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 (1) ات فييناسلسلة مناظر 

 

 

 مً مياظزات فيييا لوىاملياظزة األ

 بني

 الكس                                  لو                                    الدكتور            

 ميكذ بً حمنود السَّكَّاررأفت مصزقي                              

 



 

 (1مياظزات فيييا   ) 
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حللمدددديب بٍدبحليددددخلمصالب باحلالددددىسباحلٔددددىاب  دددد بؿمصدددد بح  زصددددخ ب
بمب.صحلالىسباأُك بحلظٔ بلاحلمَٓ صالب ب  صهمبا   ب زصنخبأفض

ئَبىحٍبحإلٓىابل نَ٘باحلظوُيد بأ بطظدديابالد بحلزدخكؼصالب دالبحللد ب ب
َحصبمنددخابٍردد طفَيددلب (ب باهدد ببمنددخاَحصبفصصنددخرهددٌابحلٔ ٔدد شبحلمزخٍكددشب ب

خٍبحليخصمشبحلنمٔخايشب فصصنخ(برؿَصبف ب ددَّ َّٔ صالبحليكظوٍبمندٌبردالبملمدوىبحل
فددددد بببح با ددددديبؿدددددَصبهدددددٌابحلمندددددخاَسبطلييدددددي بحلددددددْبٍأفدددددضبم٘دددددَ  ا

ب.ا01/7/9119
احلددْبباهٌابحلمـمو شبحلظ بطنَ٘بمكظورشبرموحفدشبمالبحلديكظوٍبمنددٌ

 د برخلالدوصباحلالدوٍسب رهدخبىحٍبحإلٓدىاب باهد بمن٘دوٍسببخهال با؛ببفضأٍ
بيوطصود:بحليكظوٍبمندٌبف بمو  ب نخس

(www.youtube.com: user: monqithalsakkar.) 

ا يبؿهيصبىحٍبحإلٓىابأ بطاللبهٌابحلمنخاَحصبال ب َحثنخبغخيشبفد ب
حلي ددشباح مخ ددشبحلي مصددشبفدد ب دددلبمـَيخطهددخب بللٔخٓددصشبحلمو ددو خصبحلظدد ب

بطيخلـهخب.
حبريددابح مدددوٍبفصمددخب ددديبحلمظنددخاَيالبلددٌحبلددمبطظددديهلبفدد بمددديحهىص

أهغخ بحلمظنخاَيالبف ب َح سبأاب ِابحلنالدوٙبحلمديٓدشببصقشبكظاللحلؼخ وي
ح هغددخ بب باكددٌل   دد بحلددٌحكَسبخال ظمخىهمددب حلدَآ صددشباحلنزويددشباحلكظخرصددش(

ريدددابحلك مدددخصبأابحليزدددخٍحصبحليخمصدددشبأابح ٓددد ودببلاطلويدددب حلنلويدددش
مدْبمدخىسبحلمٔموعبال بكىابفالصقبمددَا بامفهدوا باكدلبًلد بممدخبالبي



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

بحلمنخاَس باالبيئػَبفصهخبحلزظش
بنخ باكَصددبحلظد بىحٍبحللددوحٍبكولهدخبفدددَحصحل نوح ددخ ب هدمبكمدخبأ دفنخب

أ بطكو بهٌابحلينخايالبملخييس باأ بطينو برخلينوح ب فٔهبأاب َيزخ بمنهبفد ب
حلغددَابحرهددَ بلصٔددهلب  دد بحلدددخٍةبطظزدد بحلمو ددوعبحلوحكدديببمدديحهىص
ب.مظنخاَيالف بؿوالصبحلحلمظنخػَب

ال بفددؤ َحبصددلظه باأؿددخُحبا دديب َ ددنخب ددٚبحلمنددخاَسب  دد بحلمظنددخاَي ب
بطالويذبح هغخ بحلظ با يضبمنهمخ.

ألفكدخٍبح ٓخٓدصشبحلظد بىحٍبلبرظيَيد بمدظضدذبس يمنخبلكدلبمندخاَبا ي
بكولهخبكييغبحلمظنخاَيالب.

ددخبلوؿهددهبحلكددَيمب باأ بيكددو ب اح ب ٔددؤأبأ بيكددو ب م نددخبهددٌحبهخلال 
حلزددخكؼصالب ددالبحللدد باحل ددخمجصالبالصددهب باصدد  بح بٗددي شبهيحيددشبطنصددَبعَيدد ب

ب   ب زصنخبملميبا   بآلهباصلزهبآ مب.

 شزاليا
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بٍأفضبللظمصشبص ذبحلمٔصقبطكفصَح بلوغخيخبحلزَ٘يشباف باػزخصبحلدْ
حبمالبح فكخٍبح ٓخٓصشب: بعَفب يى 

 دأ الغػران بالدم.الؼرآن الؽريم والؽتاب املؼدس يمكدان عىل مب 

  خؾق اهلل اإلكسان كاماًل، لؽن وقوعه يف املعصقة أفسد طبقعته، وأبعدده

 عن اهلل.

 .التوبة والعؿل الصالح ال يؽػقان لؾحصول عىل اخلالص من الديـوكة 

 .الؼول بؼبول اهلل توبة اخلاطئ يتـاىف مع العدل اإلهلي 

 ا ععقػة وعديؿدة الـػدع، بؿوت املسقح أبطؾت الرشائع التوراتقة، ألهن

 واخلالص ال يؽون إال بالدم.

 .املسقح فدى البرشية بـاسوته، ألكه كان بال خطقئة 

  األسػار التوراتقة تـبلت يصؾب املسدق  وآالمده قبدل ثا ادة الصدؾب

 بؿئات السـني.

 .املػرس الرازي يعترب الؼول بصؾب الشبقه سػسطة 

ٓددظانخ بحلز٘ددَب ددالبحلوددىٙباػزددخصبحاأمددخبحلدديكظوٍبمندددٌبفهدديابالدد ب
بهىأبح فكخٍبح ٓخٓصشبحلظخلصشب:برخليابمال
 .ب الشبميالصشبآىابح ظهضبرظوره باغفَح بح بله



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

 ر لؾػددا  بالددم، فالـصدوص الؽتابقدة تابدت اخلدالص دال حيتاج البش

 بالتوبة والعؿل الصالح.

 ا الػدا  عـد الـصدارى أ ى إ  امتفدان عيعدة اهلل ، والؼدول ببطالهند

وععػفا، وترك العؿل هبا، وهذا قول )الرسول( بولس الذي خدال  أقدوال 

 املسقح التي  عت لؾعؿل بالرشيعة وتوقريها.

   الػدا  واخلالص باملعـى الؽـيس غريب عن أسدػار الؽتداب املؼددس

الذي يمكد أن األكبقا  وتالمقذ املسقح كداكوا بدرون املسدقح فا يدا زماكقدًا، أي 

 الرومان فحسب. خمؾصا هلم من ظؾم

  األسػار التوراتقة تـبلت بـجداة املسدقح مدن الصدؾب، وأن املصدؾوب

 غريه.

   العفد اجلديد بـسب لؾؿسقح خطايا وذكوبًا جتعؾه غري قدا ر عدىل فددا

 البرش.

  املسقح كان هيرب من أعدائه، خوفًا من أن يؼتؾوه، ففدو ال يددري أكده

 جا  لقصؾب.

  يؽػي لػدا  البرش، ألكده غدري مسداو هلدم كاسوت املسقح املصؾوب ال

 مجقعًا، إال إذا قؾـا بصؾب الـاسوت والالهوت معًا. 

 .الػرق املسقحقة الؼديؿة كاكت تـؽر صؾب املسقح 
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 .عؼقدة الػدا  مـؼولة من الواـقات السابؼة عىل املسقحقة 

 .ما يـؼؾه الـصارى عن اإلمام الرازي كذب وحتري  وبرت ألقواله 

***



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

 

ب حليَرصدشبفد بفصصندخبحإل ـص صدشحلكنصٔدشببيحاهدمدالب بكنَّدخبٔد  ايٓم بحأكصصكمب ب
خبفد بهدٌحبحل ددخ بح هدوذبحلدٌذبطدمبرم٘دصجشبح ب ظصـدشبلالديح شبأٍا كذبركمبؿمصي 

ددخ  مندددٌبرددالبملمددوىبحلٔدددخٍ ببحلدديكظوٍب٘ددصنفضددص شبحلب:عوي ددشباكمصمددشبرددصالبح كز 
 .بحلمزَ٘بٍأفضبمَ٘  بْاحلد

ف بحلزيحيشبأكذبأ بأ يابلكمبحلضص بحلكَيمبفضص شبحل٘صنبحليكظوٍبمنددٌبردالب
ملمددوىبحلٔدددخٍ بكخصددلب  دد بىكظددوٍحابفدد بمدخٍ ددشبح ىيددخ بمددالبؿخميددشبأابحلدددَ ب

فد بموظ د ببخ بكظخردبحػندخب ٘دَمنهدخبب رخلمم كشبحليَرصشبحلٔيوىيش بلهبمئلفخصب ييديس
اؿمصيهددخبمن٘ددوٍب  دد بب فَ ٔددصشإل ـ صِيددشباحللريضددهخبمظددَؿمبب لي ددوابحإل ٔددخ صشح

 ظَ ددددض بكددددٌل بلددددهبحليييدددديبمددددالبحلمنددددخاَحصبحلمن٘ددددوٍسب  دددد بٗددددزكشبٗددددزكشبحإل
بف بفصصنخ.برصننخابى لصصهبا َكذبروؿوب..ب ظَ ضحإل

 دَدب»بآٍدخلصشٍثدصْبامئٓدْببحلمزَ٘بٍأفضبمَ٘  رخلدْبكٌل ب َكذبب
اكؼصَبمنهخب بلهبحلييييبمالبحلمنخاَحصبم بٍؿخأبحلييالبحإلٓىم  بحليالصشب«لصٔوع

هيمدشبأاب  دشبمٔدـ شببمخثدشبآدزيصالبموؿوىب   بٗزكشبحإل ظَ ض بالدهبأكؼدَبمدال
ٓدضبفد بأكؼدَبمدالبب..ب   بموح  بحإل ظَ ضبحلموظ فش بهيابف بحليييديبمدالبحلدزىى

ب لصصهبا َكذبرهبف بهٌحبحل دخ .ب..بالش َ٘سبى
خبحإلهوسبحللضوٍبحلٌيالبأهٌاحب ب حئدميو بالكد بيدؤطوحببهم ا ظمالبأكص بأيض 

(:ب29:ب8يوكندخب كمدخب دخأبحلٔدصيبحلمٔدصقبفد با ـصدلبب اييَفدوحبردخلل ب اي٘خٍكوح
ب.«وُٚاٌحك يحشس ،تؼشفْٛ اٌحك»
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ب.«ذ كظمصشبحلفيح باحلال»صكو ب البٓمو وعبحلمنخاَسبحلصواب

 :أٍداف املياظزة
هددوبحلظدديٍدب  دد بحللددوحٍباحلظوحصددلباحكظددَحابا زددوأبحرهددَبحلهدديابح اأ:ب
بف بحلفكَبأابحلَأذبأابكظ بف بحليدصيس.ب ن بخ بكظ بلوبكخ بموظ ف
حللد بحإللهدد بحلدٌذبٓددوابيظو د ب  صددهبحلمالددصَبحلزلدغب ددالبب:حلهديابحلؼددخ  

ب.َدم بحلصم بأابف بحللصخسبح رييشبلـا ٔخ  بامخبف بحلنخٍبح رييشبحلبح ريذبلكل
حبهدد بلصٔددضبمزددخٍحسبرددصالبفددَيدصال  ً االبمنخفٔددش برددلبهدد بفَصددشبب االبطلدديذب ا

البب غظنمهددخبرددخلظَكصِباحإلصدداخ خفب  دديبالبطظكددٍَاب أ غخهددخبح ب ػمصنددشبلدد بالدد ب
 .يح رخلظليذباحلي

 ىعاو املياظزة:
اكددلبب همددْبمدديحهىصبلكددلبعددَابمددالبح كزددخ بحلمظنددخاَياللدديينخبصكو بٓددب

بٍأفددضبم٘ددَ  بْحلددى صددش بآددوابيزديأبحلمنددخاَسببهمدْب ٘ددَسبمدديطهخبميحه دش
غدَفصال بٓدصكو بلندخب الد بٓدخ شبل برييبحلميحه دشبح هصدَس بػمبخلميحه شبح ال ر

ب.ظهماأٓج بإلهوسبحللضوٍحلميحهىصب
برظي صمخصبحلمنخاَس:بأًكَكم

الكظَحابحلمظزخىأبفد بحللدييغبافد بحلمنخاَسبٍافبحلوىباحبئوىأ بب.بأٍؿو0ب
ب.نهخلدخ بح ٓج شبأابحإلؿخرشب ا

ا دديابحلظغددَىبالدد بمو ددو خصبهخٍؿددشب ددالبب حاللظددِحابرمو ددوعبحلٔددئحأ.ب9
بنخاَس.مو وعبحلم

ى صدددشبلكددلببهمددْب ٘ددَساهددوبب حاللظددِحابرخلو ددضبحلملدديىبلكددلبميحه ددش.ب2
 م ب يابمدخعيشبأذبعَابلآلهَ.ب عَا



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

بؿدوحدحلَؿخ بمالبحإلهوسبحللخ َيالبحاللظدِحابرخلهديا بمهمدخبكدخ بٍأذبأاب.ب4
بمددالبح ٗددكخأ بالدد بأ بيلددصالبب نددخاَيالظح كزددخ بحلم ا دديابمدددخعيظهمبرددؤذبٗددكلك

للخ ددَيالبل ظيزصددَب دالبآٍحثهددمبفدد بٗددكلبمدديحهىصبحلو دضبحلموالددٚبلإلهددوسبح
ب بفدد حلموظ فددصالبميددحللخ ددَيالببحرهددَيالحكظددَحاب ددَاٍسب بمدد ب الددصَسبأابأٓددج ش

 حلفكَبأابكظ بف بحليدصيس.

كظد ب  هدَبر٘دكلبكضدخٍذبب مَح خسب  خابا  خفشبحلمكدخ بحلمـظميدصالبفصدهب.5
 ي ص برنخبك٘يودبلهخبطخٍينباكضخٍسب َي .

حب ال  بلَرنخبأ ب  َ هدٌابحلمندخاَسبٓدزذبرَكدشباا فدشبكدصددشبصدخى شببطكو اأهص
 م بحلنفْ.

اهمدْبٍأفدضبم٘دَ   ببْ زيأبرخلميحه شبح ال بل ددبلك كخ بحلو ضببحر 
بى صدش. َ٘سب

*** 



 

 حتنية الفداء  

 

ب
ب.مٔخ بحلوصَب  صكم

ددخبفددَٙثخللصددخسبىحف برصددنكمب كددو لبأ ددخبفددَف  دديبالببهددٌاكشبـمص ددحلفددَٙبحلاب م 
 بلكددالبٓددملضبحلم٘ددصجشبحإللهصددشبأ ب كددو بمظوحؿددييالبفدد بهددٌحبنددخفدد بكصخطبطظكددٍَ
دددؼك اِحِددده اٌح دددح  »:بل٘ددديزهبحلددددييمفددد ب ب دددخأبح بوظدددخٍ بكددد ب حلمٔدددخ لدددذ ٚت 

ب.«ختش اٌح ح  وي تح ححف ،ٚاٌّٛت
ددخأ ددخبب  ِيددِذباصددييد بحل٘ددصنبمندددٌبحلٔدددخٍ بب..أكصدد بصددييد بحل ددياىببأيض 

فد ببأٍحااأبمدَسب اب همدْبٓدنصالبٌَفهبمندٔدخٍبأ حلحل٘صنبمندٌبب..بصييٌ بلياى
بموظ فدش با ٘دؤصبرصندخبأمدوٍببنخاَحصف بمم بريابعويلبفصصنخ بلنخبرخعب ٍحثيدشبؿدي 

باحلييال.بٍغمبحهظىابحليدصيس باصيح ش
ب.ٍكذبر أ ب

 بكد بأطك دم بخ ب  ز بال بحلٔمخ بك بييغصن بح بلٔدخ  بأريأ بأٍف ب زلبأبى و  
 . نهبصخ بهخٍؿشريا بأذبأٗبرخلل بحإلله بأطليعا

بأ دضبالدهبعويدلبحلدَاف بكززظندخبأب الدهب  دصمبضأ أر بحلٔمخاذبأ خبأٗكَك بخبي
لز  ب.اكؼصَبحلَكمشبكخفظبحليهيبلم 

ب وسب بالكالب أ دخبب لوكب صن بف بهٌحبحلمٔدخ  بلدٌل ببأر بحلٔمخاذ بلصْبف َّ
مددالبأمددْباالبمددالب زدل بالكددالب زدديكبأغ دد بحل٘ددفظصالباػدصددلببلٔدضبصددخكذبكددىاب

ؼده»بلكالبأ ضب  ض:حل ٔخ  ب  ِ لدٌل بأ دخبهندخب نديبا ديكب بؿهدِبب«،ار٘د  ٚاودْٛ 
حلد ذباحلٌهال بلظكالبهدٌابح ا دخصبرَكدشبلـمصد بمدالبئدميو  بالبأٍيديبأ بأطك دمب



 

 (1مياظزات فيييا   ) 
ركددىابحللكمددشبحلز٘ددَيشبحلمدندد  بالكددالبرزَهددخ بحلددَافباحلدددوس بفخٗددهيبأ دد بأ ددضب

ٓدمبأٓؤل برخالبب لهخباا بكنضبغصَبمٔظل ب ٓؤل ب   بمزيأبحلنيمشأ..بأٍٓ ظن ب
ب.حٓمبحلمٔصقب..حلمزخٍك

 املغفزة بالدو يف اليَودية لواملسيحية لواإلسالو

فد بحلصهوىيدشبافد بحلمٔدصلصشب بموؿدوىببٌرقبطدَر دخاحلد بحلديابأحلم فضبل ن َب
فأٔددح  ،ألْ ٔفددظ اٌدغددذ ٘ددي فددي اٌددذَ»:بافدد بحإلٓددىا بحلكظددخدبحلمددديّبيدددوأ

ب«ُ؛ ألْ اٌددذَ يىفددش ػددٓ اٌددٕفظػٍددٝ اٌّددزلت ٌٍتىف ددش ػددٓ ٔفٛعددى اػط ددتىُ ئيددحٖ
ب(.00:ب07 الايصالب

 بيددوأبحلكظدخدبحلمدديّبخ بم٘خرهبح بيبحلـيييب ـيبأمَهحليحلمٔصلصشب بف بف با
دددح يتطٙدددش  غددد  إٌدددحِٛط »:بب(92:ب9ا  زدددَح صصالب(ب01:8فددد ب  ٚودددً ؽددديب تمشيطه
ب.«ٚلذْٚ عفه دَ ال تحصً ِغفش  ،لحٌذَ

ددخباًحب اكصددخ ب  ددواب"فدد بكظددخدبَأبفٔددندحلدددَآ بنددخبالدد بح كخىيددغباٍؿياأيض 
ي ددح  »:ب-صدد  بح ب  صددهبآدد مب– ددالبحل٘ددصنبأرددخبٓدديصي ب ددخأبٍٓددوأبح بب"حلددييال
دد     ّ ح  ف حِط  ٙ ِذي  ٙ دد ددِح فِتِه ف أؽَّ ٌ ددٝ ا تَّ ي ِئ

ِِ ٌ ددِه  ،ل ددٛ ْف  ددِا َّْ  ف  ددح ا   ٙ ِِ َّٓ د  دد ِِ ط ددش    ت مَّ
ددش  ق ِي ل طَّ ٚف ِلددأ 

َّٓ ر   ِِ ٍ ف   ح ع   ِ ٌ ِه  ش   ف  ِلِه ي غَّ ب.«ٔٛ 
اهددوبيددٌرقب ددخأبأ بحلنزدد ب دددَأبب"خسبحلمالددخرصقم٘ددك"كظددخدبمددالبب(49 ٙببفدد ا

ب«.اٌٍُٙ ٘زا ػٕي ٚػّٓ ٌُ يضت ِٓ اِتي»حلكز٘صال:ب
لذْٚ عفه دَ »بئكيبأ هحلدييمباحلـيييبيبريهييهأ بحلكظخدبحلمديّبب َ اب

ب.«ال تحصً ِغفش 
ب(:22أيددودب ؟بيدددوأبحلكظددخدبفدد بمددخبمينددخا ددظك مب ددالبحلفدديح  باًحبأٍى ددخبأ با

بب«.فتشٜ   حتي إٌٛس ،غي ِٓ اٌؼطٛس ئٌٝ اٌحفش فذٜ ٔف»
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حبف بحإلٓىاب آدظبٗديذب َرد ب با َحاب لالبحلٌيالب يدصٖبحلفيح باح قبؿي 

 باروخصدشبأ صدخىهمفد بحلمٔد مصالبب ندخهوحا دخبا  ٘دخٍكبأكزخكدصالباػدخفشبآدىمصشب
ب.كصوح خصيٌرقبحلمٔ مو بافصهب ب صيبح  ل 

ب:بلمخًحبطٌرلو ؟بهماًحبٓؤلنخا
خبرمدددخبفي دددهبأرو دددخباردددَحهصمبرلٔدددذبحلفكدددَبحإلٓدددىم بمددد بحرندددهبب:أؿدددخروحب ط٘دددزه 

ب.آمخ صل بأابرلٔذبحلفكَبحلمٔصل بم بحرنهبآلخى
لدذْٚ عدفه دَ ال »أ هبينزا بأ بئف بحليا ببيَٗيبال حلكظخدبحلمديّباًح ب

ب.«تحصً ِغفش 
ٍٓدوأبف ب الدشب زديبح باحلديببكٌل بفكَسبحلٌرقبموؿوىسب َ ف بحإلٓىابا

مددالببح بنلددَباحكدديي زدديبحلمغ دذبأ بب ددٌٍٍٓدوأبحإلٓددىاببيولدديدزددلبأ بفب ابحإلٓدى
باحليا يضب   بأ بحلدَ شبرصنهمبب-خهظالخٍبرب-باباًحبصخٍاحب َ٘س باحلدالشأاالى

ب.رلحإلبمالبثشخم بففيحابرٍٓوأبحإلٓىا
بف بحلكظذباح كخىيغبحإلٓىمصش.بشميَافباحلدالش

خبف بحلدَآ ب يظكدٍَبفد ببحلدٌذبح مدَهدوباص بفيح بآمخ صلبمالبحلموب َ أيض 
ب.ح  ل  صيب

 عصياٌ آدو لوالطبيعة اخلاطئة

بيا؟حلبيلذلمخًحبحليا؟بهلبح ب
بال.بب

حب  ً ب؟صلصشباحلصهوىيشباحإلٓىاحليابف بحلمٔ َ بلمخًحبب:أ وأبلكمبى و  ا
ُف ﴿بحلظددصال:سبفدد بٓددوٍبحلدددَآ بيدددوأ ُق ،   دد ي ِٛ دد ِٓ ت مَّ دد غ  ْ  ِفددي ا  َّ ددح َّٔغ  ِ َّْ ٕ ددح ا مَّ  ٍ ددذَّ خ   ٌ م 

  ٓ  ٍِ حِف ً  ع  ف  ٖ  ا عَّ ٔ ح دَّ د  ب.[5-4حلظصال:ب]ب﴾س 



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

ب ظفدد باهددٌحب ح به دد بحإل ٔددخ بكددخمى بب:عَكددهبرلٔددذبحلمنغدد أبحلددٌذحلٔددئحأب
ٔغدددحْ اهلل صدددٕغ اْ»:ب(99:ب7 بيددددوأبحلكظدددخدبفددد بٓدددفَبحلـخميدددشكصدددغب  صددده ب
ب.«ِح ُ٘ فطٍطٛا اختشاػحت وث ش ، اِغتم ّحه 

ػٕدذِح  ؟وٕدك ػٕدذِح اعغدك األس ايدٓ »أيدود:بح ببٓؤأب(28أيودب ف باب
بب.«ِح اػظّٗ؟ :ٚلحٌٛا، ٘تف لٕٛ اهلل

بيكددو بكددخمى ببالردديبأ  ندديمخبه دد بحإل ٔددخ باٍحثيددش بكخم ددش ببعزصيددشبح بعزصيددشٌب
﴾:بكٔزمخبؿخ بف بٓوٍسبحلظصالب ُق ي ِٛ ِٓ ت مَّ غ  ْ  ِفي ا  َّ ح ٔغ  ِْ ٕ ح ا مَّ  ٍ ذَّ خ  ٌ م   ب[4بحلظصال:]ب﴿

ب:نيمخبه  بح بحإل ٔخ بف بحلصوابحلٔدخىّ ب دخأيفابف بٓفَبحلظكويال بح َمخبباهٌح
ه دد بح بب..بلدددي(2:ب0 حلظكددويالبب« را ٘ددٛ  غددٓ  ددذاه افدد ،ٚساٜ اهلل وددً ِددح ػٍّددٗ»

ب.حإل ٔخ بكخمى ب
حلدددَآ بحلكددَيم بمددالببحلظدد بًكَهددخبكددٌلبٓدددظبآىابكمددخبفدد بحلدالددشبفصمددخبريدديببػددم

بكصدغبيددوأ:بحلدَآ أاال برمخبؿخ ب البٓدوطبآىابف ب بآؤريأبحلكظخدبحلمديّا
ل دح  ش  ال ت مَّ  ٚ ح   ّ ت  َُّ د   ِؽد ا    َّ دذه غ  ح س   ٙ َّٕ ِِ و ال   ٚ ٕف    ٌَّد  ه  ا   َّٚ ص   ٚ َّٔك   َّٓ ا  ى  ٕ ح ي ح آدَ اعَّ ٍَّ ل   ٚ ﴿

﴾  ٓ  ِّ ٌِ ٓ  اٌظفح ِِ ٔ ح  ت ى ٛ ش    ف  د  ِٖ اٌؾف ِز آىابأ بح بأاصد بب دَ  باهكدٌحب[25بحلزدَس:]ب٘ 
ب.أ بالبيؤكلبمالبحل٘ـَسبحلملَمش

ِدٓ ودً : اٌدش  اٌْدٗ آدَ لدح اله ٚاٚصدٝ »:بفد بٓدفَبحلظكدويالبأيضخ ببا ـيبهٌح
يدَٛ تأودً ألٔده  ،فال تأوً ِٕٙدح ؽدش اٌدٕ  تأوً، اِح ؽدش  ِؼشف  اٌخ ش ٚاٌؾش

ً ب «..ِٕٙح ِٛتهح تّٛت ب.حلمين بف بمظدخٍرشبوٙحلنالبحا
دأب(2بحلظكدويال ٓدفَبلك بي بهٌحرييبب حللصوح دخص باهد ببل بحللصدشبكخ دضبأكص 

ال .. فمدحي اهلل:  ال تدأوال ِدٓ اٌؾددش  :لحي اهلل حه ا م»:بخأبحل٘صغخ دفٍمِبإلر صْ ب
حلزددَسب ب(ب َحابأيضخ بفد بٓدوٍسب2بحلظكويالحلٌذبًكَاب بهٌح ب«ٖح، ٚال تّغتأوال ِٕٗ

ٕ ح ب: نيمخبيدوأبحلدَآ بحلكَيم ٍَّ ل   ٚ  ِٗ ٔ ح ِف  ح ح و  ّف ِِ ح   ّ  ٙ ش    ح ف أ خَّ  ٙ َّٕ ْ  ػ  ط ح ح اٌؾف َّ  ّ  ٙ ٌف أ ص  ﴿ف 
طِ  َّ٘ ب.[26بحلزدَس:]ط ٛا﴾ ا
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 َّ٘  ٛا﴾ط  طِ اعتفغحس ػٓ لٌٛٗ: ﴿ا

ِطط ددٛا  ﴿ب:مددخبميندد يو ددقبلدد  بأ بؿنددخدبحل٘ددصنبمددالباأٍيدديب َّ٘ بح بكددمباحكدديب؟﴾ا
بأابأٍريش؟ب؟هلبهمبحػنخ ؟بأابػىػشب؟كخ وح

الددصْ:بحهزغددخ بىاباكددوح  بفددخلمفَاوبيدددوأ:باًحبكخ ددضبحريددشبطظلدديعب ددالبآ
ِطط ٛا﴿ َّ٘ ِطط ٛاح ِٕ ٍَّ ل  ﴿ب:ب»ىلصالطفٔصَبحلـمئل بلٌل بيدوأب!ب!﴾ا َّ٘ ال بح ٍو بب﴾ ا

ب.«ظكممبرمخبحٗظم ظمب  صهبمالبًٍيأذبأ ظ
 عصياٌ آدو لوالطبيعة اخلاطئة 

ٜ﴾ب:حلددددَآ بيددددوأبا دددَ   ٛ ٗ  ف غ ددد لفددد دددٝ آدَ س  ص  ػ   ٚ ب دددمبأ  ي باب[090ب:عددده]ب﴿
كٔذب َ بالكزخثَ بحليالصخ بمالبحب..بداحلَ٘ب حلِ خكٌل بحليالصخ بمالبحلكزخثَ ب

كمدخبفد بحلددَآ :ب بخ بأصدزقبآىابمديح ب..لديبميح آىابحلدَآ بحلكَيم بأ بمخبؿخ بف ب
ٕ ح  ﴿ غ  ف  َّٔ ٕ ح ا  َّّ  ٍ ٕ ح ظ  لف ب.(92ح  َحا:ب ب﴾ل حال  س 

  ٍِؼٛٔ..»بمخًحبفي ضب:بلهرىاب خأبب(2بحلظكويال ا نيمخبطليعبح بف بٓفَبب
غدىهح ؽدٛوهح ٚ »يلك ب الب دورشبآىاب:بب(08ب:2 حلظكويالباف ب ب«هاألس  لغطط

ا،  تدٝ تؼدٛد ٌد س  ، تٕطك ٌه، ٚتأوً ػؾ  اٌحمً  لؼشق ٚ ٙده تأودً خطدضه
حوح ددقبحلمَبفددخ ب «ٚئٌددٝ اٌتددشا  تؼددٛد ،اٌتددي اخددزت ِٕٙددح، ألٔدده تددشا  فدد ببؿددي 

ب.يمِفخ بالبف بليخص حب دخدبحلظؤكصيب   
ب ب«تأوً ِٓ ؽدش  ِؼشف  اٌخ ش ٚاٌؾش، ِٛتهح تّٛت َيٛ»ب:ىاربح بلمخب خأاب
ددخبأ بىالددشبهددٌح...بلنبيددظمبأ بيـددذكددخ ب ٘ددوٚبحلددٌذبمددخبالبطيخ ددذبحلظوصددلبؿمصي 
ح بهدلبكدخ بب:ٔئحأبأعَكدهب  د بأًهخ ندخحل؟بكص بي الزقبكخأبهٌابحليالش بتيوغ
بمخب خأ؟ب خأكصالببح بؿخى
﴾ ب:ف بٓوٍسبغدخفَب دط كَّ دح و غ   ّ دظق ِل ٔ فَّ  ًَ د ٜ و  دض  َ  ت دَّ َّٛ د   ٌَّ ٚ د ٓ ، [77 غدحفش:]﴿ا
حلحي:   ّ ظق ِل ٔ فَّ  ًَ ٕ ٌ ﴾ ﴿و   ِ٘ ط كَّ س  بب.[28بحلميػَ:]بو غ 



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

ب:فضص شبحل٘صن   ببمخأعَكهب ٓئحالاًح بليذب
بػمدددشببا بكدددخ ب؟البطدظدددَدبمدددالبحل٘دددـَسب: دددخأبح برىابلمدددخًححلٔدددئحأبح اأ:بب

ب؟أابكخ بح بغصَبؿخىبفصمخب خأب؟هلبينزا بأ بيظمف دخد ب
حإل ٔددخ ببح بهددلبه دد ب؟ىافيددلبحل٘ددَبربمصددوأبمددالبأيددالبأطددضب:حلٔددئحأبحلؼددخ  ب

ب؟ح به  بحإل ٔخ بكخمى بأ بأابب؟حلنفْبأمخٍسبرخلٔو بهل؟بهٌابحلمصوأر
با بح ب ياّ.ف بحلميحه شبحلظخلصشبٓنظك مب البمو وع:ب

ب.«اٌؾش يحاْ تشِٓ ػ ٕحن اطٙش »:ب(02ب:0 كزدوىببيدوأ
س  اٌدٕددٛد، لددذٚط،  ،لددذٚط ،لددذٚط »:بيدددوأبحلكظددخدب افدد بٓددفَباٗدديصخ

ب.ح ب ياّب «ألس ب وً اًِِدذٖ 
لً آ حِىُ صدحست فحصدٍ  ل دٕىُ  »:بيدوأبحلكظخدب(6ب:ب59 ب ٓفَباٗيصخف با
برصننخبارصالبح بحلدياّ.بشهغخيخ خب يبصخٍصبفخص ، «ٌٙىُئٚل ٓ 

ب***
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ب
 بطيزدي بأأ دضبب بفلد ٓدَا صظدهبال بحللميبك ه بال بحل٘دكَبك ده ب ىحل همب

صي باأى د بكفدصظ بهطغخعبفظ٘كَ باطيالد بفظافدَ بأ دَدبٗدب أ ضبأ بط٘كَبك ا
ب ددك ب بوا ٔددب ػددخٍحربضبرددصالبحلنوحصدد  باكظزددض  ضددصش بفؿددخأ بحلد ددودبالصدد بمحربض 
ََّبب  ض  نيكب ى صش بحللىأبمخبأكب-ٍر ببيخب-بَٔحلا مض باحلدييالباحللَحابمخبك

بمخبَٗ ض.
ب.طههوس بحلٔىاب  صكمباٍكمشبح بارَكخأيهخبحإلب
حب مصدخ بعصزطلصشبب  َ ب.لضوٍكمبهٌحبحل دخ للكمببشبمزخٍكش  باٗك

باليي بحلدييمبح ٓظخًبحلدْبٍأفض.رخلاطَكصذبهخٙب
دددب  باًبهدددوبيظي ددد برمالدددصَببمهدددمبي بحلمو دددوعبحلدددٌذب ظلددديعبفصدددهبمو دددوعبؿ 

بىحٍبحلـددديأبفدددحلمىيدددصالبمدددالبحلز٘دددَ ب ردددصالبكولهدددخبنلالب ظلددديعب دددالبأهدددمب ضدددصش 
كصددد بب..ب ضدددصشبحلوغصجدددشب..ب ب ضدددصشبحلافدددَح الباهدددأحلمٔددد مصالباحلمٔدددصلصصال ب

ب؟مالبىينو شبؿهنمب- ِباؿلب- و ٚب نيبح ب
 عصياٌ آدو لوالطبيعة اخلاطئة

ب لالبحلمٔ مصالب يظدديبردؤ بح ب رمدخبباىا باُبه د بحإل ٔدخ ب- دِباؿدلب-ريحيش 
ددد ه ِفدددي ب:ٓدددظوىابفددد بح ٍوييصندددهب  ددد بحلدصدددخابروحؿدددذبحال ٍِ ف  ٕ دددحن  خ  ٍَّ ؼ  ﴿ِئٔفدددح   

أ غدخابحلفغدَسبحلٔدويشبحلظد بب..بأ غخابحإلٍحىسب..بأ غخابحليدلب[97بٙ:]بِ ﴾األ سَّ 
دخ ببحإل ٔخ بال بفيلبحلوصَ بلكالبىاطدو ال يؼصدْٛ اهلل ِدح ﴿بفخلمىثكدشب:لصْبمىك 



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

دٝ آدَ ب دخأبح ب دالبأرصدهبآىا:ب هدوبا ٔدخ ب..ب﴾اِشُ٘ ٚيفؼٍدْٛ ِدح يدأِشْٚ ص  ػ   ٚ ﴿
﴾ٜ  ٛ ٗ  ف غ  لف ب.ؤرصه ب ٔ بأرو خبآىابفنٔصنخ بكخ ٔااهوبب [090عه:]بس 

  دد بهددٌابحلددي صخبلنيددصٖبمىثكددش با مددخبه دنددخبح بب- ددِباؿددل-مددخبه دنددخبح ب
أٍٓددلبالصنددخبافدد بحلمدخرددلبحل٘ددهوحص بآدد ظبح ب  صنددخبحل٘ددصغخ  بب..ر٘ددَح ببكددو لن

–الد بح ببَى بأ غخ خبحليدلباحللكمشباحإلٍحىسبال بغصَبًلد  بالٔدواب  داب حلَٓل
ب؟اؿه نخبا منخ غصنخ بأابخبفصمخبأ بخ بهلبأكٔنَّبفصلخكمنب- ِباؿل
ب.اؿي خبَٗح بب باا بفي نخبَٗح بهصَح ببفٔنـيبفي نخبهصَح بلجالب

يؼدخدب  د ببَ بحلمدئمالفاكدخب مدئمالب:احلوغصجدش بحلندخّبح هٌاب الظنخبم بحلفديب
ددخبي  دد ب م ددهبـددخُ  م دده باحلكددخفَبي   دد ببـددخُ  باحلفخٓدد بمددالبحلمددئمنصالبأيض 

برلٔذب م ه.ب- ِباؿل-ح ب نيبباإؿِح م ه بف كٌلب
 اخلالص يف الكزآٌ الكزيه لوالكتب السابكة 

 بردلبهد بهديذبفلٔدذبهٌابحلمٔخثلبحلظ ب ظليعب نهخبلصٔضبمٔخثلب َآ صدش
دخ بحلٌذب دِأب  د بح  زصدخ ب زص دب- ِباؿل-ح ب َّٔ  ح خبط دوب زص  دح   اٌدَذ ٌَّح    ْ  ا ٚ ِ ش  ًَّ ت دإَّ ﴿ل د
دددٝ )76) م  ا لَّ  ٚ دددٌش  اآلِخدددش    خ  َّ  ٚ ٌ دددٝ )77(  ِف األٚ  ٌ ِفدددي اٌَصدددح  ا  دددز   ٘ ْف  ِف 78( ِئ دددح  ( ص 

﴾ٝ ٛع   ِ  ٚ   ُ  ِ٘ ا ش  دٝ )ب ب[09-06بح    :]بِئلَّ ٛع   ِ ِف  دح  ح ِفدي ص   ّ أَّ ِل ٕ طف َُّ ي   ٌ  ََّ ( 66﴿ا 
ففٝ )  ٚ ُ  اٌفِزي   ِ٘ ا ش  ِئلَّ  ٚ67( ٜ دش  س  ا خَّ صَّ ِٚ اِصس  ٌ   ٚ ِْ ِئالف 68( ا الف ت دِضس   دح ٔغ  ِِ ٌِ ٌ د َّظ    َّْ ا   ٚ  )

  ِ( ٝ ؼ  ٜ﴾69ح ع  َّٛ   ي دش  د ٗ  ع  دؼَّ   ْف ع  ا   ٚ موؿدوىببحلميند بهدٌحفب [41-26بحلدنـم:]ب( 
خبف بصل بارَحهصمباموٓ  ب.أيض 

لبهدٌحبمؼدب-بحلدٌذبيدئمالبردهبحلمٔدصلصو ب-مدديّبفد بحلكظدخدبحلأيضخ بيبـ اب
فد بحلكظدخدبحلمدديّ بٍغدمببٗد  منهدخبكدخث بالهصش بفزدد بب  هخحلهيذبحلدَآ   ب

بطنخب  صه.خمىك 
ب:ؤريأبربؿخرشبريابح ٓج شبحلظ بًكَهخبؿنخدبحلدْٓب



 

 حتنية الفداء  
 الذبائح يف اإلسالو.ب0

ب ٌ ود باهوبكييغب يص .لبح  لصش البطكفصَببكييؼ خًكَب
مددخب ى ددشبحلددٌرخثقبفدد ببذ ددالبحلددٌرخثقبفدد بحإلٓددىا باالبأىٍحلدددْبطلدديعبب

خلدٌرخثقبفد بحإلٓدىاب مدلبفحإلٓىابرخلٌرصلشبحلظ بٓصظليعب نهخبؿنخدبحلددْ ب
ديابٓخثَبح  مخأبحلغصزشباحلالخللش ب كمخبب- ِباؿل-ديمهبرصالبييذبح ب لقبصخ
الوا برصنمخبحلٌرصلشبحلظ بٓصليػنخب نهخبؿندخدبحلددْ بأمدَبموظ د با ال  ب كمخب

خ بفمخب ب؟ًرخثقبحإلٓىابرهٌابحلٌرصلش ى شبطمخم 
حب بب ٌرقبف ب صيبح  ل بحلمٔ مصالب لال  َ أ بر اندخبحليصديبب- دِباؿدل-ٗدك
 ددٌرقباكصددخ بلٔددنشبأرصنددخبب..ببص ددىخح يددخابحلفب..بيددخابحلي٘ددَبمددالبًذبحللـددشريدديبأ

خبب ارَحهصم َ٘كبحلفدَح بفد بأ دلصظنخبنـخسبآمخ صلب  صهبحلٔىا ب ٌرقبلن براحرظهخؿ 
مددخب ى ددشبهددٌحبرخلٌرصلددشبحلظدد بف بفدد بحليصدديبكظدد بيكددو بلهددمب الددصٌذبمددالبحلفددَف

ب؟ٓصليػنخب نهخبؿنخدبحلدْ
 اخلاطئة عصياٌ آدو لوالطبيعة .9ب

ُق )ب- ِباؿلب–حلدْب وأبح بب َأ ي ِٛ ِٓ ت مَّ غ  ْ  ِفي ا  َّ ح ٔغ  ِْ ٕ ح ا مَّ  ٍ ذَّ خ  ٌ م  ُف 4﴿    )
﴾  ٓ  ٍِ حِف ً  ع  ف  ٖ  ا عَّ ٔ ح دَّ د  ٓ  لمخًحبلمبيكملبحريشب﴿بذاالبأىٍب [5-4بحلظصال:]بس  ِئالف اٌفدِزي

حِت﴾ ٌِح  ددح ٍ ددٛا اٌصف ِّ ػ   ٚ ٕ ددٛا   ِ بيظددديايددخٍوبمدد بمددخبيطظب بفخريددشبحلؼخ صددش[6بحلظددصال:]بآ
ببهخحلوغصجشبفصنخ باأ مالبطَٔرلبؿنخدبحلدْ ب ب.رخطضبفصنخبأصى 
 دئمالبأ ندخبالدي خب  د بحلفغدَس باأ بح صدلبفصندخبحلفغدَسببحلمٔد مصالبرصنمخب لدال

ً  ب:ح ب ددخأبريدديبًلدد  بلددٌل حلظاصددَبحلٔدد صمشبحلندصددش بػددمبيلالددلب ددف  ٖ  ا عَّ ٔ ددح دَّ د  ُف س  ﴿  دد
(  ٓ  ٍِ حِف ﴾( ِئالف اٌفِزي5ع  ْق ٕ دٛ َّّ  ِ دش   دٌش غ  َّ َُّ ا  َّ د  ٙ  ٍ حِت ف  ٌِح  دح ٍ دٛا اٌصف ِّ ػ   ٚ ا   ٕٛ  ِ بحلظدصال:]بٓ  آ

بش.موحب   بحلفغَسبحلٔ صدربم  هب[5-6



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

اهددوبمؼ نددخ ب لددالبلٔددنخبمىثكددش بب نلالبكؤرصنددخبآىاآىا..بفدد ددؤط بالدد ب الددشبأرصنددخبب
ندخب  د بنمدخبييصح بأ غخ دخبب..با ِغدخصبل ٘دَب افصندخب ِغدخصبل وصدَ برَ٘ح به دنخبح ب

فددددي األس  ٘ددددٛ اٌددددزي أؾددددأوُ ﴿حلدصددددخابروحؿددددذبحالٓددددظوىابفدددد بح ٍو ب
اطوؿيبف بحلغَي ب ؼَحص بمالبؿخُهدخبىهدلبب ىاحصأ غخ خبح بٚاعتؼّشوُ ف ٙح﴾

بحلـنش بامالبلمبيـِهخبىهلبحلنخٍ.
ٜ﴾آىاب  صددهبحلٔددىاب الدد بٍرددهبب  ٛ ٗ  ف غ دد لفدد ددٝ آدَ س  ص  ػ   ٚ  بلكددالب[090بعدده:]ب﴿

ِٗ فدد بحريددشبحلظدد بريدديهخ ببحلدالددشبطنظهدد بفدد بحإلٓددىا دد َّ  ٍ ت ددح   ػ  ٗ  ف  َلدد ٖ  س  ددح ت ط  ُف ا َّ ﴿  دد
﴾ٜ دددذ   ٘ كندددخبب باا  ببظوحٍػدددهً دددذب ىا بلدددصْب ندددي خبآح ظهدددضب الدددشبب [099بعددده:]بٚ 
با لالبلٔنخبمىثكش. بمىثكص خبيكالبآىابلمبفىا بآعزصيشببأذبىا آشب َّبز ب ظوحٍعبؿ ب

 كيف حياسبيا اهلل على الصز الذي لوضعُ فييا؟ .2ب

ب؟مالبأيالبأطضبحلمصوأبحلَ٘يَسبل زَ٘بٍأفض:بٔؤأبح ٓظخًبحلكَيمي
ه دنخبمالبعصال باه  بحلمىثكشبمالب وٍ باه  بب- ِباؿلب–ح بباحلـوحد:ب

 ددددوحبمدددالب دددوٍ بالبييالدددو بح بمدددخبأمدددَهمبحلـدددالباحل٘دددصخعصالبمدددالب دددخٍ بفخلدددٌيالبه ب
لددٌحببى غزصيددشبحلغددصالبحلفٔددخفحلددٌيالبه دددوحبمددالبحلغددصال بأمددخباايفي ددو بمددخبيددؤمَا  ب

ِذن  ﴿ : خلضبحلمىثكش َّّ ط ِت  ِلح  ٓ  ٔ غ  ٔ حَّ  ٚ حب    ِ ِفه  اٌذ ِ ي غَّ  ٚ ح   ٙ ِغذ  ِف  َّٓ ي فَّ  ِ ح   ٙ ً  ِف  ؼ  ا ت دَّ
﴾ ٌ ه  ط   ذ ِ ٔ م  ز٘دَ بأٍحى دخبح بأ ب كدو ب لدالبحلعزصيظندخبهدٌابف ٌل ب ب[21حلزدَس:]بٚ 

بهكٌح.
 ﴾اٍبطوا﴿ جواب االستفسار عً قولُ:.ب4ب

خب البمو وعبٍأفضبح ٓظخًبحلكَيمٓؤأب لمدخًحبب:ددخأف بحلمندخاَسبٓئحال بهخٍؿ 
ح﴿ا:ب خأبح ب ب؟حلـم بصاشفخٓظويابصب،﴾٘ططٛا  ّ ؼه



 

 حتنية الفداء  
حلدٌذبيـه دهباب،﴾لحي ا٘ططح﴿ - ِباؿل-ف بآيشبأهَ بيدوأبح باحلـوحد:ب

ف بلاشبحليدَد ببحػنخ  باهٌحباحٍىب:حلكؼصَا  بأ بمالبحليَدبمالبييظزَبأ لبحلـم 
ب.همبرىب كصَثار اخهمبثاميَاٌاب نيبٗيَح

ب:ٗخهيح بمالبأٗيخٍبحليَدليذبب
بخليَرصش.رلي مبحبف ب-بهوبمالبهوباب-يدوأبح هفٖبب.أ

َ ب دز  برخلو  أطخ    َ دخبأطظدنخبحلم َ ب***ب لمَّ ده  ٗ بفصنخب يب  َ بح مد با َّ دال  د    بف 
 (ب بالمبيدلب:ب فدخلظخ( فد ال ب

بايدوأبحل٘خ َبأروبٓيصيبحلِييذ:د.ب
بايزولبرخلٔىاب   بحلفدصَب*** ا وبرخلٔىابغن  بب يلص

***اًحبمخطوحباصخٍاحبف بحلدزوٍ بألصْبحلموصبرصنهمخبٓوح  
لدددديب دددخأبحل٘دددخ َ:ب اًحبمدددخطوحباصدددخٍاح( باهدددوبيظلددديعب دددالبحػندددصال:بحلانددد ب

بهٌابلاشبحليَد.احلفدصَب..ب
 «موتًا متوت»حول قولُ: .ب5

رىا:ب دخأببأ بح ًكدَبكدصالبخبح ٓدظخًبحلكدَيم بمدأهمب دغظصالبًكَهاأصلبال ب
بفخلٔئحأ:بهلبطلد بهٌحبحلمو وى؟بهلبمخصبآىا؟بب،«ِٛتهح تّٛت»

دخ بحلمدالدوىبمدالبحلدنٚب:بال بلصْب يدولو يظلديعب دالبمدوصببهدوفموط دخبكدصدص 
ب.خ بٍاكخ صبخ بموطبطين ب«ِٛتهح تّٛت»ٍاكخ   ب

نلالب ي دمبرلٔدذبحلنالدوٙبحلظوٍحطصدشبفموط خبٍاكخ ص خ؟ببآىابأيالبمخصاأ وأ:بب
دح ٌٍخ دش ٛا دذ ِٕدح و»الخٍبكدخ  بأكلبمالبحل٘ـَسبفرؤ بآىاببٓفَبحلظكويالف ب ػحسفه

:ب2 حلظكددويالبب«ػددحسف ٓ اٌخ ددش ٚاٌؾددش، ٚتىٛٔددحْ وددحهلل »يدددوأ:بكظددخدبحلا ب«ٚاٌؾددش
طيدَابحلوصدَبمدالبحل٘دَ ب ب نديمخبطالدزقبكدخ بب]حللدصدصش[ب..بحللصخسه بهٌابب..ب(5
ب.مينوي خالصٔضبموط خبب هٌابكصخسبمينويشف



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

 اخلطايا التوبة لوغفزاٌ 

حلددْبردؤ بحلز٘دَيشبطظوحٍػهدخبب حلظد بيدي ب«ِٛتهدح تّدٛت»كص ب نظه بمالب الدشبب
بؿصى برييبؿصل؟

حلظوردشبطـنزد ببردؤ بيددوأبحلدظو ٚبمنهدخبكدصالبحلكظخدبحلمديّبيوزَ خبرغَي 
ب.ح  زصخ ا بب-  صهبحلٔىا-حلظورشبحلظ بى خبالصهخب صٔ ب..ب«ِٛتهح تّٛت»

فدد ببيدددوأالبحلوددَاابحلضددخأ بؼ ددرم بمٔددصقبحليوزَ ددخب(بب7-2:ب05 لو ددخبفدد بب.أ
ٌٌ فدي اٌغدّحب لخدحط يىدْٛ ئٔدٗ ٘ىدزا :الدٛي ٌىدُ»آهدَا:ب لددوب، «ٚا دذق يتدٛ  ئفدش

يكفدد بأ ب ددئمالبأالبالدد بحلظورددش؟ببحلكظددخدبفخثدديس بلمددخًحبيددي و خرددىبكخ ددضبحلظورددشب
ب ندخ لدذْٚ عدفه ال »:بيددوأبؿندخدبحلددْب  ب رخلٌرصقبحلدٌذبٓص ٔدف بىمدهب صخردش 

ب.؟«ِغفش تحصً 
اهٌحبب،«ئٔي ا سيذ س ّ ه ال رل ح »:بحلمٔصقبيدوأب(02:ب9 مظ ب ٚبآهَب.بد

ئٔددي اسيددذ »يدددوأبحلكظددخد:ب ب«لددذْٚ عددفه دَ ال تحصددً ِغفددش »منددخ ابلدولددهب:ب
مندخب با دهبيَيديب«لدً خطدح  ئٌدٝ اٌتٛلد اه، ألدػدٛ الدشاس ٌدُ آِت  ألٔي  رل ح ،س ّ ه ال

باالبيَييبحإليمخ برخلفخىذ.ب حلظورش
فدددارا س دددغ »:ب(90:ب08كِ صدددخأب بيدددَىب  صدددهب«تّدددٛت ِٛتدددحه »ٌظ: لدددٛي لدددٛ.بؽ

ب ب«يٚ فد  ودً فشا ضد»تح  ٚأدح ،  :اي، «اٌؾشيش ػٓ  ّ غ خطحيحٖ اٌتي فؼٍٙح
ددح ٚػددذاله »كفددظبفددَحثابح  ب مددلبرددؤمَبح بأذ:ب ؿددِحإا؟بهددلب بمددخبهددوب«ٚفؼددً  مه

ب؟«يّٛتِٛتحه »
بصْلدددا بنوي دددخبميبأذبالبيمدددوصب،«ال يّدددٛت ،حفح دددح ه يح ددد»حٓدددم بحلـدددوحد:ب

ب.«ال يّٛت ح،فح ح ه يح »كٔص خ ب
ب؟حلٌ ذز ظنخب فيلبفنلالبرـب مخًحب البميخصصهبحلظ بيفي هخلكالب



 

 حتنية الفداء  
ب..بلدهبهدخح بيافَبأذ:ب «وً ِؼحصد ٗ اٌتدي فؼٍٙدح ال ت دزوش ػٍ دٗ»حلنٚ:ببيـصزنخ

ب  هبطخد.ب يافَبلهبً وره
ببمدل  بأذبمدالبب«ٌ تدشن اٌؾدشيش طشيمدٗ»(بيددوأ:ب7:ب55بيصخاٗاف ب .بى هغصجدش 

ببمخًحبيكو ؟ بف صظَكبهٌابحلوغصجشف
ٌٚ تد  ئٌدٝ اٌدش ،  ،ٚس ً اْ ُ افىدحسٖ ،ٌ تشن اٌؾشيش طشيمٗ»بيـصزنخبحلنٚ:

ب.«ٔٗ ي ىثش اٌغفشاْألٚئٌٝ ئٌٕٙح »ب مالبغصَبفخىذب«ف ش ّٗ
يدح »:بفصددوأبل صهدوىب يوكندخبحلميمديح ب  د بحلظوردش(بيلدغب7:ب2اف ب مظ ب.بهد

ا تٍ ددك ِددٓ اساودد ،اٚالد األفددحػي ُ اْ تٙشلددٛا ِددٓ اٌغضدد  اآلتددي، فحصددٕؼٛا ا ّددحسه
ص الدد ذبآطصددخ بلبالدد بحلظورددشبمددخبىحابحلفددخىذبحلصهددوىبحلميمدديح ب مددخًحبيددي وف ب«لحٌتٛلدد 

بوغخيخ؟بحلكفخٍس ب الب
فددارا تٛاتددغ ؽددؼطي اٌددزيٓ د ػددي »:ب(04:ب7ح يددخابحلؼددخ  بفدد بٓددفَب  دددَأبا.با

فدإٔي اعدّغ  ،ُٙ اٌشديد ٚطٍطٛا ٚ ٙدي، ٚس ؼدٛا ػدٓ طدشل ،اعّي ػٍ ُٙ ٚصٍٛا
بحلظورشبطكف . بأذ:ب«، ٚاغفش خط تُِٙٓ اٌغّحب

موطددخب»آىابب ددالب(بيظلدديعب ددالب فددْبحليزددخٍسبحلظدد ب ص ددض22كِ صددخأبافدد ب .بُ
َّْ » بفصدوأ:ب«طموص َّْ  ،ِٛتهدح تّدٛت  :ٌٍؾدشيش لٍدك   ئ ٚػّدً  ،س دغ ػدٓ خط تدٗ فدا

 َّْ ٓ   اٌؾشيش   سدف  لحٌؼذي ٚاٌحك، ئ ه في فشا ض ٚػٛ  ػٓ اٌّغتص ، ٚعٍ ،اٌش٘
ب.«ال يّٛت ،اٌح ح  لال ػًّ ئ ُ، فأٗ   ح  يح ح

بحليملبحلالخلق.ابحلظورشٓو ببنلالبالب لظخؽبال بٗ  اهكٌحب بف
ٚاٌدددش   ،تؾدددفي اٌّدددشيض يّدددحْصدددال  اْ»ب:(05:ب5 يددددوأبييددددودبفددد ب.بف
ب.«ٚئْ وحْ لذ فؼً خط  ه ت غفش ٌٗ ٗ،يم ّ

بالىس.حلب:ل افَح بحلمغ ود



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

دي ِٓ اٌّٛت »:ب(9ب:09عورصخب ف بٓفَب.بط ٚ٘ي تطٙش ِٓ وً ، اٌصذل  تٕ 
مددالبكددلبحلظدد بطغهَ ددخبب لظددخؽبالدد بحلالددي شفدددظب بالب لظددخؽبالدد بفددخىذ ب«خط ُدد 
ب.هغصجش
فأددٗ يىفددش  ،ِددٓ اوددشَ الددحٖ»(بيدددوأ:بب2:ب2ي٘ددوعبرددالبٓددصَحمب فَبٓددافدد ب.بذب

ب.«خطحيحٖ
لدد ب فددوبح بحلكددَيم بحليفددوبحلددٌذبالبيلظددخؽباهددٌحبلددصْبكددلبٗدد   برددلبلدديينخبا

ب مخًحبط ٔف بحليمخ ؟فٓف بىا بغصَبمالببخ بيَكمنخفأ مخلنخ ب
 الوٙبأهَ بط ؼزضبلنخبرؤ بح بالبيَغذبف بغفَح بحلٌ ودب البعَيد بباػمش

بأٗكَكم.ب..ٓف بحليمخ 
***



 

 حتنية الفداء  

 

:ب08 ح مؼدخأبب«، ف دأتي سف مدٗ، ٚيفحصدِٗحدكفي دػٛاٖ  األٚي»ب: خأبحللكصم
ب(.00:ب09 أيودبب«األلٛاي األرْ تّتحٓ»:بب خأبحرهَا( ب07

 عصياٌ آدو لوالطبيعة اخلاطئة

حبمالبحلب ََّببح بحلدَآ بيٌكَبأ ب أوح قبؿي  أ بيؤكدلبمدالبحل٘دـَسبب   بآىاباك
بط دد بك مدخصبمدالبٍردهبفظدخدب  صده بأ بآىابردصشبحلدالدشباطٌكَأ بآىاب ال بح  با

أ بيزد بف بحلـنش بلكالبحلدَآ بيدٌكَباحلٔئحأ:باًحبكخ بآىاب يبطخد بفخلمفَاوب
بأ بح بعَىابمنهخبٍغمبطورظه!!؟

 التوبة لوغفزاٌ اخلطايا

مددخبيـه دهبحلددزيابفدد بكظخرنددخبأ باحل٘ددصنبحلفخ ددلب  د ب الددوٙبحلظورددش بٍكدِبب
ئْ س ددغ اٌؾددشيش ػددٓ »با ولدده:ب خ بلدديينخب ٘ددَباصددخيخبآددظمخثشباػىػددشب ٘ددَبككمدد

بفي صددهبكمددخب ددخأبحلكظددخد: بيبحلظورددشايَيددب لددوبأ باحكدديح بييمددلبحل٘ددَب:أذ، «ؽددشٖ
مدخبػدمبؿمص باصخيخذباأككدخم  ب(ب بأذب90:ب08كِ صخأب ب«وً فشا ضيٚ ف  »

بيـدذبأ أ بأطدودببمالبأؿلف ببحلظ بطك مبحل٘صنبحلفخ لب نهخردصشبحريشبؿخ بف ب
ب.أكفظبأككخمهبريبل بأ االب أكفظباصخيخبحلَد

ب:اأ غصكمبمؼى بب
حلدضدخ بككدمب  دصهمباب لالوٙباغ٘٘دش ظ شبا بكؼصَا  ٔم ب البمـَمصالبب

ا دد ببأ ظددَاأ ددخبب ٗددوٚبمددٌ ذبل دخ دد :بيددخبٓددصخىسبحلدخ دد ب ددخأ ددوبفرخإلىح ددش ب
ب ب أمخابحلنخّبأ د بلدالبأٓدَىبػخ صدشبح ب هيب أ  غصااكَٔصب خ و بحليالش بب أهغؤص 

 بهددلبهددٌحبيددخ زن مددالبفضدد  بالبطآددؤ وابرزنددخ بم٘ددخف  بالكددالبب الددالبأ ظددلبػخ صددش



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

دزدلبأ بيغ د بهدلبي بب؟منغدد بهدلبهدٌحب عَكهب   بكضدَحطكممدزوأبمنغدص خ؟بأ خبأ
صظودبايزندد بٓدد ددالبفيددلباؿَحمددهباطيهدديبأمددخابحليالددشبأ ددهبٓددَحفبحلمـددَاباًحبطددخدب

باأٍؿددوبأ بطىك ددوحبأ  ب]لددوبأع ددده[بن٘دد بفدد ب ِحهددشبهددٌحبحلدخ دد ؟بٓمٔظ٘ددف 
 بخ بمغ ددبذبهدوبالدهب دخىأب ديال بٌح بحلدبًل بدزليفكص ب بحلييأبح ٍ  بملياىب

بكص ب دز هبمالبح ؟بكص ؟فب  دزلبهٌحبمالبحلملخكمبحلي صويشالبكنخبب؟با  بكص 
 كيف حياسبيا اهلل على الصز الذي لوضعُ فييا؟

بآهددَببحٓددظو فن ب ٌَ  ددخأبفضددص شبحل٘ددصن:با بح بٓدد ظب  صنددخبحل٘ددصغخ ببكددصالأمدد
كمدخبب-ب؟با بكدخ بح به د بحإل ٔدخ يظلديعبردؤذبمنغد أمدَبغَيدذب..باحل٘هوحص ب
افصهبمصوأبل َ٘بافيلبحلَ٘ بكص بيلخٓزهب   بٗد  به ددهبب-٘صنب خأبفضص شبحل

بفصه؟ب
هلبحإل ٔخ بمزَمؾ؟بهلبحإل ٔخ بميياابحإلٍحىس؟باًحبكدخ بح با د بب:أمَبآهَ

يلخٓزن ب  د بأمدَبا ديهبباحلل بكصالبييأحلبالفؤيب ف بىحه  بحلمصلبلفيلبحلَ٘
ب.!!وأزرؤذبك ؟بٗ  بغصَبمدب؟ف َّب

ددخببموح دد ريددابحللم٘ددخهيسبحرندد بٍٗدديب ندديمخبأب أابحلزددَحمؾبحلاصددَبمدزولددشبأىرص 
دمالبيفيلبًل بييهلبحلندخٍ بالبطفيلبًل ب ح ظزهاأ وأبله:ب هدلبهدوبيح ؟ب بمدالبحلم 

حب؟حلوغؤبحالرالبحلٌذبيفيل ب.أابح دبحلٌذبأٍٗي؟بأمَبمهمبؿي 
﴿فددي ا غددٓ ح به دنددخب  دد بأؿمددلبصددوٍسباأكٔددالبصددوٍس ببٌل بأ ددوأ:لددب

ب.«  ٚاٌّٛتٚتؼك اِحِه اٌح ح»..بتمٛيُ﴾ 
 املغفزة بالدو يف اليَودية لواملسيحية لواإلسالو

مددخبهددوبٓددزذب باأطٔددخ أ:بكددييغب دديص ح  ددلصشب بكددييغبًكددَبحلفخ ددلبأب
آددخ سبلَٓددوأبحإلٓددىا؟بال ببفصددهبآددخ سبل دددَآ بحلكددَيم؟بال بهددلبفصددهب دديفه؟بهددل

ب؟خ ب يصفطيظزَا هبلمخًحب



 

 حتنية الفداء  
"كددؾبب:ٍبحلزصددض  دد بؿدديحيكظددذببل لددؾؿصَح ددخبحلمٔدد مصالببأكدديبٔددخفَ ندديمخبي

حلدياب  د بح ردوحد بب ضد ف ب خىحطندخباطدخلصدي خ ب باكٌل باً ذبمافوٍ"بب مزَاٍ
ٓدددفَبامدددؤهوًبمدددالبٓدددفَبحلظكدددويال بباهدددٌحب كمخيدددشب–بميدددَااكمدددخبهدددوبب-بخلدددياف
ب.(09حلوَاؽب 

بلمخًحبحليا؟ب
يابحلد الد بحل صدل ب د ببفد ـظدخُبحلمدىكبيلموٓ :بيخبموٓد بٓدوابح ب خأب

طددضبفكددَسبأ ندد  بمددالبهنددخببزددَاأ ب   دد بأٍ بحلددياب دددخثمظصال  دد بحليظزددشبحلي صددخباحل
بحليا.

 ددذب لؼددذ ٘ددزٖ »ب(ب99ظكددويالب حلفدد بكمددخبنددخبارددَحهصمبصرخلنٔددزشب رباكددٌل  
خز الٕه  :فمحي، ٔزاا ٘ح: فمحي، لشا٘ ُئيح  :فمحي ٌٗ، لشا٘ ُئْ اهلل اِتحٓ اِٛس األ

حن ِحشلدد  صددؼذٖ ٕ٘دداٚ ،س  اٌّشي ددحاٌددٝ ئٚار٘دد   ،قحعددحئٚ  ددذن اٌددزي تحطددٗ 
ح بب:ييند  باالك وحبأ بحٓدمبحلـزدلب حلمَيدخ(با«لٛي ٌها ذ اٌدطحي اٌزي اػٍٝ 

بيَ بحلٌرصلش.
مخب يم هبلبح بكخ بٍمِب-بأابآمخ صلبرلٔذبحلفكَبحإلٓىم ب-بآلخىحلٌرصقب

مددالب ددخىحصباطدخلصدديبفدد بحلمٔددصلصشبافدد بحإلٓددىا بيدددوأبحلددوك بحإللهدد بفدد ببحر 
ب«.َ ال تحصً ِغفش لذْٚ عفه د»حلكظخدبحلمديّ:ب

 بأذب[017]حلالددخفخص:ببزلت ػظدد ُ﴾ٚفددذيٕحٖ لدد﴿يدددوأ:بب الددشبآددمخ صلافدد بب
ب  صم ٖك    بٍ زظه بضبا  يبحلٔكصالب  ب آمخ صلأ بيموصبلمفَاوبحب...بكز

بفيح .بلكالبكاللبله
 عصياٌ آدو لوالطبيعة اخلاطئة

بره بلمخًحبحليا؟ببلمخبريأص ببأٍؿ بػخ صشاب



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

بخب دَ الكند يحلدشبح بأ بيدظممبفصدهبحليددخد بب  د  نيمخبأهغؤبآىابكخ بينزاد ب
رلٔذبمدخبؿدخ بفد بٓدفَبحلظكدويالبأ بآىاب دخٕبطٔديمخثشباػىػدصالبٓدنشبريديبهدٌاب

ب؟مخًحبكيعفحللخىػش ب
بردهبمدالب زدلب:ب اهدو بٓدفَبحلظكدويالمدخبًكدَاببكديعبلددي كظد ب»مدخبحٓظ٘دهيص 

ك مددشباب «االدد بحلظددَحدبطيددوىب   دد بطددَحدب طيددوىبالدد بح ٍوبحلظدد بأ هددٌصبمنهددخ
حبحلظورددشبب ردديبطفصدديب«كظدد »  ً ٗددظَذبأ بأ ددخبالبطنفدد حليدديبحلظنددخُل بال ظهددخ بكصددخسبآىا با

ب  ددهب البيالدقب..ببحلـنددشٗدظَذب ب  نديمخبآطددٓد يش بلكددالبأذب بٗدد  بأذببرخلمدخأ
برددلحلـنددش ببضٔددلص ب[70]مددَيم:ببئْ ِددٕىُ ئال ٚاسد٘ددح﴾ٚ﴿أكزددَبمددالبامكخ صددخط  ب

ب.«ئال اْ يتغّذٔي اهلل لش ّتٗ»دخأ:بف؟بله:بكظ بأ ضبيخبٍٓوأبح بوححلـلصم ب خل
 التوبة لوغفزاٌ اخلطايا

حبحليدخدبينزا بأ بيغز ب  ً حلٔدمخ ببىهدوأبالبأٓدظغص أ دخبب..بنف البطحلظورشباب..ا
ً   ،صددشٔح وٍٕددح وددٕدظ»أابحلـنددشبرؤ مددخل  ب  اٗدديصخبب«ػّددحي لشٔددح ا ٚوثددٛ  ػددذ  ودد

ب(ب.4:ب64
 ،ٚس ً اْ ُ افىحسٖ ،يش طشيمٌٗ تشن اٌؾش»:بب(55بخ صيٗا بدحلفخ لبحٓظ٘هيبر

يدخبٍدبأ دخب باأطٔدخ أ:ب«ش اٌغفدشاْثديى ٗألٔش  ف ش ّٗ، ٚئٌٝ ئٌٕٙح ، ٌٚ ت  ئٌٝ اٌ
حبأيال بٓ  ا ٔخ بب  رؤطزضباح ظَفضب  ً بب!!البيوؿدييدال؟بأ؟ب"يكالدٍُعب"مالبمزيأببا
 ندديمخبيوغددؤبحلمـددَابفدد بكدد بب.. خ ددذبمددالبح أ بالدد بح بينزادد بأ بب ندديمخبأهغددؤ

كدلباحكديببفو د  بح موٍااالبطالزقب بيغز ب  صهب خ و بحليالشبا بأ بحليالشبينز
البف مخبييملب  ٔ به.ص صنبك
 دوأ:بأحلافَح باحلظورشب بأ خبًكَصببؿمص شآيخصبًكَبفضص شبحل٘صنبب رخهظالخٍب

أ بيلفددظبكددلبحلوصددخيخبب  صددهبينزادد ب أٍحىبأ بيظددودبمددال  ب بنفدد البطا بحلظورددشب
ددخبفدد بحليهدديبحلككددخاباح  بي٘ددَبحلوصددخيخبحلب..اح ككددخا ٔددظمخثشباػىػددشب ٘ددَبككم 

بامالبأهغؤبف باحكيبفديبأهغؤبف بحلكل. ببحلدييم



 

 حتنية الفداء  
ٍ ددُ » ددخأبلدده:بامٔددصقبحلأكدديبح ٗددوخٙبؿددخ بالدد ب سب ػّددً ألاِددحرا  ،يددح ِؼ

:ب01 لو ددخبب«؟و ددف تمددشا؟ ِددح ٘ددٛ ِىتددٛ  فددي إٌددحِٛط :فمددحي ٌددٗ؟ لذيدد اٌح ددح  األ
:ب دديبفؤؿددخدبحلَؿددلحلوصددخيخ بب:ب  صدد بأ بطلفددظبؿمصدد فدددخأبلددهبحلمٔددصقب(ب-95

بب.«فتح ح افؼً ٘زا، »ب:حلمٔصقبدخأبلهفٍذ بخكف ظهخبمنٌب يومشبأاف
بالفب ددهب بخ بؼىػددشب ٘ددَبككمددحلٔددظمخثشباحلكفددظبحلي٘ددَباصددخيخبابأكددي خبف ددوبأ 

اٌددش  ِددٓ  » ب«ذ اهللدددٚاػددٛصُ٘ ِ ،اٌىددً صاؽ ٚفغددذ»حلمٔددصق بلكددالببالدد بلظددخؽي
ب(9:ب04 حلمِحمصدَبب«؟ِٓ فدحُ٘ طحٌد  اهلل ؽش  ػٍٝ لٕي اٌطؾش ٌ ٕظش ً٘ااٌغّحب 

بكلب فْبطلملبرمخبفي ض.بلمبيـيب..بال 
 «موتًا متوت»حول قولُ: 

فضدص شبحل٘دصن:بهدلبطلدد با ديبح برمدوصبآىاب نديمخب دخأببٓدؤأ بػخ صشأٍؿ بب
مدالبهندخبفب،«ٌتشا  تٝ تش غ ئٌٝ ا» يمبطلد  بباحلـوحد:ب؟«تّٛت ِٛتحه »رىا:ب

ب.ريأبحلييبحلظنخُل 
كددلببلددصْا بلىػنددصالب﴾ا٘ططددٛا﴿ب ٔددظويابفدد بحل اددشبحليَرصددشحلدديكظوٍب:لنددخبب ددخأب

ب.مَطزظبرخل اشبحليَرصشبهٌحب...حلنخّبطيَابهٌابحلدخ يسب
 عصياٌ آدو لوالطبيعة اخلاطئة

ب«ٚاخطدأت رسيتدٗ ِؼدٗ؟ ،اخطدأ آدَ»يددوأ:بب نيمخلكالبمخبٍأذبفضص شبحل٘صنبب
ٚاخطدأت  ،اخطدأ آدَ»صد بك بفددظبآىاباكدوح بلدمبيكدالباالًٍيدشبآىا؟ببضكخ دبأيدال

ب.(0 ؟«رسيتٗ ِؼٗ
 
 

                                                 

َ بب(0  ب تبآىااهغ ب»( با اله:ب2176حلظ بيٌكَهخبحلدْ باحللييغبف بٓنالبحلظَمٌذبرَ مب ب«ميه»ف ب ٚبحللييغبلف شببىلمبي
 .«جضبًٍيظهفوغ ب



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

 التوبة لوغفزاٌ اخلطايا

يغ  بحلل بأ بهلبمالباأ وأبلفضص شبحل٘صن:ببل مو وعبحلٔخر  بػخ صشأٍؿ بب
حلمـددَابأابحلمظيدديذب  دد ب ددخ و بحليالددشب ندديمخبيي ددالبطورددشبكدصدصددشبأمددخابٓددَحفب

ب؟هيدز بأ بييغصن بٍأيهبف ب و صشبهٌحبحليفو بهلمالبحل٘صنبحليالشب بأٍؿوب
اأ وأ:بحلدخ  بحلٌذبيغ  بَٓحفبحلمـَابينزاد بأ بي يخ دذ بأ دخبب أ خبالبأ زلب

هددوبأاأباحكدديباب هددوبحلددٌذبا دد بحلدخ دديسف بهكىمددالبيغزدد ببالبأ زددلب  دد بح بأ 
ب.خم  ِابره

ىبآىابٍغمبطورظه؟بامخبه بحلك مدخصبحلظد ب خلهدخبح برىابفظدخدب  صده؟ب لمخًحبعَ 
﴿ٓ ِِ ٰٝ آدَ  مف  ٍ ت  ِٗ سف  ف  َّ  ٍ حتق ف ت ح   ػ   ّ ٍِ ِٗ و  بمخبه بهٌابحلك مخص؟ب[27حلزدَس:]ب﴾ِل 

ب.(06:ب2حلظكويالب هٌابحلك مخصبموؿوىسبف بب
ب***



 

 حتنية الفداء  

  

 
 

 
 املغفزة بالدو يف اليَودية لواملسيحية لواإلسالو

صدَبهٌحبحلكدىابغا ب«لذْٚ عفه دَ ال تحصً ِغفش »ح ٓظخًبحلكَيمبيدوأ:بب
أ زصدخ بح بأمدخبايا بخلدفديح بررولْ بحلٌذبحهظَعب دصديسبحلحلدييْبكىابب  هى ص  ب

فهد بمددالبب لددمبيظلديعب نهددخبكدٌل بحلمٔددصقا ددمبييَفدوحبٗددصج خب نهدخ بف زدلبردولْب
ب.حهظَح خصبحلدييْبرولْ

ب«.لذْٚ عفه دَ ال تحصً ِغفش »:برولْبيدوأ
بحلظورشبطافَبكلبحلٌ ودبمالبغصَبٓف بىا.باأ وأ:

أ بح ب دخأبلزند بآدَحثصل:بب(99:ب5 دخموّب ٓدفَبفد ببحلنز ب خموّبٌكَي.ب0
لحػتىحفددددحتىُ، ئٔددددي ئرا لددددذِتُ ٌددددي  اٌتددددز   ٌٚغددددك   ،اػ ددددحدوُ ، وش٘ددددك  لغضددددك  »

ت اٌغالِ  ح ٚرل» يشتضي ُِٕٙ اٌزلح ت، ال اهلل ،«ِحشلحتىُ ٚتمذِحتىُ ال استضي
أهمبمالببمخبهوبهنخكفا ب بلصٔضبحلدضصشبمظي دشبرخلي«ئٌ ٙح ِٓ ِغّٕحتىُ ال اٌتفك  

بمخبهو؟بفحليا ب
 ،ف خطدش فّدي لتغددط حه ،يدح س  افدتت ؽددفتي  »ب:(50حلمِحمصددَب ٓدفَب.بيـصزندخب9

بيَيديبًرصلدشالبح ب، «ألٔه ال ت غش لزل ح ، ٚئال فىٕك الذِٙح، لّحشل ق ال تشتٝ
ٌٌ »؟بحلظ بيَييهخبمخبه بحلٌرصلشف بيَييبًرصلشبأهَ [بحليا ب]رل رلح ت اهلل ٘دي سٚ
خ بهدٌابهد بحلٌرصلدشببخمندح ببي بيَيد«كاٌمٍ  إٌّىغدش ٚإٌّغدح، ِٕىغش   طوح دي 

 بالبيَييبح بًرصلدشبحلديمخ  بالبيَطضدصهخ بيَيديبًرصلدشبحلد دذبحلدٌذبخحلظ بط غ ذبمن
ب.- ِباؿلب-بينكَٔبرصالبييذبح 



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

ٓق رل حد  اٌتغدط ت»:ب(02بحليزَح صصال ٍٓخلشب.بطدوأب2 لدصْبب،«فٍ مذَ لٗ ودً  د 
 بػدمبيددوأبحلدنٚ:ب«ٗلحعدّ  ّش ؽدفحٖ ِؼتشفد اي »ًرصلشبحلظٔزصق برلبليا بًرصلشبح

ً   ،ٚال تٕغٛا فؼً اٌخ ش ٚاٌتٛصيدغ» بخلدٌرخثقبحلظد بف ب«٘دزٖ ي غدش اهلل ألٔدٗ لدزلح ت ِثد
َب ؿ هخبح  بًرصلشبحليا.بلصْاحليملبحلالخلق ببه بئ 

ٌّدحرا »:بقاالبيَيديبحلدٌرخثب يمدلبحلالدخلقخلر(ب01:ب0 اٗديصخ بٓفَبيغخلزنخبا.ب4
، ِدٓ ِحشلدحت وطدحػ ٚؽدحُ ِغدّٕحت اتخّدك  : يمٛي اٌدش  ؟ٌي وثش  رلح حىُ

ب؟بح بمخًحبيَييف..بب«شع  ا  ٚلذَ ػدٛي ٚخشفحْ ٚت ٛط ِح 
وفدٛا ػدٓ  ،ِحَ ػ ٕدي  افؼحٌىُ ِٓ ااػضٌٛا ؽش ، اغتغٍٛا تٕمٛا  »بيـصذبحلٔفَ:

 ،لضددٛا ٌٍ تدد ُا ،ٔصددفٛا اٌّظٍددَٛا ،اطٍطددٛا اٌحددك ،تؼٍّددٛا فؼددً اٌخ ددش، فؼددً اٌؾددش
 بهٌابه بحلٌرخثقبحلظ بيَييهخب- ِباؿل-ح بايهٌحبحلٌذبيَيب«سٍِ  حِٛا ػٓ األ

حلظ بي الَب  صهخبؿنخدبحلدْبفىبييَفهخبأ زصخ بح ببحلياب بأمخبًرصلشب- ِباؿل-ح 
بف بحليهيبحلدييم.

 عصياٌ آدو لوالطبيعة اخلاطئة

ٰٝ ﴿:بح بيددوأب دالبحلك مدخصبحلظد بط دخهدخبآىابكصدغؿندخدبحلددْبئؤأبب د مف  ٍ ت  ف  ٓ ِِ ِٗ  آدَ  َّ  ٍ حتق ف ت ح   ػ   ّ ٍِ ِٗ و  ِل  ب؟بب[27]حلزدَس:بب﴾سف
باحلـوحد:ب طدخدبح ب  صده باب طخدبح ب  ص  بفظدخدبآىاب ب-يخبآىابب-با بطزض 

بهٌابه بحلك مخص.
ىبآىابمالبحلـنش؟بًح:بلمخٔؤأبحلدْي بعَ 
لصيصٖبف بح ٍو؟بمخببهد هأابب؟آىابلصيصٖبف بحلـنشبح ب  ههلبأؿصذ:باب

بؼنخ ؟امخبهوبحالٓظب؟هوبح صل
ًٌ ﴿حلدَآ بيـصذ:ب حِػد ِٔ ي    د ه  ِفدي ِئ ٍِ ف  ِ  خ  َُّ ﴿ب[21حلزددَس:]ب﴾األ سَّ دأ و  َّٔؾ  ٛ  ا  د  ٘ 

 َّٓ ددد ددددح ِِ  ٙ َُّ ِف  و  ش   ّ ددددت ؼَّ اعَّ  ٚ   ِ فدددنلالبمو و ددددو بلنيددددصٖب  دددد بب [60بهددددوى:]ب﴾األَّ سَّ



 

 حتنية الفداء  
خباالبلنيدددصٖبفددد بحلـندددش بب ح ٍو فب ندددخب يدددوىبالددد بؿندددخصبلكدددالبا بفي ندددخبصدددخلل 
بحلو ي.

 الذبائح يف اإلسالو 
ب؟بح  لصشبؿنخدبحلدْ:بمخبٓزذب ي بكييغبٔؤأي

فدىب لدظؾبب هٌابمٔؤلٌشبطغوأ بحللييغب يص برٔدزذب دي بٍاحطدهاأؿصزه:ب
خبأ هبلصْبفد بحللدييغبحلدٌذبًكَط دب ره هبمدخبلدهب ى دشبفد باالبي لظؾبرهب  صنخ ب  م 

ب ضصظنخ.
مددالبحلمددوصبركفددخٍسبحلكددزٖ بمددخببطدده ـخبصددشاكصفب لح ٓددظخًب الددشبآددمخ صًكددَب

خلموصبحلدٌذبمخب ى ظهبرلظكفصَذبحلٌذبطليػو خب نه؟بحبحلمٔصقبرموصبشبهٌح ى 
مدالببآدمخ صلبنلالبهنخب ظليعب الب ضصشبالب ى شبلهدخبرمو دوع؟بفييه نخبحلـنش

ب َيذبأابمالبريصي.
 التوبة لوغفزاٌ اخلطايا

ددخ و بأ ب الديٍب دوح صالبػدمبحلشبؿندخدبحلددْ:بهدلبمدالبحلمنغد بفد بىالديدوأبب
حلٔدئحأبلدصْبلد  بحلٔدئحأبب..ب دالبحلمـدَمصال؟بو  ا بهٌابحلدوح صالبفنيفبرييبًل 

 بح بب«ئْ س دغ اٌؾدشيش ػدٓ ِؼحصد ٗ»دزلبطورظدهبطلمالبا  بف ب وح صنهبأ بحلظخثذب
ب. ز ظكمبميدوأ:با بٍؿيظبحلٌذبا  بحلدخ و 

دي ِدٓ اٌّدٛتاٌص»:ب(02عورصخب صخكذبحلدخ و بهوبحلٌذبيدوأبف ب  ،ذل  تٕ 
ب.«ٚ٘ي تطٙش ِٓ وً خط ُ 

ب!.حلظورشأ خبأٍفابب يدوأ:بالبلكالبح ٓظخً
بحلمدديّ بلدصْبفد بمالبأ ضبكظ بطَفابحلظورش؟بحلظورشبموؿوىسبفد بحلكظدخدب

ٓددميظ بٓددظشبأابأاأ ددخبب طظلدديعب ددالبحلظورددش..بك هددخباالب ٘ددَسبب ددٚباالبهمٔددش
بخ.ٓزيشبمنه



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

ب دِباؿدل-ٍفداب دخ و بح ل بلدهبحلٌذبيمالبف خ و بح  ببه بؿِ بمالحلظورشب
ب؟«ٚ٘ي تطٙش ِٓ وً خط ُ  ،اٌصذل  تٕدي ِٓ اٌّٛت»يدوأ:ببحلٌذ

بحلالددي شبرددؤ بحلدخثددلح ظَح دد ب  دد بحلدددخ و با  دد بمددالبا دد بحلدددخ و بلددصكالب
ب«.تطٙش ِٓ وً خط ُ »

 عصياٌ آدو لوالطبيعة اخلاطئة

ب؟أ نخب الخسب- ِباؿل-أالبيي مبح يظٔخ أبح ٓظخً:بب
فو د بحلظوردشبب ا د بلندخبمدخبيكفدَبً ورندخبردٌل   بالي مهبيي محد:برلباحلـو

خليمدددلبحلالدددخلقبحلدددٌذبأٓدددميظ بحلكفدددخٍسبرحلظددد بطلددديعب نهدددخبح  زصدددخ  باا ددد ب
ب الوصه.
ب.!!حلكظخدبيدوأ:بحلظورشبطنف بفب  بيدوأبؿنخدبحلدْ:بحلظورشبالبطنف رصنمخب

 كيف حياسبيا اهلل على الصز الذي لوضعُ فييا؟

ب:بكص بيلخٓزنخبح ب   بمصوأبحلَ٘بحلظ با يهخبفصنخ؟ْيظٔخ أبحلدب
ٓص لخٓدذبحلكدخفَب  صده بمدالبحلدٌذببحلكفَ بأ ضبطئمالبرؤ بح احلـوحد:بمؼخأب

حلددديٍسب  دد بنخب؟بهددلبحغظالددز- ددِباؿددل-ح بألددصْبا دد بفصنددخبحلددديٍسب  دد بحلكفددَ؟
-هوبحلدٌذبأ ديٍ خب  د بحلكفدَ بفكصد بيلخٓدزنخبح بأ هب؟- ِباؿل-لكفَبمالبح ح

بهوبحلٌذبأ غخ خبحلديٍسب   بحلكفَ؟ااًحبكفَ خبب-اف بميظديك
ح بأ غخ دخبفغدَس بٓدويش بأ غخ دخبب-اؿدلبِ د-لصْبح مَبهكٌح بح   ٍ ه دندخبأكدَح

ب ويش بأ غخ خبككمش بأ غخ خبأ زصخ  ب ػدمبريديبًلد بب ٍٓى بمز٘دَيالبامندٌٍيالااٍحىس 
َّٓ ﴿بائييبمالب ملبرهخينـوبأ غخ خبَٗحث ب حٌِ  ِ  ً  ص  ِّ ٓ ححه ػ   ِِ  ٰٝ ث  َّٔ َّٚ ا  و شق ا  ٛ   ر  د  ٘  ٚ

دد ه  ددح ه ط ِ  ط        ٗ ٕفدد    ِ ٕ حَّ  ٍ ٌٓ ف  ِِ ددإَّ احهظَ ددخبب حليمددلبحلالددخلقبفددبًحبطَكنددخب ب[97حلنلددل:]ب﴾ِ 
ب.نلالب ٔظل بغضذبح فحلموردخص بب..بحلومَب..بكصخسبحلفـوٍ



 

 حتنية الفداء  
خب ددالبح  بحلظدد بٓددملضبلنددخبرددٌل ؟بطددهأابربٍحىب؟لكددالبهددلب فيددلبحلٔددصجخصبغالددز 

لددمبيددديٍ خبح ب  دد باًحبالب ددديٍبأ ب فيددلبٗددصج خبفددنلالبرددبٍحىسبح  بب:ب في هددخصدديرخلظؤك
بفي ه.

 اخلالص يف الكزآٌ الكزيه 

حبف بتيوغب  َ اأ خبأطمن بأالبيدَأبب آليخصباح كخىيغ َح طهبلبؿنخدبحلدْبكؼص
 لدالبكمٔد مصالباالبييدَابحريدشبحلظد بيظلديعب نهدخ ببالصدهم بظحلدٌذبئدب  ب آيش

ب بحلدَآ بكمخبأ ِلهبح . لذبأ بي نغ
ئال اْ »ميهدخبكدييغبباصدلاب﴾،ٚئْ ِدٕىُ ئال ٚاسد٘دح﴿يدوأبؿندخدبحلددْ:ب

أ ددخبالب؟بزيااصدد همبردد بمددخب ى ددشبحريددشبرخللددييغ؟بكصدد ب«يتغّددذٔي اهلل لش ّتددٗ
ب.ىٍذأ

ِضد *ح ﴿خريشبطدوأ:بف مَّ ِف دح  ّه تَّ ل ِه     ٰٝ س   ٍ ْ  ػ  ح ح  و   ٘ اِسد   ٚ َُّ ِئالف  ٕى 
ِ ِ ِئْ  ُف  ٚ  دي    د ٕ د ِ  ٔ

ح ِ ِث *ح  ٙ ٓ  ِف   ِّ ٌِ س  اٌظفح ٔ ز  ٚف ٛا  ٓ  اتفم  َ بأذب لالبٓب[70 79بمَيم:]ب﴾اٌفِزي بىب   بحلنخٍ ن
ٌ  ﴿أذب مددَب  صهددخ بكمددخب ددخأبح :ب ددٚ ٚ  ّف دد د  س  ح  دد حب  ِ  مددَب  دد بحلنددخٍ بيبفددخلـمص ب،﴾ٓ  ي  ذَّ ِ 

حبرددخ  باأمددخبحلمئمنددو ببالدد  بصَا بفصالددافؤمددخبحلكفددَ  ً ددي ﴿ يددَبؿهددنمب صددخ ٕ د ِ ُف ٔ    دد
ح ِ ِث *ح  ٙ ٓ  ِف   ِّ ٌِ س  اٌظفح ٔ ز  ٚف ٛا  ٓ  اتفم  ب. بهٌابحريش﴾اٌفِزي

ٌدٓ »:ب-ص  بح ب  صهبآد م- وأبحلنز فهوبخريش برذبٍرغهبٌحللييغبحلباأمخ
أ دلبفه بل ـنش ببػمنخ بأ مخلنخبالبطدو بأ بطكو بأ بأذب ،«يذخً اٌدٕ  ا ٌذ لؼٍّٗ

فدد بػمددالبؿنددشب َ ددهخبلبلددصْبلدديينخب دديٍسب  دد بىمهمددخب م نددخبمددالب مددفمددالبًلدد  ب
لحٌٛا: ٚال أك يح سعٛي اهلل؟ لحي: ٚال أدح، ئال اْ يتغّدذٔي »ب حلٔموحصباح ٍو

هنددخبب االب دديهلبرؼمنهددخ بفخلزددخب رٔددزذبح  مددخأبحلـنددشبفددنلالب دديهلب «اهلل لش ّتدٗ
ب.حلؼمنصش برخه ب

 



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

 عصياٌ آدو لوالطبيعة اخلاطئة

ك ُددٔغددي آدَ فٕغدد ك رسيتدٗ، ٚاخطددأ آدَ فخط»صددوأ:بفبحرهددَ بحللددييغأمدخبب
بكددٌل بنلالفددآىابينٔدد بأ بمينددخابأ نددخبمو و ددو ب  دد بعزصيددشبآىا بفكمددخبفب«رسيتددٗ
بب دخففصديهلبحلـندشبآىاباكمدخبيظدودببت  وغدبكٌل بنلالفبتهبيوغأ اكمخبب  نٔ 

خب ٘ظَكبف ب وح صالبحلزَ٘يش..بب ظودبفنيهلبحلـنش ب.  نخبؿمصي 
 الفداء لوإبطال الصزيعة

 دداباهد بهٌابحلدضصشبطَطزضب   بمو وعبحلفيح  بانظدلبال بأهمب ضصش ب ب
مخثددشباهمٔددشب ٘ددَبٓددضببلصهددخبؿنددخدبحلدددْبهدد اخل٘ددَحث بحلظدد بأٗددخٍبفحلنددخموّ ب

ددغزضباأ لاصددضبرٔددزذب دصدديسبحلظكفصددَبحلفدديحث بحلظدد بيظلدديعب نهددخب  ٗ ٗددَييش بك هددخب
بحلدْ.
 صدد  ئلطددحي اٌٛفأددٗ يصدد ش »:ب(08:ب7بفدد ب ٍٓددخلشبحليزددَح صصالبرددولْ.بيدددوأب0
فهدوبب،«ِدٓ ا دً تدؼفٙح ٚػدذَ ٔفؼٙدح»حلظوٍحس(برمخبفصهدخبمدالبٗدَحث ببأذ ب«اٌغحلم 

ُهح»ظهمبطوٍحسبح برؤ هخب ديصفشبا ييمدشبحلنفد  بي بأذبال ب«ئر إٌدحِٛط ٌدُ ي ىّدً ؽد 
بفخثيسبمالبحلنخموّ.

أذبب«ٚاِدح ِدح ػتدك ٚؽدح »:ب(8البصص يزدَحف ب ٍٓدخلشبحل ٚبآهَب.بايدوأبف ب9
ب.؟! البكىابح بهٌحبيدخأأب،«فٙٛ لشيٌ  ِٓ االتّحالي»مبحليهيبحلديي

د   ٌدٛفأٗ »:ب(8ب.بايدوأبف ب ٍٓخلشبحليزَح صصال2 ودحْ األٚي لدال ػ د  ٌّدح طٍ 
ْق  ِٛتدددغٌ  فصدددهب صدددذ بلدددٌل بؿدددخ بح ببحليهددديبحلددددييمأذب بح اأاميندددخابأ ب ب«ٌثدددح
بح اأ.ألا باب رخلؼخ  
هكدٌحبا ب« ُد ه ئال لحٌٕدحِٛطئٔدي ٌدُ اػدش  خط»:بش(ٍامصد فد برولْبيدوأب.ب4

فدددأي ٌدددُ »أابٓدددزذبحلوغصجدددش بب ٗدددَييشبح بهددد بحلوغصجدددشأذبي الددزقب دددخموّبح  ب
ِٗ  :إٌددحِٛط مددًاػددش  اٌؾددٙٛ  ٌددٛ ٌددُ ي ال »ب:لددوبلددمبيدددلبحلنددخموّب:أذ ب«ال تؾددت



 

 حتنية الفداء  
حل٘ددهوسبألصٔددضبمددخب ى ددشبحلنددخموّبرخل٘ددهوس؟بب..بحل٘ددهوسبنددخمددخبا يددضبر بل«تؾددتٗ

ب؟ىحه نخمَكزشبف ب
اٌّغ ت افتذأح ِٓ (:ب»02:ب2غىعصشبف ب بهٌابحليدصيسبمئل بأبرولْيدوب.5

احلمٔددصقبحلددٌذبلددمبب  بحلنددخموّبكددخ بلينددش«ئر صددحس ٌؼٕدد  أل ٍٕددح ،ٌؼٕدد  إٌددحِٛط
ب.المبيييبمالبىحعبلهخٍبهغصش ب ؿ نخ بح ظه بحلنخموّ بصييَابهغصجشب

زدلبأ ب ..بلكند ببطفكدَاحبفصهدخأٍؿوبأ بك مشبغَيزشبا ـصزش برولْبيدوأب.با6
ب.«ِح  ُك ألٔمض إٌحِٛط»مخب خلهبحلمٔصق:بربكمؤًكَ بٓأًكَهخب

يددوأبفد ببلددييْبردولْ برصنمدخبحب«ِح  ُك ألٔمض إٌدحِٛط»حلمٔصقبيدوأ:ب
رغددددلب بحلمٔددددصقبأأب بأذب«ٛصددددحيحٔددددحِٛط اٌ ذِٖددددططاله لدغدددد»ب(:02:ب9 أفٔددددْب
ب؟يخٍوبفكَبحلمٔصقيبفكَبرولَْا بأ بأالبط٘يبرـٔيابحلمال ود ببحلنخموّ
مالبكزخٍب  مدخ بهدٌحبحلِمدخ بفد بٗدَفبا ـصدلبب باهوح  زخبمظ بحلمٔكصاليدوأب

ب اربلادددخ بحلندددخموّبأ لاصدددضبحلوغصدددشب فموطدددهبألاددد بحلندددخموّ»:ب(ب876بٙ مظددد ب
؛بلٌل بالبيغز بحلمٔصلصو بحلصدواببنخموّح ظه بحل ب«اربلاخ بحلوغصشبأ لا بحلموص

بمالبأككخابحلظو ف بب  برولْبيدوأبحلدْ بخكيػنخب نهب حلظحسبحلٔظمخثشبٍأذباحكيك
 اٌصه اٌزي ػٍ ٕح في اٌفشا ض، فال يحىُ ػٍ ىُ ا ذ حِح»:ب(04:ب9 كولوٓ ب

ًق اٚ ؽش ق ِٓ  ٙ  ػ ذق اٚ ٘اليق  ب.«اٚ عطك في او
ددخ:ب ددخبغَيز  ا بحإل ـصددلبالب»رددلبا بمددخٍطالبلددوػَبمئٓددْبحلزَاطٔددظخ ظصشبيدددوأبكىم 

البأذب بب«يدَفابأ مخلندخبيكدْبًلد با دهربيغ ذبمندخبح  مدخأب ؿدلبطزَيَ دخ بردل
خ ب ح»يَييبمنخب مى بصخلل   ب«ا هبلك بط هَبفصنخب وسبحلظزَيَبي ِابأ بطي مبآػخمنخبؿي 

طالدصَب..بأ بكؼصدَسحلدٌ ودبرديبأ بطالدصَبكظ بط هَب وسبحلظزَيَبف بحلمٔصق بالب:أذ
لكدد بط هددَبفصنددخب ددوسبحلظزَيددَبي ددِابأ بطي ددمبآػخمنددخب»موردددخص ب ظددل بٓددَى بطدديمصَ ب

ح ب!!بكؼصَسريبأ بطكو بً ورنخب بال« بيكؼَب يىهخاأب ؿي 



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

ببمخٍطالا بمالب نيا برلبمالبحلنالوٙبحلكظخرصدش بامنهدخحلكىابرهٌحببلوػَبلمبيؤص 
فدد بب بامددالبحلددنٚبحرهددَ« ّٕددح يطدد  ٓ لددش اهللئْ وددحْ ئ »:ب(5:ب2ب ٍامصددشمددخبؿددخ بفدد ب

ٌٚىددٓ   دد  ، ِددح إٌددحِٛط فددذخً ٌىدي تىثددش اٌخط دد اٚ»( بافصدده:ب91ب:ب5 ٍامصدشب
بمددالبحلدٌد ودباحلوغخيددخبكظدد ب بف«ثددش اٌخط دد  اصدادت إٌؼّدد   ددذاه ىت صنزادد بأ ب كؼدَد

فيدلبالد ببطي وبحإل ٔخ اهٌابحليدصيسبطيمَبحليملبحلالخلق ب!!بط هَبفصنخب وسبحلظزَيَ
ب.مخٍطالبلوػَبهٌحبمخب خلهب بحلموردخص
فدد بكظخرددهب"ح مددخكالبحلىهوطصددش":ببى كؼددو م بصددىك بحل٘ددهصَبحإلب خلددهرمددخبأهددظمب

خبالبطهظمبرٌل  ب  ص بفدظبأالبطنٔد بأ بح بهدوببنضبٓخٍ  خا بك» أابُح ص خبأابفخٓد 
ب.«تبرِمالبمييياغفَبل بهغخيخكب زلبأ بطوغب يبٓز ٗصٌنبكؼصَبحلغصزش باأ هب 

ب***



 

 حتنية الفداء  

 

 املغفزة بغري الدو يف الكتاب املكدس

زيا باا بكخ ددضبمهمددشبمددالبعددخلزن بفضددص شبحل٘ددصنبرددؤ بالبأه ددظبح كخىيددغبرددب
 دددالبفكدددَسبأ بحلٔدددمخ بأابحلـندددشبالبط ٘دددظَ بب دددظك مب لدددالبحلفكدددَسب..أؿدددلبايضدددخفب

يحه ظده بكدصالبًكدَبأ بح  مدخأب رخ  مخأ باهٌحبمخب خلهبفضص شبحل٘صنبف بؿِ بمالبم 
 تٝ أك يح سعدٛي اهلل؟ لدحي:  تدٝ أدح ئْ ٌدُ يتغّدذٔي اهلل »بالبط يهلبحلـنش بفدصل:

 بأ بح  مخأبالبط ديهلبحإل ٔدخ بحلـندش باحلظوردشبالبطديهلبحلـندش ب بفهنخب َ«لش ّتٗ
بفيهولهخبيظو  بفدظب   بحلَكمش.

 ،ٔدك يدح س اِدح ا»ىحاى:ب دخأبلدهباب،«س ّٕي وث دشاه ا»احلكظخدبحلمديّبيدوأ:ب
ب.(05ب:ب86 حلمِحمصَبب« ٚوث ش اٌش ّ ،طٛيً اٌشٌٚ ،ٌٗ س  ُ ٚسؤٚ اف

أ دخبالبحٓدظل بحلَكمدش بالكدالبب..٘دوٚبمدخبالبئدظلدهحلحلَكمشبه :با غدخ ب
ب.رغزصيظهبٍكصم  هبب ح بٍكمن 

ال ئٚب[ ىا]بٔده ال تغدش  لزل حد أل »:ب(50بحلمِمدوٍ مدالببلندخبفضدص شبحل٘دصنبَأ 
بػمدشب الد بأألفدضب  دَبفضدص شبحل٘دصنبب  بالكند«لّحشل  ال تشتٝ، لذِٙحافىٕك 

ب:هخؿيحٍؿوبأ بيَاأكفَهخبحلٌرخثق بط بهغصجظصالبف بحليهيبحلدييمبالب
٘دز بُاؿدشبأاٍيدخب٘في دهبىحاىبمد برباهدٌحب،«يضٔي فدي اٌّذيٕد  ي متدً زياٌ».ب0

بحللؼ .



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

را ئٚ» ب دوأبحلكظدخد:بكفَهخبحلدٌرخثقبحللصوح صدشطالبحلظ بهَ بح وغصجشبحلا.ب9
 حلودَاؽبب«خزٖ ٌٍّدٛتأفّٓ ػٕذ ِزلحي ت ،ٔغحْ ػٍٝ صح طٗ ٌ متٍٗ لغذسئلغٝ 
ب.ر باكمخبفي ضبي فيل ب(04:ب90

بخبأذبًرخثق.مالبي كفَهوغصجظخ بفهخطخ بحل
تحصددً  اللددذْٚ عددفه دَ » ددٚب:بأ ب  دد بنبفضددص شبحل٘ددصينزهنددخبب هددَآأمددَب
لمدخببطؤكصديبهالكندب..كدىابحلمٔدصقمدالبالدصْب بكدىابردولْبحلَٓدوأببمدال ب«ِغفش 

اهلل اٌؼحٌُ  تٝ لزي  ا  ٘ىزا »:بب(06بيوكنخ بف بحريشبحل٘هصَسف ب خلهبحلمٔصقب
لددً تىددْٛ ٌددٗ  ،وددً ِددٓ يددإِٓ لددٗ ٍٙددهوددي ال ي»؟بيددلبهددٌح مددخًحبف بف«الٕددٗ اٌٛ  ددذ
ب.«اٌح ح  األلذي 

 الفداء لوإبطال الصزيعة

 بارغدددخأبحلدددٌرخثقبحللصوح صدددشبا ب دددالبارغدددخأبحلندددخموّبفضدددص شبحل٘دددصنبطلددديعب
خللصوح دخصبحلظد بكخ دضبف  هدخبالبطنفد ؛برغ دضب بفدديبأ بالصيزدَح صرَٓخلشبحلحٓظ٘هيبا

 بلددٌحبؿددخ  نددهبحلمَمددوُبا بفلٔددذبقطددديابفدد بهصمددشبحالؿظمددخعبهدد بٍمددِبل مٔددص
ب.ح ظه ب بفديٌرق ظو  ب البحل

بهخ.الصكخؿشبف بلٔنخبالٌل بأرغ ضبحلٌرصلشبف بحليهيبحلـييي ب
يّدحْ لذِدٗ اٌدزي لذِدٗ اهلل وفدحس  لحْ »:بب(95:ب2بٍامصش يي منخبف ببحلمو ٚ

سْٚ  ،فطددحألٌٚٝ وث ددشاه »يدددوأ:بب(01-9:ب5شبٍامصدد افدد بب،«ظٙددحس لددشْٖ ٚٔحددٓ ِتطددش 
 دخبصدخٍصبخصد بح  ب  بهغخيابلالبأٓدظغص  ب«آلْ لذِٗ ٔخٍـ لٗ ِٓ اٌغض ا

ب؟ال بح يأ بمالبيديٍببه فخص شبرصننخبارصن
 
 
 



 

 حتنية الفداء  

 عصياٌ آدو لوالطبيعة اخلاطئة

ظد بهد بَكمدش؛بحلل كظ بٍٓوأبحإلٓىابملظخؽببب:كمخبطفضلبفضص شبحل٘صناب
 ددد ب ددديابا دددوعبحلدالدددخٙب ب:هدددَآأابرمينددد بب لمدددالبالبئدددظل با غدددخ بحل٘ددد  

بحلمٌ ذ.
فددشاْ »أذبفدد بحلمٔددصقبب،«ٌٕددح ف ددٗ اٌددزي»ب:حلكظددخديدددوأبب(7:ب0بفٔددْأ فدد ب غ 
صدَ خباب طنخخمنفال صالب دالبح ب ظصـدشبهغخيخ دخبا ديفبئوعب زلبخكنأذب بب«اٌخطحيح

ب َيزصالبريابحلمٔصق.
ِٗ ﴿ ندديمخبأهغددؤبآىابا دد َّ  ٍ ت ددح   ػ  ددحتق ف   ّ ٍِ ِٗ و  دد ل ِ َّٓ س  دد ِِ   َ ددٝ آد  مف  ٍ ت  ب [27بحلزدددَس:]ب﴾ف 

ب.(0 هٌابحلك مخصبرخلديٍبحلكخف لمبيو قبفضص شبحل٘صنبا
تدغ ػدذاٚ  ل ٕده اٚ»سب البحلمٔدصق:ب  زوب(05:ب2بحلظكويال ٓفَبف ب دَأببخلكن

ب.«عها٘ٛ يغحك س، ٚل ٓ ٔغٍه ٚٔغٍٙح ،ٚل ٓ اٌّشا 
ِٓ ػٕذ  التٕ ك س اله »لمخبكز ضبكوح بأاأبمَس بأ ـزضبحرنهخب خيصال با خلض:ب

هوباحلمدالوىب ب ٔلبحلَؿلبالصْب شبطنظ َب ٔلبحلمَأسكلبحلزَ٘يبا ض با«اٌش 
البأٓدظغص بأ خب..ببفصال الال بدٔمبحلظخٍينب بفؿخ بفدظٗوٚباحكيبب..فدظاحكيب

بئدظغص بأ ؛بلكدالبهدوب دالبأٓدظغص فمهمخبكخالضبمالبأ مخأبب    بأص بح ببأ 
  ياللبال .

 الفداء لوإبطال الصزيعة

  بحلمٔددصقبب الددصْبلهددخب فدد ب  بحلوصددصشب دديصفشفدد بٍٓددخلشبحليزددَح صصالبأؿددخ ب
سعدً اٌّح  حب ًِب اٌضِدحْ  »به  ب..بح ظه ب..بحلصهوىمؼلبيصٖبل بىب لظخؽفؿخ  ب

ب« ٌىي يفتذي اٌزيٓ ُ٘ تحك إٌدحِٛط ،تحك إٌحِٛط ِٓ اِشا  اهلل الٕٗ ٌِٛٛداه 
ب(.4:ب4شبغىعص 

                                                 
ب﴾غددٕح ٚئْ ٌددُ تغفددش ٌٕددح ٚتش ّٕددح ٌٕىددٛٔٓ ِددٓ اٌخحعددشيٓأف ﴿سلٕددح ظٍّٕددحفدد بصددلصقبحلزوددخٍذب ددالبأردد بحليخلصددش:بأ هددخب ولددهبطيددخل :ب (1)
 (.92ح  َحا:ب 



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

 بياضدزو  بح كزدشبحلمٔد مصالب بدَأبآيدخصب َآ صدشبطبالبيالقبأ :بيدوأبحل٘صن
ب ك مددشب ح (فٔددَبي بالبأبه  صددكدديهمبهغددؤ ب...بافدد بحلمدخرددلبفصفددَوبأكددصالبيدددَأب

ب.لهبحلمٔصق بامخب خلهبحلَٓوأبرولْرصالبمخب خبخ ب  بهنخكبفَ 
لدددً »ب: مدددهبهكدددٌحا دددخأبب «ألٔمددض إٌدددحِٛط ِدددح  ُدددك» دددخأبحلمٔدددصق:بفددديب

ؿددخ بحلمٔددصقبلكدد بيددظممبأذبب،«فددي ٌىددي يددتُ»ب:حلددنٚبح صدد  بيدددوأاب«..ّددًألو
بككخابحلنخموّ.أ

بهددٌحبميندد بمددخ بف«يحٛصددحٔددحِٛط اٌلدغددذٖ ِددططاله »ب:فصدددوأبرددولْأمددخب ددوأب
بحلكىا؟
ذبي زغددلبحلندخموّ بأ دخب ندديذبٌح مدَبحلدبهدٌح..بب(26 كِ صددخأببٓدفَبلدوبفظلندخب
بمصشآٍيس بكمخبف ب هَبحلوصخيخ بلكالبحلغزصيشبفخآال بب..بالبط٘ظه بب البطِ  بب:اصخيخ

سيدذٖ الً اٌؾش اٌزي ٌغدك  ،سيذٖاً اٌصحٌت اٌزي فؼأي ٌغك أل»ب:(94 ب09:ب7
ب«.ِٓ يٕمزٔي ِٓ  غذ ٘زا اٌّٛت، ٔغحْ اٌؾمئح اْاٚيحي ..  فؼًايحٖ اف

 خأبفضدص شبحل٘دصنبباكمخٍػنهخب البآىا بابظ عزصيشبحلوغصجشبحلب..بحلنخموّبهٌح
بب  صددلب زددل خبلمددخب  ددض  أخطددأت فاخطددأ آدَ ٚك رسيتددٗ؛  ٕغددفآدَ  ئغدد»؛بطالددلصل 
حلو ددض بلكددالبطوٍػنددخبحلغزصيددشببهددٌحبموؿددوىسبفدد بلددمبطكددال بًٍيظددهبأغددمب بٍ«رسيتددٗ

ب.الصْبهغصجشبآىابٔخ غش حل
ب..بلمددكددلبا ٔددخ بي يخ ددذبرمددخب ف لددالبلددمب ددَعبهغصجددشبآىا بب..بهنددخكبفددَىب

عزصيدشب..بفددظباٍػدضبوغصجدشبآىابطيخ ذب..بأ خبلصْبلد بٗدؤ بربحلنفْبحلظ بط وغت
ب.ٔخ غشآىابحل
ا، »ب:الدد ب هدديبحلنيمددشب(26كِ صددخأب بفدد بحلكظددخدب٘ددصَي ددح  ذيددذه ٚاػطدد ىُ لٍطه

 ذيذ  في داخٍىُ، ٚأضع اٌمٍد  اٌحددش ِدٓ ٌحّىدُ، ٚاػطد ىُ  ٚا ؼً سٚ حه 
 ، ؼدددً سٚ دددي فدددي داخٍىدددُ، ٚا ؼٍىدددُ تغدددٍىْٛ فدددي فشا ضددديالٍددد  ٌحدددُ، ٚ



 

 حتنية الفداء  
..بكددصالبب دزددلبٍافبح بكددصالبيلدديعبهددٌحاب «ٚتؼٍّددْٛ لٙددح ،ٚتحفظددْٛ ا ىددحِي

بئكالبفصنخبحلَافبحلديّ.ب
 اسبيا اهلل على الصز الذي لوضعُ فييا؟كيف حي

حل٘دَ..ببدديٍسب  د بفيدلبحلوصدَبا دياباٍحىسحلح بأ غخ دخبأ بفضص شبحل٘دصنبًكَب
ب أ ددضب ندديكباٍحىسب:هلددب دددوأػددمبفدد بحل٘ددَ؛ببٍؿددلبيلصددخب..بمدديمالبمودديٍحصبلٍؿدد

ٗدوٚببهدٌح دىؽ بال بلظخؽبٗوٚبم  هبب هٌحبالبيالقب! فٔ برمهخٍط ب ؾ  ب
ي يغد بح ببؿيييس بفكصد ب صدشهال بلظخؽبيب هغؤأصزقببمَيابرخلوغصش بطكوينه

حفيددلبمددخبطددديٍب بط٘ددخ مددخبكه:بحفيددلبلددبايدددوأب حإل ٔددخ بعزصيددشبفخٓدديسباييغصددهباٍحىس
 ىمددخصب  صددهبأٓددج شباب-برخلنٔددزشبلدد بكَؿددلبمٔددصل ب-بكددىاحلاهددٌحبب..ب؟  صدده

ب.حٓظفهخابكؼصَس
ِدٓ  »:بب(0:ب6ب ٗديصخا يدوأبحلدوك بفد :ب باكمخبؤ ضبمولوىبرخلوغصجشفكص ؟ب

ٚتدشل  طشيد  ٌدُ ، لدً  دشٌ ٚا طدح   ،ٌد ظ ف دٗ صدح  ،طاٌدٝ اٌدشئعفً اٌمدذَ ا
حًهدذبه:بلدب ددوأ بفهدلبزصيشبفخٓديسبأذبعب«ٌُٚ تٍ ٓ لحٌضيك ،ٌُٚ تؼص  ،تؼصش

  دذبؿييددي بالد بلظدخؽبي بلظدخؽبالدد ب دىؽيبحإل ٔدخ هدٌحب؟!باحؿظهديباح بييصند 
ب.كِ صخأٓفَببف ب خلهبح حلو يبحلٌذببهوهٌحبٍاف بال بلظخؽبي

 اخلالص بدو املسيح

(ب51ؿخ بف ب حلمِموٍبباأإكيبأ بفيلبحلالىفبغصَبمدزوأب  هب أٍؿ بػخ صش
بحل٘صن: بفضص ش ال ػٍٝ رلح حه اٚلخه، فاْ ِحشلحته ٘ي »بحلٌذبحٓظ٘هيبره

ب«دا ّحه لذاِي بحل٘صن: بفضص ش بحلٌذبأكيا باهٌح ٍ ّٛا ِح ٘ٛ، ئٔي »  فحر٘طٛا، ٚتؼ
بحلمو وع؟ببمخف ب«ل ح اسيذ س ّ ، ال ر

دددخبي دددديمو بًردددخثقباطدددديمب هدددئال بكدددخ وحبيفي دددو بحل٘دددَ  بفكدددَابح بخصاأيض 
لده:ببفددخأب يدورنبهدٌحبحل٘دوٚبحلمَحثد أ بب(51مِمدوٍحل ح بفد بأٍحىباب ًرخثلهم



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

ٔدك لدذ اٚ، ٚتحًّ ػٙذي ػٍٝ فّه ،ِحٌه تحذب لفشا ضي: ٌٍٚؾشيش لحي اهلل»
ِٚددغ اٌضٔددح   ،ٚافمتددٗ را سايددك عددحسلحه ، ئهوالِددي خٍفدد ٚاٌم ددك   ،اٌتأديدد  لغضددك  ا

ػمبف بحلَ٘بأكيهمبييصٖبأ بينف ببفى ب«ٌٚغحٔه؟ ٚاطٍمك فّه لحٌؾش، ٔص طه
ب.«ال رل ح  ،ٔي اسيذ س ّ .. ئار٘طٛا ٚتؼٍّٛا»لٌل ب خأ:بب ديابًرخثقي

خأب نددهبحلمددىك:ب ددبحلددٌذب با ددهفدددظاحكدديبالدد ب]فدد بحلوددىٙ[ب لددالب لظددخؽب
ِه ﴿ ٌ ِه غ ال     ٘ ِو *حح أِل  طفٔصَبأثمدشبهٌحبرىب صذ بب:يين ب﴾صو حه ﴿ ب[09بمَيم:]ب﴾ص 

ً كَب نهٌحلوكصيبحلارىب صذ بب:يين ب﴾صو هح﴿ خلوح:بحلٌيالبالبحلمٔ مص ًل بهوببذب
ب.حلمٔصق
لدمبحلندخموّب ب«اٌّغد ت افتدذٔح ِدٓ ٌؼٕد  إٌدحِٛط»(:ب02:ب2بغىعصدش ف بؿخ ب

ٌذبخّبحإللهددد بحلدددحلمدصدددبهدددٌحب: لدددبخلندددخموّب دددخأف ددديذ ب بردددلبلالدددخلل ببيدددؤص
بلٔدض بأٍ بأ د ببف بكصخط با يف ب  َأكصالبب غزده بلكنططيص٘هبابأ بيفظَوب

 بلمدخب«تّدٛت تخطدئاٌدٕفظ اٌتدي »:ب بلدٌل بحلندخموّبككدمب   ب ديص بح   خىٍ
 با ددخابمددالبأؿددلبطزَيَ ددخ..بمددخصبمددالبأؿددلبهغخيخ ددخ بحلمٔددصقب  دد بحلالدد صذببمددخص

ٌٕدح عدالَ  ،يّدحْر لذ تطشسٔح لحْاف»ب(ب:0:ب5بٍامصش ف ببمخصب صخرشب نخبكمخبحلمٔصق
ال ؽدديب ِددٓ اٌذيٕٛٔدد  اآلْ ػٍددٝ اٌددزيٓ ٘ددُ فددي  » با«ِددغ اهلل لشلٕددح يغددٛع اٌّغدد ت

ب.(0:ب8بٍامصش ب«اٌّغ ت يغٛع
ِو *دح﴿حلمىثكدشببه خلظدب بهدوبمدخحلللبحلوكصيبب دح ص  ِه ٌ دِه غ ال د     ٘ ذبٌحلدبهدٌحب﴾أِل 
ب.رييب  صلبطك مب نهٓؤ



 

 حتنية الفداء  

ب:مالبحلندخطببح بح مبحلكَيمبًكَب يى
 أيً رمحة اهلل مً املسيح؟

ب َكمدشبح أذبر:ب لالبٓدنيهلبحلـندشبرخلَكمدش؛بحلدْب خأبحلَكمشروالوٙب
دم  بمنهدخبأيدالب الدصزهبؤيالب الدصذبحلمٔدصقبمدالبهدٌابحلَكمدش؟!بف  ٓ َبرخلمٔدخمصَب نديمخب

كددصالبكددخ باكب  دد بٍأٓدده؟ب ندديمخبصددف با ددَدباا دد بحل٘ددوا  دد بحلو٘ددذ؟ب
ألدصْبب«؟متٕي؛ ئٌٙدي ئٌٙدي ٌّدحرا تشوتٕديطئيٍي ئيٍي ٌّدح ؽد»ب:يالَمب   بحلال صذ

بلهب الصذبمالبهٌابحلَكمش؟!ب
فص ال ذبب،«لال ػ  »:باصفهبحلدْبرؤ ههلبمالبحلييأبأ بي ئط برخلزَذ بحلٌذب

حب دددالبحلودددخعت  َ باكمدددخبيددددوأب؟مدددالبأؿدددلبأ بيفيدددلبحلودددخعتبمدددخبي٘دددخ !ب..طكفصددد
بيكفد بأ بطيظدديببخ  ُح صدأاب بخ بٓخٍ أ بطكو بيهم بباالفيلبمخبط٘خ  بح:ب(ى كؼو  م ب

فد بحليديأ؟بب الصٌذبب مٔصق يبغفَبل ب زلبأ بط وغت!بألصْبلبخبكؼصَبحلغصزشرؤ بٍر ب
بمالبحلَكمش؟بأاىبأ ببهألصْبل بٓم بؿوحر خب البهٌح.أكٌ بف بٗ  ك

 معيى الفداء يف العَد الكديه

ىددزا ا دد  اهلل اٌؼددحٌُ  تددٝ لددزي الٕددٗ ألٔددٗ ٘»:برددنٚبؿنددخدبحلدددْحٓظ٘ددهيب
بح ٓدفخٍبفد بأ بأا دقبلكدمبميند بحلفديح ب-بكدَحاحلبط يدخبأهدوب-بأٍيياب «اٌٛ  ذ
مددخصب  دد بميندد :ببفدد بحلكظددخد«بفدديح »مددشبك  بف ددصْبصددلصلخ بأ ب فهددمبصددشحلكظخر

البيددؤط ببحلمددديّبميندد بحلفدديح بفدد بحلكظددخد ب  بهددٌحبغصددَبصددلصقهب..بىمددٓددخأبا
ب.مفهوارهٌابحل



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

حلددٌذبٗددغَببحلمٔددصقبحلفدديح بحلددٌذبكددخ بينظ ددَابح  زصددخ ب زددلبأ بيددؤط  بمددخبميندد
ب؟طخٍينبحلزَ٘يشبال ب ٔمصال

دف بىمدهبلمبينظ دَاحح  زصخ با ب ا مدخبكدخ وحبينظ دَا بحلفدخىذبب حلفدخىذبحلدٌذبئ 
بحلمديّ:بمين بحلفيح بف بحلكظخدبهٌحب..بحلٌذبي لٍَبٗيذبآَحثصلبمالبحلَامخ 

ِٓ : ٖ لح ٍ ٓٚ٘زا ِٛعٝ اٌزي أىش»:بب(27ب:5أ مخأبحلَٓلب بيدوأبٓفَ.ب0
ح ٚلحت ه  ح ٚفحديهحالحِه س  غه هدلبمدخصب؟ب«حفحديهد»ب:ميند بفمخب«ح، ٘زا اسعٍٗ اهلل س  غه

بأ دٌ خبمالبحليزوىيش.طين :بب«فحديحه »فك مشبموٓ بمالبأؿ نخ؟بال.ب
 كوُ ِدددٓ ل ددداٚفدددذؽدددذيذ ،  اخدددش ىُ اٌدددش  ل دددذ»ب:(8:ب7حلظؼنصدددشب .بافددد ب9

حلددَدب فٔدده؟بال.بلددصْبهددٌحبًرددقبهددلب؟ب خبحلددَدبمددالبحليزوىيددشحفدديبكصدد ب «اٌؼطٛديدد 
بمالبمالَ.بأهَؽبرن بآَحثصلبدي  بفمين بحلفيح

ب،«اٌدددزي فدددذيك يدددح س  ،ئعدددشا  ً ،اغفدددش ٌؾدددؼطه»:ب(8:ب90حلظؼنصدددشب .بفددد ب2
ب بأ دٌهمبمالبفَ و .ظهرَكمبأ دٌهم باحلٌذبأ دٌطهب«:فذيك»دوله:بمدالوىبرفخل

ب.«ٖ  فحدي ٔفٛط ػط ذاٌش»:ب(24حلمِحمصَب .باف ب4
بميندد حل ددصْب بف«٘ىددزا لددحي اٌدش  فددحدي ئعددشا  ً»ب:(7:ب49بٗدديصخ ا فد ب.با5
ب.]أذبحلفيح برخليا[بِمخ يظزخىٍبال بًهالبحلٔخميصالبف بهٌحبحلمخبب فيح لبحلوكصي
فألددحَ ٌٙددُ اٌددش   ،صددش  لٕددٛ ئعددشا  ً ئٌددٝ اٌددش »ب:(05:ب2حلدضددخسب .بفدد ب6

ددح ٍصه ددح»ا ولدده:ب بب«ِخ  :بأ غددخهمبييندد ببهم برددل ددنب فٔددهبرددٌأبندد :بييبالب،«ِخٍصه
ح ب.«شا اٌطٕ حِ ٕيط٘ٛد لٓ  ا»اهوبب  خثي 

بمددخبمينددخاب ندديْ؟بولمددخبميندد بحلفدديح بفدد بحلكظددخدبحلمددديّب زددلبردداحلٔددئحأ:ب
ب.«٘ىزا ا   اهلل اٌؼحٌُ  تٝ لزي الٕٗ اٌٛ  ذ» خأ:ببحلٌذيوكنخبحلميميح ب

ب.ميح يوكنخبحلميباحليبُكَيخب  صهبحلٔىا زيأبمالبب خوى 



 

 حتنية الفداء  
 ببفكَبح  زصخ ب البمين بحلفديح ب   بظيَفوحظلبحٓميوحبال بهٌحبحلنٚبحلاَيذ 

ا ددخًبحلندخّبمدالبب:هلبهوبحلفيح بحلٌذبئصلبحليابفظ افَبحلوغخيخ؟بأابحلفيح برميند 
بحالٓظيزخى؟ببل باك ب

ِطدحسٌن اٌدش  ئٌدٗ »:بحلمٔدصقريديباالىسببأ دهب دخأُكَيدخب البب(68:ب0بلو خيندلب 
بباًح ب، «ٚصددٕغ فددذاب ٌؾددؼطٗ ،فتمددذا، ألٔددٗ ئعددشا  ً ٚالددحَ ٌٕددح لدددشْ »ح بصددن بفدديح  
 َ بب باهومالبرصضبىحاىأذبحلمٔصقبٓصؤط بمو الخ بب «ٖفي ل ك داٚد فتح، خالؿ

 بأذب«وّح تىٍُ لفُ أط ح ٗ اٌمذيغد ٓ اٌدزيٓ ٘دُ ِٕدز اٌدذ٘ش»بمب..هىٙبيو اله
بأ دهبؿندخدبحلددًْكدَبيليػو نخب البهٌحبحلفدخىذبحلدٌذبهمبمنٌبحليهَبابأ بح  زصخ 

ب.ٗغَبحلظخٍينبال ب ٔمصال
 معيى الفداء يف العَد اجلديد

بمخبهوبميظديبهئال بح  زصخ ب البهٌحبحلفخىذ؟باحلٔئحأ:ب
خدالؿ ِدٓ ، وّح تىٍُ لفُ أط ح ٗ اٌمذيغ ٓ اٌزيٓ ُ٘ ِٕز اٌذ٘ش »حلـوحد:ب

ِددٓ اػددذا ٕح، ِٚددٓ » بالددصْبمددالبحلوغخيددخبحلَامددخ بالبح  دديح ٙبمددحلوددىب«اػددذا ٕح
اٌمغددُ  ،ذي  ّ ددغ ِطغضدد ٕح، ٌ صددٕغ س ّدد  ِددغ آلح ٕددح، ٚيددزوش ػٙددذٖ اٌّمددذطايدد

ب.«اٌزي  ٍف ْلشا٘ ُ ال ٕح
بٌذبينظ َابح  زصخ ؟بفيح بحلرصنخبارَحهصم؟بمخبهوبحلح ب مخًحبك  بفب

حب ب«زيٓ ِٓ ايذي اػدذا ٕحاْ ي ؼط ٕح لال خٛ ، إٔح لال خٛ  ِٕم  »حلـوحد:ب  ً ا
حلمٔدصقبب  نيبُكَيدخبحلدٌذبٍأ با  زصخ بمنٌبحليهَهوبمفهوابحلوىٙب نيبحهٌحب
بمالبح  يح با هب -  صهبحلٔىا- ٌٙ حلٌذبهوبالصْبحلوىٙبرمين بحلفيح بب هى

ب.ٌ ودٓف بحليمخ بلظ افَبحل
ف بهٌحبحلِمخ بفد ببشكٔصًأ  مب  مخ بح ٍػوب باهومٔكصالمظ بحلح  زخبيدوأب

بحلكدخهالبك مب نهبُكَيدخحلوىٙبحلٌذبيظ:ب»ب(005-004ٙب َٗفبا ـصلبلو خ:ب



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

 دخهَيالبحلمٔدظولصالب  د بحللصْبهوبحلوىٙبحلَاك  برلبحلوىٙبمالبح  يح ب
ب.كٌل بحلفيح  با«حلزىى
كَيدددخبرؤ دددهب  ددد بمٔدددظو بحلددددَ بفظالدددوٍبحلودددىٙبحلدددٌذبٍآابُ»ػدددمبيددددوأ:بب
ب ييمبينخٓذبمخب زلبحلال صذ بلٌل بيزد بَٓبحلوىٙبالد ببدحلضخٍ ٌَ هوبطالوي

خ بفددد بحليهددديبحلددددييمبالبح  زصدددب بأذبأ ب«خ بلددددييمبمنلـزدددهدددَبلل دددشبفددد بحليهددديبحآ
رميند بحلظلدٍَبب فدخلوىٙبهدوبهدىٙبٓصخٓد »؛بحلفديح برخلديا دالببجخ بييَفو بٗص

 دديحثهم باهددٌحبهددوبحلددٌذبأمددالب زوىيددشبحلَامددخ باحلو ددوعبطلددضبا ددمبككددومظهمبا
ب.«كخ بيداليابُكَيخبمالب ولهبحلٔخر 

حب  ً  ددالبحلوددىٙبرددخلمين بحلددٌذببجخ بصاحلدديبيوكنددخبحلميمدديح بالبيي ددمبٗددُكَيددخبا
بيديمهبلنخبؿنخدبحلدْ.

ب؟حلٌذبح ظ َابحلظىمصٌباأحلمين بحلٌذبفهمهبحلظىمصٌبهوببمخٓئحأبآهَ:ب
فدب همبح ظ دَااب(:ب»99ٙ حطفدخىبحلز٘دَيالب.بيـصزنخبحلدْبٓميخ بكه و بف ب0
خ ددخبفدددظبخ بطو يددوحبمنددهبهىصددبملكددنهب مٔددصل  ددخب بهددىٙبُمندد  بالددصْ«ُمنص   بٍاكص 
بحلَامخ .لوىٙبمالباهوبح
بريديبحلمٔدصقبفخىي دخبصخ مدالبحلظىمصدٌبئدم دالبحػندصالبب(91:ب94لو دخب بك .بيل9
و دف »  بفصددوال :بفديح بحلَاكد نديهمخبهدوبحلب بلكدالبميند بحلفديح حلال ذبكخىػش

 ٘دٛ سؤعحب اٌىٕٙ  ٚ ىحِٕح ٌمضحب اٌّٛت، ٚصٍطٖٛ، ٚٔحدٓ وٕدح ٔش دٛ أدٗ ٗعٍّا
فهدلبطيند بك مدشبصفيذبآدَحثصل ب دالبأ دهبٓد بأذبكندخب «ضِغ اْ يفدذي ئعدشا  ًاٌّ
صندٌهمبمدالبٓبانوابحلٌذ بمينخهخ:بمخصبفديال.بأ هبٓصموصبمالبأؿ هم؟ب«بيفيذ»

اهددمبالبيي مددو بب ظلددد بحلفدديح بحلددٌذبينظ َا ددهالددمبيبمددخص بهلكنددب يدديذبحلَامددخ 
ب.]رخلمين بحلكنٔ [بٗ  ب البحلفيح 

ب؟«هلل اٌؼددحٌُ٘ىددزا ا دد  ا»ؿنددخدبحلدددْبحٓظ٘ددهيبرددهبفمددخًحب ددالبحلددنٚبحلددٌذب
يددوأب ب البهدٌحبحلدنٚبردخلمين بحلمٔدصل بجخ بيوكنخبحلميميح بالبييَابٗصأؿصذ:ب



 

 حتنية الفداء  
ليدلبيوكندخبلدمب»:ب"حطفدخىبحلز٘دَيال"بهمالبكظخرب(006ٙب ف بحلدْبٓميخ بك هو ب

د»يوكنخبصخكذبحل٘هخىسبب«يفهمبٗهخىطه يٍب لدالبحر بأ بلدمبيفهدمبٗدهخىطهبكمدخب د 
دخبحلَٓدخلشبب مدالبحليهديبحلـييديب فهمهخبروحٓغشبكدلبحلندوٍبحلمنديف ب  صهدخ اهالوص 

ب.ئلفهخالبي يَابمحلظ بب«ل بحليزَح صصالا
الكنددهبٍأ باأٍحىبأ بيددَ بحرهددَا بفدد بب»بحلمٔددكصال:بح دبمظَّدد بايكمددل

حلمٔصقبحلغَي بحلميصنشبمدالبح برلصخطدهباموطدهبل ظكفصدَب دالبؿمصد بميخصد ب
ب.«مئمالاكلبطخثذب

لصكفدَبب  بكصخطدهبافد بموطدهيظليعب دالبهديذبحلمٔدصقبفديوكنخبحلميميح باًح ب
باالبييَابحلمين بحلٌذبيدولهبؿنخدبحلدْ.ب وغخيخحل

بلددصْب ٘ددَبحإلػندد ب  ددَبفدد ب صٔدد بمددوصبا »:بؿنصزددَبٗددخٍأبحلزَافٔددوٍبيدددوأ
بحلكفددخٍسبميندد ب ددالبٗددصجخ ببييَفددو بالب ٘ددَبحالػنددخبفخلظىمصددٌ ب«حلظكفصَيددشبرخلظضددلصش

برددؤ بييَفددو بو ددوحيكبلددمبحلمٔددصقب  بطىمصددٌب بحلدددْبؿنددخدب نددهبطلدديعبحلددٌذ
حبٓصال ذبأ هبييَفوحبأ ب البفضى ب بٓصال ذبحلمٔصق  َ ب.هغخيخهمب البطكفص
بهٌح؟بيدوأبحلٌذبمالب

دب(بأ بحلمٔدصق21:ب9مَ ْبيوزَ خب  ئْ الدٓ »ايددوأبلهدم:بب مبطىمصدٌاكدخ بيي   
 ب«ف متٍٛٔٗ، ٚلؼذ اْ ي متً يمدَٛ فدي اٌ دَٛ اٌثحٌد  ،أْغحْ ي غٍُ ئٌٝ ايذي إٌحط

احلمفَاوبرخلوحكيبفصنخبأ بب،«ُ٘ فٍُ يفّٙٛا اٌمٛي»بأبلهمبهٌحب:اكصالبكخ بيدو
ٚاِح ٘دُ فٍدُ » بلكالبطىمصٌبحلمٔصقبلمبئؤلوح بيدوأبمَ ْ:بئؤأب مخبالبيي مب

حرظديح ببلدمبيي مدوحطىمصدٌبحلمٔدصقبب باهكٌحبفدب «يفّٙٛا اٌمٛي، ٚخحفٛا اْ يغأٌٖٛ
برؤ بحلمٔصقبٓصال ذ!



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

ريديبكخىػدشبحلالد ذ:بب ب مدوحّبيددوال حلمنغ ددصالبالدبظ مصٌيالحلب َ باكٌل 
ميند ببممين بحلفديح ب نديهفب،«ِغ اْ يفذي ئعشا  ًاٌّض ٘ٛ ٚٔحٓ وٕح ٔش ٛ أٗ»

بخ.الصْبٍاكص بب ُمخ  
رددخلَغمبمددالب»مددالبٗددَفبا ـصددلبمظدد :بب(496بٙ فدد بحلمٔددكصالبح دبايدددوأبب

ب..احلظ مصقبال بملخكمدشبح مدمبلدهببموطهب..با وفبطنزئبحلمٔصقبحلي ص ب البكصفصش
 بلدمب« لدمدالبكدلبًجخ بعدىىبأ بيفهمدوحبٗدصلكالبلمبئظغ بحلظىمصٌب  د باؿدهبحإل

بح!بفهمهبحلظىمصٌبأري بلمبيمين بحلكفخٍسبفيفهموحبأذبٗ  ..ب
َ ببمبمين بحلفيح ب..بهوٗوٚباحكيبفه ب حلمٔصق بالدمبيكدالببرولْ بحلٌذبلمبي

ب!!!امالبطىمصٌ
ىىبأ بيفهمددوحبلددمبئددظغص بحلظىمصددٌب  دد باؿددهبحإلعدد»:بح دبحلمٔددكصالبيدددوأ

اكصد بب   بكدلبآمدخلهمبكخ دضبفد بم كدهبحلٔديصيبحرطد ٗصج خبمالبكدلبًلد  ب
كددصالبيو الددهمبمددالبب ابحلِمددخ   كددصالبيدددصمبفدديحب«ٓصـ ٔددو بميددهبفدد ب َٗدده

بيمصنه بااحكيب البئخٍا.بكص بيـ ْباحكيب الب حلَامخ 
حبهددٌحبب  ً فهمددهبطىمصددٌابفدد بكصددخسبحلمٔددصقباريدديبكخىػددشببحلددٌذلفدديح بحميندد با

ٚٔحدٓ »ب:ريديبكخىػدشبحلالد ذفديب خأبحلظ مصدٌح بب(06:ب94بلو خ ب بكمخبف حلال ذ
ب.«ضِغ اْ يفذي ئعشا  ًاٌّ ٘ٛ وٕح ٔش ٛ أٗ

ب(278بب/0 بصشحلدْبحليكظوٍبيوكنخبؿَؿْبحلوضَذبف بطخٍينبحلمٔصلبَ ي
ددخ لددالببفهمددههنددخبالبطيندد بمددخب ب"يفدديذ"ك مددشب»ب:بأ  حلوددخعتبمددالبأذبفدديح بب كخلص 
ب.مين بحلفيح ب نيبح  زصخ هٌحبفب «يندٌبايلٍَبيو ٚ بأابرلبطين بأ هب اغخيخه

كددديعبٓددديصيبٗدددغَبطدددخٍينبحلز٘دددَيشبالددد ببأ بحلفددديح بؿندددخدبحلددددْا ددديبًكدددَب
ب كخىػددددشبحلالدددد ذحلىطدددد بٗددددهي بحلنٔددددخ بى و ددددخب ظؤمددددلبمو دددد بب بلكددددال ٔددددمصال

ددد ذب ب فَكدددخصببأ بيكدددالبخلمفَاوفددد  بلكدددالب باحلز٘دددَيشب ـدددض بحلمٔدددصقبص 



 

 حتنية الفداء  
وددً  ّددٛع اٌددزيٓ »(ب دددَأ:ب48:ب92بلو ددخ ا ـصددلبب  بففدديدددوأبغصددَبًلدد بكظددخدحل

 ٍأاحبكخىػددشبحلالدد ذ بأذ« وددحٔٛا ِدتّؼدد ٓ فددي ٘ددزا إٌّظددش، ٌّددح الصددشٚا ِددح وددحْ
د ذ ببلديبكِ وحي غمو ب بأذب ب«س ؼٛا ُٚ٘ يمشػْٛ صذٚسُ٘»   بحلمٔدصقبص 
ددد ذكدددصالبٗدددغَبحلظدددخٍينبالددد ب ٔدددمصالبحلمٔدددصقببأ بيفَكدددوحب  بحلمفدددَاوا  بص 

اهددمبصدد ذبحلمٔددصقببخب ددَ بأ هددمبٍؿيددوحبمددالحلـنددش بلكنددلدد بارخلظددخل بٓددنيهلبا
برولْبف بك دشب خىمش.ب نهبليعظيفهموحبحلمين بحلٌذبٓصكِينو  بفهمبلمب

 الفداء لوإبطال الصزيعة

 با ددوأبرددولْ:ب«ألٔمددض»طنددخ ابرددصالب ددوأبحلمٔددصق:ببالؿنددخدبحلدددْ:بيدددوأب
ب.«ِططاله »

ِدح  ُدك ألٔمدض »خلمٔصقبيدوأ:ب بفحلظنخ اباح قبف بأره بصوٍااأ وأ:بب
يكددالبهددٌحببم بااًحبلدد«ِددططاله لدغددذٖ ٔددحِٛط اٌٛصددحيح»يدددوأ:بب بارددولْ«إٌددحِٛط

بطنخ ضخ بفىبأىٍذبمخبهوبحلظنخ ا.
 عصياٌ آدو لوالطبيعة اخلاطئة 

هغدؤبآىاب باهدٌحبصدلصق بفدديبأطوحٍػندخبعزصيدشبآىا:ب لدالبؿندخدبحلددْبيدوأب
حلدددوح صالبحلظدد بطافددَبخ بأيضدد.باطوحٍػنددخب..بآىابفنٔددصضبًٍيظددهب ا ٔدد بفؤهغددؤصبًٍيظدده

ٜ )﴿ب:رىا  ٛ ٗ  ف غ  لف َ  س  ٝ آد  ص  ػ   ٚ727ٜ دذ   ٘  ٚ  ِٗ د َّ  ٍ ٗ  ف ت ح   ػ  َل ٖ  س  ح ت ط  ُف ا َّ ب﴾ (722) (   
ٌِه  ﴿:ب   بآىابئَذب  صنخبككم بفخلدخ و بحلٌذب[099-090عه:ب] ًَّ ر  ؼ  َّٓ ي فَّ  ِ  ٚ

ددح ) ِه ددك  ا   ح ٍَّ ٌَّ 68ي  َ  ا َّٛ ا   ي دد ددز  ؼ  ٌَّ ٗ  ا ٌ دد فَّ  ددحػ  ٔهددح )( ي ض  ح  ٙ  ِ  ِٗ ٍ ددذَّ ِف دد ي خَّ  ٚ ددِ    ِ ح َّٓ 69ِم   دد  ِ ( ِئالف 
ْ  اهللف   ددح و   ٚ ٕ حتق  دد غ     َُّ ِٙ ُ حِت دد  ِ ي  اهللف  ع  ددذ ِ دده  ي ط  ُِ  ٌ َّٚ أ  ح ف  ٌِحه ددح دداله ص   ّ ً  ػ  دد ِّ ػ   ٚ   ٓ دد  ِ آ  ٚ ت ددح   

ددح ّه   ِ ا س  ددٛسه ف  َصب  دد بآىابا  دد بغصددَبٓددبهددٌابحلدددوح صالف ب[71-68خ :بحلفَ دد]ب﴾غ 
بآىا.



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

دددخ و باالبحلْ:بكصدد ب اصددَبحلدددوح صال؟باكددؤ بح بلددصْب ندديابؿنددخدبحلدددبٔددؤأي
حلظورددشب ددخ و  بطكفصددَبب الب،« غفددشحصدً ِتلددذْٚ عددفه دَ ال » خلددهبرددولْ:بحلدٌذب

ب.آهَبحلوغخيخبرخليملبحلالخلقب خ و باٍىبف بحلكظخد بٍكمشبح ب خ و 
 الفداء لوإبطال الصزيعة

لدذْٚ » ضد ب دخ و بردولْباب  وح صالبحلظوٍحسبا وح صالبح  زصخ  ٘غذبكلبلمخًحب
بلمخًح؟بب؟«عفه دَ ال تحصً ِغفش 

حلكظددخدبمددالبأؿددلبك مددشب خلهددخبٍؿددلبلددصْبمددالبطىمصددٌبأككددخابكددلبهددلب  ادد ب
 بأذب دددخموّبح بك دددهبردددولْبي  اددد كصددد بب؟ب-  صدددهبحلالدددىسباحلٔدددىا-حلمٔدددصقب
مب مددلبهىبيغ ددذبمددنفددحلظدد بلددمبطيدديبمغ ورددشبمددالبحلمٔددصلصصال..بككددمببحلٔددظمخثش
ب يهلبحلـندشصٓدبا دالبهغخيدخطكفصدَح بئمالبأ بحلمٔدصقبصد ذبيد بأمـَىبفزب صخلق

 بأابغصَبًلد بٓخٍ  خبأابُح صخ بب-ى كؼو كمخبيدوأبم بب–ب خلوبك بامخب ملبل ملوبا
بم٘ك ش!ببانيف صْب 

لكالبلهئال بحليالخسبحلٌيالبالبيظورو ؛ببىحٍح بحلـنشبطالزقبكص بيدزلبحليدى بأ ب
بمدخهدٌحبحلميند بلدصْببحلـندش!بوحىه دهغخيدخهمباأ ببصفدَمـَىبحإليمخ برخلمٔدصقبك بر

بلكنهبحلمين بحلٌذبًكَابرولْ.ب ًكَابح  زصخ 
***



 

 حتنية الفداء  

 

ب
 الفداء لوإبطال الصزيعة

فضص شبحل٘دصن:با بحلندخموّباحلددخ و بهدوب دخ و بٍؿدٌلباحكديبهدوبردولْ ب خأب
حليهدديببأل زصددخ بفدد لمددخب خلددهبحلددَافبحلددديّبالبصردد لددالبكمٔددصلصصالبالب فددَىبلكددالب
كمدخبولْبأابرغدَّبأابيوكندخبأابييددود؛بارصالبمخب خلهبحلَافبحلدديّبلزدب حلدييم

لدوباب يفَىبرصالبح كخىيغبحلنزويشب حلٔنش(بارصالبحلدَآ بحلكَيمالبفضص شبحل٘صنببأ 
فكمخبيدزدلبحلددَآ بباحكيح بايدزلبحرهَبلَ صنخبأ بيفَىبرصالبهٌحباًح يَفابكخ ب

ب باحلظىمصٌ.احلٔنشبفب نخب دزلبكىابح  زصخ
 معيى الفداء يف العَد الكديه

فدديح بحليزوىيددشبكموظ فددش؛ببميددخ كب  دد بحلفدديح بيددؤط ببأ ب  دد بفضددص شبحل٘ددصنٍكددِب
حلمدٌكوٍبفد بفديح باحلب هدَاؿهمبمدالبأٍوبمالدَكدصالبٗيذبآَحثصلببحلٌذب خله

لصلدٍَبٗديزهبمدالبحليزوىيدشبفد ببخ   خ دصبأٍريصالح بكوحل ببكصالبأٍٓلفَبحلدضخسبٓ
بم.بحليهيبحلديي

خب ُق ﴿ب ميند بٓدف بحلديابفصدهلكالبحلفيح بأيض  ِظد  ٖ  ِلدِزلَّتق ػ  ٕ ح يَّ دذ  ف  بحلالدخفخص:]ب﴾ٚ 
حلميددخ  بلكددالبحلفدديح بلددهبأكؼددَبمددالبميندد  بب بفددنلالبغصددَبموظ فددصالب  دد بأ [017

ب.ريأبٗوٚبآهَبح ٓخٓصشبل فيح بهوبٗوٚ
 معيى الفداء يف العَد اجلديد

حيَابيبلمبيكالحل٘صن:با بيوكنخبحلميميح ببفضص ش خأب  بحلمٔدصقبٓدوابأبأري 
بحلددوك بحإللهدد (ب ددَ ب0يوكنددخب ـصددلب  َؿدد بإلب ندديمخي الدد ذبأابيمددوص بلكددالب

هدلب الديى؟ببمالب!هنخكبطنخ افب «حٌُاٌؼ  اهلل اٌزي يشفغ خط  ً ّ٘ٛرا »:بيدوأ



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

؟بأاب اليىبحلنالوٙبحلظ برصالبييينخ؟بحل٘صنب اليىبحلمفَٔيالبحلٌيالبحٓظ٘هيبرهم
ب.«حليخلمبشهغصَف بيح بحلٌذببلكمبًحهو»

لمٔددصقبا ددخأبلدده:بئددؤأبحٔددـالبأٍٓددلبحلاكددخ بفدد ببش رملنددبيوكنددخب ندديمخبمددَ
مو ددٚبينظ ددَا بالكددالبرلٔددذبحلفكددَب بفؼمددشب«خددش؟آاَ ٕٔتظددش  اآلتددي اأددك ٘ددٛ»

ب.حلوىٙبمالبحليزوىيشبو ظو ييحلضص بكخ وحب
حليزوىيددددشببأاب؟حليزوىيددددشبحلَاكصددددشب أٗدددديبمددددالب:الكددددالبى و ددددخب غددددَفبٓددددئحال بب

زوىيددشبحليب بهددٌا«ُ ِغددخشيٓٙفددأرٌُٛ٘ ٚٚتددؼٛا ػٍدد »كظددخد:بحلـٔددييش؟بيدددوأبحل
، اِددددح اٌددددشٌٚ ً ِشتددددٗسٌٚ أْغددددحْ تحتّدددد»:بحلـٔددددييش بلكددددالبيدددددوأبحلكظددددخد

بأٗي؟بخأيهمب(08:ب04 ح مؼخأبب«اٌّىغٛس  فّٓ يحٍّٙح؟
ا بب باالبأ  دمشرييبكخىػدشبحلالد ذباحلدصخمدب(94لو خ بدحٓظ٘هيبفضص شبحل٘صنبر

خبب بأ ددوأذبا ددخا بلكنددأ بحلمٔددصقبمددخصباصدد بكددخ بيددئمال فددب ب:بلمددخب خلددهبطو ددصل 
خب خأبحلمٔصقب ِح ٘زا اٌىدالَ اٌدزي تتطحس دحْ لدٗ ٚأدتُ » موحّ:بظ مصٌذبلطورصو 

عّٗ وٍ ٛلحط ٚلحي ٌٗ: ً٘ أك ِتغش  افأ ح  ا ذّ٘ح اٌزي  ؟ِحؽ حْ ػحلغ ٓ
األيحَ؟ فمدحي ٌدٗ:  ٌُٖٚ تؼٍُ األِٛس اٌتي  ذ ك ف ٙح في ٘ز ،ٚ ذن في اٚسؽٍ ُ

دد حه إٌحصددشي اٌددزي وددحْ ئٔغددحٔ غددٛع٘ددي؟ فمددحال اٌّختصدد  ل ِددح  ا لحٌفؼددً ٔط ه ح ِمتددذسه
و ددف اعددٍّٗ سؤعددحب اٌىٕٙدد  ٚ ىحِٕددح ٌمضددحب  ،ٚاٌمددٛي اِددحَ اهلل، ٚ ّ ددغ اٌؾددؼ 

 اْاٌّضِدغ ٘دٛ أدٗ  وٕدح ٔش دٛ»ب باهنخبمو  بحل٘خهي«ٚصٍطٖٛ ٚٔحٓ وٕح ،اٌّٛت
ب.مالبحليزوىيشبحلٔصخٓصشب«يفذي ئعشا  ً
لبمددايك بئظَٓددلبأحل٘ددصنببرفضددص شش؟بال بكددخ بحلمفددَاوبحلدالددبهددلبح ظهددض

ايٙددح اٌغط ددحْ ٚاٌطط ُددح اٌمٍددٛ  فددي  :فمددحي ٌٙددُ»لهددمبحلمٔددصق:ببحلددنٚ بافصددهبيدددوأ
 ،اْيّددحْ، لدّ ددغ ِددح تىٍددُ لددٗ األٔط ددحب، اِددح وددحْ يٕطغددي اْ اٌّغدد ت يتددأٌُ لٙددزا
ٛس ٚيددذخً ئٌددٝ ِدددذٖ؟  ددُ التددذا ِددٓ ِٛعددٝ ِٚددٓ  ّ ددغ األٔط ددحب ي فغددش ٌٙددُ األِدد

ب.«اٌّختص  لٗ في  ّ غ اٌىت 



 

 حتنية الفداء  
 الفداء لوإبطال الصزيعة

ككدمبفد بحليهديبحلددييمبرندخ ب  د بٗدهخىسببحلٔدظمخثشكص ب زغلبب:ٓؤلن بحل٘صن
ببٍؿلباحكي؟
بحللالدَبالٔدفَبأ مدخأبحلَٓدلب  د بٓدزصلبحلمؼدخأبفلدمبيلالدل بب الباأؿصدذ:
٘دزٖ اعدّؼٛا  ،ايٙدح اٌش دحي اْعدشا  ٍ ْٛ» دخأ:بغَّبا د بآَوأبريٌكَبرؤ بحل
يغددٛع إٌحصددشي س ددً لددذ تطددش٘ٓ ٌىددُ ِددٓ لطددً اهلل لمددٛات ٚػدح دد   :األلددٛاي

ددح تؼٍّددْٛ عددطىُ، ٚآيددحت صددٕؼٙح اهلل ل ددذٖ فددي ٚ ٘ددزا اخددزتّٖٛ ، وّددح أددتُ ايضه
ح لّؾددٛس  اهلل اٌّحتِٛدد  ٚػٍّددٗ اٌ ّه  ،صددٍطتّٖٛ ٚلتٍتّددٖٛ ا ّدد ٚلأيددذي  غددحلك،ِغددٍ

ح اٚ حع اٌّٛت ٕهدئر ٌُ يىٓ ِّ ،اٌزي الحِٗ اهلل ٔحلضه داٚد ح اْ يّغده ِٕدٗ، ألْ ى
، ٌىدددي ال ييّ ٕددد، أدددٗ ػٍدددٝ وٕدددك اسٜ اٌدددش  اِدددحِي فدددي ودددً  ددد ٓ  :يمدددٛي ف دددٗ
ب.(06مِموٍب حل زوسب البحلمٔصقبف باب «اتضػضع

ٌططشط ٚلحٌٛا في لٍٛلُٙ، فٍّح عّؼٛا ٔخغٛا »:ب27بفدَسيدوأبحلكظخدبف بحل
حلَٓددوأببر٘ددخٍسرنددخ ب  دد باب،«؟اْخددٛ  ِددحرا ٔصددٕغ ايٙددح اٌش ددحي :اٌشعددًٌٚغددح ش 

بطيميبف بًل بحلصوابػىػشبآالابٗوٚ.ظهبا صخمبحلمٔصقبرغَّبرموص
 ىبوءات التوراة عً حادثة الصلب

موؿددوىسبفدد بحليهدديببلصٔددضأ بفكددَسبحلالدد ذباحلفدديح ببلنددخبفضددص شبحل٘ددصنبًكددَ
 بهنخكبآيخصبكؼصَسبطظك مب البحلالد ذباحلفديح بم بأ المبييَفهخبح  زصخ  بب حلدييم
ِدددشٌٚ »(:ب52بٗدديصخ  بمددخبؿددخ بفدد بٓددفَب احللالددَببمؼددخأبال  دد بٓددزصلبحلبمنهددخ
يدذي   مطدٛا»(:ب99مِمدوٍبحل  باكدٌل ب«ِدٓ ا دً آ حِٕدح ق ً ِؼحص ٕح، ِغحٛأل

سبطمددضبفدد بيددواب  زددوفدد بحلكظددخد بففصددهبػددىعباػىػددو ببمٔددـلباهددٌحب «ٚس ٍددي
ب.حلمكظودبينزا بأ بيظمبه  الص شبحلال ذ ب

 
 



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

 أيً رمحة اهلل مً املسيح؟

يدَكمب زدخىا بأ ب؟ب لدالب غخلدذبح برخلمٔدصقبأيالبحلَكمدشب:ظوٍبا خأٓؤأبحليك
بحلمٔصق؟ح ببلمبيَكمب مخًحف

ػظ ُ ٘ٛ عدش اٌتمدٜٛ » بؤ بح بهوبحلمٔصقرمالبئكمٔلصصالب  لالبباحلـوحد:
ٔفغددٗ اْ يىددْٛ ِؼددحداله اهلل،  غدد ٌددُ يح» (9ب  زددف فدد باب ب«دغددذاٌاهلل ظٙددش فددي 

ا صددٛس  ػطددذ، ٚ  ب«اطددحع  تددٝ اٌّددٛت؛ ِددٛت اٌصددٍ  ٌٚىٕددٗ اخٍددٝ ٔفغددٗ اخددزه
بينزا بأ بيللبم٘ك ظه.حلٌذبهوب باحلمٔصقبهوبح بحلٌذبا  بحلدخ و ب

 اخلالص بدو املسيح

الدالبطندخُأب نهدخب بالدالب ٔدظان ب نهدخبب م٘ك شبكزصدَسبنخبحلمديّ ني خبف بكظخر
ب ح بلدهبحليديأبحلمغ د ب:دديّح بكخم ش ب نيمخبيدوأبحلكظخدبحلمصفخصبه بأ با
باهدددوبحلدددٌذبا ددد بحلمصدددِح خ  بينزاددد بأ بيكدددو بٍكصمددداب اددد بأ بيكدددو ب دددخىال بصنزف

هدوبحلدٌذبيغزددهبفددظ بلدٌل بلدمبئدظغص باب ا  بحلددخ و باحللكدمبهوب..باكيا
ب.فظدَدبح بال بحلنخّب أكيبأ بيظدَدبال بح 

حلظدد ببحلـمص ددشحلالددفخصبمددخبميندد بب باأٓددؤأ:أ صدديباأكددٍَباكمددخب  ددضبمددالب زددل 
رىبهغصجش بمالبهدوبحلدٌذب؟بمخًحبيين بأ بحلمٔصقبحلمٔصقب المبحلدَآ بحلكَي خلهخب

بب.حلمٔصقكوأبؤطك مب نهبف بحلمنخاَسبٓبهٌحح .بهوببفدظ؟باحكيبالبهغصجشبله
ال يّىددٓ اْ دَ   ددشاْ ٚت ددٛط يشفددغ »:ب(4:ب01بفدد ب حليزددَح صصالبيدددوأبحلكظددخد

صَح باحلظصوّبىابحلؼال قب بفىبيغصَب خ  شحلزهصمشباب حإل ٔخ ب خ ل  ب ،«اٌخطحيح
ا ٔدخ خ  بفهدلبيالدقبأ ب ٘دن بأٍ زدخ ب ظلببخ بلوبا ٔخ كمخب البا ٔخ ب خ ل ببف بحلظكفصَ

  ب صمشبحإل ٔدخ بأ  د بمدالبحلزهصمدش ب ببالبيالقبريأبحلمـَا؟برخلظؤكصيب:بال بفهٌح
بشبرصالبحالػنصال.رمدخٍبالبطوؿيب ب  هكفَب البا ٔخ ب خ ليىابحلظصوّبالبباكٌل 

خط ددد   :ٌدددُ يؼدددش  خط ددد  زيألٔدددٗ  ؼدددً اٌددد»:بصقبيددددوأبحلكظدددخدب دددالبحلمٔددد
ب.«أل ٍٕح



 

 حتنية الفداء  
حلمٔددددصقبأ بًرصلدددشب(ب08:ب0 برغدددَّبح الددددفددد بٍٓددددخلشب حلكظددددخدبايوزَ دددخب

خب زدددلبطؤٓدددصْب ب:يددددوأبحلكظدددخدب(4:ب00يزدددَح صصالبحل فددد بحليدددخلم باميَافدددشبٓدددخرد 
ب.  هبي٘صَبل٘وٚبحلمٔصقب«رل ح هلل لحْيّحْ لذَ ٘حل ً »

ٖ  ﴿باكٌل ب وله: ٕ ح يَّ ف ذ  ُق  ٚ  ِظد  صد اٗدخٍسبالد بحلمٔدصق بكدخ بب﴾ِلدِزلَّتق ػ  ب  دهبا 
٘دٛ ِددشٌٚ »ب صلب نهب:ذبٌاٗخٍسبال بٗوٚبحلمٔصقبحلا  صم بفه بقبر بً برؤ هب

ٕدح ودً ٚا دذ ئٌدٝ ..  ِغدحٛق أل دً آ حِٕدح، أل ً ِؼحص ٕح ٍَّ ِِ وٍٕدح وغدُٕ تدٍٍٕح، 
ب.«طشيمٗ، ٚاٌش  ٚتغ ػٍ ٗ ئ ُ  ّ ؼٕح

َبؼدأك بهد بفد بحلكظدخدبحلمدديّببحلمٔدصقحلظد بطدظك مب دالبيخصبسبط  بحركؼصَ
أح ٘ٛ اٌطشيك، أح ٘ٛ »لصصالبهوبحلغَي بصس بحلمٔصقبرخلنٔزشبلنخبكمٔ  زوب205مالب

ٚ٘دزٖ »ب(07بيوكندخ كمدخب دخأبا ب«اآل  ئال لدي ا ذ يأتي ئٌٌٝ ظ اٌحك ٚاٌح ح ، 
ع ٛيغد[ب يغد لوحاب]حلدباٌح ح  األلذي  اْ يؼشفدٛن أدك اٌْدٗ اٌحم مدي ٚ دذن، ٚ

ب.«اٌزي اسعٍتٗ اٌّغ ت
ب.مالبحلٌذبي يغ بحللصخسبح رييش؟بحلمٔصق

بميَفشبح .مخبه بحللصخسبح رييش؟ب
 ا دذ يدأتي ئٌدٌٝد ظ أح ٘ٛ اٌطشيك، أح ٘دٛ اٌحدك ٚاٌح دح ، »بكص ب يَابح ؟

ٚاٌحددك  اٌطشيددك أددح ٘ددٛ» ددخأ:بيكددمبحلغَيدد  بلكددالبأٍأ ددخبب:دددللددمبي ب«اآل  ئال لددي
ب.«ٚاٌح ح 
فدد بحلدددَآ بب ددالبٗددوٚبحلمٔددصقبظدد بؿددخ صيددشبحلحلالددفخصبحلَحثطيه٘ددن با

ممصِبفصهب البٗوٚبآهَب زلبحلمٔصقبأابرييا بفخلمٔصقبطدخأبحلكَيم بالب ـيهخب
خبف بحلكظخدبحلمديّ. بف بحلدَآ  باممصِبأيض 

 
 



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

 شزلوط الفادي

ِو *دح﴿يـذبأ بيكو بهخلص خبمالبحلوغصشباردىب صدذ ب.ب0 دح ص  ِه ٌ دِه غ ال د     ٘ ب،﴾أِل 
 .«ُ يؼش  خط ُ ٌ»حلمٔصقبحلٌذبا هب

  هبالبيال قببش لهٌحبالبطال قبحلٌرخثقبحللصوح ص بالبحإل ٔخ   صمظهببدلطالب.بأ ب9
 بف بحلفيح بحلظيوياب البحلؼمصالبرخلَهصٚ.

يكفدَب دالبٗدوٚب  دهبلدالبصش بكو ب صمظهبأكزَبمالب صمشبحإل ٔدخ ينزا بأ بط.ب2
اْ يص شٚا  حه ٔفأػطحُ٘ عٍطح ،ٍٖٛطاِح اٌزيٓ ل»صكفَب البكلبحلزَ٘يش بٓرلبباحكي؛

  غدذ،ٓ ِؾد ُ  ٌ ظ ِٓ دَ، ٚال ِداٌزيٓ ٌٚذٚا  ،اٌّإِٕ ٓ لحعّٗ :اٚالد اهلل؛ اي
(ب21كِ صدخأب طليعبف بٓفَبأهٌحبًكَطهباأ خب ب«س ً، لً ِٓ اهلل ِؾ ُ ِٓ ٚال 
 ـييي.حلَافبد ذبحلـيييباحل البحل

ب..حلمو وىبا فٔهبلصٔضبم كهكصخسب  بب خ بمو و حلفخىذبيـذبأالبيكو بب.4
فهوبي كفَبفددظب دالببخ بكلبمو وىبملياى بااًحبكخ بحلمٔصقبا ٔخ ب..بٗ  بعزصي 

ح باهدَبب   دصمبهدوبٓدَبحلظددو »ح بٗدكلبا ٔدخ بيؤهدٌبكخ بينزا بأ ببٌح فٔه بل
 .«ف بحلـٔي

احلمنغددد باحلغزصيدد بأ بهددٌابب يظلددظمبأ بيكددو با ٔددخ بينددودب ددالبحلز٘ددَ.ب5
كٔذبمدخبؿدخ بفد بب حلمٔصقباكياحلَ٘اطبالبيمكالبطوحفَهخباالبف بحلَدبئوعب

 .(06ب:0بطصموػخاّ 

ػدمبب أ خبكَؿلبمٔدصل ب نديمخبأٍ بمدخب خلدهبحلددَآ ب دالبحلدَدبئدوعبحلمٔدصق
أإمدالبردخلَدبئدوعببأ حبٔدهلبؿدي ب بفمدالبحلحلكظدخدبحلمدديّبمخب صدلب ندهبفد بأ َأ

ب.خ بللصخط حلمٔصقبمو ال
  

 



 

 حتنية الفداء  
 أيً رمحة اهلل مً املسيح؟

ب«؟يتشوتٕدئٌٙي ٌّدح »ب نيمخبصَم:ب بحلمٔصقلمخًحبلمبيَكمبححل٘صنب:ببن ٓؤل
ٔددظغص بأ ب لددالبأ نددوابحالرددالب..بٗددوٚبحالرددالب..بب  فٔددهبهددوبح به  دداحلـددوحد:ب

ب.االبهوبعَي بالبيوؿي.االبرهب.بح بال بالل 
بكلددوب باكمٔدد مببأابكمٔددصل بأٍيدديكأ ددخب وباهددب ملددَابكظخرنددخبَ بأ طددبنددض 

طددَأب دالبحلمٔدصقبفد بحلددَآ ببددظأٍيديكبف بف بحلمنخاَسبحلَحريشمو وعبٓننخ ٘هب
ب  دو بط ببً با ب﴿ال بخحلودفهدوبحلَحثيدش ببحلـمص دشبه البصفخطا دب   بم  دحل بال  دغ بحل ببش بج دص به بك ببصال بغ  ب﴾َ بص 

ب برصوطندخبفد بجدهندخبرمدخب وزجينزا ب حل٘دخف  بحلدٌذبيددصمبحلمدوطاهدوب ب[001]حلمخثيس:ب
 بًلد بطؤك و بامخبطيهَا بفد برصدوطكمبا بفدباأ زجكمبرمخ﴿ب49ٓوٍسبحأب مَح ب

اًحببدددَأبحلدددَآ بحلكددَيمأ بط ددَاٍسبب  دد بأإكدديا ب[49آأب مددَح :ب]﴾بريددشبلكددم
ب ب. البئوعبحلمٔصقبهيدولباح  َبمخح َأا برمخبأ وأ بمدظن بغصَببكنض 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1373&idto=1373&bk_no=132&ID=367#docu


 

 (1مياظزات فيييا   ) 

 

ب
اأػن ب  صهخبأ بطدَإاحبمخب خلهبحلددَآ بحلكدَيمب دالبب ؿنخدبحلدْبى خكمبى وس

ِٔددي  صٔدد ب  صددهبحلٔددىا:ب ددح )﴿ ئ ٔ ِط * ددي  ِٕ  ٍ ؼ     ٚ ِىت ددح    ٌَّ ي  ا
ِٔ ِ آت ددح ددذ  اهللف طَّ ددي 63ػ  ِٕ  ٍ ؼ     ٚ  )

ح و ٕدك    ِ   ٓ وهح ا يَّ حس  ط  د ِ  ص  َّٚ ا  دحٚ  دك     * َِّ دح د   ِ دحِ   و  اٌضف  ٚ دالِ   ِٔي ِلحٌصف ِتي ( 67) ح ٌِدذ  ا ِلٛا ل دش*  ٚ
ِم *ح ) طفحساه ؽ  ي   

ِٕ ٍَّ ؼ  َُّ ي دَّ  ٌ د   62ٚ  ؼ  َ  ا لَّ َّٛ ي د  ٚ دٛت    ِ َ  ا  َّٛ ي   ٚ ت   ٌِذَّ  ٚ   َ َّٛ ٍ يف ي  َ  ػ  ال اٌغف  ٚ  )
ب.[22-21مَيم:]ب﴾    *ح

ٓ   ﴿ا خأ:ب د دٝ الَّ دحي  اهللف  ي دح ِػ غ  ِئرَّ ل  دي   ٚ 
ِ ِ ا   ٚ ِٔي  ٚ ٌٍِٕفدحِط اتفِخدز  دك   ٍَّ دك  ل  ُ  ا أ  ي  دشَّ  ِ

َّْ و ٕدك   دك ق ِئ ٌِدي ِلح  ٌ د َّظ   دح   ِ َّْ ا ل ٛي   ٌِي ا    ْ ح ي ى ٛ  ِ ٔ ه   ح ح  طَّ  ل حي  ع 
ِ ِْ اهللف َّٓ د ٚ ِِ  ِٓ َّ  ٙ  ٌ ِئ

ِغه  ِئٔف  ٔ فَّ ح ِفي   ِ   ُ  ٍ ال ا ػَّ  ٚ ِغي  ٔ فَّ ح ِفي   ِ   ُ  ٍ ٗ  ت ؼَّ ت  َّّ ٍِ ذَّ ػ  ٗ  ف م  ت  ٍَّ غ   دِٛ  ل  ٌَّ َ  ا الف َّٔك  ػ  ه  ا 
(776 َُّ لفى  س   ٚ ل ِي  ٚا اهللف  س  ط ذ  ِْ اػَّ ِٗ ا  ِٕي ِل ت  شَّ  ِ ح ا   ِ َُّ ِئالف   ٙ  ٌ ٍَّك   ح ل   ِ -006بحلمخثيس:]ب﴾( 

ب[.007
 معيى الفداء يف العَد اجلديد

يدئمالببالٌكَبرؤ دهب بفدؿنخدبحلدْبريابحلمو و خصبحلظ بطليػنخب نهدخبًكَب
ميند بحلميمديح بلدمبيكدالبيي دمب دخأبردؤ بيوكندخبك هو بكدصالبركىابحلدْبٓميخ ب

ب.حلفيح 
ذبحلددْب  د ب الدشا بحلمٔدصقباروهدمبردؤ فدخهمصالبحلبغصدَطىمصدٌبحلمٔدصقبب دَّ

 ب«لدّ غ ِح تىٍُ لٗ األٔط حب ايٙح اٌغط حْ ٚاٌطط ُح اٌمٍٛ  في اْيّحْ،»كصالب خأ:ب
بف بكظذبح  زصخ ؟. ن بٓميظمبمخبؿخ ببأمخا خأبلهم:ب
كؼصددَبمددالبحلنالدوٙبفدد بكظددذبح  زصدخ بطظلدديعب ددالببلدددْبأيضددخ :بطوؿديحبا دخأ

ب.خلم بحلٌذبٓص ا بحليملبرخلَ٘ييشحلفخىذبحلٌذبٓصَف بهغصجشبحلي



 

 حتنية الفداء  
بب-مالبموٓ ببح باحكيبخ ب ال  بلمبأٓم بمنهبلكن يظليعب البهٌحبحلفخىذبب-مؼى 

بمدالبهدٌحبأرديح بجخ بٗصب بلمبأٓم َ٘حث حلبآص ا فص كفَبهغخيخبحلنخّبب حلٌذبٓصؤط 
ب.ك هو بكخ بيَىب   بحلدْبٓميخ ب برل   َّببيَى بلمبيكالب مومخبكضَطهب

ب«غ دددشن؟ ٕٔتظدددش تدددي اَأدددك اآل»حلميمددديح :بيوكندددخبؿخ دددذبحلددددْب دددوأبًكدددَب
حلم دد بح ٍ دد ببُكَيددخ بينظ ددَبهزددَب نددهباحلددياينظ ددَبحل٘ددوٚبحلددٌذبأحلميمدديح ب

ب  دصمبٓدصؤط بخلظوٍحسبطلديػضب دالبفدحلٌذبطليػضب نهبحلظدوٍحس ب اٌدش   لدحي»م د ك
 بهٌحبهوبحلٌذبكخ ضب«ٌمذِ ه ُحه ن ِٛطبٕي  تٝ اتغ اػذا ٌشلي: ا ٍظ ػٓ يّ

اهمبيزَ٘ا برمديمهبب ط وب ز بخ بطنظ َابرنوبآَحثصل باهٌحبحلٌذبطوحٍىبأ زصخ بح ب زص
ضِددغ اْ يفدددذي اٌّ ٘دددٛ ٚٔحددٓ وٕددح ٔش دددٛ أددٗ»:بح حلظ مصدددٌ نددهباهددٌحبحلددٌذب دددخأب

حلددٌذبب الدصْبحلفديح بحلَاكدب  يح بحلِمدخ حلفدب..بهدٌحبهدوبميند بحلفديح  ب«ئعدشا  ً
بيليػنخب نهبؿنخدبحلدْ.

 ىبوءات التوراة عً حادثة الصلب

طمددضبفدد بيددواببطوٍحطصددشب زددو سبػددىعباػىػددو بأ ددهبطوؿدديبؿنددخدبحلدددًْكددَب
ب.(99مِموٍبحل ابب(52بٗيصخ ا بمنهخاًكَببال ذ حل

 دددهبز ح ددَأبالبيزدديأبردددخلمدغ بحلددٌذبًكددَابؿندددخدبحلدددْ بب(52بٗدديصخ ا أ ددوأ:ب
ٓددظـيبأ ددهبيظلدديعب ددالبهددىٙبرندد باب هددَاآالدد باريدديا بح ددَأبحلددنٚبمددالبأالددهب

ببز آددَحثصلبمددالبٓدد حلمٔددصقب  دد بهددلبحفظدديح خبهددٌحبفدد بكظددخر ب برخرددل با دديبفالدد ض 
ب(.؟حلال صذ

رؤ دهب باًكدَبؿندخدبحلددْحٓظ٘دهيبردهبذبٌحلدب(99حلمِمدوٍب أٍيديبأ بح دَأبلكدمب
ب.سب البص ذبحلمٔصق  زو

طٗ ٌُٙ﴿ذبغصَبحلمٔصق بأ وأ:بهٌحبحلنٚب زوسب البص  ب.﴾ٌٚىٓ ؽ 



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

لكنددخب ددالبحلمالدد ود بأ ددهبيظلدديعب  دد بحلددٌذبأطفدد بأ ددخباحلدددْبندددَأبحلددنٚبل
أٍيدديكمبأ بطٔددؤلوحبهدٌحبحلٔددئحأبمددالب بلدٌحبحلمالدد ودب وظ د بفدد بطلييديبٗددوٚ

ب.:بمالبهوبحلمال ود؟هىأبحلنٚ
ا ػٓ خالصي ،ئٌٙي ئٌٙي» ػٍدٝ اٌصدٍ   يصدش   ؽخـ «ٌّحرا تشوتٕي لؼ ذه

ػٓ والَ صف شي، ئٌٙي في إٌٙدحس ادػدٛ فدال تغدتد  ، »ّحرا تشوتٕي، ئٌٙي ئٌٙي ٌ
مالبهوبحلٌذبالبئظـصذبح بلده؟بهدلبهدوبحلمٔدصق؟ب، «في اٌٍ ً ادػٛ فال ٘ذٚ ٌي

ٚأح اػٍُ أه في ودً  د ٓ »يوكنخ:برلٔذبا ـصلبال.بلمخًح؟ب  بحلمٔصقبيدوأب
ٚفدي اٌٍ دً  ،د  فدي إٌٙدحس ادػدٛ فدال تغدت»:بهدٌحبحلدنٚيددوأبرصنمدخبب «يٌد تغّغ

تىدً اادػٛ فال ٘ذٚ ٌي. ٚأك اٌمذٚط اٌدحٌظ ل ٓ تغدط ححت ئعدشا  ً، ػٍ ده 
ئٌ ددده » ددخبكدددخ وحبيظكَّ دددو ب  صدد بيدددخبٍدبفصنـدددو  بإ بآرخ«آلحؤٔددح، اتىٍدددٛا فٕد دددتُٙ

حب نيمخبكدخ  ب«صشخٛا فٕدٛا، ػٍ ه اتىفٍٛا فٍُ يخضٚا  ً ا بالد بح بئي ـدبحرردخ با
ب.كخ بح بييغصهم

حلمالد ودبحلدٌذب بهٌابحلك مدشب خلهدخب«اِح أح» بللخلهخٓميوحب  بهنخبفحليحأمخب
ب «اِح أدح فدذٚد  ال ئٔغدحْ»ب...بحلمٔصقبَ بأ هؿنخدبحلدْبياب «ئٌٙي ئٌٙي» خأ:ب

بب؟!ب..ىاىسب- ِباؿل-ح بب نيهلبطدز و بأ بحلمٔصقب
أهدددٚبا بالبيدز نددد بح  ب«اِدددح أدددح فدددذٚد »ب حرردددخ بحطك دددوحب  ددد بح بفنـدددخهم

ب-  صدهبحلٔدىا-حلمٔدصقبددخأب دالبأ بيالب دزلب لالبب..بحللدخٍسب:الخثٚبحلياىسه
ب.هب البًل ـ  ب  بفنلالب؛بس(ىاى 

ب. بحلمال ودكؼصَسب  ب(ا ٔخ  كظ بك مشبب بيين :«اِح أح فذٚد  ال ئٔغحْ»ب
ب نيبحلزَ٘؟بهلبهوب دخٍب نديبحلمٔدصلصصال؟بب،«ػحٌس ػٕذ اٌطؾش» ٌٍ هلبحلمٔصقب خ

طفوددَبب-  صددهبحلٔددىا-هددوبمفوددَس بحلمٔددصقب بال؟بالبهددلبهددوب ددخٍب ندديبحلمٔدد مص
حلزَ٘يشبأ بكخ بفصهخبمؼلبهٌحبحلَؿلبحلي صم بلكدالبهدٌحبحلمالد ودبلدصْبحلمٔدصقب



 

 حتنية الفداء  
فىبئدظـصذبح بب حلٌذبكخ بيي و..با هبب«ػحس ػٕذ اٌطؾش» بهوبهَبٗوٚبآا مخب
بله.

 أيً رمحة اهلل مً املسيح؟

فصددوأ:بمدالبحلَكمدش؟بأيدالب الدصذبحلمٔدصقب  د بٓدئحل :بؿنخدبحلددْبيـصذب
اهٌابحليزخٍسبغصَبصلصلشبب «اهلل ظٙش في اٌدغذ»ب:نٚح  بمٔظيال بربحلمٔصقبهو

ػظد ُ ٘دٛ عدش اٌتمدٜٛ »هدوببحلموؿدوىاب بف بح صوأبحلصو خ صشبخبغصَبموؿوىس  ه
حلددَح سبغصدَبموؿدوىسبفد ب:بهٌابيدوأبب(0  باح دبحلمٔكصال«اٌزي ظٙش في اٌدغذ

...بحلفخطصكخ صددشابحلٔددكنيٍيشبحلموغوعددشبموؿددوىبأذبموغددوطبيو ددخ  ب ددييم بغصددَ
لصْبهٌحبموؿوىبحلنٚبرخل اشبح ص صش باف بمي مبحلظَحؿمبحليَرصشبٗدغزوحبك مدشب

ٌُ ٘ٛ عش اٌتمٜٛ اٌزي ظٙش في اٌدغذ» حلٌذ(:بريلهخبا يوحباب(ح   ب.«ػظ 
 بحلمال ودبهوبح بطَا بأ بنظمبكب..باًح بؿنخدبحلدْ:ب"حلمٔصقبهوبح "بيدوأب

بلوهخبرالَحكشب.فدو
 املصلوب ٍو ىاسوت املسيح

َدبار ال  ب  صه؟ بلوبٓؤلنخكم:بهلبح بهوبمالبص  ذبا  
ب. بالبحلىهوصحلمٔصقبحلمال ودبهوب خٓوصب ب  الٓصكو بؿوحركم:ب

اًح  بحلددٌذبمددخصب  دد بحلالدد صذبهددوب خٓددوصبحلمٔددصق بالددصْبحلىهددوص..باًح ب
يالدَمبب-لٔدذبحلكظدخدبرب-كدخ بهدوبحلنخٓدوصبحلدٌذببَبهغخيخكمحلٌذبمخصباكفَّب

د ذبلدديبرخلفديح ؛ببخ بٍح دصبهدٌحبحلنخٓدوصبيكدالبم دفب،«ئٌٙي ئٌٙي ٌّحرا تشوتٕدي؟» ص 
ب.«متٕي؟طئيٍي ئيٍي ٌّح ؽ»ب: مخًحبكخ بيالَمب   بحلال صذفااالبب  نهبخ بزالغ

 ٍزلوب املسيح مً الصلب

بيهَدبمالبحلصهوىب نيمخبيَييا ب ظ ه؟بحلمٔصقبمخًحبكخ بال
                                                 

مخب ٔزهبحليكظوٍبمندٌبلأل زخبمظ بحلمٔكصالبٓز بلٔخ  باحلاللصقبأ هبمالبكىابحلدْبحليكظوٍبؿصمْبأ  ْبفد بكظخردهب"  دمب (1)
 .حلىهوصبحلن خم "



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

ب حلكظددخدبحلمددديّبطظلدديعب ددالبهددَدببمددالالددوٙبمددخبيدددَدبمددالبٓددظشب لدديذَّ
ب  هبالبيَييبأ بي ال ذ. بحلمٔصقبمالبمزاضصهب

-حل صدلبك دهبيدي وبح بب ض بالمخًحب؟مخ  ٔصؼرٔظخ بؿحلمٔصقبال بلمخًحبلـؤب
بف بلص شبحلدزاب  صهب- ِباؿل  ٖيح التحٖ ئْ اِىٓ فٍتؼطش ػٕي ٘ز»كخ بيدوأ:ب؟بل م 
احلنخٓوصبكخ بيوخابمالبحلال ذ ببخلنخٓوصبهوبحلٌذبص ذ اهكٌحبف ب«اٌىأط

ب نه.بهأ بيَفيب- ِباؿل-ايغ ذبمالبح ب
 شزلوط الفادي

بلكالبؿنخدبحلدْبي كملبفصيغصنخبَٗاطبحلفخىذ.
حلمٔددصقبفدد ببصش بفهددلأاأبٗددَاطبحلفددخىذ:بأ بالبطدددلب صمظددهب ددالب صمددشبحإل ٔددخ 

بب؟خ خٓوطهبموظ  ب ن دخبمال.بحلمٔدصقبفد ب خٓدوطهبكوحكديك ندخ باحلمٔدصقبكدخ بميَ  
ب وغصجش.ل

:بحلمٔصقبحلدَآ ب خأب الب باًكَبأ رىبهغصجشبيكو بحلفخىذحلَ٘طبحلؼخ  :بأ ب
ب.ح بعخهَبخ بغىمب:ين طباه بحه﴾،صو  حه غالِ﴿

؛ببؤ ـددذبمنددهبيوكنددخبحلميمدديح ف ـصددٌذبافَيددي.بال ببحلدددْ:بحلمٔددصقبيدددوأب
فدد ببحإلمددخابأكمدديباحلزددِحٍب كمددخبٍاب-بصدد  بح ب  صددهبآدد مب-يدددوأب نددهبحلنزدد ب

ُف »:بهمخمٔنيي هدٌحب ،«لدٓ صوشيدح ٝلخط ُد  ئال يح د ٌ ظ ا ٌذ ئال ػًّ خط ُ ه اٚ ٘
بوغصجش.مالبحلحلدَآ باحلٔنش بيزَثهبٌذب٘وٚبحلهوبحل
ددخفأمدخبحلمٔددصقبب ددخبُكص  ح؛با  ب بأذبكدخ بغىم   َ حبفمددالببعدخه  َ لددمبيكددالبحلمٔدصقبعددخه
ب؟يكو 

 
 
 



 

 حتنية الفداء  
 مً شزلوط الفادي أٌ يكوٌ بال خطيئة

خدبحلمديّبي ولبرخل٘دَطبحلدٌذبًكدَابؿندخدبلكالبيئٓفن بأ بأ وأبرؤ بحلكظ
ىلدلب" ب ؟هٌابحلٌ ودبف بكظخر ب"هلبحليهيبحلـييديبك مدشبح با يبًكَص بب حلدْ

ب.  هب ٔذبال بحلمٔصقبهٌابحلوغخيخ ب   بأ بهٌحبحلكظخدبلصْبمالبكىابح ب
خلنٚبحلدٌذبأًكدَكمبردهغصجدش؟ببأ  بالبطَحاأابب؟ٗظمبحلنخّبهغصجشأالصْب.ب0ب

أالدصْبب،«ايٙدح اٌغط دحْ ٚاٌطط ُدح اٌمٍدٛ  فدي اْيّدحْ»حلدْب زدلب  صدلبهبحٓظ٘هيبر
ب؟هغصجشب(؟بألصْبهٌحغز  يخبب:طدوأبإل ٔخ مالبحلٔزخدبأ ب

ر٘د  ػٕدي ا»:بب(92:ب06مظد ب فد بحلمٔصقبلزغَّبيدوأبألصْبهغصجشبأ ب.ب9
أ دضب بيدخبٗدصغخ ؟بالبب:هلبطدوأبلولديكبأابصدييد ب.هغصجش.بر  با هب؟«يح ؽ طحْ
بهٌح.بالبطدوأب

يدح  :ِدٓ لدحي»:بب(91:ب5بمظد  حٓم بال ب خ و بًكَابحلمٔصقب  صهبحلٔدىابفد ب
ب:ل ظ مصدٌيالصدهبأابيددوأب هحلدٌذبارنخ ب  صه:ب ب«غتٛ   ٔحس  ُٕٙىْٛ ِا ّك ي

بألصْبهٌحبهوبحلدخ و ؟بب]ٓصيهلبؿهنم[ب«ايٙح اٌغط حْ»
 بفدددؤيالبيددديهلب خثدددلبك مدددشبؿهدددنمبالددد بيهلط دددب(يدددخبأكمددد اًحبكخ دددضبك مدددشب 

احلكظدخدبيددوأ:بب؟حلندخٍبٓصيهللٔذبحلدخ و بهلبٓصيهلبحلـنش؟بأابر؟ب(لازصخ ح 
احلمٔصقبهنخبي٘ظمبب «طفْٛ يش ْٛ ٍِىٛت اهللحٚال عى شْٚ ٚال ؽتحِْٛ ٚال خ»

ب.!!!«يح ؽ طحْ»يدوأ:ب
دددخب  ددد با دددىأب.ب2 حلندددخّبحلمٔدددصقبكٔدددذبحلكظدددخدبحلمدددديّبكدددخ بكَيال 

هددلبييدددلبهددٌح؟بأ ددخبالبب!!غخيددخهمطافددَبهالبيَيدديبأ بااريددخىهمب ددالبحللدصدددش بكددخ ب
بأ وأبهٌح.بلكالبحلكظخدبحلمديّبيدوأبهٌح.

 بحلمٔددصقبكددخ بيظلدديعبمدد بحلظىمصددٌباحلصهددوى(بأ ب4مددَ ٚب  دددَأبفدد با ـصددلب
اأمددخببب!!لهددمبهخاالبي٘ددَكب يضددَدبلهددمبأمؼددخال بب بأذرخ مؼددخأبحلصهددوىفكددخ بيك ددمب



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

البي٘ددَفبحلمٔددصقبباًحبكددخ وحباكدديهم بف مددخًحبي٘ددَفبلهددمبح مؼددخأبفكددخ بحلظىمصددٌ
بأمؼخلهبل صهوى؟بلمخًحبالبيو قبلهمبحلميخ  بحلظ بيَييهخ؟

ػؾددش ػددٓ  ي ٕددٌّٚددح وددحْ ٚ ددذٖ عددأٌٗ اٌددزيٓ  ٌٛددٗ ِددغ اال»حٓددم بحلـددوحد:ب
لذ اػطي ٌىدُ اْ تؼشفدٛا عدش »ب بأذب البميخ صهخ بفؤؿخدبحلمٔصقبطىمصٌا:«اٌّثً

ح اٌددزيٓ ٘ددُ فددي اِدد»ظيَفو بأٓددَحٍبم كددوصبح ؛ب بأذبأ ددظمبفدددظبٓدد«ٍِىددٛت اهلل
أطلديعبب بأذبلدال«فطحألِثدحي يىدْٛ ٌٙدُ ودً ؽديب»ٗيذبآدَحثصلبب بأذ«اٌخحسج

ب.همباالبرخ مؼخأمي
ب؟بهخبلهملمخًحبأيهخبحلمٔصقبطليػهمبرخ مؼخأباالبطَ٘كااًحبٓؤلنخا:ب

ٌىددي يطصددشٚا ِطصددشيٓ ٚال يٕظددشٚا، ٚيغددّؼٛا عددحِؼ ٓ »ًحبيـصددذ:بخٓددم بمددخف
ب يفهمدددوبالاًحبٓددميوحبأ باالبي٘ددَكهخبكظدد ب با ددهبيك مهددمبرخ مؼدددخ«ٚال يفّٙددٛا

ٌىدددي يطصدددشٚا ِطصدددشيٓ ٚال يٕظدددشٚا، ٚيغدددّؼٛا »  دددَاحبالبيزالدددَا ب بااًحب ولددده
ب.«عحِؼ ٓ ٚال يفّٙٛا

باحلٔئحأ:بلمخًحبالبيَييبحلمٔصقبفهمبحلصهوى؟
 بلدديبكدخ بحلمٔدصقبهخثفدخ بمدالب«فت غفش ٌُٙ خطحيحُ٘ ،ٌُال يش ؼٛا»احلـوحد:ب

ب..مالبطورظهمبخ بثفهخبأ بط افَبلهمبهغخيخهم 
صشبحلم٘ظَكشبحلظ بأ ـِهخب  مخ بكخػولص برحلظَؿمشبحليَمالب َأبلكمبحلنٚبآؤ

ِّٚٙددح عددّؼٛا ال  ، تددٝ أددٗ ِّٙددح ٔظددشٚا ال يطصددشْٚ»:بٔددظخ ضطكْبارَاًٍػددوأا
بخلمٔدددصقبكددَيٚب  دد با دددىأ بف«فت غفدددش ٌٙددُ خطحيددحُ٘ ،يفّٙددْٛ، ٌددُال يتٛلددٛا

بم.بالبطافَبلهمبهغخيخه با   بأحلصهوى ب
ؿخ بمالبأؿلبأ بطَف بحلوغخيدخ باحلمٔدصقبيددوأ:ببحلمٔصقح ٓظخًبيدوأ:برصنمخب

بهغصجش؟ببا ىأبحلنخّبطافَبهغخيخهم بألصْبالبأٍييبأ أ خب
ب.هغصجشبطلظخؽبال بفخىذ باالبيال قبصخكزهخبأ بيكو بفخىيخ با هخب
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يدددح عددد ذ »ؿدددخ صبالصدددهبطددددوأ:ب بمَيضدددشبحلرنظهدددخباح الدددشبحلمدددَأسبحلكنيخ صدددش؛ب.ب4
ا، فٍُ يدطٙح لىٍّ إّح يح الٓ داٚد، اس   با هخبحمَأسبطٔدظاصغبردهب«لٕتي ِدٕٛٔ   ذه

اصدشفٙح ألٔٙدح  :فتمذَ تالِ زٖ ٚطٍطٛا ئٌ ٙح لح ٍ ٓ ،فٍُ يدطٙح لىٍّ »ل٘فخ بحرنظهخب
 كل دخدشا  فأ دح : ٌدُ اسعدً ئال ئٌدٝ » بأذبه الدنخبمدالبصدوطهخب«ٔحابتص ت ٚس
ٚعددذت  ،فأتك اٌّشا » بفدظبآَحثصلبأ خبٍٓوأبال برن  بأذ:ب«اٌضحٌ  ئعشا  ً

د :لح ٍ  ٕهح اْ ي إخدز خطدض » بطَؿدوابأ بي٘دف بحرنظهدخ ب«ييح ع ذ اػٕ ِ فمدحي: ٌد ظ  غد
دي بهغصجش!بأالبب بألصْبهٌحبحلدوأ«ٚيطشٌ ٌٍىال  ٕ ٓ،اٌط لبرخل٘دَطبحلدٌذبًكدَابو 

تدحت اٌدزي يغدم  ِددٓ  ،فمحٌدك: يدح عد ذي»ؿندخدبحلددْ؟ب ٚاٌىددال  تأودً ِدٓ اٌف 
 باحٗددد بحرنظددد .بف٘دددف بلهدددخبحرنظهدددخبح ظزَ ددد بمدددالبحلكدددىدب بأذ:ب«لٙدددحِح دددذ  اسلح
بكصنٌحك.

أل دً ٘دزٖ اٌىٍّد   »(:ب99:ب7 مدَ ْببحلمٔدصقبلهدخبرلٔدذحٓم بمخًحبيدوأب
ب.طكو  بمالبحلكىدبأ ب   بٍ صظ  بأذ:ب«ار٘طي
بالبمؼلبهٌح. هغصجش؟بأ خبأ ِابحلمٔصقببحصٔضبهٌألب
ددد»:بب(6:ب7مظددد ب .ب5 سودددُ لدددذاَ  ، ذط ٌٍىدددالال تؼطدددٛا اٌم  ٚال تطش دددٛا دس 

بب بحلمٔدصق ب نيمخبئدمب «اٌخٕحصيش  ّ دي بأالبب اهندخُيَبخ بكىردبحلندخ لبرخل٘دَطبحلدٌذبو 
بأالبيلظخؽبحلمٔصقبال بفخىذ؟بًكَابؿنخدبحلدْ؟

ع زدوحبمندهبأ بيدٌهذبإاحبالصده بأصقبؿخيلك بأ باهوسبحلمب(8:ب7يوكنخب .ب6
 ،اصدؼذٚا أدتُ ئٌدٝ ٘دزا اٌؼ دذ لدحي ٌٙدُ:»أ بفزمخًحبأؿخرهم؟بميهمبال ب صيبحلم خ
 بؤ دخبلدالبأًهدذفب حًهزوحبأ ظمبال بحليصديب بأذ:« ئٌٝ ٘زا اٌؼ ذ أح ٌغك اصؼذ لؼذ  

بهٌحبمل ه.بلصْب لموغوعخصبحلصو خ صشبف بحب«لؼذ  »كوأبك مشبباػمشبكىابكؼصَ
 ،ٌٝ ٘زا اٌؼ ذئ صؼذ لؼذ  أح ٌغك ا»ٌهذبيلالبحلمهمبأ بحلمٔصقبأهزَهمبأ هب

لدحي »حلدَافبحلدديّ بب االبريديبحٓدظيىبلالبأًهدذ بأذب« ىًّ لؼذْ ٚلتي ٌُ يأل
ب.«اٌدٍ ً ِٚى  في ،ٌُٙ ٘زا
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بػمبمخًحبكيع؟
 بأذبًهذبال ب«ٌٝ اٌؼ ذئ يضحه ا  ُٕز صؼذ ٘ٛ  ،خٛتٗ لذ صؼذٚائٌّٚح وحْ »

 بب بحلو دضبلدمبيلدالبريدي بلالبأًهذب هب خأبلهمب:أحليصيبرييبًهخدباهوطهب بم ب
ًهدذباهدوبأذ:ب ب«ٔٗ فدي اٌخفدحبألً و ،ال ظح٘شاه  ،اٌؼ ذ ٌٝئ يضحه اصؼذ ٘ٛ »لكنهب

ب!!أ هب خأبغصَبحللدصدشبالبيكظ٘ باهوح هكظ بب مظوف 
بأ خبأ ِابحلمٔصقب البهٌح.ب
هدٌحبحلددوأب(ب908بٙ ب"َيالصحطفدخىبحلز٘د"بهف بكظخردبك هو بلدْبٓميخ حبزٍَي
لمدوصبحللكمشبحإللهصشبحلظ برهخبصخ بكصخطدهبمدالبح»ل مٔصق بفصدوأ:بباللصقحلغصَب

لدمبب باأ دهللدصددشحؿدخاُببحلمٔدصقبييظدَابردؤ بكدىا بأذبهدوب« زلبحلو دضبحلميدصال
ب!!.طهفي هبلصالو بكصخب بلكنهيدلبحللدصدش

اطـيدلبحلمٔدصقبكٔددذبب هدٌابك هدخبهغخيدخبطودلبرخل٘دَطبحلددٌذبًكدَابحلددْب
ب. غصَبمئهلبلصدوابروحؿذبحلفيحب-بالصْبكٔذبميظديذب-حلكظخدب

ب.ٗكَحبلكم

***
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 ىبوءات التوراة عً حادثة الصلب

 با   بحلالد صذب دخأب«ئٌٙي ئٌٙي، ٌّحرا تشوتٕي؟»ب(:0:ب99مِموٍبحل دَأبف ب 
بخأ دب:يَيديبأ بيددوأبخلمٔدصقف، «ئٌٙي ئٌٙي، ٌّدحرا تشوتٕدي؟»ب:حلمٔصقب فْبحليزخٍس
ب.«؟تشوتٕيئٌٙي ئٌٙي، ٌّحرا »غزدضب  صهبآيشبح  فْبحل٘وٚبحلٌذب

صالبٔدزصمظك مب دالبحل٘ديذبحلصهدوىذ باحل(بي52خ بصاٗي ب:با  خأبفضص شبحل٘صنب
ِددٓ صددذق » بلندددَأبحلددنٚ:بالبأ ددَاب  دد بأذبٗدد  بئددظنياب!!أٍوبرخرددلالدد ب
 ،ٚوؼدشق ِدٓ اس  يحلغد وفدش ، ٔطك لذاِدٗ ، ٌّٚٓ اعتؼٍٕك رساع اٌش  ،خطشٔح

 بحلمفدَاوب(52خ بصاٗدي  «ٚال ِٕظش فٕؾدتٙ ٗ ،ٚال  ّحي فٕٕظش ئٌ ٗ ،ال صٛس  ٌٗ
ب صدوٍسبلهدم ب ن دَبالدصهم لبحلـم بصصأ بئظيملبحلنٚبب-بحليكظوٍباف بٍأذب-

بب. بالبأ َابال بأذبٗ  بئظني( ٘ظهصهم
 مً شزلوط الفادي أٌ يكوٌ بال خطيئة

ب(:94لو ددخب بدددوأبحلمٔددصقبفدد احٓظ٘ددهيبرب (ا حلمٔددصقبٗددظخحلدديكظوٍ:ب ددخأبلنددخب
ٍأ با ب٘دظم(بمدالبحلغزد  ك مشبفخ ظزَب ب«في اْيّحْاٌطط ُح اٌمٍٛ  ٚ ْايٙح اٌغط ح»

ب.أ بحلمٔصقبأهغؤبف بحلظيزصَ
ب: نيمخبأ دوأالصْبلهب يٍسب   بحالٓظصيخد بمالبحل٘وٚبحلاز بهوبباأ وأ:

فؤ خبموغت بلكدالبحلظىمصدٌبرخلفيدلبب أ ٔذبلهبصفشبلصٔضبفصهاب هٌحبٗوٚبغز 
بحلفهم.بب  رغب :ينطاز بفلمبيكالب نيهمب يٍسب   بحالٓظصيخدباحلفهم ب
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 ب«يدح ؽد طحْ يار٘د  ػٕد»ب:لزغدَّبحلمٔدصقحٓظ٘كلبحليكظوٍب دوأبأمَبآهَ:ب
خ:بب«س   حؽحن يح»ب: نيمخب خأبله أك ِؼثش   »أ بطال ذ بفدخأبلهبحلمٔصقبمورو 

حلَٓدوأببدولهدخفكدخٍبحلظد بكدخ بيح  ب«ٌىدٓ لّدح ٌٍٕدحطٚألٔه ال تٙتُ لّح هلل،  ٌي،
الؼذ ػٕدي يدح »حلمٔصق:ب بييصده بفدخأبلهبرغَّبكخ بموك برهخبمالبار صْ بيَييبأ

يلدَكبأفكدخٍبحل٘دصغخ بحلدٌذبردلبرغدَّ ببٌابحل ف دشرهدب دصْبحلمدالدوىف ب«ؽ طحْ
برغَّ.ب
ِغددتٛ   ٔددحس يىددْٛ يددح ا ّددك  :ِددٓ لددحي»حلمٔددصق:ببحٓظ٘ددهيبحلدديكظوٍبردددوأا
خب دخأبكمدفصده بباالباهد خلمٔصقبلمبيالد بأكديبرخللمخ دشبف ب(99:ب5مظ ب ب« ُٕٙ

ددطي ٌؼددذَ ِؼشفتددٗ ٍ٘دده اٌؾددؼ »بدددييمحل ددخأبفدد باب،«ْح اٌغط ددحايٙدد»ل ظ مصددٌيال:ب ، ع 
 ب(99مظدد ب ب«اٌىتدد ر ال تؼشفددْٛ ئٍْٛ تِضدد »:ب(99 بافدد با ـصددلب مظدد ب«اٌؾددؼ 

اٌزي ٌٗ ػ ٕحْ وٍٙ   »ف بحلـٔيبايلكمب   بحرهَيالبب خهَفينيمخبيدوأبح بحل
بفهوبصخىى.(ب08:ب9 حلَإيخب« ٔحس

ٕهح اْ يإخددز خطددض »سبحلكنيخ صددش:بأبحلمٔددصقبل مددَأو ددحٓددظنكَبحلدديكظوٍب ٌدد ظ  غدد
البيالددقبأ بيدددوأبأكدديب:بحل٘ددصنب ددخأا ب(96:ب5مظدد ب « ٚيطددشٌ ٌٍىددال  ،اٌطٕدد ٓ

هدلببالبأ َابمدالبأيدالبؿدخ برهدٌحبحلكدىا؟أ خبب..بأ ظمبكىدبأابأ ظمبهنخُيَكي:ب 
بك زدددشب: دددخأبحلمٔدددصقبل مدددَأس  دددٚببحلددديكظوٍبيكدددو ب نددديلَرمدددخبكخٗدددخا ب..بب؟أ دددض 

ب.موظ  
بك زدش باًحبكدخ ب دخأبب:لمبيدلبل مدَأسهوبابامخ بكخ بيظك مبرؤمؼ ش حلمٔصقبى أ دض 
ب.بهبمؼخأبفدظ بلكنخهيأ بيؤط بر٘   بحليكظوٍبفكخ بيـذب

بكص ؟ب!!يض لبحل٘يذكخ بحلمٔصقبحليكظوٍ:ب خأب
خبيو قبمخبيدوأبركخ بحلمٔصقب ب   بحػنخب َ٘بحلمٔصقبا  ب  زهمؼ ش بخ ىحثم 

فطحألِثدحي يىدْٛ ٌٙدُ اِح اٌزيٓ ُ٘ ِٓ اٌخحسج »لهم:بب ب خأ نيابلصظظ مٌاحبح بط مصٌ
خشج اٌضاسع ٌ ضسع صسػدٗ، ٚف ّدح ٘دٛ يدضسع عدم  لؼدض » بامالبأمؼخله:ب«وً ؽيب
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مِمددوٍبحل ب«لأِثددحي يفددتت فّدد، اتىٍددُ لأِثددحياػٕددذِح » ب(5:ب9لو ددخب ب«ػٍددٝ اٌطشيددك

بمِمدوٍ حلف بكمخبحلٌذبيظك مبرؤمؼخأب بفهوبسب البٗوٚبحلمٔصق  باهٌاب زو(89
ددظاك ددمبحلنددخّبرؤمؼددخأ باهددٌحبكددخ بطب احكدديبفدددظبحلددٌذبؿددخ ٗددوٚبب.. ب(89 بخمصم 
ب.س ل نزو

ب.لكالبفضص شبحل٘صنبيدوأ:بحلمٔصقبكخ بيض لبحرهَيال
ب.افصدَأب(89مِموٍب حلال ببحل٘صنبأ بيَؿ ب كخ بينزاب

بهخلوكصيسبحلظ بمديكحلكنيخ صشبكخ ضبحلمَأسبححلمَأسبهٌابفضص شبحل٘صنبأ بب  ٔ
ب. «ح اِشا  ػظ ُ ئيّحٔهي»:بحلمٔصقب

 ٍل أضل اهلل البصز حني صلب الصبيُ بداًل عً املسيح؟

دح ﴿بل الد ذ حلمٔدصقبلدصْبحل٘دوٚبحلمنخٓدذبب: خأبلنخبحل٘صنب  ِ  ٚ   ٖ ٍ دٛ ت  دح ل   ِ  ٚ
 َُّ د  ٙ  ٌ   ٗ دِط  َّٓ ؽ  ٌ ِى  ٚ   ٖ ط ٛ  ٍ  يدَابكمدخب دخأبفضدص شبحل٘دصنبأ بلكندخب ب[057:بحلنٔدخ ]ب﴾ص 
دٛي   ﴿بلوح: با ديب دخحلصهوىبكخ وحبمٔدظيزييال ع  ُ  س  ي  دشَّ  ِ   ٓ د دٝ الَّ ِغد ت  ِػ غ   ّ ٌَّ ٕ دح ا ٍَّ ت  ِئٔفدح ل 

  مدخ ببف مدخًحب ظ دوا؟ب اًحبكخ وحبييَفو بأ دهبٍٓدوأباحلٔئحأ: ب[057ب:حلنٔخ ]ب﴾اهللفِ 
بأال .بنخبا فشهرهبكنز  بفهبئمنو االبيب مٔصقهبكحلصهوىبالبييظَفو برأ ب

بمخًحبطين ؟ب،﴾ؽطٗ ٌُٙ﴿حلو فشبحلؼخ صش:ب
يؤط بريلصلباحكيبفدظب دالبٗوالدصشبحلمالد ود بأ بلفضص شبحل٘صنببعخلذأ خبأ
 دالبحلمالد ودبهدٌحبحل٘دوٚبهدوبحلزدييلبب:ا خأبل ب ٗوٚباحكيخٓمباًحبأط بر
ب.رومْبحكظمخالصبكمخب خأب  مخ بحلدَآ ب-   بح  لبب-آط بلهبفب  بب حلمٔصق
مددالبي٘ددظَذب:بحلمٔددصقبدددخأف بيهددوًح؟بهددلبهددمبؿمصدد بحلظىمصددٌحلزددييلبهددوبهددلبب

ح بألدد بحل٘ددزهبأ بصدد زوا؟بأابافؤهدٌاابب..أ ددخبب:أكديهمبفدددخأب نفٔددهبحلصدوارحلـندشب
؟بأابمال؟بأ دخبأعخلدذبح ٓوَيوع بفخكظخٍاحبمالبيال زو ؟بأابيهوًح ب   بحلـمص ب

بهوبحلمال ود.بفى ب:حل٘صنبأ بيؤط بريلصلباحكيبايدوأ
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 بفدش لظدخؽبالد بافهدٌحبأمدَبيب حل٘زهب  صهب حلمٔصقبأ لدب::بلوب  نخبحلو فشبحلؼخلؼش
باح ً بطمظلالبحلٔم .

ب!!ح ب:يدولو ب؟مالبألد بحل٘زهب  صهب: خبحلمٔ مصال ينيمخب ٔؤأبأكزخف
حبح بأ لبحلنخّ بفمخبً ذبحلنخّبحلٌيالبأ  همبح ب زلبحالٓىا؟  ً ببا

ٓنشبؿخ بحلدَآ بلك بياللقبلنخبمخب خلهبحلَٓدلبب605ردبرييبكخىػشبحلال ذبػمب
؟بهددلبح ببح بحهظَ هددخبكٌرددشكب برواهددمبمالددي ٌيالبمددخطوحبمددخبً ددذبحلددفب!!اح  زصددخ 
ٔ دح ﴿ب:حلنخّ؟بكخٗخا بأ خبالبأ زلبهٌابحلالفشب  د بح بح بأ لبيضل؟بهل دَّ ا ا س  ِئر   ٚ
دده   ٍِ َّٙ ا اْ  َٔ  شه

ِِ ح ت ددذَّ  ٘ ٔ ح شَّ ِف ددذ  ي  ف  َّٛ دد م  ٌَّ ددح ا  ٙ َّ  ٍ ددكف ػ  ددح ف ح   ٙ ٛا ِف  ددم  غ  ددح ف ف   ٙ ِف  ش  تَّ  ِ ٔ ددح  شَّ  ِ ي دد ه ا  ب﴾ل شَّ
كدمبمدالببمخبً ذبهئال بحلنخّ؟ب بهلبهٌحبهوبح بحلٌذبي د بحل٘زه؟[06بَٓح :حإل]

بصي وهخ؟.بحلظ بكٌرشهٌابحلبٗوٚبمخصب   
 حادثة الصلب يف الكزآٌ لوالتفاسري اإلسالمية

ي ددد بٗددزهبطيددخل بح بيدددخأ:با بؿددخُبأ ب»:ب(2/251 طفٔددصَبحلددَحُذب دددَأبفدد ب
حلٔفٔغش بفَحفهٌحبيفظقبرخدبب ا ٔخ ب   بآهَ ف ي هبلصْبرِيي بب رمخباًحبٍأينخبُيي 

ف ي دهبلدمبب  باٍرمخباًحبطِاؽبٗوٚبفخعمدش«ٗزهبُييب   بٍؿلبآهَب الكالبألد
اهددوبب فهددوبطددِاؽبهييـددشب   دد بهييـددشبٗددزهبفخعمددشب يظددِاؽبفخعمددش بالكددالبألددد

هددٌحبكددىابحلددَحُذ بفخإلمددخابحلددَحُذبئددظزييبأ بب  فخعمددش بهددٌحبلددصْبكىمددبهددخي ن
ب.الدخ بٗزهبحلمٔصقب   با ٔخ بآهَب﴾ٗ ٌُٙط ِ ؽ  ﴿يكو بحلمدالوىبمالب

دد﴿:بميندد ب:برددلبٍرمددخبأٍحىبحلدددَآ بأ بيدددوأ أ هددمبرالدد زهمبل مٔددصقبب﴾ٗ ٌٙددُط ِ ؽ 
انوحبأ همب ديب ضدوحب  د بٍٓدخلظه بالكدالبهصهدخصبأ بيدضدوحب  صهدخ بردلبٗدزهبلهدمب

بب. باهٌحبهوبحلظفٔصَبحلاللصقًل 
ٍ دد﴿ب: دوأبحلددَآ بالدد ب يدوىبمدَسبأهدَ  َ  ػ  دال اٌغف ددٛت   يف ٚ   ِ َ  ا  َّٛ ي د  ٚ ت   ٌِدذَّ  ٚ   َ َّٛ ي د

ددحه  دد        ؼ  َ  ا لَّ َّٛ ي دد فددديبكددخ بب؟هددٌحبحلظَطصددذم٘ددك شبفدد ب بأالبطددَا بب[22:بمددَيم]ب﴾ٚ 
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ددخ بايددوابأمددوص بايددوابيـدذبأ بيدددوأ:بحلٔددى اب  دد بيددوابالدديص بايدوابأريددغبكص 

باالىس بموص بص ذ.موص ب:بحلاللصقبلكالبحلظَطصذبأص ذ 
ِٗ ﴿:ب[007:بسحلمخثي]يدوأبحلمٔصقبف بٓوٍسب دي ِلد ِٕ ت  شَّ  ِ دح ا   ِ َُّ ِئال  د  ٙ  ٌ دك   ٍَّ دح ل   ِ  ِْ ا 

َّٔك   َّٕك  ا  ِٕي و  ت  فف َّ  ٛ ح ت  ّف  ٍ َُّ ف  ِٙ ك  ِف  َِّ ح د   ِ ا  ِٙ ذه َُّ ؽ  ِٙ َّ  ٍ َّٕك  ػ  و   ٚ  َُّ لفى  س   ٚ ِل ي  ٚا اهللف  س  ط ذ  اػَّ
لِ  َُّ اٌشف ِٙ دد َّ  ٍ  ندديمخبكدديػضباب ٗددهصيب  دد بحلنددخٌّكَبأ ددهبهنددخبحلمٔددصقبيدد بفه﴾ دد   ػ 

بب.!!مكخ بحلمٔصقب- ِباؿل-ح بحلوفخسبأهٌب
ددخا دده  ﴿ب:يدددوأبحلدددَآ بأيض  اِفؼ  س   ٚ ِف  دده    ٛ ت   ِ ِٔ ددي  ٌ دديف  ِئ حب[55:بآأب مددَح ]ب﴾ِئ  ً  با
أ ب(ب05كوٍ ؼدوّبح الد ب  زلبحلَف ب باكمخبؿخ بف بك مشبح بفد بحلوفخسببضكيػ

ب.«ِحت ٚلحَ  غ  اٌىت »حلمٔصقب
 ٍزلوب املسيح مً الصلب

ب!حلمٔصقبمالبحلصهوىبصنبهَادٔظنكَبحل٘ي
ٚال يخطفٙددح  »ب(:98:ب01بيوكنددخ بمددخبًكددَاح ب ندديابطو صددض بفدد بطو صظددهببلكددال

تدغ ٔفغدي ػدٓ ا» ببردلبأ دخبأردٌلهخب البأكيبيؤهٌهخبمدالبيديذب بأذ:« ذ ِٓ يذيا
ح بفظو صدضبحلمٔدصقبمهدمبب ااٍحىطدهبرمِحؿدهأذب ب«اٌخشا   َ لكد بطدظمب بالدصْبمـزد

أ دهبينزاد بأ بيلـدِببق  دالبهدَاابحلفالد(ب09اؽبودَ حلحصبكمدخبؿدخ بفد ب حلنزو
ٗددَ بخيحلصددوابفدد بحلبسئهددٌبحل٘ددخطأذبفدد بحلصددوابحلَحردد ب ٘ددَبيددٌرق بػددمبأٍريددشبأيددخا ب

ب.ف بحلصوابحلَحر ب َ٘بٌرقطبػمأٍريشبأيخا بباطلـِ
مدخبميند بفصنـصده بلمخ  بالد بح بٔدصحلمٔصقبفد برٔدظخ بؿؼبًكَبحليكظوٍبطوٓل

بينـصه؟بامالبمخًحبهٌحبحلكىا؟
ب.ينـصهبمالبحلال ذ:بضص شبحل٘صنب خأف

ب:حلمٔدصقببآهَبيددوأبفصدهبا ـصلبيوكنخبأابأذبا ـصلمالببح بٗخهيأ وأ:بأ غن ب
ب؟ ـن بمالبحلال ذ



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

ر لددذَ لصددشا  ؽددذيذ ئيددحَ  غددذٖ افددي »ب(:7:ب5يزددَح صصالب حلفدد ببحلكظددخدبيددوأ
دد ،ْ يخٍصددٗ ِددٓ اٌّددٛتاٚدِددٛع طٍطددحت ٚتضددشػحت ٌٍمددحدس   ددً اّغ ٌددٗ ِددٓ ٚع 

ؽدددشلٙح اْ اال ئ ،ْ تؼطدددش ػٕدددي ٘دددزٖ اٌىدددحطاْ ٌدددُ يّىدددٓ ئ» وص؟بأذبمدددب ب«تمدددٛاٖ
بأذبكؤّ؟ «فٍتىٓ ِؾ ُته

حبب غزصيحلبمال أيدخاببشريديبأٍريدا بمدخصببليدخٍُأ بب(00يوكندخب مدالببه يَفبمخؿي 
صلف هبمالب وسب  بلب وسبحلموص بفخلمٔصقبكخ بيال  فديبىرَّضبفصهبيفال بأصخرهبحل
ً  ﴿ب هدوبحلظفٔدصَبحلالدلصقبهدٌحب،«غ ٌٗ ِدٓ ا دً تمدٛاِّٖ ٚع  »حلموص ب د َّ٘ ا ا   ٛ دأٌ  ف حعَّ

  ْ ٛ  ّ  ٍ َُّ ال  ت ؼَّ ت  َّٕ َّْ و  ِش ِئ وَّ ب.[7:بح  زصخ ]ب﴾اٌِز 
 املصلوب ٍو ىاسوت املسيح

ببمخبمين بهٌحبحلكىا؟فب!!ل وغصجشبخ بحلمٔصقبكخ باحٍػبحليكظوٍ:بدوأي
بكددياعبحللمددلبمظو دد ب  دد بحؿظمددخعبأ ب–بحلي مدد بظدددياارخلب– يددَابب لددال

حللصوح بحلمنوذبل َؿدلبيلمدلبصدفخصباٗوالدصشبحلَؿدل باأ بسب بحلَؿلباحلمَأ
ب افصهبحليوحملبحلوٍحػصدشب فصهبصفخطهخب م  مخبي٘زهبحلب بلييهخكٌل برخلنٔزشبل مَأسب

ب.فصهبكلبٗ  ا
ب.هوبك مشبح ب؛الب:صدوأٓب مٔصقبأد؟لهلبب:فضص شبحل٘صنل  نخب وبف

حبصفخصبح   ً ٔغدً »ب:يبحلددييمغصَبموؿوىسبفد بحلمٔدصق بلدٌل ب دخأبحليهدبدا
لك بيكدو بحل٘دوٚبكدخمى بلالدفخصبأرصدهبينزاد بأذبب؟اح قبحلكىاهلب ب«اٌّشا 

خلمٔدصقبك مدشبفم د  بحلب نيابهدٌح بلكالبحلمٔصقبلصْبأروذأ بيكو بهنخكبم  ب
حبٓدددوي خ بهدددٌحبهدددوبحلمٔدددصقفظمؼدددلبب ألدخهدددخبالددد بمدددَيمب مندددهبح باٍاف  َ ..ببلهدددخبر٘ددد
لكددالبب البيلمددلبصددفخصبأدبأٍ دد اب يلمددلبصددفخصبحليددٌٍح بمددَيمالببحلمٔددصق

ب.يلملبحلالفخصبحإللهصش
ِحتمددش ِٚخددزٚي ِددٓ » بأ ددوأ:بوٙا  بحلدديكظوٍبيظهمندد برددؤ  بالبآطدد برنالدد

ب«ِحتمش فٍُ ٔؼتذ لدٗ ،ٚوّغتش ػٕٗ ٚ ٕٛ٘ح ،ِٚختطش اٌحضْ ،س ً اٚ حع ،إٌحط



 

 حتنية الفداء  
ح ٌُ يىٛٔٛا »ب(5:ب7يوكنخب ( باطلدصدهخبف بب52اٗيصخ ب هٌاب زو سبف ب ئخٛتٗ ايضه

ب.«ِْٕٛ لٗيإ
 مً شزلوط الفادي أٌ يكوٌ بال خطيئة 

خب   بمخب خلهبفضدص شبحل٘دصنبا حصدييبب: دخلوحبلدهبسبحلمٔدصقبحلدٌيالاهدو دالبطي صد 
ِٚىددد  فدددي »ب:حلكظدددخدبيددددوأ با«ٌدددُ يىّدددً لؼدددذٚلتدددي »ؤؿدددخرهم:بالددد بحليصددديبف

كدخ بحليصديبحلدٌذب ز دهبلدمب..باهٌحبحليصيبحلٌذبيظك مب ندهبفضدص شبحل٘دصنبب «اٌدٍ ً
ب أالبب:ل مٔدصقبحإلهدوسحليصيب خأبيؤط ب باحليصيبئظمَبٓزيشبأيخا با زلبأ برييبيؤص 

 بالكدالبلمدخب«ِٚىد  فدي اٌدٍ دً ،لؼدذٌدُ يىّدً  ٚلتدي»ب:ددخأ؟بفطالييبال بحليصي
لمبأذبب،«صؼذ ٘ٛ»ب؛أيخابأابأٓزو صالبأابأي خبكخ بسٍرمخبيكو برييب َ٘ب أط بحليصي
الكالب نديمخبب اهوطهبع زهحلٌذبف بحلو ضبأ بيالييبحلمٔصقبب بخ بمنخٓزبخ بيكالبا ظ

ب؟حلمٔددصقبكددٌحدب:يدددوأبلنددخبفضددص شبحل٘ددصنكصدد بأطدد بحليصدديبصددييبفدد با ظددهبهددو بف
بكخٗخا.

 ىبوءات التوراة عً حادثة الصلب

ب«لدال عدط  ياوثش ِٓ ؽدؼش ساعدي اٌدزيٓ يغضدطٕٛٔ»طنزؤبحلكظخدب البحلمٔصق:ب
  ٌىددددٓ ٌىددددي تددددتُ اٌىٍّدددد» ب(95:ب05يوكنددددخب اطلددددد بفدددد ب ب(4:ب69مِمددددوٍب حل

ب.«اٌّىتٛل  في ٔحِٛعُٙ أُٙ الغضٛٔي لال عط 
ٚالدحسلي  ،ا طدح ي ٚاصدححلي يمفدْٛ تددحٖ تدشلتي»ب:(00:ب28مِموٍبحل اطنزؤب

ا ٚوددحْ  ّ ددغ ِؼحسفددٗ ٚٔغددحب وددٓ لددذ »:ب(49:ب28لو ددخب فظلددد بفدد بب «ٚلفددٛا لؼ ددذه
ب.«ٗ ِٓ اٌدٍ ً ٚالف ٓ ِٓ لؼ ذ يٕظشْٚ رٌهٕتطؼ

ا ػٕدذُ٘»ق:ب دالبحلمٔدصب(95:ب019مِمدوٍبحل اطنزؤب يٕظدشْٚ  ،ٚأدح صدشت ػدحسه
ٚودددحْ »:بب(29:ب97مظددد ب اطلدددددضبحلنزدددو سبفددد ب ب« ضدددْٛ سؤٚعدددُٙغٚيٕ ،ئٌدددي

ب.«ُٚ٘ يٙضْٚ سؤٚعُٙ ،اٌّدتحصْٚ يدذفْٛ ػٍ ٗ
بطلددضبف بٗواله.طوٍحطصشبػىعباػىػو ب زو سب



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

ب ندظك مبفصده بأٗدكَكملندخبا دضبآهدَبلاب حلٔدم طمظلالباح ً بب حلو ضبح ظه 
ب.نخاَسؿخ بال بحلمباأٗكَبكلبمال

ب***
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ب
خ. حبمالبح ٓج شب ٔظيَ هخبَٓيي  بؿنخدبحلدْبعَفب يى 

 ٍل أضل اهلل البصز حني صلب الصبيُ بداًل عً املسيح؟

يظدَكب نديمخبب لمخًحبيضلبح بحلنخّبرهٌابحلضدىلشبحلكزصدَسب:ؿنخدبحلدْيدوأب
بحلمال ودبلصْبهوبحلمٔصق؟ برصنمخبال ودبهوبحلمٔصقبأ بحلمبا ييظديحلنخّب

حلظد بلدمببلخىػدشحرندوحب دصديسبحلفديح ب  د بهدٌابحلب:حلدَآ بلمبيدلبلكدماأؿصذ:ب
ب.طؼزضبطخٍيوص خ

بفؼمدشرخلمنخٓزشبلصْبحلمٔد مو بفددظبينكدَا با دوعبحلالد ذب  د بحلمٔدصق با
خ دضبطنكدَباحلؼخلدغبكب احلؼدخ  ب ح اأبا بحلمصىىيدش:فَىبمٔصلصشب ييمدشبفد بحلددَ

ٓدوَيوع  باريضدهخبكخىػشبحلال ذ باكخ بريضهخبييظديبأ بحلمالد ودبيهدوًحبح 
أ بحلمالددد ودبلددصْبهدددوبيددَا بابٓددميخ بحلدصَاح ددد  ييظددديبردددؤ بحلمالدد ودبهدددوب

فددَىبمٔددصلصشبباهدد ب بٍريمخثددشبٓددنشأهددٌحب زددلبحإلٓددىابرؼىػمخثددشبأاببحلمٔددصقب...
بمئمنشبرخلمٔصق بلكالبلالب فاللبف بهٌح.

الف صْبح بهوبب اطوظخٍا بحلضىأب  و  نيمخبطضب:أ وأ أ دظمبردلبأ  كم ببم 
ٍؿيدظمبلَاحيدخصبحلالد ذبفد ب دوبالبيالديىبفد بهدٌابحلَاحيدش بفبالحلٌيالبصي ظمبمد

ظـيا هخبمظنخ ضددشبطنخ ضددخصبغَيزددش بلمددخًحبطالددي و بهددئال بفٔددح  خؿصددلبح ٍريددشب
بأ بيهييكمبال بحلل ؟!.ب- ِباؿل-ػمبطَييا بمالبح بب الصحلمظنخ ض
بحلظنخ ضخص:رياببلنظؤمل

با كخٍابحلؼخ  بل مٔصق؟بحلظنخ ابح اأ:بمالبحلٌذبطيَاب   برغَّبف ب



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

ب فدْبحلـخٍيدشػدمب ـديبا ـدصى بيدٌكَبأ بطيَفدضب  صدهبؿخٍيدش ببا كدخٍأاأببفف 
:با ـصدلبآهدَرصنمدخبيددوأب ب(69ب:04مدَ ْبح  دَب بفد بحلمدَسبحلؼخ صدشب  صدهببضطيَفد

ب  صدهطيدَاببأ بحلدٌذب(99/58بلو دخ رصنمدخبيدٌكَب ب(70/ب96 مظ بب«حسي  اخشٜ »
ب.«س ً»

بٍؿل؟!.بأاب؟ؿخٍيشبأهَ أابب؟ فْبحلـخٍيشهلبطيَفضب  صهبفب
أ دددوحأبلو دددخبحهظ فدددضب دددالبأ دددوحأبمدددَ ْبفددد ب»:بمظددد بحلمٔدددكصالبيددددوأبح د

بحلظنخ ا.بىَبروؿود بي بفهوب ب«حلمضمو 
ب؟لحٗظَ بحللد بامالبحلٌذبح ٓوَيوع بكص بمخصبيهوًححلظنخ ابحلؼخ  :ب

حلمدخأبالد بٍإٓدخ بحلكهندش ببيهوًحبمخصبمونو  خبرييبأ بٍىَّبب:بمظ بيدوأا ـصلبب
بكدلبحلفوخٍذ.حلٌيالبحٗظَاحب

لدمبيمدضبأ دهب باحللدلبيهوًحبهوبحلٌذبحٗظَ ب:أ مخأبحلَٓلبٓفَبيدوأبرصنمخ
ٗ  برغنه باح ٔكزض  مدخًحبطالدي و بف بفهٌحبطنخ ابآهدَ بك هخبأك٘خإابهندخ  برلب

بهٌحبحلٌذبيظنخ ا؟.
بلؼخلغ:بمظ بأطضبحلِحثَحصبال بحلدزَ؟حلظنخ ابح

ا ٚاٌظالَ لحقق »ب:ا ـصلبيوكنخببيدوأ ب.« حبت اٌّدذٌ   ئٌٝ اٌمطش لحوشه
ب«.آت ٓ ئٌٝ اٌمطش ئر طٍؼك اٌؾّظ»ب:صدوأفا ـصلببباأمخ

ب.طنخ اب؟بهٌحع يضبحل٘مْصخ بأابحل ىابرخ بفهلبكخ 
الدصْبح بب فدؤ ظمبحلدٌيالبطديدو بفد بحلضدىأب ينيمخبطالي و بهدٌحبحلمظندخ اف

بمالبأ  كم.



 

 حتنية الفداء  
ددخ بظنخ ضددخصبكؼصددَسبالبحل  برهددٌحب  كظفددبلددٌحئددظو ذبحلو ددضبحٓظيَح ددهخبؿمصي 
أٍؿدوبأ بطَؿيدوحبب "هدلبحفظديح خبحلمٔدصقب  د بحلالد صذ؟"بأؿم ظهخبفد بكظدخر با ي

برخليَرصشباحإل ـ صِيشباحلفَ ٔصش.بن٘وٍالصه باهوبم
أل ً ٘زا ع شعً ٚ»(:ب00:ب9بحلؼخ صشبطٔخلو صك   ٔم بهٌحبحلنٚبمالببى و خ

 تدٝ  »؟بح  بكٔدذبحلدنٚببحلضدىأبالبحلٌذبٓصَٓلم بب «ئٌ ُٙ ػًّ اٌضالياهلل 
ب،«لدً عدشٚا لدحْ ُ ،ٌىدي يدذاْ  ّ دغ اٌدزيٓ ٌدُ يصدذلٛا اٌحدك ،يصذلٛا اٌىز 

حبفهوب  ً لدصْبمٔدجوال بح بيَييبأ بطالي وحبحلكٌد ب  كمبحهظَطمبعَي بحلضىأ با
ددخبلددمبطؼزددضبطخٍب-كخىػددشببح ظزددخٍكم ددالب ددخبليدصدديسبلددمبطنددِأبفدد بكظددذبب-يوص   ٓ أٓخ

ب.ولْحلدييْبر..ب دصيسبحهظَ هخبح  زصخ ب
 ىبوءات التوراة عً حادثة الصلب

ب.مخبٓميضبؿوحر خفب؟أيالبطليعبموٓ ب البحلفخىذب:ٓؤلضبؿنخدبحلدْ
 بب(69حلمِمدددوٍب ؿندددخدبحلددددْبفدددديبًكدددَبٓدددميضبمندددهبأٗدددصخ بأهدددَ  بب لكنددد
ب. زو سب البحلمٔصقاح ظزَاب

أاب زددو سب ددالبغصددَبب؟هددلبهددوب زددو سب ددالبحلمٔددصقبَ ا ددب َأبحلمِمددوٍ دددبى و ددخ
أ بلهب ى شب   بمخبييللب ظزْبمنهبٓفَبأ مخأبحلَٓلبمهٌحبحلمِموٍبحاحلمٔصق ب

برلخىػشبحلال ذ.ب
 باح خبأٍحاب زو سب الب زو سب البحلمٔصقبحلمال ودبحبحلمِموٍهٌب:يدوأبح ٓظخًب
يددح اهلل  ،س  فددي ٚلددك اٌشتددٝ اِددح أددح فٍدده صددالتي يددح»ب:يدددوأبحلددٌذب حلمالدد ود

حلَكمددشبباحلدددْبٍأفددضب ددخأبلنددخ: ب«لحددك خالصدده ،لىثددش  س ّتدده اعددتد  ٌددي
س   اعدتد  ٌدي يدح..اعتد  ٌي لش ّته »ب:صدوأفب طكو بمالبحلكَيمبل مٌ ذب

ب.«وىثش  ِشا ّه اٌتفك ئٌي ،ألْ س ّته صحٌح 
اًلد ببربيمخ  بى مظن  أذب ب«لىّحٌي دػّتٕي»ب:ف بمِحمصَبأهَ برصنمخب دَأب

ب. البحلمٔصقبحلمِحمصَبظليعطكصالب



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

يظليعب الب زيبيغ ذبٍكمدشبب برلالبيظليعب البحلمٔصقب(69بحلمِموٍ بًح با
ب.-طزخٍكباطيخل -اك نخبيغ ذبٍكمشبح ب بح ب

بحلمٔصق.بب ؿخرنخ:ب خٓوصبحلمال ود؟مالبهوبؿنخدبحلدْ ببٓؤلنخبلو
 مً شزلوط الفادي أٌ يكوٌ بال خطيئة

بصجش؟هلبحلمٔصقبكخ برىبهغ
كدخاأباب ػزضبليينخبمالبحلييييبمدالبحلنالدوٙبأ دهبحٍطكدذبحلكؼصدَبمدالبحلوغخيدخ

ٕهح »:بلمدخب دخأبل مدَأسبحلكنيخ صدشمنهخبؿنخدبحلدْبأ بيال لهخ ب ْ يإخدز اٌد ظ  غد
ب بمخبمين بحلنٚ؟«ٚيطشٌ ٌٍىال  ،خطض اٌطٕ ٓ

ب ب.بك زشب خأبحلدْ:بلمبيدلبحلمٔصقبلهخ:بأ ض 
بمالبحلكىد بحلهي بحلٌذب نيذبهوبلزن بأ بلهخ:ب خأبههٌح بلكنبلمبأ لأ خبب ض 

ب!!آهٌاباأ غصهبل كىدب بف الفدظبآَحثصل
بأ:بمينخابهٌحبا ب.مالبحلكىدب ض 

َاب بب«اٌغط حْايٙح »اكصالب خأبل ظ مصٌيال:ب بطيظزدَبكدلبحلدي صخبا وحمصٔدهخفف ب  
بب!!.زشباٗظصمشبٓ بب(غز  ك مشب

 املصلوب ٍو ىاسوت املسيح

لددهبأد بفمددخىحابلددصْبلددهبأدبكصدد بيؤهددٌبحلمٔددصقبلددصْبب:ؿنددخدبحلدددْيدددوأب
بلإل ٔخ ؟بحلالفخصبحلوٍحػصش

بلدددمبطؤهدددٌب« ىالددد»ب مدددالبغصدددَبأدب«ىالددد »حلنيـدددشبٓدددزلخ بح  بحر بأ ظـدددوحب
 باكٌل بحلمٔصق بحلظ بحٓظنٔووهخبمنهخب برلبمالبأمهخحلالفخصبحللصوح صشبمالبأرصهخ

ه بزدضبؿنصندمدالبأيدالب فااالب ضصشبميَافدش باهٌابأهٌبحلالفخصبحإل ٔخ صشبمالبأمه ب
ذ؟بمدالبأيدالبجديزكد بايلدِ بايكظبحلمٔدصقبكدخ اصخٍبلدهب  دذباأ ضدخ ؟بمدالبأيدالب

مالبكَاموٓوابب92يؤهٌبببمالبأ زيال بفأهٌهخبمالبأمه ببلديبأهٌبهٌابحلوالخثٚ؟



 

 حتنية الفداء  
اح ظهدضببه ك هدخبمدالبأمدكَاموٓدوابب46دبأهدٌبحلدب كَاموٓوابمدالبح دب92اب أمه

بحلدالش.ب
بيالبحلنالصال با يوهمخبف بمدخرلبريا:هٌاحبهٌ

ا ٔددخ ب بأذبكددلب«ٌدد ظ ئٔغددحْ ال يخطددئ»ب:يدددوأب(46:ب8حلم ددوكبح اأب .ب0
ب.يوغت
ب«.أح ئٔغحْ»(:ب41:ب8يوكنخب  وأبحلمٔصقبف با ـصلبف بمدخر هببوح ي.ب9
ميخىلدشبرٔدصغش بطيند بأ بحلمٔدصقبكدخ بب،«ٌد ظ ئٔغدحْ ال يخطدئ»، «أح ئٔغحْ»
ب.أرصهخلمٔصقباٍعبمالبأمهبمخبيَػهبحلوحكيبفصنخبمالبأمهبا بفيوغت

(بب0/094يندلبلنخبحلدْبحلوضَذبف بكظخدب"طخٍينبحلفكَبحلمٔصل "ب الٌل ب
حببا0854ب/09ب/8فدد بأصدديٍبحلظخٓدد ببرصددوّحلكنصٔددشبحلكخػولصكصددشبرخرددخبأ ب  ٍ من٘ددو

شبحلوغصجددشبح صدد صشبرغَيدددشبممددَيمبكالدد ضب  دد بحلوددىٙبمددالباصدد»ب:يدددوأبفصدده
فولديبب فد بحلوغصجدشبلرَٔدلدمبطظبمدَيمبردؤ بهبأٍحىبحلدوألكن..بالمبيفَٔهخ بب«ميصنش

ؿنخدبحلدْ باا ب دخأببنخٓذحلمٔصقبمالبحمَأسبراصَبهغصجش بلكالبهٌحبحلكىابالبي
ب.ف بحلمـم بحلٌذبأٗخٍبالصهبحلدْبحلوضَذبحلظخٓ برصوّرهبحلزخرخب

حلمٔدددصقبيالددد ذبلمدددخًحبب؟ندددخهدددلبحلمٔدددصقبمكدددخفتبلب:حر ب يدددوىبالددد بحلٔدددئحأ
ب؟أذباحكديبمدالبحليالدخسبحلـزدخٍياللمخًحبلمبيالد ذبب؟؟بلمخًحبلمبيال ذبآىاطليييح ب

رنخٓددوطه بفنخٓددوطهبئددخاذباًحبكددخ بحلمٔددصقب دديبصدد ذب..بب؟مددخبحلفددَىبرصننددخبارصندده
ب خٓوصبأذباحكيبمنخ.

 حادثة الصلب يف الكزآٌ لوالتفاسري اإلسالمية

فصدهببردؤ بأ بأ دوأب يئٓدفناب ؿنخدبحلدْب ددلب دالبحلدَحُذب ددى بغصدَبصدلصق
وبٗددزهخصبحلنالددخٍ بحلددٌيالبيَفضددو بحلدددوأبخلَحُذبكددخ بييددَفدد بح باطِايددَبخ بطلَيفدد

اأ  ددمبأ ددهبطيددخل بلمددخبككدد ب ددالب(:ب»00/958 بحلددَحُذبفدد يدددوأبحل٘ددزصه بالدد ذبر



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

ٌَّبب-  صدهبحلٔدىا-حلصهوىبأ همبُ موحبأ همب ظ وحب صٔ ب رهمبفد بهدٌابفدخ بطيدخل بكد
َُّ ﴿ا ددخأ:بب حلددي و  دد  ٙ  ٌ   ٗ ددِط  َّٓ ؽ  ٌ ِىدد  ٚ   ٖ ط ٛ  ٍ دد ددح ص   ِ  ٚ   ٖ ٍ ددٛ ت  ددح ل   ِ ابحلددَحُذب بهددٌحبكددى«﴾ٚ 
برخللَا.ب

زيدديبأ ب ددٍَبأمددخبمددخب د ددهبحلدددْب ددالبحلددَحُذبفهددوبموؿددوىبأيضددخ بفدد بكظخرددهب بف
مالبمزخكغبهٌابب ارد»ٍأذبحلمٔ مصالبف ب ـخسبحلمٔصقبمالبحلال ذب خأ:بحلَحُذب

اهوبأ بحلدَآ بىأب»اٗكخأبيغَفب   بحلمٔ مصال ببأذبػمشب «حريشبمو  بم٘كل
دح ﴿ب: بغصدَاب  د بمدخب دخأ   بأ هبطيدخل بكدصالبٍفيدهبألدد بٗدزههب  د  ِ  ٚ   ٖ ٍ دٛ ت  دح ل   ِ  ٚ

 َُّ  ٙ  ٌ   ٗ ِط  َّٓ ؽ  ٌ ِى  ٚ   ٖ ط ٛ  ٍ خباحٍىسبرٌل  باالبأ بحلَاحيدخصبحهظ فدض ب ،﴾ص  اح هزخٍبأيض 
فظخٍسبيَا بأ بح بطيخل بألد بٗزههب  د بريدابح  ديح بحلدٌيالبىلدوحبحلصهدوىب  د ب

ب.ال بآهَاب....«بمكخ ه
ب«فدد بالدددخ بٗددزههب  دد بحلاصددَباٗددكخالصفب ارخلـم ددشبفكصفمددخبكددخ »ب:يدددوأبػددم
حبؿنخدبحلدْبًكَب با يبٓظشباٗكخالصحلَحُذباًكَب  ً حب با  دٍَببحلَحُذمنهخباحكي 

ؿندخدبب د هاٗكخالص بفٌكَبمخب باأ ب  صهباأ بحلمال ودبغصَابب أ بحلمٔصقب ـخ
ب نه.بحلدْ

فهددٌحبؿم ددشبمددخبفدد ب»مددالبًكددَبحإلٗددكخالصب ددخأ:بحلددَحُذبريدديبأ بح ظهدد بػددمب
ب...باحلـدددوحدب دددالبحلؼدددخ  ب...بالبحلٔدددئحالص باحلـدددوحدب دددالبح اأحلمو ددد بمددد

حبحلدَحُذبكدخ ب..بكظ بأؿخدب  د بحإلٗدكخالصبحلٔدظشب«...باحلـوحدب البحلؼخلغ  ً ا
البأٍ بأ ددهبي صدد برمنددخاَسب  مصددش بأ ب ـظددِةبكددىاباايددَىب  صدده بب كددمكىمبندددلي

هدٌحبحلفيدلبلدصْبٍأي دخبل دَحُذ ببـي دهفنب    بحلنالخٍ ب دى بحلَحُذبفنؤهٌبمخب خلهب
براللصق.

 عكيدة الفداء لوالوثييات السابكة

دددخأٍيددديب خبأٍحابمهم  الددد ب دصددديسبحلفددديح بمدددالبأيدددالبؿدددخ صبب:أ بأعدددَفبمو دددو  
بحلمٔصلصش؟



 

 حتنية الفداء  
يئٓفن بأ بأ وأبرؤ بهٌابحليدصيسبؿخ صبال بحلمٔصلصشبمالبحلوػنصخصبحلٔخردش ب

لفخىذبحلٌذبحاحلمظـٔي ببهكلبحلوػنصخصب زلبحلمٔصلصشبكخ ضبطئمالبرخلفخىذ بحإللف
حب البهغخيخبحلزَ٘ ب  َ خلهنياّب زلبحلمٔصلصشبرؤل بٓدنشبكدخ وحبيدولدو بفمخصبطكفص

حلزوًيددو ب زددلبحلمٔددصلصشبرٔددظمخثشبٓددنشبكددخ وحبيدولددو بهددٌح بفهددٌابحليدصدديسباهددٌح ب
ب.خصولشبمالبحلوػنصل دصيسبمن
خب زلب"بصوَسبحلل ف بكظخرهب"لٔصَبآٍػَبفنيالذبًكَبح أٓمخ بٓظشب َ٘بٗوال 
ددَحب ددالبهغخيددخبحلز٘ددَ بكب حلمٔددصق  هددمبح ظزددَهمبأ ددوحمهمبآلهددشبمظـٔدديسبمددخطوحبطكفص 

 زدلبحلمدصىى بب0911 زدلبحلمدصىى بريدلبفد برخردلبب0711أاُاٍيْبف بمالَب دخاب
 زددلبحلمددصىى بب0061فدد بٓددوٍيخببموّ زددلبحلمددصىى ب ددخب0071أطددصْبفدد بفَؿصددخب

لب زددب9111 زددلبحلمددصىى بكَي٘ددنخبفدد بحلهندديبب0011فدد بحلصو ددخ بهصددوّبُيددوّب
 زددلبب561فدد بحلالددصالببرددوًحزددلبحلمددصىى ب ب795حلظزددضبحلمددصىى ب

 زدلبحلمدصىى بكدلبب411ف بحلفَّببظَحّ بمص547صؼوّبف بحلصو خ بمحلمصىى برَا
..بلدديببمد بفدَىباحكدي بهئال بيئمنو برنفْبحليدصيسبحلظ بيئمالبرهدخبحلمٔدصلصو ب

بحلمٔصق.برخٓمحٓمبروًحبحٓظزيلوحب
ب» بفظددددوأ:بوًيدددشبطدددظك مب دددالبردددوًحاكدددي بحلظَ صمدددخصبحلز حال دددغهخىبب خ صدددض 

لـ ددذبحلٔدديخىسبل نددخّبب احالمظهددخ باحلٌلددشباحلمددوصباحلدظددلبرالددزَباكددذب  ددصم
بأذ:ب ب«امٔخملشبحلمٔصجصالبالص  ببطؤًيض  ب.مالبأؿلبأ بطفَؽب البحلنخّباطلم ض 

كظخرددهب"بطددخٍينبحرىحدبحلٔنٔددكَيظصشب"بأ برددوًحب ددخأ:بايددٌكَبمكددْبمددولَبفدد ب
 بفمددخب«حلظدد بحٍطكزددضبفدد بهددٌحبحليددخلمبطددد ب  دد   بكدد بيو ددٚبحليددخلمى ددوحبحرػددخاب»

بف بروًح؟حلفَىبرصالبميظديبحلمٔصلصصالبف بحلمٔصقبميظديبحلزوًيصالب
ددد»يددددوأبحلمدددئٍمبرو ويددد بفددد بكظخردددهب"ب دصددديسبحلمالدددَيصال":ب حلمالدددَيو ببي بيي 

أاُاٍيْبأكيبمو ال بحلنخّ باأ هبرٔزذبؿيابليملبحلالىفبيى  بح غهخىح  ب
ب.«لدظ بدهَباي بل وغخيخبي ببارمدخامظه



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

هَحفددخصبحلظددوٍحسباحإل ـصددلبامددخبىاح بيندددلبفدد بكظخردده:ب"حلمددئٍمباكددٌل بفددب ب
مدددالبحلوػنصدددخصب د ظهدددخبحلمٔدددصلصشب ييددديسببح بصدددوٍب"يمخػ هدددخبفددد بحلدددييخ خصبح هدددَ 

بفدظ.ف بح ٓمخ بهظىابحالم ب بحلٔخردش
فدْبحإللدهبييظديبحلهنوىبردؤ بكَٗدنخبحلمولدوىبحلزكدَبحلدٌذبهدوب ب»ىاح :بيدوأبا

طلددَكبكنددوح بكدد بيو ددٚبب-افدد بٍأيهددمبب-ف٘ددنو باحلددٌذبالبحرظدديح باالبح ظهددخ بلددهب
هدٌحبب «ح ٍوبمالبػدلبكم هخ بفؤطخهدخباه دٚبحإل ٔدخ برظددييمب فٔدهبًرصلدشب نده

فد بموؿدوىسببحلفديح بطٔظغص بأ بطـديبأ ب دصديسبكٌحكَي٘نخ باه برلبلصْبحلمٔصق
بحلوػنصخصبحلٔخردش.ب

ِىت حِ  ﴿ ٌَّ ً  ا َّ٘ ال   ال   ي ح ا   ٚ ِك   ٌَّح  ش  ا َُّ غ  َّ ى 
ِٕ ٍ ٛا ِفي ِدي َق  ت غَّ َّٛ اب  ل   ٛ َّ٘ ٛا ا  ٍَٛا  ت تفِطؼ  ل ذَّ ت 

 ًِ ددِط  اِب اٌغف  ٛ دد ددٓ ع  ٍَٛا ػ  دد ت   ٚ ا  ِث ددشه ٍَٛا و  دد ا ت   ٚ   ً دد طَّ ددٓ ل 
 ب َيدديكمبأ ب[070:بحلنٔددخ ]ب﴾ِِ

 ب َيدديكمبأ بطيددوىاحبالدد ب-  صددهبحلالددىسباحلٔددىا-طيددوىاحبالدد بٍٓددخلشبحلمٔددصقب
  صددهبحلالددىسب-الدد بمددخب خلددهبحلمٔددصقبا ب-  صددهبحلالددىسباحلٔددىا-حلمٔددصقببمزددخىة
ب.كظ بطكو وحبمٔصلصصالبرل ب-احلٔىا
بمٔصلصشبرولْ.بب أ بأ وأبرؤ بمٔصلصشبحلصوابهب يئٓفنا

ب( ب2 ؿيددلبحلمٔددصقبٍ ددمبب مخيكددلبهددخٍصب ددالبحلوخلددييالبحلمخثددشكصنمددخبطلدديعب
خ ؛بأمدخبحلمٔدصقبفهدوبحلدٌذبَٗابحلمٔصلصشبيظدخٓمهبحػن» خأ:با ب(7 ارولْبٍ مب

ب.«ا  بحلمزخىةبح هى صشبل مٔصلصش بأمخبحليدخثيبفديبا يهخبحلدييْبرولْ
 بهدٌابحلمندخاَحصب دأٗكَبلكمبكٔالبحٓظمخ كم باأطدديابرخل٘دكَبالد بمدالبٍ

ددخبكضددوٍكم ب حل٘ددصنبح ٓددظخًب زدديبح بحلَٗددصيذبمددالبحلكويددض باأٗددكَبلكددمبؿمصي 
خبفدد بهيحيددشبأ بيـي نددخباايددخكب- ددِباؿددل-احٓددؤأبح ب الب ب باأمددالبحهظددي مبٓددزز 

ب ل.بالبيـي نخبٓزز خبف ب ىلشبم
ب***



 

 حتنية الفداء  

 مديز املياظزة:
 ٘كَبحإلهوسبحلمظنخاَيالب   بحاللظِحابرظي صمخصبحلمنخاَس باحر بليينخبفَصشب

  دددد ببالددددخ بٓدددئحأمدددالبيَيددديبمبأٍؿددددوآدددخ شبلألٓدددج شباحلمددديحهىص بب الددد 
بؤأ.حلمظنخاَيالبأ بيَف بييابائ

 تاريخ كتابة العَد اجلديد لوموثوقية مصادر قصة الصلب

أاال بأٍيديبأ بأٗدكَبحلـمصد ب  د بهدٌابحلمنخ ٘دشبحلـمص دش بارمدخبأ ند بالسائل: 
حإلهدوسبحلمٔدصلصصالبٓدوح بفد بمد بزدد بحليى دخصبؿصديسبطنلالب ظمند بأ بفب مٔ مب

ح بابف بٓوٍيخمالَبأابف بٓوٍيخب باحليى شب بفد بمالدَبا بٗدخ بح لي هخبؿصيسبؿي 
خبطزد بكٌل .ب بأيض 

بٓددمينخبمددال َأ ددخبػددمب بفددديبالدد بح دبٍأفددضرخلٔددئحأبالكددالبأٍيدديبأ بأطوؿددهب
افدخسببمدالٓدنشبب911ٓدنشبالد بب71حل٘صنبمندٌبردؤ بح  خؿصدلبرمـم هدخبكظزدضبريديب

 َأ خبرؤ با ـصلبمَ ْبكظذبأاال بف بحلصو خ صدشبحلظد بب ي با-  صهبحلٔىا-حلمٔصقب
ح باأ صيصبىٍحٓظهخبا َح طهخبمَسبأهَ كخ ضبلاشب خمصشبٍكصكشبؿ ا يبطمبًل بب ي 

حبردصالبف بحلمخثظ بٓنشبح هصدَطصال بأذبأ دهبكدخ بؿدخ مدخب بهندخكبحهظىفدخصبكؼصدَسبؿدي 
ب.بخ بحليٍحٓخصبحل اويشبحلظ بؿَصبكييؼبرهؿخ صبمخبف با ـصلبمَ ْبا

 باطزدصالببٓدنشبطدَيزدخ بب711رددب زدلبحلمٔدصقبكدخ باٗديصخ بحلدٌذببأ بٓفَكمخبًكَب
أ بحلكؼصدَبممدخبؿدخ بب0947حلظ بحكظ٘دفضبفد ب دخاببشمحلمهب مَح باػخث  َح سببريي

خ.ب بفصهبلمبيكالبصلصل 



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

ًكددَابحل٘ددصنبمندددٌب ددالبمددخباحل٘دد  بح هصددَبحلددٌذبأاىبأ بأعَكددهبهخهنددخبهددوب
ط مصددٌب بلكنددهبلددصْباأبيوكنددخبح  ٔددمهبكظددذبا ـصددلبيوكنددخ بفددب با ـصددلبيوكنددخب

ي باحلدٔدمبح هصدَبيوظ د ب مدخبؿدخ بفصمدخبريدبكظدذ بلكنهب-  صهبحلٔىا-حلمٔصقب
بف بحلدٔمبح اأبمنه.ب

اا ـصلبيوكنخ باكٔذبمدخب دَأصبأ بب ػمبهنخكبطضخٍدبرصالبح  خؿصلبح هَ
 ديبصد ذ بامندهبب-  صدهبحلٔدىا-ا ـصلبيوكنخبرخلٌحصبهوبحلٌذبًكدَبأ بحلمٔدصقب

هدَ بحلظد بكخ دضبح  خؿصلبح بحلفكَس باألاصضبضرولْ بػمبح ظد بَٓوأأهٌهخبحل
حبمالبحليدخابب ؿوىسبآ ٌحكمو  ٍ ريديبحلمٔدصقب...بفهدٌحبمدخبأٍىصبأ بب911اًل بح ظزخ

حلَؿدوعبأ بأ هبيوؿيبطضخٍدبكؼصَبفصمخبؿخ بف بح  خؿصل باًلد بييند بب أا له
بالصهخب  صهباٗخٍسبحٓظفهخا.

 جواب الكس رأفت:
ح بمو وعبحلصوابكوأبحلال ذباحلفيح   َ ب.ٗك

بحإل ـص دد بمظدد برخل اددشبحليزَيددش باكظزددهبا 49 ددخاببفدد بحإل ـصددلبذكظددبٓددفَأاأب
 بفزخلنٔدزشبخ بف بحليهيبحلـيييكظخرب97حلدكظخرشبف بكخ بآهَبطخٍينبفبا001 خابباأمخ

هدٌحبكدىابغصدَبصدلصقب  بفب ريديبحلمٔدصقب911برؤ هدخبكظزدضب دخابلدوأبكضَط 
 زلبهَحدبأاٍٗ صمبرخٓظؼنخ با ـصدلبكلبحلكظذباحلَٓخثلبكظزضبحلظخٍينبأػزضبأ ب
بَإيخبفدظ.يوكنخبآفَبحل

 :ميكذ دكتورالجواب 
ب ريحيشبأإكيب   بحلمين بحلي صمبحلٌذبًكَابح ٓظخًبف بريحيشبميحه ظهباهدب
يدوأبف بب- ِباؿل-رصالبحلصهوىباحلمٔصلصصال بح باحلظيخيٖبرصننخبكمٔ مصالببفكَس

ُ  اهللف  ﴿ب:حلدددَآ  ددحو   ٙ َّٕ ٌ دد ال  ي   ٚ  ِٓ ي َُّ ِفددي اٌددِذ  ٍ ٛو  ددحِت َُّ ي م  ٌ دد   ٓ ِٓ اٌفددِزي دد َّٓ ػ  دد ِِ  َُّ ددٛو  ِش   َُّ ي خَّ
  ٓ ِغِط  مَّ  ّ ٌَّ ْف اهللف  ي ِحَ  ا َُّ ِئ ِٙ َّ  ٌ ِغط ٛا ِئ ت مَّ  ٚ  َُّ  ٘ َشٚ َّْ ت ط  َُّ ا   باحلزَب[8:بلممظلنش]ب﴾ِدي حِسو 



 

 حتنية الفداء  
أمَ ددخبب- ددِباؿددل- بفددخ ب« غددٓ اٌخٍددك»هددوبب-  صددهبحلالددىسباحلٔددىا-كمددخب ددخأب

الدمبييظدياحبب خٍ دخالدمبيوَؿو دخبمدالبىيب رملخٓنشبأهلبحلكظخدبحلدٌيالبلدمبيدخط و دخ
ب  صنخ بفهٌحبه  ب  صمبأمَ خبرهبحلدَآ بحلكَيم.ب

ؤ دخبأهدخل بحلددْب بفب]كوأبطخٍينبكظخرشبح  خؿصل[بروالوٙبمخبًكَابح ٓظخً
بحلَهزخ صددشبحلصٔددو صش  ددهبطَؿمددشبب كصنمددخب ددخأبرددؤ بآهددَبمددخبكظددذبهددوبا ـصددلبيوكنددخ

خبرؤ برغدَّببمصىىذ ب095كظزضب خابب:طدوأبف بمديمشبٍٓخلشبرغَّبحلؼخ صشب   م 
الددد ببحلمزخٗدددَسب ٔدددزظهخبنفددد ياهدددٌحب»:بمديمدددشاطددددوأبحلمدددصىىذ بب64مدددخصبٓدددنشب

ب.«رغَّ
خ دب بفددَٓددخلشبحليزددَح صصالك بكخطزهددخهنددخكبٍٓددخثلبفدد بحلكظددخدبالبييددَابػددمب

هدددٌاب بأـدددِابحليددددوأ:ب البيي دددمبمدددالبكظزهدددخباالبح ( بفدددىب ٔدددظغص ببـدددخ وّأاٍي
ب.با91نشبأابٓب81أابٓنشبب71كظزضبٓنشبحلَٓخلشب

البصحررددخ بحلصٔددو صب بفددب ]حلٔددخثل[بروالددوٙبحلددٌذبحطفضددلبفصددهبحلوحلدديبحلكددَيم
هددٌحبب:آهدَباصددلخفبمددالبا ـصدلبيوكنددخب ددالبحلَهزخ صدشبحلصٔددو صش ٔددوشبفدد بيدولدو ب

( باكظزدوحبفد بم لد  بهبا ديوحبك مدشم ل بكظزهبأكديبطىمصدٌبحلمئلد  بفد ب نوح د
بكظزهبريابطىمصٌبحلمئل .بحإلصلخفبهٌححللخٗصش:ب

مددالبيوكندددخبحلددٌذبكظدددذبب باهددد :حلفكدددَبحلكنٔدد بطوحؿددهم٘ددك شبكدصدصدددشببمددشػ
بفصهدخأابأ هبيوكنخبحل٘صن؟بهٌاب ضدصشبب؟حللوحٍذرالبُريذبحال ـصل؟بهلبهوبيوكنخب

حبلكم.ب أهٌباٍىبعويلبف بطخٍينبحلكنصٔش  َ بٗك
ب***

 املصلوب ٍو ىاسوت املسيح

 سائل:ال
باحلٔخىسبح فخ ل.بحلٔىاب  صكمبأهلبحإلٓىا بآىابلكمبٓيخىسبحلدْ 



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

حلمٔدصق؟بٓدظـصزن :بحلمٔدصقببحلمٔصقبهوبح  بكص بيٌرقأ بكضَط بًكَصب
ب....بكٔن خبالبم٘ك شب خٓوصباالبهوص

مدخبفخثديسبحلدصدخابب؟مخبفخثيسبحلدصخابرخلـٔديباًحبكدخ بأطد بلصدٌرقبػدمبيددوا:بٓئحل 
برخلـٔي؟

 ب  ببأٍ بأ هدخبلدمبطَفد حلٔئحأبحلؼخ  :بهلبٍفيضبحليدوردشبرالد ذبحلمٔدصق؟ب
حللصشبطِك ب   باُحأبيظيذ ببحلَؿلبمخا ب[]آالابحلوالىسبحلمَأسبمخبُحلضبطيخ  

برغنهخبال بحر .
هددٌحبب باأ ح بالبيدزددلبحلددٌرخثقأ بحلىايددصالبٓددفَبفدد بب دددَأحلؼخلددغ:ببئحل بٓدد

حلدٌيالبًرلدوحبأرندخ همب(باؿدي خبأ هدخبطددخأب دالبٍؿدْ ك مدشببالٍؿْ باًحبرلؼنخب د
ب.(1)ارنخطهم

 أفت:جواب الكس ر
خبرخط دخبفد بحليهديبحلددييمباحليهديب أ خبمظف بمي بأ بحلٌرخثقبحلزَ٘يشبممنو شبمني 

ل٘دصخعصال بلدٌل بح بالبيدزدلبزي ِردوأبأذبحلـييي بحلٌرصلدشبحلز٘دَيشبكخ دضبطدديابل
فخ بكك بٓفَبحلدضخسب البيفظخفبحلـ يخىذبحلٌذبًرقبحرنظه بحلٌرخثقبحلزَ٘يشبكمخب

ب.حلزَ٘يشبطديابفدظبل ٘صخعصاللمبيدزلبهٌابحلٌرصلش بحلٌرصلشب
صديمهبال بح  بالكالبهوب يابكصخطدهبرنفٔدهبكمدخبلب  مبيٌرلهبأكيفأمخبحلمٔصقب
فدىبب«ٌدي عدٍطحْ اْ آخدز٘ح، ٌٚدي عدٍطحْ اْ اتدؼٙح»ب(:8يوكنخب ؿخ بف با ـصلب
ب.أكيبيؤهٌهخبمنه

                                                 

ئٌٙه، ألُٔٙ لذ ػٍّٛا آلٌٙتُٙ وً س ظ ٌذٜ ال تؼًّ ٘ىزا ٌٍش  »: (67: 72ِمصٛد اٌغح ً ِح  حب في )اٌتثٕ    (1)
 . «اٌش  ِّح يىش٘ٗ، ئر ا شلٛا  تٝ لٕ ُٙ ٚلٕحتُٙ لحٌٕحس آلٌٙتُٙ



 

 حتنية الفداء  
ددخحلددٌيالبالبي نديمخب ددظك مب دالبحرهددَا  بيدديمو بًرددخثقبر٘ددَيشبفهدٌحبٍؿددْبعزي 

مي  بلكالبلمبيديابأكيبحلمٔصقبًرصلشبرَ٘يشبالد بح  بالكدالبحلمٔدصقببأ خبأطف ا
 حلوغخسباحلمٌ زصال.بفخٍسبري صشب الكالكالبكب ٌرصلشبرَ٘يشك ياب فٔهبلصْب

*** 
 ثبوتية أحداث الصلب تارخييًا 

 السائل:
حلالدد ذباحلفدديح بمؼزددضبفدد بفوزددَبأاىبأ بأ ددوأبٗددصج خب ددالبحلالدد ذباحلفدديح  ب

وػنصصالبحلدصهوىبامالبحلاهنخكب  مخ بف بحلظخٍينبا  مخ ب بٍامؼزضبف بحرػخب حلظخٍين
وّبحلمددئٍمبحلصهددوىذبحل٘ددهصَ بامددالبحلمددئٍهصالبفأػزظددوحبهددٌحبحلكددىا بمددنهمبيوٓددص

أٍٓدد هخبردددصىعْبباػصددددش دددلبحلمٔددصقبصددد ذ باب: دددخأحلددٌذبٓدددصظوّبخحلددوػنصصالبط
يدد ب  د بفزغدَّبٗهوىب صخ  بب باهوٗهخىسبحلظىمصٌا خفشبال بلدصالَ ببحلزنغ 

أ دظمب»ب:اي٘دصَبالد بحلصهدوىبايددوأبحلمٔدصق بييبأمظخٍبمالبحلمكخ بحلٌذبص ذبفصدهر ب
احلَٓوأبرولْبف ب ب باالبأكيبمالبحلصهوىبينف بهٌابحلظهمش«رؤييذبأػمشبص زظموا

ب بمبأكؼددَهمبرددخ  بالدد بحر أبهمٔددمخثشبيوؿدديبأكؼددَبمددالب:وّبيدددوأبؼددٍٓددخلشبكوٍ 
ب.ك همبٗهوىب البحلمٔصقبحلمصضباحلمدخا

حب بٓدنشبب611أكؼَبمالببرييبٗوٚيؤط بك هبرييبهٌحبػمب افد بمكدخ بريصديبؿدي 
﴿ِٚدح لتٍدٖٛ ِٚدح :بايددوأب   د بريديبمجدخصبح مصدخأب ف بحلٔيوىيشب..ب البآَحثصل

ىبٗدخهيبأصدي  بب:بهدلمنغدصدخ بب بأ دخبأٍيديبأ بأٓدؤلكمبٓدئحال ب﴾صٍطٖٛ ٌٚىٓ ؽطٗ ٌٙدُ
فدد ب فددْبا ددضببكخ ددَهددوب  دد بريدديبأمظددخٍبمددالبحللددخىعبايددد بحليصددخ بحلددٌذب

يبمجدخصب  د بريدمدالبحللخىػدش باكدخ ب دخابب695رييبؿخ بصيىبحلٌذبأأابب؟حلال ذ
ب.هٌحبىلصلب خع بح مصخأبمالبمكخ بحللخىع؟.

ب.حلكظخدبحلمديّبٓفَحبف ب66بحلدبىلصلايضخابال بًل ب



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

حلكظخدبحلمدديّ ببف بٓفَح بب66حلدبا باأىلشبمالبحلظخٍينبب أىلشبمالبحرػخٍب يينخف
بنزددو حصمددنهمبيئكدديبأ بهددٌابحلب97حلمٔددصق بابيحلٔددصبٌكَب زددو حصب ددالمددنهمبيددب29

كمددخب  ددضب باٗددهخىسبحلظىمصددٌ باٗددهخىسبحلَٓددل باكددلبحل٘ددهخىحصبلدديينخطلددددض با
 باالب«أدتُ صدٍطتّٖٛ»ب:ا دخأبل صهدوى بحلدييْبرغَّبكدخ ب  د بريديبأمظدخٍب:بلكم

ب.بأكيبيكٌره
 جواب الدكتور ميكذ: 

ب52ؼددخأبفدد باٗدديصخ ب بمددالبحلمٔددصلصصالبمددالبالبيددوحفدكمب  دد بًلدد  بف نؤهددٌبما
طخٍينب"يدوأبف بيوكنخبؿَؿْبحلوضَذبفخلدْبحلٌذبًكَابحلدْبأكؼَبمالبمَس ب

  د بب52هندخكبمفٔدَا بيظ٘دككو برخ غزدخىباٗديصخ ب(:ب»26ب/0 ب"حلفكَبحلمٔصل 
ب«.حلمٔصق
ب.هٌابحلدضصشبحلظخٍيوصشبكدصدشبمنظهصشب:طدوأبب

ب باهدو(ب916ب/0 بلددْبحلديكظوٍبكندخبؿدَؿْبحلوضدَذحكظدخدبباأؿصز بمال
"طدخٍينببكظخردهاأدبا ـص  بمالبأكزَبحررخ بحإل ـص صصالبحلٌيالبألفوحبف بهٌحبحلِمدخ  ب

ينزادد بأ بي دددَأ بيدددوأبرددؤ بهنددخكبعوحثدد بمٔددصلصشبكخ ددضبطنكددَببحلفكددَبحلمٔددصل "
كدخ وحبيدولدو بردؤ بحلمالد ودبهدوبٓدميخ ببحلانوصدصصالص ذبحلمٔدصق بفدٌكَبردؤ ب

هدٌاببأ بيين ممخبهمبمٔصلصصال ببلكالب..ئال بهَحعدشبهب:ظدوأبل صَاح  ب..ببٓحلد
احكديسبحلظد بطنكدَبب صٔدضبفَ دشف بكمدخبطدي  بطخٍيوصشبمنظهصشبمٔؤلشمٔؤلشبلصٔضبحل

باالبػىػش.بحػنظصال االبب ص ذبحلمٔصق
بفؤ كَبحلال ذ.بؿخ بٍؿلبمالبحلٔيوىيشب:طدوأ

لصٔددضبهكددٌحبحلدضددصش بهددٌحبحلَؿددلبحلددٌذبمددالبحلٔدديوىيشب لددالبب البيددخبأٓددظخًذ
لمبيَهدخب..ب ضدصشب ز بمالبح بيظليعب الب ضصشبباأ هٓوأبح  ب دوأبرؤ هبملميبٍ

ب  دالبحلٔدمخ بامدخبفصهدخفصهدخبيوزدَبكندهبفد بحلٔديوىيشب بلٔغصال باهوبكيػضبف بف 



 

 حتنية الفداء  
فد بب-طزدخٍكباطيدخل -يَايدهب دالبٍردهبفصمدخبا البح ٍوبامخبفصهخ بهوبحلٌذبيددوأب

ح ِلأ يَّذق ﴿حلدَآ :ب  ٘ ٕ ح َّ  ٕ حب ل   ّ اٌغف ِٛعؼ   ٚ   ّ  ٌ ِئٔفح   ٚ  ْ  بحلٔمخ بف بكخلشب[47:بحلٌحٍيخص]ب﴾ٛ
دخبأ بيوزَ دخب دخباالب ـصز  حطٔخع بيدؤط بحليالدَبحللدييغبفصددوأبرمدخب دخأ بف دصْبغَيز 

زدد بالكددالب َفددهبهددٌحبحلنب الددمبييَفددهبأٓددىف ب رلدديعبطددخٍيو بلددمبطيَفددهبأ ددض
فد بحلٔديوىيشبأابفد بب دخٕبهف صٔدضبحلدضدصشبأ د ب-  صهبحلالىسباحلٔدىا-حلي صمب

مدالببئلفهخلصٔضب ضصشبطخٍيوصشبيب ٌحبٍٓوأبيوك بالصهبمالبح  بفههفحلمَين بال ب
ب.ٍأٓه

ؤيهمخبأال  بفب شصحلدضبايي  بهٌى صخ بب-ص  بح ب  صهبآ م-كخ بحلنز بباا  ب
بأابأ بيوخلفهم؟ب؟يوحف بحلمٔصلصصالب   بمٔؤلشبحلال ذأ ب

ب أ بطوحفدد بحلنددخّبب:الدد ؤيهمددخبأ بهخ بفرَٓددخلشبطددي صب-أٓددظخًبٍأفددضبب-لددوبأطصددض 
ب[.]حإلؿخرش:بموحفدظهمبأال اطكٔذبميهمبهغوس بأابأ  بطوخلفهم؟.ب

بالددد بأ ح  بامبفددد بمٔدددؤلشبحلالددد ذ بكهدددخلفب-صددد  بح ب  صدددهبآددد م-حلنزددد ب
لمَيمبحليٌٍح ب ٌٍيظهخببحلنز بأػزضباف بحلمدخرلبكدصدش ببحلال ذبلوبكخ يوحفدكمب

يددٌٍح  ب ٌٍيددشبحلٔددصيسبمددَيمبحلبينكددَمددالبب–كظدد بحر ب-مٔددصلصصالبحلٍغددمبأ بفدد ب
االبيمكالبأ بيال وحبالصهخ بو هخ بحلنخّباالبييَفيٍكهخبٍغمبأ هخب ضصشبهفصشبالبيا

بمبفد بمٔدؤلشبحلالد ذ ب  هدخبحللدصددشكهدخلفأيضدخ ب  هدخبحللدصددش بابأػزظهخفخلدَآ ب
حع   ُق ِئالف اِت ط  ٍَّ َّٓ ِػ ِِ  ِٗ ُ ِل  ٙ  ٌ ح   ِ   ٗ َّٕ  ِِ هق   ٌ ِفي ؽ   ِٗ ٛا ِف  ٍ ف  ت  ٓ  اخَّ ْف اٌفِزي ِئ  ٚ ﴿   ٖ ٛ ٍ ت  ح ل   ِ  ٚ   ِٓ اٌظف

ٕهح ب.[057:بحلنٔخ ]ب﴾ي ِم 
 ٍل جاء املسيح ليصلب؟

 مددلباأؿصددذبرددؤ بمددالبح ٓددج شبحلظدد بٓددؤلهخبح مبحلكددَيمب ددالب مددلبحلمٔددصق ب
:بيددوأبهدٌححلمٔصقبهدوبمدالبكخ ب مى بى وي خ بباأ هحلمٔصقبلمبيكالب مى بكفخٍي خ ب

:ب07يوكندخب ب«لذ اوٍّتدٗ ػًّأح ِدذته ػٍٝ األس ، اٌؼًّ اٌزي اػط تٕي أل»



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

 ب  دهبٓدصكو ب ديب   بحلال صذبفكىمكمبصلصقاهوببٌحهحلمٔصقبب خأبلوا ب(4
ب.أكملب م هباهوب   بحلال صذ

..بلدديبحلالد صذب زدلأكمدلبحليمدلبميندخا:بأ دهبفب حلالد صذب زدلهدٌحبب صلباًحأمخب
ف بحلال ذبأكيحعب با(07يوكنخب هٌحبف بفب هٌحب زلبحلال صذبرِمخ ب خأبحلمٔصق

ب(.90نخبيوك 
بمهمظ بأيهخبحلمٔصق؟ب مخبه

أ بأمـديبح بب  بهٌابمهمظد ب  د بح ٍو«أح ِدذته ػٍٝ األس »يـصزنخ:بب
حلمهمشبك هخبح ظهدضب زدلبب،«اٌؼًّ اٌزي اػط تٕي ألػًّ لذ اوٍّتٗ» ب- ِباؿل-

  صددهبحلالددىسبب-حلمٔددصقبب:ِمالبعويددل بلددٌل بالبيمكددالبأ ب دددوأكخىػددشبحلالدد ذبردد
اٌؼّدً اٌدزي »ب: زدلبحلالد ذبردِمالبعويدلباهوبيدوأب ذ يبؿخ بلصال ب-باحلٔىا

ب.ب«اػط تٕي ألػًّ لذ اوٍّتٗ
ب***

 ثبوتية أحداث الصلب  

 سائل:ال
أ دهبٓدوابيالد ذباأ بلهدمبٗدَفباحلمٔدصقبطىمصدٌابمب   بهلبحلٔئحأبح اأ:ب

ب؟ػخرظشبحلال ذب دصيس
حبف ب الوٙبحلدَآ بروالوٙبحلمٔصقبب:حلٔئحأبحلؼخ   خباحكي  هلبطـيبطنخ ض 

بحل٘صن.بال بكمخبرص بف بغصَبحلدَآ اًبأ نخب ـيبطنخ ضخصبكؼصَسبب؟صَاأابغ
 رأفت: الكسجواب 

فٍّددح »ب: بيدددوأبحلكظددخدفدد بمٔددؤلشبحلالدد ذبحلكظددخدبحلمددديّباح ددقباصددَيق
 ب(21:ب09يوكندخب « اخز يغٛع اٌخً لحي لذ اوّدً، ٚٔىدظ ساعدٗ ٚاعدٍُ اٌدشٌٚ



 

 حتنية الفداء  
ر٘ددخهيباحكدديبالكددالب كظفدد بب   ددحلكظددخدبحلمددديّبفدد بأكؼددَبمددالبموئكدديبهددٌحبيا

ٚف ّدح ٘دُ ٔدحصٌْٛ ِدٓ اٌدطدً اٚصدحُ٘ يغدٛع »ب:ا ـصدلبمظد لضص بحلو ض بيدوأب
ا لّح سايتُ  تٝ يمَٛ الٓ أْغدحْ ِدٓ األِدٛات :ب07مظد ب « لح اله: ال تؼٍّٛا ا ذه

ب.هنخب َ بحلمٔصقبطنزؤبر٘كلبأابرآهَب البص زهبا البموطهفه ب(9
ِددٓ ٌددٗ »لهددمبمددؼى  باب(ب ددَد08ىحثمددخ بيددظك مبحلمٔددصقبرؤمؼددخأ بافدد ب يوكنددخب

ب.(05:ب00مظ ب « فٍ غّغ ،ارٔحْ ٌٍغّغ
أمضدددٛا ٘دددزا  :ٌٙدددُ لدددحي»(بأ بحلمٔدددصقب90-08:ب9يوكندددخبهدددٌحبحلمؼدددلبفددد ب 

اي  آي  تشيٕدح  تدٝ تفؼدً  :ٚلحٌٛا ٌٗ ،فأ ح  اٌ ٙٛد، ٚفي  ال   ايحَ ال ّٗ ،اٌٙ ىً
ب بفخلمٔصق«ا ح  يغٛع ٚلحي ٌُٙ أمضٛا ٘زا اٌٙ ىً ٚفي  ال   ايحَ ال ّٗ، ٘زا

فدي  :فمدحي اٌ ٙدٛد»ب أاٍٗد صمبهصكدلهمبانوحبأ هبيَيديباب يظك مب البهصكلبؿٔيا
ٚاِدح ٘دٛ فىدحْ ، افحٔدك فدي  ال د  ايدحَ تم ّدٗ ،٘دزا اٌٙ ىدً يعك ٚاسلؼ ٓ عٕ  لٕ

ب.ب(90:ب9يوكنخب ب«يمٛي ػٓ ٘ ىً  غذٖ
فددخلَدبى ددخ  ب طك ددمب ددالبحلمٔددصلصشببأمددخبرخلنٔددزشبلٔددئحأبكضددَط بحلؼددخ   

 بهٌاباؿخرظ ب دالبٓدئحل  بايوؿديبلصْب البحلدَآ بآٍوأبحإلٓىا بااحلمٔصق
ب.مالبييحف ب البحلدَآ 

 جواب الدكتور ميكذ:
ب يوىبمَسبأهَ بال بحلدضصشبحلظخٍيوصش بهلبص ذبحلمٔصق؟ب

دٔدغنغصنصشبرغَيدَكبحلب البمئل بيي  بفوطصوّبىحثَسبحلميخٍابحلكظخرصشبطٌكَ
..ب"Biblioteca"لددهبكظددخدبحٓددمهب بذفدد بحلنالدد بحلؼددخ  بمددالبحلدددَ بحلظخٓدد بحلمددصىى

حلَٓددل(بهددوببصكظددخدبمددالبرصنهددخبكظددخدبحٓددمهب طـددوحالب981 ددهبحع دد ب  دد بيددٌكَبأ
بمخبحلٌذبف بهٌحبحلكظخد؟ف ب«مم و برخللمخ شبهَعو  بهٌحبكظخد»يدوأ:ب



 

 (1مياظزات فيييا   ) 

ددخ»ـصزنددخبفوطصددوّ:بي بخ باأ بحلددٌذبصدد ذبكددخ با ٔددخ ب حلمٔددصقبلددمبيالدد ذبمغ د 
 ضددصشبب:بهددٌاطدددلبفددىؿددوح بمٔددصلصش بفدد بأك ظددذبهددٌحبكظددخدبمٔددصل بب..ب«َآهدد

ب ضصشبطخٍيوصشبغصَبمنظهصش.ببٌا بال بهطخٍيوصشبمنظهصش
 ٍل تيبأ املسيح بصلبُ؟

بطنزؤبرخلال ذ؟ب-  صهبحلالىسباحلٔىا-هلبحلمٔصقبب:ٓؤأبح ٓظخً
ََّبب:أ ددوأا فصهددخبيوزددَهمباصب  صنددخب زددلب  صددل بهنددخكب الددوٙبفدد بحلكظددخدبمدد

ب.لمبيفهموحبمصٌيٌكَبأ بحلظىاب حلمٔصقبرؤ هبٓصال ذ
حلنظصـدش؟بهدلبي٘دظَطبأ بب مدخبهد بفلوبفَ نخبردؤ بحلمٔدصقبطنزدؤبرؤ دهبٓصالد ذا

بطظلد بهٌابحلنزو س؟
هذبال ب بفديبًحلمٔصقبأهزَهمبرؤ هبٓصال ذببنخباًحبحفظَ نخبأ    بالب:أ وأ
:ب96مظ ب ب«ئْ اِىٓ فٍتؼطش ػٕٝ ٘زٖ اٌىأط»:بيي وبح ب خاباب  مخ ٔصؼرٔظخ بؿ

ب - دددِباؿدددل-اهدددوبيزكددد بايظضدددَعب بب،«ٍ دددً وٍدددٗ فدددي اٌصدددال لضدددٝ اٌٚ» ب(29
ب.أ بياصَب يٍابيغ ذبمالبح ا

ب؟اهلبياصَبح ب يٍ:بحلٔئحأا
أ دهببحلم د بكِ صدخأ بح ب ِباؿلبأهزدَب ب(28صخ بياٗ ٓفَب بفف ب يمبأؿصذ:
 ،اٚؿ ل تده :ٚلحي ٌٗ: ٘ىزا يمٛي اٌش  ،فدحب ئٌ ٗ ئؽؼ حب لٓ اِٛؿ»ٓصموصب

ب؟كاللمخًحبف بأذبح ظه ب مَك ب ب«تؼ ؼألٔه تّٛت ٚال 
 :ٚلحي، ٚصٍٝ ئٌٝ اٌش  ،فٛ ٗ  ضل ح ٚ ٙٗ ئٌٝ اٌحح  »كِ صخبال بح ببلـؤ

اٌحغدٓ فدي  ٚفؼٍدك   ،ارودش و دف عدشت اِحِده لحألِحٔد  ٚلمٍد  عدٍ ُ ،س  ٖ يحآ
ح ،ػ ٕ ه ّه حٓدظـخدببلدديب بفمدخًحبكديع؟(2:ب28اٗديصخ ب ب«ٚلىٝ  ضل ح لىحبه ػظ 

دِٛػده، ٘أٔدزا اتد ف  صدالته، لدذ سايدك   لدذ عدّؼك  »ب:حلَدبح بى خ ا بيدوأ
حب(5:ب28اٗددديصخ ب ب«ئٌدددٝ ايحِددده خّدددظ ػؾدددش  عدددٕ   ً حلمٔدددصقببأ فَ دددنخبلدددوب بفدددب



 

 حتنية الفداء  
ب []حلنـدخسب- دِباؿدل-يي مبرؤ هبلوبع دذبمدالبح بكخ بفب هبب هبٓصال ذأهزَهمبأ 

بفب هبٓصالَاب نهبهٌابحلنزو س.ب
أػد نددخب  دد بمٔددخميكمبأ ددخبأٗددكَبلكددمبكٔددالبحالٓددظمخع باآمددلبأالبأكددو ب دديب

باصييد بحلدْبٍأفض بفؤهى بآهى بركم.
ب***
ب


