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 ػ

 افًَٚئد

 ادًٔحٜٔ اّرثقذـًٜٔ

شٜ, مريؿ ظِٔٓٚ افًالفاهلرضَٚت افَديّٜ, ادجٚمع ادًُقٕٜٔ, )  ر ادًَدَّ , اّها

ُي  قس اف ًَ يٕٚٚت افقثَّْٜٜٔٔ ًٌ ْي افىُّ  (ًمًٚسة, ضقائػ أخرم , تنٚبف ادًٔحٜٔ مع افدِّ

 

ََّ ادً  ْتك صٚهغأبق ادً  افًٌد افٍَر إػ اهلل  ٛٚظٌ افتٍ ٛ بؼ ِ

ًِّ , لاّخ إيامق حئك/ اّخٝ  شٚهؿ ذم تٍريغ اُؿتٌٚشٚت  ًحًٚف حجٚزن, لاّخ امقحمّقد اف
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ٛو  اٌج اءو لي  إَهدي

ًتٛ ًُ  هذك ادِزمٜ ٌٕتٚج مؼلع ظهر اف

لفٜٔ هق أٍلـ ظّؾ حتٝ رظٚيٜ مجًٜٔ شخٚءل  لذـٜ جمّقظٜ ُبٚز افدَّ

 لفـ يُقق اّخر ب٘ذق اهلل ظزَّ لجؾ

 

 

 

 

لفٜٔ  مجًٜٔ شخٚء فِخدمٚت اُجتامظٜٔ  ذـٜ جمّقظٜ ُبٚز افدَّ

 هذا افًّؾ ًأهديف إػ ...

ٔخ /  ـ اٌّصٔؾافنَّ ًي ٚء( حي خي َّٜٔ شي
ًٌ َ ة مجي اري س إدي

ٌِ َ ئٔس جمي  )ري

ٔخ /  ًٌَد اهللافنَّ ٚف ظي ٌٔحل( ٌلشي ًٌ ٌمل ادي ٌر اإلَشالي ًٜ احٌلقي  )ًؽَرؾي

دادًْٓدس /  َّّ ٛ بؼ لٚظٌ ؾي رٌ  حًم ََّ ب, اًدِ ري ٔخ ظي ل( افنَّ ٌّ ِِّ ًي ًم  )ًأَشتيٌٚذن لي

ٌي لفٌ  ِي َِؿ أَص ىي ًٌ ًي حي ٜ اف ٜ اف َّّ
 ٜٔي ٚفٌ ٚب اهلٌ

ـتقر /  َ أَحي افدُّ ًي ادًْٓدس /  قظًٍ د حمي  نٚزٌ ٚف ٌحجي ًح

امقاّخ /  ًِّ قد اف ًّ َ  إيامق حئكاّشتٚذة /  حمي
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 :ٜٕٔادجٚمع ادًُق 

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ َّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف صسط ًَُٕٚد ا]. 18صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـً

قر بدظٜ أل هرضَٜ أل إنَٚؾ -1جمّع مًُقين أربًٜ ذلط:  ًٓ بدظقة مـ اإلمزاضقر ادًٔحل  أق ًيًَد -2. أق يًَْد بًٌٛ ًط

ٌَّٕٜٔ ظذ افُْٚئس ئٚشٜ اديدي ٚه  -3. افذن فف افرِّ ٚه لؽرب راه مـ ؿٌؾ -4. أق حييهٚ اّشٚؿٍٜ ذؿ ٚه جديداه مل يُـ ًمَرَّ ر صٔئ  [.أق ًتَرِّ

  َٜٕٔ ف325جمّع: 

o :شقيٍل  أثْٚشٔقس افرَّ

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ َّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف ًلفٌدي أثْٚشٔقس ]. 33صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـً

شقيٍل  , لمـ ًمًٚذتف فًٌض ؾَٚمٝ أٍمف بسبٔتف, لمٚت لافدك لهق صٌر, ف بّديْٜ اإلشُْدريٜ مـ أبقيـ لثَّْٔغ286ظٚف افرَّ

يٕٜٚ ادًٔحٜٔ. ٚه مـ مٌٚدئ افدِّ  [اّصدؿٚء ادًٔحٔغ, ظرؽ صٔئ

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ َّٛ ]. 33صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف ص

هٌْٜ, ؾٖخذتف أٍمف  هد لافرَّ ًٌّٚ فِزُّ ٝ فف طرلؾٓٚ لتَٚبِٝ مع افٌٚبٚ أخًُْٔدرلس بىريرؿ اإلشُْدريٜ إٓذاؿأثْٚشٔقس حًم , لؿهَّ

ثٍؿ افتحؼ أثْٚشٔقس , اشتٌَك فديف افٍتك حتٝ رظٚيتف فُٔقق فف تِّٔذاه ـثراه بٖثْٚشٔقس, لبًد أق ؿٚف بتًّٔدهٚ,  لطرلؽ ابْٓٚ, ؾًنَّ 

ٚه ظئامه, بٚددرشٜ ادرؿًٜٔ افالهقتٜٔ بٚإلشُْدريٜ راشٜ لاُشتذـٚر بجٍد لٕنٚط حتك ٌٕغ ٌٕقؽ , لًهْٚ طٓرت مقاهٌف, إذ دأب ظذ افدِّ

بف ذم  ـٍ ظذ ذفؽ مـ أنَّف ؿد لؾٚؾ ـٚؾَّٜ أترا ش, رشٚفٜ وٍد افقثْٜٔ» ف ـتٚبف اّلـ381أصدر ظٚف افًِقف افالهقتٜٔ لافًٍٍِٜٔ, لفٔس أد

ٚه,  ٜ, الـٚق ُ يزاـ ضٚفٌ ة احلًجَّ ة لؿقَّ رة احٚدَّ هد , ٍحٚ أتؿَّ دراشٜ افالهقتمتٚز بٌزا يَّٜ افؼؿٜٔ فٔختز حٔٚة افتََّقم لافزُّ ذهٛ إػ افزِّ

ٚه  يَّٜلًهْٚؿ , ظِّٔ هٌٚق لـقـٛ افزِّ يس أنىقٕٔقس أب افرُّ َِّؿ مْف احلٔٚة افًُْٜٔ.تتِّذ فَِدِّ  [, ؾتً

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ لدس افٌٚبٚ ]. 31صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف

ٚه ظٚف ؾرشّف صأخًُْٔدرلس مٚ لصؾ إفٔف أثْٚشٔقس,  ٚه فناممً, ف319اٍمش َّْٔف افٌٚبٚ ًمًٚظداه فف, افُرد افٌىريرـل ٜثٍؿ رئًٔ , ثٍؿ ظ

, لٍحٚ طٓرت افوالفٜ اِريقشٜٔلـثراه مٚ ـٚق حًئؾ إفٔف أظَد ادنٚـؾ لادًًوالت فٌٔحثٓٚ ليُنػ ظـ ؽّقوٓٚ فٔجد حالًّ هلٚ. 

ٌَد ادجّع ادًُقين اّلـ ذم َٕٜٔ شْٜ لًمَٚلمتٓٚ لتثٌٔٝ صحٜ اإليامق افَقيؿ,  بدحوٓٚبدأ  , ف325لبَك هُذا إػ أق ًظ

ذك ادجّع مـ ؿرارات , ؾٚشتحيك افٌٚبٚ أخًُْٔدرلس إػ ًهْٚؿ ٚه, ـٚق فف أـز اّثر ؾٔام اَّتَّ ٚ لًمًَْ ٚه هٚمًّ ف دؾٚظ  فدحضحٔٞ ؿدَّ

 [.افٌدظٜ

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ لذم آخر شْٜ ]. 32صؼ -زء افثٚين, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ , اجلأرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف

ؽٌٜ ألص بٕٚتخٚب أثْٚشٔقس خٍِٜٔ فف ظذ افُرد ادرؿز, لؿٌؾ إتَٚـ افٌٚبٚ أخًُْٔدرلس, ف326 , لأحٍس أثْٚشٔقس هبذك افرَّ

يَّٜ, فنًقرك بًدف اشتحَٚؿف فت ٚه, ؾٓرب إػ افزِّ ظٜٔ مً ظٚة لافرَّ ًٛ أحيلك فدم افرُّ ؾ أظٌٚء هذا ادْهٛ اخلىر, لفُـ افنَّ ُّّ ح
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ٚه بغ ميٚهر افٍرح لافتَِّٓٔؾ,  ة جيتّع مخًقق أشًَظْقة, لٕهٌقك بىريرـ ـ مرَّ يس ٍلّلِّ ٚه مـ أشٚؿٍٜ افُراد ادًجٚلرة فرشٚمٜ افَدِّ

ٚه ظذ افُرد ادرؿز شقيٍل بىريرـ ًقفقا دلق بِقغ أثْٚشٔقس هذا ادْهٛ افًئؿلـؿ حٚلـ اِريقشٔقق أق , أثْٚشٔقس افرَّ , إذ حيي

. ؿ مل يٍِحقا  [ـٕٚقا ًيدرـقق مدم مٚ يْتيرهؿ مـ هتديد لًمَٚلمٜ مْف, لفَُّْٓ

o :أشٌٚب إًَٚد ادجّع 

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ َّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف بدأ ]آريقس[ ]. 23صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـً

ٓداء,  لؽر ًمًٚلى فمب ذم , ادِّظٚئف أنَّف خمِقؾ, لتْحك ذم إُٕٚر ُهقت افًٔد ادًٔحبْؼ بدظتف افٍٚشدة أجٚف افٌٚبٚ بىرس خٚتؿ افنُّ

 [.اجلقهر

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ لمـ ذفؽ ]. 22صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف

ًٌقـ  افٌٚبٚ أخًُْٔدرلسْدمٚ رؾض افقؿٝ ]أن: ظ ٚه ًمَٚلمتف فٌِٚبٚ , يْؼ والفتف ٌجٓٚراه [ آريقس] بدأ[ ذم افًُْٜٔ آريقسًؿ ًمًِْ

ظي آريقس ذم مُٚق آخر ظـ اِيٜ افتل تَقـ, بْٔام ـٚق افٌٚبٚ أخًُْٔدرلس يًظ ظـ ُهقت افًٔد ادًٔح لؿدرتف, أخًُْٔدرلس ظي  لي

يس أخًُْٔدرلس ذم ظيتف, 22/  14)يق ش أيب أظيؿ مِّْل» داه برأن افَدِّ ٕيييؿي آريقس تًٚفّٔف , أق ابـ اهلل ًمًٚلى ذم اجلقهر(, ًمْدِّ ل

ٕف فًٍِٚمٜ, افٍٚشدة ذم مْيقمٚت صًريٜ لأؽْٔٚت ْٓٚ أظقا ََّ دلهٚ ذم أنٚصٔد.ف  [, لردَّ

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ مجع افٌٚبٚ ]. 22صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ حٔٚةأرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لاف

ِّٔغ شْٜ  ٌٔ ِِّ ٚه ذم اإلشُْدريٜ مـ اّشٚؿٍٜ اّؿٌٚط لاف شٚئؾ لادْنقرات, 319جمًّ , لؿًد جمّع آخرف, لؿد أصدر ـثراه مـ افرَّ

 [.لحرف ـؾ أتٌٚظف لتًٚفّٔف افٍٚشدة ,حٔٞ حُؿ بتجريد آريقس مـ رتٌتف افُْٓقتٜٔ, أشَػ 133حيك حقايل 

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ ترؿ آريقس ]. 23صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف

ٌرماإلشُْدريٜ,  افٌٚبٚ أخًُْٔدرلس  , لحٚلفقا معؾًّحقا فف بْؼهٚ, لأؿْع بًض اّشٚؿٍٜ برأجف, لذهٛ إػ ؾًِىغ لآشٔٚ افهُّ

ا ظذ هرضَتف افتل ًتْٚؿض ؿقـ يقحْٚ اإلٕج لـٚق ذم افٌدء ـٚق افُِّٜ, لافُِّٜ ـٚق ظْد اهلل, »ع: ٔؿٌقفف, لفَُّْف رؾض مٚ داف ًمكًّ

ة ثٕٜٚٔ(, ثؿ ظٚد آريقس إػ اإلشُْدريٜ بٍْس شّقف تًٚفّٔف, 1/  1)يق ش اهلل افُِّٜ  [.ؾًٚد حٔٞ ـٚق, ؾىردك افٌٚبٚ مرَّ

o :لؿٚئع ادجّع 

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ َّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف اجتّع ادجّع ]. 24صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـً

َّٔٚ ًمْذ بدء إًَٚد هذا ادجّع ظّؾ اهلل افًجٔٛ بٚدًًجزات افُثرة ف325بٖمر اإلمزاضقر ؿًىْىغ ذم مديْٜ َٕٜٔ شْٜ  , لؿد طٓر جِ

د ذم مديْٜ َٕٜٔ,  لـٚق , ًُْدرلس بىريرؿ اإلشُْدرئٜخألـٚق مـ احلٚضيـ اّنٌٚ افتل تقافٝ, إذ حيت افًقًؾقد ذم ادًٔٚد ادًحدَّ

شقيل ؿغ, طٓرت ظِٔف  لـثر مـ اّشٚؿٍٜبًهحٌتف رئٔس صاممًتف لشُرترك اخلٚص أثْٚشٔقس افرَّ , لمْٓؿ مـ جٚء لظِٔف ٌشّٜ ادًًقَّ

 [آثٚر ظك اُشتنٓٚد, ؾّْٓؿ مـ ؿد ؾَد أحد أظوٚئف.
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ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ َّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف فَد ذـر بًض ]. 24صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـً

خغ أنَّ  ؿ ف ظْدمٚ ظَد ادجّع ًألػ جًِٚتف, ؿد حٚلفقا إحهٚء ظدد احلٚضيـ, ادٗرِّ هتؿ لـراشٔٓؿ تَقـ إَّنَّ  318لـٕٚٝ شجالَّ

َِّام أحهقا ظدد احلٚضيـ جيدلٕف , لاجلّٔع ؿد حيلا, أشَػ ـً ٚه زائداه 319ؾُٕٚقا  ؿ لجدلا لجٓ ة, فَُّْٓ رلا افًٍد أـثر مـ مرَّ , لـرَّ

ر اجلّٔع أقَّ هذا افقجف هق صخص رٍب ادجد يًقع ادًٔحظْدئذ ؿظـ افًدد افًٍع,  ٚه رَّ متك اجتّع اثْغ أل », افذن لظد صٚدؿ

 [لبدألا اجتامظٓؿ.ش ثالثٜ ب٘شّل أـقق ذم لشىٓؿ

o :ؿرارات ادجّع 

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ ؿد تقافٝ ]. 28صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف

شقيلجًِٚت ادجّع,  يس أثْٚشٔقس افرَّ لـٚق فف افٍوؾ اّـز , لحٚمك ظـ اإليامق بدؾٚع ًمًتّٔٝ, افٌٚبٚ اإلشُْدرن, لاحتٍؾ افَدِّ

ر ادجِس , أٍمٚ ظـ آريقس. لـؾ مـ يٗمـ هبٚ, لبدظتف, لـؾ مـ مًف, ذم إمخٚد ؾتْٜ افٌدظٜ إذ حُؿ ادجّع بحرف آريقس ؾَد ؿرَّ

ر اإلمزاضقر ٍٕٔف خٚرج اإلشُْدريٜ إػ افًَىْىْٜٔٔ, حرمٕٚف لبدظتف ر لٌريٚء, لتيٚهر فإلمزاضقر لؿرَّ َُ ك ذم مي , ثٍؿ ظٚد افُرَّ

ؽ بٚإليامق ادًًتَٔؿ,  ًُّ ًٌقففبٚفتَّّ خط, , ؾهذَّ اّنٌٚ أخًُْٔدرلس بدً ؾٖؿٍر اإلمزاضقر ًؿ ًَّ ًمقع ؽزيرة, أق يرؾع اهلل ظـ افًُْٜٔ هذا اف

د دجلء آريقس,  ٚه ذم إحدم ـْٚئًف. لبٚفًٍؾ ذم افٔقف ادًحدَّ ٔ ِِّ أحيلك بٚحتٍٚـ لضِٛ مـ اهلل أق ًئّتف ؿٌؾ أق يرم آريقس ًمه

لاشساحٝ , لؿٙ ٕحٌف, ؾ أحنٚئفلأحٍس بتّزُّ , حتك صًر بّرض ًمٍٚجئ, فَُّْف مٚ أق أدٕك مـ افًُْٜٔ, رؽؿ إرادة افٌٚبٚ, ظئؿ

ك لشّقمف ًٛ مقت آريقس بًُٕٚٚب أحنٚئف ذم ٌمرحٚض ظٚف. افًُْٜٔ مـ ذِّ ً ب فف, لؿد اظتز افنَّ َّٕام هق إتَٚف افرَّ لٍٕٚذاه احلؼ , إ

 [.لافًدـ اإلهلل

  ْٜٔٔف381جمّع افًَىْى: 

o :أشٌٚب إًَٚد ادجّع 

ص مْٔٚ جٚد جرجس:  ُّّ ًَ لدؾٚظف ظـ  ,جمّع افًَىْىْٜٔٔ ,ادجّع ادًُقين افثٚين]. 78صؼ -, مُتٌٜ ادحٌٜ لإيامقـًْٔتل ظَٔدة اف

ًَ لٕٚدم بٖقَّ افرُّ  ,بىريرؿ افًَىْىْٜٔٔ ,وؾَّ مَدلٕٔقس أشٌٚب إًَٚدك:. ثِٔٞافتَّ  لأقَّ اِب لاُبـ مهٚ مـ جقهر  ,س خمِقؾدً لح اف

ٚه  153ق مـ ُقَّ ؾًَٕٚد جمّع مً لاحد,  بىريرؿ  ,ؾحُؿ ادجّع برئٚشٜ اّنٌٚ تّٔقثٚلس اّلـ ,ِقق مجٔع اهلٔئٚت ادًٔحّٜٔثِّ يً  ,أشٍَ

لافثٚين , قث ذات لاحدة أؿْقف لاحدٚفً قَّ افثٍ إاّلـ فتجديٍف بَقفف . لأبقفْٔٚريقس, بحرف مَدلٕٔقس لزمِٔٔف شٌِٔقس ,اإلشُْدريٜ

يس لأؿٚمقا مُٕٚف افَدِّ  ,لضردلا مَدلٕٔقس مـ افًُْٜٔ .ٜ ٕٚضَٜإًٕٕٚٔ دلق ٍٕسى  ,ؾَط د بجًدى قَّ ادًٔح احتَّ إفتجديٍف بَقفف 

ٜه  ,لأوٚؾقا إػ ؿٕٚقق اإليامق مخس مقادفقؽقس, ٔئقؽريٌقريقس افث  [.َٔٚلنبًد أق أؿرَّ ادجّع ؿٕٚقق اإليامق افِّْ  ,فف تُِّ
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o :لؿٚئع ادجّع 

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ ٌَد ]. 44صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف لٍحٚ ًظ

يس تّٔقثٚلس ذا مرـز ًُمتٚز ذم هذا ادجّع, مـ اّشٚؿٍٜ 153حيك أـثر مـ ادجّع ادًُقين افثٚين بٚفًَىْىْٜٔٔ,  , لـٚق افَدِّ

ٚه هلؿ )...( ذم جًِٜ هذا ادج خغ اظتزلك رئًٔ  133, حي مَدلٕٔقس فًٔرض اظتَٚدك ظذ مًٚمع اِبٚءّع, حتك أقَّ بًض ادٗرِّ

ًدس خمِقؾأشَػ,  ًَ لح اف ش ـؾ رء بف ـٚق, لبٌرك مل يُـ رء ُمٚ ـٚق», ًمًتْداه ظذ اِيٜ افتل تَقـ ظـ اُبـ: لبدأ يَقـ إقَّ افرُّ

َّٕف ُ يقجد إُ رلح لاحد, هق رلح اهلل, 3/  1)يقحْٚ  ٚه ؽر حٔٚتف(, ؾٖجٚبف اِبٚء ؿٚئِغ إ لإذا , لمـ ادًرلؽ إقَّ رلح اهلل فٔس صٔئ

ْٔع, ؾًذ زظّؽ أنَّف ؽر حٍل , ؿِْٚ إقَّ حٔٚتف خمِقؿٜ  [.إذا ـٚق ؽر حٍل ؾٓذا هق افٍُر افنَّ

o :ؿرارات ادجّع 

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ ر ]. 45صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف إزاء إسا

ر ادجِس احلًُؿ ظِٔف بٚحلرف لافٍرزمَدلٕٔقس ظذ بدظتف,  ٚه بٍْٔف, ؿرَّ ًدس هق , لحُؿ اإلمزاضقر أجو ًَ لح اف ر ادجِس أقَّ افرُّ لؿرَّ

ًدس: »لأـِّقا ؿٕٚقق اإليامق, اّؿْقف افثٚفٞ مـ افثٚفقث اّؿدس ًَ لح اف ب ادًحٔل ادًٌْثؼ مـ اِب, ًٕؿ ٕٗمـ بٚفرُّ ًٕجد فف , افرَّ

دك  مع اِب لاُبـ ًّٕجِّ شٜ رشقفٜٔ, افٍْٚضٌؼ ذم اّنٌٔٚء, ل ـام أتٍؿ ادجِس احلًُؿ ذم افَوٚيٚ اّخرم ش. لبًُْٜٔ لاحدة جٚمًٜ ًمَدَّ

ٚبٌَٜ مٚ يّْح ـرد رلمٚ افُرامٜ أنَّف ملافتل ـٕٚٝ مًرلوٜ ظذ ادجِس, لمـ أهٍؿ ؿرارات ادجِس,  ًٍ  يُـ ذم ؿقإغ ادجٚفس اف

ٚ ًمًٚليٜ فٌٚؿل افُراد, اّلػ ٚه ظذ لوع هذا افَٕٚقق, لفَُّْٓ ٚه صٚرخ ٍٟ بٚبٚ رلمٚ مع أشٚؿٍتف احتجٚج , ثٍؿ إًحٌقا مـ لهلذا ؿد احت

ًدس: ادجّع ؽٚوٌغ. لفَد لوع آبٚء ادجّع ادًُقين افثٚين اجلزء اّخر مـ  ًَ لح اف ًٕؿ »ؿٕٚقق اإليامق, اخلٚص بالهقت افرُّ

ب ادًحٔل ادًٌْثؼ مـ اِب ًدس, افرَّ ًَ لح اف ًدس مـ اِب ؾَطش, ٕٗمـ بٚفرُّ ًَ لح اف ٚه, لأثٌتقا ؾٔف إٌثٚؾ افرُّ ُٝ افُْٚئس مجًٔ ًَّ , لمت

ًَٕهٚق,  ٚه, بام ألردتف اِبٚء ذم ادجّع, دلق زيٚدة أل  ٚه لؽرب ٜه , لمٚ ؿٚمٝ ذم ألائؾ افَرق افثٚمـلفُـ ـًْٜٔ رذؿ لأوٚؾٝ ظِٔف خًِ

ًدس مـ اِب لاُبـش, لاُبـ» فٍظ ًَ لح اف  [.لٕٚدت بٌٕٚثٚؾ افرُّ

  ف431جمّع أؾًس: 

o :أشٌٚب إًَٚد ادجّع 

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ إًَد هذا ]. 46صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف

ٚه فًَِىْىْٜٔٔ, ادجّع مـ أجؾ ًمقاجٜٓ بدظٜ ًٕىقر , ؿد ًلفٌدي بٚفَرب مـ أنىٚـٜٔ لمـ ادٗمل جداه أق يُقق هذا ادًٌتدع بىريرـ

ؾٚع ظـ اإلبًقريٚ, لدرس افالهقت,  ئقدلشٔقس ٔ, حتك أنَّف ؿٚـ فإلمزاضقر ثيامق ود ادًٌتدظغلأطٓر ؿٌؾ هرضَتف هذك ؽرة ذم افدِّ

ًٍرس اّرديٚء, لبًد أق تَيض ظذ اّرض حٔٚتؽ ٚاشتٖصؾ مع أهيٚ ادِؽ مج»افهٌر:  ظٜ اهلراضَٜ, لأنٚ أرد ظْؽ هجقف اف
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امء ًَّ ًٔدة, أوّـ فؽ أخراه جَّْٜ اخلًِد ذم اف ًَّ رتش. اف حتك شَط ًٕىقر ذم , ؾِؿ متٌض ؾسة ضقيِٜ, ظذ أقَّ هذك افٌرة ًهظٚق مٚ تٌخَّ

ًْٜٔ خقق: بدظتف افنَّ ٌٔؾ إػ هرضَتف, إقَّ ًٕىقر حٚرب ـؾ اهلرضَٚت», حتك ؿٚـ ظْف ادٗرِّ ًَّ د اف ِّٓ  [ش.فًّٔ

o :لؿٚئع ادجّع 

ص مْٔٚ جٚد جرجس:  ُّّ ًَ ف ذم مديْٜ 449اجتّع جمّع ديْل مًُقين شْٜ ]. 84, 83صؼ -, مُتٌٜ ادحٌٜ ـًْٔتل ظَٔدة لإيامقاف

أشَػ  (Flavien)لؾالؾٔغ  ,لأصٓرهؿ ديًَقرس بىريرؿ اإلشُْدريٜ ,يـحيك مٚئٜ لثالثقق مـ ـٌٚر رجٚـ افدِّ  ,أؾًس

ًثؾ ألضٚخل أمٚف ادجّعأشَػ أؾًس.  (Estafenne)أشَػ ألرصِٔؿ, لاشىٍـ  (Juvenal)افًَىْىْٜٔٔ, لجٔقؾْٚـ   ,لحَّٚ مي

ًُّ  ,ظٚد ؾٖظِـ رجقظف ظـ خىٖك َي  ,ُف بَٕٚقق اإليامق افذن لوًف جمّع َٕٜٔلمت ـٜ افؼَّ  لمل حيرمقك حٍؼ  ,احلٚضلق اظساؾف ٌٌؾي ؾ

ٚه  ,ادًٔحٜٔ ت ذم ادجّع ظَٔدة ًٕىقر ظرو . ؾَٚف ادجّع ٔفؿْقمي أذ رأن ًٕىقر ظـ ضًٌٔتل ادًٔح لٌِّ لؿٚف افًٌض حًي  ,إُ أنَّف ًذـٌري

ٚه ظْدمٚ طٓر فٍٔػ مْٓؿ حًي ًه ًخ  ,بغ أظوٚئفوٚـ افِّْ  هلذك افًَٔدة لؿًد. لاصتدٍ  لـٚق مـ بْٔٓؿ ؾالؾٔٚق  ,ذلق بدظٜ ألضٚخلٌِّ قص

(Flavien),  ٜٔلبٚشِٔٔدس أشَػ شِقـ(Basiledes),  لإيٌٚس(Ibas)  َّهٚ, لتٔقدلريٝ أشَػ افر(Theodret)  أشَػ

اّمر  ,ـٜ ادًٔحٜٔافؼَّ  ٌتدظغ حٍؼ هُٗء ادً لإتٓك ادجّع بٖق حرف  ,ؿزص, لأندرالس لتٔقدلر لألشٚبٔقس أشَػ دلرئِف

ٚه ـٌراه مـ رجٚـ افدِّ  ,ديًَقرسلشخىف ظذ  افذن أثٚر اشتٔٚء ُلق أشَػ رلمٚ ٚ جًِف يًًك فًَد جمّع ُمٍ  ,يـّنَّف حرف رهى

رئٚشتٓٚ إػ جمّع  لمل يدعً  ,يًْك بًُْٜٔ رلمّٚقك بٖنَّف ُ لاهتَّ  ,بديًَقرس ام أنَّف لصك ؿقفو ُ شَّٔ  ,ير ذم أحُٚف جمّع أؾًسإلظٚدة افَّْ 

ٚه إلظٚدة افَّْ  ,, ؾًّؾ فٔقق أشَػ رلمٚ بْهٔحٜ افقصٚةأؾًس  ,ير ذم جمّع أؾًس لؿراراتفلأؿْع اإلمزاضقر مرشٔٚق أق يًَد جمًّ

 [.ظَد جمّع ذم خَِٔدلٕٜٔ لؾًاله تؿٍ . ادًٔح لذم ظَٔدة ضًٌٔتٍل 

o :ؿرارات ادجّع 

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ َّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف لؿد ضِٛ بٚبٚ ]. 14صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـً

, لأق يَقف بٚبٚ اإلشُْدريٜ ف431أق ًيّثِّؾ ـًْٜٔ اإلشُْدريٜ لـًْٜٔ رلمٚ ذم جمّع أؾًس ادًُقين شْٜ رلمٚ مـ بٚبٚ اإلشُْدريٜ 

لمٚين بٚلات اإلشُْدريٜ ُ يُّـ لصٍٓٚ, ٚ, ؾُٕٚٝ ثَٜ ـًْٜٔ رلمٚ بظـ افًُْٔتغع ظذ ؿرارات ادجّع بٚفتَّقؿٔ لـٚق افٌٚبٚ افرُّ

ؾٚع ظـ اإليامق  [.يًتّد ظذ بٚبٚ اإلشُْدريٜ ذم افدِّ

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ فَد ]. 98, 97صؼ -, اجلزء اّلـ, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف

ؿقف يرتٚبقق ذم تَِٔٛ هُذا آيت ّظجٛ مـ لجقد », لأرشؾ فِّٗمْغ مْنقراه يَقـ: دحض ـرفُّس بدظٜ ًٕىقر افٍئًٜ هذك

ـٌ ظذ افتل لفدتف بٖق تً افًذراء بقافدة اإلهل ك أٍف اهلل ؟, ّنَّف إذا ـٚق ادًٔح إهل, ؾُٔػ ًيو َّّ ظْدمٚ جٚهر ًٕىقر هبذا ادًًتَد ش, ً

ك ادجّع ادًُقين افثٚفٞ ذم أؾًس شْٜ افٍٚشد,  يس ـرفُّس افٌُر بٚبٚ اإلشُْدريٜ, ف431إًَد ودَّ , لأصدر حتٝ رئٚشٜ افَدِّ

ك احلُؿ اِيت:  س ادًِتئؿ ذم ظٚصّٜ أؾًس إػ ًٕىقر )هيقذا افثٚين(»ودَّ َّٕؽ مْزلع مـ ـؾ لطٍٜٔ لدرجٜ , مـ ادجّع ادًَدَّ اظِؿ إ

َتٙ ؿقإغ افًٌٜٔ ًّ س ب شٜذم افًُْٜٔ مـ ادجّع ادًَدَّ رؿ لظْٚدؿ وٍد افَقإغ ادًَدَّ لظذ أثر ش, , لذفؽ مـ أجؾ خىٖؿ لإسا
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افذن ًلفٌدي مـ افًذراء افٌتقـ  ٕحـ ٕٗمـ أقَّ ظاٍمٕقئٔؾ هق اإلهل ادًتٖنِّس»إتٓٚء ادجِس, أرشؾ أظوٚؤك إػ ادِؽ رشٚفٜ هذا ٍٕهٓٚ: 

ًدس, أٍمٚ ًٕىقر ؾِؿ ًينٚرـْٚ هذا اإليامقمريؿ,  ًَ لح اف ًشؾ, فذفؽ ؾٓق ؽريٛ ظـ اِب لاُبـ لافرُّ ؽريٛ ظـ , ؽريٛ ظـ مراث افرُّ

شقفَّٜٔ شٜ افقاحدة افقحٔدة اجلٚمًٜ افرَّ داه هق لـؾ مٚ ُ يَقـ أق افًذراء مريؿ لفدت افُِّٜ مً , افًٌٜٔ ادًَدَّ ًِّ . يًقع هق اخلٚفؼ, تج

ِِّص, فف ادجد افٍدائؿ إػ أبد اِبديـ, آمغ مٜ ؿٕٚقق اإليامق ش. يًقع هق افٌٚفٛ, يًقع هق ادًخ ٚه ًمَدِّ ثٍؿ لوع هذا ادجّع أجو

يًٜ مريؿ هل لافدة اإلهل:  ي, ًًٕيِّّؽ يٚ أف افُّْقر احلََٔل»فٔثٌٝ أٍق افَدِّ دؿ أجتٓٚ افًذراء افَدِّ ًّٕجِّ , ّنَّؽ لفديت ًٜ مريؿ لافدة اإلهلل

يَغ, ثٌ دِّ ٓداء, هتِٔؾ افهِّ ًشؾ, إـِٔؾ افنُّ َِّص ٍٕقشْٚ, ادجد فؽ يٚ شٔدٕٚ لمُِْٚ ادًٔح, ؾخر افرُّ ِِّص افًٚمل, أتك لخ ٚت فْٚ خًم

ًٌٕؼِّ  دك, ُهقت لاحد, بٚفٍثٚفقث اّؿدسافُْٚئس, ؽٍراق اخلىٚيٚ, ُٕرز ل ًّٕجِّ  [شرحؿ, يٚ رب بٚرؿ, آمغ.رب ا , يًٕٚجد فف ل

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ لفَد ]. 53-48صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف

يس ـرفُّس  ٜ افًَٔدة اّرثقذـًٜٔ لثْاـتٛ افَدِّ رف مـ ُ يٗمـ هبٚ لحئٓٚ ظؼ بْداه فهحَّ تيؿي ـؾ مْٓٚ بحي  ـام هل:, لخي

ٕقئٔؾ إهلْٚ هق إهل حََٔلمـ ُ يًسؽ  -1 يًٜ مريؿ هل لافدة اإلهل, بًامَّ د, لأقَّ افٌتقـ افَدِّ ًِّ  حٔٞ لفدت جًديًّٚ افُِّٜ ادًتج

ٚه  شافُِّٜ صٚر جًداه »افذن هق مـ اهلل ـام هق مُتقب   .ؾُِٔـ حمرلم

ٚه ًمتٌَّحداه مع جًدكلأنَّف لادًٔح ظْٔف بال ريٛ  ـِّٜ اهلل ًمتٌَّحدة مع اجلًد ـّٚؿْقفمـ مل يًسؽ بٖقَّ  -2 ؾُِٔـ  إهل لإًٕٚق مً

ٚه   .حمرلم

ِىٚق,  -3 ًُّ درة, أل بٚف ًَ ٌيؾ ادًهٚحٌٜ ؾَط, أل بٚف ٚدمهٚ ٌمـ ٌؿ ٚد ادًٔح افقاحد إػ أؿْقمغ, لؿٚـ بٖقَّ احتِّ لفٔس مـ ؾهؾ بًد اُحتِّ

ٚدمهٚ بقحدإٜٔ ضًٌٜٔٔ ٚه  احتِّ  .ؾُِٔـ حمرلم

ًشؾـ م -4 ؾ بغ أؿقاـ ادًٔح ادذـقرة ذم اّنٚجٔؾ لرشٚئؾ افرُّ يًقق, أل ؿٚهلٚ ظـ ذاتف لًٌٕٓٚ إػ  ؾرَّ افتل ٕىؼ هبٚ اِبٚء افَدِّ

, لأقَّ افًٌض اِخر ًمالئؿ هلل, ـٚئـ ؽريٛ ظـ ـِّٜ اهلل, ليٍٓؿ أقَّ افًٌض مْٓٚ ُئؼ بًٕ٘ٚق لحدكأؿْقمغ, ـؾ أؿْقف ؿٚئؿ بذاتف, 

ٚه ًٌْف إػ ـِّٜ اِب لحدك, ؾُِٔـ ؾٔخٍهف ليً   .حمرلم

َّٕف إهل حََٔل, لابـ لاحد ضًٌٔل,  -5 مـ دمٚه لؿٚـ إقَّ افًٔد ادًٔح افذن اشتًّؾ ًشِىٕٚف اإلهلل هق إًٕٚق شٚذج, لمل يَؾ إ

ف َِّحؿ لافدَّ ٚدك اّؿْقمل اصسؿ مًْٚ ذم اف ٚه افذن بٚحتِّ  ., فُقق افُِّٜ صٚر جًداه, ؾُِٔـ حمرلم

ٚه ـ ؿٚـ إقَّ ـِّٜ اِب هق إهل, لمل يًسؽ بٖقَّ م -6 ٚه شافُِّٜ صٚر جًداه », ـَقـ افُتٚب ادًٔح ذاتف إهل لإًٕٚق مً  ., ؾُِٔـ حمرلم

ٚه  -7  .مـ ؿٚـ إقَّ اهلل افُِّٜ مل يتٖنَّس ذم اإلًٕٚق يًقع, لأقَّ ظيّٜ ابـ اهلل افقحٔد ؿٚئّٜ ذم آخر دلٕف ؾُِٔـ حمرلم

ٕقئٔؾف مـ مل يًسؽ بٖنَّ  -8 جقد فًامَّ ًُّ ٚه  ًشًجقداه لاحداه ـام يٌٌْل فُقق افُِّٜ صٚر جًداه , يٌٌْل اف  .ؾُِٔـ حمرلم

ٜمـ مل يَؾ إقَّ ربْٚ يًقع ادًٔح ـٚق  -9 ٚه مـ رلح خٚصَّ ٚه  افتل ـٚق يًّؾ هبٚ تِؽ اِيٚت, ًُمتِئ  .ؾُِٔـ حمرلم
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َّٕف  -13 ب ًٍٕف فِّقت ّجؾ خالصْٚمـ ؿٚـ إقَّ ادًٔح ًٍٕف مًف اِب ّجؾ ًٍٕف, لمل يَؾ إ ظـ افٌؼ ؿٍط, ّنَّف مل يًرؽ  ؿرَّ

ٚه  ربٚق ؾُِٔـ حمرلم ًَ  .خىٜٔ لفٔس بحٚجٜ هلذا اف

, لمل يًسؽ أنَّف صٚر بُر اّمقات, ًدلأنَّف ذاؾ ادقت ذم اجل, لًصٌِٛ ذم اجلًد, اهلل افُِّٜ تٖخَّؿ ذم اجلًدمـ مل يًسؽ بٖقَّ  -11

ٚه لأنَّف ًمًىل احلٔٚة  ., ؾُِٔـ حمرلم

ب هق ًمًىل احلٔٚةمـ ُ يًسؽ بٖقَّ  -12 ٚه.جًد افرَّ  [, ؾُِٔـ حمرلم

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ لفَد بًٞ ]. 53صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف

يـ هبذك افٌْقد, لأرشِٓٚ إػ ًٕىقر فًٔسؽ هبٚ لًيقؿِّع ظِٔٓٚ,  يس ـرفُّس ظّقد افدِّ هٚ, لفَُّْف أبكافَدِّ , لؿٚبؾ ذفؽ بُتٚبٜ بْقد ودَّ

ٌرم بَٔٝ ذم جٕٚٛ لهُذا إًَّٝ افًُْٜٔ إػ ؿًّغ. لشٚظدك ظذ ذفؽ بًض أشٚؿٍٜ أنىٚـٜٔ , رلمٚ لألرصِٔؿ لأشٔٚ افهُّ

ي ُْدرن, افَدِّ ًَّ  [.ؾٕٚحٚزت إػ ًٕىقر, لأٍمٚ ـًْٜٔ أنىٚـٜٔس ـرفُّس اف

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ َّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف ظذ أقَّ افٌدظٜ ]. 47صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـً

ٚه  ىقريٜ مل تْتٌف متٚم ٚضٌرة حتك اِق ذم بالد ؾٚرس لاهلْد فُـ ُ زاـ, لإق ـٕٚٝ ؿد وًٍٝ ـثراه, افًَّْ , افتل ـٕٚتٚ ًهْٚؿ بًض افًَّْ

بٝ إفٔٓام افٌدظٜ.  [تنَّ

  ٜٕٔف452جمّع خَِٔدل: 

o أشٌٚب إًَٚد ادجّع: 

ٍِِّٜٔ اإلـِرئُٜ فألؿٌٚط اّرثقذـس ضًٌٜٔ ادًٔحافٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ:  ًُ ؽؿ مـ أقَّ ]. 12, 11صؼ -, اف جمّع خَِٔدلٕٜٔ: ظذ افرَّ

س ؿد حرف ًٕىقر,  جمّع أؾًس ادًُقين ت إػ جمّع خَِٔدلٕٜٔ افذن طٓر ؾٔف إٍهٚـ ادًَدَّ ًىقريٜ ؿد امتدَّ أُ أقَّ ًجًذلر افًَّْ

تٚئؿ لاإلهٕٚٚت, افقاحد ًيٌٓر بٚفًجٚئٛ: حٔٞ ؿٔؾ ؾٔف أقَّ ادًٔح اثْٚق إهل لإًٕٚق, افىًٌَّٔتغ ََِك فِنَّ . هُذا ؿٚـ ُلق لاِخر مي

, افذن لفُـ أخذ بف جمّع خَِٔدلٕٜٔ. افذن رؾوتف افًُْٜٔ افٌَىٜٔ شضقمس ُلق»أشَػ رلمف ذم ـتٚبف ادنٓقر بؼ  Leo)فٔق( 

ٚد: ضًٌٜٔ ُهقتٜٔ تًّؾ مٚ خيتٍص هبٚ, لضًٌٜٔ ٕٚشقتٜٔ تًّؾ مٚ خيتص هبٚ.  ؿٚـ ًٕىقر إقَّ أظِـ أقَّ ًهْٚؿ ضًٌٔتغ ذم ادًٔح بًد اُحتِّ

ح. ٍْهِتٚقهٚتغ افىًٌَّٔتغ مً  ام ًمتَّحدتٚق لفَُّْف ؾهِٓام هبذا افؼَّ ر أقَّ ادًٔح فف ضًٌٔتٚق. لؿٚـ جمّع ؿرضٚجْٜ إَّنَّ ر أقَّ فف , لـام ؿرَّ ؿرَّ

ع ُهقيت, لمـ ًهْٚ ٕنٖت ًمنُِٜ افىًٌَّٔتغ لادنٔئتغ. منٔئتغ لؾًِغ ٚه إَّنٚءك , لإنَٚؾ وخؿ ذم افًُْٜٔ, لبدأ سا ًٕحٚلـ حٚفٔ

 [.إػ ٌصٌٜٔ إيامق ًمنسؿ يٌَِف اجلّٔعبٚفقصقـ 
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o لؿٚئع ادجّع: 

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ َّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف فَد رأس افٌٚبٚ ]. 52صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـً

, لـٚق ذفؽ ذم أجٚف اإلمزاضقر ألضٚخللافذن إًَد ذم أؾًس فٌحٞ هرضَٜ ديًَقرس, بٚبٚ اإلشُْدريٜ, هذا ادجّع, 

ٌر, شْٜ  ؽ ظـ اإليامق ادًًتَٔؿف. 451ثٔئقدلشٔقس افهَّ يس ديًَقرس ذم دؾٚع ًمؼِّ ٜ أمٚف اإلمزاضقر افذن ـٚق , لؿػ افَدِّ خٚصَّ

تٍؿ بٖمقر ُمُِتف, لهذا اّمر يسـف , لفَُّْف خٚضٌف بِٓجٜ صديدة, أقَّ هذا اّمر ُ خًيٍهف, بؾ جيٛ أق هيًيريد مْف افتَّخعِّ ظـ اإليامق

ٜه فُِْٜٓ ادْقط هبؿ افٌحٞ ظـ اّمٕٜٚ ادًًتَّٜٔ, لـٚق ذفؽ أمٚف زلجتف ألفُٔريٚ, ؾثٚرت مـ تٖنٌٔف فف,  ؾِىّٝ ديًَقرس فىّ

ٚه , صديدةه اؿتًِٝ ضشغ مـ ؾّف فنٔخقختف ٚه ًمقٌجً ًّْقا ذم لفُل ي, لاَّنٚـ ظِٔف بًض رجٚـ افَك لاحلًٍراس, لضبقك ضب

اله ـؾ ذفؽ بهزى ظجٔٛ, لأشَىقك ظذ اّرض, ٕتٍقا صًر حلٔتف, بف اُشتٓزاء ِّّ ٚه ًمتح شغ , أٍمٚ هق ؾٌَك صٚمت ثٍؿ َّنض لمجع افيِّ

ٓٚ ذم مْديؾ, لصًر حلٔتف ٍَّ ؿد هذك ثّرة ٌجٓٚدن ّجؾ اإليامق, لاظِّقا بٖنَّف », مع رشٚفٜ ؿٚـ ؾٔٓٚ: لأرشِف إػ صًٌف بٚإلشُْدريٜ, لف

يًغ, أٍمٚ أنتؿ افذيـ بْٔتؿ إيامُٕؿ اّؿدس ظذ صخرة اإليامق افَقيؿ ٚه ـثرة ذم شٌٔؾ ادًحٚؾيٜ ظذ إيامق آبٚئل افَدِّ ؾال , ٕٚفْل آُم

لابٌع افٍُريٜ ٔقـ اهلرضقؿٜٔ لُ افزَّ ًُّ  [ش.َّتٚؾقا اف

ص مْٔٚ جٚد جرجس:  ُّّ ًَ ظذ إحلٚح فٔقق أشَػ  بْٚءه : ف(451جمّع خَِٔدلٕٜٔ )]. 84صؼ -, مُتٌٜ ادحٌٜ ـًْٔتل ظَٔدة لإيامقاف

ًَ  ,(Marcien)لدظقة اإلمزاضقر مرشٔٚق  ,رلمٚ ؾٖظِـ ديًَقرس ذم هذا ادجّع  ,رب مـ افًَىْىْٜٔٔإًَد جمّع خَِٔدلٕٜٔ بٚف

ًُّ أقَّ فًِّٔح ضًٌٜٔ لاحدة بًد افتَّ  ٚ فٔقق .اإلشُْدريٜلهذا هق اظتَٚد ـًْٜٔ  ,ستٖنِّ هل ضًٌٜٔ اإلهل ادً  ,دج ؾٖظِـ أقَّ فًِّٔح  ,أمَّ

 .حُؿ حزب أشَػ رلمٜٔ ظذ ديًَقرس بحرمٕٚف لظزفف ,ٗامرات لدشٚئسْٚلرات لمً نٚلرات لمً . لبًد مً ضًٌٔتغ ُ لاحدة

ُ  ٜ أرثقذـًٜٔلٕحـ ـًُْٔ. لبغ ـًْٜٔ اإلشُْدريٜ لـًْٜٔ رلمٚ , ادًٔحلحدث إًَُٚف افٌُر بغ افًٚملي لٕتٔجٜ هلذا ادجّع .. 

 [.ًٕسؽ بّجّع خَِٔدلٕٜٔ

 :ّٜاهلرضَٚت افَدي 

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ َّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف يس ]. 11, 13صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـً افَدِّ

فف ذم  فف لتٍٚشرك ـؾ أبْٚء اّرثقذـًٜٔ لؽرهٚ, أؿقا ذ ظذ أؿقا ّي َِ دك اّجٔٚـ لًتتي أثْٚشٔقس حٚمل اإليامق ادًٔحل افذن مًتجِّ

ٟ لافزاهغ لاّشٕٚٔد  ًِغ بًد افثَّالثغ مـ ظّرك إٓذاؿ, ليؼح ِريقس اهلرضقؿل مـ احلًجي ادجّع ادًُقين بَْٜٔ, لهق مل يٌ

د فمبٚء ادًجتًّغ ؾًٚد إيامٕف, افٌَقيَّ  َـّ ة ظذ , لـؿ ؿٚشك آُمٚت لؤَٚت لٍٕلٜ مٚ ألصِف إػ خزيف, لأ ـٕٚٝ تزيدك صالبٜ لًؿقَّ

دائد ؿ يٚ أثْٚشٔقس», حتك ؿٔؾ فف: ًمقاجٜٓ افنَّ لبًّْٜ ادًٔح, »ؾٖجٚب بُؾ ثٌَٜ لرجٚء ذم مـ ًيداؾع ظـ اإليامق بف: ش, افًٚمل ـِف ودَّ

 [ش.فًٚملأنٚ وٍد ا
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ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ بىؾ ]. 11صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف

ؽ بٚإليامق افَقيؿ, لُ ًْٕك فف  ًُّ جـ, ذم شٌٔؾ افتَّّ ًَّ ب لاف اّرثقذـًٜٔ افًئؿ ديًَقرس, افذن احتّؾ افٍَّْل لاإلهٕٚٚت لافيَّ

ئع, ظْدمٚ فىّتف ادُِٜ لجْقدهٚ,  , ثؿ أخَقك ظذ اّرض بًد أق ٕتٍقا صًر حلٔتف, ؾٖشَىٝ ضشغ مـ ؾّفهذا ادقؿػ افٌىقيل افٍرا

ًر, للوًٓام ذم مْديؾ, لأرشِف إػ أبْٚئف بًُْٜٔ اإلشُْدريٜ ؿٚئاله هلؿ: فَُّْف ت د لمجع افٍيشغ لافنَّ هذك ثّرة جٓٚدن مـ »ندَّ

س اّخر, شأجؾ اإليامق بٚدًٔح  [.حٚثًّٚ إٍيٚهؿ ظذ افثٌَّٚت ظذ ظَٔدهتؿ اّرثقذـًٜٔ حتك افٍَّْ

  اإلَبًٔقٌُّٕٔققEbionites: 

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ ادَّظك ]. 252صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

د إًٕٚق ُ ؽر, اإلبٔقٕٔقق أقَّ مريؿ افًذراء لفدت يًقع اإلًٕٚق , لشٚر يًقع ذم لصٚيٚ اهلل حتك بِغ افثالثغ مـ ظّرك, ؾٓق جًمرَّ

ًٛ ليهْع ؾًدظل يًقع ادًٔح( افالهقت) ْٚء ظامدك مـ يقحْٚ ٕزـ ظِٔف ادًٔحلذم افثالثغ أث ِِّؿ لًيرصد افنَّ , لطؾَّ خيدف لًيً

 ,ِٛ ض فِهَّ امءًمًجزات حتك تًرَّ ًَّ دي إػ اف ًي ك اهلل ظذ يًقع افذن ًيَٚد فِّقت لهق برنء, ؾٍٚرؿف ادًٔح لصي ؾٖشَط صٌٓف , لتٖشَّ

ًَّ , ظذ آخر  [.امءلرؾع يًقع إػ اف

  ًْقٌصُّٔقق ًٌ  :Gnosticsاف

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ فًٔٝ ]. 236صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

ا ٌهٚ لاحده ًْقشٜٔ مذه ًٌ ٚ مذاهٛ صتَّك دمّع بغ ادًٔحٜٔ لافٔٓقديٜ لافقثْٜٔ لاّؾُٚر افًٍٍِٜٔ , اف ِِّْٜٔٔلفَُّْٓ لفُـ مجٔع هذك , اهل

ٚ ٍذ لٕجٚشٜ لخىٜٔ ة ظذ أَّنَّ ة, ادذاهٛ تْير فِامدَّ ك ظـ اُتهٚـ بٚحٚدَّ َّٕام صدر مْف آخٜٓ , لاإلهل افًئؿ ًمْزَّ فذفؽ ؾٓق مل خيِؼ افًٚمل إ

ة لخِؼ افًٚمل, أخرم ا ظْف هق اإلهل افذن اتَّهؾ بٚحٚدَّ , اّرلاح ـٕٚٝ مقجقدة ذم ظٚمل شاملن ًمْر لاظتَدلا أقَّ , لأـثر هذك اِهلٜ ًبًده

ٚ شَىٝ ؾجٖة إػ اّرض ل ِِّهٓٚ, صٌحٝ شجْٜٔ اجلًد احٍٚدنألفَُّْٓ , ؾؼ لاخلالص يٖيت ظـ ضريؼ ادًرؾٜ, لحتتٚج إػ مـ خًي

ًْقشٔقق هؿ أصحٚب ادًرؾٜأن مًرؾٜ,  gnosis شؽْقشٔس» ًٌ ليًرؽ ـٔػ , قليًرؽ مـ ه, لبٚدًرؾٜ يًرؽ اإلًٕٚق ًأًصقفف, لاف

ًِص ًْقشٔغ إػ ادًٔحٜٔ, خي ًٌ د حجر ظثرة. لظْدمٚ دخؾ بًض اف ًُّ ة , لؿػ أمٚمٓؿ افتَّج ك ظـ احٚدَّ إذ ـٔػ يتٌَّحد افالهقت ادًْزَّ

ٚه الفذفؽ , بٚجلًد احٍٚدن ي ا مٚدِّ امء, دَّظقا بٖقَّ جًد ادًٔح فٔس هق جًده ًَّ َّٕام ٕزـ مـ اف د, إ ًُّ لؾهِقا افًٔد  ,لبذفؽ أنُرلا افتَّج

 [ادًٔح ظـ بؼيتف, لابًدلا اهلل ظـ اُتِّهٚـ بٚفًٚمل.

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ . 243, 239صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

ًْقشٔغ, لذم افٌٚفٛ هق ًمقاضـ مكن مـ أصؾ هيقدن, ] ًٌ سي افًٍٍِٜ ذم اإلشُْدريٜ ظذ يٍد بٚزفٔدلس ؾٚفْتْٔس: لهق مـ اف ري لدي

قرن ًُّ ًْقد اف ًٌ ٛي إػ رلمٚ خالـ افٍسة اف هي َِّؿ ًهْٚؿ, 161-138. ثٍؿ ذي ا ذم افُالف ليّتٚز بٚفٍهٚحٜ بحًٛ ف لظ لـٚق رجاله ًمَتدره
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عي ذم اّشٍَٜٔ, صٓٚدة ترتِٔٚق
ٌّ ًْقشٜٔ ذم إٌُثٚؿٚت  ,لظْدمٚ مل حيهؾ ظِٔٓٚ إنٍؼ ظـ ادًٔحٜٔ, لذم رلمٚ ضي ًٌ لؾٚفْتْٔس فف ؾًٍِتف اف

 [.اإلهلٜٔ للحدة افقجقد

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ لأنُر ]. 243صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

امء لمرَّ بجًد  ًَّ ـي مـ اف ٕيزي د لؿٚـ إقَّ جًد ادًٔح  ًُّ أل ًمًرلر افُّْقر مـ اّجًٚف , افًذراء مثؾ ًمًرلر احٚء مـ افثَّقبؾٚفْتْٔس افتَّج

ٚؾٜ ٍٍ ِٔٚ, افنَّ ًً يًّٚ فَُّْف ـٚق مـ جقهر شاملن مـ ادْٚضؼ اف ا مٚدِّ ِِّص افذن , ؾٖدَّظك أقَّ جًد ادًٔح مل يُـ جًده د بف ادًخ لظْد ٌظامدك احتَّ

ة يٖيت بٚدًرؾٜ افتل ًيًِْٓٚ افًٔد ادًٔح فإلًٕٚقلؿٚـ ؾٚف, لاشتّر مًف حتك حليٜ آُمف, مـ افٌِرلمٚ , ْتْٔس إقَّ اخلالص مـ احٚدَّ

ؿ ؾٚفْتْٔقس افْٚس إػ ثالث مراتٛ:  ًَّ لٌحُّٔققلؿ ًٚدة اّبديٜ. )أ( افرُّ ًَّ ٌُّٕٔقق : لًهؿ ؾٚفْتغ لأتٌٚظف افذيـ شْٔٚفقق اف )ب( احلٔقا

ٌهٚ ذملاجلًٌديُّقق يُّقق ؾردلس ديّرج. : افذيـ فق تٚبقا شُٔقق هلؿ ٕهٔ ُّٔقق أل احٚدِّ
ٌّ َِّح : لهُٗء ًمْتخٌقق فِجحٔؿ. لؿد أصٚر )ج( اف

يس أثْٚشٔقس ظْدمٚ ؿٚـ:  امء»إفٔف افَدِّ ًَّ َّٕف مـ مريؿ افًذراء, ـٍؾ مـ اظسؽ بٖقَّ جًد شٔدٕٚ ٕزـ مـ اف ؾ إ ًَ ؾ٘قَّ افًُْٜٔ , لمل ي

شٜ حترمف  [.شادًَدَّ

  فٌُّٔقق ٚي  :Docetistsاخلٔي

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ لطٓرت ]. 236صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

لشٔتٜٔ  ًْقشٜٔ٘ـ Decestiomافدُّ ًٌ ا , أن ييٓر Dekeoلهل ًمنتَٜ مـ ـِّٜ , حدم افىَّقائػ اف ؾٚدَّظقا أقَّ جًد ادًٔح فٔس جًده

بحًٛ  -, لفُـ ذم احلََٜٔ لطٓر ـٖنَّف جيقع ليًىش لينًر بّٚمل لاحلزق, مثؾ جًد حََٔل فف حلؿ لظيؿلفَُّْف طٓر , حََٔٔهٚ

رهؿ  د ٌخداع -تهقُّ ًْقشٜٔ ذم شٚئر اّؿىٚر, لذم ظٚف لأنَّف جًد صٌحل مٗؿَّٝ, هق جًمرَّ ًٌ تٍؿ اـتنٚؽ مُتٌٜ ف 1945. لإتؼت اف

ٌُّس, لافَٔٚمٜ.ٚخمىقضه  51ًؽًْقشٜٔ زاخرة ذم ٕجع حٍٚدن تنّؾ   [, مْٓٚ إٕجٔؾ احلََٜٔ, لإٕجٔؾ تقمٚ, لإٕجٔؾ ؾِٔ

  ٕيٌقيُّقق ٚ  :Manichaeansاحي

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ أٍمٚ احٕٚقيٜ ]. 237صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

 ٚ ًْقشٜٔؾَّ٘نَّ ًٌ ُؾ اّخر فِ ق مـ ظٚمل افُّْقر لظذ رأشف اإلهل افىَّٔٛ مع مالئُتف, لاّصٍد ًخًىقرة, ًتًٍد افنَّ , لٕٚدم مٚين بًثْٚئٜٔ تتُقَّ

ٔىرة ظِٔٓٚ أن إبِٔس ًَّ م افقحنٜٔ افتل ُ ًيُّـ اف قي ًَ ة ظذ رأشف اف لاإلًٕٚق ًٍٕف ًجزء مـ ظٚمل افيُِّّٜ لجًّف , لظٚمل افيُِّّٜ لاحٚدَّ

ير ة افؼِّ ّس بَقتف لذم افَّر لأدَّظك أقَّ ادًٔح هق ابـ اإلًٕٚق اّلـ, ةًجزء مـ احٚدَّ ّس ّنَّف يًُـ ذم افنَّ , لهق رلح افنَّ

 [بحُّتف.
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د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ لرٍد ]. 238, 237صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

: افٌٚبٚ أثْٚشٔقس ظذ احٕٚ امء لفٔس هق مـ مريؿ افًذراء»قيغ ؿٚئاله ًَّ ب ٕزـ مـ اف أل أنَّف اشتحٚـ افالهقت , افذن يَقـ إقَّ جًد افرَّ

ب ؽر مًجقد فف ـٖنَّف جًد إًٕٚق ؾَط, أل أقَّ ُهقت اُبـ تٖخؿ, أل اختِط مًف أل تٌرَّ , إػ افْٚشقت لُ , أل أقَّ اجلًد افذن فِرَّ

ب اإلهليَقـ أنَّف مًجقد فف  شٜ حًترمف, ّنَّف جًد افرَّ  [.شؾٓذا افًُْٜٔ ادًَدَّ

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ مٚين: ]. 242, 241صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

رتف شٔدة ظجقز لأنٍَٝ ظذ ت239ًلفٌدي شْٜ  ؿيعي أشرها ذم بالد ؾٚرس ؾحرَّ ـٍ لافىِّٛ لافًٍٍِٜ. ف, للي َِّؿ افٍ ثٍؿ تْيكَّ لأراد ًِّٔف ؾتً

ب بغ ادٌٚدئ ادجقشٜٔ لادًٔحٜٔ لؿٚـ إقَّ إهل افيُِّّٜ هق إهل , ؾْٚدم ب٘هلغ أحدمهٚ إهل فُِّْقر لاخلر لآخر فِيُِّّٜ لافؼَّ , أق ًيَرِّ

َّٕف لحل اهلل فف,  شأرتـ», للوع إٕجٔاله دظٚك لفذفؽ رؾض افًٓد افَديؿ افذن ذم ٕيرك مـ ظّؾ إهل افيُِّّٜ, افٔٓقد لأدَّظك أنَّف لؿٚـ إ

دي بف افًٔد ادًٔح تالمٔذك ظي ٚ ـام ؾًؾ ادًٔح, افٌٚراؿِٔط افذن لي ٍه ا, لأثْغ لشًٌغ أشَ لق , لاختٚر فف اثْل ظؼ تِّٔذه لأرشِٓؿ ًيٌؼِّ

غ ؾ ؾقصِقا إػ اهلْد لافهِّ  [.بٚحٕٚقيٜ ذم بالد افؼَّ

د اإلهللافَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس: ـًْٜٔ  ًُّ لٕيرت ]. 242صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

ٚ ٍذ  ة ظذ أَّنَّ ر, لفذفؽ ٕٚدلا بٖقَّ جًد ادًٔح خٔٚيل, احٕٚقيٜ فِامدَّ ي ٛي مل يِحؼ بف أٍن ضي
لبًد أق أتٍؿ ادًٔح رشٚفتف ظٚد , لظْدمٚ ًصٌِ

امءإػ  ًَّ ؿ مٚين أتٌٚظف إػ خًمتٚريـ لشٚمًغ, اف ًَّ ّؽ. لؿ ًَّ ُِّحقف لافٌٔض لاف ٌَِّـ لاخلّر, لَّنك ادًختٚريـ ظـ أـؾ اف , لًذب اف

لاج ًٌػ اجلًد, لمًْٓؿ مـ افزَّ ػ افتل ًتو امرشٜ ـؾ ًصًْقؽ افتََّنُّ ًّ ًٔقت لألصٚهؿ ب ًٌ ٚمًقق ؾَد شّح هلؿ بٚمتالؿ اف ًٍ . أٍمٚ اف

لاج لأـ ظك مٚين ادَدرة ظذ صٍٚء اّمراض, لافزَّ ُِّحقف, لأدَّ ًٍرس لمٚت اّمرؾ افَِٔؾ مـ اف , لظْدمٚ ؾنؾ ذم ظالج ابـ مِؽ اف

جـ ًِّ لشّع بذفؽ , ؾىردلك مـ ًهْٚؿ ؾذهٛ إػ اجلزيرة افًربٜٔ, ؾٚشتىٚع أق هيرب إػ ؾًِىغ, لبدأ يْؼ تًٚفّٔف, أخَٚك ادِؽ ذم اف

 [.لأخَك جًدك فِقحقش, ِدك لهق حلمِؽ ؾٚرس ؾٌَض ظِٔف لشِخ ج

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ ـٚق مٚين ظٌداه ]. 175صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

ًٍرسلٕٚدم مٚين , لادَّظك أنَّف رشقـ يًقع ادًٔح, ثٍؿ اصستف أرمِٜ ؽْٜٔ, ظٚش ذم بالد ؾٚرس, شـقئؽ»بٚشؿ  مثؾ لجقد , بًَٚئد اف

د مٚين بٖنَّف ؿٚدر أق ينٍٔف لًئَّف لأنُر مٚين ؿٔٚمٜ اّمقات, أحدمهٚ فِخر لافثٚين فِؼَّ , إهلغ َّٓ ًٍرس تً , لظْدمٚ ًأصٔٛ ابـ مِؽ اف

حٚلفٜ فِٓرب, لفَُّْف ؾنؾ ذم هذامـ مروف,  ًّ جـ, لؿٚف مٚين ب ًِّ بف دك إػ شجْف لظذَّ لفُـ ادِؽ أظٚ, ؾٌَض ظِٔف ادِؽ لألدظف اف

ٚه أخٔامه حتك حُؿ بًِخ جِدك ًدس فٔس هق رلح اهلل. ظذاب ًَ لح اف ة إهلٜٔ ًمْتؼة ذم افُقق , لتتِخَّص بدظٜ مٚين ذم أقَّ افرُّ َّٕام هق ًؿقَّ إ

ٍِف ؿٜ ًمْتؼة ذم ـٍؾ اجلِد ادحٔط بٖروْٚ, ـ ة حَّٜٔ بٍرا ًدس هق أؿْقف لأنُر مٚ, ًيًْش ٍٕقس افٌؼ لًيٌٓجٓٚ, أل هق مٚدَّ ًَ لح اف ين أقَّ افرُّ

 [.احلٔٚة ذم افٍذات اإلهلٜٔ
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  َٚرـًٌٔقٌُّٕٔقق  :Marcionistsاحي

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ مٚرـٔقق ]. 238صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

Markion : ظذ ادديْٜ, ف123افٌحر اّشقد صامـ ترـٔٚ ٕحق شْٜ ًلفٌدي ذم مديْٜ شْٔقب ظذ صٚضئ ٚ ٍه ؾسبَّك , لـٚق أبقك أشَ

ـٚء, مٚرـٔقق داخؾ أهة مًٔحٜٔ ػ لحٔٚة افٍتٖمؾ, لـٚق ًصًِٜ مـ افذَّ هد لافتََّنُّ ٌَّتف فِزُّ . ـام أنَّف ظّؾ ذم افتِّجٚرة لـٚق بٚإلوٚؾٜ إػ حم

ؾ,  ـ تًّؾ ذم جمٚـ افََّْ ًٍ ة ًش ق ثرلة وخّٜفف ظدَّ لفُـ بًٌٛ إحراؾف ظـ اإليامق افَقيؿ اختِػ مًف أبقك اّشَػ لحرمف مـ , ؾُقَّ

ع بٌِّغ ـٌر فًُِْٜٔ, لًهْٚؿ زالـ ٕنٚضف, ف143ؾذهٛ إػ مديْٜ رلمٚ شْٜ , اُصساؿ مًف ذم افهالة , لفُـ ظْدمٚ صٍؽ لتزَّ

ٚ بٚإل ا مُتقبه ره ٜ إيامٕف ضٌِقا مْف إؿرا ع بف مـ مٚـ شْٜ ؾٚـتنٍقا والفف لحرمقكيامق, ادٗمْقق ذم صحَّ لا فف مٚ تزَّ  [ف.144, لردُّ

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ تٖثَّر ]. 239, 238صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

ًْقشٜٔ بًٌٛ تردُّدك ظذ مدرشٜ ًٌ ًْقد  شهدلق» مٚرـٔقق بٚف ًٌ يٚين ذم رلمٚاف لفَُّْف مل يُـ ًؽًْقشٔٚه ؾِؿ يٗمـ بٌُٕٚثٚؿٚت , افنُّ

امئٔقق اخلٚفدلق) لاّجقٕٚت( مًُـ أل مؾء افالهقت) لاّشٚضر لادؾء لافٌِرلمٚ ًَّ ز ظِٔٓٚ اّصخٚص اف ِـّ (, تِؽ اّمقر افتل ًير

ًْقشٔقق,  ًٌ ًْقشٔقق بٖقَّ اخلالص فٔس فٍُِؾ بؾ ّصحٚاف ًٌ , لمل ينٌؾ ب ادًرؾٜ ؾَط ٕٚدم هق بٖقَّ اخلالص فٍُِؾ لبْٔام ٕٚدم اف

ة,  نُِٜ اخلر لافؼَّ لاحٚدَّ ًّ لإهل افًٓد , لفُـ مٚ صٌؾ ؾُرك هق افٍرؾ افٍنٌٚشع مـ لجٜٓ ٕيرك بغ إهل يًقع ادًٔحمٚرـٔقق ؾُرك ب

ٚمل افذن ُ يً, افَديؿ ًٍ ّنَّف مل خيِؼ افًٚمل لُ ٌصِٜ فف , رؾف أحد مـ افًٚمللبذفؽ طٓرت افثُّْٚئٜٔ ذم ؾُر مٚرـٔقق ذم اإلهل افًئؿ اف

َّٕام طٓر ؾجٖة ذم ـٍر ٕٚحقف ذم صُؾ ادًٔح. بٚفًٚمل ًٌامد, إ َّٝ ذم لؿٝ اف َّٕام مت د مل تتٍؿ بٚفقُدة مـ بىـ افًذراء إ ًُّ أٍمٚ . لإقَّ ظِّٜٔ افتَّج

ير فَُّْف اإلهل افًٚدـ افَٚد لفذفؽ , لهق افذن أثٚر صًٌف ظذ ادًٔح ؾَتِقك,  هيع افٌوٛ إهل افٔٓقداإلهل افثٚين ؾِٔس هق اإلهل افؼِّ

ؽي ًمًيؿ افًٓد اجلديد مثؾ بنٚريٍت مرؿس ليقحْٚ, لـؾ مٚ يتٌَّهؾ بٚفًَٚئد افٔٓقديٜ ذم , رؾض مٚرـٔقق أشٍٚر افًٓد افَديؿ ذي ٚ حي لأجوه

ظقيٜ, إٕجٔؾ فقؿٚ شٚئؾ افرَّ ٚ افرَّ , لؿٚـ إقَّ ألدع ؾٔف ـٍؾ اظساوٚتف ظذ افًٓد افَديؿ, شادًتْٚؿٌوٚت» لأخػ ـتٚبهٚ دظٚك, لحذؽ أجوه

شؾ أنًٍٓؿ, لُ خالص خٚرج ـًْٔتف.  خهٜٔ جديرة بٚفثَِّٜ أـثر مـ تًٚفٔؿ افرُّ َرف مٚرـٔققتًٚفّٔف افنَّ اشتخدف إمٍُٕٚٔٚتف , لبًد حي

َِّٝ ؿٚئّٜ حتك افَرق اخلٚمس , ًٔتف ذم أنحٚء افًٚمللبًد ظؼ شْقات إتؼت ـْ, افًَِٜٔ لاحٚفٜٔ ذم ٕؼ تًٚفّٔف لأؾُٚرك لط

ٕيٌدفي ذم ألاخر حٔٚتف ادٔالدن  [.لفَُّْف مٚت ؿٌؾ أق يًقد إػ أحوٚق افًُْٜٔ اّف, لًيَٚـ أنَّف 

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ لـٚق ؿد أختَك ]. 239صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

يس  أظرؽ اُبـ »ؾٖجٚبف بقفُٔٚريقس:  ,شهؾ تًرؾْل ؟»تِّٔذ يقحْٚ احلٌٔٛ, ؾًٖخف:  شبقفُٔٚريقس»مٚرـٔقق أثْٚء حٔٚتف بٚفَدِّ

ٔىٚق َِّٓؿ مٚرـٔقق. شاّـز فِنَّ ٓٔد يقشتغ ظـ مٚرـٔقق أنَّف أؿقم , لٕجح بقفُٔٚريقس ذم رٍد افُثريـ مـ افذيـ أو لؿٚـ افنَّ

ٚه وٍد ًمًتَداتف اخلٚضئٜ, َٜاهلراض ٚ أخَّػ ترتِٔٚق مخًٜ ـتٛ وٍد مٚرـٔقق, للوع يقشتغ مٗفٍَّ يس أثْٚشٔقس لأجوه , لؿٚـ ظْف افَدِّ

ًشقيٍل:  امء ذم صُؾ إًٕٚين»افرَّ ًَّ ا حََٔٔٚه ؟, أخؿ يَؾ مٚرـٔقق بٖقَّ جًد افُِّٜ طٓر لٕزـ مـ اف أخؿ  لمٚذا ؿٚـ مٚين ؟ لأنَّف مل يُـ جًده

ا بؼيهٚ بؾ فف ًصقرة إهلٜٔيَؾ  ا بؼيهٚ, لإقَّ مالحمف ـٕٚٝ ؾَط إًٕٕٜٚٔ, أقَّ اجلًد مل يُـ جًده ٌهٚ ظـ افىًٌَّٜٔ , لفَُّْف مل يُـ جًده بؾ ؽري



 ًٜ َّٔ
ًٌ ـَ ًَرًثقًذ َّ ًٜ ا َّٔ ٌٔح

ًٌ ٚئًد اَدي َي ًي  [15..... ]اَف

www.alta3b.wordpress.com 

ٚ ؟ رات,  اإلًٕٕٜٚٔ متٚمه ؿ يًتَدلق أقَّ مهدر اخلىٜٔ هق اجلًد لفٔس اُفَد اخسع هُٗء ـٍؾ هذك افتَّهقُّ ٕحراؽ افذن أصٚب َّّنَّ

 [.شفَد إحدر هُٗء إػ هذا افٍُر. اإلرادة

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ ًٌٕٜ  ادرؿقٕٜٔ:]. 124صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

لإهل  ,لإهل صٚفح هق إهل افًٓد اجلديد ,قراةإهل ظٚدـ هق إهل افتَّ  ,لٕٚدم بثالثٜ آخٜٓ ,إػ مرؿٔقق افذن ظٚش ذم افَرق افثٚين ادٔالدن

 [.بِٔسإير هق ذِّ 

  ق اِب  :Patripassianistsًمٗدِّ

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ بدظٜ ]. 124صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

ًَّ  لهق ,ؿْقف اِب ؾَطألاحد هق  ؿْقفو أاهلل  أقَّ  شٕقئٔتقس» اظتز ٕقئٔتقس: ,  لهق افذن حؾَّ ظذ افتالمٔذ ,لؿٚف ٛي ٌِ د لًص افذن دم

 [.ل اِبتٌٚظف بّٗدِّ أل لًدظٌ 

  ُّٔقق ِِّ ٚبٌٔ ًَّ  :Sabellianistsاف

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ بدظٜ ]. 42صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف

د هذا ادًٌتدع تًٚفٔؿ شٚبِٔٔقسألشٚبٔقس:  لذم , لطٓر ذم افًٓد افَديؿ ـآب, لـٚق يًتَد أق افٍثًٚفقث اّؿدس أؿْقف لاحد, جدِّ

ًدس, افًٓد اجلديد ـٚبـ ًَ لح اف ًشؾ ذم هٔئٜ افرُّ مٝ تًٚفّٔف, , لؿد أشَط هذلحٍؾ ظذ افرُّ لـؾ مـ يٗمـ ا ادًٌتدع مـ رتٌتف, ـام ًحرِّ

 [, لذفؽ ذم ادجّع ادًُقين افثٚين.هبٚ

ص مْٔٚ جٚد جرجس:  ُّّ ًَ ٚه ـٚق أً  بدظٜ شٚبِٔقس:]. 83صؼ -, مُتٌٜ ادحٌٜ ـًْٔتل ظَٔدة لإيامقاف ٚه ظـ  ,شٍَ َِّؿ تًِٔامه خٚضئ لظ

ًَ لح قَّ اِب لاُبـ لافرُّ إ»لؿٚـ:  ,ثِٔٞافتَّ  ٚه ٚفً ؾجًؾ مـ افثٍ  ,شبؾ أشامء ثالثٜ ميٚهر ّؿْقف لاحد ,س فًٔٝ أشامء أؿٕٚٔؿدً اف قث أؿْقم

ًَ لمرة ثٚفثٜ هبٔئٜ افرُّ  ,لمرة أخرم هبٔئٜ اُبـ ,طٓر مرة هبٔئٜ اِب ,هق أؿْقف اهلل اِب ,لاحداه  ٚه حُؿ ظِٔف  .سدً لح اف هذا أجو

ٚه  اجِس ظـ ئّْل :ب فريبؿٚـ افرَّ » بٚء ظذ اِيٚت:لاشتْد اِ ,ـٜادجّع بٚحلرف لافَىع مـ افؼَّ  حتك أوع أظداءؿ مقضئ

لأنٚ أؿّٔف ذم  ,أقَّ ـؾ مـ يرم اُبـ ليٗمـ بف تُقق فف حٔٚة أبديٜ :ّقَّ هذك منٔئٜ افذن أرشِْل»لاِيٜ: , (1:113)مز ش فَدمٔؽ

 [(.43:6)يق ش افٔقف اّخر

 مٚ هل هرضَٜ شٚبِٔٔقس ؟] .53صؼ -, دار ٕقبٚر فِىٌٚظٜ افًَٔدة ادًٔحٜٔ اّرثقذـًٜٔمٚئٜ شٗاـ لجقاب ذم اّنٌٚ بٔنقن: 

, ؿْقف حْٔام خَِْٚ ؾٓق  اِبهذا اّ لأقَّ , شامءأؿْقف لاحد بثالثٜ أأن , اهلل هق أؿْقف لاحد لفٔس ثالثٜ اظتَد شٚبِٔٔقس بٖقَّ  اجلقاب:

 َِّ ًَ افرُّ شْٚ ؾٓق لحْٔام ؿدَّ , هْٚ ؾٓق اُبـلحْٔام خ  [.سدً لح اف
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د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ بدظٜ ]. 124, 123صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

دظك يً ؾٓق  ,لؿؼد طٓر ذم افًٓد افَديؿ ـخٚفؼ ,د أؿْقف لاحد ُ ؽررَّ اهلل جًم  أقَّ ( أشَػ بٚضِٔامس) ظك شٚبِٔقسدَّ الؿد  شٚبِٔقس:

ًّ . بـبُٚ لؾِذفؽ ًدظٌ  ,طٓر ذم افًٓد اجلديد ـٍٚدن ثؿٍ . بِٚب  لظدٌ المٔذ ظذ صُؾ أخًْٜ ٕٚر ؾً س لحؾَّ ظذ افتَّ َدِّ ن لمً ًزِّ ثؿ طٓر ـ

ًَ بٚفرُّ  ِِّ رَّ ؾّٚؿٕٚٔؿ ذم ٕير شٚبِٔقس جًم  ,سدً لح اف ًَ بـ لافرُّ اِب لاُ» :ؾَد ؿٚـ ,ؿْقف لاحدٔٚت ّد تًّٔٚت أل ميٚهر أل دم س دً لح اف

ِّّ  :ؿْقف لاحدقرات ًّٓ شامء طً أبؾ  ,ؿٕٚٔؿأشامء أفًٔقا  ًَ لافرُّ  ,ف افٍٚدنبـ ّنَّ لاُ ,ف اخلٚفؼاِب ّنَّ  لًش . شسَدِّ ف ادً س ّنَّ دً لح اف

ٚه حديٞ اُ لحديٞ اِب مًف, ,بؾ لحديثف مع اِب ,بـ ظـ اِبلتٌٚؾؾ شٚبِٔقس حديٞ اُ لح بـ ظـ افرُّ لتٌٚؾؾ أجو

 ًَ  [س.دً اف

  ُّٔقق  :Ariansاَِريٌقٌش

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ َّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف إق اإليامق ًٕؿ, ]. 35صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـً

خرة افتل ؿٚمٝ ظِٔٓٚ افًُْٜٔ , لإق افًُْٜٔ لإتٓك لجقدٕٚؾ٘ذا زاـ إيامق ادًٔحٔغ بالهقت ادًٔح زافٝ , بٖخقهٜٔ ادًٔح هق افهَّ

َّٕف ظْدمٚ ٕنٖت افٌدظٜ اِريقشٜٔ افتل ضًْٝ ذم ُهقت ادًٔحبَٚء افًُْٜٔ ًمرتٌط ب٘يامَّنٚ افقثٔؼ بالهقت ادًٔح,  لافتل , لفذفؽ ؾ٘

ُِّؽ ذم أزفٔتف ٚ أرادت بذفؽ أق تَْض ادًٔحٜٔ مـ أشٚشٓٚ, حتك ُ تَقف هلٚ بًد ذفؽ حٚلفٝ أق ًتن  [ؿٚئّٜ., ؾَّ٘نَّ

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ ـٕٚٝ ]. 39-37صؼ -افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ , اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ـًْٜٔ أرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف

ًٌَّقا مٚ تْىقن ظِٔف مـ إحراؽ لمـ والـافٌدظٜ اِريقشٜٔ بدظٜ دؿَٜٔ,  ٓؾ ظذ افٍْٚس أق يتت ًَّ ٍْٚ ذم لفٔس مـ اف ـً , لُ تًْقا أنْٚ 

, لـٚق لـٕٚٝ أنيّٜ افٌالد ذم مك ُ تزاـ لثْٜٔ, حٔٞ ـٕٚٝ ادًٔحٜٔ ُ تزاـ حًمٚضٜ بًدد وخؿ مـ افقثْٔغافَرق افرابع فِّٔالد, 

قا إػ آريقس لـٕٚقا ًمًٚلٕٔف أجو ُّّ لـٕٚٝ افقثْٜٔ ٚه. افٔٓقد ذم مك جٚفٜٔ ـٌرة, لـٚق هلؿ ٍٕقذهؿ اّديب ذم هذا افٌِد, فذفؽ إو

ٚه بٖؾُٚرهٚ لمدارشٓٚ تٗيِّد افٍُر اِريقد , ّق مٚ ؿٚفف آريقس ظـ ادًٔح شٌؼ ؾَٚفف أؾالضقق افقثْل, لافذن رأم أقَّ اهلل أجو

ة,  ؽ ظذ احٚدَّ ةًمًتؼي ة ؾٔخِؼ احٚدَّ ؽ لافًٚيل ظذ احٚدَّ ٚه , لُ ًيُّـ أق يتْٚزـ اهلل ادًًتؼي ٚه خيِؼ بف افًٚملؾالبد أق خيِؼ ـٚئْ ى . ًمتقشِّ

ٚه,  ٚه مًٔحٔ , شٚؿٓٚ ذم تٖجٔدهٚ, لشٕٚدهٚ بآجٚت مـ افُتٚب ادَدسهذك افٍُرة اّؾالضقٕٜٔ هل افتل أخذهٚ آريقس, لأخًٌٓٚ فٌٚش

ف , ؾِؿ يُـ افٍُر اِريقد ذم حََٔتف ؽر ؾُر لثْل صّٔؿ ذل فٌٚس مًٔحل, لهذا مٚ ؿٚفآيٚت أشٚء آريقس تٖليِٓٚ لتًٍرهٚ

يس أثْٚشٔقس:  هتٚ لشِىَّٚنٚ فتٖجٔد آريقس, شإقَّ أؾُٚر آريقس أؾُٚر لثْٜٔ»افَدِّ لفٜ بَقَّ ّق آريقس , أوٚؽ إػ ذفؽ إوامف افدَّ

ٚه , ـًٛ فٌدظتف أؽٌِٜٔ ـٌرة مـ افٍْٚس يـ أجو م, لمـ رجٚـ افدِّ ٛ ذم افُْٓقت أشٚؿٍٜ , لـٕٚٝ فف مراـز ًؿقي لأخذ يًًك إػ أق ًيْهَّ

ٚه ـٌراه , مٗيِّدن ٕيريتف لـْٜٓ مـ لٕزـ آريقس بٚدًنُِٜ افالهقتٜٔ إػ . ؾهٚرت ِريقس صًٌٜٔ ـٌرة, لؿد ٕجح ذم ذفؽ ٕجٚح

هتٓٚ لمًختٓٚ لأؾًدهتٚ افٍنٌٚرع ىٓٚ بىريَٜ صقَّ ًِّ ؿَٜٔ, لًيٌ ٜ ذم هذك افَؤٜ افالهقتٜٔ افدَّ ِِّؿ افٍْٚس ذم اّشقاؾ افًٚمَّ , لبدأ ًيُ

فتٓٚ ٜ افٍْٚس مع آريقسإػ أمرى ُ يٌَِف افًَؾ,  لأتٍِتٓٚ, لحقَّ , أؾُٚر حًمٚفٜ, يرلق أق أؾُٚر أثْٚشٔقس أؾُٚر ؽر مًَقفٜ, ؾهٚر ظٚمَّ

ًٛ, لؽر مْىَٜٔ ٌٍٓٚ افنَّ دلق لبدأ آريقس ييًَْيؿ ؿهٚئد صًريٜ حًي , لذم هذك افَهٚئد دٍس هرضَتف, لألدع أؾُٚرك, ؾٖخذ افٍْٚس ًيردِّ



 ًٜ َّٔ
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ة هذك افَهٚئد ادحًنقَّ  قَّ ًَ لفٜ ب ة بّٚؾُٚر اهلرضقؿٜٔ وٍد ُهقت ادًٔح. لمٚ ـٚق ظذ اإلمزاضقر ؿًىْىغ, لمٚ ـٚق ظذ افدَّ

ْٔٓٚ أق حتٍظ اّمـ, , إُ أق يٗيِّد اّؽٌِٜٔ ظذ حًٚب اّؿًٌَِّٜٔشِىَّٚنٚ ًَ لفٜ يي , افقثْٜٔ ؾٖصٌح أثْٚشٔقس ذم مقوع اّؿٌَِّٜٔ .ّق افدَّ

تٗيِّد افٍُر اِريقد, افٔٓقديٜ بٍُؾ ًحججٓٚ لدؾٚظٓٚ ظـ افتَّقحٔد ـام تٍّٓف ـٕٚٝ ذم ًمًٕٚدة افٍُر بُؾ آداهبٚ لؾًٍٚهتٚ 

ِِّّٓؿ ظـ  ًٛ افذيـ ٕزـ إفٔٓؿ آريقس  ًيُ ٜ افنَّ ٚه مع افٍُر اِريقد, افٍْٚس مـ ظٚمَّ لفٜ بُؾ ًشِىَّٚنٚ ـٕٚٝ أجو اِريقد, افدَّ

 ُّّ ٚه إػ افٍُر اِريقد.ُهقت ادًٔح بّْىؼ رجؾ افٍنٚرع إو  [قا أجو

ٍٜٔ اإلـِرئُٜ فألؿٌٚط اّرثقذـس ضًٌٜٔ ادًٔحافٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ:  ِِّ ًُ ـٚق آريقس ًيُْر ُهقت هرضَٜ آريقس: ]. 9صؼ -, اف

َٜٔ أق صجٌٓٚ جمّع ٕك اِق. حتك بًد . لمٚزافٝ ًجًذلر اِريقشٜٔ ؿٚئّٜ حتلأنَّف خمِقؾ, ليرم أنَّف أؿٍؾ مـ اِب ذم اجلقهر, ادًٔح

شٜ.325ادًُقين شْٜ  ٍٛ لصَٚؾ لصٍؽ فًُِْٜٔ ادًَدَّ  [ف, طٍؾ آريقس لاِريقشٔقق مـ بًدك شٌٛ تً

ص مْٔٚ جٚد جرجس:  ُّّ ًَ  فٌٔل اّصؾ, شُْدرن اإلؿٚمٜ, ؿٍس  آريقس:]. 76صؼ -, مُتٌٜ ادحٌٜ ـًْٔتل ظَٔدة لإيامقاف

َِّ ظٚمل مً  ,أرثقذـز  ُهقت ادًٔح لٕؼ بدظتف ذم مديْٜ اإلشُْدريٜ ودٍ , ًتَٔؿف وؾَّ ظـ اإليامق ادً فَُّْ , لافًٍٍِٜيـ ف ذم أمقر افدِّ تٍ

َّٕف خمِقؾ ,(أؿْقف اُبـ) ٚه  ,بّنٔئٜ اِب دي ًلجٌ  ,ؿٚئاله إ ٚه »: لؿٚـ ظـ ادًٔح أجو ُ ؾوؾ  .ٌرلفذفؽ ؾٓق ؿٚبؾ فِتَّ  ,مل يُـ اُبـ أزفٔ

ه فًِق مُٕٚتف  ,لفُْف ظٚيل افَّٜٔ ,فٔس اُبـ اهلإه بجقهرك .ؾ بف اِب ظِٔفإُ بام تٍوَّ  ,ؿٚتفالبـ لُ ؿّٜٔ فف ظذ شٚئر ادخِق ٕيرا

  - [ُهقت ادًٔح. ص تًِٔؿ آريقس ودٍ ِخَّ هذا هق مً  .شًٌٜ فِّخِقؿٚت اّخرمبٚفِّْ 

 ريقس اهلرضقؿٜٔ ؟آؾُٚر أمٚهل ] .47صؼ - دار ٕقبٚر فِىٌٚظٜمٚئٜ شٗاـ لجقاب ذم افًَٔدة ادًٔحٜٔ اّرثقذـًٜٔ, اّنٌٚ بٔنقن: 

ف ضٚحٚ اُبـ َّٕ إ, لؿٚـ ـ ادخِقؿٚتلَّ أاُبـ هق  قَّ أريقس آلاظتز , بتف ذم اجلقهر فماًٚلاُبـ لمً  ٜخقهٔأريقس آنُر أ اجلقاب:

ُِّ  قَّ ألاظتز , هلهق اإل كب لحدؾُٔقق اِ ,ب هق افقحٔد افٌر مقفقدمقفقد, لاِ ـ , لهق ألَّ إهل خمِقؾ فإهل لفُْ( افُِّٜ) قسقؽً اف

ؾ اهلل ٌه ق يتَّ أئِؼ  ف ُنَّ ّ, مل ادخِقؾٚلبغ افً( باِ) ف ـٚئـ لشٔط بغ اهلل احلََٔلنَّ أل, لفٔس مـ جقهر اِبادخِقؿٚت, 

ُِّ , بٚخلَِٜٔ  1)يق ش بف ـٚق ءـؾ ر», لهبذا ؾًِػ ظٌٚرة ـٖداة خلِؼ افًٚمل - مـ اهلل كدٕأل ؿٍؾ ألهق ـٚئـ  - قسقؽً لفذفؽ اشتخدف اف

ٚه هلل ذم اجلقهر لاّق يُقق مً أُّـ يً  ُ كدٕهذا افُٚئـ افقشٔط لاّ لؿٚـ إقَّ  (.3:  ٚه أاهلل مل يُـ دائامه  قَّ ٖريقس بآلٕٚدن  .ٜزفًٔٚلي , ب

ٚه ألؿٝ مل يُـ ؾٔف  بؾ مرٍ   [.خقهٔتفإًٕٜٔٚٔ افًٔد ادًٔح فٔثٌٝ هبٚ ظدف إ ػإنر يٚت افتل تً ريقس اِآشتخدف ال, ب

ك يقحْٚ:  ًَّ ٌَّٜ صّس افٌز افٍَس مْ يٜ ادًٔح فمب ذم تٚريخ افًُْٜٔ: ]. 147صؼ -, مُتٌٜ ادح ٔٝي اّؿٕٚٔؿ افثالثٜ بِٚب ًبًْقَّ ِّّ ًش

ًدس ًَ لح اف ح هبذك اّفَٚب ادًٔح ًٍٕف. لاُبـ لافرُّ لح ظّدلهؿ »حٔٞ ؿٚـ:  لـٚق أٍلـ مـ سَّ ًدسبٚشؿ اِب لاُبـ لافرُّ ًَ ش اف

ًشؾ ظـ شٌٛ إضالؾ هذك اّفَٚب ظذ اّؿٕٚٔؿ اإلهلٜٔ مـ بٚب افتَِّّٔح. لفٌٌثيٝ 19: 28)مٝ  ِِّص لُ افرُّ (. لمل ًيٍهح فْٚ ادًخ

ٌٍٝ إػ افٌحٞ ذم مًْٚهٚ,  تي َِ ٚه ذم افًٔد ادًٔحافًُْٜٔ ُ تي َِّؿ تًِٔامه خًمٚفٍ دت افًُْٜٔ, دي حتك ؿٚف آريقس اهلرضقؿل لظ ٚه , ؾحدَّ َؾً

ٌيٛ تًّٜٔ اّؿْقف افثٚين بُٚبـ. ؿٚـ آريقس:  لخَِف , بؾ أصدرك اِب مـ افًدف, إقَّ اُبـ مل يُـ ًمْذ اّزـ»فٌدظتف, ظَٔدهتٚ ذم شي



 ًٜ َّٔ
ًٌ ـَ ًَرًثقًذ َّ ًٜ ا َّٔ ٌٔح
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ة. لأقَّ ادًٔح, بحًٛ اختٔٚرك ادًًتقؾ, مثِْٚ ذائؾ, ـٚق ذا ضًٌٜٔ ًمتٌرِّ الح , ؾُٚق ًيُّْف ظّؾ احآثؿ لافرَّ , لافٍوٚئؾفُْف اظتْؼ افهَّ

اله إيٚك هبذك اّفَٚب: ـِّٜ, ابـ, حُّٜ ٌّ  [ش.ؾٖذـف اهلل مـ أجؾ أظامفف افٍهٚحلٜ بىًٌٔتف اإلهلٜٔ, جًم

ك يقحْٚ:  ًَّ ٌَّٜ صّس افٌز افٍَس مْ هتٚ لصجٌتٓٚ, ]. 148صؼ -, مُتٌٜ ادح ؾٚفًُْٜٔ حْٔئذ ؿٚلمٝ ظَٔدة آريقس هذك بُؾ ًؿقَّ

دت ؾٔف, للوًٝ ؿٕٚقق اإليامق لٕٗمـ .. برب لاحد يًقع ادًٔح, », هذا اإليامق: ظُس آريقس بنٖق لُدة اُبـ مـ اِب لحدَّ

هقرابـ اهلل افقحٔد,  )أل:  مًٚلى فمب ذم اجلقهر, مقفقد ؽر خمِقؾ, إهلو حؼو مـ إهل حؼ, ٕقرو مـ ٕقر, ادقفقد مـ اِب ؿٌؾ ـؾ افدُّ

ٚه مل يُـ ؾٔفثٍؿ حرف ادجّع (ش. لاحد مع اِب ذم اجلقهر لأنَّف مل , افَْٔٚلن افذن لوع هذا افَٕٚقق ـؾ مـ يَقـ أقَّ ابـ اهلل ـٚق لؿت

ٚه هلل, أل أنَّف خمِقؾ أل ًمتٌرِّ , أل يَقـ أنَّف مـ جقهر آخر أل ذات أخرم, أل أنَّف ًخٌِؼي مـ افًدف, يُـ ؿٌؾ أق يقفد . ؾَقفف: أل اشتحٚـ ابْ

, لأقَّ لُدتف مْف, ٜ اُبـ هل ذات ضًٌٜٔ اِبًيَهد بف أقَّ ضًٌٔش إهل مـ إهل» هل ـقُدة افُّْقر مـ , بَّدار مٚ اشتىٚع ادجّع أق ًيًزِّ

ٚه أق ُ ؾرؾ بْٔٓام ذم ـؾ رء شقم أقَّ اِب لافد لاُبـ مقفقد. لمًْك ؿقـ ادجّع, افُّْقر ٚ ـٍٜٔٔ هذك افقُدة, ؾِؿ ًيًطي ظْٓٚ بٕٔٚ . أمَّ

ٚه. ؾٚفٍرؾ بغ ظ َِّّٝ أقَّ آريقس ؿٚـ بًدف أزفٜٔ اُبـ لأنَّف فٔس مـ جقهر افالهقتَٔدة آريقس لظَٔدة افًُْٜٔ: ـٚؾٔ , لافًُْٜٔ ظ

مف اِب حليٜ لاحدة, لأنَّف مقفقد مـ ذات جقهر اِب.  [أقَّ اُبـ أزيل, مل يتَدَّ

د اإلهللأشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد ـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ أٍمٚ بٚفًٌِّْٜ ]. 229صؼ - لحتّٜٔ افتَّج

ع افتل ثٚرت بنٖق افىًٌَّٜٔ اإلهلٜٔ,  ُْدرن ذم تًٍر بًض آيٚت , خىرهٚ يتّثَّؾ ذم اِريقشٜٖٔؾفٌٌِدي ًَّ ٍس اف
ٌَ ؾَد أخىٖ آريقس اف

س افتل تتْٚلـ جٕٚٛ افْٚشقت ذم افًٔد ادًٔح َِّؿ ظـ افًٔد ادًٔح, افُتٚب ادًَدَّ دك لإخالئف لتتُ ًُّ , مثؾ ؿقـ رٍب ذم حٚفٜ دم

ٚظٜ ؾال يًِؿ هبام أحد»(, 28: 14)يق  شأيب أظيؿ مْل»ادجد:  ًٍ امء, لأٍمٚ ذفؽ افٔقف لتِؽ اف ًَّ ٍُ , بـلُ اُ, لُ ادالئُٜ افذيـ ذم اف إ

َِّؿ ظـ ًجقع لظىش لأخؿ لمقت افًٔد ادًٔح(, 32: 13)مر  شاِب , َد بٖقَّ اِب أظيؿ مـ اُبـلفذفؽ اظت, لاِيٚت افتل تتُ

ٍؾ رء, لدمٍرأ ظذ افَقـ بٖقَّ اِب خِؼ اُبـ ـً ِيؼي  ٓداء افذن لبف خي , ؾتهٍدم فف آبٚء اإلشُْدريٜ, بدايٜ مـ افٌٚبٚ بىرس خٚتؿ افنُّ

ًٌقفف, أحرمف لألص تِّٔذيف أرصٔاللس ل ٌَدي بًٌٌف جمّع َٕٜٔ شْٜ خًُْدرلس بًدف ًؿ , زاضقر ؿًىْىغف بدظقة مـ اإلم325لًظ

 [.ؾقوع ادجّع ؿٕٚقق اإليامق افذن ًيًِـ ًمًٚلاة اُبـ مـ اِب

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ  بدظٜ آريقس:]. 123صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

ٚضؼ لحُّتف بـ هق ظَؾ اهلل افٍْ اُ لتٌٚؾؾ أقَّ  ,ءر اِب فٔخِؼ بف ـٍؾ ف خمِقؾ بقاشىٜ ظك أنَّ دَّ ابـ لخقهٜٔ اُأريقس آفَد أنُر 

ً لمـ ادً  لـِّتف, اِب لحدك هق اإلهل اّصع » :ؾَٚـ ,حليٜ لاحدة يُقق ؾٔٓٚ اِب بدلق ظَِف لحُّتف لـِّتف رٍ ًتحٔؾ أق مت

ًَ بـ لافرُّ ٚ اُأمٍ  ,افقاجٛ افقجقد ًٓ دً لح اف نٚهبٚق فف ذم ٚ مً لمًه  ,فُٔقٕٚ لشٔىغ بْٔف لبغ افًٚمل ,اّزـام ـٚئْٚق خَِٓام اهلل ذم س ؾ

ًٕؿ ٕٗمـ » :حتك مجِٜ للوع ؿٕٚقق اإليامق ,تٌٚظفأريقس لآف ظذ 325لحُؿ جمّع َٕٜٔ شْٜ . شلفُـ فًٔٚ لاحداه مًف ,اجلقهر

ًَ بٚفرُّ   [.شسدً لح اف
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د اإلهلل أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ مٚ هل ]. 171, 173صؼ - لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

, لهل جمّقظٜ أصًٚر أخٍَّٓٚ آريقس افذن أنُر أخقهٜٔ اُبـ, مٖدبٜ أدبٜٔ شادثٚفٔٚ» مًْك ـِّٜادثٚفٔٚ ؟ لمـ افذن أخٍَّٓٚ ؟ لحٚذا ؟ ج: 

ـ اشّف هُذا, ألدع ؾٔٓٚ إيامٕف ادًخٚفػ بٖقَّ اُبـ خمِقؾ, لٕيّٓٚ ظذ صُؾ أبٔٚت ًُ َّٕام ًدٌظل بِٚب ظْدمٚ خِؼ , لأقَّ اِب مل ي إ

ًدس, اُبـ ًَ لح اف . ـام أخَّػ آريقس لأقَّ افثالثٜ ًمٍْهِقق فٔس بْٔٓؿ ذـٜ, لأقَّ جقهر اِب ؽر جقهر اُبـ ؽر جقهر افرُّ

حك»ل  شافٌحريٜ»جمّقظٚت أخرم مـ اّصًٚر, دظٚهٚ  حِٜ»ل  شافرَّ يس أثْٚشٔقس: ... إفخ, ليَ شافرِّ قَّ ـٍؾ هذك إ»قـ ظْٓٚ افَدِّ

ٜ داظرة ّي ٌي ٕي ٝ بِٓجٜ ل  [.شافَهٚئد ؿد ًدبٌجي

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ مٚ هل ًجًذلر ]. 174صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

ًدس ؟ ج:  ًَ لح اف لبذفؽ ؾتح افٌٚب فِتَّنُٔؽ ذم أخقهٜٔ , اجلًًذلر إػ آريقس افذن أنُر أخقهٜٔ اُبـمتتٍد هذك بدظٜ إُٕٚر أخقهٜٔ افرُّ

ًدس ًَ لح اف ًدس, افرُّ ًَ لح اف َّٕف خمِقؾ أظذ مـ , لظْدمٚ ظٚد بًض اِريقشٔغ فإليامق لاظسؾقا بُٚبـ أنُرلا ُهقت افرُّ لؿٚفقا إ

ًٛ لهق خٚدف فمب لاُبـ, ادالئُٜ ٌِِّغ, لأرشؾ, ؾدظٚهؿ افنَّ خًيز افٌٚبٚ أثْٚشٔقس لهق ذم  شمتل»أشَػ  اّنٌٚ شرابٔقق بٚدًتَ

ٚك ف, 361-356مٍْٚك افثٚفٞ بىٌٜٔ, ؾُتٛ افٌٚبٚ أثْٚشٔقس أربًٜ رشٚئؾ فألنٌٚ شرابٔقق خالـ افٍسة  ز ذم ـٍؾ رشٚفٜ ظذ ادمِّ َـّ لر

ًدس ًَ لح اف ل بؼأثْٚشٔقس مـ مٍْٚك, , لبًد ظقدة افٌٚبٚ ًمًغَّ إلطٓٚر أخقهٜٔ افرُّ ِّّ ٚه ذم اإلشُْدريٜ لأصدر مْنقراه ًش  ظَد جمًّ

ًدس شضقمس اّنىٚـٔغ» ًَ لح اف ٚه 363. لذم شْٜ ّنَّف ًأرٌشؾ إػ أنىٚـٜٔ لأداق افذيـ أنُرلا أخقهٜٔ افرُّ ف, ظَد افٌٚبٚ أثْٚشٔقس جمًّ

ٚه, بْٔام ظَد اّشَػ دامٚشقس ثالثٜ جمٚمع ذم رلمٚ شْٜ  ًدس لأزفٔتف ف, 383, 374,  369ثٕٚٔ ًَ لح اف َـّدت مجًٔٓٚ أخقهٜٔ افرُّ لأ

 [.لمًٌقد مـ افٍُؾ , لأنَّف يتَّّٔز بنخهف, لًمًٚلاتف فمب لاُبـ ذم افُرامٜ

  ُّٔقق
ًدلٌٕ َُ  :Macedoniansادي

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ بدظٜ ]. 43, 42صؼ -افًذراء بٌّٚؽٜ , اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة أرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف

ف, 313, لبقاشىٜ تٖثر اِريقشٔغ فدم ادِؽ ؿًىْىس, ًأؿٔؿ أشَػ ظذ افًَىْىْٜٔٔ شْٜ لـٚق أحد أتٌٚع آريقسمَدلٕٔقس: 

ف ظْدمٚ , ؽر أقَّ ادِؽ ؿًىْىس ظٚد ؾحْؼ ظِٔحهؾ هٔٚج صديد بغ ادٗمْغ لاِريقشٔغ ًؿتٌؾ ؾٔف ظدد ـٌرلظْدمٚ لصؾ إفٔٓٚ, 

رآك ؿد َٕؾ ًجثَّٜ لافدك اإلمزاضقر ؿًىْىغ افٌُر مـ مدؾْف إػ مدؾـ آخر دلق ظِّف, ؾٖمر بًزفف ظـ ـرشٔف لضردك, لتٍؿ ذفؽ ظٚف 

ًدس ظّؾ إهلل ًيٌؼِّ ذم افُقق ـٖؿْقف ؽر ًمتِّّٔز ظـ اِب لاُبـف, 363 ًَ لح اف , بًد أق ـٚق ؿد أظِـ ظـ بدع أخرم مٍٗداهٚ أقَّ افرُّ

شقيلٍ  .لفُـ رتٌتف أشّك مْٓؿ, بؾ هق خمِقؾ ينٌف ادالئُٜ يس أثْٚشٔقس افرَّ هذك افٌدظٜ ذم ادجّع , حٚمل اإليامق, لؿد ؾَّْد افَدِّ

, لتًٌف ذم ثؿ حُؿ ظِٔف بحرمف هق لبدظتف, لأؾٚد بًٍٚد رأن مَدلٕٔقس, ف362افذن ظَدك بٚإلشُْدريٜ بًد ظقدتف مـ مٍْٚك شْٜ 

, لاؾؼ ظذ ظَد جمّع مًُقين ذم افًَىْىْٜٔٔ, لحٚ شّع اإلمزاضقر ثٔئقدلشٔقس افٌُر بٕٚتنٚر هذك افٌدظٜذفؽ أشٚؿٍٜ ـثرلق, 

يس اّنٌٚ تّٔقثٚلس, ف381فَِوٚء ظِٔٓٚ, شْٜ  شقيٍل لـٚق بىؾ هذا ادجّع افَدِّ يس أثْٚشٔقس افرَّ , افذن ـٚق ؿد تتِّذ ظذ يد افَدِّ
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ف, ذم ظٓد 379أق أتٍؿ ظِقمف بٚددرشٜ بٚإلشُْدريٜ, ثٍؿ جِس ظذ ـرد مٚر مرؿس بًد ٕٔٚحٜ افٌٚبٚ بىرس افثٚين شْٜ  بًد

 [اإلمزاضقر ثٔئقدلشٔقس افٌُر.

 مٚهل هرضَٜ مَدلٕٔقس ؟] .54صؼ -, دار ٕقبٚر فِىٌٚظٜ مٚئٜ شٗاـ لجقاب ذم افًَٔدة ادًٔحٜٔ اّرثقذـًٜٔاّنٌٚ بٔنقن: 

ٚه  - نُر مَدلٕٔقسأ اجلقاب: ًَ افرُّ  ٜخقهٔأ - ٜٔفًَِىْىْٔ افذن ـٚق بىريرـ ًَ افرُّ  قَّ إؿٚـ مَدلٕٔقس  .سدً لح اف مـ  ؿٍؾ أس دً لح اف

 16)يق ش ـؾ مٚ يًّع يتُِؿ بفؾ ب ,يتُِؿ مـ ًٍٕف ُ» فلّنَّ  (.15, 14:  16)يق ش يٖخذ ُمٚ يل لبخزـؿ» يٖخذ ُمٚ فالبـ: نفاُبـ ّ

ٚه ّأل (.26:  15)يق ش ن .... ؾٓق ينٓد يلًزِّ لمتل جٚء ادً »ـام ؿٚـ ادًٔح  ف ينٓد فالبـنَّ لّ, (13:  ب لمـ ؾ مـ اِف ًيرشي نَّ جو

ًَ افرُّ  ,نًزِّ ٚ ادً لأمٍ » :بًيرشؾ مـ اِ, اُبـ ِِّ ؾٓق يً  ,ب بٚشّلاِ فس افذن شًرشِدً لح اف لًيرشؾ , (26:  14)يق ش ءُّؿ ـؾ رً

 [.(26:  15)يق ش رلح احلٍؼ  ,بنٚ مـ اِأفُٔؿ إ فرشِٖن افذن شًزِّ لمتل جٚء ادً » :مـ اُبـ

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ بدظٜ ]. 123صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

ًَ افرُّ  ظك أقَّ دَّ امَدلٕٔقس هق بىريرؿ افًَىْىْٜٔٔ افذن  مَدلٕٔقس: بف  ءـؾ ر» :بـاإلٕجٔؾ ؿٚـ ظـ اُ ّقَّ  س خمِقؾدً لح اف

ًَ افرُّ  قَّ إلؿٚـ ( 3:  1)يق  شـٚق ٚه بقاشىٜ اُ ,شءـؾ ر» س يدخؾ حتٝ بْددً لح اف  لتٌٚؾؾ مَدلٕٔقس أقَّ  ,بـؾالبد أق يُقق خمِقؿ

ًَ افرُّ  لؿد حُؿ ظِٔف جمّع افًَىْىْٜٔٔ بٚحلرف بـ بدلق حٔٚة لفق فِحيٜ لاحدة ؟! ؾُٔػ يُقق اِب لاُ س هق حٔٚة اهلل,دً لح اف

ًَ ًٕؿ ٕٗمـ بٚفرُّ » :لأـّؾ ؿٕٚقق اإليامق بًد ,ف381شْٜ   بـدك مع اِب لاُّجِّ ًٕجد فف لًٕ  ,ٌْثؼ مـ اِبحٔل ادً ب ادً افرَّ  سدً لح اف

ف ُ ًيًّح َّٕ إ» :. ؾَٚـٌٔرإفٔف بٚفتَّ  أق متتدٍ  ؿٕٚقق اإليامق لمْع أن يدٍ  أؿرَّ  ,. لظْدمٚ أنًَد ادجّع ادًُقين افثٚفٞ ذم أؾًسش... إفخ

ًَ ِتئّغ بّديْٜ َٕٜٔ بٚفرُّ يًغ ادً دة مـ اِبٚء افَدِّ حدَّ ػ أمٕٜٚ أخرم ؽر اّمٕٜٚ ادً ّحد أق يٗفِّ  ٚ افذيـ يتجٚهلق ظذ لأمٍ  ,سدً لح اف

 [)جمّع أؾًس(. شحرمقا لإق ـٕٚقا ظِامٕٔغ ؾًِٔ  ,َىًقا ؾًِٔ  ـِرئُغإق ـٕٚقا ٘ؾ ٍقا أمٕٜٚ أخرم,أق يٗفِّ 

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ أٍمٚ ]. 176, 175صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

ٚه فًَِىْىْٜٔٔمَدلٕٔقس,  ٚه , ؾُٚق بىريرـ ؿي بًض آيٚت افُتٚب ؾٓامه خٚضئ ٌٓ , ـٍؾ رء بف ـٚق»: ؿقـ اإلٕجٔؾ ظـ اُبـمثؾ , لؾي

ـ رء ُمٍٚ ـٚق ًُ ًدس يدخؾ وّـ ـٍؾ رء(, 4:  1)يق  شلبٌرك مل ي ًَ لح اف ؾٓق خمِقؾ بُٚبـ مثؾ ادالئُٜ فُٔقق آخٜ , ؾَٚـ إقَّ افرُّ

ٚه فالبـ, فالبـ ٍُ رلح لاحد»: لرٍد ادجّع ادًُقين افثٚين ادًًَْد ذم افًَىْىْٜٔٔ ظِٔف ؿٚئاله , أٍن خٚدم , هق رلح اهلل, ُ يقجد فديْٚ إ

ٚه ؽر حٔٚتف ٍر , لإق ـٚق ؽر حٍل , ؾًذ زظّؽ أنَّف ؽر حٍل , لإذا ًؿِْٚ إقَّ حٔٚتف خمِقؿٜ, لمـ ادًِقف أقَّ رلح اهلل فٔس صٔئ ًُ ْٚفؽ اف ًٓ ؾ

 [.لحُؿ ادجّع ظِٔف بٚحلرف. شافٍئع

د اإلهللأشئِٜ حـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ ؿٚـ افُتٚب إقَّ ]. 175صؼ - قـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

لح خمِقؾ َّٕف هقذا افذن صْع اجلٌٚـ » افرُّ لحؾ٘ ٚه ليّق ظذ منٚرؽ  لأخز اإلًٕٚق مٚ لخِؼ افرُّ هق ؾُرك. افذن جيًؾ افٍجر طالم

ك إهل اجلًًْقد اشّف َقي ًدس خمِقؾ ؟ؾٓؾ (, 13:  4)ظٚ  شاّرض, هيي ًَ لح اف يح ـِّٜ , ذم اّصؾ افٔقٕٚينج:  مًْك هذا أقَّ افرُّ لح لافرِّ افرُّ

يح ..» لفذفؽ ًيُّـ أق يُقق افَّْص, لاحدة َّٕف هقذا افذن صْع اجلٌٚـ لخِؼ افرِّ َّٕف ُ ًيَهد , شؾ٘ لح ؾ٘ لفق أخذٕٚ افَّْص بًّْك افرُّ
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لس دُّ ًَ َِّؿ لهذا أمر ًمتٍَّؼ ظِٔف أقَّ اهلل خٚفؼ رلح اإلًٕٚق, ًٕٚقلفَُّْف ًيَهد رلح اإل, ًهْٚ رلح اهلل اف ًٕالحظ أقَّ افُتٚب ظْدمٚ يتُ , ل

َّٕف  ًدس يَقـ إ ًَ لح اف ًدس»أل  شرلح ادًٔح»أل  شرلح اِب»أل  شرلح اهلل»ظـ افرُّ ًَ لح اف ٛ إػ ذات  ,شرلح احلٍؼ »أل  شافرُّ ًي أل ًيْ

ن»أل  شرلحل»: اهلل  [.شادًًزِّ

  ًقق يُّ ٚرٌ ْٔي قفٌ اّبApollinarians: 

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ بدظٜ ]. 41صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف

ة دؾٚظف ظـ ُهقت افًٔد ادًٔح فف ادجد, لحٚ ٚه ظذ مديْٜ افالذؿٜٔ بٚفٍنٚف, لفندَّ ِّٔؿ أشٍَ شف افًَع أبقفْٔٚريقس: لـٚق ؿد ًش

َقط ذم بدظٜ صًْٜٔاخلٚيل مـ إرصٚد رلح اهلل,  ًُّ لح اجلًديٜ, دؾًتف ؾًٍِتف إػ اف ِِّؿ أقَّ ُهقت افًٔد ادًٔح ؿٚف مَٚف افرُّ , إذ ـٚق ًيً

ِٛ لادقت مع اجلًد ؾ اُِف لافهَّ َّّ ٚه يًتَد بقجقد تٍٚلت بغ اّؿٕٚٔؿ افثالثٜ, لحت لح », ؾَٚـ: لـٚق أجو ًدس ظئؿ, إق افرُّ ًَ اف

 [شلاُبـ أظيؿ, لاِب هق اّظيؿ

ٍٜٔ اإلـِرئُٜ فألؿٌٚط اّرثقذـس ضًٌٜٔ ادًٔحافٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ:  ِِّ ًُ هرضَٜ أبقفْٔٚريقس: لـٚق ًيْٚدن بالهقت ]. 13صؼ -, اف

ٚه إػ رلح. لفُـ ُ يٗمـ بُامـ ٕٚشقتفادًٔح,  اهلل افِقجقس ـٚق  ّق, ؾُٚق بٌر رلح ,إذ ـٚق يرم أقَّ ٕٚشقت ادًٔح مل يُـ حًمتٚج

س مْح احلٔٚة يَقف بًِّٓٚ ذم ٚه, فذفؽ حُؿ جمّع افًَىْىْٜٔٔ ادًُقين ادًَدَّ . لحٚ ـٚق هذا يًْك أق ٕٚشقت ادًٔح ـٚق ٕٚؿه

 [ف بحرف أبقفْٔٚريقس لهرضَتف هذك.381ادًًَْد شْٜ 

ص مْٔٚ جٚد جرجس:  ُّّ ًَ َِّؿ بٖقَّ جًؿ افًٔد ادًٔح  بدظٜ أبقفْٔٚريقس:]. 83, 79صؼ -ادحٌٜ , مُتٌٜ ـًْٔتل ظَٔدة لإيامقاف ظ

لافُِّٜ صٚر » :ًتْداه ذم رأجف ظذ مٚ لرد بٚإلٕجٔؾمً  ,ٍس اإلًّٕٕٜٚٔقَّ افالهقت افذن حؾَّ ؾٔف ؿٚف مَٚف افَّْ  ,ٍس لافًَؾمًدلف افَّْ 

ٚه " :لمل يَؾ اإلٕجٔؾ ,شجًداه  َِّؿ  ."لافُِّٜ صٚر إًٕٕٚ ٚه:لظ  ,لاُبـ أظيؿ ,لح ظئؿؾٚفرُّ  ,الثٜ أؿٕٚٔؿْٚؿ تٍٚلت ذم افثَّ قَّ هً إ» أجو

ًَ لافرُّ , ُ اجلقهر ,لاُبـ حمدلد افَقة .لُ اجلقهر ,قَّ اِب ؽر حمدلد ذم افَقةإ»لؿٚـ:  .شلاِب أظيؿ مـ ـِٔٓام س حمدلد دً لح اف

 [ـٜ ادًٔحٜٔ.لؿىًف مـ افؼَّ  ,حُؿ ادجّع ظذ أبقفْٔٚريقس بٚحلرف .شافَقة لاجلقهر

 بقفْٔٚريقس ؟أمٚ هل هرضَٜ ] .59صؼ -, دار ٕقبٚر فِىٌٚظٜ مٚئٜ شٗاـ لجقاب ذم افًَٔدة ادًٔحٜٔ اّرثقذـًٜٔاّنٌٚ بٔنقن: 

ٚه إًٔٚين ُبد للح اإلافرُّ  بقفْٔٚريقس أقَّ أاظتَد  اجلقاب: ٚه إق يُقق صخه , ًٕٚين ذم ادًٔحلح اإللجقد افرُّ  كخٌألهلذا ؾٓق , ًٕٕٚٔ

 ,ًٕٚق( فإلtrichotomyالثل )ُقيـ افثُّ ٜ افتَّ قمي يً َْ , إذ رالدتف ؾُرة مي ًٕٚينإخر آهلل لصخص إفُل ُ يُقق ذم ادًٔح صخص 

ًِّ اهلل افُِّٜ ادً  قَّ ٘ـذفؽ ؾ, جًد لٍٕس لرلح ظٚؿؾ مـ قُقَّ ًٕٚق مً اإل قَّ أـام  :ؾَٚـ  ,ظٚؿؾلرلح  لٍٕس ق مـ جًدُقَّ قق مً ًُ د يي تج

َِّ  .اهلل هق رلح قَّ ّ, ن ُهقتفأ ,ؿْقف افُِّٜأافذن هق   ,اجلًد( - ن )افُِّٜأ ,شٚرـس( - بقفْٔٚريقس بٍُرة )فقؽقسأؿ لظ

ٚد بغ افالهقت لهبذا صٚر اُحتِّ . ًٕٚين ذم ادًٔحلح اإلخذ مُٚق افرُّ أافالهقت  قَّ بٖٚد بغ افالهقت لافْٚشقت  اُحتِّ ٍنِّ ق يً ألحٚلـ 

 [.ًٕٚق افًٚدنًٕٚين لاجلًد ذم اإللح اإلٚد بغ افرُّ لافْٚشقت هق بدـ مـ اُحتِّ 
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د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ بدظٜ ]. 231, 233صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

ٚ ذم افالذؿٜٔ,  ًًّ
ا ددرشٜ برتٔقس ثؿ أصٌح ؿٌ د أبقفْٔٚريقس: ـٚق لافدك ٕٚطره ًتٛ فِرَّ ًُ لشٚظد أبقفْٔٚريقس لافدك ذم تٖخٔػ بًض اف

ٚ فِالذئَٜ. لـٚق أبقفْٔٚريقس مـ أصٍد ادًَٚلمغ فمريقشٜٔ, ظذ يقفٕٔٚقس اجلٚحد لآريقس اهلرضقؿل لؽرمهٚ ٍه , لؿد صٚر أشَ

لح افٌؼيٜأدَّظك أ ُِّقؽقس حؾَّ حمٍؾ افرُّ حٚذا ؟ ّقَّ اِريقشٔغ ؿٚفقا بٖنَّف ـٚق ًهْٚؿ إمُٕٜٚٔ فًِٔد ادًٔح , بقفْٔٚريقس أقَّ ُهقت اف

لح افٍْٚضَٜ افًٚؿِٜ, ُختٔٚر اخلر أل افؼَّ  س افًلبام أقَّ ادًئقـ ظـ هذا اُختٔٚر هق افرُّ ـف افٍَّْ ٚؿِٜ مثؾ ؿىًٜ . أٍمٚ اجلًد ؾٓق أداة حًترِّ

ىرٕٟ,  د أقَّ افالهقت هق ادًئقـ اّلـ لاّخر ذم افنَّ ِـّ لح افٌؼيٜ ذم افًٔد ادًٔح فٔٗ ؾِذفؽ أنُر أبقفْٔٚريقس لجقد هذك افرُّ

ًِقؿ افًٔد ادًٔح رم أقَّ لهُذا ٕ. لبٚفتٚيل يًرٍد أبقفْٔٚريقس ظذ آريقس افذن ٕٚدم ب٘مُٕٜٚٔ افتٌَّرُّ اّخالؿل فًِٔد ادًٔح, ًش

د ظذ أبقفْٔٚريقس, أبقفْٔٚريقس راح وحَّٜٔ آريقس ؾف ذم افرَّ , لألضٚخل راح وحَّٜٔ ًٕىقر, لتٔقدلر افىَّرشقد راح وحَّٜٔ تىرُّ

د ظذ مٚين ؾف ذم افرَّ ع لاهلرلافزلتًتٕٚتٜٔ وحَّٜٔ افُٚثقفُٜٔٔ, لًٕىقر ـٚق وحَّٜٔ تىرُّ د ظذ افٌٌدي ضَٚت, , لهذا يدظقٕٚ فِحذر ظْد افرَّ

ديد مـ افتَّىرؽ ذم رٍد افًٍؾ.  [لاحلذر افنَّ

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ لفُـ ]. 232, 231صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

ـ ًخًىقرة هذك افٌدظٜ ذم اِيت:  مٚ هل خىقرة بدظٜ أبقفْٔٚريقس ؟ ًّ د جًد ؾَط  ( أقَّ افًٔد ادًٔح1)تُ ٕهٚ ـٚماله فَُّْف جًمرَّ فٔس إًٕٚ

يس أثْٚشٔقس بٖقَّ ( افٍداء افذن صًْف افًٔد ادًٔح فٔس ـٚماله 2). ؽر ُ ِِّص مـ اإلًٕٚق , لظذ حٍد تًٌر افَدِّ افًٔد ادًٔح مل خًي

ٍُ بَّدار مٚ أخذ مـ اإلًٕٚق ِِّص أجًٚدٕٚ دلق أ, إ ا بدلق ٍٕس بؼيٜ ؾٓق خًي يس رلاحْٚؾِق أخذ جًده , لظذ حٍد تًٌر افَدِّ

د هق مٚ بَل بدلق صٍٚء»ؽريٌقريقس افَِّْزييٌَْزن:  ًَّ ب ظْدمٚ دم د بٖخقهٔتف ؾَد خًِص. مٚمل يتٌَّحد بف افرَّ لبٚفتٚيل ؾ٘قَّ ؾداء , شأٍمٚ مٚ احتَّ

ٚ لؽر ـٚمؾ ( اجلًد افٌؼن) ٍهؾ ظـ افْٚشقت( ذم وقء بدظٜ أبقفْٔٚريقس يُقق افالهقت ا3ٕ). افًٔد ادًٔح يُقق ؾداءه ٕٚؿهه

ِٛٔ د ظِٔٓٚ دائامه أقَّ ظذ افهَّ ِـّ ٚ ذم . ُهقتف مل ًيٍٚرؾ ٕٚشقتف حليٜ لاحدة لُ ضرؾٜ ظغ, لاحلََٜٔ افتل ٕٗ ًه دي جمّ
ٌَ لفذفؽ ًظ

ؿي ظذ تًٚفٔؿ أبقفْٔٚريقس بٚهلرضَٜ, ف362شُْدريٜ شْٜ اإل
ٌُ يس أثْٚشٔقس ـ363, لذم شْٜ لًح ٛي افَدِّ تي ـي تٚبغ وٍد ف 

ٌَدي جمّع آخر ذم رلمٚ بقاشىٜ أشٍَٓٚ دامٚشقس شْٜ  ٚئل احلًُؿ لجٚء ف,378 – 377أبقفْٔٚريقس, لًظ  - أبقفْٔٚريقس ظذ افِّْٓ

ًىْىْٜٔٔ جمّع ذم - يرتدع مل افذن ًَ  [.افثٚين ادًُقين ادجّع لهق, ف381 شْٜ اف

د اإلهللأشئِٜ حقـ حتّٜٔ ـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ أؽْٚضٔقس ]. 232صؼ - افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

َّٕف جًد بال ٍٕس( ظـ ادًٔح) يَقفقق ظْف»اّنىٚـل: لهق تِّٔذ بىرس افرشقـ, لؿد ؿٚـ:  , ليَقفقق إقَّ افالهقت هل ًٍٕف, إ

ٍر هُذاؾٓؾ ًترم خرجٝ مْف افالهقتٜٔ لمٚت بٚجلًد بٚجلِّٜ ؟ ؾٍِٔتوح اِق مـ يَقـ هذا ا ًُ ب أقَّ ف ٍٕز , لفًًّٔقا ؿقـ افرَّ

 [.شحزيْٜ حتك ادقت
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د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ  دامٚشقس]. 233صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

ٚ لحرف أبقفْٔٚريقس ؿٚـ:  ًه ا يِزف أق ًٕسؽ بٖقَّ )أؿْقف( احلُّٜ ذاتف, افُِّٜ, »أشَػ رلمٚ: افذن ظَد جمّ ذ جًده ابـ اهلل اَّتَّ

ٚ لظَاله بؼيغ ًه ٍِف, لٍٕ ٚ: شلبًٌٚرة ألوح ـٍؾ إًْٕٕٚٚ افًتٔؼ مٚظدا اخلىٜٔ, أظْل آدف ـ ؾّـ ؿٚـ إقَّ افُِّٜ ؿد حؾَّ ذم ». لؿٚـ أجوه

ِِّص حمٍؾ افًَؾ اإلًٕٚين ذك». ـام ؿٚـ: شفؾٚفًُْٜٔ اجلٚمًٜ حًترم, جًد ادًخ ؾتُقق ( افُِّٜ) ؾ٘ذا ـٚق اإلًٕٚق افْٚؿص هق افذن اَّتَّ

ٚ, ظىٜٔ اهلل ٕٚؿهٜ ٍِف, لخالصْٚ ٕٚؿهه ٚ, مل خيِص اإلًٕٚق ـ ِِّص مٚ ؿد هِؽ متٚمه ًٔخ ب: إقَّ ابـ اإلًٕٚق ؿد أتك ف , لُ تتٍؿ ـِّٜ افرَّ

س ٚ ؿد ٌِْٕٚ اخلالص ـٚماله لبٚفتَّامف. لذم ـؾ جقهر ضًٌٔتف, لذم افًَؾ, لذم اجلًد, أظْل ذم افٍَّْ ا افذيـ ًِٕؿ أنَّْ ًٍَٕر حًٛ ؾْحـ إذه  ,

ر افًُْٜٔ اجلٚمًٜ,  ذ اإلًٕٚق ـٚماله إؿرا  [.شأقَّ اهلل ـٚماله اَّتَّ

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ ؽريٌقريقس ]. 234صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

ٌَْزن ؿٚـ:  د هق مٚ بَك بدلق صٍٚء»افَِّْزيي ًَّ ب ظْدمٚ دم ًِص. مٚ مل يتٌَّحد بف افرَّ د بٖخقهٔتف ؾَد خي . إذا ـٚق ٕهػ ـٔٚق آدف ؾَط أٍمٚ مٚ احتَّ

ب هق ٕهػ آدف, لبٚفتٚيل خِص هذا افِّْهػ.  د بف افرَّ ب ؿد احتَّ )أن اجلًد( ؿد شَط, ؾ٘قَّ مٚ احتَّ أن ) د بام هق لؤعؾ٘ذا ـٚق افرَّ

شف( اجلًد س) ؾٓؾ ُ يتٌَّحد بام هق شٚمل, فُل ًيَدِّ لفذفؽ ـٚق ظذ ادًٔح أق يٖخذ ظَاله , ف ألُه فَد شَط آدف بًَِ( ؟ أن افٍَّْ

س افًَؾ اإلًٕٚين  [.شإًٕٕٚٔٚه فُل ًيَدِّ

د اإلهللأشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد ـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ افٌٚبٚ ]. 235, 234صؼ - لحتّٜٔ افتَّج

يًٜ افًذراء, »( ؿٚـ: 24ـرفُّس رؿؿ ) ٚ ُ ٌَٕؾ رأن افذيـ ييُّْقق أقَّ هذا اهلُٔؾ اإلهلل ادقفقد مـ افَدِّ لافذن حِف اهلل افُِّٜ أنَّْ

ا مـ ٍٕس ظٚؿِٜ ًِقه ًٕسؽ أقَّ ربْٚ »: 39. لؿٚـ ذم افرشٚفٜ رؿؿ شٕٚشقتفـذفؽ ـٚق ـٚماله ذم , لفُـ ـام ـٚق ـٚماله ذم ُهقتف, ـٚق ًخ

ٚ: شهق إهل ـٚمؾ لإًٕٚق ـٚمؾ ذل ٍٕس ظٚؿِٜ لجًؿيًقع ادًٔح, ابـ اهلل افقحٔد,  ـٔػ صٚر صٌْٓٚ ؟! ذفؽ ٍحٚ أخذ ». لؿٚـ أجوه

يًٜ ا مـ افًذراء افَدِّ َـّ بًض اهلراضَٜ, جًده ا بٌر ٍٕس ـام ط  [.شٍس لهل ٕٚضَٜ, بؾ بّٚؾوؾ فف ٕلفٔس هق جًده

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ افٌٚبٚ ]. 235صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

س افذن أخذك ربْٚ مـ افًذراء»(: ـتٛ ذم رشٚفٜ مـ مٍْٚك إػ شٚؾقٕديْٚ يَقـ: 25ديًَقرس رؿؿ ) َـّ أحدو أقَّ اجلًد ادًَدَّ  ُ يَقف

َّٕف مل يٖخذ بًض ـْٕٔٚٚ. هق ؽريٛ ظـ جًدٕٚ ٍِف بٍُؾ مٚ ؾٔف, إ س, لًخالصٜ افَقـ: بؾ أخذك ـ َّٕف إقَّ ـٍؾ ـْٕٔٚٚ أخذك ربْٚ بام ؾٔف افٍَّْ . إ

ظل أصحٚب مٚين. لطٓر فْٚ فٔس خُٔٚه أل طًّْٚ. ؾَد صٚر مثِْٚ مـ أجِْٚ, بٍْس ٕٚضَٜ ظٚؿِٜاجلًد ادقفقد مـ افًذراء  ؾ ب, ـام يدَّ

ٜه مـ مريؿ لافدة اإلهل ٜه بْٚ, ًلفٌدي حََٔ دك, فُل حًئْٔٚ رح  [ش.لًيهِح اإلٕٚء افذن حتىَّؿ ؾْٔٚ لجًيدِّ
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  ة ٚضٌري ًي  :Nestoriansافَّْ

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ ٕٚدم ]. 47, 46صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف

ل افًٔدة افًذراء بؼ, لضًٌٔتغ, لصخهغ, ًٕىقر بٖقَّ ذم افًٔد ادًٔح أؿْقمغ ِّّ ًًٕ ش, لافدة اإلهل» لاشتْتٟ بًد ذفؽ أنَّف ُ يٌٌْل أق 

جقد فِىٍؾ يًقع ًُّ لس »(. لاشتٖصؾ اجلزء اّخر مـ افثالث تَديًٚت: 11/  2)مٝ  ـام ظٚب ظذ ادجقس اف س افَقن, ًؿدُّ ًؿدُّ

ٚه ذم ذفؽ بًض ش,  يّقت, افذن ؿٚف مـ اّمقات, لصًد إػ افًّقاتاحلل افذن ُ لؿٚف بْؼ تًِّٔف ذم ـؾ مُٚق, ًمًتخدم

ؾف ْىاّشٚؿٍٜ لافُْٜٓ, لٍحٚ شّع مًٔحٔق افًَى ك, لألوحقا فف خىٖ تًٚفّٔف, لإحرا فف هذك, رؾوقهٚ لٕٚدلا بثقرة ودَّ ْٜٔٔ أؿقا

 [.ـام أمر خدمف بيهبؿ لإهٕٚتٓؿ, ْٓؿ ذم افًُْٜٔلأمر بًج, ؾٌوٛ ظِٔٓؿظـ اإليامق افَقيؿ, 

ٍٜٔ اإلـِرئُٜ فألؿٌٚط اّرثقذـس ضًٌٜٔ ادًٔحافٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ:  ِِّ ًُ ٚه هرضَٜ ًٕىقر: ]. 11, 13صؼ -, اف لـٚق ًٕىقر بىريرـ

س شْٜ , ف428فًَِىْىْٜٔٔ مـ شْٜ  يًٜ افًذراء مريؿ لـٚق يرؾض . ف431حتك حرمف جمّع أؾًس ادًُقين ادًَدَّ تًّٜٔ افَدِّ

قس( ) بقافدة اإلهل ـً ٚه , ثٌٔئقًتق ٚ لفدت إًٕٕٚ ك افًذراء . لهذا اإلًٕٚق حٍؾ ؾٔف افالهقت, ليرم أَّنَّ َّّ فذفؽ يُّـ أق ًتً

ٌٍَس أف يًقع ًٔف أنًىٚشٔقس, لأجَّد هق تًِٔؿ ذفؽ اف ًِّ
ًتٛ وٍد تًّٜٔ. لؿد ٕؼ هذا افتًٌَِّٔؿ ؿٌ ـً . افًذراء لافدة اإلهل لـتٛ مخًٜ 

ٚد اًّؿْقمل. ليًتز أنف هبذا ؿد أنُر ُهقت ادًٔح ًِقـ بًّْك , لحتك ؿقفف أقَّ افالهقت ؿد حٍؾ ؾٔف مل يُـ بًّْك اُحتِّ َّٕام ًح لإ

يًغ ادًهٚحٌٜ أل ًِقـ ـام حيدث فَِدِّ ًدس. ًح ًَ لح اف ٚه فِرُّ ٚه هلل, ـام صٚر ذم ٌظامدك مًُْ لهق هبذا افقوع . أن أقَّ ادًٔح صٚر مًُْ

يس أؽْٚضٔقس اّنىٚـل, ثٌٔئقًؾقًرلس( ) ًيًتز حٚمؾ اهلل ََِّٛ افذن أخذك افَدِّ ًيُّـ أق تِد  لؿٚـ إقَّ افًذراء ُ. ـٚف

. لهُذا يرم أقَّ ظالؿٜ ضًٌٜٔ ادًٔح افٌؼيٜ بٚفىًٌَّٜٔ افالهقتٜٔ ـ اجلًد فٔس شقم جًدلمٚ ًيقفد م!  ؾٚدخِقؾ ُ يِد اخلٚفؼ, اإلهل

حٜ:  ٚداه لؿٚـ سا ًىقريٜ وٍد ظَٔدة . شؾ بغ افىًٌٔتغهأنٚ أؾ»بدأت بًد لُدتف مـ افًذراء, لمل تُـ احتَّ لهبذا افقوع تُقق افًَّْ

ٚرة ٍٍ ٍراق مجٔع اخلىٚيٚ جلّٔع افْٚس , بٚفىًٌَّٜٔ افالهقتّٜٔنَّف إق ـٚق ادًٔح مل يتٌَّحد . افُ ًٌ ٚرة ؽر حمدلدة تٍُل ف ٍٍ ف ـ ؾال ًيُّـ أق ًيَدِّ

ًهقر ًً ٚ ـٕٚٝ أصاله ذم مجٔع اف د, لفٔس أَّنَّ ًِّ ت افُِّٜ ادًتج فيدي ٚ لي َّٕام تًْك أَّنَّ . لافًُْٜٔ حْٔام تَقـ إقَّ افًذراء لافدة اإلهل, إ

ِيٝ بف فالهقت, حٚصٚ. ؾٚهلل افُِ ٌٌ مٚق حٍؾ ؾٔٓٚ, لحي ثْٚ ظؼ ًمتٌَّحداه بٚفْٚشقت للفدتف. لاُّٜ هق خٚفؼ افًذراء, لفَُّْف ذم ٌمؾء افزَّ

يس ـرفُّس  ٚه افتل لوًٓٚ افَدِّ في مـ ؿٚـ إقَّ افىًٌَّٔتغ ـٕٚتٚ , ؾٔٓٚ  ًرًدلد ظذ ـؾ هرضَٚت ًٕىقر. Anathemasحرم ري ؾَد حي

ٚه ؾٔف, اهلل افُِّٜ ـٚق يًّؾ ذم اإلًٕٚق يًقع لمـ ؿٚـ إقَّ , بىريؼ ادًهٚحٌٜ ؾ بغ ادًٔح لـِّٜ اهلل, لأنَّف أل أنَّف ـٚق شٚـْ . ـام مـ ؾرَّ

ة.اًلفٌدي ـًٕ٘ٚقى ؾَط مـ   [مرأ

ص مْٔٚ جٚد جرجس:  ُّّ ًَ , بىريرؿ افًَىْىْٜٔٔ ضريَف وؾَّ ًٕىقر ًٕىقر:]. 82, 81صؼ -, مُتٌٜ ادحٌٜ ـًْٔتل ظَٔدة لإيامقاف

ِِّؿ تًِٔامه خًم يً  لبدأ ٚه فألرثقذـًًٜٔ قَّ ادًٔح إق ؿُٚ اذِاف ,(Theodore)لثٔقدلر ( Diodore) َْٚداه لراء اّشٍَغ ديقدلرمً  ,ٚفٍ

ٚ ابـ اهلل ؾٓق ادقفقد مـ اهلل, هق ادقفقد مـ مريؿ ٚه  ,لأقَّ ابـ اهلل هذا حؾَّ ذم ادًٔح ادقفقد مـ مريؿ, أمَّ ل ادًٔح فذفؽ ابْ ِّّ  .ؾً

ه أقَّ لبدأ يً  ,. لًٕٟ ظذ مْقاهلام بًد مقهتام ًٕىقر أشَػ افًَىْىًّْٜٜٔٔأحدمهٚ بٚجلقهر لاِخر بٚفِّْ  ,ؾ٘قَّ هلل ابْغلظِٔف,  ِِّؿ جٓرا ً
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ِّّ أق ًٕ  ُ حيٍؼ  :. لبْٚء ظِٔفلفٔس ادًٔح اإلهل, أن ادًٔح اإلًٕٚق ,بؾ افْٚشقت ,قفد مـ افًذراءافالهقت مل يً  بقافدة ل افًذراء ً

 ,يـجمّع مًُقين حيك مٚئتٚق مـ اّشٚؿٍٜ لرجٚـ افدِّ  ,ٌرإًَد بٖمر ادِؽ ثٔئقدلشٔقس افهَّ  .بؾ لافدة ادًٔح اإلًٕٚق ,اإلهل

لضًٌٜٔ  ,لأظِـ ادجّع أقَّ ذم ادًٔح أؿْقف لاحد ,لحرف ادجّع ًٕىقر لبدظتف. س افٌُر بىريرؿ اإلشُْدريٜيس ـرفُّ برئٚشٜ افَدِّ 

مٜ َدِّ للوع ادجّع مً  ,شلافدة اإلهل» لفذفؽ ؾ٘قَّ افًذراء ًتدظك بحٍؼ  ,مـ ؽر مٚ اختالط لُ امتزاج لُ اشتحٚفٜ ,ٚدبًد اُحتِّ  لاحدة

 [.َٔٚلنؿٕٚقق اإليامق افِّْ 

تًٚفٔؿ ًٕىقر  هؿٍ أمٚ هل ] .62, 61صؼ -, دار ٕقبٚر فِىٌٚظٜ مٚئٜ شٗاـ لجقاب ذم افًَٔدة ادًٔحٜٔ اّرثقذـًٜٔاّنٌٚ بٔنقن: 

ُِّ  ؿٚـ ًٕىقر إقَّ  اجلقاب: ؟ ٜاهلرضقؿٔ ٚه إلفذفؽ ؾَد اختٚر , ٚد بٚحٚدةك ظـ اُحتِّ ْزَّ مً ( اهلل افُِّٜ) قسقؽً اف لهق ) فمِّ أمـ بىـ  ًٕٕٚ

ُِّ  ٜلؾهؾ ًٕىقر ضًٌٔ .خلالص افٌؼيٜ ٜلجًِف لشِٔ, لشُـ ؾٔف لحٍؾ (  يًقع ًٕٚق يًقع س ظـ ضًٌٜٔ اإلققؽُهقت اف

ن افذن ٌٚس ًٕٚق يًقع افٍْ مْٓٚ هق اإل دي فٌ افذن لً  قَّ إبؾ , قفد مـ امرأةمل يً ( سٔادقٕقجْٔ) اُبـ افقحٔد اجلْس ؾَٚـ إقَّ , نٌٚس افٍْ 

 ُِّ ًَ ف بًٍؾ افرُّ مِّ أذم بىـ  فْذ حليٜ تُقيْس مً ققؽً شُـ ؾٔف اف ل أ ٜصِٔادًٔح ؿد لرث اخلىٜٔ اّ قَّ ألاظتز  .لبدلق زرع بؼ ,سدً لح اف

ِِّ  فذبٔحٜ ظـ ًٍٕ فًٍٕ فف ؿدَّ نَّ أ, لاخلالص ػإًٕٚق حمتٚج ٘ـ ,اخلىٜٔ ػإؾ َٔ ادي  ُِّ  قَّ أل ,فلظـ افًٚمل ـ س ؿد شُـ ؾٔف لراؾَف مـ ققؽً اف

ٚه ًش  كظىٚأ, لبذفؽ فلمنٔئت فِىٕٚف لصقرتلًش ( ُريؿ ؾَطظع شٌٔؾ افتَّ ) فخَٚبأل فـرامت كظىٚأل ,افٌىـ ق يهْع ـؾ مٚ صْع مـ أِىٕٚ

ٚه اهلإه ف فٔس نَّ أل, ُريؿخذ فَٛ ابـ اهلل ظع شٌٔؾ افتَّ ٖلي ,ًجزاتمً   قَّ إل, اهلإه ًٕٚق لفٔس إًٕٚق هق قفد مـ اإلافذن يً  قَّ إلؿٚـ  . حََٔٔ

ٚه أؾَٚـ , ْٚوِٓٚد مٚ يً ٌِ ـؾ ضًٌٜٔ تي  ُِّ  إقَّ  جو َّّ ا لؿقٍ  ,مفن ذم آٌُٚس قس ؿد راؾؼ يًقع افٍْ قؽً اف ـٖداة خلالص  كذ, لاَّتَّ ِٛؾ افهَّ ك فٔتح

ٚه ألؿٚـ , أن لافدة ادًٔح ,شضقـقس خريًتق» ق ٕدظقهٚأيٌٌْل  :لؿٚـ ,هلق يدظق افًذراء لافدة اإلألرؾض  افٌؼيٜ.  فَٛ قَّ إجو

ًَّ خيص اِش ثٔئقضقـقس» لاظتز  .هللافد اإل :أنش ثٔئقضقـقس» بؾٓق يدظق اِ, قرهً ذم لُدتف فالبـ ؿٌؾ ـؾ افدُّ  كاملن لحدب اف

ََّ , ق ادًٔح مـ صخهغُقَّ لبذفؽ يً , ًٕٚقاهلل افُِّٜ ؿد شُـ ذم صخص اإل قَّ إًٔىقر  ٚد ٚد احلٚدث بْٔٓام بُٚحتِّ ٛ اُحتِّ لف

ًُّ صخٚص ذم افهُّ أٚد أن احتِّ ش, افنخهٚين» افزلشقبقين ًٌ لحِّ أنٚ أً »ِىٜ, لؿٚـ: قرة لذم افُرامٜ لذم اف ْل لفَُّْ  ,ٌٚدةد افُرامٜ لاف

 ,ذؿ بٚهلل ذم افًٌٚدةألهبذا يُقق ؿد ش ... هلًٕٚق مع اإلًٌد اإليً  ,ًٕٚقهل احلٚـ ذم اإلأجؾ ـرامٜ اإل ـَ مٌ »لؿٚـ: ش, ٌٚئعؾهؾ افىَّ أ

كف صقرة , لهبذا ؿدَّ ظٚد لضٚفٛ بًٌٚدتف مثؾ اهلل ثؿٍ , ف يًقع ـٌٍْل ؾَدَّ  لدمٚهؾ ًٕىقر ؿقـ  ,ؿٚمٓٚ بٚفؼِّ يًٓؾ اهتِّ  ,فًِّٔحٜٔ ًمنقَّ

 [(.8:  42)إش ش جمدن ُ أظىٔف ِخر»اهلل: 

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ مٚ هق ]. 286, 285صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

ىقرن ذم افًٔد ادًٔح ؟ ٌٍُر افًَّْ ٌٍُر افًَّْىقرن هق ًٌٕٜ إػ ًٕىقر,  اف ِِّّف ج: اف َِّؿ ًٕىقر هذا افٍُر مـ ًمً أشَػ  ثٔقدلرلؿد تً

َِّ قلثٔ, ف429مقبًقيًٝ افذن مٚت شْٜ  ؾ , ؾدظْٚ يٚ صديَل ٕتىرَّ ف394 رشقد افذن مٚت شْٜٔقدلر افىَّ تّف مـ دلر بدلرك تً

ِِّ إػ ؾُر مً  ِِّ رشقد: هق مً ّل ًٕىقر. تٔقدلر افىَّ ً ٚه يدحض ؾٔف بدػ ـٌ لؿد أخَّ ؿ أنىٚـٜٔ, ً ظٜ أبقفْٔٚريقس أشَػ افالذؿٜٔ افذن تٚب

َـّ , لح افٌؼيٜ ذم افًٔد ادًٔحأنُر لجقد افرُّ  ِـّ  لطؾَّ , ٜد تٔقدلر ظذ أقَّ ضًٌٜٔ افًٔد ادًٔح ـٕٚٝ ـٚمِٜ لتٚمَّ لأ د ظذ هذا حتك يٗ

ٚ ـٕٚٝ مً إؿٚـ  َِّ َّنَّ ذم ادقفقد  ـي ُي لإقَّ اهلل افُِّٜ شي , افُٚمؾ مـ دالدذ قر اَّتَّ هً لؿٚـ إقَّ اُبـ افُٚمؾ ؿٌؾ افدُّ , ًٌٜٔ اإلهلٜٜٔ ظـ افىَّ ًتَ
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ٚه بحًٛ افىَّ ( افًذراء) ّقَّ احٚئٝ, د إًٕٚق لفٔس اهلل افُِّٜرَّ مـ افًذراء جًم  لإقَّ افذن ًلفٌدي , ابـ دالد ـام ذم هُٔؾ , ًٌٜٔيِد مٚئت

 [.ِّٜ أل إًٕٚقو حؾ اّفقهٜؾٔف اهلل افُ ـي ُي أقَّ يًقع ادًٔح إًٕٚقو ظٚدن شي لبِقر تٔقدلر تًِّٔف ذم 

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ دلر أشَػ قثٔ]. 286صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

ِِّ ع ذم أؾُٚر مً مقبًقيًٝ: تقشَّ  ت دي في لافًذراء لي , ؾٚظتَد أقَّ صخص اهلل افُِّٜ ؽر صخص يًقع اإلًٕٚق ,رشقدّف تٔقدلر افىَّ ً

ٚه بٚفنَّ  ٚه ظٚدي مـ مريؿ ٕير بَٜٔ  اإلًٕٚق يًقع ًلفٌدي » :, لٕٚوؾ حتك حهؾ ظذ حٔٚة افُامـ, ؾَٔقـَٚئص افٌؼيٜٓقات لافَّْ إًٕٕٚ

َِّ ؾرأم أنَّف شْٔتك ذم حربف مع مجٔع افنَّ  ؼي ٌي . اهلل افُِّٜ شي َٚئص افٌؼيٜٓقات لافَّْ افنَّ  مع ـٍؾ , افْٚس بىريَٜ ضًٌٜٔٔ ٛ ٓقات ليتٌ

ْحدرة ظذ اإلًٕٚق لًّٕٜ اهلل افُِّٜ ادً , د بف بًّْتفؾ بف احتَّ ٌي ْذ حليٜ احلي لفذا مً ص بقاشىتف اجلْس افٌؼن, ِِّ ظِٔٓٚ, ؾٖراد أق خًي 

دت ؿً  شٝ لصدَّ ٚه يًقع ؿدَّ ك ذم مقفدك أجو ذم اجلًد ؾّحٚ اخلىٜٔ , ٍسوٚـ مع صٓقات اجلًد لافَّْ افِّْ  أٚ دخؾ احلٔٚة بدحتك حٍ , قا

ًٌ , ٌْل هللاإلًٕٚق يًقع افتَّ  ٚحلٜ اشتحٍؼ لّجؾ هذك احلٔٚة افٍه , لاشتٖصؾ صٓقاتف ٚه هللأظْل مـ لؿٝ اف , لحَّٚ امد صٚر اُظساؽ بف ابْ

ًَ لح مقاهٛ افرُّ  لبِغ إػ حٔٚة أـّؾ أنزـ ظِٔف اهلل افُِّٜ ,ئٜىٕٜٚٔ ذم افزِّ جٚرب افنَّ افتَّ  إتك يًقع بًد ذفؽ ظذ ـٍؾ  س بدرجٜ دً اف

, مثاله فَد مْحف اهلل أشّك مًرؾٜ, لأخراه ذم لؿٝ اُِف إتك يًغ لؽرهؿؾ لافَدِّ ًش ٚ أنزفف ظذ اّنٌٔٚء لافرُّ َٚس ُمٍ أظذ بام ُ يً 

هلل افُِّٜ د الاِق احتَّ ًػ افٌؼن, لاشتحؼ ّجؾ هذك ادًرؾٜ اإلهلٜٔ, لافَداشٜ اإلهلٜٔ, اإلًٕٚق يًقع ذم آخر مًرـٜ مع افوَّ 

ٚه ش. يًقع اهلإه  ؾَٚمٝ بْٔٓام لحدة افًّؾ لصٚر اإلًٕٚق, ُّـبٚإلًٕٚق يًقع بٖؿرب مٚ يً  لآخر , لاحد هق اإلهل افُِّٜ» :لؿٚـ أجو

ً  , ثؿٍ ٓقات افٌدًٍٕٜٜٔٔ لافنَّ ر بّٚهقاء افَّْ هق ادًٔح افذن يتٖثَّ  ٚه, إٍهؾ ظـ افؼُّ ٚه ؾنٔئ , لصٚر بال فقفر بٖظامفف لبًد أق تزَّ لر صٔئ

ًَ اظتّد ـًٕ٘ٚق حمض بٚشؿ اِب لاُبـ لافرُّ  ًَ امدك ًّٕٜ افرُّ ؾٚؿتٌؾ ذم ظٌ , سدً لح اف ًجد فف ؾًٔ  ,ةقَّ مقهٌٜ افٌْ س لاشتحؼَّ دً لح اف

ًٚلاة ًّ قرة ب  [.شىئخًي  ُ ـٚماله  صٚر ؿٔٚمتف لبًد ,افُِّٜ اإلهل صخص ذم ادُِٜٔ افهُّ

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ . 287, 286صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

ًَ دلر ادقبًقيًتل, لترهَّ قلتتِّذ ظذ يد ثٔ ,ج مـ مدرشٜ أنىٚـًٜٕٔىقر: َّترَّ ] رب مـ أنىٚـٜٔ, لـٚق ٛ ذم دير يقبرئِقس بٚف

ٚه,  ٚه ٕٚشُ َّٔ  ,لراءك لاجتذب افُثريـ, ٍٕٜٕٚ افرَّ  فىٌؾٖخَك ًخ  ,ٚ ظذ ـًْٜٔ أنىٚـًًّٜٔ ثؿ ًرٌشؿ ؿٌ راهٌ ع بهقت رخٔؿ, ام أنَّف ـٚق يتّتَّ لُش

ٚه فًَِىْىْٜٔٔ ًاخترف 428لذم شْٜ  ٌَ , بىريرـ , ٛ افًذراء لافدة اإلهلَي يٚتف في ٚجؿ ذم ظٌ أنٚشتٚشٔقس افذن أخذ هًي  ٍس لاصىحٛ مًف اف

ًٌرات ادقجقدة ذم لهق يتًٚرض مع افتَّ , فف مذاؾ لثْل( ضقـقسئقثٔ) ًٕىقر افذن ؿٚـ أقَّ فَٛ لافدة اإلهل فز فف بىريرـلحتَّٔ 

 ًُ مٚ  , لـٍؾ ٚشقتٜٔ ؾَطًٌٜٔ افٍْ فِىَّ  ٚمًّ فَد ـٕٚٝ مريؿ أً  .3:  7افقاردة ذم افرشٚفٜ إػ افًزإٔغ  شبال أفٍ  ,بال أب» :شٜ مثؾَدَّ ادً  ٛتً اف

ٚ ـٕٚٝ مً إ مريؿ بحٍؼ  َٚـ ظـُّـ أق يً يً  ٚه هللَّنَّ ٚ لي  ,ًتقدظ ًٌٔتٚق اإلهلٜٔ ؾَِد ـٕٚٝ افىَّ , ؾٓل لافدة ادًٔح, ت ادًٔحدي في لإَّنَّ

ًُ لاإلًٕٕٜٚٔ مً  َّٕ . قحلًو  ٍؾ ٍسؿتغ ب ٕي هٚحٌٜ بْٔٓام أل ًش ْٚؿ اؿساق أل مً ام ـٚق هً إ ٚد أخالؿل أل أديب ظْف احتَّ  ٟي تي ُْك افالهقت ذم اإلًٕٚق 

ٜه نٚرـٜ ظٚضٍٜٔأل مً  ح ًّ ؿدِّ ٚ اُحساف افذن أً أمٍ . ًٌٔتغ أؾهؾ بغ افىَّ إينِّ »: , ليَقـ ًٕىقر سا ًٕىقر ذم  طي َي لشي . شؾٌه تَّ مف هلام ؾ
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رة مـ اهلراضَٜأظىْل أهيُّ » :دلشٔقس ؿٚئاله ئقافُزيٚء, ؾخٚضٛ اإلمزاضقر ثٔ َّٓ ًَّ  ,ٚ افَهر اّرض ًمى امء. لأنٚ بدلرن أظىٔؽ اف

ًٍ ظذ اشتئهٚـ اهلراضَٜ لإٚ أوّـ فؽ افَّْ شٚظدين   [.شرسك ظذ اف

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ طي ًٕىقر ]. 287صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج َي لشي

ة أخىٚء مْٓٚ:  ٚه ذم ٌظدَّ ٚه حمو ت إًٕٕٚ فيدي بؾ جيٛ دظقهتٚ بٖف ش ثٔئقضقـقس» جيٛ أق ٕدظقهٚ بقافدة اإلهللهلذا ُ , ادَّظك أقَّ افًذراء لي

 [ش.خريًتقضقـس» ادًٔح اإلًٕٚق

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ ادَّظك ]. 288, 287صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

لإقَّ فًِٔد ادًٔح أؿْقمٚق , لأخرم ٕٚشقتٜٔ هلٚ خقاٍص افْٚشقت, خقاٍص افالهقتضًٌٜٔ إهلٜٔ هلٚ , أقَّ فًِّٔح ضًٌٔتٚق ًمٍْهِتٚق

أحدمهٚ صخص إهلل , لإقَّ فًِٔد ادًٔح صخهٚق, لاِخر أؿْقف اإلًٕٚق يًقع ادًٔح, ًمٍْهالق أحدمهٚ أؿْقف افُِّٜ اّزيل

إذ مل يَؾ أقَّ افُِّٜ .. لآخر هق مًٍقد إيامق ًٕىقر ... »., لًيزز افٌٚبٚ ـرفُّس افٌُر ٌؾُر ًٕىقر ؾَٔقـ: لاِخر صخص إًٕٚين

ٚه  دك, صٚر جًداه لصٚر إًٕٕٚ ًُّ ة دم ؿٓام بًوٓام ظـ بًض, لُ يًرؽ ًؿقَّ , لجيًؾ ـِّٜ اهلل ذم ٕٚحٜٔ ؾَط, بؾ هق يَقـ بٚفىًٌَّٔتغ لًيٍرِّ

د بف اهلل افُِّٜ ذم ٕٚحٜٔ أخرم  [ش.لاإلًٕٚق افذن احتَّ

د اإلهللمرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ـًْٜٔ افَديًغ مٚر ًُّ ادَّظك ًٕىقر ]. 288صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

ٚد ضًٌٔل أؿْقمل, أقَّ افالهقت مل يتٌَّحد بٚفْٚشقت َّٕام هل ظالؿٜ ًمراؾَٜ لًمهٚحٌٜ . ؾًالؿٜ افالهقت لافْٚشقت فًٔٝ ظالؿٜ احتِّ إ

ـ, لاتِّهٚـ لاؿساق لًشُْك ُي ًَ ٚــ لافْٚشقت هق ادي ًٍ ٌيس, ؾٚفالهقت هق اف َِ لهلذا جيٛ أق , لافالهقت هق افاٍلبس لافْٚشقت هق ادي

ف افًٌٚدة فالهقت ؾَط دلق افْٚشقت ًجقد ئِؼ بٚفالهقت, ًَٕدِّ ًُّ ؽ , لاف ي لؾَط يٍُل تَديؿ اُحساف افالئؼ بٚفْٚشقت ّنَّف ٕٚـ ذي

ًُٕرًمهٚحٌٜ افالهقت د ؾَٔقـ: , ؾًُْرمف ـام  ًُّ ُر اخلىٖ افذن يًْل إُٕٚر افتَّج
ٌٍ ف صقرة ادِؽ, لًيزز افٌٚبٚ ـرفُّس افٌُر هذا اف

ٚه فف ذم , اتَّهؾ بًٕ٘ٚق, حًٛ إرادة اِب لمٍنتف افٍهٚحلٜ, يًتَدلق أقَّ اُبـحًٛ طٍْٓؿ اخلٚضئ, » لجًؾ هذا اإلًٕٚق ًمًٚلي

ب لشّح هلذا اإلًٕٚق أق يهٌح ادًٔح لابـ, جمدك د لُ , اُشتْتٚج ادًٌٚذ دثؾ هذا افتًَِّٔؿ اخلٚضئ. اهلل لافرَّ ًَّ أقَّ افُِّٜ مل يتج

ة ِِّّغ ـذبٜتٖنَّس بٚدرَّ يًغ ًمً ِِّّل ادًُقٕٜ افَدِّ اشتّع يٚ صديَل إػ ـالف ًٕىقر ًٍٕف حٔٞ يَقـ: ش. , لهذا جيًِْٚ ًٕتز ًمً

َـّ مـ أق أدظق ضٌٍاله ابـ صٓر» َّْٕل ّخجِ  [ش.يـ أل ثالثٜ اهلإه إ

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ افذن ]. 289, 288صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

ِٔٛ لمٚت هق ادًٔح اإلًٕٚق ٌيٝ ّجِْٚ: »لفذفؽ حذؽ ظٌٚرة, تٖخَّؿ ظذ افهَّ
ادًٔح  ّقَّ »مـ افثالث تَديًٚت, لؿٚـ: ش يٚ مـ ًصٌِ

ىقرن افذن يًْل شفذفؽ ًيًْٛ مقتف هلل افُِّٜ ادًتٌَّهؾ بف, اإلًٕٚق هق افذن مٚت ٌٍُر افًَّْ , لًيزز افٌٚبٚ ـرفُّس افٌُر هذا اف

ٚد»إٍهٚـ افالهقت ظـ افْٚشقت ؾَٔقـ:  ٜ بؾ يَقفقق إقَّ اُبـ ذم اجلًد حهؾ مـ اهلل ظذ ًمًٚلاة ذم افُرام, ًهؿ ُ يَقفقق بُٚحتِّ

ِىٚق ًُّ ٜ فف ظذ اإلضالؾ, لاف لاإلًٕٚق افذن اخسظقك لؿٚفقا أنَّف تٖخَّؿ لأقَّ آُمف ًتًْٛ فُِِّٜ مٚداف اإلًٕٚق , هذا اخساع ُ ٌصحَّ



 ًٜ َّٔ
ًٌ ـَ ًَرًثقًذ َّ ًٜ ا َّٔ ٌٔح

ًٌ ٚئًد اَدي َي ًي  [28..... ]اَف

www.alta3b.wordpress.com 

ٚهذا تًِٔؿ بٍٕٚهٚـ افالهقت ظـ افْٚشقت, يًقع ادًٔح ؿد اتَّهؾ بٚهلل افُِّٜ د. , أن بَٚء افىًٌَّٔتغ ـٍؾ ظذ مٚ هل ظِٔف بدلق احتِّ

حِٜ, فَد جٚع ادًٔح ة(, ادق) لتًٛ مـ افرِّ بقك, لٕٚف ذم افَٚرب مرَّ ًٌـ ذم , لًبٌهؼي ظِٔف اجلْقد, لجِدك بٔالضس, لضبف ًمًذِّ لًض

ف فف اخلٍؾ ادّزلج بٚدًرٍ , جٌْف بٚحلربٜ ِٔٛ. لًؿدِّ ؾ إهٕٚٚت افٔٓقد, بؾ أـثر مـ هذا ذاؾ ادقت لتٖخَّؿ ظذ افهَّ َّّ ّمقر ـٍؾ هذك ا. لحت

ٚ حدثٝ إلًٕٚق ؿ ظاٍمٕقئٔؾ إػ إًٕٚق ًمًتٍَؾ ظـ . لًيُّـ أق ًتًْٛ ؾَط ّؿْقف اُبـ ذاتف, يًتَد ادًخٚفٍقق أَّنَّ ًِّ ًَٕ ٚ ٕرؾض أق  فَُّْْ

ٚه بٚحلََٜٔ مثِْٚ. افُِّٜ ٚدك بٚجلًد. لأنَّف هق ًٍٕف إهل مـ إهل, بؾ ًٕسؽ أقَّ افُِّٜ صٚر إًٕٕٚ فَُّْف , إلهٕٚٚتتٖخَّؿ بٍُؾ ا, بًٌٛ احتِّ

ٚه ؾَط, احتٍظ بام فف مـ ظدف اّمل  [ش.بؾ هق ًٍٕف اهلل. فَد تٖخَّؿ دلق أق يتٖخَّؿ, ّنَّف فٔس إًٕٕٚ

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ لذم أؽًىس ]. 293صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

ٚه أداق ًٕىقرظَد ـًِتْٔقس ف, 431شْٜ  ٚه ذم اإلشُْدريٜ أجَّد ؾٔٓٚ ًحُؿ جمّع رلمٚ, أشَػ رلمٚ جمًّ , لظَد افٌٚبٚ ـرفُّس جمًّ

ٚه 431لأرشؾ ؿرار ادجّع إػ افًَىْىْٜٔٔ ذم ٕقؾّز شْٜ  ٚئل . ف مع افرشٚفٜ افثٚفثٜ فًْىقر لمع اثْل ظؼ حرم ثؿ جٚء احلًُؿ افِّْٓ

, لٍٕٔف إػ مديْٜ أمخٔؿ بِدة اّنٌٚ صْقدة ف برئٚشٜ افٌٚبٚ ـرفُّس افٌُر بٚحلرف ظذ ًٕىقر431فِّجّع ادًُقين افثٚفٞ بٖؾًس شْٜ 

قمف,  ًّ ديـ حتك ُ جيد جمُٚه فٌٞ ًش مٜ ؿٕٚقق اإليامقرئٔس ادًتقحِّ دؿ يٚ , ًًٕيِّّؽ يٚ أٍف افُّْقر احلََٔل»: للوع ادجّع ًمَدِّ ًّٕجِّ ل

يًٜ مريؿ ِِّص افًٚمل...ّنَّؽ , لافدة اإلهل افَدِّ  [ش.لفدت فْٚ خًم

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ ِِّؼ ٕٔٚؾٜ ]. 291صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج لًيً

ىقرن ؿٚئاله:  ىقريٜ ؿد أشٚءت إػ حََٜٔ »اّنٌٚ ؽريٌقريقس أشَػ افٌحٞ افًِّل ظذ افٍُر افًَّْ دافًَّْ ًُّ لبٚفٍتٚيل إػ حََٜٔ , افتَّج

ٚرة لافٍداء ٍٍ د بال مًْك, افُ ًُّ ٌٍداء, لأؾرؽتف مـ ـٍؾ ؿّٔتف لمًْٚك. ؾجًِٝ افتَّج د هق اف ًُّ ٌٍداء , لإذا ـٚق هدؽ افتَّج ؾَد جًِٝ اف

ٌٍداء هل ذم أقَّ افذن مٚت ظـ افٌؼ هق اإلهل ادًتٖنِّس ٚه بال ثّر. ّقَّ ؿّٜٔ اف ٚه. فَد ؿٚـ افَّْ  ,أجو ٚه مً ًٚضرة أقَّ ادًٔح ـٚق اهلإه لإًٕٕٚ

ٚه ذم ٕقع مـ اُزدلاج ـام ًؿِْٚلـٕٚٝ فف ٌخزات افىًٌَّٔتغ,  ٚه ذم إدراؿ ؾُرة . ؾآمْقا بىًٌٔتغ ذم ادًٔح اجتًّتٚ مً لبذفؽ ؾنِقا متٚم

ٚه   [ش.اهلل صٚر إًٕٕٚ

د اإلهللأشئِٜ حقـ حتّٜٔ ـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ هذا لإقَّ اظتَٚد ]. 291صؼ - افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

ٚضرة ذم ربِّْٚ يًقع اظتَٚد ًمٓغ فالهقتف ش, إًٕٚق ًمِتحػ بٚهلل» ألش إًٕٚق ُبس اهلل» ذفؽ إقَّ ادًٔح ظْدهؿ هق ذم احلََٜٔ. افًَّْ

قق دائامه ظذ ٕٚشقت ادًٔح ٚضرة ًيِحُّ ًَٕىٜ افٌدايٜ ذم ٕيريتٓؿ, لذفؽ ّقَّ افًَّْ ٚه , ليًتزلق افْٚشقت هق  ؾٓؿ يًتزلق ادًٔح إًٕٕٚ

ٚد احلََٔل ًٌِٜ أخرم, اؿسق اهلل بف بىريَٜ أخرم ؽر اُحتِّ ٚداه , لب لمع ذفؽ ؾٖؿْقف ادًٔح أؿْقف , هل اتِّهٚـ لًمهٚحٌٜ لفٔس احتِّ

َـّٛ مـ إًٕٚق لإهل بس ٚؿ ابْغ ذم أؿْقف ادًٔح, . أن أقَّ ًهْابـ اإلًٕٚق لابـ اهلل, ًمر ِِّّقق بف فٔس هق اهلل افالَّ ؾٚدًٔح افذن ًيً

بس اهلل, افْٚشقت ٚه ألُه , بؾ بٚحلرٍن اإلًٕٚق افالَّ ٚضرة إًٕٕٚ ٜ مـ اهلل, لذم هذك احلٚفٜ يُقق ادًٔح ذم ٕير افًَّْ , ثٍؿ ٕٚـ ًٌّٕٜ خٚصَّ

ـي ؾٔف ُي ـي اهلل, ؾنَّ اهلًل بف لشي ُي َّٕام هق إًٕٚقو ًمِتحػ بٚهلل أل ًمِٓؿ بٚهلل, ؾٚدًٔح ظْدهؿ فٔس هق اهلل ادًتٖنِّس, ؾٔف ؾٓق إًٕٚقو شي . لإ

يس ٍريٜ, لافتل اؿتًٌٓٚ افٌٚبٚ ـرفُّس ذم ًمٓٚمجتف ؾٓق لاحلٚفٜ هذك ُ يُٚد يٍسؾ ـثراه ظـ إًٕٚقى تٍَل أل ؿدِّ ًُ , لمـ ظٌٚرات ًٕىقر اف
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ؿِّر ادحّقـإقَّ مـ أجؾ افذ»فًَِّْىقريٜ ؿقفف:  ًٌد ادرئل, ن حؾ ًألي ك اهلل»لؿقفف: ش, لمـ أجؾ ؽر ادرئل أظ َّّ  إقَّ افذن ًرؾٌع ًيً

هٚحٌٜ افذن رؾًف( ًينٚرؿ ذم اشؿ اهلل) ًّ ٔؿ, ش. ب ًٌ ٚضرة لؿًقا ذم خىٖ جي ٚه ثٍؿ إقَّ افًَّْ ذ إًٕٕٚ ُِّقؽقس اَّتَّ ؿ اظتَدلا أقَّ اف لذم هذك , َّّنَّ

ٚه فِجْس افٌؼن بٖهكاحلٚفٜ ُ يُقق افًّؾ  ٚرن فًِّٔح خالص ٍٍ َّٕام يهر اخلالص فٍرد لاحد ؾَط, افُ  [.لإ

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ مٚ هق ]. 294, 293صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

ى؟  ؾٌُر ُلق ذم افًٔد ادًٔح ٌٍُر افًَّْ ِيٜ بٚف ز ؾٌُر ُلق ذم أقَّ فًِٔد ادًٔح ضًٌٔتغ ًمٍْهِتغ؟ ج:  قرنلهؾ فف ٌص َـّ أحدمهٚ , يس

تٚئؿ, اإلهلٜٔ ًتٌٓر بٚدًجزات ََِٚة فإلهٕٚٚت لافنَّ ٌحؿ ظذراء بّٔالد », ؾجٚء ذم ضقمًف: لاّخرم افْٚشقتٜٔ مي ًلفٌدي يًقع ادًٔح مـ ري

ٜ زيػ ذم هذك افقحدة, حٔٞ إقَّ اتِّوٚع ّنَّف لهق إهل حََٔل, لمع ذفؽ ؾىًٌٔتف فًٔٝ ـذفؽ ًمٌٚيرة فىًٌٔتًْٚمًجز,  َّّ , لفٔس ث

ٛى خالـ  افْٚشقت لظيّٜ افالهقت تتْٚلبٚق )أل تتٌٚدُق(, لـام أقَّ افالهقت مل يتٌرَّ بًٌٛ رحتف, ـذفؽ افْٚشقت مل ًيٌتِع بًٌ

, ؾٚفُِّٜ يَقف بام يتٌَّهؾ بٚفُِّٜ. ٜ هبٚ بُٚصساؿ مع اّخرمتَقف بقطٚئٍٓٚ اخلٚصَّ ( ًصقرة اهلل لصقرة افًٌد) لـٍؾ ضًٌٜٔافالهقت, 

, لافُِّٜ ُ يَْص ظـ ًمًٚلاتف اِب ذم لاّخرم ؿٚبِٜ فإلهٕٚٚت ,افقاحدة ًمتألفئٜ بٚدًًجزات, لاجلًد يَقف بام يتٌَّهؾ بٚجلًد

ُ تتٌَّهؾ ( ؿٌٚصداه افىًٌَّٜٔ افالهقتٜٔش )لاِب لاحدأنٚ » لمع ذفؽ ؾٚفىًٌَّٜٔ افتل تَقفجمدك, لاجلًد ُ يتخذَّ ظـ ضًٌٜٔ جًْْٚ. 

ٚه لاحداه إلهل لإًٕٚق, ؿٌٚصداه افىًٌَّٜٔ افْٚشقتٜٔش )لاِب أظيؿ مِّْل: »بٚفىًٌَّٜٔ افتل تَقـ ب يًقع ادًٔح أؿْقم َـّ (, ؾّع إقَّ ذم افرَّ فُ

ٚه ًمتِّّٔز ظـ أصؾ ادجد افذن ًينٚ ٚه أصؾ اُحتَٚر افذن ينسـٚق ؾٔف مً ت افًذراء اهلإه ذم »لؿٚـ ُلق: ش. رـٚق ؾٔف أجو فيدي فَد لي

ـي ؾٔف اإلهل, لهق ٍٕس ؿقـ ًٕىقر إقَّ اإلهل ذم اإلًٕٚقش, افْٚشقت ُي ت اإلًٕٚق افذن شي فيدي  [.لإقَّ افًذراء مريؿ لي

د اإلهللأشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ ـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ لـٚق ًٕىقر ]. 295صؼ - افتَّج

ٌرع ؾٔالبٕٔٚقس أشَػ », ؾَٚـ: ؿد اظسؽ بؼٖقَّ ُلق لؾٔالبٕٔٚقس ًينٚرـٕٚف ٍٕس افًَٔدة تي بقاشىٜ افقي ري َِّّٝ اّمقر افتل جي فَد ظ

تي بقاشىٜ ادٗمـ ُلق , لافذيـ ارتٖلا ٌمثِف ؿيٌِف, افًَىْىْٜٔٔ وٍد ألضٔخٚ ري افذن ٕٚوؾ مـ أجؾ , رئٔس افُْٜٓثٍؿ اّمقر افتل جي

ٚه أنتؿ  لؿٚلف ادجّع ادزظقف, اإليامق احلؼ )يًْل اّؾًز افثٚين( لحدت اهلل بٚجتٓٚد ـٌر, لمٚزفٝ أحدك ـٍؾ اّجٚف, لاظِّقا حَ

َِّّقق مـ اهلل,  ٚه ادً جالق افٍىٌٚهراق ؾ. إقَّ هذا هق ابْل لتًِّٔلأجو دك افرَّ ـر البٕٔٚقسٔأن أقَّ مٚ حدَّ هق تًِٔؿ , لُلق إٍِٚ افذِّ

ُقق بتًِّٔل, اإليامق احلٍؼ  ًِّ َّٔام اإلـِرلس, ًمتّ ٌتيٌدع, لهُذا ؾٔام أقَّ اجلّٔع, لُ ش ًّ ٕتٔجٜ , ؾاميل أنٚ لحدن ًأداق لًأحرف لًأنٌذ ـ

 [ش.احلًد

د اإلهللأشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ ـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ لطؾَّ ]. 296, 295صؼ - افتَّج

ٌِّٝ ظَٔدتف َّٕف ظْد إًَٚد جمّع خَِٔدلٕٜٔ ادنئقف, أرشؾ ًٕىقر حيِؿ بّجّع مًُقين يرٍدك إػ ذـٜ افًُْٜٔ لًيث , لفألشػ ؾ٘

ٍرمرؿٔٚق حٚـؿ اشّف يقحْٚ يدظق ًٕىقر فًِحًوقر,  ًَّ ٍد فِ
ًٌ : بٖظذ صقتف ؿٚئاله أخذ ينجٛ افًٔدة افًذراء , لإذ ـٚق ًٕىقر يًت

ّٜ اإلهلٜٔ ًتٌٚؽتف ؾًَٔط مـ مرـقبفش, أؾًتدظغ بًد يٚ مريؿ لافدة اإلهل ؟» ليّقت ذم افىَّريؼ ٍذ , لييًدلد ؾّف, لًيَىع فًٕٚف, ؾ٘ذا بٚفَِّْ
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ْٔع إػ افٌٚبٚ ديًَقرس اإلشُْدرن, ليقبْٔٚفٔقس اّلرصِّٔل, مٔتٜ ؾي احلٚـؿ يقحْٚ خز مقتف افنَّ َي ٕي ظقة , لؿد  يؾي إفٔٓام افدَّ حغ حي

ِيغي اخلز مرؿٔٚق اؽتؿَّ جداه   [ش.حلوقر ادجّع, ؾِاٍم بي

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ ٌوٍد ألُه: ]. 297صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

ٌٍداء ذم مَتؾ ؾٍهؾ افىًٌَّٔتغ ذم افًٔد ادًٔح ييب: ظَٔدة افٌٍداء ّقَّ هذا افٍهؾ يًْل أقَّ افذن تٖخَّؿ ظذ , حٚذا ؟ ظَٔدة اف

د إًٕٚق حمض ِٔٛ لمٚت ظٍْٚ هق جًمرَّ ِِّّٔف لأتٌٚظف, افهَّ ح هبذا ًٕىقر لًمً ٚه لاحداه , ـام سَّ , ؾّع لبٚفتٚيل ؾِـ يَدر أق يٍدن لُ إًٕٕٚ

ٚه لاحداه  َُّ أنَّف فـ يَدر أق يٍدن هذا اإلًٕٚق افقاحد, ّنَّف إًٕٚق  أنَّف بال خىٜٔ, لمـ ادٍرلض أق يٍدن إًٕٕٚ ؾَط بًٌٛ حمدلديتف. إ

مٓٚ ؾديٜ ظـ آخر, آك,  ىقريٜ افًٍْٜٔحمض, ُ يِّؽ ًٍٕف فُٔام ًيَدِّ يٚح افًَّْ  [.أجـ إذاه ؾٌداء افٌؼيٜ مجًٚء؟ فَد ذهٛ أدراج افرِّ

د اإلهللأشئِٜ حقـ حـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ لؿقـ ]. 299صؼ - تّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

ٚــ ذم اإلًٕٚق ًٍ ؿ يًٌدلق ؾَط اهلل اف ٚضرة بَّٖنَّ يس لهلذا ُ يًجدلق فِىًٌَّٜٔ افْٚشقتٜٔ ؿقـ ؽر صحٔح, افًَّْ , لؿٚـ افَدِّ

لهق ابـ اهلل , هذا افقاحد هق اهلل, م ُ ًٕجد هلٚلاّخر, افقاحدة ًٕجد هلٚ, فٔس فالبـ افقاحد ضًٌٔتٚق ًمٍسؿتٚق»أثْٚشٔقس: 

لح لفُـ , لأخرم ُ ًٕجد هلٚ, لاحدة ًٕجد هلٚ, لفٔس هذا اُبـ افقاحد ذم ضًٌٔتغ, لهق ابـ اإلًٕٚق بٚجلًد(, بٚفالهقت) بٚفرُّ

د ًِّ  [ش.ًٕجد فف ذم جًدك شجقداه لاحداه , ضًٌٜٔ لاحدة هلل افُِّٜ ادًتج

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ ليَقـ ]. 332صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

يس ـرفُّس افٌُر ذم رشٚفتف إػ ادُِٜ ألدـًٔٚ زلجٜ اإلمزاضقر ثٔ لأٍمٚ افذيـ يزظّقق بجِٓٓؿ أقَّ »دلشٔقس افثٚين: ئقافَدِّ

يًٜ  لرة أق جيًِقك اثْغ, فًٔٝ بٍٖف اهللافًذراء افَدِّ داه بحًٛ اجلًد, ؾٔوىرلق بٚفيَّ ًِّ ؾِٔزف , ّنَّف إق ـٕٚٝ افًذراء مل تيٌِد اهلإه ًمتج

ٚه  ٚه بًٔى ت إًٕٕٚ فيدي ٚ لي ِِّّقا رؽامه ظْٓؿ بَّٖنَّ لرة أق ًيً لإق ـٚق اّمر ـذفؽ ؾُٔػ دمثق بٚشّف ـؾ ًرـٌٜ ليًسؽ ـٍؾ فًٚق أقَّ , بٚفيَّ

امليٜ ؟! ادًٔح هق رٍب ادجديًقع  ًَّ ٍقات اف ًَ ٚه ؟ . لـٔػ تًجد فف ادالئُٜ لجقؾ اف ٚه ظٚمٔ امليقق إػ اِق إًٕٕٚ ًَّ هؾ ًٌٕد ٕحـ لاف

ٍْٚ ًٕجد فف افٌتَّٜ فق مل ٕٗمـ أقَّ ـِّٜ اهلل اِب افذن تًجد فف شٚئر اخلَِٜٔ ؿد صٚر , فُـ ًٕجد فًامٕقئٔؾ بام أنَّف إهل حؼ, حٚصٚ ـً لمٚ 

يًٜ لًلفٌدي لُدة بؼيٜ(, ُ ّنَّف اشتحٚـ إػ جًد, جًداه ) امه حل ذ جًداه مـ افًذراء افَدِّ ٚه: ش. بؾ ّنَّف اَّتَّ فق ـٚق افًٔد »لؿٚـ أجو

ٚه  ٚه ظٚدي ٚضرة) هؾ يرؽٛ هُٗء؟  ؾُٔػ يُقق هق مرـز افًٌٚدة, ادًٔح إًٕٕٚ ٚ ًٌٕد لاحداه مثِْٚ فٔس فف شق( افًَّْ م ٌصِٜ ذم إؿْٚظْٚ بٖنَّْ

د ؾًٌاله لمل يتٌَّهؾ بًٕ٘ٚق مـ ًٕؾ دالد؟  ظٚروٜ بُٚبـ افُِّٜ ًَّ ٚه , فَد دم , لمل حيدث أقَّ افُِّٜ اتَّهؾ بآخر بؾ هق بذاتف صٚر إًٕٕٚ

ه فًٌِٚدة ؟لأظىٚك ًصقرة اّفقهٜٔ بنُؾ ظٚرض دلق أق تُقق اّفقهٜٔ احلََٜٔٔ,   [ش.ـٔػ ًيهٌح مـ هق فٔس اهلإه مرـزا
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د اإلهللَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس: ـًْٜٔ اف ًُّ د ٍٕس ]. 333صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج ِـّ ليٗ

يس بقفٔدس أشَػ رلمٚ, ؾَٔقـ:  َّٕف إذا شجد لاحد فُِِّٜ ؾَد شجد لإق ـٚق افُِّٜ صٚر جًداه ـام هق مُتقب, »ادًْك افَدِّ ؾ٘

س, شجد فالهقتلإذا شجد فِجًد ؾَد , فِجًد ٚه ٍحٚ شجدلا فِجًد ادًَدَّ شؾ أجو ؿ شجدلا هلل افُِّٜ, هُذا افرُّ لهُذا , ؾَّ٘نَّ

ؿ ليًجدلق فف ٚ لفدت افُِّٜ, لهُذا ٍحٚ لفدت مريؿ افًذراء اجلًد, ادالئُٜ ـٕٚقا خيدمقق صُؾ اجلًد ليًرؾقق أنَّف رهبُّ , ؾَّ٘نَّ

ٛي افٔٓقد اجلًدلٍحٚ صي , ؾألجؾ هذا هل لافدة اإلهل بٚحلََٜٔ د, هق افذن صٌِقك, ِي ًِّ  [ش.ؾٚهلل افُِّٜ ادًتج

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ )اؿتٌٚس ]. 334صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

ًشقيٍل ظـ أقَّ افًَّْىقريٜ ودَّ افتَّثِٔٞ(:  ؾ افًٍؾ, لإذا أنٝ ؾتَّنٝ أ»ّثْٚشٔقس افرَّ ٜ, لًتريد أق تتٖمَّ ٚه بٌهحَّ ؾًقؽ دمدهؿ جو

( أن افًٔد ادًٔح) بؾ يَقفقق بّٚـثر أق يًجد هق, لمثؾ اإلًٕٚق ُ يًجدلق فف, خًيرجقق ربَّْٚ يًقع ادًٔح ظـ افٍثًٚفقث ـٚفًٌد

لس مثؾ ـٍؾ أحد دُّ ًَ ٚمقشٚضللخيدف افٍثًٚفقث اف ًٍ  [ش., ـام ؾنَّ ذفؽ برؿِس لبقفس اف

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ يس ]. 334صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج لؿٚـ افَدِّ

فٔس هق صخهغ لُ , لهق تٍٚف ذم افالهقت احلََٔل افُٚمؾ, اهلل احلََٔل افٌر جًد طٓر ذم اجلًد»ؽريٌقريقس افًجٚئٌل: 

ٚه لُ َٕقـ إٍٕ , ضًٌٔتغ ًدس, ٚ ًٌٕد رابقظ ًَ لح اف ٚه لافرُّ ٕيَحٌرف ادًْٚؾَغ افذيـ يًتَدلق هذا . اهلل لابـ اهلل لإًٕٕٚ لمـ أجؾ ذفؽ ٕحـ 

 [ش.ليَقفقق بًٕ٘ٚق ذم متجٔد افالهقت, اُظتَٚد

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ ٕحـ ]. 337, 336صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

ٚ مل ًتًط جلرجس إُ اجلًد,  ؽؿ أَّنَّ ٚ أٍف جرجس, لفٔس أٍف جًد جرجس, ؾٌٚفرَّ لـذفؽ ٕحـ ٕدظق اٍّف افتل لفدت جرجس بَّٖنَّ

ٚ لافدة اإلهل ٚ مل ًتًٌط افالهقت ُبْٓٚ, ٕدظق افًذراء مريؿ بَّٖنَّ ٚه بَّٖنَّ ًٕدرؿ متٚم ٚه , لٕحـ  ٚه لفٔس  ,ّقَّ افالهقت أزيل لفٔس زمْٔ خٚفَ

ٚه  ٚ لافدة ادًٔح للافدة اإلهل», لؿٚـ افٌٚبٚ ـرفُّس افٌُر: خمِقؿ يًٜ لحدهٚ ًتدظك لًتًرؽ بَّٖنَّ ٚه افًذراء افَدِّ ٌِد إًٕٕٚ , فُقَّنٚ مل تي

ٚه,  ٚه بًٔى د افذن صٚر إًٕٕٚ ًِّ ّنَّف إذا , بقافدة اإلهلإينِّ ّظجٛ مـ ؿقفى يرتٚبقق ذم تَِٔٛ افًٔدة افًذراء . بؾ لفدت ـِّٜ اهلل ادًتج

د لافًذراء أٍمف ًِّ ًشؾ, ؾٓل إذاه أٍف اهلل, ـٚق ادًٔح هق اإلهل ادًتج َِّّف فْٚ افرُّ . فٔس لافًَٔدة افتل داق هبٚ آبٚؤٕٚ, لهذا هق اإليامق افذن ش

س افذّقَّ ضًٌٜٔ افُِّٜ ؿد بدأت مع افًٔدة افًذراء,  ِِّص لجًِف لاحداه مع لفُـ ّقَّ ذم داخِٓٚ ٕام اجلًد ادًَدَّ ذك ادًخ ن اَّتَّ

ٚ ُ يٍد هلٚ ذم خِؼ ٍٕس ابْٓٚ, ُهقتف , هُذا افًٔدة افًذراء هل أٍف ُبْٓٚ بٖـِّف لفٔس جًدك ؾَط. لـام أقَّ اٍّف افٌؼيٜ, رؽؿ أَّنَّ

 [ش.ؾٓل ٕٚفٝ بحٍؼ فَٛ أٍف اهللهل أٍف ادًٔح بٖـِّف, 

 

 



 ًٜ َّٔ
ًٌ ـَ ًَرًثقًذ َّ ًٜ ا َّٔ ٌٔح

ًٌ ٚئًد اَدي َي ًي  [32..... ]اَف

www.alta3b.wordpress.com 

د اإلهلل ـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس: ًُّ ليَقـ ٕٔٚؾٜ ]. 338صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

ز ,  ضقـقسئقـام ييٓر مـ افتًٌَّر افٔقٕٚين ثٔ, إقَّ فَٛ لافدة اإلهل»اّنٌٚ ؽريٌقريقس أشَػ افٌحٞ افًِّل:  ِـّ ًير

مٜ افًذراء ًٍٕٓٚ, إُتٌٚك ألُه ظذ ُهقت ادقفقد مـ افًذراء ف افَّْير إػ ـرا لهذا مًْٚك أقَّ ادقفقد مـ مريؿ هق اإلهل , أـثر ُمٍٚ ًيقجِّ

ٚه مـ افالهقت افذن ـٚق فف ًمْذ اّزـ, ادًتٖنِّس ف صٔئ ٌَد بتٖنًُّ ٍَ ح حََٜٔ أخرم, ش لافدة اإلهل». ثٍؿ أقَّ هذا افتًٌَّر: لإقَّ ابـ اهلل مل يي ًيقوِّ

, لمل لؿد ًلفٌدي لهق اإلهل ادًتٖنِّس لُدة حََٜٔٔمريؿ ُبد أق يُقق فف ـٍؾ مٚ فإلًٕٚق. ؾْٚشقتف حََٔل لفٔس خُٔٚه, أقَّ ادقفقد مـ 

ـ لُدتف خٔٚفٜٔ أل طٚهريٜ.  ًُ ٚ حِتف ثٍؿ لفدتف, إذ هل خمِقؿٜ بف. حٚصٚ! ؾٓل فًٔٝ أصاله فالهقت أل مهدراه ففت ؾٓل بحٍؼ , فَُّْٓ

ـ إذاه رؾض ًٕىقر تَِٔٛ افًذراء بقافدة اإلهل إُ ٕتٔجٜ فًقء اظتَٚدك ذم افًٔد ادًٔح. ذا ادًْكًتدظك لافدة اإلهل هب ًُ لفق ـٚق , مل ي

 [ش., لهذا هق مٚ ؿٚفف افٌٚبٚ ـرفس افٌُريًتَد ذم ادًٔح أنَّف اإلهل ادًتٖنِّس حٚ ـٚق يًسض ظذ فَٛ لافدة اإلهل

د اُبـ إشحؼ إئِٚ مًْك:  ًُّ ٚه فِتَّٔٚر ادًْحرؽ أشَػ ضرضقس ش ديقدلر»ًيًتز ]. 41صؼ -, دير افَديًٜ دمٕٜٔٚ افقحٔددم ّٕقذج

ىقريٜ دُّ أحًد منٚهرهٚ ذم حٔٚتف, لظذ اّخٍص مـ أجؾ مقؿٍف افذن أؾرخ افًَّْ ًي , لمع أنَّف مٚت لهق ذم ذـٜ افًُْٜٔ, بؾ لـٚق ًي

 [.ف 449بًد ذفؽ بًد مقتف ذم جمّع أؾًس افثٚين إُ أقَّ ـتٚبٚتف ًأديْٝ مـ يقفٕٔٚقس اجلٚحد, 

د اُبـ افقحٔدإشحؼ إئِٚ مًْك:  ًُّ يس ـرفُّس افٌُر ٌوٍد تًٚفٔؿ ديقدلر ذم ]. 43, 42صؼ -, دير افَديًٜ دمٕٜٔٚ دم صٓٚدة افَدِّ

شٚفٜ إػ  َِّؿ ظـ إلفُـ حٔٞ أقَّ ٌؽٌىتُؿ تتًٚءفقق ظاٍم (. »3, 2افٍَرة  45)افرشٚفٜ ش شًًُْٔقس»افرِّ ذا ـٚق مـ افاٍلئؼ أق ٕتُ

َِّؿ ذم هذا. ؾ٘قَّ لاحداه اشّف "ضًٌٔتغ ذم ادًٔح مـ ظدمف ًٝ أنَّف ـٚق يٌٌْل أق أتُ ا " ديقدلر, ؾَد رأج  مـ اّلؿٚت ظدلًّ
ٝى ـٚق ذم لؿ

ًدس ًَ لح اف قَّنؿ  - فِرُّ ُّّ طي ثٍؿ ظٚد بًض افقؿٝ إػ ذـٜ افًُْٜٔ -ـام ـٕٚقا ًيً َي َِّص مـ فىخٜ ادَدلٕٜٔ, شي َـّ أنَّف ؿد َّت . لبًد أق ط

يًٜ لافدة اإلهلذم مرضى آخر,  ٚه ًلفٌدي مـ ًٕؾ دالد مـ افًذراء افَدِّ ٛي أقَّ ًهْٚؿ ابْ تي ـي ة, ّنَّف اظتَد ل ٚه آخر ظذ ٌحدي افُِّٜ مـ اهلل , لابْ

ئٛ بغ احٌلّالق )مٝ اِب ـ خًيٍل افذِّ ّي ـي د أنَّف أضِؼ اشؿ ادًٔح ظذ اُبـ افقحٔد  تيٚهر(, 15:  7. ل  دًجرَّ
بٖنَّف يَقـ بًّٔحى لاحدى

ّٜ -ـام يَقـ هق بًٍْف  -, حٔٞ أنَّف افُِّٜ ادقفقد مـ اِب َّٕف يدظق افذن مـ . أنَّف أشْد اشؿ ادًٔح إفٔف حًٛ افًِّْ لهق يَقـ إ

ٚه  ة, فٔس ًمتٌَّحداه ـام ٕجدك ٕحـ - َّٜنَّف ًمتٌَّحد بُٚبـ افذن هق ابـ بٚحلَٔ, ًٕؾ دالد ابْ زَّ
ًٌ ِىٚق, بؾ حًٛ اف ًُّ لحًٛ , لحًٛ اف

ٛ ًَ ًتٌف, هذا" تٔقدلر" ظذ" ًٕىقر" لؿد تتِّذ. ادًًٚلاة ذم افُرامٜ لحي ًُ , لؿد ًأَطٌِؿي ظَِف ب
تيٚهر بٖنَّف يًسؽ بًّٔح , لظْدئذى

ؿ افقاحد إػ اثْغ ؿٚئاله , لاحد ًِّ ٚه ًيَ ؿ ؿد اتَّهؾ بٚهلل افُِّٜ بٍْس اُشؿ لبٍْس افُرامٜ إ: "لفَُّْف هق أجو ًٌ َي قَّ اإلًٕٚق ؽر ًمْ

ة زَّ
ًٌ ًشقفٜٔ, لبٍْس اف ٓٚدات اإلٕجِٜٔٔ لافرَّ ليَقـ إقَّ بًض هذك اّؿقاـ ", فذفؽ ؾٓق يٍهؾ اّؿقاـ افتل ؿِٔٝ ظـ ادًٔح ذم افنَّ

ٚ اّؿقاـ افتل ًتْٚش, يٌٌْل أق ًتىِؼ ظذ اإلًٕٚق ص هلل افُِّٜ. ٛ اإلًٕٕٜٚٔللاوح أَّنَّ َِؽ افتل , لًأخرم جيٛ أق ًَّتهَّ ٚه تٌ لهل ضًٌ

ة. لحَّٚ ـٚق لذم مقاوع ـثرة يٍهؾ تِٔؼ بٚفالهقت يًٜ ـًٕ٘ٚق ظذ ٌحدي  لـذفؽ افُِّٜ, ليًتز ظذ افتَّقايل ادقفقد مـ افًذراء افَدِّ

ة( افذن) َّٕف ّجؾ ذفؽ يَق, مـ اهلل اِب ـقاحد آخر ظذ ٌحدي يًٜ افًذراء فًٔٝ لافدة اإلهلؾ٘ بؾ هل بّٚحرم لافدة , ـ إقَّ افَدِّ

 [ش.اإلًٕٚق
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د اُبـ افقحٔدإشحؼ إئِٚ مًْك:  ًُّ ٚك ادًْحرؽ ]. 46صؼ -, دير افَديًٜ دمٕٜٔٚ دم ذرات افقاوحٜ )بَٚيٚ ـتٚبٚت ديقدلر( اُدمِّ افنَّ

ٚ ظـ افٍْقع اّلـ مـ  ىقريٜ ؾٔام بًد: أمَّ ـ أمثِتٓٚ: افذن أؾرخ افًَّْ ٌّ ٚك ادًْحرؽ ؾي ذرات, لهل افقاوحٜ اُدمِّ ـو »افنَّ ـٚق ًهْٚؿ اب

ّٜ, افذن هق بٚفىًٌَّٜٔ مـ ًٕؾ دالد, لإًٕٚقو مـ مريؿ, ابـ اهلل بٚفىًٌَّٜٔ, لاحدو ؾَط ة , لفَُّْف ابـ اهلل حًٛ افًِّْ ؾَد صٚرؿ ذم ًبًْقَّ

ف ادقت, اُبـ افقحٔد لجمدك دي ّٜ لافًٌٚدة افتل فف, لظي ف(, أرؿٚف  33مٖخقذة مـ صذرات رؿؿ ش. بٚفًِّْ  38, 34, 31)برير / أبرا

ف(.  ـي ذم ابـ دالد ًشُْك دائّٜ»)أبرا ُي حٚت ؿهرة لذم مؾء اجلالـ لادجد, إقَّ اهللي افُِّٜ شي ّي ِي
ُْك ًجزئٜٔ, لفٌ ًُّ , بْٔام ذم اّنٌٔٚء, ؾٚف

ٜ اإلهلٚف َّّ ٌَف اِبش. »"ذم ؿ ٌَف افًٌد" ـجيٛ أق يتَّّٔز ظ" ٌص ث ظـ اهلل افُِّٜ أق ًيهٌح ضٍاله مـ مريؿ", ٌص بؾ ظـ , ؾٌقفس مل يتحدَّ

ّقات لاّرض, ؾٚدقفقد مـ مريؿ هق إًٕٚقو حََٔلو , اإلًٕٚق افذن ًأرشؾ خلالصْٚ ًَّ ٚه ؿٌؾ اف , ؾ٘ق ـٚق لفذفؽ ُ ًيُّـ أق يُقق ـٚئْ

ه ؟ إذا ـٚق ابـ إبراهٔؿ ؾُٔػ ـٚق ـٚ ٚه ؿٌؾ ـٍؾ ـذفؽ ؾُٔػ يُقق بؼا ٚه ؿٌؾ إبراهٔؿ ؟! لإذا ـٚق مـ ًٕؾ دالد ؾُٔػ ـٚق ـٚئْ ئْ

ًهقر؟  [ش.افدُّ

  اًّلضيٌٚخُّٔققEutachians: 

ٍٜٔ اإلـِرئُٜ فألؿٌٚط اّرثقذـس ضًٌٜٔ ادًٔحافٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ:  ِِّ ًُ هرضَٜ ألضٚخل: ـٚق ألضٚخل ]. 11صؼ -, اف

ة اهتاممف بقحدة افىًٌَّٔتغ ذم ادًٔح. لـٚق وٍد هرضَٜ ًٕىقر. بٚفًَىْىْٜٔٔأٍب رهٌْٜ لرئٔس دير )يقضٔخقس(  لؿد  - ؾّـ ٌصدَّ

ًَٕىٜ خٍؾ ذم ادًحٔط, ؾَٚـ إقَّ افىًٌَّٜٔ افٌؼيٜ ابتًِٝ لتالصٝ ذم افىًٌَّٜٔ اإلهلٜٔ, لؿع ذم بدظٜ أخرم - ؾهِٓام ًٕىقر  ٚ لهق . لـَّٖنَّ

يس ديًَقرس . ألضٚخل ههبذا ؿد أنُر ٕٚشقت ادًٔح ذا حرمف افَديس ديًَقرس. لظٚد ؾتيٚهر بٚإليامق افًِٔؿ, ؾحٚفِف افَدِّ

ة أخرم ؾحرمف جمّع خَِٔدلٕٜٔ شْٜ  ف ـام حرمتف 451ظذ أشٚس ًرًجقظف ظـ هرضَتف. لفَُّْف بًد ذفؽ أظِـ ؾًٚد ظَٔدتف مرَّ

ٚه.  [افًُْٜٔ افٌَىٜٔ أجو

ص مْٔٚ جٚد جرجس:  ُّّ ًَ َِّؿ أقَّ جًد ادًٔح  ,مـ افًَىْىْٜٔٔ ٍس ؿٌ  ألضٚخل:]. 83صؼ -, مُتٌٜ ادحٌٜ ـًْٔتل ظَٔدة لإيامقاف ظ

ًَّ ». ظِٔف اُِف لُ اّلجٚع لفذفؽ مل حتٍؾ  ,لأنَّف خيتِػ ظـ أجًٚدٕٚ ,فىٔػ  :س اإلشُْدرنيس ـرفُّ ؽ يقضٔخس بًٌٚرة افَدِّ مت

لافْٚشقت ؿد  ,افْٚشقت لابتًِف بٖقَّ افالهقت ؿد امتٍص  ,افقاحدة ظْدكًٌٜٔ لؿٚـ ذم تًٍرك مًْك افىَّ . "ٚد"ضًٌٜٔ لاحدة بًد اُحتِّ 

ٚه ُْر أق يُقق جًد ادًٔح مً لفذفؽ ؾٓق يً . ابتًِٓٚ افٌحر أل ادحٔط َىٜ مـ اخلٍؾ لـٖنَّف ًٕ  ,ـ إػ جقهركلحتقَّ  ,تالصك ذم افالهقت ىٚبَ

ٚه  ,فِْٚس أقَّ ادًٔح جًد إًٕٚق. لإذا ـٚق ؿد طٓر ؾٓق ظْدك جًد إهلل, ّجًٚدٕٚ أل مـ ضًٌٔتٓٚ لبًٌٚرة  ,فَُّْف مل يُـ جًداه إًٕٕٚٔ

 [.(1992تٚريخ افٍُر ادًٔحل بغ اإلشُْدريٜ لرلمٚ لبٔزٕىٜ, يقفٔق  –)اّنٌٚ ؽريٌقريقس  ش.فقَّ افْٚشقت ؿد تٖخَّ إ :أخرم

د اإلهلل أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔدـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ . 244, 243صؼ - لحتّٜٔ افتَّج

ٚه, لـٚق مـ 454- 378اّلضٚخٜٔ: ـٚق ألضٔخٚ )] ٚه لضٌٌٔ رب مـ افًَىْىْٜٔٔ, لـٚق ظٚح ًَ ٚ فدير بٚف ًه , لرئٔ ٌهٚ ًمًًّْٚ ف( راه

ا فًٍِْىقريٜ افتل ٕٚدت بىًٌٔتغ لأؿْقمغ لصخهغ ا فٌِٚبٚ ـرفُّس افٌُر, لٌخهامه صديده  [ًمٍْهِغ ذم افًٔد ادًٔح. ادٗيِّديـ جده
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د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ ؽ ]. 244صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج ًَّ لمت

ُْدرن ًَّ يس ـرفُّس اف دة هلل افُِّٜ»: ألضٔخٚ بًٌٚرة افَدِّ ًِّ لًمٌُٚتف ذم , افًٍْىقريٜلفُـ ذم ٌخوٍؿ ساظف مع , شضًٌٜٔ لاحدة ًمتج

ؾٚع ظـ اّرثقذـًٜٔ طي ذم بدظٜ إُٕٚر ٕٚشقت ادًٔح, افدِّ َي ا حََٔٔٚه مـ حلؿ لدف لظيٚف مثؾ , شي ؾَٚـ إقَّ جًد ادًٔح مل يُـ جًده

ٌَّف هذا اجلًد اخلٔٚيل , لؿد مرَّ ذم أحنٚء افًذراء مريؿ مثؾ ًمًرلر احٚء مـ افَْٚة, بؾ هق جًد خٔٚيل, جًدٕٚ بًَْىٜ اخلٍؾ افتل ًتَِك لص

ٚ ٚ لتالصٝ ذم افىًٌَّٜٔ افالهقتٜٔ ًٝي ٌِ ابتً ؾٚفىًٌَّٜٔ افٌؼيٜ ذم ٕير ألضٔخٚ ؿد , ذم ادًحٔط ؾتتالصك ؾٔف متٚمه , لؿٚف ألضٔخٚ بحذؽ متٚمه

دة»ـِّٜ  ًِّ يس ـرفُّس,  شًمتج ا هبذا ضًٌٜٔ لمـ ظٌٚرة افَدِّ ِِّؿ بىًٌٜٔ لاحدة هلل افُِّٜ ؿٚصده  [.حٔدة أن افىًٌَّٜٔ اإلهلٜٔ ؾَطلأخذ ًيً

 :هرضَٚت أخرم 

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ بدظٜ ]. 125صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

ََّ لهل مً  افىرثٔقٕٜٔ )افثريثقٕٜٔ(: اِب  لتَقـ أقَّ  ادٔالدن, لترجع افٌدظٜ فَِرق افرابع, شThrhesmus»ٜ مـ افُِّٜ افالتْٜٔٔ نت

ًَ بـ لافرُّ لاِب خِؼ اُ, هق اخلٚفؼ اّزيل فقحدك ًً  ,س لجًِٓام آخٜٓ فِخِؼدً لح اف لمهٚ خيوًٚق  ,ِىَّٚنام هق مْحٜ مـ اِبؾ

 [.ءامثالٕف ذم رلُ يً  ,فمب

د اإلهللأشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ ـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ بدظٜ يقحْٚ ]. 125صؼ - افتَّج

بـ اِب لاُ ظك أقَّ دَّ ال,  شجقشتْٕٔٚقس»مزاضقر افَرق افًٚدس ادٔالدن ذم ظٓد اإللهق ظٚش ذم افًَىْىْٜٔٔ ذم  شُْقٕٚجل:اّ

ًَ لافرُّ   [.ؾَٚلمتف افًُْٜٔ لؿوٝ ظذ بدظتف ,لفًٔقا اهلإه لاحداه  ,س ثالثٜ آخٜٓدً لح اف

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ بدظٜ ]. 126صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

ًدس ًمٌْثؼ مـ اُبـ لفٔس مـ اِبأنقمٔقس:  ًَ لح اف لح ابـؼ اُبـؼ, لؿٚـ أصحٚب هذك افٌدظٜ إقَّ افرُّ لبٚفتٚيل ؾٓؼق ابـ , لاظتزلا افرُّ

ًدس, ُبـ اِب ًَ لح اف  [.أن أقَّ اِب هق جٍد فِرُّ

o :ألرجيٕٚقس اإلشُْدرن 

د اُبـ افقحٔدإشحؼ إئِٚ مًْك:  ًُّ ِِّّل مدرشٜ اإلشُْدريٜ ش ألرجيٕٚقس»ـٚق ]. 33صؼ -, دير افَديًٜ دمٕٜٔٚ دم مـ ًمً

ظذ أن حٚـ حمًقب ظذ ؾٓق , لمع أقَّ ـًْٜٔ اإلشُْدريٜ ـٕٚٝ ؿد ؿىًتف مـ ذـٜ افًُْٜٔ لحرمٝ تًٚفّٔفافالهقتٜٔ. 

ًتٌف. مْٓٚش ظذ افتًَِّٔؿ ادًْحٌرؽ» لإق ـٚق, اإلشُْدريٜ ـً ؾ لافٌرب ذم افَديؿ تًٚفّٔف ل , إُ أقَّ لؿد حرمٝ ـثر مـ افُْٚئس ذم افؼَّ

ـ ذم مراحؾ افٍتٚريخ لذم أـثر مـ مُٚق.  يًغ فقجقد ـثر لُ تًسؽ افًُْٜٔ افٌَىٜٔ بٖنَّف مـ آبٚذفؽ ـٚق مثٚر ـثر مـ اجليدي ئٓٚ افَدِّ

ؽؿ مـ أبحٚثف لدراشٚتف افُتٚبٜٔ افُثرة, مـ اّخىٚء ذم تًٚفّٔف ََّٛ بؼؼؼ, بٚفرَّ مٜ» لمـ أجِٓٚ ًيِ  [ش.افًالَّ

د اُبـ افقحٔدإشحؼ إئِٚ مًْك:  ًُّ ؾي إفْٔٚ ظـ هذا ]. 31, 33صؼ -, دير افَديًٜ دمٕٜٔٚ دم صي ص تًِٔؿ ألرجيٕٚقس افذن لي يتِخَّ

ٚه بام ؾٔٓؿ ٍٕس ادًٔح افٌؼيٜ ـٕٚٝ خمِقؿٜ ًمْذ اّزـقع ذم: ادقو ًٍقس افٌؼ مجًٔ ًٕ لحل أل افًَع, إقَّ   ـًجزء مـ افًٚمل افرُّ
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( ,)ؿ ـٕٚقا حمٍقطغ إتيٚراه ُرتٌٚط ـٍؾ ٍٕس بجًدهٚ افذن شتيتٌَّحد بف ٚه مع لأَّنَّ . لٍٕس ادًٔح افٌؼيٜ ـٕٚٝ أجو

ة ًمْذ اّزـ.  ري
ؾ , لفُـ ٍٕس ادًٔحاّنٍس افٌؼيٜ اّخرم ادًْتييٌ ٍٛ افٍتٖمُّ ٜٔ ًح ًٍس اّخرم بخٚصِّ ديت ظـ اّن ت لتٍرَّ ٚ متَّٔزي َّّنَّ

ٚه صديداه , لاحلٍؼ  ُِّقًؽقس» ؾَد افتهَٝ افتهٚؿ دت بش, حُّٜ اهلل» لش ـِّٜ اهللش, »بٚف ٚه لاحتَّ د. ف ًمْذ اّزـ أجو ًُّ , لهُذا ظْد افتَّج

س افٌؼيٜ بجًدهٚ دت افٍَّْ ُِّقًؽقس ادًتٌَّحد هبٚ بٚجلًد, ظْدمٚ احتَّ د اف د. احتَّ ًُّ س , لـٚق هذا هق تًٍر ألرجيٕٚقس فِتَّج جٚظاله افٍَّْ

ُِّقًؽقس» افٌؼيٜ فًِّٔح هل أداة اُتِّهٚـ بغ لهذك افَّْيريٜ َّتتِػ ظـ تًِٔؿ . دك احٚدنافذن هق شٚفى ظـ احٚدة لبغ جًش اف

د ًُّ ٚه ظذ اّصؾ اّؾالضقين ظـ افًٚمل افًَع, افًُْٜٔ ظـ افتَّج  [, لتًتّد ظذ ٌؾُرة خِؼ اّرلاح افٌؼيٜ ًمْذ اّزـ.لتًتّد أشٚش

o :ٚمقشٚضل ًٍ  بقفس اف

د اإلهللأشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ ـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ ًلفٌد بقفس ]. 243صؼ - لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

ٔهٚ  Paul of Samosataشٚمقشٚضل  رات مـ أبقيـ ؾَريـ, لصٚر ؽْ ًٍ ريـ ظذ َّنر اف ذم مديْٜ صٌرة ًتدظك شًّٔٚط مٚ بغ افَّْٓ

ٚ ّنىٚـٜٔ شْٜ  ٍه رد اّشٍَٜٔ ؾهٚر أشَ ـً مٜ, لاشتىٚع أق يهؾ إػ   [ف.263بقشٚئؾ حًمرَّ

د اإلهللًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس: ـ ًُّ لادَّظك بقفس ]. 243صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

ت يًقع اإلًٕٚق فيدي أن أنَّف ـٚق يٗمـ بًٕ٘ٚق تٖخَّف لفٔس , ثٍؿ حؾَّ ظِٔف ـِّٜ اهلل ظْد لُدتف ؾهٚر اهلإه , افًٚمقشٚضل بٖقَّ افًذراء لي

 لاِخر بٚفتٌَّْل شـِّٜ اهلل» أحدمهٚ بٚفىًٌَّٜٔ, لهق ًيّثَّؾ ابْٚق هلل, لٕٚدم بٖقَّ فًِّٔح أؿْقمٚق, لظْد آُمف ؾٚرؿف ـِّٜ اهلل. اهلإه تٖنَّس

لس, شيًقع» دُّ ًَ ًدس ذم افٍثًٚفقث اف ًَ لح اف ُِّقؽقس لصخص افرُّ د, لأنُر بقفس افًٚمقشٚضل أؿْقمٜٔ صخص اف َّٕام مًهٚ جًمرَّ م مـ  إ ًؿقي

م اهلل ٌٜ فإلًٕٚق, ًؿقي ٌٍُر بٚفًِّْ م افًَؾ لاف ر مـ اخلىٜٔ لهزف خىٜٔ , مثؾ ًؿقي بٚئْٚ لصٚر آلادَّظك أقَّ ادًٔح أخذ يّْق أدبٔٚه حتك حترَّ

ٚ جلًْْٚ ِِّهه ـي ذم ادًٔح بًهقرة أـز مـ ًشُْٚك ذم أن ٌٕل أل رشقـ آخر, خًم ُي ُِّقؽقس شي ؾ, لؿٚـ إقَّ اف ٌَدي لبًٌٛ إحرا ٚتف اإليامٕٜٔ ًظ

ٚ ذم أنىٚـٜٔ شْٜ  ًه ٚ فف.ف269ف أل 268فف جمّ ٍه ًَِف لتٍؿ تًٔغ دلمْقس خِ ؿي بخي
ٌُ  [, لًح

د اُبـ افقحٔدإشحؼ إئِٚ مًْك:  ًُّ غ: ٌصٍؼ ]. 37صؼ -, دير افَديًٜ دمٕٜٔٚ دم ََّ ٚمقشٚضل( إػ ٌص ًٍ ؿ هرضَتف )أن: بقفس اف ًٌ َي ْ لتي

ٚ ظـ افٌنٍؼ اّلـ,  لس, لٌصٍؼ خًيٍص ظالؿٜ ُهقت اُبـ بجًدك. أمَّ دُّ ًَ , ؾٓق يىّس افتَّامًيز بغ اّؿٕٚٔؿ افثالثٜخًيٍص افٍثًٚفقث اف

ًدس ؾ, ليَقـ إقَّ اِب هق اإلهل احلََٔل لحدك ًَ لح اف ٚ اُبـ لافرُّ د أننىٜ فمب اإلهل افقاحدأمَّ ام جًمرَّ ؾٓق ُ يًسؽ بٖقَّ اُبـ . ًٓ

ًدس مًهٚ أؿْقمٚق ًمتّٔزاق ًَ لح اف ٚه يَقـ بثًٚفقث. لافرُّ أن بقحدإٜٔ ترؾض ) لفَُّْف ذم احلََٜٔ يٗمـ بٍردإٜٔ ًمىَِٜ, ؾٓق لإق ـٚق طٚهري

ّٜ افتل إًٌُٝ ظذ افًُْٜٔ ذم يقف اخلًّغ ؾٓل ذم ٕيرك (. لاُبـ ذم ٕيرك هق تًّٜٔ افًُْٜٔ فًٔقع ادًٔح. أمَّ افتَّثِٔٞ ٚ افًِّْ

ؼ افثٚين مـ هرضَتف,  ٚ ظـ افنِّ ًدس. أمَّ ًَ لح اف دافرُّ ًِّ ـ يٗمـ ب٘هل ًمتج ًُ  لحتك هذا افالهقت, بؾ بًٕ٘ٚقى حؾَّ ظِٔف افالهقت, ؾٓق مل ي

ؼ اّلـ مـ هرضَتف - قجٛ افنِّ ًّ ٚه  - ب ـ أؿْقم ًُ ه ) مل ي ٚد حََٔل بغ افالهقت(. ًمتاميزا مع اإلًٕٚق  - حًٛ مٍٓقمف - لُ يٗمـ بٚحتِّ

 [.افذن حؾَّ ؾٔف
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o :ادرئّقق 

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ  ادرئّغ:]. 124صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

ٚه ًٌد ذم افؼَّ تً  شهرةافزُّ » لـٕٚٝ ,هراء ذم لثْٔتٓؿلـٕٚقا يًٌدلق ـقـٛ افزَّ   شؾرلديٝأ» ل لمٚق,افرُّ  شؾْٔقس»ؾٓل  ,ؾ لافٌرب مً

ئٔؾ ذم افزَّ  ,افٍَْٔٔٔغ شظنسلت» ل افٌٚبِٔغ, ششتٚرإ» ل افٔقٕٚق, ٚه ظٌٚدهتٚ إػ مجٚظٜ بْل إها ؾًٚؿٌٓؿ اهلل  ,مـ افَديؿلؿد إتَِٝ أجو

 ٌزًخ  مـ أؿراص هرةافزُّ  مذابح ظذ مـَدِّ يً  ًٚءافِّْ  لـٕٚٝ. (18 – 14:  8 خر ,19:  44 ,23 – 18:  7ر إ) افًَٚب ظذ ذفؽ أصدٍ 

ًَّ  أخذت فًِّٔحٜٔ دخِقا  أق لبًد ًر,افنِّ  ٚه ؿً  ًرافنِّ  أؿراص مـَدِّ تً  ٔداتاف  قثٚفً افثٍ  مـ لاحداه  لاظتزلهٚ ,مريؿ فًِذراء ربٕٚ

 ًَ ََّ يقٕٕٜٚٔ مً لهل ـِّٜ  ,شيٕٚٔغافُقفريد» ظِٔٓؿ لأضِؼ لسدُّ اف مٓٚ َدِّ ًر افتل ـٚق يً ٌز افنِّ أن أؿراص ًخ  ,شـقفريدس» ٜ مـنت

ٚه مً  ,ًٚء ظذ مذابح اّلثٚقافِّْ  ٚه مـ اِب لاُُقَّ ؾهٚرلا يًٌدلق ثٚفقث بٍٕٔٚٔقس أيس لؿد ؿٚلف هذك افٌدظٜ افَدِّ  ,بـ لاّف افًذراءٕ

بع ادٔالدن ذم شٚمؾ ذم اهلرضَٚتافنَّ » لذـرهؿ ذم ـتٚبف ,زصأشَػ ؿً   شافَقـ اّبريزن» ـام ذـرهؿ ادَريزن ذم ـتٚبف. افَرق افرا

ًٍ  لمل يّرٍ  ,127ؼص ٍُ افَرق اف  [.لإتٓٝ هذك افٌدظٜ ٚبع إ

  بغ افىَّقائػاختالؾٚت: 

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ هذك ]. 61, 63صؼ -, اجلزء اّلـ, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف

ًَقس, بًوٓٚ ذم افًَٔدة لاإليامقاُختالؾٚت ]أن: افتل بغ اّرثقذـس لافزلتًتٕٚٝ[  لافًٌض افثٚفٞ ذم أمقر , لبًوٓٚ ذم افىُّ

ه افًٌٚدة لافِّْيٚف افُْز ِِّّْٚ افهٚفح, أضٚـ اهلل حٔٚتف ًذخرا , لفَد ذـر ؿداشٜ افٌٚبٚ ادًًيَّؿ اّنٌٚ صْقدة افثٚفٞ, راظل ًرظٚتْٚ لًمً

ٚه, ٕذـر افَِٔؾ مْٓٚ اُختالؾٚت افرئًٜٔٔ, لهل ذم مقوقظٚت:  ضًٌٜٔ  -1فًُِْٜٔ, ذم ـتٚبف "افالهقت ادًَٚرق", ثالثغ اختالؾ

ر -3. ظامـاإليامق لاّ -2. افًٔد ادًٔح ًًٌخقر لحٚمؾ  -6. بتقفٜٔ افًٔدة افًذراء -5. صٍٚظٜ افَديًغ -4. اّها ادذبح لاف

قف -8. اّظٔٚد -7. اّجَقٕٚت  [.افُْٓقت -9. افهَّ

مٚ هل أهٍؿ اخلالؾٚت مع ]. 65, 64صؼ -, دار ٕقبٚر فِىٌٚظٜ مٚئٜ شٗاـ لجقاب ذم افًَٔدة ادًٔحٜٔ اّرثقذـًٜٔاّنٌٚ بٔنقن: 

ًدس مـ اِب لاُبـ( 1فُٚثقفٔؽ ؟ اجلقاب: )ا ًَ لح اف يًغ( 3. )ظَٔدة ادىٓر( 2. )إٌثٚؾ افرُّ ٕٚت لزلائد ؾوٚئؾ افَدِّ ٍرا ًٌ ( 4. )اف

ًشؾ يس بىرس فِرُّ رئٚشٜ بٚبٚ رلمٚ فُِْٚئس ادًٔحٜٔ ذم ( 6. )ظهّٜ بٚبٚ رلمٚ ذم افتًَِّٔؿ مـ ـرد افُٚتدرائٜٔ( 5. )رئٚشٜ افَدِّ

امئل( 8. )احلٌؾ بال دٕس فًِذراء مريؿ مـ أبقهيٚ( 7. )افًٚمل ًَّ لاج ( 9. )ؿٔٚمٜ افًٔدة افًذراء لصًقدهٚ لجِقشٓٚ ذم افًرش اف افزَّ

ظدف ( 2. )إفٌٚء افُٚثقفٔؽ فٌٚفٌٜٔ اّصقاف( 1. لًيوٚؽ إػ ذفؽ خالؾٚت أخرن مثؾ: )خالص ؽر ادٗمْغ( 13. )بٌر ادٗمْغ

ـٍ , لإجرا ًمْٚلفٜ اّضٍٚـ ـٍ  تٖجٔؾ مًح اّضٍٚـ بٚدرلق( 3شْقات. ) 8ء ضَس اًدْٚلفٜ اّلػ ذم ٌش ظدف ( 4شْقات. ) 8إيل ٌش

, لظدف ًمْٚلفٜ افُٖس ظدف ًمْٚلفٜ اخلٌز بؾ افٍىر( 5, لاُـتٍٚء بًُٛ ضٌؼ صٌر  ظع رأس افىٍِّؾ. )افتٌَّىٔس ذم ادًّقديٜ

( .ًٛ ف( فِنَّ امح بزلاج ( 6)افدَّ ًَّ تغ. ) افُْٜٓظدف اف امح فًِِامٕٔغ( 7ظـ افُٚثقفٔؽ افالَّ ًَّ , اف , بدخقـ اهلُٔؾ, رجُٚه لًٕٚءه

ٍداس. ) ًَ شٜ أثْٚء اف ءة اّشٍٚر اًدَدَّ ْٚلفٜ اجلًد فِّرى ذم ادًًتنٍٔٚت( 9. )ًدًخقـ اهلُٔؾ بٚحٌلذاء( 8لؿرا ًّ ٌهٌٚت ب امح فٍِرا ًَّ . اف
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امٌمًٜ بحّؾ اجلًد( 13) امح فِنَّ ًَّ دة. )دً  اف ٕك( 11ْٚلفٜ درجٚت افُْٓقت اًدتًدِّ َِّٜ افزِّ امح بٚفىَّالؾ ذم حٚفٜ ٌظ ًَّ ظدف ( 12. )ظدف اف

الة ؾ ذم افهَّ ٚك فِؼَّ افُٚهـ ًيهعِّ ليتْٚلـ ذم أـثر مـ ًؿٍداس ( 14. )إؿٚمٜ أـثر مـ ًؿٍداس ذم ٍٕس ادذبح ذم افٔقف افقاحد( 13. )اُدمِّ

ب. ُحساس تًع شٚظٚت ؿٌؾ افتَّْٚلـظدف ا( 15. )ذم افٔقف افقاحد ٌٜ فألـؾ لٕهػ شٚظٜ بٚفًٌِّْٜ فِؼُّ , لاُـتٍٚء بًٚظتغ بٚفًِّْ

ًٌقـ ؿٔٚف أن صخص بٚفًامد حتل فق ـٚق هذا افنخص ؽر مًٔحل( 16)  [.ًؿ

 رئٚشٜ بىرس افرشقـ: 

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ َّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف رئٚشٜ بىرس ] .131صؼ -ٌٚؽٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بّ, مُتٌٜ فثٚين, اجلزء اأرثقذـً

قوٜ مـ افًٔد ادًٔح ًٍٕف, افتل تًتَد هبٚ افًُْٜٔ افُٚثقفُٜٔٔ: إقَّ رئٚشٜ بىرس افرشقـ فِتالمٔذ, افرشقـ ًَ , ّنَّف دظقة ـٚذبٜ لمْ

ٚه ظِٔٓؿحَّٚ دظٚ تالمٔذك لظَّْٔٓؿ فِتٌَّنر بٚشّف,  ٌَؿ بىرس رئًٔ اّلـ شًّٚق », لإق ـٚق افيَّـ ؿد جٚء مـ ؿقـ افقحل اإلهلل مل ًي

مْل لفٔس افرئٚشٜ اّلفٜٔ, (2/  13)مٝ  شافذن يَٚـ فف بىرس تٔٛ افزَّ ٚه ذم شٚئر ـٚق ًيَهد بذفؽ افسَّ , بؾ شٚلم بْٔٓؿ مجًٔ

ٚه أظىك جلًّٔٓؿ ًش  -2. تًٚدفٜدة مً تٌٜ لاحمْحٓؿ رً  -1: ذفؽ بٖقاّمقر, لمل خًيٍص أحداه مْٓؿ بام يرؾًف ظذ شٚئر إخقتف,  ِىٕٚ

ٚه ظذ إخراج اّرلاح افَّْ مً  ٚه ذم ًش  -3. جًٜ لإؿٚمٜ ادقتك لصٍٚء ادرىتًٚلي شٚلاهؿ  -4. اخلىٚيٚ لربىٓٚ ِىٚق حٍؾ شٚلاهؿ مجًٔ

ٚه ذم ًش  هذا ؾواله ظـ ـقٕف ( 22/  23 , يق2/  13, متَّك 1/  9, فق 7/  13. )متك ْٚداة بٚشّف ذم افًٚملقفٜٔ لادً ًش ِىٚق افرَّ مجًٔ

رهؿ ٌمراراه ـثرة مـ ضِٛ افرئٚشٜ إذا أراد أحد أق يُقق ألُه ؾُٔقق آخر افُؾ لخٚدف », لحثَّٓؿ ذم طرلؽ خمتٍِٜ ؿٚئاله هلؿ: حذَّ

 [(.35/  9) مر   شافُؾ

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ َّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف لـذفؽ ؿقـ ] .138صؼ -ٌٚؽٜ افًٔدة افًذراء بّ, مُتٌٜ ـًْٜٔ فثٚين, اجلزء اأرثقذـً

ّق , ُ ًيَٚف ظذ رئٚشٜ بىرس لزظٚمتف(, 18/  16) مٝ  شأنٝ بىرس لظذ هذك افهخرة أبْل ـًْٔتل» ربْٚ يًقع ادًٔح فٌىرس:

خرة افتل ًبٌْٔٝ ظِٔٓٚ ـًْٜٔ افًٔد ادًٔح فٔس صخص بىرس حٔح , ادَهقد بٚفهَّ َّٕام اظساؾف افهَّ . بٚفًٔد ادًٔح بٖنف ابـ اهلل احلللإ

يس ـرفس خرة هل إيامق بىرس ؽر ادًتزظزعجيٛ أق تٍّٓقا بٖق »ذم ذحف هذك اِيٜ:  ؿٚـ افَدِّ يس . شادَهقد بٚفهَّ لؿٚـ افَدِّ

خرة أبْل ـًْٔتل»أقَّ ؿقـ افًٔد ادًٔح فٌىرس  ًأؽًىْٔقس أنٝ ادًٔح »ق ؿقفف: له أن ظذ اإليامق يب افذن أؿرَّ بف شظذ هذك افهَّ

هٛ. شابـ اهلل احلل خرة أبْل ـًْٔتل»: لؿٚـ ؾؿ افذَّ . لهذا ظغ أن ظذ إؿرار افرشقـ لهق أنٝ ادًٔح ابـ اهلل احلل شظذ هذك افهَّ

ّر,  ح افذن يًسيح فف افًَؾ لافوَّ قاب, بؾ هذا هق افؼَّ إًٕٚق ؤًػ ّنَّف حٚصٚ دقُٕٚ احلُٔؿ أق يٌْل ـًْٔتف ظذ احلٍؼ لافهَّ

فٜٔ أمٚف أحَر افْٚس لأوًٍٓؿ  [.أنُر شٔدك ثالث مرات ًمتقا

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ إقَّ ] .111, 113صؼ -ٌٚؽٜ , مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بّفثٚين, اجلزء اأرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف

شقيلًيريد أق جيًؾ ر تٖخِّ ادً اظتَٚد افًُْٜٔ افرلمٕٜٚٔ )افُٚثقفُٜٔٔ(  ذم حغ أق  ,ليِّؽ لحدك شِىٚق بىرس ,افٌٚبٚ لحدك افًٔد افرَّ

 ًَ ؾ افًُسلق افثَّ رً إظتَٚد اف ؾ أل اّشٚؿٍٜ ًش ًٓٚ افرُّ لهق أقَّ ـؾَّ اّشٚؿٍٜ شقاء ـٕٚقا أشٚؿٍٜ افُْٚئس افتل أشَّ  ,الث اّلػ يًجِّ

َّٔ افرُّ  افذن ؿٚـ ظْف افرب :  ٚئزلق ـؾ شِىٚق بىرس افرشقـ اإلهللهؿ خٍِٚء افرشؾ لحْقا مـ ؿٌؾ اّشٚؿٍٜ اّلفغ ظٚة افذيـ تً
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أنٝ بىرس ظذ هذك افهخرة أبْل ـًْٔتل لشٖظىٔؽ مٍٚتٔح مُِقت افًّقات لمٚ حتِف ظذ اّرض يهر حمِقُه ذم افًّقات »

 [.ش, ارع خراذم لؽّْل, ثٌٝ إخقتؽ

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ أٍمٚ افًُْٜٔ ] .112صؼ -ٌٚؽٜ , مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بّفثٚينا , اجلزءأرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف

لمٕٜٚٔ ٜ ظذ افُْٚئس, افرُّ ِىٜ افًٚمَّ ًُّ ْذ حِّٝ بٚف ًّ َّْٔغ[ خًمٚفػ ؾ , لجدت أقَّ هذا اّشٚس ]اخلٚص بتًٔغ اّشٚؿٍٜ مىٚرٕٜ ًمً

وتف بٖشٚس آخر,  ٌَّتغبّقجٌف ـؾ فْيريتٓٚ اجلديدة, ؾٖخَتف مـ حوْٓٚ, لظقَّ ُ مـ مىٚرٕتٓؿ , اّشٚؿٍٜ يِزف أق يُقٕقا ًمث

ٚه ظذ ـؾ افُْٚئس لـؾ أشٚؿٍتٓٚ, بؾ مـ بٚبٚ رلمٚ, اخلهقصٔغ ِِّى ٚه  .لبّٚلػ أقَّ بٚبٚ رلمٚ صٚر ًمتً لمـ هذك افٌدظٜ جٚءت أجو

ٚ ُ تتجٚلز لطٍٔتف إػ :بدظٜ ظهّٜ افٌٚبٚ , بؾ هق حتٝ ضٚئِٜ اخلىٖ ذم شٚئر أظامفف صخهف تًتَد افًُْٜٔ افرلمٕٜٚٔ ذم ظهّٜ افٌٚبٚ أَّنَّ

ٚه لأؾُٚرك ـٌرك مـ افٌؼ,  ئْٜ رشّٔ َِّؿ ذم اّمقر افدِّ ًدس, لفَُّْف متك تُ ًَ لح اف ٚه, لفَد يُقق اهلإه ذم يد افرُّ , لفذفؽ يُقق مًهقم

ٚه شْٜ  أشَػ بٚبقن  733ذم جمّع مٗفَّػ مـ  ف1873لرد ذم ؿٕٚقق اإليامق فٌِٚبٚ بٔقس افرابع, ظـ هذك افًهّٜ افتل تَررت رشّٔ

يٛ ـؾ اّصٔٚء اّخرم, »مٚ ٍٕهف:  ٚه لأؿٌؾ بدلق ري لمٚين لشِىٕٚف ادًهقفلًأؿٍر أجو لهذك , شٌُشَّٔام مٚ ـٚق ذم صٖق رئٚشٜ احلز افرُّ

ـٍ ظذ ًبىالَّنٚ مـ ؿرارات ادجٚمع ادًُقٕٜٔ افتل إًَدت بؾ والفٜ ًمُْرة, افًهّٜ افٌٚبقيٜ بال صٍؽ بٚضِٜ لحُّٝ ظذ , لفٔس أد

ئْٜ  [.ـثر مـ افٌٚبٚلات بٚهلرضَٜ لاُرتداد ظـ افًَٔدة افهحٔحٜ ذم اّمقر افدِّ

 :يًغ  صٍٚظٜ افَدِّ

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ صٍٚظٜ ]. 86صؼ -, اجلزء اّلـ, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف

يًغ: ؾنَّ اِبٚء أقَّ افنٍٚظٜ هل  طافَدِّ بغ ذلن مُٕٜٚ فدم صٚحٛ ًّٕٜ فهٚفح صخص يرم ذاتف أنَّف ؽر ًمًتٌحؼ أق يًٖـ  افتَّقشُّ

ٚه دلق لشٚضٜ لشٔط أل صٍٚظٜ صٍٔع, ؾٓل هبذا  ؾٔع , ثْغ متٍٚلتغ ؿدراه لؿقةلشٚضٜ ثٚفٞ بغ افًٍْف صٔئ لؽٚيتٓٚ جِٛ ًّٕٜ مـ افرَّ

ّٜ, لُ تتٍؿ هذك افٌٚيٜ إُ إذا ـٚق إػ افقؤع  [.افقشٔط فف حيقة أل مْزفٜ ذم ظغ صٚحٛ افًِّْ

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ لحٔٞ أق ] .86صؼ -, اجلزء اّلـ, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف

س أق  ٚه أمٚف افًُْٜٔ تًتَد حًٛ تًٚفٔؿ افُتٚب ادًَدَّ ٚه لؿٌقُه حًْ ٚه رؾًٔ يًغ اّحٔٚء ظذ اّرض لادًْتَِغ إػ افًامء مَٚم فَِدِّ

يًغ, لًيدظك ذفؽ افىَِّٛ اهلل ًٜ هبُٗء افَدِّ ٍِّ ـَ ثٍؿ تىِٛ احتٔٚجٚهتٚ مـ اهلل ًمتن
ٌّ ٌَِّٔ ش, صٍٚظٜ», ؾ ظذ ٜ فدم اهلل, لهل صٍٚظٜ تقشُّ

ٍٚظٜ ُ تتًٚرض مع صٍٚظٜ ربْٚ يًقع ادًٔح فف ادجد ِِّّْٚ بقفس افرشقـ بَقفف: أقَّ هذك افنَّ ّنف يقجد إهل لاحد », افتل ذـرهٚ ًمً

 [(.5/  2يت  1ش )اإلًٕٚق يًقع ادًٔح: للشٔط لاحد بغ اهلل لافْٚس

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ إذق, ]. 88صؼ -, اجلزء اّلـ, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ حٔٚةأرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لاف

يًقق يًرؾقق ـؾ مٚ حيدث ظذ اّرض ـام ـٕٚقا يًِّقق ؿٌؾ إتَٚهلؿ إػ افًامء , لبٚفٍتٚيل يًتىًٔقق أق ينًٍقا ذم ادٗمْغ, أٍمٚ ؾٚفَدِّ

يٛ ذم صحتف.ظـ صٍٚظتٓؿ ذم مٗيَّدة بٚفًُّْهقص لاحلقادث افُتٚبٜٔ تٖجٔداه ُ  [ شٌٔؾ إلُٕٚرك أل افرَّ
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ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ لافُْٚئس ]. 93صؼ -, اجلزء اّلـ, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف

يًغ, افزلتًتٕٚتٜٔ ُ تٗمـ بنٍٚظٜ افًٔدة افًذراء ليٗمْقق بٖقَّ تٌَٔؾ , اّرض مـ لييُّْقق أقَّ دلرهؿ ؿد إتٓك بٕٚتَٚهلؿ, لُ افَدِّ

َّٜٔ افَٚئِٜ: أل تًئؿ رؾٚهتؿ, صقرهؿ امء مـ ؾقؾ لظذ اّرض مـ », خًمٚفػ فتِؽ افقص ًٍ ُ تهْع فؽ متثُٚه لُ صقرة ُمٍٚ ذم اف

ـٍ  ـٍ لُ تًٌده مالـغ ظذ  (, لفَد ًٕقا أل تْٚشقا أق اهلل أمر مقشك أق يهْع ـٚرلبغ, أن صقرة4/  23)خر ش حتٝ, ُ تًجد هل

 [(.9-7/  37تٚبقت افًٓد )خر 

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ َّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف جقد ]. 92, 91صؼ -, اجلزء اّلـ, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـً ًُّ اف

ف إُ هلل لحدك: شجقد افًٌٚدة -1ٕقظٚق:  فف إػ , لهق ُ ًيَدَّ س بًد حتقُّ ربٚق ادًَدَّ ًَ جقد فإلـراف -2. جًد ادًٔح لدمفلفِ ًُّ : اف

شجد (, لـام 13/  6, رؽؿ أقَّ افذن صًْتف أجدن بؼيٜ )يش شجد ينقع أمٚف تٚبقت افًٓدـام  ؾًُّٔـ ذفؽ تَديّف فألصخٚص

 لبْل يًَقب فٔقشػ أخٔٓؿ(, 7/  18)خر  لمقشك فٔثرلق حٔف(, 3/  33)تؽ  ليًَقب فًًٔق(, 7/  23)تؽ  إبراهٔؿ فٌْل جٝ

ٚه أقَّ 23/  1مؾ  1) لٕٚثٚق فدالد ادِؽ(, 6/  42)تؽ  جقد فٌِؼ(. لُمٍٚ ًيذـر أجو ًُّ ًِقؿ اهلل ًٍٕف أبٚح اف , شقاء ـٕٚقا ـْٜٓ أل ًم

ف, بَقفف تًٚػ:  (, 35/  2صؿ  1ش )يٖيت فًٔجد ففلأؿٔؿ فٍْز ـٚهْٚ أمْٔٚ ليُقق أق ـؾ مـ يٌَك ذم بٔتؽ »أتَٔٚء بَهد اإلـرا

 [(.9/  3)رؤ ش , ليًرؾقق أين أنٚ أحٌٌتؽيٖتقق ليًجدلق أمٚف رجِٔؽهئْذا أصرهؿ » ٚؾٔالدئٍِـًْٜٔ  لؿقفف فُٚهـ

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ َّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف حََٜٔ أنَّف جٚء ]. 92صؼ -, اجلزء اّلـ, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـً

إير ُ تًٍؾ! ّين »ظـ يقحْٚ افرشقـ ذم شٍر افرؤيٚ, أنَّف ٍحٚ أراد أق يًجد فِّالؿ افذن ًيريف ادْٚطر اإلهلٜٔ, مًْف ادالؿ بَقفف: 

قحْٚ إٍمٚ دُٕٜٚ ي(, ؽر أقَّ هذا حدث ّمريـ: 9/  22)رؤ ش ظٌد مًؽ لمع إخقتؽ اّنٌٔٚء, لافذيـ حيٍيقق أؿقاـ هذا افُتٚب

ـَ ثٍؿ مًْف ظـ ذفؽ, ؾٓل ًمًٚليٜ فف, ؾٓل إق مل تزد ظـ ادالؿ, لمْزفتف ظْد اهلل
ٌّ ـٍ أق ادالؿ هق افًٔد ادًٔح حٚ ؾ , أل ّقَّ يقحْٚ ط

جقد فف  ًُّ رأم مٚ ظِٔف مـ إجالـ لإذاؾ لهبٚء, ؾٖراد أق يًجد فف ـ٘هل مًٌقد, هلذا افًٌٛ ظْٔف هق افذن مْع بىرس افرشقـ مـ اف

جـ, ظ ًِّ ف لحًتسف إػ أؿل اُحسافْدمٚ أخرجف ادالؿ مـ اف يًغ لآثٚرهؿ لصقرهؿ ُبد أق ًتُرَّ  [.ـذفؽ ًرؾٚت افَدِّ

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ ظٌٚدة ] .163صؼ -ٌٚؽٜ , مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بّفثٚين, اجلزء اأرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف

يًغ لذخٚئرهؿ يًغ لذخٚئرهؿ أمرو مٍرلض لُزفلمٕٜٚٔ إقَّ تًتَد افًُْٜٔ افرُّ : افَدِّ , حٔٞ جٚء ذم ـتٚب افالهقت ظٌٚدة افَدِّ

ُ جيقز فْٚ تَديؿ افًٌٚدة اُحتٍٚفٜٔ لاجلّٓقريٜ دـ يَْؾ مـ هذك افدٕٔٚ بهٔٝ ـٌر »ف: مٚ ٍٕه  ,329, صؼبىرس ؽقزن اّديب فمب

ٚه  ,قع مـ افًٌٚدة. إقَّ هذا افٍْ شذم درج افَديًغ أل افىقبٚليغ مٚ مل خيٍهف احلز اّظيؿ ,مـ افَداشٜ م لإق ـٚق مل خيرج ظـ ـقٕف إـرا

ف إُ هلل لحدك ,لفق ـٕٚٝ دلق ؽرهٚ مـ افًٌٚدات ,, إُ أقَّ افًٌٚدة مٓام ـٚق ٕقظًُٓٚمتٚزاه  فِرب إهلؽ », حٔٞ ؿٚـ: ؾال جيٛ أق ًتَدَّ

 [.(13/  4 )مٝ شلإيٚك لحدك تًٌد ,تًجد
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ٍٜٔ اإلـِرئُٜ فألؿٌٚط اّرثقذـس افالهقت ادًَٚرق )اجلزء اّلـ(افٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ:  ِِّ ًُ ُ صٍٚظٜ ذم افزلتًتٕٚتٜٔ: ]. 16صؼ -, اف

يًغ, لُ صٍٚظٜ ادقتك ذم اّحٔٚء, لُ اّحٔٚء ذم ادقتك,  ٚه بغ ُ لشٚضٜ ُ يٗمْقق بنٍٚظٜ ادالئُٜ, لُ افًذراء, لُ افَدِّ إضالؿ

يًغ, ؾال حيتٍِقق اهلل لافْٚس ٌَّٛ ظْٓٚ, لهك ظدف إـراف افَديًغ: ُ إـراف فِّالئُٜ لُ فَِدِّ . لهذا يَقد إػ َٕىٜ أخرم, أل تتً

يًغ,  يًغ, لُ تقجد ظْدهؿ متٚجٔد فَِدِّ يًغ, ـام ًٍٕؾ ٕحـ, لُ يَرألق ذم افًُْٜٔ شًُْٚراه ينّؾ شر افَدِّ لُ بٖظٔٚد افَدِّ

يًغذـهقفقجٔٚت, لُ تذاـٔٚت, لُ صالة جمّع,   [.لرؾٚت أجًٚدهؿ, لُ إـراف فًيٚف افَدِّ

o :احلًُؿ اّفٍل 

ٍٜٔ اإلـِرئُٜ فألؿٌٚط اّرثقذـس افالهقت ادًَٚرق )اجلزء اّلـ(افٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ:  ِِّ ًُ يًتَد أخقتْٚ ]. 112صؼ -, اف

صحٚح افًؼلق: اإل ,ليًتّدلق ظع مٚ لرد ذم شٍر افرؤيٚ. يٖيت لحيُؿ أخػ شْٜ ظع اّرضافزلتًتٕٚٝ أقَّ افًٔد ادًٔح شقؽ 

َّٜٔ افَديّٜ افذن هق إبِٔس » امء مًف مٍتٚح اهلٚليٜ لشًِِٜ ظئّٜ ظع يدك. ؾٌَض ظع افتِّْغ, احل ًَّ ُه مـ اف لرأجٝ مالـٚ ٕٚز

ٔىٚق,  لبًد . حتك تتٍؿ اّفػ شْٜ, لضرحف ذم اهلٚليٜ, لأؽِؼ ظِٔف لختؿ ظِٔف, فُل ُ يوٍؾ اّمؿ ؾٔام بًد, لؿَّٔدك أخػ شْفلافنَّ

ٕهٚ يًرها  َّٝ اّفػ افًْٜ»(, 3-1: 23)رؤ  شذفؽ ُبٍد أق حًيٍؾ زمٚ ٔىٚق مـ شجْف, ثٍؿ متل مت , لخيرج فٔوٍؾ اّمٍؿ افذيـ.. حًيٍؾ افنَّ

ٍِٓؿ ًضٌرحي ذم ليًتّدلق . ليرلق أقَّ اّفػ شْٜ شتُقق أزمْٜ شالف(. 13-7: 23)رؤ شًبحرة افْٚر لافُزيٝ لإبِٔس افذن ـٚق ًيو

ل ؤع ظع هب افهٍؾ, ليٍّد »: ظع مٚ لرد ذم شٍر إصًٔٚء افٌَّْ ر مع اجلدن .. ليًِٛ افرَّ ئٛ مع اخلرلؽ, ليربٍض افَّّْ يًُـ افذِّ

بق لُ يًٍؤلقيدك ظع حجر اّؾًقاق .. ُ يً افٍىٔؿ -6: 11)أش شدلق ذم ـؾ جٌؾ ؿدد. ّقَّ اّرض متتِئ مـ مًرؾٜ افرَّ

ٚ, لُ يتًِّقق احلرب ؾٔام بًد" )أش9 ٍه ٚ, لرمٚحٓؿ مْٚجؾ, ُ ترؾع ظع أمٜ شٔ ُه ٚه: "ؾٔىًٌقق شٔقؾٓؿ شُ  [(.4:2(. لأجو

o :ًدس ًَ لح اف  مقاهٛ افرُّ

ٍٜٔ اإلـِرئُٜ فألؿٌٚط اّرثقذـس افالهقت ادًَٚرق )اجلزء اّلـ(افٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ:  ِِّ ًُ ـثر مـ اّخقة ]. 122صؼ -, اف

ُقق بٚدقاهٛ, افزلتًتٕٚٝ ًَّ ثيٜ, ليًًقق إفٔٓٚ, يتّ ري لي قؿٓؿ ـٖبْٚء لي ًَ لا ». ليوًقق أمٚمٓؿ اِيٜ افتل تَقـ: ليًتزلَّنٚ مـ ًح ٌجدُّ

ِقق بٚؿٔٓٚ: شفِّقاهٛ احلًًْك ِّّ ٚ ًأريُؿ », لُ ًيُ ٚ أؾوؾلأجوه َه قق بّٚفًْٜ(. 31:12ـق1) شضري ُّّ . ليًْقق أقَّ افرشقـ لهؿ هيت

ٚبَٜ:  ًٍ ٚ يرقٍ »ؿٚـ ًمٌٚذة بًد هذك اِيٜ اف ـٍ أل صْجه ٚ يى ًٕحٚشه ٌٍٜ, ؾَد ست  ٍِؿ بٖخًْٜ افْٚس لادالئُٜ. لفُـ فٔس حم  شإق ـْٝ أتُ

 [.ليؼح ـٔػ أقَّ ادحٌٜ أؾوؾ مـ مجٔع ادقاهٛ(. 1:13ـق1)
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 الف:مر ًٍ  يؿ ظِٔٓٚ اف

o :ٜٔدلاف افٌتقف 

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ ٝٔي ]. 93صؼ -, اجلزء اّلـ, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف فَد ًدٌظ

يًٜ مريؿ ًمْذ اّجٔٚـ  ٜ هبٚ, لأق بّريؿ افًذراءافَدِّ ٍٜ اخلٚصَّ , لاداًلزمٜ ُشّٓٚ افُريؿ حٔثام ًيذـر, ٍّق ابْٓٚ فٍظ ظذراء هل افهِّ

ه مـ ؾًٚد بتقفٔتٓٚادقفقد مْٓٚ  ه مـ ـن أل ذخ, ؿد خرج مـ مًتقدظٓٚ خِقا جٚج خِقا ٚه ـام يٍْذ ٕقر افنّس مـ افزُّ , لؿد ـٚق ُئَ

ـَ ثٍؿ, 
ٌّ ٚه فًِٚدة, ؾ ل لؿٝ , ؿٌؾ افقُدة, فًذراء دائّٜ افٌتقفٜٔؾٚبهٕٚع افًجٚئٛ لمهدرهٚ أق ًيقفد هُذا بْقع ظجٔٛ لًمٌٚير متٚم

ٚه , افقُدة  [.لبًد افقُدة أجو

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ َّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف ٌْل »]. 93صؼ -, اجلزء اّلـ, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـً ًي ًثؿَّ أيَرجي

ٌرٌجلِّ اَدًتَّ  ٌدٌس اخَلٚي ََ ٌٚب اَدي َدًخًؾ ٌمَْفً إٌػي ضيٌريٌؼ بي ُي يي تيًح لي ٍَ ٚه, ُي ًي َ ِي ٌَ قًق ًم ًُ ٌيًٚب يي ا اَف ذي : هي بُّ ـي يٌلي افرَّ ٚ َي . ؾي ِيؼو ٌَ ًهقي ًم ٌؾ لي َؼٌ ّي َِ
, ٌجٌف فٌ ٚقو ًي َٕ  إٌ

ٚه  َ ِي ٌَ قًق ًم ًُ ٔي ؾي ٌمًَْف ؾي خي ٔؾي دي
ئٌ ا ي إٌَهي بَّ إهٌلي يس أؽًىْٔقس هذا2-1/  44)حز ش ّيقَّ افرَّ مٚ هق مًْك: »افَّْص بَقفف:  (, لؿد ؾنَّ افَدِّ

ٕسبٚب ًمٌِؼ ذم بٔٝ ادَدس,  لاف ظديّٜ افدَّ يًٜ مريؿ تُقق ظذ افدَّ , لمٚ هق مًْك ؿقفف: ُ يدخؾ مٚفُٜ خلٚتؿ بتقفَّٔتٓٚ, إُ أق افَدِّ

يس يقشػ افَّْجٚر مل يًرؾٓٚ ؿطمْف إًٕٚق,  لجَّٜٔ) إُ أقَّ افَدِّ ئٔؾ دخؾ مْف لهذا افٌٚب (, لمٚ هق مًْك أقَّ افادًرؾٜ افزَّ ب إهل إها رَّ

ٚه ُ ًيٍتح,  ٚه بًد افقُدة ظذراء, إُ أق مريؿ ؿد ـٕٚٝ ؿٌؾ افقُدة ظذراءيُقق ًمٌَِ  [.شبَٔٝ أجو

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ ٕجد ]. 94, 93صؼ -, اجلزء اّلـ, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف

ة  ًٌقَّ ت ادًٔح لهل ظذراء ؾَط ـْ فيدي يًٜ افًذراء مريؿ لي لإافزلتًتٕٚٝ يَقفقق إق افَدِّ ٚه »ؿٚئاله:  صًٔٚء افٌَّْ هقذا افًذراء حتٌؾ لتِد ابْ

ت ألُداه , بؾ ظٚدت لاؿسٕٝ بٔقشػ, ؾِؿ تيٍؾ هُذا, أٍمٚ بًد افقُدة افًٔد ادًٔح(, 14/  7)إش ش لتدظق اشّف ظامٕقئٔؾ فيدي , ل لي

افتل لردت ذم ش حتَّك», ًمًتْديـ ذم ذفؽ ظذ ـِّٜ 55/  13ًهؿ: يًَقب ليقد لشًّٚق لهيقذا, افذيـ جٚء ذـرهؿ ذم متَّك 

ٚه تيٌرد ذم ش حتَّك»(, لمع أقَّ ـِّٜ 23/  13)مٝ ش مل يًرؾٓٚ حتك لفدت ابْٓٚ افٌُر»افَّْص افَٚئؾ:  إذا ـٕٚٝ مًٌقؿٜ بٚفٍَّْل, ؾٌٚفٌ

ريٜ افٍْل فًدف ًلًؿقع مٚ جٚء ذم احٚيض دلق إثٌٚت لؿقظف ذم ادًًتٌَؾ, لفَد افُتٚب ادًَدَّ  ٚئل, أن اشتّرا س بًّْك افَىع افِّْٓ

س هبذا ادًْك مْٓٚ ؿقفف:  (, 23/  6صؿ  2ش )لمل يُـ دُٔٚـ بْٝ صٚلـ لفد إػ يقف مقهتٚ»لردت آيٚت ـثرة ذم افُتٚب ادًَدَّ

ٚه  ٌِد أجو ٚ مل تي يس أ لمًْك ذفؽ أَّنَّ دد: جحتك بًد مقهتٚ, لهذا بٚفىٌَّع, لمٚ أحًـ مٚ ؿٚفف افَدِّ فق ًؿِْٚ إقَّ »رلّٕٔقس ذم هذا افهَّ

ًّٔٚ ظذ أق يقشػ ش حتَّك»ـال, إذاه ـِّٜ ش آريقس مل يًتٛ حتك مٚت, ؾٓؾ يٗخذ مـ ذفؽ أنَّف تٚب بًد أق مٚت ؟ ـٍ مْٓٚ ؿىً ُ ًيًتد

ت ا فيدي يًٜ مريؿ بًد أق لي , ؾِٔس هؿ ألُد افًذراء أٍمٚ إخقة ادًٔح افقارد ذـرهؿ ذم اإلٕجٔؾفًٔد ادًٔح فف ادجد, ظرؽ افَدِّ

يًٜ مريؿ,  َّٕام ًربَّام ًهؿ يُقٕقق ألُد يقشػ مـ زلجتف اّلػ ـام يرم بًض افًِامءافَدِّ ؿ أبْٚء مريؿ زلجٜ , لإ أل رأن آخر يَقـ إَّنَّ

يس يقشػ افٍَّْجٚر ًِقبٚ أخق افَدِّ  [.ـ



 ًٜ َّٔ
ًٌ ـَ ًَرًثقًذ َّ ًٜ ا َّٔ ٌٔح

ًٌ ٚئًد اَدي َي ًي  [42..... ]اَف

www.alta3b.wordpress.com 

ٍٜٔ اإلـِرئُٜ فألؿٌٚط اّرثقذـس افالهقت ادًَٚرق )اجلزء اّلـ(افٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ:  ِِّ ًُ ُ يٗمْقق بدلاف بتقفٜٔ ]. 19صؼ -, اف

جٝ بٔقشػ افَّْجٚرافًذراء:  ٚ تزلَّ (. لُ 47: 13)إٕجٔؾ متك  شخقة يًقعإ» ظرؾقا بٚشؿ, لأنجٌٝ مْف بْغ, بٍؾ يًتَدلق أَّنَّ

ٌقَّنٚ بٚشؿ, يُرمقق افًذراء َِّ ادًًْؿ » بٍؾ ًيسمجقَّنٚ(, 28:1)فقؿٚ  شادًّتِئٜ ًّٕٜ» لُ يقاؾَقق ظذ ظٌٚرة, شأٍف يًقع» لـثراه مٚ ًيِ

امء, شظِٔٓٚ ًَّ قد جًد افًذراء إػ اف ًً , اّمر افذن يًتَد بف افُٚثقفٔؽ لاّرثقذـس, لُ حيتٍِقق بٍٖن ظٔد مـ أظٔٚد لًيُْرلق ًص

ٚافًٔدة افًذراء,   [!شأختْٚ» لبًوٓؿ يَقـ ظـ افًذراء إَّنَّ

ٍٜٔ اإلـِرئُٜ فألؿٌٚط اّرثقذـس افالهقت ادًَٚرق )اجلزء اّلـ(افٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ:  ِِّ ًُ دلاف بتقفٜٔ افًذراء: ]. 95صؼ -, اف

ث ظْف آبٚء افًُْٜٔ مْذ افَرٕغ افثٚين , مقوقع دلاف بتقفٜٔ افًذراء مقوقع ؿديؿ جداه  ث ظْف آبٚء , لافثٚفٞ فِّٔالدحتدَّ لـذفؽ حتدَّ

يس 1962. لؿد شٌؼ ذم لاخلٚمس افَرٕغ افرابع , داؾع ؾٔف ظـ دلاف St Jerome)جرلف(  أجرلّٕٔقسف أق ترمجْٚ مَُٚه فَِدِّ

ٚه ف. 383شْٜ  Helvidiusبتقفٜٔ افًذراء وٍد رجؾ يًّل هٍِٔديقس  ُ َّترج ظـ لـؾ اِراء افتل يًتّد ظِٔٓٚ افزلتًتٕٚٝ حٚفٔ

ص أراء ًمٓٚمجل دلاف بتقفٜٔ افًذراء: آراء هٍِٔديقس هذا (, ًمًتّديـ أقَّ افٌُر 25:1( )م7:2ٝ)فق شابْٓٚ افٌُر» ( ظٌٚرة1). ًمِخَّ

ٝ ظع 23:1افتل ؿِٔٝ فٔقشػ ظـ افًذراء )مٝ شامرأتؽ» ( ظٌٚرة2)مًْٚك اّلـ لشط إخقتف.  َي ٚه متل أضٌِ (. لـِّٜ امرأة ظّقم

ًدس»لـذفؽ  ,شمل يًرؾٓٚ حتك لفدت..» ( ظٌٚرة3)(. 24:1)مٝافًذراء  ًَ لح اف ت ًحٌع مـ افرُّ (. 18:1)مٝ شؿٌؾ أق جيتًّٚ ًلٌجدي

(, 3-1: 6(, )مر 56-54: 13(, )م12:2ٝ(, )يق46:12ظـ افًٔد ادًٔح مثؾ )مٝ شإخقتف» ( اِيٚت افتل لردت ؾٔٓٚ ظٌٚرة4)

 [(.19, 18: 1(, )ؽؾ14:1)أع

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ لّقَّ ]. 254, 253صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

ت اهلل افُِّٜ ادًتٖنِّس فيدي ٚ لفدتف بدلق زرع بؼ, افًٔدة افًذراء لي ت. ؿٌؾ أق يٖيت»: لبدلق أخؿ, فذفؽ ؾَّ٘نَّ فيدي  ؿٌؾ أق يٖخذهٚ افىَِّؼ لي

ه  ت افًذراء ابْٓٚ لبُقريتٓٚ خمتقمٜ(, 7: 66)أش  شظِٔٓٚ ادخٚض لفدت ذـرا فيدي ٚد افالهقت بٚفْٚشقت لي ب », لبًٌٛ احتِّ ؾَٚـ يل افرَّ

ٚه ُ ًيٍتيح لُ يدخؾ مْف إًٕٚق ٚه هذا افٌٚب يُقق ًمٌَِ ئٔؾ ؿد دخؾ ؾٔف ؾُٔقق ًمٌَِ ب إهل إها (, لذم افتًٌَّحٜ 2: 44)حز  ش, ّقَّ افرَّ

ًًٕيِّّؽبَٔٝ ظذراء, لبًدمٚ لفدتف»َقـ: ٕ )ثٔئقضقـٜٔ اّحد(, لذم ؿًّٜ ظٔد ادٔالد ًيهعِّ اِب افُٚهـ  ش, بتًٚبٔح لبرـٚت 

ٌٕسافُٚئـ ذم ًحوْف اّبقن ـٍؾ حغ أتك لحؾَّ ذم »ؿٚئاله:  ٚد , شلفدتف لهل ظذراء لبُٚرهتٚ خمتقمٜ. احلنٚ افٌتقيل ؽر افدَّ لبًٌٛ اُحتِّ

 [.شثٔئقضقـقس» ًذراء مريؿ لافدة اإلهلًدظٔٝ اف

o :لافدة اإلهل 

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ تًّٜٔ ]. 97, 96صؼ -, اجلزء اّلـ, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف

فدة اإلهل يًٜ مريؿ بقا ََِّٛ افُريؿافَدِّ ٚه مـ افًُّْهقص اإلهلٜٔ اهلللهق أٍف , : فَد أنُر بًض افزلتًتٕٚٝ هذا اف َ ََّ ٚه لحًم , رؽؿ ـقٕف ثٚبت

ّف  حيٜ افتل تٗيِّدك لًتدظِّ هٚ 43/  1)فق ش إيل؟ أف ريبؾّـ أجـ يل هذا أق تٖيت »افُثرة لافكَّ (, لؿٚـ جزائٔؾ ادالؿ هلٚ حغ بؼَّ

(, لؿٚـ 35/  1)فق ش قفقد مْؽ يدظك ابـ اهللافَدلس ادافرلح افَدس حيؾ ظِٔؽ لؿقة افًع تيِِؽ ؾِذفؽ أجوٚ »بٚحلٌؾ اإلهلل 
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ظٚة  /  2)فق ش ادًٔح افربؾٓٚ أنٚ أبؼـؿ بٍرح ظئؿ يُقق جلّٔع افنًٛ: أنف لفد فُؿ افٔقف ذم مديْٜ دالد خمِص هق »ادالؿ فِرُّ

ل 11 (, لؿٚـ زـريٚ 23/  1)مٝ ش مًْٚ اهللهقذا افًذراء حتٌؾ لتِد ابْٚ ليدظقق اشّف ظامٕقئٔؾ, افذن تًٍرك: »(, لؿٚـ إصًٔٚء افٌَّْ

(. لمـ هذك اِيٚت يتٌَّوح متٚف 76/  1)فق ش فتًد ضرؿف أمٚف لجف افربلأنٝ أهيٚ افهٌل ٌٕل افًع تدظك ّنؽ تتَدف »ُبْف يقحْٚ 

ت ادًٔح  فيدي ٚ لي يًٜ مريؿ ًتدظك بحٍؼ لافدة اإلهل, َّّنَّ لمـ يَقـ ؽر (. 16/  3 يت 1ش )اهلل افذن طٓر ذم اجلًد»اإليوٚح أقَّ افَدِّ

الـ, ذفؽ ؿد أنُر ُهقت افًٔد ادًٔح ٍر لافوَّ ًُ ط ذم اف يًٜ مريؿ , لشَط ذم هرضَٜ ًٕىقر افُٚؾٌر, لتقرَّ َِّٛ افَدِّ افذن رؾض أق ًيِ

ٚ أف ادًٔح: »بٍٖف اهلل ؿٚئاله  يًٜ مريؿ افًذراء أنَّف اإلهل لؿد ؾٚتف أقَّ افذن , بٚدِّظٚء أقَّ افالهقت ُ ًيُّـ أق يقفيد مـ امرأةش, إَّنَّ تف افَدِّ فيدي لي

 [.ادًتٖنِّس

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ َّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف يس ]. 97صؼ -, اجلزء اّلـ, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـً ؿٚـ افَدِّ

ٓٚ»يًَقب افٍنلجل:  ف ذم بىـ أمِّ ر أمَّ ر م, هذا هق اُبـ افذن صقَّ ف بهقرة أبٔف حغ ْٓٚ جًديًّٚلهق تهقَّ , لصٚر ؾٔٓٚ, زيَّـ أمَّ

ر ؾٔٓٚ, لصٚر مْٓٚ,  مٚق, جٚء ؾتهقَّ َّٕف أؿدف لأحدث مـ لافدتف, لافٔقف ًلفٌد مْٓٚ, بّٚمس خَِٓٚخَِٓٚ, لذم آخر افزَّ  [.شؾ٘

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ َّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف يس ]. 97صؼ -, اجلزء اّلـ, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـً ؿٚـ افَدِّ

يًٜ, إقَّ مريؿ لافدة اإلهلبَقفْٚ: »ـرفُّس:  ر , ُ ًيٍٓؿ مْف إقَّ ضًٌٜٔ افُِّٜ أل افالهقت أخذ بداتف مـ هذك افَدِّ بؾ إقَّ مْٓام ؿد تهقَّ

س افٍْٚضٌَٜ س بٚفٍَّْ ٚداه أؿْقمًّٔٚ, بٚجلًد, لبف, أن اجلًد ادًَدَّ د افُِّٜ احتِّ ـَ ثٍؿ ؿٚـ: إقَّ افُِّٜ ًلفٌدي حًٛ اجلًد, لهُذا ذم احتَّ
ٌّ , ؾ

ٓٚت اإل ـٍ أمَّ ً س, لمع ذفؽ ُ يّْع أق ًيَٚـ بَّٖنَّ ٓٚت ُ ينســ بٖن ٕقع مـ اّنقاع افٌتَّٜ ذم خِؼ افٍَّْ ًٕٚق ـِف, ٕيٚف افىًٌَّٜٔ, ؾّٚمَّ

ٓٚت اجلًد ؾَط.  [شلفٔس أمَّ

o ٌؾ بال دٕس:احل 

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ احلٌؾ ] .115صؼ -ٌٚؽٜ , مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بّفثٚين, اجلزء اأرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف

يًٜ مريؿ بٌر دٕس: يًٜ مريؿ ًحٌٌؾ هبٚ مـ ؽر دٕس بٚفَدِّ لمٕٜٚٔ أقَّ افَدِّ ٕس افذن ؿهدك دالد افٌْل ظْدمٚ تًتَد افًُْٜٔ افرُّ , افدَّ

ٚه ذم خًمٚصّٜ صديدة ذم افًُْٜٔ 53)مز  شّين هٕٚذا بٚإلثؿ ًحٌٌؾ يب لبٚخلىٚيٚ لفدتْل أمل»ؿٚـ:  (, لفَد ـٕٚٝ هذك افَؤٜ شٌٌ

هٌٚق افدلمُٕٚٔغ, ٚه, ُشٔام بغ ًرهٌٚق مٚرن ؾرًٕٔس لافرُّ لمٕٜٚٔ, ـام أقَّ اجلدـ بًٌٌٓٚ ـٚق ظٍْٔ حٔٞ أثٌٝ اّلفقق احلٌؾ بال  افرُّ

دٕس لأنُرك اِخرلق, لمـ ثٍؿ ادْدلبغ افثالثٜ افذن أرشِٓؿ افٌٚبٚ ذم ادجّع افسٕدتْٔل حهؾ بْٔٓؿ إًَٚف, ؾٖحدهؿ هق 

ٚ افثٚفٞ لهق افُٚرديْٚـ بقيل  ؾِؿ افُٚرديْٚـ ديّقٕٝ ؿٚـ رأن احلٌؾ بال دٕس, لافثٚين هق افُٚرديْٚـ شٔتٚـرلر ؿٚلف ذفؽ, أمَّ

ق رأجف,  َِّٛ ظذ احلزب اِخرًيدلِّ ر هذا اُظتَٚد ذم ظٓد افٌٚبٚ بٔقس افتٚشع ذم آخر افَرق ؽر أق احلزب افَٚئؾ بال دٕس تٌ , ؾتَرَّ

 [ف.1854افتٚشع ظؼ 
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ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ َّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف لإفٔؽ ٍٕص ] .116صؼ -ٌٚؽٜ , مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بّفثٚين, اجلزء اأرثقذـً

ر افٌٚبٚ ذم هذا افنٖق:  ِىْٕٚٚ ٕحـ, »ؿرا ًً ًشقفيغ افىُّقبٌٚليَّغ بىرس لبقفس, لب ِىٚق يًقع ادًٔح, لافرَّ ًً َّْٕٚ ب ٌِٔؿ إ ًَ ًَٕثٌٌٝ افتَّ ًًِٕـ ل

ؿَٜٔ اّلػ بٚحلٌؾ هبٚ, ادًختيٍص بٚفىُّقبٌٚليَّٜ مريؿ ٓٚ , بحٔٞ لجدٕٚ مـ افدَّ درةبًّْٜ لٌهٌٜ خهَّ ًَ ٍ اف عِّ ـً بٚشتحَٚؿٚت يًقع ادًٔح , هبام 

ِِّص اجلْس افٌؼن ٕيس اخلىٜٔ اّصِٜٔ, خًم هٜ مـ دي ر افٌٚبقن اخلٍٚص هبذك افًَٔدة, لاحلََٜٔ . شؾجًِٓٚ ًمهٕٜٚ لًمْزَّ هذا هق ٍٕص افَرا

فٌغ,  ًتٛ اإلهلٜٔ لاِبٚء اّلَّ ًُ يًٜ مريؿادًًتَٚة مـ اف ؽ اهلًل ذ, أقَّ افَدِّ ؾِّ لأذؽ خمِقؾ ذم , لظيَّؿ اشّٓٚ, ـرهٚذَّ لإق ـٕٚٝ مـ أجي

امء مـ ؾقؾ لظذ اّرض مـ حتٝ ًَّ ت حًٛ افىًٌَّٜٔ ـام ًيقفيد شٚئر افٌؼ, اف ٓٚ لًلفٌدي ٚ ًحٌٌؾ هبٚ ذم ًأمِّ َُّ أَّنَّ لح , إ ؽر أقَّ ًّٕٜ افرُّ

َِّٝ ظِٔٓٚ هل ًدس افتل ح ًَ رهتٚ, لمألهتٚ ًّٕٜ, اف َّٓ شتٓٚ لض تٌتٟٓ »:  لهل ًٍٕٓٚ هتٍٝ ؿٚئِٜ, (35/  1)فق  مَّٔزهتٚ ظـ ؽرهٚل, لؿدَّ

ِِّيص ِِّص ابْٓٚ , , لفق ـٚق هذا حََٜٔشرلحل بٚهلل خًم مٚ ـٕٚٝ افًٔدة افًذراء ذم حٚجٜ إػ اخلالص, لهل افٌٚـٜٔ ظْد صِٔٛ ادًخ

ٚ أحنٚئل ؾتِتٓٛ ظْد »افتل سخٝ ؿٚئِٜ:  ه ظِٔف افًٚمل ـِف يٍرح فٌَقفف اخلالص, لأمَّ مـ أجؾ ٕيرن إػ صٌِقتؽ افذن أنٝ صٚبرا

ؾِامذا ُ , لفق ـٚق مـ ادًُّـ أق يتٍؿ احلٌؾ بال دٕس إلًٕٚق مٚ)مـ صِقات افًٚظٜ افتٚشًٜ(  .ش( يٚ ابْل لإهللبام ؾٔٓؿ أنٚ) افٍُؾ 

 [حيدث ذفؽ مع مجٔع افٌؼ لُ داظل فِتجًد لافٍداء ؟!

ـٔػ ًٕرٍد ظع افَٚئِغ بٚحلٌؾ ]. 75, 74صؼؼ -, دار ٕقبٚر فِىٌٚظٜ افًَٔدة ادًٔحٜٔ اّرثقذـًٜٔمٚئٜ شٗاـ لجقاب ذم اّنٌٚ بٔنقن: 

ٚه مع تًِٔؿ اإلٕجٔؾبال دٕس فًِذراء مريؿ مـ أبقهيٚ ؟ اجلقاب:  ّقَّ افًذراء مريؿ بًٍْٓٚ , هذا افتًَِّٔؿ افُٚثقفُٔل يتًٚرض متٚم

ب, : »ؿٚفٝ ِِّيصلتٌتٟٓ رلحل ًتًيِّؿ ٍٕز افرَّ ٚ حتتٚج اخلالص ـًٚئر افٌؼ(. 46:  1)فق ش بٚهلل خًم ٜه بذفؽ أَّنَّ لمـ ادًِقف , ًمًسؾ

ٚه أقَّ افذن صٚهبْٚ ذم ـؾ رء مٚ خال اخلىٜٔ لحدهٚ , لفذفؽ ؾ٘قَّ مقتف ؿد ًحًٛ ّجِْٚ, ّنَّف مل يُـ هق افًٔد ادًٔح لحدك, ئَْ

ٚ فِّقت.  ًَّ ٚ, لُ ًلٌجدي ذم ؾّف ؽٍش  لهق افذن مل ًتقجد ؾٔف خىًٜٔمًتٌح ا تٚمًّ ًِقًّ يَّٜ ًخ ٚه مـ اخلىٜٔ اجٌلدِّ لذم برارتف ـٚق ًمىِؼ , لـٚق خٚفٔ

ظقق بٖنَّف فُل خيِقا افًٔد ادًٔح مـ اخلىٜٔ ؾالبد , لفذفؽ ؾٓق افقحٔد افذن ب٘مُٕٚف أق يٍدن افٌؼ بّقتف. افزارة لافَداشٜ لًهؿ يدَّ

ُه:... ل أق َّتِقا مْٓٚ افًذراء مريؿ شٓٚ لمألهٚ ًّٕٜ -ٕحـ ًٕرٍد بِٚيت: ألَّ رهٚ لؿدَّ َّٓ ًدس حؾَّ ظع افًذراء لض ًَ لح اف لهلذا ؾ٘قَّ , إقَّ افرُّ

رك َّٓ ًدس ؿد ض ًَ لح اف لس اّزيل افذن شٔتٌَّحد , مٚ ًأٌخذي مـ افًذراء فٔهر جًداه ُبـ اهلل افُِّٜ ـٚق افرُّ دُّ ًَ فُل يتْٚشٛ مع ـرامٜ اف

ٚداه ـٚ ِِِّؽ», ـَقـ افُتٚب: ماله يٍقؾ افقصػ لاإلدراؿبف احتِّ ًدس حيٍؾ ظِٔؽ لؿقة افًع ًتي ًَ لح اف لس ادقفقد افرُّ دُّ ًَ ٚه اف , ؾِذفؽ أجو

ٚه:35:  1)فق ش مْؽ ًيدظك ابـ اهلل ًٍِق افًذراء مـ اخلىٜٔ اّصِٜٔ,  -(. ثٕٚٔ ٚ فق ؿٌِْٚ مٌدأ افُٚثقفٔؽ ذم ًلًجقب ًخ ًيوٚؽ إػ ذفؽ أنَّْ

ْٚ ًٕٖخٓؿ: فُل ُ ي َّٕ ٚه بال خىٜٔ أصِٜٔرثٓٚ مْٓٚ افًٔد ادًٔح, ؾ٘ هيٚ إُ فق ـٕٚٚ مًهٚ أجو يَّٜ مـ لافٌدي , ـٔػ مل ترث افًذراء اخلىٜٔ اجٌلدِّ

ء مل خًي ( 1... بّْىؼ افُٚثقفٔؽ يِزف أحد أمريـ ُ ثٚفٞ هلام: ) لمٚذا ظـ آبٚئٓام لآبٚء آبٚئٓام صًقداه إيل آدف لحقاء . ىئٚإٍمٚ آدف لحقا

لظِٔٓؿ . لبٚفىٌَّع ُ ًيُّـ فُِٚثقفٔؽ أق يهِقا إػ أن مـ اُختٔٚريـ, أل أقَّ أبقن افًذراء مل يُقٕٚ مـ ًٕؾ آدف لحقاء( 2)

جقع مـ هذك افًَٔدة افتل ُ شْد ـتٚيب هلٚ ٚه: بٚفرُّ يَّٜ. لٕحـ ًٕٖـ افُٚثقفٔؽ أجو ؾِامذا , إق ـٕٚٝ افًٔدة افًذراء مل ترث اخلىٜٔ اجٌلدِّ

ٝ ؟ َّٕف حٚ مٚت مل يّٝ ظـ ًٍٕف  تَّْٔحي لفَُّْف مٚت  -إذ ـٚق بال خىٜٔ  -ـٚق مـ ادٍرلض أُ متقت مثؾ شٚئر افٌؼ. أٍمٚ ادًٔح ؾ٘

 [ٕٔٚبٜ ظـ آخريـ.
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o :امء ًَّ ًًقدهٚ إػ اف  ؿٔٚمتٓٚ لًص

مٚذا ظـ افٌدظٜ افُٚثقفُٜٔٔ ]. 75صؼؼ -, دار ٕقبٚر فِىٌٚظٜ مٚئٜ شٗاـ لجقاب ذم افًَٔدة ادًٔحٜٔ اّرثقذـًٜٔاّنٌٚ بٔنقن: 

ّقات )حٔٞ ظرش اهلل لحٔٞ أقَّ ادًٔح جٚفس ظـ يّغ افًيّٜ(  ًَّ ٜ بَٔٚمٜ افًٔدة افًذراء لصًقدهٚ حَّٜٔ إػ شامء اف اخلٚصَّ

لمٚين ذملجِقشٓٚ ظـ يّغ ادًٔح ؟ اجلقاب:  ٚه مع ظَٔدتْٚ , ف1953شْٜ  إقَّ هذك افًَٔدة ابتدظٓٚ افٌٚبٚ بٔقس افرُّ لهل َّتتِػ متٚم

ٚ مل تَؿ بًًد مـ اّمقات. ٕحـ ؾٔام اشتِّْٚك مـ افتََِّٔد ظـ صًقد جًد افًٔدة افًذراء ؾَط بًد ٕٔٚحتٓٚ َّٕام جًدهٚ ؾَط , بًّْك إَّنَّ لإ

امء ًَّ ذم افقؿٝ احلٚض, ـام ُ ًِٕؿ بٚفتَّحديد , لفُـ ُ ًِٕؿ أجـ يقجد جًد افًٔدة افًذراء ؿد حِتف ادالئُٜ إيل مقوع خٍٚص ذم اف

 [أجـ يقجد إئِٚ لأخْقخ اِق.

 :ٜش ر ادًَدَّ  اّها

o :  تًريػ ـِّٜ ٌهٍ

ًٌٜ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا  مٚذا ًْٕل بُِّٜ: 91شؼ]. 6صؼؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

سذم افُتٚب ش ٌهٍ » س (. 9:  25)أف ش ُ ًتٌح بٌنٍ ؽرؿ»( مثؾ ؿقفْٚ secret: ))أ( ادًْل اُظتٔٚدن؟  ادًَدَّ )ب( لـؾ رء ًمَدَّ

ب خلٚئٍٔف( »1( ـام ذم اِيٚت افٍتٚفٜٔ: )Mystery = Sacrament: )لؽر مْيقر ش هذا افنِّ افًئؿ( »2(. )14:  25)مز ش ٌهٍ افرَّ

ؾْٚ ( »3(. )32:  25)أؽ  ( لبًّْل رمز أل ج)(. 16:  3يت  1ش )ظئؿ هق ٌهٍ افتََّقن( »4(. )9:  1)أؽ ش )اهلل( بٌنٍ منٔئتفظرَّ

ًٌٜ مالئُٜ( »1( مثؾ: )Sign, Symbol: )إصٚرة أل ظالمٜ ًَّ ًٌٜ افُقاـٛ افتل رأجٝ ..... لهل اف ًَّ ( 2(. )23:  1)رؤ ش ٌهٍ اف

 [(.7:  2تس  2....ش )ٌهٍ اِثؿ اِق يًّؾ »

ًٌٜ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا مٚ هق : 92شؼ]. 7, 6صؼؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

يٜ ُ ٕراهٚ, هق اصىالح ـْز( ؟ لمٚ هل دُُتف ؟ Sacramentش )افنِّ افُْز» تًريػ ليْٚهلٚ ادٗمـ , ًيًْك بف ًّٕٜ إهلٔف ٌهِّ

يٜ ًدس بىريَٜ ٌهِّ ًَ لح اف ة افنِّ , بًٍؾ افرُّ يَّٜ ذم . ظـ ضريؼ صِقات يرؾًٓٚ ـٚهـ ذظل بىَس خٍٚص مع لجقد مٚدَّ ِّ ّٜ افنِّ لافًِّْ

ًدس ظع اددهقق بزيٝ ادرلق, ضَس اُظساؽ هل حمق اخلىٚيٚ بدف ادًٔح ًَ لح اف ًِقـ افرُّ لذم ٌهٍ اّؾخرشتٔٚ , لذم ٌهٍ ادرلق ذم ًح

يُغ لاحداه .... إفخ, ز لاخلّر إػ دف لجًد حََٔل فًِّٔحهل حتقيؾ اخلًٌ لاج جًؾ افؼَّ هق ظّؾ . لذم تًريػ آخر: لذم ٌهٍ افزَّ

س بف يْٚـ ادٗمـ ًّٕٜ ؽر مْيقرة ٚ افًٔد ادًٔح فًتنر فًّْٜ يّْحٓٚ فِّٗمـ, ًمَدَّ ٜٔ شَّْٓ ًِّ مف: )أل ظالمٜ ح ٜٔ( 1, لؿقا ًِّ , إصٚرة ح

ّٜ ادقظقد هبٚ مـ افًٔد ادًٔحؿً ( 3, )ذع إهلل( 2) ـ افًِّْ قُّ ة حتي  [.قَّ
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o :ر  أنقاع اّها

ًٌٜ,  123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا ر ًتًٚد]. 8, 7صؼؼ -اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح , بًض اّها

ٌنٍ مًحٜ ادرى ٚه هلل, لبٚدرلق لافُْٓقت, لادرلق, ـٚدًّقديٜلبًوٓٚ ُ ًيًٚد , لٌهٍ افتَّقبٜ, ـي د ابْ َّّ ًي . ؾٌٚدًّقديٜ يهر ادً

ٚه فُِٚهـ اّظيؿ. املن, لبٚفُْٓقت يهر خٚدم ًَّ ٚه فِِّؽ اف  [يهر ًجْدي

o : لط إمتٚف افنِّ  ًذً

ًٌٜ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا لط : 93شؼ]. 8صؼؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح مٚ هل ًذً

شٜ ؟ ر افًُْٜٔ ادًَدَّ لط هل:  إمتٚف ـٍؾ ٌهٍ مـ أها ة ًمالئّٜ فِنِّ إلمتٚف ـٍؾ ٌهٍ ثالثٜ ًذً , ـٚحٚء فًِّّقديٜ, لاخلًٌز لاخلّر )أ( مٚدَّ

ـٜ .... إفخ.  ٚه ( مرشقف) )ب( ـٚهـ ًمؼضـفٌنٍ افؼَّ د: , ؿٕٚقٕٔ َّّ ً ًّ , لـِامت افُٚهـ, ـَقفف فِ َّْٜٔ, فتَديس افنِّ بًٌٚرات ًمً

ًدس» ًَ لح اف دؿ بٚشؿ اِب لاُبـ لافرُّ ِّّ  [ش.ًأظ

ًٌٜ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا هؾ تتٖثَّر : 99شؼ]. 13صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

 لُ صالحف, إقَّ ٌصٍحٜ افنِّ ُ تَتيض هلٚ إيامق اخلٚدف»؟ يَقـ اّرصٔديٚـقق حٌٔٛ جرجس:  ٚدف افذن ًيامرشفؾٚظِٜٔ افنِّ بًرة اخل

ة افنِّ  -أن لجقدك ذم حٚفٜ ًّٕٜ  - َِِّٜ بخٚدمف( ؾٚظِٔتف) ؾ٘قَّ ًؿقَّ ّٜ افتل مًتْح بف فًٔٝ ًمتً لُ ًمتقؿٍِّٜ (, اّشَػ أل افُٚهـ) لافًِّْ

ِِّهْٚ يًقع ادًٔح, ظع اشتحَٚؿف ّٜ, بؾ بٚشتحَٚؾ لإرادة خًم ٚؿٜٔ حتل لفق ـٚق احلٔقاق ) افذن يّْح افًِّْ ًٍ ؾٚدٔٚك احلِقة َّترج مـ اف

د افذن ًيديرهٚ ؽر شِٔؿ ِّّ ًدس لٕٚر»(, لؿد ـٚق يًقع ًيً ًَ د بًٍْف, بؾ ظـ 23: 1(, )يق 11:  3)مٝ ش بٚفرلح اف ِّّ (, مع أنَّف مل ًيً

ل(, »2:  4ضريؼ تالمٔذك )يق  ِّّ ٚؿل, بؾ اهلل ًيْ ًٍ ٚه لُ اف ؼ مـ صالح اخلٚدف أل (. 7:  3ـق  1ش )لفٔس افٌٚرس صٔئ َُّ لُ ًيُّـ افتَّح

ِِّص ! لـٚق هيقذا اإلشخريقضل ًيٌؼِّ ّنَّف ًحُؿ طٚهرن لؽر شِٔؿ) ؾًٚدك (. لؿد ـٚق بًِٚف خٚضئ لمع ذفؽ تٌْٖ ظـ جملء ادًخ

ٚه  ؿي ظِٔف بٚخلالص, لـٚق ؿٔٚؾٚ رئًٔ
ٌُ ًٛ, ثؿ ب٘يًٚذ مْف ًح ٚه لؽر حُٔؿ, لمع ذفؽ تٌْٖ ظـ مقت يًقع ظـ افنَّ فُِْٜٓ, لـٚق طٚح

! ِٛ  [بٚفهَّ

o :ًٌٜ ًَّ ر افًُْٜٔ اف  أها

ًٌٜ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا ر : 94شؼ]. 8صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح مٚ هل أها

ًٌٜ ؟ ًَّ ر افًُْٜٔ شًٌٜ فدن افُْٚئس افتََِّٔديٜلمٚ ؾٚئدة ـٍؾ مْٓٚ ؟  افًُْٜٔ اف (. لهق ظدد ـٚمؾ اّرثقذـًٜٔ لافُٚثقفُٜٔٔ) أها

لحٜٔ, ـام ًؿِْٚ.  مٚرتـ » ؾَد ؿٌؾ, بؾ اختٍِٝ ؾٔام تٌَِف مْٓٚ, لمل تٖخذ افىَّقائػ افزلتًتٕٚتٜٔ هبذا افًددلًمقاؾؼ حٚجٚت اإلًٕٚق افرُّ

بٚين, ادًّقديٜش قثرف َِّدك افزلتًتٕٚٝ ادًًٚسلق( 226صؼش شٌل بٚبؾ» جٚء ذم ـتٚبف )ـام لافًنٚء افرَّ  [.لؿ
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ًٌٜ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا مٚ افٍرؾ : 96شؼ]. 11, 13صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

شٜبغ رأن افُْٚئس افتََِّٔديٜ  ر ادًَدَّ شٜ؟  لؽر افتََِّٔديٜ ذم اّها ر ادًَدَّ  ترن افُْٚئس اّرثقذـًٜٔ لافُٚثقفُٜٔٔ أقَّ اّها

«ًٌٜ ًَّ ّٜ(,  هل أدلات ذم يدن اهللش اف ًدس خلدمٜ افٌؼ)مـ لشٚئط افًِّْ ًَ لح اف ًٍقس ادٗمْٜ يًتخدمٓٚ افرُّ ؿ ظع افُّْ , لئٍض بٚفًِّْ

ر ا ه لطالًّ فِخرات افًتٔدة, افتل تْٚهلٚ, بخالؽ أها  13)ظٛ ش ذم افًٓد اجلديد»فًٓد افَديؿ )بٚفؼيًٜ ادقشقيٜ( افتل ـٕٚٝ رمزا

يٜ داخِٜٔ(. 19:  7, 9-14:  9, 1:  ًدس ذم إمتٚمٓٚ بىريَٜ ٌهٍ ًَ لح اف يٝ, ؾِٔس فِّٔٚك. لتيٓر ؾٚظِٜٔ افرُّ  - أل فقوع افٔد, أل فِزَّ

ة ذم ذاهتٚ فِتَّىٓر - لؽرهٚ سًؿقَّ ة ادًٔح ,  لافتََّديس فٍَِّْ قَّ ًَ مثؾ افىِّغ افذن ضع بف افًٔد ادًٔح ظٍْٔل اّظّك, لـٚق إبهٚرك ب

شٚف) شٚف, ؾِٔس بف لحدك تتٍؿ ادْٚطر اجلِّٜٔ, لهل لشٚئؾ ـٚفَِؿ بٔد افرَّ َّٕام بٔد افرَّ ر افًُْٜٔ(. لإ  - ليرن بًض افزلتًتٕٚٝ أقَّ أها

ٜ قس بهٍٜ ظٚمَّ ًَ ر ادًّقديٜ فًٔٝ ٌشقم لشِٜٔ فتَقيٜ اإليامق - أل افىُّ . لفُـ افًُْٜٔ اّلػ اظتٚدت أق متْح اّضٍٚـ أها

ئدهٚ ؟ لُ يًرؾقق مٚ هق اإليامق ؟  ؿ ُ ًيدرـقق مًْٚهٚ لمٌزاهٚ أل ؾقا ُر, ؾام ؾٚئدهتٚ هلؿ, إذ أَّنَّ لافقاؿع أقَّ اّهار لادرلق لافنُّ

ٚ ادًٔحل, »ٍؿ: , ـام ؿٚـ ذهٌٍل افُزمٜ فِجًد ٚه مـ اجلًدأهيُّ ط, فق ـْٝ ظٚري ه , فُٕٚٝ ظىٚيٚ اهلل مًتْح فؽ ظع هذا افَّّْ لفُـ ٕيرا

ٍُ بٚفًَؾ, ّقَّ ًٍٕؽ ًمتٌَّحدة بجًدؿ ف فؽ بًالمٚت حمًقشٜ مٚ ُ ًيدرؿ إ  [ش.ؾِزف أقَّ اهلل ًيَدِّ

o :ًُْٜٔر اف  أمٍهٜٔ أها

ٚه  123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ب ًٌٜ شٗاُه لجقا ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٌَّٜ ظـ أها ر ]. 9صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح لمـ ؾقائد أها

ٚ ُزمٜ فٍُؾ مٗمـ د لهبٚ ًيقفد اإلًٕٚق لُدة جديدة مـ ؾقؾ: )أ( ٌهٍ ادًّقديٜـام يع:  افًُْٜٔ أَّنَّ هـ لدًمدِّ لح, لًتْر افذِّ , بٚحٚء لافرُّ

ّر,  ًس مـ اخلىافوَّ ر افٍَّْ يٜ لافًٍِٜٔلتتزَّ لحٜٔ اجلديدة. )ب( لبٚدرلق ًيْٚـ افتَّثٌٔٝ ذم ادًٔح(. 47:  2)أع  ٚيٚ اجلدِّ , لذم احلٔٚة افرُّ

ٚد بٚدًٔح م بُٚحتِّ لح. 35:  6)يق  )ج( لبّٚؾخرشتٔٚ يتٌذَّ س مـ ( اُظساؽ) )د( ٌهٍ افتَّقبٜ(, لهق ؿقت ضلرن فِرُّ فنٍٚء افٍَّْ

لحٜٔ افٍْٚدم لحٜٔ. ٜ ظـ اخلىٜٔ لٕقاـ احلٍؾ مْٓٚاّمراض افرُّ ٍٚء مـ اّمراض اجلًديٜ لافرُّ , )ـه( لذم ٌهٍ ادًحٜ يْٚـ ادريض افنِّ

رلًترؾع افتَّجربٜ ظْف.  جيٜ تَقف , فتجديد رظٔتف. )ل( لذم ٌهٍ افُْٓقت يْٚـ اخلٚدف مقهٌٜ اُشتحَٚؾ خلدمٜ اّها )ز( لذم ٌهٍ افزِّ

ش س( لهذا افنِّ ًئٍد ذم  ٜحٔٚة زلجٜٔ ذيٍٜ لًمَدَّ ؿ ذم اّصؾ ثّرة هلذا افنِّ ادًَدَّ )لؿد ُ حيتٚجف افذيـ ئًنقق بتقفٔغ, لفَُّْٓ

ٕس )تؽ  ريٜ لحٍظ اجلًد مـ افدَّ ايب.26:  1بَٚء افذُّ  فثقرة اجلًد افسُّ
ى
 [( ـدلاء

ٜ ]. 18صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل:  افًُْٜٔ لاخلدمٜ افًُْٜٔ افًٚمَّ

ِِّٔتقرجٔٚ(:  ًٛ)اف ٜ افتل تٗدَّم ّجؾ افنَّ لفَد اشتخدمٝ هذك افُِّٜ ذم افًُْٜٔ , ـِّٜ فٔتقرجٔٚ ـِّٜ يقٕٕٜٚٔ تًْل اخلدمٜ افًٚمَّ

ٜ مثؾ اّؾخرشتٔٚ لاج, دًّقديٜا, فتًْل افًٌٚدة لاخلدمٜ افًُْٜٔ افًٚمَّ ِِّٔتقرجٔٚ ذم افًُْٜٔ هل أهٍؿ لطٚئٍٓٚ ...  افتًٌَّحٜ, افزَّ لاف

ف مـ خالهلٚ اخلالص فِّٗمْغ ٚ ًتَدَّ يس ـزيٕٚقس: حٔٞ إَّنَّ , ؾٚفًُْٜٔ تِدٕٚ بٚدًّقديٜ. شُ خالص خٚرج افًُْٜٔ», يَقـ افَدِّ

ٌِّتْٚ بٚدرلق ْٔٚ بّٚؾخرشتٔٚ, لًتث ِّّ ة بُٚظساؽلتٍتح فْٚ بٚب ا, لًتْ  [.فتَّقبٜ ادًًتّرَّ
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ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ ـِّٜ ٍه ]. 74صؼ -, اجلزء اّلـ, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف

ة مْيقرةًيَهد هبٚ  س بف يْٚـ ادٗمـ ًّٕٜ ؽر مْيقرة حتٝ مٚدَّ ّٜ ظّؾ ًمَدَّ َّٜٔ لوًٓٚ افًٔد ادًٔح فًتنر إػ افًِّْ ًِّ , أن ظالمٜ ح

ف افنِّ ُبد فف مـ ثالثٜ أمقر:  ة مْيقرةلمتْحٓٚ, ؿقا ة افتَّحقيؾ, ذع إهلل, مٚدَّ ر ادًًىك مـ افًٔد ادًٔح فف ادجد. لظدد  ًؿقَّ اّها

جيٜ -6. مًحٜ ادرى -5. شتٔٚاّؾخر -4. افتَّقبٜ لاُظساؽ -3. ادرلق -2. ادًّقديٜ -1: شًٌٜ  [.افُْٓقت -7. افزِّ

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ َّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف يس ]. 77صؼ -, اجلزء اّلـ, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـً ؿٚـ افَدِّ

رك»إؽريٌقريقس:  ِّٓ ؿف بٖقَّ افنِّ ًيى ِىٚق ق , لئٍُف فذفؽ أق يُقـؾ لاحدى ًمًتحٍؼ أق ًتهدِّ ًُّ ّف لاحد مـ افذيـ أخذلا اف ِّّ ًمت

ٚه ظالٕٜٔ مـ افًُْٜٔ, فٌٍٔرلا اخلىٚيٚ مَّ خٚمتٚق, أحدهؿ مـ ذهٛ لاِخر مـ »لفَد ضب فذفؽ مثاله ؾَٚـ: ش, لمل ييٌك مرؾقو دي في

َّٜٔ ًٍٕٓٚ, لأضٌع بُِٔٓام ضًٌٜ ظذ صّع, ؾامذا متتٚز ضًٌٜ  ًِقـ قرة ادً امُ  افقاحد ظـ ضًٌٜ اِخر ؟ حديد, ـالمهٚ ظِٔٓام افهُّ إَّنَّ

دلُٕؿ, إذ أقَّ ؿقة ادًّقديٜ لاحدة, يّتٚزا بقء ِّّ  [.شؾٚؿٌِقا ظذ ذفؽ ـؾ لاحد مـ افُْٜٓ افذيـ ًيً

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ َّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف ر افتل ]. 78صؼ -, اجلزء اّلـ, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـً لاّها

 [.افُْٓقتل ادرلقل ادًّقديٜ, مًهٚ: لافقشؿ ظٌٚرة ظـ ختؿ رلحل ؽر ؿٚبؾ فإلزافٜ لُ فِتُرارحتتٚج إػ لشؿ, 

افنِّ افُْز هق تًريػ افنِّ افُْز: ]. 82صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل: 

ًدس, ظىٜٔ إهلٜٔ ؽر مْيقرةًّٕٜ أل  ًَ لح اف ف إفٔف بًّؾ افرُّ تَدِّ ًّ تتٍؿ ظذ يد ـٚهـ , لذفؽ بقاشىٜ صِقات لًُمٚرشٚت ضًَٜٔ,  مًتْح فِ

ر: ذظل ر افًُْٜٔ شًٌٜ. ظدد اّها ث ظـ لهق ظدد مـ أظداد افُامـ ادًٔحل, ظدد أها ة ذم افًٓد افَديؿ تتحدَّ ًٌٕقَّ . لًهْٚؿ 

ر:   -قف احلُّٜ أؿْ -افًٔد ادًٔح  ًٌٜ أها ًَّ احلُّٜ ٕحتٝ بٔتٓٚ. ٕحتٝ أظّدهتٚ »افذن بْك بٔتف )ـًْٔتف( ظذ شًٌٜ أظّدة, أن اف

ًٌٜ ًَّ ر افتل ًتًىك فِّٗمْغ ؾًتيضء هلؿ 1:9)أف  شاف ًٌٜ أها ًَّ َِّٓٚ هل اف ئل رأم شٌع مْٚرات ذهٌٜٔ ذم ـًْٜٔ اهلل, فً (. ليقحْٚ افٍرا

 [(.13,  12:1افىَّريؼ إػ ادُِقت )رؤ

: ]. 82صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل:  لط إمتٚف أن ٌهٍ خص ًذً ف  افنَّ دُّ َي تي

ًٌقـ افنِّ  ًَ ٜ هبٚ. ب٘رادتف ف ٍد خٚصَّ ر افتل هلٚ مقا ة اداًلئّٜ فِنِّ ذم اّها ر هل ادًّقديٜ لادرلق لافتَّْٚلـ تقاؾر احٚدَّ , لهذك اّها

ٜ بٍُؾ ٌهٍ . لجقد ـٚهـ ؿٕٚقين مقوقظٜ ظِٔف افٔدٍ لمًحٜ ادرى.  لح , إمتٚف صِقات لًُمٚرشٚت ضًَٜٔ خٚصَّ لذفؽ ُشتدظٚء افرُّ

ًدس افًٚمؾ ذم اّهار ًَ  [.اف

o ٜادًّقدي: 

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ ادًّقديٜ ]. 78صؼ -, اجلزء اّلـ, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ ٔٚةأرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحاف

يَّٜ بٚدقت لافدؾـ مع ادًٔح فَِٔٚمٜ ر مـ اخلىٜٔ اجٌلدِّ ة احلٔٚة,  لُدة ثٕٜٚٔ ًتزِّ  [.لُ يقجد خالص بدلَّنٚذم جدَّ
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ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ َّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف اشتٌداـ ظٚدة ] .148صؼ -ٌٚؽٜ مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بّ, فثٚين, اجلزء اأرثقذـً

ًشقفٌَّٜٔ مجًٚءش: ٌىٔس ذم ادًّقديٜ بٚفرَّ افتَّ  ؿ هَّ ادًّقديٜ بٚفتٌَّىٔس ,ذؿٜٔ لؽربٜٔ ,فَد ـٕٚٝ افُْٚئس افرَّ ِّّ َِّّتف مـ  ,ًتتي ـام تً

ت افًُْٜٔ افٌربٜٔ هذك  ,حتك افَرق افثٚفٞ ,ؾًش افرُّ  ًشقفٌَّٜٔحٔٞ ؽرَّ ش ,افًٚدة افرَّ ؿ هذا افنِّ بىريَٜ افرَّ ِّّ , مع أقَّ أحقاض لأخذت ًتتي

 ذم بدء ادًٔحٜٔ, ٚرشٜ افًُْٜٔ هلذا افنِّ ظذ ـٍٜٔٔ ًُم  ؿٚضعو  ادًّقديٜ افتل مل تزـ بٚؿٜٔ ذم أؿدف افُْٚئس ذم رلمٜٔ حتك اِق دفٔؾو 

س ْٚؿ ضلرة فقوع تِؽ اّحقاض ذم افُْٚئس, ؾام ـٚق هً  ,شبٚفرَّ  ؿٍ تٌ لإُ فق ـٕٚٝ ادًّقديٜ تي  هذا ؾواله ظذ أقَّ افُتٚب ادًَدَّ

ؾـ لافَٔٚمٜ ًٌامد لادًّقديٜ دائامه بٚفَز لافدَّ ٌِّف اف ٚه إُ إذا متَّ لُ يُقق هذا افتَّ  ,ًين ريَٜ اجلٚريٜ بٚفًُْٜٔ ٝ ادًّقديٜ بٚفىَّ نٌٔف صحٔح

ـو  ,ؾٚدًّقديٜ ؿزو ٌىٔس, لهل افتَّ  ,افٌَىٜٔ  [.لإُتنٚـ ؿٔٚمٜ ,لافتٌَّىٔس دؾ

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ ٚ ] .152, 151صؼ -ٌٚؽٜ , مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بّفثٚين, اجلزء اأرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف أمَّ

ش ؿ بف ,لذفؽ اشتثْٚء ,لاإلذاؽ ظذ ادقت ,ديدـٚدرض افنَّ  ,ؾًتٌجٔزك افًُْٜٔ ذم أحقاـ اشتثْٚئٜٔ ,افرَّ َّّ . لؿٚـ لاُشتثْٚء ُ ًيً

ش ,ًدف ؿقتف لُ صحتفادًّقديٜ ُ يً  قَّ ٍه إ»يس ـزيٕٚقس: افَدِّ  ٜ بٚفرَّ لرة ادًِحَّ ً ُ  ,. هلذك اّشٌٚب مجًٔٓٚشإذا تٍؿ ظْد افيَّ

ٚ ُ دًمٌٔز مًحٜ ادرلق إُ فٍِراٌصٌديـ ؾَط ,ًيًسؽ بٚدًّقديٜ افُٚثقفُٜٔٔ ٜ أَّنَّ  [.لخٚصَّ

ر ادًّقديٜ ؟ ]. 125صؼؼ -, دار ٕقبٚر فِىٌٚظٜ مٚئٜ شٗاـ لجقاب ذم افًَٔدة ادًٔحٜٔ اّرثقذـًٜٔاّنٌٚ بٔنقن:  هؾ ًيُّـ تُرا

َِّٞ اّؿٕٚٔؿ. لـام َٕقـ ذم لتتٍؿ بثالث ؽىًٚت ظع اشؿ افٍثًٚفقث, إقَّ ادًّقديٜ هل مًّقديٜ لاحدةاجلقاب:  , أن اإلهل افقاحد ادًث

ٚه يَقـ افُتٚب ادَدس: ش, لًٕسؽ بًّّقديٜ لاحدة دٌٍرة اخلىٚيٚ»اإليامق: ؿٕٚقق  , »لأجو , إيامقو لاحدو ٜو لاحدةو ربٌّ لاحدو ش مًّقدي

ًدس اإلهل افقاحد, لاإليامق لاحد افذن هق اإليامق اّرثقذـز ادًًتَٔؿ, 5:  4)أؽ  ًَ لح اف ب افذن هق اِب لاُبـ لافرُّ (. ؾٚفرَّ

ٚه.لادًّقديٜ لا  [حدة أجو

ٍِِّٜٔ اإلـِرئُٜ فألؿٌٚط اّرثقذـس افالهقت ادًَٚرق )اجلزء اّلـ(افٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ:  ًُ خالؾٚت ذم ادًّقديٜ: ]. 14صؼ -, اف

ٓٚ فزلف ادًّقديٜ فِخالص, ـذفؽ فزلف ادًّقديٜ فألضٍٚـ,   لُ ظالؿٜ ادًّقديٜ, لُ يٗمْقق بُؾ ؾٚظِٜٔ ادًّقديٜفًٍؾ مـ أمهَّ

ـ ادًّقديٜ ذم افزلتًتٕٚتٜٔ إػ اشؿ بال مًٍقـ, لبٚفتَّزير لؽٍراق اخلىٚيٚ, بٚفقُدة اجلديدة ٍؾ مٚ ًٌْٕف إػ لهُذا تتحقَّ ـً , ّقَّ 

د ضَس, يًٌْقٕف ـِف إػ اإليامقادًّقديٜ مـ ؾٚظِٜٔ,  د ظالمٜ أل جًمرَّ ٚ أصٌحٝ جًمرَّ قس, لمع ذفؽ لـَّٖنَّ ًَ , بْٔام ًهؿ ُ يٗمْقق بٚفىُّ

, لمْٓؿ مـ ًيقاؾؼ أقَّ ادًّقديٜ بٚفتٌَّىٔسفٔس ـؾ افزلتًتٕٚٝ إيامق لاحد ذم ادًّقديٜ, ؾّْٓؿ مـ ًيقاؾؼ ظذ مًّقديٜ اّضٍٚـ, 

 [مع خالؾٚت أخرم.

ٍٜٔ اإلـِريُافالهقت ادًَٚرق )اجلزء اّلـ(افٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ:  ِِّ ًُ هؾ ادًّقديٜ تًٚد؟! أخًْٚ ]. 48صؼ -ٜٔ فألؿٌٚط اّرثقذـس , اف

س  شٕٗمـ بًّّقديٜ لاحدة دٌٍرة اخلىٚيٚ»َٕقـ ذم ؿٕٚقق اإليامق  (. اجلقاب: 5:4)أؽ شمًّقديٜ لاحدة»؟ أخؿ يَؾ افُتٚب ادًَدَّ

ؾحٔثام (. 5:4)أؽ شمًّقديٜ لاحدة, لاحدإيامق » حٔٞ تَقـ. لفُـ فٔتْٚ َٕرأ اِيٜ ـٚمِٜ, شمًّقديٜ لاحدة»ًٕؿ, ؿد ؿٚـ افُتٚب 

د ذم ـًْٜٔ هلٚ ٍٕس . تقجد مًف ادًّقديٜ افقاحدة, يقجد اإليامق افقاحد َّّ ًًٕٔد مًّقديٜ إًٕٚق تً ٚه أق  لفذفؽ ٕحـ ُ ًيُّـ مىَِ
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ء ٌهٍ ادًّقديٜ  يٌٌْل أق يَقف هبٚ ـٚهـ ذظل فف ـٍؾ ًشِىٕٚف افُْٓقيت افذن يًّح. ـذفؽ ادًّقديٜ, إيامْٕٚ اّرثقذـز فف ب٘جرا

س ٚه بٍُؾ ؾٚظِٜٔ هذا افنِّ , ادًَدَّ , مٗمْ . ؾّثاله افُْٚئس افتل ُ تٗمـ بٌنٍ افُْٓقت, لفٔس هلٚ ـْٜٓ, ـام ُ تٗمـ بٖق ادًّقديٜ ٌهٍ

ًّقديٜ لؾٚظِٔتف, لبٌنٍ . لٍٕس افقوع مع افُْٚئس افتل تٗمـ بٌنٍ ادؾُٔػ ٌَٕؾ مًّقديتٓٚلُ تٗمـ بٍٚظِٜٔ ادًّقديٜ ـام ٕٗمـ, 

َرف اِبٚء ,افُْٓقت ٚ ًمٌَِٜ ظِْٔٚ بحي رهٚ افًُْٜٔ.يٌٌْل أق ًتزاـ احلرلف ألُه . لفَُّْٓ  [, ثٍؿ ٌَٕؾ أها

س ؾٔف يَقف ]. 83صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل:  ٌهٍ ادًّقديٜ هق ٌهٍ ًمَدَّ

لس دُّ ًَ د ذم احٚء ثالث مٍرات بٚشؿ افٍثًٚفقث اف َّّ ٓٚ افقُدة افثٕٜٚٔ, افُٚهـ بتٌىٔس ادًً د, أمهَّ َّّ ً ًّ امه لبرـٚت ـثرة فِ ًي
, لافنِّ ييًىٌل ٌٕ

َشامه  ر. ُ مًتحك( ظالمٜ رلحٜٔ) ـام ييًىٌل لي , مْف ادٗمـ إػ افًُْٜٔظذ اظتٌٚر أنَّف بٚب يدخؾ , لفٌنٍ ادًّقديٜ ادرتٌٜ اّلػ بغ اّها

لحٜٔ, ٌهٍ احلّٔؿ, لُ ًيُّـ ًُمٚرشٜ أن ٌهٍ آخر ؿٌِف . لهلذا افنِّ أشامء ظديدة مْٓٚ افقُدة افثٕٜٚٔ, افقُدة اجلديدة, افقُدة افرُّ

ة افنِّ هل احٚءادٔالد افثٚين.   [.ف مـ أؿذاركليًٌِف لًيْيٍِّ, ـام أنَّف ًمًْش فِجًؿ, لاحٚء ضلرن فِحٔٚة, لمٚدَّ

بٚدًّقديٜ ْٕٚـ ؾٚظِٜٔ ادًّقديٜ: ]. 86, 85صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل: 

لح »(, 16:16)مر شمـ آمـ لاظتّد خِص»: اخلالص مـ اخلىٜٔ اجلٍديٜ َِّهْٚ بًٌؾ ادٔالد افثٚين لدمديد افرُّ َتٙ رحتف خ ًّ ب

ًدس ًَ ِِّهْٚ ٕحـ اِق أن ادًّقديٜ»(, 5:3)يت شاف ِؽ ًيٌْك افذن ؾٔف خِص ؿِِٔقق أن ثامين أنٍس بٚحٚء افذن مثٚفف خي ًٍ  شإذ ـٚق اف

 شتقبقا لفًٔتّد ـؾ لاحد مُْؿ ظذ اشؿ يًقع ادًٔح فٌٍراق اخلىٚيٚ»: بٚدًّقديٜ ْٕٚـ ًؽٍراق اخلىٚيٚ افًٚبَٜ(. 21, 23:3بط1)

َِّهْٚ بًٌؾ ادٔالد افثٚين»: ًّقديٜ ْٕٚـ ادٔالد افثٚين مـ حوـ افًُْٜٔبٚد(. 38:2)أع  َتٙ رحتف خ ًّ بٚدًّقديٜ (. 5:3)يت  شب

ٚ ـؾ  مـ اظتّد فًٔقع ادًٔح اظتّدٕٚ دقتف. ؾًدٌؾٍْٚ مًف بٚدًّقديٜ »: ّٕقت مع ادًٔح لَٕقف مًف ذم حٔٚة جديدة أف دمِٓقق أنَّْ

ٚه ذم جدة احلٔٚةّأح مـ فِّقت. حتك ـام أؿٔؿ ادً بٚدًّقديٜ ٌِٕس (. 3:6,4)رل شمقات بّجد اِب هُذا ًِٕؽ ٕحـ أجو

ٍُِؿ افذيـ اظتّدتؿ بٚدًٔح ؿد فًٌتؿ ادًٔح»: ادًٔح لٕهر أبْٚء اهلل ؿ ـ ٚه أبْٚء اهلل بٚإليامق بٚدًٔح يًقع. ّنَُّ ؿ مجًٔ  شّنَُّ

 شإق ـٚق أحد ُ ًيقفد مـ ؾقؾ ُ يَدر أق يرم مُِقت اهلل»: إػ مُِقت اهللبٚدًّقديٜ ًيٍتح فْٚ افىريؼ (. 27, 26:3)ؽؾ

لح ُ يَدر أق يدخؾ مُِقت اهلل»(, 3:3)يق ًمٌٚرؿ اهلل أبق ربْٚ يًقع ادًٔح افذن »(, 5:3)يق شإق ـٚق أحد ُ ًيقفد مـ احٚء لافرُّ

اّمقات دراث ُ يٍْك لُ يتدٕس لُ يوّحؾ حمٍقظ ذم حًٛ رحتف افُثرة لفدٕٚ ثٕٜٚٔ فرجٚء حل بَٔٚمٜ يًقع ادًٔح مـ 

ٚه اظتّدٕٚ إػ »(: اجلًد افقاحد) بٚدًّقديٜ ْٕوٍؿ فًوقيٜ افًُْٜٔ(. 4, 3:1بط 1) شافًّقات ّجُِؿ ٚه برلح لاحد أجو ٚ مجًٔ ّنَّْ

ٚه لاحداه  ٚه ًشَْٔٚ رلح راه. لمجًٔ َّْٚ أف يقٕٕٚٔغ, ظٌٔداه أف أحرا ـً داه  جًد لاحد هيقداه  ٚ أنتؿ ؾجًد ادًٔح لأظوٚؤك أؾرا ـق 1) ش... لأمَّ

13:12 ,27.)] 

ًٌٜ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا هؾ ًهْٚؿ : 136شؼ]. 21صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

ٚه: ش. مـ آمـ لاظتّد خِص: »ص بَقففألوح رٍب ادجد ضلرة ادًّقديٜ فِخال؟  ًفًزلف فًِّّقديٜ ادًٔحٜٔ فِخالص لؿٚـ أجو

ّقات» ًَّ لح ُ يَدر أق يدخؾ مُِقت اف أخٔس اخلالص بدف ادًٔح »(. إذا شٖـ أحدهؿ 3)يق ش إق ـٚق أحدو ُ ًيقفد مـ احٚء لافرُّ

د أقَّ اخلالص بدف افٍٚدن لحدك, ش. ؟! ِـّ أنَّف مٚت بدياله ظٍْٚ, ادقت , إذا ٕٗمـ لفُـ ٕحًهؾ ظع اشتحَٚؾ دف ادًٔح بٚدًّقديٜٕٗ
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ٚه بف ظِْٔٚ, ـام ؿٚـ افرشقـ بقفس:  لهلذا (. 12:  2)ـق ش مدؾقٕغ مًف ذم ادًّقديٜ, افتل ؾٔٓٚ أجوٚ ًأٌؿًّتؿ مًف»افذن ـٚق حمُقم

لس دُّ ًَ ِِّ , ٌٕىس ذم ًجرق ادًّقديٜ ثالث مٍرات بٚشؿ افٍثًٚفقث اف  [.ص ذم افَزلظذ ٌمثٚـ ثالثٜ أجٚف افتل ًدؾـ ؾٔٓٚ ادًخ

 :ش  بٚفتٌَّىٔس أل بٚفرَّ

ًٌٜ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا هؾ يتٍؿ : 111شؼ]. 26, 25صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

ش بٚحٚء ؾَط امد بٚفتٌَّىٔس أف بٚفرَّ
ًٌ ًٌامد يتٍؿ بٚفتٌَّىٔس؟  اف إقَّ ـِّٜ . ادًّقديٜ ذم افُْٚئس افَديّٜبدفٔؾ لجقد ًجرق , ـٚق اف

ش(, Dipping = Immersion) افتٌَّىٔس: تًْل حرؾًّٔٚ( Baptisma) ادًّقديٜ ذم افٔقٕٕٜٚٔ ـام (, Sprinkling) لفٔس بٚفرَّ

ثٜ ٍحٚ », ـَقـ افُتٚب: ذم ادٔٚكإقَّ افًٔد ادًٔح اظتّد بٚفتٌَّىٔس (. 13لإحرؾٝ إفٔف افًُْٜٔ افٌربٜٔ ًمْذ ؾ ) تًٍِف افىَّقائػ ادًحدي

ًشؾ مٚ ٍٕهف: 16:  3)مٝ ش اظتّد صًد فِقؿٝ مـ احٚء ؾ شٍر أظامـ افرُّ ٌُّس لاخليٍص احلٌق(, »(. لًيًجِّ ؾْزـ ـالمهٚ )= ؾِ

دهؿ. لٍحٚ صًد مـ احٚء ... إفخ َّّ د افَٚدمغ إفٔف ذم َّنر اّردق(. 39, 38:  8)أع ش ؾً َّّ ؾِق ـٕٚٝ ادًّقديٜ , إقَّ يقحْٚ ادًّداق ظ

ر ٜ حٚجٜ إػ لجقدك بجقار افَّْٓ َّّ ش مٚ ـٕٚٝ ث ًٌقر افٌحر اّحر ... بٚفرَّ ًٍِؽ, ًظ مزيٜ فًِّّقديٜ: ـٚفىُّقؾٚق, اف . مـ افتَّنٌٔٓٚت افرَّ

ًشؾ ظـ ادًّقديٜ:  ؾ ادٔالد افثٚين(, »5-3:  6)رل ش ًدؾٍْٚ مًف بٚدًّقديٜ»إفخ. لمـ أؿقاـ افرُّ ًَ (, ؾٓق ًؽًؾ لفٔس 5: 3)يت ش لًؽ

ٚه شُٛ أل رٍش.  ش حديث ُٛ لافرَّ ًَّ ( ًجرق) بدفٔؾ لجقد أحقاض, لهق مل حيدث ؿديامه , بدأت افًُْٜٔ افٌربٜٔ افتًَّّٔد بٚف

ش ذم ًطًرلؽ (. 1972, لؿد صٚهدهٚ افُٚتٛ ًٍٕف ًهْٚؿ )فًِّّقديٚت ذم ـْٚئس رلمٚ افَديّٜ لمع ذفؽ ـٕٚٝ افًُْٜٔ تًّح بٚفرَّ

ٜ بٚدريض لادًًَديـ اشتثْٚئٜٔ  [.افذيـ ُ ًيُّـ ظامدهؿ بٚفتٌَّىٔس, خٚصَّ

 بٚشؿ يًقع أف بٚشؿ افثًٍٚفقث ؟ 

ًٌٜ,  123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا بٚشؿ مـ يتٍؿ : 112شؼ]. 27صؼ -اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

ًٌامد ؟ لمٚ مًْل س( أل افىٍِّؾ) يتٍؿ تًّٔد ادٗمـ اجلديد؟ ش ادًٔحاُظتامد بٚشؿ » اف ب ًٍٕف )مٝ بٚشؿ افٍثًٚفقث ادًَدَّ , ـىِٛ افرَّ

ٓٔد: 19:  28 يس ـزيٕٚقس بىريرؿ ؿرضٚجْٜ افنَّ ًشؾ, لـام ؿٚـ افَدِّ ب ذاتف ألص بٖق ًٕتّد بٚشؿ »(, لـام جٚء بَقإغ افرُّ إقَّ افرَّ

ٚ بٚشؿ ادًٔح)أثْٚشٔقس(, ش أقَّ افُامـ ذم افٍثًٚفقث»(, ـام 73)رشٚفٜ ش افٍثًٚفقث اّؿدس بجِّتف  أل, أٍمٚ إذا لرد ظـ ادًّقديٜ بَّٖنَّ

د بٚشؿ افٍثًٚفقث اّؿدس(, 16:  8, 32:  2)أع ش ذم ادًٔح يًقع» َّّ د ؿد تً َّّ بؾ أق ًٕتّد بٚدًّقديٜ , ؾال ًيَهد مْٓٚ ٍٕل أقَّ ادًً

ًٓٚ لرشّٓٚ ربْٚ يًقع ادً  ِِّصافتل أشَّ يس إؾِقجٔقس )خ إقَّ اُظتامد بًٔقع ادًٔح هق اُظتامد حًٛ (: »eulogius, ـام ؿٚـ افَدِّ

حٔح, لصٍٜٔ يًقع ًدس, لتًِّٔف افهَّ ًَ لح اف يس بٚشِٔٔقس ش. أظْل بٚشؿ اِب لاُبـ لافرُّ لهق ٍٕس ادًْل افذن ذـرك افَدِّ

ًدس ؾهؾ  ًَ لح اف  [(.15)بٚفرُّ
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 ّٔد ؟  مـ فف حٍؼ افتًَّ

ًٌٜ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا مـ فف حؼ : 114شؼ]. 28صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

ًٌامد مغ فٌنٍ اف ًشؾ؟  تًّٔد ادًتَدِّ ب هذا احلٍؼ فِرُّ ًشؾ إػ ًخٍِٚئٓؿ (, 16:  16(, )مر 19:  28)مٝ  أظِـ افرَّ لإتَؾ مـ افرُّ

ًٛ ادًٔحل. افًَٚلشٜ اممًٜ, أظىك هذا احلٍؼ فُِْٜٓ, لٍحٚ زادت افُْٚئس لـًثر افنَّ (, ـام جٚء ذم Deacons) لأق ًيًٚلَّنؿ افنَّ

ٓٔد )ٕحق  يس أؽْٚضٔقس اّنىٚـل افنَّ ًشقفٜٔ. لهق مٚ ذـرك افَدِّ ف( ذم رشٚفٜ فف إػ صًٛ أزمر. لؿٚـ افًاٍلمٜ 113افَقإغ افرَّ

ًُّ »ترتِٕٔٚقس:  اممًٜ, ِىٜ ذم تُقيـ ادًّقديٜ مًْقضٜ بّٚشَػإقَّ اف يس أبٍٕٔٚٔقس أشَػ ش. ثٍؿ بٚخلًًهقص مع افنَّ لؿٚـ افَدِّ

ر»ف(: 5ًؿزص ) ا مـ اّها اممًٜ ٌهًّ ؿ افنَّ ِّّ َّٕف حًٛ افِّْيٚف افُْز ُ ًيت ًٌٜ(.  إ ًَّ ؿ خيدمقق)اف ذم خدمٜ ( ًمنٚرـقق) لفَُّْٓ

دلا» أنَّف ؿٚـ: (. ؽر89)وٍد اهلرضَٚت, ش اّهار ِّّ ٚه أق ًيً لرة ًيًّح فًِِامٕٔغ أجو َّٕف حْٔام تدظق افيَّ (. 89)وٍد اهلرضَٚت, ش إ

ديدة بٚفٍذهٚب بف, مثؾ إذاؽ افىٍِّؾ ظع ادقت لفُـ ُ ًيًّح . بتًّٔدك بٚفًُْٜٔ - مع اّهؾ - لُ تًّح حٚفتف ادرؤٜ افنَّ

ٚء بٚفتًَّّٔد يس أبٍٕٔٚٔقس: اّهارلُ إمتٚف بٚؿل ) فًِِّْ ٚء»( ـام ؿٚـ افَدِّ ٚه بف فًِِّْ ٌَّؾ ربْٚ يًقع ادًٔح , فق ـٚق افتًَّّٔد مًّقح حٚ تَ

ٍِٜٔ افَداشٜ, ادًّقديٜ مـ يقحْٚ ادًّداق ًُ يًٜ مريؿ اف  [ش.بؾ مـ أٍمف افَدِّ

 د ؟ َّّ  مٚ هل لاجٌٚت ادًً

ر افُ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ٚه ظـ أها ب ًٌٜشٗاُه لجقا ًَّ ٌَّٜ ًْٜٔ اف مٚ هل : 115شؼ]. 29صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

ًٌامد ف فِ ٌٚر( ؟  لاجٌٚت ادًتَدِّ ٌُ ِِّص فف)مـ اف ب يًقع ـٍٚدن لخًم )ب( اُظساؽ هبذا (. 31:  16(, )أع 16:  16)مر  )أ( اإليامق بٚفرَّ

ٚه  ٚبَٜ)ج( افتَّقبٜ لافَّْدف ظع . اإليامق اظساؾٚ ظًِّْٔٚ لسحي ًٍ ـ. أٍمٚ بٚفًٌِّْٜ 19:  3, 38:  2)أع  اخلىٚيٚ اف ًِّ (.لهذا بٚفًٌِّْٜ فٌُٚر اف

قمقق بتًِّٔٓؿ مٌٚدئ اإليامق ادًٔحل.  ًَ ٔي ؿ شي لق أَّنَّ هيؿ )أل اإلصٌغ( افذيـ ًيَرُّ دلا ظذ إيامق لافدي َّّ ًًٔ ٌٚر ؾ )د( بام أقَّ فألضٍٚـ افهِّ

د(, 8:  3يق  1) ابـ اهلل جٚء فَْٔض أظامـ إبِٔس ٌّ ٔىٚق( افٌُر) فذا جيٛ ظع ادًًتي د بٖق يسؿ أق جيحد افنَّ َّٓ , ليرؾض أظامفف, ليتً

ـ إػ ؽرهٚ, لإق ـٚق يًّؾ بحرؾٜ ؽر ًمْٚشٌٜ فف ـّٗمـأبٚضٔؾ افًٚمل لأظامـ إبِٔس ) د هذا اُظساؽ (. يتحقَّ َّّ ليٌٌْل أق يتِقا ادًً

ٚه  د, ظِْ ٌّ ٚه , إلصٌغأل ا, أل أف افىٍِّؾ ادًًتي ٍَّؾ برظٚيتف رلحٔ  [.افذن شٔتُ

 ًَٜقس ادًّقدي  :ًض

ًٌٜ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا ـٕٚٝ افًُْٜٔ اّلػ ]. 33صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

ًٌامد ٚه بًد ظامدهؿ, ًتتِّذ ادًٌَِغ ظع اف ظٚدةه ذم أحد افتَّْٚصر, حتل ينسـقا ذم أشٌقع اُِف. , لـٚق ذفؽ يتٍؿ لًتراؿٌٓؿ رلحٔ

ِقق ذم افًُْٜٔ افٌَىٜٔ بًجٍؾ (, catechumensش )اديقظقطغ»ليدخِقق افًُْٜٔ فِتَّْٚلـ. لؿد أشّتٓؿ افًُْٜٔ  لـٕٚقا يًجَّ

ًٌامد حغ فِ َٚلن (, syndicates) ادًرصَّ )ؿٚفٝ  أمٚف اّشَػ, طٓر ؿِٛ جٓٚراه  ليتِقٕف ظـ, ف325ثٍؿ حيٍيقق ؿقإغ اإليامق افِّْٔ

دلق فِٜٔ ظٔد افَٔٚمٜ(.  َّّ ؿ ـٕٚقا ًيً ِقق ذم شجٍؾ بًض ادهٚدر إَّنَّ جقا ذم افتًَِّٔؿ enlightenش )ادًًتْريـ» ثٍؿ ًيًجَّ (, لأق يتدرَّ

لحل.  ٔىٚقلافٍّْق افرُّ ح (, renunciation of devil) لخالـ ًُمٚرشٜ ضَس ادًّقديٜ فِّقظقطغ يتٍؿ جحد افنَّ إذ يتَّجف ادًرصَّ
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ًٌامد ٕحق افٌرب ؾ. لًيًِـ رؾوف إلبِٔس لأظامفف لظٌٚدتف(, رمز افيُِّّٜ) فِ ليتِق ؿٕٚقق (, رمز افُّْقر لاحلٔٚة) ثٍؿ يتَّجف ٕحق افؼَّ

يٝ, ثؿ خيِع مالبًف, اإليامق ثٍؿ ًيٌىِّس افٍَس . بٚدًٔح لًيًِـ إيامٕف(, font) ثٍؿ يْزـ جلًرق ادًّقديٜ(, exorcism) لًيدهـ بٚفزَّ

ًٌامد, راشف ذم احٚء ثالثٜ مٍرات ٚه فف صٌٜٔ اف دلق ظع إيامق لافدهيؿ. تٚفٔ َّّ دلق أمٚف افًُْٜٔ , لـٚق اّضٍٚـ ًيً َّٓ أل اّصٚبغ افذيـ يتً

ـٍ افثٕٜٚٔ ظؼ ّب اظساؽ حُٔؿ, يتقػ ؿٔٚدهتؿ بتًِّٔف مٌٚدئ اإليامق ِِّّقٕف ذم ٌش ًّٔٚ بًد ذفؽ., حتك ًيً  [رلح

ًٌٜ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا ًؿٍداس » ثٍؿ ًيهعِّ ]. 43, 42صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

ِٔٛش درلقا» ثٍؿ يًُٛ مـ دهـ ادًحٜ, مـ افُتٚب اخلٍٚص بذفؽش ادًّقديٜ , ليرصؿ احٚء بٚشؿ افٍثًٚفقث, ثالث َٕٚط بّثٚـ افهَّ

د ٌّ يس بٚشِٔٔقس )ؿٕٚقق فتَديس احٚء لتُريس ادًّقديٜ لتَديس جًد ادًًتي يس بىرس ذم رشٚفتف, لافَدِّ , ـام أمر بذفؽ افَدِّ

ع: 325(, لأجَّدك آبٚء ادجّع ادًُقين اّلـ ذم َٕٜٔ 135 ٍَّ ٍْٚ ٕ»ف. ليَقـ اّشَػ اّنٌٚ شٚليرس ابـ ادًَ ـً رصؿ بًض أظوٚء إذا 

س د, فتْتٍع بًض اّظوٚء افٍيٚهرة, اجلًد بٚدرلق ادًَدَّ َّّ شف , ؾال مٕٚع فًُٛ ًجزء مْف ظذ احٚء ًٍٕف افذن يٌىس ؾٔف ادًً فًَٔدِّ

ٍِف َِّحـ, ش. لتْتٍع شٚئر اّظوٚء, ـ , مع تٔؼ افٍٚشدإصٚرةه إػ خًِف اإلًٕٚق افً, ليْزع ثٔٚب افىٍِّؾثٍؿ يتِق افُٚهـ بًض ادزامر بٚف

:  4)أؽ  لأنَّف شٌِٔس ثقب اإلًٕٚق اجلديد ادخِقؾ بحًٛ اهلل ذم افٌزٍ لؿداشٜ احلٍؼ , [1](22:  4أظامفف لـٍؾ ؽرلرك لوالفف )أؽ 

ًٌٕزظيٝ ظْف ثٔٚبف, [2](24 ٚ ًتنر فثٔٚب اخلىٜٔ  [3](28:  27)مٝ  لإصٚرة إػ أقَّ افٍٚدن ظْد مقتف  ك ادالبس ٕحق افٌرب, َّّنَّ ََّ لتِ

امشٜ ظِّٜٔ تٌىٔس ادىِقب ظامدهٚ ذم ًجرق ادًّقديٜ بًد ًخًرلج , لذم حٚفٜ تًّٔد شِّٔدة أل إًٜٓؾًتَِك ٕحق افيُِّّٜ.  حتي افنَّ

 [.ادقجديـ

 هؾ ًيُّـ إظٚدة ادًّقديٜ ؟ 

ٚه  123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ب ًٌٜشٗاُه لجقا ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٌَّٜ ظـ أها هؾ : 123شؼ]. 36, 35صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

لفُـ ًتًٚد , )ُ ًيُّـ إظٚدة ادًّقديٜ افَٕٚقٕٜٔ افتل يَقف هبٚ ـٚهـ ذظل؟  ًيُّـ إظٚدة ادًّقديٜ افَٕٚقٕٜٔ بًد ترؿ اإليامق لافًقدة

لادًرتٍد افًٚئد ًيامرس فف ضَس افتَّقبٜ لُ ًتًٚد (, ّنَّف ُ ًيًسؽ هبٚ ذم افًُْٜٔ ادكيٜ, لافىَّقائػ افٌر تَِٔديٜ, مًّقديٜ اهلراضَٜ

ظٜٔ ٚ مثٚـ مقت ادًٔح لدؾْف لؿٔٚمتف. لظدف إظٚدة ادًّقديٜ افَٕٚقٕٜٔ يرجع إػ مٚ يع: )أ( مًّقديتف افؼَّ ة . َّّنَّ لادًٔح مٚت مرَّ

ٚ لُدة رلحٜٔ)ب( (. 12:  2(, )ـق 4:  6)رل  لاحدة ؾَط ة لاحدة. َّّنَّ ٌّد(. )ج( 5:  3)يق  لاإلًٕٚق ًيقفد مرَّ ٚ تىٌع ذم ادًًتي  َّّنَّ

( يٌَل لُ ًيًتٖصؾ ضقاـ ظّركش, ٌختامه ُ ًيّحل» ٜ )صُؾ ًمًغَّ فديـ يٖخذ ادرء ًصقرة لهٔئٜ خٚصَّ , إذ أنَّف بٚدٔالد اجلًدن مـ افقا

ًشؾ, ؿ ظِٔٓٚ مدن حٔٚتف, ـذفؽ ذم مٔالدك ا لحل يٖخذ رشامه ُ يزلـ )ألمر افرُّ زظؿ افًٌض أقَّ ذم تُرار (. )د( 16, ؾهؾ 3فرُّ

ًٌامد تىٓراه فِخىٚيٚ د ظِٔف بَقـ افرشقـ بقفس, اف امليٜ, : »لهق مٚ يتٍؿ افرَّ ًَّ دلا(, لذاؿقا ادقهٌٜ اف َّّ ك )تً ّقَّ افذيـ اشتْرلا مرَّ

                                                 

 
ًرلٌر. 22/  4أؾًس  1 ًٌ ٌت اَف ا قي ٓي ٌٛ صي ًي ٌٚشدي بٌحي ٍي تٌٔؼي اَف ًي ٚقي اَف ًي َٕ ٚبٌٌؼ اإٌل ًَّ ٌؽ اف ُّ ٌٜ افتَّكي ٓي ـَ ٌج قا ٌم ًً ِي َ َق َّتي  أي

. 24/  4أؾًس  2  احَليؼِّ
ٌٜ
اشي ؿيدي  ذٌم اَفٌزِّ لي

ٌ
ٌٛ اهلل ًي ًِقؾي بٌحي ٚقي اجَليٌديدي اَديَخ ًي َٕ قا اإٌل ًً ٌي َِ تي  لي

ٚه. 28/  27متَّك  3 اءه ٌؿَرٌمٌزيَّ قًك ٌردي ًً ٌي َخ أي َلًك لي رَّ ًي  ؾي
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ًدس ...  ًَ لح اف ص مٔخٚئٔؾ مْٔٚ( أن إظٚدة تًّٔدهؿ) ُ ًيُّـ دمديدهؿ, ىقا لشَلصٚرلا ًذـٚء افرُّ ُّّ ًَ إذ ًهؿ , حًٛ تًٍر اف

ـام أنَّف ؽر ًُمُـ أق , ؿد ًدؾٍْٚ مًف فًِّّقديٜ فِّقت»(. )ـه( لؿٚـ ذهٌٍل افٍؿ: 4:  6)ظٛ  شييَهٌٌِقق ّنًٍٓؿ ابـ اهلل ثٕٜٚٔ لينٓرلٕف

ة ثٕٜٚٔ ٌَّؾ مًّقديٜ ثٕٜٚٔهُذا ُ يَدر مـ ا, ًيهِٛ ادًٔح مرَّ ة لاحدة أق يتَ ظع رشٚفٜ افًزإٔغ(. )ل(  3:  11)مَٚفٜ ش ظتّد مرَّ

يٚين:  يؿ افنُّ يس مٚر أؾرا ة لاحدة»لؿٚـ افَدِّ رلا بّٔٚك ادًّقديٜ خىٚيٚ افىًٌَّٜٔ افٌؼيٜ مرَّ ِّٓ ب ألص تالمٔذك بٖق ًيى )ـتٚب ش إقَّ افرَّ

ص ص9:  4اإليامق  ُّّ ًَ َّٕف (. هذا ليذـر اف د أف ُِٔٛ شقريٚـ إ َّّ , جيٛ أق يتٍؿ إظٚدة افتًَّّٔد ذم حٚفٜ ظدف مًرؾٜ إق ـٚق اإلًٕٚق ؿد تً

د فدم افىَّقائػ ادًحدثٜ َّّ ًٌامد فٔس فف ـْٓقت رشقيل )ذظل(. أل أنَّف ؿد تً  [ظذ أشٚس أقَّ افذن مٚرس فف اف

ر افًُْٜٔ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ٚه ظـ أها ب ًٌٜ شٗاُه لجقا ًَّ ٌَّٜ اف تُرار  قَّ أافًٌض  ؿي ظي زي ]. 51صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

 ًٌ دلا(افذيـ اشتْرلا مرَّ  بٖقَّ » :د ظِٔف بَقـ افرشقـ بقفسافرَّ  لهق مٚ يتؿٍ , فِخىٚيٚ امد تىٓرو اف ٍّ ًَّ  ٜلذاؿقا ادقهٌ ,ة )تً امليٜ, اف

ًَ ـٚء افرُّ لصٚرلا ًذ  , دً لح اف ًَ أن إظٚدة تًّٔدهؿ) دمديدهؿُّـ ُ يً س ... لشَىقا ؿ إذ هً  ,ٚ(ص مٔخٚئٔؾ مُّّْٔ , حًٛ تًٍر اف

 [(.4:  6ظٛ ) شبـ اهلل ثٕٜٚٔ لينٓرلٕفايهٌِقق ّنًٍٓؿ 

 :مًّقديٜ اجلْغ ذم بىـ أٍمف 

ًٌٜ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا هؾ : 122شؼ]. 38, 37صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

إق أمُـ بآخٜ أل جٓٚز ) ًهْٚؿ بدظٜ ـٚثقفُٜٔٔ ًتقجٛ تًّٔد اجلْغ ب٘يهٚـ مٚء إفٔف؟  جيقز تًّٔد اجلْغ لهق مل يزـ بًد ذم بىـ أٍمف

ٌِّل ف احٚء ذم رحؿ أٍمف(, ض ًٍ س أل اف. بحٔٞ يّ ًشقيلٍ لهق أمر مل يذـرك افُتٚب ادًَدَّ . لترؾوف افًُْٜٔ افٌَىٜٔ اّرثقذـًٜٔ, تََِّٔد افرَّ

ة افقثْٜٔ احلٌذ تًتْر بٚدًّقديٜ )متل آمْٝ( لمتل أرادت, » ٚ ُ ًتنٚرؿ افىٍِّؾؾٚدرأ مـ  6)ؿٕٚقق ش ذم هذا اّمر( = اجلْغ) لفَُّْٓ

 [ف(.375ؿقإغ جمّع ؿٔكيٜ اجلديدة شْٜ 

 :ٜٔادًّقديٜ لاخلى 

ًٌٜ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا أخًْٚ ٕٗمـ : 133شؼ]. 47صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

ؽؿ مـ ـٍؾ هذا افتَّجديد, أقَّ اإلًٕٚق يْٚـ دمديداه بًد ادًّقديٜ ذ ؟ يَقـ ؿداشٜ افٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ رداه ظ ؾِامذا خًيىئ بًدهٚ, ظع افرَّ

ٗاـ:  ًُّ ٚه »اف ٚه مًهقم ًدس ظع دالد لصّنقق, ُ يقجد إًٕٕٚ ًَ لح اف ًدس خىٖمهٚ, لؿد حٍؾ افرُّ ًَ لح اف , 13:  16صؿ 1) لمل يّْع افرُّ

مع افًِؿ بٖقَّ ضًٌٔتف متٔؾ , ؾٚفتَّجديد ذم ادًّقديٜ ُ يًْل أقَّ اإلًٕٚق ُ خًيىئ بًدهٚ(. 19:  16, 16:  14, ؿض 13:  24صؿ 2

ٜه يُقق ذم اّبديٜ. لاخلىٖ ظٚرض ,فٌِزٍ  َِِّّٔ ـً يؼ خًيىئ شٌع مٍرات ليَقف», أٍمٚ ًهْٚ: أٍمٚ ظدف اخلىٖ  دِّ لمع ذفؽ (, 16:  24)أف ش ؾٚفهِّ

ٚه ّقَّ افٌزٍ هق ؿٚظدتف اّشٚشٜٔ يَ قط أمرو ظٚرضو , ًٕتزك صدِّ ًَ ًُّ ر مْف بٚفتَّقبٜ, بْٔام اف َّٓ  [ش.يَع ؾٔف ليتى
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o ادرلق: 

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ ادرلق هق ]. 79صؼ -, اجلزء اّلـ, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف

ًدس ًَ لح اف يس بقفس افرشقـ: تثٌٔٝ افرُّ ح ذفؽ ذم ؿقـ افَدِّ وَّ فًٔتّد ـؾ لاحد مُْؿ ظذ اشؿ يًقع ادًٔح فٌٍراق », لتيقي

ًدساخلىٚيٚ, ؾتٌَِقا  ًَ لح اف ىٌَّٜٔ افرُّ  [(.ادرلق ه افتَّثٌٔٝ بًد ادًّقديٜ) شظي

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ مْح مًحٜ ] .153صؼ -ٌٚؽٜ , مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بّفثٚين, اجلزء اأرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف

د بٚدرلق ظذ أثر ًخًرلجف مـ ادًّقديٜفَد ـٕٚٝ افًٚدة اًدتًٌَّٜ ذم افًُْٜٔ ًمْذ اصديـ ؾَط: ادرلق فِرٍ  َّّ ح ادًً ًي َّ ًشؾ أق ًي , أجٚف افرُّ

رت مْح هذك ادًحٜ فٍِراصديـ ؾَط ,, ؽر أقَّ افًُْٜٔ افٌربٜٔ خٚفٍٝ هذك افًٚدةشقاء ـٚق راصداه أف ضٍاله  ه مـ لؿرَّ , مع أنَّف طٚهرا

فف ٍه ادًّقديٜأقَّ مًحٜ ادرلق ـٕٚ ,ٚريخ افُْزس لافتٍ َدَّ افُتٚب ادً  د ظذ أثر ٕقا َّّ ً ًّ لحًٌْٚ مٚ ؾًِف بقفس افرشقـ  ,ٝ مًتْح فِ

َّّ ٘ؾ ,مع مٗمْل أؾًس (, لهُذا أخذت افًُْٜٔ بنٓٚدة اِبٚء 16-1/  19 لوع افٔد ظِٔٓؿ ذم احلٚـ )أع ,دهؿَّٕف بًد أق ظ

 [ـ.لي اًّ 

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ َّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف يس ؿٚـ افَدِّ ].153صؼ -ٌٚؽٜ , مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بّفثٚينا , اجلزءأرثقذـً

شٜ»س اّلرصِّٔل: ـرفُّ  ؾٓذك هل افرلح  ,ًأظىٌْٔٚ ادًحٜ افتل ًمًح هبٚ ادًٔح فف ادجد ,بًد خرلجْٚ مـ ًجَرق ادًّقديٜ اًدَدَّ

س ,ًجرق ادًّقديٜبًد خرلجْٚ مـ »: يس تريديٕٚقس ذم اجلٔؾ افثٚين. لؿٚـ افَدِّ شافَدس حْٚ بزيٝ ًمَدَّ ًٌ  [.شًم

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ َّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف ؾُٔػ ] .154, 153صؼ -ٌٚؽٜ , مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بّفثٚين, اجلزء اأرثقذـً

ـٍ ٗخَّ تً  ـصد, افرُّ  ر مًحٜ ادرلق فًٌد ش ًِّ ًَ أقَّ افرُّ  لُ صٍؽ  ,لمٚ افذن يوّـ فْٚ إبَٚء حٔٚة افىٍِّؾ حتك هذك اف س ظْدمٚ دً لح اف

َّٕام هق تٖجٔؾ دقاهٛ لثامر  ,شَٜدَّ ؾٍل تٖجٔؾ هذك ادًحٜ ادً  ,ّق ذم احلُّٜ افتل هل مـ ؾقؾًٚظدك ظذ افٍْ يًُـ ذم اإلًٕٚق يً  إ

ًدس ذم اإلًٕٚق ًَ لح اف أنتؿ هُٔؾ اهلل لرلح اهلل »افذن ؿٚـ ظْٓؿ افقحل اإلهلل:  ,لهذا ًجَرف ظئؿ ذم حٍؼ أبْٚء اهلل لافًُْٜٔ ,افرُّ

 [.شيًُـ ؾُٔؿ

ـِّٜ يقٕٕٜٚٔ تًْل  شمرلق»ـِّٜ ]. 93, 92صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل: 

«ِّٛٔ لح . شض س بف ْٕٚـ ختؿ مقهٌٜ افرُّ ًدس فِتَّثٌٔٝ ذم احلٔٚة ادًٔحٜٔلٌهٍ ادرلق هق ٌهٍ ًمَدَّ ًَ , لـٚق افنِّ يتٍؿ ذم افًُْٜٔ اّلػ اف

سبقوع اّجدن,  د بزيٝ ادرلق ادًَدَّ َّّ ٚه, ثؿ صٚر يتؿ بًّح ادًً ة فٍّْٔق رلحٔ ٚه يِزمف ًؿقَّ ة يّْحٓٚ ٌهٍ . ادقفقد رلحٔ قَّ ًَ لهذك اف

ر, ادرلق َّٓ امد ٕتى
ًٌ م ب, ؾْحـ بٚف ًدسلبٚدرلق ٕتَقَّ ًَ لح اف ًدس افذن , بٚدًّقديٜ ْٕٚـ افقُدة افثٕٜٚٔ, ٚفرُّ ًَ لح اف لبٚدرلق ْٕٚـ افرُّ

لحل ٍق افرُّ . لهلذا افنِّ أشامء ظديدة مْٓٚ ٌهٍ افتَّثٌٔٝ, لبٚدرلق ًًٕك ذم ضريؼ اّبديٜ, بٚدًّقديٜ ْٕجق مـ ادقت, ًيًٚظدٕٚ ظذ افُّّْ

لح. ٌهٍ ادًحٜ, ٌهٍ مًحٜ ادرلق, ٌهٍ  لح, ٌهٍ ختؿ افرُّ ًدس, ٌهٍ افرُّ ًَ لح اف يٝ  مًحٜ اخلالص, ٌهٍ مقهٌٜ افرُّ ة افنِّ هل افزَّ مٚدَّ

س ة مْف.ادًَدَّ ز لافتَّخهٔص هلل لأخذ ًؿقَّ يٝ ذم افًٓد افَديؿ ـٚق ًيًّح بف ادِقؿ لافُْٜٓ لاّنٌٔٚء, ظالمٜ ظذ اإلؾرا  [, لافزَّ
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يَقـ ؿداشٜ افٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ ظـ ]. 95صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽـًْٔتل اّرافٍَس بٔنقن حِّل: 

ًدس )»مٍٚظٔؾ ٌهٍ ادرلق:  ًَ لح اف ًدس, لًتهٌح هُٔاله فِرُّ ًَ لح اف س تْٚـ افتََّديس لًشُْك افرُّ لهبذا (, 16:3ـق 1هبذا افٍدهـ ادًَدَّ

د لمٍٚصِف  َّّ س ـؾ أضراؽ ادًً س ًيَدَّ تف لمقاهٌف لإرصٚدكلؾتحٚت جًّفافٍدهـ ادًَدَّ قَّ ًَ لح يًّؾ ؾٔف ب )جمِٜ افُرازة,  ش, ليٌدأ افرُّ

 [ف(.1998, أؽًىس 21ظدد 

يذـر افتََِّٔد درلق: تٚريخ ظّؾ ا]. 96صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل: 

ًشؾ ـ مـ ظّؾ ادرلق ًهؿ اِبٚء افرُّ , ؾَد ـٕٚقا حًمتٍيغ بّٚضٔٚب افتل ـٕٚٝ ظذ جًد افًٔد ادًٔح ظْد تٍُْٔف, افُْز  أقَّ ألَّ

ب قة فقوًٓٚ ظذ جًد افرَّ لأذابقا اجلّٔع ذم  -لفَُّْف ـٚق ؿد ؿٚف  - لأوٚؾقا إفٔٓٚ اّضٔٚب افتل أحيهتٚ افًِّْ يتقق افََّْ , زيٝ افزَّ

َِِّّٜٔ ٌصٓٔقق ُِّقا ظِٔف ذم ًظ ديـ, لصي َّّ ً ًّ ًدس فِ ًَ لح اف ٚه دْح مقهٌٜ افرُّ ش ٚه ًمَدَّ لك ًدهْ يس مرؿس فإلشُْدريٜ. لصرَّ , لحَّٚ حي افَدِّ

بٚ أثْٚشٔقس افٌىريرؿ , لاشتّر اِبٚء افٌىٚرـٜ مـ بًدك ذم اشتخدامف حتك زمـ افٌٚأحي مًف ـّٜٔ مـ زيٝ ادرلق ُشتًامفف

ًشقفٜٔ اّخرم, ؾٖرشؾ أشٚؿٍٜ هذك افُْٚئس إػ افٌٚبٚ حٔٞ مل يٌؼي مْف إُ رء يًرافًؼيـ,  , لـٚق ؿد ٍٕذ مـ افُْٚئس افرَّ

ٚه ُمٚ ظْدك,  ًىق, ؾًزف افٌٚبٚ ظذ إظٚدة ًصْع ادرلقأثْٚشٔقس, يىٌِقق إفٔف أق ًيرشؾ بًو ًً ر افتل أمر اهلل لأظدَّ مٚ يِزف مـ اّضٔٚب لاف

شٜ هبٚ مقشك فٔهْع ٜ بٚإلشُْدريٜ لتؿٍ (, 33)خر مْٓٚ دهـ ادًحٜ ادًَدَّ للوع افٌٚبٚ أثْٚشٔقس , تَديس ادرلق بهِقات خٚصَّ

ًشؾ ذم ضٌخٜ ادرلق اجلديد ٜٔ مـ مرلق افرُّ َِّ شٜ ادًتٌ ء مْف إػاخلّرة ادًَدَّ ظف ظذ ـْٚئس افُرازة, ـام أرشؾ أجزا  بىٚرـٜ , ثؿ لزَّ

ًًٕخٜ مـ ضريَٜ ظِّف, ؾٌَِقهٚ بٍرح ظئؿ.  [افُراد ادًُقٕٜٔ اّخرم مع 

ق خِىٜ ادرلق مـ حقايل ]. 96صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل:   33تتُقَّ

ٚه مـ اّضٔٚب لآخر رء , مْٓٚ ادر لادًٜٔ لافًِٔخٜ لافًقد لافٌِٚق لافَرؾٜ لؿهٛ افذريرة لافًْز لافًٌِؿ ... لؽرهٚ, صٍْ

 [.ليٌدل أنَّف مـ ًهْٚ جٚء ادثؾ خٚمتتٓٚ مًؽ, ؾًٔىل رائحٜ مجِٜٔ فِخِىٜ, ًيقوع ذم اخلِىٜ هق ادًؽ برائحتف افًىريٜ

ضَس ٌهٍ ادرلق: بًد إمتٚف ٌهٍ ]. 98, 97صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ِؽـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجافٍَس بٔنقن حِّل: 

ر ًجرق ادًّقديٜ,  ة فذفؽ بجقا ٍِّػ اٍّف ضٍِٓٚ, لتوًف ظذ ادْودة ادًًدَّ س ادًّقديٜ, دًم ثٍؿ يٖخذ افُٚهـ ؿٚرلرة ادرلق ادًَدَّ

جٚجٜ صقمٚت ـِٚيت, لًيهعِّ ظِٔٓٚ صالة ؿهرة ثؿ يٍتح افزُّ . يوع افُٚهـ رصقمٚت افرأس 8( ادجّقظٜ اّلػ: 1): ليٌدأ ذم افرُّ

ًٓٚ بحذر إػ أشٍؾ حتك يٌتٍؾ إصًٌف بٚدرلق,  ُِّ هٜ ؿٚرلرة ادرلق لًيْ ًّْٔك ظذ ًؾقَّ , افٍؿٍ , ادْخٚريـ, ثٍؿ يرصؿ افٍْٚؾقخإهبٚف يدك اف

صقمٚت لهق يَقـ: ثٍؿ اّذق افًٔنمافًغ افًٔنم , اّذق افًّْٔك ثٍؿ افًغ افًّْٔك بٚشؿ اِب لاُبـ ». يًّؾ افُٚهـ هذك افرُّ

ًدس آمغ ًَ لح اف ًدس. مًحٜ ًّٕٜ افرُّ ًَ لح اف ؿ. يدهـ افُٚهـ افٍْٚؾقخ حٔٞ افًَؾ لافٍُر. شلافرُّ ٜ افنَّ . ليدهـ ادْخٚريـ حٔٞ حٚشَّ

ٜ افتَّذلؾ لافُالف ّعليدهـ اّذٕغ حٔ. ليدهـ افٍٍؿ حٔٞ حٚشَّ ًَّ ٜ اف ٜ افَّْير. ٞ حٚشَّ ( ادجّقظٜ 2). ليدهـ افًْٔغ حٔٞ حٚشَّ

ة أخرم بزيٝ ادرلق,  .رصقمٚت اجلزع 4افثٕٜٚٔ:  ِٛثٍؿ يٌٍؾ افُٚهـ إهبٚف يدك افًّْٔك مرَّ ة لافيَّٓر لافهُّ . يًّؾ ليرصؿ افَِٛ لافنُّ

صقمٚت لهق يَقـ:  ّقات آمغ»هذك افرُّ ًَّ ف , هـ افَِٛ افذن يرمز فًِٚضٍٜيد. شمًحٜ ظربقق مُِقت اف لهق افذن يوٍخ افدَّ
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ة حٔٞ اّحنٚء افٍداخِٜٔ. فِجًؿ ـِف دك ذم أحنٚئل». يَقـ ادرٕؿ: ليدهـ افنُّ ٚه ًمًتَٔامه جدِّ ٚه أخِؼ ذمَّ يٚ اهلل, لرلح ٚه َٕٔ  شؿٌِ

ِٛ . ليدهـ افيَّٓر حٔٞ افًّقد افٍَرن افذن يرمز فإلرادة(. 13:51)مز . أشٍؾ افيَّٓر حٔٞ ادْٚضٌؼ افتَّْٚشِٜٔ فتَديًٓٚليدهـ افهُّ

ِقن اّجّـ 6( ادجّقظٜ افثٚفثٜ: 3) ًً ليرصؿ مٍهؾ افُتػ اّجّـ . ثٍؿ يٖخذ افُٚهـ ادرلق ب٘صًٌف ـام شٌؼ, رصقمٚت افىَّرؽ اف

. يًّؾ هذك ٚف لمـ اخلِػثؿ مٍهؾ افٍرشغ اّجّـ مـ اّم, ثٍؿ مٍهؾ افُقع اّجّـ مـ اّمٚف لمـ اخلِػ, مـ ؾقؾ لمـ أشٍؾ

صقمٚت لهق يَقـ:  بًٜ: 4). شدهـ ذـٜ احلٔٚة اّبديٜ آمغ»افرُّ ِقن اّجن 6( ادجّقظٜ افرا ًً ثٍؿ يًٍؾ . رصقمٚت افىَّرؽ اف

ِقن اّجن ًً شٜ فًِّٔح إهلْٚ لخٚتؿ ُ يْحٍؾ آمغ»لهق يَقـ:  افُٚهـ ٍٕس افقء بٍّٚصؾ افىَّرؽ اف لدهـ . شمًحٜ ًمَدَّ

َِّّسافىَّ  ٜ اف ِقيغ ًينر إػ تَديس افًّؾ لـذفؽ حٚشَّ ًً ٍع اّجّـ 6( ادجّقظٜ اخلٚمًٜ: 5). رؾغ اف ًُّ . ثٍؿ رصقمٚت افىَّرؽ اف

ـٌٜ افًّْٔك مـ اّمٚف لاخلِػ, ليرصؿ احلًٍؼ اّجّـ مـ اّمٚف لاخلِػيٖخذ افُٚهـ ادرلق ب٘صًٌف,  ثٍؿ افًرؿقب اّجّـ مـ , ثٍؿ افرُّ

صقمٚت لهق يَقـ: خلِػاّمٚف لا ًدس آمغ». يًّؾ هذك افرُّ ًَ لح اف رصقمٚت افىَّرؽ  6( ادجّقظٜ افًٚدشٜ: 6). شـامـ ًّٕٜ افرُّ

ٍع اّجن ًُّ ٍع اّجن. اف ًُّ س بٚشؿ اِب لاُبـ »لهق يَقـ:  ثؿ يًٍؾ افُٚهـ ٍٕس افقء مع افىَّرؽ اف أدهْؽ يٚ ... بدهـ ًمَدَّ

ًدس آمغ ًَ لح اف تف. شلافرُّ ٍِٔغ ًينر إػ تَديس ضريؼ اإلًٕٚق لخىقا ًُّ صقمٚت افؼ . لدهـ افىَّرؾغ اف تنّؾ ـؾ مٍٚصؾ  36هذك افرُّ

ٔىٚق  [.لحقاس اجلًؿ فتحهْٓٚ وٍد افنَّ

 :ٜيقت ادًًتخدم  أنقاع افزُّ

ًٌٜ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا مٚ هل أنقاع : 132شؼ]. 38صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

ًٌامد لادرلق يقت ادًًتخدمٜ ذم ضٍَز اف ٚذج = افًٚدن؟  افزُّ ًٍ يٝ اف , لًينٌف زيٝ افَْديؾ )ذم أن ؽر ادًوٚؽ إفٔف زيٝ آخر, )أ( افزَّ

يقت اّخرمٌهٍ مًحٜ ادرى(,  ك هُذا فتُّّٔزك ظـ افزُّ َّّ دة, , افتل لًيً س داًمرشٚت حًمدَّ ـ بف افُٚهـ ادقظقطغ ظْد دهٌ ليي ًتُرَّ

ح أل افٌٓجٜ. ٌظامدهؿ ري ٍي د, لهق مـ بَٚيٚ ضٌخ زيٝ ادرلق, )ب( زيٝ افٌٚفٔاللق: ليًْل هبذا اُشؿ افٔقٕٚين زيٝ اف َّّ , لًيدهـ بف ادًً

ٔىٚق س ًيًتخدف فٌنٍ افتَّثٌٔٝلهق (, Myron = Oil) )ج( زيٝ ادرلق. ظْد ًُمٚرشٜ ضَس جحد افنَّ شٜ) زيٝ ًمَدَّ (, ادًحٜ ادًَدَّ

د بًد افتٌَّىٔس ذم ًجرق ادًّقديٜ َّّ  [.فتَديس احٚء, ثالث مٍرات لًيًُٛ بوع ؿىرات مْف ذم مٚء ادًّقديٜ, لًيدهـ بف ادًً

ًٌٜ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا مٚ هق تٚريخ : 133شؼ]. 49صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

س س؟  ظّؾ ادرلق ادًَدَّ ًشؾ اّضٓٚر بٖنًٍٓؿ زيٝ ادرلق ادًَدَّ ِِّص, صْع افرُّ , إذ أخذلا اّضٔٚب افتل ـٕٚٝ ظع جًد ادًخ

ٜٔ ـٌرة ٍّ ؾـ افٔٓقدن ُمٚ أحيك يقشػ افٍرامل لَٕٔقديّق لـٕٚٝ ـ ٚه  33حقايل , لأضٔٚب أخرنس لافًِّْقة, حًٛ ظٚدة افدَّ , صٍْ

ِِّص اإلهلٜٔ افٍىٚهرة ًشؾ ؿ لـٕٚٝ خمِقضٜ بدمٚء ادًخ ظقهٚ ظع افُْٚئس, )ألامر افرُّ شقهٚ للزَّ يتقق افََّْل, لؿدَّ , لخِىقهٚ بزيٝ افزَّ

ٚه ش ادرلق» دْح بقاشىٜ ٌهي (, 32, ؽ 6 ديـ حديث َّّ ً ًّ ًدس فِ ًَ لح اف  [.مٚر مرؿس افرشقـ ًجزءه مْٓٚ إػ مك لأحي, مقاهٛ افرُّ
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ًٌٜ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا ـر ]. 53صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح لمـ اجلدير بٚفذِّ

اممًٜ دس زيٝ ادرلق لق فًّؾ ٌهٍ ادًحٜلهؿ صٚئّقق , إُ اّشٚؿٍٜ لافُْٜٓ ؾَط, أنَّف ُ حيٍؾ فِْٚس أل فِنَّ , أل مًحٜ لًمًتًدُّ

 [ادِقؿ ادًٔحٔغ, أل ًيًتخدف ذم تدصغ افُْٚئس لألين اخلدمٜ لاّجَقٕٚت.

 :صؿ قس افرَّ ًَ  ًض

ًٌٜ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا ـٔػ : 134شؼ]. 51, 53صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

د بزيٝ ادرلقيتٍؿ مًح ا َّّ ح اّشَػ أل افُٚهـ؟  دًً ًي َّ د» يي َّّ س , بًد خرلجف مـ ًجرق ادًّقديٜش ادًً  رصامه  36بٚدرلق ادًَدَّ

(ِٛٔ ًدس: »لذم ـٍؾ رصؿ يَقـ(, ظع مثٚـ افهَّ ًَ لح اف , لفٍُؾ مْٓٚ لتنّؾ اجلٌٜٓ لاحلقاٍس لافيَّٓر لادٍٚصؾش, ختؿ مقهٌٜ افرُّ

 .َّْٜٔ ًصقمٚت افثامٕٜٔ اّلػ ذم افٍرأسذم صالة ًمً ًدس, »يَقـ افُٚهـ:  افرُّ ًَ لح اف ًدس, مًحٜ ًّٕٜ افرُّ ًَ لح اف بٚشؿ اِب لاُبـ لافرُّ

س رأشْٚ لمداخؾ لخمٚرج حقاٍشْٚش, آمغ ة لافيَّٓر. حٔٞ ًّٕٜ اهلل ًتَدِّ مًحٜ ظربقق مُِقت : »ليَقـ ذم ًرًصقمٚت افَِٛ لافنُّ

املات آمغ ًَّ راع افًّْٔك(. 21:  1ـق  2ش )اف دهـ ذـٜ احلٔٚة », يَقـ افُٚهـ: افُتػ لافُقع لافٍُػ , لذم ًرًصقمٚت مٍٚصؾ افذِّ

راع افًٔنمش. اّبديٜ ؽر احٚئتٜ, آمغ شٜ فًِّٔح إهلْٚ, لخٚتؿ ُ يْحؾ, آمغ»يَقـ:  لذم ًرًصقمٚت مٍٚصؾ افذِّ أن ش, مًحٜ ًمَدَّ

ٌِِّْٚ أظامـ اف ة ادًحٜ ُ تٌ قَّ ًَ س افذن ُ يْحٍؾ ًٔٚر, بؾ ٕثٌٝ ذم ادًٔح ظريًْٚ, ب لاج ادًَدَّ ٚؾ . لبخٚتؿ افزَّ ًٍ لذم ًرًصقمٚت مٍٚصؾ اف

ًدس, لدرع اإليامق لاحلؼ, آمغ»يَقـ:  افًّْٔك ًَ لح اف الح ٕحق اإليامق لاحلٍؼ, بُامـ ًّٕٜ ش, ـامـ ًّٕٜ افرُّ حتل ًًٕك بٖؿداف افهَّ

ًدس.  ًَ لح اف ٚؾ افًٔنملذم ًرًصقمٚت مٍافرُّ ًٍ ًدس, »يَقـ:  ٚصؾ اف ًَ لح اف س بٚشؿ اِب لاُبـ لافرُّ أدهْؽ )يٚ ًؾالق( بدهـ ًمَدَّ

ر ذم ضريؼ افًٔٚر = افؼ.ش, آمغ ًَّ ْْٚ مـ اف  [ـل حًيهِّ

ًٌٜ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا مـ فف : 136ؼش]. 53, 52صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

ًشؾ:  لهؾ ًيًٚد هذا افنِّ ؟  احلٍؼ ذم إمتٚف ٌهٍ ادًحٜ ٚ اّشَػ»؟ جٚء ذم ألامر افرُّ د) يٌٌْل أق تدهـ - أل افٍَس  - أهيُّ َّّ ألُه ( ادًً

د بامء( افٌٚفٔاللق) بزيٝ ِّّ ِّؿ بٚدرلق, ثٍؿ ًتً يس أمزلشٔقس أشَػ مٔالٕق: ش. لأخراه مت يـإقَّ »يذـر افَدِّ ي ش افُٚهـ يَقف ب٘متٚف افنِّ

ر, ؾهؾ  ًشؾ, فألشٚؿٍٜ لحدهؿ( ٌهٍ ادرلق) ليًسض افًٌض بٖقَّ حٍؼ ادًحٜ(. 7)ذم اّها :  8) بْٚءه ظذ مٚ جٚء ذم شٍر أظامـ افرُّ

ديـ  -(, بًخًهقص إرشٚـ بىرس ليقحْٚ 14-16 َّّ ٚمرة ادًً ًٍ لح ا -ّهؾ اف ًِقـ افرُّ ًدس ظِٔٓؿ. فقوع أجدهيؿ ظِٔٓؿ, حلً ًَ ف

امس ٌُّس افنَّ ٚمريغ هق ؾِٔ ًٍ د هُٗء اف َّّ س أقَّ افذن ظ هـ بٚدرلق, لفُـ يتَّوح فدارس افَّْص ادًَدَّ ِىٜ فِدَّ ًُّ , ّنَّف مل لمل تُـ فف اف

ك ذهٌل افٍؿ )مَٚفف  ٚ, لهق مٚ ؾنَّ ًًّ حتل لفق أنُر اإليامق , دًّقديٜمثؾ ا, ـام أنَّف ُ ًيًٚد هذا افنِّ , ظذ شٍر اّظامـ(, 3:  18يُـ ٌؿ

ٍِٓٚ, لفَُّْف ُ ًيٍٚرؿف إػ مٚ َُّنٚيٜ, حٔٞ أنَّف يْىٍئ ذم اخلٚضئ, لظٚد ّٜ ـ ف اخلٚضئ تقبٜ لٕدامٜ, لًيامرس لشٚئط افًِّْ . لظْدمٚ ًيَدِّ

ًدس مـ جديد ًَ لح اف  [, لهيٌف مـ ثامرك لمـ مقاهٌف افُثرة.ينتًؾ ؾٔف افرُّ
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o  َتٌ َش رٌ خي اّؾ ٍٔٚ: 

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ اّؾخرشتٔٚ ]. 79صؼ -, اجلزء اّلـ, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف

ة احلٔٚة لافثٌَّٚت ذم افًٔد ادًٔح  شجًدن مٖـؾ حٍؼ لدمل مؼب حٍؼ, مـ يٖـؾ جًدن ليؼب دمل يثٌٝ ذٌمَّ لأنٚ ؾٔف» متْح ًؿقَّ

ٚه فِخىٚيٚ(, 55/  6)يق  ٕ ٚه لًؽٍرا ِِّّْٚ أقَّ هذا افنِّ ًيًىل ظٍْٚ خالص ٍداس اإلهلل» لحٔٚةه أبديًّٜ دـ يتْٚلـ مْف, لافًُْٜٔ ًتً ًَ  [.شاف

هؾ دٍف ادًٔح افذن ٕتْٚلفف ذم ]. 126صؼؼ -, دار ٕقبٚر فِىٌٚظٜ مٚئٜ شٗاـ لجقاب ذم افًَٔدة ادًٔحٜٔ اّرثقذـًٜٔاّنٌٚ بٔنقن: 

ف اّخرم افتل ذم دٍف اإلًٕٚق افًٚدن ؟ اجلقاب: اّؾخرشتٔٚ حي ٕٚت افدَّ َّٜٔ ًمُقِّ
ٌَ ء لهّٔقجِقبغ لبالزمٚ لب رات دٍف حرا ـً تقن ظع 

ـ اخلّر افذن ذم افُٖس إػ دٍف افًٔد ادًٔح رات دٍف حراء لهّٔقجِقبغ لصٍٚئح , ذم اّؾخرشتٔٚ يتحقَّ ـً ق مـ  ف ُ يتُقَّ فُـ هذا افدَّ

ف, دمقيٜ لبالزمٚ ٚه , بؾ هق مخرو ُمزلجو بٚحٚء...  ّنَّف فق ـٚق ـذفؽ فنّّْٚ رائحٜ افدَّ ئري ًدس ها ًَ لح اف ـ بًٍؾ افرُّ ٚ , حتقَّ لأصٌح دمًّ

ٚه فًِٔد ادًٔح ًٚ حًمٔٔ ٚه حََٔٔ ة احلٔٚة اّبديٜ, إهلٔ , بؾ بَلؾٔف ًؿقَّ  . أٍمٚ مـ ٕٚحٜٔ ضًّف لتُقيْف لمقاصٍٚتف حتٝ ادجٓر, ؾٓق مل يتٌرَّ

 [حتٝ أظراض اخلّر لاحٚء.

مٚ هل ظَٔدتْٚ ذم ٌهٍ افتَّْٚلـ ]. 128صؼؼ -, دار ٕقبٚر فِىٌٚظٜ مٚئٜ شٗاـ لجقاب ذم افًَٔدة ادًٔحٜٔ اّرثقذـًٜٔاّنٌٚ بٔنقن: 

س أل ٌهٍ اّؾخرشتٔٚ, أن ٌهٍ اف ُر حًٛ إيامق ـًْٔتْٚ اّرثقذـًٜٔ ؟ اجلقاب: ظَٔدتْٚ ذم ٌهٍ افتَّْٚلـ ادًَدَّ حًٛ إيامق  -نُّ

ٚه حتٝ أظراض اخلًٌز لاخلّر -افًُْٜٔ اّرثقذـًٜٔ  ٚه حََٔٔ ٚه لدم ٚ ٕتْٚلـ جًداه حََٔٔ ٔف افًُْٜٔ افنِّ افًئؿ افذن هق أنَّْ ِّّ . لهذا ًتً

َِّّٓٚ ا(. 16:  3يت 1ش )ظئؿ ٌهٍ افتََّقن, اهلل طٓر ذم اجلًد»فِتَقن  فًٔد ادًٔح فتالمٔذك ؾٓذك هل ذبٔحٜ اخلالص احلََٜٔٔ افتل ش

ٔٓٚ آخرلق افًنٚء ذم فِٜٔ آُمف ؿٌؾ صٌِف ًمٌٚذة ِّّ بٚين, لًيً ٔٓٚ افًٌض اِخر افًنٚء افرَّ ِّّ ٔٓٚ افًٌض افًنٚء اّخر, لًيً ِّّ , ًيً

ن.  [افنِّ

ٍٜٔ اإلـِرئُٜ فألؿٌٚط اّرثقذـس اخلالص ذم ادٍٓقف اّرثقذـزافٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ:  ِِّ ًُ إقَّ ادًّقديٜ ؿد ]. 35, 34صؼ -, اف

َِّهتؽ مـ اخلىٔئٜ اّصِٜٔ ٚه هلل, لهذا هق اخلالص اّلـ افذن ِٕتف. خ تؽ ابْ ٚ فْقاـ , لادًّقديٜ ؿد صرَّ ًَّ لجًِتؽ ًمًتٌح

إق ؿِْٚ أنَّف فٔس فْٚ خىٔئٜ, ٕوٍؾ أنًٍْٚ لفٔس احلٍؼ » ٚفدفلحتتٚج أق مًتحك خىٔئتؽ ب, لفَُّْؽ ذم ـؾ يقف ًَّتىئ. اشتحَٚؿٚت افدف

ٚرة خلىٚيٚؿ. أنٝ إذاه ذم ـؾ يقف ًَّتىئ لحتتٚج إػ جًد ادًٔح ادذبقح ظْؽ(, 8: 1يق 1) شؾْٔٚ ٍٍ شٜ ـ بٔحٜ ادًَدَّ لمٚ . حتتٚج إػ افذَّ

شٜ ذم ٌهٍ اّ بٔحٜ ادًَدَّ , هذك افتل ًتًىك ظٍْٚ فذفؽ ُ ًيُّـ أق َّتِص مـ خىٚيٚؿ بدلَّنٚ. ؾخرشتٔٚ شقم امتداد فذبٔحٜ ادًٔحافذَّ

ب ـام ؿٚـ. ٚه فِخىٚيٚ. ـام أقَّ هبٚ ٕثٌٝ ذم افرَّ ٕ ٚه لؽٍرا  [خالص

ٍٜٔ اإلـِرئُٜ فألؿٌٚط اّرثقذـس افالهقت ادًَٚرق )اجلزء اّلـ(افٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ:  ِِّ ًُ ُ يٗمْقق بٌنٍ ]. 15, 14صؼ -, اف

, شتحٚفٜ اخلٌز لاخلّر إػ اجلًد لافدف اّؿدشغٚلُ يٗمْقق ب, لُ ذبٔحٜ إهلٜٔ, ذم افزلتًتٕٚتٜٔ ُ تقجد ًؿٍداشٚت: اّؾخرشتٔٚ

شٜ ر ادًَدَّ ب )إٕجٔؾ فقؿٚ لهُذا ُ يقجد تْٚلـ مـ هذك اّها هق احتٍٚـ ذم بًض ( 19: 22, لـؾ مٚ يًٍِقٕف فتٍْٔذ لصٜٔ افرَّ

ـرم, ؾٔف ـن اخلٌز, ادقاشؿ د افذِّ ٚه. دًجرَّ ا ـًْٔ َّٕف ُ يقجد مذبح ذم افُْٚئس , ليدظقق ذفؽ ؾريوٜ لفٔس ٌهًّ لهُذا ؾ٘
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. ًيًتثْك مـ ذفؽ اّنجُِٔٚق )اّشٍَٔغ(, ؾًْدهؿ مذابح لًؿٍداشٚت, ليٗمْقق بٚشتحٚفٜ اخلٌز ّنَّف ُ تقجد ذبٔحٜ, افزلتًتٕٚتٜٔ

 [لاخلّر إػ اجلًد لافدف.

س ؾٔف يتْٚلـ ]. 134صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل:  ُر هق ٌهٍ ًمَدَّ ٌهٍ افنُّ

ن, ادٗمـ جًد افًٔد ادًٔح لدمف اّؿدشغ حتٝ صٍُع اخلًٌز لاخلّر ٍ ٍبٚين, افًنٚء افنِّ ُر, افًنٚء افرَّ : ٌهٍ افنُّ افًنٚء . أشامء افنِّ

ـٜ, ٌهٍ  ٌ املن, ٌهٍ افؼَّ ًَّ ب, اخلًٌز اف شٜ, خٌز افرَّ يٜ, احٚئدة ادًَدَّ ٍ ب, مٚئدة ادًٔح, احٚئدة افنِّ ة  اإلهلل, مٚئدة افرَّ ر. مٚدَّ اّها

: اخلًٌز لاخلّر.  [افنِّ

تٗمـ افًُْٜٔ اّرثقذـًٜٔ أنَّف بًد ]. 136صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل: 

ًدس ظذ اخلًٌز لاخلّر لتَديًٓام ًَ لح اف ًِقـ افرُّ ا إػ جًد ادًٔح لدمف اّؿدشغ, ًح ـ اخلًٌز لاخلّر ٌهًّ , حتك أقَّ اخلٌز ؾَد حتقَّ

ه بًٔىغ,  ه لمخرا ب ذاتف لدلاخلّر افِذيـ ْٕيرمهٚ ظذ احٚئدة فًٔٚ خٌزا  [.مف اّؿدشٚق حتٝ صٍُع اخلًٌز لاخلّربٍؾ مًهٚ جًد افرَّ

َِّؿ افًٔد ادًٔح جًدك لدمف ]. 138صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل:  فَد ش

ٚه اّؿدشغ فتالمٔذك حتٝ صٍُع اخلًٌز لظهر افُرمٜ. اخلًٌز:  ٚه هلذا افٌرضفَد أمرت افًُْٜٔ أق يُقق اخلًٌز مهْقظ ٔه , لذفؽ ٌخهِّ

 . ه دُٕٜٚ افنِّ ٚه لتَديرا لاحسام ٚه مـ دؿٔؼ افَّح افََّْ . مهْقظ ٚه بٌر مِح, لذفؽ فًيّٜ افنِّ , لذفؽ ّقَّ ادِح ًيقوع ذم مهْقظ

ـ إػ جًد ادًٔح فٔس ذم حٚجٜ هلذا أل  ّقَّ جًد فذاؿ, افىًَّٚف حلٍيف مـ افًٍٚد لجلًِف مٌَقـ ادذاؾ, لاخلٌز افذن شٔتحقَّ

ه لفٔس ؾىراه.لـذفؽ ّقَّ ادًٔح حَِف حاللة لـِف ًمنتٓٔٚت, ادًٔح مل يري ؾًٚداه  ه خًمتّرا ٚه خٌزا  [. مهْقظ

ربٕٜٚ: ]. 139صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل:  ًَ ـِّٜ ًؿربٕٜٚ مًْٚهٚ تيًَدمٜ أل اف

ٍٛ , ظىٜٔ ٚه , لذبٔحٜ اّؾخرشتٔٚ ذم جقهرهٚ هل ظّؾ ًح ف افًٔد ادًٔح جًدك ًؿربٕٚ ربٕٜٚ ظٌٚرة ظـ . ظَّْٚ هلل أبٔف( تيًَدمٜ) حٔٞ ؿدَّ ًَ لاف

ّس رص افنَّ ًَ مٝ ظـ افًٚمل , لهل ًتنر هبذا إػ ادًٔح صّس افٌز , ًخٌزة ًمًتديرة ـ رص ادًًتدير ًينر إػ ذبٔحٜ ادًٔح افتل ًؿدِّ ًَ لاف

ٌُِّٜ افٌَىٜٔ:ٍِفـ  DE AGIOS O QEOS AGIOS ISCUROS . مُتقب ظذ حٚؾَّتٓٚ اخلٚرجٜٔ بٚف

AGIOS AQANATOS ]لس اهلل, أن: ]دن هٚجٔقس هق ثٔٗلس, هٚجٔقس إشخقرلس, هٚجٔقس أثٕٚٚتقس , ًؿدُّ

لس افَقن لس احلٍل افذن ُ يّقت, ًؿدُّ ّٕٜٔ افتل أنندهٚ يقشػ افٍرامل لَٕٔقديّقس لؿٝ تٍُغ افًٔد ادًٔح, ًؿدُّ . لهل افسَّ

ِٛٔ ربٕٜٚ هبٚ مـ افقشط ًمربَّع بف صِٔٛ ـٌر. لهذا إصٚرة إػ أقَّ تيًَدمٜ اّؾخرشتٔٚ هل بًْٔٓٚ تيًَدمٜ افهَّ ًَ ؼ , لًيًرؽ هذا اجلزء بٚفلاف

ٔدن,  شإشٌٚديَقق» ًِّ ٚه صٌراه بداخؾ ـؾ مْٓؿ صِٔٛ . افًٔد ادًٔحلهق هبذا ًينر إػ أن اف لحقـ هذا اجلزء يقجد اثْٚ ظؼ ًمربًَّ

لس  12. لرؿؿ لهٍؿ هبذا ًينرلق إػ تالمٔذ افًٔد ادًٔح, صٌر دُّ ًَ : افٍثًٚفقث اف ًينر إػ افًُْٜٔ أن إػ مُِقت اهلل ذم افًٚمل ّقَّ

 [.12( = 4أربًٜ أرـٚق ادًُقٕٜ ))×( ( يِّؽ ظذ 3)
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ؿ اخلّر: ]. 113صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل:  ضريَٜ ظّؾ اخلّر هل أَّنَّ

ة يًرة حتك يٌدأ ذم اُختامر ة ؽريٌٜ. لهذك افىَّريَٜ يًَْقق زبٔٛ افًْٛ ًمدَّ , ثؿ يًكلٕف دلق اشتخداف افِّْراق أل إوٚؾٜ أن مٚدَّ

ٚه ًتًرؽ بٚفتَّخّر, لهل َّتتِػ ظـ افتََّىر. لفَد أمرت افًُْٜٔ أق يُقق اخلّر:  ٚه  -َٕٔ َُّ  .ـام ئِؼ بًيّٜ افنِّ  -ـٚخلًٌز أجو أ

ة أخرم مٚ ظدا احٚء ًِٞ حتك ُ يٍَد اخلّر صُِف أل فقٕف(. 46, ؾ )جمّع ؿرضٚجْٜ تدخؾ ظِٔف أجٜ مٚدَّ َُّ ًتزاد ـّٜٔ احٚء ظـ افثُّ . لأق أ

 [يُقق اخلّر مـ ظهر افُرمٜ دلق ؽرك.

افتَّْٚلـ بٚشتحَٚؾ: فالشتحَٚؾ ]. 113صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل: 

 :ٚٓ  ـثرة أمهَّ
لحل: مًٚقى ٚه اُشتًداد افرُّ ٚه أرثقذـًٔ ف فِتْٚلـ مًٔحٔ ٚه بٚفنِّ لؾٚظِٜٔ دف . جيٛ أق يُقق ادًتَدِّ جيٛ أق يُقق مٗمْ

ر مـ اخلىٚيٚ ِّٓ ٚه فٌنٍ افتَّقبٜ لاُظساؽ بٕٚتيٚف. ادًٔح افذن ًيى . جيٛ أق يُقق ذم ًصِح لشالف مع اِخريـ. جيٛ أق يُقق ًُمٚرش

يس بٚشِٔٔقس افٌُر:  ر, ليًِؿ اإلـِرلس ذفؽ, إذا ـٚق ؿقف مـ افًِامٕٔغ ًمتًٚديـ»يَقـ افَدِّ , لُ ًتٌَؾ ؾال ًتًىك هلؿ اّها

ٚه 91)ؾ  شمْٓؿ ؿرابغ حتك يتهٚحلقا  ٚه ظٚدي خص فِتَّْٚلـ ـٖنَّف يتْٚلـ ضًٚم ف افنَّ ٚه ؿّٜٔ لظيّٜ  , بٍؾ (. ُ يتَدَّ يُقق مـ داخِف ًمدرـ

ب لدمف يٚق احلٚيل  -. يَقـ ٕٔٚؾٜ اّنٌٚ متٚؤس جًد افرَّ ًقر بًدف »ظـ افتَّْٚلـ بٚشتحَٚؾ:  -أشَػ دير افنُّ اُشتحَٚؾ هق افنُّ

يًغ, لصًقر اإلًٕٚق بٖنَّف خٚضئ, اُشتحَٚؾ ٍداشٚت فَِدِّ ًَ ٕيٚؾٜ شتًداد اجلًدن: . اُشلهق مل يهٍؾ بًد إػ افَداشٜ, لأقَّ اف

ٚه ظـ افىًَّٚف. اجلًد لادالبس : ؾسة إَُىٚع ظـ افىًَّٚف بٚفًٌِّْٜ فٌُِٚر هل تًع شٚظٚت, أق يُقق اإلًٕٚق صٚئامه أن ًمَْىً

ٍداس حتك ًَ قف مـ بدء اف ع ثالث شٚظٚت, لًيُتٍك بٚفًٌِّْٜ هلؿ بٚفهَّ وَّ ٌٜ فِرُّ ٍٝ شٚظٚت, لبٚفًِّْ ج َّنٚيتف.  لبٚفًٌِّْٜ فألضٍٚـ ش ادًتزلِّ

ٚه بٌحِؿ أل بٌر ٌحِؿ. ُ يَسب إػ زلجتف فِٜٔ افتَّْٚلـ لـذفؽ يقف افتَّْٚلـ ض اإلًٕٚق فالحتالف مهحقب ؾال يدٕق مـ افتَّْٚلـ , إق تًرَّ

ٍَّع: ّقَّ اُحتالف ؾٌَىر الة, », يَقـ اّنٌٚ شٚليرلس بـ ادًَ لُ ظـ دخقـ افًُْٜٔ, اُحتالف ؾىر, لافذن يٍىر ُ ًيّْع ظـ افهَّ

ٚه(  ٍداس )بًد إمتٚف افَّْيٚؾٜ اجلًديٜ ضًٌ ًَ ر ؾَطلُ ظـ ًحًوقر اف ٚس متتْع . شبؾ ظـ افتَّْٚلـ مـ اّها لرة افنٓريٜ لافٍِّْ ذم ؾسات افدَّ

ر ظـ ًحًوقر افًُْٜٔ لجٚء بًد ؿراءة اإلٕجٔؾ ُ يتْٚلـ. ادرأة ظـ افتَّْٚلـ  [.مـ تٖخَّ

ًٌٜ 123در: مٔخٚئٔؾ مُز إشُْ ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا مٚ ادَهقد : 161س]. 85صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

ـٍل , هق افنِّ افذن بف يتْٚلـ ادٗمـ ادًًسؽ جًد ادًٔح اّؿدس؟  لمٚ هل أشامؤك اّخرم؟  بٌنٍ اّؾخرشتٔٚ , ليؼب دمف افزَّ

ُرش أؾخٚرشتٔٚ» لـِّٜ(. افُرمٜ ظهر) حتٝ أظراض اخلًٌز لاخلّر ب ظع ًّٕتف افتل افٔقٕٕٜٚٔ تًْل افنُّ , حٔٞ ينُر ادٗمـ افرَّ

س, مـ داء اخلىٜٔ ادًِٓؽ:  لح. لدلاء ٕٚجع لصٍٚء فٍَِّْ ب يًقع ؿد صُر ظْد إٕنٚء افنِّ أؾٚوٓٚ ظِٔف, ـٌذاء فِرُّ ك لّقَّ افرَّ َّّ . لًيً

ـٜ»أل ٌهٍ ش ٌهٍ افتَّْٚلـ» ٍبٚين»ـام ًيدظك  ش,افؼَّ ب»ل ش, افًنٚء اإلهلل»ل ش, افًنٚء افرَّ احٚئدة »ل ش, مٚئدة ادًٔح»ل ش, مٚئدة افرَّ

شٜ زفٜ مـ ؾقؾش, ادًَدَّ يٜ», ل لظْد ادًِّغ احٚئدة افَّْٚ املن»ل ش, احٚئدة افنِّ ًَّ قت اف ًَ اجلًد ش, »جًد ادًٔحش, »اخلًٌز أل اف

بٚين يٜ»ل ش, ساخلالص ادًَدَّ »ل ش, افرَّ شٜ افنِّ بٔحٜ ادًَدَّ س ش ... افذَّ ك افدف ادًَدَّ َّّ ل ش, افدف افُريؿ»ل ش, دف ادًٔح»إفخ. ـام ًيً

ـٜ» ٚد»ل ش, ـٖس افؼَّ  [إفخ.ش ... ـٖس احلٔٚة اخلالصٜٔ»ل ش, ـٖس اُحتِّ
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 :ٚٔأؾؤِٜ ٌهٍ اّؾخرشت 

ر افًُْٜٔ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ٚه ظـ أها ب ًٌٜ شٗاُه لجقا ًَّ ٌَّٜ اف مٚ أشٌٚب : 162شؼ]. 85صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

شٜ ر ادًَدَّ ٍق ٌهٍ افتَّْٚلـ ظـ بٚؿل اّها ًّ ٍق  ؾٔام يع:  ًش ًّ ًُّ ؿ اهلل؟ يذـر اّرصٔديٚـقق حٌٔٛ جرجس هذا اف ًي
ٍق هذا , فٌزارة ٌٕ ًّ لًش

ر, افنِّ ظـ اإلدراؿ ّٜ تًّؾ ذم بٚؿل اّها ة مْيقرة, بحٚفٜ ؽر مْيقرة, ّقَّ افًِّْ ة, حتٝ مٚدَّ ة ؽر ًمتٌرِّ لُ , لتٌَك تٌِؽ احٚدَّ

ة أخرم) ًمًتحِٜٔ فٜ حٚدَّ ة(, أن ؽر ًمتحقِّ مع حٍيٓام صُِٔٓام , ّقَّ اخلًٌز لاخلّر, أٍمٚ ذم ٌهٍ افتَّْٚلـ ؾًٔتحٔؾ جقهر احٚدَّ

يٜ ظجٌٜٔ إػ جًد ادً, لأظراوٓام ُق بىريَٜ ٌهٍ  [.ٔح لدمف ؾًاله يتحقَّ

 :اشتحٚفٜ اخلًٌز لاخلّر 

ًٌٜ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا مٚ هل : 169شؼ]. 92, 91صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

ُر ٓٔد أؽْٚضٔقس اّنىٚـل ) أؿقاـ اِبٚء اّلائؾ ظـ ذبٔحٜ ٌهٍ افنُّ اهلراضَٜ يٌتًدلق ظـ اّؾخرشتٔٚ إقَّ »ف(: 113؟ ؿٚـ افنَّ

الة ٍداس) لافهَّ ًَ ِِّهْٚ يًقع( اف ٚ جًد خًم ٓٔد )7)مـ رشٚفتف ّهؾ أزمر : ش فًدف اظساؾٓؿ بَّٖنَّ ُ »ف(: 156(. لؿٚـ يقشتْٔقس افنَّ

د خًم , لُ بّثٚبٜ مؼب ظٚدن, ٕتْٚلـ اخلًٌز لافدف بّثٚبٜ ًخٌز ظٚدن ًَّ ٚه , ِِّهْٚفُـ ـام أنَّف بُِّٜ اهلل ٍحٚ دم ذ ّجؾ خالصْٚ حلامه لدم  اَّتَّ

ٚه ) ٚه بؼي َِّّْٚ أقَّ افٌذاء افذن صُر ظِٔف بدظٚء ـالمف(, ٕٚشقت د, بحًٛ اُشتحٚفٜ, هُذا تً ًِّ  1)اُحتجٚج ش هق حلؿ لدف ذفؽ ادًتج

يس ـرفُّس اّلرصِّٔل: 61:  ّـ جين بًد ذفؽ أق يرتٚب هق )ادًٔح( افذن ؿٚـ ظـ اخلًٌز: "هذا هق جًدن", ؾ»(. لؿٚـ افَدِّ

ـ احٚء إػ مخر ذم ًظرس ؿٕٚٚ اجلِٔؾ؟!  َّٕف حقـ اخلّر إػ دف ؟!(, 2)يق لفُقٕف هق ًٍٕف حقَّ ٚه إذا ؿٚـ إ ؿ لًيؤػ بَقفف: ش. أؾِٔس ًمهدَّ

ٚه ... ؾال تْير إػ اخلًٌز لاخلّر ـَّٖنَّ »  ام ظٚدٍيٚق, إذ مًهٚ جًد لدفلفُـ بتْٚلفؽ مـ جًد ادًٔح لدمف تهر ًمتٌَّحداه مًف جًداه لدم

ٔدن( ادًٔح) ًِّ ر ش حًٛ افَقـ اف ف ظـ اّحٔٚء لاّمقات»(. لؿٚـ ترتِٕٔٚقس: 6-1:  4)ذم اّها ٚ ذبٔحٜ ًتَدَّ )ذم اّـٚفٔؾ ش إَّنَّ

يس إيريْٚلس أشَػ فٔقق )3 ب»ف(: 232-123(. لؿٚـ افَدِّ ُر هق جًد افرَّ هذك افُٖس هل  لإقَّ , إقَّ اخلًٌز افذن يتٍؿ ظِٔف افنُّ

ب لصُِف لمالبًف: "ـؿ مـ لاحد مُْؿ يَقـ اِق»لؿٚـ ذهٌل افٍؿ: ش. دمف لتٖـِف , ؾٓٚ أنٝ تْيرك لتًِّف" ؟ فٔتْل أرم هٔئٜ افرَّ

ؾ ـرامٜ احٚئدة افتل تتّتَّع هبٚ, هق ًٍٕف ٚه , ؾتٖمَّ يْٚ , لؿد ٌسٕٚ جًداه لاحداه فًِّٔح حلامه لدم لجيًِْٚ , بدمفلصٚء هق ًٍٕف أق ًيٌذِّ

ؾ افقشٚئط ًُ يس أمزلشٔقس: 5-4:  82)تًٍر إٕجٔؾ متل ش مرتٌىغ لًمتَّحديـ بذاتف ب ب ًٍٕف مـ »(. لؿٚـ افَدِّ أخؿ ًيقفد افرَّ

د بًْٔف بٍُؾ احلََٜٔ, بحٚـ تٍقؾ افىًٌَّٜٔ, افٌتقـ ًُّ ٚه: ش. ؾٓذا هق إذاه ٌهٍ افتَّج َِّام تْٚلفْٚ افَرابغ ادًَدَّ »لؿٚـ أجو يًّٚ , شٜـً ـ ٌهِّ افتل تتحقَّ

شٜ ٍداس) بٚفٍىٌِٜ ادًَدَّ ًَ ب, إػ جًد ادًٔح لدمف( ذم اف يس ؽريٌقريقس: 124:  13:  4)ذم اإليامق ش ًٕخز بّقت افرَّ (. لؿٚـ افَدِّ

َّْٕل أظتَد» ٚه , ًأؿٍر بٚحلََٜٔل, إ س بٚفُِّٜ اإلهلٜٔ, إقَّ اخلًٌز يًتحٔؾ افٔقف أجو ٍداس) إذ يتَدَّ ًَ )افتًَِّٔؿ ؾهؾ ش إػ جًد اإلهل افُِّٜ (بٚف

يٚين: 37 يؿ افنُّ ب يتٌَّحد بجًدٕٚ»(. لؿٚـ مٚر  أؾرا ئْْٚ, ظذ لجف ُ ًيٍِظ بف, إقَّ جًد افرَّ ٍٛ ذم ذا ٚه دمف افٍىٚهر ًيهي ٍِف , أجو لهق ـ

يس هٌٔقفٔتس: 424:  3)جؼؼ ش بهالحف اّؿل يدخؾ ؾْٔٚ ًً »(. لؿٚـ افَدِّ َّْٕٚ مـ بًد ًص ف, حًٛ لصٍٔتف, ذبٔحٜ إ ًَٕدِّ ِِّص  قد ادًخ

 [(.26)ذم ادقاهٛ ؾهؾ ش ضٚهرة لؽر دمقيٜ
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ًٌٜ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا هؾ يًَْؿ : 173شؼ]. 96صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

س ظْد تقزيًف ظع ادًتْٚلفغ س مٓام ـٚق صٌراه ـٍؾ ًجزء ؟  اجلًد ادًَدَّ ٚه ) مـ اخلًٌز ادًَدَّ ّك اصىالح ًَّ لـٍؾ ؿىرة مـ ش(, جقهرة» لًي

ٍِف, فٔس هق ًجزء مـ جًد ادًٔح لدمف(, بًد اُشتحٚفٜ) اخلّر ٍِف, بؾ ـ ٍِف لدمف ـ َّٝ إؿٚمٜ ليْٚـ ادٗمـ جًد ادًٔح ـ . لإق مت

ٍداس ذم ـٍؾ ـْٚئس افًٚمل ذم لؿٝ لاحد,  ًَ لادًٔح حٚض ؾٔف , لدمف لاحد ذم مجٔع اّمٚــ لاّلؿٚت, احدؾجًد ادًٔح هق لاف

 [.لًيُّـ إدراؿ ذفؽ بٚإليامق, بذاتف

ًٌٜ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا متك يتٍؿ : 172شؼ]. 96صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

ـ اخلًٌز لاخلّر إػ جًد ادًٔح لدمف ا ؿُٚه ؟  ذم ٌهٍ اّؾخرشتٔٚ, حتقُّ لس ظِْٔٚ: »ظْدمٚ ًيهعِّ افُٚهـ ٌهًّ دُّ ًَ لظذ , فٔحٍؾ رلحؽ اف

ٔؽ( اخلٌز لاخلّر) هذك افَرابغ ادقوقظٜ ًٌ ي ٚه فَدِّ رهٚ ليَِْٓٚ لييٓرهٚ ًؿدش ِّٓ ليرشؿ افَربٕٜٚ ثالث مٍرات لهق يَقـ بهقت ش. لًيى

 : ـى ٚه ف»ظٚ ش ٚه ليَقـ: ش. فلهذا اخلًٌز جيًِف جًداه ًمَدَّ ٚه ـريامه فًٓدك اجلديد»ثٍؿ يرشؾ افُٖس ثالث ٚه دم ليهٔح ش. لهذك افُٖس أجو

ًٛ ذم احلٚفتغ ؿُٚه  ًصقمٚت اّلػ ظْد تَديؿ ش, أؤمـ: »افنَّ  [ـام ذـر اِبٚء.ش احلّؾ»لُ يتٍؿ افتَّحقيؾ ذم افرُّ

ًَّ  123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ ًٌٜشٗاُه لجقا هؾ اجلًد : 165شؼ]. 88صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

مٚق ظذ ادذبح حتٝ أظراض اخلًٌز لاخلّر د تٌذـٚر؟  مًهٚ ؾًاله جًد لدف يًقع ادًٔح, لافدف ادًَدَّ إقَّ اخلًٌز لاخلّر ؟  أل رمز فف, أل جًمرَّ

ًدس ظِٔٓام ًَ لح اف ًِقـ افرُّ :  6)راجع يق  لهق مٚ أظِْف بذاتف, جًد حََٔل لدف حََٔل فًِّٔح إػ, بهِقات افُٚهـ, يًتحٔالق بًح

ـام ـٚق هق ٍٕس ؾٓؿ افتَّالمٔذ إذ ؿٚـ بًوٓؿ ش. ـٔػ يَدر هذا أق ًيًىْٔٚ جًدك فْٖـؾ ؟: »لهق مٚ ؾّٓف افٔٓقد لؿٚفقا (, 28-51

ِِّص خ ًّ ـ مقوقع أـؾ جًدك لًذب دمٜ إػ أٍمٚ افًٔد ادً(. 69:  6)يق ش هذا افُالف صًٛ, مـ يَدر أق يًًّف ؟!: »فِ ٔح مل حًيقِّ

ب, بؾ ظع افًُس, مًْك رمزن ـام يزظؿ افزلتًتٕٚٝ ُٓؿ ؾٔام ظْٚك افرَّ ُُّ د ظذ حََٜٔ اشتحٚفٜ اجلًد لافدف . لبَّخ تالمٔذك فتن َـّ لأ

مـ يٖـؾ جًدن ليؼب دمل ؾِف احلؼ احلؼ )= بٚفٍتٖـٔد( إق مل تٖـِقا جًد ابـ اإلًٕٚق لتؼبقا دمف ؾِٔس فُؿ حٔٚة, : »بَقفف

 [(.59-53:  6)يق ش حٔٚة أبديٜ, لأنٚ ًأؿّٔف ذم افٔقف اّخر, ّق جًدن مٖـؾ حََٔل, لدمل مؼب حََٔل

 :افزلتًتٕٚٝ لافتَّْٚلـ 

ًٌٜ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا مٚ هل : 173شؼ]. 94-92صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

ًدس ظع افَرابغ ؟  اهلرضَٚت افتل طٓرت بًخًهقص ٌهٍ اّؾخرشتٔٚ ًَ لح اف َِّٝ افُْٚئس افؼؿٜٔ لافٌربٜٔ تٗمـ بٖنَّف بٚشتدظٚء افرُّ ط

يَّٜ إػ جًد ادًٔح لدمف اّؿدشغ ـ بىريَٜ ٌهِّ  يرفْدناُلفُـ ذم افَرق افٍتٚشع زظؿ , لطؾَّ هذا إيامق افًُْٜٔ اجلٚمًٜ, تتحقَّ

ٚه بٖؿقاـ افٍٚدن, أقَّ اّؾخرشتٔٚ فًٔٝ ٌشقن ًصقرة يًقع ادًٔحش أرجيٕٚٚ» لأؿقاـ أبٚء افًُْٜٔ , لؿرارات ادجٚمع ادًُقٕٜٔ, وٚرب

ب ذم هذا افنِّ ش ـٚفٍـ» لأنُر افزلتًتٕٚتل!  اّلػ ظرض احلٚئط لمًهٚ ًصقرة لرمز , أن يٌِس اخلًٌز لاخلّر ـام مهٚ. ًحًوقر افرَّ

ُر حََٜٔش مٚرتـ فقثر»! حًٛ زظّف. أٍمٚ أتٌٚع  مثٚـ جلًد ادًٔح لدمفل ب يًقع ذم ٌهٍ افنُّ َـّ , ؾَد اظتَدلا بٖقَّ ًحًوقر افرَّ لفُ

اق لُ يًتحٔالق ر ذم ادحي بخىِّف مٚ ٍٕهف: ش مٚرتـ فقثر». لإق ـٚق اخلّر لاخلًٌز ُ يتٌرَّ َّْٕل »ًٍٕف ؿد جٚدـ أصحٚبف, لؿرَّ إ
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ح رؽ لاُحتجٚجٚت, ؾ٘قَّ اهلل  ًأسِّ ًً ل أختِػ ظـ ًخًهقمل, ؾ٘قَّ ادًٔح ؿد ؿٚـ: "هذا هق جًدن", لإينِّ أرؾض افًَؾ لاف بٖنَّْ

ٍٔٚت, لظْدٕٚ ـالف اهلل, لجيٛ أق ٕحسمف ُ تًسؽ افىَّقائػ ش: »إديًقق فٔتش»ليَقـ افالهقيت افزلتًتٕٚتل ش. أظذ مـ اهلْدش

ٍُ بٚدًّقديٜ بٚين اإلٕجِٜٔٔ إ راه بًّْك افُِّٜ, لافًنٚء افرَّ ٔٓٚ, لُ ًٕتزمهٚ أها ِّّ ًًٕ ب ًٍٕف", ؾريوٜ" بؾ  ثؿ ش. لمًهٚ مـ لوع افرَّ

ٚه بّقوقع اشتحٚفٜ اخلًٌز لاخلّر إػ جًد ادًٔح لدمف»يَقـ:  ًدس, أٍمٚ مٚرتـ فقثر ؾِؿ يَتْع متٚم ًَ لح اف ف وّرك . بًّؾ افرُّ لؿد أنٌَّ

ٚه , احلََٜٔظذ إُٕٚر هذك  َّٕام خرج ظِْٔٚ بْيريٜ جديدة أشامهٚ, ؾِؿ ًيُْرهٚ متٚم ذـر ؾٔٓٚ أقَّ ادًٔح ًيالزف ظْكٍن اخلًٌز ", افتَّالزف: "لإ

ٜ ؾقؿٓٚ لحتتٓٚ لداخِٓٚ, مثؾ احلديد ادحّللاخلّر ٕٗمـ »لجٚء ذم دشتقر افًُْٜٔ اإلٕجِٜٔٔ بّك مٚ يع: ش. , لمل حًيىٓٚ إحٚضٜ تٚمَّ

بٚين ؾريوتٚق رتٌَّٓام ادًٔحبٖقَّ اد لٕٗمـ بٖقَّ ...  لأنَّف بّامرشتٓام تًسؽ افًُْٜٔ برهٍبٚ, لهلام ؿٕٚقٕٜٔ لافتزاف دائامق, ًّقديٜ لافًنٚء افرَّ

ف ؾٔٓٚ اخلًٌز لاخلّر ـٜ مع ادًٔح افتل ًيَدَّ بٚين هق ؾريوٜ افؼَّ دًٔح لدمف , لافذيـ يتْٚلهلام بٚإليامق ينسـقق ذم جًد اافًنٚء افرَّ

ف أحد إػ هذك افٍريوٜ بدلق شٌؼ امتحٚق ًٍٕف ّٜ, لُ جيقز افٌتَّٜ أق يتَدَّ ة ش بٍُٜٔٔ رلحٜٔ فٌَّْٔٚنؿ ذم افًِّْ لترم بًض (. 33)مٚدَّ

ُرش, اصًْقا هذا فذـرن: »افىَّقائػ أقَّ افًٔد ادًٔح ؿد ظْك بَقفف د تذـٚراه فف» أقَّ ٌهٍ افنُّ ك ش ! جًمرَّ ؿداشٜ افٌٚبٚ صْقدة بْٔام ًيٍنِّ

اصًْقا هذا ـام ذبتؿ »ـام ٍّٕٓف مـ ؿقـ افرشقـ بقفس: ش, اشتّراريٜ إؿٚمف هذا افنِّ »افثٚفٞ, ظذ وقء مٍٓقف اِبٚء, بٖنَّف يًْل: 

ٍداشٚت(, 25:  11ـق  1ش )فذـرن ًَ دالمٜ إؿٚمٜ اف ًّ ل, بٖقَّ ظِّٜٔ اُشتحٚفٜ». لًيؤػ ؿداشتف بَقفف: أن ب ًِقـ افرُّ ًدس بًح ًَ ح اف

ـ افىًَّٚف هذا هق جًدن ... هذا هق دمل: "تيٓر ذم ؿقفف, بهِقات افُٚهـ ". لإذا ـٕٚٝ ًمًجزة اهلل تتجذَّ ذم جًؿ اإلًٕٚق بتحقُّ

يغ اإلًٕٚق,  اب افًٚدن إػ "دف" جيرن ذم ألردة لذا ًدس أق يَقف بتحقيؾلاخلًٌز لافؼَّ ًَ لح اف ربٚق" ؾٓؾ يًتًيص ظع افرُّ ًَ " اف

 [.إػ جًد لدف حََٔل فًِّٔح !" افُرمٜ" رلظه

 :ٍداس اإلهلل ًَ  اف

ٍداس اإلهلل ؟ ]. 146صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل:  ًَ ٍداس مٚ هق اف ًَ اف

ِقات افتل رتٌَّتٓٚ افًُْٜٔ فتَديس ٌهٍ اّؾخرشتٔٚ ب لدمفأن , اإلهلل هق جمّقظٜ افهَّ . حتقيؾ اخلًٌز لاخلّر افًٚديَّغ إػ جًد افرَّ

يٚين  شًؿٍداس»لـِّٜ  لخدمٜ . لمًْك افُِّٜ طٚهر ؾٓق يًْل افتََّديس, شؿدس»لافًريب  شؿدش»ـِّٜ ظزيٜ ًهيٕٜٚٔ مـ افًٍؾ افنُّ

ٚه  ٌُّديًّٚ مجٚظٔ ٍداس مًتثِّؾ ظّاله تً ًَ ٚه حمقريـ أشٚشٔغ ٚؾٔف تتٌَّحد افًُْٜٔ بًريًٓٚ ادذبقح ّجِٓ, اف ٌدف أشٚش ٍداس اإلهلل َّتي ًَ قس اف ًَ . لًض

ٍؾ مٚ ؾٔف مـ مًرؾٜ ُهقتٜٔ لظَٚئديٜ لـتٚبٜٔ. اجلٕٚٛ افتًَِّّٔلذم ظالؿتْٚ مع اهلل:  ًُ ٌُّدن: ب ٍؾ مٚ حيّؾ مـ إًحٚؾ اجلٕٚٛ افتًَّ ًُ : ب

 [ؿٌِل لرلحل أمٚف اهلل.

ٍداشٚت ادًًتخدمٜ اِق ]. 148, 147صؼؼؼ  -اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر  ,ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل:  ًَ اف

ًشؾذم افًُْٜٔ افٌَىٜٔ:  ٍداشٚت ادًْقب بًوٓٚ فمبٚء افرُّ ًَ , لاِخر فًٌض مـ آبٚء افًُْٜٔ اّلفغ, يقجد ذم افًُْٜٔ افُثر مـ اف

ٚه ذم افًُْٜٔ افٌَىٜٔ هل  ٍداشٚت ادًًتخدمٜ حٚفٔ ًَ ٍداس افٌٚشٔع: ثالثٜلفُـ اف ًَ ٍداس افٌريٌقرن, اف ًَ ٍداس افُرفُّز, لاف ًَ . لفَد لاف

ٍقن ُبـ افًًٚـ )افَرق افثٚفٞ ظؼ ادٔالدن( إذ جٚء ؾٔف:  لؿد ترتَّٛ ذم افًٌٜٔ افٌَىٜٔ ثالثٜ »صٓد هبذا اّمر ـتٚب ادجّقع افهَّ
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ٍداس. شًؿٍداشٚت فٌٚشِٔٔقس لإؽريٌقريقس لـرفُّس افٌُر ًَ يس بٚشِٔٔقس افٌُر: افٌٚشٔع اف ف( أشَػ 379-329) لوًف افَدِّ

ف اخلىٚب إػ اهلل اِبؿٔكيٜ ـٌٚدلـٜٔ.  ٚه. شافًئؿ اّبدن يٚ اهلل»: لؾٔف ًيقجَّ ٍداشٚت ًصًٔقظ ًَ ٍداس افٌريٌقرن. لهق أـثر اف ًَ : اف

يس إؽريٌقريقس افثٔئقفقؽقس ف اخلىٚب إػ اهلل اُبـلؾٔف يً ف( أشَػ افًَىْىْٜٔٔ. 393-329) لوًف افَدِّ أهيٚ افُٚئـ »: قجَّ

زم. شافذن ـٚق اخلٚفؼ افؼيؽ ًُ ٔديٜ اف ًِّ َّٔز بٖخحٕٚف ادًٍرحٜ, لفذا ظٚدة مٚ ًيهذَّ بف ذم اّظٔٚد اف ع ليتّ ٍداس . لهق ًؿٍداس تٖمُّ ًَ اف

يس مرؿس افرشقـ: افُرفُّز ًًٕٛ إػ افَديس ـرفُّس افُ, لوًف أصاله افَدِّ بع ف( 444-377) ٌرفَُّْف  بىريرؿ اإلشُْدريٜ افرا

ؼ احلٚيل, لافًؼيـ تٌٔٚت ظذ افًَّْ فف لزاد ظِٔٓٚ بًض افسَّ يٚ رئٔس احلٔٚة لمِؽ »: لؾٔف خًيٚضيٛ أؿْقف اِب. ّنَّف هق افذن مجع أؿقا

قف شافدهقر ٜ افهَّ ة مٚ ًيهذَّ بف ذم اّصقاف لخٚصَّ ٚه, لفذا ظٚدَّ  [افٌُر.. لهق ًؿٍداس ضقيؾ ًٌٕٔ

الة حًٛ ٕيٚف ًمًغَّ ]. 224صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل:  ؾٚئدة افهَّ

تْٚمقوقع:  ؽٌٜ ذم افهالة, إذا مل يُـ فْٚ ٕيٚف ًمًغَّ ذم صِقا ه  ؾ٘قَّ هذا ًيّثِّؾ, لترـْٚ ّنًٍْٚ احلريٜ فًْهعِّ متك أحًًْٚ بٚفرَّ ه ـٌرا خىرا

لحٜٔ الة, ظذ حٔٚتْٚ افرُّ ٍع فِهَّ ًُ ٚه إػ اإلمهٚـ اف لحٜٔ ظذ اجلًد افذن ئّؾ ليْتٓل ؽٚفٌ الة مـ أصًٛ اداًمرشٚت افرُّ , حٔٞ إقَّ افهَّ

 [دائامه إػ افٍراحٜ أل إُنٌٚـ بّٚمقر احٚديٜ.

o افتَّقبٜ لاُظساؽ: 

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ افتَّقبٜ ]. 79صؼ -, اجلزء اّلـ, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ ًتراث لظَٔدة لحٔٚةأرثقذـًَّٔتل اف

ًٕوٍؾ أنًٍْٚ لفٔس احلؼ ؾْٔٚ» ُ يُقق خالص بدلق تقبٜلاُظساؽ:  ْٚ بال خىٜٔ  َّٕ ٚ فق ًؿِْٚ إ مـ يُتؿ خىٚيٚك (, »8/  1يق  1ش )ّنَّْ

ُِّقٕف ظذ اّرض »ؿٚـ افًٔد ادًٔح فف ادجد فتالمٔذك لخٍِٚئٓؿ مـ افُْٜٓ: (, ل2/  28)أف ش لمـ ًيٍَر هبٚ ًيرحؿُ يْجح,  ـؾ مٚ حت

ٚه ذم افًّقات لٍحٚ ؿٚـ هذا ٍٕخ لؿٚـ هلؿ (, »18/  18)مٝ ش يُقق حمِقُه ذم افًّقات, لـؾ مٚ تربىقٕف ظذ اّرض يُقق مربقض

ًدس, مـ ؽٍرتؿ هلؿ خىٚيٚك ًيٌٍر فف, لمـ  ًَ لح اف ُٝاؿٌِقا افرُّ ًٌ  [(.21/  23)يق ش أمًُتؿ خىٚيٚك ًأم

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ َّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف حتقيؾ ؿٕٚقق ] .145صؼ -ٌٚؽٜ , مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بّفثٚين, اجلزء اأرثقذـً

ٚه مـ افَهٚصتًتز افًُْٜٔ افٌَىٜٔ اّرثقذـًٜٔ أقَّ افَٕٚقق افذن ًيٍروف افُٚهـ ظذ اُظساؽ إػ ؿهٚص:  بام ُ يٍل  ,افتٚئٛ ٕقظ

مف ,افًدـ اإلهلل حَف ٌٓ ليً  ,لفُـ فٔٗدِّب افتٚئٛ لًيَقِّ  لجيًِف يتٍٚدم افىَّ  ,فًو ْ
ٌ
ًُّ  ,ًقٍج ريؼ اد ًَّ لاف ًتَٔؿ, ؾٓق هبذا ٌٔؾ ادً ِقؿ ذم اف

ة اّمراض اجلًديٜ لتزيِٓٚـام ًتنٍل افًَٚ ,ليًتٖصِٓٚ لحٜٔاُظتٌٚر ُ خيرج ظـ ـقٕف بّثٚبٜ دلاء ينٍل اّمراض افرُّ   [.ؿر اًدرَّ

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ ٚ ] .146, 145صؼ -ٌٚؽٜ , مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بّفثٚين, اجلزء اأرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف أمَّ

ٚه لتَْٜٔافًُْٜٔ افرلمٕٜٚٔ  ٌَّدك افٍتٚئٛ ظـ خىٚيٚك ,ؾتًتَد أقَّ هذك افَقإغ ؿهٚص لهذا اظتَٚد خٚضئ بًٔد , فًِدـ اإلهلللؾٚءه  ,يتُ

قاب ٜه  ,ظـ افهَّ ٚه بٖقَّ افًدـ اإلهلل ٕٚـ حَقؿف ـٚمِ ٜه  ,لخًمٚفٌػ فَقـ افُتٚب افذن يًٍْص سحي  بتَديؿ يًقع ادًٔح ربْٚ ًٍٕف وحٔ

ٚه لؾٌ لؿً  ٚه ظـ مجٔع خىٚيٚ افًٚمل,  ًّٔٚربٕٚ ٚه أن , لُ ًيًَؾ أقَّ اهللي يىِٛ افقؾٚء ظـ اخلىٜٔ ًموٚظٍ , مـ ابْف يًقع ادًٔح لمـ اخلٚضئ أجو

 [, لذفؽ خىٖ ظئؿ.ـام أنَّف ينًر بَْص تِؽ افٍُٚرة لحتَرهٚ ,ؼ مع ظدفف اإلهللٌٍ ّق ذفؽ ُ يتَّ 
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هؾ يٍُل اُظساؽ هلل ؾَط ؟ ]. 136صؼؼ -, دار ٕقبٚر فِىٌٚظٜ مٚئٜ شٗاـ لجقاب ذم افًَٔدة ادًٔحٜٔ اّرثقذـًٜٔاّنٌٚ بٔنقن: 

ك: يَقـ افزلتًتٕٚٝ: اجلقاب د ظع ذفؽ فديْٚ ٍٕهٚق مـ  أل ذم صالتف ؾَط بْٔف لبغ اهلل ؟, حٚذا ُ يًسؽ افنخص ذم ٌهِّ لفِرَّ

س:  ًشؾافُتٚب ادًَدَّ يـ لخًمزيـ بٖؾًٚهلؿ: »اّلـ مـ شٍر أظامـ افرُّ لافَّْص (, 18:  19)أع ش لـٚق ـثرلق مـ افذيـ آمْقا يٖتقق ًمَرِّ

ت: »رشٚفٜ يًَقب افرشقـ افثٚين مـ ٍُ ش فًٌض» لهق ادريض, ش بًوُؿ»(. لادَهقد بؼؼ 16:  5)يع ش اظسؾقا بًٌوُؿ فًٌض بٚفزَّ

قس افًُْٜٔ ًً إق اظسؾْٚ بخىٚيٕٚٚ ؾٓق أمغ لظٚدـ حتك يٌٍر فْٚ خىٚيٕٚٚ : »لفذفؽ يَقـ يقحْٚ افرشقـ ذم رشٚفتف اّليل. هؿ ًؿ

رٕٚ مـ ـؾ إثؿ ِّٓ د أق يًسؽ اإلًٕٚق بْٔف لبغ ًٍٕفش إق اظسؾْٚ بخىٚيٕٚٚ»(. ؾًٌٌٚرة 9 : 1يق 1ش )لًيى ّنَّف مل , فٔس ادَهقد هبٚ ًهْٚ جًمرَّ

ك س آيٜ لاحدة تَقـ بٖق يًسؽ اإلًٕٚق ذم ٌهٍ ـٍ ظع أقَّ اُظساؽ يتٍؿ أمٚف ترد إضالؿٚ ذم افُتٚب ادًَدَّ ة آيٚت تًد , بْٔام لردت ٌظدَّ

ٚه تًسؽ بخىٔتٓٚ إق ـٕٚٝ اخلىٜٔ مجٚظٜٔ. افُٚهـ ... لهُذا ـ ٚه يًسؽ بخىٚيٚك, بؾ اجلامظٜ أجو ٚق اإلًٕٚق ذم افًٓد افَديؿ أجو

ك, 13:  28)أف ش مـ يُتؿ خىٚيٚك لمـ ًيٍَر هبٚ ليسـٓٚ ًيرحؿ: »فَد لردت ٕهٔحٜ ذم شٍر اّمثٚـ (. ؾِؿ ًيذـر ًهْٚ أنَّف يًسؽ ذم ٌهِّ

لمـ ًيٍَر هبٚ » أن ًيامرس اُظساؽ بٖق يذـرهٚ ليًسؽ هبٚتّٓٚ, ّقَّ اإلؿرار هق  بٚإلؾهٚح بٚفُالف, بؾ ؿٚـ: ًيَر هبٚ فُل ُ يُ

ٚه أق يًسؽ هبٚ, إذاه ُ يٍُل أنف يسؿ اخلىٜٔش ... ليسـٓٚ ًيرحؿ ُ تًتحل أق تًسؽ : »لجٚء ذم شٍر ينقع بـ شراخ. لفُـ أجو

, فُـ ُ يًتىٔع ـ افزلتًتٕٚٝ أقَّ شٍر ينقع بـ شراخ مـ اّشٍٚر افَٕٚقٕٜٔ افثٕٜٚٔيًتز افًٌض م(. 31:  4)شراخ ش بخىٚيٚؿ

ٚه مـ افتًَِّٔؿ افٍْٚؾع ... ؾًْد ؿقفف:  ـٍ ظع اجلٍق ش ُ تًتحل أق تًسؽ بخىٚيٚؿ»أحد مْٓؿ إُٕٚر أقَّ هذا افًٍر حيّؾ ٕقظ ؾ٘قَّ هذا يًد

ٚ ؿٕٚقٕٜٔ ألػ أل ثٕٜٚٔك افًٌٚرة, افذن ـٚق ئًش ؾٔف ينقع بـ شراخ ظْدمٚ ـتٛ هذ , فُـ شقاء اظسؽ افزلتًتٕٚٝ هبذك اّشٍٚر أَّنَّ

ٍر. ًِّ ئْٜ لؿٝ ـتٚبتف هلذا اف  [ذم ـؾ اّحقاـ ـٚق هذا اجلٍق هق اجلٍق ادًحٔط بٔنقع بـ شراخ ذم احلٔٚة افدِّ

ٕحـ ِّٕس  ذم ـًْٜٔ افًٓد اجلديد]. 14صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل: 

ب لٕٖـؾ جًدك لدمف اّؿدشغ أقَّ افًٔد ادًٔح , هذا هق جمد ـًْٜٔ افًٓد اجلديد, ؾخرشتٔٚلٕتٌَّحد بف ـٍؾ يقف ظذ ادذبح ذم اّ, افرَّ

س: ابـ اهلل يًُـ ؾْٔٚ أف فًتؿ تًرؾقق أقَّ يًقع ادًٔح هق »(, 27:1)ـق  شٔح ؾُٔؿ رجٚء ادجدادً», لذم هذا يَقـ افقحل ادًَدَّ

 [(.23:14)يق  شذم ذفؽ افٔقف تًِّقق أينِّ أنٚ ذم أيب لأنتؿ ذمَّ لأنٚ ؾُٔؿ»(, 5:13ـق 2) شؾُٔؿ

س ؾٔف يرجع ٌهٍ ]. 99صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل:  افتَّقبٜ هق ٌهٍ ًمَدَّ

ف تقبٜ ظذ خىٚيٚك ِى, اخلٚضئ إػ اهلل لًيَدِّ ًُّ ٌيؾ ليًسؽ هبٚ أمٚف افُٚهـ فٔحهؾ مْف ظذ ٌحٍؾ خلىٚيٚك بٚف
ٚق ادًًىك فُِٚهـ مـ ؿٌ

اِب افُٚهـ لشامظف احٌلٍؾ مـ , لبذفؽ تتٍؿ مٌٍرة خىٚيٚ افٍتٚئٛ. افًّؾ ادْيقر ذم افنِّ هق اظساؽ افٍتٚئٛ ظذ يٍد ب يًقعافرَّ 

ّٜ ؽر ادْيقرة ؾٓل ًؽٍراق خىٚيٚكؾّف,  ٚ افًِّْ : مْٔٚء ثٕٜٚٔ, مًّقديٜ ثٕٜٚٔ, اظساؽ, ًمهٚحلٜ.أمَّ  [. أشامء افنِّ

ؾٚظِٜٔ افنِّ )أن: افتَّقبٜ ]. 132, 131صؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل: 

رٕٚ مـ ـؾ إثؿ»: ًؽٍراق اخلىٚيٚ لافتَّىٓر مـ ـٍؾ إثؿلاُظساؽ(  ِّٓ  شإق اظسؾْٚ بخىٚيٕٚٚ ؾٓق أمغ لظٚدـ, حتك يٌٍر فْٚ خىٚيٕٚٚ لًيى

ير ظـ رجع افؼِّ ؾ٘ذا »(, 22:44)إش  شؿد حمقت ـٌٔؿ ذٕقبؽ لـًحٚبٜ خىٚيٚؿ»: حمق اخلىٜٔ لظدف ذـر اهلل هلٚ(. 13, 9:1يق 1)

ـً  ِح مع اهلل لٕٔؾ افهُّ (. 22, 21: 18)حز  شمًٚصٔف افتل ؾًِٓٚ ُ ًتذـر ظِٔف ٍؾ مجٔع خىٚيٚك افتل ؾًِٓٚ ... ؾحٔٚة حئٚ ُ يّقت ... 
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 ًَّ ًِّ , ّنَّف هق شالمْٚ افذن جًؾ اُثْغ لاحداه »: الفاف ة لأحوٚق ْقَّ افًقدة إػ رتٌٜ افًٌ (. 14:2)أؽ  شٔٚج ادتقشطلَٕض حٚئط اف

ٚه ؾًٚش لـٚق وُٚه ؾقً ابْل هذا ـٚق مِّٔ »: اهلل ِّّ »(, 32:15)فق  شدجٌ ت  [(.15:15)يق  شُٔؿ أحٌٚءُ أظقد أشُّٔؿ ظٌٔداه فُـ أش

يٌدأ اُظساؽ ذم ًحًدلد افثٕٜٚٔ ظؼ ]. 132صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل: 

ّر,  ًً ـ ظذ ًُمٚرشٜ هذا افنِّ مـ اف ًِّ تٔٚق ذم هذك اف
ٌٍ . جيٛ ظذ ادًًٌسؽ أق خيتٚر لجيٛ أق يَقف افُْٜٓ لافقافدلق لاخلًٍداف بتنجٔع اف

ؾ ـثراه بغ آبٚء اُظساؽ, ّقَّ  ََّ َُّ يتْ ٚه حُٔامه خًمتيٌزاه. جيٛ ظذ ادًًسؽ أ لحل. جيٛ ظذ ادًًسؽ أق يدخؾ  فف أب هذا يًقؾ ٍّٕقك افرُّ

ٌَّٜ لثٌَٜ مع أب اظساؾف, حتك ًيُّـ أق يثؼ ذم إرصٚدك. إرصٚدات ؿٌؾ جًِٜ اُظساؽ:  ة ذم ظالؿٜ حم ة بغ مرَّ َُّ تزيد ادًدَّ جيٛ أ

ٚه . جيٛ افتَّجٓٔز فالظساؽ, لاُظساؽ لافتٚفٜٔ هلٚ ظـ صٓر أل صٓر لٕهػ ظذ اّـثر س لؾحهٓٚ ؾحه ذفؽ بجًِٜ هٚدئٜ مع افٍَّْ

ٚه.  ٚه , ًيًتحًـ افتَّجٓٔز فالظساؽ بُتٚبٜ لرؿٜ صٌرة حتتقن اّمقر افتل ًيريد ادًًسؽ أق يذـرهٚهٚدئ . إرصٚدات حتك ُ يًْك صٔئ

ء افتل بٚفًٍؾ أل بٚفَقـ أل بٚفٍُر, يذـر ادًًسؽ ـؾ خىٚيٚكأثْٚء جًِٜ اُظساؽ:  ٚه  ُ خًيٍل. شقا بؾ يذـر ـٍؾ رء , ادًًسؽ صٔئ

ٌَّؾ ادًًسؽ اإلرصٚدات لافتَّقجٔٓٚت مـ أبٔف ذم ضٚظٜ ـٚمِٜ. إرصٚدات ُ يِتّس ادًًسؽ فًٍْف اّظذار أل احلًجٟ. بحرص . يتَ

ر أمر اظساؾف. جيٛ ظِٔف أق ِيف لدبَّ ٌٌ ُر هلل افذن ؿي ف افنُّ ه ظذ  بًد جًِٜ اُظساؽ: جيٛ ظذ ادًًسؽ أق ًيَدِّ ٚه شٚهرا يُقق يَي

لحل مـ ؿقإغ لإرصٚداتخالص ًٍٕف.   [.جيٛ ظِٔف أق يًًك ذم تٍْٔذ مٚ أظىٚك أبقك افرُّ

ضَس ٌهٍ اُظساؽ: يدخؾ ]. 133صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل: 

ٌِّؾ ادًًسؽ ذم اتِّوٚع لإًحٚؾ,  ِٔٛ ليٍد أبٔف ثٍؿ جيِس ذم ًهًدلءلًيَ ٍِٓٚ ذم دؿَّٜ لتقبٜ. افهَّ ٌٍُر : يذـر ادًًسؽ خىٚيٚك ـ خىٚيٚ اف

ًِِّٚق لـٍؾ احلقاس قف, افتَّْٚلـ ... لاف الة, افهَّ لحٜٔ: افهَّ ٚه إتيٚمف ذم اًدامرشٚت افرَّ إذا ضِٛ افُٚهـ تٍهٔالت . يذـر ادًًسؽ أجو

ِٔٛ ظذ رأشف لًيهع, حْل ادًًسؽ أمٚف افُٚهـيْ. إوٚؾٜٔ يَقف ادًًسؽ بذفؽ  [.افذن يوع يدك افًّْٔك لهبٚ افهَّ

ًٌٜ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا مٚ ادَهقد : 143شؼ]. 63صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

لرك أمٚف ـٚهـ اهلل ,لًمهٚحلتفهق ًرًجقع اخلٚضئ إيل اهلل ؟  بٌنٍ افتَّقبٜ لاُظساؽ تف لًذً ٍُ  فٔحهؾ مْف ظذ, بٚظساؾف بذٕقبف لآثٚمف لز

ب يًقع, أن رحٜ اهلل ففش, احٌلٍؾ » ِىٚق ادّْقح فف مـ افرَّ ًُّ ٔف(. 23-21:  23, يق 17:  18, 19:  16)مٝ  بٚف ِّّ  افًاٍلمٜ لًيً

ٚه ) شفِخىٚيٚ ٌحالًّ » ترتِٕٔٚقس يس لدظٚك(. مْٓٚ إًتٚؿ ٚه » إيريْٚلس افَدِّ يس ظِٔٓٚ لأضِؼ. شاظساؾ ٚه  أؽًىْٔقس افَدِّ  هق آخر تًريٍ

حقفش ٚحلٜادًه» ًدس ذم ش. مًّقديف ثٕٜٚٔ». لدظٚك جمّع ؿرضٚجْٜ بغ اخلٚضئ افٍتٚئٛ لاهلل افرَّ ًَ لح اف لهق افنِّ ادًختٍص بٍٚظِٜٔ افرُّ

ٍراق, حٔٚة اخلٚضئ افٍتٚئٛ ًٌ لح , ؾْٔٚـ اف ًدسبًٍؾ افرُّ ًَ  [.افذن يًتدظٔف افُٚهـ ذم صالة افتَّحِٔؾ, اف

ًٌٜ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا مٚ ادَهقد : 147شؼ]. 66صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

ٕقب فٔؾ ظع ضلرة ًُمٚرشتف بٚشتّرار؟  بُٚظساؽ بٚفذُّ إؿراراه , أمٚف ـٚهـ اهلل( تٌٍهًِّٔٔٚ) بخىٚيٚكهق إؿرار اخلٚضئ ؟  لمٚ افدَّ

لر ديد ظع مٚ ؾًِف مـ ًذً ٚه بٚفَّْدامٜ لاّشػ افنَّ ًجقع إفٔٓٚ, مهحقب ًًٌد ظـ مهٚدرهٚ, لافًزف اّـٔد ظع ترؿ اخلىٜٔ لظدف افرُّ , لاف

ء ؾَٚـ: لٕٔؾ احٌلٍؾ مـ رجؾ اهلل د اهلل ِدف فالظساؽ بام ؾًِف مع حقا َّٓ جرة افتل أصٔتؽ أق ُ تٖـؾ مْٓٚ هؾ أ». لؿد م ـِٝ مـ افنَّ
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يًٚق ؽريٌقريقس لألؽًىْٔقس: 11:  3)تؽ ش ؟ ر بذٌٕٓام, »(, لـٚق اهلل يًِؿ مٚ ؾًالك. لؿٚـ افَدِّ ء, فإلؿرا إقَّ اهلل شٖـ آدف لحقا

ب: "أجـ هٚبٔؾ أخقؿ ؟!" مـ يُتؿ خىٚيٚك ُ »ق احلُٔؿ: لؿٚـ ًشِٔامش. ؿٌؾ أق حيُؿ ظِٔٓام. لٍٕس افقء مع ؿٚيغ. ؾَد شٖخف افرَّ

ٌٍَر هبٚ ليسـٓٚ ًيرحؿ ح ذم اُظساؽ »(. لجٚء ذم افتَِّّقد أنَّف 33:  28)أف ش يْجح, لمـ ًي ييٓر مـ افتََِّٔد أق اخلٚضئ يِزمف أق ًيقوِّ

يرة(  [أن ُ خًيٍل ظْف أن رء مـ اخلىٚيٚ.ش, )فُِٚهـ( مجٔع أظامفف )افؼِّ

ًٌٜ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا ٜ : 149شؼ]. 67صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح َّّ هؾ ث

لُ شَّٔام افُْٚئس , تًسؽ افُْٚئس افزلتًتٕٚتٜٔ بٖمٍهٜٔ اُظساؽ ظع رجؾ اهلل؟!  ضلرة فالظساؽ ذم ٕير افىَّقائػ اّخرم

ه ش: »شٌل بٚبؾ». لؿد ؿٚـ مٚرتـ فقثر ذم ـتٚبف اّشٍَٜٔ ن يًجٌْل ـثرا ٚه , لهق ٕٚؾع, إقَّ اُظساؽ افنِّ لجٚء ذم ش. بؾ لُزف أجو

ٜ فألشٍَٔغ»ـتٚب  الة افًٚمَّ ٌٍَس هؾ تٚب»( مٚ ٍٕهف: 279)صش افهَّ ٚه ظـ خىٚيٚك( اخلٚضئ) يٍحص اف ٍٞ ادريض؟  حَ  لًهْٚ حي

لح(  ٌَ , ظذ اإلؿرار بخىٚيٚك)بٚفرُّ َِّف اف  [ش.ٍس لبًد اإلؿرار حًي

ًٌٜ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا حيجؿ افًٌض ]. 76, 75صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

هؿ لًشقء أؾًٚهلؿ, ظـ اُظساؽ خجاله مـ اِبٚء ئًف يرلَّنؿ ذم ذِّ . إقَّ اخلجؾ مـ اخلىٜٔ, ليًْك هُٗء أقَّ اهلل لمالئُتف لؿدِّ

لفٔس مـ أب اُظساؽ. ؾِامذا ُ خيجؾ ادريض مـ ـنػ أظوٚئف ادًتقرة فِىٌَّٔٛ, فًٔرؽ أظراض مروف, ليهػ فف افدلاء. 

ة اخلٚضئٜ مل َّتجؾ مـ يًقع لُ مـ ادقجقديـ يز, إقَّ ادرأ ُ تًتٌح أق تًسؽ ». يَقـ احلُٔؿ بـ شراخ: ذم بٔٝ شًّٚق افٍرِّ

ِِّؿ لًمرصد , دلق أق خيجؾ مـ أب اظساؾف, أق يًتحل ادًًسؽ مـ اهلل لهق ًيٍَر بخىٚيٚك(. 24:  4ش )ٚيٚؿبخى ـٖب لضٌٔٛ لًمً

ًْل ظذ ظدف افًقدة إفٔٓٚ, إقَّ اخلجؾ ًينًرين بٌنٚظٜ اخلىٜٔ لظٚرهٚ. صٚفح . إق ـْٝ أخجؾ مـ ـنػ خىَّٔتل ّب اظساذم, لًينجِّ

ٔىٚق يًتٍٔد مـ اخلجؾ,  يقف افديْقٕٜ, ًتًِـ أمٚف اداليغؾامذا يُقق حٚيل ظْدمٚ  ٍراق ؟! افنَّ ًٌ ؾٔجًؾ اخلٚضئ حًيجؿ ظـ أخذ اف

ّٜ َ , لافًِّْ ر مـ اخلىٜٔ لاإلؿرار هبٚ لٕقاـ احٌلٍؾ مـ اهللرٌ لحيي  [.بهِقات افُٚهـ, ف ادًٔحل مـ افزـٚت افتل تْتٟ ظـ افتَّحرُّ

 :لط اُظساؽ  ًذً

ًٌٜ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا مٚ هل : 157شؼ]. 79, 78صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

ِٔؿ ؟ ًَّ لط اُظساؽ اف ِِّّف)...(  ًذً ٚه ؾٔام ًيديل بف دًً ٌرة لافٌُرة, أق يُقق صٚدؿ لر افهَّ ً ٚه مـ اّمقر لافؼُّ أق . لُ خًيٍل ظْف صٔئ

لحل, ؿٚباله ّؿق ٚه فىٌٌٔف افرُّ ٚه. أق يُقق ًمىًٔ َِّص مـ اخلىٜٔ َّنٚئٔ ة )افتَّٖديٌٚت( فٔتخ ذاه يُقق صٌقراه ظع تْٚلـ اّدليٜ ادًرَّ ٍِّ فف, لًمْ ا

ٚه(.  ـ افيَّـ بف )يثؼ ؾٔف متٚم ًي (. مٜ ظع افؼَّ بٚخلجؾ مـ ظِّف لاحلًزق افًّٔؼ لافَّْدا) أق يًسؽ بٚتِّوٚع لاحتنٚفهلٚ. أق يُقق حي

ُقم مـ افٌر ذر خلىٚيٚك لُ يًٌْٓٚ فٌرك)افَريٛ أل افٌريٛ(,  لفٔس بٚفنَّ ًً ق مْٓٚ, أل أق يِتّس اف ؾّـ أخىٖ ذم لاحدة » أل هًيقِّ

ٚه ذم افٍُؾ  ك بٌُٚئر لصٌٚئرش, صٚر جًمرم َّّ ٍؾ مٚ صًْف. لُ تقجد ذم ادًٔحٜٔ مٚ ًيً ًُ . خىٚيٚكحتل لفق ـٚق يًرؽ ظالج , أق يتًرؽ ب

ٚ فٍٚئدتف مـ ـٚؾَّف افَّْقاحل.  ٚه بَّٖنَّ ليْقن ـن , أق يًسؽ بًيًرلؽ اخلىٜٔ تٍهًِّٔٔٚ لمَُّٚنٚ لأصخٚصٓٚشامع افَّْهٔحٜ لتٍْٔذهٚ, ًمَتًْ

د إػ افَريٜ )ادُٚق( افتل أخىٖت ؾٔٓٚ»لؿٚـ أنٌٚ أنىقٕٔقس: ش, اّصخٚص, افيًُّرلؽ, ادُٚق: »حَِٚهتٚ افثَّالثٜ ًً ّقَّ إبِٔس . شُ تي
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رة ًػ ظْدك, يًْٟ خىَّتف مع اخلٚضئ ظع أشٚس جذبف فًيًرلؽ اخلىٜٔ ادًُرَّ , مع لـنٍٓٚ ّب اُظساؽ أمر مٓؿ, لإيل َٕٚط افوَّ

ءة أل قء, أل ًمدالمٜ افَرا ًُّ ر مع أصدؿٚء اف ًَّ ء بقجقد ؾراغ ضقيؾ, أل اف بف, شقا ًٔجرِّ ٔىٚق ًؾرصٜ ف شامع  افٍتٖـٔد ظذ ظدف إظىٚء افنَّ

 [لمنٚهدة لشٚئؾ اإلظالف ادًًثرة.

 :قس افتَّحِٔؾ ًَ  ًض

ًٌٜ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا مٚ هق : 163شؼ]. 84صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

ًسؽ بًد اظساؾفش بتحِٔؾ» ادَهقد ًّ ٚه ؟  افُٚهـ فِ , ليٖخذ ادنقرة لاإلرصٚد, ـٚماله بخىٚيٚكبًد أق يًسؽ اخلٚضئ اظساؾ

لحٜٔ ِِّف مـ خىٚيٚك» ليىِٛ مْف, يرـع ذم ًخًنقع لاتِّوٚع أمٚف اّب افُٚهـ, لافتَّداريٛ افرُّ لح ش, أق حيي أن أق يًتدظل افُٚهـ افرُّ

ًدس حيٍؾ ظذ ادًًسؽ افٍتٚئٛ ًَ ٌيؾ اهلل, افذن يٌَؾ اف امح مـ ٌؿ ًَّ ٍح لاف ٌٌؾي تقبٜ افًٍنٚر. , لافذن يىِٛ افهَّ افتَّقبٜ افتل مـ افَِٛ, ـام ؿي

بٕٜٚٔ, لادزمقر ش افتَّحِٔؾ»لمـ ادٍرلض أق يًٌؼ  الة افرَّ ٚه ادزمقريـ 53أق ًيهعِّ افٍتٚئٛ ادًًسؽ افهَّ , لصالة 37ل  31, لأجو

ك ادِؽ ) ًَّ ب أق يرحف. 12:  23أخٌٚر  2مْ د افُٚهـ ؾقؾ رأس(, ليىِٛ مـ افرَّ ٓٚ ذم ش, ثالث حتٚفٔؾ» ادًًسؽ لًيردِّ مقجقد ٕهَّ

ًتٛ افىًََّٜٔ ًُ ِٔٛ, اف ٚه إٍيٚك بًالمٜ افهَّ ًٍخ ذم لجٓف ًمٌٌٚرـ شٜ, ثٍؿ يْ ئر ادًَدَّ ا ف فِتَّْٚلـ مـ افنَّ ـ مـ افتََّدُّ َُّ  [.لبذفؽ يتّ

o مًحٜ ادرى: 

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ مًحٜ ]. 83صؼ -, اجلزء اّلـ, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف

لحادرى:  س فنٍٚء اجلًد لافرُّ أمريض أحد بُْٔؿ؟ ؾِٔدع صٔقخ افًُْٜٔ ؾٔهِقا ظِٔف » ليدؾع ظْٓام افتَّجٌٚرب, ؾٓق ٍه ًمَدَّ

/  6)مر ش قا بزيٝ مرى ـثريـ ؾنٍقهؿلدهْ(, »15-14/  5)يع ش  ليدهْقك بزيٝ بٚشؿ افرب, لإق ـٚق ؿد ؾًؾ خىٜٔ تٌٍر فف

13.)] 

ٌهٍ مًحٜ ادرى هق ٌهٍ ]. 115, 114صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل: 

ًٜٔ لاجلًديٜ س بف يْٚـ ادريض ادٗمـ صٍٚء أمراوف افٍَّْ س ليًتًّمَدَّ ّٜ اإلهلٜٔ. لفِنِّ , إذ يًّحف افُٚهـ بزيٝ ًمَدَّ د فف افًِّْ

 : س لافَْديؾ لمًحٜ ادرى. مٚدة افنِّ يٝ ادًَدَّ سأشامء ظديدة مْٓٚ افزَّ يٝ ادًَدَّ  [.افزَّ

 :ًَٜقس ادًح  ًض

ًٌٜ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا حؼ مـ فف : 182شؼ]. 133صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

يس يًَقب؟ لمٚ ٕتٚئجف ؟  ًُمٚرشٜ ٌهٍ ادًحٜ فِّرى الة لرصٚمٜ ادرى هؿ اِبٚء , بْٚء ظع ـالف افَدِّ ـٚق افذن يَقف بٚفهَّ

اممًٜ, اّشٚؿٍٜ لافُْٜٓ  [.فقثر مٚرتـ زظؿ ـام, آخر أحد لُ(, 15 – 14:  5)يع  لفٔس افنَّ
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ٚه ظـ  123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ب ًٌٜشٗاُه لجقا ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٌَّٜ أها مٚ ادَهقد : 183شؼ]. 132صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

س؟  لمتل لـٔػ ًيامرس؟ ش مًحٜ ادرى» بٌنٍ  لًيهعِّ فف صالة ضًَٜٔ , إذ يذهٛ افُٚهـ إػ ادريض بْٚءه ظع ضٌِف, هق ٌهٍ ًمَدَّ

ٜ يٝ ذم صحـ, لًيهعِّ افُٚهـ شٌع صِقات, لذم ـٍؾ صالة يقؿد , ليوع أهؾ افٌٔٝ الهل مذـقرة ذم ـتٚب افىََّس, خٚصَّ فزَّ

حـ.  يٝؾتٔاله, بداخؾ افهَّ ًدس ظذ افزَّ ًَ لح اف ًِقـ افرُّ ِقات, ليتٍؿ افتََّديس بًح يرٍش افُٚهـ مـ احٚء ادًهذَّ ظِٔف ذم , لبًد إتٓٚء افهَّ

يٝ ادً ( برصؿ) ليَقف بدهـ, أرـٚق افٌٔٝ فِزـٜ  [.ٛ برصّف شًٌٜ أجٚفثٍؿ ًيىٚفي , هذَّ ظِٔفادريض مـ افزَّ

o ٜجي  :افزِّ

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ َّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف يًّؾ ٜ: جيافزِّ ]. 83صؼ -, اجلزء اّلـ, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـً

ٌريَّٜ لاإلثامر لاإلـثٚر ب اإلهل  ظذ بَٚء افذُّ ه »ـَقـ افرَّ ش رضلا اّمألاـثرلا لأثّرلا لأ لبٚرـٓؿ اهلل لؿٚـ هلؿ: نثك خَِٓؿأل ذـرا

تف, ليُقق اُثْٚق جًداه (, »29-28/  1)تؽ  /  5)أؽ ش هذا افن ظئؿ لاحداه  مـ أجؾ هذا يسؿ افرجؾ أبٚك لأمف ليِتهؼ بٚمرأ

ٓقات اخلٚضئٜ(. 31-32 ٚه ًتَّع افنَّ س افٌريزة بحًٛ ؿهد اهلل , لهبذا افنِّ أجو سلتتَدَّ َّٕف ٍه ًمَدَّ د ظَد بغ اثْغ, إ , لفٔس جًمرَّ

مًهٚ لاحداه  ٕك, لًيهرِّ َِّٜ افزِّ تف إُ بًٌٛ افزٕٚ لتزلج بٖخرم يزين» فذفؽ ُ ًيًّح بٚفىَّالؾ إُ فً )مٝ ش لأؿقـ فُؿ: إق مـ ضِؼ امرأ

ٛ ـثراه مـ هُٗء افذيـ ُ يِتزمقق بٚإلٕجٔؾ ذم هذا اّم9/  19 َِّؼ دلق ر, (, فذفؽ ٕحـ ٕتًجَّ ليًّحقق بٚفىَّالؾ لزلاج ادًى

لط أل ًؿًٔقد ؿ إٕجُِّٔٔقق ... ؟!ًذً  [, ثٍؿ يَقفقق إَّنَّ

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ َّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف حتريؿ افزلاج ] .157صؼ -ٌٚؽٜ , مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بّفثٚين, اجلزء اأرثقذـً

ة لاحدة ؾَط ؿٌؾ لوع اّجدن ظِٔٓؿظذ اإلـِرلس: ألصٝ افًُْٜٔ اّرثقذـًٜٔ  اممًٜ لافًَٚلشٜ مرَّ ٚ , زلاج افنَّ ًًّ
ؾال ًيرشؿ ؿٌ

ج امرشٜ ٍه افتَّقبٜ لاُظساؽ ,فُل ُ يهىدف بٚفتَّجٚرب ادًحٔىٜ بف أثْٚء ؿٔٚمف بقاجٌٚتف افدئْٜ ,إُ إذا تزلَّ ًّ نٚـؾ اد لؾٍض  ,ـ

ٚه دٓٚف هذك افرُّ تٍرُّ  ,هٌٚقألجٌٝ إتخٚب افٌىٚرـٜ لاّشٚؿٍٜ مـ ضٚئٍٜ افرُّ  ثؿٍ  ,ٜيَّ هٌ اًّ  ًٍ ؽ ٚه ٚمٜٔتٌٜ اف  [لجٜٔ.دنٚؽؾ احلٔٚة افزَّ  , لدمٌُّْ

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ َّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف أمٚ افًُْٜٔ ] .157صؼ -ٌٚؽٜ , مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بّفثٚين, اجلزء اأرثقذـً

لاج ظذ اإلـِرلس بٚإلمجٚـافُٚثقفُٜٔٔ,   مٝ افزَّ قس لصاممًٜ, ؾَد حرَّ ًً ٌدفيٜ لأشٚؿٍٜ لًؿ ُظتَٚدهٚ أقَّ زلاج , مـ بٚبٚلات لـرا

ٓقات لافَّْجٚشٜ, اإلـِرلس ظّؾ ؿٌٔح ـ مـ مْع 113, صٍحٜ 16)ؿٕٚقق  لأنَّف جيًِٓؿ ظٌٔداه فِنَّ , جمّع اّتراين(, لؿد ـٚق ألَّ

ٚبع )شْٜ 398ف : 385زلاج اإلـِرلس افٌٚبٚ هئُقس )شْٜ  ًٍ ف ؿٚلمف ـثرلق إػ أجٚف ؽريٌقريقس اف ّي َُ ف : 1373ف(, لفُـ ًح

, للصٚيٚك افتل تًٍْص ظذ: لؿقإغ افًُْٜٔ لذفؽ ُ ريٛ أنَّف ًمْٚؽى ـؾ ادًْٚؾٚة فتًٚفٔؿ افُتٚب, افذن مًْف بحرمٚق ؿٚضعف( 1383

امس زلجتف ّجؾ خدمٜ اهلل ؾٍِٔرؾ, ؾ٘ذا مل يرد أق يدخؾ هبٚ ؾَِٔىع, لـذفؽ إذا أخرجٓٚ فًِٜ افزهد أل إذا أخرج افَس أل افنَّ »

 [.شافرهٌْٜ
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ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ َّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف لؿد ـٚق ظذ ] .161صؼ -ٌٚؽٜ افًٔدة افًذراء بّ, مُتٌٜ ـًْٜٔ فثٚين, اجلزء اأرثقذـً

ٚه , ]أن ذيًٜ افىَّالؾ[ شَٓٚدِّ يًٜ لتً راظل هذك افؼَّ لمٕٜٚٔ أق تً افًُْٜٔ افرُّ  هتٚ لمًْٝ افىَّالؾ بتٚت ٚ خٚفٍتٓٚ لحتدَّ  ُ هلذك افًِٜ, لفَُّْٓ

ٕك]أن  ًتٓٚ ـًْٜٔ لاـتٍٝ بٚهليَجر افٍدائؿ ؾَط إذا لؿًٝ هذك اخلىٜٔ , أل فٌرهٚ [افزِّ يًٜ اجلديدة افتل أشَّ لجغ هلذك افؼَّ مـ أحد افزَّ

حيٜ ,رلمٚ ًٍٕٓٚ ة فِتًَّٚفٌٔؿ ادًٔحٜٔ افكَّ ٚ ُ تتَّ ؾواله ظـ ـقَّنٚ ًموٚدَّ ََّ ٌٍ , ؾَّ٘نَّ بؾ ٜ, ٍي ٌْه ًٚير افًَِٜٔ ادً ٜ, لُ تً ؼ مع ادٌٚدئ اّدبٜٔ احل

ٕس لافًٍٚد, فقهـ اإلًٕٚق   [.(6-1/  7 ـق1) لوًٍف أمٚف مِٔف افٍىرن ذم ؿوٚء افًٍؾ اجلْزًتًٚظد ظذ حٔٚة افدَّ

س ؾٔف يتٌَّحد ليرتٌط ]. 123صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل:  هق ٌهٍ ًمَدَّ

ٚه  ش ٚه ًمَدَّ ٚداه لارتٌٚض ًدس ظذ يد ـٚهـ , افًرلشٚق احتِّ ًَ لح اف ك هذا افنِّ إـِٔاله بًٌٛ اّـٚفٔؾ افتل ًتقوع ظذ ذظلبًٍؾ افرُّ َّّ . لًيً

ٜ لافٍرح لافزـٜ.  ٍَّ ًٌ , لهل ترمز إػ أـٚفٔؾ اف د ارتٌٚط اّجًٚدرأٍد افًرلشغ لؿٝ إمتٚف افنِّ لاج ذم ادًٔحٜٔ يتًٚمك مـ جًمرَّ  لافزَّ

ٍِف  [.إذ فٔس بًد اثْغ بؾ لاحد ,فٔهؾ إػ اؿساق افُٔٚق ـ

ًٌٜ 123ئٔؾ مُز إشُْدر: مٔخٚ ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا  مٚ ادَهقد: 194شؼ]. 123صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

لاج» ًدس؟  ذم ادٍٓقف ادًٔحلش بٌنٍ افزَّ ًَ لح اف س يربط بغ زلج لزلجٜ لبًٍؾ افرُّ , لبهِقات افُٚهـ يهراق لاحداه , هق ٌهٍ ًمَدَّ

ٚه حتٝ طٍؾ ادًٔح(, فَِٚء اجلًدن) فًٌوٓاملفٔحاٍل  ٚد ؿٌِل, لاحلٔٚة مً ٜٔ لاحتِّ ؾ لتربٜٔ اّبْٚء ذم بًالف لحمٌٜ ًموحِّ , لإلٕجٚب افًَّْ

ًٔنٚضرا احلٔٚة بخراهتٚ لصدائدهٚ )حِقهٚ لمٍرهٚ(.  شٜخمٚؾٜ اهلل, لف ٚد ادًٔح بًُْٔتف ادًَدَّ س ًيامثؾ احتِّ ٚ, لهذا افنِّ ادًَدَّ داه احتِّ

ٚه  ص يقحْٚ شالمٜ: رلحٔ ُّّ ًَ َِّذة أل اإلثراء». ليَقـ اف لاج شقن اف ؾَد حتٍدل افٌرض ( بامـ افؼيؽ) إقَّ افذيـ ُ يِتًّقق مـ افزَّ

َِّام يتّتًَّقق بًّٔنٜ زلجٜٔ شًٔدة لاج, لؿ  [ش.اّشٚد مـ افزَّ

 :لاج قس افزَّ ًَ  ًض

ًٌٜ,  123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا هؾ جيقز : 233شؼ]. 128صؼ -اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

ؾٚؽ ادًٔحل َِّٓق لًذب اخلّر خالـ حٍالت افزَّ ؿص لاف ف اّنيٚر إػ أقَّ ًهْٚؿ ظٚدات ؽر رلحٜٔ؟  ًُمٚرشٜ افرَّ ٌَّٜ, ًٕقجِّ , لؽر ًمًتح

لاج لبًدمهٚظْد إجراء مراشؿ اخٌلىٌٜ  لـذفؽ لجقد بًض اددظٍقات ذم مالبس , لمْٓٚ مثاله ارتداء افًرلس مالبس ٌصٌف ظٚريٜ. لافزَّ

ٚه . لُ شَّٔام فِّدظٍقيـ ؽر ادًٔحٔغ, ًمًثٌرة فِحٚضيـ ـ حييق ًؿٍداش ًدس ظع , لُ تدرن هُٗء اددظٍقات أَّنَّ ًَ لح اف حيٍؾ ؾٔف افرُّ

قس فىٍٜٔ لاحلٚق ًمٍرحٜ., لفٔس اافًرلشغ لؿٝ اإلـِٔؾ ًَ لاج, أل بًى  [فتَّقؿٔع ظع لثٚئؼ رشٍّٜٔ بٚظتامد افزَّ
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 لاج افثٍٚين افىَّالؾ  :لافزَّ

ًٌٜ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا ح : 236شؼ]. 131صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح ّي ًَ هؾ يي

ب يًقع بٚفىَّالؾ  لاج ادًٔحل ؿٚئؿو ظع أشٚس أق حيتّؾ اإلًٕٚق , بٚفىٌَّع ُ؟  ـام حيدث ذم افٌرب اِق, ٍّن شٌٛافرَّ ؾ٘قَّ افزَّ

ٚه  ٚه لجًدي ٌِٜٔ, لإُكاؽ ذيُٜ خالـ ؾسات وًٍف رلحٔ ًَّ , ليَػ إػ جقار آُمف, لُ هيجرك أل يتخذَّ ظْف برلحف اّنٕٜٚٔ لاف

ٓقات, ـام ه لحلق احلٚـ ذم افٌرب افٔقف. إػ ؽرك مـ أجؾ افنَّ ٕٚ اجلًدن أل افرُّ س بتدًٕٔف بٚفزِّ لجٜٔ ادًَدَّ ترؿ ) ليْحٍؾ ٌربٚط افزَّ

يـ  [(.افدِّ

ًٌٜ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا مٚ هق : 234شؼ]. 129صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

جيٜ افثٕٜٚٔ ذم  شٜ لبال زلاج ثٚق؟  افًُْٜٔ ادكيٜضَس افزِّ ؾ افًُْٜٔ أق يٌَك اإلًٕٚق اّرمؾ ذم حٔٚة ًمَدَّ لبًد رحٔؾ , ًتٍوِّ

يؽ غ هذا اّرمؾ, افؼَّ ـ, فًٌِٚدة لخدمٜ اهلل( أل اّرمِٜ) فٔتٍرَّ ًَّ ظذ  - أل ؽرهٚ - لفُـ إذا مل ًتًٚظدك افيًُّرلؽ اُجتامظٜٔ أل اف

ٜ ٍَّ ج بدُه , حٍظ افً ؾ فٔتزلَّ جيٜ ثٕٜٚٔ. مـ افتَّحرُّ لجغ ؾَط - لإذا ـٕٚٝ افزِّ ٌٜ ّحد افزَّ لاج(,  - بٚفًِّْ ه )مل يًٌؼ فف افزَّ لـٚق اِخر بُرا

جيٜ افثٕٜٚٔ فًِرلشغ. لتقوع اّـٚفٔؾ ظِٔٓام, ؾتتٍؿ صِقات لضَس اإلـِٔؾ ـٚمِٜ ٌٜ فِزِّ لُ ًيقوع , ؾِٓٚ ضَس خٍٚص , أٍمٚ بٚفًِّْ

ج أرمِٜأـٚفٔؾ فألرمؾ افذن  ٚبَٜ, يتزلَّ ًَّ جيٜ اف جيٜ افثٕٜٚٔ ّنَّف شٌؼ لوع اإلـِٔؾ ظع رأشٔٓام ذم افزِّ . لظذ أٍن حٚـ, ؾ٘قَّ ضَس افزِّ

ٚه مـ ظدف وٌط اجلًد,  ٚءخًمتك, لتٌٔحف افًُْٜٔ خقؾ غ فرظٚيٜ أضٍٚهلـ أل خدمٜ , لإق ـٕٚٝ ترم ظدف زلاج اّرامؾ مـ افًِّْ لافتٍَّرُّ

ب  [.لهق أؾوؾ, فتَُّريسذم حٔٚة ا, افرَّ

 لاج:افىَّالؾ ل  ًبىالق افزَّ

ًٌٜ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا مٚ  :237ؼش] .134, 133ؼص -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

ح افًُْٜٔ لًتكِّ , لجٜٔرؾغ بٚخلٕٜٔٚ افزَّ حد افىَّ أ ُٜؿ مـ ادحُّٜ بًد إدإلر ًح دً ىِٔؼ هق ًص افتَّ  ؟ لاجىالق افزَّ ىِٔؼ لبً افٍرؾ بغ افتَّ 

ًُ لـٖنَّ , لاجُؿ مـ ادحُّٜ بًٍخ ظَد افزَّ لر ًح دً ؾٓق ًص , جالىالق افزَّ ٚ بً أمٍ  .ج ثٕٜٚٔالرؽ اديِقف بٚفزَّ فِىَّ  , مـ افقاجٜٓ ـف مل ي

ًٌ ًغَّ مرض مً , ـقجقد لجغلاج مـ أحد افزَّ ذم افزَّ  ٍش لث ؽٌ دً ًح  :شىالقافًٌ » لشٌٛ, افَٕٚقٕٜٔ يؽ ؼة بْٔٓام أخٍٚك افؼَّ  يّْع دلاف اف

ه, لؽر ذفؽ ُمٍ افًرلس فًٔٝ بٌ  ـتنٚؽ أقَّ الاج, أل ؿٌؾ افزَّ  ٌٌ أ ظذ, افَٕٚقق افُْز فحقوِّ ٚ يً ُرا , ذم افَٕٚقق ٍش شٚس ٕيريٜ اف

قس ًَ ٚرس فف ضً لمتً  ,لاجرؽ اديِقف بٚفزَّ افًُْٜٔ فِىَّ ح كِّ لتً  ,فىالُٕؿ مـ ادحُّٜ بًٌ هدر ًح ليً  ,لاج بٚضؾٚيل يُقق ظَد افزَّ لبٚفتٍ 

 [.ف مل يًٌؼ فف زلاجـٖنَّ  ,جيٜ ـٚمِٜافزِّ  ٌهٍ 
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 :لجٚت د افزَّ  تًدُّ

ًٌٜ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا : 196شؼ]. 122, 121صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

ف  لجٚتحٚذا حًترِّ د افزَّ ه لأنثك: »مـ خَِٜ اهلل اّهة اّلػ ذم جَّْٜ ظدق ؟ افًُْٜٔ تًدُّ ٚه لاحداه لزلجٜ ش, خَِٓام ذـرا أن زلج

ة ًٕٚءلاحدة.  لج بًدَّ ة ًٕٚء ِدف, لفق أراد اهلل فإلًٕٚق أق يتزَّ , لـٚق هق أحقج افْٚس فذفؽ فّْق اجلْس افٌؼن خلِؼ ًمْذ افٌدء ٌظدَّ

رة  ًُ جيٜ اّرؤٜ افقاشًٜ.ذم اف تٚبٜٔ ًتنر إػ لحدة افزِّ
ٌُ س: ـٍؾ افُّْهقص اف تف», لمْٓٚ مثاله: ؿقـ افقحل ادًَدَّ  1)تؽ ش يِتهؼ بٚمرأ

ٚه: 8:  7ـق  1ش ))ُ ًٕٚئف(, لفُٔـ فٍُؾ لاحدة رجِٓٚش فُٔـ فٍُؾ لاحد امرأتف»(. لفٔس بًْٚئف, لـذفؽ ؿقفف: 8:  أق »(. لأجو

جؾ( ام تفًيريض )افرَّ ك )زلجٜ لاحدة( مـ أجؾ اشّل»(, لؿقفف: 33:  5)ُ ًٕٚءك( )أؽ ش رأ ٚ أل امرأ ٚه أل أمًّ )مٝ ش ـٍؾ مـ ترؿ أب

ٚء ذم افًٚمل(. 19:  19 جٚـ مع افًِّْ جؾ زلجٜ لاحدة, لتَٚرب ًٌٕٜ افرِّ . لـذفؽ مٚ ذـرك افتََِّٔد ذم دفٔؾ مًْقن ظع أق يُقق فِرَّ

ِِّٓٚ ذم افًٚمل, لحتل ج بٖـثر مـ لاحدة, ذم ٍٕس افقؿٝ. افُْٚئس ـ  [اِق بٖقَّ ادًٔحل ُ يتزلَّ

 لاج بٌر ادٗمْغ  :افزَّ

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ لمـ ] .143صؼ -ٌٚؽٜ , مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بّفثٚين, اجلزء اأرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف

خص افذن خٕٚتف زلجتف مع رجؾ آخرذم افقؿٝ افذن ترؾض  ,افًجٔٛ أقَّ افًُْٜٔ افُٚثقفُٜٔٔ َِِّٓٚ ليتزلج  ,ؾٔف افتَّكيح فِنَّ أق ًيى

ج افىَّرؽ ادًٔحل بىرؽ ؽر مًٔحل, بٌرهٚ ٚ تٌَؾ أق يتزلَّ ٚه ـْٚت ديٕٚتف حتك فق ـٚق ًمِحداه ! ,ؾَّ٘نَّ  ,لاجذفؽ افزَّ  ... لأق يتؿٍ  أج

 ظذ هعَّ ليً  ,رؽ ادًٔحل هبٚ افًُْٜٔ ظذ افىَّ هعِّ بٖق تً  ,ؾًتغظذ دً  تؿٍ خٚرج افًُْٜٔ, أل أق ي , أل أق يتؿٍ لأق ًتٌٚرؿ هذك افًالؿٜ

ٚه  ,رؽ ادًٔحل لحدك ظذ افىَّ هعِّ رؽ ؽر ادًٔحل خٚرج افًُْٜٔ, أل أق تً افىَّ  ٚه أق  ,ليُقق ؽر مًٔحل ؽٚئٌ إذ أنَّف ُ يٌَؾ أحٕٔٚ

 [رؾغ.افزلاج ذم ؽٔٚب أحد افىَّ  ـام أنَّف ُ يٌَؾ أق يوع افُٚهـ يدك ؾقؾ رأشف, لهلذا يتؿٍ  ,يدخؾ افًُْٜٔ

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ َّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف ذفؽ إٍُتٚح ] .141صؼ -ٌٚؽٜ , مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بّفثٚين, اجلزء اأرثقذـً

ن ٌ ر فُِٔٚق اًّهي ؿ , ادًدمِّ لفُْْل أؿقـ فٌر ادتزلجغ »: يرتُْقق ذم إُحراؽ بذفؽ ظذ ؾٓؿ خٚضئ فَقـ بقفس افرشقـأَّنَّ

 ٚ ؾ, لأمَّ ج أصِح مـ افتَّحرُّ ٚه هلؿ إذا فٌثقا ـام أنٚ, لفُـ إق مل يوٌىقا أنًٍٓؿ ؾِٔتزلجقا, ّقَّ افتَّزلُّ ادتزلجقق لفألرامؾ, أنَّف حًْ

تف,  ؾٖلصٔٓؿ ُ أنٚ بؾ افرب, أق ُ ًتٌٍٚرؾ جؾ امرأ ؿ افرَّ َسً جٜ, أل فًٌتهٚفح رجِٓٚ, لُ يي ادرأة رجِٓٚ, لإق ؾٚرؿتف ؾِتثٌٝ ؽر ًمتزلِّ

ٚ افٌٚؿقق  ة افتل هلٚ رجؾ ؽر , ؾال يسـٓٚ, لهل ترتيض أق تًُـ مًف, إق ـٚق أخو فف امرأة ؽر مٗمْٜ, ؾٖؿقـ هلؿ أنٚ ُ افربأمَّ لادرأ

ة, تسـف ؾال, لهق يرتيض أق يًُـ مًٓٚ, مٗمـ س ذم ادرأ جؾ ؽر ادٗمـ ًمَدَّ جؾ, ّقَّ افرَّ شٜ ذم افرَّ  7ـق 1) شلادرأة ؽر ادٗمْٜ ًمَدَّ

 /8-14.)] 
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ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ ألصي ] .142صؼ -ٌٚؽٜ , مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بّفثٚين, اجلزء اأرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف

لاج ًُبٍد أق يتٍؿ بغ ضرؾغ مًٔحٔغافرشقـ بقفس ذم ٍٕس اإلصحٚح,  ٚه, لفُـ إق »: أقَّ افزَّ ة ًمرتٌىٜ بٚفًٍْٚمقس مٚداف رجِٓٚ حٔ ادرأ

ب ؾَطمٚت رجِٓٚ,  ج بّـ ًتريد ذم افرَّ ىٜ ّنَّف أن خُِ تُقٕقا حتٝ ٌٕر مع ؽر ادٗمْغ, »(. 39/  7ـق 1) شؾٓل ًحٍرة فُل تتزلَّ

لأجَّٜ ًمقاؾَٜ هلُٔؾ اهلل , لأن ٕهٔٛ فِّٗمـ مع ؽر ادٗمـ, لأن اتٍِّٚؾ فًِّٔح مع بًِٔٚـ, لأجَّٜ ذـٜ فُِّْقر مع افيُِّّٜ, فٍِز لاإلثؿ

ٕيس اجلًد مع اّلثٚق ر ذلاتْٚ مـ ـؾ دي ِّٓ َُّٕؿ أنتؿ هُٔؾ اهلل احلل ... ؾ٘ذ فْٚ هذك ادقاظٔد أهيٚ اّحٌٚء, فًْى ِغ , ؾ٘ ِّّ لح, لًمُ لافرُّ

ر بدف ادًٔح(. 1/  7: 16-14/  6ـق 2) شافَداشٜ ذم خقؽ اهلل لادًٔحل افذن , ـٔػ خيتِط بٚإلثؿ, ؾٚإلًٕٚق ادًٔحل افذن تزَّ

 [.ـٔػ جيتّع مع افيِّٜ, هق ٕقر افًٚمل

شٗاـ: هؾ جيقز فإلًٕٚق ادًٔحل ]. 122صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل: 

س لًمىراق دمٔٚط احلٚيل ؾَٔقـ:  ج بٌر ادٗمـ ؟ جئٛ ظذ هذا افًٗاـ ٕٔٚؾٜ اّنٌٚ بٔنقن شُرتر ادجّع ادًَدَّ لاج »أق يتزلَّ إقَّ افزَّ

ٚد ادًٔح بٚفًُْٜٔ جؾ ذم ادًٔحٜٔ هق رأس ادرأةلا, ذم ادًٔحٜٔ هق ظذ ٌمثٚـ احتِّ جؾ ًخًوقع افًُْٜٔ فًِّٔح, فرَّ , لادرأة َّتوع فِرَّ

ٚه . ؾُٔػ يَقف هذا ادثٚـ ذم زجيٜ بغ ضرؽ مًٔحل لضرؽ ؽر مٗمـ جؾ هق ٌمثٚـ ادًٔح ذم اّهة إذا ـٚق إًٕٕٚ لـٔػ يُقق افرَّ

ٍؾ يَغ أقَّ ادًٔحٜٔ ُ تٌَ ًُ د ب ِـّ لحٜٔ ؽر مٗمـ ؟ لهلذا ؾْحـ ٕٗ ؾ بزلاج ُ ينسؿ ؾٔف افىَّرؾٚق ذم اإليامق لافًَٔدة لاحلٔٚة افرُّ

س ذم افًٓد افَديؿ ؿد لادًّقديٜ افقاحدة قة اّجٌْٔٚت, لإذا ـٚق افُتٚب ادًَدَّ , حتك أقَّ َّنك ظـ اُرتٌٚط بٌر ادٗمْٚت مـ افًِّْ

, لٕٚدم بتقبٜ افنًٛ )ظ َـّ قة بًد زلاجٓ ّٜ (, 17-2:13ـ هذا اّمر إير ظز ظزرا ؿد ضرد مجٔع افًِّْ ؾٍُؿ يُقق احلٚـ ذم ظٓد افًِّْ

شٜ ر ادًَدَّ ة هلل لاّها ًٌْقَّ  [ش.لافَداشٜ لاف

ًٌٜ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا هؾ جيقز : 232شؼ]. 127صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

لاج أبداه ذم افًُْٜٔ ادكيٜ؟  ذيؽ ؽر مًٔحل إؿٚمٜ زلاج بغ مًٔحٜٔ لبغ ّنَّف مْىًَّٔٚ ُ ًيُّـ أق حيٍؾ , ُ جيقز إمتٚف هذا افزَّ

ًدس ظذ اثْغ ًَ لح اف د, افرُّ َّّ د, أحدمهٚ مٗمـ ًمً َّّ لهؾ جيقز فٍِتٚة أل افًٔدة ؟  لدـ يْتًٛ اّضٍٚـ, لاِخر ؽر مٗمـ لؽر ًمً

لظذ اخلًٍداف أق يىردلا هذك افًٔدة , بٚفىٌَّع ُ يتٍؿ ؿىًًّٔٚ؟  ذهٛ إػ افًُْٜٔ أل تتْٚلـ مـ افنِّ اّؿدسادًٔحٜٔ افتل تًٍؾ ذفؽ أق ت

ٚ ًَّتٚفػ ذيًٜ ادًٔح بىريَٜ ظِّٜٔ, مـ افًُْٜٔ  [.َّّنَّ

o افُْٓقت: 

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ افُْٓقت: ]. 81صؼ -, اجلزء اّلـ, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف

شٜ ر ادًَدَّ لح , أن يهرلا ًخٍداف رشّٔغ جيًؾ ًخٍداف اهلل افذيـ ًهؿ أهاله فَِٔٚف بخدمتٓؿ اجلديدة ًُمٚرشٜ اّها لمْحٓؿ مقاهٛ افرُّ

ًدس ًَ  [.اف
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مٚ مًْل افًٌٚرة افتل ؿٚهلٚ افًٔد ]. 138صؼؼ -, دار ٕقبٚر فِىٌٚظٜ اّرثقذـًٜٔمٚئٜ شٗاـ لجقاب ذم افًَٔدة ادًٔحٜٔ اّنٌٚ بٔنقن: 

ٚه ظع اّرض»ادًٔح:  يـ خىٖ اِيٜ افتل ؿٚهلٚ افًٔد ادًٔح , ُ يًسؽ افزلتًتٕٚٝ بٚفُْٓقت؟ اجلقاب: ش ُتدظقا فُؿ أب ًمٍنِّ

ًشؾ اُثْل ظؼ ٚه ظذ اّرض: »فتالمٔذك افرُّ  [(.9:  23)مٝ ش ّقَّ أبٚـؿ لاحد افذن ذم افًّقات لُ تدظقا فُؿ أب

ٍٜٔ اإلـِرئُٜ فألؿٌٚط اّرثقذـس افالهقت ادًَٚرق )اجلزء اّلـ(افٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ:  ِِّ ًُ ُ يٌَِقق افُْٓقت: ]. 13, 12صؼ -, اف

امء لظذ اّرض ًَّ ٚه ـٌِْٜٓؼ, , دلق أن ـْٓقت فهق يًقع ادًٔح, ؾٓؿ إٍمٚ يْٚدلق بُٚهـ لاحد ذم اف َّْٕٚ مجًٔ , لُ لإٍمٚ أق يَقفقا إ

ٚ» لمـ ًيدظكؾٚرؾ ذم ذفؽ بغ إًٕٚق لآخر,  ًًّ َّٕام هذا فَٛ يًْل ظْدهؿ أنَّف , ُ ًيَهد بف أنَّف ـٚهـ, مـ افىَّقائػ افزلتًتٕٚتٜٔ شؿ إ

ِِّؿ, خٚدف أل راع ر افًُْٜٔ, أل ًمً ٚه ًيامرس اّها ؾّـ بٚب ألػ ُ يٗمْقق برئٚشٜ . لإق ـٕٚقا ُ يٗمْقق بٚفُْٓقت, لفٔس ـٚهْ

بحٔٞ يرلق , ليرلق أقَّ افًُْٜٔ هل جًد لاحد, فف رأس لاحد هق يًقع ادًٔح, لُ تقجد رئٚشٜ ـْٓقت مـ افٌؼ, افُْٓقت

ِىٚق. رئٚشٜ ادًٔح فًُِْٜٔ ُ تًّح بقجقد رئٚشٚت بؼيٜ ًً ٚه ب ٍؾ هُٗء  ـْز أجًّٚ ـٚق لٕتٔجٜ هلذا ُ يٗمْقق ضًٌ ـً ... ًٕتثْل مـ 

ٚه رؤشٚء أشٚؿٍٜ, مثؾ رئٔس  امس, لهلؿ أجو اّنجُِٔٚق أل اّشٍَٔغ, افذيـ تقجد ذم ـًْٔتٓؿ, درجٚت اّشَػ لافٍَس لافنَّ

ؿ يًتَدلق بّقوقع زلاج اّشٚؿٍٜ, لرئٔس أشٚؿٍٜ يقرؿ لؽرمهٚ. Canterbury نأشٚؿٍٜ ـٕٚسبر ٚه لؿد رشّق, لفَُّْٓ ا حٚفٔ

ٚء ٚه مـ افًِّْ قش ًً ة, ًؿ ٚه امرأ  [.لأشٍَ

س ؾٔف ]. 126صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل:  ٌهٍ افُْٓقت هق ٌهٍ ًمَدَّ

خص ادًْتخٛ لًيهعِّ مـ أجِف ًدس, يوع اّشَػ يدك ظذ رأس افنَّ ًَ لح اف ف هلٚ, ؾًُْٔٛ ظِٔف افرُّ رجٜ افُْٓقتٜٔ ادًتَدَّ , ليّْحف افدَّ

 [.ليهٌح فف ًشِىٚق ًمٌٚذة اخلدمٚت افًُْٜٔ بحًٛ ًرتٌتف

ًٌَؿ ادْيقر ذم افنِّ هق لوع يٍد ]. 128صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل:  اف

ال ف فِنِّ لافهَّ ّٜ اإلهلٜٔ افتل يْٚهلٚ اإلًٕٚق ادًْتخٛ. ةاّشَػ ظذ ادًتَدِّ ًٌَؿ افٌر مْيقر يتّثَّؾ ذم افًِّْ َشؿ افتل , لاف ّٜ أل افقي ًِّ لاف

ؿ هبٚ بًد إمتٚف افنِّ  ًٌ ّٜ دائّٜ لُ مًتحك, يتَّ ًِّ  [.لهذك اف

: ]. 128صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل:  حٍظ ٕيٚف افًُْٜٔ برـٚت افنِّ

قشٓٚ لصِقاهتٚ ًَ ؿ لافًىٚيٚ فِّٗمْغ. لًض ًي ر افًُْٜٔ للصقـ افِّْ ًٛ لرظٚيتف لإتنٚر ـِّٜ اهلل.ًُمٚرشٜ أها  [. تًِٔؿ افنَّ

رجٚت افُْٓقتٜٔ: ]. 128صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل:  درجٜ افدَّ

اممًٜ امس ـِّٜ ًهيٕٜٚٔ تًْل خٚدف: افنَّ ٌٍَس أل اّشَػ ذم إمتٚف . شذيٚـقق» لهل بٚفٔقٕٕٜٚٔ, افنَّ امس ذم ًمًٚلٕٜ اف تْحك لطٍٜٔ افنَّ

قس افًُْٜٔ ًَ  [.افًى
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لهل مـ , لتًْل ادًرتِّؾ: اإلبهٚفتس]. 129ؼصؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل: 

تٌٜ. بًّْك مزمقر أل ترتِٜٔ شإبهٚدقس» افُِّٜ افٌَىٜٔ ٌٚر ذم هذك افرُّ , لذفؽ حًٛ ؿقـ اظتٚدت افًُْٜٔ أق ترشؿ اّضٍٚـ افهِّ

ٚه »ادزمقر:  ٍٖٔت شٌح وًٚق ه تٔؾ هبٚظِّف لاوح لهق حٍظ اّحلٚق (. لطٚئٍف: 2:8)مز شمـ أؾقاك اّضٍٚـ لافرُّ  [.لافسَّ

ـِّٜ  اّؽًْىساّنٚؽْقشتٔس أل ]. 129صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل: 

شٚئؾ لؿديامه . افقظظ لافتًَِّٔؿ ب٘ذق مـ اّشَػ أل افُٚهـ. تاللة افَراءات افٔقمٜٔ افًُْٜٔ. لطٚئٍف: يقٕٕٜٚٔ تًْل ؿٚرئ ًؾًهقـ افرَّ

ٚبَٜ(. ًٍ تٌٜ اف ٍداس. افتًٌَّٔح لترديد اّحلٚق )لهل لطٍٜٔ افرُّ ًَ  [تاللة أشامء اِبٚء افٌىٚرـٜ بًد جمّع اف

: اإليٌقذيٚـقق ـِّٜ اإليٌقذيٚـقق]. 133صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل: 

ٕٚت. لطٚئٍف: سيقٕٕٜٚٔ تًْل ًمًٚظد صاٍم  ًِقس ذم افًُْٜٔ لحراشٜ أبقاهبٚ مـ اهلراضَٜ لاحلٔقا ج افًُْٜٔ لتًّر . تْئؿ اجلً إيَٚد ًهً

ًتٛ افًُْٜٔ لثٔٚب افُْٜٓ. ادجٚمر ـً ٚبَٜ حغ ـٚق حٍظ  ًٍ شٜ بٍِٚؾٜ. ًتوٚؽ هذك افقطٚئػ إػ افقطٚئػ اف . دمٍٔػ اّلاين ادًَدَّ

ٚه.  [ًمرتِّاله لأؽًْىً

يٚـقق]. 131صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽن حِّل: افٍَس بٔنق يٚـقق ـِّٜ يقٕٕٜٚٔ : افذِّ افذِّ

يٕٜٚٔ ٍداس. لطٚئٍف: لتًْل خٚدف شريػ صّق» لذم افٌَىٜٔ, ًيَٚبِٓٚ ـِّٜ صاٍمس ذم افنُّ ًَ . تاللة مردات اهلُٔؾ لؿراءة إٕجٔؾ اف

مل افَرابغ لافًىٚيٚ فُِٚهـ فٔذـرهؿ بًد ألصٜٔ افَرابغ. دذبحتْئػ اهلُٔؾ لترتٔٛ ا افقظظ لافتًَِّٔؿ ب٘ذق مـ . ـتٚبٜ أشامء ًمَدِّ

لرة. اّب اّشَػ أل افُٚهـ ف افُريؿ ب٘ذق مـ افُٚهـ لذم حٚفٜ افيَّ ًٛ مـ افدَّ . ًمًٚلٕٜ افُٚهـ ذم ًيًّح فف أق ًيْٚلـ افنَّ

 [لادحتٚجغ.اُؾتَٚد لخدمٜ اّرامؾ 

أرر ذيٚـقق تًْل : اّرصٔذيٚـقق]. 132صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل: 

امشٜٔ لًيدبِّر أمقرهٚ. لطٚئٍف: رئٔس صاممًٜ تٛ افنَّ  [. يُقق مثؾ أذق لظغ فألشَػ لافُٚهـ.يرأس مجٔع افرُّ

امشٚت ذم افًُْٜٔ]. 134صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر تل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽـًْٔافٍَس بٔنقن حِّل:  ـٕٚٝ تقجد : افنَّ

ًشؾ ذم بًض أمقر اخلدمٜ امشٜ ظذراء أل أرمِٜ , ذم افًُْٜٔ اّلػ صاٍمشٚت ًيًٚظدق افرُّ ًشؾ أق تُقق افنَّ لؿد اصسضٝ ؿقإغ افرُّ

تِّغ, فرجؾ لاحد ًِّ شٚت ذم , أملؿد بٌِٝ اف امشٚت ادًُرَّ امشٜ ؾٌٔل خٚدمٜ ـًْٜٔ ـْخريٚ. هذا لؿد اختٍٝ خدمٜ افنَّ ثِٜ هُٗء افنَّ

ة أخرم ؿداشٜ افٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ افٌىريرؿ افؼؼ ف, 13افًُْٜٔ مْذ افَرق افؼؼ  امشٜ فًٔٝ . 117لؿد أظٚدهٚ مرَّ ـر أقَّ افنَّ لاجلدير بٚفذِّ

ٚء, ًرتٌٜ ـْٓقتٜٔ امشٜ ُ ًتقوع ظِٔٓٚ افٔد ,ؾال ـْٓقت فًِِّْ ٍداس, ؾتَػ أمٚف ؾٚفنَّ ًَ ٚ ًتَٚف مـ اّشَػ بًد بخقر بٚـر ذم اف , فَُّْٓ

ًشؾ. ظِّٓٚ:  ٚءاهلُٔؾ ليتِق ظِٔٓٚ صالة لردت ذم ؿقإغ افرُّ ٚء. ًمًٚلٕٜ افُٚهـ ذم ٌظامد افًِّْ ًِقس افًِّْ . حٍظ افِّْيٚف ذم أمٚــ ًج

ٔدات ًَّ ـٍ . مدارس اّحد لحوٕٜٚ افًُْٜٔخدمٜ . اؾتَٚد افٍنٚبٚت لاف ٜ هب ٚء ذم اُجتامظٚت اخلٚصَّ  [.خدمٜ افٍنٚبٚت لافًِّْ

ٌٍَس ]. 134صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل:   شؿٚصٔنق»: مـ ـِّٜ اف

يٕٜٚٔ, لًيَٚبِٓٚ  ٔخلتًْل افٔقٕٕٜٚٔ,  شابرئًٍترلس»افنُّ ٍٔع أل افنَّ  [.افنَّ
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ُّّص]. 135صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل:  ًَ ص أل إيٌقمٕٚقس اف ُّّ : ـِّٜ ًؿ

فمـ ـِّٜ يقٕٕٜٚٔ  قس ذم افًُْٜٔ, بًّْك ًمدبِّر أل ًمَدِّ ًً ًَ ُّّص هق ـٌر اف ًَ ٌٍَس يلاف ًًٌخقر ًيًىك فِ ص . ذم رؾع اف ُّّ ًَ ٍد لاحدة, لفِ

 [يداق, لفألشَػ ثالث أجٚدى.

: ـِّٜ أشَػ بٚفٔقٕٕٜٚٔ هل اّشَػ]. 136صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل: 

ؿٔٛ, شإبًُٔقبقس» ت . لتًْل افٍْٚطٌر مـ ؾقؾ أل افرَّ لط افتل ًذـٌري لضف هل ٍٕس افؼُّ لًيوٚؽ إفٔٓٚ أق يُقق مـ , فُِٚهـًذً

هٌٚق لفٔس مـ افًِامٕٔغ راه بٖق يُقق 325, لذم افقاؿع أنَّف ؿد بدأ هذا افِّْيٚف مـ جمّع َٕٜٔٔ )افرُّ ذ احلٚضلق ؿرا ف(, حٔٞ اَّتَّ

ٚ افًَٚلشٜ ؾّـ ادتزلجغاّشٚؿٍٜ مـ افٌتقفٔغ,  ٔٚمٜإذ فف ًشِى, يّتٚز اّشَػ بٖقَّ فف ـامـ افُْٓقت. أمَّ ًِّ . ضَس ٚق لوع افٍٔد لاف

ٔٚمٜ ذم يقف اّحد لتٌدأ مـ ظنٔتف.  ًِّ ٔٚمٜ: جيٛ أق تُقق اف ًِّ حاف خص ادًرصَّ ِـّل صًٛ اإليٌٚرصٜٔ افنَّ مقق بٚفتَّزـٜٔ ًيز , ليتَدَّ

 [ادُتقبٜ فٌِٚبٚ.

: ـِّٜ ًمىراق مـ افُِّٜ ادًىراق]. 138صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل: 

ٜ مـ شمسلبقفٔتٔس»افٔقٕٕٜٚٔ  ََّ قس . لمًْٚهٚ ادديْٜ اّفٍ  شمسلبقفٔس», لهل ًمنت ًَ ٚه ظذ اّشَػ ذم مجٔع ًض م ادًىراق يُقق ًمتَدِّ

د ترؿٜٔ ظذ ٍٕس اإليٌٚافًُْٜٔ  [رصٜٔ لبٍْس اُشؿ.. درجٜ ادًىراق هل جًمرَّ

: بىريرؿ مـ افُِّٜ افٌٚبٚ افٌىريرؿ]. 139صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل: 

ق مـ مَىًغ: بٚتريٚ: افًنرة, أرصٔس: رئٔس,  شبٚتريٚرصٔس»افٔقٕٕٜٚٔ  بف لفَٛ بٚبٚ اختٍص . ؾٓل تًْل رئٔس افًنرةلهل تتُقَّ

ََِّٛ إػ افُراد ادًُقٕٜٔ , 13ًمْذ افٌٚبٚ يٚرلـاللس افٌىريرؿ افؼؼؼ  ألُه بىريرؿ اإلشُْدريٜ ـًرد اإلشُْدريٜ إتَؾ اف لمـ 

ِٔٚ, افٌىريرؿ هق أظذ ًرتٌٜ ـْٓقتٜٔ. اّخرم ًً ًشؾ, لفف رئٚشٜ افُْٓقت اف لهق , لهق اّب اّلـ ذم افًُْٜٔ, لهق خٍِٜٔ اِبٚء افرُّ

شّٜٔ مثؾ هٔئٜ اّلؿٚؽ افٌَىٜٔ لؽرهٚ, يرأس ادجِس ادعِّ افًٚفٍ افذن  يتَّّٔز افٌىريرؿ ظـ اّشَػ أل . لمجٔع اهلٔئٚت افٌَىٜٔ افرَّ

حٍؼ . لترؿٜٔ اّشَػ إػ ًمىراق ذم لجقد أشٍَغ أل أشَػ لاحد ظذ اّؿؾ, حٍؼ ٌشٔٚمٜ اّشٚؿٍٜ اجلًًدد: ادىراق بنٔئغ رئًٔٔغ

س لينسؿ مًف اّشٚؿٍٜ ذم ظِّفظّؾ ادرلق  ٚه فالئحٜ ادًًتّدة ُٕتخٚب بىريرؿ افًُْٜٔ افٌَىٜٔ اّرثقذـًٜٔ مـ ؿٌٌؾ ادًَدَّ . ضٌَ

لفٜ بتٚريخ  َُّ يٍَؾ ًظّر افٌىريرؿ ظـ أربًغ شْٜ ظْد اُختٔٚرف,  1957ٕقؾّز  2افًُْٜٔ, ثٍؿ مـ ٌؿٌؾ افدَّ ـٍ , يٌٌْل أ َُّ تٍَؾ ش لأ

 [.ظؼة شْٜرهٌْتف ظـ مخس 

 :ضلرة افُْٓقت 

ًٌٜ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا مٚ هل : 189شؼ]. 138صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

ًٛ ِٜٔ ظذ ضلرة إؿٚمٜ ـْٜٓ خلدمٜ افًُْٜٔ لافنَّ ٔس ترؾض بًض افىَّقائػ ادًحدثٜ إؿٚمٜ ـٚهـ؟  اّدفَّٜ افََّْ ًِّ
فِخدمٜ لشط ( )=ؿٌ

ب هق افذن اختٚر افُْٓقت افَديؿ, صًٌٓٚ ًُٔٓـ ». لؿٚـ دقد افٌَّْل: لافقاؿع أقَّ افرَّ ب إفٔؽ هٚرلق أخٚؿ لبْٔف مًف )ًِٕف( ف ؿرِّ

 [(.1:  18, ظدد 1:  28)خر ش يل
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 :ٜٔرجٚت افُْٓقت  افدَّ

ر افًُْٜٔ اف 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ٚه ظـ أها ب ًٌٜشٗاُه لجقا ًَّ ٌَّٜ مٚ : 192شؼ]. 116, 115صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

رجٚت افُْٓقتٜٔ ذم افًُْٜٔ افٌَىٜٔ اّرثقذـًٜٔ ق مـ ثالث أوالع؟  هل افدَّ َِّٞ افُْٓقيت يتُقَّ افٌٚبٚ لادىراق ) اّشٍَٜٔ: ادث

ًٜٔٔ(, لاّشَػ ًِّ ُّّص) لافَ ًَ ٍس لاف
ٌَ امشٜٔ(, اف لًيتٚبع ؿداشٜ افٌٚبٚ افٌىريرؿ صًٌف ذم مك لبالد (. لديٚـققأرصٔديٚـقق ) لافنَّ

س, ادٓجر ِِّٜٔ لادجّع ادًَدَّ لحٜٔ لاإلداريٜ فًُِْٜٔ , ليَقف بٚفقظظ لرئٚشٜ ادجٚفس اإلـِرئُٜ لادح لًمتٚبًٜ بَٜٔ اّننىٜ افرُّ

)افٍْٚطر = ادًراؿٛ( ش اّشَػ». لًيرؿَّك لحًمٚـّتٓؿلترؿٔتٓؿ , ليَقف برشٚمٜ رجٚـ اإلـِرلس, ادكيٜ ذم داخؾ افٌالد لخٚرجٓٚ

زم, ش ًمىراق»إػ ًرتٌٜ  ًُ ٕٜٔفإلبراصٜٔ, لهق يًتٍَر ذم ادديْٜ اف لحل لاإلدارن مـ دار ادًىرا لًئَؿ (, أل اّشٍَٜٔ) لًيٌٚذ ظِّف افرُّ

تف ظٚدة ذم ـٚتدرائٜٔ , ف325ـام رآك جمّع َٕٔٔف ش بتقُه » ليُقق اّشَػ, اّشَػ أل ادًىراقش ـرد» أن افًُْٜٔ افتل هبٚ, صِقا

لاج ح فألشَػ بٚفزَّ ّي يس يقحْٚ 12:  9)مٝ  لفُـ رألا أؾؤِٜ افٌتقفٜٔ فألشٍَٜٔ, (7-2:  3يت 1) لـٚق ؿٌِف ًيً (. ليَقـ افَدِّ

صٔح فألشٍَٜٔذهٌل افٍؿ مـ  لط افسَّ ؾٚتف: »ًذً ح بال ظٔٛ ذم تكُّ ؾ٘قَّ اهلل اختٚرٕٚ بّْزفٜ , يُقق ؿدلة فًُّْٔف أق, أق يُقق ادًرصَّ

ِِّّغ فٌِر( أنقار) مهٚبٔح ز )يت ش. لمالئُٜ يسدَّدلق ظذ اّرض, لًمً ٚه ذم اإليامق لافهَّ ( ... 2: 2لأق يُقق اخلٚدف حُٔامه لؿقي

ٔسإفخ.  ًِّ ٌٚع افُٚهـ)=  لافَ ًِّ ًِقف افًُْٜٔاجلقهرة اف»(: ليذـر افًاٍلمٜ يقحْٚ بـ زـريٚ, ادًرلؽ بٚبـ اف ًٜٔ ذم ًظ أقَّ افُٚهـ ش ٍَّْ

ٍٔع, بٚفٔقٕٕٜٚٔش برشٍترلس» ًيدظك ك ذم افٌَىٜٔ ّنَّف ًيهعِّ مـ أجؾ صًٌف, أن افنَّ َّّ ـ ش, يب خِِق», لًيً ًِّ ف ذم اف ٔخ أل ادًتَدِّ أن افنَّ

ٚه  ٚه . أجو ج ٚه . ليُقق ًمتزلِّ ر افًُْٜٔلظِّف هق تَديس افَرابغ . لأق يرظك لًيدبِّر أهتف حًْ ًٌامد لمًحٜ , لًُمٚرشٜ بَٜٔ أها ـٚف

ًٛ للظيف, لدمْٔز اّمقات, لافتَّزليٟ, ادرى لاُظساؽ لافتَّحِٔؾ ًٛ, لتًِٔؿ افنَّ ٌٚع إػ لحٍؾ منٚـؾ افنَّ ًِّ . لًيؤػ ابـ اف

ِِّّْٚ أق يُقق اخلٚدف , لمـ ادًرلؽ أقَّ لتٌُٔٝ مـ خًيٚفػ تًٚفٔؿ افًُْٜٔ, لردع مـ ُ يًِؽ بُٚشتَٚمٜ»ذفؽ ؿقفف:  ادًٔحٜٔ ًتً

ع ادرى بٚخلىٜٔ ظع افتَّقبٜ, ليًتزهؿ ذم حٚجٜ فًالج ُ ظَٚب ٚه, ًينجِّ ٚه لحٚزم لتذـر افٍدشَقفٜٔ أقَّ افُٚهـ )أل ش. حْقٕ

َِّْٜٔ لافَّْهٚئح إُ بًد أق تٍنؾ افقش)احلرف(  ؾال يِجٖ إػ افَىع: شُ ًيٌنع إػ اشتخداف ادْنٚر احلٍٚد اّشْٚق»اّشَػ(  ٚئؾ اف

رة ٌٍَس إػ ًرتٌٜ. أل ادًتٓٚلق ذم خالص ًٍٕف, لًيَهد تِٔغ افَِٛ افَٚد, لًيًتخدف افًَٚب فٍِتٖديٛ لافتَّٓذيٛ. ادًتُرِّ  لًيرؿَّك اف

ُّّص» قس ذم , لًيرؿَّك خلزتف لأؿدمٔتفبٚفٔقٕٕٜٚٔ, ش ًمدبِّر» لتًْلش, إيٌقمٕٚس = ًؿ ًً ًَ , افًُْٜٔ ادقجقدة بٍُؾ مْىَٜليرأس جمّقظٜ اف

ٜ ذم حٚفٜ لجقد أـثر مـ ـٚهـ )ٌؿٍس( هبٚ .  ًٛ ٜلًيتٚبع اخلدمخٚصَّ ف افُْٜٓ لافنَّ ليٌَؾ اُظساؾٚت فىقـ , ليَرأ افتَّحٚفٔؾ, لًيقجِّ

امس. خزتف ذم هذا ادجٚـ ر لافقظظ لًيًٚظد ذم خدمٜ اف, ليتٌع اّشَػ لافُٚهـيٕٜٚٔ, ذم افنُّ ش اخلٚدف», أن لافنَّ قس لاّها ًَ ىُّ

امس ذم افًٓد اجلديد بّثٚبٜ , لزيٚرة ادرى لظرض مٚ يًتًيص ظِٔف مـ منٚـؾ ظع اّب اّشَػ )أل افُٚهـ(. ذم افًُْٜٔ لافنَّ

امشٜٔ ألـ درجٚت افُْٓقت, افاٍللن ذم افًٓد افَديؿ ج بًد افرشٚمٜ, لهلذا تقوع ظِٔف افٔد, لدرجٜ افنَّ َِٝ لإق إت, لُ يتزلَّ

ٚه  ج بٖخرم ـٚفُٚهـ متٚم ك زلجتف ُ يتزلَّ َّّ لرة(. لًيً ًٛ مـ افُٖس )ذم حٚفٜ افيَّ امس ». لـٚق ؿديامه ًينٚرؿ ذم ًمْٚلفٜ افنَّ افنَّ

 [ش.افُٚمؾ
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 :امشٚت لاخلٚدمٚت  افنَّ

ًٌٜ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا  لؿد طٓرت خدمٜ]. 117صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

شٚت» امشٚت ادًُرِّ ًشؾ ظـ ظِّٓـ: ذم افًُْٜٔ اّلػش افنَّ امشٚت ُ ًيٌٚرــ». لؿد جٚء ذم ؿقإغ افرُّ ٚه مٚ يًٍِف , افنَّ لُ يًٍِـ صٔئ

اممًٜ قس أل افنَّ ًً ًَ ٚء لخيدمـ مع)ظْد مداخؾ افًِّْٚء(  بؾ حيٍيـ اّبقاب, اف قس ظْد تًّٔد افًِّْ ًً ًَ )ؿقإغ أـِّْٔدس ش اف

لمٚين  امشٜ جِِٜٔ ظْدـؿ, (. »59افرُّ امسلفتُـ افنَّ ٍُ بٖمر افنَّ ٚه إ ؾ لُ تًّؾ صٔئ ًَ ة إػ اّشَػ. لُ ت فتًٖـ ظـ رء , لُ تٖيت امرأ

امشٜ ٍُ مع افنَّ ٚء لًتًْٔٓـ(. »6)افدشَقفٜٔ  شإ امشٜ افًِّْ ٚء ذم درجٜ (. 34)افٍدشَقفٜٔ ش لأق ًتًٚظد افنَّ لُ جيقز أق تهر افًِّْ

ًٜٔٔ ًِّ غ هبذا اُشؿ, افَ َّّ ًٜٔٔ لاّشٍَٜٔ(.  لهق أمرو سيحو لُ جيقز رشٚمٜ ادرأة ذم ًرتٌف افُْٓقت(, 6)افدشَقفٜٔ  لُ ًيً ًِّ )افَ

ديد ٚه بًض افُْٚئس افٌربٜٔ فألشػ افنَّ  [! ـام خٚفٍتف حٚفٔ

o ٌذب ظذ اإلشال ُي  ف:اف

ًٌٜ 123مٔخٚئٔؾ مُز إشُْدر:  ًَّ ر افًُْٜٔ اف ٚه ظـ أها ب ٌَّٜ شٗاُه لجقا لهق ٍٕس ادًْل ]. 16صؼ -, اجلزء افثٚين, مُتٌٜ ادح

 ﴿ :حٔٞ َٕرأ ذم صقرة افٌَرة مٚ ٍٕهفش[, صٌٌٜ»لافتل تًْل ش مًّقديٜ»]يَهد مًْك ـِّٜ  افذن لرد ذم افَراق افُريؿ
ٌ
ٜي اّلٍل ٌي ٌَ ٌص

ـَ  مي ٚبٌدلقي لي ًف ظي ـً في ٕيَح ٜه لي ٌي ٌَ  ٌص
ٌ
ـي اّلٍل ـً ٌم ًي هٚ اإلمٚف افٌٔوٚلن بَقفف: 138﴾ ]افٌَرة : أيَح أل  - إقَّ اهلل تًٚيل ؿد صٌٌْٚ»[, لؿد ؾنَّ

ٌغ ظع افثَّقب - هدإٚ قر افهَّ ًٓ ؿىرات )بف  يًٌّقق ألُدهؿ ذم مٚء أصٍر)ادًٔحغ(  إقَّ افَّْهٚرم»لًيؤػ بَقفف: ش, لطٓر أثرك ًط

س(,  يٝ ادًَدَّ ٕٔتٓؿ, ليَقفقق هق تىٓر هلؿمـ افزَّ ؼ ٕكا ََّ ًٌامد أنَّف افتَّْهر, ش لبف تتح ٜ ذم مك يَقـ ظـ اف )لهلذا ُ يزاـ افًٚمَّ

 [لاحد افتَّْٚصر(.

 :ًُْٜٔقس اف ًَ  افىُّ

قس: ـِّٜ ]. 23صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل:  ًَ قس»مًْك ـِّٜ ًض ًَ  شًض

تٔٛ, لهل ـِّٜ يقٕٕٜٚٔ اّصؾ, شضَس»هل مجع فُِّٜ  قس تًْل افًُّْيؿ , لذم اُصىالح افُْز, تًْل افِّْيٚف لافسَّ ًَ ـِّٜ ًض

تٌٔٚت افًُْٜٔ افتل تتٍؿ هبٚ افًٌٚدة ادًٔحٜٔ مـ صِقات   [.لـذفؽ صُؾ ادٌْك افُْز لحًمتقيٚتف لمٚ إػ ذفؽ, لأصقاف لأظٔٚدلافسَّ

ٍٜٔ اإلـِرئُٜ فألؿٌٚط اّرثقذـس افالهقت ادًَٚرق )اجلزء اّلـ(افٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ:  ِِّ ًُ قس: ]. 14, 13صؼ -, اف ًَ ًيُْرلق افىُّ

قس ًَ ًتٛ ضًَٜٔ(, صِقات ضًَٜٔ) ُ يًسؾقق بٖجٜ فٔتقرجٔٚت لبٚفتٚيل, افزلتًتٕٚتٜٔ وٍد افىُّ ـً , مثؾ: ُ يًتخدمقق مٚ ظْدٕٚ مـ 

ًٕٚغ,  قس افٌهخٜ لافنَّ ًَ جدة, ل ًض ًَّ قس افتل تهٚحٛ ـؾ ٌهٍ مـ افَىامرس, لاّبهِّقديٜ, لصِقات افَِٚق, لضَس اف ًَ لافىُّ

ر افًُْٜٔ  [, لمٚ إػ ذفؽ.أها
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قس: ]. 27-25صؼؼؼ -ّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر , اجلزء اـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل:  ًَ ( افُتٚب 1)مهٚدر افىُّ

س بًٓديف افَديؿ لاجلديد مع اّشٍٚر افَٕٚقٕٜٔ افثٕٜٚٔ س2). ادًَدَّ : لهق مٚ لوًف اِبٚء )أ( افتََِّٔد افرشقيللينّؾ:  ( افتََِّٔد ادًَدَّ

ًشؾ بٖنًٍٓؿ.  فقق. لافتََِّٔد ذم اُصىالح افُْز هق افتًَّٚفٌٔؿ لافًُّْيؿ )ب( افتََِّٔد افُْزافرُّ : لهق مٚ لوًف آبٚء افًُْٜٔ اّلَّ

ٚه ظـ شِػ, لبًٌٚرة أخرم, ؾ٘قَّ افتََِّٔد هق افتًَِّٔؿ.  َِّّٜ مـ جٔؾ إػ جٔؾ لخٍِ ئْٜ ادًً , ادًًتّدة( افَقإغ افًُْٜٔ 3)افدِّ

ًشقفٜٔ مـ جٜٓ ظددهٚ, لفُـ ادحتقم لاحد, لذم : لً ؾًش بٚء افرُّ )أ( ؿقإغ اِلتنّؾ:  دة فدم افُْٚئس افرَّ جدت ذم أصُٚـ ًمتًدِّ

ًشؾ ذم  ك بّجّقظٜ  127افًُْٜٔ افٌَىٜٔ ًتقجد ؿقإغ افرُّ َّّ ٚه. لادجّقظٜ افٌَىٜٔ حتقن ذم داخِٓٚ مٚ ًيً أل ؿقإغ  شأبقفٔدس»ؿٕٚقٕ

ُؾ اِخر افذشهٌٔقفٔتس» ٚ حتقن افنَّ ًتٛ إـِّْٔدس افثامٕٜٔ, ظذ اظتٌٚر أقَّ , ـام أَّنَّ ًُ ك ب َّّ ًشؾ, لهق ادًً ن ًلجدت بف ؿقإغ افرُّ

ًشؾ ُ ًتٍَرهٚ افًُْٜٔ, حٚ ؾٔٓٚ مـ أخى ٍِٜٔ صٓٔقق ادًْقبٜ فمبٚء افرُّ َِّّقا افَقإغ فف. مِحقطٜ: ؿقإغ ًظ ًشؾ ش ٚء لاوحٜ اِبٚء افرُّ

ًش  ٚه. افًَىْىْٜٔٔ 325: َٕٜٔٔ ))ب( ؿقإغ ادجٚمع ادًُقٕٜٔؾ أل فزمَّٚنؿ. دمًؾ مـ ادًًتحٔؾ ًٌٕٓٚ فمبٚء افرُّ ف(: ظؼلق ؿٕٚقٕ

ٚه. أؾًس )381) ف(: 257: ؿرضٚجْٜ اّلـ ))ج( ؿقإغ ادجٚمع ادُٕٜٚٔ ؿٌؾ إُنَٚؾف(: ثامٕٜٔ ؿقإغ. 431ف(: مخًٜ ظؼ ؿٕٚقٕ

ٚه. ؿٔكيٜ اجلديدة  25ف(: 314ؿٕٚقق لاحد. أنَرا ) ٚه. أنىٚـٜٔ ) 15ف(: 315)ؿٕٚقٕ ٚه. هديَٜ ) 25ف(: 341ؿٕٚقٕ  23ف(: 343ؿٕٚقٕ

ٚه. افالذؿٜٔ )افاللدئُٜ( ) ٚه. ؽٌْرا ) 63ف(: 364ؿٕٚقٕ ٚه. ؿرضٚجْٜ افثٚين ) 21ف(: 373ؿٕٚقٕ ٚه. هذك ادجٚمع  138ف(: 419ؿٕٚقٕ ؿٕٚقٕ

ت ؿٌؾ إُنَٚؾ ـٕٚٝ حتّؾ ذم داخِٓٚ مؾء افُْٔ ٌَدي : افٌٚبٚ )د( ؿقإغ ِبٚء ـًْٜٔ اإلشُْدريًٜٜ اجلٚمًٜ. ادُٕٜٚٔ لافتل ًظ

ٓداء افٌىريرؿ افًٚبع ظؼ:  4ديقًٕٔٔقس افٌىريرؿ افرابع ظؼ:  ٚه. افٌٚبٚ أثْٚشٔقس  15ؿقإغ. افٌٚبٚ بىرس خٚتؿ افنُّ ؿٕٚقٕ

ٚه. افٌٚبٚ ثٚؤؾِٔٔس افٌىريرؿ  18: افرشقيل افٌىريرؿ افًؼلق: ؿقإغ ـثرة جداه. افٌٚبٚ تّٔقثٚلس افٌىريرؿ افثٚين لافًؼلق ؿٕٚقٕ

بع لافًؼلق:  14افثٚفٞ لافًؼلق:  . افٌٚبٚ ـرفُّس ظّقد افديـ افٌىريرؿ افرا ٚه ٚه )احلرلمٚت(.  12ؿٕٚقٕ )ـه( ؿقإغ ِبٚء ؿٕٚقٕ

يس بٚشِٔٔقس افٌُر: ـْٚئس ؽر اإلشُْدريٜ يس ؽريٌقريقس افِّْٔيص:  136: افَدِّ ٚه. افَدِّ يس يقحْٚ ذهٌل ؿقا  8ؿٕٚقٕ ٕغ. افَدِّ

يس ؽريٌقريقس افثٔ افٍٍؿ: ؿقإغ فقؽقس: ؿقإغ ـثرة. هذك افَقإغ هلٚ ٌصٍٜ ادًُقٕٜٔ, أن ًتٍَرهٚ افُْٚئس ئقـثرة. افَدِّ

ًشقفٜٔ افتََِّٔديٜ ذم ـٍؾ افًٚمل.  رةافرَّ رة لهلٚ ٌصٍٜ )ل( ؿقإغ صدرت ذم ًظًهقر ًمتٖخِّ : لهل افَقإغ افتل صدرت ذم ًظًهقر ًمتٖخِّ

ًتٛ. ؿقإغ افٌٚبٚ ـرفُّس بـ فَِؼ افٌٚبٚ افؼؼ 1145-1131)  73ادحِٜٔ مثؾ: ؿقإغ افٌٚبٚ ؽزيٚـ بـ تريؽ افٌٚبٚ افؼؼ  ـً  75ف(: ثالثٜ 

ًتٛ. 1235-1243) ـً ًشؾ4)ف(: مخًٜ  شَقفٜٔ) ( تًٚفٔؿ اِبٚء افرُّ فغ5)ؾهاله.  39ّؾ (: لتنافدِّ : جًمتًّٜ, لبام ( أؿقاـ اِبٚء اّلَّ

ة. دي ّي تي ًَ س لؿقإغ افًُْٜٔ ادً س لافتََِّٔد ادًَدَّ ٌٍؼ مع افُتٚب ادًَدَّ  [يتَّ

ًشِىٜ ـًْٜٔ افًٓد اجلديد ذم لوع ]. 29صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل: 

قس: ا ًَ ًَقسفىُّ ًشؾ لخٍِٚءهؿ بقوع افىُّ ب يًقع خصَّ افرُّ دة مـ ادٗمْغ. افرَّ ب يًقع مجٚظٜ حًمدَّ لهل اِبٚء  - فَد اختٚر افرَّ

ًشؾ لافتالمٔذ تٌٔٚت لافتَّؼيًٚت افًُْٜٔ - افرُّ ِىٚق ذم لوع افسَّ ًُّ ٓؿ بٚف )يق  شـام أرشِْل اِب أرشُِؿ أنٚ»إذ ؿٚـ هلؿ:  لخهَّ

ِِّّقهؿ أق حيٍيقا مجٔع مٚ ألصُٔؿ »(, 16:13)فق  شمـ شّع مُْؿ ؾَد شّع مْل»(, 21:23 اذهٌقا لتِّذلا مجٔع اّمؿ ... لظ

امء»(, 23-19:28)مٝ  شبف ًَّ ٍِقٕف ظذ اّرض يُقق حمِقُ ذم اف امء لـٍؾ مٚ حت ًَّ ٚه ذم اف  شـؾ مٚ تربىقٕف ظذ اّرض يُقق مربقض
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ب يًقع اد(, 18:18)مٝ  امع هلؿلأمر افرَّ ًَّ ر ـٍؾ مـ خًيٚفٍٓؿ بٚفٍرز مـ ذـٜ افًُْٜٔ, ٗمْغ بىٚظتٓؿ لاف بٚظتٌٚرك ـٚفقثْل , لحذَّ

 [(.17:18)مٝ  شلإق مل يًّع مـ افًُْٜٔ, ؾُِٔـ ظْدؿ ـٚفقثْل لافًٍنٚر», إذ ؿٚـ: لافًٍنٚر

َِّّقا ًشِىٚق لوع ]. 33صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل:  ًشؾ ش اِبٚء افرُّ

قس خلًٍِٚئٓؿ اّشٚؿٍٜ:  ًَ ًشؾ ظذ َّنٟ افًٔد ادًٔحافىُّ ِىٚق ادًًىك , إذ أؿٚمقا هلؿ ًخٍِٚء مـ اِبٚء اّشٚؿٍٜ, شٚر افرُّ ًُّ لمْحقهؿ اف

ب ٌيؾ افرَّ
ظٚة, هلؿ مـ ؿٌ ًْٔيِّّقا افًُْٜٔ لًئَّقا افرُّ تٌٔٚت , ف (, 15,  14:3يت 1, 34:11ـق 1. )افاٍلزمٜ فتدبر افًُْٜٔليوًقا افسَّ

ٚه أمقراه ـثرة ُزمٜ فًُِْٜٔ لٕيٚمٓٚ ٕٜ ذم ـتٚبٚت اِبٚء اّلفغ مـ جٜٓ, لمـ اجلٜٓ اّخرم ؾقوع هُٗء أجو , ًحٍيٝ فْٚ ًمدلَّ

َّٜٔ, لتْٚؿِتٓٚ جٔاله بًد جٔؾ,  سظٚصتٓٚ افًُْٜٔ احل  [.لذفؽ مـ خالـ افتََِّٔد ادًَدَّ

 :ادذبح 

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ يَقـ ]. 99صؼ -, اجلزء اّلـ, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف

َّٕف ُ مذبح»افزلتًتٕٚٝ:  تٓؿ ذم ذفؽ أقَّ شلُ حجٚب ذم ٕيٚف افًٌٚدة ذم افًٓد اجلديد, لُ هُٔؾ, لُ بخقر, إ افًٔد ادًٔح , لًحجَّ

, لبذفؽ أخٌك هذا افِّْيٚف لأبىِف, لهق ًبرهٚق لاكى لؤًػ, إذ أقَّ ذفؽ مل يُـ خيرج ظـ ـقٕف فف ادجد صٍؼ احلجٚب ذم يقف صٌِف

 [ًمًجزة مـ ًمًجزات ذفؽ افٔقف افًئؿ.

ٝ أ]. 45صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل:  ٚه ادذابح ادًدٕٜٔ ًمْذ اشًتخٌدمي جو

بع ادٔالدن لمٕٜٚٔ, افَرق افرا شّٜٔ فإلمزاضقريٜ افرُّ يٕٜٚ افرَّ , لهل ؽر صٚئًٜ ذم مك, إُ أنَّف لذفؽ بًد أق صٚرت ادًٔحٜٔ هل افدِّ

زم بّٚنٌٚ رليس. ًُ  [فديْٚ اِق ادذبح افُّْحٚد افذن أهدتف ـًْٜٔ رلشٔٚ فُِٚتدرائٜٔ ادرؿًٜٔ اف

د ادذابح داخؾ افًُْٜٔ ]. 46, 45صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل:  تًدُّ

ٚه, ذم افًُْٜٔ افقاحدة ؿد يقجد أـثر مـ مذبح لاحدافقاحدة:  د ادذابح إػ افتََِّٔد , لإق ـٚق افًدد ثالثٜ يٌدل أـثر صٔقظ ليرجع تًدُّ

ف إؿٚمٜ أـثر مـ ًؿٍداس ظذ مذبح لاحد ذم ذات افٔقفافُْز اف خص افذن يتْٚلـ, ذن حًيرِّ ظذ  - يِزف أق يُقق صٚئامه , ؾٚدذبح ـٚفنَّ

شٜ -حٍد تًٌرٕٚ  ٚه ظذ ادالبس افُْٓقتٜٔ لاّلاين ادًَدَّ  [.ليْىٌؼ هذا اّمر أجو

 :اّجَقٕٚت 

ٍٜٔ اإلـِرئُٜ فألؿٌٚط اّرثقذـس اّلـ(افالهقت ادًَٚرق )اجلزء افٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ:  ِِّ ًُ ُ أجَقٕٚت لُ صقر ذم ]. 17صؼ -, اف

ؾال يٗمْقق بقجقد صقر لأجَقٕٚت ذم . بْٔٓؿ لبغ افُٚثقفٔؽ, ٚ ذم افتٚريخهٚمًّ  دلراه , شحرب اّجَقٕٚت» لؿد أخذتافزلتًتٕٚتٜٔ: 

بْذر يْذر ظذ اشّف, ؾٓذا ٕقع مـ ضِٛ صٍٚظٜ, لهؿ ُ يٗمْقق , لُ لُ ب٘يَٚد صًّٜ أمٚف صقرة أحد افَديًغ, افًُْٜٔ

 [بٚفنٍٚظٜ.



 ًٜ َّٔ
ًٌ ـَ ًَرًثقًذ َّ ًٜ ا َّٔ ٌٔح

ًٌ ٚئًد اَدي َي ًي  [82..... ]اَف

www.alta3b.wordpress.com 

ٍِِّٜٔ اإلـِرئُٜ فألؿٌٚط اّرثقذـس افالهقت ادًَٚرق )اجلزء اّلـ(افٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ:  ًُ قر لاّجَقٕٚت: ]. 173صؼ -, اف افهُّ

ليًتزلق ـؾ ذفؽ وٍد افقصٜٔ افثٕٜٚٔ افتل (. افُٚثقفٔؽ مـ متٚثٔؾلمٚ ظْد ) ُْر افزلتًتٕٚٝ مٚ ذم افًُْٜٔ مـ ًصقر لأجَقٕٚتيً 

ب امء مـ ؾقؾ, لمٚ ذم اّرض مـ حتٝ, لمٚ ذم احٚء مـ حتٝ اّرض.  ُ تهْع متثُٚه مْحقتهٚ لُ ًصقرة مٚ»: يَقـ ؾٔٓٚ افرَّ ًَّ ُمٍٚ ذم اف

ـٍ  ـٍ لُ تًٌده وٍد اّجَقٕٚت ذم افَرق افثٚمـ ادٔالدن مـ شْٜ  لؿد ؿٚمٝ حرب(. 9, 8, 5(, )ت5ٞ, 4: 23)خر شُ تًجد هل

ثؿ ظٚدت مرة أخرن ذم افزلتًتٕٚتٜٔ ًمْذ افَرٕغ اخلٚمس افًؼ , لاشتّرت بوًٜ ؿرلق لهدأت, أجٚف اإلمزاضقر فٔق افثٚفٞ, ف726

ؾقق مـ افزلتًتٕٚٝ يًتزلق اّجَقٕٚ. لاشتّرت ذم ًمًتَداهتؿ حتك اِق, لافًٚدس ظؼ ًِقًمقْٕٚ ظع لادًتىرِّ ت مـ بَٚيٚ افقثْٜٔ ! لي

جقد أمٚمٓٚ ًُّ ّقع أمٚمٓٚ لاف  [.إـراف اّجَقٕٚت لتٌَِٔٓٚ لإيَٚد افنُّ

ُ »افقصٜٔ اّلػ مـ افقصٚيٚ افًؼ: ]. 71صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل: 

ٚه لُ  َـّ لُ  صقرة مٚتهْع فؽ متثُٚه مْحقت ُمَّٚ ذم افًامء مـ ؾقؾ لمٚ ذم اّرض مـ حتٝ لمٚ ذم احٚء مـ حتٝ اّرض. ُ تًجد هل

َـّ ّينِّ أنٚ افرب إهلؽ إهل ؽٔقر ٚبَٜ(. 5, 4:23)خر شتًٌده ًٍ ٚ حتٍظ رلح افقصٜٔ , تِتزف افًُْٜٔ ادًٔحٜٔ بال صٍؽ بٚفقصٜٔ اف فَُّْٓ

ُِّؾ لثْل إػ افًٌٚدة ؾٚفٌرض مـ افقصٜٔ هق, ُ حرؾٌَّٔتٓٚ قر ذم ذاهتٚ, لؿػ ـؾ تً  [.لفٔس مْع اشتخداف افهُّ

ترتٌط اّجَقٕٚت لافتًَِّٔؿ افُْز: ]. 72صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل: 

, ؾ٘قَّ اّجَقٕٚت بدلرهٚ هل ٌظيٚت مرشقمٜ لمرئٜٔ ,ـالمٜٔ, ؾ٘ذا ـٕٚٝ افُتٚبٜ لافًيٚت هل أجَقٕٚت اّجَقٕٚت بٚفقظظ لافُتٚبٜ

ًٌِٜ بًٔىٜ جٚمًٜ ِٜ ب ِِّؿ, هٚ افٍُؾ دلق متٔٔز بغ فًٚق لآخرأ يَر, هل ٌظيٚت ًمًجَّ ٍل لـذفؽ ادًتً تٚبٜ يٍّٓٓٚ اّمُّ ٌُ . لمٚ َٕقفف ظذ اف

س ذم احلَٔ س, ؾٚفُتٚب ادًَدَّ ٚه ظذ افُتٚب ادًَدَّ ًٌيٚت َٕقفف أجو ًٌِتْٚ لاف ًًِٔـ فْٚ ب ًدس ف ًَ لح اف رهٚ افرُّ َٜ هق أجَقٕٜ إهلٜٔ صقَّ

ٍٛ اهلل ٕحقٕٚ لتدبرك خلالصْٚ,  ًٌِٜ اّفقاق افًٌٔىٜافٌؼيٜ ًح ؾ ب س مٍتقح فِجّٔع لًمًجَّ ٚ اّجَقٕٚت ؾٓل ـتٚب ًمَدَّ  [.أمَّ

ذم افىََّس تُريس اّجَقٕٚت: ]. 73, 72صؼؼؼ -ر , اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل: 

ٌٌَخر, افٌَىل اّصٔؾ ٌٌٔؾ لتي ََ ف افتَُّريؿ اخلٍٚص بّٚجَقٕٚت مـ تي شٜ بقاشىٜ اّشَػ, ُ ًيَدَّ , إُ إذا ـٕٚٝ أجَقٕٚت ـًْٜٔ ًمُرَّ

قحٜ بٚدرلق ًً يٌٌْل أق لاجلقاب هق  شادهْقظٜ بّٚجدن ؟ًًٕجد فألجَقٕٚت  ـٔػ» :. بغ افًٌٚدة لافتَُّريؿ: يتًٚءـ افًٌضلُم

ف إُ هلل لحدك ٜ افتل ُ ًتَدَّ ؾ جِّٔداه بغ افًٌٚدة اخلٚصَّ ٚه , ًٍٕرِّ يًغ أجو ف هلل لفَِدِّ , لبغ افتَُّريؿ افذن حيّؾ مًْك افتَّقؿر لافذن ًيَدَّ

جقد فٌر اهلل ًُّ س أمثِٜ فِ جقد فِّالئُٜ مثؾ1)مثؾ:  قؿر لاُحسافلذفؽ بًّْك افتَّ , لفَد لردت ذم افُتٚب ادًَدَّ ًُّ : شجقد ( اف

ب ظْد أرحيٚ )يش  ش2ٜ)(. 14:5ينقع فرئٔس ًجْد افرَّ جقد ّمٚــ لأصٔٚء ًمَدَّ ًُّ  شأشجد أمٚف هُٔؾ ؿدشؽ», مثؾ ؿقـ دالد: ( اف

جقد ّنٚس أصحٚب ـرامٜ لشِىٚق( 3)(. 7:5)مز  ًُّ (. لذم هذا يَقـ اّب يقحْٚ 6:42, مثؾ: ًشًجقد إخقة يقشػ فف )تؽ اف

منَل:  ٌَّد فف )لحدك(, لافتَّقؿر لاإلـراف رء آخرًُمٚرشٜ خدمٜ افًٌٚدة رء, »افدِّ مٓؿ . ٕحـ ًٕجد هلل لٕتً ًُٕرِّ ئًف ل ًٕقؿِّر ؿدِّ ل

ًدس افذن يِّٗهؿ ًَ لح اف ٚه فِرُّ م ٚ حْٔام ًًٕجد . بؾ اهلل ادرمقز فف ذم اّجَقٕٚت, يَّٜفًْٚ ًٌٕد اّجَقٕٜ احٚدِّ ...  إـرا اظِّقا يٚ أحٌٚئل أنَّْ

َّٕام ًٕجد فِّهِقب ُ اخلنٛ ِٔٛ إ ٍْٚ ًمِزمغ أق ًًٕجد فٍُؾ صجرة ذم افىَّريؼ, فِهَّ ـً  [.شلإُ 
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َّٔزت افًُْٜٔ هٚفٜ ادجد: . ]75, 74صؼؼؼ -افٍَس بٔنقن حِّل: ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽ, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر  مي

ئًٓٚ لادالئُٜ هبٚفٜ مـ افُّْقر حقـ افرأس ٚ أجَقٕٜ افًٔد ادًٔح إصٚرة إػ ظِّٓؿ ـْقر فًِٚمل, أجَقٕٚت ؿدِّ ؾًرشؿ داخؾ اهلٚفٜ , أمَّ

ٚه  ًتُتٛ ؾٔف احلرلؽ اّلػ ُشّف, صِٔٛ , أل إصٚرة فالهقتف ,ش» أل احلرؾٚق اّلـ لاِخر مـ افٔقٕٕٜٚٔ ,ش X -I» لؽٚفٌ

تٚق ظذ اشتخداف اهلٚفٜ ذم اّجَقٕٚت افٌَىٜٔ:  ًتًتخدف بًض احلًرلؽ اّخرم افتل ًتًزِّ ظـ أخَٚبف افالهقتٜٔ. لًهْٚؿ ًمالحيتٚق هٚمَّ

َِّثٜ لُ ادًربًَّٜ, ّقَّ افٍدائرة ًتنر إػ اّبديٜ. اهلٚفٜ افٍدائريٜ ؾَط ر اّصخٚص افذيـ مٚزافقا ظذ ؿٔد ُ تقوع هٚفٜ حقـ ًص , ُ ادًث قي

 [.احلٔٚة

مقز ذم افًُْٜٔ افٌَىٜٔ: ]. 79صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل:  ( 1)أصٓر افرُّ

ُّٜ ًَّ مقز اشتًامُه : اف ُّٜ دٗمْل , لهل حتّؾ ادًٚين اِتٜٔ: لهل أـثر افرُّ ًَّ (, لؿد 13-4:5, فق 47:13)مٝ  اهللترمز اف

ه فنًٌف, ؾًْدمٚ دظٚ تالمٔذك ؿٚـ هلؿ:  ب ًٍٕف رمزا ٍٔٚدٍن فِْٚس»اشتخدمٓٚ افرَّ ُّٜ فًِٔد ادًٔح ًٍٕف. شإينَّ أجًُِؿ ص ًَّ : ترمز اف

ُّٜ»ـتٛ ألرجيٕٚقس:  ًَّ ٚه بٚف  شإخًٔس» ٜ هللؿد ًدظل افًٔد ادًٔح هُذا ّق ـِّٜ شُّٜ بٚفٔقٕٕٚٔ. شًيدظك ادًٔح جمٚزي

ICQUS ,ٜٕٕٔٚإيًقس» لهل بذاهتٚ احلًرلؽ اّلػ فُِِامت افٔق IHSOUS ,إخريًتقس CRISTOS ,ثٔئقس 

QEOS ,إيقس UIOS ,شقتر SWTHRشيًقع ادًٔح ابـ اهلل ادخِص»هذك افُِامت تًْل:  ,ش.] 

د اإلهللأشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ ـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ ٚه ًهْٚؿ ]. 173صؼ - لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج لأجو

لد  شِٔؿ »ف لحمٍقطٜ ذم مقشُق, للوع صقرهتٚ اِب 1415حقايل شْٜ  شأندريف رلبِٔػ»فقحٜ فٍِثًٚفقث رشّٓٚ افٍٍْٚق افرُّ

 شأخًُْٔدر صّٔامق»ّب ف, لـذفؽ لوع صقرهتٚ ا1985شْٜ  شافالهقت ادًٔحل لاإلًٕٚق ادًًٚس»ظذ صدر ـتٚبف  شبًسس

ـف, 1994شْٜ  شمـ أجؾ حٔٚة افًٚمل»ظذ صدر ـتٚبف  ًِّ ُؾ لاف ر , لييٓر ؾٔٓٚ ثالثٜ أصخٚص ًمتنٚهبغ ذم افنَّ لهذك اّجَقٕٜ ًتهقِّ

ًدس أصخٚص ؽر ًمٍْهِغ, ثالثٜ أصخٚص ًمٍْهِغ ًَ لح اف ل, لاِب ُ ًيُّـ تهقيرك, بْٔام اِب لاُبـ لافرُّ ٚه افرُّ ًدس لأجو ًَ ح اف

ٍُ ذم صُؾ حٚمٜ ـام طٓر ذم ادًّقديٜ  [.أل بٖخًْٜ ٕٚريٜ ـام طٓر ذم يقف اخلًّغ, ُ ًيُّـ تهقيرك إ

 :اّظٔٚد 

رتٌَّٝ افًُْٜٔ مًْك ـِّٜ ظٔد: ]. 266صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل: 

رلا ظّؾ اهلل مع اإلًٕٚق,  ب٘رصٚد إهلل َـّ ل افًٔد ظٔداه ّنَّف يًقد أظٔٚداه ـًْٜٔ فٔحتٍؾ هبٚ ادٗمْقق بٍرح لًصُر, لفٔتذ ِّّ هذا لؿد ًش

 [.ـؾ ظٚف ظذ أؾراد افنًٛ بٚفٍرح لافتَِّٓٔؾ

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ رتٌَّٝ ]. 134صؼ -, اجلزء اّلـ, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف

هٜ شٜ أظٔٚد خًمهَّ ٚه فًِٔد ادًٔح فف ادجد, افًُْٜٔ ادًَدَّ م , ـًٔدٍن لتذـٚراه فزـتف افٌزيرة افتل مْحٓٚ بًخٚء ؾٚئؼ ظذ بْل افٌؼ, إـرا

ؿ, ؾْحـ مثاله ظْدمٚ ٕحتٍؾ بًٔد ادٔالد, ادٔالد لافَٔٚمٜ, لذفؽ ظاٍم ٕتٟ هلذك اّظٔٚد مـ حٔؿ افذِّ  ًي ر بهقرة ـرم لجِٔؾ افِّْ َـّ ٕتذ
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ٌَّتف افٍٚئَٜ فْٚ, ّنَّف لٕحـ بًد حمًقشٜ ٚ ٕتدارؿ ًظّؼ حم تْٚ,  خىٚك, ًفىػ اهلل لإحًٕٚف ظِْٔٚ, ـام أنَّْ لأظداء, تْٚزـ ابْف افقحٔد دذفَّ

ف ذاتف افُريّٜ ؾداه ظٍْٚ.  [لؿدَّ

ٜ 1)اّظٔٚد ادًٔحٜٔ: ]. 268صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽ: افٍَس بٔنقن حِّل ( أظٔٚد خٚصَّ

ٌرم.  بٚفًٔد ادًٔح زم لافهُّ ًُ ٔديٜ اف ًِّ ٌرم2)ًتًرؽ بّٚظٔٚد اف ٔديٜ افهُّ ًِّ ٜ 3). ( أظٔٚد ـًْٜٔ ًتًٚمؾ ًمًٚمِٜ اّظٔٚد اف ( أظٔٚد خٚصَّ

امئٔغ4). بٚفًٔدة افًذراء ًَّ ٜ بٚدالئُٜ لاف يًغ5). ( أظٔٚد خٚصَّ ٓداء لافَدِّ ٜ بّٚنٌٔٚء لافنُّ ٜ بتُريس 6). ( أظٔٚد خٚصَّ ( أظٔٚد خٚصَّ

 [.افُْٚئس

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ َّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف  .137, 136صؼ -, اجلزء اّلـ, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـً

 افذن حتتٍؾ هبٚ افًُْٜٔ هل:اّظٔٚد ]

ًٌٜ افٌُرةألُه:  ًَّ ٌٔديَّٜ اف ًِّ ٔٝ هُذا ًٌٕٜ فًِٔد ادًٔح لهل: اّظٔٚد اف ِّّ  :لًش

 برمٓٚت. 29ليَع ذم  [4](26/  1)فق  ظٔد افٌٌنٚرة -1

ْٜ بًٔىٜ, ل  29ليَع ذم  [5](1/  2)فق  ظٔد ادٔالد -2 ًَّ ْٜ افًٚبَٜ ـًٌٜٔ, لـًْٔتْٚ افؼؿٜٔ  28ـٔٓؽ إذا ـٕٚٝ اف ًَّ إذا ـٕٚٝ اف

ٚه فًِٔد ادًٔح افذن ًلفٌدي  7حتتٍؾ يقف   يْٚير ـام ًتنر ادهٚدر افتٚرخئٜ افَديّٜ. 7يْٚير ضٌَ

 ضقبف. 11افيُّٓقر اإلهلل ذم  [6](13/  3)مٝ  ظٔد افٌىٚس -3

                                                 

 
ئًٌٔؾ اَديالي   26) 33-26/  1فقؿٚ  4 ا ٌٚدٌس ًأَرٌشؾي ٌجَزي ًَّ ٌر اف َٓ ذٌم افنَّ ًة لي ٌٚسي ٕي  ٚ ٓي ًّ ـي اجَلئٌٌِؾ اَش  ٌم

ٜى ٌديْي  إٌػي مي
ٌ
ـي اهلل    27ًؿ ٌم

ٌ
اء َذري ًي اَشًؿ اَف ًف ًيقًشًػ. لي ًّ اًلدي اَش  دي

ٌٝ
َٔ ـَ بي ًجؾى ٌم  فٌري

ٜى
ًَىقبي اءي خمي َذري إٌػي ظي

ًؿ.  َريي :   28مي ـي ٚ ؿي ٚ اَدياليًؿ لي ٓي َٔ ؾي إٌفي خي ًؿ ظي »ؾيدي ًي ٚ اَدًَْ ٓي جًَّت ٌؽ أي فو في الي  شي
ٌ
ٚء ًي  ذٌم افِّْ

ٌٝ نَ ٜو أي ـي ٌيٚري ٌؽ. ًم ًي بُّ مي ٚ! ايفرَّ ٓي َٔ !   29ش. ِي ًٜ َّٔ ٌح ٌذٌك افتَّ ققي هي ًُ َق تي ك أي ًي ٚ ظي َت مي ري َُّ ؾي اليٌمٌف لي ـي ـَ  َٝ ٌم بي ري تًَف اَوىي أي ِيامَّ ري   33ؾي

ٚي اَدياليًؿ:  ـي هلي ٚ َي ٜه »ؾي ّي ًَ
َدٌت ٌٕ جي ًؿ ّينٌَّؽ ؿيَد لي َريي ٚ مي ٚذٌم يي ي .  ُي َّتي

ٌ
.   31ٌظَْدي اهلل قعي ًً ْٔيًف يي ِّّ ًي ًت ٚه لي ـي اَبْ ٌٌِدي تي ٌيٌِغي لي تيَح  شي

ٌٝ نَ ٚ أي هي َرٌدَّ   32لي ـً  ً بُّ اإٌلهلي ىٌٌٔف افرَّ ًَ ًي ك لي ٌعِّ ًيَدظي ًي ـي اَف اَب ٌئامه لي قًق ظي ًُ ا يي ذي هي

بٌٌٔف  اًلدي أي ُي   33دي قبي إٌػي اّيبيٌد لي ًَ ًَ  يي
ٌٝ
َٔ ذي بي ًٌِؽ ظي َّ يي ٜو  لي يي ٌف ٌَّنٚي

ٌُ َِ ً
ٌ
قًق د ًُ  ش.(يي

.   1) 23-1/  2فقؿٚ  5 ٌٜ ٕي ق ًُ ًَ ؾُّ اَدي ـً ٛي  تي تي َُ َق ًي ٖي ي بٌ َٔكي ًىسي ؿي ًَ ـَ ًألًؽ َمرو ٌم ري أي دي ٌف صي َِؽي اّيجَّٚ
ذٌم تٌ .   2لي ٜي ايٌلي ًشقٌريَّ ًٔقًس لي

ٚقي ـٌٌريٌْ ـي م إٌَذ  ري ـً جي تٌتيًٚب اّيلَّ ـَ
ٌُ ا ا ذي هي ٛي   3لي هي ًٌقا ؾيذي تي تي َُ ًٔ

ًٔع فٌ ٌّ اجَلي

ْيتٌٌف.  ٌدي  إٌػي مي
اٌحدى ؾُّ لي تٌل تً   4ـً اًلدي افَّ  دي

ٌٜ ٌديْي  إٌػي مي
ٌٜ
قٌديَّ ًٓ ٔي ٌة إٌػي اَف ٌٜ افٌَّْٚسي ٌديْي ـَ مي ـي اجَلئٌٌِؾ ٌم ٚه ٌم جَو دي ًيقًشًػ أي

ًٌ
تٌٌف ؾيهي ٌنري ظي اًلدي لي  دي

ٌٝ
َٔ ـَ بي َقٌٌٕف ٌم ُي

َؿى فٌ ٝي حلي َٔ ك بي تٌٌف فٌ   5َدظي أي َرييؿي اَمري عي مي ٛي مي تي تي َُ ًٔ

 . ٌَذي ٌهلي ًح  لي
ٌٜ
.   6اَديَخًىقبي ٚ فٌتيٌِدي ٓي ًم جَّٚ َٝ أي َّ ٚ ًهْيٚؿي متي ْيامي مًهي َٔ بي .  7لي ـٌ ٌَْز َقٌوعو ذٌم اَدي اًمي مي ـَ هلي ًُ َ يي ٌد إٌَذ ملي َذلي

ٌ
َتًف ذٌم اَد ًي أيَوجي َتًف لي ىي َّّ ؿي ري لي َُ ٚ اَفٌٌ ٓي ٌت اَبْي دي في ًَرًشققي   8 ؾيقي ـي حيي ي ٌيدِّ ٚةو ًمتي ٌة ًرظي قري ًُ َِؽي اَف

ٚقي ذٌم تٌ ـي لي

َؿ  ٌٓ َّٔتٌ ٌظ ذي ري ٌَٔؾ ظي َِّ ٌٚت اف اشي ئٌامه.   9ٌحري ٚه ظي َقؾ ًٚؾقا خي ًَؿ ؾيخي َقهلي ٚءي حي بِّ أيوي ًد افرَّ َ جمي ؿيػي هٌبٌَؿ لي بِّ لي ًؿ افرَّ الي ا مي إٌذي ًًؿ اَدياليًؿ:   13لي ـي هلي ٚ َي ٚ»ؾي ي ٌٔع ُي َّتي ٌّ قًق جٌلي ًُ ٌئؿى يي حى ظي ري ٍي َؿ بٌ ـً ً نٚي ًأبيؼِّ ٚ أي ٓي . ؾي ًؾقا

 : ٌٛ ًَ .   11افنَّ بُّ ًٔح افرَّ
ًٌ ِِّصو ًهقي اَدي اًلدي خًمي  دي

ٌٜ ٌديْي ٔيَقفي ذٌم مي ًؿ اَف ًُ نًَّف ًلفٌدي في دى   12أي ٚه ذٌم ٌمَذلي ً ٚه ًمَوجي ى َّّ َي اله ًم ٍَ ًدلقي ٌض
ٌ : دمي ًٜ اليمي ًي ًؿ اَف ًُ ٌذٌك في هي ـي اجَلًٌَْد   13ش. لي قرو ٌم ًٓ عي اَدياليٌؿ مًجَ ٜه مي تي ٌَ ري بي ٓي طي لي

 : ٚئٌٌِغي ؿي ٌٌِّحغي اهللي لي ًي ٌلنِّ ًم امي ًَّ ةً »  14اف َّ بٌٚفٌَّْٚس اَديني اليًف لي ًَّ ذي اّيَرٌض اف ظي ٚيٌل لي  ذٌم اّيظي
ٌ
َّ
ٌ
ًٜ إٌػي   15ش. اَديَجًد ّلل ُي ئٌ ًؿ اَديالي ًٓ َْ َٝ ظي وي َّٚ مي حي : لي ًَضى ٌي

َؿ فٌ ًٓ ًو ًَ ًٚة بي ظي ـي افرُّ ٚ  ؿي
ٌ
ء امي ًَّ ٌٛ اِقي إٌػي » اف ْيَذهي

فٌ

بُّ  ْيٚ بٌٌف افرَّ ّي ِي َظ ٌؿعي افٌَّذن أي ا ا اّيَمري اَفقي ذي ًَْيَر هي ٕي َؿى لي  حلي
ٌٝ
َٔ ٌد.  16ش. بي َذلي

ٌ
ٚه ذٌم اَد ً ؾي ًمَوجي ٍَ افىِّ ًيقًشػي لي َرييؿي لي ًدلا مي جي لي ٌظغي لي ًٚءلا ًمَنٌ ا   17 ؾيجي ذي ـَ هي ًَؿ ظي ٌذن ٌؿٔؾي هلي ٌف افَّ الي ُي لا بٌَٚف ً َلًك أيَخزي أي ِيامَّ ري ؾي

 . ٌٌلِّ ٌٚة.   18افهَّ ظي ـي افرُّ ًَؿ ٌم ًٌقا ٌُمَّٚ ٌؿٔؾي هلي جَّ ًي قا تي ًً
ٌّ
ـي شي ٌذي ؾُّ افَّ ـً ةه بٌٌف   19لي ري ُِّ ٍي اليٌف ًمتي ُي ا اَف ذي ٔعي هي

ٌ ًظ مجي ٍي َ َٝ حتي ٕي ٚ ُي ًؿ ؾي َريي ٚ مي أيمَّ ٚ. لي ٓي ٌٌ َِ ذي   23ذٌم ؿي ًف ظي ٕي ًٌِّحق ًي ًي ًدلقي اهللي لي جِّ ّي ًهَؿ ًي ًٚة لي ظي عي افرُّ جي ًثؿَّ ري

ًَؿ.( امي ٌؿٔؾي هلي ـي َلًك  أي ري قًك لي ًً
ٌّ
ٚ شي ؾِّ مي  ـً

دي مٌ   13) 17-13/  3متَّك  6 ٌّ تي ًَ ٔي
َّْٚ فٌ ـي اجَلئٌٌِؾ إٌػي اًَّرًدقِّ إٌػي ًيقحي قًع ٌم ًً ٚءي يي  جي

ٚئٌاله:   14ًَْف. ٌحْٔيٌئذى ًف ؿي ًي ْي َّْٚ مي ـَ ًيقحي
ٌُ في !»لي َّ َٖيٌت إيٌلي ٝي تي نَ أي َْؽي لي دي ٌم

ٌّ َظتي َق أي تيٚجو أي نٚي حًمَ ًف:   15ش أي قًع في ًً ـي يي ٚ َي ؾي

ؾَّ بٌر  » ـً ؾي  ِّّ ُي ًٕ َق  ًٌِٔؼ بٌْيٚ أي ا يي ذي ُي ّينًَّف هي ٌح اِقي  ّي ًف. ش. اَش حي في ّي  شي
ِيامَّ اَظتي   16ٌحْٔيٌئذى ٌٚزُه ٌمَثؾي ؾي ٕي  

ٌ
أيم ًرلحي اّللَّ ري ًف ؾي َٝ في تيحي ٍي َٕ ٌد ا اًت ؿي لي امي ًَّ ا اف إٌذي  لي

ٌ
ٚء ـي اَحي  ٌم

ٌٝ َؿ َِقي
دي فٌ ًٌ قًع صي ًً دي يي ٌَٔف ّي ِي ٚه ظي آتٌٔ  لي

ٜى
يٚمي  حي

ٚئٌاله:   17 اٌت ؿي لي امي ًَّ ـي اف َقتو ٌم صي َرًت »لي ٌذن بٌٌف ًهٌ ًٛ افَّ ٌٔ ا ًهقي اَبٌْل احَلٌي ذي  ش.(هي



 ًٜ َّٔ
ًٌ ـَ ًَرًثقًذ َّ ًٜ ا َّٔ ٌٔح

ًٌ ٚئًد اَدي َي ًي  [85..... ]اَف
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ًٕٚغظٔد  -4 س. [7](13/  21)مٝ  افنَّ قف ادًَدَّ ٚبع مـ افهَّ ًٍ  تذـٚر دخقـ ادًٔح ألرصِٔؿ اّحد اف

س. [8](1/  28)مٝ  ظٔد افَٔٚمٜ ادجٔد -5 قف ادًَدَّ  اّحد افثٚمـ مـ افهَّ

قد -6 ًً ٚه. [9](16)مر  ظٔد افهُّ  لهق بًد افَٔٚمٜ بٖربًغ يقم

ًدس -7 ًَ لح اف ك بًٔد اخلًّغ أل [13]ظٔد حِقـ افرُّ َّّ ٚه.لافٌْد ـقشت, لًيً  , ليَع بًد افَٔٚمٜ بخًّغ يقم

ٚه:  ٔديٜ افهٌرة لهلثٕٚٔ ًِّ  :اّظٔٚد اف

                                                 

 
ٌّ   1) 11-1/  21تَّك م 7 َِ قًع تٌ ًً ؾي يي  أيَرشي

َيًتقٌق ٌحْٔيٌئذى ٌيٌؾ افزَّ  ؾيٌٚجل ٌظَْدي جي
ٌٝ
َٔ ًٚءلا إٌػي بي جي ٌِٔؿي لي ـَ ًألًرصي ًرًبقا ٌم َّٚ ؿي حي ـٌ لي َي :   2ٔذي اًمي ٚه »ؿيٚئاٌله هلي ٕ تٚي اٌق أي ٌدي ٌٝ دمي َؿ َِقي

ٌِ امي ؾي ًُ ٚمي تٌل أيمي  افَّ
ٌٜ
َريي َي ٌيٚ إٌػي اَف اَذهي

. مي  ٔيٚيٌن هٌبٌامي
َأتٌ ٚ لي مًهي ٚ ؾيًحالَّ ٓي ًي ٚه مي َحن جي ٜه لي امي   3َرًبقضي ًٓ ًِ  ًيَرٌش

ٌٝ َؿ َِقي
ٌِ . ؾي امي ٌٓ َٔ تيٚجو إٌفي بُّ حًمَ ُي: افرَّ ق ًَ ٚه ؾي َٔئ دو صي امي أيحي ًُ ـي في ٚ إٌَق ؿي :   4ش. لي ٌلِّ ٚ ٌؿٔؾي بٌٚفٌَّْ تٌؿَّ مي َل يي ُي

ًف فٌ ُِّ ـً ا  ذي ٚقي هي ُي بَ »  5ؾي ٌُ : ًؿقًفقا  ٔيَققي َٓ  ٌص
ٌٜ ْي

قى  تٚي ـٌ أي َحشى اَب جي  لي
قى تٚي ذي أي ٚه ظي ٌ

ـٌ ا ٚه ري ٌديً َٖتٌٌٔؽ لي ٌؽ يي ًُ ٌِ ا مي ذي قًع   6ش. ًهقي ًً ٚ يي مًهي ري مي امي أي ـي الي  ًي ؾي اٌق لي ٔذي
ٌّ َِ ٛي افتِّ هي ذي امي   7ؾي ٌٓ َٔ ِي ِيسي ظي اًمي ؾيجي ٔيٚهبي

امي ثٌ ٌٓ َٔ ِي ٚ ظي ًي وي لي اجَليَحٌش لي ٌق لي ٔيٚ بٌّٚيتٚي تي أي ًر   8. لي ثي ـَ ًع اّي َّ اجَلي لي

ٌريٌؼ.  ٚ ذٌم افىَّ ًصقهي ؾيري ٌر لي جي ـي افنَّ ٚه ٌم ٕٚ َؽهي قا أي ًً ىي ًرلقي ؿي آخي ٌريٌؼ. لي ًَؿ ذٌم افىَّ ٔيٚهبي
ًصقا ثٌ :   9ؾيري ًخققي َكي ًٕقا يي ٚ ـي قا  ًً ٌٌ ـي تي ٌذي افَّ ًمقا لي دَّ َي ـي تي ٌذي قًع افَّ ًّ اجَلً ٌيٚري »لي ! ًم اًلدي ـٌ دي َب

ٌُ  َّْٚ ! ًألصي بِّ ؿو اِيٌت بٌَٚشٌؿ افرَّ

ٚيٌل! َّْٚ ذٌم اّيظي :   13ش. ًألصي ٜه ِي ٚئٌ ٚ ؿي ٓي ُِّ ـً  ًٜ ٌديْي  اَدي
ٌٝ
َّ ٔؿي اَردمي

ٌِ ؾي ًألًرصي خي َّٚ دي حي ا؟»لي ذي ـَ هي قًع:   11ش مي ًّ  اجَلً
ٌٝ ٚفي َي ٌة اجَلئٌِؾٌ »ؾي ٌٚسي ٕي ـَ  ٌذن ٌم ٌٌَّْلُّ افَّ قًع اف ًً ا يي ذي  ش.(هي

َي   1) 23-1/  28متَّك  8 ا اَف م فٌتيًَْيري ًؿ اًَّخري َريي مي ًٜ لي َّٔ
فٌ َجدي ًؿ اَدي َريي َت مي ٚءي ًٌقٌع جي  اًَّش

ـٌ لَّ  ٌظَْدي ؾيَجٌر أي
ٌٝ
ٌَ ًَّ دي اف ًَ بي . لي ٚءي   2َزي جي  لي

ٌ
ء امي ًَّ ـي اف ـي ٌم زي ٕي بِّ  اليؿي افرَّ َٝ ّيقَّ مي ثي دي ٜو حي ّي ئٌ ٜو ظي في َفزي ا زي إٌذي لي

ـٌ ا ري ظي جي احَليجي َحري دي ٌَٔف. لي ِي ِيسي ظي جي ٌيٌٚب لي .   3َف ٌٟ َِ ٚفثَّ ـي ٔيضي  بَ ٌيًٚشًف أي
فٌ ٌؾ لي َ َٚفزي ـي ًرًك  َْيي ٚقي مي ـي .   4لي اتى ٖيَمقي ـي ًٚرلا  صي اًس لي دي احَلًرَّ ًي ٌف اَرتي

َقؾٌ ـَ خي
ٌّ :   5ؾي تيَغٌ ي َرأ ّي َِ

ـي اَدياليًؿ فٌ ٚ َي ًؿ »ؾي ِي َظ ٌ٘ينِّ أي نًَتامي ؾي ٚ أي ٚؾي ي ُي َّتي

امي تيىَ  ًُ نَّ . أي ًِقبي قعي اَديَه ًً ٌيٌٚق يي ٚه ٌؾٌٔف.   6ًِ بُّ ًمَوىيٌجً ٚقي افرَّ ـي ا اَديَقٌوعي افٌَّذن  ًَٕيري امَّ ا ًِ . هي ـي ٚ امي ؿي ـي ٚفي  ّينًَّف ؿي ًدي  َٔسي ًهقي هي ؿَ   7في ًُ ًَ ٌٌ ًَ ٚ ًهقي يي اٌت. هي ـي اّيَمقي ٚفي ٌم َد ؿي ًف ؿي َّٕ ٌمٌٔذٌك إٌ ُي فٌتيالي ٚه ًؿق يً ٌ ٌيٚ هي اَذهي  لي

امي  ًُ ًٝ في َِ َد ًؿ نٚي ؿي ٚ أي ًف. هي ٕي َل ري ًك.   8ش. إٌػي اجَلئٌٌِؾ. ًهْيٚؿي تي ا تياليٌمٔذي  فًٌتَخٌزي
تيَغٌ وي

اـٌ ئٌؿى ري حى ظي ؾيري  لي
َقؽى َزٌ بٌخي َي ـي اَف ٚه ٌم يً ٌ تيٚ هي جي ري ٚمًهي   9ؾيخي قًع ُيؿي ًً ا يي ًك إٌذي ا تياليٌمٔذي تيٌٚق فًٌتَخٌزي َي

ٌِ َْىي ٚ ًم ؾٌٔامي مًهي : لي ـي ٚ ؿي ٚ لي

امي » ًُ اليفو في ًف. ش. شي ٚ في تي دي جي شي ٌَٔف لي مي دي َي ٚ بٌ تي ُي ًي َم أي تيٚ لي مي دَّ َي تي قًع:   13ؾي ًً اًمي يي ـي هلي ٚ َي ٌْل»ؾي ٕي َل ري ًهْيٚؿي يي ًٌقا إٌػي اجَلئٌٌِؾ لي َذهي َق يي يٌت أي َخقي ٌيٚ ًؿقُي إٌلٌ ٚ. اَذهي ٚؾي ي ٌيتيٌٚق إٌ   11ش. ُي َّتي اٌه ٚ ذي ٔامي مًهي
ؾٌ ٌس لي ا ـي احَلًرَّ َقفو ٌم ا ؿي ذي

 . ٚقي ـي  ٚ ؾِّ مي ًُ  بٌ
ٌٜ ْي ٓي ُي ٚءي اَف شي لا ًرؤي ً أيَخزي  لي

ٌٜ ٌديْي ًٚءلا إٌػي اَدي ةه   12جي ثٌري ـي ٜه  وَّ
ري ؾٌ ُي ًَ ًي ًقا اَف أيَظىي ًرلا لي ٚلي ني تي ًٔقٌخ لي عي افنُّ قا مي ًً ّي َٚجتي :   13ؾي ٚئٌٌِغي َٔاله »ؿي تيَقا في ًك أي . ًؿقًفقا إٌقَّ تياليٌمٔذي ٔيٚفو

ـً ٌٕ َح ٕي ًؿقًك لي ي هي   14 لي

ِّْغي  ئٌ ّي َؿ ًمَى ًُ ًِ ًي َج ٕي ًف لي ًٍ
ىٌ ًَ تي ًَ ٕي ـً  ْيَح يٌل ؾي ا َْدي اَفقي فٌؽي ٌظ عي ذي

ٌّ ا ًش إٌذي ٔيَقٌف.   15ش. لي ا اَف ذي قٌد إٌػي هي ًٓ ٔي َْدي اَف ـً ٌظ َق َي ا اَف ذي ٚعي هي قًهَؿ ؾيني ًّ َِّ امي ظي ـي ًِقا  ًي ؾي ٜي لي وَّ
ٌٍ ًذلا اَف ٖيخي قا   16ؾي ًَ ِي َٕىي ٚ ٔذاه ؾي ٌّ َِ ي تٌ ؼي دي ظي ٚ اّيحي مَّ أي لي

قًع.  ًً ًهَؿ يي ري مي ًٞ أي َٔ ٌيٌؾ حي .   17إٌػي اجَلئٌٌِؾ إٌػي اجَلي قا ُُّ َؿ صي ًٓ وي ًَ َـّ بي
ٌُ في ًف لي ًدلا في جي َلًك شي أي َّٚ ري حي ٚئٌاله:   18لي َؿ ؿي ًٓ ّي َِّ ـي قًع لي ًً في يي دَّ َي تي ٚقى »ؾي َِىي ؾُّ ًش ـً  َّ عي إيٌلي

ذي اّيَرٌض  ًدؾٌ ظي  لي
ٌ
ء امي ًَّ ًٌقا   19ذٌم اف َٚذهي ؾي

ًدٌس.  ًَ لٌح اَف افرُّ ـٌ لي َب
ٌُ ا ًدلًهَؿ بٌَٚشٌؿ اٌِب لي ِّّ ظي ٌؿ لي ٔعي اًّمي

ٌ ًذلا مجي ٌّ َِ تي ٌف إٌػي إَ   23لي ؾَّ اّيجَّٚ ـً َؿ  ًُ ًي نٚي مي ٚ أي هي َؿ بٌٌف. لي ًُ ًت َٔ ٚ أيَلصي ٔعي مي
ٌ ًيقا مجي ٍي َ َق حيي قًهَؿ أي ًّ ِِّ ظي َهرٌ لي  افدَّ

ٌ
ٚء وي

.(ش. ٌَ  آٌمغي

َٖتٌغي   1) 23-1/  16مرؿس  9 ٔي
ٚه فٌ ًْقض ًٜ حي ًٚفقمي شي قبي لي ًَ ًَ ًؿ ًأفُّ يي َريي مي ًٜ لي َّٔ

فٌ َجدي ًؿ اَدي َريي َت مي ي ًٝ اَصسي ٌَ ًَّ ٙي اف ٚ مي مي دي ًَ بي ًَّْف. لي َدهي يي َزٌ   2لي َي تيَغي إٌػي اَف ًٌقٌع أي ـٌ اًَّش لَّ ه ٌجٍداه ذٌم أي را
ـٌ ٚ بي ًس. لي َّ  افنَّ

ٌٝ
ًي ِي  إٌَذ ضي

3   : َـّ ًٓ َْٔي ـي ؾٌٔامي بي َِ ًَ َـّ يي ـً ؟»لي َزٌ َي ٌٚب اَف ـَ بي ري ظي ْيٚ احَليجي َحٌرًج في ـَ ًيدي ئٌامه ٌجٍداه.   4ش مي ٚقي ظي ـي ! ّينًَّف  َد ًدَحٌرجي ري ؿي ـي أيقَّ احَليجي جَ أي ري ـي لي ًَ َِّ تيىي ـي   5ؾي جَ أي َزي ري َي ـي اَف َِ خي َّٚ دي حي ٜه لي َِّ ٚه ًح ٌغ ُيبًٌ ٌّ ٔي ـٌ اَف ٚه ظي ٚفًٌ ٚه جي ٍٚب صي

 . ـي َن هي دي َٕ ٚ ٚءي ؾي َٔوي :   6بي َـّ ً ـي هلي ٚ َي ا اَديَقٌو »ؾي ذي . ًهقي ًدي َٔسي ًهقي هي ! في ٚفي َد ؿي . ؿي ًِقبي نَّ اَديَه قعي افٌَّْٚسٌ ًً ـي يي ٌَ ًِ َى َـّ تي نًَت ! أي ـي ٌهَن َْدي قًك ٌؾٌٔف. ُي تي ًً وي ٌذن لي ٌُ   7ًع افَّ ًف في َّٕ ًٌَىًرسي إٌ
فٌ ـي فٌتياليٌمٌٔذٌك لي َِ ًؿ ـي لي ٌَ ـٌ اَذهي

ؿَ  ًُ ـي في ٚ امي ؿي ـي ًف  ٕي َل ري َؿ إٌػي اجَلئٌٌِؾ. ًهْيٚؿي تي ًُ ًَ ٌٌ ًَ َٔئ  8ش. يي  صي
دى ـي ّيحي َِ ًَ َ يي ملي . لي َـّ ًٚه تي ذي خي

ةي أي احَليَري ةي لي َظدي  ّيقَّ افرِّ
َزٌ َي ـي اَف ـي ٌم َب ري هي ٚه لي يً ٌ ـي هي َج ري . ؾيخي ٚتى ٍي ٚئٌ َـّ خي ـً َـّ  ً َّنَّ

ـٌ   9ٚه ّي لَّ ه ذٌم أي را
ٚـٌ ٚفي بي ٚ ؿي مي دي ًَ بي لي

 . ٔيٌٚضغي ٜي صي ًي ٌَ ٚ شي ٓي جي ٌمَْ َخري َد أي ٚقي ؿي ـي تٌل   افَّ
ٌٜ
َّٔ
فٌ َجدي ؿي اَدي َريي ي

ٌ
ُه د ري أيلَّ ٓي ًٌقٌع طي ًهَؿ يي   13اًَّش ًف لي ًي ًٕقا مي ٚ ـي ـي  ٌذي ٌت افَّ ي أيَخزي ٌذٌك لي َٝ هي ٌي هي ذي . ؾي ققي ًُ ٌَ يي َ   11ًْقًحققي لي َتًف ملي ري يي ٕي َد  ؿي لٌّ لي نًَّف حي ٌؽي أي عي ًألَلي

ٌّ
امَّ شي ِي ؾي

 . ًؿقا دِّ .   12ًيهي ٌٜ يَّ ِّ  إٌػي اَفزي
َغٌ َي ٌِ ٔيٌٚق ًمَْىي ٌن َّ ٚ يي مًهي َؿ لي ًٓ َْ َثْيَغٌ ٌم

ٌُ م   ًأَخري
ٜى
َٔئي ري هٌبي ٓي فٌؽي طي دي ذي ًَ بي ي   13لي أيَخزي اٌق لي ذي ٛي هي هي ذي . لي ـٌ َي ذي ُي هي ًؿقا لي دِّ ِيَؿ ًيهي ٌيٌٚؿغي ؾي ًهَؿ   14ا اَف ي لي ؼي دي ظي ري فأٌليحي ٓي أيٌخراه طي

ٚفي  َد ؿي ًرلًك ؿي يي ٕي ـي  ٌذي ًؿقا افَّ دِّ َ ًيهي ًَؿ ملي ًِقهٌبٌَؿ ّيَّنَّ ةي ًؿ ٚلي ًي ؿي ٌَّنٌَؿ لي في إٌيامي دي بَّخي ظي لي ًئققي لي
ٌُ ًًؿ:   15. ًمتَّ ـي هلي ٚ ؿي ًٌقا إٌػي »لي ٚ. اَذهي ٓي ِِّ ـً  

ٌٜ َي ٌِٔ َِخي ٌجٌٔؾ فٌ َٕ ٌرًزلا بٌٚإٌل ـَ ا مَجيعي لي ٌ أي ٚملي ًي ـَ   16 اَف مي ِيصي لي دي خي ّي اَظتي ـي لي ـَ آمي مي

َق.  ـَ ًيدي ٌم َٗ َ ًي ةى   17ملي ٌديدي  جي
ٜى ْي ًٌ َخ ٖي ققي بٌ ًّ َِّ ُي تي يي ل لي

ٌّ ٔيٚضٌغي بٌَٚش : خًيٌَرًجققي افنَّ ٌمٌْغي َٗ ً ٌيًع اَد َت ًٚت تي ٌذٌك اِيي هي ذي اَديَرىي   18. لي ًَؿ ظي جٌَدهيي ققي أي ًً ييوي ًهَؿ لي ًيُّ ٚه ُي يي ٚه ًُمٌٔت َٔئ ًبقا صي ٌ إٌَق ذي  لي
َّٔٚتى ًِققي حي

ٌّ
َ حيي

أًلقي  ٔيَزي .   19ش. ؾي
ٌ
ٌغ اّللَّ

ٌّ
ـَ يي ِيسي ظي جي  لي

ٌ
ء امي ًَّ عي إٌػي اف ٍي ًؿ اَرتي ًٓ ّي َِّ ـي  ٚ مي دي ًَ بَّ بي ٚ ًهؿَ   23ًثؿَّ إٌقَّ افرَّ مَّ أي .( لي . آٌمغي ٌٜ ًي ٚبٌ ٌٚت افتَّ اليفي بٌِٚيي ُي ًٝ اَف ٌِّ ًيثي َؿ لي ًٓ ًي ًؾ مي ّي ًَ بُّ يي افرَّ  لي

ٚقى ُي ؾِّ مي ـً ًزلا ذٌم  ري ـي ًجقا لي ري  ؾيخي

ًشؾ  13 ةى   1) 13-1/  2أظامـ افرُّ اٌحدي ٍَسى لي ٚه بٌْي ً ًٔع مي
ٌّ
ٚقي اجَلي ـي غي 

ًٌ
َّ َقًف اخَلي ي يي يي َّٚ حي حي غي   2لي ًٌ ٚفٌ قا جي ًٕ ٚ ـي  ًٞ َٔ  حي

ٌٝ
َٔ ٌي ؾَّ اَف ـً ألي  مي  لي

ٜى ٍي ٌٚص ًٌقٌب ٌريحى ظي ـَ ًه امي ٌم ـي َقتو   صي
ٌ
ء امي ًَّ ـي اف ٜه ٌم تي ٌَ ٚري بي صي   3لي

ٜو  ّي
ًٌ َي ٜو ًمَْ ْي ًٌ َخ ًَؿ أي َت هلي ري ٓي طي َؿ. لي ًٓ  ٌمَْ

اٌحدى ؾِّ لي ـً ذي  َت ظي رَّ َي اَشتي  لي
ٚرى ٕي ـَ  ٚي ٌم َّنَّ

ٖي لًح أي   4ـي ًٚهًؿ افرُّ َظىي امي أي ـي م   ًأَخري
ٜى ْي ًٌ َخ ٖي ققي بٌ ًّ َِّ ُي تي ًألا يي اَبتيدي ًدٌس لي ًَ لٌح اَف ـي افرُّ ًٔع ٌم

ٌّ
اَمتيألي اجَلي . لي قا ًَ َْىٌ ًقدو   5َق يي ٚقي هيي ـي لي

ـً  ـَ  ٔيًٚء ٌم
ٌَ تَ ـو أي ٚ . ٌرجي ٔؿي

ٌِ ٚـٌٌْغي ذٌم ًألًرصي  شي
ٌ
ء امي ًَّ ٝي اف َ  حتي

ٜى
ققي بٌ   6ؾِّ ًأمَّ ًّ َِّ ُي تي َؿ يي ًٓ ًً ّي ًَ ٚقي يي ـي  

اٌحدى ؾَّ لي ـً لا ّيقَّ  ً يرَّ حتي قًر لي ًٓ َّ عي اجَلً ّي َقًت اَجتي ا افهَّ ذي ٚري هي امَّ صي ِي تٌٌف. ؾي ٌي ٚئٌٌِغي   7ًِ ًٌقا ؿي جَّ ًي تي ًٔع لي
ٌّ
ٝي اجَلي ٌٓ ًٌ ؾي

َؿ  ًٓ ًو ًَ : بي ًَضى ٌي
؟ »فٌ ِّٔغي

ٌٌِِٔ غي جي
ٌّ ِِّ ُي  اَدًتي

ٌ
ُيء ًٗ ًٌٔع هي َٔسي مجي م في تًري ٚ:   8أي ٓي ٔ

تٌل ًلفٌدي ؾٌ ًف افَّ تي ٌي اٌحدى ٌمَّْٚ ًف ؾُّ لي ـً ـً  َح ٕي ًع  ّي ًَ ٕي َٔػي  ُي ق  9ؾي ًٓ ٔي اَف ـٌ لي َي ري َٓ َغي افَّْ ٚ بي ٚـًٌْققي مي ًَّ اف ُّٔققي لي ٌم ٌظٔالي ٌٚديُّققي لي مي ُّٔققي لي
َرتٌ ٜي ؾي ٌديَّ

 َّٚٔ ٌش أي ًَْتسي لي ًب ٜي لي َّٔ
ـٌ ًٌَّدل ـي تيقَ   13لي ًَ ً ُّٔققي اَد

ٌٕٚ لمي افرُّ اٌق لي لي َري َي َحقي اَف ٕي تٌل  ٜي افَّ َّٔ اٌحلي فٌٌٌٔ قي ٕي ٌمَكي لي ٜي لي َّٔ
ٌِٔ ٌٍ َّ بي ٜي لي َّٔ ٌرجٌي ؾي اليًء لي ًدخي ًقدو لي ًْققي هيي

ًّ   11ضٌ َِّ ُي تي َؿ يي ًٓ ًً ّي ًَ ٕي بو  ري ظي ُّٔققي لي
ٚئٌٌؿ ـٌٌريتٌ يي ًي ْيتٌْيٚ بٌ

ًٌ َخ ٖي ققي بٌ

؟
ٌ
:   12ش. اهلل ًَضى ٌي

َؿ فٌ ًٓ ًو ًَ ٚئٌِغي بي ًٚبقا ؿي اَرتي ًٔع لي
ٌّ
ي اجَلي رَّ تيحي ا؟»ؾي ذي ققي هي ًُ َق يي ك أي ًي ٚ ظي :   13ش. مي ٚئٌٌِغي ٌزًئققي ؿي َٓ تي ًَ ًرلقي يي ٚقي آخي ـي ٜه »لي ٌد اَمتيأًللا ًشاليؾي ًَؿ ؿي  ش.(إٌَّنَّ



 ًٜ َّٔ
ًٌ ـَ ًَرًثقًذ َّ ًٜ ا َّٔ ٌٔح

ًٌ ٚئًد اَدي َي ًي  [86..... ]اَف
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ٚه:  يًغثٚفث ٓداء لافَدِّ  :أظٔٚد افنُّ

يًٜ افًذراء مريؿ ًشؾ, ـٖظٔٚد افَدِّ ٓداء, لادالئُٜ, لافرُّ ٚه هلؿ, لإحٔٚء ذـراهؿ بٚدجد لافتَّىقيٛ, لؿد أصٚر رب ادجد لافنُّ م , إـرا

يز, إذ  ة افتل شٌُٝ افىِّٔٛ ظذ ؿدمٔف ذم بٔٝ شًّٚق افٍرِّ يًغ, لدلاف ذـرهؿ, بَقفف ظـ ادرأ يًقع بقجقب حٍظ أظٔٚد افَدِّ

ة, تذـٚراه هلٚحٔثام ًيُرز هبذا اإلٕجٔؾ ذم اخلَِٜٔ ـِٓٚ, ًيذـر مٚ ؾًِتف هذك ا»ؿٚـ ظْٓٚ:   [(.9/  14)مر  شدرأ

ٚه ؟]. 269صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل:   حٚذا يتٌرَّ افًٔد )افَٔٚمٜ( شْقي

شَقفٜٔ مقظد ظٔد افَٔٚمٜ  دت افدِّ (, لحَّٚ ـٚق ظٔد 31)دشَقفٜٔ ش  ُ مًٓؿ لُ ؿٌِٓؿ, ذم اّحد افذن يع افٍهح افٔٓقدن»فَد حدَّ

ٚه. لاظتّدت افًُْٜٔ ذم حتدي ٚه حًٛ اـتامـ افَّر بدراه, ؾتيٌع هذا أق يتٌرَّ ظٔد افَٔٚمٜ ـٍؾ ظٍٚف أجو د افٍهح افٔٓقدن يتٌرَّ شْقي

ل يًتّد ظذ حًٚب مقظد افًٔد ظذ ٌحًٚب دؿٔؼ ًيًرؽ بٚحلًٚب اّبَىل )ـِّٜ أصِٓٚ يقٕٚين لتًْل افٌٚؿل, ّقَّ احلًٚب اّبَى

ف ) ف(, لهيدؽ هذا احلًٚب إػ حتديد مقظد ظٔد افٍهح افٔٓقدن لبٚفتٚيل 233 -188افٌقاؿل(, لوًف افٌٚبٚ ديّسيقس افٍُرا

مقظد ظٔد افَٔٚمٜ. لفَد اظتّد جمّع َٕٜٔ هذا احلًٚب, لأشْد فٌٚبٚ اإلشُْدريٜ حتديد مقظد ظٔد افَٔٚمٜ, لإبالؽف ّشَػ رلمٚ. 

َِّٝ افُ ِّٔد مًْٚ ظٔد افَٔٚمٜ حتك افتًَّديؾ افٌريٌقرن شْٜ لط ِّٔدلق ظذ 1582ًْٜٔ افٌربٜٔ ًتً ف, لمـ بًد هذا افًٍٚف صٚر افٌربٔقق ًيً

ٚه أل أـثر ظـ مقظد افًٔد ظْدٕٚ. ٚه أشٌقظ ف ؽٚفٌ  [حًٚهبؿ اجلديد, لظٔدهؿ يتَدَّ

                                                 

 
َق ًحٌٌ   21) 24-21/  2فقؿٚ  11 ٌَؾي أي ـي اَدياليٌؿ ؿي ك ٌم َّّ ًي امي تي ـي قعي  ًً لي يي ِّّ ٌٌلَّ ًش ًْقا افهَّ

ٔيَختٌ
جَّٚفى فٌ ًٜ أي ٔي

ٌٕ امي َٝ ثي َّ َّٚ متي حي . لي ـٌ ٌيَى ًًٌدلا بٌٌف إٌػي   22ؾي بٌٌف ذٌم اَف ك صي  ًمقشي
ٌٜ
ًي ي ٌ ٛي ذي ًي ٚ حي ٌرهي ٌٓ َى ًف تي جَّٚ َٝ أي َّ َّٚ متي حي لي

دِّ  َي ًٔ
ٔؿي فٌ
ٌِ بِّ ًألًرصي .   23ًمقًك فٌِرَّ بِّ ٚه فٌِرَّ لش ك ًؿدُّ ٌحؿى ًيَدظي ٚتٌحي ري رى ؾي ـي ؾَّ ذي ـً : أيقَّ  بِّ ًٚمقٌس افرَّ ٕي ًتقبو ذٌم  َُ امي ًهقي مي .(  24ـي يٚفى َل حي َرخي َل ؾي فى أي امي َلجي يي بِّ زي ًٚمقٌس افرَّ ٕي امي ٌؿٔؾي ذٌم  ـي ٜه  بٌٔحي ًمقا ذي دِّ َي َل ًي ُي

فٌ  لي

.   1) 11-1/  2يقحْٚ  12 قعي ًهْيٚؿي ًً َٝ ًأفُّ يي ٕي ٚ ـي ٚ اجَلئٌٌِؾ لي ٕي ٚ ٚقي ًظَرسو ذٌم ؿي ـي  ٌٞ ٚفٌ ٔيَقٌف افثَّ ذٌم اَف َرٌس.   2لي ًً تاليٌمًٔذًك إٌػي اَف قًع لي ًً ٚه يي جَو ًدٌظلي أي ًف:   3لي قعي في ًً َٝ ًأفُّ يي ٚفي ًر ؿي َّ  اخَلي
ٌٝ ؽي َّٚ ؾيري حي ًَؿ »لي َٔسي هلي في

َرو  ًً   4ش. مخي ٚي يي ـي هلي ٚ دً »قًع: ؿي ًَ تٌل بي ٚظي ٌَٖت شي َ تي أيًة! ملي ٚ اَمري ٌؽ يي في ٚ يٌل لي اٌف:   5ش. مي ًَِخدَّ ًف فٌ َٝ ًأمُّ ٚفي ًِقكً »ؿي ًي َٚؾ َؿ ؾي ًُ ـي في ٚ امي ؿي َٓ قٌد   6ش. مي ًٓ ٔي ٌر اَف ٌٓ َى ٛي تي ًي ٜه ًهْيٚؿي حي َقًوقظي  مي
ةى ٚري ـَ ٌحجي  ٌم

قى ا ًٜ أيَجري َٝ ٌشتَّ ٕي ٚ ـي لي

اٌحدى ٌمىَ  ؾُّ لي ـً ًع  ًي . يي ٜه ثي َل ثالي ـٌ أي َي قًع:   7ري ًً ًَؿ يي ـي هلي ٚ ٚءه »ؿي قي مي ا ًلا اّيَجري ٚ إٌػي ؾيَقًؾ. ش. اَمألي ًلهي ألي ّي ًًؿ:   8ؾي ـي هلي ٚ ٌ٘ »ًثؿَّ ؿي ُي ئٌٌٔس اَدًتَّ ًمقا إٌػي ري ؿيدِّ قا اِقي لي ًَ . ش. اَشتي ًمقا دَّ َي ٚءي   9ؾي ٌ٘ اَحي ُي ئًٌٔس اَدًتَّ اؾي ري ِيامَّ ذي ؾي

ـي ٌهلي اَدًتيحي  جَ ـَ أي ًؿ ٌم ِي ًَ ـَ يي ًُ َ يي ملي ه لي َرا ـي مخي قا  -قِّ ًّ
ٌِ ٚءي ظي ًقا اَحي َي ٌد اَشتي ًٕقا ؿي ٚ ـي ـي  ٌذي افي افَّ َـّ اخَلًدَّ

ٌُ ٌريسي  -في ًي ٌ٘ اَف ُي ئًٌٔس اَدًتَّ ٚ ري ظي ًف:   13دي ـي في ٚ ؿي تي »لي مي ُه لي ةي أيلَّ ِّٔدي ري اجَلي َّ ًع اخَلي َّٕامي ييوي
ٚقى إٌ ًي َٕ ؾُّ إٌ ًرلا ـً ٌُ ك شي

ةي إٌػي اِقي  ِّٔدي ري اجَلي َّ ٝي اخَلي َٔ َي بَ َد أي َي ٝي ؾي نَ ٚ أي مَّ . أي لقي  افدُّ
ـي بٌٌف تاليٌمًٔذًك.(  11ش. ؾيٌحْٔيٌئذى آمي ًك ؾي َدي ري جمي ٓي َط أي ٚ اجَلئٌٌِؾ لي ٕي ٚ قًع ذٌم ؿي ًً ٚ يي ٓي ِي ًي ٌٚت ؾي ًٜ اِيي ايي ٌذٌك بٌدي  هي
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  َّقف:افه 

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ قف ذم ]. 113صؼ -, اجلزء اّلـ, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ ةأرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚاف افهَّ

دؿٜ», لهل: أحد أرـٚق افًٌٚدة ادًٔحٜٔ افثالثافًُْٜٔ اّرثقذـًٜٔ هق  الة لافهَّ قف لافهَّ ّٜش, افهَّ , للاحد مـ أهٍؿ لشٚئط افًِّْ

ٚه ؾٓق اُمتْٚع ظـ , لظَٔدة مـ أهٍؿ افًَٚئد افالزمٜ فِخالص ٚه ًمًَّْٔ , لحيًـ أق يُقق حتك افًٚظٜ افًٚدشٜ أل افتٚشًٜ افىًَّٚف لؿت

مْل:  (, ـام صٚف بىرس لـرِٕٔٔقس, إذ صٚف أحدمهٚ حتك افًٚظٜ افًٚدشٜ, لاِخر افثٕٜٚٔ ظؼ أل افثٚفثٜ بًد افيُّٓر)بٚفتَّقؿٔٝ افزَّ

ٚه إلرصٚد أب اُظساؽ(, 9-3/  13حتك افًٚظٜ افتٚشًٜ )أع  أضًّٜ , لبًدهٚ يتْٚلـ افٍهٚئؿافًٚرؽ فيرلؽ ادًًسؽ,  ,أل ضٌَ

شؿ س)...(  خٚفٜٔ مـ افدَّ ٚه فًَِؾ مـ هٔجٚق اجلًد لثقراتف, ـام أنَّف تذفٔؾ فٍَِّْ  [.لحتهْٔ

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ قف ]. 116صؼ -, اجلزء اّلـ, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف لافهَّ

س ًٍقس ظـ ؾرض إهلل ًمَدَّ ًًٌىقق, ابتًدت افُّْ , يَّع صٓقة اجلًد, لحيض ظذ افٍهالة, لاتِّوٚع اإلًٕٚق أمٚف اهلل, ؾ٘ذا امتألت اف

 [اهلل.

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ صٓٚدة ]. 115صؼ -, اجلزء اّلـ, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـًَّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةاف

ـ: فَد جٚء ذم افَٕٚقق افُْٔس  شٜأق أن أشَػ أل ؿس أل صاٍمس »افَٕٚقق افُْٔس لاِبٚء اًّلي لـذفؽ , ُ يهقف اّربًغ ادًَدَّ

ٚه ظـ مرض جًدن, ؾًَٔىع, صقف يقمل اّربًٚء لاجلًّٜ قف, إُ إذا ـٚق ظدف صقمف ٕٚصئ , أٍمٚ افًِامين افذن يٍىر ذم أجٚف افهَّ

 [.شؾًٍِٔرز

ص متَّك ًمرجٚق: اف ُّّ َّٔتل ًتراث لظَٔدة لحٔٚةًَ  .114-111صؼ -, اجلزء اّلـ, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ أرثقذـً

 :اّصقاف ادٍرلوٜ ذم افًُْٜٔ]

س -1 قف ادًَدَّ ٚه  55لظدد أجٚمف : افهَّ شٜ افتل صٚمٓٚ افرب يًقع, مْٓٚ يقم , اُشتًدادلأشٌقظغ (, 3/  4)مٝ  اّربًغ ادًَدَّ

شٜ, لافثٚين بًدهٚ )...( لاُِف قـ, اّلـ ؿٌؾ اّربًغ ادًَدَّ ًَ ًٌ قف شقم اف لًيّتْع , لفَد ؾروٝ افًُْٜٔ إُ يٗـؾ ذم هذا افهَّ

قف, أل مٚ ًيًتخرج مـ أصِٓام, لمٚ يقفد مْٓام, أل ضٚئر, افٍهٚئؿ ظـ أـؾ ـؾ مٚ هق حٔقاق ٚه فًٔدٕٚ ا, تًئامه فَدر افهَّ ٌُّٓ دًٔح لتن

ة ب يًقع خلالصْٚ.افذن مل يًذؾ ؾٔٓام رء بٚدرَّ  , ـام أنَّف صقف اُِف افرَّ

ٚه  43لظدد أجٚمف : صقف ادٔالد -2 ِّٔد فف ذم  16, يٌدأ دائامه مـ يقم ًًٕ ٚبَٜ ـًٌٜٔ,  29أل  28هٚتقر, ل ًٍ ْٜ اف ًَّ لؿد ـٔٓؽ إق ـٕٚٝ اف

ه هلل افذن أنَذ  قف ًصُرا قف, ـام اإلًٕٚق مـ ظٌقديٜ اخلىٔئٜرتٌَّٝ افًُْٜٔ هذا افهَّ د )ادًٔح( بٚفهَّ ًِّ , ؾًْتٌَؾ اهلل افُِّٜ ادًتج

يًٜ بٍْس افىَّريَٜ )خر  ل ـِامت افؼَّ يًٜ.15/  32اشتٌَؾ مقشك افٌَّْ تغ ُشتالف فقحٍل افؼَّ ٚه مرَّ  (, إذ صٚف أربًغ يقم

ًشؾ -3 ٚه فَِٚظدة ادً , لظدد أجٚمف تزيد لتَْص :صقف افرُّ حتك ُ ًئًِّد ادًٔحٔقق , تٍَّؼ ظِٔٓٚ ادجٚمع ادًُقٕٜٔ فوٌط ظٔد افٍهحضٌَ

تف بغ , مع افٔٓقد ٚه  43ل  15لتسالح ًمدَّ ًدس(, ليْتٓل ذم افٔقف يقم ًَ لح اف ًِقـ افرُّ , ليٌدأ دائامه يقف اُثْغ, ظَٛ ظٔد افًْكة )ًح



 ًٜ َّٔ
ًٌ ـَ ًَرًثقًذ َّ ًٜ ا َّٔ ٌٔح

ًٌ ٚئًد اَدي َي ًي  [88..... ]اَف

www.alta3b.wordpress.com 

قف بع مـ صٓر أبٔٛ, لؿد ًأٌخذ هذا افهَّ ًشؾ, ظـ اِبٚء اف افرا ًدسإذ صٚمقا ًص رُّ ًَ لح اف ه هلل ظذ مٚ أنًؿ بف ظِٔٓؿ مـ مقاهٛ افرُّ , ُرا

ٚه هبٚ )أع   (.9/  27لٕتٌٚرؿ ٕحـ أجو

تف  :صقف افًٔدة افًذراء -4 ٚه  15لًمدَّ ـ مـ صٚمتفمْف,  15, تٌدأ ذم ألـ صٓر منم, ليْتٓل ذم يقم حًٛ , افًٔدة افًذراء, لأقَّ ألَّ

ٔٚ بٖشامئٓام مـ بٚب تًّٜٔ افقء صٓٚدة افتََِّٔد افُْز ِّّ ًشؾ لافًذراء( مًهٚ هلل, ـٌَٜٔ اّصقاف, لفُـ ًش قمٚق )افرُّ , لهٚذاق افهَّ

 بٚشؿ لاوًف.

, مـ اُثْغ إػ أجٚف 3لظددك : لبف ؿد ٕجح أهؾ هذك ادديْٜ ذم اشسداد ظىػ اهلل لروٚئف ظْٓؿ بٚفتَّقبٜ, صقف أهؾ ْٕٔقم -5

َّٔتف فِتَّقبٜ لاشتًىٚؽ ؿِٛ اهلل دٌٍرة خىٚيٕٚٚ.اّربًٚء, لؾهحف يقف ا قف افٌُر ذم أمهِّ  خلّٔس, لضًَف ـىَس افهَّ

ْٜ :صقف يقمل اّربًٚء لاجلًّٜ -6 ًَّ , مٚ ظدا أجٚف اخلامشغ, لإق تقاؾؼ ذم أن مْٓؿ ظٔدٍن ادٔالد أل افٌىٚس, ؾّٚربًٚء ظذ مدار اف

 ادًٔح.ـٕٚٝ ادٗامرة, لاجلًّٜ ـٚق صِٛ افًٔد 

تف بغ يقف لثالثٜ, ؾ٘ذا لؿع افًٔد اّحد, ـٚق ليَع ؿٌؾ ظٔدٍن ادٔالد لافٌىٚس, يًْل اُشتًداد :صقف افزامقق -7 , لتسالح ًمدَّ

 [افزامقق يقمغ, لإذا لؿع اُثْغ ـٚق افزامقق ثالثٜ أجٚف, مٚ ظدا ذفؽ ؾٓق يقف لاحد.

ص متَّك ًمرجٚق:  ُّّ ًَ لؿد يَقـ ]. 118صؼ -, اجلزء اّلـ, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة افًذراء بٌّٚؽٜ لظَٔدة لحٔٚة أرثقذـًَّٔتل ًتراثاف

ٚه:  س, إقَّ اّصقاف ذم افًُْٜٔ افٌَىًٜٔمًسض أجو قف ادًَدَّ . لخىٖهؿ ذم فذفؽ ُ يًتحٍؼ اخلًًوقع فف, هل ترتٔٛ بؼن, مٚ ظدا افهَّ

قف, إذ يَقـ افُتٚب:  ٚبٌَٜ ذم مٍٓقف افهَّ ًٍ  ؾُؾ ترتٔٛ بؼن يٗلـ دجد اهلل لخر افًُْٜٔ ؾٓق مٌَقـذفؽ ُ يٍَؾ ظـ أخىٚئٓؿ اف

ٜ صٍؽ ذم ؽرهتؿ ظذ جمد اهلل لخالص  َّّ يًقق أتَٔٚء صٚحلقق ؟ فٔس ث ٌف آبٚء ؿدِّ )...( أؾِٔس بٚحلرن, ئِؼ بْٚ ٕحـ أق ٌَٕؾ مٚ رتَّ

ِىٚق افُْز فقوع هذك افًُّْيؿاّنٍس,  ًُّ فقا هبٚ مـ اهلل, ؾواله ظاٍم هلؿ مـ اف ئْٜ افتل ًخقِّ لا ـِّٜ احلؼ بحُؿ ؿٔٚدهتؿ افدِّ , حتك ًيٍنِّ

 [بٚشتَٚمٜ.

ٍٜٔ اإلـِرئُٜ فألؿٌٚط اّرثقذـس افالهقت ادًَٚرق )اجلزء اّلـ(افٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ:  ِِّ ًُ اخلالؽ مع ًَٕط ]. 134صؼ -, اف

قف:  ا افزلتًتٕٚٝ ذم افهَّ قف مل يُـ رمزه َّٕام هق لصٜٔ ؿٚئّٜ ذم افًٓد افَديؿ, لاوح أقَّ افهَّ , ـام هل ؿٚئّٜ ذم افًٓد اجلديد, إ

ٌهٚ مـ افٍْٚحٜٔ افًِّٜٔ, لافزلتًتٕٚٝ ُ ًيُْرلٕف بهٍٜ ًمىَِٜ َّٕام يٌِقٕف تَري قف بهٍٜ ظٚمٜ, لأمهٔتف إ . لًهْٚ شقؽ ُ أتُِؿ ظـ افهَّ

ءتف ذم ـتٚبْٚ )رلحٕٜٚٔ افهقف(.  ًَٕط اخلالؽ بْْٔٚ لبغ افزلتًتٕٚٝ ذم لؾٚئدتف, لرلحٕٚٔٚتف ؾٓذا ـِف يُّـ ؿرا ز ظذ  ِـّ َّٕام أريد أق أر إ

قف ًَٕط اخلالؽ مع افزلتًتٕٚٝ: مقوقع افهَّ , بغ اإلًٕٚق لاهلل, ظّاله قف يٌٌْل أق يُقق ذم اخلٍٚء( يَقـ افزلتًتٕٚٝ أقَّ افهَّ 1). 

دة ( فًٔٝ فِزلتًتٕٚٝ أصقاف ثٚبتٜ يهقمٓٚ مجٔع ادٗمْغ2)(. 18, 17: 6بقصٜٔ افرب ذم افًيٜ ظذ اجلٌؾ )متك  , ذم مقاظٔد حًمدَّ

قف ظْدهؿ  َّٕام افهَّ ٜ هبٚ. إ افٍرد مْٓؿ متك صٚء لـٔػ صٚء, لُ ًشِىٚق ظّؾ ؾردن, يهقف  -ذم ؽٚفٌٔتف  -هلٚ, لذم ًمْٚشٌٚت خٚصَّ

ؾ هلٚ ذم صقمف.   ُ حيُؿ أحد ظُِٔؿ ذم أـؾ أل ذب: »تَقـ ل( يًتّدلق ظذ ؾٓؿ خٚضئ فميٜ افت3)فًُِْٜٔ ظِٔف ذم هذا, لُ تدخُّ

( ُ ًيقاؾَقق ذم 4)(. 17, 16: 2)ـق ش طٍؾ اّمقر افًتٔدة, لأمٚ اجلًد ؾًِِّٔح لأل مـ جٜٓ ظٔد أل هالـ أل شٌٝ, افتل ه



 ًٜ َّٔ
ًٌ ـَ ًَرًثقًذ َّ ًٜ ا َّٔ ٌٔح

ًٌ ٚئًد اَدي َي ًي  [89..... ]اَف

www.alta3b.wordpress.com 

قف ظذ افىًَّٚف افٌْٚيت ٕٜٔ, افهَّ ٚ ذم ذفؽ يْىٌؼ ظِْٔٚ ظذ اّؿؾ اجلزء اّخر مـ اِيٜ افتل لاُمتْٚع ظـ اّضًّٜ احلٔقا , ليتَّّٓقْٕٚ بٖنَّْ

لاج.. ذم اّزمْٜ اّخرة يرتٍد ؿقفو ظـ اّجامق»تَقـ:  ُر لآمريـ أق ًيّتْع ظـ أضًّٜ خَِٓٚ, مًٕٚغ ظـ افزَّ تك 1ش )اهلل فتتْٚلـ بٚفنُّ

4 :1-3.)] 

ٍِِّٜٔ اإلـِرئُٜ فألؿٌٚط اّرثقذـس افالهقت ادًَٚرق )اجلزء اّلـ(افٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ:  ًُ قف ]. 113, 139صؼ -, اف تْئؿ افهَّ

قفلًشِىٜ افًُْٜٔ:  لحٜٔ, إقَّ افًُْٜٔ ٕيَّّٝ افهَّ . ادٌْٜٔ ظع ؿقاظد ًرلحٜٔ فٔس اِق جمٚهلٚلمقاظٔدك افٍثٚبتٜ , للوًٝ فف ًأًشًف افرَّ

قف ٓٚ أق ًتْيِّؿ, بؾ مـ لاجٌٓٚ أق ًتْيِّؿ. لبَل ـًّؾ رلحل ُ يًتٌْل ظْف أحد, لهُذا احتٍيٝ بٚفهَّ َِّ , مـ أجؾ لافًُْٜٔ مـ ح

ٚ برلح لاحدة.  ًه ب فَٚدهتصٚفح مجٚظٜ ادٗمْغ, فُل يًٌدلا اهلل مجٔ مٚ ربىتّقك ظع اّرض »: ٚلهل تًتّد ذم ذفؽ ظع ؿقـ افرَّ

امء ًَّ ُه ذم افًامء. يُقق مربقضهٚ ذم اف لهُذا يًتْد افتَّْئؿ افُْز ظع ٍٕص (. 18:18)مٝ شلمٚ حِِتّقك ظع اّرض يُقق حمِق

ٌهٚ ظْدـٌتٚيب قف تَري ٍِٓٚ لاختٍل افهَّ ـً يٜ افٍرد, أوٚظقا ؾٚئدة اجلامظٜ  ـَ أجؾ ًحرِّ
ٌّ هؿ. لهق لاشىٜ . أمٚ اّخقة افزلتًتٕٚٝ, ؾ

ٚ ٕٚؾع فٍِردرلحٜٔ ُ ًيْٚؾس أحد ذم مدن ًٍٕٓٚ.  قمه ًّ ٚ حلريتف, لافِّْيٚف ًظ ًه  [.بؾ هق ًمْيِّؿ ُشتخدامٓٚ, لُ ًيًتز مٕٚ

قف ذم افًُْٜٔ ]. 254صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل:  مٍٓقف افهَّ

ٌُِّٜ هق اُمتْٚع أل إَُىٚع ظـ رء مٚاّرثقذـًٜٔ:  قف ذم اف قف ذم ادٍٓقف افُْز اّرثقذـز هق إَىٚع ادٗمـ ؾسة مـ . افهَّ لافهَّ

شؿ احلٔقاين, افقؿٝ ظـ افىًَّٚف ٜ َّتتِػ مـ ؾرد ؾالبد إذاه أق يّتْع افٍهٚئؿ ظـ افىَّ , يًٌَف تْٚلفف أضًّٜ خٚفٜٔ مـ افدَّ ًٚف ؾسة ًمًَّْٔ

قف ذم ظَّف افُْز احلََٔل هق: ِخر لبحًٛ إرصٚد أب اظساؾف ٚه ظِْٔٚ. لافهَّ ٚه مقوقظ , بؾ هق َّتٍع إرادن فٔس ضلرة أل ؾرو

ٚه مـ بًض اّضًّٜ, لفُْف ًزهد اختٔٚرن مـ أج .ظـ صٓقة اّضًّٜ مـ أجؾ إُىالؾ بٌر ًمًىِّؾ ٕحق اهلل ؾ إًٕٚش لفٔس حرمٕٚ

لح.  [افرُّ

س: ]. 255, 254صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل:  قف ذم افُتٚب ادًَدَّ افهَّ

قف هق أؿدف لصٜٔ ظرؾتٓٚ افٌؼيٜ َّْٜٔ, افهَّ , لشّح فف بّٚـؾ مـ بٚؿل صجرة ؾَد أمر اهلل آدف أق يّتْع ظـ اّـؾ مـ ثّر صجرة ًمً

ٚه ؿٌؾ أق يتًِؿ فقحل افؼيًٜ(, 17, 16:2اجلْٜ )تؽ  ل أربًغ يقم ل ـثراه حتك (, 28:34)خر  لصٚف مقشك افٌَّْ لصٚف دالد افٌَّْ

ؿ ـٕٚقا يهقمقق(, 24:139)مز  شرـٌتٚن ارتًنتٚ مـ افهقف»: ؿٚـ ٚه ظـ ـثر مـ أنٌٔٚء افًٓد افَديؿ أَّنَّ مثؾ إئِٚ لدإٔٚـ  لًذـر أجو

ٚ(, 4, 3:1, ٕح 9:4, حز 3:9, دا 8:19مؾ 1لحزؿٔٚـ لٕحّٔٚ لؽرهؿ  ) ٜٔ إَّنَّ ْٜ افٌَّْ ظٚبدة ـٕٚٝ ُ ًتٍٚرؾ اهلُٔؾ »: لؿٔؾ ظـ حي

قف(, 37:2)فق  شبٖصقاف لضٌِٚت ٚه  )مر  لاصتٓر يقحْٚ ادًّداق بٚفهَّ داه لظًاله بري ف افًٔد لصٚ(, 6:1حتك أنَّف ـٚق ُ يٖـؾ إُ جرا

ٚه لأربًغ فِٜٔ قف ـًرــ (, 2:4ؿٌؾ بدايٜ خدمتف افًِْٜٔ )مٝ  ادًٔح أربًغ يقم ب يًقع ذم ادقظيٜ ظذ اجلٌؾ ظـ افهَّ َِّؿ افرَّ لتُ

ؿ ـٕٚقا يهقمقق ـثراه (, 18- 16:6)مٝ  أشٚد مـ أرـٚق افًٌٚدة ادًٔحٜٔ ًشؾ أَّنَّ  ؿٌؾ اخلدمٜ لأثْٚئٓٚ لذم لًذـٌر ظـ اِبٚء افرُّ

َٔٚت, لأذـقا مجٚظٜ ادٗمْغ اّلػ ذم أصقامٓؿ )شٍر اّظامـ(,  ٍِٓٚافوِّ ـً ٚه ـًْٜٔ أنىٚـٜٔ   [(.3- 1:13)أع  لصٚمٝ أجو
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قف افٌْٚيت ذم افُتٚب ]. 256, 255صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل:  افهَّ

قف َدَّ ادً  ٚه »(: 33-28صؼ -س: يَقـ ؿداشٜ افٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ )مـ ـتٚب رلحٕٜٚٔ افهَّ ؾٍل جَّْٜ ظدق مل , فَد خِؼ اهلل اإلًٕٚق ٌٕٚتٔ

قـ لاّثامر ًَ ًٌ ء يٖـالق شقم اف : "لتٖـؾ ًظَنٛ احلَؾ" )تؽ لبًد ضرد اإلًٕٚق مـ اجلَّْٜ ؿٚـ اهلل ِدف( , 29:1)تؽ  يُـ آدف لحقا

َِّحؿ  (, أن أنَّف18:3 ح فإلًٕٚق أق يٖـؾ اف قـ لاّثامر ًظَنٛ احلَؾ, أن اخليلات. لمل ًيكِّ ًَ ًٌ شّح فف أق يٖـؾ إػ جٕٚٛ اف

ـٍ ( 4,  3:9احلٔقاين إُ بًد افىُّقؾٚق )تؽ  ٚه هق ادي ٚه ٌٕٚتٔ ف فف ألُه  ضًٚم َزبرة لظْدمٚ ؿٚد اهلل صًٌف ذم بريٜ شْٔٚء ؿدَّ ًُ , لهق ـٌذر اف

رهؿ )خر لضًّف ـرؿٚؾ بًً َِّحؿ )افًِقم(, ؾًؾ ذفؽ بٌوٛ لظّؾ ذفؽ بًد تذمُّ ح اهلل هلؿ بٖـؾ اف لـٚق ( 16ؾ, لحٚ سَّ

ٚه  ل أجو ٚيت هق أـؾ افثالثٜ ؾتٜٔ لدإٔٚـ افٌَّْ تٓؿ افىًَّٚف افٌَّْ ب ضًٚمٓؿ, لصٚرت صحَّ , إذ ـٕٚقا يٖـِقق افَىٚين )افٌَقـ(, لبٚرؿ افرَّ

ٚه. لمل يدخؾ ذم ؾّل حلؿ لُ مخر. لمل 12:1أؾوؾ مـ ـؾ ٌؽِامق ادِؽ )دا  ٚه صٓٔ (, ليَقـ دإٔٚـ افٌَّْل ظـ صقمف هذا: "مل آـؾ ضًٚم

ل ذم صقمف افذن ـٚق بٖمر اهلل ًٍٕف(. 3:13أدهـ حتك متٝ ثالثٜ أشٚبٔع أجٚف" ) دا  ٚه هق أـؾ حزؿٔٚـ افٌَّْ ٚيت أجو إذ  لـٚق افىًَّٚف افٌَّْ

ٚه لصً ٚه لـرشْٜ )ذرة بٔوٚء(" )حز ؿٚـ فف: "لخذ أنٝ فًٍْؽ ؿّح ٚه لدخْ  [ش(.9:4راه لؾقُه لظدش

حٚذا ًيًّح بٖـؾ افًّؽ ذم أصقاف ]. 257صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل: 

( ظـ هذا افًٗاـ ؿٚئاله: 45صؼ - 4افدرجٜ افثٕٜٚٔ ؟ جًئٛ ؿداشٜ افٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ )مـ ـتٚبف: شْقات مع أشئِٜ افْٚس, اجلزء 

ٍؾ  - صقمْٚ هق صقف ٌٕٚيت» ًُ ُِّحقف لظـ ـؾ ضًٚف مـ مهدر حٔقاين -ـام يًِؿ اف إذاه , ّشامؿ حلقفلُ صٍؽ أقَّ ا, ّٕتْع ؾٔف ظـ اف

قف ٚه مع افهَّ ؼ ًمىَِ
ٌٍ ًَّ  233حقايل  - لفُـ حَّٚ ـٕٚٝ اّصقاف ـثرة جداه ذم افًُْٜٔ افٌَىٜٔ, أـِٓٚ ُ يتَّ ٚه ذم اف أن أـثر مـ  - ْٜيقم

ف افتل هل  ّؽ ذم بًض اّصقا ًَّ ْٜ, فذفؽ ًشّح بٖـؾ اف ًَّ ٚه ظذ افْٚس مـ , أصقاف مـ افدرجٜ افثٕٜٕٚٔهػ اف ضقـ ؾسة َّتٍٍٔ

قف  [ش.افهَّ

 :ِٛٔ  تُريؿ افهَّ

ٍٜٔ اإلـِرئُٜ فألؿٌٚط اّرثقذـس افالهقت ادًَٚرق )اجلزء اّلـ(افٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ:  ِِّ ًُ ُ يًتخدمقق رصؿ ]. 23صؼ -, اف

 :ِٛٔ ب فٍداء افٌؼافهَّ ِٔٛ ذم افزلتًتٕٚتٜٔ ـقشِٜٔ افرَّ ؿ ُ ًيُرمقق , مع أمهٜٔ افهَّ ِٔٛإُ أَّنَّ ُ , ـام ًيُرمف اّرثقذـس. افهَّ

ِٛٔ ِٔٛ يٌدءلقلُ , ـام يقجد ظْدٕٚ, يقجد ظْدهؿ ظٔد فِهَّ الة برصؿ افهَّ ًدس, ـام ًٍٕؾ افهَّ ًَ لح اف , لبٚشؿ اِب لاُبـ لافرُّ

قَّنٚ ـذفؽٕحـ.  ًٓ َْ ٚه ذم أجدهيؿ. لُ يي صؿ لفِزـٜ, لُ يًّؽ رظٚهتؿ ًصٌِٕٚ ِٔٛ فِزـٜ لًهؿ ُ يٗمْقق, ّنُّف فِرَّ , لُ بٚشتخداف افهَّ

صؿ.  ٚه ظذ افُْٚئسبًهًدلر برـٜ ظـ اِبٚء افُْٜٓ, لُ بىريؼ افرَّ ٚه ًصٌِٕٚ َِِّقق حٚفٔ لمٚ ـٕٚقا يًٍِقق , لٕنُر اهلل أق ـثراه مْٓؿ ًيً

 [.ذفؽ مـ ؿٌؾ
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ٍٜٔ اإلـِرئُٜ فألؿٌٚط اّرثقذـس افالهقت ادًَٚرق )اجلزء اّلـ(افٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ:  ِِّ ًُ ِٔٛ: ]. 149صؼ -, اف مـ إـراف افهَّ

ِٛٔ ِٔٛ. اخلالؾٚت افتل بْْٔٚ لبغ افزلتًتٕٚٝ إـرامْٚ افًجٔٛ فِهَّ ِٔٛ لمـ ذفؽ رصؿ افهَّ . ؾٓؿ ُ يرصّقق ذاهتؿ بًالمٜ افهَّ

ًدس. ًَ لح اف الة لُ بًدهٚ ؿٚئِغ بٚشؿ اِب لاُبـ لافرُّ ِٔٛ ؿٌؾ اّـؾ ؿٌؾ افهَّ لُ يًتخدمقق , لُ يرصّقق افىًَّٚف بًالمٜ افهَّ

ِٔٛ فِزـٜ ِٔٛ دلق اشتخدامف. لُ ذم رصؿ ادالبس, لُ ذم رصؿ افْٚس. افهَّ لـٕٚقا إيل . ليُتٍل افزلتًتٕٚٝ ب٘يامق ؿِقهبؿ بٚفهَّ

َِِّقٕف ظع افُْٚئس َِِّقٕف ظع صدلرهؿ. ظٓد ؿريٛ ُ ًيً ٌهٚ ذم أجدهيؿ. لـثر مْٓؿ ُ ًيً ٍِٓؿ ُ يًُّقق صِٔ ُ  . لـ ٚه لهؿ أجو

ِٛٔ ٚه ُ يً . لُ يىقؾقق بف بّٚنٚصٔد لاّحلٚق, لُ بّقـٛ فف, حيتٍِقق بٖظٔٚد افهَّ ٌِّ لهؿ أجو َِٛٔ  [.لُ يٖخذلق برـتف, ِقق افهَّ

ِٔٛ ]. 67ؼصؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل:  ِٔٛ ذم ادٌْك افُْز: افهَّ افهَّ

ِٔٛ ذم حٔٚة ادًٔحل افٔقمٜٔ لذم افًٌٚدة افًُْٜٔلافًُْٜٔ اّلػ: ًمْذ ؾجر ادًٔحٜٔ,  , لذفؽ ّنَّف ـٚق ئِؼ بدأ اشتخداف افهَّ

ِِّّقا افًٚمل أقَّ هذك  ه فٌٌِِٜبٚدًٔحٔغ أق ًيً يس بقفس: لاخلالص افًالمٜ افتل ـٕٚٝ فًِٚر لادقت ؿد صٚرت رمزا ٚ », ـام ؿٚـ افَدِّ أمَّ

ثْٚ افًاٍلمٜ ترتِٔٚق )14:6)ؽؾ شأنٚ ؾحٚصٚ يل أق أؾتخر إُ بهِٔٛ ربْٚ يًقع ادًٔح ف( ظـ إتنٚر اشتخداف هذك 223-163(, لحًيدِّ

ؾٚتْٚ»افًالمٜ ؾَٔقـ:  ظْد إوٚءة ادهٚبٔح ذم افًنٚء, , لذم ًدًخقفْٚ لًخًرلجْٚ, ؿٌؾ أق ٕرتدن مالبًْٚ, ؿٌؾ اُشتحامف, ذم ـؾ تكُّ

ءة,  ؾٚت حٔٚتْٚ افٔقمٜٔظْد افٍرؿٚد بٚفِٔؾ, ظْدمٚ ٕجِس فَِرا ِٔٛ, لذم ـؾ تكُّ  [.شٕرصؿ جٌٚهْٚ بًالمٜ افهَّ

 :افٌْٚء افُْز 

ر ادٌْك ]. 36صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل:  مٜ ظـ ادٌْك افُْز: تىقُّ ًمَدِّ

فغ لحتك زمـ مقشك افٌْلافُْز, افًٓد افَديؿ,  ـٚق اِبٚء يًٌدلق اهلل ذم اجلٌٚـ لاّلديٜ لأجْام : ذم ظك اِبٚء افٌىٚرـٜ اّلَّ

ٍِقا  ل لحتك ادِؽ شِٔامق. ؾِؿ تُـ ًهْٚؿ أبْٜٔ ًمًتَِٜ فًٌِٚدة, ح , ؾ.ف1447خّٜٔ اُجتامع حقايل شْٜ ًأؿّٔٝ : ذم ظك مقشك افٌَّْ

َِّٝ هل مُٚق افًٌٚدة افقحٔد فِٔٓقد مدة  لهل ؾسة امتدت حقايل : ذم ظك ادِؽ شِٔامق لحتك ـًْٜٔ افًٓد اجلديد. شْٜ 483لط

ب لظدك بٌْٚئف ذم ظٓد ابْف ادِؽ شِٔامق, ؾٖظدَّ داشْٜ 1333 ب لفُـ افرَّ ٚه فِرَّ د افالزمٜ , اصتٓك دالد ادِؽ أق يٌْل بٔت لد ـٍؾ ادقا

لـٚق هُٔؾ شِٔامق أـز مـ خّٜٔ (, 28أخ 1, 8مؾ 1. )مـ ًمُِف 11لأظِؿ هبٚ شِٔامق افذن ؿٚف بٌْٚئف لتدصْٔف ذم افًْٜ افؼؼؼ فٌِْٚء, 

ًٌقا أهِٓٚ, ؾ.ف 587لاحتٍظ بًيّتف إػ أق هٚجؿ افٌٚبِٔقق ألرصِٔؿ شْٜ , اُجتامع بقا اهلُٔؾ بًد أق َّنٌقك, لشي د . لخرَّ لؿد دمدَّ

تغ ٌل 515اّلػ شْٜ : هُٔؾ شِٔامق مرَّ ًَّ ل بًد افًقدة مـ اف بدأهٚ هرلدس افٌُر حقايل  افثٕٜٚٔ. ؾ.ف ظذ يد زر بٚبؾ لهيقصع افٌَّْ

لمٚين ألرصِٔؿ, ف73لذم شْٜ . ؾ.ف 23  لمل تَؿ, لتٍؿ حتَٔؼ ـالف افًٔد ادًٔح, لهدمٓٚ لأحرؾ اهلُٔؾ, حٚس تٔىس افَٚئد افرُّ

ه فًُْٜٔ افًٓد اجلديد. فُِٓٔؾ ؿٚئّٜ مرة أخرم  [.لـٕٚٝ خّٜٔ اُجتامع لمـ بًدهٚ اهلُٔؾ طاله لرمزا
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ٍِِّٜٔ اإلـِرئُٜ فألؿٌٚط اّرثقذـس افالهقت ادًَٚرق )اجلزء اّلـ(افٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ:  ًُ افًٌض افًُْٜٔ ـٌْٚء: ]. 17صؼ -, اف

ؽ ؾًُْٔر افًُْٜٔ ـٌْٚء امء لاّرضظذ , يتىرَّ ًَّ ٚه , اظتٌٚر أقَّ اهلل مٚفئ اف ٚه تقجد ـْٚئس فِزلتًتٕٚٝ, ُ يًُـ مُٕٚ قم ًّ , لفُـ ًظ

َّٔد بّْٚرات أل ؿٌٚب,  ٚ بال هٔٚـؾ, لُ حجٚب, لُ تتَ , ـٚجلًّٔٚت افتل مْز فِقظظ لمَٚظد ـؾ مٚ ؾٔٓٚ. لبال أجَقٕٚتلفَُّْٓ

ؾ:  ص ذم افقظظ ظْدٕٚ. ُ ادمٚك إػ افؼَّ ؾتتخهَّ ُ , مثؾ ـْٚئًْٚ, ـذفؽ إذا لؿٍقا فِهالة, ـْٚئس افزلتًتٕٚٝ ُ تتَّجف إػ افؼَّ

ؾ  [, حًٛ مقوع ـٍؾ مْٓؿ.بؾ ذم أن ادمٚك, يتَّجٓقق إػ افؼَّ

ٍٜٔ اإلـِرئُٜ فألؿٌٚط اّرثقذـس , افافالهقت ادًَٚرق )اجلزء اّلـ(افٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ:  ِِّ ؾ: ]. 146صؼ -ًُ ٚك إػ افؼَّ َّْٕٚ اُدمِّ إ

ؾ ؾ. ٌْٕل ـْٚئًْٚ ًمتٌَّجٜٓ إيل افؼَّ ًٕهعِّ لٕحـ ًمتٌَّجٓقق إيل افؼَّ الت ًٕتٍز هبٚ, حتك أصٌح بٚفًٌِّْٜ ل ًِقبْٚ إيل تٖمُّ ف ًؿ ؾ ًيقجِّ , ّقَّ افؼَّ

ؾ ذم ؾُر اهلل ـذفؽ,  ٚه مـ أجؾ أمهٜٔ افؼَّ ه. لأجو ٚه , ؾ٘ق ـٚق اهلل ؿد اهتٍؿ بفإفْٔٚ رمزا  [.ؾِْٓتٍؿ بف ٕحـ أجو

صُؾ ادٌْك افُْز اخلٚرجل: ]. 37, 38صؼؼؼ -بٚر , اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل: 

ٍٛ اّمر بع ادٔالدن لاشتت , بدأ ادٌْك افُْز ًيًزِّ ظـ ضًٌٜٔ لصخهٜٔ افًُْٜٔ, حَّٚ هدأ اُوىٓٚد ظذ افًُْٜٔ ذم بدايٜ افَرق افرا

لهذا , ـجًد فًِّٔح ادهِقبًُْٜٔ : لهذا ًيًزِّ ظـ ضًٌٜٔ اف( صُؾ افه1ِٛٔ)ؾٚفتزف افٌْٚء افُْز بٖحد اّصُٚـ اِتٜٔ: 

ٚه ُ بدايٜ فف لُ َّنٚيٜ, اّبديٜ: لهذا ًيًزِّ ظـ ضًٌٜٔ افًُْٜٔ ( صُؾ افٍدائرة2). افنُؾ ٕٚدر ذم ـْٚئس مك لهذا , ؾٚفدائرة مًتثِّؾ خى

ٚه ذم ـْٚئًْٚ افٌَىٜٔ ُؾ ٕٚدر أجو 3ٍْٜٔ). افنَّ ًَّ ؾٖحد ًرًمقز افًُْٜٔ هق ًؾِؽ , ـًٍْٜٔ فَِّْجٚة: لهذا ًيًزِّ ظـ ضًٌٜٔ افًُْٜٔ ( صُؾ اف

ُؾ احٖخقؽ ذم ـْٚئس مك, ٕقح  [.لهق افنَّ

ٌٌَٚب: ]. 39صؼؼؼ  -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل:  ٚ اف تتَّّٔز افُْٚئس افٌَىٜٔ بَّٖنَّ

ٌٌَٚب د ظذ أقَّ  ادًٚبد قذ ظـ افِّْيٚف ادًامرن افٌٔزٕىل, , لهذا مٖخحتتقن ظذ ًؿٌٜ أل ظدد مـ اف ِـّ لإق ـٕٚٝ ًهْٚؿ دُئؾ تٚرخئٜ تٗ

 [.افٍرظقٕٜٔ افَديّٜ بّك شٌَٝ بٔزٕىٜ ذم هذا افِّْيٚف ادًامرن

: ( اهلُٔؾ1)حًمتقيٚت ادٌْك افُْز: ]. 43صؼؼؼ -, اجلزء اّلـ, مىٚبع افُّْقبٚر ـًْٔتل اّرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽافٍَس بٔنقن حِّل: 

س, د -ظرش ادذبح, جؼ -ادذبح, ب -أ ٍِقح ادًَدَّ رد ادذبح, ـه -اف ؿٜٔ, ل -ـً رج, ز -افؼَّ ( حٚمؾ 2)أدلات اخلدمٜ.  -افدَّ

ج لافَْٚديؾ, ـه -اّجَقٕٚت, د-افَّْقاؾذ, جؼ -اّبقاب, ب -: أاّجَقٕٚت ً ٚف, ل -افنُّ خٚ -بٔض افًَّْ مقز. افزَّ ( صحـ 3)رؽ لافرُّ

اممًٜ: أi: )افًُْٜٔ ًّدإٚق, جؼ -ادْجِٔتٚق, ب -( افًَؿ اّلـ: خقرس افنَّ رد اّشَػ. ) -افنَّ ( افًَؿ افثٚين: مُٚق iiـً

ًٛ: أ ََِّٚق, د -اإلمٌؾ, جؼ -اّظّدة, ب -افنَّ ٌِقت, ل -اّجَقٕٚت ظذ اجلًدراق, ـه -اف يًغ, ز -مَهقرة افهَّ  -مَهقرات افَدِّ

 [.( ًحجرة ادًّقدي4ٜ)ادٌىس. 
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 ْٜٔيٕٚٚت افقث  :تنًٚبف ادًٔحٜٔ مع افدِّ

 :ْٜٔافٍثًٚفقث لافقث 

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ ٚف بٖقَّ ]. 122صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج لاُهتِّ

ٚف طٚمل لؽر مْىَل, حٚذا ؟   ؾُٔػ َّتسظٓٚ افًَقـ ؟!, ّقَّ ظَٔدة افتَّثِٔٞ ؾقؾ ًمًتقم افًَؾظَٔدة افتَّثِٔٞ مـ اخساع ادجٚمع اهتِّ

ٚه ظـ أن ثٚفقث لثْل ينّؾ ثالثٜ أصخٚص أل ثالثٜ آخٜٓ ًمٍْهِغ ٚ َّتتِػ متٚمؼ ؾٚفٍثًٚفقث ادًٔحل هق افٍثًٚفقث افقحٔد مـ ٕقظف , إَّنَّ

َّٕف ٌهٍ ظّٔؼ ؾقؾ اإلدراؿ افٌؼن. افذن ينّؾ ثالثٜ أؿٕٚٔؿ ًمتَّهِغ ذم جقهر إهلل لاحد ه يٍقؾ إ , ؾُٔػ يتثْك فإلًٕٚق أق خيسع أمرا

 [راـف ؟!إد

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ . 163, 159صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

ة ًأًمقر مْٓٚ] ًٕالحظ أقَّ افٍثًٚفقث ادًٔحل خيتِػ ظـ أٍن ثٚفقث لثْل ذم ٌظدَّ , بْٔام أٍن ثٚفقث ( افٍثًٚفقث ادًٔحل هق إهل لاحد1): ل

, إذ هلؿ جقهر إهلل لاحد, بْٔام أٍن ثٚفقث لثْل ـٍؾ لاحد ًمٍْهؾ ظـ ( اّؿٕٚٔؿ افثالثٜ فٔس بْٔٓؿ إٍهٚـ2)لثْل هق ثالثٜ آخٜٓ. 

ًُّٔـ أق يّقت أحدهؿ لئًش اِخر.  ٚ ذم . أمٍ ( ذم افٍثًٚفقث ادًٔحل اّؿٕٚٔؿ افثالثٜ ًمتًٚللق ذم اّزف3ٜٔ)اُثْغ اِخريـ, ؾ

مـ, ؾّٚف أـز مـ اُبـ, لاِب أـز مـ اّف.  ( ذم افٍثًٚفقث ادًٔحل ُ يقجد تزالج لُ 4)افٍثًٚفقث افقثْل ؾال يقجد تًٚلن ذم افزَّ

 [. بْٔام ذم افٍثًٚفقث افقثْل ٕرم افتَّزالج لاإلٕجٚب.ًمٌٚوًٜ لُ تْٚشؾ جًدن

ص مْٔٚ جٚد جرجس:  ُّّ ًَ د ثالثٔٚت مـ إٕنٚء اخلٚفؼ افًئؿ ذم ظّؾ رَّ هذك جًم ] .154صؼ -تٌٜ ادحٌٜ , مُـًْٔتل ظَٔدة لإيامقاف

لافذن ُ ينٌٓف رء أل  ,قث اإلهلل اّظيؿ افالمتْٚهلٚفً مٚ هل إُ خٔط رؾٔع يَقدٕٚ إػ افثٍ  ,لمـ خَِف هذك افثالثٔٚت افًجٌٜٔ ,يديف

 [إػ اّبد آمغ., افدائؿ اإلهل افقاحد افذن فف ادجد, اِب لاُبـ لافرلح افَدس افذن هق: ,ثٚفقث آخر

ُ يقجد ؾُر ُهقيت لثْل ذم ]. 83صؼ -, اجلزء اّلـ, دار يقشػ ـامـ فِىٌٚظٜ ادًٔحٜٔ لمك افٍرظقٕٜٔبٚخقف ؾٚخقرن حْٚ: 

رك فٔهؾ إػ افًٚمل أمجع ًيوٚرع ؾُر ُهقت مك افَديّٜ افٍرظقٕٜٔ,  طٍؾ احلَٚئؼ افالهقتٜٔ ؾٚرتٍع ؾُر ادكن افَديؿ لارتَك تىقُّ

ًرلؾ بغ مك افٍرظقٕٜٔ لافًٚمل ذم لثْٜٔ ـؾى مْٓام شْتًرؽ ّبًد حد ًُمُـ أق يهؾ إفٔف افٍُر افٌؼن لاإليامق بٚفقحدإٜٔ ًٍ , لأهٍؿ اف

فقث مكن لشٌْدأ ألُه بًرض مقوقع أظيؿ ثٚ, لمًرؾٜ ـٍٜٔٔ لصقـ مك افٍرظقٕٜٔ إػ ؿّٜ افٍُر افالهقيتظِٔف ذم هذا افٍهؾ, 

 [.ؿديؿ شٚفى 

o :ٜٕٔمك افٍرظق 

ص مْٔٚ جٚد جرجس:  ُّّ ًَ يـ ظْد ؿدمٚء اّدب لافدِّ »لؿد جٚء ذم ـتٚب ]. 135, 134صؼ -, مُتٌٜ ادحٌٜ ـًْٔتل ظَٔدة لإيامقاف

ؿ لهق ظٌٚرة ظـ )آمقق( ل )خْق( ل )مقت(.  ,قثٚفً لاظتَد أهؾ ضٌٜٔ بٚفثٍ » :ش76صؼ ,ادكيغ ثالثٜ أؿٕٚٔؿ ذم إهل لـٕٚقا يرلق أَّنَّ

لجقد  ,لمٚ شٚظد ظذ إتنٚر ادًٔحٜٔ ذم افٌالد ادكيٜ»نٚر إفٔف ظـ ديٕٜٚ ؿدمٚء ادكيغ: لؿد لرد ذم هذا افُتٚب ادً  ش.لاحد
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بتٚح حقتٛ" ؿٌؾ ؾ٘قَّ افَقاظد افتل لوًٓٚ " ,ًٚفٔؿ افتل ٕؼهٚ افًٔد ادًٔح لاُثْٚ ظؼ رشقُه ٌف ذم ـثر مـ مٌٚدئ ادكيٜ لافتَّ افنَّ 

تٌٛ ,ادًٔح بثالثٜ آُؽ شْٜ ـً ُٚؾٖة لافًَٚب ظـ اّظامـ افتل لـٚق مٌدأ ادً  ,لمًتٚثؾ مٚ لرد ذم اّمثٚـ لاجلٚمًٜ ,هل مـ أشّك مٚ 

ٚه ظْد ؿدمٚء ادكيغ. تً  ًَّ ًّؾ ذم احلٔٚة اجلًديٜ مًرلؾ لاُظتَٚد  ,د لئًش ظذ اّرض ذم صُؾ إًٕٚقلـٕٚقا يًتَدلق بٖقَّ اهلإه يتج

ٜ ـثرة ظذ اإليامق بَٔٚمٜ جًد قجد ذم افُتٚبٚت ادكيٜ افَديّٜ أدفَّ لتً  ,يْقٕٜ لؿٔٚمٜ ألزيريس يرجع إػ ظٓد ألـ أهة مكيٜبٚفدَّ 

 ف ؾٔٓٚ ضًٚف ُ يٍْك مـ فدق اإلهل, لشامء رلحَٜٔدَّ للجقد شامء ئًش ؾٔٓٚ اّبرار مع إهل مـ ٕقر, للجقد شامء مٚديٜ يً  ,رلحل

لهق ظْدهؿ أق ئًش اإلًٕٚق مئٚت أخقؽ أخقؽ  ,قد مـ ٕهٔٛ اّبرارًِ ٌْثؼ مـ اهلل. لأقَّ اخلً قر ادً يًتّد ؾٔٓٚ افٌذاء مـ افُّْ 

 ًِّ  [شْغ.اف

لاخلالؾٚت ش ألزيريس»ثٚفقث ]. 71صؼ -, اجلزء اّلـ, دار يقشػ ـامـ فِىٌٚظٜ ادًٔحٜٔ لمك افٍرظقٕٜٔبٚخقف ؾٚخقرن حْٚ: 

تربىٓام ظالؿٜ أخقيٜ آدمٜٔ ش إيزيس»ل ش ألزيريس» مًهٚ, هذا افٍثًٚفقث افٍرظقين هق ظٌٚرة ظـ رجؾ لامرأةاجلقهريٜ مع ادًٔحٜٔ: 

يٜ جًدإٜٔ جٚ ؾٖنجٌٚ ابْٓام, مٚدِّ تيؾي شحقرس» لتزلَّ ٍٝ », لؿي صََٔتف لزلجتف إهل اخلر, ؾٌحثٝ ظْف  شألزيريس»إهل افؼَّ أخٔف ش ٌش

ًٚظدة آخٜٓ أخرم ش إيزيس» ًّ ًٚظدة اِهلٜ اّخرم, ظٚدت إفٔف احلٔٚةأإػ أق ظثرت ظذ أصالء جًدك لب ًّ ليربط , لـؾ ذفؽ حتَؼ ب

ؾرلق أقَّ اّشىقرة ادكيٜ , لظقدتف فِحٔٚة بًَٔدة مقت لؿٔٚمٜ افًٔد ادًٔح فف ادجدش ألزيريس» بًض افْٚس خىٖ بغ مقت

مز لادرمقز إفٔفافَديّٜ  ه فِحََٜٔ ادًٔحٜٔ رؽؿ أقَّ ًهْٚؿ ًؾًرلؾ ـٌرة يًتحٔؾ مًٓٚ أق تُقق ؾٔٓام ظالؿٜ بٚفرَّ , لجيٛ أق يدرشٓٚ رمزا

خرة ظِٔف  خرة, أل تَع افهَّ ٚه ًمتحىِّامه ظذ افهَّ ـ فف ؾُرك بّثؾ هذك اّؾُٚر لإُ يُقق اشتْتٚجف ؽر صحٔح ؾٔزلـ هيً ـؾ مـ خيقِّ

 [ؾتًحَف.

ص مْٔٚ جٚد جرجس:  ُّّ ًَ لـٚق ادكيقق يًتَدلق ذم ثٚفقث إيزيس لألزلريس ]. 136صؼ -, مُتٌٜ ادحٌٜ ـًْٔتل ظَٔدة لإيامقاف

 :ؾ ؿقـ افًٔد ادًٔحثِّ متً , قرة مكيٜ ذم ؿك أنس افقجقدلتقجد ًص  .ف افثٚفٞقلـٕٚقا يًتَدلق أقَّ ألزلريس ؿٚف ذم افٔلحقرس, 

ًَّ  ش.أنٚ افَٔٚمٜ لاحلٔٚة» ًَ  ,امءلؿٚفقا أقَّ اِب )را( مقجقد ذم اف ِف, لاشؿ ّثِّ ؾٖظىك ـِّتف فالبـ افذن يً  ,أن اّزيل ,ٜ )حقحل(ٌَّ لاف

ًَّ  ,اُبـ )يقشٚ( أل )يقشق( ًَّ  ,الف, لافُِّٜ احللليٌَِقٕف )بٔق أف حتٛ( أن مِؽ اف ٚـْغ ظذ اّرض. لهق يْىؼ بُالف اإلهل فِ

. لإقَّ احلٔٚة ذم اّرض تًٌَٓٚ افَٔٚمٜ ذم ٚضٛ اُبـ بٖنَّف هق افذن يرم اِبلهق خًي يت بٚفَٔٚمٜ لادجد, لإق ـٚق ـالف اهلل هق افذن يٖ

ًَّ  ,أرض اّبديٜ  ش.أنٚ ذم اِب لاِب ذمٍ » :ـام لرد ذم اإلٕجٔؾ ,شلأنٚ هق ,هق أنٚ: »ليَقـ اُبـلح ؾَط دلق اجلًد. امء فِرُّ أن اف

ي ـْٓتٓؿ بقحدإٜٔ اهلل ,لصِقا إػ درجٜ شٚمٜٔ ذم ظِؿ اِداب دمٚء ادكيغقَّ ؿً إ :ٓؿٍ ادً  ؿ  ,لؾالشٍتٓؿ بٚدحٌٜ, لبيؼَّ حتك ؿٔؾ أَّنَّ

يٕٜٚ . هذك هل افدِّ طٓقرهٚ ؿٌؾ ادًٔحٜٔ فِديٕٜٚ طاله  ـٕٚٝ افَديّٜ ادكيٜ افديٕٜٚ أقَّ  مًل ؿؾ بؾ .قرهًٚٓ ظرؾقا مٌٚدئ ادًٔحٜٔ ؿٌؾ طً 

 ًَ  [.دمٚءلـٍٔٔتٓٚ ظْد أجدادن اف

ثٚفقث آمقق لمقت ]. 76, 75صؼ -, اجلزء اّلـ, دار يقشػ ـامـ فِىٌٚظٜ ادًٔحٜٔ لمك افٍرظقٕٜٔبٚخقف ؾٚخقرن حْٚ: 

جؾ, هذا افٍثًٚفقث خٍٚص بىٌٜٔلخًْق:  ق مـ افرَّ ثٚمقق »مـ  شآمقق», لؿد ـٚق شخًْق» لابْٓام شمقت» لزلجتف شآمقق» لهق يتُقَّ

ٚه فف زلجٜ ؽر  شثٚمقق اّصّقٕغ»ذم  شآمقق», ؾّثاله افٍثًٚفقث اِهلٜ اّخرملخٚفط هذا  ,شاّصّقٕغ ًتدظك  شمقت»لأجو
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ل  شآمقٕٝ» َّّ يٚح افنامفٜٔ, لًش ٚه هلام,  شمقت»ل  شآمقق», لـٚق شآمقق -رع  -مْتق », شأرمْٝ»إهل احلرب بؼ  شمْتق»إهلٜ افرِّ ٚ ابْ ؿد تٌَّْٔ

ًٌد اّخر مـ ثٚفقثٓؿ, شمْتق»بًد  شخًْق», ثٍؿ أصٌح ابْٓام شمْتق»ؿد أنجٌٝ بًد, لـٚق هذا اُبـ هق  شمقت»حٔٞ مل تُـ  , لًأب

 [افتًِّّٚح. ششقبٔؽ»ؿد دخؾ مع ثٚفقث آخر لهق  شخًْق»لـٚق 

ـٚق هذا اإلهل ؿد ثٚفقث مْتق: ]. 76صؼ -, اجلزء اّلـ, دار يقشػ ـامـ فِىٌٚظٜ ادًٔحٜٔ لمك افٍرظقٕٜٔبٚخقف ؾٚخقرن حْٚ: 

ج مـ اإلهلٜ ج اإلهلٜش تْٕٚٝ» تزلَّ َٝ تٚلن» ثؿ تزلَّ ع -بٚ  -ٌحر » لأنجٛ مـ اّخرة اإلهلش ٌرٌظ ك ش, ري لًظٌٌدي هذا اإلهل بّجّقظتف ذم مَرِّ

ٚه ذم ضٌٜٔ, ش أرمْٝ»بؼ   [.مرلهذا افٍثًٚفقث اختِط بآخٜٓ أخلأجو

 ل شرع» ل شآمقق»ثٚفقث ]. 83صؼ -, اجلزء اّلـ, دار يقشػ ـامـ فِىٌٚظٜ افٍرظقٕٜٔادًٔحٜٔ لمك بٚخقف ؾٚخقرن حْٚ: 

ٌٜ إػ أؾُٚر لظَٚئد افثٚفقث افٍرظقين, ًيًتز بحؼ هق أظيؿ ثٚفقث ذم مك افَديّٜ: شبٌتٚح» , لذفؽ فرؾًٜ أؾُٚرك افالهقتٜٔ بٚفًِّْ

ٚه ّنَّف تَٚرب ذم بًض مٍٚهّٔف مع احلَٚئؼ افالهقتٜٔ  ؾٓق , مع ًمالحيٜ اختالؾف مع احلَٚئؼ افالهقتٜٔ ذم اجلقهر, فإلهل احلََٔللأجو

درة افًَِٜٔ فِّكن افَديؿ, تَٚرب ؾُرن يدظق فإلظجٚب ًَ ـٍ ظذ اف لفٜ افَديّٜ لهق يد , لترجع ظَٔدة هذا افٍثًٚفقث إػ ظك افدَّ

ًًٕهقص اّهراف تَقـ:  شادكناّشتٚذة إيريس حٌٔٛ »افٍرظقٕٜٔ, لتذـر ظٚدٜ تٚريخ افًُْٜٔ افٌَىٜٔ  ثالثٜ هؿ ـٍؾ اِهلٜ: »أقَّ 

َّٕف ًمًتًِـ ذم آمقق مع رع ل...  لجًدك هق بتٚح, لهق رع بٚفقجف, ؾٚهلل خًمتٌئ ذم اشّف بقصٍف آمققبٌتٚح,  آمقق لرع ل بٌتٚح  إ

ك ـذفؽ بٌتٚح تٚ تْـ ... ّقَّ رع ًٍٕف »: شإدلفػ إرمٚق», ليَقـ افًٚمل اّحٚين شلثالثتٓؿ ًمتٌَّحدلق َّّ ًمتٌَّحد بجًدك, ـام أقَّ آمقق ًيً

ًيؿ صٖنف ذم ظك اإلمزاضقريٜ احلديثٜ بٚرتٍٚع  شإرمٚق». لذـر شاشّف ـآمقق خمٍل. رع خيٍهف ـقجف لبٌتٚح ـجًد أقَّ هذا افٍثًٚفقث ظي

ة ظْدمٚ أظٚد شإخْٚتقق»صٖق ضٌٜٔ, لتقؿَّػ ذم ؾسة  قَّ ًَ ٍِٓٚ,  شآمقق»ظَٔدة  شآمقق تقت ظْخ», ثٍؿ ظٚد ب ـً لهُٗء فىٌٜٔ لاإلمزاضقريٜ 

ٚه  شّٜٔ ذم افٌالد مجًٔ ٝ أمٚف ثٚفقث, افثالثٜ آخٜٓ هؿ اِهلٜ افرَّ ًي
ٌّ ٚ ادًٌقدات اّخرم ؾًى  [.شبٌتٚح» لش رع» لش آمقق» لأمَّ

جيدر بْٚ أق َٕػ ضقياله أمٚف ]. 83صؼ -, اجلزء اّلـ, دار يقشػ ـامـ فِىٌٚظٜ ادًٔحٜٔ لمك افٍرظقٕٜٔبٚخقف ؾٚخقرن حْٚ: 

أن أنَّف , لهق خٚفؼ ـؾ رء لُ يقجد فف أصؾ, ًهْٚ أنَّف أصؾ ـؾ رء لُ يقجد إهل ؿٌِف أل بًدك شآمقق» اظتَٚد ادكن افَديؿ ذم

امليٜ ٕ, أصؾ اّصقـ ًَّ يٕٚٚت اف ٚه مًٔحٔغ لأهؾ افدِّ ٍِٜ افقجقدلٕحـ مجًٔ لهق أصؾ اّصقـ لـؾ رء بف ـٚق, , ٗمـ بٖقَّ اهلل هق ظ

ٚه ُمٚ ـٚق ٜ لهل تقاؾؼ فٍيل ظَٚئدن أقَّ , لبٌرك مل يُـ صٔئ ٍِٜ افقجقد شآمقق» لًهْٚ ٕهؾ إػ ٕتٔجٜ هٚمَّ ٍِٜ افقجقد ًيَٚبِف اِب ظ  [.ظ

o :لمٚق  افٔقٕٚق لافرُّ

ك يقحْٚ:  ًَّ ٌَّٜ صّس افٌز افٍَس مْ ٚه: ذم افٔقٕٚق]. 131, 133صؼ -, مُتٌٜ ادح ٍؾ ؾ.ف(  433ـٚق أؾالضقق ) - رابً ـً ؿد ؾرض ؿٌؾ 

َِّٜ افًٚمل ٚمل ٌظ ًٍ رات, رء بقجقد افًَؾ اف ٍؾ تهقُّ ًُ لح افذن هق ادثٚـ اّلـ ف ؾٓق ظذ لجف افٍُر اإلهلل أل , ثٍؿ بًد ذفؽ افرُّ

بقجقد رلح ظئّٜ ًمْتؼة حتٔل افًٚمل لحترـف, لهل ظذ مذهٌف جزء أزيل مـ اهلل  , لأخراه يًسؽ ذفؽ افًٍِٔقؽ افٍنٚظرـِّتف

َِّّٝ تًِٔؿ أؾالضقق ؾِٔقتغ ذم شْٜ  ًٝ اددرشٜ اّؾالضقٕٜٔ اجلديدة ذم اإلشُْدريٜ, ظ افذن ف, 263ًمتٌَّحد بٚحٍٚدة. لحَّٚ تٖشَّ

لح افذن : اّلـ ظذ مذهٌف اظسؽ بقجقد ثٚفقث لاحد ذم ثالثٜ أؿٕٚٔؿ هق افقحدة افٍثٚبتٜ, لافثٚفٞ ظذ مذهٛ أؾالضقق هق افرُّ
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ٚ افثٚين, ؾٓق افٍرابط بغ اّؿْقمغ اّلـ لافثٚفٞ,  ؿ افًٚمل, أمَّ ر اإلهللحًيرِّ م افتَّهقُّ ؿ افذن شقَّ إُ . لهق مًرلؽ ظْدك بٚفًَؾ ادًتحرِّ

ٚه ظـ أق يًٌْقا اهتداء افقثْٔغ إػ, أقَّ ادًًىِِّغ ِِّّْٚ بقجقد إهل, أل إػ افقجداق, افتَّثِٔٞ اإلهلل ٌظقو , أل إػ افٌريزة ظْٔٓٚ افتل ًتً

ة مـ افًٍٍِٚت افقثْٜٔ . لؿد ؾٚهتؿ أقَّ افقثْٔغ ًموىربقق ذم اظتَٚدهؿ بٚفتَّثِٔٞ ـام اوىربقا ؿٚفقا أقَّ ظَٔدة افٍثًٚفقث ادًٔحٜٔ ًمًتّدَّ

ؿ مل ه َّّنَّ لـٕٚٝ  هيتدلا بْقر افقحل اإلهلل ـام بْقر افقجداق, لصٍتٚق مٚ بْٔٓام ـِٔٓام مـ ًضًرؾ افتَّْقير. ذم ظَٔدة افقجقد اإلهلل, ٕيرا

د اهلل لُ ًتؼؿ مًف آخر. لـام اختِػ اّمؿ ذم افٍُٜٔٔ افتل ظَٔدة افقثْٔغ ذم افٍثًٚفقث أنَّف ثالثٜ آخٜٓ , بًُس ادًٔحٜٔ افتل ًتقحِّ

رلا هبٚ اهلل, ـذفؽ اختٍِقا  رلا هبٚ افتَّثِٔٞ. لهُذا يَقـ ادًًىِِّقق:  تهقَّ يٕٜٚ »ذم افٍُٜٔٔ افتل تهقَّ إقَّ برامهٚ لؾٔنْق لشٍٔٚ ذم افدِّ

ًدس ًَ لح اف  [ش.اهلْدلشتٕٜٚٔ, ًيّثِِّقق اِب لاُبـ لافرُّ

o :غ  افهِّ

ك يقحْٚ:  ًَّ ٌَّٜ صّس افٌز افٍَس مْ ٚه: ذم افهغ]. 131, 133صؼ -, مُتٌٜ ادح ْٔل  - ثٕٚٔ ح ظَٔدة ش ُلصق»إقَّ افًٍِٔقؽ افهِّ ًيقوِّ

لافذن متتد إفٔف يدؿ ش, HIـه  » لافذن تهٌل فف لُ تًّع صقتف ًيدظكش, Iم »  إقَّ افذن تٍتش ظْف لُ دمدك»ؿقمف ذم افتَّثِٔٞ بَقفف: 

ـ مـ دًف ًيدظك َُّ قا ذم تَِٔدهؿ ألُه ادٌدأ  أل اِب )اش. WEIلـه » لُ تتّ َِّٔ ٚه افُِّٜ, أن اُبـ )افذن ؾتخ فذن ًتٍتِّش ظِٔف(, ثٕٚٔ

ـ مـ دًف(,  َُّ ًدس )افذن ُ تتّ ًَ لح اف ٚه افرُّ ْٜٔٔش م ـه ل ـه» لاحلرلؽ افثالثًٜتهٌل إفٔف(, ثٚفث ٌُِّٜ افهِّ , تتٖخَّػ مْٓٚ ـِّٜ ؽريٌٜ ظـ اف

ٌُِّٜ افًزإٜٔ ك» لهل بال ريٛ, ؾٓل إذاه بال صؽ مٖخقذة ظـ اف َقي  [.شهيي

o :اهلْد 

ص مْٔٚ جٚد جرجس:  ُّّ ًَ ؿ أشّك افزامهٜ هً : ثٚفقث اهلْدلشٜٔ )ذم اهلْد(]. 145, 144صؼ -, مُتٌٜ ادحٌٜ ـًْٔتل ظَٔدة لإيامقاف

بٚئح إُ ذم ف افذَّ َدَّ لُ تً  ,ٜ اهلْدلشٜٔلق ـْٜٓ اّمٍ دُّ ًي لفذا ؾٓؿ يً هُٚه بِٚهلٜ, ؿ يًتزلق أنًٍٓؿ أـثر افْٚس اتِّ ٌَٚت ذم اهلْد, لهً افىَّ 

لذم افزمهٜٔ . هٚحلٜ مع اجلقهر اإلهلل افًئؿًتز لشِٜٔ ادً ؾٓل تً  ,يٕٜٚقس دلراه ـٌراه ذم هذك افدِّ ًَ بٚئح لافىُّ لتًِٛ افذَّ  .حيهتؿ

ٚه يقجد جقهر إهلل ؽر صخيص لُ َّنٚئل ذهْٜٔ أـثر ؾٓق ؾُرة  ,. لهذا اجلقهر اإلهلل اّظيؿ يًّقٕف برامهٚ. لبرامهٚ هذا فٔس خٚفَ

ًٍ ر لجقد افذٍ يتهقَّ  ,ٚدلٕتٔجٜ هذا اُحتِّ , حد هبذا اإلهلتَسق لتتَّ  ,ًامة )آمتٚ(ٍس افٌؼيٜ ادً لفُـ افَّْ  .مْف إرادة ظٚمِٜ ٚمٜٔ ات اف

ُِّ قَّ برامهٚ أخذ يً إ» ْٚؿ حُٚيٜ حتُٔٓٚ افزمهٜٔ ظـ خَِٜ افًٚمل لهل:لهً  ًامة )برامهٚ آمتٚ(.ادً  ظـ تٍُرك هذا لجقد ؾْنٖ . ؾر ليتٖمَّ ٍ

 [هق خٚفؼ افُقق لـؾ مٚ ؾٔف مـ خمِقؿٚت. افذن ,. لمـ تِؽ افٌٔوٜ ًلفد برامهٚ ادذـرتىقرت إػ بٔوٜ ذهٌٜٔ ,ٌٜهَّ بذرة خًم 

ص مْٔٚ جٚد جرجس:  ُّّ ًَ ًِّ ثٚفقث اِهلٜ ادً ].145صؼ -, مُتٌٜ ادحٌٜ ـًْٔتل ظَٔدة لإيامقاف ًُّ : ديـ )ذم اهلْد(تج د ؿٚمٝ ؾُرة دم

ٌَ ًّ لافَّْ , اِهلٜ ذم اهلْد ظذ أشٚس أقَّ )ؾنْق( اإلهل احلٚؾظ ََّ لمًف )شٍٔٚ( ادً  ,لادحٌٜ اإلهلٜٔ ,ًَِٜٔ ؿ اخلً ٔي قذج افُٚمؾ فِ ٛ بٚإلهل ِ

ـي  ,ؾر لافَٚتٌ دمِّ قٕف بٚإلهل ادً ًٍ لافذن يٌه  ,اّـز ق  ٕٚ بُٚصساؿ مع )برامهٚ( اخلِؼ بغ اِهلٜ افثالثٜ.قَّ ؿد  ٚه بدت ـقَّ ثالثتٓؿ ثٚفقث

ًِّ رك ادً يٚهٌ مي   .هق اإلهل ادًٌقد أـثر مـ زمِٔٔف اِخريـ ,ردمِّ اإلهل ادً  ,. لـٚق مـ ٕتٔجٜ ذفؽ أق صٚر )شٍٔٚ(كدة ذم ألوٚع صتٍ تج

ُؿ حً بٌ  بٍؾ  ,دمرفداظل افتَّ فٔس  ,دمرثٚبر ظذ افتَّ أنَّف إهل ؿقن مً  ,ُريؿ فإلهل )شٍٔٚ(لهذا افتَّ  ,افٍُرة افًٍٍِٜٔ لراء هذك افًٌٚدة لفًٍؾ 
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مَّ ٍنِّ ليً  ضًٌٜٔ ظِّف مـ خِؼ افُقق لإدارتف بَقة لاؿتدار. ف لمع لُدة افىِّ  ,ر افٌٔوٜلق ذفؽ بٖنَّف مع ؾَس افُتُقت ًتدي دي ًَ ٍؾ ًت

 [ًٍٜٔ اهلزيِٜ.ٍقفٜ افوَّ ٍٚت افىُّ جقفٜ تزلـ ٌص قغ افرُّ ًِ جرثقمٜ اجلْغ. لمع بً 

ك يقحْٚ:  ًَّ ٌَّٜ افٌز صّس افٍَس مْ ٌٍئ ظـ افٍثًٚفقث]. 131, 133صؼ -, مُتٌٜ ادح ٚه ًيْ  ألُه: ذم اهلْد: ٕجد ذم ًأًصقـ اّديٚق افقثْٜٔ صٔئ

ٚه مـ ثالثٜ - ٍ ؾزامهٚ هق ادقجقد ؽر ادًتْٚهل اّزيل افذن ألجد احٚدة ش. شٍٔٚ»ل ش ؾٔنْق»ل ش برامهٚ»: ـٚق افٍثًٚفقث اإلهلل مٗفَّ

لذم زظّٓؿ لطٓر ذم إبداع افًٚمل. لؾٔنْق هق احلُّٜ احلٚؾيٜ هذا افًٚمل ادخِقؾ. لشٍٔٚ هق إهل ادقت لادالصٚة ؾٔالر ـؾ مٚ جيد. 

ٚه تدبر افًٚمل  [.أقَّ هُٗء افثالثٜ يتقفقق مً

o :ًٍرس  اف

ص مْٔٚ جٚد جرجس:  ُّّ ًَ هق ظٚش ذم بالد ؾٚرس ؿٌؾ ادٔالد : ثٚفقث زرادصٝ]. 144صؼ -, مُتٌٜ ادحٌٜ ـًْٔتل ظَٔدة لإيامقاف

لحَّٚ ـٚق افْٚس ذم بالد ؾٚرس خيتٍِقق ذم ظٌٚداهتؿ  لذم ظٓدك طٓرت حرـٜ إصالحٜٔ دئْٜ ًظرؾٝ بديـ زرادصٝ. ,بقؿٝ ضقيؾ

ًَّ  ,بًٌٛ تًدد اِهلٜ  آخٜٓ افؼَّ  ,لؾريؼ يًٌد افنٔٚضغ ,شقف افالمًٜجً افُّْ »ًامة ؾريؼ يًٌد آخٜٓ اخلر ادً  ؿ افْٚس إػ ؾريَغ:ؾَد ؿ

ًٍ »ًامة ادً  مٚهتٚ, دٌ ََ لأبىؾ ظَٚئدهٚ لتي  ,لصجٛ ظٌٚدة افْٚس هلٚ ,ٌٕذ ـؾ اِهلٜ افتل ـٚق يًٌدهٚ بْق ؿقمف ,ؾِامَّ طٓر زرادصٝ ,شٚدةاف

ٚه إفٔف ,اإلهل افقاحد احلُٔؿ ,شأهقرا مٚزدا» لٕٚدم بًٌٚدة , لآخٜٓ اخلرؾ آخٜٓ افؼَّ لدظٚ إػ ترؿ ـ  .افذن جٚء هق رشقُه فف لداظٔ

ًٍ هل افُّْ  ,ْٚؿ ثالثٜ آخٜٓ ظٌدهٚ افْٚس ذم بالد ؾٚرسلبذفؽ يُقق هً   [ٚدة, أهقرا مٚزدا.جقف افالمًٜ, اف

ك يقحْٚ:  ًَّ ٌَّٜ صّس افٌز افٍَس مْ ًٍرس]. 131, 133صؼ -, مُتٌٜ ادح ٚه: ذم اف ٌَّد )ألُه( ش فزلر لاشْٚر»إقَّ افًٍِٔقؽ  - ثٚفث ـٚق يتً

ٚه( إػ فًٕٚف افذن يٍِظ ش هرمقؾقرا»إػ ظَؾ  ؿ تِؽ افُِّٜ. )ثٚفث ِّّ ٚه( إػ رلح افٍٚظؾ فف افذن ًيت ٚمٜٔ. )ثٕٚٔ ًٍ افذن فف افُِّٜ اف

ٚمٜٔ دلق إَىٚع. ًٍ  [افُِّٜ اف

 ٌْٜٔصٍٚت اهلل لافقث: 

اظتَد ادكن صّس افٌز: ]. 52صؼ -, اجلزء اّلـ, دار يقشػ ـامـ فِىٌٚظٜ ادًٔحٜٔ لمك افٍرظقٕٜٔبٚخقف ؾٚخقرن حْٚ: 

ك ذم ش, حقرس بحديت» افَديؿ بٖقَّ اإلهل احلٚرس فًِّٚبد ادكيٜ هق اإلهل ّس ش, إدؾق»لافذن ـٚق مَرَّ ر ظذ صُؾ افنَّ لًصقِّ

ّس بجْٚحغ ـٌريـ, ادًجَّْحٜ قرة ظٌٚرة ظـ ؿرص افنَّ ح لًيرشؿ لًيَْش ظذ مجٔع مداخؾ ادًٚبد حلراشتٓٚ, لهذك افهُّ ّي ًَ , لُ يي

ر ادًٌد.  ٌرهٚبدخقـ اّذا َٓ ّس فًى س برمز افنَّ ٍٚء », ؾَٚـ: ٕجد أقَّ مالخل افٌْل ؿد رمز هلل ذم افُتٚب ادًَدَّ تؼؾ صّس افٌز لافنِّ

ّس رمز فًِٔد ادًٔح صّس افٌز (, 2:  4)مال ش جْحتٓٚذم أ لؾ افنَّ  [.لًذً

ٍؾ: ]. 44, 43صؼ -, اجلزء اّلـ, دار يقشػ ـامـ فِىٌٚظٜ ادًٔحٜٔ لمك افٍرظقٕٜٔبٚخقف ؾٚخقرن حْٚ:  ًُ اظتَد رلح اهلل مٚفئ اف

ٍؾ , ادكن افَديؿ بٖقَّ اهلل فف رلح ًُ لح مٚفئ اف حٜ, اإلًٕٚقلًيًتًِـ ذم , لهذا افرُّ , أن يًُـ ذم اإلًٕٚق لًيْر حٔٚتف بُٚشتَٚمٜ لافرَّ

حٜ»ؾْجدك يَقـ فإلهل:  ر ـٚفرَّ ُِّ ٍؾ, اشتًِـ ذاتؽ ذمَّ ـٚفُّْقر لأنٚ ًأؾ ًُ لح افتََّل مٚفئ اف دؾ, أهيٚ افرُّ ش. لأنٚ أظّؾ لأنٚ أتُِؿ دائامه ـٚفهِّ
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ًدس ظذ ادًٔحلَٕقفف بًٌٚرات اإليامق , لٕجد ذم ادًٔحٜٔ هذا افُالف ًَ لح اف ٚظٜ افثٚفثٜ, لهل تذـٚر حلِقـ افرُّ ًٍ , ؾٍل صالة اف

َّٜٔ صٓٔقق, ؾَْقـ ؾٔٓٚ:  ِِّ ن, »افتالمٔذ ذم ٌظ ٚ ادِؽ افًامئل, ادًًزِّ ٍؾ , رلح احلٍؼ احلٚض ذم ـؾ مُٚقأهيُّ ًُ , ـْز افهٚحلٚت, لاحٚفئ اف

رٕٚ مـلًمًىل احلٔٚة,  ِّٓ ؾ لحٍؾ ؾْٔٚ لض ًِؿَّ تٍوَّ ِِّص ٍٕقشْٚ هي بًٜ بّٚجٌٜٔٔ ش ـؾ دٕس أهيٚ افٍهٚفح لخ ـتٚب صِقات  -)افَىًٜ افرا

ٚظٜ افثٚفثٜ َٕقـ ؾٔٓٚ:  ًٍ قاظل فًُِْٜٔ افٌَىٜٔ اّرثقذـًٜٔ(. لذم افَىًٜ افثٕٜٚٔ فهالة ٍٕس اف ًَّ ب افذن أرشِٝ رلحؽ »اف ٚ افرَّ أهيُّ

ٚ افَٚدر ظذ  يًغ... أهيُّ لس ظذ تالمٔذؿ افَدِّ دُّ ًَ ٍؾ إًٕٚق آتى إػ افًٚمل , ّنَّؽ أنٝ هق ؤٚء ٍٕقشْٚـؾ رء اف ًُ ـَ ًييضء ف يٚ مي

 [ش.ارحْٚ

ٍٚت افتل اظتَدهٚ َٕهد ًهْٚ ]. 43صؼ -, اجلزء اّلـ, دار يقشػ ـامـ فِىٌٚظٜ ادًٔحٜٔ لمك افٍرظقٕٜٔبٚخقف ؾٚخقرن حْٚ:  افهِّ

ٍٚت احلََٜٔٔ هلل ذم اد ٍٚت افتل ذم مك افَديّٜ, لافتل تٌحٞ ذم ًٔحٜٔادكن افَديؿ لتَٚربٝ مع افهِّ , ؾٓل فًٔٝ مجٔع افهِّ

ٍٜ ؿد اظتَدهٚ : افالحمدلدافالهقت, ًهْٚؿ صٍٚت ُ تْىٌؼ ظذ صٍٚت افالهقت بغ مك افَديّٜ لبغ ادًٔحٜٔ. ألُه:  هذك افهِّ

أن أقَّ اإلهل ش, اشّؽ افالحمدلد هق اشّؽأنٚ أظرؽ اشّؽ, أنٚ فًٝ بجٚهؾ, », ؾْجدك يَقـ: ادكن افَديؿ ذم اإلهل افذن ظٌدك

اه فف, أل هلذا ؾّـ اّشامء افتل أضَِٓٚ ادكن افَديؿ ظذ اإلهل هذا اُشؿ, ؽر حمدلد , لُ ًيىِؼ اشؿ ظذ اإلهل بدلق أق يُقق ًمًزِّ

 [فهٍٜ مـ صٍٚتف.

د اإلهللٌٚبٚ بىرس: ـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لاف ًُّ  اهلل ؽر حمدلد]. 15صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

ّقات لاّرض)...(  ًَّ هق ـٚئـ بٚفُٚمؾ ذم ـٍؾ . هق حٚض ذم ـٍؾ مُٚق لزمٚق, يّأل ـٍؾ مُٚق لُ خيِق مْف زمٚق, اهلل مٚفئ اف

ّس  ,مُٚق ٍٔتٓٚ لًؿٍقهتٚ , لًتؼؾ ذم مديْتل لمديْتؽ, تدخؾ إػ بٔتل لبٔتؽلمثٚـ تَريٌل ظذ هذا أقَّ افنَّ لذم ـٍؾ مُٚق ًتؼؾ بٍٚظِ

ثٔؿ لادُٔرلبٚت ر ادُٚق مـ اجلرا ِّٓ ؽء لًتى ٚ صّس لاحدة ؿٚئّٜ ذم افًالء, لافتَّنٌٔف مع ؾتىرد افيُِّّٜ لحتّؾ افدِّ , لمع هذا ؾَّ٘نَّ

َـّ إهلْٚ إذا افٍٚرؾ,  ّس تٌرب فُ درتف ؽر حمدلدة, ؿٜ دائامه ّقَّ افنَّ ًَ ٚه ؽر حمدلدة, ؾ , لـام أقَّ اهلل ؽر حمدلد ؾهٍٚتف لؾوٚئِف أجو

 . ٍِؿ جٍرا امءلظِّف ؽر حمدلد, لضقـ أنٚتف ؽر حمدلدة له ًَّ لفُـ ذم اّمٚــ اّخرم , ليَقـ افًٌض أقَّ اهلل مقجقد بجقهرك ذم اف

اهلل فف لجقد ظٍٚف ذم ـٍؾ . ّقَّ اهلل مقجقد بجقهر ُهقتف ذم ـٍؾ مُٚق لزمٚق, قابلهذا افَقـ جًيٌٕٚف افهَّ , ؾِف لجقد بهٍٚتف ؾَط

ٚه ظذ جٌؾ شْٔٚء, بْٔام ذم ذات افقؿٝ مل خيِق مْف مُٚق ؿٍط, مُٚق ٔ ِِّ ٚه ًيًِـ ظـ لجقدك بىريَٜ حمًقشٜ ـام رآك مقشك ًمتج , لأحٕٔٚ

ؾٓق يقجد ذم أمٚــ ,  لافَّْجٚشٜ لجَّْٓؿ افٍْٚر ؟ اهلل ُ خيِق مْف مُٚق ؿطٍ هؾ يقجد اهلل ذم أمٚــ افؼَّ ليتًٚءـ افًٌض اِخر ؿٚئاله: 

ّس ظْدمٚ ًتؼؾ ظذ اّمٚــ افَّْجًٜ ُ تتٖثَّر. افؼَّ لافَّْجٚشٜ لُ يتٖثَّر بٚفؼَّ لُ بٚفَّْجٚشٜ ر تِؽ اّمٚــ مـ إق ـٕٚٝ افنَّ ِّٓ َّٕام ًتى , إ

ّس  ث, ؾُؿ لـؿ بخٚفؼ افنَّ ٚه  ؾؼل جَّْٓؿ افْٚر يًتًِـ اهلل ظدفف؟! افتَِّقُّ  [.لُ يتٖثَّر هق بْٚر جْٓؿ, لأجو
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 :ْٜٔد لافقث ًُّ  افتَّج

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ هؾ ظَٔدة ]. 361صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

د ًمًتقحٚة مـ افًٌٚدات افقثْٜٔ ًُّ َّٕف  افتَّج َّٕف ابـ آمقق أل ابـ رع, لاإلشُْدر اّـز ابـ آمقق, لؿٚفقا ظـ بقذا إ ـام ؿٚفقا ظـ ؾرظقق إ

د ابـ اإلهل افذن تًٌدكابـ اهلل ؟ ج:  ًُّ يٕٚٚت افقثْٜٔ افَديّٜ ـٕٚٝ تٗمـ بتج رة ؟ ًمًيؿ افدِّ ٚ . ؾّـ أجـ جٚءت هذك افٍُرة ادًتُرِّ إَّنَّ

ة يًحؼ رأس احلٜٔجٚءت ذم افقظد اإلهلل بخالص افٌ ؾ بْق ٕقح ذؿهٚ لؽربهٚ ؼيٜ لأقَّ ًٕؾ ادرأ لهؿ حيِّقق , ؾًٌد افىُّقؾٚق تٍرَّ

طٓرت هذك افقظقد ذم ظٌٚداهتؿ ادًختٍِٜ , لشجدلا فِّخِقؾ دلق اخلٚفؼ, لظْدمٚ إحرؽ ًِٕٓؿ لظٌدلا افىًٌَّٜٔ, هذك افقظقد

ر خًمتٍِٜ مع تُرار ذات افٍُرة ًٕٚق داؾع ؾىرن يدؾًف إػ تٌِٜٔ رؽٌٚتف لاحتٔٚجٚتف, حتك فق ـٚق اإلًٕٚق جيٓؾ . ـام أقَّ ذم اإلبًهقي

د ابـ هذك اُحتٔٚجٚت ظذ لجف افتَّحديد,  ًُّ ر دم قرك بُٚحتٔٚج فِخالص مـ لاؿًف اّفٔؿ لًمًتٌَِف ادًيِؿ جًِف يتهقَّ ًً لفُـ ًص

 [.اإلهل

 ْٜٔخِؼ افُقق لافقث: 

لاظتَد ادكن افَديؿ ]. 123, 119صؼ -, اجلزء اّلـ, دار يقشػ ـامـ فِىٌٚظٜ افٍرظقٕٜٔ ادًٔحٜٔ لمكبٚخقف ؾٚخقرن حْٚ: 

ٚه,  ه ذم صُؾ ضرأقَّ اإلهل مقجقد بذاتف لمل خيَِف أحدو أزفٔ ٜ يٚبًٜ , لأقَّ اإلهل ـٚق يىقؽ ظذ ادٔٚك ضٚئرا ٍّ لطٍؾ هُذا إػ أق طٓرت ؿ

ٚ خِؼ اإلهل فُِقق ذم مك افَديّٜ ؾٚظتَد أقَّ اإلهل خِؼ افًْٚس اّشٚشٜٔ فُِقق أمَّ , ثٍؿ بدأ ظِّٔٚت اخلِؼ, هرمٜٔ للؿػ ظِٔٓٚ

امء» ألُه لهل ًَّ ًضقبٜ لاّرض لاف ٚه فتِؽ افًْٚس افُقٕٜٔ , شاهلقاء لافرُّ ٌٍُر ظْدك فٔدخؾ ذم صٚئٌٜ افقثْٜٔ فٔهٌح تٖخٔٓ لإحرؽ اف

قَّ اإلهل خِؼ افُقق لرمقزك اِهلٜ افُقٕٜٔ, ثؿ أنجٌقا آخٜٓ بؼيٜ لأخراه أ -حًٛ اظتَٚد ادكن افَديؿ  -, ؾٚإلهل اخلٚفؼ ـآخٜٓ

ذم افٌدء خِؼ اهلل افًاملات لاّرض, لـٕٚٝ اّرض خٌربٜ »خِؼ اإلًٕٚق. لاحلََٜٔ خًيزٕٚ هبٚ مقشك افٌَّْل ذم شٍر افتُقيـ: 

للجف افتَّنٚبف بغ افًَٔدة افٍرظقٕٜٔ لاحلََٜٔ (, 2-1:  1)تؽ  شلرلح اهلل يرٍؽ ظذ لجف ادٔٚكلخٚفٜٔ, لظذ لجف افٌّر ًطِّٜ, 

 [.أن رلح اهلل ذاتف, لرلح اهلل هق افذن ًيّثِِّف صُؾ افىَّر, اإلهلٜٔ ًهْٚ هق أقَّ رلح اهلل يرٍؽ ليىقؽ ظذ لجف ادٔٚك

اشساحٜ افٔقف افًٚبع: تذـر ]. 121صؼ -, اجلزء اّلـ, دار يقشػ ـامـ فِىٌٚظٜ ادًٔحٜٔ لمك افٍرظقٕٜٔبٚخقف ؾٚخقرن حْٚ: 

ٚه , شاشساح بٌتٚح بًد أق ظّؾ ـٍؾ اّصٔٚء لـٍؾ ـِامت اهلل»ظَٔدة مْػ بٌتٚح افٍرظقٕٜٔ  هلذا اظتٚد ادكن افَديؿ أق يًسيح يقم

ٚه  رٕٚ بٚشساحٜ اهلل ذم افٔق, لاحداه مـ ظِّف أشٌقظٔ ِـّ ذم افٔقف افًٚبع  -اهلل  -ؾٚشساح »: ف افًٚبع مـ أظامفف ـخٚفؼ ذم خَِٔتفلهل ًتذ

ٚه , مـ مجٔع ظِّف افذن ظّؾ شف ّنَّف ؾٔف اشساح مـ مجٔع ظِّف افذن ظّؾ اهلل خٚفَ ثٍؿ (, 3-2:  2)تؽ  شلبٚرؿ اهلل افٔقف افًٚبع لؿدَّ

ب, ذم ادًٔحٜٔ أصٌح يقف اّحد هق يقف افٍراحٜ  [.هق يقف افرَّ
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لافتَّنٚبف ًهْٚ بغ افٍُر ]. 128صؼ -, اجلزء اّلـ, دار يقشػ ـامـ فِىٌٚظٜ ادًٔحٜٔ لمك افٍرظقٕٜٔبٚخقف ؾٚخقرن حْٚ: 

ًيٝ , لمـ يَتٚت مْٓٚ يًقد فِحٔٚة أل حئٚ, ذم أقَّ ـٍؾ مْٓام ذـر لجقد صجرة احلٔٚة مقجقدة لشط اجلَّْٜافٍرظقين لاحلََٜٔ  لظِٔٓٚ ًلٌو

دة ًٛ بٖخقهٔتف, ذم ـٚئـ ؿقن ؾقؾ مًتقم افٌؼ حراشٜ ًمندَّ ًُمثَّاله  -, لهق لظْد ادكن افَديؿ ـٚق حقرس يرتٍع ظـ مًتقم افنَّ

َر  ٜه ـّخِقؾفف أربًٜ لجقك,  -ذم افهَّ ؾُٚق , لافُرلبٔؿ هق مالؿ مـ درجٜ شٚمٜٔ, لاحلََٜٔ اإلهلٜٔ أقَّ ادالؿ أرؾع مـ افٌؼ مُٕٚ

 [.ٔٚةافُرلبٔؿ هق حٚرس فنجرة احل

 ْٜٔٔىٚق لافقث  :أصؾ افنَّ

لفَد أخزٕٚ افُتٚب ]. 129, 128صؼ -, اجلزء اّلـ, دار يقشػ ـامـ فِىٌٚظٜ ادًٔحٜٔ لمك افٍرظقٕٜٔبٚخقف ؾٚخقرن حْٚ: 

س ظـ  ٚه لشَطادًَدَّ ٔىٚق أنَّف ـٚق مالـ امء»: حََٜٔ أصؾ افنَّ ًَّ ...  لمالئُتفمٔخٚئٔؾ لمالئُتف حٚربقا افتِّْغ , حدثٝ حرب ذم اف

ٍِف, احلٜٔ افَديّٜ اددظق إبِٔس لافنٔىٚق, ؾًىٌرح افتِّْغ افًئؿ  12)رؤ  ش, ًضٌرحي إػ اّرض لًضٌرحٝ مًف مالئُتفافذن ًيوٍؾ افًٚمل ـ

ٌح»(, ليَقـ إصًٔٚء افٌْل: 7-9:  امء يٚ زهرة بْٝ افهُّ ًَّ ٝي إػ اّرض يٚ ؿٚهر اّمؿ, ـٔػ شَىٝ مـ اف :  14)إش  شـٔػ ًؿىًٌ

قط 12 ًَ ًُّ ٔىٚق ؿٌؾ اف ٌح»أن  شفقشٍٔقرس»(, لـٚق اشؿ افنَّ ٚه دالئُٜ, شزهرة افهُّ ٔىٚق, لـٚق رئًٔ ل افنَّ ِّّ , أن لبًَقضف ًش

تف,  ٔىٚق تُزَّ ؾًَط ذم تِؽ اخلىٔئٜادًًٕٚد, لًرٌمزي فف بٚفتِّْغ ـْٚيٜ ظـ ًؿقَّ ضردك  ثؿٍ , لحٚربف رئٔس ادالئُٜ مٔخٚئٔؾ اجلِٔؾ, أن أقَّ افنَّ

امء إػ اهلٚليٜ ًَّ يس بىرس افرشقـ: 15 - 11: 14)إش  ادالؿ مٔخٚئٔؾ مـ اف  ّنَّف إق ـٚق اهلل مل ينٍؼ ظذ مالئُتف»(, ليَقـ افَدِّ

ٜى لفٔس ظذ مالئُتف[  َِّّٓؿ حمرلشغ فَِوٚء, ؿد أخىئقا ]افَّْص يَقـ: ظذ مالئُ  2) شبؾ ذم شالشؾ افيَّالف ضرحٓؿ ذم جَّْٓؿ لش

ٚه حدثٝ بغ اخلر لافؼَّ  ًهْٚ افتَّنٚبف بغ افٍُر افٍرظقين مع احلَٚئؼ اإلهلٜٔ(. 4:  2بط  ؾُٕٚٝ ظْد ادكن افَديؿ , ذم أقَّ ًهْٚؿ حرب

َِّٓٛ, بغ اإلهل رع لأتٌٚظف لبغ أظدائف لذم احلََٜٔ اإلهلٜٔ أقَّ رئٔس ادالئُٜ مٔخٚئٔؾ , لإتك رع ظذ أظدائف لضرحٓؿ ذم جزيرة اف

ٔىٚق إػ اهلٚليٜ مع أتٌٚظف  [.ضرح افنَّ

 :ْٜٔاخلالص لافقث 

ك يقحْٚ:  ًَّ ٌَّٜ صّس افٌز افٍَس مْ حٔٞ اهلْد : لذم اهلْد لؾٚرس افِذيـ يَٚـ أقَّ بالدمهٚ ذم مقؿع جٍْٜ ظدق, ]. 232صؼ -, مُتٌٜ ادح

ٚه  ِِّص افًٚمل. ـٚق افقحل اّلـ حمٍقط ٍٕثٝ ش صغ ـٚفٔقغ» ـٕٚقا يزظّقق أقَّ حَّٜٔ ًتدظك, اهلْدؾٍل . ذم تَٚفٔدهؿ اُظتَٚد بّجلء خًم

ّٝ اّرض لأهُِٝ شَُّٚنٚ َّّ ٓٚ افٍزظٚؽ ؾً ٍّ ؿ, شصٍٔغ» ؾْزـ إهل مـ افًامء اشّف, ش ًٍ ٚه لامتٍص اف ؾْجٚ , لفٌس جًامه بؼي

ِِّص افًٚمل. افًٚدقق بٍوِف ٌِّئٜ بٕٚتيٚرهؿ دقفقد خًم ص ثامين مٍرات فٍْٔل ش ؾنْقا »ؿقهلؿ ظـ إهلٓؿ  لمـ ًخراؾٚهتؿ ادًْ ٍّ ة افثٕٜٚٔ, تَ قَّ ًَ اف

ٝ ادخِقؿٚت بًٍؾ شٔد ظدل افٌؼ,  َّّ لر افتل ظ ذ صُؾ إًٕٚقافؼُّ ة افتٚشًٜ لاَّتَّ د ذم ادرَّ ًَّ الف ظذ اّرض. ثٍؿ دم ًَّ , فًّٔؾ ظّؾ اف

مقق ؾٔٓٚ ِهلتٓؿ ح, شأـٔٚف»لـٚق مـ أظيؿ ذبٚئح اهلًًْقد ذبٔحٜ يدظقَّنٚ  ًٕقبلًيَدِّ ًِقق ذم هذك افتٌََّدمٜ اله فِتٍَُّر ظـ افذُّ َت , لـٕٚقا يي

ِِّص ادًْتير ؟ متك يٖيت افٍٚدن فَْٔذٕٚ ؟»صالة مـ وّْٓٚ ؿقهلؿ:   [ش.متك يٚ ًترم يقفد ادًخ
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ك يقحْٚ:  ًَّ ٌَّٜ صّس افٌز افٍَس مْ رس ]. 233, 232صؼ -, مُتٌٜ ادح ًٍ ٚ اف رس: أمَّ ًٍ ؾتٓؿ ذم اف ٌٕزاع ؿٚف بغ افُّْقر ؾتْحك ًخرا

ِط بؼلرك ظذ اّرض, ش اهريامق», بغ لافيَّالف, بغ ًظْكن اخلر لافؼَّ  ًَّ َّّص ذم جًد ش ارمقزد» لبغافذن ت إهل اخلر افذن تَ

الفش, مساس» إًٕٚق ًدظل ًَّ َِّص اإلًٕٕٜٚٔ لأظٚد إفٔٓٚ اف لـ خًمتك»ذم ـتٚب ش ابـ افًٌزن». لذـر لإتك ظذ افؼَّ لخ ظـ ش افدُّ

رس: ش زرادصٝ» ًٍ ِِّؿ ادجقشٜٔذم هذا افٍزمٚق, »ًمنسع اف لؿٔؾ أنَّف , لأصِف مـ بِد أزربٔجٚق, لؿٔؾ مـ بالد آصقر, ـٚق زرادصٝ ًمً

ل ًٍرس بيٓقر افًٔد ادًٔح لأمرهؿ بحّؾ افَرابغ إفٔف, مـ تالمٔذ إئِٚ افٌَّْ ؽ اف مٚق بٌُ, لهق ظرَّ ه حتٌؾ لأخزهؿ أقَّ ذم آخر افزَّ را

ٓٚ رجؾ ًَّ ٚر, بجْغ مـ ؽر أق يّ ٍؾ . لًترم ذم لشىف صقرة ظذراء, لظْد لُدتف ييٓر ـقـٛ ييضء بٚفَّْٓ ـً لأنتؿ يٚ ألُدن ؿٌؾ 

قق بيٓقرك ًٍ بُْٔؿ, ؾ٘ذا صٚهدتؿ افُقـٛ, اّمؿ حت مقا ؿرا ؾٓق افُِّٜ مَّٜٔ ذم , اموقا حٔٞ هيديُؿ لاشجدلا فذفؽ ادقفقد لؿدِّ

امء ًَّ  [ش.اف

ك يقحْٚ:  ًَّ ٌَّٜ صّس افٌز افٍَس مْ غ, ؾ٘قَّ ].  233صؼ -, مُتٌٜ ادح غ: لمثِٓؿ افهِّ ة ش ـقٍٕقصٔقس»افهِّ ح ؽر مرَّ ًمنسظٓؿ سَّ

ِِّص يَقف فًرصد افًٚمل خ ًّ ًتَدك ب ًّ : ب ًتٌف اددظق بٚفقشط ؽر ادًتٌرِّ ـً شٔيٓر شًّٝ أقَّ ذم اجلٓٚت افٌربٜٔ مـ آشٔٚ, ». ؿٚـ ذم أحد 

امء ًَّ ِىٚق ظذ اّرض, رجؾ صٚفح يًّؾ أظامُه ظجٌٜٔ ّنَّف ًمرشؾ مـ اف ًُّ ٚ , لهق ًيٌٚذ مـ ادزات مٚ ُ حًيل ظداه, ليُقق فف اف أمَّ

كي بف قَّ ٍي لس احلٍؼ , اشّف ؾال ًيًتىٚع أق ًي دُّ ًَ , حُٔؿ شقؽ ييًَدف أمرش: »تنقٕغ برٕغ»لؿٚـ ذم ـتٚبف ش. لأنٚ ـقٍٕٔنٔقس ؿد بٌِْل أنَّف اف

امء لأحُٚف اإلهل ًَّ ْـي اف ًً ؾتًْق فف ـؾ اّمؿ لافٌَٚئؾ حتك أبًدهٚ حدلداه لأظرؿٓٚ , جٚمع ذم صخهف ـؾ افُامُت لافٍوٚئؾ, ظٚمل ب

ذـر , شمٚتْٔقس»ؾًِٔقؽ صْٔل آخر يدظك ش ـقٍٕقصٔقس»لشٌؼ ش. ّقَّ حُّتف لاشًٜ ُ يًز ؽقرهٚ لُ يٍْذ مًْٔٓٚ, ذم اهلّجٜٔ

ِِّص ا امءادًخ ًَّ ـٍ ظذ ذفؽ دًْتير ادًرشؾ مـ اف غ صقرة تًد , ـام تْتير اّرض افٔٚبًٜ افَّْدم لادىر فتْتًش هبام. لـٚق ّهؾ افهِّ

مزن,  ٔؿ افرَّ ةافًَّْ ة, ؾٔجًِقق افَامضٜ ذم حجر امرأ امء.دُفٜ ظذ أقَّ ادقفقد ادًْتير شقؽ ًيقفيد مـ امرأ ًَّ  [, لإق ـٚق أصِف مـ اف

 ًَّ ٌَّٜ صّس افٌز ك يقحْٚ: افٍَس مْ د ذم لثْٜٔ ادكيغمك: ]. 234صؼ -, مُتٌٜ ادح ًُّ ل ش أزلريس», ؾ٘قَّ لـذا ٕجد أصاله فٌنٍ افتَّج

لر, ش إيزيس» ؾُِل توع اِهلٜ حداه ًيّثِّالق افَقتغ افٍٚظِٜ لادٍتًِٜ, لأقَّ رلح افؼَّ ادتّثؾ هبٔئٜ افتِّْغ مأل تٍٔقشف اّرض بٚفؼُّ

الف, ؾًحؼ افتِّْغش ألرلس» ًلفد إليزيس مـ جٔقبس ضٍؾ يًّك, هلذك ادٍٚشد ًَّ َِّص اجلْس افٌؼن لأظٚد إفٔف اف  [.لخ

ك يقحْٚ:  ًَّ ٌَّٜ صّس افٌز افٍَس مْ ٍؾ مـ يىَِّع ظذ ظَٔدهتٚ افَديّٜ لينًر بقصٔتٓٚ, ُ ]. 235, 234صؼ -, مُتٌٜ ادح ـً افٔقٕٚق: ل

بف ظذ جٌٚـ افَقؿٚز, ش رلمٔف»مـ ًيدظك بؼ صٍؽ يًِؿ أنَّف ًلٌجدي  ٚه يًذِّ ز لأراد أق ًيًٚلن ًٍٕف بِٚهلٜ, ؾٖرشِٝ فف ظَٚب َُّ افذن ت

ٚه ؾِؿ يٍِح ِِّه لييٓر مـ ش. اإلهل لحدك هق افذن يٖيت ليٍتدن هذا افٔٚئسش: »أصٔؾ». ؿٚـ ؾنٍَٝ افٔقٕٚق ظِٔف لأرشِٝ فف ٌهرؿؾ خًم

امء ظتَد أقَّ اإلًٕٚق ُ يَدر أق يًِؿ حََٜٔ اِهلٜ, لُ افىَّريؼ ادْٚشٌٜ فًٌِٚدة, ادحٚلرة اِتٜٔ أقَّ أؾالضقق ا ًَّ ِِّؿ مـ اف مٚ مل يٌٖت ًمً

ِِّّف ذفؽ ز أمجؾ, »ؿٚـ ًشَراط: ش: أخٌٔٚدس»ل ش ًشَراط». لهذك ادحٚلرة ـٕٚٝ بغ ًيً لظِٔؽ أق تهىز حتك يٖيت مـ إقَّ افهَّ

ِِّّؽ لاجٌٚتؽ فمهلٜ  ِِّّْل, ؾ٘ين ألٍد أـثر أق أراك مـ هق ؟»ؿٚـ أخٌٔٚدس: ش. لافٌؼًيً ش, متك يٖيت ذفؽ افقؿٝ يٚ ًشَراط, لمـ ًيً

ِّٔز »ؿٚـ ًشَراط:  ٚ ٕزظٝ افيُِّّٜ ظـ ظْٔل "ديقمٔدس" فُل ًيّ َّٕف فٔٓتؿ بؽ. لفُـ, أُ ترم أقَّ "هقمرلس" ؿٚـ ظـ "مسؾٚ" أَّنَّ إ

ب إفٔف اّمقر افتل دمًِؽ مًتِّٔز اخلر لافؼَّ , اإلهل أق يْزع ألُه افيُِّّٜ ظـ ظَِؽ ؾُذفؽ ظذ هذااإلهل مـ اإلًٕٚق.  ؿٚـ ش, لًيَرِّ
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خص, ؾ٘ين ًمًتًد أق ُ أخٚفػ فف ؿقُه إذا ـٚق ذم لشًف أق »أخٌٔٚدس:  ٚه ـٚق هذا افنَّ يْزع افيُِّّٜ لـؾ مٚ ًيريد أق يْزظف مٍْل, لأج

لُ لشِٜٔ دًرؾٜ إرادة اِهلٜ إُ , فٔس فْٚ أق ًٕرؽ احلَٚئؼ إُ مـ اِهلٜ أل مـ أبْٚء اِهلٜ»ضقق: لؿٚـ أؾالش, جيًِْل أؾوؾ ُمٚ أنٚ

ٚه: ش. بٌْل يًِْٓٚ فْٚ ًًال»لؿٚـ أجو . لهذا مثؾ افٍٖس ادسلشٜ افذن ـِّتف ؽر ادحًقشٜ حٌِٝ هبٚ جٚريٜ, لاحد هق اإلهل افًع ذم اف

ٚه ليدخر بٚفْٚر, لشِؽ ذم أحنٚئٓٚ,  , إقَّ افًع اّظذ ييٓر ذم اّرض»لمـ ؿقفف: ش. لاشؿ اجلٚريٜ افًذراء, فًِٚمل ليَربف ّبٔف ؿربٕٚ

بٕٜٚٔ, لًئَؿ ادقتك هٔٛ, لييٓر آيٚتف افرَّ لؿٚـ أرشىق ذم ـتٚبف ش. لُ يًقدلق يرلٕف إػ يقف احلُؿ افًئؿ, ليرجع إػ ظرصف افرَّ

ًْقز:  ًُ ك اف َّّ  [ش.ليًّع صقتف افذيـ ذم افٌَقر ليَقمقق, ظْدن أدلٕٚن اإلهل افذن ييٓر ذم ادًُقٕٜ أمجع إقَّ ـْز احلٔٚة»ادًً

ك يقحْٚ:  ًَّ ٌَّٜ صّس افٌز افٍَس مْ لمٚق: ]. 236, 235صؼ -, مُتٌٜ ادح لمٕٚٔغافرُّ ٚ لـذا ٕجد هذك افًَٔدة ظْٔٓٚ ظْد افرُّ , لَّّنَّ

مـ ش: »صٔؼلق». لفَد تًٚءـ أـز خىٌٚئٓٚ يًقد ظذ افًٚمل لخيوًف فًِىٕٚفؾآمْٝ بّجلء إًٕٚق ـٕٚٝ أٍمٜ حرلب لؾتقحٚت, 

بًٜ: ش ؾرجٔؾ»لؿٚـ افٍنٚظر اخلٚفد ش. هق هذا اإلًٕٚق لمتك جيلء ؟ شسم اإلًٕٕٜٚٔ جٔاله جديداه بقُدة ضٍؾ يْزـ »ذم أننقدتف افرا

امء ليْتًٛ إػ اِهلٜ ًَّ تر أقَّ ش: »ؾًٌٚشٕٔٚقس»ذم ترمجٜ افَٔك ش شقٕٔقق»لؿٚـ ش. مـ اف ؾ خز ؿديؿ لًمتقا ـٚق ؿد صٚع ذم افؼَّ

خ: ش ٕٚؿٔتقس»لؿٚـ ش. اّؿدار ؿد حتَّّٝ أنَّف مـ افٔٓقد يقجد مـ يًقد افًٚمل ـٚق ـثرلق يًتَدلق أنَّف لرد ذم أشٍٚر افُْٜٓ »ادٗرِّ

ؾ مٚق يٍقز افؼَّ لظرؽ بغ أهؾ ؽٚفٔٚ أقَّ ظذراء شتحٌؾ , يَدمقق ؾٔتقفقق افتَّدبُّر لأقَّ  رجُٚه  مـ افٔٓقديٜ, اّؿدمغ أقَّ ذم هذا افزَّ

ذ هلٚ ـْٓتٓؿ ادًرلؾقق بٚفدرليد هُٔاله ذم مديْٜ ذتر ـتٌقا ظذ لاجٓتف ِِّص افًٚمل لاَّتَّ خ ًّ  [ش."فًِذراء افقافدة" ب

ك يقحْٚ:  ًَّ ٌَّٜ صّس افٌز افٍَس مْ ٚه ظـ ح]. 236صؼ -, مُتٌٜ ادح ٌٍظي أجو ُامء افًٚمل لؾالشٍتف مـ هذا افٌَٔؾ, مٚ ؿٚفف لُمٍٚ ًح

افًدـ يٌىؾ لاّمٜ افَديرة تنٌٛ )تْحط( لتىِٛ مٚ فٔس هلٚ بحؼ ش: »افتًًٜ اّحجٚر»ذم ـتٚبف ادًرلؽ بُتٚب ش هرمـ»

ش: شقفس»لؿٚـ "ش. لهق آب يُقق ذم اّرض لتتآمر اٍّمٜ افَّْجًٜ بٚفٌٚضؾ هؿ لحُامؤهؿ ظذ مِؽ ادِقؿلادخزلق تيٓر إيٚك "

لاحد هق افوقء ؽر ادحًقس, لهق ش: »أدٕس»لؿٚـ ش. رب اِثٚف افذن ـؾ رء بًد ؤٚئف ْٕتير, ادِؽ افًئؿ افتَك بال دٕس»

خ افَديؿ: ش تٚشٔتقس»لبٚجلِّٜ, ـام ؿٚـ ش. لافُِّٜ ادقفقد مْف ـٚمؾ ذم ـؾ رءذم ـؾ لؿٝ افذن جيقز افٍُريـ  شْٔٓض »ادٗرِّ

ؾ لخير  [لؿد لجد افٍٚحتقق ّمريُٚ تَٚفٔداه مثؾ هذك ذم ادًُٔؽ لبالد برل.ش. ج مـ افٔٓقديٜ مـ يًقد افًٚملافؼَّ

ابـ اإلًٕٚق ذم مك افَديّٜ: ]. 38صؼ -, اجلزء اّلـ, دار يقشػ ـامـ فِىٌٚظٜ ادًٔحٜٔ لمك افٍرظقٕٜٔبٚخقف ؾٚخقرن حْٚ: 

ٛي افًٔد ادًٔح فف ادجد بٖخَٚب ظديدة هل َِّ ٜ مْٓٚ فَٛ ابـ اإلًٕٚقًف  هٚمَّ
ب ظذ ًٍٕف, ٚ مًٚقى ََِّٛ أضَِف افرَّ ـر , لهذا اف لاجلدير بٚفذِّ

ب يًقع ََِّٛ مل يِْف أحد ؽر افرَّ لؿد ذـرك ساحٜ أحد , ؾ٘ذا مٚ لجدٕٚ فَٛ ابـ اإلًٕٚق يُقق ذفؽ هق فَٛ افًٔد ادًٔح, أقَّ هذا اف

ك دمٚء لًيدظي ًَ ه ّبْٔٚ إبراهٔؿ رئٔس افٌىٚرـٜ خِٔؾ , افذن ظٚش ذم افَرق افًؼيـ ؿٌؾ ادٔالدش, رهق -ٍٕر  » ـْٜٓ ادكيغ اف ًمًٚسا

ػ مُٕٚف لًيرمك إ افز لشًٔقد...  اِبديـ أبد إػ اشّف شُٔقق افذن اإلًٕٚق ابـ لؿتف ذم افْٚس شٔتِٓؾ»: شرهق –ٍٕر », لؿد ؿٚـ اهلل

ٚه  ِِّاله افًٚملش. بٚفؼِّ خٚرج ـَ فٌَف ابـ اإلًٕٚقأن شٍٔرح ًمتٓ ٍِف بّجٔئف مي ب يًقع حْٔام أنندت ,  ـ لهذا مٚ ؿد حدث ذم مٔالد افرَّ

الف ًَّ ة: »ؿٚئِٜ ادالئُٜ أننقدة اف الف, لبٚفْٚس ادنَّ ًَّ  [(.14:  2)فق ش ادجد هلل ذم اّظٚيل, لظذ اّرض اف
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قربقق(:  ًُّ شٜ ـِر ُفقيٝ )أشتٚذة بجٚمًٜ بٚريس, اف َِّد اّلـ, دار افٍُر لًًٕهقص دٕٔقيٜ مـ مك اجلديدةًًٕهقص ًمَدَّ , ادًج

راشٚت لافَّْؼ لافتَّقزيع  بٚت لثقرة لبالء لؾقى صديدة دمتٚح مك, يَقـ 93صؼ -فِدِّ مٜ ضقيِٜ تهػ اوىرا ٍٕر ». )بًد ًمَدِّ

ِِّص:  شٍٕريت»ٌٕقءة ]( شٍٕررهق»أل   شيت .  شافَقـ -صٚدؾ », شإمْٔل» ًيدظك, اجلْقب مِؽظْدئذى شقؽ يٖيت مـ ... »لجملء مِؽ خًم

ة تْحدر مـ اإلؿِٔؿ اّلـ مـ أؿٚفٔؿ اجلْقب ت ذم افقجف افٌَع. لهق ابـ امرأ َِّؿ افتٚج اّبٔض, ليٌِس افتٚج لؿد ًلفٌدي , شقؽ يتً

تغاّحر,  قَّ ًَ د اف ٍٝ »ل  شحقرس». لًيريض افًٔديـ لهُذا ًيقحِّ لابـ .  شٌٔتٟٓ ذم ظككلصًٛ مكحًٛ رؽٌتٓام )...(  شٌش

مـ افالَّنٚئل لإػ أبد اِبديـ( ذن صٖق) إًٕٚق ؼ ًشًّٜ حتك افزَّ َِّ , لافذيـ ـٕٚقا خًيىِّىقق فًِهٔٚق, لافذيـ ـٕٚقا ئِّقق فِؼَّ , شًٔح

ز ظذ اِشٔقيغ ليذبحٓؿ ل  ٓي َ هلٌٔف,  شقؽ هيزمٓؿ شافتّٔحق»أَّنقا ـالمٓؿ, بًٌٛ مٚ ًيثرك ذم ٍٕقشٓؿ مـ رظٛ. شقؽ جيي

ظٛ افذن يْؼك, ّقَّ افهؾ افذن ظذ  ًِقب افٍٚشدة شٔذلؿقق افرُّ ًَ جٚـ مـ أصحٚب اف دلق شقؽ يذلؿقق ؽوٌف, لافرِّ لادًتّرِّ

ر, لشقؽ تنٔد  ًٔٓدم مـ أجِف هُٗء اّذا حٜ  -احلٔٚة  -فف », شأشقار اّمر»جٌْٔف ش ة -لافهِّ قَّ ًَ , افتل شتّْع اِشٔقيغ شلاف

ٚه ّشِقهبؿ ادًًتٚد شٔىٌِقق احٚء )ُ ؽر( فستقن مٚصٔتٓؿ. مـ افقصقـ إػ إػ  شافًدافٜ -احلََٜٔ » هُذا شتًقد مك, للؾَ

 [ش, افذيـ شٌَٔقق ذم صٍقؽ حٚصٜٔ ادِؽ.لشٌٔتٌط ألَلؽ افذيـ شٔنٓدلق ذفؽ, لًيىرد افؼَّ إػ اخلٚرج, مَُّٚنٚ

لحٔٞ أقَّ اخلىٖ حدث ]. 136, 135صؼ -, اجلزء اّلـ, دار يقشػ ـامـ فِىٌٚظٜ ادًٔحٜٔ لمك افٍرظقٕٜٔبٚخقف ؾٚخقرن حْٚ: 

لرن أق يتٍؿ افًدـ اإلهلل بٚفَوٚء,  ٚه إػ اهلل ذاتف فًِّهٜٔ, لهْٚؿ ًحُامه بٚدقت, ؾُٚق مـ افيَّ ٓ فذفؽ ُ ًيُّـ مـ اإلًٕٚق ًمقجَّ

ف مٚ هق يٍتدن احلُؿ اإلهلل  فذفؽ اؾتدم اهلل اإلًٕٚق بدف ابْف افقحٔد ابـ , بٚدقت ظذ اإلًٕٚقٍّن بؼ ـٚق أل مالؿ أق ًيَدِّ

ه , اإلًٕٚق افذن هق يًقع ادًٔح ٚه ضٚهرا ٚه زـٔ ِٔٛ دم ؽي ظذ ظقد افهَّ
ٌٍ لبدلق شٍؽ , ؾٓق اهلل افٍيٚهر ذم اجلًد, ؾدمف افثَّّغ افذن ًش

س: , لـٚق افقظد اإلهلل بٚخلالص أق ؿٚـ اهلل ذم افُتٚدف ُ حتدث مٌٍرة لأوع ظدالة بٌْٔؽ لبغ ادرأة, لبغ ًٌِٕؽ »ب ادًَدَّ

ة أن فٔس مـ رجؾ لامرأة(, 15:  3)تؽ  شلًِٕٓٚ, هق يًحؼ رأشؽ لأنٝ تًحَغ ظٌَف ة ؾَط, لًٕؾ ادرأ ـام تٍؿ , بؾ مـ ادرأ

ِٔٛ,  , ؾُٚق هق ًٕؾ ادرأة افذن يًحؼ رأس احلٜٔ, لتٍؿ ذفؽذفؽ بقُدة افًٔد ادًٔح مـ افًذراء مريؿ بٚفٍداء ظذ ظقد افهَّ

ٔىٚق لاخلىٔئٜ,  ٚه , لذم اّشىقرة ؿٚف رع هبالؿ افٌؼلاحلٜٔ هل رمز افنَّ هُذا ٕجد أقَّ اهلل أصدر , ثٍؿ هق أـِّٓٚ بْجٚة افٌؼ أجو

ك, ًحُؿ ادقت اّبدن , لٕجٚ افٌؼ فٌِؼيٜ ثٍؿ أنَذ اإلًٕٚق مـ ادقت اّبدن ذم ظِّٜٔ افٍداء, ثٍؿ أهِؽ اإلًٕٚق ذم افىُّقؾٚق فؼِّ

ِٔٛ, افذن هق افُِّٜ اّؿْقف افثٚين ابـ اإلًٕٚق افقاحد ذم افالهقت.  [بًٍؽ دف افًٔد ادًٔح فف ادجد ظذ افهَّ
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 ًَقس ر افىُّ  لافقثْٜٔ: لاّها

o :ْٜٔلافقث ِٛٔ  افهَّ

ؽ يًر جداه( 35, 34صؼ -, اجلزء اّلـ, دار يقشػ ـامـ فِىٌٚظٜ ادًٔحٜٔ لمك افٍرظقٕٜٔبٚخقف ؾٚخقرن حْٚ:  . )بتكُّ

قش ادكيٜ افَديّٜ لذم ادْٚطر, لتًْل احلٔٚة, شظْخ» ًتْىؼ Zهذك افُِّٜ اهلرلؽًٍِٜٔٔيْىؼ ظْخ:  Zرمز] ًَ ه ذم افُّْ , لٕجدهٚ ـثرا

ة  Zمْٓٚ ادًٌٚرـٜ اإلهلٜٔ فِِّؽ بتَديؿ ًّٕٜ احلٔٚة فف ذم صُؾ قَّ ًَ فًٌٔٓف احلٔٚة اّبديٜ, لادِؽ ًيًّؽ بٔدك هذك افًالمٜ دفٔاله ظذ اف

هٚ مـ اإلهل, ـذفؽ يتحذَّ هبٚ,  , لبدلَّنٚ ُ يًتىٔع أق يْٚـ احلٔٚة اّبديٜ ادقهقبٜ فف مـ اإلهل, لهل ًمٍتٚح احلٔٚة اّبديٜ ففافتل اشتّدَّ

ٚه  رة رأشٔ ًُ ِٔٛ حيّؾ اف ُؾ ًيًىل احلٔٚة,  ,لهذك افُِّٜ أصٌف بٚفهَّ ؾْرم ذم ذفؽ أقَّ ادكن افَديؿ حقم ذم فٌتف مًْك لهذا افنَّ

ِٛٔ داء ظذ افهَّ
ٌٍ ِٔٛ أظىك فف ًهْٚ احلٔٚة اّبديٜ, اف لردَّ آدف لحقاء , ؾًْدمٚ حؾ افًٔد ادًٔح فف ادجد خىٚيٚ افًٚمل ـِف ظذ افهَّ

يًغ إػ افٍردلس ب لًِٕٓام مـ افَدِّ ٚه إمتٚف افٍداء , لؿد ؿٚـ افرَّ ِٔٛ ًمًِْ ؾ»يًقع ظذ افهَّ ٌّ زي (, 33:  19)يق  شؿد ًأـ مي لبذفؽ ري

َُّ إذا ًأظىٌلي رمز احلٔٚة أل أنَّف ب٘متٚف حؾ ادهِقب ظذ , ظْخ مـ اإلهل Zادكن افَديؿ ذم ًفٌتف إػ أقَّ احلٔٚة اّبديٜ مل يِْٓٚ اإلًٕٚق إ

ٍِف ًيزز  ِٔٛ خلىٚيٚ افًٚمل ـ مزافهَّ ٚه ادرمقز إفٔف حمٍؾ افرَّ مز إػ احلََٜٔ ًمًِْ ٛي  33, لفَد حدث ذفؽ ذم شْٜ ًمهىِح افرَّ
ف حْٔام ًصٌِ

رت افُِّٜ ذم افٌَىٜٔ لًتْىيؼ  ِٔٛ, لتىقَّ ة اهلل  شألٕخ»افًٔد ادًٔح ظذ افهَّ يس بقفس افرشقـ ًيًِـ ًؿقَّ لتًْل احلٔٚة, لـام أقَّ افَدِّ

 :ِٛٔ ة اهللإقَّ ـِّٜ »ذم افهَّ َِّهغ ؾٓل ًؿقَّ ٚ ظْدٕٚ ٕحـ ادًخ ِٔٛ ظْد اهلٚفُغ جٓٚفٜ, لأمَّ هُذا ـٕٚٝ ظْخ (, 18:  1ـق  1) شافهَّ

ة احلٔٚة ظْد ادكن افَديؿ  [.ؿديامه دفٔؾ ًؿقَّ

ؽ. )35صؼ –, اجلزء اّلـ, شًِِٜ دراشٚت مك افٍرظقٕٜٔ ادًٔحٜٔ لمك افٍرظقٕٜٔبٚخقف ؾٚخقرن حْٚ:  ( جداه  يًر بتكُّ

ٌٍر  ًيْىيؼ @رمز] ٌٍر» لًتْىيؼ @ًتُتٛي افُِّٜ هذك: ٌٕ ًٚدة لتًْل, شٌٕ ًَّ  دائامه  لهل, رائًٜ مجِٜٔ مًٚين ظـ ًتًزِّ  ٌصٍٜ ؾٓل, أل اجلامـ اف

ٌُز ظذ ظٌٚر افُِّٜ لهذك, افٍرظقٕٜٔ افًُّْهقص ذم لادقتك لادِقؿ فمهلٜ ادديح ظٌٚرات تًٌؼ ِٔٛ يرت , افَِٛة ظـ صقرة افهَّ

ـَ ُ حيّؾ صٌِٔف ليتًٌْل ؾال يًتحَْل»ليَقـ افًٔد ادًٔح:  س: 38:  13)مٝ  شمي يٚ ابْل اظىْل ؿٌِؽ »(, ليَقـ افُتٚب ادًَدَّ

ِٔٛ ظذ افَِٛ مًْٚك ضٚظٜ لصٚيٚ ادهِقب(, 26:  23)أف   شلفًتالحظ ظْٔٚؿ ًضًرؿل س: لحؾ افهَّ ضقبك », ليَقـ اإلٕجٔؾ ادًَدَّ

ؿ ًيًٚيْقق اهللفألنَٔٚء اف ٚه ظذ ادكن افَديؿ أق (, 8:  5)مٝ  شَِٛ َّّنَّ ٛ ُ فالشتٌراب, ّنَّف فٔس ؽريٌ لـٍؾ هذا يدظقٕٚ فِتًَّجُّ

ه ظذ افَِٛ ه لًمًٍٔىرا ِٔٛ ًمرتُزا ًٚدة تًْل أق يُقق افهَّ ًَّ لافَِٛ ذم حٔٚة افتًَِّٔؿ , حيقن ذم ًفٌتف افُِّٜ افٍدافَّٜ ظذ أقَّ اجلامـ لاف

ِٔٛف ِٔٛ لرب ادجد يًقع ادًٔح, رب افهَّ ء بٚفتًَِّٔؿ ادًٌٚذ أل بٚفتََِّٔد أل بٚفٍىرة.لُ شًٚدة بدلق تٍْٔذ لصٚيٚ رب افهَّ  [, شقا
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o :ْٜٔس لافقث يٝ ادًَدَّ  افزَّ

ٍٚء: ]. 166, 165صؼ -, اجلزء اّلـ, دار يقشػ ـامـ فِىٌٚظٜ ادًٔحٜٔ لمك افٍرظقٕٜٔبٚخقف ؾٚخقرن حْٚ:  ة زيٝ افنِّ هذك احٚدَّ

ٜٔ َّتٍٔػ اّمل لصٍٚء اجلًًرلح يٝ, هلٚ خٚصِّ ًَقس افتل ًيامرشٓٚ ادكن افَديؿ فتَديس هذا افزَّ ِقات لافىُّ جيّع بغ ضًٌٔتف , لبٚفهَّ

ئْٜ لحٚين بٚداًمرشٚت افدِّ ؾ افرُّ يٜ لافتَّدخُّ , لـؾ إٕٚء حيتقن ظذ ٕقع مـ ٜ ألاينؾُٚق ًيهعِّ ظذ شًٌ, هُذا اظتَد ادكن افَديؿ, احٚدِّ

يقت,  ـٍ ظذ مًرؾتف ّنقاع ظديدة مـ افزُّ يٝ خيتِػ ظـ اِخر, لهذا يًد ٍؾ ضَس فف زيٝ خيتِػ ظـ افىََّس اِخرافزَّ ـً , لافًًٌٜ ل

ًّؾ فألحٔٚء فِتَّحهغ لـٚق ًيًتألاين ـٕٚٝ تقجد بٚدَزة فِّتقذم ّنَّف يًٚظد ظذ تقحٔد اّظوٚء لتَقيٜ اجلًد ليّْع افًٍٚد, 

ًَقس لصِقات دئْٜ ذم أمٚــ أخؿ ادريض , وٍد افؼَّ لًؿٍقات افيُِّّٜ ٌِّل ظِٔف ًض لـٚق افىٌَّٔٛ افٍرظقين يَقف بدهـ ادريض بزيٝ ض

ٍٚء يٝ افىٌِّل خيتِػ ـؾ ٕقع مْف ظـ اِخر حًٛ ٕقع ادرض افذن ًيًتخدف ؾٔف ُختالؽ فْٔٚـ ادريض افنِّ حًمتقيٚت , لـٚق افزَّ

يٝ  ٌٚتف»افزَّ َـّ د افٌَّْٚتٜٔ اّخرم لًمر يٝ مع اّضٔٚب لادقا ب ًتْٚشٌف, هلذا اختٍِٝ ترـٌٔٚت , ؾٍُؾ مرض فف ظْٚس ضًٌٜٔٔ لأضٔٚشافزَّ

س ـؾى ظـ اِخر.  يٝ افىٌِّل ادًَدَّ ٚه لهق زيٝ مًحٜ ادرىافزَّ ش ٚه ًمَدَّ ر افًُْٜٔ لًيًتز , لذم ادًٔحٜٔ ٕجد أقَّ ًهْٚؿ زيت ا مـ أها ٌهًّ

ٍٚء افٍرظقين أقَّ ـالمهٚ هدؾٓام لاحد)لشٌؼ ذـرك(,  افًًٌٜ لهق صٍٚء ادريض مـ , لفُـ افتَّنٚبف بغ زيٝ مًحٜ ادرى لزيٝ افنِّ

قشٓام أل حََٜٔ ظّؾ اهلل ذم ٌهٍ مًحٜ ادرى ًَ ٕٚت ـٍؾ مْٓام أل ًض ِيٌِف بكؽ افَّْير ظـ ًمُقِّ فَديّٜ ـٚق اظتَٚداه بْٔام ذم مك ا, ٌظ

ًٜٔ , لٕجد ذم ادًٔحٜٔ يْٚـ ادٗمـ هبذا افنِّ صٍٚء اجلًد لمٌٍرة اخلىٚيٚ, يًّؾ ؾٔف مًرؾٜ افًِقف افىٌِّٜٔ لافُّٔٔٚئٜٔ لافًقامؾ افٍَّْ

ٍٚء افٍرظقين يْٚـ اإلًٕٚق صٍٚء اجلًد يرة حتك , بْٔام ذم زيٝ افنِّ ـ مـ اّرلاح افؼِّ يـليًتَد ذم أنَّف يتحهَّ َـّ اختِط افىِّٛ بٚفدِّ , لفُ

يرة ظذ اإلًٕٚق ؾتًهٌٔفافًجٔٛ أقَّ ادكن افَديؿ ؿد اظتَد أقَّ شٌٛ  ٔىٚق لاّرلاح افؼِّ ُِّط افنَّ , ليرجع أمراض اإلًٕٚق هق تً

يرة لًمَٚلمتٓٚ فإلًٕٚق.  [ـؾ مرض ظوقن إػ ظٚمؾ ٍٕز ٕتٔجٜ اّرلاح افؼِّ

س ظْد افٍراظْٜ: ]. 164صؼ -, اجلزء اّلـ, دار يقشػ ـامـ فِىٌٚظٜ افٍرظقٕٜٔ ادًٔحٜٔ لمكبٚخقف ؾٚخقرن حْٚ:  يٝ ادًَدَّ افزَّ

س ـ إػ زيٝ ًمَدَّ ل ليتحقَّ يٝ افََّْ ٜ يتٍؿ تَديس افزَّ قس ًمًَّْٔ ًَ ظرؽ ادكن . زيٝ افتَُّريس: اظتَد ادكن افَديؿ أنَّف بهِقات لًض

يٝ ٚه , ؾّثاله ظْد تٖشٔس مًٌد جديد, افَديؿ افتَُّريس لافتَّدصغ بٚفزَّ بف ًؿربٕٚ ـٚق مـ صًٚئرك أق يوع ذم أرـٕٚف لحتٝ أظتٚب أبقا

س يٝ ادًَدَّ ٜ مْٓٚ افزَّ ٜ ّنَّف مرَّ , ًمتّثِّاله ذم ظْٚس ًمًَّْٔ ًَقس لصِقات ًمًَّْٔ لآخر ضَس يتٍؿ ُؾتتٚح ادًٌد اجلديد هق ضَس ًيًرؽ , بًى

ِٔؿ ادًٌد إلهل ادًٌد بقاشىٜ ادِؽ ًٍٕف لبحوقرك بّقـٛ ظئؿ ذم ألـ أجٚف افًْٜ ادكيٜ, , أن تًشإظىٚء افٌٔٝ فًٔدك» بٚشؿ

رك ثٍؿ يدهْف بٖضٔٚب ؾٚخرة  تغ لًيٌخِّ س»لمًف متثٚـ إهل ادًٌد لذم ًؿدس أؿداشف, يَقف ادِؽ بتىٓر افتِّّثٚـ بٚحٚء مرَّ يٝ ادًَدَّ  شافزَّ

ًَقس افًٌٚدة فُريّٜ لادًٚدق افًٍَّْٜٔ, ليًٌِف مالبًف لًيزيِّْف بّٚحجٚر ا شٜ دًمٔز تَديؿ ًض لهبذا افىََّس يُقق افتِّّثٚـ أخذ صٍٜ ًمَدَّ

س بٔد ـٌر افُْٜٓ. فف بٚدًٌد ًَقس يتٍؿ تدصْٔٓٚ بزيٝ ادرلق ادًَدَّ ٚ افُْٚئس لاّدلات اخلٚدمٜ لافىُّ لبذفؽ تهٌح افًُْٜٔ ًمٍٖٓٔة , أمَّ

قس لافنَّ  ًَ ئْٜ ؾٔٓٚفتٖديٜ افىُّ ئْٜ, ًٚئر افدِّ ًٚئر افدِّ شٜ أق َّتدف افنَّ ة ادًُرَّ يٝ فتًتحٍؼ احٚدَّ مع ًمالحيٜ , لافتَّنٚبف ًهْٚ هق افتَُّريس بٚفزَّ

يٕٜٚ ادكيٜ افَديّٜ ًرلؾ اجلقهريٜ بغ ادًٔحٜٔ للثْٜٔ افدِّ ًٍ س, اف يٝ ادًَدَّ قس مْح لطٔ, لًهْٚؿ تُريس آخر يتٍؿ بٚفزَّ ًَ ٍٜ لهق ذم ًض
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س فُِٚهـ اجلديد ذم يدك ليدهْٓام, افُْٓقت فُِٚهـ اجلديد لهبذا افىََّس افٍرظقين  ذم مك , بٖق ًيًىل ـٌر افُْٜٓ بٔدك زيٝ ًمَدَّ

ة ذم حٔٚتف  [.ؾٔحٍؼ فف اخلدمٜ ذم ادًٌد, افَديّٜ يُقق افُٚهـ اجلديد ًمًتحٍؼ فرؤيٜ متثٚـ اإلهل ذم ًؿدس اّؿداس ّلـ مرَّ

o  لافقثْٜٔ:افىَّالؾ 

ٚه أقَّ افىَّالؾ: ]. 174صؼ -, اجلزء اّلـ, دار يقشػ ـامـ فِىٌٚظٜ ادًٔحٜٔ لمك افٍرظقٕٜٔبٚخقف ؾٚخقرن حْٚ:  افًجٔٛ حَ

ٕٚ ؾَط لًتًتز هذك اجلريّٜ فًٔٝ جريّٜ مدٕٜٔ , ليتٍؿ افتَّىِٔؼ ظـ ضريؼ ادحُّٜ, افىَّالؾ ذم مك افَديّٜ مل ًيًّح بف إُ ذم حٚفٜ افزِّ

َّٕام جريّٜ مدٕٜٔ لدئْٜ, ؾَط ٚه , لإ , لُبد أق تْير ادحُّٜ افَؤٜ ّقَّ هلٚ ًشِىٜ فذفؽ ـٚق افىَّالؾ ظـ ضريؼ ادًٚبد لادحٚـؿ مً

قجٛ أحُٚف افَٕٚقق ادكن افَديؿ,  ًّ ٕٚ بًد افىَّالؾ ب لًهْٚ ٕجد أقَّ ذم ادًٔحٜٔ ُ جيقز تقؿٔع افًَقبٜ ظذ افىَّرؽ اجلٚين ذم افزِّ

ٕٚ لهذا هق افتَّنٚبف بغ ادًٔحٜٔ لافٍرظقٕٜٔا  [.فىَّالؾ إُ فًِٜ افزِّ

o :ْٜٔادًّقديٜ لافقث 

فَد افتٌَّىٔس افٍرظقين: ]. 155صؼ -, اجلزء اّلـ, دار يقشػ ـامـ فِىٌٚظٜ ادًٔحٜٔ لمك افٍرظقٕٜٔبٚخقف ؾٚخقرن حْٚ: 

ئْٜ ًَقس افدِّ قس, اشتخدف ادكن افَديؿ احٚء ذم افىُّ ًَ قس افتل ًيُّـ أق َٕقـ  -لافتل َّتٍص هذا ادقوقع  - لأهٍؿ تِؽ افىُّ ًَ افىُّ

ٚ ترمز أل تتنٚبف مع ادًّقديٜ ادًٔحٜٔ  [.لفُـ ذم ضَس ُمٚرشتٓٚ, فٔس ذم جقهرهٚ ظذ اإلضالؾ, ظِٔٓٚ أَّنَّ

 :ضقائػ أخرم ًمًٚسة 

ر افًُْٜٔ افٌَىٜٔ بنٖق ]. 96صؼؼ -, دار ٕقبٚر فِىٌٚظٜ اّرثقذـًٜٔمٚئٜ شٗاـ لجقاب ذم افًَٔدة ادًٔحٜٔ اّنٌٚ بٔنقن:  مٚ هق ؿرا

ٚه, برئٚشٜ صٚحٛ افَداش س فًُْٔتْٚ افٌَىٜٔ اّرثقذـًٜٔ رشّٔ ر ادجّع ادًَدَّ ك ؟ اجلقاب: فَد ؿرَّ َقي قد هيي ًٓ ٜ ضٚئٍتل اّدؾْتًٝ لًص

ك مًهٚ ضقائػ »ف, 1989يقٕٔق شْٜ  17افٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ, ذم جًِتف ادًًَْدة ذم يقف افًٌٝ  َقي قد هيي ًٓ ٌتٔغ لًص ًَّ اظتٌٚر أقَّ ضٚئٍتٍل اف

ٜ هبؿ, ُ ًٕسؽ هبؿ ـًّٔحٔغ, ؽر مًٔحٜٔ أل , مع افتَّحذير مـ ًحًوقر اجتامظٚهتؿ, لُ ًٕسؽ بسمجٚت افُتٚب ادَدس اخلٚصَّ

 [ش.لادًٌتدظغ مثِٓؿ ذم ذفؽ مثؾ شٚئر اهلراضَٜ, دخقهلؿ بٔقت اّؿٌٚط اّرثقذـس

  َ قد هيي ًٓ  ك:قي ًص

َ  ٜؿ مجٚظمـ هً ]. 85صؼؼ -, دار ٕقبٚر فِىٌٚظٜ مٚئٜ شٗاـ لجقاب ذم افًَٔدة ادًٔحٜٔ اّرثقذـًٜٔاّنٌٚ بٔنقن:  قد هيي ًٓ ك ؟ قي ًص

ٛ ًٍٕٓٚ إػ ادًٔحٜٔاجلقاب:  ًٌ َْ قد هيقك ًهؿ مجٚظٜ مـ أخىر اجلَّامظٚت افتل تي ًٓ ؿ أصخٚصو حًيٚلفقق أن , لهل فًٔٝ ـذفؽ, ًص أَّنَّ

ؿ مًٔحٔقق يٕٜٚ ادًٔحٜٔ حٔٞ ينسـقق مع  ,إُدشٚس بغ ادًٔحٔغ لـَّٖنَّ يٕٜٚ افٔٓقديٜ مـ افدِّ ؿ ذم احلََٜٔ أؿرب إػ افدِّ لفَُّْٓ

ٌٝ ًَّ ًدس, لًهؿ ًيُْرلق أخقهٜٔ افًٔد ادًٔح. افٔٓقد ذم تَديس يقف اف ًَ لح اف يٗمْقق بٚفٍثًٚفقث لُ , لـذفؽ ًيُْرلق أخقهٜٔ افرُّ

لس دُّ ًَ  [.اف
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ك مع ]. 93صؼؼ -, دار ٕقبٚر فِىٌٚظٜ مٚئٜ شٗاـ لجقاب ذم افًَٔدة ادًٔحٜٔ اّرثقذـًٜٔاّنٌٚ بٔنقن:  َقي قد هيي ًٓ ؾٔؿ تنسؿ مجٚظٜ ًص

يٕٜٚ ادًٔحٜٔ.  يٕٜٚ افٔٓقديٜ مـ افدِّ قد هيقك ذم احلََٜٔ أؿرب إػ افدِّ ًٓ ٚه ذم تَديس 1)افٔٓقد مـ ظَٚئد ؟ اجلقاب: ًص ( ؾٓؿ ينسـقق مً

ٌٝ ًَّ ٚه ذم إُٕٚر أخقهٜٔ افًٔد ادًٔح2). يقف اف لؿٔغ مـ افٔٓقد ذم ظدف إيامَّنؿ 3). ( لًهؿ يتٍََّقق مً دُّ ( لًهؿ ينسـقق مع ضٚئٍٜ افهِّ

ر لؿٔغ ُ يٗمْققبٚفَٔٚمٜ بٚفًٌْٜ فألذا دُّ ر, ؾىٚئٍٜ افهِّ ٚه ظع  , لبٚفتٚيل ظدف لجقد ديْقٕٜ أبديٜ فألذا بَٔٚمٜ اّمقات مجًٔ

 [اإلضالؾ, لبٍْٚء اّرلاح.

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ قد هيقك ]. 97صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج ًٓ يًتز ًص

ٚه  ًدس فٔس أؿْقم ًَ لح اف ٜ , أقَّ افرُّ لشي ة ًؿدُّ َّٕام هق ظٌٚرة ظـ ًؿقَّ ٚفٜإ ًَّ ٚه , ؾ , لمثؾ ادٌْٚضٔس, لافُٓربٚء, ؾٓق مثؾ ادًّقديٜ لفٔس صخه

ٍُ ًّٕٜ أل ريح أل ًٕٔؿ, ؾٓؾ هذا صحٔح ؟ ج: بٚختهٚر صديد,  ديق, لمٚ هق إ ًدس هق  حٔٚة اهلللأمقاج افرا ًَ لح اف , َٕقـ إقَّ افرُّ

ر أقَّ اهلل بدلق حٔٚة ًِ , لُ ًيُّـ أق ٕتهقَّ ة هل أحد ٕتٚئٟ ًح قَّ ًَ ًدسلاف ًَ لح اف ٚه (, 19:  15, رل 8:  1)أع  قـ افرُّ ٚه إهلٔ َّٕام هق أؿْقم إ

ٚه ؽر ًمٍْهؾ ظـ اِب لاُبـ  [.لصخه

د اإلهللـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس لافٌٚبٚ بىرس:  ًُّ يَقـ ]. 115, 114صؼ - أشئِٜ حقـ حتّٜٔ افتَّثِٔٞ لافتَّقحٔد لحتّٜٔ افتَّج

ك َقي قد هيي ًٓ ة مـ افًٌٚدات افقثْٜٔ, اّنىٚـل ذم افَرق افثٚين ادٔالدن ثٔئقؾِٔستَّثِٔٞ اخسظٓٚ ترتِٕٔٚقس أقَّ ظَٔدة اف ًص بؾ . لهل ًمًتّدَّ

ٔىٚق ٚ مـ زرع افنَّ س شأؿْقف»ل  شثٚفقث» ـِّتٍل , ؾٓؾ هذا افَقـ صحٔح ؟ ج: أَّنَّ لفُـ حََٜٔ ظَٔدة , مل تردا ذم افُتٚب ادًَدَّ

ة مـ  لح اإلٕجٔؾافٍثًٚفقث ًمًتّدَّ ث ظـ لحدإٔتف مع اِب, للظدك ب٘رشٚـ افرُّ َتف يتحدَّ ًي
ٌّ
داه, لشي ًِّ ْيٝ افٌؼيٜ اُبـ ًمتج , ؾَد ظٚيي

لس ؟!  دُّ ًَ ن اِخر افذن مـ ظْد اِب يٌْثؼ. أخٔس هذا افٍثًٚفقث اف ًدس ادًًزِّ ًَ ـ مـ اشتخدف بًض اُصىالحٚت اف لاحلََٜٔ أقَّ ألَّ

, أٍمٚ اِبٚء ادًداؾًقق ؾٚشتخدمقا تًٌر ثالثٜ أصخٚص ذم جقهر لاحد. هق ألرجيٕٚقس شهٌٔقشتٚشٔس» ل شألشٔٚ»ل  شؾٔزيس» مثؾ

ظٚت ؾُريٜ وٍد افقثْٔغ لاهلراضَٜ لادًٌتدظغ,   ـِّٜ شهقبِٔتس» ذـر ثٔئقؾِٔس اّنىٚـل ذم ـتٚبفلظْدمٚ دخِٝ افًُْٜٔ ذم سا

ثالثٜ »: لؿٚـ ترتِٕٔٚقس", ثٚفقث اهلل لـِّتف لحُّتف: "ؾَٚـ ثٔئقؾِٔس, اشتخدامف لاشساحٝ افًُْٜٔ هلذا افتًٌَّر ؾنٚع, شثٚفقث»

ـ مـ اشتخدف ـِّٜ ثٚفقث. شأؿٕٚٔؿ لجقهر لاحد س, ؾحتَّك فق ـٚق ثٔئقؾِٔس ألَّ ِٜ ذم افُتٚب ادًَدَّ  [.ؾ٘قَّ ًجًذلر هذك افُِّٜ ًمتٖصِّ

  َتٌ َْ ؾي اّد ًَ:ٝ 

ٌتٔغ ]. 94صؼؼ -, دار ٕقبٚر فِىٌٚظٜ افًَٔدة ادًٔحٜٔ اّرثقذـًٜٔمٚئٜ شٗاـ لجقاب ذم اّنٌٚ بٔنقن:  ًَّ مـ ًهؿ مجٚظٜ اّدؾْتًٝ اف

ٌتٔغ» مًْل ظٌٚرة؟ اجلقاب:  ًَّ ٚبع» هقش اّدؾْتًٝ اف ًٍ تًْل جملء. لبٚفٍتٚيل ؾ٘قَّ أدؾْتًٝ  Adventؾُِّٜ أدؾْٝ ش, جمٔئٔق افٔقف اف

Adventists  شّل: جمٔئٔقق افٔقف افًٚبع ) لفذفؽ ؾٚشّٓؿش, جمٔئٔقق»تًْل لؿد بدأت (. Seventh–Day  Adventistsافرَّ

ٚه ًهْٚؿ شْٜ ف1831هذك افٍىٚئٍٜ ذم افقُيٚت اًدتٌَّحدة اّمرئُٜ شْٜ  ف 1932لؿد دخِقا إيل مك شْٜ ف, 1861, لتٍؿ تًجِٔٓٚ رشّٔ

ؿ مًٔحٔقق  [.ؿ فًٔقا ـذفؽلهً , ظع أَّنَّ



 ًٜ َّٔ
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ع اّدؾْتًٝ ]. 96, 95صؼؼ -, دار ٕقبٚر فِىٌٚظٜ لجقاب ذم افًَٔدة ادًٔحٜٔ اّرثقذـًٜٔمٚئٜ شٗاـ اّنٌٚ بٔنقن:  مٚ هل أصٓر بٌدي

ٌُرازة ذم ظدد  َِّٜ اف يٗمْقق أقَّ افًٔد »ف, بَِؿ ؿداشٜ افٌٚبٚ صْقدة ظـ هذا اّمر مٚ ٍٕهف: 1992ٕقؾّز  23؟ اجلقاب: لرد ذم جم

َِّ . ليً افًٔد ادًٔح ًلفٌدي بٚخلىٔئٜ اّصِٜٔ ليٗمْقق أقَّ . ادًٔح هق ادالؿ مٔخٚئٔؾ ب(. ِ ًدس )ٕٚئٛ ًجْد افرَّ ًَ لح اف ليٗمْقق أقَّ ٌقق افرُّ

ب بدُه مـ اّحد ٌٝ هق يقف افرَّ ًَّ لح اإلًٕٕٜٚٔ. اف ًِقد افرُّ ليٗمْقق بٚدُِقت . ليٗمْقق بثالث جمٔئٚت فًِٔد ادًٔح. لُ يٗمْقق بًخ

امء شقؽ , اّريض ًَّ ر ُ بًذاهبؿ. ُ تُقق فٌِؼلأقَّ اف ٍٚظٜ لُ بٚفُثر مـ . ليٗمْقق بٍْٚء اّذا لُ يٗمْقق بٚفُْٓقت لُ بٚفنَّ

ر افًُْٜٔ ؿ: ش. أها جقع إيل مٗفٍٚهتؿ ٕجد أَّنَّ ٚه بٚفرُّ بٔحٜ افقثْٜٔ, هًيٚمجقق ظَٔدة اّؾخرشتٔٚلأجو قبْٓٚ افذَّ َِّ إيِغ » ليًتَدلق أقَّ . لًيِ

ؽؿ ُمٍٚ ذم ـتٚبٚهتٚ مـ أخىٚء ظَٚئديٜ لظِّٜٔ لاوحٜ. فٌٌَّٜٕٜٔ لرشقش هقايٝ جٚء ذم ؿٔٚمتف , بٚفرَّ ليًتَدلق أقَّ افًٔد ادًٔح ؿد ؾَد افرَّ

ِٔٛ لؾقؿف, لذم ؿٌقـ اِب فذبٔحتف  [.لإٍهؾ ظـ اِب لشَط ذم افٖٔس أثْٚء اِمف ؿٌؾ افهَّ

 :ُّٔقق
ٌْٔ ًٌ َّ  اخلي

ٍٜٔ اإلـِرئُٜ فألؿٌٚط اّرثقذـس )اجلزء اّلـ(افالهقت ادًَٚرق افٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ:  ِِّ ًُ احلرـٜ اخلًّْٜٔٔ ]. 125صؼ -, اف

ُِّؿ بٖخًْٜ: فًؾ أبرز مٚ ًئِّّز هذك احلرـٜ,  ًدسلافتَُّ ًَ لح اف لح(. هُذا  اظتَٚد اخلًّْٔٔغ بًّّقديٜ افرُّ )ؽر مًّقديٜ احٚء لافرُّ

ـً  -ًيْٚدن اخلًّْٔٔقق ذم مك  ٚتٌؽ -ًتٌٓؿ ـام هق لاوح مـ  ٌرَزمي ُي لافذيـ يتًٌقق اخلًّْٔٔغ دلق أق ًيًِْقا , لهُذا ًتْٚدن مجٚظٜ اف

ُه أل , ذفؽ ًِق قق هذا اّمر ًح ُّّ لح, متالءاًيً ِّٔز مًّقديٜ افرُّ ًِقـ أل اُ. ليرلق أقَّ أهٍؿ مٚ ًيّ متالء أل ادؾء هق أل أهٍؿ مٚ ًئِّّز هذا احلً

ُِّؿ بٖخًْٜ لحؾّٚفًْٜ . افتَُّ جًيٚهدلق . فذفؽ ذم وٍؿ أن إًٕٚق إفٔٓؿ, ذم ٕيرهؿ هل افًالمٜ اّليل ظع أقَّ افنخص ؿد حٍؾ ظِٔف افرُّ

ًشؾ ذم يقف اخلًّغ َِّؿ بٖخًْٜ فُل ًينٚبف افرُّ ٚ ـٍؾ رء أق جيًِقك يتُ قق بّٚفًْٜ ـَّٖنَّ ُّّ َِّّٓؿ أشٚتذهتؿ  -. لهيت أجًّٚ ـٕٚٝ هذك  -ـام ظ

ٚ مٍٓقاّفًْٜ,  ٚ أل ؽر مٍٓقفـالمه ِِّٓٚ, مه تهٚ ُ ًتًزِّ ظـ رء, لذم ؽٚفٌٜٔ احلُٚت إق مل يُـ ذم ـ  [.تُقق هذك اّفًْٜ أصقا

 احلّد هلل افذن بًّْتف تتٍؿ افٍهٚحٌلٚت


