبونه، ولكّني أظن أنه يخفي 
نفسه ويسعى إلى أن ُيحَتَجب عن أفكار الماكرين. فهم ال يظهرون أنفسهم 

  )٢٠(تحقين أن ينظروا الحق برؤية واضحة"مس

"فإن اهللا يحمي الذي ينادي بحقه، ولكنه يزعزع بشدة، قوة أعدائه ويالشيها 
 )٢١(ويبطل خططهم حتى إنهم ال يصلون إلى الهدف الذي كانوا يتوقعونه"

 

                                                            

" المواعظ واالعتبار في ذكر الخطب  -أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي  ١٨
  تحت عنوان جامع آق سنقر -واآلثار" الجزء الرابع 
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