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 املعجزات وهل خلق املسيح؟أوال

 ٌٗ ١ٌٚؾ ثبٌشٙبصح.٠مٌْٛٛ:اٌضوزٛع ٔؼغفٗ ِٓ اػّب

 (jn 5:31)  .اْ وٕذ أّٙل ٌٕفَٟ فْٙبكرٟ ١ٌَذ ؽمب 

(jn 5:32)   .اٌنٞ ٠ْٙل ٌٟ ٘ٛ آفو، ٚأٔب أػٍُ أْ ّٙبكرٗ اٌزٟ ٠ْٙل٘ب ٌٟ ٟ٘ ؽك 

(jn5:33)  .أٔزُ أهٍٍزُ اٌٝ ٠ٛؽٕب فْٙل ٌٍؾك 

(jn 5:34)  .ُٚأٔب ٨ ألجً ّٙبكح ِٓ أَبْ، ٌٚىٕٟ ألٛي ٘نا ٌزقٍٖٛا أٔز 

(jn 5:35)   .وبْ ٘ٛ اٌَواط اٌّٛلل ا١ٌّٕو، ٚأٔزُ أهكرُ أْ رجزٙغٛا ثٕٛهٖ ٍبػخ 

(jn 5:36)   ٚأِب أٔب فٍٟ ّٙبكح أػظُ ِٓ ٠ٛؽٕب، ٤ْ ا٤ػّبي اٌزٟ أػطبٟٔ ا٢ة ٦وٍّٙب، ٘نٖ ا٤ػّبي

 ثؼ١ٕٙب اٌزٟ أٔب أػٍّٙب ٟ٘ رْٙل ٌٟ أْ ا٢ة لل أهٍٍٕٟ. 

 ٗ:اٌّؼجؼاد ال رؼزجغ ص١ًٌ ػٍٝ اال١ٌ٘ٛ

 (mt 24:24)َٛؽزٝ ٠ٍٚٛا ٌٛ أِىٓ آ٠بد ػظ١ّخ ٚػغبئت ٠ٚؼطْٛ َِؾبء ونثخ ٚأٔج١بء ونثخ  ٤ٔٗ ١ٍم ،

 اٌّقزبه٠ٓ أ٠ٚب.

 ِب اٌٙضف ِٓ ِؼجؼاد ٠ـٛع:

 (jn 10:24) فمً ٌٕب عٙوا.اْ وٕذ أٔذ ا١ٌَّؼ فبؽزبٛ ثٗ ا١ٌٙٛك ٚلبٌٛا ٌٗ: اٌٝ ِزٝ رؼٍك أٔفَٕب؟ 

(jn 10:25)   ٟٔرْٙل ٌٟ.  أػٍّٙب ثبٍُ أثٟاٌزٟ أٔب  ا٤ػّبيلٍذ ٌىُ ٌَٚزُ رئِْٕٛ. أعبثُٙ ٠َٛع: ا ٟ٘ 

 

(jn 5:36)   ا٤ػّبي ، ٘نٖ أػطبٟٔ ا٢ة ٦وٍّٙباٌزٟ  ا٤ػّبيأػظُ ِٓ ٠ٛؽٕب، ٤ْ فٍٟ ّٙبكح ٚأِب أٔب

 رْٙل ٌٟ أْ ا٢ة لل أهٍٍٕٟ.  اٌزٟ أٔب أػٍّٙب ٟ٘ ثؼ١ٕٙب

]-[ Acts:10:38 ]-[ ح و١ف َِؾٗ هللا ثبٌوٚػ اٌملً ٚاٌمٛح اٌنٞ عبي ٠ٖٕغ ٠َٛع اٌنٞ ِٓ إٌبٕو

 [ .ف١وا ٠ْٚفٟ ع١ّغ اٌّزٍَٜ ػ١ٍُٙ اث١ٌٍ ٨ْ هللا وبْ ِؼٗ

 8ٕ: ٠8ٛؽٕب 

، ِْ ب ََ ْٔ َٓ ا٦ِ ُُ اْث زَٝ َهفَْؼزُ َِ َُُٛع  َ٠ ُْ ، فَمَبَي ٌَُٙ َٛ َْ أَِّٟٔ أََٔب ُ٘ ٛ ُّ َِ  فَِؾ١َٕئٍِن رَْفَٙ ْٓ َْٔف ِِ ١ْئًب  َّ  ًُ ُذ أَْفَؼ َْ ٌَ َٚ ُُ ًْ أَرََىٍَّ ٟ، ثَ

ِٕٟ أَثِٟ ثَِٙنا َّ ب َػٍَّ َّ  .َو

 ِٓ أػطٝ اٌّؼجؼاد ١ٌـٛع:

 (acts 2:22):لجً  لل رجو٘ٓ ٌىُ ٠َِٓٛع إٌبٕوٞ هعً  أ٠ٙب اٌوعبي ا٦ٍوائ١ٍ١ْٛ اٍّؼٛا ٘نٖ ا٤لٛاي

 فٟ ٍٚطىُ وّب أٔزُ أ٠ٚب رؼٍّْٛ. هللا ثمٛاد ٚػغبئت ٚآ٠بد ٕٕؼٙب هللا ث١لٖ 

 (luk 11:20)ٌٚ فمل ألجً ػ١ٍىُ ٍِىٛد هللا. ثبٕجغ هللا أفوط ا١ٌْب١ٛٓ ىٓ اْ وٕذ ، 

 (mt 28:18) :فٟ اٌَّبء ٚػٍٝ ا٤هٗ.كفغ اٌٟ وً ٍٍطبْ فزملَ ٠َٛع ٚوٍُّٙ لبئ٩ 

 (mt 11:27) ٟ١ٌٌٚ أؽل ٠ؼوف ا٨ثٓ ا٨ ا٢ة ، ٨ٚ أؽل ٠ؼوف ا٢ة ا٨ وً ّٟء لل كفغ اٌٟ ِٓ أث ،

 ؼٍٓ ٌٗ. ا٨ثٓ ِٚٓ أهاك ا٨ثٓ أْ ٠

 ** ٚٔجض أْ هللا ٠جطً ٘ظا اٌـٍطبْ فٝ ا٢سغٖ اؿزٕبصاً أٌٝ:

(1cor15:24) .ٚثؼل مٌه إٌٙب٠خ ِزٝ ٍٍُ اٌٍّه هلل ا٢ة ِزٝ أثطً وً ه٠بٍخ ٚوً ٍٍطبْ ٚوً لٛح 

 (1cor15:28)   ِٚزٝ أفٚغ ٌٗ اٌىً فؾ١ٕئن ا٨ثٓ ٔفَٗ أ٠ٚب ١ٍقٚغ ٌٍنٞ أفٚغ ٌٗ اٌىً وٟ ٠ىْٛ هللا

 ٌىً.اٌىً فٟ ا

 (mrk 5:6) .ُ٘٠مله أْ ٠ٖٕغ ٕ٘بن ٨ٚ لٛح ٚاؽلح، غ١و أٔٗ ٚٙغ ٠ل٠ٗ ػٍٝ ِوٙٝ ل١ٍ١ٍٓ فْفب ٌُٚ 

 

(Jn:14:12)-(12.  ًّاٌؾك اٌؾك الٛي ٌىُ ِٓ ٠ئِٓ ثٟ فب٨ػّبي اٌزٟ أب اػٍّٙب ٠ؼٍّٙب ٘ٛ ا٠ٚب ٠ٚؼ

 اػظُ ِٕٙب

 

(Cor2-12-12) ٚ ػغبئت ٚلٛاداْ ػ٩ِبد اٌوٍٛي ٕٕؼذ ث١ٕىُ فٟ وً ٕجو ثآ٠بد 



 ٖ 

٠مٛي إٌٖبهٜ )) أْ ا١ٌَّؼ ٘ٛ اٌقبٌك (( ٚأكٌزُٙ ػٍٝ مٌه وّب ٠يػّْٛ ) ا١ٌَّؼ ٕٕغ ِٓ اٌط١ٓ ػ١ٓ 

 ٧ٌػّٝ ، ؽٛي اٌّبء اٌٝ فّو ، أوضو اٌطؼبَ (( 

 ((: ٙٚ ٘ٚ ٗٚ  ٖفٝ وزبة )) رجـض اٌىٍّخ الصٕبؿ١ٛؽ اٌفظً اٌضبٔٝ إٌمطخ علُ 

أْ هللا ٕٕغ  ٠يػّْٛ –{ اٌنٞ ماػذ ّٙورٗ ث١ٓ ا١ٌٛٔب١١ٔٓ ُّٕٕٚٙٙ أف٩ْٛٛ } –ٚاٌجؼ٘ ا٢فو  -ٖ

{ أْ ٠ٖٕغ ١ّئب ِب ٌُ رىٓ ِّٗىٕب هلل } {، ٤ٔٗ ٌُ ٠ى٨ٖٓ ثلا٠خ ٌٛعٛك٘ب} اٌؼبٌُ ِٓ ِبكح ِٛعٛكح ِٓ لجً

 .ِبكح اٌقْت ِزٛفوح ث١ٓ ٠ل٠ٗ

 

بػش اٌّبكح، ثً ٠ٖٕغ ث ػٍٝ أُٔٙ ثمٌُٛٙ ٘نا ٨ ٠لهوْٛ أُٔٙ ٠َٕجْٛ اٌٚؼف هلل ٤ٔٗ ٌٛ ٌُ ٠ىٓ ٘ٛ-ٗ

٤ٔٗ ام مان ٨ ٠َزط١غ ا٠غبك ّئ ثلْٚ رٛفو  ،، فٙنا ِؼٕبٖ أٔٗ ٙؼ١فا١ّ٤بء ِٓ اٌّبكح اٌّٛعٛكح ِٓ لجً

ٙؼفب ِٓ إٌغبه أْ ٨ ٠َزط١غ ٕٕغ أٞ ّئ ٠ؾزبعٗ كْٚ رٛفو اٌقْت  وّب أٔٗ ٨ ّه ٠ؼزجواٌّبكح ٌل٠ٗ، 

ٚو١ف ٠َٛؽ  .ٌّبكح لل رٛفود ٌلٜ هللا ٌّب وبْ لل ٕٕغ ١ّئبػٍٝ ٘نا اٌيػُ أٔٗ ٌٛ ٌُ رىٓ ا ٌل٠ٗ. ٤ٔٗ ٠زورت

فٍٛ وبْ  اٌقٍك ٌّٖله آفو، أٞ اٌّبكح؟ ٌٕب فٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ أْ ٔلػٖٛ فبٌمب ٚثبهئب اْ وبْ ٠ل٠ٓ ثملهرٗ ػٍٝ

، ١ٌٌ فبٌمب ِٓ اٌؼلَ. ِبكاَ ٠ٖٕغ ا١ّ٤بء ِٓ اٌّبكح ١ِىب١ٔى١ب هللا ؽَت هأ٠ُٙ ٕبٔؼبا٤ِو ونٌه ٌىبْ 

٘ٛ اٌقبٌك  ِب ٌُ ٠ىٓكْٚ أْ ٠ىْٛ ٘ٛ اٌجبػش ٌٍّبكح، ٤ٔٗ ٨ ٠ّىٓ ثؤٞ ؽبي أْ ٠لػٝ فبٌمب  فوح ٌل٠ٗاٌّزٛ

 .ٌٍّبكح اٌزٟ ِٕٙب ٕٕؼذ ع١ّغ اٌّقٍٛلبد ثلٚه٘ب

 

ُٚ٘ ثنٌه ٠جوْٕ٘ٛ  ،ٚأِب اٌّجزلػْٛ ف١زّْٛ٘ٛ ٤ٔفَُٙ فبٌمب آفو ٌىً ا١ّ٤بء. غ١و أثٟ هثٕب ٠َٛع -٘

 .ْٚ ؽزٝ ٔفٌ ا٤ٌفبظ اٌزٟ ٠َزؼٍّٛٔٙب. ٨ ٠وِٕزٙٝ اٌؼّٝػٍٝ 

 

فٍمّٙب مووا ٚأٔضٝ ٚلبي ِٓ أعً  ٤ٔٗ اْ وبْ اٌوة لل لبي ١ٌٍٙٛك " أِب لوأرُ أْ اٌنٞ فٍك ِٓ اٌجلء -ٙ

٠ٚىْٛ ا٨صٕبْ عَلا ٚاؽلا" صُ لبي أ٠ٚب ١ِْوا اٌٟ اٌقبٌك "  ٘نا ٠زون اٌوعً أثبٖ ٚأِٗ ٠ٍٚزٖك ثبِوأرٗ

رَٕت اٌٝ  أْ ٠لػٛا ثؤْ ػ١ٍّخ اٌقٍك ٨{، فى١ف ٠َٛؽ ٤ٌٚئه اٌمَٛ َ٘ٔبْ}٨ ٠فولٗ ا فبٌنٞ عّغ هللا

اٍزضٕبء أْ وً ّئ ثٗ وبْ ٚثغ١وٖ ٌُ  أٚ ؽَت رؼج١و "٠ٛؽٕب" اٌنٞ ٠زؾلس ػٓ ع١ّغ اٌىبئٕبد ث٩ ا٢ة؟

 ؟اٌقبٌك ّق١ٖخ أفوٜ غ١و ا٢ة أْ ٠ىْٛ{ فى١ف ٠ّىٓ ٠ٙىٓ ّئ ِّب وبْ }

 

 :ٍِشض ِب لبٌٗ اٌمض٠ؾ أصبٔـ١ٛؽ

 أْ اٌقبٌك ٠قٍك ِٓ ػلَ ٨ٚ ٠قٍك ِٓ ِبكح ِقٍٛلخ . -ٔ

 ِٓ ٠مٛي أْ اٌقبٌك ٠قٍك ِٓ ِبكح ِقٍٛلخ فٙٛ ٠زجغ أف٩ْٛٛ . -ٕ

أْ اٌنٜ ٠قٍك ِٓ ِبكح ِقٍٛلخ فٙٛ ٙؼ١ف ٚاْ وبْ ا٦ٌٗ ٠قٍك ِٓ ِبكح ِقٍٛلخ فٙٛ اٌٗ ٙؼ١ف   -ٖ

 فٍك ِٓ ِبكح ِقٍٛلخ.١َّ٠ٚخ ٕبٔؼبً ١ِىب١ٔىبً . ٨ٚ ٠ّىٓ ثؤٜ ؽبي أْ ١َّٔٗ فبٌمبً ٦ٔٗ 

 أْ اٌقبٌك ٘ٛ ا٤ة ٚؽلح فمٜ . -ٗ

 ِٓ ٠مٛي أْ ٕ٘بن فبٌك غ١و ا٤ة فٙٛ ))ِجزلع (( ٚ)) ُٚ٘ ٠جوْٕ٘ٛ ػٍٝ ِٕزٙٝ اٌؼّٝ (( -٘

 

٘ظا ا٤ّصػبء أرٛلغ ا٦ْ هك ٍبمط ٌٚىٓ ٨ثُل ِٓ اٌوك ػ١ٍٗ أ٨ ٚ٘ٛ )) ا١ٌَّؼ ٚا٤ة ٚاؽل (( ٚٔوك ػٍٝ 

 ٌٕـأي اٌجبثب شٕٛصح:ْ )) أْ ا٤ة ٘ٛ ا٤ثٓ ؟(( اٌـبطط ٚٔمٛي: ًٚ٘ ثظٌه رؼزمضٚ

 
 ٖٕٔطفذخ  –اؿئٍخ ال٘ٛر١١خ ٚػمض٠خ أ  –ؿٕٛاد ِغ أؿئٍخ إٌبؽ  –اٌجبثب شٕٛصٖ اٌضبٌش 

لبي اٌـ١ض اٌّـ١خ ) اٌظٞ عآٟٔ فمض عأٜ ا٢ة ( ٚلبي ٌٗ أ٠ضبً ) أٔب فٟ ا٢ة ، ٚا٢ة فٟ ( . فًٙ اٌـ١ض 
  اٌّـ١خ ٘ٛ ا٢ة ؟

 : اٌجٛاة



 ٗ 

فٙظٖ ٟ٘ طغ٠مخ ؿبث١ٍٛؽ ، اٌظٞ اػزمض أْ ا٢ة ٘ٛ االثٓ ٘ٛ اٌغٚح اٌمضؽ ألَٕٛ ٚادض !! فذغِزٗ  وال ،
 .اٌى١ٕـخ

 أزٙٝ  - إْ وبْ ا٢ة ٘ٛ اإلثٓ ، ال ٠ىْٛ ٕ٘بن رض١ٍش
 ٍِشض ِب لبٌخ اٌجبثب شٕٛصح:

 ا٢ة ١ٌٌ ٘ٛ ا٨ثٓ . -ٔ

 اما لٍٕب أْ ا٢ة ٘ٛ ا٨ثٓ اماً ٨ ٠ٛعل ٕ٘بن رض١ٍش . -ٕ

ُِٙوٛك ٚرَّٝ )) ٘وٛمخ ٍبث١ًٍٛ ((ِٓ ٠مٛي  -ٖ  أْ ا٨ثٓ ٘ٛ ا٢ة اماً ٘ٛ 

 ٚثمٛي اٌىزبة:

 

 

[ -[ Jn:8:16 ] ٟ٨ٟٔ ٌَذ ٚؽلٞ ثً أب ٚا٢ة اٌنٞ اهٍٍٕٟ ؽكٚاْ وٕذ أب اك٠ٓ فل٠ٕٛٔز. ] 

[ -[ Jn:8:17 ] ّٙبكح هع١ٍٓ ؽك اْٚا٠ٚب فٟ ٔبٍِٛىُ ِىزٛة. ] 

[ Jn:8:18 ]-[ ا٢ة اٌنٞ اهٍٍٕٟ أب ٘ٛ اٌْب٘ل ٌٕفَٟ ٠ْٚٙل ٌٟ. ] 

[ Jn:5:31 ]-[ اْ وٕذ اّٙل ٌٕفَٟ فْٙبكرٟ ١ٌَذ ؽمب. ] 

[ Jn:5:32 ]-[ ٞٚأب اػٍُ اْ ّٙبكرٗ اٌزٟ ٠ْٙل٘ب ٌٟ ٟ٘ ؽك ٠ْٙل ٌٟ ٘ٛ آفو اٌن. ] 

[ Jn:5:37 ]-[ رَّؼٛا ٕٛرٗ لٜ ٨ٚ اثٖورُ ١٘ئزٗ ٚا٢ة ٔفَٗ اٌنٞ اهٍٍٕٟ ٠ْٙل ٌُ.ٌٟ. ] 

 اٌىزبة اٌّملً ، اٌمل٠ٌ أصٕب١ًٍٛ ، اٌجبثب ّٕٛكحّٛٙٛع لجً أْ ٔجلأ ٚمٌه ثْٙبكح )) ٚثنٌه ٠ىْٛ أٔزٙٝ اٌ

 )) 

 

 ا٤ٚي: طٕغ ٠ـٛع ِٓ اٌط١ٓ ػ١ٓ ٌإلػّٝ.

 ٚعصد ٘ظٖ اٌمظخ فٝ إٔج١ً ٠ٛدٕب ا٤طذبح اٌزبؿغ :

ٔ 
ْغزَبٌى  ُِ  َٛ ب ُ٘ َّ ف١ِ َٚ،ِٗ ٨ََِٚكرِ ُْٕن  ُِ  ٝ َّ بًٔب أَْػ ََ ْٔ  َهأَٜ اِ

ٕ 
ؤٌََُٗ ر٩ََ  ََ :فَ َٓ ١ُنُٖ لَبئ١ٍِِ اُٖ »ِِ َٛ َْ أَثَ ْٓ أَْفطَؤَ: َ٘نا أَ َِ  ، ُُ َؼٍِّ ُِ ٠َب 

ٝ؟ َّ ٌَِل أَْػ ُٚ «. َؽزَّٝ 
ٖ 

َُُٛع: ِٗ. »أََعبَة ٠َ بُي هللاِ ف١ِ َّ ْٓ ٌِزَْظََٙو أَْػ اُٖ، ٌِى َٛ ٨َأَثَ َٚ ٨َ َ٘نا أَْفطَؤَ 
ٗ 

 ًَ َّ ْْ أَْػ ْٕجَِغٟ أَ َ٠

 ََ ب َكا َِ  ٍَِٟٕ ٍَ بَي اٌَِّنٞ أَْه َّ . أَْػ ًَ َّ ْْ ٠َْؼ زَِط١ُغ أََؽٌل أَ َْ َ٨َ ٠ َٓ ًٌ ِؽ١ ََٔٙبٌه. ٠َؤْرِٟ ١ٌَْ
٘ 

ُِ فَؤََٔب ُُٔٛه  ٌَْؼبٌَ ُذ فِٟ ا ِْ ب ُك َِ
 ُِ ٌَْؼبٌَ  «.ا

ٙ 
 ِٗ ًَ َػٍَٝ ا٤َْه رَفَ َٚ ٝ لَبَي َ٘نا  َّ ِٟ ا٤َْػ ِٓ َػ١َْٕ ٍََٛٝ ثِبٌط١ِّ َٚ ١ًٕب  ِٛ  ًِ َٓ اٌزُّْف ِِ ََٕغ  َٕ َٚ .

7 
لَبَي ٌَُٗ:  ًْ اْمَِ٘ت ا»َٚ َِ  ْغزَ

 ََ ا َٛ ٍْ ٍِ ١ًوا.« فِٟ ثِْوَوِخ  ِٖ أَرَٝ ثَ َٚ  ًَ ََ اْغزَ َٚ  ٝ َٚ َّ ، فَ ًٌ ٍَ ْو ُِ ١ُوُٖ:  َِ  اٌَِّنٞ رَْف

8 
ٝ، لَبٌُٛا: َّ َْ أَْػ ُ َوب َُٔٗ لَْج٩ً أََّٔٗ ْٚ َٓ َوبُٔٛا ٠ََو اٌَِّن٠ َٚ  ُْ ٌِْغ١َوا زَْؼِطٟ؟»فَب َْ َ٠ َٚ  ٌُ َْ ٠َْغٍِ َٛ اٌَِّنٞ َوب ٌَ َ٘نا ُ٘ « أ١ٌََْ

9 

 َْ َٛ »لَبٌُٛا: آَفُوٚ : «. َ٘نا ُ٘ َْ آَفُوٚ جُُِٙٗ »َٚ ْْ ُ٠ ُ َٛ فَمَبَي:«. أَِّٗ ب ُ٘ َِّ أَ َٚ« َٛ «. أِِّٟ أََٔب ُ٘
ٔٓ 

ْٔفَزََؾْذ »فَمَبٌُٛا ٌَُٗ: َو١َْف ا

« َػ١َْٕبَن؟
ٔٔ 

َّٟ »أََعبَة َماَن ٚلَبَي: ٍََٛٝ َػ١َْٕ َٚ ١ًٕب  ِٛ ََٕغ  َٕ َُُٛع  ٌْ ٠ُمَبُي ٌَُٗ ٠َ ب ََ ْٔ لَبَي ٌِٟ: اْمَ٘ اِ َٚ ْت اٌَِٝ ثِْوَوِخ ، 

ْودُ  َٖ ٍُْذ فَؤَْث ََ اْغزَ َٚ ١ُْذ  َٚ َّ . فَ ًْ َِ اْغزَ َٚ  ََ ا َٛ ٍْ ٍِ .»
ٕٔ 

َٓ َماَن؟»فَمَبٌُٛا ٌَُٗ: ُُ »لَبَي:« أ٠َْ  «.٨َ أَْػٍَ



 ٘ 

ٖٔ 
 .ٝ َّ َْ لَْج٩ً أَْػ َٓ ثِبٌَِّنٞ َوب ١ِّ١ َِ ٠ ٌْفَوِّ ا اٌَِٝ ا ْٛ فَؤَرَ

ٔٗ 
 َٓ َُُٛع اٌط١ِّ ََٕغ ٠َ َٕ  َٓ ْجٌذ ِؽ١ ٍَ  َْ َوب َٚ .ِٗ فَزََؼ َػ١َْٕ١ْ َٚ

ٔ٘ 
ؤٌََُٗ  ََ فَ

: ُْ َو، فَمَبَي ٌَُٙ َٖ ب َو١َْف أَْث ًٚ َْ أ٠َْ ُّٛ١ َِ ٠ ٌْفَوِّ وُ »ا ِٖ ٍُْذ، فَؤََٔب أُْث ََ اْغزَ َٚ  َّٟ ١ًٕب َػٍَٝ َػ١َْٕ ِٛ َغ  َٙ َٚ .»
ٔٙ 

 َٓ ِِ  ٌَ ْٛ فَمَبَي لَ

: َٓ ١ِّ١ َِ ٠ ٌْفَوِّ ُ ٨َ ٠َْؾفَعُ »ا َٓ هللاِ، ٤ََّٔٗ ِِ  ٌَ ١ٌَْ ُْ ب ََ ْٔ ََّْجذَ  َ٘نا ا٦ِ َْ لَبٌُٛا:«. اٌ ْْ »آَفُوٚ ٌئ أَ ِٛ ٌْ َفب ب ََ ْٔ َو١َْف ٠َْمِلُه اِ

ِٖ ا٠٢َبِد؟ ًَ ِ٘ن ْض ِِ  ًَ َّ مَبٌق. « ٠َْؼ ِْ ْٔ ُُ ا َْ ث١ََُْٕٙ َوب َٚ
ٔ7 

:ٝ َّ ب ٥ٌَِْػ ًٚ ُ فَزََؼ »لَبٌُٛا أ٠َْ ْٓ َؽ١ُْش أَِّٗ ِِ  ُْٕٗ َْٔذ َػ بَما رَمُُٛي أَ َِ
ُ َٔجِ »فَمَبَي:« َػ١َْٕ١َْه؟ !أَِّٗ ٌّٟ .» 

 أَبْ اػّٝ ِٕن ٨ٚكرٗ ٌُٚ ٠مً ١ٌٌ ٌٗ ػ١ٕبْ. -ٔ

 اما وبْ ٘نا اٌىزبة ِىزٛة ثٛؽٟ..فٍّبما ٌُ ٠مً وبرت اٌٛؽٟ :أٗ فٍك-ٕ

لبي ٠َٛع اٌؾىّخ ِٓ ٘نا"ٌزظٙو اػّبي هللا ف١ٗ" ثبلٟ اٌزواعُ"ٌزظٙو للهح هللا ف١ٗ"اٌّْزووخ اٌّجَطخ -ٖ

 ٚاٌَبهح ٚث١ٓ اٌَطٛه

صُ لبي ٠َٛع )) -ٗ
ٗ 

 ْْ زَِط١ُغ أََؽٌل أَ َْ َ٨َ ٠ َٓ ًٌ ِؽ١ ََ ََٔٙبٌه. ٠َؤْرِٟ ١ٌَْ ب َكا َِ  ٍَِٟٕ ٍَ بَي اٌَِّنٞ أَْه َّ ًَ أَْػ َّ ْْ أَْػ ْٕجَِغٟ أَ َ٠

 ًَ َّ (( ٨ٚ ٠ٕىو أؽل أْ ّفبء اٌّوٙٝ ِٓ هللا ٌٚىٓ ٠ّلك هللا اٌوًٍ ٚا٤ٔج١بء ثّؼغياد فبهلخ ٌىٝ ٠ضجزٛا ٠َْؼ

ُِو١ٍٍٓ ِٓ هللا وّب عبء ٕٕؼذ ث١ٕىُ فٟ  ػ٩ِبد اٌوٍٛياْ ٕٔ:ٕٔ)) هٍبٌخ وٛهٚٔضًٛ اٌضب١ٔخ فٝ أُٙ 

(( ٕٚ٘ب ٠زٚؼ اْ ا٠٨بد ٚاٌؼغبئت ٚاٌمٛاد ٌىٍٙب ِٓ ػ٩ِبد اٌوٍٛي .ثآ٠بد ٚػغبئت ٚلٛادوً ٕجو 

 ١ٌَٚذ ِٓ ػ٩ِبد هللا

 

١ًٌ ؽ١ٓ ٨ ٠َزط١غ  اٌنٞ اهٍٍٕٟ ِب كاَ ٔٙبه.٠ؤرٟ اْ اػًّ اػّبي٠ٕجغٟ  ]-[ Jn:9:4 ]-[ اٌفــــبٔـــلا٠ه

 [ .اؽل اْ ٠ؼًّ

اٌنٞ أهٍٍٕٟ. فب١ًٌٍ آد،  أْ ٔؼًّ أػّبي٠غت ػ١ٍٕب، ِبكاَ إٌٙبه،   ]-[ Jn:9:4 ]-[ اٌزوعّخ ا١ٌَٛػ١خ ]

 [ .ٚف١ٗ ٨ ٠َزط١غ أؽل أْ ٠ؼًّ

١ً ٨ اٌنٞ أهٍٍٕٟ. فّزٝ عبء اٌٍ ، أْ ٔؼًّ أػّبيػ١ٍٕب، ِب كاَ إٌٙبه  ]-[ Jn:9:4 ]-[ ا٨فجبه اٌَبهح ]

 [ .٠مله أؽل أْ ٠ؼًّ

اٌنٞ أهٍٍٕٟ ِبكاَ اٌٛلذ ٔٙبها. فؼٕلِب ٠ؤرٟ ا١ًٌٍ، ٨  أْ ٔؼًّ أػّبي٠ٕجغٟ   ]-[ Jn:9:4 ]-[ اٌّـجـَـطخ ]

 [  .٠َزط١غ أؽل أْ ٠ؼًّ

ِٓ أهٍٍٕٟ. ف١َؤرٟ ا١ًٌٍ ؽ١ش ٨  ٠ٕجغٟ أْ ٔؼًّ أػّبيفّب كاَ إٌٙبه  ]-[ Jn:9:4 ]-[ اٌجـــٌَٛــــ١خ ]

 [ .أؽل ػ٩ّ ٠َزط١غ

اٌنٞ أهٍٍٕٟ. فب١ًٌٍ آد، ٚف١ٗ ٨  ، أْ ٔؼًّ أػّبي٠غت ػ١ٍٕب، ِبكاَ إٌٙبه ]-[ Jn:9:4 ]-[ اٌىـبصـٌٛـ١ىـ١خ ]

 [ .٠َزط١غ أؽل أْ ٠ؼًّ

اٌنٞ أهٍٍٕٟ. فّزٝ عبء  أْ ٔؼًّ أػّبيػ١ٍٕب، ِب كاَ إٌٙبه،  ]-[ Jn:9:4 ]-[ اٌزوعّخ اٌؼوث١خ اٌّْزووخ ]

 [ .أْ ٠ؼًّ ا١ًٌٍ ٨ ٠مله أؽل

  ٝٔث١ٓ اٌَطٛه ٌجٌٌٛ اٌفغبٌٝ ٚٔؼّخ هللا اٌقٛهٜ(( ٕفؾخ ))  –ػوثٝ  –ٚفٝ اٌزوعّخ )) ٠ٛٔب
(( ٚإٌٔ وب٢رٝ: )) ِٚب كاَ إٌٙبه أْ ٔؼًّ أػّبي اٌنٜ أهٍٍٕٝ فّزٝ عبء ا١ًٌٍ ٨ ٠مله أؽل أْ 8ٙٗ

 ٠ؼًّ ((

 

 



 ٙ 

  ّٚ٘ب:ٌٕجلأ ا٢ْ ٌز١ٙٛؼ لٖخ اٌقٍك اٌّيػِٛخ ٚاإول ػٍٝ ٔمطز١ٓ أ٨ -ٔ

 و٩َ اصٕب١ًٍٛ ٚاٌىبرت ٌُ ٠قٍك.

صُ ثؼل مٌه لبي ٠َٛع)) لبي ٘نا ٚرفً ػٍٝ ا٨هٗ ٚٔغ ِٓ اٌزفً ١ٕٛب ٍٚٛٝ ثبٌط١ٓ ػ١ٕٟ ا٤ػّٝ(( فىّب 

٘ٛ ٚاٙؼ ِٓ إٌٔ اْ ٠َٛع رفً ػٍٝ ا٤هٗ ٕٕٚغ ِٓ اٌزفً ١ٕٛب ٍٚٛٝ ثبٌط١ٓ ػ١ٕٟ 

ْ وبرت ا٦ٔغ١ً ٌُ ٠مً))ٍٚٛٝ ثبٌط١ٓ ِىبْ ػ١ٕٟ ا٤ػّٝ..ٚاٌط٩ء ٘ٛ اٌل٘بْ..امْ ا٤ػّٝ ٌٗ ػ١ٕبْ ٦

 أٚ ٍٛجٝ ثبٌط١ٓ ِؾغوٞ ػ١ٕٟ ا٤ػّٝ(( ٌٚىٓ لبي ٍٛٝ ثبٌط١ٓ ػ١ٕٟ ا٤ػّٝ. –ا٤ػّٝ 

*ٌُ ٠ىٓ وقٍك اكَ.٨ْ هللا فٍك اكَ:ِٓ اٌؼلَ..ٚػٍٝ غ١و ِضبي ٍبثك.ٌُٚ َٔزط١غ اْ ٔفؼً ِضٍٗ..ٚمٌه ثى٩َ 
 خ فٙٛ ٙؼ١ف اصٕب١ًٍٛ اْ اٌنٞ ٠قٍك ِٓ ِبكح ِقٍٛل

لَبَي ٌَُٗ: ٔىًّ اٌمٖخ )) -7 َٚ« ًْ َِ ََ  اْمَِ٘ت اْغزَ ا َٛ ٍْ ٍِ ٝ « فِٟ ثِْوَوِخ  َٚ َّ ، فَ ًٌ ٍَ ْو ُِ ١ُوُٖ:  َِ أَرَٝ اٌَِّنٞ رَْف َٚ  ًَ ََ اْغزَ َٚ
١ًوا ِٖ (( ٠ب أٌٚٝ ا٤ٌجبة أهأ٠زُ ِبما لبي ٠َٛع ؟ ))أم٘ت أغزًَ((ٌٛ وبْ ٠َٛع ٕٕغ ِٓ اٌط١ٓ ))ِمٍز١ٓ ثَ

ػ١ٕٝ ا٨ػّٝ ٚلبي ٌٗ أم٘ت ٚأغزًَ..ِبما ١ٍؾلس؟ ١ٍن٠ت اٌّبء اٌط١ٓ ٚوؤْ ٠َٛع ٌُ  (( ٚٚٙؼُٙ ِىبْ

٠فؼً ّٝء..ٚ٘نا ٨ ٠ؼمً .. ٌٚىٓ ا٤لوة اٌٝ اٌؼمً وّب ٠مٛي اٌىزبة اْ ٠َٛع ٚٙغ ١ٛٓ ػٍٝ ػ١ٕٝ 

 ا٤ػّٝ اٌّغّٚز١ٓ صُ لبي ٌٗ أم٘ت ٚأغزًَ ٚثبٌزبٌٝ ١ٍن٠ت اٌّبء اٌط١ٓ ِٓ ػٍٝ ػ١ٕٝ ا٤ػّٝ ٚرفزؼ

ٚلبي ثؼ٘  ]-[ Jn:11:37 ]))ٔٔػ١ٕبٖ ٚ٘نٖ ٘ٝ اٌّؼغيح وّب ّٙل ثٙب ا١ٌٙٛك فٝ أغ١ً ٠ٛؽٕب ا٤ٕؾبػ 

 (( اماً [ اْ ٠غؼً ٘نا ا٠ٚب ٨ ٠ّٛد ٘نا اٌنٞ فزؼ ػ١ٕٟ ا٨ػُِّٕٝٙ أٌُ ٠مله 

بٌُٛا فَمَ ٚعٌٍ اٌغ١واْ ٠زَؤٌْٛ ً٘ ٘نا ٘ٛ ا٤ػّٝ اَ آفو ٠ْجٙٗ فمبي ٌُٙ ا٤ػّٝ أٔب ٘ٛ ٍٚؤٌٖٛ )) -8

ْٔفَزََؾذْ »ٌَُٗ: « َػ١َْٕبَن؟ َو١َْف ا
ٔٔ 

َّٟ :»أََعبَة َماَن ٚلَبيَ  ٍََٛٝ َػ١َْٕ َٚ ١ًٕب  ِٛ ََٕغ  َٕ َُُٛع  ٌْ ٠ُمَبُي ٌَُٗ ٠َ ب ََ ْٔ (( أهأ٠زُ ِبما اِ

لبٌذ ٌٗ اٌغ١واْ ؟؟ و١ف )) أٔفزؾذ (( ٌُٚ ٠مٌْٛٛ و١ف ُفٍمذ ٌه ػ١ٕبْ اٚ ِٓ أٚعل ٌه ػ١ٕبْ..ِٚب 

 ٕٝ ا٤ػّٝ ٨ أوضو..ٚ ٚٙغ اٌط١ٓ"ػٍٝ ػ١ٕٟ"امْ ػ١ٕ١ٗ ِٛعٛكربْاٌّؼغيح ا٨ فزؼ ػ١

صُ هأٖ اٌفو١َ٠ْٛ ٍٚؤٌٖٛ )) -9
ٔ٘ 

 ُْ َو، فَمَبَي ٌَُٙ َٖ ب َو١َْف أَْث ًٚ َْ أ٠َْ ُّٛ١ َِ ٠ ٌْفَوِّ ؤٌََُٗ ا ََ َّٟ :»فَ ١ًٕب َػٍَٝ َػ١َْٕ ِٛ َغ  َٙ َٚ
وُ  ِٖ ٍُْذ، فَؤََٔب أُْث ََ اْغزَ َٚ» )) 

ُ فَزََؼ َػ١َْٕ١َْه؟٥ٌػّٝ))صُ ٚعٗ اٌفو١َ٠ْٛ ٍئاي افو -ٓٔ ْٓ َؽ١ُْش أَِّٗ ِِ  ُْٕٗ َْٔذ َػ بَما رَمُُٛي أَ ! »فَمَبَي: «َِ ٌّٟ ُ َٔجِ أَِّٗ

(( ٕٚ٘ب اٌزىواه ٌٍّوح هلُ ص٩صخ ٌىٍّخ )) فزؼ (( اماً اٌّؼغيح ١ٌَذ فٍك ٌؼ١ٕٝ ا٤ػّٝ ٌٚىٓ فزؼ ٌؼ١ٕٝ 

  ٔٔا٤ػّٝ وّب لبي اٌفو١َ٠ْٛ ٚا١ٌٙٛك فٝ ٚالؼخ أغً ٠ٛؽٕب 

 

 اٌضبٔٝ: ٠ـٛع ٠ذٛي اٌّبء إٌٝ سّغ :

 ُموود ٘نٖ اٌمٖخ فٝ أغ١ً ٠ٛؽٕب ا٦ٕؾبػ اٌضبٔٝ :

1 
 َْ َِ اٌضَّبٌِِش َوب ْٛ َ١ٌْ فِٟ ا َٚ ، ًِ ٌَْغ١ٍِ ًٌ فِٟ لَبَٔب ا ََُٛع َُٕ٘بنَ  ُػْو َ٠ َُّ َوبَْٔذ أُ َٚ

 2
.  َٟ ُكِػ ١ُنُٖ اٌَِٝ  َٚ ِِ ر٩ََ َٚ َُُٛع  ب ٠َ ًٚ أ٠َْ

 ًِ ٌُْؼْو ا
3 

ب . َّّ ٌَ ََُٛع ٌَُٗ:فَوَ  َٚ َ٠ َُّ ُو، لَبٌَْذ أُ ّْ ٌَْق وٌ »َغِذ ا ّْ ُْ َف ٌَُٙ ٌَ ١ٌَْ
4 

َُُٛع: .« ٌَهِ »لَبَي ٌََٙب ٠َ َٚ ب ٌِٟ  َوأَحُ؟ َِ ِْ ُْ  ٠َب ا ٌَ

بَػزِٟ ثَْؼلُ  ٍَ رَؤِْد 
5 

: لَبٌَذْ  .« َِ ا ٍُْقلَّ ٌِ ُٗ ُِّ ُْ فَبْفَؼٍُُٖٛ »أُ ب لَبَي ٌَُى َّ ْٙ َِ
6 

َوبَٔذْ  .« ْٓ ؽِ  َٚ ِِ  ٍْ زَّخُ أَْعَوا َٛػخً ٍِ ُٙ ْٛ َِ َغبَهٍح 

١ِٙوِ  َت رَْط ََ ْٚ ص٩ََصَخً  َُٕ٘بَن، َؽ ِٓ أَ ْطَو٠ْ ِِ اِؽٍل  َٚ  ًُّ ُغ ُو ََ ١ٌَُِْٙٛك، ٠َ  .ا
7 

َُُٛع: لَبيَ  َ٠ ُْ بءً »ٌَُٙ َِ  َْ ٥ُٚا ا٤َْعَوا ِْ «. ا

قُ  ْٛ ٥َُٚ٘ب اٌَِٝ فَ َّ  .فَ
8 

: ُُ َُّ لَبَي ٌَُٙ َْ »صُ زَمُٛا ا٢ ٍْ زَّ  ا ُّ ٌْ ٌِ ا ٛا اٌَِٝ َهئ١ِ ُِ لَلِّ ُِٛا«. َىبِ َٚ  .فَمَلَّ
9 

ب َّّ زََّىبِ َماَق  فٍََ ُّ ٌْ ٌُ ا َهئ١ِ

ًوا ّْ َي َف ِّٛ زََؾ ُّ ٌْ بَء ا َّ ٌْ ْٓ ا ُْ ٠َُى ٌَ َٚ ا ،  ُٛ زَمَ ٍْ َٓ َوبُٔٛا لَِل ا ََ اٌَِّن٠ ا ٌُْقلَّ َّٓ ا ، ٌِى َٟ ِ٘  َٓ ْٓ أ٠َْ ِِ  ُُ ٌُ  ٠َْؼٍَ ُّٛا، َكَػب َهئ١ِ بَء َػٍِ َّ ٌْ ا

 ٌَ ٌَْؼِو٠ زََّىبِ ا ُّ ٌْ  ا
10 

لَبيَ  زَٝ»ُٗ:ٌَ  َٚ َِ َٚ  ،ً٨ َّٚ ٌَْغ١َِّلحَ أَ َو ا ّْ ٌَْق ُغ ا َٚ ب ٠َ َّ ٍْ أَِّ ب ََ ْٔ ًُّ اِ َْٔذ فَمَْل  ُو ب أَ َِّ . أَ َْ ٚ ِىُوٚا فَِؾ١َٕئٍِن اٌلُّ ٍَ
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وَ  ّْ ٌَْق َْ  أَْثم١ََْذ ا ٌَْغ١َِّلحَ اٌَِٝ ا٢ ا
11 

ِٖ ثَِلا٠َخُ «! . ًِ  ِ٘ن ٌَْغ١ٍِ َُُٛع فِٟ لَبَٔب ا أَْظَٙوَ ا٠٢َبِد فََؼٍََٙب ٠َ َٚ  ،  َٓ َِ ْغَلُٖ، فَآ َِ  ِٗ ثِ

١ُنُٖ  ِِ  .ر٩ََ

)) ٔٔثلا٠خ ا٠٨بد -ٔ
11 

ِٖ ثَِلا٠َخُ «! . ًِ  ِ٘ن ٌَْغ١ٍِ َُُٛع فِٟ لَبَٔب ا َٓ ا٠٢َبِد فََؼٍََٙب ٠َ َِ ْغَلُٖ، فَآ َِ أَْظََٙو  َٚ  ،  ِٗ ثِ

١ُنُٖ  ِِ  (( .ر٩ََ

ٚوبٔذ رؼ١ِ ِغ ٠مٛي ٤ِخ ٠ب اِوأح ؽ١ش: ٠َٛع ٠ٕبكٜ اٌّوأح اٌَبِو٠خ اٌزٝ ريٚعذ فَّخ ِٓ لجً -ٕ

(( ٚلبٌٙب ٠َٛع ِوح آفوٜ اٌٝ اٌّوأح ٠ب أِوأح ٕلل١ٕٝ   Jn 4:21هعً ٍبكً ٚ٘ٛ ١ٌٌ ثيٚعٙب فٝ))

 ٠ب أِوأح أ٠ٓ ُ٘ اٌٚئه...((  Jn 8:10اٌيا١ٔخ فٝ ))

 ػ١بم ثبهلل ٠مٛي ٨ِٗ:-ػبثل ا٨ٕٕبَ-١ٍٍّبْ -ػ١بم ثبهلل-فٟ ؽ١ٓ اْ اثٓ اٌيا١ٔخ

 19ٟٔ ٚاٌؼلكاٌٍّٛن ا٨ٚي ا٨ٕؾبػ اٌضبٍفو 
ْٓ أَُك١َِّٔٚب فََلَفٍَذْ  ُٗ َػ َّ َْ ٌِزَُىٍِّ ب َّ ١ٍَْ ٍُ ٍِِه  َّ ٌْ جَُغ اٌَِٝ ا َْ ََ ثَْض َغَل  . فَمَب ٍَ َٚ ٍُِه ٌٍِِمَبئَِٙب  َّ ٌْ ا

 ِٗ ِّ١ ٍِ ٌَ َػٍَٝ ُوْو َعٍَ َٚ غَ ٌََٙب  َٙ َٚ َٚ ١ًّب  ،  ٍِ ِٗ ُوْو ِٕ١ ِّ َ٠ ْٓ ْذ َػ ََ ٍِِه فََغٍَ َّ ٌْ َِّ ا
ُ٤. 

20 
لَبٌَذْ  ب » :َٚ َّ اِؽًلا أَِّ َٚ ٍَُئا٨ً  ؤٌََُه  ٍْ أَ

ِٟٔ ِغ١ًوا. ٨َ رَُوكَّ ٍُِه:  فَمَبَي ٌََٙب«. َٕ َّ ٌْ ٟ»ا ِِّ ؤٌَِٟ ٠َب أُ ٍْ نِ ا  ((.«، ٤َِّٟٔ ٨َ أَُهكُّ

 

[]عبء اثٓ ا٨َٔبْ ٠ؤوً ٠ْٚوة.ف١مٌْٛٛ ٘ٛما أَبْ اوٛي ّٚو٠ت فّو.ِؾت Mt.11.19]فــــبٔـــلا٠ه[]

 ث١ٕٙب[ٌٍؼْبه٠ٓ ٚاٌقطبح.ٚاٌؾىّخ رجوهد ِٓ 

[]عبء اثٓ ا٨َٔبْ ٠ؤوً ٠ْٚوة فزمٌْٛٛ ٘ٛما أَبْ اوٛي ّٚو٠ت فّو.ِؾت Lk.7.34]فــــبٔـــلا٠ه[]

 ٌٍؼْبه٠ٓ ٚاٌقطبح.[

َُُٛع: لَبيَ صُ ثؼل مٌه وبْ ٕ٘بن ٍزخ أعواْ ٚلبي ٌُٙ ٠َٛع اٍِئٛ٘ب ِبء)) -ٕ َ٠ ُْ ٌَُٙ« َْ ٥ُٚا ا٤َْعَوا ِْ ا

بءً  قُ «. َِ ْٛ ٥َُٚ٘ب اٌَِٝ فَ َّ  .فَ
8

ِب ٘ٝ ثّؼغيح فٍك ػٍٝ ا٩ٛ٤ق وّب ٠مٛي اٌجبثب ّٕٛكح ٚارجبػخ ٌٚىٓ ٘ٝ (( ٚ

برؾ٠ًٛ ِبء اٌٝ فّو)) –اْ عبى اٌزؼج١و  –ِؼغيح  َّّ ًواَماَق  فٍََ ّْ َي َف ِّٛ زََؾ ُّ ٌْ بَء ا َّ ٌْ زََّىبِ ا ُّ ٌْ ٌُ ا (( فؤ٠ٓ اٌقٍك َهئ١ِ

 اماً ؟

 *ٚٔزنوو و٩َ اصٕب١ًٍٛ :٠قٍك ِٓ ػلَ ١ٌٌٚ ِبكح ِقٍٛلخ -ٖ

 ِٛ **: ًؿٝ ٠ذٛي ِبء إٌٙغ إٌٝ صِب 

))ٍفو اٌقوٚط ا٤ٕؾبػ اٌَبثغ 
20 

 ًَ ةُّ  فَفََؼ َو اٌوَّ َِ ب أَ َّ ُْ َو َ٘بُهٚ َٚ  ٍَٝ ٛ ُِ َوةَ َ٘ىَنا  َٙ َٚ ب  َٖ ٌَْؼ بَء  . َهفََغ ا َّ ٌْ ا

 ِْ ََ ُػ١ُٛ ب َِ أَ َٚ  َْ ْٛ ْٟ فِْوَػ ََ َػ١َْٕ ب َِ ِْٙو أَ بءِ َػج١ِِلِٖ  اٌَِّنٞ فِٟ إٌَّ َّ ٌْ ًُّ ا َي ُو َّٛ ب ، فَزََؾ ًِ ِْٙو َك اٌَِّنٞ فِٟ إٌَّ
21 

ُه  َّ ََّ بَد اٌ َِ َٚ
َوثُٛا اٌَِّنٞ فِٟ ْْ َ٠ ْْ َْ أَ ِو٠ُّٛ ْٖ ِّ ٌْ ُْ ٠َْمِلِه ا ُْٙو، فٍََ َٓ إٌَّ ْٔزَ أَ َٚ ِْٙو  ْٙوِ  إٌَّ َٓ إٌَّ ِِ بًء  َِ ِٗ ًِّ أَْه َُ فِٟ ُو َْ اٌلَّ َوب َٚ  .

وَ  ْٖ ِِ.)) 

إٌٖوأٝ؟ فبما وٕذ رؼزمل اْ ٠َٛع ؽٛي اٌّبء اٌٝ  ِب لٌٛه ا٢ْ أ٠ٙب اٌجبثب ّٕٛكح ؟! ِب لٌٛه ٠ب ٕل٠مٝ

 .افّو ))
9 

ب َّّ ًواَماَق  فٍََ ّْ َي َف ِّٛ زََؾ ُّ ٌْ بَء ا َّ ٌْ زََّىبِ ا ُّ ٌْ ٌُ ا (( فؤٕجؼ ٠َٛع ٠قٍك.. فّب لٌٛه اماً ػٕلِب ؽٛي ،َهئ١ِ

بٍِٛٝ ٚ٘بهْٚ اٌّبء اٌٝ كِب )) ًِ ِْٙو َك بِء اٌَِّنٞ فِٟ إٌَّ َّ ٌْ ًُّ ا َي ُو َّٛ (( رؾ٠ًٛ ٍزخ اعواْ ِبء اٌٝ فّو أَ ، فَزََؾ

 رؾ٠ًٛ ٔٙو وبًِ اٌٝ كَ ؽزٝ ِبد اٌَّه ٚوبٔذ وً أهٗ ِٖو ١ٍِئخ ثبٌلِبء؟!!
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 اٌضبٌش: ٠ـٛع ٠ُىضغ اٌطؼبَ :

 رىوهد ٘نٖ اٌمٖخ فٝ أٔغٍٝ ٌٛلب ِٚزٝ .. ٌٕموأ ٚٔٛٙؼ ثفًٚ هللا:

ٌَ »فَمَبٌُٛا:أغ١ً ٌٛلب ا٤ٕؾبػ اٌزبٍغ )) َْٕلَٔب١ٌَْ ِٓ أَْوضَ  ِػ َىز١َْ َّ ٍَ َٚ ِخ أَْهِغفٍَخ  ََ ّْ ْٓ َف ِِ ْْ َْٔنَ٘تَ ُو  َْٔجزَبَع  ، ا٨َِّ أَ َٚ
 ِٗ َّْْؼِت ُوٍِّ ب ٌَِٙنا اٌ ًِ  .«ََٛؼب

14 
 ُْ ُ َّٙ َٔ٤ :ِٖ ١ِن ِِ ِخ آ٨َِف َهُعً. فَمَبَي ٌِز٩ََ ََ ّْ َٛ َف ُْ »َوبُٔٛا َْٔؾ َٓ  أَْرِىئُُٛ٘ ١ َِ ّْ فَِولًب َف

 َٓ ١ َِ ّْ َف
15 

َٚ  فَفََؼٍُٛا .« ١غَ َ٘ىَنا،  ِّ ٌَْغ أَْرَىؤُٚا ا
16 

بءِ  فَؤََفنَ  . َّ ََّ َٛ اٌ َهفََغ َٔظََوُٖ َْٔؾ َٚ  ، ِٓ َىز١َْ َّ ََّ اٌ َٚ خَ  ََ ّْ ٌَْق  ا٤َْهِغفَخَ ا

 َّٓ ثَبَهَوُٙ غِ َٚ ّْ ٍَْغ ٛا ٌِ ُِ ١َن ١ٌُِمَلِّ ِِ أَْػَطٝ اٌز٩ََّ َٚ َو  ََّ َُّ َو  .، صُ
17 

١ًؼب ِّ جُِؼٛا َع َّ َٚ ًَ ػَ  .فَؤََوٍُٛا  َٚ ب فَ َِ َُّ ُهفَِغ  َٓ صُ ِِ  ُْ ُْٕٙ

َوحَ لُفَّخً  ْْ ِو اْصَٕزَب َػ ََ ٌِْى  ((.ا

أٔغ١ً ِزٝ ا٤ٕؾبػ اٌواثغ ػْو ))
17 

ٌَ »فَمَبٌُٛا ٌَُٗ: َْٕلَٔب١ٌَْ ِْ  ِػ َىزَب َّ ٍَ َٚ خُ أَْهِغفٍَخ  ََ ّْ َُٕ٘ٙب ا٨َِّ َف
18 

». 

ثَِٙب اٌَِٝ َُٕ٘ب اْئزُٟٛٔ»فَمَبَي:
19 

».  ْْ َٛع أَ ُّ ٌُْغ َو ا َِ َ ِت. ٠َزَِّىئُٛا َػٍَٝ  فَؤ ْْ ٌُْؼ خَ ا ََ ّْ ٌَْق َُّ أََفَن ا٤َْهِغفَخَ ا ،  صُ ِٓ َىز١َْ َّ ََّ اٌ َٚ
ثَبَهنَ  َٚ بِء  َّ ََّ َٛ اٌ َهفََغ َٔظََوُٖ َْٔؾ ََّوَ  َٚ َو ُّٛعِ  َٚ ٍُْغ ١ُن ٌِ ِِ اٌز٩ََّ َٚ ١ِن،  ِِ أَْػطَٝ ا٤َْهِغفَخَ ٌٍِز٩ََّ َٚ. 

20 
١ُغ  ِّ ٌَْغ ًَ ا فَؤََو

جُِؼٛا َّ َٚ.  َٓ ِِ  ًَ َٚ ب فَ َِ َُّ َهفَُؼٛا  ٍُٛءحً  صُ ّْ َِ َوحَ لُفَّخً  ْْ ْٟ َػ ِو اْصَٕزَ ََ ٌِْى  ((.ا

ا٨ف هعً ٚ٘ٛ عّغ غف١و .. ٍٚٛت اٌز١ِ٩ن ِٓ ٠َٛع اْ ٠ٖوف اٌغّٛع  ٓٓٓ٘وبْ ٕ٘بن ٔؾٛ  -ٔ

 ُْ ْٔزُ ُْ أَ ٛا. أَْػطُُٛ٘ ُٚ ّْ َ٠ ْْ ُْ أَ ١ٌَِؤُْوٍُٛا..فغٌٍ  اٌٝ اٌموٜ ٌىٝ ٠ْزوٚا ٛؼبِب..فمبي ٌُٙ ٠َٛع .. ٨.. اَ َؽبَعخَ ٌَُٙ

اٌغّٛع .. ٚأفن ٠َٛع اٌقَّخ أهغفخ ٚاٌَّىزبْ ٚٔظو اٌٝ اٌَّبء ٚثبهن وّب ٠مٛي أٔغ١ٍٟ ِزٝ ٌٚٛلب .. 

ٌٛلب ))
16 

بءِ  فَؤََفنَ  . َّ ََّ َٛ اٌ َهفََغ ََٔظَوُٖ َْٔؾ َٚ  ، ِٓ َىز١َْ َّ ََّ اٌ َٚ خَ  ََ ّْ ٌَْق َّٓ  ا٤َْهِغفَخَ ا ثَبَهَوُٙ َُّ أََفَن (( أغ١ً ِزٝ ))َٚ صُ

 ّْ ٌَْق خَ ا٤َْهِغفَخَ ا ثَبَهنَ  ََ َٚ بِء  َّ ََّ َٛ اٌ َهفََغ ََٔظَوُٖ َْٔؾ َٚ  ، ِٓ َىز١َْ َّ ََّ اٌ أْ (( .. ٚأووه و٩َ أصبًَٔٛ اٌوٍٛي)) َٚ

اٌقبٌك ٠قٍك ِٓ ػلَ .. أْ اٌنٜ ٠قٍك ِٓ ِبكح ِقٍٛلخ ٠ؼزجو اٌٗ ٙؼ١ف ٨ٚ ٠َزؾك اْ ٔطٍك ػ١ٍٗ فبٌك 

وزبة رغَل اٌىٍّخ اٌفًٖ  –زجو اف٩ٟٛٛٔ ِٓ ا٨ٍبً ٠َّٚٝ ٕبٔغ ١ِىب١ٔىبً ِٚٓ ٠مٛي ػ١ٍٗ أٗ فبٌك ٠ؼ

 (( اٌضبٔٝ

ٌٚىٓ اٌَئاي ٕ٘ب: و١ف أوضو ٠َٛع اٌطؼبْ؟ إٌٖٛٓ ٔفَٙب رغ١ت ٚرمٛي))ٚهفغ ٔظوٖ رؾٛ اٌَّبء 

ٚثبهوٙٓ..ٚهفغ ٔظوٖ ٔؾٛ اٌَّبء ٚثبهن(( فٍّبما هفغ ٠َٛع ٔظوٖ اٌٝ اٌَّبء ٌىٟ ٠جبهن اٌَّىزبْ 

فًٙ ٠ؾزبط اٌىٝ اْ ٠وفغ ٔظوٖ ٌٍَّبء؟ فًٙ اٌقبٌك ٠ؾزبط ٩ٌٍٖح  ٚاٌقَّخ أهغفخ ..فبما وبْ ٘ٛ اٌقبٌك

 وٟ ٠فؼً ِؼغيح؟

 ِجبعوخ ((: –رمٛي صائغح اٌّؼبعف اٌىزبث١خ رذذ ػٕٛاْ )) ثبعن 

" ِٚغ أْ ٘نا وٍٙب أِضٍخ ِٓ اٌؼٙل اٌمل٠ُ، فبْ اٍزؼّبٌٙب فٟ اٌؼٙل اٌغل٠ل لٍّب ٠قوط ػٓ رٍه اٌّؼبٟٔ، 

، ٚاٌفىوح فٟ مٌه ٟ٘ أْ أٜ ف١و وأ ػٕٙب فٝ ا٤ٔبع١ً، رؼٕٝ رمل٠ُ اٌْىو ٤عٍٗفّجبهوخ اٌقجي "، اٌزٟ ٔم

 (. ٕٗ:  ِٔٔغ اوٛ  ٖٙ:  ٘ٔ، 9ٔ:  ٗٔٔزمجٍٗ ثْىو ٘ٛ " ثووخ " ) أظو ِذ 

٨ْ اٌّؼغيح ٨ رىْٛ ا٨ ٌٍّو١ٍٍٓ ِٓ هللا وّب لبي ثٌٌٛ فٝ هٍبٌخ وٛهٔضًٛ امْ فٟٙ رلي ػٍٝ ٙؼفخ 

)) ٕٔاٌضب١ٔخ ا٨ٕؾبػ 
12 

 َّْ ٍُٛيِ اِ بِد اٌوَّ َِ ْجوٍ  َػ٩َ َٕ  ًِّ ُْ فِٟ ُو َِٕؼْذ ث١ََُْٕى َػَغبئِتَ ُٕ َٚ ادٍ  ، ثِآ٠َبٍد  َّٛ لُ َٚ.)) 

 أ١ٌشغ ٠ىضغ اٌؼ٠ذ :

 ِٓ ؿفغ اٌٍّٛن اٌضبٔٝ ا٤طذبح ا ٌغاثغ:

[ Kgs2:4:1 ]-[ ِٓ َٔبء ثٕٟ ا٨ٔج١بء لبئٍخ اْ ػجلن ىٚعٟ لل ِبد ٚأذ رؼٍُ اْ ٕٚوفذ اٌٝ ا١ٌْغ اِوأح 

ّٞ ٌٗ ػجل٠ٓ  ػجلن وبْ ٠قبف اٌوة.فؤرٝ اٌّواثٟ ١ٌؤفن ٌٚل
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. ][ Kgs2:4:2 ]-[ فمبٌذ ١ٌٌ ٌغبه٠زه ّٟء فٟ اٌج١ذ .افجو٠ٕٟ ِبما ٌه فٟ اٌج١ذ فمبي ٌٙب ا١ٌْغ ِبما إٕغ ٌه

 [ .ا٨ كٕ٘خ ى٠ذ

[ Kgs2:4:3 ]-[  ٟ٨ رمٍٍٟاٍزؼ١وٞ ٌٕفَه اٚػ١خ ِٓ فبهط ِٓ ػٕل ع١ّغ ع١وأه اٚػ١خ فبهغخفمبي ام٘ج..  

-[ Kgs2:4:4 ]-[  ٍٝث١ٕه ٕٚجّٟ فٟ ع١ّغ ٘نٖ ا٨ٚػ١خ ِٚب اِز٥ أم١ٍٗصُ اكفٍٟ ٚاغٍمٟ اٌجبة ػٍٝ ٔفَه ٚػ. 

] 

[ Kgs2:4:5 ]-[  ٟ٘ٚ فن٘جذ ِٓ ػٕلٖ ٚاغٍمذ اٌجبة ػٍٝ ٔفَٙب ٚػٍٝ ث١ٕٙب.فىبٔٛا ُ٘ ٠ملِْٛ ٌٙب ا٨ٚػ١خ

 [ .رٖت

[ Kgs2:4:6 ]-[ ٌٚػبء.فمبي ٌٙب ٨ ٠ٛعل ثؼل ٚػبء.فٛلف اٌي٠ذ ذ ٨ثٕٙب للَ ٌٟ ا٠ٚبٌّٚب اِز٥د ا٨ٚػ١خ لب. ] 

[ Kgs2:4:7 ]-[  ام٘جٟ ث١ؼٟ اٌي٠ذ ٚاٚفٟ ك٠ٕه ٚػ١ْٟ أذ ٚثٕٛن ثّب فبرذ ٚافجود هعً هللا فمبي
 [ ثمٟ

 

 عاثؼبً ألبِخ اٌّٛرٝ:

 ٍئاي: ً٘ وً ِٓ البَ ِٛرٝ ٘ٛ هللا ؟

 البَ ١ِذ..ٚؽيل١بي ٘ٛ هللا ٨ٔٗ البَ ١ِذ..ٚا١ٍ٠بٌٛ لبٌٛا ٔؼُ..اماً ا١ٌْغ ٘ٛ هللا ٨ٔٗ 

 ا١ٌشغ اد١ب ١ِذ

[ Kgs2:13:20 ]-[ . ِٚبد ا١ٌْغ فلفٕٖٛ.ٚوبْ غياح ِٛآة رلفً ػٍٝ ا٨هٗ ػٕل كفٛي إٌَخ. ] 

[ Kgs2:13:21 ]-[  ٚف١ّب وبٔٛا ٠لفْٕٛ هع٩ اما ثُٙ لل هأٚا اٌغياح فطوؽٛا اٌوعً فٟ لجو ا١ٌْغ فٍّب

 [ ػظبَ ا١ٌْغ ػبُ ٚلبَ ػٍٝ هع١ٍٗ ٔيي اٌوعً ٌِٚ

 ٌٛ لبٌٛا ٨..امًا ُ٘ كؽٚٛا ؽغزُٙ.

ٌٛ لبٌٛا:أُٙ ٌٛا لجً اْ ٠م١ّٛا ٘ئ٨ء اٌّٛرٝ...فًٙ ِٓ ٠ٍٖٟ لجً اٌّؼغيح ٨ ٠ىْٛ ٘ٛ هللا؟ونٌه ٠َٛع 
ٍٕٝ 

 ألبِخ ١ٌؼبػع ِٓ اٌّٛد:

 ١ٌزّغل اثٓ هللا ثٗ.(( (فٍّب ٍّغ ٠َٛع ، لبي: ٘نا اٌّوٗ ١ٌٌ ٌٍّٛد،)) ثً ٤عً ِغل هللا،ٗ) 

 (ٌىٕٟ ا٢ْ أ٠ٚب أػٍُ أْ)) وً ِب رطٍت ِٓ هللا ٠ؼط١ه هللا ا٠بٖ.((ٕٕ)

 (فٍّب هآ٘ب ٠َٛع رجىٟ، ٚا١ٌٙٛك اٌن٠ٓ عبءٚا ِؼٙب ٠جىْٛ، ))أيػظ ثبٌوٚػ ٚاٙطوة،(( ٖٖ)

  ٚلبي: أ٠ٓ))ٙؼزّٖٛ؟((٠ب ١ٍل، رؼبي ٚأظو. ٖٗ)

 (ثىٝ ٠َٛع.ٖ٘)

 ٔفَٗ ٚعبء اٌٝ اٌمجو، ٚوبْ ِغبهح ٚلل ٚٙغ ػ١ٍٗ ؽغو.(فبٔيػظ ٠َٛع أ٠ٚب فٟ 8ٖ)

 (لبي ٠َٛع: اهفؼٛا اٌؾغو!. لبٌذ ٌٗ ِوصب، أفذ ا١ٌّذ: ٠ب ١ٍل، لل أٔزٓ ٤ْ ٌٗ أهثؼخ أ٠بَ. 9ٖ)

 (لبي ٌٙب ٠َٛع: أٌُ ألً ٌه:)اْ إِٓذ رو٠ٓ ِغل هللا؟.( ٓٗ)

ٛق ، ٚلبي: أ٠ٙب ا٢ة أّىون (فوفؼٛا اٌؾغو ؽ١ش وبْ ا١ٌّذ ِٛٙٛػب،)ٚهفغ ٠َٛع ػ١ٕ١ٗ اٌٝ فٔٗ)

 ٤ٔه ٍّؼذ ٌٟ،(

 (ٚأٔب ػٍّذ أٔه فٟ وً ؽ١ٓ رَّغ ٌٟ. ٌٚىٓ ٤عً ٘نا اٌغّغ اٌٛالف لٍذ، ١ٌئِٕٛا أٔه أهٍٍزٕٟ. ٕٗ)

 (ٌّٚب لبي ٘نا ٕوؿ ثٖٛد ػظ١ُ: ٌؼبىه، ٍُ٘ فبهعب! ٖٗ)

 (فقوط ا١ٌّذ ٠ٚلاٖ ٚهع٩ٖ ِوثٛٛبد ثؤلّطخ ٚٚعٙخ ٍِفٛف ثّٕل٠ًٗٗ)

وبْ ٠َٛع ٠ٍٖٟ ٚلبي اْ اٌؾىّخ ِٓ ٘نٖ اٌّؼيح ٌىٟ ٠ئِٕٛا أه  ٕٗٚ  ٟٔٗ إٌٖٛٓ)فىّب ٔوٜ ف

 اهٍٍزٕٟ.



 ٔٓ 

 سبِـبً: غفغاْ اٌشطب٠ب:
 ٚهكد ٘نٖ اٌمٖٗ فٝ أغ١ً ِزٝ ا٤ٕؾبػ اٌزبٍغ ثلا٠ٗ ِٓ اٌؼلك ا٤ٚي ٚوبٔذ وب٤رٝ:

ٍٝ فواُ. فٍّب هأٜ ٠َٛع (ٚاما ِفٍٛط ٠ملِٛٔٗ ا١ٌٗ ِطوٚؽب ػٔفلفً اٌَف١ٕخ ٚاعزبى ٚعبء اٌٝ ِل٠ٕزٗ) 

( ٚاما لَٛ ِٓ اٌىزجخ لل لبٌٛا فٟ أٔفَُٙ: ٘نا ٌٕه فطب٠بن )ِغفٛهح  لبي ٌٍّفٍٛط: صك ٠ب ثٕٟ ا٠ّبُٔٙ

( أ٠ّب أ٠َو ، أْ ٠مبي: ِغفٛهح ٗ؟ )ٌّبما رفىوْٚ ثبٌْو فٟ لٍٛثىُ ( فؼٍُ ٠َٛع أفىبهُ٘ ، فمبي:ٖ!)٠غلف

ٌىٟ رؼٍّٛا أْ ٨ثٓ ا٦َٔبْ ٍٍطبٔب ػٍٝ ا٤هٗ أْ ٠غفو  ( ٌٚىٌٓ٘ه فطب٠بن ،أَ أْ ٠مبي: لُ ٚاِِ؟ )

فٍّب هأٜ ( 7( فمبَ ِٚٚٝ اٌٝ ث١زٗ )ٙ. ؽ١ٕئن لبي ٌٍّفٍٛط: لُ اؽًّ فواّه ٚام٘ت اٌٝ ث١زه! )اٌقطب٠ب 

 (8)اٌغّٛع رؼغجٛا ِٚغلٚا هللا اٌنٞ أػطٝ إٌبً ٍٍطبٔب ِضً ٘نا

١ل اٌَّه ٚرمغ ػٍٝ ثؾو اٌغ١ًٍ فٝ ِل٠ٕٗ وض١فٗ كفً ٠َٛع اٌٝ ِل٠ٕٗ وفو ٔبؽَٛ ٚ٘ٝ ِل٠ٕٗ غ١ٕٗ ثٖ -ٔ

 اٌَىبْ.

ثؼل مٌه لَٛ ِٓ اٌىزجٗ ظٕٛا أْ ػٕلِب لبي ٠َٛع ِغفٛهح ٌه فطب٠بن ظٕٛا فٝ أٔفَُٙ أٔٗ ٠و٠ل أْ ٠مٛي  -ٕ

 ٌُٙ أٔٗ َِبٜٚ هلل أِٚب ّبثٗ مٌه.. ٚلبٌٛا ػ١ٍٗ أٔٗ ٠غلف.

رّبِبً ٚلبي ٌُٙ ٌّبما رفىوْٚ ثبٌْوهههه فٝ  ٕ٘ب ٔغل اٌّفبعئخ أْ ٠َٛع ػٕلِب ػٍُ أفىبهُ٘ هفٚٙب -ٖ

 لٍٛثىُ..أٜ أٔٗ ٕٚف اْ وً ِٓ ٠ظٓ أْ ٠َٛع َِبٜٚ هلل اٚ ِب ّبثٗ مٌه ٘نا ػًّ ّوهههه

 

Mar 2:6  : ُْ ِٙ َْ فِٟ لٍُُٛثِ ُوٚ َٓ ٠ُفَىِّ ١ َِ ٌَْىزَجَِخ َُٕ٘بَن َعبٌِ َٓ ا ِِ  ٌَ ْٛ َْ لَ َوب َٚ  

Mar 2:7  « َََ٘نا َ٘ى ُُ بَما ٠َزََىٍَّ َّ ْؽَلُٖ؟ٌِ َٚ  ُ ْْ ٠َْغفَِو َفطَب٠َب ا٨َّ هللاَّ ْٓ ٠َْمِلُه أَ َِ  «َنا ثِزََغبِك٠َف؟ 

Mar 2:8   : ُْ ُْ فَمَبَي ٌَُٙ ِٙ َِ ْٔفُ َْ ََ٘ىَنا فِٟ أَ ُوٚ ُْ ٠ُفَىِّ ُ َّٙ ِٗ أَٔ َُُٛع ثُِوِٚؽ َؼَو ٠َ َّ ْلِذ  َٛ ٍْ َْ ثََِٙنا فِٟ »فٍَِ ُوٚ بَما رُفَىِّ َّ ٌِ

؟ ُْ  لٍُُٛثُِى

 

 رؼٕٟ اٌجشغ..فًٙ ُ٘ ٠غ٠ضْٚ اْ ٔؼجض اٌجشغ الٔٗ غفغ اٌشطب٠ب؟الثٓ االٔـبْ ٚ-ٗ

 **Mat 11:19   ٠ُت وِّ ِّ َٚ ٌْ أَُوٌٛي  ب ََ ْٔ َما اِ َٛ ُ٘ : َْ َوُة ف١ََمٌُُٛٛ ْْ َ٠ َٚ  ًُ ِْ ٠َؤُْو ب ََ ْٔ ُٓ ا٦ِ  َعبَء اْث

 

 **Mat 17:12   َ٠َْؼِوفُُٖٛ ث ُْ ٌَ َٚ َّْ ا١ٍِ٠َِّب لَْل َعبَء  ُْ اِ ٌَِىِّٕٟ أَلُُٛي ٌَُى َٚ ِْ ب ََ ْٔ ُٓ ا٦ِ ب أََهاُكٚا. َوَنٌَِه اْث َِ  ًَّ ِٗ ُو ٍُٛا ثِ ِّ ًْ َػ

 ُْ ُْٕٙ ِِ  ُُ َّ َف ٠َزَؤٌَ ْٛ ٍَ  «.أ٠َْٚبً 

 

 **Mar 9:31   ٍَُُٔٛف١ََْمز ًِ ُُ اٌَِٝ أ٠َِْلٞ إٌَّب ٍَّ ََ ُ٠ ِْ ب ََ ْٔ َٓ ا٦ِ َّْ اْث ُْ اِ ٠َمُُٛي ٌَُٙ َٚ ١َنُٖ  ِِ ُُ ر٩ََ َْ ٠َُؼٍِّ ُ َوب ثَْؼَل أَ ٤ََّٔٗ َٚ  ُٗ ْْ

َِ اٌضَّبٌِِش. ْٛ َ١ٌْ َُ فِٟ ا ًَ ٠َمُٛ  ٠ُْمزَ

 

 ؿٍطبٔب ػٍٝ االعع:-٘

 (mt 28:18) :فٟ اٌَّبء ٚػٍٝ ا٤هٗ.كفغ اٌٟ وً ٍٍطبْ فزملَ ٠َٛع ٚوٍُّٙ لبئ٩ 

 (mt 11:27) ٟ١ٌٌٚ أؽل ٠ؼوف ا٨ثٓ ا٨ ا٢ة ، ٨ٚ أؽل ٠ؼوف ا٢ة ا٨ وً ّٟء لل كفغ اٌٟ ِٓ أث ،

 ْ ٠ؼٍٓ ٌٗ. ا٨ثٓ ِٚٓ أهاك ا٨ثٓ أ

 

 ** ٚٔغل أْ هللا ٠جطً ٘نا اٌٍَطبْ فٝ ا٢فوٖ اٍزٕبكاً أٌٝ:

(1cor15:24) .ٚثؼل مٌه إٌٙب٠خ ِزٝ ٍٍُ اٌٍّه هلل ا٢ة ِزٝ أثطً وً ه٠بٍخ ٚوً ٍٍطبْ ٚوً لٛح 

 (1cor15:28)   ِٚزٝ أفٚغ ٌٗ اٌىً فؾ١ٕئن ا٨ثٓ ٔفَٗ أ٠ٚب ١ٍقٚغ ٌٍنٞ أفٚغ ٌٗ اٌىً وٟ ٠ىْٛ هللا

 فٟ اٌىً.اٌىً 

 

 

 



 ٔٔ 

 اٌزال١ِظ ا٠ضبً ٠غفغْٚ اٌشطب٠ب: -ٙ

Joh 20:23   َْىذ َِ ِْ ُْ َفطَب٠َبُٖ أُ ْىزُ ََ ِْ ْٓ أَ َِ َٚ ُْ َفطَب٠َبُٖ رُْغفَُو ٌَُٗ  ْٓ َغفَْورُ َِ.» 

 

غفواْ اٌقطب٠ب فٟ ؽل مارٗ ٨ ٠ؼٕٟ ا١ٌ٘ٛخ..ٚاْ لبٌٛا اْ ٠َٛع ٘ٛ ِٓ اػطبُ٘ اٌٍَطبْ ٚػجلٖٚ..فٍّبما ٨ 

 ٝ ٠َٛع اٌٍَطبٔٛ ٘ٛ ا٨ة؟٠ؼجلْٚ اٌنٞ اػط

 رؼغجٛا ِٚغلٚا هللا اٌنٞ اػطٝ إٌبً"٠َٛع"ٍٍطبْ ِضً ٘نا.-7

 ؿبصؿبً: ا١ٌّالص اٌّؼجؼ:

ػٕلِب البَ ٠َٛع ٌؼبىه ِٓ اٌّٛد..ؽَجذ ػظّخ ٘نٖ اٌّؼغيح ١ٌَٛع ٨ْ ٘ٛ فبٌؼٙب.. ٚونٌه ػٕلِب -ٔ
 فٍك هللا ٠َٛع ثلْٚ اَ..فٙنٖ اٌؼظّخ رؾَت هلل ٨ٔٗ ٘ٛ فبػٍٙب

 رىبًِ اٚعٗ اٌقٍك ػٍٝ اهثؼخ ٕٛه: اكَ ٚ ؽٛاء ٚ ٔؾٓ ٚ ا١ٌَّؼ.-ٕ

 ِضً ٍِىٟ ٕبكق:-ٖ

 ِٓ ٘ٛ ٍِىٝ ٕبكق؟

 ]-[ Heb:7:1 ]-[  ٨ْ ٍِىٟ ٕبكق ٘نا ٍِه ٍب١ٌُ وب٘ٓ هللا اٌؼٍٟ اٌنٞ اٍزمجً اثوا١ُ٘ هاعؼب ِٓ وَوح

 [ اٌٍّٛن ٚثبهوٗ

]-[ Heb:7:2 ]-[ .اٌّزوعُ ا٨ٚ ٍِه اٌجو صُ ا٠ٚب ٍِه ٍب١ٌُ اٞ اٌنٞ لَُ ٌٗ اثوا١ُ٘ ػْوا ِٓ وً ّٟء

 [ ٍِه ا٩ٌََ

]-[ Heb:7:3 ]-[  ث٩ اة ث٩ اَ ث٩ َٔت.٨ ثلاءح ا٠بَ ٌٗ ٨ٚ ٔٙب٠خ ؽ١بح ثً ٘ٛ ِْجٗ ثبثٓ هللا ٘نا

 [ .٠جمٝ وبٕ٘ب اٌٝ ا٨ثل

 . ٕٕٕاٌغيء اٌَبثغ ٕفؾخ  –ٔقجخ ِٓ اٌؼٍّبء ٚا٩ٌ٘ٛر١١ٓ  –كائوح اٌّؼبهف اٌىزبث١خ -ٗ

(. ٠ٚنوو ٕ: 7، ٚاٍّٗ ِؼٕبٖ : "ٍِه اٌجو" ٚأ٠ٚبً "ٍِه ا٩ٌََ" )ػت ٍِىٟ ٕبكق ّق١ٖخ وزبث١خ غبِٚخ

 ٍِى١ٖبكق ػلح ِواد فٟ اٌىزبة اٌّملً

 . ٕٖٗاٌزوعّخ اٌؼوث١خ اٌّْزووخ رؼ١ٍمبً ػٍٝ إٌٔ ٕفؾخ -٘

ل ا١ٌٙٛك٠خ رؼزجوٖ وبئٕبً ػٓ اعلاك ٍِىٝ ٕبكق ٨ٚ ػٓ ٌِٛٛكٖ ٨ٚ ِٛرٗ..ٌٚىٓ ثؼ٘ اٌزمب١ٌ ٨ٔٗ ٠زىٍُ ره 

 ا١ٌٙبً ِٚقٍٖبً ٍّب٠ٚبً..ِٚٓ ٕ٘ب لبي إٌٔ ػٍٝ ِضبي اثٓ هللا

 ِٛلغ ا٨ٔجب ربو٩ ٍئاي ِٓ ٘ٛ ٍِىٟ ٕبكق؟-ٙ

 ٨ٚ ٔؤفن ٘نٖ اٌىٍّبد ثؾوف١زٙب، ٚا٨ وبْ ٍِىٟ ٕبكق ٘ٛ هللا

 –إٌّؾٛي اٌغيء اٌضبٌش  اٌزٛهاح –اٌجؾوا١ٌّذ اٌزٛهاح ) وزبثبد ِب ث١ٓ اٌؼٙل٠ٓ (  –ِقطٛٛبد لّواْ -7

 7ٙٔ – ٕ٘ٙٔفؾخ 

ٚوبٔذ ٕٛف١ُ اِوأح ١ٔو ػبلواً ٌُٚ رىٓ لل أغجذ ٌٚلاً ١ٌٕو افٛ ٔٛػ..ٚوبٔذ ٕٛف١ُٕ إجؾذ ػغٛىا 

ٚالزوثذ ِٓ اٌّٛد ٚؽٍّذ فٝ ثطٕٙب.غ١و اْ اٌىب٘ٓ ١ٔو ٌُ ٠ىٓ لل ٔبَ ِؼٙب ِٕن ا١ٌَٛ اٌنٜ وبْ اٌوة لل 

 صُ أغجذ ٍِىٝ ٕبكق ٚ٘ٝ ١ِزٗ ٌنٌه ٠مبي ث٩ اَ ٚث٩ اة. البِٗ اِبَ اٌْؼت..ِٚبرذ ٕٛل١ُٕ

ٚظٙو هئ١ٌ ا٩ٌّئىخ ؽجو٠ً ١ٌٕو ٚلبي ٌٗ))٨ رفىو اْ ىٚعه ٕٛف١ُٕ ِبرذ ثَجت فطؤ..فٙنا اٌطفً اٌنٜ 

 ٌٚل ِٕٙب ٘ٛ صّوح ؽمخ..ٍٚبٍزمجٍٗ فٝ اٌغٕخ.

فً وبْ ِىزًّ إٌّٛ ٠ٚزىٍُ صُ كفٕٛا ٕٛف١ُٕ ٚفوط اٌطفً ِٓ ا١ٌّزخ ٚ اهرؼت ٔٛػ ١ٔٚو ثْلح ٨ْ اٌط

 ٠ٚجبهن اٌوة..ٚلبٌٛا اْ ٘نا ِٓ اٌوة



 ٕٔ 

ٚلبي ٔٛػ ٨ف١ٗ اؽفع اٌطفً فٝ اٌَو ؽزٝ اٌٛلذ إٌّبٍت ٨ْ اٌْؼت إجؼ ّو٠وا ػٍٝ ا٨هٗ وٍٙب 

 فبما ٍولٖٛ ٍٛف ٠مزٍٖٛ..

و ٌٗ صُ ٍّغ اٌوة ١ٔو ٚظٙو ٌٗ ٩١ٌ فٝ هإ٠ب..ٚاما لبَ ١ٔو ِٓ ؽٍّٗ ثبهن اٌوة اٌنٜ وبْ لل ظٙ

ٚلبي))ِجبهن اٌوة اٌجٗ اثبئٕب اٌنٜ ٌُ ٠ؼبلت وٕٙٛرٝ فٝ وٕٙٛد اثبئٝ ٨ٔٝ وٍّزه فٍمذ وبٕ٘بً ػظ١ّبً فٝ 

 هؽُ ٕٛف١ُٕ اِوأرٝ.

صُ اِو اٌوة ١ِؾبئ١ً أيي اٌٝ ١ٔو اٌىب٘ٓ..ٚفن ٍِىٝ ٕبكق..ٚاؽفظٗ فٝ عٕخ ػلْ..ٚأب ٍؤفٍذ ا١ٌّبٖ 

ؤػ١لٖ فٝ ٩ٌٍخ افوٜ..١ٍٚىْٛ ٍِىٝ ٕبكق هأً وٍٙب ػٍٝ ا٨هٗ ٚوً ِب ػٍٝ ا٨هٗ ١ٍٍٙه..ٍٚ

 اٌىٕٙخ فٝ ٘نٖ ا٩ٌٌَخ

 اٌىزبة ٌُ ٠نوو ٌٗ َٔت .؟! ػبكح اٌىزبة اْ ٠نوو ا٨َٔبة..ٚ ٚعٛك إٌٔ ٠ؼط١ٕب ِؼٍِٛخ عل٠لح -8

 ٠وِي ١ٌٍَّؼ: ِْجٗ ثبثٓ هللا ١ٌٌٚ ٌٗ اَ؟-9

 ٠وِي ٌٍىٕٙٛد:١ٌٌ ٌٗ ٨ٚ اة ٨ٚ اَ..٨ ٔٙب٠خ ٌٗ-ٓٔ
 

 

 :ٗضٜء اٌجذغ فٟ ِغلؾ ثبال٠ّبْؿبثؼبً:٘

 

Mar 4:36  .ٌِغ١َوح َٕ ٌٓ أُْفَوٜ  فُ ٍُ َؼُٗ أ٠َْٚبً  َِ َوبَْٔذ  َٚ ف١َِِٕخ.  ََّ َْ فِٟ اٌ ب َوب َّ أََفُنُٖٚ َو َٚ َغ  ّْ ٌَْغ َوفُٛا ا َٖ   فَ

Mar 4:37   َبه َٕ ف١َِِٕخ َؽزَّٝ  ََّ ِوُة اٌَِٝ اٌ ْٚ اُط رَ َٛ ِْ ٌُ فََىبَِٔذ ا٤َ ُء ِه٠ٍؼ َػِظ١ ْٛ زٍَُِئ.فََؾَلَس َٔ ّْ   ْد رَ

Mar 4:38   :ٌَُٗ لَبٌُٛا َٚ بَكٍح َٔبئِّبً. فَؤ٠َْمَظُُٖٛ  ٍَ ِٚ ِو َػٍَٝ  َئفَّ ُّ ٌْ َٛ فِٟ ا ُ٘ َْ َوب ٍُِْٙه؟»َٚ َب َٔ َه إََّٔٔ ُّّ ب ٠َُٙ َِ ُُ أَ َؼٍِّ ُِ   «٠َب 

Mar 4:39   :ٍْجَْؾِو لَبَي ٌِ َٚ ٠َؼ  ْٔزَََٙو اٌوِّ ا َٚ  ََ ُْ »فَمَب ُىْذ. اْثَى ٍْ َىَِٕذ ا«. ا ََ .فَ ٌُ بَه ُُ٘لٌٚء َػِظ١ َٕ َٚ ٠ُؼ    ٌوِّ

Mar 4:40   : ُْ لَبَي ٌَُٙ ؟»َٚ ُْ َْ ٌَُى ب َّ َٓ ََ٘ىَنا؟ َو١َْف ٨َ ا٠ِ ُْ َفبئِف١ِ ب ثَبٌُُى َِ»  

Mar 4:41   :ٍ٘ ُْ ٌِجَْؼ ُٙ ُٚ لَبٌُٛا ثَْؼ َٚ فبً َػِظ١ّبً  ْٛ ٌْجَْؾَو ٠ُِط١َؼب»فََقبفُٛا َف ا َٚ ٠َؼ أ٠َْٚبً  َّْ اٌوِّ ِ َٛ ََ٘نا؟ فَب ُ٘ ْٓ َِ!ِٗ ِٔ.» 

 

Mat 17:20   :َُُٛع َ٠ ُْ ُْ »فَمَبَي ٌَُٙ ْٕزُ ًُ َؽجَِّخ َفْوَكٍي ٌَُى ْض ِِ  ٌْ ب َّ ُْ ا٠ِ َْ ٌَُى ْٛ َوب ٌَ : ُْ ٌَْؾكَّ أَلُُٛي ٌَُى . فَب ُْ بُِٔى َّ َِ ا٠ِ ٌَِؼَل

ٌء  ْٟ َّ  ُْ ٨َ ٠َُىٛ َٚ  ًُ ْٕزَمِ ْٓ َُٕ٘ب اٌَِٝ َُٕ٘بَن ف١ََ ِِ  ًْ ْٔزَمِ : ا ًِ ٌَْغجَ َْ ٌََِٙنا ا .رَمٌُُٛٛ ُْ ٍٓ ٌََل٠ُْى ِى ّْ ُِ   َغ١َْو 

Luk 17:6   : ةُّ ٟ »فَمَبَي اٌوَّ ٍِ َْٔغِو ا َٚ ْٔمٍَِِؼٟ  ١َْيِح ا َّّ ٌُْغ ِٖ ا َْ ٌَِِٙن ُْ رَمٌُُٛٛ ْٕزُ ًُ َؽجَِّخ َفْوَكٍي ٌَُى ْض ِِ  ٌْ ب َّ ُْ ا٠ِ َْ ٌَُى ْٛ َوب ٌَ

. ُْ ٌْجَْؾِو فَزُِط١ُؼُى   فِٟ ا
 :أ١ٌشغ - اٌزـش١غ ٌٍطج١ؼٗ
[ Kgs2:6:6 ]-[ هللا ا٠ٓ ٍمٜ.فبهاٖ اٌّٛٙغ فمطغ ػٛكا ٚاٌمبٖ ٕ٘بن فطفب اٌؾل٠لفمبي هع ً. ] 

 ا١ٍ٠ب ٚرـش١غ اٌطج١ؼٗ:
[ Kgs2:1:7 ]-[ َفمبي ٌُٙ ِب ٟ٘ ١٘ئخ اٌوعً اٌنٞ ٕؼل ٌٍمبئىُ ٚوٍّىُ ثٙنا اٌى٩. ] 

-[ Kgs2:1:8 ]-[ ٟفمبٌٛا ٌٗ أٗ هعً اّؼو ِزٕطك ثّٕطمخ ِٓ عٍل ػٍٝ ؽم٠ٛٗ.فمبي ٘ٛ ا١ٍ٠ب اٌزْج. ] 

[ Kgs2:1:9 ]-[  فبهًٍ ا١ٌٗ هئ١ٌ ف١َّٓ ِغ اٌق١َّٓ اٌن٠ٓ ٌٗ فٖؼل ا١ٌٗ ٚاما ٘ٛ عبٌٌ ػٍٝ هاً اٌغجً.فمبي ٌٗ ٠ب هعً هللا اٌٍّه ٠مٛي

 [ .أيي

[ Kgs2:1:10 ]-[ ٕيٌذ ٔبه فبعبة ا١ٍ٠ب ٚلبي ٌوئ١ٌ اٌق١َّٓ اْ وٕذ أب هعً هللا فٍزٕيي ٔبه ِٓ اٌَّبء ٚرؤوٍه أذ ٚاٌق١َّٓ اٌن٠ٓ ٌه.ف

 [ .ِٓ اٌَّبء ٚأوٍزٗ ٘ٛ ٚاٌق١َّٓ اٌن٠ٓ ٌٗ

 ا١ٍ٠ب ٚرَق١و اٌطج١ؼٗ ّٚك اٌجؾو:
[ Kgs2:2:7 ]-[ ْفن٘ت فَّْٛ هع٩ ِٓ ثٕٟ ا٨ٔج١بء ٚٚلفٛا لجبٌزّٙب ِٓ ثؼ١ل.ٚٚلف و٩ّ٘ب ثغبٔت ا٨هك. ] 

[ Kgs2:2:8 ]-[ ٩ّ٘ب فٟ ا١ٌجٌٚافن ا١ٍ٠ب هكاءٖ ٌٚفٗ ٚٙوة اٌّبء فبٔفٍك اٌٝ ٕ٘ب ٕٚ٘بن فؼجوا و. ] 

 



 ٖٔ 

 صبِٕبً:االٔزظبع ػٍٝ اٌش١طبْ:
 وزبة ثلع ؽل٠ضخ ٌٍجبثب ّٕٛكح ٙٙٔ

( ١ٌٌٚ رؤٌٙب ٩ٌَٕٔب ٚ ٚاٙؼ فٟ ٍفو ٓٔ:ٔٚٔمٛي اْ ا٨ٔزٖبه ػٍٝ ا١ٌْطبْ ٘ٛ ٘جخ ِٓ هللا )ِذ 
١ً ( اْ ا٩ٌّن ١ِقبئ١ً أزٖو ػٍٝ ا١ٌْطبْ ٚٛوؽخ اٌٝ ا٨هٗ فًٙ ٘نا كٌ 9اٌٝ  7ِٓ  ٕٔاٌوإ٠ب)هإ 

ػٍٝ رؤٌٗ ا٩ٌّن ١ِقبئ١ً ا٠ًٚب؟ ِٚب اوضو اٌمل١َ٠ٓ اٌن٠ٓ أزٖوٚا ػٍٝ ا١ٌْب١ٛٓ ٚاٌن٠ٓ وبٔذ ٌُٙ ِٛ٘جخ 
 افواط ا١ٌْب٠ط١ٓ فًٙ ٘نا رؤٌٗ وً اٌٚئه؟ 

 ٗٚ ٌٛلب  ٗاِب ٠ـٛع اٌش١طبْ جغثٗ فٟ ِزٝ 

 ربؿؼبً:٠ّشٟ ػٍٝ اٌّبء ِضً ثطغؽ:

Mat 14:24   ف١َِٕخُ فََىبَْٔذ ََّ ب اٌ َِّ أَ حً.َٚ بكَّ َٚ ُِ ٠َؼ َوبَْٔذ  َّْ اٌوِّ اِط. ٤َ َٛ ِْ َٓ ا٤َ ِِ ثَخً  َؼنَّ ُِ ٌْجَْؾِو  ِٜ ا ٍَ َٚ بَهْد فِٟ  َٕ   لَْل 

Mat 14:25  .ٌْجَْؾِو ١بً َػٍَٝ ا ِّ ب َِ َُُٛع  َ٠ ُْ ِٙ ٝ ا١ٌَِْ َٚ َِ  ًِ َٓ ا١ٌٍَّْ ِِ اثِِغ  ٌَِْٙي٠ِغ اٌوَّ فِٟ ا َٚ  

Mat 14:26   ِّ ب َِ ١ُن  ِِ َوُٖ اٌز٩ََّ َٖ ب أَْث َّّ : فٍََ َٓ طََوثُٛا لَبئ١ٍِِ ْٙ ٌْجَْؾِو ا ُ َف١َبيٌ »١بً َػٍَٝ ا َوُفٛا!«. أَِّٗ َٕ ِف  ْٛ ٌَْق َٓ ا ِِ َٚ  

Mat 14:27   :َُُٛع َ٠ ُْ ْلِذ لَبَي ٌَُٙ َٛ ٍْ . ٨َ رََقبفُٛا»فٍَِ َٛ ُؼٛا! أََٔب ُ٘ غَّ َْ   «.رَ

Mat 14:28   : ًُ ُّوْ »فَؤََعبثَُٗ ثُْطُو َٛ فَ َْٔذ ُ٘ َْٕذ أَ ْْ ُو ١ُِّل اِ ٍَ بءِ ٠َب  َّ ٌْ َٟ ا١ٌََِْه َػٍَٝ ا ْْ آرِ   «.ِٟٔ أَ

Mat 14:29   :ََُٛع.«. رََؼبيَ »فَمَبَي َٟ اٌَِٝ ٠َ بِء ١ٌَِؤْرِ َّ ٌْ َْٝ َػٍَٝ ا َِ َٚ ف١َِِٕخ  ََّ َٓ اٌ ِِ  ًُ   فَََٕيَي ثُْطُو

Mat 14:30   :َوَؿ َٕ اِِم اْثزََلأَ ٠َْغَوُق  َٚ ِل٠َلحً َفبَف.  َّ ٠َؼ  ب َهأَٜ اٌوِّ َّّ ٌَ ْٓ ٌَِى َٚ« َ٠ِٟٕ   «.ب َهةُّ َٔغِّ

Mat 14:31   :ٌَُٗ لَبَي َٚ  ِٗ َه ثِ ََ ِْ أَ َٚ َُُٛع ٠ََلُٖ  لَّ ٠َ َِ ٌَْؾبِي  َىْىَذ؟»فَفِٟ ا َّ بَما  َّ ٌِ ِْ ب َّ ًَ ا٠٦ِ   «٠َب ل١ٍَِ

Mat 14:32  .٠ُؼ َىَِٕذ اٌوِّ ٍَ ف١َِٕخَ  ََّ ب َكَف٩َ اٌ َّّ ٌَ َٚ 

 ِؼغفخ اٌغ١ت -ػبشغاً:

[ Kgs2:4:16 ]-[ بك ٔؾٛ ىِبْ اٌؾ١بح رؾز١ٕٚٓ اثٕب.فمبٌذ ٨ ٠ب ١ٍلٞ هعً هللا ٨ فمبي فٟ ٘نا ا١ٌّؼ

 [ .رىنة ػٍٝ عبه٠زه

[ Kgs2:4:17 ]-[ فؾجٍذ اٌّوأح ٌٚٚلد اثٕب فٟ مٌه ا١ٌّؼبك ٔؾٛ ىِبْ اٌؾ١بح وّب لبي ٌٙب ا١ٌْغ. ] 

 

][kgs2.6.12][ئ١ً ٠قجو ٍِه فمبي ٚاؽل ِٓ ػج١لٖ ١ٌٌ ونا ٠ب ١ٍلٞ اٌٍّه.ٌٚىٓ ا١ٌْغ إٌجٟ اٌنٞ فٟ اٍوا

 [.اٍوائ١ً ثب٤ِٛه اٌزٟ رزىٍُ ثٙب فٟ ِقلع ِٚغؼه

 

Num 24:15   :لَبي َٚ  ِٗ ضٍَِ َّ َُّ ََٔطَك ثِ .»صُ ِٓ ْفزُِٛػ اٌَؼ١َْٕ١ْ َّ ًِ اٌ ُع ُٟ اٌوَّ ْؽ َٚ ِٓ ثَُؼَٛه.  ََ ْث ُٟ ثٍََؼب ْؽ َٚ  

Num 24:16   ِّٟ ْؼِوفَخَ اٌَؼٍِ َِ ٠َْؼِوُف  َٚ اي هللاِ  َٛ ُغ أَْل َّ َْ ُٟ اٌِنٞ ٠َ ْؽ َٚ َٛ ُ٘ َٚ بلِطبً  ٍَ . اٌِنٞ ٠ََوٜ ُهْإ٠َب اٌمَِل٠ِو 

. ِٓ ُُْٛف اٌَؼ١َْٕ١ْ ْى َِ 

 

Gen 49:1   :لَبَي َٚ  ِٗ َكَػب ٠َْؼمُُٛة ث١َِٕ َٚ«. َِ ُْ فِٟ اِفِو ا٠٨َّب ١جُُى ِٖ ب ٠ُ َّ ُْ ثِ ْٔجِئَُى ُؼٛا ٨ِ ِّ   اْعزَ

Gen 49:2   ٌَُٝغٛا ا ْٕ ا َٚ ُؼٛا ٠َب ثَِٕٟ ٠َْؼمَُٛة  َّ ٍْ ا َٚ ُؼٛا  ِّ .اْعزَ ُْ ًَ اث١ُِى َوائ١ِ ٍْ  ا



 ٔٗ 

 غريهزات شبيهة وافضل مه معجزات يسىع  عملها معج

 هناك من فعل معجزات أعظم من يسوع:
 ا١ٌشغ اد١ب ١ِذ

[ Kgs2:13:20 ]-[ . ِٚبد ا١ٌْغ فلفٕٖٛ.ٚوبْ غياح ِٛآة رلفً ػٍٝ ا٨هٗ ػٕل كفٛي إٌَخ. ] 

[ Kgs2:13:21 ]-[ ٚا اٌغياح فطوؽٛا اٌوعً فٟ لجو ا١ٌْغ فٍّب ٔيي اٌوعً ٌِٚ ٚف١ّب وبٔٛا ٠لفْٕٛ هع٩ اما ثُٙ لل هأ

 [ ػظبَ ا١ٌْغ ػبُ ٚلبَ ػٍٝ هع١ٍٗ

 ا١ٍ٠ب اد١ب طفً:

[ Kgs1:17:21 ]-[ ٗفزّلك ػٍٝ اٌٌٛل ص٩س ِواد ٕٚوؿ اٌٝ اٌوة ٚلبي ٠ب هة اٌٟٙ ٌزوعغ ٔفٌ ٘نا اٌٌٛل اٌٝ عٛف. ] 

[ Kgs1:17:22 ]-[  ٌاٌٌٛل اٌٝ عٛفٗ فؼبُفَّغ اٌوة ٌٖٛد ا١ٍ٠ب فوعؼذ ٔف. ] 

[ Kgs1:17:23 ]-[  ّٟ  [ .فبفن ا١ٍ٠ب اٌٌٛل ٚٔيي ثٗ ِٓ اٌؼ١ٍخ اٌٝ اٌج١ذ ٚكفؼٗ ٨ِٗ.ٚلبي ا١ٍ٠ب أظوٞ.اثٕه ؽ

[ Kgs1:17:24 ]-[ فمبٌذ اٌّوأح ١ٍ٠٨ب ٘نا اٌٛلذ ػٍّذ أه هعً هللا ٚاْ و٩َ اٌوة فٟ فّه ؽك ] 

 ثطغؽ اد١ب ١ِذ:

[ Acts:9:40 ]-[ اٌغ١ّغ فبهعب ٚعضب ػٍٝ هوجز١ٗ ٍّٕٚٝ صُ اٌزفذ اٌٝ اٌغَل ٚلبي ٠ب ٛبث١ضب فبفوط ثطو ً

 [ .لِٟٛ.ففزؾذ ػ١ٕ١ٙب.ٌّٚب اثٖود ثطوً عٍَذ

 دؼل١بي اد١ب ج١ش وبًِ:

[ Ez:37:7 ]-[ ّٗفزٕجؤد وّب أِود ٚث١ّٕب أب ارٕجؤ وبْ ٕٛد ٚاما هػِ فزمبهثذ اٌؼظبَ وً ػظُ اٌٝ ػظ 

[ Ez:37:8 ]-[ بٌؼٖت ٚاٌٍؾُ وَب٘ب ٚثَٜ اٌغٍل ػ١ٍٙب ِٓ فٛق ١ٌٌٚ ف١ٙب هٚػٚٔظود ٚاما ث. ] 

[ Ez:37:9 ]-[  فمبي ٌٟ رٕجؤ ٌٍوٚػ رٕجؤ ٠ب اثٓ آكَ ٚلً ٌٍوٚػ ٘ىنا لبي ا١ٌَل اٌوة ٍُ٘ ٠ب هٚػ ِٓ اٌو٠بػ ا٨هثغ ّٚ٘ت

 [ .ػٍٝ ٘ئ٨ء اٌمزٍٝ ١ٌؾ١ٛا

[ Ez:37:10 ]-[ بِٛا ػٍٝ اللاُِٙ ع١ِ ػظ١ُ علا علافزٕجؤد وّب اِؤٟ فلفً ف١ُٙ اٌوٚػ فؾ١ٛا ٚل ] 

 ا١ٌشغ اد١ب طفً:

[ Kgs2:4:32 ]-[ ٖٚكفً ا١ٌْغ اٌج١ذ ٚاما ثبٌٖجٟ ١ِذ ِٚٚطغغ ػٍٝ ٍو٠و. ] 

[ Kgs2:4:33 ]-[ فلفً ٚاغٍك اٌجبة ػٍٝ ٔف١َّٙب و١ٍّٙب ٍّٕٚٝ اٌٝ اٌوة. ] 

[ Kgs2:4:34 ]-[ ػ١ٕ١ٗ ٠ٚل٠ٗ ػٍٝ ٠ل٠ٗ ٚرّّلك ػ١ٍٗ صُ ٕؼل ٚاٙطغغ فٛق اٌٖجٟ ٚٚٙغ فّٗ ػٍٝ فّٗ ٚػ١ٕ١ٗ ػ ٍٝ

 [ .فَقٓ عَل اٌٌٛل

[ Kgs2:4:35 ]-[  ُصُ ػبك ٚرّْٝ فٟ اٌج١ذ ربهح اٌٝ ٕ٘ب ٚربهح اٌٝ ٕ٘بن ٕٚؼل ٚرّّلك ػ١ٍٗ فؼطٌ اٌٖجٟ ٍجغ ِّواد ص

 [ .فزؼ اٌٖجٟ ػ١ٕ١ٗ

 اٌزـش١غ ٌٍطج١ؼٗ:

[ Kgs2:6:6 ]-[ ٚاٌمبٖ ٕ٘بن فطفب اٌؾل٠ل فمبي هعً هللا ا٠ٓ ٍمٜ.فبهاٖ اٌّٛٙغ فمطغ ػٛكا. ] 

 ا١ٌشغ ٠ىضغ اٌطؼبَ:

[ Kgs2:4:1 ]-[  ْٕٚوفذ اٌٝ ا١ٌْغ اِوأح ِٓ َٔبء ثٕٟ ا٨ٔج١بء لبئٍخ اْ ػجلن ىٚعٟ لل ِبد ٚأذ رؼٍُ اْ ػجلن وب

ّٞ ٌٗ ػجل٠ٓ  ٠قبف اٌوة.فؤرٝ اٌّواثٟ ١ٌؤفن ٌٚل

. ][ Kgs2:4:2 ]-[  ٌه فٟ اٌج١ذ فمبٌذ ١ٌٌ ٌغبه٠زه ّٟء فٟ اٌج١ذ ا٨ كٕ٘خ فمبي ٌٙب ا١ٌْغ ِبما إٕغ ٌه.افجو٠ٕٟ ِبما

 [ .ى٠ذ

[ Kgs2:4:3 ]-[ ٍٍٟفمبي ام٘جٟ اٍزؼ١وٞ ٌٕفَه اٚػ١خ ِٓ فبهط ِٓ ػٕل ع١ّغ ع١وأه اٚػ١خ فبهغخ.٨ رم. ] 

-[ Kgs2:4:4 ]-[ ٗصُ اكفٍٟ ٚاغٍمٟ اٌجبة ػٍٝ ٔفَه ٚػٍٝ ث١ٕه ٕٚجّٟ فٟ ع١ّغ ٘نٖ ا٨ٚػ١خ ِٚب اِز٥ أم١ٍ. ] 

[ Kgs2:4:5 ]-[ فن٘جذ ِٓ ػٕلٖ ٚاغٍمذ اٌجبة ػٍٝ ٔفَٙب ٚػٍٝ ث١ٕٙب.فىبٔٛا ُ٘ ٠ملِْٛ ٌٙب ا٨ٚػ١خ ٟٚ٘ رٖت. ] 

[ Kgs2:4:6 ]-[ ٌّٚب اِز٥د ا٨ٚػ١خ لبٌذ ٨ثٕٙب للَ ٌٟ ا٠ٚب ٚػبء.فمبي ٌٙب ٨ ٠ٛعل ثؼل ٚػبء.فٛلف اٌي٠ذ. ] 

[ Kgs2:4:7 ]-[ ٟث١ؼٟ اٌي٠ذ ٚاٚفٟ ك٠ٕه ٚػ١ْٟ أذ ٚثٕٛن ثّب ثمٟ فبرذ ٚافجود هعً هللا فمبي ام٘ج ] 

 ا١ٍ٠ب ٚرـش١غ اٌطج١ؼٗ:

[ Kgs2:1:7 ]-[ َفمبي ٌُٙ ِب ٟ٘ ١٘ئخ اٌوعً اٌنٞ ٕؼل ٌٍمبئىُ ٚوٍّىُ ثٙنا اٌى٩. ] 

-[ Kgs2:1:8 ]-[ ٟفمبٌٛا ٌٗ أٗ هعً اّؼو ِزٕطك ثّٕطمخ ِٓ عٍل ػٍٝ ؽم٠ٛٗ.فمبي ٘ٛ ا١ٍ٠ب اٌزْج. ] 

[ Kgs2:1:9 ]-[  فبهًٍ ا١ٌٗ هئ١ٌ ف١َّٓ ِغ اٌق١َّٓ اٌن٠ٓ ٌٗ فٖؼل ا١ٌٗ ٚاما ٘ٛ عبٌٌ ػٍٝ هاً اٌغجً.فمبي ٌٗ ٠ب

 [ .هعً هللا اٌٍّه ٠مٛي أيي

[ Kgs2:1:10 ]-[  ٓفبعبة ا١ٍ٠ب ٚلبي ٌوئ١ٌ اٌق١َّٓ اْ وٕذ أب هعً هللا فٍزٕيي ٔبه ِٓ اٌَّبء ٚرؤوٍه أذ ٚاٌق١َّ



 ٔ٘ 

 [ .ء ٚأوٍزٗ ٘ٛ ٚاٌق١َّٓ اٌن٠ٓ ٌٗاٌن٠ٓ ٌه.فٕيٌذ ٔبه ِٓ اٌَّب

 ا١ٍ٠ب ٚرَق١و اٌطج١ؼٗ ّٚك اٌجؾو:

[ Kgs2:2:7 ]-[ ْفن٘ت فَّْٛ هع٩ ِٓ ثٕٟ ا٨ٔج١بء ٚٚلفٛا لجبٌزّٙب ِٓ ثؼ١ل.ٚٚلف و٩ّ٘ب ثغبٔت ا٨هك. ] 

[ Kgs2:2:8 ]-[ ٌٚافن ا١ٍ٠ب هكاءٖ ٌٚفٗ ٚٙوة اٌّبء فبٔفٍك اٌٝ ٕ٘ب ٕٚ٘بن فؼجوا و٩ّ٘ب فٟ ا١ٌج. ] 

 ا١ٌشغ ٠ؼّٝ إٌبؽ:

[ Kgs2:6:14 ]-[ فبهًٍ اٌٝ ٕ٘بن ف٩١ ِٚووجبد ٚع١ْب صم٩١ ٚعبءٚا ٩١ٌ ٚاؽبٛٛا ثبٌّل٠ٕخ. ] 

[ Kgs2:6:15 ]-[  ٞفجىو فبكَ هعً هللا ٚلبَ ٚفوط ٚاما ع١ِ ِؾ١ٜ ثبٌّل٠ٕخ ٚف١ً ِٚووجبد.فمبي غ٩ِٗ ٌٗ آٖ ٠ب ١ٍل

 [ .و١ف ٔؼًّ

[ Kgs2:6:16 ]-[ اٌن٠ٓ ِؼٕب اوضو ِٓ اٌن٠ٓ ِؼُٙفمبي ٨ رقف ٨ ْ. ] 

[ Kgs2:6:17 ]-[  ا١ٌْغ ٚلبي ٠ب هة افزؼ ػ١ٕ١ٗ ف١جٖو.ففزؼ اٌوة ػ١ٕٟ اٌغ٩َ فبثٖو ٚام اٌغجً ٍِّٛء ف٩١ ٍٕٝٚ

 [ .ِٚووجبد ٔبه ؽٛي ا١ٌْغ

[ Kgs2:6:18 ]-[ ّومٛي ا١ٌْغٌّٚب ٔيٌٛا ا١ٌٗ ٍٕٝ ا١ٌْغ اٌٝ اٌوة ٚلبي اٙوة ٘ئ٨ء ا٨ُِ ثبٌؼّٝ.فٚوثُٙ ثبٌؼ ٝ. 

] 

[ Kgs2:6:19 ]-[  ْْٛفمبي ٌُٙ ا١ٌْغ ١ٌَذ ٘نٖ ٟ٘ اٌطو٠ك ٨ٚ ٘نٖ ٟ٘ اٌّل٠ٕخ.ارجؼٟٛٔ فب١ٍو ثىُ اٌٝ اٌوعً اٌنٞ رفز

 [ .ػ١ٍٗ.فَبه ثُٙ اٌٝ اٌَبِوح

[ Kgs2:6:20 ]-[ ما ُ٘ فٍّب كفٍٛا اٌَبِوح لبي ا١ٌْغ ٠ب هة افزؼ اػ١ٓ ٘ئ٨ء ف١جٖوٚا.ففزؼ اٌوة اػ١ُٕٙ فبثٖوٚا ٚا

 [ .فٟ ٍٜٚ اٌَبِوح

 

 ٚأ٠ضب شفٝ ٔؼّبْ اٌـغ٠بٟٔ
 
 [.فغبء ٔؼّبْ ثق١ٍٗ ِٚووجبرٗ ٚٚلف ػٕل ثبة ث١ذ ا١ٌْغ][kgs2.5.9][اٌفبٔلا٠ه]

فبهًٍ ا١ٌٗ ا١ٌْغ ه٨ٍٛ ٠مٛي ام٘ت ٚاغزًَ ٍجغ ِّواد فٟ ا٨هكْ ف١وعغ ٌؾّه ا١ٌه ][kgs2.5.10][اٌفبٔلا٠ه]

 [.ٚرطٙو

ّٟ  ٚت ٔؼّبْفغ][kgs2.5.11][اٌفبٔلا٠ه]  ٠ٚمف ٠ٚلػٛ ثبٍُ اٌوة اٌٙٗ ٠ٚوكك ٠لٖ ِٚٚٝ ٚلبي ٘ٛما لٍذ أٗ ٠قوط اٌ

 [.فٛق اٌّٛٙغ ف١ْفٟ ا٨ثوٓ

أ١ٌٌ اثبٔخ ٚفوفو ٔٙوا كِْك اؽَٓ ِٓ ع١ّغ ١ِبٖ اٍوائ١ً.أِب وٕذ اغزًَ ثّٙب فبٛٙو.ٚهعغ ][kgs2.5.12][اٌفبٔلا٠ه]

 [.ِٚٚٝ ثغ١ع

فىُ ثبٌؾوٞ ام لبي  إٌجٟ اِوا ػظ١ّب أِب وٕذ رؼٍّٗ ٚوٍّٖٛ ٚلبٌٛا ٠ب اثبٔب ٌٛ لبي ٌه ػج١لٖ فزملَ][kgs2.5.13][اٌفبٔلا٠ه]

 [.ٌه اغزًَ ٚاٛٙو

فٕيي ٚغطٌ فٟ ا٨هكْ ٍجغ ِواد ؽَت لٛي هعً هللا فوعغ ٌؾّٗ وٍؾُ ٕجٟ ٕغ١و ][kgs2.5.14][اٌفبٔلا٠ه]

 [.ٚٛٙو

٘ٛما لل ػوفذ أٗ ١ٌٌ اٌٗ فٟ  ٚلبي كفً ٚٚلف اِبِٗفوعغ اٌٝ هعً هللا ٘ٛ ٚوً ع١ْٗ ٚ .][kgs2.5.15][اٌفبٔلا٠ه]

 [.ِٓ ػجلن وً ا٨هٗ ا٨ فٟ اٍوائ١ً.ٚا٢ْ فقن ثووخ

ّٟ ٘ٛ اٌوة اٌنٞ أب ٚالف اِبِٗ أٟ ٨ آفن.ٚاٌّؼ ػ١ٍٗ اْ ٠بفن فبثٝ][kgs2.5.16][اٌفبٔلا٠ه]  [.فمبي ؽ

ِؾولخ ٨ٚ مث١ؾخ  ػجلن ٨ٔٗ ٨ ٠موة ثؼل اٌزواةؽًّ ثغ١ٍٓ ِٓ  ٌؼجلن فمبي ٔؼّبْ اِب ٠ؼطٝ][kgs2.5.17][اٌفبٔلا٠ه]

 [.٢ٌٙخ افوٜ ثً ٌٍوة

 

 ؿٕجض أْ ) ا١ٌشغ ( لض لضٝ ػٍٝ اٌـَّٛ اٌزٟ فٟ اٌطؼبَ

 

ا٨ٔج١بء عٍٍٛب  فٟ ا٨هٗ ٚوبْ ثٕٛ ٚهعغ ا١ٌْغ اٌٝ اٌغٍغبي.ٚوبْ عٛع .)(Kgs2-4-38)(اٌضبٟٔ اٌفبٔل٠ه()اٌٍّٛن)

 (.ا٨ٔج١بء ٚاٍٍك ١ٍٍمخ ٌجٕٟ حاِبِٗ.فمبي ٌغ٩ِٗ ٙغ اٌمله اٌىج١و

فبٌزمٜ ِٕٗ لضبء ثو٠ب ًِء  فٛعل ٠مط١ٕب ثو٠ب ٚفوط ٚاؽل اٌٝ اٌؾمً ١ٌٍزمٜ ثم٨ٛ)(Kgs2-4-39)(اٌضبٟٔ اٌفبٔل٠ه()اٌٍّٛن)

 (.٠ؼوفٛا ا١ٌٍَمخ.٨ُٔٙ ٌُ صٛثٗ ٚأرٝ ٚلطؼٗ فٟ لله

٠ؤوٍْٛ ِٓ ا١ٌٍَمخ ٕوفٛا ٚلبٌٛا فٟ اٌمله ِٛد  ٚف١ّب ُ٘.ٕٚجٛا ٌٍمَٛ ١ٌؤوٍٛا)(Kgs2-4-40)(اٌفبٔل٠ه()اٌٍّٛن اٌضبٟٔ)

 (.٠بوٍٛا ٌُٚ ٠َزط١ؼٛا اْ.٠ب هعً هللا

فمبي ٘برٛا كل١مب.فبٌمبٖ فٟ اٌمله ٚلبي ّٕت ٌٍمَٛ ف١ؤوٍٛا.فىبٔٗ ٌُ ٠ىٓ ّٟء )(Kgs2-4-41)(اٌفبٔل٠ه()اٌٍّٛن اٌضبٟٔ)

 (هكٞء فٟ اٌمله



 ٔٙ 

 ف١ٗؿٕجض أٔٗ أثغأ اٌّبء ٚجؼٍٗ ال جضة ٚال )ِٛد( اٞ ؿُ 

٠وٜ ١ٍلٞ ٚاِب اٌّبء  ِٛلغ اٌّل٠ٕخ ؽَٓ وّب ٚلبي هعبي اٌّل٠ٕخ ١ٌ٨ْغ ٘ٛما .)(Kgs2-2-19)(اٌضبٟٔ اٌفبٔل٠ه()اٌٍّٛن) 

 (.فوك٠ّخ ٚا٨هٗ ِغلثخ

 (.فمبي ا٠زٟٛٔ ثٖؾٓ عل٠ل ٚٙؼٛا ف١ٗ ٍِؾب فبرٖٛ ثٗ)(Kgs2-2-20)(اٌفبٔل٠ه()اٌٍّٛن اٌضبٟٔ)

اثوأد ٘نٖ ا١ٌّبٖ  ٚلبي ٘ىنا لبي اٌوة لل فقوط اٌٝ ٔجغ اٌّبء ٚٛوػ ف١ٗ اٌٍّؼ)(Kgs2-2-21)(اٌفبٔل٠ه()اٌٍّٛن اٌضبٟٔ)

 (.٨ ٠ىْٛ ف١ٙب ا٠ٚب ِٛد ٨ٚ علة

 (فجوئذ ا١ٌّبٖ اٌٝ ٘نا ا١ٌَٛ ؽَت لٛي ا١ٌْغ اٌنٞ ٔطك ثٗ)(Kgs2-2-22)(اٌفبٔل٠ه()اٌٍّٛن اٌضبٟٔ)

 

 ثٗ ٚاْ ِٓ ٠ٍؼٕٗ ٠ّٛد ِضٍّب ٌؼٓ ٠ـٛع اٌز١ٕخؿٕجض أٔٗ ٠ـ١طغ ػٍٝ اٌذ١ٛأبد ٌضعجخ أٙب رفزغؽ ِٓ ٠ـزٙؼا 

اما ثٖج١بْ ٕغبه  ٘ٛ ٕبػل فٟ اٌطو٠ك صُ ٕؼل ِٓ ٕ٘بن اٌٝ ث١ذ ا٠ً.ٚف١ّب)(Kgs2-2-23)(اٌضبٟٔ اٌفبٔل٠ه()اٌٍّٛن)

 (.٠ب الوع إؼل ٠ب الوع.إؼل فوعٛا ِٓ اٌّل٠ٕخ ٍٚقوٚا ِٕٗ ٚلبٌٛا ٌٗ

فقوعذ كثّزبْ ِٓ اٌٛػو .ٌٚؼُٕٙ ثبٍُ اٌوة اٌٝ ٚهائٗ ٚٔظو ا١ٌُٙ فبٌزفذ)(Kgs2-2-24)(اٌفبٔل٠ه()اٌٍّٛن اٌضبٟٔ)

 (.ٌٚلا ٚافزوٍزب ُِٕٙ اص١ٕٓ ٚاهثؼ١ٓ

 
 ِؼغفخ اٌغ١ت -ا١ٌشغ ٠زٕجأ:

[ Kgs2:4:16 ]-[ فمبي فٟ ٘نا ا١ٌّؼبك ٔؾٛ ىِبْ اٌؾ١بح رؾز١ٕٚٓ اثٕب.فمبٌذ ٨ ٠ب ١ٍلٞ هعً هللا ٨ رىنة ػٍٝ عبه٠زه. ] 

[ Kgs2:4:17 ]-[ ٍذ اٌّوأح ٌٚٚلد اثٕب فٟ مٌه ا١ٌّؼبك ٔؾٛ ىِبْ اٌؾ١بح وّب لبي ٌٙب ا١ٌْغفؾج. ] 
][kgs2.6.12][ ٟفمبي ٚاؽل ِٓ ػج١لٖ ١ٌٌ ونا ٠ب ١ٍلٞ اٌٍّه.ٌٚىٓ ا١ٌْغ إٌجٟ اٌنٞ فٟ اٍوائ١ً ٠قجو ٍِه اٍوائ١ً ثب٤ِٛه اٌزٟ رزىٍُ ثٙب ف

 [.ِقلع ِٚغؼه

 

Num 24:15  لَب َٚ  ِٗ ضٍَِ َّ َُّ َٔطََك ثِ .»ي: صُ ِٓ ْفزُِٛػ اٌَؼ١َْٕ١ْ َّ ًِ اٌ ُع ُٟ اٌوَّ ْؽ َٚ ِٓ ثَُؼَٛه.  ََ ْث ُٟ ثٍََؼب ْؽ َٚ  

Num 24:16   ُُْٛف ْى َِ  َٛ ُ٘ َٚ بلِطبً  ٍَ . اٌِنٞ ٠ََوٜ ُهْإ٠َب اٌمَِل٠ِو  ِّٟ ْؼِوفَخَ اٌَؼٍِ َِ ٠َْؼِوُف  َٚ اي هللاِ  َٛ ُغ أَْل َّ َْ ُٟ اٌِنٞ ٠َ ْؽ َٚ . ِٓ  اٌَؼ١َْٕ١ْ

 

Gen 49:1   َُكَػب ٠َْؼمُٛة لَبَي:  َٚ َٚ  ِٗ .»ث١َِٕ َِ ُْ فِٟ اِفِو ا٠٨َّب ١جُُى ِٖ ب ٠ُ َّ ُْ ثِ ْٔجِئَُى ُؼٛا ٨ِ ِّ   اْعزَ

Gen 49:2  . ُْ ًَ اث١ُِى َوائ١ِ ٍْ ُغٛا اٌَٝ ا ْٕ ا َٚ ُؼٛا ٠َب ثَِٕٟ ٠َْؼمَُٛة  َّ ٍْ ا َٚ ُؼٛا  ِّ  اْعزَ

 
 ا١ٌشغ ٚرـش١غ اٌطج١ؼٗ:

-[ Kgs2:6:6 ]-[  ػٛكا ٚاٌمبٖ ٕ٘بن فطفب اٌؾل٠لفمبي هعً هللا ا٠ٓ ٍمٜ.فبهاٖ اٌّٛٙغ فمطغ. ] 

[ Kgs2:6:7 ]-[ ٖفمبي اهفؼٗ ٌٕفَه.فّّل ٠لٖ ٚافن ] 

 
 سدذٚا ٌٗ

 [صُ ؽٍّذ اثٕٙب ٚفوعذ ٍٚغلد اٌٝ ا٨هٗ فبرذ ٍٚمطذ ػٍٝ هع١ٍٗ][kgs2.4.37][اٌفبٔلا٠ه]

 اٍزمود هٚػ ا١ٍ٠ب ػٍٝ ا١ٌْغ.فغبءٚا ٌٍمبئٗ ٛا للاه٠ؾب لجبٌزٗ لبٌ ٌّٚب هآٖ ثٕٛ ا٨ٔج١بء اٌن٠ٓ فٟ)(Kgs2-2-15)(اٌضبٟٔ اٌفبٔل٠ه()اٌٍّٛن)

 (.اٌٝ ا٨هٗ ٍٚغلٚا ٌٗ

 ٠ٛشغ ٠ٛلف اٌمّغ ٚاٌشّؾ

فضاِذ اٌشّؾ ٚٚلف اٌمّغ دزٝ أزمُ اٌشؼت ِٓ اػضائٗ.أ١ٌؾ ٘ظا ِىزٛثب فٟ ؿفغ ٠بشغ.فٛلفذ اٌشّؾ  ]-[ Jos:10:13 ]-[ اٌفبٔضا٠ه ]

 [ .فٟ وجض اٌـّبء ٌُٚ رؼجً ٌٍغغٚة ٔذٛ ٠َٛ وبًِ

 ِٛؿٝ ٚاٌضَ:

Exo 7:17   بِء َّ ٌْ ب اٌَّزِٟ فِٟ ٠َِلٞ َػٍَٝ ا َٖ ٌَْؼ ِوُة ثِب ْٙ : َ٘ب أَب ا ةُّ : ثََِٙنا رَْؼِوُف أِّٟ أَب اٌوَّ ةُّ ُي َكِب.ََ٘ىَنا ٠َمُُٛي اٌوَّ َّٛ ِْٙو ف١ََزََؾ   اٌَِّنٞ فِٟ إٌَّ

Exo 7:18  ٌا ُٓ ْٕزِ َ٠ َٚ ِْٙو  ُه اٌَِّنٞ فِٟ إٌَّ َّ ََّ ُٛد اٌ ُّ َ٠ ْٙوِ َٚ َٓ إٌَّ ِِ بًء  َِ َوثُٛا  ْْ َ٠ ْْ َْ ا ِو٠ُّٛ ْٖ ِّ ٌْ ُْٙو. ف١َََؼبُف ا َّٕ.»  

Exo 7:19   :ٍَٝ ٛ ُّ ةُّ ٌِ َُّ لَبَي اٌوَّ َػٍَٝ اعَ »صُ َٚ  ُْ ِٙ ال١ِ َٛ ٍَ َػٍَٝ  َٚ  ُْ ِ٘ َٓ َػٍَٝ أَْٙبِه ِو١ِّ٠ ْٖ ِّ ٌْ ِٖ ا ١َب ِِ لَّ ٠ََلَن َػٍَٝ  ُِ َٚ بَن  َٖ : ُفْن َػ َْ ًْ ٌَِٙبُهٚ َػٍَ لُ َٚ  ُْ ِٙ ِِ ٝ ب

فِٟ ا٨ْؽَغبهِ  َٚ بِة  َْ َو فِٟ ا٨ْف ْٖ ِِ  ِٗ ًِّ اْه ٌَ فِٟ ُو َْ َك ١َو َكِب. ف١ََُىٛ ِٖ ُْ ٌِزَ ِٙ ِ٘ ١َب ِِ َؼبِد  َّ ْغزَ ُِ  ًِّ   «.ُو

Exo 7:20   َْػ١ ََ ب َِ ِْٙو ا بَء اٌَِّنٞ فِٟ إٌَّ َّ ٌْ َوَة ا َٙ َٚ ب  َٖ . َهفََغ اٌَْؼ ةُّ َو اٌوَّ َِ ب ا َّ ُْ ََ٘ىَنا َو َ٘بُهٚ َٚ  ٍَٝ ٛ ُِ  ًَ َي فَفََؼ َّٛ ِٖ فَزََؾ ِْ َػج١ِِل ََ ُػ١ُٛ ب َِ ا َٚ  َْ ْٛ ْٟ فِْوَػ َٕ

ِْٙو َكِب. بِء اٌَِّنٞ فِٟ إٌَّ َّ ٌْ ًُّ ا  ُو

 

 ثطغؽ ٠شفٝ ثظٍخ:

Act 5:15   ٍَح َؽزَّٝ اِم وَّ ٍِ أَ َٚ  ٍُ ُْ َػٍَٝ فُُو ُؼَُٛٔٙ َٚ َ٠ َٚ اِهعِ  َٛ َّْ ٝ َفبِهعبً فِٟ اٌ َٙ ْو َّ ٌْ َْ ا ٍُٛ ِّ ُْ َوبُٔٛا ٠َْؾ ُ ْٛ ِظٍُُّٗ َػٍَٝ أََؽٍل ا عَ َؽزَّٝ أَِّٙ ٌَ َٚ  ُُ ًُ ٠َُق١ِّ بَء ثُْطُو

. ُْ ُْٕٙ ِِ  

Act 5:16   َو َٚ ٍخ  ََ اٍػ َِٔغ َٚ ْٓ أَْه ِِ  َٓ ث١ِ َؼنَّ ُِ َٚ  ٝ َٙ ْو َِ  َٓ ١ٍِ ِِ َُ َؽب ١ٍِ َّ ِؾ١طَِخ اٌَِٝ أُُٚه ُّ ٌْ ِْ ا ُل ُّ ٌْ ُُٙٛه ا ّْ َغ ُع َّ اْعزَ َٚ. ُْ ١ُؼُٙ ِّ َْ َع  بُٔٛا ٠ُْجَوأُٚ

 ثٌٛؾ ٠شفٝ ثىٍّخ:

Act 14:8  .ُّٜ ِِ لَ ّْ َ٠ ُْ ٌَ َٚ  ِٗ ِِّ ِٓ أُ ْٓ ثَْط ِِ ْمَؼٌل  ُِ  ِٓ ْع١ٍَْ ًٌ َػبِعُي اٌوِّ زَِوحَ َهُع َْ ٌُ فِٟ ٌِ َْ ٠َْغٍِ َوب َٚ  

Act 14:9  َٝف ْْ بٔبً ١ٌُِ َّ َّْ ٌَُٗ ا٠ِ اِْم َهأَٜ أَ َٚ  ِٗ َٔ ا١ٌَِْ َق َْ ُُ فَ ٌَ ٠َزََىٍَّ ُغ ثٌُُٛ َّ َْ َ٠ َْ   ََ٘نا َوب
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Act 14:10   ٍِد َػظ ْٛ َٖ : لَبَي ثِ ٍُ جبً »١ ِٖ ْٕزَ ُِ ُْ َػٍَٝ ِهْع١ٍََْه  ٟ.«. لُ ِْ ّْ بَه ٠َ َٕ َٚ صََت  َٛ  فَ

 ثطغؽ ٠شفٝ ثىٍّخ:

Act 9:40   :لَبَي َٚ ِل  ََ ٌَْغ ٌْزَفََذ اٌَِٝ ا َُّ ا ٍَّٝ صُ َٕ َٚ  ِٗ َعضَب َػٍَٝ ُهْوجَز١َْ َٚ ١َغ َفبِهعبً  ِّ ٌَْغ ًُ ا ٟ!»فَؤَْفَوَط ثُْطُو ِِ ب فَفَزََؾْذ َػ١َْٕ١َْٙ « ٠َب َٛبث١ِضَب لُٛ َّّ ٌَ َٚ ب. 

ََذْ  ًَ َعٍَ َوْد ثُْطُو َٖ   أَْث

 
 معجزات املسيح يف القران

 رمٛي ا٠٢بد فٝ اٌمغآْ اٌىغ٠ُ :
ًَ أَِّٟٔ لَْل ِعْئزُُىُ  َوائ١ِ ٍْ ٨ًٍُٛ اٌَِٝ ثَِٕٟ اِ َه َٚ { ُْ ثُِّى ٓ هَّ ِِّ ِٓ َو١َْٙئَِخ اٌط١َّْوِ  ثِآ٠ٍَخ  َٓ اٌط١ِّ ِِّ ِٗ  أَِّٟٔ أَْفٍُُك ٌَُىُ  ـُ ف١ِ ُْ فَؤَٔفُ ف١ََُىٛ

ِْ هللّاِ  ١َْٛواً    ثِبِْم

 

 اٚاًل ِٓ ِؼبجُ اٌٍغخ اٌؼغث١خ:
 ٌَبْ اٌؼوة: -ٔ

 اٌزمل٠و،  اٌقٍكٚإًَٔ 

 اٌمبًِٛ اٌّؾ١ٜ:

ٍُْك:  اٌزَّْمل٠ُو. اٌَق

.ِٖٛ ُِ ٚٔؾ جََك، ٕٚبُٔغ ا٤َك٠ ٍَ ضبٍي  ِِ ْقزَِوُع ػٍٝ غ١ِو  ُّ ْجِلُع ٌٍِْٟء، اٌ ُّ فبرِٗ رؼبٌٝ: اٌ ِٕ  ٚاٌقبٌُِك، فٟ 

 ا٦ِْفَه: اْفزَواُٖ، َٚفٍَكَ 

 

 صب١ٔبً: ِٓ اٌموآْ اٌىو٠ُ:

 

 إٌمطخ ا٤ٌٚٝ:
 (: 9ٗرمٛي ا٠٢خ اٌىو٠ّخ فٝ ٍٛهح)آي ػّواْ 

ًَ أَِّٟٔ لَْل ِعْئزُُىُ  َوائ١ِ ٍْ ٨ًٍُٛ اٌَِٝ ثَِٕٟ اِ َه َٚ ( ُْ ثُِّى ٓ هَّ ِِّ  (ثِآ٠ٍَخ 

ثٕٝ اٍوائ١ً ، ٠ٚقجو ا١ٌَّؼ ثٕٝ رجلأ ا٠٢خ اٌموآ١ٔخ ٚرٛٙؼ ٌٕب لٛي هللا ثبْ ٠غؼً ا١ٌَّؼ ه٨ًٍٛ اٌٝ 

ُْ )أَِّٟٔ لَْل ِعْئزُُىُ اٍوائ١ً ثنٌه ٠ٚمٛي  ثُِّى ٓ هَّ ِِّ هللا اٌوًٍ  فب٠٢بد ٚاٌّؼغياد ِٓ ػ٩ِبد اٌوًٍ ، ٠ّل( ثِآ٠ٍَخ 

ٚا٤ٔج١بء ثّؼغياد ٌىٝ ٠ٖلق لُِٛٙ أُٙ ِجؼٛص١ٓ ِٓ هللا ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٠ٖٚلق ػٍٝ مٌه اٌىزبة 

 اٌّملً ٠ٚمٛي:

[ Cor2:12:12 ]-[  ْثآ٠بد ٚػغبئت ٚلٛادٕٕؼذ ث١ٕىُ فٟ وً ٕجو  ػ٩ِبد اٌوٍٛيا. ] 

 

 إٌمطخ اٌضب١ٔخ:
 

 ٚٔالدع ا٢رٝ:

 :أٚٙؾٕب ف١ّب ٍجك اْ اٌقٍك ٔٛػبْ فٍك رمل٠و ٚفٍك أثلاػٝ ٚٔٛٙؼ مٌه 

 شغٚط اٌشٍك االثضاػٟ:
 ٨ َٔزط١غ ٔؤرٟ ثّضٍٗ -ٖػٍٝ غ١و ِضبي ٍبثك   -ِٕٓ ػلَ   -ٔ

 الٔشبئٟ اٚ اٌزمض٠غٞ:شغٚط اٌشٍك ا
 ِٓ ِبكح ِقٍٛلخ ِٓ لجً -َٖٔزط١غ ٔؤرٟ ثّضٍٗ   -ٕػٍٝ ِضبي ٍبثك   -ٔ

 ِٓ َٓ اٌط١ِّ ِِّ ١َْٛواً  اٌط١َّْوِ  َو١َْٙئَخِ  أَِّٟٔ أَْفٍُُك ٌَُىُ   ُْ ِٗ ف١ََُىٛ ـُ ف١ِ ِْ هللّاِ  فَؤَٔفُ  9ٗآي ػّوْ  -ثِبِْم
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 اٌط١وً٘ ا١ٌَّؼ فٍك ١ٛو ؟ ٨ ٌُ ٠قٍك ١ٛو ٌٚىٓ فٍك: و١ٙئخ 

 ً٘ ا١ٌَّؼ فٍك ِٓ اٌؼلَ؟ ٨ ٌُ ٠قٍك ِٓ اٌؼلَ ثً فٍك ِٓ اٌط١ٓ

 ً٘ ا١ٌَّؼ فٍك ػٍٝ غ١و ِضبي ٍبثك؟ ٨ فٍك ػٍٝ ِضبي ٍبثك

 اماً ٘ٛ فٍك رمل٠وٞ اٚ أْبئٟ ١ٌٌٚ اثلاػٟ.

 
 اٌشٍك االثضاػٟ ِضال:

ب ٠َمُٛ َّ واً فَبَِّٔ ِْ ٝ أَ َٚ اَِما لَ َٚ  ِٗ ا٤َْه َٚ اِد  َٚ ب َّ ََّ ُْ {اٌجموح}ثَِل٠ُغ اٌ  7ُٔٔي ٌَُٗ ُوٓ ف١ََُىٛ

ْنُوٛهاً  } َِّ ١ْئبً  َّ ُْ ٠َُىٓ  ِْ٘و ٌَ َٓ ٱٌلَّ ِِّ  ٌٓ ِْ ِؽ١ ب ََ ٰٝ َػٍَٝ ٱ٦ِٔ ًْ أَرَ  ( ٔا٨َٔبْ  -{ َ٘

 

 إٌمطخ اٌضبٌضخ:
 ٙذ ػ١ٍّخ اٌقٍك..ثؤْ هللا فٍك آكَ ِٓ ١ٛٓ ٚا١ٌَّؼ فٍك اٌط١و ِٓ ١ٛٓ ..ٕٚ٘ب رْبث فؤعبثٕٝ

: اْ هللا فٍك اٌَّٛاد ٚا٤هٗ ِٓ ٨ ّٝء صُ فٍك آكَ ٚؽٛاء أٜ أْ هللا فٍك اٌط١ٓ أٚ فىبٔذ اعبثزٝ

 اٌزواة أ٨ًٚ صُ فٍك آكَ ِٕٗ ٚاٌىزبة اٌّملً ٠مٛي مٌه أ٠ٚبً:

[ Gn:1:1 ]-[  اٌَّٛاد ٚا٨هٗ فٍك هللافٟ اٌجلء. ] 

[ Gn:2:7 ]-[  ٚٔفـ فٟ أفٗ َّٔخ ؽ١بح.فٖبه آكَ ٔفَب ؽ١ّخِٓ ا٨هٗٚعجً اٌوة ا٨ٌٗ آكَ رواثب..  

 

 إٌمطخ اٌغاثؼخ:
١َْٛواً   ُْ ِٗ ف١ََُىٛ ـُ ف١ِ ِْ هللّاِ  فَؤَٔفُ  9ٗآي ػّوْ  -ثِبِْم

 *أٔب وْقٔ اما امْ ٌٟ هللا اْ أفـ فٟ اٌؾبئٜ ف١ٖ١و ٌٗ اعٕؾٗ..فّب اٌّبٔغ؟

 ٚ٘نا ِٓ ٔؼّخ هللا ػ١ٍٗ

َُ اِْم لَبَي هللّاُ ٠َب ِػ١َٝ ا ْو٠َ َِ  َٓ اٌَِلرِهَ ْث َٚ َػٍَٝ  َٚ زِٟ َػ١ٍََْه  َّ ِْٙل  اْمُوْو ِْٔؼ َّ ٌْ ًَ فِٟ ا ُُ إٌَّب ًِ رَُىٍِّ ٌْمُُل اِْم أ٠ََّلرَُّه ثُِوِٚػ ا

 ًَ ا٦ِِٔغ١ َٚ َهاحَ  ْٛ اٌزَّ َٚ خَ  َّ ٌِْؾْى ا َٚ ٌِْىزَبَة  زَُه ا ّْ اِْم َػٍَّ َٚ  ً٩ْٙ َو ِٓ َو١َْٙئَِخ اٌطَّ َٚ َٓ اٌط١ِّ ِِ اِْم رَْقٍُُك  ـُ ف١َِٙب  ١ِْو ثِبِْمَِٟٔٚ فَزَٕفُ

١َْٛواً ثِبِْمِٟٔ   ُْ  ٓٔٔاٌّبئلح  –فَزَُىٛ

 

 *ٌّبما ٍّؼ هللا ١ٌٍَّؼ ٌُٚ ٠َّؼ ٌٟ؟ ٨ٔٗ هٍٛي

 *ٌّبما ٌُ ٠َّؼ ٌغ١و ا١ٌَّؼ؟ ٨ْ وً ٔجٟ ٚهٍٛي ٌٗ ِؼغياد ِزفبٚرخ رزٕبٍت ِغ لِٛٗ

 اٌغٓ. "١ٍٍّبْ:اٌو٠ؼ َِقوٖ ٌٗ.ٌه ٍِه ٌُ ٠ىٓ ٨ؽل ِٓ ثؼلٖ.ٍقو ٌٗ

 اثوا١ُ٘ ٍِٛٝ كاٚك ػ١َٝ ِؾّل"ػ١ٍُٙ ٍٕٛاد هثٟ ٩ٍِٚٗ 

 

 إٌمطخ اٌقبَِخ:

 ٌّبما ٌُ ٠مً "ا١ٌَّؼ ٕٕغ ِٓ اٌط١ٓ و١ٙئخ اٌط١و" ٌّٕغ اٌٍجٌ؟.

 ا٨ٚ:٘نٖ ٌغخ اٌؼوة.

صَبٔبً  ْٚ ِ أَ ِْ هللاَّ ٓ ُكٚ ِِ  َْ ب رَْؼجُُلٚ َّ َْ اِْفىبً أَِّ رَْقٍُمُٛ  7ٔاٌؼٕىجٛد -َٚ

 

 جقبهٞ:ؽل٠ش فٟ ٕؾ١ؼ اٌ

: ٠ب هة  ٠قٍمٙب لبي فبما أهاك أْاْ هللا ٚوً ٍِىب ، ف١مٛي : ٠ب هة ٔطفخ ، ٠ب هة ػٍمخ ، ٠ب هة ِٚغخ ، 

 أَ ٍؼ١ل ، فّب اٌوىق ، فّب ا٤عً ، ف١ىزت ونٌه فٟ ثطٓ أِٗ ّمٟ أموو ، ٠ب هة أٔضٝ ، ٠ب هة

 

 ؽل٠ش فٟ ٕؾ١ؼ اٌجقبهٞ:

  (فٍمزُ ِب : أؽ١ٛف١مبي ٌُٙ اْ إٔؾبة ٘نٖ اٌٖٛه ٠َٛ اٌم١بِخ ٠ؼنثْٛ ،  )
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 إٌمطخ اٌَبكٍخ:

 ا١ٌَّؼ لبي "ثبمْ هللا" ٚ٘نٖ رىفٟ..ٚٔٚوة ِضبي

 ِٓ اٌنٞ ٠زٛفٝ ا٨ٔفٌ؟ هللا

رَِٙب ْٛ َِ  َٓ ٌَ ِؽ١ فَّٝ ا٤َْٔفُ َٛ ُ ٠َزَ  اٌيِو -هللاَّ

 ِٓ اٌنٞ ٠زٛفٝ ا٨ٔفٌ؟ ا٩ٌّئىخ

٩ئَِىخُ  َّ ٌْ ُُ ا فَّبُ٘ َٛ َٓ رَزَ  8ٕإٌؾً -اٌَِّن٠

 ؟ ً٘ ا٩ٌّئىخ ُ٘ هللا؟ ٨ ٌٚىٓ ا٩ٌّئىخ رزٛفٝ ا٨ٔفٌ ثبمْ هللا..أزٙٝو١ف مٌه

 

 صب١ٔبً ِٓ اٌىزبة اٌّمضؽ:
[ Ps:115:15 ]-[  ٌٍْٛوة اٌٖبٔغ اٌَّٛاد ٚا٨هٗأزُ ِجبهو. ]- . اٌّيا١ِو 

[ Gn:1:1 ]-[  فٍك هللا اٌَّٛاد ٚا٨هٗفٟ اٌجلء. ] – ٓاٌزى٠ٛ 

 

Hos 8:6   ًأ٠َْٚب َٛ ُ٘ ُ واً. أَِّٗ ََ ١ُو ِو ِٖ َوِح ٠َ ِِ ب ََّ ًَ اٌ َّْ ِػْغ َٛ اٌَِٙبً. اِ ُ٘ ٌَ ١ٌَْ َٚ بُِٔغ  َّٖ ََٕؼُٗ اٌ َٕ  . ًَ َوائ١ِ ٍْ ْٓ اِ ِِ  

 

 اٌوة اٌٖبٔغ اٌَّٛاد...٘وْٚ اٌٖبٔغ اٌؼغً.

 اٌَّٛاد: فٍك اثلاػٟ ثبٌْوٚٛ...اٌؼغً: فٍك رمل٠وٞ ثبٌْوٚٛ..ٚا٨ وبْ ٘بهْٚ ٘ٛ هللا.

 

 

 اٌزغاجُ : اٌض١ًٌ اٌضبٔٝ ِمبعٔخ ث١ٓ
 [ .ثوا ٌٖبٔؼٟأؽًّ ِؼوفزٟ ِٓ ثؼ١ل ٚأَٔت  ]-[ Jb:36:3 ]-[ اٌفــــبٔـــلا٠ه ]

 [  .ػلي فبٌمٍِٟذ ِؼوفزٟ ِٓ ِىبْ ثؼ١ل، ٍٚؤثو٘ٓ ػٓ   ]-[ Jb:36:3 ]-[ ا٨فجبه اٌَبهح ]

 

 ٕبٔؼٝ = فبٌمٝ ، اماً اٌقٍك ٘ٛ اٌٖٕغ .

 

 

 ثبٌّٖٕٛػبدغ١و إٌّظٛهح روٜ ِٕن فٍك اٌؼبٌُ ِلهوخ  ٨ْ اِٛهٖ ]-[ Rom:1:20 ]-[ اٌفــــبٔـــلا٠ه ]

 [ .للهرٗ اٌَوِل٠خ ٨ٚ٘ٛرٗ ؽزٝ أُٙ ث٩ ػنه

فّٕن فٍك اٌؼبٌُ ٨ ٠ياي ِب ٨ ٠ظٙو ِٓ ٕفبرٗ، أٞ للهرٗ   ]-[ Rom:1:20 ]-[ اٌزوعّخ ا١ٌَٛػ١خ ]

 [. ف٩ ػنه ٌُٙ اما،  ِقٍٛلبرٗ ا٤ى١ٌخ ٚأٌٛ٘زٗ، ظب٘وا ٌٍجٖبئو فٟ

فّٕن فٍك هللا اٌؼبٌُ، ٕٚفبد هللا اٌقف١خ، أٞ للهرٗ ا٤ى١ٌخ  [-[ Rom:1:20 ]-  ]ه اٌَبهحا٨فجب ]

 [  .. ف٩ ػنه ٌُٙ، اماِقٍٛلبرٗٚأ١ٌ٘ٛزٗ، ٚاٙؾخ ع١ٍخ رلهوٙب اٌؼمٛي فٟ 

فبْ ِب ٨ ٠وٜ ِٓ أِٛه هللا، أٞ للهرٗ ا٤ى١ٌخ ٚأٌٛ٘زٗ، ظب٘و ٌٍؼ١بْ  [-[ Rom:1:20 ]-  ]روعّخ اٌؾ١بح ]

 [ .. ؽزٝ اْ إٌبً ثبرٛا ث٩ ػنهاٌّقٍٛلبد فٍك اٌؼبٌُ، ام رلهوٗ اٌؼمٛي ِٓ ف٩ي ِٕن

فّٕن أْ فٍك اٌؼبٌُ، ٠َزط١غ ا٦َٔبْ أْ ٠فُٙ ٚأْ ٠لهن ٕفبد هللا غ١و  [-[ Rom:1:20 ]-  ]اٌّـجـَـطخ ]

ٙنا فبْ إٌبً ث٩ . ١ّ٤ٌٚبء اٌزٟ فٍمٙباٌّوئ١خ، ومٛرٗ اٌَوِل٠خ ٚأ١ٌ٘ٛزٗ، ٤ْ اكهاوٙب ِّىٓ ِٓ ف٩ي ا

 [  .ػنه

فّٕن فٍك اٌؼبٌُ ٨ ٠ياي ِب ٨ ٠ظٙو ِٓ ٕفبرٗ، أٞ للهرٗ ا٤ى١ٌخ  [-[ Rom:1:20 ]- ]اٌىـبصـٌٛـ١ىـ١خ ]

 [ف٩ ػنه ٌُٙ اما،  ِقٍٛلبرٗ.ٚأٌٛ٘زٗ، ظب٘وا ٌٍجٖبئو فٟ 

 

 اماً اٌّقٍٛلبد = اٌّٖٕٛػبد ، فٍك = ٕٕغ .

 



 ٕٓ 

 اٌض١ًٌ اٌضبٌش ٚا٤لٜٛ:
 بٔل٠ه ٚاٌزفب١ٍو ٨ٚ أعل ٚٙٛؽبً أوضو ِٓ مٌه :ِٓ روعّخ اٌف

[ Rom:1:21 ]-[ ٟ٨ُٔٙ ٌّب ػوفٛا هللا ٌُ ٠ّغلٖٚ اٚ ٠ْىوٖٚ وبٌٗ ثً ؽّمٛا فٟ افىبهُ٘ ٚاظٍُ لٍجُٙ اٌغج. 

] 

[ Rom:1:22 ]-[ ٚث١ّٕب ُ٘ ٠يػّْٛ أُٙ ؽىّبء ٕبهٚا ع٩ٙء ] 

[ Rom:1:23 ]-[  ٕٝهح ا٨َٔبْ اٌنٞ ٠فٕٝ ٚاٌط١ٛه ٚاٌلٚاة ثْجٗ ٕٛٚاثلٌٛا ِغل هللا اٌنٞ ٨ ٠ف

  .ٚاٌيؽبفبد

[ Rom:1:24 ]-[ ٌُٙنٌه اٍٍُّٙ هللا ا٠ٚب فٟ ّٙٛاد لٍٛثُٙ اٌٝ إٌغبٍخ ٨٘بٔخ اعَبكُ٘ ث١ٓ مٚار. ] 

[ Rom:1:25 ]-[  اٌنٞ ٘ٛ ِجبهن اٌٝ  ٚػجلٚا اٌّقٍٛق كْٚ اٌقبٌكاٌن٠ٓ اٍزجلٌٛا ؽك هللا ثبٌىنة ٚارمٛا

 [ .ا٨ثل آ١ِٓ

 ل٘ب أوضو ٚٙٛؽبً فٝ ثبلٝ روعّخ اٌؾ١بح:ٚٔغ

ٌٖٛه ا٦َٔبْ اٌفبٟٔ ٚاٌط١ٛه  اٌقبٌل رّبص١ًٚاٍزجلٌٛا ثّغل هللا   ]-[ Rom:1:23 ]-[ روعّخ اٌؾ١بح ]

 [ .ٚمٚاد ا٤هثغ ٚاٌيٚاؽف

 فّبما لبي ثٌٌٛ ػٓ ٘ئ٨ء اٌمَٛ ؟ 

[ Rom:1:25 ]-[  اٌنٞ ٘ٛ ِجبهن اٌٝ  ق كْٚ اٌقبٌكٚػجلٚا اٌّقٍٛاٌن٠ٓ اٍزجلٌٛا ؽك هللا ثبٌىنة ٚارمٛا

 [ .ا٨ثل آ١ِٓ

 ػٍٝ ٘نا إٌٔ ٠ٚمٛي: ٠ٕٚٙؼٍك أط١ًٕٛ فىوٜ فٝ رف١َوٖ ٕفؾخ 

 
 

اماً اٌٖٛه اٌفب١ٔخ = اٌّقٍٛلبد  ، فّٓ فٍك اٌٖٛه غ١و ا٦َٔبْ ؟ فب٦َٔبْ أ٠ٚبً ٠قٍك رّبص١ً ٕٚٛه 

 ٚ٘نا ثبػزواف اٌىزبة ٚاٌزف١َو .
 



 ٕٔ 

 ح والرد عليهاثاويًا :وصىص تأليه املسي

 
ٔ- [ -[ Jn:10:30 ]أب ٚا٢ة ٚادض]  

ثؤِو هللا ٍٕؼٍك ػ١ٍٙب رف٩١ًٖ ؽزٝ ٔٛٙؼ ِبما لٖل ثٙب ١ٍلٜ ٚؽج١جٝ ا١ٌَّؼ ٍٕٛاد هثٝ ٩ٍِٚٗ ػ١ٍٗ 

 ٚا١ٌىُ ثؼل ا٩ٌّؽظبد: -اما وبْ لل لبٌٙب ثبٌفؼً  -

 ٍِؾٛظٗ ٌه أفٝ اٌٍَُّ اٌّؾبٚه اٌّجزلٜء:

 البِخ اٌُؾغخ فٝ ا٩ٌّؽظبد ا٢ر١خ:ٍو ٔغبػ ر١ًٕٛ اٌّؼٍِٛٗ ٚ

٠ٕجغٝ ػ١ٍه أفٝ اٌٍَُّ أْ رفُٙ إٌٔ ع١لاً ٚرؾبٚي رٛٙؼ ٌٗ فّٙه  اٌٖؾ١ؼ ١ٌٚزه رلػّخ ثؤِضٍٗ أْ  -ٔ

 أِىٓ.

٠ٕجغٝ ػ١ٍه أفٝ اٌٍَُّ أْ رٙلَ إٌٔ ِٓ إٌٔ ٔفَٗ ٔفَٗ ٔفَٗ ، أٜ رٛٙؼ ٌٗ ػلَ رطبثك فىورٗ -ٕ

 ٚفّٙٗ اٌقطٝء ٌٍٕٔ.

 أفٝ اٌٍَُّ أْ رموأ ١ٍبق إٌٖٛٓ ثْىً ع١ل ٚرفّٙٗ ِبما ٠ُمٖل ثٙنا إٌٔ ِٓ ا١ٌَبق.٠ٕجغٝ ػ١ٍه  -ٖ

٠ٕجغٝ ػ١ٍه أفٝ اٌٍَُّ أْ رَزْٙل ثٕٖٛٓ أفوٜ ِٓ اٌىزبة ٌزلػُ فىوره ٚرَٕف فىورٗ، اٚ  -ٗ

 ثٕٖٛٓ رزؼبهٗ ِغ فىورٗ ِٚغ إٌٔ ِؾً إٌمبُ.

 ٌٕٚجلأ ػٍٝ ثووخ هللا:

نا إٌٔ أْ ا١ٌَّؼ ٘ٛ هللا ، ٠ٚؼزجوٚٔٗ ِٓ أوضو إٌٖٛٓ ٚٙٛؽبً اٌزٝ * ٠مٖل إٔللبئٕب إٌٖبهٜ ِٓ ٘

رلي ػٍٝ أ١ٌ٘ٛخ ا١ٌَّؼ ػ١ٍٗ ا٩ٌََ ٠ٚمٌْٛٛ اْ ا١ٌَّؼ لبي أب ٚا٨ة ٚاؽل ، ٚا٨ة ٘ٛ هللا..امْ ا١ٌَّؼ 

 ٘ٛ هللا..رؼبي ِؼٝ ٕل٠مٝ إٌٖوأٝ ثلْٚ رؼٖت ٚثىً ِٛٙٛػ١خ ٕٔظو ٌٍٕٔ ١ٍٚبلخ ٌٚه اٌؾىُ.

 ٌٕٔ ِٓ كافً إٌٔ ٔفَٗ:ٔمل ا -ٔ

 ؟ٌّبما ٌُ ٠مً ا١ٌَّؼ أٔبااااا ا٢ة  اما وبْ ا١ٌَّؼ ٚا٢ة ٚاااااؽل ثّفِٙٛه ٠ب ٕل٠مٝ ٠ب ٖٔوأٝ،

 ا٢ة  ٚاؽل ٌُٚ ٠مً أٔب ا٢ة ؟ ٍئاي ٠طوػ ٔفَٗ.ٚٚٚٚٚٚٚٚ  ٌّبما لبي أٔب

 

ل فٝ اٌٙلف ١ٌٌ أوضو ٌٚىٓ ا٤لوة اٌٝ اٌؼمً أْ ا١ٌَل ا١ٌَّؼ ٠مٖل ثٙن اٌمٛي أٗ ٘ٛ ٚا٢ة ٚاؽ

ؼ١ٕخ أهٍٍذ ِٕلٚة ٌْووخ أفوٜ ٌٕٚٚوة ِض٩ً  ُِ ٌٕٚؤرٝ ثؤكٌخ ١ٌٌٚ ك١ًٌ ٚاؽل، فّض٩ً أٔب وّل٠و ّووخ 

ٚأػط١ذ ٘نا إٌّلٚة اٌزٛو١ً ثؾك اٌزٖوف ٚاِٚبء اٌؼمٛك اٌٝ أفوح ، فبما ؽمك ٘نا إٌّلٚة ِىَت 

ٍْووخ وىً ، ٚاْ رّذ ا٘بٔخ ٘نا إٌّلٚة فبْ اٌّىَت ٠ىْٛ ٌٍْووخ وىً ، ٚاْ ؽمك فَبهح فبٌقَبهح ٌ

فب٤٘بٔخ رىْٛ ٌٍْووخ وىً ٌّٚل٠و اٌْووخ ٨ْ اٌّل٠و ٘ٛ ِٓ ػ١ٕٗ ٚأػطبٖ وبفخ ا٩ٌٖؽ١بد .. ٚثبٌوغُ 

ِٓ وً ٘نا فبْ اٌّل٠و ١ٌٌ ٘ٛ إٌّلٚة ، ٌٚىٓ أٜ ا٘بٔخ رٛعٗ ٌٍّٕلٚة وؤٔٙب ٌٍّل٠و ٨ُٔٙ ٚاؽل فٝ اٌٙلف 

ضو .. ٘نا ٘ٛ ا٤لوة اٌٝ اٌؼمً أْ ا١ٌَل ا١ٌَّؼ ٚا٢ة ٚاؽل فٝ اٌٙلف ٤ْ ٚ٘لفُٙ ٍِٖؾخ اٌْووخ ١ٌٌ أو

ُِوٍٍخ ٚلبٌٙب ا١ٌَّؼ ٌز١ِ٩نح  ا١ٌَل ا١ٌَّؼ ِوًٍ ِٓ هللا وّب ٚٙؾٕب ِٓ لجً، ٚوواِخ اٌوٍٛي ِٓ وواِخ 

 اٌَجؼ١ٓ :

 

[ Lk:10:16 ]-[  ٌٞنٞ اه٠ٍٍٟٕومٌٕٟ ٠ومي ا .ٚاٌن٠ٞومٌىُ ٠ومٌٕٟ .ٚاٌن٠َّٞغ ِٕىُ ٠َّغ ِٕٟاٌن ] 

ِب أهٚع ٘نا إٌٔ اٌنٜ ٠ٛؽل اٌٙلف ث١ٓ ا١ٌَّؼ ٚهٍٍٗ اٌَجؼ١ٓ أٜ اٌز١ِ٩ن اٌَجؼ١ٓ ، ف١مٛي ٌُٙ اٌنٜ 

..و١ف؟ أٜ اْ و٩ُِٙ ١ٍىْٛ ٛجمبً ٌزؼب١ٌُ ا١ٌَّؼ اٌنٜ ػٍُّٙ أ٠ب٘ب ،ٚاٌنٜ ٠ومٌُٙ ٠َّغ ِٕىُ ٠َّغ ِٕٝ

 ٤ْ هٍبٌزُٙ ٘ٝ ٔفٌ هٍبٌخ ا١ٌَّؼ. أٜ ٠وفُٚٙ ٠ؼزجو أٔٗ هف٘ ا١ٌَّؼ..و١ف؟ ثبٌّقزٖو اٌّف١ل

امْ ُ٘ ٚاؽل فٝ اٌٙلف ٚو٩ُِٙ ٘ٛ و٩َ ا١ٌَّؼ ٕٚٚب٠ُٙ ٘ٝ ٕٚب٠ب ا١ٌَّؼ ، ٚثبٌّضً ػ٩لخ ا١ٌَّؼ 

 ثب٢ة ف١قجؤب ا١ٌَّؼ فٝ أغ١ً ٠ٛؽٕب:

[ Jn:12:48 ]-[  ِٕٓٗف١و٘ٛ ٠ل٠ٕٗ فٟ ا١ٌَٛ ا٨ اٌى٩َ اٌنٞ رىٍّذ ثٗ.همٌٕٟ ٌُٚ ٠مجً و٩ِٟ فٍٗ ِٓ ٠ل٠. 

] 



 ٕٕ 

[ Jn:12:49 ]-[  ِٟٔبما الٛي ٚثّبما ارىٍُ٘ٛ اػطبٟٔ ١ٕٚخ ٌُ ارىٍُ ِٓ ٔفَٟ ٌىٓ ا٢ة اٌنٞ اهٍٍٕٟ ٨. 

] 

[ -[ Jn:12:50 ] ارىٍُ أب ثٗ فىّب لبي ٌٟ ا٢ة ٘ىنا ارىٍُ.فّب اػٍُ اْ ١ٕٚزٗ ٟ٘ ؽ١بح اثل٠خٚأب]  

٠مجً و٩ِٝ أٜ رؼب١ٌّخ ١ٍىْٛ ٘نا ٔغل فٝ ٘نٖ إٌٖٛٓ أْ ا١ٌَّؼ ٠مٛي ِٓ همٌٕٝ أٜ هفٕٚٝ ٌُٚ 

اٌى٩َ ُؽغخ ػ١ٍٗ..ٌّبما ؟ ٤ْ ا١ٌَّؼ ٌُ ٠زىٍُ ِٓ ٔفَٗ ، ٌٚىٓ ٠زىٍُ ثى٩َ ا٤ة اٌنٜ أهٍٍٗ..٠ب هللا.. ٨ْ 

ا٨ة ٚ٘ٛ هللا أػطبٌخ ١ٕٚخ ِبما ٠مٛي ٚثّبما ٠زىٍُ، ٠ٚمٛي ا١ٌَّؼ ٚأٔب أػٍُ أْ ١ٕٚزخ ٘ٝ ؽ١بح أثل٠خ فّب 

 ي ٌٝ ا٤ة ٘ىنا أرىٍُ.أرىٍُ أٔب ثٗ فىّب لب

 هأ٠ذ ٕل٠مٝ إٌٖوأٝ؟ هأ٠ذ اْ ا١ٌَّؼ و٩ِٗ ػجبهح ػٓ ١ٕٚخ ِٓ هللا؟

 **[ Jn:7:16 ]-[  رؼ١ٍّٟ ١ٌٌ ٌٟ ثً ٌٍنٞ اهٍٍٕٟاعبثُٙ ٠َٛع ٚلبي. ] 

 ٚفٝ ٘نا إٌٔ ا١ٌَّؼ رؼ١ٍّٗ ١ٌٌ ٌٗ ثً ٌٍنٜ أهٍٍٗ أٜ ا٤ة .

َ هللا ، ٕٚٚب٠بٖ ٘ٝ ٕٚب٠ب هللا اٌزٝ لبٌٙب هللا ٌٗ، أمْ ِٓ ٘نٖ إٌٖٛٓ ٠زٚؼ أْ ا١ٌَّؼ و٩ِٗ ِٓ و٩

ٚرؼ١ٍّٗ ١ٌٌ ٌٗ ٌٚىٓ ٩ٌة اٌنٜ أهٍٍٗ ، أ٨ ٠ؾك امْ ١ٌٍَّؼ أْ ٠مٛي أٔب ٚا٢ة ٚاؽل ؟؟؟؟؟؟ ا٤عبثخ 

رىْٛ ثىً رؤو١ل ٔؼُ ٠ؾك ٌٗ ٨ْ و٩ُِٙ ٚاؽل ٕٚٚب٠بُ٘ ٚاؽلٖ ٚرؼ١ٍُٙ ٚاؽل ٚ٘لفُٙ ٚاؽل ٚأٍبً اٌزؼ١ٍُ 

 ة.ٚإٌٛب٠ب ِٓ ا٤

 *** ٍئاي ٘بَ ِزؼٍك ثٙنا إٌٔ***

 ً٘ ا١ٌَّؼ ٘ٛ ا٤ة ؟؟؟؟

ُِلػُ ثب٤كٌٗ:  ثبٌطجغ ا٤عبثخ اٌٖؾ١ؾخ ٨ ، ا١ٌَّؼ ١ٌٌ ٘ٛ ا٤ة ٚ٘نا ١ٌٌ ِغوك اكػبء ٌٚىٓ 

 ٖٕٕٔفؾخ  –اٍئٍخ ٨٘ٛر١١خ ٚػمل٠خ أ  –ٍٕٛاد ِغ أٍئٍخ إٌبً  –اٌجبثب ّٕٛكٖ اٌضبٌش 

مل هأٜ ا٢ة ( ٚلبي ٌٗ أ٠ًٚب ) أٔب فٟ ا٢ة ، ٚا٢ة فٟ ( . فًٙ ا١ٌَل لبي ا١ٌَل ا١ٌَّؼ ) اٌنٞ هآٟٔ ف
  ا١ٌَّؼ ٘ٛ ا٢ة ؟

 : اٌغٛاة

و٩ ، فٙنٖ ٟ٘ ٛو٠مخ ٍبث١ًٍٛ ، اٌنٞ اػزمل أْ ا٢ة ٘ٛ ا٨ثٓ ٘ٛ اٌوٚػ اٌملً ألَٕٛ ٚاؽل !! فؾوِزٗ 
 .اٌى١َٕخ

 أزٙٝ  - اْ وبْ ا٢ة ٘ٛ ا٦ثٓ ، ٨ ٠ىْٛ ٕ٘بن رض١ٍش
 

 اٌل١ًٌ ِٓ اٌىزبة اٌّملً: صب١ٔبً:

[ Jn:8:16 ]-[  ٨ٟٔ ٌَذ ٚؽلٞ ثً أب ٚا٢ة اٌنٞ اهٍٍٕٟٚاْ وٕذ أب اك٠ٓ فل٠ٕٛٔزٟ ؽك. ] 

[ Jn:8:17 ]-[ ّْٙبكح هع١ٍٓ ؽك ٚا٠ٚب فٟ ٔبٍِٛىُ ِىزٛة ا. ] 

 [-[ Jn:8:18 ]ٍٍٟٕأب ٘ٛ اٌْب٘ل ٌٕفَٟ ٠ْٚٙل ٌٟ ا٢ة اٌنٞ اه. ] 

نٖ إٌٖٛٓ اٌزٝ رلي ػٍٝ اْ ا٢ة غ١و ا٤ثٓ ف١مٛي ا١ٌَّؼ أٔب ٌَذ ٚؽلٜ ٨ أظٓ اْ ٕ٘بن أٚٙؼ ِٓ ٘

ثً أب ٚا٢ة اٌنٜ أهٍٍٕٝ ، ٠ُٚؾبع١ُٙ ثبٌٕبًِٛ ٠ٚمٛي ٌُٙ ِىزٛة فٝ إٌبًِٛ أْ ّٙبكح هع١ٍٓ هع١ٍٓ 

. هع١ٍٓ ٠ؼٕٝ أص١ٕٓ ٘ٝ ؽك..ِٓ ُ٘ ا٤ص١ٕٓ ؟ أب ٘ٛ اٌْب٘ل ٌٕفَٝ أٜ ا١ٌَّؼ ٚا٢فو ٘ٛ ا٢ة اٌنٜ أهٍٍخ

 فى١ف رمٛي اْ ا١ٌَّؼ ٘ٛ ا٢ة؟

 

**[ Jn:5:31 ]-[ اْ وٕذ اّٙل ٌٕفَٟ فْٙبكرٟ ١ٌَذ ؽمب. ] 

  [ Jn:5:32 ]-[ ٞٚأب اػٍُ اْ ّٙبكرٗ اٌزٟ ٠ْٙل٘ب ٌٟ ٟ٘ ؽك٠ْٙل ٌٟ ٘ٛ آفو  اٌن. ] 

  [ Jn:5:37 ]-[  رَّؼٛا ٕٛرٗ لٜ ٨ٚ اثٖورُ ١٘ئزٗٚا٢ة ٔفَٗ اٌنٞ اهٍٍٕٟ ٠ْٙل ٌُ.ٌٟ. ] 

ٌٕٖٛٓ ٨رمً ٚٙٛؽبً ػٓ ِب لجٍٙب ، فب١ٌَّؼ ٠مٛي اْ ّٙبكرخ ١ٌَذ ؽك ٚأّب ٠ْٙل ٌٗ ٘نٖ ا

٠مٛي ا٢ة اٌنٜ أهٍٍٗ ٠ْٙل ٌٗ ، فى١ف رمٛي  7ٖآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآفو..ِٓ ٘ٛ ٘نا ا٢فو؟ فٝ إٌٔ هلُ 

 اْ ا١ٌَّؼ ٘ٛ ا٢ة ؟



 ٕٖ 

 **[ Jn:14:28 ]-[ ىُ.ٌٛ وٕزُ رؾجٕٟٛٔ ٌىٕزُ رفوؽْٛ ٨ٟٔ لٍذ ٍّؼزُ أٟ لٍذ ٌىُ أب ام٘ت صُ آرٟ ا١ٌ

 [ .اِٟٚ اٌٝ ا٢ة.٨ْ اثٟ اػظُ ِٕٟ

 فى١ف ٠ىْٛ ا١ٌَّؼ ٘ٛ ا٢ة ٠ٚمٛي اثٝ اػظُ ِٕٝ؟

 

**[ Gal:1:1 ]-[  ٚهللا ا٢ة اٌنٞ البِٗ ِٓ ثٌٌٛ هٍٛي ٨ ِٓ إٌبً ٨ٚ ثبَٔبْ ثً ث١َٛع ا١ٌَّؼ

  [ا٨ِٛاد

 اْ ا١ٌَّؼ لل ِبد ٚا٢ة ٘ٛ اٌنٜ ألبِخ؟و١ف ٠ىْٛ ا١ٌَّؼ ٘ٛ هللا ٠ٚمٛي ثٌٌٛ 

 

 

 ٔمل إٌٔ ِٓ ١ٍبق إٌٖٛٓ: -ٕ

 : ٕٕ:ٖٙٔؤفن ١ٍبق إٌٖٛٓ ِٓ أغ١ً ٠ٛؽٕب ا٤ٕؾبػ اٌؼبّو 
22 

زَبٌء.  ِّ  َْ َوب َٚ  ، َُ ١ٍِ َّ َْ ِػ١ُل اٌزَّْغِل٠ِل فِٟ أُُٚه َوب َٚ
ٕٖ 

 َْ ب َّ ١ٍَْ ٍُ اِق  َٚ ًِ فِٟ ِه ١ٌََْْٙى َّْٝ فِٟ ا َّ َُُٛع ٠َزَ َ٠ َْ َوب َٚ ،
ٕٗ 

لَبٌُٛا ٌَُٗ:  َٚ ١ٌَُُْٙٛك  ِٗ ا َٕب؟»فَبْؽزَبَٛ ثِ ََ ْٔفُ زَٝ رَُؼٍُِّك أَ َِ ًْٙوا اٌَِٝ  ًْ ٌََٕب َع ١َؼ فَمُ َِ َّ ٌْ َْٔذ ا َْٕذ أَ ْْ ُو «. اِ
ٕ٘ 

 ُْ أََعبثَُٙ

َُُٛع: َ٠« . َْ ُٕٛ ِِ ُْ رُْئ زُ َْ ٌَ َٚ  ُْ ٍُْذ ٌَُى ُِ أَ أِِّٟ لُ ٍْ ٍَُٙب ثِب َّ بُي اٌَّزِٟ أََٔب أَْػ َّ َُٙل ٌِٟا٤ََْػ ْْ َٟ رَ ِ٘ . ثِٟ 
ٕٙ 

 َْ ُٕٛ ِِ ُْ رُْئ زُ َْ ٌَ ُْ ٌِىَُّٕى َٚ
 . ُْ ٍُْذ ٌَُى ب لُ َّ ْٓ ِفَوافِٟ، َو ِِ  ُْ زُ َْ ٌَ ُْ ٤ََُّٔى

ٕ7 
أََٔب أَْػِوفَُٙب فَزَْزجَُؼِٕٟ.  َٚ رِٟ،  ْٛ َٕ ُغ  َّ َْ ِفَوافِٟ رَ

ٕ8 
أََٔب أُْػِط١َٙب َؽ١َبحً  َٚ

ٍَِْٙه اٌَِٝ ا٤َثَِل،  ْٓ رَ ٌَ َٚ ْٓ ٠َِلٞ. أَثَِل٠َّخً،  ِِ ٨َ ٠َْقطَفَُٙب أََؽٌل  َٚ
ٕ9 

، أَثِٟ اٌَِّنٞ أَْػطَبِٟٔ ا٠َِّبَ٘ب  ًِّ ٌُْى َٓ ا ِِ  ُُ َٛ أَْػظَ ُ٘ َ٨ َٚ
ْٓ ٠َِل أَثِٟ ِِ ْْ ٠َْقَطَف  . ٠َْمِلُه أََؽٌل أَ

ٖٓ 
اِؽلٌ  َٚ ا٢ُة  َٚ .«أََٔب 

31 
 .ُٖٛ ُّ ب ِؽَغبَهحً ١ٌَِْوُع ًٚ ١ٌَُُْٙٛك أ٠َْ َي ا َٚ فَزََٕب

ٖٕ 
 ُْ  أََعبثَُٙ

َُُٛع: ِْٕل أَثِٟ. »٠َ ْٓ ِػ ِِ  ُْ َٕخً أََه٠ْزُُى ََ ب٨ً َوض١َِوحً َؽ َّ َِٕٟٛٔ؟أَْػ ُّ َْٕٙب رَْوُع ِِ  ً َّ ِّٞ َػ جَِت أَ ََ  «ثِ
ٖٖ 

١ٌَُُْٙٛك  أََعبثَُٗ ا

: َٓ ،»لَبئ١ٍِِ ٍٓ ََ ً َؽ َّ ًِ َػ َه ٤َْع ُّ َٕب َْٔوُع َْ ٌَ  ًُ ٌْ رَْغَؼ ب ََ ْٔ َْٔذ اِ أَ َٚ ًِ رَْغِل٠ٍف، فَبََِّٔه  ًْ ٤َْع َه اًٌِٙب ثَ ََ « َْٔف
ٖٗ 

 ُْ أََعبثَُٙ

َُُٛع:  َ٠« : ُْ ُى ٍِ ٛ ُِ ْىزُٛثًب فِٟ َٔب َِ  ٌَ ُْ آٌَِٙخٌ؟أ١ٌََْ ٍُْذ أَُِّى  أََٔب لُ
ٖ٘ 

خُ هللاِ،  َّ ُْ َوٍِ ِٙ بَهْد ا١ٌَِْ َٕ  َٓ ْْ لَبَي آٌَِٙخٌ ٤ٌُٚئَِه اٌَِّن٠ اِ

ْىزُُٛة،  َّ ٌْ َ٘ ا ْٕمَ ُ٠ ْْ ُٓ أَ ِى ّْ ُ٨َ ٠ َٚ
ٖٙ 

 ُٗ ٍَ َْ ٌَُٗ: ا٢ُة فَبٌَِّنٞ لَلَّ ، أَرَمٌُُٛٛ ُِ ٌَْؼبٌَ ٍَُٗ اٌَِٝ ا ٍَ أَْه ٍُْذ: َٚ ُف، ٤َِّٟٔ لُ أََِّه رَُغلِّ

ُٓ هللاِ؟   أِِّٟ اْث

 ٚا١ٌه اٌزؼ١ٍك ٕل٠مٝ إٌٖوأٝ ١ٌٌٚ رف١َو فبٔٙب ِغوك ٩ِؽظبد:

: ٚ٘ٛ ً٘ وبْ ػ١ل اٌزغل٠ل فٝ أٚه١ٍُّ ٚوبْ ٠َٛع ٠زّْٝ فٝ اٌٙى١ً فؤؽزبٛ ثٗ ا١ٌٙٛك ٍٚؤٌٖٛ ٍئاي -ٔ

أٔذ ا١ٌَّؼ ؟ ٨ؽع ٕل٠مٝ ٌُ ٠ىٓ اٌَئاي ً٘ أٔذ هللا ؟ ٌُ ٠ىٓ اٌَئاي ً٘ أذ هللا ا٤ثٓ؟ ٌُ ٠ىٓ اٌَئاي 

 ٘ب أٔذ هللا ا٤لَٕٛ اٌضبٔٝ ؟

أعبثُٙ ا١ٌَّؼ أٔٝ لٌٛذ ٌىُ ثّٕزٙٝ اٌٛٙٛػ أٔٝ أب ا١ٌَّؼ ٚأٔزُ ٌُ رٖللٛٔٝ..فبٌّؼغياد ٚا٤ػّبي  -ٕ

 )ا٢ة( ٘ٝ رْٙل ٌٗ..رْٙل ٌٗ ثّبما ؟ رْٙل ٌٗ ثؤٔٗ ٘ٛ ا١ٌَّؼ..٨ْ اٌَئاي اٌزٝ أٔب اػٍّٙب ثؤٍُ هللا

 اٌّٖوٚػ ػ١ٍٗ ٘ٛ اْ وٕذ أذ ا١ٌَّؼ ٚ٘نٖ وبٔذ اعبثخ ا١ٌَّؼ.

فمبي ٌُٙ ا١ٌَّؼ ٌٚىٕىُ ٌَزُ رئِْٕٛ ٤ٔىُ ٌَزُ ِٓ فوافٝ ٚفوافٗ رَّغ ٕٛرٗ ٠ٚؼوفٙب فززجؼٗ..ٚ٘ٛ  -ٖ

( ٠ٚمٛي  7ٔ:ٖب ف١ّب ثؼل و١ف ٠ؼطٝ ا١ٌَّؼ اٌؾ١بح ا٤ثل٠خ ٚهاعغ ٠ٛؽٕب ٠ؼط١ٙب ؽ١بح أثل٠خ ) ٍٕؼٍك ػ١ٍٙ

 ٌٓ رٍُٙه اٌٝ ا٤ثل أٜ اْ ٘نٖ اٌقواف ٌٓ رٍٙه ٨ٔٙب إِٓذ ثٗ ٍٚزوس اٌؾ١بح ا٤ثل٠خ ٚرؾ١ب ف١ٙب اٌٝ ا٤ثل.

أؽل ِٓ ٕ٘ب ا٤ُ٘ ٠مٛي ا١ٌَّؼ: ٨ ٠قطفٙب أؽل ِٓ ٠لٜ ٤ْ ا٢ة ٘ٛ اٌنٜ أػطبٖ أ٠ب٘ب..٨ٚ ٠قطفٙب  -ٗ

ْٓ ٠َِلٞ **** ٠لٜ ا٢ة..ً٘ ٨ؽظذ ّٝء ٠ب ٕل٠مٝ إٌٖوأٝ؟  ِِ ٨َ ٠َْقطَفَُٙب أََؽٌل  َٚ  ْْ ٨َ ٠َْمِلُه أََؽٌل أَ َٚ
ْٓ ٠َِل أَثِٟ ..... ِِ  امْ ٘ٛ ٚاؽل فٝ ػلَ فطف اٌقواف ١ٌٌ أوضو.٠َْقطََف 

ٌنٜ اػطٙبٌٗ ٨ٚ ٠مله اؽل اْ ا١ٌَّؼ ٠زىٍُ ػٓ اٌقواف ٠ٚمٛي ٨ ٠مله اؽل اْ ٠قطفٙب ِٕٗ ٨ْ ا٨ة ا

٠قطفٙب ِٓ ٠لٜ ا٤ة..صُ لبي أٔب ٚا٤ة ٚاؽل..أٜ ٚاؽل فٝ ػلَ فطف اٌقواف ُِٕٙ..ٚ٘نا ١ٌٌ ِغوك 

 رؤ٠ًٚ ٚأّب ثل١ًٌ ِٓ كافً اٌىزبة اٌّملً..ٌٕىًّ



 ٕٗ 

وك صُ ٕبه ا١ٌٙٛك ٚرٕبٌٚٛا ؽغبهح ١ٌوعّٖٛ.. ٠ب اٌٙٝ ٌّبما ؟ ٌّبما ٠وعّٖٛ ً٘ أفطؤ ا١ٌَّؼ؟ اَ ٘نا ِغ-٘

 اكػبء ؟

عبٚثُٙ ا١ٌَّؼ ٚلبي ٌُٙ ٌّبما روعّٛٔٝ ، فبٔٝ أهأ٠زىُ ِؼغياد وض١وح ِٓ ػٕل هللا .. ثَجت أٜ ػًّ  -ٙ

 ِٕٙب روعّٛٔٝ؟

صُ ارّٙٛا ا١ٌَّؼ ارٙبَ فظ١غ ٚثؤفزواء ٚاٙؼ علاً..ٚلبٌٛا ٌٗ أٔه أٔذ أَبْ رغؼً ٔفَه اٌٙبً..ً٘ لبي  -7

اٌفُٙ؟ ٘نا ٘ٛ ا٠ّبٔه ٠ب ٕل٠مٝ ٠ب ٖٔوأٝ اْ ا١ٌَّؼ ٘ٛ  ا١ٌَّؼ مٌه ؟ ً٘ لٖل ا١ٌَّؼ ثى٩ِٗ مٌه

أَبْ ٚاٌٗ ..فب٠ّبٔه ٘ٛ ػجبهح ػٓ ارٙبِبد ا١ٌٙٛك ١ٌٍَل ا١ٌَّؼ..ٌٕوٜ ً٘ ٚافمُٙ ا١ٌَّؼ ػٍٝ فُّٙٙ 

 ٚافزوائُٙ ؟ ٌٕوٜ
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 ٖٗ 

َُُٛع:  َ٠ ُْ : »أََعبثَُٙ ُْ ُى ٍِ ٛ ُِ ْىزُٛثًب فِٟ َٔب َِ  ٌَ ُْ آأ١ٌََْ ٍُْذ أَُِّى  ٌَِٙخٌ؟أََٔب لُ
ٖ٘ 

بَهْد  َٕ  َٓ ْْ لَبَي آٌَِٙخٌ ٤ٌُٚئَِه اٌَِّن٠ اِ

ْىزُُٛة.. َّ ٌْ َ٘ ا ْٕمَ ُ٠ ْْ ُٓ أَ ِى ّْ ُ٨َ ٠ َٚ خُ هللاِ،  َّ ُْ َوٍِ ِٙ هأ٠ذ ٕل٠مٝ هك ا١ٌَّؼ ػ١ٍُٙ؟ ٚلبي ٌُٙ أٔزُ ِىزٛة فٝ ا١ٌَِْ

ٓ ٕ٘بن ر٩ػت ٕل٠مٝ ٔبٍِٛىُ أٔىُ أ٠ٚبً آٌٙخ ٚلبي آٌٙخ ٌىً ا٨ٔج١بء اٌنٜ ٕبهد ا١ٌُٙ وٍّخ هللا..ٌٚى

 إٌٖوأٝ ٌٕٚىزْفٗ ٠ٍٛبً ٌٕوعغ اٌٝ ٘نا إٌٔ) أٔب لٍذ أىُ آٌٙٗ ( ٚٔوعغ ٌٍّيا١ِو:

[ Ps:82:6 ]-[ ُأب لٍذ أىُ آٌٙخ ٚثٕٛ اٌؼٍٟ وٍى. ] 

( أٔب لٌٛذ أىُ آٌٙخٌّبما ٌُ ٠ٚغ وبرت أغ١ً ٠ٛؽٕب ٘نا إٌٔ ثؤوٍّٗ؟ ٚأّب أوزفٝ ثنوو عيء ِٕٗ ٚ٘ٛ ) 

٘نا ر٩ػت ٚاٙؼ أٗ ٠مزطغ ٘نا إٌٔ ِٓ اٌّيا١ِو..ٍٚؤٚٙؼ ٌه ِب )ٚثٕٛ اٌؼٍٝ وٍىُ( عٍّخ  ٚؽنف ِٕٗ

( فىبرت ا٦ٔغ١ً أهاك اْ ٠ُٛ٘ اٌمبهٜء اْ ا١ٌَّؼ أثٓ هللاٍجت ٚ٘ٛ اْ ا١ٌَّؼ فٝ إٌٔ اٌمبكَ ١ٍمٛي أٔٗ )

ا١ٌَّؼ ٚا١ٌٙٛك..١ٍٚزٚؼ  ٌُ ٠ىٓ ٕ٘بن فوق ث١ٓ)ٚثٕٛ اٌؼٍٝ وٍىُ( ِزفوك ثبٌجٕٛح ٨ٔٗ اما وبْ ٚٙغ عٍّٗ 

 مٌه ِٓ ف٩ي إٌٔ اٌمبكَ.

9-
ٖٙ 

ُٗ ا٢ُة  ٍَ َْ ٌَُٗ: فَبٌَِّنٞ لَلَّ ، أَرَمٌُُٛٛ ُِ ٌَْؼبٌَ ٍَُٗ اٌَِٝ ا ٍَ أَْه ُٓ هللاِ؟َٚ ٍُْذ: أِِّٟ اْث ُف، ٤َِّٟٔ لُ ٕ٘ب ٠زجوٜء  ،، أََِّه رَُغلِّ

اٌؼبٌُ)أٜ أٗ هٍٛي( رزّٙٛٔٗ ثبٌزغل٠ف  ا١ٌَّؼ ِٓ فىوُ٘ ٠ٚمٛي ٌُٙ اٌنٜ للٍخ هللا)ا٢ة( ٚأهٍٍٗ اٌٝ

٨ٔٗ لبي أٗ اثٓ هللا ؟ هأ٠ذ ثّبما ٠فَو ا١ٌَّؼ لٛي أب ٚا٨ة ٚاؽل اٌنٜ ارّٖٙٛ ثبٌزغل٠ف ثؼلٖ؟ ٠فَوٖ ثؤٔٗ 

وٝ ٠ُٛ٘ اٌمبهٜء ) ٚثٕٛ اٌؼٍٝ وٍىُ(  ٠مٖل ثنٌه اٌمٛي ثبٔٗ أثٓ هللا..ٌنٌه ؽنف وبرت أغ١ً ٠ٛؽٕب عٍّٗ

ٖ اثٓ هللا..ٚاثٓ هللا ٨ رؼٕٝ هللا ٤ْ ا١ٌٙٛك وٍُٙ أثٕبء هللا ٍٕٚٛٙؼ مٌه ف١ّب ثؼل اْ ّبء ثؤْ ا١ٌَّؼ ٘ٛ ٚؽل

 هللا ثبٌزف١ًٖ ٚا٤رٝ ٍِقٔ ١ٌَبق إٌٖٛٓ:

 [ أب ٚا٢ة ٚاؽل ]-[ Jn:10:30 ] لبي ا١ٌَّؼ* 

عً اعبثٗ ا١ٌٙٛك لبئ١ٍٓ ٌَٕب ٔوعّه ٨عً ػًّ ؽَٓ ثً ٨ ]-[ Jn:10:33 ]أرّٖٙٛ ثبٌزغل٠ف **

 [ .فبٔه ٚأذ أَبْ رغؼً ٔفَه اٌٙبرغل٠ف.

أرمٌْٛٛ ٌٗ أه  فبٌنٞ للٍٗ ا٢ة ٚاهٍٍٗ اٌٝ اٌؼبٌُ ]-[ Jn:10:36 ] ا١ٌَّؼ ٠جوٜء ٔفَٗ ِٓ اٌزغل٠ف**

 [ .رغلف ٨ٟٔ لٍذ أٟ اثٓ هللا؟

٨رؼٕٝ أٗ  امْ ٠زٚؼ ِٓ ا١ٌَبق اْ ا١ٌَّؼ ٠مٖل ثغٍّخ ) أٔب ٚا٤ة ٚاؽل( ٠مٖل ثٙب ) أثٓ هللا ( ٚاٌجٕٛح

فًٙ اكَ ٘ٛ هللا ٨ْ اكَ  [ ثٓ آكَ اثٓ هللاثٓ أُٛ ثٓ ١ّذ  ][ Lk:3:38- ] ٘ٛ هللا ٚٔىزفٝ ثٕٔ ٚاؽل ٚ٘ٛ

 اثٓ هللا ؟

 

 ٔوك ثٕٖٛٓ أفوٜ ػٍٝ ٘نا إٌٔ: -ٖ

 ً٘ عبئذ ٖٔٛٓ أفوٜ رؾًّ ٔفٌ ِؼٕٝ ٔٔ أٔب ٚا٢ة ٚاؽل ؟ كػٕب ٔجؾش فٝ اٌىزبة اٌّملً:

[ Jn:17:11 ]-[ ٔب ثؼل فٟ اٌؼبٌُ ٚاِب ٘ئ٨ء فُٙ فٟ اٌؼبٌُ ٚأب آرٟ ا١ٌه.ا٠ٙب ا٢ة اٌملًٚ اؽفظُٙ ٌَٚذ ا

 ٚ٘نا إٌٔ ث١زىٍُ ػٓ اٌز١ِ٩ن . [ .اػط١زٕٟ ١ٌىٛٔٛا ٚاؽلا وّب ٔؾٓفٟ اٍّه اٌن٠ٓ 

**[ Jn:17:20 ]-[ ٌَُِٙٚذ اٍؤي ِٓ اعً ٘ئ٨ء فمٜ ثً ا٠ٚب ِٓ اعً اٌن٠ٓ ٠ئِْٕٛ ثٟ ثى٩. ] 



 ٕ٘ 

  [ Jn:17:21 ]-[  ٚأب ف١ه ١ٌىٛٔٛا ُ٘ ا٠ٚب ٚاؽلا ف١ٕب ّٟ ١ٌىْٛ اٌغ١ّغ ٚاؽلا وّب أه أذ ا٠ٙب ا٢ة ف

 [ .١ٌئِٓ اٌؼبٌُ أه اهٍٍزٕٟ

  [ Jn:17:22 ]-[ ٟٕ١ٌىٛٔٛا ٚاؽل وّب إٔب ٔؾٓ ٚاؽل ٚأب لل اػط١زُٙ اٌّغل اٌنٞ اػط١ز. ] 

  [ Jn:17:23 ]-[ ١ٌىٛٔٛا ِى١ٍّٓ اٌٝ ٚا ّٟ ١ٌٚؼٍُ اٌؼبٌُ أه اهٍٍزٕٟ ٚاؽججزُٙ وّب ؽل أب ف١ُٙ ٚأذ ف

 اؽججزٕٟ.

ً٘ ِٓ ِزفىو ٠ب أٌٚٝ ا٨ٌجبة ؟ ً٘ ِٓ لبهٜء ٠موأ وزبثٗ ؟ ٖٔٛٓ ٚاٙؾخ ٨ رمجً اٌزؤ٠ًٚ ٚا١ٌه ٕل٠مٝ 

 إٌٖوأٝ ثؼ٘ ا٩ٌّؽظبد ػٍٝ إٌٖٛٓ:

وً اٌّئ١ِٕٓ ثلافً  ا١ٌَّؼ ٠زىٍُ ػٓ اٌّئ١ِٕٓ ٠ٚمٛي: ١ٌىْٛ اٌغ١ّغ ٚاؽل ، فًٙ ٠مٖل ا١ٌَّؼ ١ٌىْٛ -ٔ

ثؼ٘ ٠ٚؼزجوٚا ألب١ُٔ ٨ٚ ٠ٕفٍٖٛا ٨ٚ ٠زغيئٛا ٌٚىٓ ُ٘ ٚاؽل فٝ اٌغٛ٘و ؟ أَ ٠مٖل ١ٌىٛٔٛا ٚاؽل فٝ 

 ا٠ّبُٔٙ، ٚاؽل فٝ ٘لفُٙ ، ِٚزّبٍى١ٓ ثجؼُٚٙ اٌجؼ٘ ؟

ٚػٍٝ ف١ٕب  وٍّٗ عّغ ٚرؼٛك ػٍٝ ا٨ة  -٠ٚمٛي ا١ٌَّؼ أٔذ فٝ ٚأٔب ف١ه ُٚ٘ ا٠ٚبً ٚاؽل ف١ٕباااااااااا  -ٕ

فًٙ اٌّئ١ِٕٓ اٌٙٗ ٨ُٔٙ فٝ ا٨ة ٚفٝ ا٨ثٓ ؟ أَ اْ رؼب١ٌُ هللا ٕٚٚب٠بٖ رضجذ ف١ُٙ ؟ وّب أٔه رمٛي  -ا١ٌَّؼ 

٨ؽل رؾجٗ أْ رؼ١ِ ثلافٍٝ فّبما رمٖل ثٙنا اٌمٛي؟؟؟ ثبٌطجغ رمٖل أٗ ٠َزؾٛى ػٍٝ عيء وج١و ِٓ 

 رفى١ون ٚأ٘زّبِه ٚو٩ِه ٚؽل٠ضه ػٕٗ ٚرظً كائّبً ِزنووح ،

٠مٛي ا١ٌَّؼ ل٨ًٛ ٚاٙؾبً ١ٌىٕٛا ِى١١١١١١١١١١١١١١ٍّٓ اٌٝ ٚاااااااؽل ، أٜ أُٔٙ ١ٌَٛا ٚاؽل ٌٚىُٕٙ ِى١ٍّٓ  -ٖ

اٌٝ ٚاؽل أٜ ٠ىًّ ثؼُٚٙ اٌجؼ٘ ٠ْٚلٚا ِٓ أىه ثؼُٚٙ اٌجؼ٘ ، فب٠ٚبً ا١ٌَّؼ ٚا٢ة ٚاؽل ٠ٚزُّ هللا 

١ٜ ث١ٕٗ ٚث١ٓ إٌبً ٌىٝ ٠ؼط١ُٙ ِْئ١زخ ٚأهكارخ ػٓ ٛو٠ك ا١ٌَّؼ أٜ اْ هللا أفن ا١ٌَّؼ ١ٍٍٚخ ٍٚٚ

ٕٚب٠ب ا٨ٌٗ ٚرؼب١ٌّخ ٚهٍبٌزٗ ، ٚا١ٌَّؼ ٨ ٠مله أْ ٠ؼًّ ِٓ ٔفَٗ ١ّئبً ا٨ ِب ٠ؼط١ٗ ا٢ة ١ٌؼًّ...ٌىٝ 

٠ؼٍُ اٌؼبٌُ أٔه أهٍٍزٕٝ ٌُٚ ٠مً ١ٌؼٍُ اٌؼبٌُ أٔٝ ا٤لَٕٛ اٌضبٔٝ أٚ هللا ا٤ثٓ.. ً٘ رؼ١جْٛ ػ١ٍٕب إٔٔب و١ٍَّّٓ 

 بي ػٓ ٔفَٗ؟إِٓب ثب١ٌَّؼ وّب ل

 

**[ Cor1:6:16 ]-[ ٨ٔٗ ٠مٛي ٠ىْٛ ا٨صٕبْ عَلا ثيا١ٔخ ٘ٛ عَل ٚاؽل  اَ ٌَزُ رؼٍّْٛ اْ ِٓ اٌزٖك

 [ .ٚاؽلا

  [ Cor1:6:17 ]-[ ِٓ اٌزٖك ثبٌوة فٙٛ هٚػ ٚاؽل ٚاِب. ] 

ُٙ ٚاؽل ٠مٛي إٌٔ اْ ِٓ أٌزَك ثيا١ٔخ ٠ٖجؾٛا عَل ٚاؽل ..ِبما ٠مٖل ؟ أٜ اْ اٌنٔت اٌنٜ أهرىجٖٛ ٠غؼٍ

 ٠ٚغّؼُٙ فٝ ِىبْ ٚاؽل.

٠ٚمٛي اِب ِٓ أٌزٖك ثبٌوة فٙٛ هٚػ ٚاؽل..ِبما ٠مٖل؟ ٌّٚبما لبي هٚػ؟ ٠مٖل اْ وً ِٓ وبْ لٍجٗ ِؼٍك 

ثبهلل ٠ٚؾفع لٌٛٗ ٕٚٚب٠بٖ ٠ٚفؼً ِب ٠و١ٙٗ ٠ٖجؼ ٘ٛ ِٓ هٚػ هللا ٨ْ إٌٔ ٠زىٍُ ػٓ اٌوة ٚإٌبً 

ؤٜ هٚػ ٘نٖ ؟ ً٘ هٚػ اٌجْو اٌزٝ رؾً ػٍٝ ا٨ٌٗ؟ اَ ٠ٚمٛي اْ ِٓ ٠ٍزٖك ثبٌوة ٠ٖجؾٛا هٚػ ٚاؽل..ف

هٚػ هللا اٌزٝ رؾً ػٍٝ اٌجْو ؟ ٚثبٌزؤو١ل ِٓ ؽٍذ ػ١ٍٗ هٚػ هللا ٨ثل اْ هللا ٠ؼّٖٗ ٠ٚؾفظٗ ِٓ اٌقطب٠ب 

ِٚٓ ٌُ ٠فؼً اٌقطب٠ب ف١ّٖوٖ اْ ٠غٌٍ ثبٌّىبْ اٌنٜ ٠غٌٍ ف١ٗ ا٨ٌٗ ٚ٘ٛ اٌٍّىٛد ٚرىٛٔٛا وغَل ٔٛهأٝ 

 ٚ٘نا ٘ٛ اٌٍّىٛد ٛجمبً ٌىزبثىُ.ٚرٕظوٚا ٩ٌٌٗ 



 ٕٙ 

 ثٕٛح اٌّـ١خ هلل :-ٕ
 ٠ضػٟ إٌظبعٜ اْ اٌّـ١خ ٘ٛ " إثٓ هللا اٌٛد١ض " إؿزٕبصاً ػٍٝ ػضح ٔظٛص ِٕٙب:

Joh 3:16   ٌٝىٟ ال ٠ٍٙه وً ِٓ ٠ؤِٓ ثٗ ثً رىْٛ ٌٗ  ثظي اثٕٗ اٌٛد١ض٤ٔٗ ٘ىظا أدت هللا اٌؼبٌُ دز

 اٌذ١بح ا٤ثض٠خ.

 ٛؽ١ل" ِؼٕب٘ب ٠ؾًّ ٕفبرٗ َِٚبٚ هلل !ف١مٌْٛٛ " اثٓ هللا اٌ

 رىْٛ ثٕٛح ثبٌزجٕٟ، ٠ٚوفْٚٛ اْ  رىْٛ ِغبى٠خ، ٠ٚوفْٚٛ اْ  رىْٛ اٌجٕٛح ؽم١م١خفُٙ ٠وفْٚٛ اْ 

 

 فيحاولون تفسيرها ويضربون أمثله خاطئة كالعادة تعالوا نحللها :
 ٍٕٛاد . ِٓٔؾّٛك اثٓ  المثال األول:

 ٍٕٛاد" ثبٌّؼٕٝ اٌؾم١مٟ .. ٌٚىٕٗ َِبٚ ٌٍؼْو ٍٕٛادف١مٌْٛٛ اْ"ِؾّٛك" ١ٌٌ اثٓ " ٌٍؼْو 

 الرد:
إٌٖبهٜ ٠ئِْٕٛ اْ ا٨ة ِٓ ٔفٌ ٛج١ؼخ ا٦ثٓ..ٌىٓ ً٘ ٛج١ؼخ ِؾّٛك اٌجْو٠خ ٟ٘ ٔفٌ ٛج١ؼخ -ٔ

 ا١ٌَٕٓ؟ ثبٌطجغ ٨ .. فّؾّٛك ثْو ٚا١ٌَٕٓ ػلك ..امْ اٌّضبي ٨ ٠ٕطجك ػٍٝ ا٠٨ّبْ

٨ة..فًٙ ِؾّٛك ٠ؾًّ ٕفبد اٌؼْو ٍٕٛاد؟ ثبٌطجغ إٌٖبهٜ ٠ئِْٕٛ اْ ا١ٌَّؼ ٠ؾًّ ٕفبد ا-ٕ

 ٨..امْ اٌّضبي فبٛئ .

 ٘نا إٌٛع ِٓ اٌجٕٛح "ِغبى٠خ" ُٚ٘ ٠وفْٚٛ اٌجٕٛح اٌّغبى٠خ رّبِبً .-ٖ

 

 ِؾّٛك هعً اثٓ هعًالمثال الثاني:

 ف١مٌْٛٛ هعً اثٓ هعً ..٠ؼٕٟ هعً َِبٚ ٌٛاٌلٖ ..ٚونٌه ا٨ة َِبٚ ٧ٌثٓ .

 الرد:
ٕٖبهٜ ٠وفْٚٛ اٌجٕٛح اٌؾم١م١خ اٌزٟ ٟ٘ "رياٚط ث١ٓ هعً ٚأضٝ" فّؾّٛك ارٝ ِٓ وّب لٍٕب اْ اٌ -ٔ

 هعً ِٚٓ أضٝ فّٓ ؽمه اْ رمٛي هعً اثٓ هعً.

 " هع١ٍٓ ِٕف١ٍٖٓ فًٙ ٠مجً إٌٖبهٜ اْ ا٨ة ٚا٨ثٓ اص١ٕٓ ِٕف١ٍٖٓ ؟ ٕهعً اثٓ هعً ٠ؼٕٟ "  -ٕ

 

 ِؾّٛك اثٓ ا١ًٌٕ المثال الثالث:

 ثٓ ٚثٕٛرٗ ٩ٌة وّب ٔمٛي اْ ف٩ْ اثٓ ا١ًٌٕ فٟٙ ٨ رؼٕٟ اٌزياٚط.ف١مٌْٛٛ ٘ىنا ٔمٛي ػٍٝ ا٨

 الرد:
إٌٖبهٜ ٠ئِْٕٛ اْ ا٨ة ٚا٨ثٓ ِٓ ٔفٌ اٌطج١ؼخ اٞ ِٓ ٔفَٟ إٌٛع ا٨ٌٟٙ..ٌٚىٓ ِؾّٛك ٘نا ثْو .. -ٔ

٠ٕطجك اِب ا١ًٌٕ " ِبء " فًٙ ِؾّٛك اٌجْو ِٓ ٔفٌ ٛج١ؼخ ا١ًٌٕ اٌنٞ ٘ٛ ِبء ؟ ثبٌطجغ ٨..امْ اٌّضبي ٨ 

 ػٍٝ ا٠٨ّبْ

إٌٖبهٜ ٠ئِْٕٛ اْ ا٨ثٓ ٠ؾًّ ٕفبد ا٨ة..فًٙ ِؾّٛك ٠ؾًّ ٕفبد ا١ًٌٕ ؟ ثبٌطجغ ٨..امْ اٌّضبي -ٕ

 ٨ ٠ٕطجك ػٍٝ ا٠٨ّبْ .

 

 اثٓ اٌطبئو ٛبئوالمثال الرابع: 
 ف١مٌْٛٛ اْ اثٓ اٌطبئو ٛبئو.. ٚاثٓ ا٦ٌٗ ٠ؼزجو اٌٗ 

 الرد:
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 ٌُ رؼزجوٚا ٚاٌلح ا٦ٌٗ أ٠ٚبً اٌٗ؟ اما وبْ اثٓ ا٦ٌٗ ٠ؼزجو اٌٗ..فٍّبم -ٔ

اثٓ اٌطبئو ٛبئو فٙنٖ ثٕٛح " ؽم١م١خ" ٔبرغخ ِٓ اٌزياٚط ث١ٓ موو ٚأضٝ..فًٙ ا٨ثٓ ارٝ ِٓ اٌزياٚعت  -ٕ

 ٠ٓ موو ٚأضٝ؟ ثبٌطجغ ٨..امْ اٌّضبٌش ٨ ٠ٕطجك ػٍٝ ا٠٨ّبْ .

 

 اٚ أَبْ ٠ىزت افىبهٖ فٟ ٚهلٗ: -ثٕبد ا٨فىبه المثال الخامس:

 اْ ا٨َٔبْ ػٕلِب ٠ىزت افىبهٖ فٟ ٚهلٗ..فجنٌه افىبهٖ" رغَلد" فٟ ٚهلٗ .ف١ٛلْٛ 

 الرد:
٠ئِٓ إٌٖبهٜ اْ ا٨ثٓ ٠ؾًّ ِٓ ٕفبد ا٨ة.. ٌٚىٓ اما وزت ّقٔ افىبهٖ فٟ ٚهلٗ..فبٌٛهلخ ٨  -ٔ

 رؾًّ ِٓ ٔفٌ ٕفبرٗ ػٍٝ ا٩ٛ٨ق

ٌٟٙ..فًٙ اٌٛهلخ ٚا٨َٔبْ ٠ئِٓ إٌٖبهٜ اْ ا٨ة ٚا٨ثٓ ِٓ ٔفٌ اٌطج١ؼخ اٞ اٌغٛ٘و اٞ إٌٛع ا٨ -ٕ

 ِٓ ٔفٌ اٌطج١ؼخ ٚاٌغٛ٘و ا٦ٌٟٙ؟ ثبٌطجغ ٨.امْ اٌّضبي ٨ ٠ٕطجك ػٍٝ ا٠٨ّبْ

 

 اثٓ هللا رؼٕٟ اٌنٞ ِٓ هللا: المثال السادس

[ Jn1:5:19 ]-[ ٔؼٍُ إٔب ٔؾٓ ِٓ هللا ٚاٌؼبٌُ وٍٗ لل ٚٙغ فٟ اٌْو٠و. ] 

[ Jn:8:47 ]-[ أزُ ٌَزُ رَّؼْٛ ٨ٔىُ ٌَزُ ِٓ هللا اٌنٞ ِٓ هللا ٠َّغ و٩َ هللا ٌنٌه ] 

1Jn 5:1  .وً ِٓ ٠ئِٓ أْ ٠َٛع ٘ٛ ا١ٌَّؼ فمل ٌٚل ِٓ هللا. ٚوً ِٓ ٠ؾت اٌٛاٌل ٠ؾت اٌٌّٛٛك ِٕٗ أ٠ٚب 

 اطْ ِٓ فّه اص٠ٕه فبٌج١ّغ اثٕبء هللا..

 

 " ؟البنوة هلل  ما معنى "  ** 
[ Mk:15:39 ]-[ ر ٘ىظا ٚاؿٍُ اٌغٚح لبي دمب وبْ ٘ظا ٌّٚب عأٜ لبئض اٌّئخ اٌٛالف ِمبثٍٗ أٗ طغ

 [ .االٔـبْ اثٓ هللا

[ Lk:23:47 ]-[  االٔـبْ ثبعافٍّب عأٜ لبئض اٌّئخ ِب وبْ ِّجض هللا لبئال ثبٌذم١مخ وبْ ٘ظا. ] 

 ٘ظٖ اٌمظخ جبءد فٟ أج١ٍٟ "ِغلؾ ٚ ٌٛلب" ٚٔفؾ اٌـ١بق ٚارضخ ِٕٗ اْ اثٓ هللا = أـبْ ثبع

 

 " ؟الوحيد  ما معنى "  ** 
٠ٚـزضٌٓ ثىٍّخ"اٌٛد١ض" فٕجض فٟ ؿ١بق اٌىزبة  ٠ضػٟ إٌظبعٜ اْ ثٕٛح اٌّـ١خ هلل رشزٍف ػٓ اٌج١ّغ

 اٌّمضؽ اْ وٍّخ اٌٛد١ض ال رؼٕٟ" ا٤ٚدض" ثً ٠ّىٓ اْ ٠ىْٛ ٕ٘بن اسغ٠ٓ .

 ػبِب ٗٔفّضالً : إثغا١ُ٘ إٌجٟ أٔجت " إؿّبػ١ً" صُ أٔجت" إؿذك .ٚاٌفغق ث١ّٕٙب 

َْ أَ  ٙٔ: ٙٔرى٠ٛٓ  َٓ )َوب َُ اْث َٓ َؿَٕخً  ْثَغا ب١ِٔ َّ صَ َٚ َ٘بَجُغ ِؿذٍّ  ٌََضْد  َٚ ب  َّّ ٌَ ًَ بِػ١ َّ .( إِْؿ ََ  ٤َْثَغا

َٓ ٕٔ:٘رى٠ٛٓ    ُُ اْث ١ِ٘ َْ إِْثَغا َوب َٚ ئَِخ َؿٍَٕخ . ) ٌَِض ٌَُٗ ِِ ُٚ  َٓ  اْثُُٕٗ.( إِْؿَذبُق  ِد١

ثٓ اٌٛد١ض؟ فى١ف ؿٕخ ..ِٚغ طٌه اٌىزبة ٠مٛي ػٍٝ اؿذك اإل ٗٔفٕجض اٌفغق ث١ٓ اؿّبػ١ً ٚ اؿذك 

 ؿٕخ ؟ ٠ٔٗمٛي ػٍٝ اؿذك االثٓ اٌٛد١ض فٟ د١ٓ اْ اؿّبػ١ً اوجغ ِٕٗ ثـ 

][Gn.22.2][ ٚام٘ت اٌٝ اهٗ اٌّو٠ّب ٚإؼلٖ ٕ٘بن ِؾولخ ػٍٝ فن اثٕه ٚؽ١لن اٌنٞ رؾجٗ اٍؾك فمبي

 )اؽل اٌغجبي اٌنٞ الٛي ٌه

Gen 22:12   :ا٨ْ ػٍّذ أه فبئف هللا فٍُ رَّه اثٕه ٨ رّل ٠لن اٌٝ اٌغ٩َ ٨ٚ رفؼً ثٗ ١ّئب ٨ٔ»فمبي ٟ

 «.ٚؽ١لن ػٕٟ

Gen 22:16   :ٚؽ١لن ثنارٟ الَّذ ٠مٛي اٌوة أٟ ِٓ اعً أه فؼٍذ ٘نا ا٨ِو ٌُٚ رَّه اثٕه»ٚلبي 
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فؼٕضِب ٔـأي إٌظبعٜ: ٌّبطا ٠مٛي ػٍٝ اؿذك ثٓ إثغا١ُ٘"اٌٛد١ض" فٟ د١ٓ اْ"إؿّبػ١ً" أ٠ضبً إثٓ 

ج١جْٛ: اْ إؿذك ٘ٛ إثٓ"اٌذغح" ٚإؿّبػ١ً إثٓ" اٌجبع٠خ" ٌظٌه ر١ّؼ إثغا١ُ٘ ٚإثٕٗ االوجغ! ف١

 "إؿذك" ثىٛٔٗ إثٓ اٌذغح..ٌظٌه ل١ً ػٕٗ " اٌٛد١ض " .

ثٕفؾ ٘ظا إٌّطك: اٌّـ١خ ر١ّؼ ثىٛٔٗ ٌٚض ِٓ " أَ صْٚ اة" فٍظٌه ل١ً اٌٛد١ض..ٚ٘ظا ال ٠ّٕغ ٚجٛص 

 اثٕبء هلل غ١غ اٌّـ١خ.

 

 ؟  ح** هل هناك ابناء هلل غير المسي
 ا١ٌٙٛص ٠ؼزغفْٛ أُٙ اثٕبء هللا:

[ Jn:8:41 ]-[ أزُ رؼٍّْٛ اػّبي اث١ىُ.فمبٌٛا ٌٗ إٔب ٌُ ٌٔٛل ِٓ ىٔب.ٌٕب اة ٚاؽل ٚ٘ٛ هللا. ] 

[ Hos:1:10 ]-[  ٌىٓ ٠ىْٛ ػلك ثٕٟ اٍوائ١ً ووًِ اٌجؾو اٌنٞ ٨ ٠ىبي ٨ٚ ٠ؼّل ٠ٚىْٛ ػٛٙب ػٓ اْ ٠مبي

 [ .اٌؾٟ ٌُٙ ٌَزُ ّؼجٟ ٠مبي ٌُٙ اثٕبء هللا

[ Ps:82:6 ]-[ ُأب لٍذ أىُ آٌٙخ ٚثٕٛ اٌؼٍٟ وٍى. ] 

 

ّقٔ ٠ٙٛكٞ ٠َٛع لبي ١ٌَٛع:أٔذ اثٓ هللا ..ٚأرٚؼ ِٓ إٌٖٛٓ اٌَبثمخ اْ ٌنٌه ػٕلِب هأٜ 

 ا١ٌٙٛك"اثٕبء هللا" فُٙ ٨ ٠ؼزملْٚ اْ اثٓ هللا رؼٕٟ هللا..

Joh 1:47   :ٕٗاٍوائ١ٍٟ ؽمب ٨ غِ ف١ٗ٘ٛما »ٚهأٜ ٠َٛع ٔضٕبئ١ً ِمج٩ ا١ٌٗ فمبي ػ.» 

Joh 1:48   :ًلجً أْ كػبن ف١ٍجٌ ٚأٔذ رؾذ اٌز١ٕخ »أعبة ٠َٛع: « ِٓ أ٠ٓ رؼوفٕٟ؟»لبي ٌٗ ٔضٕبئ١

 «.هأ٠زه

Joh 1:49   :ًأٔذ ٍِه اٍوائ١ً! أٔذ اثٓ هللا!٠ب ِؼٍُ »فمبي ٔضٕبئ١» 

 

 ٔظٛص اسغٜ:

[ Jn:1:12 ]-[ ٚا ا٨ٚك هللا اٞ اٌّئِْٕٛ ثبٍّٗٚاِب وً اٌن٠ٓ لجٍٖٛ فبػطبُ٘ ٍٍطبٔب اْ ١ٖ٠و. ] 

[ Mt:5:9 ]-[ ْٛٛٛثٝ ٌٖبٔؼٟ ا٩ٌََ.٨ُٔٙ اثٕبء هللا ٠لػ. ] 

[ Rom:8:14 ]-[ ٨ْ وً اٌن٠ٓ ٠ٕمبكْٚ ثوٚػ هللا فبٌٚئه ُ٘ اثٕبء هللا. ] 

أب اوْٛ ٌٗ اثب ٚ٘ٛ ٠ىْٛ ٌٟ اثٕب.اْ رؼٛط أإكثٗ ثم١ٚت إٌبً ٚثٚوثبد ثٕٟ  ]-[ Sm2:7:14 :١ٍٍّبْ

 [ .َآك

[ Jn:11:52 ]-[ ١ٌٌٚ ػٓ ا٨ِخ فمٜ ثً ١ٌغّغ اثٕبء هللا اٌّزفول١ٓ اٌٝ ٚاؽل ] 

(Lk-3-38) ثٓ أُٛ ثٓ ١ّذ ثٓ آكَ اثٓ هللا) 

 

 :ث١ٓ ٠ـٛع ٚغ١غٖ ال ٠ٛجض فغق فٝ اٌجٕٛح

Joh 20:17   َُُٛع َؼْل ثَْؼُل اٌَِٝ أَثِٟ» :لَبَي ٌََٙب ٠َ ْٕ ُْ أَ ٌَ َِّٟٔ١ِٕٟ ٤ َِ ِّ ٍْ ٌَ  .٨َ رَ َٚ ُْ لٌُِٟٛ ٌَُٙ َٚ رِٟ  َٛ ِٓ اْمَ٘جِٟ اٌَِٝ اِْف  :ِى

 ُْ ُى ِٙ اٌَِ َٚ  ِٟٙ اٌَِ َٚ  ُْ أَث١ُِى َٚ َؼُل اٌَِٝ أَثِٟ  ْٕ  أِِّٟ أَ

 

 رض١ٌؾ ا١ٌٙٛص:

٠زّْٙٛ ٠َٛع ثؤٔٗ وفو ٨ٔٗ اكػٝ اٌجٕٛح..ف١مٛي إٌٖبهٜ: ارّٙٛد ثبٌىفو ٨ٔٗ اكػٝ أٗ هللا ثمٌٛٗ"أب اثٓ 

 ٔفَُٙ اثٕبء هللا ٚاػزوفٛا ثنٌه وّب لوأٔب ٍبثمبً !هللا"..فٙنا رل١ٌٌ ٨ْ ا١ٌٙٛك ا

]-[ Jn:19:7 ]-[ اعبثٗ ا١ٌٙٛك ٌٕب ٔبًِٛ ٚؽَت ٔبٍِٕٛب ٠غت اْ ٠ّٛد ٨ٔٗ عؼً ٔفَٗ اثٓ هللا. ] 
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أٌـذ رؤِٓ أٟٔ أٔب فٟ ا٢ة ٚا٢ة فٟ؟ اٌىالَ اٌظٞ أوٍّىُ ثٗ ٌـذ أرىٍُ  ٗٔ:٠ٔٓٛدٕب  -ٖ

 ٘ٛ ٠ؼًّ ا٤ػّبي ثٗ ِٓ ٔفـٟ، ٌىٓ ا٢ة اٌذبي فٟ
٠ٚؼل ٘نا ِٓ اوضو إٌٖٛٓ اٌزٟ ٠َزْٙل ثٙب إٌٖبهٜ ػٍٝ ا١ٌ٘ٛخ ا١ٌَّؼ ف١مٌْٛٛ اْ ا١ٌَّؼ ٠مٛي" أب 

 فٟ ا٨ة ٚا٨ة فٟ" امْ ا١ٌَّؼ ٘ٛ هللا.

 :على انا في االب واالب في  الرد
 ١ِٕٓٔغل اْ ا١ٌَّؼ فٟ ٔفٌ ا٨ٕؾبػ ٚثؼل إٌٔ اٌّنوٛه أػ٩ٖ ثٕٖٛٓ ل١ٍٍخ ٠مٛي ٌٍّئ-ٔ

Joh 14:20  .ُفٟ مٌه ا١ٌَٛ رؼٍّْٛ أٟٔ أٔب فٟ أثٟ ٚأٔزُ فٟ ٚأٔب ف١ى 

فبما وبْ ِؼٕٝ لٛي ا١ٌَّؼ" أب فٟ ا٨ة ٚا٨ة فٟ" اْ ا١ٌَّؼ ٘ٛ هللا.. فجنٌه ٠ٖجؼ اٌّئ١ِٕٓ اٌٙخ ا٠ٚب ً 

 ٌّبما ؟ ٨ْ ا١ٌَّؼ لبي ٌُٙ " أب فٟ اثٟ ٚأزُ فٟ ٚأب ف١ىُ " !

 

 أب ف١ُٙ ٚأذ فٟ:-ٕ

Joh 17:21   ِٓ١ٌىْٛ اٌغ١ّغ ٚاؽلا وّب أٔه أٔذ أ٠ٙب ا٢ة فٟ ٚأٔب ف١ه ١ٌىٛٔٛا ُ٘ أ٠ٚب ٚاؽلا ف١ٕب ١ٌئ

 اٌؼبٌُ أٔه أهٍٍزٕٟ.

Joh 17:22  .ٚأٔب لل أػط١زُٙ اٌّغل اٌنٞ أػط١زٕٟ ١ٌىٛٔٛا ٚاؽلا وّب إٔٔب ٔؾٓ ٚاؽل 

Joh 17:23  ٌؼبٌُ أٔه أهٍٍزٕٟ ٚأؽججزُٙ وّب أؽججزٕٟ.أٔب ف١ُٙ ٚأٔذ فٟ ١ٌىٛٔٛا ِى١ٍّٓ اٌٝ ٚاؽل ١ٌٚؼٍُ ا 

 

 ٖ-اٌوٍبٌٗ اٌٝ افٌَٗ:ٙ اٌٗ ٚآة ٚاؽل ٌٍىً، اٌنٞ ػٍٝ اٌىً ٚثبٌىً ٚفٟ وٍىُ

 إٌٔ ٠مٛي: اٌٗ ٚاة ٚاؽل فٟ وٍىُ ! فًٙ ٨ْ ا٨ٌٗ ف١ُٙ ٠ؼزجوْٚ اٌٙخ ؟

 

 ِٓ ٠ضجذ فٟ اٌّؾجخ هللا ف١ٗ ! -ٗ

1Jn 4:15 ا َٛ ََُٛع ُ٘ َ٠ َّْ ِٓ اْػزََوَف أَ ُٓ هللاِ، فَبهللُ ٠َْضجُُذ َِ َٛ فِٟ هللاِ ْث ُ٘ َٚ  ِٗ  ف١ِ

1Jn 4:16  َؾجَِّخ َّ ٌْ ْٓ ٠َْضجُْذ فِٟ ا َِ َٚ َؾجَّخٌ،  َِ ِ ف١َِٕب. هللاُ  َؾجَّخَ اٌَّزِٟ هلِلَّ َّ ٌْ ْلَٕب ا لَّ َٕ َٚ ُٓ لَْل َػَوْفَٕب  َْٔؾ هللاُ َٚ َٚ ٠َْضجُْذ فِٟ هللاِ 

 ِٗ  .ف١ِ

 

 فٍىُ !ا٨ٌٗ ٠مٛي ٌٍجْو: اعؼً هٚؽٟ فٟ كا -٘

Eze 36:27   ُْ أَْعَؼٍُُى َٚ  ، ُْ ًُ ُهِٚؽٟ فِٟ َكاِفٍُِى أَْعَؼ َْ ثَِٙب َٚ ٍُٛ َّ رَْؼ َٚ  ٟ ِِ َْ أَْؽَىب رَْؾفَظُٛ َٚ  ٟ ِٚ َْ فِٟ فََوائِ ٍُُىٛ َْ   .رَ

 

 هللا ثبٌؾم١مخ ف١ىُ !-ٙ

 [ Cor1:14:25 ]-[  اْ هللاٚ٘ىنا ر١ٖو ففب٠ب لٍجٗ ظب٘وح ٚ٘ىنا ٠قّو ػٍٝ ٚعٙٗ ٠َٚغل هلّل ِٕبك٠ب 

  [ثبٌؾم١مخ ف١ىُ

 

 :على االب الحال في  الرد
٠َزلي إٌٖبهٜ ثٙنا إٌٔ ػٍٝ رغَل هللا فٟ ا١ٌَّؼ ٠مٌْٛٛ " ا٨ة اٌؾبي فٟ"..ٚ٘نٖ ٘وٛمخ ِٓ 

١١ٔئٛرئً " ٚ ٘وٛمخ ٍبث١ًٍٛ  –اٌٙوٛمبد ٨ْ " ا٨ة ٌُ ٠زغَل" ٚرَّٝ ٘نٖ اٌطولخ "ِئٌّٟ ا٨ة 

 اٌنٞ ٠ؼزمل اْ ا٨ة رغَل .

 

 :ٔ٘ٔٛكح فٟ وزبة ثلع ؽل٠ضخ ٕفؾخ ا٨ٔجب ّٕ-ٔ



 ٖٓ 

 هللا ٠ؾً ثٍّئ ٨٘ٛرٗ فٟ اٌَّبء ٚا٨هٗ .. أزٙٝ

فًٙ ثى٩َ ا٨ٔجب ّٕٛكح ٔئٌٗ وً ِٓ وبْ فٟ اٌَّبء اٚ ا٨هٗ ٨ْ هللا ٠ؾً ثٍّئ ٨٘ٛرٗ فٟ اٌَّبء 

 ٚا٨هٗ؟

 ٖٔٛٓ افوٜ : -ٕ

Jdg 6:34 َوَة ثِب َٚ َْ فَ ةِّ )٠ٖٙٛ( ِعْلُػٛ ٌَ ُهُٚػ اٌوَّ ٌَجِ َهاَءُٖ َٚ َٚ َغ أَث١َِؼَيُه  َّ  .ٌْجُِٛق، فَبْعزَ

 2Ch 24:20  ُ : ]ََ٘ىَنا ٠َمُُٛي هللاَّ ُْ لَبَي ٌَُٙ َٚ َّْْؼِت  َق اٌ ْٛ لََف فَ َٛ َٓ فَ ِ٘ ٌَْىب َٓ ٠َُٛٙ٠َبَكاَع ا ِ َىَوِو٠َّب ْث ٌَ ُهُٚػ هللاَّ ٌَجِ َٚ :

 ُْ ؟ ٤ََُّٔى َْ ةِّ ف٩ََ رُْفٍُِؾٛ ب٠َب اٌوَّ َٕ َٚ  َْ ْٚ بَما رَزََؼلَّ َّ ٌِ  ُْ ةَّ لَْل رََوَوُى ُُ اٌوَّ  .[رََوْوزُ

1Jn 4:15  ِفِٟ هللا َٛ ُ٘ َٚ  ِٗ ُٓ هللاِ، فَبهللُ ٠َْضجُُذ ف١ِ َٛ اْث ََُٛع ُ٘ َ٠ َّْ ِٓ اْػزََوَف أَ َِ.  

]-[ Cor1:6:19 ]  ُاَ ٌَزُ رؼٍّْٛ اْ عَلوُ ٘ٛ ١٘ىً ٌٍوٚػ اٌملً اٌنٞ ف١ىُ اٌنٞ ٌىُ ِٓ هللا ٚأى

 [ .ٌَزُ ٨ٔفَىُ

 اْ ػ١ورُ ثبٍُ ا١ٌَّؼ فطٛثٝ ٌىُ، ٤ْ هٚػ اٌّغل ٚهللا ٠ؾً ػ١ٍىُ. أِب ِٓ عٙزُٙ ف١غلف  ٗ:ًٗٔ ا٨ٌٚٝ هٍبٌٗ ثطو

ػ١ٍٗ، ٚأِب ِٓ عٙزىُ ف١ّغل(..ٔغل ٕ٘ب ؽٍٛي هٚػ هللا ٚهللا ٔفَٗ ٠ؾً ػ١ٍُٙ..ٚ٘نا إٌٔ ِٓ افطو إٌٖٛٓ ٨ْ هللا 

 ٔفَٗ ؽً ػ١ٍُٙ

 

ة ا٩ٌّن ٚلبي ٌٙب.اٌوٚػ اٌملً ٠ؾً ػ١ٍه ٚلٛح اٌؼٍٟ رظٍٍه فبعب ]-[ Lk:1:35 ]-[ اٌفــــبٔـــلا٠ه ]

 [ .فٍنٌه ا٠ٚب اٌملًٚ اٌٌّٛٛك ِٕه ٠لػٝ اثٓ هللا

 

2Co 6:16  :ُب لَبَي هللا َّ ، َو ِّٟ ٌَْؾ ًُ هللاِ ا ُْ ١ََْ٘ى ْٔزُ ُْ أَ ؟ فَبَُِّٔى ِْ صَب ْٚ َغ ا٤َ َِ ًِ هللاِ  افَمٍَخ ١ٌََِْٙى َٛ ُِ أ٠ََّخُ  ُٓ فِ »َٚ ُى ٍْ ؤَ ٍَ ُْ أِِّٟ  ِٙ ١

ْؼجبً  َّ  ٌِٟ َْ ُْ ٠َُىُٛٔٛ ُ٘ َٚ ُْ اٌَِٙبً  ٌَُٙ ُْ أَُوٛ َٚ  ، ُْ ١ُو ث١ََُْٕٙ ٍِ أَ َٚ. 

 

ٚ٘ىنا ر١ٖو ففب٠ب لٍجٗ ظب٘وح ٚ٘ىنا ٠قّو ػٍٝ ٚعٙٗ ٠َٚغل هلّل ِٕبك٠ب اْ هللا ][Cor1.14.25][اٌفبٔلا٠ه] 

 ثبٌؾم١مخ [ف١ىُ

 

Eze 36:27   ٍُأَْعَؼ َٚ  ، ُْ ًُ ُهِٚؽٟ فِٟ َكاِفٍُِى أَْعَؼ َْ ثَِٙبَٚ ٍُٛ َّ رَْؼ َٚ  ٟ ِِ َْ أَْؽَىب رَْؾفَظُٛ َٚ  ٟ ِٚ َْ فِٟ فََوائِ ٍُُىٛ َْ ُْ رَ   .ُى

 

 (.أِب رؼٍّْٛ أىُ ١٘ىً هللا ٚهٚػ هللا ٠َىٓ ف١ىُ)(Cor1-3-16)(اٌوٍبٌخ ا٤ٌٚٝ اٌٝ وٛهٚٔضًٛ

 

 (هللاٚهفغ ثٍؼبَ ػ١ٕ١ٗ ٚهأٜ اٍوائ١ً ؽب٨ ؽَت اٍجبٛٗ.فىبْ ػ١ٍٗ هٚػ )(Nm-24-2)(اٌفبٔل٠ه()اٌؼلك)

 

ٚؽً ػٍٟ هٚػ اٌوة ٚلبي ٌٟ: لً ٘ىنا لبي اٌوة: ٘ىنا لٍزُ ٠ب ث١ذ اٍوائ١ً، ِٚب ٠قطو   ٔٔ:٘ؽيل١بي 

 ثجبٌىُ لل ػٍّزٗ...

 

 أَ رظْٕٛ أْ اٌىزبة ٠مٛي ثب٩ٛ: اٌوٚػ اٌنٞ ؽً ف١ٕب ٠ْزبق اٌٝ اٌؾَل؟  ٗ:٘هٍبٌٗ ٠ؼمٛة 



 ٖٔ 

 السجود للمسيح    -3
 َغٛك امْ ٘ٛ هللا !٠مٛي إٌٖبهٜ اْ ا١ٌَّؼ وبْ ٠مجً اٌ

 الرد
ثضا٠خ ٠جت اْ ٔؼغف اْ ٠ـٛع وّب ٠ؤِٓ إٌظبعٜ ٘ٛ " ٍِه اؿغائ١ً" ٚاٌـجٛص ٌٍٍّٛن أِغ ِجبح جضاً 

 وّب ؿٕمغأ:

1Ch 29:20   :بَػِخ َّ ٌَْغ ًِّ ا ُك ٌُِى ُٚ َُّ لَبَي َكا ُْ »صُ ةَّ اٌََُِٙى ةَّ اٌََِٗ «. ثَبِهُوٛا اٌوَّ بَػِخ اٌوَّ َّ ٌَْغ ًُّ ا ، فَجَبَهَن ُو ُْ ِٙ آثَبئِ

ٍِِه. َّ ٍْ ٌِ َٚ ةِّ  َغُلٚا ٌٍِوَّ ٍَ َٚ ٚا  َفوُّ َٚ 

 

[ Kgs1:1:23 ]-[  ٗٙفبفجوٚا اٌٍّه لبئ١ٍٓ ٘ٛما ٔبصبْ إٌجٟ.فلفً اٌٝ اِبَ اٌٍّه ٍٚغل ٌٍٍّه ػٍٝ ٚع

 [ .اٌٝ ا٨هٗ

 

 [ Kgs1:1:16 ]-[ فقّود ثضْجغ ٍٚغلد ٌٍٍّه.فمبي اٌٍّه ِب ٌه. ] 

 

 ٕ٘بن ؿجٛص ٌغ١غ اٌٍّٛن ا٠ضبً:

Exo 18:7   ٌََكَف٩ ا َُّ ِٗ. صُ زِ َِ ٩ ٍَ  ْٓ بِؽجَُٗ َػ َٕ اِؽٍل  َٚ  ًُّ بَي ُو ٍَ َٚ  .َُٗ لَجٍَّ َٚ َغَل  ٍَ َٚ  ِٗ ١ ِّ زِْمجَبِي َؽ ٍْ ٨ ٍَٝ ٛ ُِ ٝ فََقَوَط 

ِخ. َّ ٌَْق١ْ  ا

 ٘نا وً هللا أػطبٖ أْ ثؼل ٌؾ١ّٗ ٠َغل أٔٗ فٟ ٍِٛٝ ارٚبع ػظُ ٔوٜإٌٔ: رف١َو أط١ًٕٛ فىوٞ ٌٙنا

  اٌّغل

 

1Ki 2:19   ٌََٙ َغَل ٍَ َٚ ٍُِه ٌٍِِمَبئَِٙب  َّ ٌْ ََ ا ْٓ أَُك١َِّٔٚب. فَمَب ُٗ َػ َّ َْ ٌِزَُىٍِّ ب َّ ١ٍَْ ٍُ ٍِِه  َّ ٌْ جَُغ اٌَِٝ ا َْ ٌَ َػٍَٝ فََلَفٍَْذ ثَْض َعٍَ َٚ ب 

.ِٗ ِٕ١ ِّ َ٠ ْٓ ْذ َػ ََ ٍِِه فََغٍَ َّ ٌْ َِّ ا
١ّبً ٤ُِ ٍِ َغ ُوْو َٙ َٚ َٚ  ،ِٗ ِّ١ ٍِ   ُوْو

 

[ Gn:43:26 ]-[ . ٍٛف اٌٝ اٌج١ذ اؽٚوٚا ا١ٌٗ اٌٙل٠خ اٌزٟ فٟ ا٠بك٠ُٙ اٌٝ اٌج١ذ ٍٚغلٚا ٌٗ فٍّب عبء ٠

 [ .اٌٝ ا٨هٗ

 

[ Gn:23:7 ]-[  ّفمبَ اثوا١ُ٘ ٍٚغل ٌْؼت ا٨هٗ ٌجٕٟ ؽش. ] 

 

ُِغجبْ: أعصٛطوـ١َّزٟ رُغاس ٚػم١ضح ٚد١بح ُّّض ِزَّٝ   اٌمُ

 .1ٕ، 1ٔطـ -اٌجؼء ا٤ٚي، ِىزجخ و١ٕـخ اٌـ١ضح اٌؼظعاء ثّغبغخ 
[ َُّ ٌٗ اٌٝ عَل ا١ٌَّؼ  -ٔغٛك ٔٛػبْ: اٌ ُّٛ ملًَّ ثؼل رؾ ُّ ٍغٛك اٌؼجبكح: ٚ٘ٛ ٨ ٠ُملََّ ا٨ هلل ٚؽلٖ، ٌٍٚمُوثبْ اٌ

 [.ٚكِٗ



 ٖٕ 

 معنى الرب ؟-4
لل ٠ؾزظ إٌٖوأٝ ٠ٚمٛي اْ ٠َٛع ل١ً فٝ ؽمخ وٍّخ اٌوة اٌّؼوفخ ثب٤ٌف ٚا٩ٌَ ٚ٘نٖ ل١ٍذ فٝ اٌؼٙل 

 ٍّٗ ٨ٚ ٠ؼظ١خ ٨فو ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي:اٌمل٠ُ فٝ ؽك هللا أٗ ٘ٛ اٌوة ٚ٘نا ا

][Jn2.1.3][ رىْٛ ِؼىُ ٔؼّخ ٚهؽّخ ٩ٍَٚ ِٓ هللا ا٢ة ِٚٓ اٌوة ٠َٛع ا١ٌَّؼ اثٓ ا٢ة ثبٌؾك

 [ٚاٌّؾجخ

 [ٔؼّخ ٌىُ ٩ٍَٚ ِٓ هللا ا٢ة ِٚٓ هثٕب ٠َٛع ا١ٌَّؼ][Gal.1.3][اٌفبٔلا٠ه] 

 الرد عليه:
 :طجمبً ٌىالَ ٠ٛدٕب أْ وٍّٗ عة رؼٕٝ ِؼٍُ -ٔ

]-[ Jn:1:38 ]-[  ٓفبٌزفذ ٠َٛع ٚٔظوّ٘ب ٠زجؼبْ فمبي ٌّٙب ِبما رطٍجبْ.فمب٨ هثٟ اٌنٞ رف١َوٖ ٠ب ِؼٍُّ ا٠

 [ .رّىش

 طجمبً ٌىالَ ثٌٛؾ ٠مٛي: -ٕ

وٟ ٠ؼط١ىُ اٌٗ هثٕب ٠َٛع ا١ٌَّؼ اثٛ اٌّغل هٚػ اٌؾىّخ ٚا٨ػ٩ْ  ]-[ Eph:1:17 ]-[ اٌفــــبٔـــلا٠ه ]

 [ فٟ ِؼوفزٗ

ٌٌ اٌٗ هثٕبااااا.. فًٙ اٌوة ٌٗ اٌٗ؟ فًٙ ٠ّىٓ أْ ٔمٛي اٌٗ هللا؟ ٟ٘ ٠ّىٓ أْ ٔمٛي هللا هللا؟ ٌىُ ٕ٘ب ٠مٛي ثٛ

 اٌؾىُ ٠ب ٖٔبهٜ

 ٠مٛي ثٌٛؾ أ٠ضبً ٚٔض سط١غ جضاً: -ٖ

 [ .ٚهللا لل البَ اٌوة ١ٍٚم١ّٕب ٔؾٓ ا٠ٚب ثمٛرٗ ]-[ Cor1:6:14 ]-[ اٌفــــبٔـــلا٠ه ] 

٩ٔٚؽع اْ ٕ٘ب عبئذ ِؼوفٗ ثب٨ٌف ٚا٩ٌَ. فبما وبٔذ اٌوة رؼٕٝ هللا فًٙ هللا ٕ٘ب ٠مٛي هللا لل ألبَ اٌوة ، 

 ٠ّٛد؟ ً٘ هللا ٠ؾزبط ِٓ ٠م١ّخ؟ ً٘ ٠َزم١ُ اٌّؼٕٝ ػٕلِب ٔمٛي هللا لل ألبَ هللا

 ً٘ هللا ٠جٍؾ ػٓ ١ّ٠ٓ هللا: -ٗ

 [.صُ اْ اٌوة ثؼلِب وٍُّٙ اهرفغ اٌٝ اٌَّبء ٚعٌٍ ػٓ ١ّ٠ٓ هللا][Mk.16.19][اٌفبٔلا٠ه]

 ٠مٛي إٌٔ اْ اٌوة ٕؼل اٌٝ ١ّ٠ٓ هللا ، فًٙ ٠َزم١ُ إٌٔ اما لوأٔبٖ عٌٍ هللا ػٓ ١ّ٠ٓ هللا؟ أ٠ٓ اٌؼمٛي؟

 ً٘ هللا ٠ذزبط ٌذّبععععع ؟ -٘

لبئ٩ ٌّٙب.ام٘جب اٌٝ اٌمو٠خ اٌزٟ اِبِىّب فٍٍٛلذ رغلاْ اربٔب ِوثٛٛخ  ]-[ Mt:21:2 ]-[ اٌفــــبٔـــلا٠ه ] 

 [ .ٚأر١بٟٔ ثّٙب ٚعؾْب ِؼٙب فؾ٩ّ٘ب

 [ .ٚاْ لبي ٌىّب اؽل ١ّئب فم٨ٛ اٌوة ِؾزبط ا١ٌّٙب.فٍٍٛلذ ٠وٍٍّٙب ]-[ Mt:21:3 ]-[ اٌفــــبٔـــلا٠ه ]

 

 



 ٖٖ 

 أنا قد جئت نورا للعالم-5

 
[ Jn:12:46 ]-[  دزٝ وً ِٓ ٠ؤِٓ ثٟ ال ٠ّىش فٟ  لض جئذ ٔٛعا اٌٝ اٌؼبٌُأب

 [ .اٌظٍّخ

[ -[ Jn:9:5 ]ٟفبٔب ٔٛع اٌؼبٌُ اٌؼبٌُ ِب صِذ ف]  

ا٤ٕللبء إٌٖبهٜ ٠َزلٌْٛ ثٙنا إٌٔ ػٍٝ أْ ا١ٌَّؼ ٘ٛ هللا .. و١ف ؟ ِزٝ ؟ ٌّبما ؟ هللا اػٍُ ٌٚىٓ 

 كػٛٔب ٔؼوف أ٨ًٚ ِب ِؼٕٝ وٍّخ ) ٔٛه (:

 إٌٛه رؼٕٝ اٌْو٠ؼخ:

[ Prv:6:23 ]-[  ٚرٛث١قبد ا٨كة ٛو٠ك اٌؾ١بح ٚاٌْو٠ؼخ ٔٛه٨ْ ا١ٌٕٛخ ِٖجبػ. ] 

ٌّملً ٠مٛي اْ إٌٛه ٘ٛ اٌْو٠ؼخ .. ٚاٌنٜ ٠زَّه ثبٌْو٠ؼخ ٠ٚؾفظب ٠ٚؼًّ ثٙب ٨ ٠ّىش فٝ اٌىزبة ا

 اٌظٍّخ ٨ٔٗ ٠فؼً ِب ٠وٙٝ هللا ٠ٚطجك ّوػخ. ٌنٌه لبي اٌٗ اٌؼٙل اٌمل٠ُ:

[ Is:49:6 ]-[ ًفمل عؼٍزه ٔٛها فمبي ل١ًٍ اْ رىْٛ ٌٟ ػجلا ٨لبِخ اٍجبٛ ٠ؼمٛة ٚهك ِؾفٛظٟ اٍوائ١.

 [ .ف٩ٕٟ اٌٝ الٖٝ ا٨هٗ ٌزى٩ٌُِْٛ 

امْ ٘ىنا ٠زٚؼ اٌّؼٕٝ ػٕلِب ٠مٛي ٌٗ ا٨ٌٗ عؼٍزه ٔٛه ٩ٌُِ أٜ ّو٠ؼخ ٥ٌُِ .. فؼٕلِب ٠مٛي ا١ٌَّؼ أٔب لل 

عئذ ٔٛه ٌٍؼبٌُ فّؼٕب٘ب ٛجمبً ٌٍىزبة اٌّملً أٔب عئذ ّو٠ؼخ ٌٍؼبٌُ.. ٚكػٕٝ اٍؤٌه ٍئاي..ِٓ ُ٘ اٌن٠ٓ 

ُِؼ١ٍّٓ ِٓ ث ؼ١ٍّٓ رٍمٛا إٌٛب٠ب ٚإٔجؾٛا  ُِ ؼل ٠َٛع ؟ ا٤عبثٗ ٍزىْٛ اٌز١ِ٩ن..امْ اٌز١ِ٩ن إٔجؾٛا 

 ٌٍْو٠ؼخ..امْ اٌز١ِ٩ن إٔجؾٛا ٔٛه ٌٍؼبٌُ فمبي ٌُٙ ٠َٛع فٝ ِٛػظخ اٌغجً:

 اٌز١ِ٩ن ٔٛه اٌؼبٌُ:

[ Mt:5:14 ]-[ ٌُ٨ ٠ّىٓ اْ رقفٝ ِل٠ٕخ ِٛٙٛػخ ػٍٝ عجًأزُ ٔٛه اٌؼب.. ] 

 ٚبً ٔٛه اٌؼبٌُ..فًٙ ُ٘ أٌٙٗ ؟٘ىنا رَزم١ُ إٌٖٛٓ ..فبٌز١ِ٩ن أ٠

 

 ٚل١ً ػٓ ٠ٛؽٕب ػٍٝ ٌَبْ ٠َٛع:

[ Jn:5:35 ]-[  ٛ٘ ْٚأزُ اهكرُ اْ رجزٙغٛا ثٕٛهٖ ٍبػخ اٌَواط اٌّٛلل ا١ٌّٕووب. ] 

١ٕو ٨ٔٗ ٌُ رُنوو ٌٗ أٜ فط١خ ِٚٓ ثطٓ أِخ أِزٍٝء ِٓ اٌوٚػ اٌملً ..فؤٕجؼ  ُّ ف١ٛؽٕب ٘ٛ اٌَواط اٌّٛلل اٌ

 ًٙ ٠ٛؽٕب ٘ٛ هللا ؟ٍواط ِٛلل ١ِٕٚو..ف



 ٖٗ 

 لسُت من العالم-6

 
[ Jn:8:23 ]-[  أب  .أزُ ِٓ ٘نا اٌؼبٌُ.اِباِب أب فّٓ فٛق.ٌُٙ أزُ ِٓ اٍفًفمبي

 [ .فٍَذ ِٓ ٘نا اٌؼبٌُ
٠َزلٌْٛ إٔللبئٕب إٌٖبهٜ ثٙنا إٌٔ ٠ٚمٌْٛٛ ٠َٛع ٠مٛي ١ٌٌ ِٓ ٘نا اٌؼبٌُ امْ ٘ٛ هللا.. ٨أهٜ أوضو 

ٕب إٌٖبهٜ ٠ؼزملْٚ اْ ا١ٌْطبْ هئ١ٌ ٘نا اٌؼبٌُ..ٚاٌّمٖٛك ثبٌؼبٌُ ٘ٛ ِٓ مٌه ػغجبً..فؤٕللبئ

ا٤هٗ..٠ٚمٛي ا١ٌَّؼ أب ِٓ فٛق ٚأٔب ٌَُذ ِٓ ٘نا اٌؼبٌُ .. أٜ ٌَُذ ِٓ ا٤هٗ ٚلبي ثّٕزٙٝ اٌٛٙٛػ 

نا أٔب ِٓ فٛق.. فٛق أٜ ِٓ اٌَّبء..أٜ ِٓ ػٕل هللا..فىً اٌوًٍ ُ٘ ِٓ ػٕل هللا اٌنٜ ٠َىٓ فٝ اٌَّبء..٘ى

 ٠زٚؼ ا٤ِو ..ٚكػٛٔب ٔضجذ ثؾٛي هللا ٚلٛرخ:

فبٌز١ِ٩ن اٌنٜ أفزبهُ٘ هللا ١ٌٍَّؼ ٌَّبػلرخ فٝ ْٔو هٍبٌزخ..ٚوبٔٛا هلل ٚعؼٍُٙ ١ٌٍَّؼ ٌَّبػلرخ ُ٘ أ٠ٚبً 

١ٌَٛا ِٓ ٘نا اٌؼبٌُ ٨ْ هٍبٌزُٙ ٔفٌ هٍبٌخ ا١ٌَّؼ..ٚثّب أْ ا١ٌَّؼ هٍبٌزخ ١ٌَذ ِٓ ٘نا اٌؼبٌُ ) 

 ١ِن ١ٌَٛا ِٓ ٘نا اٌؼبٌُ )ا٤هٗ( ٚا١ٌه ا٤صجبد:ا٤هٗ( امْ اٌز٩

 اٌز١ِ٩ن ١ٌَٛا ِٓ اٌؼبٌُ:
[ Jn:17:14 ]-[ ُٙٔ١ٌَٛا ِٓ اٌؼبٌُ وّب أٟ أب ٌَذ ِٓ اٌؼبٌُ أب لل اػط١زُٙ و٩ِه ٚاٌؼبٌُ اثغُٚٙ ٨. ] 

[ Jn:17:15 ]-[ ْرؾفظُٙ ِٓ اٌْو٠و ٌَذ اٍؤي اْ رؤفنُ٘ ِٓ اٌؼبٌُ ثً ا. ] 

[ Jn:17:16 ]-[ ٌُ١ٌَٛا ِٓ اٌؼبٌُ وّب أٟ أب ٌَذ ِٓ اٌؼب. ] 

 

٨ أظٓ اْ ٕ٘بن ٚٙٛػ أوضو ِٓ مٌه..فٙنٖ إٌٖٛٓ ػٍٝ ٌَبْ ا١ٌَّؼ ٚ٘ٛ ٠ٍٖٝ ٣ٌة ٠ْٚىوح ػٍٝ 

أٔٗ أػطبح اٌز١ِ٩ن ٚلبي ػُٕٙ ١ٌَٛا ِٓ اٌؼبٌُ )وّب( اْ ا١ٌَّؼ ١ٌٌ ِٓ اٌؼبٌُ..امْ ِضٍُٙ ِضً 

ٓ اٌْو٠و ) ا١ٌْطبْ ( ٨ْ ا٤هٗ ٍِّىخ ا١ٌْطبْ..٠ٚٛٙؼ أُٔٙ ١ٌَٛا ا١ٌَّؼ..٠َٚؤي هللا أْ ٠ؾفظُٙ ِ

 ِٓ اٌؼبٌُ وّب ٘ٛ ١ٌٌ ِٓ اٌؼبٌُ..فًٙ وً ر١ٍّن ُِٕٙ ٘ٛ هللا؟ ػغجبً 

 

 ٚا١ٌىُ ٔٔ آفو ػٓ اٌز١ِ٩ن

[ Jn:15:19 ]-[  ٌُثً أب افزورىُ ِٓ ٌٛ وٕزُ ِٓ اٌؼبٌُ ٌىبْ اٌؼبٌُ ٠ؾت فبٕزٗ.ٌٚىٓ ٨ٔىُ ٌَزُ ِٓ اٌؼب

 [ .ؼبٌُ ٌنٌه ٠جغٚىُ اٌؼبٌُاٌ

 ٚثٙنا ٠زٚؼ أْ ٘نا إٌٔ ٨ ٠ؼطٝ ١ٌٍَّؼ ا١ٌ٘ٛ٤ٗ ٨ٚ ٌٍز١ِ٩ن..فىٍُٙ هًٍ هللا ٚػجبكح..٘لأب هللا ٚا٠بوُ.

 



 ٖ٘ 

 توما ربي والهي : -7
 أعبة رِٛب ٚلبي ٌُٙ : هثٟ ٚاٌٙٝ  ٕٓ:٠ٕ8ٛؽٕب 

" ٚ رِٛب" ٌُ ٠ىٓ ِٓ ر١ِ٩نٖ  ر١ٍّن ٔٔرلٚه أؽلاس ٘نٖ اٌمٖخ اْ ٠َٛع لبَ ِٓ اٌّٛد صُ ظٙو ٌـ 

ِؼُٙ..فؼٕلِب هعغ رِٛب لٖٛا ٌٗ ِب ؽلس فٍُ ٠ٖللُٙ ٚلبي ٌُٙ اْ ٌُ أهٜ ٠َٛع ثٕفَٟ ٚأٙغ ٠لٞ ػٍٝ 

 عَلٖ ٨ اإِٓ ثى٩ِىُ .. ٚثبٌفؼً ظٙو ٌٗ ٠َٛع فؼٕلِب هأٜ مٌه رِٛب رؼغت ٚلبي " هثٟ ٚاٌٟٙ .

 

Joh 20:24  ٌٗ اٌزٛأَ فٍُ ٠ىٓ ِؼُٙ ؽ١ٓ عبء ٠َٛع. أِب رِٛب أؽل ا٨صٕٟ ػْو اٌنٞ ٠مبي 

Joh 20:25   :ْٚاْ ٌُ أثٖو فٟ ٠ل٠ٗ أصو اٌَّب١ِو »فمبي ٌُٙ: «. لل هأ٠ٕب اٌوة»فمبي ٌٗ اٌز١ِ٩ن ا٢فو

 «.ٚأٙغ إجؼٟ فٟ أصو اٌَّب١ِو ٚأٙغ ٠لٞ فٟ عٕجٗ ٨ أِٚٓ

Joh 20:26  َٛع ٚا٤ثٛاة ِغٍمخ ٚٚلف فٟ ٚثؼل صّب١ٔخ أ٠بَ وبْ ر١ِ٩نٖ أ٠ٚب كاف٩ ٚرِٛب ِؼُٙ. فغبء ٠

 «.٩ٍَ ٌىُ»اٌٍٜٛ ٚلبي: 

Joh 20:27   :٘بد إجؼه اٌٝ ٕ٘ب ٚأثٖو ٠لٞ ٚ٘بد ٠لن ٚٙؼٙب فٟ عٕجٟ ٨ٚ رىٓ غ١و »صُ لبي ٌزِٛب

 «.ِئِٓ ثً ِئِٕب

Joh 20:28   :هثٟ ٚاٌٟٙ»أعبة رِٛب.» 

Joh 20:29   :ا ٌُٚ ٠وٚا٤ٔه هأ٠زٕٟ ٠ب رِٛب إِٓذ! ٛٛثٝ ٌٍن٠ٓ إِٓٛ»لبي ٌٗ ٠َٛع.» 

 

 اوالً: السياق يفيد التعجب
ا١ٌَبق ٠ف١ل اٌزؼغت ٨ْ رِٛب ٌُ ٠ىٓ ِؼُٙ..ٚػٕلِب ظٙو ٌٗ ٠َٛع رفبعئ ٚلبي " هثٟ ٚاٌٟٙ " وّب ٠ؾلس 

 فٟ اٞ ِٛلف رؼغت..ٚٔٚوة ِضب٨: اما وبْ ٕ٘بن ص٩صخ اّقبٓ " اؽّل ٚ ِؾّل ٚ ِٖطفٝ "

 عٙب ِٓ إٌبؽ١خ ا٨فوٜ.أؽّل: فؼً فؼً ِؼغي ٚ ٚٙغ ٠ل٠ٗ فٟ ػ١ٕ١ٗ ٚافو

 ِٖطفٝ:ػٕلِب هأٜ ٘نا اٌفؼً فمبي " ٍجؾبْ هللا ! اٚ لبي " ٠ب هللا ! اٚ لبي: ٠ب اٌٟٙ !

ِؾّل: ٠َّه ٚهلخ ٚلٍُ ١ٌىزت ٘نا اٌّٛلف فّبما ١ٍىزت؟ ١ٍىزت اْ ِٖطفٝ ٔظو اٌٝ اؽّل ٚلبي ٌٗ" ٠ب 

 ي ٌٗ ٠ب هللا ! ثبٌطجغ ٨ .هللا ! اٚ ٠ب اٌٟٙ ! .. فًٙ ثنٌه ِٖطفٝ وبْ ٠ؼجل ِؾّل ٨ٔٗ لب

 

 ثانياً: معنى كلمه إله !
 اٌمضبح اٌٙٗ : 

[ Ex:22:8 ]-[ ٗٚاْ ٌُ ٠ٛعل اٌَبهق ٠ملَ ٕبؽت اٌج١ذ اٌٝ هللا ١ٌؾىُ ً٘ ٌُ ٠ّّل ٠لٖ اٌٝ ٍِه ٕبؽج. ] 

 إٌٔ ٕ٘ب ٠مٛي هللا ػٍٝ اٌمٚبٖ

[ Ps:82:1 ]-[  ٠مِٟٚيِٛه ٢ٍبف.هللا لبئُ فٟ ِغّغ هللا.فٟ ٍٜٚ ا٢ٌٙخ. ] 

[ Ps:138:1 ]-[ ٌلاٚك.اؽّلن ِٓ وً لٍجٟ.للاَ ا٢ٌٙخ اهُٔ ٌه. ] 

 ِٛؿٝ إٌٗ:

٩ٔؽع ٕ٘ب  .فمبي اٌوة ٌٍّٛٝ: أظو! أٔب عؼٍزه اٌٙب ٌفوػْٛ. ٚ٘بهْٚ أفٛن ٠ىْٛ ٔج١ه.    1:ٔاٌشغٚط 

 اْ وٍّٗ اٌٗ اٍزؾلِذ فٝ ؽك ٍِٛٝ

٩ٔؽع ٕ٘ب اْ وٍّٗ اٌٗ  .  ذ رىْٛ ٌٗ اٌٙبٚ٘ٛ ٠ىٍُ اٌْؼت ػٕه. ٚ٘ٛ ٠ىْٛ ٌه فّب ٚأٔ  ٗ:ٙٔاٌشغٚط 

 اٍزقلِذ فٝ ؽك ٍِٛٝ

 اٌش١طبْ إٌٗ:



 ٖٙ 

اٌن٠ٓ ف١ُٙ اٌٗ ٘نا اٌل٘و لل أػّٝ أم٘بْ غ١و اٌّئ١ِٕٓ، ٌئ٩ رٟٚء ٌُٙ أبهح  ٗ:ٗوٛعٚٔضٛؽ اٌضب١ٔٗ 

 ا١ٌْطب٩ْٔؽع ٕ٘ب اْ وٍّٗ اٌٗ اٍزقلِذ فٝ ؽك  ..أغ١ً ِغل ا١ٌَّؼ، اٌنٞ ٘ٛ ٕٛهح هللا.

 

 ٌٙخ:اٌجٓ ا

[]-[ Sm1:28:13 ]-[  ِٓ ْٚفمبي ٌٙب اٌٍّه ٨ رقبفٟ.فّبما هأ٠ذ.فمبٌذ اٌّوأح ٌْبٚي هأ٠ذ آٌٙخ ٠ٖؼل

 .. ٩ٔؽظٜ أٙب اٍزقلِذ فٟ ؽك اٌغٓ ا٠ٚب ً[ .ا٨هٗ

 

 اٌٙخ اسغٜ:

وٛعٚٔضٛؽ االٚي 5:٘ ٤ٔٗ ٚاْ ٚعل ِب ٠َّٝ آٌٙخ ٍٛاء وبْ فٟ اٌَّبء أٚ ػٍٝ ا٤هٗ وّب ٠ٛعل آٌٙخ 

 وض١وْٚ ٚأهثبة وض١وْٚ..   ٔغل ٕ٘ب ِٓ و٩َ ثٌٌٛ اْ ٕ٘بن اهثبة وض١وْٚ

 

 ! معنى كلمه ربي :ثالثاً 
 " رىٍّٕب ف١ٙب ػٓ ِؼٕٝ وٍّخ هة . ٘هاعغ إٌمطخ هلُ " 

 

 ف١زٚؼ ِٓ ٘نٖ اٌمخ أٙب ل١ٍذ فٟ ١ٍبق رؼغت 

 ٚاْ وٍّخ اٌٗ اٚ هة . ٨ رلي ػٍٝ ا٨ٌٗ اٌّؼجٛك ثؾك 
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 إله واحد ورب واحد !  -8
 ٠َزْٙل إٌٖبهٜ ثٙنا إٌٔ ف١مٌْٛٛ أٗ ٠ٛعل اٌٗ ٚاؽل ٘ٛ ا٨ة..ٚهة ٚاؽل ٘ٛ ا١ٌَّؼ

 

1Co 8:4  .فّٓ عٙخ أوً ِب مثؼ ٥ٌٚصبْ ٔؼٍُ أْ ١ٌٌ ٚصٓ فٟ اٌؼبٌُ ٚأْ ١ٌٌ اٌٗ آفو ا٨ ٚاؽلا 

1Co 8:5  ْٚ٤ٔٗ ٚاْ ٚعل ِب ٠َّٝ آٌٙخ ٍٛاء وبْ فٟ اٌَّبء أٚ ػٍٝ ا٤هٗ وّب ٠ٛعل آٌٙخ وض١و 

 ٚأهثبة وض١وْٚ.

1Co 8:6   ٌٗىٓ ٌٕب اٌٗ ٚاؽل: ا٢ة اٌنٞ ِٕٗ ع١ّغ ا١ّ٤بء ٚٔؾٓ ٌٗ. ٚهة ٚاؽل: ٠َٛع ا١ٌَّؼ اٌنٞ ث

 ع١ّغ ا١ّ٤بء ٚٔؾٓ ثٗ.

 

 الرد:
 فٟ ثبلٟ اٌزواعُ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ: ٗٔغل اْ إٌٔ هلُ 

(JAB) ٚأْ ٨ اٌٗ ا٨ هللا ا٤ؽل.ٚأِب ا٤وً ِٓ ٌؾُ ِب مثؼ ٥ٌٚصبْ فٕؾٓ ٔؼٍُ أْ ٨ ٚصٓ فٟ اٌؼب ،ٌُ 

 

 " ٘ٛ ا٨ة.ف١مٛي إٌٔ:ٙفّٓ ٘ٛ ا٦ٌٗ اٌٛاؽل ؟ ٔغل اْ ٘نا ا٨ٌٗ اٌٛاؽل اٚ هللا ا٨ؽل فٟ إٌٔ هلُ "

1Co 8:6   ٌٗىٓ ٌٕب اٌٗ ٚاؽل: ا٢ة اٌنٞ ِٕٗ ع١ّغ ا١ّ٤بء ٚٔؾٓ ٌٗ. ٚهة ٚاؽل: ٠َٛع ا١ٌَّؼ اٌنٞ ث

 ع١ّغ ا١ّ٤بء ٚٔؾٓ ثٗ.

 

 ة ٚاؽل" فَٕغؼً ثٌٌٛ ا٠ٚب ٘ٛ ِٓ ٠فَو٘ب.ف١مٛي ثٌٌٛ فٟ هٍبٌخ ر١ّضبًٚ:اِب ِؼٕٝ " ه

1Ti 2:5  ،٤ٔٗ ٠ٛعل اٌٗ ٚاؽل ١ٍٜٚٚ ٚاؽل ث١ٓ هللا ٚإٌبً: ا٦َٔبْ ٠َٛع ا١ٌَّؼ 

 

 فٟ هٍبٌخ ر١ّضبًٚ ٠مٛي: اٌٗ ٚاؽل ... ١ٍٜٚ ٚاؽل

 فٟ هٍبٌخ وٛهٔضًٛ ٠مٛي: اٌٗ ٚاؽل ا٨ة .. ٚ هة ٚاؽل

 

 اؽل ٘ٛ ا٨ة.. ٚ هة ٚاؽل رؼٕٟ ١ٍٜٚ ٚاؽل .امْ: ا٦ٌٗ اٌٛ

 

 " ِ٘ٚؼٕٝ وٍّخ " هة " اٚٙؾٕب٘ب ٍبثمبً فٟ إٌمطخ هلُ " 
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 كل ما هو لى فهو لك )األب( 01
 

[ Jn:17:10 ]-[  ًِٚب ٘ٛ ٌه فٙٛ ٌٟ ٚأب ِّجض ف١ُِٙب ٘ٛ ٌٟ فٙٛ ٌهٚو.. ] 

[ Jn:16:15 ]-[ شجغوُ٘ٛ ٌٟ.ٌٙظا لٍذ أٗ ٠أسظ ِّب ٌٟ ٠ٚ وً ِب ٣ٌة. ] 

 وبٌؼبصح رُ ألزطبع إٌظٛص ِٓ اٌـ١بق ..ٌٕأسظ وً ٔض ِٓ ؿ١بلخ ٌٚه اٌذىُ ٠ب طض٠مٝ إٌظغأٝ:

 إٌض ا٤ٚي: -ٔ

[ Jn:17:6 ]-[ .ٌُٚلض دفظٛا والِه وبٔٛا ٌه ٚاػط١زُٙ ٌٟأب اظٙغد اؿّه ٌٍٕبؽ اٌظ٠ٓ اػط١زٕٟ ِٓ اٌؼب. ] 

[ Jn:17:7 ]-[ ًػٕضنِب اػط١زٕٟ ٘ٛ  ٚا٢ْ ػٍّٛا اْ و ِٓ. ] 

[ Jn:17:8 ]-[ ُٙ٠م١ٕب أٟ سغجذ ِٓ ػٕضن ٚإِٓٛا أه ُٚ٘ لجٍٛا ٚػٍّٛا  الْ اٌىالَ اٌظٞ اػط١زٕٟ لض اػط١ز

 [ .أذ اعؿٍزٕٟ

[ Jn:17:9 ]-[ ًاٌظ٠ٓ اػط١زٕٟ الُٔٙ ٌه ِٓ اجٍُٙ أب اؿأي.ٌـذ اؿأي ِٓ اجً اٌؼبٌُ ثً ِٓ اج. ] 

[ Jn:17:10 ]-[  ٌه فٙٛ ٌٟ ٚأب ِّجض ف١ُٙٚوً ِب ٘ٛ ٌٟ فٙٛ ٌه.ِٚب ٛ٘. ] 

 

ثطغ٠غو١ٗ االلجبط االعصٛطوؾ اؿمف١خ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌّؼب٘ض اٌض١ٕ٠خ..ال٘ٛد ػمبئضٞ ِٚمبعْ ٚدٛاعاد ِـى١ٔٛٗ 

 :1ٙاٌطجؼخ اٌذبص٠خ ٚاٌؼشغْٚ..رضع٠ؾ االٔجب ث١شٜٛ..طفذخ  -ٚالٛي اثبء

 اٚالً ٍِى١ٗ االة ٚاالثٓ:

اٌـ١ض اٌّـ١خ ٌالة اٌـّبٜٚ))ِب ٘ٛ ٌه فٙٛ ٌٝ(( ٠ٚمٌْٛٛ إطا ثّب أْ اٌىبص١ٌٛه ٠ذبٌْٚٛ اْ ٠ـزٕضٚا اٌٝ لٛي 

 االة ٘ٛ ثبصك اٌغٚح اٌمضؽ ٚوً ِب ٘ٛ ٌالة فٙٛ ٌالثٓ ف١ٕجغٝ اْ ٠ىْٛ االثٓ ا٠ضبً ثبصمبً ٌٍغٚح اٌمضؽ.

ٚٔذٓ ٔغص ػٍٝ طٌه ٚٔمٛي اْ اٌـ١ض اٌّـ١خ لض طوغ ٘ظا اٌمٛي فٝ طالرٗ ٌالة د١ّٕب وبْ ٠زىٍُ ػٓ أفؾ 

 ٌزال١ِظ ٚلبي))وبٔٛا ٌه ٚاػط١زُٙ ٌٝ(( ٚوً ِب ٘ٛ ٌٝ فٙٛ ٌه ِٚب ٘ٛ ٌه فٙٛ ٌٝ.ا

 

فٝ ٘ظٖ إٌظٛص ٠ظٍٝ اٌّـ١خ ٣ٌة ٠ٚشىغح ػٍٝ اٌزال١ِظ ٠ٚمٛي ٌٗ: اظٙغد اؿّه ٌٍٕبؽ اٌظ٠ٓ أػط١زٕٝ ِٓ 

طبُ٘ هللا ٌٍّـ١خ " ػٓ ِٓ ٠زىٍُ اٌّـ١خ؟ ػٓ اٌزال١ِظ..فُٙ وبٔٛا هلل ٚأػوبٔٛا ٌه ٚأػط١زُٙ ٌٝ ٘ظا اٌؼبٌُ" 

ٌىٝ ٠ـبػضٖٚ فٝ عؿبٌزخ..ٚاثزضٜ ٠زذضس ػٓ إ٠ّبْ ٘ؤالء اٌزال١ِظ ٠ٚمٛي ػُٕٙ أُٔٙ لجٍٛا ٚػٍّٛا ٠م١ٕب اْ 

( ٠ٚمٛي إ٠ّبْ اٌّـ١ٍّٓ وئ٠ّبْ اٌزال١ِظ اْ اٌّـ١خ عؿٛياٌّـ١خ ِٓ ػٕض هللا ٚإِٓٛا اْ اٌّـ١خ عؿٛي هللا ) 

٘ٛ ٌٝ فٙٛ ٌه..ٚأٔب ِّجض ف١ُٙ..أٜ ِّجض فٝ اٌزال١ِظ..إطْ لٛي أؿأي ِٓ أجً ٘ٛالء فمظ الُٔٙ ٌه ، ٚوً ِب 

اٌّـ١خ ٕ٘ب ٠مزظغ فمظ ػٍٝ اٌزال١ِظ الُٔٙ وبٔٛا هلل ٚاػطبُ٘ هللا ٌٍّـ١خ ٚلبٌٙب اٌّـ١خ ثٕبء ػٍٝ ٚدضح اٌٙضف 

 ث١ٓ هللا ٚاٌّـ١خ الْ اٌّـ١خ ٠زىٍُ ثىالَ االة.

 

 إٌض اٌضبٔٝ: -ٕ

[ Jn:16:12 ]-[ غح ا٠ضب اللٛي ٌىُ ٌٚىٓ ال رـزط١ؼْٛ اْ رذزٍّٛا ا٢ْاْ ٌٟ أِٛعا وض١. ] 

[ Jn:16:13 ]-[  ٝال ٠زىٍُ ِٓ ٔفـٗ ثً وً ِب  فٙٛ ٠غشضوُ اٌٝ ج١ّغ اٌذك الٔٗجبء طان عٚح اٌذك ٚاِب ِز

 [ .٠ـّغ ٠زىٍُ ثٗ ٠ٚشجغوُ ثبِٛع آر١خ

[ Jn:16:14 ]-[ ٟٔالٔٗ ٠أسظ ِّب ٌٟ ٠ٚشجغوُ طان ٠ّجض. ] 

[ Jn:16:15 ]-[ ٌٟ ٛ٘ لٍذ أٗ ٠أسظ ِّب ٌٟ ٠ٚشجغوُ .ٌٙظاوً ِب ٣ٌة. ] 

 

ُْ  ٌٛ رٛلفٕب ػٕض ػجبعح : "  ٠ُْشجُِغُو َٚ ب ٌِٟ  َّّ ِِ " ٚرإٍِٔب ف١ٙب ٌٛجضٔب أْ ِب  ٌٍّـ١خ ٘ٛ ِب ٠زؼٍك ثبٌضػٛح ٠َأُْسُظ 

ٟ٘ هلل ِٚٓ هللا : ٚاٌض٠ٓ ٚٔشغ اٌىٍّخ ٚاإلسجبع ثأِٛع غ١ج١خ رزؼٍك ثبٌض٠ٓ،  ٠مَٛ ثظٌه اٌغٚح اٌمضؽ. فىً ٘ظٖ 

ٍٛع آر١ٍَِخ  " ُِ ُ ُْ ثِأ ٠ُْشجُِغُو َٚ  ِٗ ُُ  ثِ ُغ ٠َزََىٍَّ َّ ـْ ب ٠َ َِ  ًُّ ". ٚلض ث١ٕٙب هللا ٌٍّـ١خ ٤ْ وً ِب ػٕض هللا  فٟ ٘ظا اٌشأْ ٘ٛ ُو

 ٌٍّـ١خ ٤ٔٗ اٌغؿٛي اٌّجٍغ ٌىٟ ٠ؤصٞ ِّٙزٗ ػٍٝ أوًّ ٚجٗ.

َٛ ٌِٟ إطْ ػجبعح : "  ُ٘ ب ٣ٌِِة  َِ  ًُّ رُفُٙ ضّٓ ؿ١بلٙب اٌظٞ ٚعصد ف١ٗ ، ال أْ ٔمزطؼٙب الزطبػبً وّب ". ٠جت أْ ُو

 فؼً إٌظبعٜ ٌذبجخ فٟ ٔفٛؿُٙ .

 ً٘ ثبٌفؼً وً ِب ٌالة ٌٍّـ١خ ؟
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 ) اٌّمبعٔخ ث١ٓ ا٢ة ٚا٤ثٓ (ٌالة ػٍُ اٌـبػٗ ، ٌالة ػضَ اٌّٛد ، ٌالة اٌٍّه ثبٌٕٙب٠خ .اٌز اٌز..عاجغ فظً 

 عمانوئيل:-00
 

Mat 1:20   ْٓ ٌَِى ٍُ لَبئ٩ًِ: َٚ ٍْ ةِّ لَْل َظََٙو ٌَُٗ فِٟ ُؽ ٩َُن اٌوَّ َِ ِٛه اَِما  ُِ ِٖ ا٤ُ ٌو فِٟ َِ٘ن زَفَىِّ ُِ  َٛ ب ُ٘ َّ َٓ »ف١ِ ٍُُف اْث ٠َب ٠ُٛ

.ًِ ٌْمُُل ِٚػ ا َٓ اٌوُّ ِِ  َٛ ِٗ ف١َِٙب ُ٘ ًَ ثِ َّْ اٌَِّنٞ ُؽجِ َوأَرََه ٤َ ِْ َُ ا ْو٠َ َِ ْْ رَؤُْفَن  َك ٨َ رََقْف أَ ُٚ   َكا

Mat 1:21   َزٍَُِل اْثٕبً ف َُٛعَ ََ َ٠ ُٗ َّ ٍْ رَْلُػٛ ا َٚ  ُْ ْٓ َفطَب٠َبُ٘ ِِ ْؼجَُٗ  َّ  ُٔ ُ ٠َُقٍِّ ََّٗٔ٤.»  

Mat 1:22  : ِّٟ ةِّ ثِبٌَّٕجِ َٓ اٌوَّ ِِ  ًَ ب ل١ِ َِ  َُّ ْٟ ٠َزِ َْ ٌَِى ََ٘نا ُوٍُُّٗ َوب َٚ  

Mat 1:23  « ًرٍَُِل اْثٕب َٚ  ًُ ٌَْؼْنَهاُء رَْؾجَ َما ا َٛ ُٗ ػِ ُ٘ َّ ٍْ َْ ا ٠َْلُػٛ َٚ ًَ بُٔٛئ١ِ َؼَٕب(.« َّّ َِ  ُ ١ُوُٖ: هللَاَّ َِ   )اٌَِّنٞ رَْف

 

 ر٩ػت:

Mat 1:23  « ًرٍَُِل اْثٕب َٚ  ًُ ٌَْؼْنَهاُء رَْؾجَ َما ا َٛ ُ٘ ًَ بُٔٛئ١ِ َّّ ُٗ ِػ َّ ٍْ َْ ا ٠َْلُػٛ َؼَٕب(.« َٚ َِ  ُ ١ُوُٖ: هللَاَّ َِ   )اٌَِّنٞ رَْف

Isa 7:14  :ًآ٠َخ َُُٗ ١ُِّل َْٔف ََّ ُُ اٌ ْٓ ٠ُْؼِط١ُى ٌَِى رٍَُِل  َٚ َٚ  ًُ ٌَْؼْنَهاُء رَْؾجَ ُٗ َ٘ب ا َّ ٍْ رَْلُػٛ ا َٚ ًَ » اْثٕبً  بُٔٛئ١ِ َّّ  «.ِػ

 

 ٌٚىٓ ً٘ كػذ ِو٠ُ اثٕٙب ػّب٠ًٛٔ ؟

رَْلُػٛ ) ٌٚىٓ وّب لبي ا٩ٌّن َُٛعَ  َٚ َ٠ ُٗ َّ ٍْ   ا

 ٨ثل ٚاْ ٠زَّٝ اٌٌّٛٛك وّب ثْو ا٩ٌّن..ٚ٘نا ِب فؼٍزٗ ِو٠ُ ١ٍّٚزٗ ٠َٛع..وّب ؽلس ِغ ٘بعو:

]-[ Gn:16:10 ]. ٚلبي ٌٙب ٩ِن اٌوة رىض١وا اوضو ٍَٔه ف٩ ٠ؼل ِٓ اٌىضوح. ] 

 ]-[ Gn:16:11 ]  ٨ْ اٌوة لل ٍّغ  اٌوة ٘ب أذ ؽجٍٝ فزٍل٠ٓ اثٕب.ٚرلػ١ٓ اٍّٗ اٍّبػ١ًٚلبي ٌٙب ٩ِن

 [ .ٌّنٌّزه

 

 ٍفو اّؼ١بء:

 ا١ٌَل ٔفَخ:-ٔ

Isa 7:14   ًآ٠َخ َُُٗ ١ُِّل َْٔف ََّ ُُ اٌ ْٓ ٠ُْؼِط١ُى ٌَِى َٚ ُٗ َّ ٍْ رَْلُػٛ ا َٚ رٍَُِل اْثٕبً  َٚ  ًُ ٌَْؼْنَهاُء رَْؾجَ ًَ »: َ٘ب ا بُٔٛئ١ِ َّّ  «.ِػ

 ثبلٝ اٌزواعُ

ٌٚىٓ ا١ٌَل اٌوة ٔفَٗ ٠ؼط١ىُ ٘نٖ ا٠٢خ: ٘ب ٟ٘ اٌؼنهاء رؾجً ٚرٍل اثٕب ٚرلػٛ ][Is.7.14][اٌّْزووخ]

 [.اٍّٗ ػّبٔٛئ١ً

٠خ: ٘ب ٟ٘ اٌؼنهاء رؾجً ٚرٍل اثٕب ٚرلػٛ اٍّٗ ٌٚىٓ ا١ٌَل اٌوة ٔفَٗ ٠ؼط١ىُ ٘نٖ ا٢ ][Is.7.14][اٌَبهح]

 [ .ػّبٔٛئ١ً

 

 ػّبٔٛئ١ً:

أما لٍٕب اْ ِبٌه ١ٍٍُ اٜ رؼٕٝ أٗ ٍِه ا٩ٌََ اٜ رؼٕٝ أٗ اؽلٜ ظٙواد هللا فٝ اٌؼٙل اٌمل٠ُ ٌٕوٜ اٌؼغت 

:ْ٨ 

،، ا١ٌٖٛه رؼٕٝ هللا أ١ٍ٠ب رؼٕٝ اٌٙٝ ٠ٙٛح،،،ا١ٌْغ رؼٕٝ هللا ف٩ٓ،،،أ١ٌٙٛ رؼٕٝ ٘ٛ هللا،،،ّٕٛائ١ً اٍُ هللا

 ٕقوح،، ا١ٌّبٌه رؼٕٝ هللا ِبٌه،،،أ١ٌْٛع رؼٕٝ هللا ف٩ٓ،،،أٍّبػ١ً رؼٕٝ هللا ٠َّغ.

ب.ٚؽٟ ٘نا اٌوعً اٌٝ ا٠ض١ئ١ً.اٌٝ ا٠ض١ئ١ً ٚأّوبي][Prv.30.1][اٌفبٔلا٠ه] َّ  [و٩َ اعٛه اثٓ ِزم١خ ِ

، فوثّب وبٔب ٕل٠م١ٓ ٌٗ، أٚ ّق١ٖٓ " ٚأوبي اٍُ ِؼٕبٖ "اٌمبكه"ِؼٕبٖ "هللا ِؼٟ. أِب ا٠ض١ئ١ً ٚ٘ٛ اٍُ 

 أط١ًٕٛ فىوٜ—٠زٍم١بْ اٌؼٍُ ػٍٝ ٠ل٠ٗ

 

 .هللا ٠قٍٔ ) ٚ ٘ٛ ٕبؽت إٌجئٖ اٌنٜ ِؼٕٝ اٍّٗ اّؼ١بء -

 .( اٍُ هللا ) ٚ اٌنٜ ِؼٕٝ اٍّٗ ٕبِٛئ١ً ٚ -



 ٗٓ 

  ( ِىبفبءح هللا ) ٘ٛ هعً فو٠َٝ ٚ ِؼٕٝ اٍّٗ غّب٨ئ١ً ٚ -

 ( ٍبٌزٗ ِٓ هللا ) ِؼٕٝ اٍّٗ ٚ ٘ٛ فٝ َٔت ا١ٌَّؼ اٌنٜ ّبٌزئ١ً ٚ -

 ) ٚ لل موو فٝ َٔت ا١ٌَّؼ ٚ ِؼٕٝ اٍّٗ ٍٍِٙئ١ً ٚ -  -

 ( اٌوة ٘ٛ هللا ) ٚ ٘ٛ اثٓ فٕئئً إٌجٝ اٌنٜ ِؼٕٝ اٍّٗ ٠ٛئ١ً ٚ -

 .( اٌوة ٘ٛ هللا ) إٌجٝ اٌنٜ ِؼٕٝ اٍّٗ ا١ٍ٠ب ٚ -  -

  ( ػبْهللا ا ) اٌنٜ البِٗ ا١ٌَّؼ ِٓ ا٨ِٛاد اٌنٜ ِؼٕٝ اٍّٗ ا١ٌؼبىه ٚ -

 ( هللا رؾٕٓ ) ؽّب ل١بفب هئ١ٌ اٌىٕٙٗ اٌنٜ ِؼٕٝ اٍّٗ ؽٕبْ ٚ - -

 .( هللا اػطٝ ) اثٛ ٠ؼمٛة اٌنٜ ِؼٕٝ اٍّٗ ىثلٜ ٚ -  -

 ( هللا ٍّغ ) ر١ٍّن ا١ٌَّؼ ٚ ٘ٛ ٍّؼبْ ثطوً ٚ اٌنٜ ِؼٕٝ اٍّٗ ٍّؼبْ ٚ -

  ( اٌوة ٠َّغ ) ا٠ٚب اٌنٜ فٝ َٔت ا١ٌَّؼ ٚ اٍّٗ ٠ؼٕٝ ّّؼٝ ٚ -  -

 .( هللا ٠ضجذ ) اٌنٜ موو فٝ َٔت ٠َٛع ٚ ِؼٕٝ اٍّٗ ب٠ى١ٕ١ ٚ - -

 .( اٌوة ٠ْفٝ ) اٌنٜ موو فٝ َٔت ا١ٌَّؼ ٚ ِؼٕٝ اٍّٗ ١ّٛ٠ب ٚ -

 .( هللا ٠مٚٝ ) ٍِه ٠ٙٛما اٌنٜ ِؼٕٝ اٍّٗ ٠ّٙٛبفبٛ ٚ -

 . ٘ٛ هللا ( هللا لٖٛ )ٚ٘ٛ اؽل ٍِٛن ٠ٙٛما ٚ ِنوٛه فٝ َٔت ا١ٌَّؼ ٚ  ػي٠ب ٚ -

 .( اٌوة وبًِ ) فٝ َٔت ا١ٌَّؼ ٚ ِؼٕٝ اٍّٗاٌنٜ ٘ٛ  ٠ٛصبَ ٚ -

 

-  

 إٌجئح ١ٌَذ ١ٌَٛع ٚٔؾىٝ اٌمٖخ: -

 ٙٔٔموأ ِٓ ا٨ٚي ؽزٝ إٌٔ  -

ٚوبْ فبئفب فجؼش  ٍِه ٠ٙٛما وبْ ٠ؾبهة ٍِى١ٓ ّ٘ب ها١ٕٓ ٍِه اهاَ ٚ فمؼ ثٓ ه١ٍِب ٍِه اٍوائ١ً اؽبى .  -

ح فٌّ ٍٚز١ٓ ٍٕٗ ٠ٕىَو افوا٠ُ اٜ فمؼ فٝ ِل اٌوة ٌٗ اّؼ١بء ٚلبي ٌٗ اْ ٨ ٠قبف ِٓ ٘ن٠ٓ اٌٍّى١ٓ ٚأٗ

 ثٓ ه١ٍِب

ٚ٘ٝ اْ  فمبي ٌٗ ا٦ٌٗ اٍٛت ٌٕفَه ػ٩ِٗ اٚ ا٠ٗ ٚاؽبى هف٘ اْ ٠طٍت ٚ ٌىٓ اٌٙٗ اػطبٖ ػ٩ِٗ ٌٍٕٖو -

 اِوأٖ ّبثٗ ٍٛف رٕغت اثٕب ٍٚٛف رلػٛا اٍّٗ ػّبٔٛئ١ً..ٌُٚ ٠فَوٚ٘ب ٨ْ ٘نٖ ا٨ٍّبء ِؼزبكح

فًٙ ٠َٛع وبْ ِق١وا فٝ فؼً اٌْو اَ وبْ ثلْٚ فط١ئٗ وّب  واْ ٠ؼوف اْ ٠قزبه اٌْو ٠ٚقزبه اٌق١ -

 ٠مٌْٛٛ ؟٨ٚ وبْ اٌٗ ِزغَل ٨ ٠قطٝء؟

 

Isa 7:1   ٚؽلس فٟ أ٠بَ آؽبى ثٓ ٠ٛصبَ ثٓ ػي٠ب ٍِه ٠ٙٛما أْ ه١ٕٓ ٍِه أهاَ ٕؼل ِغ فمؼ ثٓ ه١ٍِب

 ٍِه اٍوائ١ً اٌٝ أٚه١ٍُّ ٌّؾبهثزٙب فٍُ ٠مله أْ ٠ؾبهثٙب.

Isa 7:2  فوعف لٍجٗ ٚلٍٛة ّؼجٗ ووعفبْ ّغو اٌٛػو للاَ «. لل ؽٍذ أهاَ فٟ أفوا٠ُ»كاٚك:  ٚأفجو ث١ذ

 اٌو٠ؼ.

Isa 7:3   :افوط ٩ٌّلبح آؽبى أٔذ ّٚآه ٠بّٛة اثٕه اٌٝ ٛوف لٕبح اٌجووخ اٌؼ١ٍب »فمبي اٌوة ٦ّؼ١بء

 اٌٝ ٍىخ ؽمً اٌمٖبه

Isa 7:4  ٘بر١ٓ اٌْؼٍز١ٓ اٌّلفٕز١ٓ ثؾّٛ ٚلً ٌٗ: اؽزوى ٚا٘لأ. ٨ رقف ٨ٚ ٠ٚؼف لٍجه ِٓ أعً مٔج ٟ

 غٚت ه١ٕٓ ٚأهاَ ٚاثٓ ه١ٍِب.

Isa 7:5  :٤ْ أهاَ رآِود ػ١ٍه ثْو ِغ أفوا٠ُ ٚاثٓ ه١ٍِب لبئٍخ 

Isa 7:6  .ًٖٔؼل ػٍٝ ٠ٙٛما ٚٔمٛٙٙب َٚٔزفزؾٙب ٤ٔفَٕب ٍّٚٔه فٟ ٍٚطٙب ٍِىب اثٓ ٛجئ١ 

Isa 7:7  !ْٛ٘ىنا ٠مٛي ا١ٌَل اٌوة: ٨ رمَٛ! ٨ رى 

Isa 7:8   ٤ْ هأً أهاَ كِْك ٚهأً كِْك ه١ٕٓ. ٚفٟ ِلح فٌّ ٍٚز١ٓ ٍٕخ ٠ٕىَو أفوا٠ُ ؽزٝ ٨

 ٠ىْٛ ّؼجب.

Isa 7:9  ٚهأً أفوا٠ُ اٌَبِوح ٚهأً اٌَبِوح اثٓ ه١ٍِب. اْ ٌُ رئِٕٛا ف٩ رؤِٕٛا.» 



 ٗٔ 

Isa 7:10  :صُ ػبك اٌوة فمبي ٢ؽبى 

Isa 7:11  «فؼٗ اٌٝ فٛقاٍٛت ٌٕفَه آ٠خ ِٓ اٌوة اٌٙه. ػّك ٍٛجه أٚ ه.» 

Isa 7:12   :٨ أٍٛت ٨ٚ أعوة اٌوة»فمبي آؽبى.» 

Isa 7:13   :اٍّؼٛا ٠ب ث١ذ كاٚك. ً٘ ٘ٛ ل١ًٍ ػ١ٍىُ أْ رٚغوٚا إٌبً ؽزٝ رٚغوٚا اٌٟٙ أ٠ٚب؟»فمبي 

Isa 7:14   ٍّٗػّبٔٛئ١ً»ٌٚىٓ ٠ؼط١ىُ ا١ٌَل ٔفَٗ آ٠خ: ٘ب اٌؼنهاء رؾجً ٚرٍل اثٕب ٚرلػٛ ا.» 

Isa 7:15  ٩َ ٠ؤوً ِزٝ ػوف أْ ٠وف٘ اٌْو ٠ٚقزبه اٌق١و.ىثلا ٚػ 

Isa 7:16   ِٓ ُ٤ٔٗ لجً أْ ٠ؼوف اٌٖجٟ أْ ٠وف٘ اٌْو ٠ٚقزبه اٌق١و رقٍٝ ا٤هٗ اٌزٟ أٔذ فب

 «.ٍِى١ٙب

Isa 7:17   ُ٠غٍت اٌوة ٍِه أّٛه ػ١ٍه ٚػٍٝ ّؼجه ٚػٍٝ ث١ذ أث١ه أ٠بِب ٌُ رؤد ِٕن ٠َٛ اػزياي أفوا٠

 ػٓ ٠ٙٛما.

Isa 7:18  ٛفٟ مٌه ا١ٌَٛ أْ اٌوة ٠ٖفو ٌٍنثبة اٌنٞ فٟ ألٖٝ روع ِٖو ٌٍٕٚؾً اٌنٞ فٟ أهٗ ٠ٚى ْ

 أّٛه

Isa 7:19   ًفزؤرٟ ٚرؾً ع١ّؼٙب فٟ ا٤ٚك٠خ اٌقوثخ ٚفٟ ّمٛق اٌٖقٛه ٚفٟ وً غبة اٌْٛن ٚفٟ و

 اٌّواػٟ.

Isa 7:20  اٌوع١ٍٓ  فٟ مٌه ا١ٌَٛ ٠ؾٍك ا١ٌَل ثٍّٛٝ َِزؤعوح فٟ ػجو إٌٙو ثٍّه أّٛه اٌوأً ّٚؼو

 ٚرٕيع اٌٍؾ١خ أ٠ٚب.

Isa 7:21  .ٓ٠ٚىْٛ فٟ مٌه ا١ٌَٛ أْ ا٦َٔبْ ٠وثٟ ػغٍخ ثمو ّٚبر١ 

Isa 7:22  .٠ٚىْٛ أٔٗ ِٓ وضوح ٕٕؼٙب اٌٍجٓ ٠ؤوً ىثلا فبْ وً ِٓ أثمٟ فٟ ا٤هٗ ٠ؤوً ىثلا ٚػ٩َ 

Isa 7:23   ٠ىْٛ ٌٍْٛن ٚاٌؾَه.٠ٚىْٛ فٟ مٌه ا١ٌَٛ أْ وً ِٛٙغ وبْ ف١ٗ أٌف عفٕخ ثؤٌف ِٓ اٌفٚخ 

Isa 7:24  .ثبٌَٙبَ ٚاٌمًٛ ٠ئرٝ اٌٝ ٕ٘بن ٤ْ وً ا٤هٗ رىْٛ ّٛوب ٚؽَىب 

Isa 7:25   ٚع١ّغ اٌغجبي اٌزٟ رٕمت ثبٌّؼٛي ٨ ٠ئرٝ ا١ٌٙب فٛفب ِٓ اٌْٛن ٚاٌؾَه فزىْٛ ٌَوػ اٌجمو

 ٌٚلًٚ اٌغُٕ.

 

 اٌؼنهاء:-ٕ

H5959 

Feminine of H5958; a lass فزبح : - damsel َٔخآ , maid فبكِخ , virgin ػنهاء 

 فزبح..اٚ..ٕج١خ..اٚ..ّبثخ...١ٌٌٚ..ثبٌٚوٚهح..ػنهاء

Exo 2:8  : َْ ْٛ ٌْفَزَبحُ  فََنَ٘جَذِ «. اْمَ٘جِٟ»فَمَبٌَْذ ٌََٙب اْثَٕخُ فِْوَػ ٌَلِ  ا َٛ ٌْ ََّ ا َكَػْذ ا َٚ. 

Psa 68:25 .رَبِه ْٚ بِهثُٛ ا٤َ َٙ َهاٍء  َٚ  ْٓ ِِ  . َْ ُّٕٛ َغ ُّ ٌْ ٍَ ا ا ْٓ لُلَّ ِِ  ِٜ ٍَ َٛ ٌْ فُٛفِ  فَز١ََبدٌ  فِٟ ا بِهثَبُد اٌلُّ َٙ. 

Pro 30:19  َِٛو٠َك َٚ ٌْجَْؾِو  ٍِْت ا ف١ٍَِٕخ فِٟ لَ ٍَ َِٛو٠َك  َٚ ْقٍو  َٕ َِٛو٠َك َؽ١ٍَّخ َػٍَٝ  َٚ اِد  َٚ ب َّ ََّ ٍو فِٟ اٌ َْ َِٛو٠َك َٔ

 ًٍ  .ثِفَزَبحٍ  َهُع

 ً٘ ٕ٘بن وٍّخ ٨ رؼٕٟ ا٨ ػنهاء ؟

H1330 bethu  la h 

Feminine passive participle of an unused root meaning to separate; a virgin ; 

sometimes a bride; also a city or state: - maid, virgin 

 

Isa 62:5  َُّّْبة ُط اٌ َّٚ ب ٠َزََي َّ ُ َو ًِ ٠َْفَوُػ ثِِه اٌَُِٙهِ  َػْنَهاءَ  ٤ََّٔٗ ٌَْؼُوٚ ٌِ ثِب ٌَْؼِو٠ َوفََوِػ ا َٚ ُعِه ثَُِٕٛن.  َّٚ  .٠َزََي

Jdg 21:12  ِئَخ ِِ ٍَْؼبَك أَْهثََغ  ِِ ِع َعُلٚا ٠َبث١ِ َٛ َّٓ  ػَناَهٜ فَزَبحٍ  فَ ِٙ َعبُءٚا ثِ َٚ َغ َمَوٍو  َِ ِطَغبِع  ْٙ َٓ َهُع٩ً ثِب٨ ُْ ٠َْؼِوْف ٌَ 

 َْ َْٕؼب ِٗ َو ١ٍَُٖٛ اٌَّزِٟ فِٟ أَْه ِّ َؾٍَِّخ اٌَِٝ  َّ ٌْ  .اٌَِٝ ا

Deu 22:19  ِخ َّٚ َٓ اٌفِ ِِ ئٍَخ  ِّ َُٛٔٗ ثِ ُِ ٠َُغوِّ ٠ُْؼطََُٛٔٙب ٤َثِٟ َٚ ْٓ  اٌفَزَبحِ  َٚ ّبً َهِك٠ئَبً َػ ٍْ بَع ا َّ ُ أَ ْٓ  َػْنَهاءَ  ٤ََّٔٗ ِِ
 ِٗ ِِ ْْ ٠ُطٍَِّمََٙب ُوً أ٠ََّب َعخً. ٨ ٠َْمِلُه أَ ْٚ ُْ ٌُٗ َى َوائ١ًِ. فَزَُىٛ ٍْ  .اِ



 ٕٗ 

Gen 24:16  َِوبَٔذ ٌْفَزَبحُ  َٚ ْٕظَِو ِعّلا ا َّ ٌْ َٕخَ ا ََ َػْنَهاءَ  َؽ ُْ ٠َْؼِوْفَٙ  َٚ رََٙب ٌَ ٩َْد َعوَّ َِ َٚ  ِٓ ٌَْؼ١ْ . فَََٕيٌَْذ اٌَٝ ا ًٌ ب َهُع

ٍَََٛؼذْ  َٚ. 

Deu 22:23 « َْؼَٙب َػْنَهاءُ  فَزَبحٌ  اَِما َوبَٔذ َِ َطَغَغ  ْٙ ا َٚ ِل٠َِٕخ  َّ ًٌ فِٟ اٌ َعَلَ٘ب َهُع َٛ ًٍ فَ ْقطُٛثَخً ٌَِوُع َِ 

 ػنهاء ٚث١ٓ فزبح وّب روٜ ع١ّغ ٘نٖ إٌٖٛٓ رٛٙؼ اٌفوق ث١ٓ



 ٖٗ 

 ا ولد:لنيولد   -01 
Isa 9:6  ٌَُِِش١شًا ِإ ُٗ َػِد١جًب  ُّ ٠َُْٚذَػٝ اْس  ِٗ ُْ اٌش٠َِّبَسُخ َػٍَٝ َوِزِف ََٚرُىٛ َُْٚٔؼَطٝ اْثًٕب  ٌٌََٚذ  َٕب  ُٗ ٠ٌَُُٛذ ٌَ ًٙب َلِذ٠شًا َأثًب أَلَّ

.َِ  َأَثِذ٠ًّب َسِئ١َس اٌسَّاَل
Isa 9:7   ٍََٝٙب٠ََخ َػ َِ اَل ِٔ ٌٍَِٚسَّاَل  ِٗ ِّ ِس٠َبَسِز ُّ ٌُِٕ َٓ ِِ َٚاٌِْجشِّ  َ٘ب ِثبٌَْسكِّ  ٠ََْٚؼُعَذ َٙب  ِٗ ١ٌَُِثجَِّز ٍََّْىِز َِ ََٚػٍَٝ  َُٚد  ِّ َدا ُوْشِس

ََ٘زا. َْ ِإٌَٝ اأَلَثِذ. َغ١َْشُح َسةِّ اٌُْدُِٕٛد َرْصَُٕغ    ا٢
  
ألٔٗ لذ ٌٚذ ٌٕب ٌٚذ ٚأػطٟ ٌٕب آثٓ فصبسد اٌشئبسخ ػٍٝ وزفٗ ٚدػٟ أسّٗ ػد١جب  ][Is.9.6][٠سٛػ١خ]

 [ شا إٌٙب خجبسا، أثب األثذ، سئ١س اٌسالَِش١
 ....٠ٌٛذ ١ٌٍٙٛد.اهلل ال ٠ٌٛذ

 .اثًٕب..١ٌٍٙٛد.ٔؼطٝ
Gen 16:11   :َِِّالُن اٌشَّة َٙب  َّ اٌشَّةَّ َلْذ »ََٚلبَي ٌَ ًَ ال َّبِػ١ ُٗ اْس َّ َٓ اْس ََٚرْذِػ١ َٓ اْثٕب  ِْٔذ ُزْجٍَٝ َفَزٍِِذ٠ َ٘ب ا

ََّزٌَِّزِه. َِّغ ٌِ   َس
Gen 16:15  َ٘بَخُش َف  ُٗ ٌَََٚذْر ِٗ اٌَِّزٞ  ِٕ َُ اْث َُ اْس ََٚدَػب اْثَشا ََ اْثٕب.  َ٘بَخُش الْثَشا ًَ»ٌَََٛذْد  َّبِػ١   «.اْس

 
 

 ِزٝ زًّ ٠سٛع اٌش٠بسخ؟
Joh 18:36   :ٌََى»َأَخبَة ٠َُسُٛع ُِ ََ٘زا اٌَْؼبٌَ  ْٓ ِِ ٍََّْىِزٟ  َِ ْٛ َوبَْٔذ  ٌَ .ُِ ََ٘زا اٌَْؼبٌَ  ْٓ ِِ ٍََّْىِزٟ ١ٌََْسْذ  َِ ِِٟ َْ ُخذَّا ب

َٕب ُ٘  ْٓ ِِ ٍََّْىِزٟ  َِ َْ ١ٌََْسْذ  ِٓ ا٢ ٌََِٚى ُِٙٛد.  َُ ِإٌَٝ ا١ٌَْ ْٟ اَل ُأَسٍَّ َْ ٌَِى ُِ٘ذٚ  «.٠َُدب
Joh 6:15  َْٔصَشَف َأ٠ْعًب ِإ ٍَِِىًب ا ٠ََْٚخَزِطُفُٖٛ ١ٌَِْدَؼٍُُٖٛ  ْْ ٠َْأُرٛا  َْ َأ ُِِؼٛ ُِْض  ُْ ُٙ َُ َأَّ َّب ٠َُسُٛع َفِئْر َػٍِ ًِ ٌَٝ اٌََْٚأ َدَج

.ُٖ  َْٚزَذ
 اسّٗ ػد١ت..ِش١ش:

 
 ٠شٛع...ا٠سٛط
Mat 27:17   :ِث١اَلُطُس ُْ ُٙ َْ َلبَي ٌَ ُِّؼٛ ُِْدَز  ُْ ُ٘ َّب  َْ ٠َُسَٛع اٌَِّزٞ »َفِف١ ُْ؟ َثبَساَثبَط َأ ْْ ُأْطٍَِك ٌَُى َْ َأ ْٓ ُرِش٠ُذٚ َِ

َِّس١َر؟   «٠ُْذَػٝ اٌْ

(The MESSAGE)(Matthew)(Mt-27-17)(With the crowd before him, Pilate 
said, "Which prisoner do you want me to pardon: Jesus Barabbas, or 

Jesus the so-called Christ?" ) 
 ا١ٌَٛػ١خ:.....ثبهثبً..اثٓ ا٨ة

فج١ّٕب ُ٘ ِغزّؼْٛ، لبي ٌُٙ ث٩١ٌٛ: ِٓ رو٠لْٚ أْ أٍٛك ٌىُ ؟ أ٠َٛع ثوأثب أَ ][Mt.27.17][وبر١ٌٛى١خ]

 [ي ٌٗ ا١ٌَّؼ؟٠َٛع اٌنٞ ٠مب

فج١ّٕب ُ٘ ِغزّؼْٛ، لبي ٌُٙ ث٩١ٌٛ: ))ِٓ رو٠لْٚ أْ أٍٛك ٌىُ ؟ أ٠َٛع ثوأثب  ][Mt.27.17][٠َٛػ١خ]

 [ (( أَ ٠َٛع اٌنٞ ٠مبي ٌٗ ا١ٌَّؼ؟
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 ٗٗ 

 ِٚبرا ػٓ اٌشخص اٌزٞ رسّٝ ثٙزا االسُ فٟ اإلٔد١ً اٌّمذط؟  سؤاي: ِب ِؼٕٝ اسُ ثبساثبط؟

 
ا٨ٍُ فٟ ثؼ٘ اٌّقطٛٛبد اٌمل٠ّخ "٠َٛع  ، أٔٗ ٚعل٦ِٔغ١ً ِزٟ ٠ٚنوو اٚه٠غبًٔٛ اٌؼ٩ِخ فٟ ّوؽٗ

ِٓ اٌموْ " ٓا٨ٍُ ػٍٟ ٘نٖ اٌٖٛهح فٟ اٌّقطٛٛخ" (، وّب ٠ظٙو7ٔ، ٙٔ: 7ٕثبهاثبً" فٟ )ِذ 

 ٚفٟ ثؼ٘ اٌّقطٛٛبد اٌَو٠ب١ٔخ اٌزبٍغ
 

 إٌطك اٌؼجشٜ...٠شٛع..ِٚؼٕبٖ..اٌشة..٠خٍص:
 ) .اٌزٞ خٍف ِٛسٝ فٟ ل١بدح شؼت اهلل ٚاٌزٞ وبْ لذ ردسس أسض وٕؼبْ لجً دخٌٛٙب "ثٓ ْٔٛ ٠شٛع"

 .(سفش ٠شٛع
 

Heb 4:8  َثْؼَذ َرٌَِه َػ َُ َّب َرَىٍَّ ٌَ ُْ ُٙ َْ ٠َُشُٛع َلْذ َأَساَز ْٛ َوب ٌَ ُٗ ٍَ آَخَش.أَلَّ ْٛ ٠َ ْٓ  
For if Jesus had given them rest, then would he not afterward have 

spoken of another day 
(Bishops)  For yf Iesus had geuen them reste, then woulde he not 
afterwarde haue spoken of another day.  
(Darby)  For if Jesus had brought them into rest, he would not have 
spoken afterwards about another day.  
(DRB)  For if Jesus had given them rest he would never have afterwards 
spoken of another day.  
(Geneva)  For if Iesus had giuen them rest, then would he not after this 
haue spoke of an other day.  
(Webster)  For if Jesus had given them rest, then he would not afterward 
have spoken of another day.  

 
 
 ،8:23(ًِ )2سئ١س أٚسش١ٍُ فٟ أ٠بَ "٠ٛش١ب" اٌٍّه اٌصبٌر اٌزٞ ُسّٟ أزذ أثٛاة اٌّذ٠ٕخ ثبسّٗ "٠شٛع"
 
 

اٌىب٘ٓ سئ١س اٌفشلخ اٌزبسؼخ ِٓ فشق ثٕٟ ٘شْٚ األسثؼخ ٚاٌؼشش٠ٓ ٌخذِخ ا١ٌٙىً ٚاٌذخٛي إٌٝ  ٠شٛع
  .(ٚ:ٜٖٔر ؛36:2ػض ؛11:24أش )1ث١ذ اٌشة

 
 اٌالٚٞ اٌزٞ وبْ رسذ ٠ذ "فٛسٞ ثٓ ٠ّٕخ" اٌالٚٞ اٌجٛاة ٔسٛ اٌششق فٟ أ٠بَ زضل١ب اٌٍّه ٠شٛع

 15 .(31:أش)2
 

َٟ إٌٝ ثبثً ثُ ػبد ِٓ اٌسجٟ ِغ صسثبثً، ٚلذ ثٓ ٠ٙٛ ص أٚ ٠ٙٛشغ( اٌىب٘ٓ اٌؼظ١ُ) ٠شٛع بداق اٌزٞ ُسِج
َّج  ؛ٕٗٚ:ٕ؛ 14،12، 1:1زح؛ٓٔ:ٛٔ؛ ٗ:ٖ؛ ٕ:ٕ؛ ػضٙ:٘ٔأشٔثؼط ِٓ أٚالدٖ ٔسبء غش٠جبد ) رض

  .(1:3ٜٚٛٚصن
 

؛ ٕ:ٙسئ١س اٌؼش١شح اٌزٞ ِٓ ثٕٟ فسث ٚاٌزٞ ػبدد ػش١شرٗ ِٓ اٌسجٟ ِغ صسثبثً )ػض ٠شٛع
  .(ٚ:ٔٔٔر
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 ٗ٘ 

  .(ٚ:ٖٗ؛ ٔرٕ:ٗآخش ٚوبْ سئ١س ػبئٍخ ال٠ّٚخ ػبد ِٓ اٌسجٝ إٌٝ أٚسش١ٍُ ِغ صسثبثً )ػض ٠شٛع ٕٚ٘بن
 

 (ٛ:ٌٖٖٛازذ صؼذ ألٚسش١ٍُ ِغ ػضسا )ػض وبْ أثًب ٠شٛع ٚأ٠عًب الٚٞ ثئسُ
 

َُ٘ فٟ رش١ُِ سٛس أٚسش١ٍُ ػٕذ اٌضا٠ٚخ )ٔر ٠شٛع ٚأ٠عًب   .(ٖ:ٜٔأثٛ ػبصس سئ١س اٌّصفبح اٌزٞ سب
 

؛ ٜ٘ٚ:ٗ؛ ٛ:ِٚٓ اٌال١٠ٚٓ اٌز٠ٓ ششزٛا اٌشش٠ؼخ ٌٍشؼت أ٠بَ ػضسا )ٔر ٠شٛع ٕٚ٘بن سخً ثبسُ
ٛ:ٕٕٔٚٗ).  

 
ّٓ دسسٛا اٌزٛساح ٚاخزجشٚا اٌسىّٗ فىزت ف١ٙب. ٚلذ وبْ وبرجًب أزذ زىّبء ا١ٌٙٛد ِ ٠شٛع ثٓ س١شاش

َٓ ٕ٘بن  .ِشٙٛسًا ِبد أثٕبء اٌسجٟ فٟ ثبثً ُٚدِف

 اٌَبؽو:

Act 13:6  َثبْس٠َُشُٛع ُٗ ُّ ُِٙٛد٠ًّب اْس ََٚخَذا َسُخاًل َسبِزشًا َِٔج١ًّب َوزَّاثًب ٠َ َّب اْخَزبَصا اٌَْدِض٠َشَح ِإٌَٝ َثبُفَٛط  ٌََٚ  
(KJV)  And when they had gone through the isle unto Paphos, they found 
a certain sorcerer, a false prophet, a Jew, whose name was Barjesus:  
(KJVA)  And when they had gone through the isle unto Paphos, they 
found a  

 اٌٙب:

 ثانياً: معنى كلمه إله !
 اٌمٚبح اٌٙٗ : 

[ Ex:22:8 ]-[ ٗٚاْ ٌُ ٠ٛعل اٌَبهق ٠ملَ ٕبؽت اٌج١ذ اٌٝ هللا ١ٌؾىُ ً٘ ٌُ ٠ّّل ٠لٖ اٌٝ ٍِه ٕبؽج. ] 

 إٌٔ ٕ٘ب ٠مٛي هللا ػٍٝ اٌمٚبٖ

[ Ps:82:1 ]-[ ِٟٚيِٛه ٢ٍبف.هللا لبئُ فٟ ِغّغ هللا.فٟ ٍٜٚ ا٢ٌٙخ ٠م. ] 

[ Ps:138:1 ]-[ ٌلاٚك.اؽّلن ِٓ وً لٍجٟ.للاَ ا٢ٌٙخ اهُٔ ٌه. ] 

 ٍِٛٝ اٌٗ:

٩ٔؽع ٕ٘ب  .فمبي اٌوة ٌٍّٛٝ: أظو! أٔب عؼٍزه اٌٙب ٌفوػْٛ. ٚ٘بهْٚ أفٛن ٠ىْٛ ٔج١ه.    7:ٔاٌقوٚط 

 اْ وٍّٗ اٌٗ اٍزؾلِذ فٝ ؽك ٍِٛٝ

٩ٔؽع ٕ٘ب اْ وٍّٗ اٌٗ  .  ٚ٘ٛ ٠ىٍُ اٌْؼت ػٕه. ٚ٘ٛ ٠ىْٛ ٌه فّب ٚأٔذ رىْٛ ٌٗ اٌٙب  ٗ:ٙٔاٌقوٚط 

 اٍزقلِذ فٝ ؽك ٍِٛٝ

 :ا١ٌْطبْ اٌٗ

اٌن٠ٓ ف١ُٙ اٌٗ ٘نا اٌل٘و لل أػّٝ أم٘بْ غ١و اٌّئ١ِٕٓ، ٌئ٩ رٟٚء ٌُٙ أبهح أغ١ً  ٗ:ٗوٛهٚٔضًٛ اٌضب١ٔٗ 

 ا١ٌْطب٩ْٔؽع ٕ٘ب اْ وٍّٗ اٌٗ اٍزقلِذ فٝ ؽك  ..ِغل ا١ٌَّؼ، اٌنٞ ٘ٛ ٕٛهح هللا.

 

 اٌغٓ اٌٙخ:

[]-[ Sm1:28:13 ]-[ ح ٌْبٚي هأ٠ذ آٌٙخ ٠ٖؼلْٚ ِٓ فمبي ٌٙب اٌٍّه ٨ رقبفٟ.فّبما هأ٠ذ.فمبٌذ اٌّوأ

 .. ٩ٔؽظٜ أٙب اٍزقلِذ فٟ ؽك اٌغٓ ا٠ٚب ً[ .ا٨هٗ

 



 ٗٙ 

 اٌٙخ افوٜ:

وٛهٚٔضًٛ ا٨ٚي 8:٘ ٤ٔٗ ٚاْ ٚعل ِب ٠َّٝ آٌٙخ ٍٛاء وبْ فٟ اٌَّبء أٚ ػٍٝ ا٤هٗ وّب ٠ٛعل آٌٙخ 

 وض١وْٚ ٚأهثبة وض١وْٚ..   ٔغل ٕ٘ب ِٓ و٩َ ثٌٌٛ اْ ٕ٘بن اهثبة وض١وْٚ

 
 

 

 ١ش لذ٠ش:٠سٛع غ
Joh 5:30  َِ ََٚد٠َُِْٕٛٔزٟ َػبِدٌٌَخ أَلِّٟٔ اَل َأْطٍُُت   ُٓ َُّغ َأِد٠ َّب َأْس ْٓ َْٔفِسٟ َش١ْئًب. َو ِِ  ًَ ْْ َأْفَؼ َٔب اَل َأْلِذُس َأ ِش١َئِزٟ َأ

َِِش١َئَخ ا٢ِة اٌَِّزٞ َأْسَسٍَِٕٟ.  ًْ   َث
Mar 6:5  ًَّح َٚاَل ُل َُٕ٘بَن  ْْ ٠َْصََٕغ  ُْ ٠َْمِذْس َأ ٌََٚ .ُْ ُ٘ َٓ َفَشَفب َِْشَظٝ َل١ٍِ١ٍِ ِٗ َػٍَٝ  ََٚظَغ ٠ََذ٠ْ  ُٗ   َٚاِزَذًح َغ١َْش َأَّ

Mat 19:26   :ََٚلبَي ُْ ٠َُسُٛع  ِٙ ٍْٟء »َفََٕظَش ِإ١ٌَْ ُّ َش ِٗ ُو َْٕذ اٌٍَّ ْٓ ِػ ٌََِٚى ُِْسَزَطبٍع  َْٕذ اٌَّبِط َغ١ُْش  ََ٘زا ِػ
  «.ُِْسَزَطبٌع

 ٕٓ:ِٕٓزٝ  فٟ ٌُ ٠َزطغ اْ ٠ؼطٝ اَ اثٕٝ ىثلٜ

 

 اثًب:
 ٠سٛع ٌُ ٠ىٓ اثًب

 [.٨ٚ رلػٛا ٌىُ اثب ػٍٝ ا٨هٗ ٨ْ اثبوُ ٚاؽل اٌنٞ فٟ اٌَّٛاد]-[Mt.23.9][اٌفــــبٔـــلا٠ه]

لبي ٌٙب ٠َٛع ٨ ر١ٍَّٕٟ ٨ٟٔ ٌُ إؼل ثؼل اٌٝ اثٟ.ٌٚىٓ ام٘جٟ اٌٝ ]-[Jn.20.17][اٌفــــبٔـــلا٠ه]

 [.ىُ ٚاٌٟٙ ٚاٌٙىُافٛرٟ ٚلٌٟٛ ٌُٙ أٟ إؼل اٌٝ اثٟ ٚاث١
 سئ١س اٌسالَ:

Mat 10:34  «.َس١ْفًب ًْ َٟ َساَلًِب َث ٌِْم َِب ِخْئُذ ٌُِأ َٟ َساَلًِب َػٍَٝ اأَلْسِض.  ٌِْم   اَل َرُظُّٛا َأِّٟٔ ِخْئُذ ٌُِأ
 

(Brenton)  For a child is born to us, and a son is given to us, whose 
government is upon his shoulder: and his name is called the Messenger of 
great counsel: for I will bring peace upon the princes, and health to him. 

 

 
Isa 9:7  َُٚد ِّ َدا َٙب٠ََخ َػٍَٝ ُوْشِس َِ اَل ِٔ ٌٍَِٚسَّاَل  ِٗ ِّ ِس٠َبَسِز ُّ ٌُِٕ 

Joh 18:36   :َأَخبَة ٠َُسُٛع« ْٓ ِِ ٍََّْىِزٟ ١ٌََْسْذ  َِ ِِٟ َْ ُخذَّا ُِ ٌََىب ََ٘زا اٌَْؼبٌَ  ْٓ ِِ ٍََّْىِزٟ  َِ ْٛ َوبَْٔذ  ٌَ .ُِ ََ٘زا اٌَْؼبٌَ
َٕب ُ٘  ْٓ ِِ ٍََّْىِزٟ  َِ َْ ١ٌََْسْذ  ِٓ ا٢ ٌََِٚى ُِٙٛد.  َُ ِإٌَٝ ا١ٌَْ ْٟ اَل ُأَسٍَّ َْ ٌَِى ُِ٘ذٚ  «.٠َُدب

Joh 6:15  ٠َْأ ْْ َْ َأ ُِِؼٛ ُِْض  ُْ ُٙ َُ َأَّ َّب ٠َُسُٛع َفِئْر َػٍِ ًِ ََٚأ َْٔصَشَف َأ٠ْعًب ِإٌَٝ اٌَْدَج ٍَِِىًب ا ٠ََْٚخَزِطُفُٖٛ ١ٌَِْدَؼٍُُٖٛ  ُرٛا 
.ُٖ  َْٚزَذ

اهلل اٌٍّه ػٍٝ رس٠خ ٠ٛٙ٠بل١ُ  ، فمذ زشَإْ اٌىزبة اٌّمذط ٠ّٕغ أْ ٠ىْٛ اٌّس١ر ٍِىًب ػٍٝ ثٕٟ إسشائ١ً ثُ
 أزذ أخذاد اٌّس١ر، فمذ ٍِه ػٍٝ ٍِّىخ ٠ٙٛرا

Jer 36:30  ََ٘ىَزا ُْ  ٌَِزٌَِه  ََٚرُىٛ َُٚد  ِّ َدا ُٗ َخبٌٌِس َػٍَٝ ُوْشِس ٌَ ُْ َُٙٛرا: اَل ٠َُىٛ ٍَِِِه ٠َ  َُ ٠َُٛٙبِل١ ٠َ ْٓ َلبَي اٌشَّةُّ َػ
ٍَْجْشِد ١ٌَْاًل. ٌَِٚ َٙبسًا  ٍَْسشِّ َٔ َِْطُشَٚزًخ ٌِ  ُٗ   ُخثَُّز

Jer 36:31  ََٚأْخٍُِت َػ١ٍَْ  ُْ ِٙ ِّ ُٖ َػٍَٝ ِإْث ََٚػِج١َذ  ُٗ َْٔسٍَ َٚ  ُٗ َُٙٛرا َُٚأَػبِلُج ََٚػٍَٝ ِسَخبِي ٠َ  َُ ِْ ُأُٚسَش١ٍِ ََٚػٍَٝ ُسىَّب  ُْ ِٙ
َُّؼٛا[. ُْ ٠َْس ٌََٚ  ُٗ ْٕ ُْ َػ ُٙ ُّْز َّ اٌشَّشِّ اٌَِّزٞ َوٍَّ  ُو

 
1Ch 3:14  .٠ُِٛش١َّب ُٗ َٚاْثُٕ  ُْ ُِٛ ُٗ آ   َٚاْثُٕ
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1Ch 3:15  َّاٌث ،ُُ ٠َُٛٙبِل١ ُْ، اٌثَّبِٟٔ ٠َ َُ.ََٚثُٕٛ ٠ُِٛش١َّب: اٌِْجْىُش ٠َُٛزبَٔب   بٌُِث ِصْذِل١َّب، اٌشَّاِثُغ َشٍُّٛ
1Ch 3:16  .َِٚصْذِل١َّب ١َْٕب  َُ: ٠َُى ٠َُٛٙبِل١   َٚاْثَٕب ٠َ

 
 

Mat 1:10  .ٌَََٚذ ٠ُِٛش١َّب  ُْ ُِٛ َٚآ  .َْ ُِٛ ٌَََٚذ آ ََِٕسَّٝ  َٚ ََِٕسَّٝ.  ٌَََٚذ    ََٚزَضِل١َّب 
Mat 1:11  َْٕذ َس ُٗ ِػ ََٛر َِٚإْخ ١َْٕب  ٌَََٚذ ٠َُى ًَ.٠َُِٚٛش١َّب  ِٟ َثبِث  ْج
Luk 3:27  ٞ١ِِٔش ِٓ ًَ ْث ٌِْزِئ١ ِٓ َشَأ ًَ ْث ِٓ َصُسثَّبِث ِٓ ِس٠َسب ْث ِٓ ٠َُٛزَّب ْث  ْث
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 نبؤة دانيال:-02
Dan 7:13   بِء َّ ََّ ُؾِت اٌ ٍُ َغ  َِ اَِما  َٚ  ًِ ُْٕذ أََهٜ فِٟ ُهَإٜ ا١ٌٍَّْ ٍْ ]ُو ب ََ ْٔ ِٓ اِ ًُ اْث ْض ِِ  َِ ُِ ا٠َ٤َّب ٌْمَِل٠ َعبَء اٌَِٝ ا َٚ ُٗ. أَرَٝ  َِ ا ثُُٖٛ لُلَّ   فَمَوَّ

Dan 7:14   ُِؼٛة ُّْ ًُّ اٌ ٍَُىٛربً ٌِزَزََؼجََّل ٌَُٗ ُو َِ َٚ ْغلاً  َِ َٚ ٍْطَبٔبً  ٍُ  َٟ َٕخِ  فَؤُْػِط َِ ٌْ ا٤َ َٚ  ُِ َِ
ا٤ُ ْٓ ٠َُيَٚي َٚ ب ٌَ َِ  ٌّٞ ٌْ أَثَِل ٍْطَب ٍُ ٍْطَبُُٔٗ  ٍُ  .

. ُٗ ْٕمَِو ب ٨َ ٠َ َِ ٍَُىٛرُُٗ  َِ َٚ 

 

 ١ٌٌ ٘ٛ اثٓ ا٨َٔبْ..اٚ..١ٌٌ أَبْ ..........ٌىِٓضً اثٓ أَبْ

 ٍٍطبْ....

[ Dn:2:37 ]-[ أذ ا٠ٙب اٌٍّه ٍِه ٍِٛن ٨ْ اٌٗ اٌَّٛاد اػطبن ٍِّىخ ٚالزلاها ٍٍٚطبٔب ٚفقوا. ] 

ّٟ لل كفغ ٚأب اػط١ٗ ٌّٓ اه٠ل ]-[ Lk:4:6 ]-[ اٌفــــبٔـــلا٠ه ] ّٓ ٨ٔٗ اٌ  .ٚلبي ٌٗ اث١ٌٍ ٌه اػطٟ ٘نا اٌٍَطبْ وٍٗ ِٚغل٘

] 

 

 ...رقلِخا٨ٔغ١ٍي٠خ ٠بلٝ اٌزواعُرزؼجل ٌٗ.....

 اٌى٩َ..ِٓ..اٍؾك ١ٌؼمٛة

Gen 27:29   ُٕ٨ِػ ْٓ َه. ١ٌَُِى ِِّ ُغْل ٌََه ثَُٕٛ ا َْ َ١ٌْ َٚ رَِه  َٛ ١ِّلا ٨ْف ٍَ  ْٓ . ُو ًُ ُغْل ٌََه لَجَبئِ َْ رَ َٚ ُؼٌٛة  ُّ زَْؼجَْل ٌََه  َْ ُ١ٌِ َٓ ٍُْؼ١ِٔٛ َِ َٛن 

 َٓ جَبَهِو١ ُِ جَبِهُوَٛن  ُِ َٚ.»  

 ٍٍطبْ اثلٜ:

1Co 15:24   ُل ًَّ ُو َٚ  ٍْ ٍْطَب ٍُ  ًَّ ُو َٚ ٍخ  ٍَ ًَّ ِه٠َب ًَ ُو زَٝ أَْثطَ َِ ِ ا٢ِة  ٍَْه هلِلَّ ُّ ٌْ َُ ا ٍَّ ٍَ زَٝ  َِ َب٠َخُ  ثَْؼَل َمٌَِه إٌِّٙ ٍح.َٚ َّٛ  

1Co 15:25  .ِٗ ١ْ َِ ١َغ ا٤َْػَلاِء رَْؾَذ لََل ِّ َغ َع َٚ ٍَِه َؽزَّٝ ٠َ ّْ َ٠ ْْ ُ ٠َِغُت أَ َّٗ َٔ٤  

1Co 15:26  .ُد ْٛ َّ ٌْ َٛ ا ُ٘ ًُ ٍّٚ ٠ُْجطَ   آِفُو َػُل

1Co 15:27   ب ٠َمُُٛي َّ ْٓ ِؽ١َٕ ٌَِى َٚ  .ِٗ ١ْ َِ ٍء رَْؾَذ لََل ْٟ َّ  ًَّ َغ ُو َٚ ُ أَْف َّٗ غَ »٤َٔ ِٚ ٍء لَْل أُْف ْٟ َّ  ًَّ َّْ ُو ُ َغ١ُْو اٌَِّنٞ « اِ َّٗ ٌؼ أَٔ ِٙ ا َٛ فَ

. ًَّ ٌُْى َغ ٌَُٗ ا َٚ   أَْف

1Co 15:28   ٌَ َغ ِٚ زَٝ أُْف َِ ًَّ فِٟ َٚ ٌُْى َْ هللاُ ا ْٟ ٠َُىٛ ًَّ َو ٌُْى َغ ٌَُٗ ا َٚ ُغ ٌٍَِِّنٞ أَْف َٚ ١َْق ٍَ َُُٗ أ٠َْٚبً  ُٓ َْٔف ًُّ فَِؾ١َٕئٍِن ا٨ِْث ٌُْى .ُٗ ا ًِّ ٌُْى  ا

 

 رف١َو اٌوإ٠خ:

 اٌنٜ ٠ٍّه اٌٝ ا٨ثل ُ٘ اٌمل١َ٠ٓ:

Dan 7:16   ُْٕٗ ِِ ٍََْٛجُذ  َٚ لُِٛف  ُٛ ٌْ َٓ ا ِِ اِؽٍل  َٚ ِٛه:فَبْلزََوْثُذ اٌَِٝ  ُِ ١َو ا٤ُ َِ فَِٕٟ رَْف َػوَّ َٚ ًِّ ََ٘نا. فَؤَْفجََؤِٟ  ٌَْؾم١ِمَخَ فِٟ ُو   ا

Dan 7:17  .ِٗ َْ َػٍَٝ ا٤َْه ٛ ُِ ٍٍُٛن ٠َمُٛ ُِ َٟ أَْهثََؼخُ  ِ٘ َٟ أَْهثََؼخٌ  ِ٘ خُ اٌَّزِٟ  َّ ٌَْؼِظ١ أَبُد ا َٛ ٌَْؾ١َ  َُ٘ئ٨َِء ا

Dan 7:18  ا َْ ِّٟ ف١ََؤُْفُنٚ ٌَْؼٍِ َُٛ ا ٠ ب لِلِّ َِّ َٓ أَ اٌَِٝ أَثَِل ا٢ثِِل٠ َٚ ٍََىخَ اٌَِٝ ا٤َثَِل  ّْ َّ ٌْ َْ ا زٍَُِىٛ ّْ َ٠ َٚ ٍََىخَ  ّْ َّ ٌْ 

Dan 7:27   ٍَُى َِ  . ِّٟ ٌَْؼٍِ ٟ ا َِ ٠ ْؼِت لِلِّ َْ بِء رُْؼطَٝ ٌِ َّ ََّ ًِّ اٌ ٍََىِخ رَْؾَذ ُو ّْ َّ ٌْ خُ ا َّ َػظَ َٚ  ُْ ٍْطَب َُّ اٌ َٚ ٍََىخُ  ّْ َّ ٌْ ا ١ُغ َٚ ِّ َع َٚ  ٌّٞ ٍَُىٌٛد أَثَِل َِ ٛرُُٗ 

.ا َْ ٠ُِط١ُؼٛ َٚ  َْ ِٓ ا٠َِّبُٖ ٠َْؼجُُلٚ ١ ِٛ َ٩ََّ ٌ 
٠ٚٛ٘ت اٌٍّه ٚاٌٍَطبْ ٚػظّخ ع١ّغ اٌّّبٌه رؾذ اٌَّبء وٍٙب ٌْؼت لل٠َٟ هللا اٌؼٍٟ، ١ٍٚىْٛ ٍِىُٙ ٍِىب أثل٠ب،  ][Dn.7.27][ٍبهح]

 [.٠ٚقلُِٙ ع١ّغ ا١ٛ٩ٌَٓ ٠َّٚؼْٛ ٌُٙ

رؾذ اٌَّبء ثؤٍو٘ب ٌْؼت لل٠َٟ اٌؼٍٟ ١ٍٚىْٛ ٍِىٗ ٍِىب أثل٠ب ٠ٚؼجلٖ ع١ّغ  ٠ٚؼطٝ اٌٍّه ٚاٌٍَطبْ ٚػظّخ اٌٍّه ][Dn.7.27][٠َٛػ١خ]

 [ .(( ا١ٛ٩ٌَٓ ٠ٚط١ؼٛٔٗ
٠ٚٛ٘ت اٌٍّه ٚاٌٍَطبْ ٚػظّخ ع١ّغ اٌّّبٌه رؾذ اٌَّبء وٍٙب ٌْؼت لل٠َٟ هللا اٌؼٍٟ، ١ٍٚىْٛ ٍِىُٙ ٍِىب أثل٠ب، ][Dn.7.27][ِْزووخ]

 [.٠ٚقلُِٙ ع١ّغ ا١ٛ٩ٌَٓ ٠َّٚؼْٛ ٌُٙ
 

َِ  ) ٌٕٔ ِؼٕبٖ ٚاٙؼ ٚ٘ٛ أْ هللا ػي ٚعًٚا ُُ ا٠َ٤َّب ٌْمَِل٠ ٍٛف ٠ؼطٟ ٍٍطبْ ٚلٛح ٍِٚىٛد  ( ا

 , اٌوة اٌٍَطبْ ، ع١ّغ ١ٛ٩ٍٓ ا٤هٗ ٍٛف رط١غ ٚرقلَ لل٠َٟ ٌمل١َ٠ٕٗ ٚثنٌه
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 ق ال الرب لربى : 001:0مزمور  -03
 ثبلٝ اٌزواعُ اٌؼوث١خ 

 [ (( بي اٌوة ١ٌَلٞ: )) اعٌٍ ػٓ ١ّ٠ٕٟ ؽزٝ أعؼً أػلاءن ِٛٛئب ٌمل١ِهٌل ا ٚك. ِيِٛه. ل ][Ps.110.1][ا١ٌَٛػ١خ]

 [.((ِيِٛه ٌلاٚك: لبي اٌوة ١ٌَلٞ اٌٍّه: ))اعٌٍ ػٓ ١ّ٠ٕٟ ؽزٝ أعؼً أػلاءن ِٛٛئب ٌمل١ِه][Ps.110.1][اٌّْزووخ]

 [ .((ن ِٛٛئب ٌمل١ِهِيِٛه ٌلاٚك: لبي اٌوة ١ٌَلٞ اٌٍّه: ))اعٌٍ ػٓ ١ّ٠ٕٟ ؽزٝ أعؼً أػلاء ][Ps.110.1][اٌَبهح]

 اٌج١َ١ٌٛٗ: لبي اٌوة ١ٌَلٜ اٌٍّه

 اٌّجَطخ: لبي اٌوة ١َ١ٌلٜ اٌٍّه

 )لبي اٌوة ١ٌَلٜ اٌٍّه (ٕٔٗٓٔفؾخ اٌَطٛهثٌٌٛ اٌفغبٌٝ ٚأطٛاْ ػٛوو ػجوٜ ػوثٝ ث١ٓ 

(KJV)  <A Psalm of David.> The LORD said unto my Lord, Sit thou at my right hand, until I make thine enemies thy 

footstool.  

(Darby)  Psalm of David. Jehovah said unto my Lord, Sit at my right hand, until I put thine enemies as footstool of thy 

feet.  

(LITV)  A Psalm of David. A declaration of Jehovah to my Lord: Sit at My right hand, until I place Your enemies as 

Your footstool.  

(MKJV)  A Psalm of David. Jehovah said to my Lord, Sit at My right hand until I place Your enemies as Your 

footstool.  

(YLT)  A Psalm of David. The affirmation of Jehovah to my Lord: `Sit at My right hand, Till I make thine enemies 

thy footstool.'  

(NWT)  The utterance of Jehovah to my Lord is:  "Sit at my right hand Until I place your enemies as a stool for your 

feet." 

(ASV)  A Psalm of David. Jehovah saith unto my Lord, Sit thou at my right hand, Until I make thine enemies thy 

footstool.  

(AMP) THE LORD (God) says to my Lord (the Messiah), Sit at My right hand, until I make Your adversaries Your 

footstool.
(1)

  

(MSG)  A David prayer. The word of GOD to my Lord: "Sit alongside me here on my throne until I make your 

enemies a stool for your feet."  

http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt26b0.htm 

 ٤كٟٚٔ أكٚٔبٞ ١ٔئَٚ

 ِىزٛثخ ٠ٙٛح ٚرٕطك اكٚٔبٜ ؽَت ػبكح ا١ٌٙٛك
H136 

'a  do na  y 

ad-o-noy' 

 

An emphatic form of H113; the Lord (used as a proper name of God only): - (my) Lord 

 

 ٜاكٚٔٝ ٚرؼٕٝ ١ٍل
H113 

'a  do n 'a  do n 

aw-done', aw-done' 

From an unused root (meaning to rule); sovereign, that is, controller (human or divine): - lord, master, 

owner. Compare also names beginning with “Adoni 

 

 اِضٍخ ػٍٝ اٍزقلاَ وٍّخ ) اكٚٔٝ ( :

ُْ  ٔٔ/ٕٔػلك  ٍَٝ:  فَمَبي َ٘بُهٚ ٛ ُّ ؤٌَُهَ »ٌِ ٍْ ١ِِّلٞ ٠َب أَ أَْفطَؤَْٔب  ٨ رَْغَؼً َػ١ٍَْٕب اٌَقِط١َّخَ  ٍَ َٚ ْمَٕب  ِّ اٌزِٟ َؽ

 .ثَِٙب



 ٘ٓ 

11 And Aaron said unto Moses: 'Oh my lord, lay not, I pray thee, sin upon us, for that we have done 

foolishly, and for that we have sinned. 

mamre.org/p/pt/pt0412.htm-http://www.mechon 

 

Gen 23:5  : َُ ١ِ٘   فَبَعبَة ثَُٕٛ ِؽشَّ اْثَوا

Gen 23:6  « ْؼَٕب َّ ٍْ ١ِِّلٞا ٍَ ١ِّزََه. ٨  ٠َب  َِ  ْٓ ًِ لُجُِٛهَٔب اْكفِ َٚ َٓ هللاِ ث١َََْٕٕب. فِٟ اْف ِِ  ٌٌ َْٔذ َهئ١ِ َُٕغ ا ّْ َ٠

١ِّزَهَ  َِ  َٓ َْٕه َؽزَّٝ ٨ رَْلفِ َّٕب لَْجَوُٖ َػ ِِ  «اَؽٌل 
. 6 'Hear us, my lord: thou art a mighty prince among us; in the choice of our sepulchres bury thy dead; none 

of us shall withhold from thee his sepulchre, but that thou mayest bury thy dead.' 

mamre.org/p/pt/pt0123.htm-http://www.mechon 

 

[ Sm1:25:28 ]-[ ٚإفؼ ػٓ مٔت اِزه ٨ْ اٌوة ٠ٖٕغ ١ٌَلٞ ث١زب ا١ِٕب ٨ْ ١ٍلٞ ٠ؾبهة ؽوٚة اٌوة ٌُٚ ٠ٛعل ف١ه ّو وً ا٠بِه. ] 

[ Sm1:25:30 ]-[ ٠ٖٕغ اٌوة ١ٌَلٞ ؽَت وً ِب رىٍُ ثٗ ِٓ اٌق١و ِٓ اعٍه ٠ٚم١ّه هئ١َب ػٍٝ اٍوائ١ً ٠ٚىْٛ ػٕلِب ] 
[ Sm1:25:31 ]-[  ٌٝأٗ ٨ رىْٛ ٌه ٘نٖ ِٖلِخ ِٚؼضوح لٍت ١ٌَلٞ أه لل ٍفىذ كِب ػفٛا اٚ اْ ١ٍلٞ لل أزمُ ٌٕفَٗ.ٚاما اؽَٓ اٌوة ا

 [ ١ٍلٞ فبموو اِزه
[ Sm2:4:8 ]-[ ٌكاٚك اٌٝ ؽجوْٚ ٚلب٨ ٌٍٍّه ٘ٛما هاً ا٠ْجّٛش ثٓ ّبٚي ػلٚن اٌنٞ وبْ ٠طٍت ٔفَه.ٚلل ٚأر١ب ثواً ا٠ْجّٛش ا ٝ

 [ اػطٝ اٌوة ١ٌَلٞ اٌٍّه أزمبِب فٟ ٘نا ا١ٌَٛ ِٓ ّبٚي ِٚٓ ٍَٔٗ

 

 اِضٍخ ػٍٝ اٍزقلاَ وٍّخ اكٚٔبٜ ٌٍوة:

١ِّلُ  ََ٘ىَنا ٠َمُٛيُ  } 7/7اّؼ١ب  ََّ ةُّ ) ٠ٖٙٛ ( : ٨َ رَ  ) اٌ ُْ أكٚٔبٞ ( اٌوَّ َُ! ٨َ رَُىٛ  {!مُٛ

: ٓٔ/ٗفوٚط  ةِّ ٍَٝ ٌٍِوَّ ٛ ُِ غْ »فَمَبَي  ِّ زَ ٍْ َب ا ١ِّلُ  ا٠ُّٙ ََّ بِؽَت َو٩ٍَ  اٌ َٕ ُذ أَب  َْ ٌَ  ْٓ ِِ ِي  َّٚ ٨ ا َٚ  ٌِ ِْ ُْٕن ا ُِ
َذ َػْجَلنَ  ّْ ِٓ َوٍَّ ْٓ ِؽ١ ِِ  ٨ َٚ  ٌِ ِْ ِْ  ا ب ََ اٌٍِّ َٚ  ُِ ٌْفَ ًُ ا ًْ أَب صَم١ِ  .«ثَ

http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0412.htm
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0412.htm
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0123.htm
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0123.htm


 ٘ٔ 

 يرسل أبن االنسان مالئكته:-04
[ Rv:12:9 ]-[  ٌٝفطوػ اٌز١ٕٓ اٌؼظ١ُ اٌؾ١خ اٌمل٠ّخ اٌّلػٛ اث١ٌٍ ٚا١ٌْطبْ اٌنٞ ٠ًٚ اٌؼبٌُ وٍٗ ٛوػ ا

 [ .ا٨هٗ ٚٛوؽذ ِؼٗ ٩ِئىزٗ

[ Mt:26:53 ]-[  ِٓ أرظٓ أٟ ٨ اٍزط١غ ا٢ْ اْ اٍٛت اٌٝ اثٟ ف١ملَ ٌٟ اوضو ِٓ اصٕٟ ػْو ع١ْب

 [ .ا٩ٌّئىخ

mt 25:41  ٓا١ٌَبه: ام٘جٛا ػٕٟ ٠ب ٩ِػ١ٓ اٌٝ إٌبه ا٤ثل٠خ اٌّؼلح ٦ث١ٌٍ ٩ِٚئىزٗ، صُ ٠مٛي أ٠ٚب ٌٍن٠ٓ ػ 

][Mt.18.10][ ٓأظوٚا ٨ رؾزموٚا اؽل ٘ئ٨ء اٌٖغبه.٨ٟٔ الٛي ٌىُ اْ ٩ِئىزُٙ فٟ اٌَّٛاد وً ؽ١

 [.٠ٕظوْٚ ٚعٗ اثٟ اٌنٞ فٟ اٌَّٛاد

 

 

 يرسل الروح القدس-05
ة ِضبي ))اْ ١َِؾٝ ّزُ ٍٚبٙؼٗ فٝ اٌجبْ ثبٌوغُ ِٓ أٝ ٌَذ ٌٍضمخ فٝ هللا ا٨َٔبْ ٠زىٍُ ثضمخ...ٔٚو

 ا٨ٚٔو..ٚ٘نا ٌضمزٝ ثب١ٌْـ اثٛ ػجلا ٌوؽّٓ ا٨ٚٔو ٚأٗ ٌٓ ٠وف٘ ٍٛجٝ(

 .٨ْٚ ا١ٌَّؼ ٠ؼٍُ اْ هللا ٠َزغ١ت ٍٛجٗ ففؼً مٌه..ً٘ رَزىضوْٚ ػٍٝ ا١ٌَّؼ مٌه؟

[ Jn:8:29 ]-[ فٟ وً ؽ١ٓ افؼً ِب ٠و١ٙٗٚاٌنٞ اهٍٍٕٟ ٘ٛ ِؼٟ ٌُٚ ٠زووٕٟ ا٢ة ٚؽلٞ ٨ ٟٔ 

Joh 16:7   َِّؼي ُّ ٌْ ُُ ا ْٔطٍَِْك ٨َ ٠َؤْر١ُِى ُْ أَ ٌَ ْْ ُ اِ ْٔطٍََِك ٤ََّٔٗ ْْ أَ ُْ أَ ُ َف١ٌْو ٌَُى ٌَْؾكَّ أَِّٗ ُُ ا ْْ َمَْ٘جُذ ٌَِىِّٕٟ أَلُُٛي ٌَُى ْٓ اِ ٌَِى َٚ  ٞ

. ُْ ٍُُٗ ا١ٌَُِْى ٍِ  أُْه

Joh 14:16   ْا٢ِة ف١َُؼ َٓ ِِ ٍُُْٛت  أََٔب أَ ٠بً آَفوَ َٚ َؼيِّ ُِ  ُْ ُْ اٌَِٝ ا٤َثَلِ  ِط١ُى َؼُى َِ ُىَش  ّْ َ١ٌِ 

Joh 14:26   ًُ ٌْمُُل ُٚػ ا ٞ اٌوُّ َؼيِّ ُّ ٌْ ب ا َِّ أَ َٟٚ ِّ ٍْ ٍُُٗ ا٢ُة ثِب ٍِ ١ُْو ٍَ ب  اٌَِّنٞ  َِ  ًِّ ُْ ثُِى ُوُو ٠َُنوِّ َٚ ٍء  ْٟ َّ  ًَّ ُْ ُو ُى ُّ َٛ ٠َُؼٍِّ فَُٙ

. ُْ ٍْزُُٗ ٌَُى  لُ

 ِؼٕٝ وٍّخ ثبٍّٝ:

ٚفٟ مٌه ا١ٌَٛ ٨ رَؤٌٕٟٛٔ ١ّئب.اٌؾك اٌؾك الٛي ٌىُ اْ وً ِب ٍٛجزُ ِٓ  ]-[ Jn:16:23 ]-[ ــلا٠هاٌفــــبٔـ ]

 [ .ا٢ة ثبٍّٟ ٠ؼط١ىُ

 [.ِٓ ٠مجً ٔج١ب ثبٍُ ٔجٟ فؤعو ٔجٟ ٠بفن.ِٚٓ ٠مجً ثبها ثبٍُ ثبه فؤعو ثبه ٠بفن][Mt.10.41][اٌفبٔلا٠ه]

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٕ٘ 

 يرسل االنبياء:-06
Mat 23:34   ٌََِنٌِه  َْ ُْ رَْغٍُِلٚ ُْٕٙ ِِ َٚ  َْ ٍِجُٛ ْٖ رَ َٚ  َْ ُْ رَْمزٍُُٛ ُْٕٙ ِّ َوزَجَخً فَ َٚ بَء  َّ ُؽَى َٚ ْٔج١َِبَء  ُْ أَ ًُ ا١ٌَُِْى ٍِ فِٟ َ٘ب أََٔب أُْه

ِل٠َٕخٍ  َِ ِل٠ٍَٕخ اٌَِٝ  َِ  ْٓ ِِ  َْ رَْطُوُكٚ َٚ  ُْ ِؼُى ِِ َغب َِ 

 

 ا٨ًٚ ُ٘ ٠ؼزملٚا اْ ٠َٛع افو ا٨ٔج١بء

Exo 7:1   ٌِ ُّة ٍَٝ: فَمَبَي اٌوَّ ٛ ُْ َٔج١ََِّه.»ُّ ُْ اُفَٛن ٠َُىٛ َ٘بُهٚ َٚ  . َْ ْٛ ٍْزَُه اٌَٙب ٌِفِْوَػ ْٔظُْو! أَب َعَؼ  ا

فمبي اٌوة ِٓ ٠غٛٞ افآة ف١ٖؼل ٠َٚمٜ فٟ هاِٛد عٍؼبك.فمبي ٘نا ٘ىنا ][kgs1:22:20  ][اٌفبٔل٠ه ]

 [.ٚلبي مان ٘ىنا

 [.ٌوة ٚلبي أب اغ٠ٛٗ.ٚلبي ٌٗ اٌوة ثّبماصُ فوط اٌوٚػ ٚٚلف اِبَ ا][Kgs1:22:21 ][اٌفــــبٔـــلا٠ه ]

افٛاٖ ع١ّغ أج١بئٗ.فمبي أه رغ٠ٛٗ  هٚػ ونة فٟفمبي افوط ٚاوْٛ ][kgs1:22:22  ][اٌفبٔل٠ه ]

 [.ٚرمزله.فبفوط ٚافؼً ٘ىنا

[]ٚا٢ْ ٘ٛما لل عؼً اٌوة هٚػ ونة فٟ افٛاٖ ع١ّغ أج١بئه ٘ئ٨ء ٚاٌوة رىٍُ kgs1:22:23 ] اٌفبٔل٠ه[] 

 ثْو.[ػ١ٍه 

 

 

 صب١ٔبً ِؼٕٝ وٍّخ ٔجٝ:

 رف١َو أط١ًٕٛ فىوٜ فٝ رف١َوٖ ٌَفو اٌزى٠ٛٓ ا٨ٕؾبػ اٌؼْو٠ٓ ٚاٌؼلك ٍجؼٗ:

 فبٔٗ ٔجٟ : ٔجٟ ثب١ٌٛا١ٔخ ثوٚف١ز١ٌ : ثوٚ )لجً( + ف١ز١ٌ )٠زىٍُ( ٚاٌّؼٕٟ أٔٗ ٠زىٍُ ثؤ١ّبء لجً

 ىٕٙب رؼٕٟ اٌنٞ ٠ٍٖٟأْ رؾلس أٞ أ١ّبء َِزمج١ٍخ. ٚفٟ اٌؼجو٠خ اٌىٍّخ ٔجٟ ِضً اٌؼوث١خ ٌٚ

 ٌٚنٌه إٔجؾذ وٍّخ ٔجٟ رؼٕٟ ِٓ ٠زىٍُ ٠ٚؼع ٠ٚؼٍُ ػٓ هللا .٠ٚزًٍٛ ٠ٚزْفغ

 ٚرؼٕٟ أ٠ٚب ِٓ ٠ىْف اٌَّزمجً

 

 :رف١َو ربكهً ٠ؼمٛة ٍِطٝ ٌٕٔ

 [.وً هعً ٠ٍّٖٟ اٚ ٠زٕجؤ ٌٚٗ ػٍٝ هاٍٗ ّٟء ١ْ٠ٓ هاٍٗ][Cor1.11.4][اٌفبٔلا٠ه]

أٚ فٝ ا٨عزّبػبد اٌؼبِخ، ١ٌؼٍٓ ١ِْئخ هللاَّ ٚاهاكرٗ، أٞ اٌؾل٠ش ِغ  ٠مٖل ثىٍّخ "٠زٕجؤ" ٕ٘ب "٠ؼٍُ" ػ١ٔ٩خ

(. فجمٌٛٗ: "٠ٍٖٟ أٚ ٠زٕجؤ" ٠ؼٕٟ أٔٗ ٠مَٛ ٖ:ٗٔوٛ  ٔإٌبً ٤عً اٌج١ٕبْ ٚرمل٠ُ اهّبكاد ٚهاؽخ هٚؽ١خ )

 .ثؼًّ ل١بكٞ فٟ اٌؼجبكح اٌى١َٕخ

 

 اٌزف١َو اٌزطج١مٝ ٌٕٔ ِزٝ :

اٌن٠ٓ ١ٍوٍٍْٛ، ٠ّىٓ أْ ٠ىٛٔٛا ِٓ اٌز١ِ٩ن أِضٍخ اٍزفبًٔٛ ٚثٌٌٛ  ٘ئ٨ء ا٤ٔج١بء ٚاٌؾىّبء ٚاٌّؼٍّْٛ

ٚغ١وّ٘ب ِٓ اٌمبكح فٟ اٌى١َٕخ ا٤ٌٚٝ، اٌن٠ٓ ٛٛهكٚا ٚعٍلٚا، ٍٕٚجٛا أؽ١بٔب، وّب أٔجؤ اٌوة ٠َٛع. ٌمل لبي 

: ٖٕ ا١ٌُٙ )اٌْؼت، فٟ ىِٓ اٌوة ٠َٛع، أُٙ ٌٓ ٠فؼٍٛا وّب فؼً آثبإُ٘ اٌن٠ٓ لزٍٛا ا٤ٔج١بء اٌن٠ٓ أهٍٍُٙ هللا

(، ٌٚىُٕٙ وبٔٛا ػٍٝ ّٚه أْ ٠مزٍٛا ا١ٌَّؼ ٔفَٗ ٚأرجبػٗ ا٤ِٕبء. ٌٚنٌه ٨ثل أْ رمغ ػٍٝ هإٍُٚٙ وً ٖٓ

 .اٌل٠ٕٛٔخ اٌّزغّؼخ ِٕن لوْٚ ٠ٍٛٛخ



 ٖ٘ 

 الديان:-07
Joh 5:21   ِأ٠َْٚبً ٠ُْؾ١ ُٓ ٠ُْؾ١ِٟ َوَنٌَِه ا٨ِْث َٚ اَد  َٛ ِْ ُُ ا٤َ َّْ ا٢َة ٠ُم١ِ ب أَ َّ ُ َو بُء.٤ََّٔٗ َْ َ٠ ْٓ َِ  ٟ  

Joh 5:22   ِٓ ٠َُِْٕٛٔخ ٩ٌِِْث ًَّ اٌلَّ ًْ لَْل أَْػطَٝ ُو ُٓ أََؽلاً ثَ َّْ ا٢َة ٨َ ٠َِل٠ َ٤  

Joh 5:23   ٍَُٗ ٍَ َُ ا٢َة اٌَِّنٞ أَْه َٓ ٨َ ٠ُْىِو َُ ا٨ِْث ْٓ ٨َ ٠ُْىِو َِ َْ ا٢َة.  ٛ ُِ ب ٠ُْىِو َّ َٓ َو ١ُغ ا٨ِْث ِّ ٌَْغ ََ ا ْٟ ٠ُْىِو   .ٌَِى

Joh 5:24  « َٚ ٍَِٕٟ فٍََُٗ َؽ١َبحٌ أَثَِل٠َّخٌ  ٍَ ُٓ ثِبٌَِّنٞ أَْه ِِ ٠ُْئ َٚ  ٟ ِِ ُغ و٩َ َّ َْ َ٠ ْٓ َِ  َّْ : اِ ُْ ٌَْؾكَّ أَلُُٛي ٌَُى ٌَْؾكَّ ا ٨َ ٠َؤْرِٟ اٌَِٝ اَ

ٌَْؾ١َبِح. ِد اٌَِٝ ا ْٛ َّ ٌْ َٓ ا ِِ  ًَ ْٔزَمَ ًْ لَِل ا  َك٠ٍَُْٕٛٔخ ثَ

Joh 5:27   َٓ ْْ ٠َِل٠ ٍْطَبٔبً أَ ٍُ أَْػطَبُٖ  َٚ  ُ ِْ أ٠َْٚبً ٤ََّٔٗ ب ََ ْٔ ُٓ ا٦ِ   .اْث

 

 **Mat 11:19   ٠ُت وِّ ِّ َٚ ٌْ أَُوٌٛي  ب ََ ْٔ َما اِ َٛ ُ٘ : َْ َوُة ف١ََمٌُُٛٛ ْْ َ٠ َٚ  ًُ ِْ ٠َؤُْو ب ََ ْٔ ُٓ ا٦ِ  َعبَء اْث

 

 **Mat 17:12   ُو ِٗ ٍُٛا ثِ ِّ ًْ َػ ُْ ٠َْؼِوفُُٖٛ ثَ ٌَ َٚ َّْ ا١ٍِ٠َِّب لَْل َعبَء  ُْ اِ ٌَِىِّٕٟ أَلُُٛي ٌَُى َٚ ِْ ب ََ ْٔ ُٓ ا٦ِ ب أََهاُكٚا. َوَنٌَِه اْث َِ  ًَّ

 ُْ ُْٕٙ ِِ  ُُ َّ َف ٠َزَؤٌَ ْٛ ٍَ  «.أ٠َْٚبً 

 

 **Mar 9:31   ٍَُُٔٛف١ََْمز ًِ ُُ اٌَِٝ أ٠َِْلٞ إٌَّب ٍَّ ََ ُ٠ ِْ ب ََ ْٔ َٓ ا٦ِ َّْ اْث ُْ اِ ٠َمُُٛي ٌَُٙ َٚ ١َنُٖ  ِِ ُُ ر٩ََ َْ ٠َُؼٍِّ ُ َوب ََّٗٔ٤ ْْ ثَْؼَل أَ َٚ  ُٗ

 َُ ًَ ٠َمُٛ َِ اٌضَّبٌِِش. ٠ُْمزَ ْٛ َ١ٌْ  فِٟ ا

 

ٚاِب مٌه ا١ٌَٛ ٚرٍه اٌَبػخ ف٩ ٠ؼٍُ ثّٙب اؽل ٨ٚ  ]-[ Mk:13:32 ]:٠َٛع ٨ ٠ؼٍُ اٌَبػٗ و١ف ٠ل٠ٓ

  .ا٩ٌّئىخ اٌن٠ٓ فٟ اٌَّبء ٨ٚ ا٨ثٓ ا٨ ا٢ة

 9٘ٔخ ا٤ة فبًٙ ١ٍلاهًٚ فٟ وزبثٗ ٠َٛع ا١ٌَّؼ فٟ رم١ٍل اٌى١َٕخ ) كاه اٌّْوق ث١وٚد ( ٕفؾ

 ٘اٚ ؽزٝ ٠ٛؽٕب  ٔٔ:7ٕٚ ِزٝ  ٖٔ:ٕٖئول ِولٌ اْ ٠َٛع وبْ ٠غًٙ ا٨ىِٕخ فٝ ِولٌ ٠ٚ

 

 8ٕاٌٝ  ِٕٗٓ  ٠َٔ٘ٛع ١ٍقٚغ هلل فٝ هٍبٌٗ وٛهٔضًٛ ا٨ٌٚٝ 

 ٕٓ:ٕٓاَ اثٕٝ ىثلٜ ِزٝ 

 ٚا٨ة اٌنٜ ٠ؼط١ُٙ اٌٍّىٛد:

 [.١ىُ اٌٍّىٛد٨ رقف ا٠ٙب اٌمط١غ اٌٖغ١و ٨ْ اثبوُ لل ٍّو اْ ٠ؼط][lk:12:32   ][اٌفبٔل٠ه ]

 

 [ Mt:19:28 ]-[  ٓفمبي ٌٗ ٠َٛع اٌؾك الٛي ٌىُ أىُ أزُ اٌن٠ٓ رجؼزّٟٛٔ فٟ اٌزغل٠ل ِزٝ عٌٍ اث

 [ .ا٨َٔبْ ػٍٝ ووٍٟ ِغلٖ رغٍَْٛ أزُ ا٠ٚب ػٍٝ اصٕٟ ػْو وو١ٍب رل٠ْٕٛ اٍجبٛ اٍوائ١ً ا٨صٕٟ ػْو

[ Cor1:6:2 ]-[ وبْ اٌؼبٌُ ٠لاْ ثىُ افبٔزُ غ١و َِزب١ٍ٘ٓ أٌَزُ رؼٍّْٛ اْ اٌمل١َ٠ٓ ١ٍل٠ْٕٛ اٌؼبٌُ.فب ْ

 [ .ٌٍّؾبوُ اٌٖغوٜ

[ Cor1:6:3 ]-[ أٌَزُ رؼٍّْٛ إٔب ٍٕل٠ٓ ٩ِئىخ فجب٤ٌٚٝ اِٛه ٘نٖ اٌؾ١بح. ] 

[ Mt:12:42 ]-[  ٍِىخ اٌز١ّٓ ٍزمَٛ فٟ اٌل٠ٓ ِغ ٘نا اٌغ١ً ٚرل٠ٕٗ.٨ٔٙب ارذ ِٓ البٕٟ ا٨هٗ ٌزَّغ

 ّبْ ٕ٘ٙبؽىّخ ١ٍٍّبْ.ٚ٘ٛما اػظُ ِٓ ١ٍٍ

mt 12:41  هعبي ١ٕٜٔٛ ١ٍمِْٛٛ فٟ اٌل٠ٓ ِغ ٘نا اٌغ١ً ٠ٚل٠ٕٛٔٗ ، ٤ُٔٙ ربثٛا ثّٕبكاح ٠ٛٔبْ ، ٚ٘ٛما

 أػظُ ِٓ ٠ٛٔبْ ٕ٘ٙب! 



 ٘ٗ 

 ابن االنسان هو رب السبت:  -08
Mat 12:5   ِّٔ٠َُل ًِ ١ٌََْْٙى ْجِذ فِٟ ا ََّ ٌَْىََٕٙخَ فِٟ اٌ َّْ ا َهاِح أَ ْٛ ُْ فِٟ اٌزَّ ب لََوْأرُ َِ  َٚ ُْ أَْثِو٠َبُء؟أَ ُ٘ َٚ ْجَذ  ََّ َْ اٌ ٛ َُ  

Mat 12:6  ! ًِ ١ٌََْْٙى َٓ ا ِِ  َُ َّْ ََُٕ٘ٙب أَْػظَ : اِ ُْ ْٓ أَلُُٛي ٌَُى ٌَِى َٚ  

Mat 12:7  !َػٍَٝ ا٤َْثِو٠َبِء ُْ زُ ّْ ب َؽَى َّ خً ٨َ َمث١َِؾخً ٌَ َّ : أِِّٟ أُِه٠ُل َهْؽ َٛ ب ُ٘ َِ  ُْ زُ ّْ ْٛ َػٍِ   فٍََ

Mat 12:8   ِا٦ َٓ َّْ اْث ِ ْجِذ أ٠َْٚبً فَب ََّ َٛ َهةُّ اٌ ُ٘ ِْ ب ََ ْٔ.»  

 

Mar 2:27   : ُُ َُّ لَبَي ٌَُٙ ْجِذ.»صُ ََّ ًِ اٌ ُْ ٤َْع ب ََ ْٔ ِْ ٨َ ا٦ِ ب ََ ْٔ ًِ ا٦ِ ًَ ٤َْع ب ُعِؼ َّ ْجُذ أَِّ ََّ   اٌ

Mar 2:28   ًْجِذ أ٠َْٚب ََّ َٛ َهةُّ اٌ ُ٘ ِْ ب ََ ْٔ ُٓ ا٦ِ  «.اِماً اْث

 

 **Mat 11:19   ََ ْٔ ُٓ ا٦ِ ٠ُت َعبَء اْث وِّ ِّ َٚ ٌْ أَُوٌٛي  ب ََ ْٔ َما اِ َٛ ُ٘ : َْ َوُة ف١ََمٌُُٛٛ ْْ َ٠ َٚ  ًُ ِْ ٠َؤُْو  ب

 

 **Mat 17:12   ُٓ ب أََهاُكٚا. َوَنٌَِه اْث َِ  ًَّ ِٗ ُو ٍُٛا ثِ ِّ ًْ َػ ُْ ٠َْؼِوفُُٖٛ ثَ ٌَ َٚ َّْ ا١ٍِ٠َِّب لَْل َعبَء  ُْ اِ ٌَِىِّٕٟ أَلُُٛي ٌَُى َٚ ِْ ب ََ ْٔ  ا٦ِ

 ُُ َف ٠َزَؤٌََّ ْٛ ٍَ ُْ  أ٠َْٚبً  ُْٕٙ ِِ.» 

 

 **Mar 9:31   ٍَُُٔٛف١ََْمز ًِ ُُ اٌَِٝ أ٠َِْلٞ إٌَّب ٍَّ ََ ُ٠ ِْ ب ََ ْٔ َٓ ا٦ِ َّْ اْث ُْ اِ ٠َمُُٛي ٌَُٙ َٚ ١َنُٖ  ِِ ُُ ر٩ََ َْ ٠َُؼٍِّ ُ َوب ََّٗٔ٤ ْْ ثَْؼَل أَ َٚ  ُٗ

َِ اٌضَّبٌِِش. ْٛ َ١ٌْ َُ فِٟ ا ًَ ٠َمُٛ  ٠ُْمزَ

 

[ Ex:31:16 ]-[ ػٙلا اثل٠بٛا اٌَجذ فٟ اع١بٌُٙ ف١ؾفع ثٕٛ اٍوائ١ً اٌَجذ ١ٌٖٕؼ. ] 

[ Col:2:16 ]-[  ُاٚ ٍجذاؽل فٟ اوً اٚ ّوة اٚ ِٓ عٙخ ػ١ل اٚ ٩٘ي ف٩ ٠ؾىُ ػ١ٍى ] 

 

 ** صب١ٔبً ِؼٕٝ افو ٌىٍّٗ اثل٠بً:

ػٙلا ٠قزٓ فزبٔب ١ٌٚل ث١زه ٚاٌّجزبع ثفٚزه.ف١ىْٛ ػٙلٞ فٟ ٌؾّىُ  ]-[ Gn:17:13 ]-[ اٌفــــبٔـــلا٠ه ]

 [ .اثل٠ب

[ Gal:6:15 ]-[ ٨ٚ اٌغوٌخ ثً اٌق١ٍمخ اٌغل٠لح١ٌٌ اٌقزبْ ٠ٕفغ ١ّئب  ٨ٔٗ فٟ ا١ٌَّؼ ٠َٛع. ] 

[ Gal:5:2 ]-[  ْافززٕزُ ٨ ٠ٕفؼىُ ا١ٌَّؼ ١ّئب٘ب أب ثٌٌٛ الٛي ٌىُ أٗ ا. 

 

 القدوس المولود منك:  -11
Luk 1:35   :ب اٌمذٚط اٌٌّٛٛد اٌشٚذ اٌمذط ٠سً ػ١ٍه ٚلٛح اٌؼٍٟ رظٍٍه فٍزٌه أ٠ع»فأخبة اٌّالن

 ِٕه ٠ذػٝ اثٓ اهلل.

اهلل خبء ِٓ ر١ّبْ ٚاٌمذٚط ِٓ خجً فبساْ.سالٖ.خالٌٗ غطٝ اٌسّبٚاد )(Hb-3-3)(اٌفبٔذ٠ه()زجمٛق
 (.ٚاألسض اِزألد ِٓ رسج١سٗ

 الى انقضاء الدهر  -10
 فٍـذ ِؼىُ فٟ وً د١ٓ ( ٤ْ اٌفمغاء ِؼىُ فٟ وً د١ٓ، ٚأِب أٔب5:ٕٔوزبة إٌظبعٜ()رغجّخ اٌفبٔض٠ه:أج١ً ٠ٛدٕب:) 

 .[ .الن الفقراء معكم في كل ديه.واما اوا فلست معكم في كل ديه ]-[ Mt:26:11 ]-[ الفاودايك ]

فاوي وان كىت غائبا في الجسد لكىي معكم في الروح فردا  ]-[ Col:2:5 ]-[ الفــــاوـــدايك ] 
 [ .وواظرا ترتيبكم ومتاوة ايماوكم في المسيخ



 ٘٘ 

 ف والياء:انا هو االل  11
Isa 44:6   :ٌُْغُِٕٛك ِٗ َهةُّ ا فَبِك٠ َٚ  ًَ َوائ١ِ ٍْ ٍُِه اِ َِ ةُّ  ٨َ اٌََِٗ َغ١ِْوٞ.»ََ٘ىَنا ٠َمُُٛي اٌوَّ َٚ أََٔب ا٢ِفُو  َٚ ُي  َّٚ  أََٔب ا٤َ

Isa 48:12  « َأ َٚ ُي  َّٚ . أََٔب ا٤َ َٛ رُُٗ. أََٔب ُ٘ ْٛ ًُ اٌَِّنٞ َكَػ َوائ١ِ ٍْ اِ َٚ ْغ ٌِٟ ٠َب ٠َْؼمُُٛة.  َّ ٍْ  َٔب ا٢ِفواِ

 ..اٌجلا٠خ ٚإٌٙب٠خ غ١و ِٛعٛكح فٝ ا١ٌَٕبئ١خ ٚاٌفبر١ىب١ٔٗ ٚاٌَىٕله٠خRv 1:8إٌٔ ا٨ٚي 

٘ٛ اٌىبئٓ ٚاٌنٞ وبْ ٚاٌنٞ ٠ؤرٟ اٌمبكه ». أٔب ٘ٛ ا٤ٌف ٚا١ٌبء»٠مٛي اٌوة ا٦ٌٗ:  ][Rv.1.8][اٌَبهح]

 [.ػٍٝ وً ّٟء

ا١ٌبء((. ٘ٛ اٌىبئٓ ٚاٌنٞ وبْ ٚاٌنٞ ٠ؤرٟ اٌمبكه ٠مٛي اٌوة ا٦ٌٗ: ))أٔب ٘ٛ ا٤ٌف ٚ][Rv.1.8][اٌّْزووخ]

 [.ػٍٝ وً ّٟء

أٔب ا٤ٌف ٚا١ٌبء ((: ٘نا ِب ٠مٌٛٗ اٌوة ا٦ٌٗ، اٌنٞ ٘ٛ وبئٓ ٚوبْ ١ٍٚؤرٟ، ٚ٘ٛ  )) ][Rv.1.8][ا١ٌَٛػ١خ]

 [ . اٌمل٠و

ْ ١ٍٚؤرٟ، ٚ٘ٛ أٔب ا٤ٌف ٚا١ٌبء ((: ٘نا ِب ٠مٌٛٗ اٌوة ا٦ٌٗ، اٌنٞ ٘ٛ وبئٓ ٚوب ))][Rv.1.8][اٌىبص١ٌٛىخ]

 [. اٌمل٠و

٠مٛي اٌوة ا٦ٌٗ: أٔب ٘ٛ ا٤ٌف ٚا١ٌبء، اٌىبئٓ ٚاٌنٞ وبْ ٚاٌنٞ ١ٍؤرٟ، اٌمبكه ػٍٝ  ][Rv.1.8][اٌّجَطخ]

 [ .وً ّٟء

 [.ٚاٌنٞ ٠ؤرٟ"، أٌمل٠و -ٚاٌنٞ وبْ -أٔب ا٤ٌف ٚا١ٌبء، ٠مٛي اٌوة ا٦ٌٗ، "اٌىبئٓ][Rv.1.8][اٌج١ٌَٛخ]

 فُو..ٌٚىٓ ا٨ة ثبٌَٕجخ ٩ٌثٓ ٘ٛ ا

 ٚا٨ة ٘ٛ اٌٗ ا١ٌٙٛك

 ٠َٛع ٠زىٍُ ثى٩َ ا٨ة

 ٍِىٝ ٕبكق ث٩ ثلا٠خ ٨ٚ ٔٙب٠ٗ

 

 غ١و ِٛعٛك فىب ٌفبر١ىب١ٔٗ ١ٌَٕٚبئ١خ ٚاٌَىٕله٠خ..Rv1:11ٔ اٌضبٔٝ إٌ

 غ١و ِٛعٛك فٝ ثبلٝ اٌزواعُ

ٔخ أوزت ِب رواٖ فٟ وزبة ٚأهٍٍٗ اٌٝ اٌىٕبئٌ اٌَجغ فٟ أفٌَ ١ٍّٚو»٠مٛي:  ][Rv.1.11][اٌَبهح]

 [.»ٚثوغبٌِ ٚص١بر١وح ٍٚبهك٠ٌ ٚف٩١كٌف١خ ٨ٚٚكو١خ

كْٚ ِب رواٖ فٟ وزبة، ٚاثؼش ثٗ اٌٝ اٌىٕبئٌ اٌَجغ: فٟ أفٌَ، ١ٍّٚؤب، »٠مٛي:  ][Rv.1.11][اٌؾ١بح]

 [.«ٚثوغبٌِ، ٚص١بر١وا، ٍٚبهكً، ٚف٩١كٌف١ب، ٨ٚٚكو١خ

ٗ اٌٝ اٌىٕبئٌ اٌَجغ اٌزٟ فٟ أفٌَ ٠مٛي: )) ِب رواٖ فؤوزجٗ فٟ وزبة ٚأثؼش ث][Rv.1.11][اٌىبص١ٌٛىخ]

 [.(( ٚاى١ِو ٚثوغبٌِ ٚر١ب١ٛوح ٍٚوك٠ٌ ٚف١ٍلٌف١خ ٚا٩ٌمل١خ

٠مٛي: ))أوزت ِب رواٖ فٟ وزبة ٚأهٍٍٗ اٌٝ اٌىٕبئٌ اٌَجغ فٟ أفٌَ ١ٍّٚؤخ ][Rv.1.11][اٌّْزووخ]

 [.((ٚثوغبٌِ ٚص١بر١وح ٍٚبهك٠ٌ ٚف٩١كٌف١خ ٨ٚٚكو١خ

وزت ِب رواٖ فٟ ٍفو، ٚاثؼش ثٗ اٌٝ اٌىٕبئٌ اٌَجغ، اٌٝ أفٌَ، ٚاى١ِو، ٠مٛي: "أ][Rv.1.11][اٌج١ٌَٛخ]

 [."ٚثوغبٌِ، ٚص١بر١وح، ٍٚوك٠ٌ، ٚف١ٍلٌف١خ، ٚا٩ٌمل١خ

٠مٛي: اوزت ِب رواٖ فٟ وزبة، ٚأهٍٍٗ اٌٝ اٌىٕبئٌ اٌَجغ: اٌٝ أفٌَ ١ٍّٚؤب  ][Rv.1.11][اٌّجَطخ]

 [ .ٚثوغبٌِ ٚص١بر١وا ٍٚبهكً ٚف٩١كٌف١ب ٨ٚٚكو١خ



 ٘ٙ 

 Rv21:6ٌٕٔ اٌضبٌش ا

 ٚلبي ٌٟ اوزت فبْ ٘نٖ ا٨لٛاي ٕبكلخ ٚا١ِٕخ . ٘ب أب إٕغ وً ّٟء عل٠لا ٚلبي اٌغبٌٌ ػٍٝ اٌؼوُ 5

 7.أب اػطٝ اٌؼطْبْ ِٓ ٠ٕجٛع ِبء اٌؾ١بح ِغبٔب . أب ٘ٛ ا٨ٌف ٚا١ٌبء اٌجلا٠خ ٚإٌٙب٠خ .صُ لبي ٌٟ لل رُ 6.

 ٌٟ اثٕب ِٓ ٠غٍت ٠وس وً ّٟء ٚاوْٛ ٌٗ اٌٙب ٚ٘ٛ ٠ىْٛ

 ** اٌغبٌٌ ػٍٝ اٌؼوُ ٘ٛ اٌمبئً ٚ٘ٛ غ١و اٌقوٚف..ٚ٘ٛ ا٨ة

Rv6:16 ٓٚػٓ غٚت  ٚعٗ اٌغبٌٌ ػٍٝ اٌؼوُ ُٚ٘ ٠مٌْٛٛ ٌٍغجبي ٚاٌٖقٛه اٍمطٟ ػ١ٍٕب ٚافف١ٕب ػ

 اٌقوٚف

 ** ا٠ٚب ِٓ ف٩ي:

Rev 5:1   ْٓ ِِ ْىزُٛثبً  َِ ْفواً  ٍِ  ُِ ٌَْؼْو ٌِ َػٍَٝ ا ٌَْغبٌِ ِٓ ا ١ ِّ َهأ٠َُْذ َػٍَٝ ٠َ َٚ . ٍَ ْجَؼِخ ُفزُٛ ََ ْقزُِٛبً ثِ َِ َهاٍء،  َٚ  ْٓ ِِ َٚ  ًٍ  َكاِف

Rev 5:6   ُْنث َِ  ُ ٌُ َوؤََّٔٗ ًٌ لَبئِ َّ ١ُِٛؿ َؽ ُّْ ِٜ اٌ ٍَ َٚ فِٟ  َٚ أَبِد ا٤َْهثََؼِخ  َٛ ٌَْؾ١َ ا َٚ  ُِ ٌَْؼْو ِٜ ا ٍَ َٚ َهأ٠َُْذ فَبَِما فِٟ  ٌٛػ، ٌَُٗ َٚ

ْجَؼخُ أَهْ  ٍَ  َٟ ِ٘  ، ٍٓ ْجُغ أَْػ١ُ ٍَ َٚ  ٍْ ْجَؼخُ لُُوٚ ٍَ. ِٗ ًِّ ا٤َْه ٍَخُ اٌَِٝ ُو ٍَ ْو ُّ ٌْ اِػ هللاِ ا َٚ  

Rev 5:7  .ُِ ٌَْؼْو ٌِ َػٍَٝ ا ٌَْغبٌِ ِٓ ا ١ ِّ َ٠ ْٓ ِِ ْفَو  َِّ أََفَن اٌ َٚ  فَؤَرَٝ 

اٌنٜ ثبٌطجغ ٠وِي اٌٝ  وّب روٜ ٕ٘ب ثٛٙٛػ اٌقوٚف اٌّنثٛػ اٌنٜ ٠َزؾك اْ ٠فزؼ اٌَفو اٌّقزَٛ ٚ ٚ

 ُاٌغبٌٌ ػٍٝ اٌؼو ٠َٛع  افن اٌَفو ِٓ ١ّ٠ٓ

 ٠مٛي أب اوْٛ ٌٗ اٌٙب ٠ٚىْٛ ٌٝ اثٕب..ِزٝ وبْ  ٠َٛع اثبً؟ ثً ا٨ة وبْ ١ٌٍٙٛك: **

Joh 8:41   ُْ بَي أَث١ُِى َّ َْ أَْػ ٍُٛ َّ ُْ رَْؼ ْٔزُ ُ »فَمَبٌُٛا ٌَُٗ: «. أَ َٛ هللاَّ ُ٘ َٚ اِؽٌل  َٚ ْٓ ِىٔبً. ٌََٕب أٌَة  ِِ ُْ ٌَُْٔٛل  َب ٌَ  «.إَِّٔ

Joh 8:42   :َُُٛع َ٠ ُْ ُْ آِد »فَمَبَي ٌَُٙ أَر١َُْذ. ٤َِّٟٔ ٌَ َٚ  ِ ًِ هللاَّ ْٓ لِجَ ِِ ُْ رُِؾجَُِّٕٟٛٔ ٤َِّٟٔ َفَوْعُذ  ْٕزُ ُْ ٌَُى ُ أَثَبُو َْ هللاَّ ْٛ َوب ٌَ

.ٍَِٟٕ ٍَ ًْ َماَن أَْه ٟ ثَ َِ ْٓ َْٔف ِِ 

 [.اٌٗ ٚآة ٚاؽل ٌٍىً اٌنٞ ػٍٝ اٌىً ٚثبٌىً ٚفٟ وٍىُ][Eph.4.6][اٌفبٔلا٠ه]

 [ٛعل اٌٗ ٚاؽل ١ٍٜٚٚ ٚاؽل ث١ٓ هللا ٚإٌبً ا٨َٔبْ ٠َٛع ا١ٌَّؼ٨ٔٗ ٠][Tm1.2.5][اٌفبٔلا٠ه]
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╝ 

دود قمغم أؿمفر اًمـُُّصوص اعمُّتخدمي ذم شملخقه اعمّقح  ♠اًمرُّ

ى سمـ أبو اعمُـتٍم ؿموهلم اًمعْد اًمػؼػم إمم اهلل   اًمّتوقِمىاعمُؾؼَّ

َ: 1/  1يوطمـو   َويَموَن اًْمَؽؾَِؿُي اَّللَّ

, ذِم  1/  1يوطمـو 
ِ

 يَموَن اًْمَؽؾَِؿُي, َواًْمَؽؾَِؿُي يَموَن قِمـَْد اَّللَّ
ِ
َ اًْمَْْدء  .َويَموَن اًْمَؽؾَِؿُي اَّللَّ

  شاهلل»ذم اًمـَّص سمؽؾؿي ش اًمؽؾؿي»أوًٓ: إذا يموكً اًمؽؾؿي هي اهلل ومعاًل, ومُؼم سموؾمتْدال يمؾؿي 

  :ؾمتحصل قمغم كصٍّ همػم مػفوم إـمالىمًو ُ , َواَّللَّ ُ  يَموَن اَّللَّ
ِ
َْْدء َ ذِم اًْم ُ اَّللَّ , َويَموَن اَّللَّ

ِ
 يَموَن قِمـَْد اَّللَّ

  وح اًمُؼُدس ؟ش اهلل»اعمّقحي يؼول إن  ذم اًمـَّص هو أب, إذًا اًمـَّص يؼول سمنهللم ؟ وأجن اهلل اًمثوًمٌ ؟ أجن اًمرُّ

 صموكقًو: إذا يموكً اًمؽؾؿي هي إىمـوم اًمثوين من اًمثوًموث, أي اإلهل احلؼقؼي اعمعْود, ومفل ًمإلهل سمدايي ؟ 

 ظَمَؾَق اهللُ  1/  1اًمتؽوين كظركو إمم  إذا 
ِ
َْْدء ََمَواِت َوإْرَض  ذِم اًْم َّّ  .اًم

  :واًمْدء اعمذيمور ُهـو هو ]. 9صــ -, اجلزء اًمثوًمٌ, ذح إكجقل يوطمـو, جمؿع اًمؽـوئس سمْػموت اًمؽـز اجلؾقل ذم شمػّػم اإلكجقلاًمديمتور وًمقم إدي

 [.1/  1موؾمى ذم أول يُمُتْه, اًمتؽوين  , واومتتوح اًمؽالم ُهـو مثل اومتتوح يمالمسمدء اًمعومل

 و إهلقي, وًمقًّ اإلهل احلؼقؼي اعمُّتحّق ًمؾعْودة  صموًمثًو: اًمـَّص اًمقوكوين يصف اًمؽؾؿي سملَّنَّ

  :يس أنْو مؼور اإلكجقل سمحّى اًمؼديس يوطمـو )دراؾمي وشمػّػم وذح(إب متى اعمّؽلم ش اهلل»ُهـو يمؾؿي ]. 53صـ -, اجلزء إول, دير اًمؼدِّ

ومي سمـ  ς Θεοذم إصل اًمقوكوين  ضموءت وسمؼي  ش اًمـ»همػم ُمعرَّ ّّ ومي سمـ   ρ Θεοش واًمؽؾؿي يمون قمـد اهلل», سمعؽس اجلؿؾي اًم ش. اًمـ», طمقٌ يمؾؿي اهلل ُمعرَّ

ومي سمـ  Λο γορش اًمؽؾؿي»كجد أن ش, واًمؽؾؿي يمون قمـد اهلل»ومػي اجلؿؾي إومم  ف سمـ  Θεο ρش اهلل»و   ش اًمـ»ُمعرَّ , شموَقحًو أنَّ ًمؽل مـُفَم  ش اًمـ»ُمعرَّ

ف سمـ ش اهلل»وضموده اًمشخيص, وطمقٌ  هو شمعقلم ش ويمون اًمؽؾؿي اهلل: »وموًمؼصد من ىموًمهحيؿل معـى اًمذات اًمُؽؾِّقي. أّمو ذم اجلؿؾي اًمثوكقي, ش اًمـ»اعمُعرَّ

و إهلقيش اًمؽؾؿي» أي ـمْقعي, اجلوهر  [ت., وٓ ُيؼصد شمعريف اًمؽؾؿي أنَّه هو اهلل من ضمفي اًمذاأَّنَّ

 :وهؽذا ىمومً اًمعديد من اعمخطوـموت اًمعرسمقي اًمؼديؿي سمؽممجي اًمـَّص هبذا اًمشؽل 

 اعمخطوـمي إومم:

 Sinai, St Catherine ar . 75 رىمم اعمخطوـمي:

 c . 9th اًمتوريخ:

 ذم اًمْدي مل يزل اًمؽؾؿي واًمؽؾؿي مل يزل قمـد اهلل واهلإ مل يزل اًمؽؾؿي اًمـص:

Sinai MF UCL Arabe 75 
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 وـمي اًمثوكقي:اعمخط

 Sinai, st Catherine ar . 74 رىمم اعمخطوـمي:

 c . 9th اًمتوريخ:

 ذم اًمْدي يموكً اًمؽؾؿي واًمؽؾؿي مل شمزل قمـد اهلل وإهل مل شمزل اًمؽؾؿي اًمـص:

Sinai MF UCL Arabe 74 

 

 اعمخطوـمي اًمثوًمثي:

 Sinai, St Catherine ar . 70 رىمم اعمخطوـمي:

 C . 9th اًمتوريخ:

 ي يمون اًمؽؾؿي واًمؽؾؿي ىمد يمون قمـد اهلل وإٓهو يمون اًمؽؾؿيذم اًمْد اًمـص:

Sinai Mf UCL Arabe 70 

 

 اعمخطوـمي اًمراسمعي:

 Sinai, St Catherine ar . 54 رىمم اعمخطوـمي:

 c. 10th اًمتوريخ:

 ذم اًمْدي مل شمزل اًمؽؾؿي واًمؽؾؿي مل شمزل قمـد اهلل وإهل مل شمزل اًمؽؾؿي اًمـص:

Sinai Mf UCL Arabe 54 
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 طوـمي اخلومّي:اعمخ

 Sinai, St Catherine ar . 76 رىمم اعمخطوـمي:

 c . 13th اًمتوريخ:

 ذم اًمْدي يمون اًمؽؾؿي واًمؽؾؿي يمون قمـد اهلل واهلإ مل يزل اًمؽؾؿي اًمـص:

Sinai MF UCL Arabe 76 

 

 اعمخطوـمي اًمّودؾمي:

 Sinai, St Catherine ar . 89 رىمم اعمخطوـمي:

 1823 اًمتوريخ:

 ن اًمؽؾؿي واًمؽؾؿي يمون قمـد اهلل واًمؽؾؿي مل يزل اهلإً ذم اًمْدي يمو اًمـص:

Sinai Mf UCL Arabe 89 

 

 اعمخطوـمي اًمّوسمعي:

 Sinai, St Catherine ar . 80 رىمم اعمخطوـمي:

 1749 اًمتوريخ:

 ذم اًمْدي يمون اًمؽؾؿي واًمؽؾؿي يمون قمـد اهلل واًمؽؾؿي مل شمزل إٓهو اًمـص:

Sinai MF UCL Arabe 80 
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  و ش اًمؽؾؿي»يدقمو إذا يمون اًمؽتوب  ومفذا ٓ يعـي أن اًمؽؾؿي إهل طمؼقؼي ُمّتحق ًمؾعْودةش إهل»سملَّنَّ

 ! قطون م آخفي مثل موؾمى قمؾقه اًمّالم واًمُؼضوة وطمتى اًمشَّ س يؼول قمن يمثػمين إَّنَّ  وموًمؽتوب اعمُؼدَّ

o  ُوؾَمى: اْكُظْر!  1/  4اخلروج
ِ

بُّ عم  وُروُن أظُموَك َيُؽوُن َكِْقََّك.. َوهَ أنَو ضَمَعْؾتَُك اهلَإ ًمِِػْرقَمْونَ وَمَؼوَل اًمرَّ

o  ذم وؾمط أهلي يؼيض. اهللىموئم ذم جمؿع  اهلل 1/  28اعمزامػم. 

o  (.ًمؽن مثل اًمـوس متوشمون ويملطمد اًمرؤؾموء شمّؼطون 4وسمـو اًمعكم يمؾؽم.  إكؽم آخفيأنو ىمؾً  6) 4-6/  28اعمزامػم 

o  ِذيَن ومِقِفْم  7/  7يموركثوس اًمثوكقي هْ اًمَّ قِح  رِ إهَِلُ َهَذا اًمدَّ ِّ ِد اعْمَ  .ىَمْد َأقْمَؿى َأْذَهوَن هَمػْمِ اعْمُْمِمـلَِم, ًمَِئالَّ شُميِضَء هَلُْم إَِكوَرُة إِْكِجقِل جَمْ

 ! م آخفي, سمؿعـى أنَّ هلم ؾُمؾطون وىموة, وًمؽـَّفم ًمقّوا آخفي قمغم احلؼقؼي  اعمؼصود من أنَّ يمل همٓء ىمقل قمـفم إَّنَّ

  نَّ اهلل قمزَّ وضمل خيؾق سملوامر إهلقيهو أ 1/  1اعمعـى احلؼقؼي ًمـص يوطمـو 

  شًمؾؽؾؿي»وًمؽن سمّْى إؾموًمقى اًمْالهمقي اعمُّتخدمي ذم اًمـصوص اًمعؼميي, أصْح ُهـوك ؿمخصـي 

  َؿِي وَمِؿِه يُملُّ ضُمـُوِدَهو 6) 9-6/  55اعمزامػم َّ َ ََمَواُت َوسمِـ َّّ ًِ اًم بِّ ُصـَِع َه اًْمقَ  4. سمَِؽؾَِؿِي اًمرَّ . ََيَْؿُع يَمـَدٍّ َأْمَوا
ٍ
ء ٍَ ذِم َأْهَرا َج . ََيَْعُل اًمؾُّ بَّ  2مِّ ًمَِتْخَش اًمرَّ

ُؽوَكِي.  ّْ وِن اعْمَ َُّه ىَموَل وَمَؽونَ  9يُملُّ إَْرِض َوِمـُْه ًمَِقَخْف يُملُّ ؾُمؽَّ  (.ُهَو َأَمَر وَمَصورَ . َٕن

  يعوً ضِمّداً َُيِْري ىمَ . ُيْرؾِمُل يَمؾَِؿتَُه ذِم إَْرضِ  13) 12-13/  174اعمزامػم ِ َموِد.  16. ْوًَمهُ ٍَ ِؼقَع يَموًمرَّ ي اًمصَّ وِف َوُيَذرِّ ٍَ يَموًمصُّ ْؾ ِذي ُيْعطِي اًمثَّ  14اًمَّ

اَم سَمْرِدِه َمْن َيِؼُف؟  َُْفو 12ُيْؾِؼي مَجَْدُه يَمُػَتوٍت. ىُمدَّ َقوُه.ُيْرؾِمُل يَمؾَِؿتَُه وَمقُِذي
ِ
قُل اعْم ِّ  (. ََيُىُّ سمِِرحيِِه وَمَت

  1/  9احلؽؿي  ,
ِ
ْْحَِي, َيو إهَل أسَموء  .َيو َصوكَِع اجلَِؿقِع سمَِؽؾَِؿتَِك َيو َربَّ اًمرَّ

  وٓ َيعؾوهو يمقوكو سمجوكى اإلهلش يمؾؿي اهلل»أو ش اًمؽؾؿي»ٓ ؿمّك أنَّ اًمقفود ٓ ُيشخصـون 

 ! وًمؽن هذا هو مو طمدث قمـد اعمّقحقلم, ومجعؾوا صػي اهلل ؿمخصًو ىموئًَم سمذاشمه ُمتَِّصػًو سمجؿقع صػوت إًموهقي 

 أؾموؾمفو اًمػؾّػوت اًمقوكوكقي اًموصمـقي, وًمألؾمف اًمشديد, شملثَّرت اعمّقحقي ومن ىمْؾفو اًمقفوديي هبذه إومؽور: هذه اًمػؽرة 

  :ًملماًمؼؿص شمودرس يعؼوب مؾطي يموكً ]. 65صـ -, اإلكجقل سمحّى يوطمـو, يمـقّي مور ضمرضمس سموؾمْورشمـٍ من شمػوؾمػم وشملمُّالت أسموء إوَّ

و اًمعؼل اجلومع اًمذي حيؽم اًمعومل وخيؽمىمه,  ق.م 355طموازم  Heraclitusقمرومفو هػمىمؾقتس مم, معروومي ًمدى اًمقفود وإش ًموهموس»يمؾؿي  سملَّنَّ

رت ومؽرشمهوىمد شمْـّوه اًمرواىمقون وأؿموقموه, وذم اًمقفوديي اهلؾقـقي, اًمؾوهموس هو أىمـوم ُمّتِؼل,  ًمقؽون مصْوطمًو ًمؾحؽؿي, إذ رسمط ومقؾون  شمطوَّ

 [يمتوسمقي, ىمول إن اًمؾوهموس هو كؿوذج إهلي ضموء اًمعومل صورة ًمه.اًمّؽـدري سملم شمعْػمات ومؾّػقي ومػوهقم 

  :ىمْل أن كطق ش, اًمؽؾؿي: »ًمؼد هقّلت اًمعـويي أومؽور اًمْنم ًمػفم هذه اًمؾػظي]. 84صـ -, دار اًمثؼوومي ذح سمشورة يوطمـواًمديمتور اًمؼس إسمراهقم ؾمعقد

ًمقفودي اًمذي شمرضمم اًمتوراة من اًمعؼميي إمم أرامقي ذم اًمؼرن اًمثوًمٌ ىمْل اش أنؼقؾوس» وموًمعؼؾقي اًمقفوديي يموكً ىمد أخػتفو من يمتوسموتهبو يوطمـو, 

َّْعي سمؾػظي, أّمو اًمعؼؾقي اًمقوكوكقيش. اًمؽؾؿي»وشُمؼوسمؾفو ذم اًمعؼميي:  -ش ممرا »اعمقالد, وذم شمرمجته اؾمتعوض قمن اؾمم اجلالًمي سمؾػظي   ومؼد يموكً ُمش

 [ذم يمتوسموت يوطمـو يّؿو قمن معـوهو ذم آداب اًمقوكون.ش اًمؽؾؿي»اعمعـى اًمذي حتؿؾه , همػم أن من يمتوسموت ومقؾو اًمػقؾّوف اإلؾمؽـدريش ًموضموس»

دًا: 17/  1يوطمـو  َّ  َواًْمَؽؾَِؿُي َصوَر ضَم

  داً  17/  1يوطمـو َّ َدُه جَمْدًا يَمََم ًمَِوطِمقٍد ِمَن أِب مَمُْؾوءًا كِْعَؿًي َوطَم  َواًْمَؽؾَِؿُي َصوَر ضَم  ّؼًو.َوطَملَّ سَمْقـَـَو َوَرَأجْـَو جَمْ

 د أو ٓ يؼول سمه سمشؽل يمومل أو واَح ُّّ ي سموًمتَّج  َيى أوًٓ شموَقح أن اًمـَّص يمَم هو ٓ ُيواومق اًمعؼقدة اعمّقحقي اخلوصَّ

  :داً »اًمـَّص اًمعريب يؼول َّ ًمً اًمؽؾؿي إمم ضمّد ؟ اعمّقحي ٓ يؼول هبذا قمغم اإلـمالقش, َواًْمَؽؾَِؿُي َصوَر ضَم  ومفل حتوَّ

 د سمه ش, اهلل اًمؽؾؿي»م اًمثوين: اعمّقحي يعتؼد أن إىمـو د»أظمذ ًمـػّه ضمّدًا من مريم قمؾقفو اًمّالم واحتَّ ُّّ  شاًمّتلنُّس»صمّم أصْح إكّوكًو ش, اًمتَّج

  ش !صور»؟ اًمعالىمي هي اًمػعل ش ضمّداً »سمـ ش اًمؽؾؿي»ومَم قمالىمي ش, إكّوكوً »وٓ يؼول ش ضمّداً »ٓطمظ ضمقِّدًا: اًمـَّص يؼول 

  حقح ًمؾـَّص ؟ش ًمؽؾؿيا»إذا يمون اعمّقحي ٓ يؼْل أن ل" إمم ضمّد, ومَم هو اًمػفم اًمصَّ  "صور" سمؿعـى "حتوَّ



 ٙٔ 

 :إذا رضمعـو إمم اًمؾغي اًمقوكوكقي ؾمـجد أنَّ اًمعْورة يمؤيت 

 γε νεηο ζα πξ Λο γορ   Και   

 و اًمـ يمؾؿي ضمّداً  صور

 يَموّي  ُهوْ  ًُموضُموس ؾَموْريْمس اَيِقـِقُتو

egeneto sarks logos ho kai 

 يمؾؿي  ومَم مـعى γε νεηο ؟ش صور», واًمتي شمم شمرمجتفو إمم 

  َن اًْمَعومَلُ سمِهِ يَموَن ذِم اًْمَعومَلِ  15/  1يوطمـو هذه اًمؽؾؿي اًمقوكوكقي كػّفو وردت ذم  َومَلْ َيْعِروْمُه اًْمَعومَلُ. َويُموِّ

 

  شمم شمرمجي 15/  1ذم يوطمـو , γε νεηο  ن»إمم  أي أصْح موضمودًا, أي: ُوضِمدَ ش ورص»واعمؼصود هو أن اًمعومل ش, صور»أو ش يُموِّ

  إذا يمون هذا هو معـى يمؾؿي γε νεηο كً»هو أن اًمؽؾؿي ش واًمؽؾؿي صور ضمّداً », ومنن اعمؼصود من قمْورة  ضمّداً ش أوضَمَدت»أو ش يموَّ

  ت ضمّدًا, أي: أوضمدهتو أ♠, وهذا اجلّد هو ضمّد اعمّقح كتفووموًمؽؾؿي مل شمتحول أو مل شَمٍِم سمذاهتو ضمّدًا, وًمؽـفو َصػمَّ  و يموَّ

  وإذا ىُمؿـو سموًمْحٌ قمن مجقع اًمـُُّصوص اًمتي ورد ومقفو يمؾؿي γε νεηο اًمقوكوكقي, وضمئـو سموعمُؼوسمل هلو ذم اًمؽممجوت اًمعرسمقي 

  ًؾمـجد أن اًمؽؾؿي شمليت سمؿعـى: أصْحً, أي: طمول ضمديد مل يؽن هؽذا من ىمْل, دًمقل قمغم أن ؿمقئًو مو ىمد طمدث, أو أصْح موضمودا 

 لم آظمر وسمِق ذيمرهو: γε νεηο ين من إكجقل يوطمـو ًمتوَقح أن يمؾؿي وإًمقؽم كصَّ ّّ  شمليت سموعمعوين اًم

 5/  1يوطمـو 
 سمِِه 

ٍ
ء ِه مَلْ  يَمونَ يُملُّ َرْ ٌء مِمَّو يَمونَ  َيُؽنْ َوسمَِغػْمِ  َرْ

  νσ  δι᾿   σο     ν σο, κ   φ π ρ   σο     ν σο ο δ  ἕν ὃ    ον ν 

 6/  1يوطمـو 
 اؾْمُؿُه ُيوطَمـَّو يَمونَ 

ِ
وٌن ُمْرؾَمٌل ِمَن اَّللَّ َّ  إِْك

᾿   ν σο ἄνθπ  ορ    ςσ λμ νορ   π    ο , ὄνομ    σ  ᾿   νν ρ 

  ,د أو اًمّتلنُّس, وًمؽـفو شمعـي أن اًمؽؾؿي اإلهلقي أوضمدت ضمّدًا يمَم أوضمدت سموىمي اًمؽونش واًمؽؾؿي صور ضمّداً »إذن ُّّ  ًمقس هلو قمالىمي سموًمتَّج

: 15/  5و يوطمـ
ِ
ََمء َّّ وِن اًمَِّذي ُهَو ذِم اًم َّ  اسْمُن اإِلْك

  15/  5يوطمـو  
ِ
ََمء َّّ ِذي َكَزَل ِمَن اًم  إَِّٓ اًمَّ

ِ
ََمء َّّ  َوًَمْقَس َأطَمٌد َصِعَد إمَِم اًم

ِ
ََمء َّّ وِن اًمَِّذي ُهَو ذِم اًم َّ  .اسْمُن اإِلْك

  اًمَّمء ذم اًموىمً كػّه إذًا هو اإلهل همػم اعمحدود سمؿؽون ! ذم إرض ويؼول إكَّه ذم♠ اعمّقحي يػفم من هذا اًمـَّص أن اعمّقح 

  َمء»قمْورة َّّ مجوت:ش اًمذي هو ذم اًم  إَوومي ٓطمؼي همػم موضمودة ذم أىمدم اعمخطوـموت وحمذوومي من أهّم اًمؽمَّ

o  )مو صعد أطمد إمم اًمَّمء إٓ اسمن اإلكّون اًمذي كزل من اًمَّمء.)اعمُشؽميمي 

o  )َّمء إٓ اًمذي كزل من اًمَّمء وهو اسمن اإلكّون.ومَم من أطمد يصعد إمم اًم)اًمقّوقمقي 

o  )يف .)اًمنمَّ  مل يصعد أطمد إمم اًمَّمء إٓ اًمذي كزل من اًمَّمء, أي اًمذي صور سمنما



 ٕٙ 

 

 إذن, اًمعْورة اًمتي ُيؼقم قمؾقفو اعمّقحي دقمواه إَوومي ٓطمؼي همػم موضمودة ذم أىمدم اعمخطوـموت 

 د قمغم اًمـَّص يمَم هو ذم   اًمػوكدايك, ومننَّ اًمـَّص حيتوي قمغم اًمعديد من اعمشويمليموًمعودة, ؾمـؼوم أجضًو سموًمرَّ

  شًمقس أطمد صعد ... إٓ اًمذي كزل »أوًٓ: اًمـَّص يؼول... 

  سمحّى اًمـَّص هو اًموطمقد اًمذي صعد ٕنَّه هو اًموطمقد اًمذي كزل ... ومفل هذا صحقح ؟♠ أي أن اعمّقح 

  ُوًمؽنَّ اهلل قمزَّ وضمل رومعه إمم اًمَّمء:مؽتوب قمن أظمـوخ ذم اًمعفد اًمؼديم واًمعفد اجلديد أنَّه مل يؿ ,ً 

o  88/  3اًمتَّؽوين  
ِ
 سَمْعَد َمو َوًَمَد َمُتوؿَموًَمَح صَمالَث ِمَئِي ؾَمـٍَي َوَوًَمَد سَمـلَِم َوسَمـَوٍت. َوؾَموَر أظْمـُوُخ َمَع اهلل

o  اهلَل. - َٕنَّ اهلَل َكَؼَؾهُ  َومَلْ ُيوضَمدْ , سمِوإِليََمِن كُِؼَل َأظْمـُوُخ ًمَِؽْي َٓ َيَرى اعْمَْوَت  3/  11اًمعؼماكقلم َُ َْْل َكْؼؾِِه ؿُمِفَد ًَمُه سمَِلنَُّه ىَمْد َأْر  إِْذ ىَم

 :َمء ذم مريمْي من كور َّّ  مؽتوب أجضًو قمن إيؾقو أنَّه صعد إمم اًم

o  ٌَْي ِمْن َكوٍر َوظَمْقٌل ِمْن كَ  11/  8اعمؾوك اًمثوين ِن َوَيَتَؽؾَََّمِن إَِذا َمْريَم ػَما ِّ و َي ًْ سَمْقـَُفََم, َوومِقََم ُُهَ  وٍر وَمَصَؾ
ِ
ََمء َّّ  .وَمَصِعَد إِيؾِقَّو ذِم اًْمَعوِصَػِي إمَِم اًم

 َمء ؟ َّّ َُم كزٓ ىمْاًل من اًم َمء سمحّى اًمؽتوب, ومفل يعـي هذا أَّنَّ َّّ  إذن, أظمـوخ وإيؾقو َصِعدا إمم اًم

  ش !نًمقس أطمد ... إٓ اًمذي ... وهو اسمن اإلكّو»صمّم أجن ذهى أؾمؾوب آؾمتثـوء واحلٍم ؟ 

  ؟♠ يصعد ويـزل ؟ سموًمطَّْع ٓ, إذًا يمقف كّتدل من اًمـَّص قمغم أخوهقي اعمّقحش إًموهقي»أو ش اًمالهوت»صموكقًو: كّلل وكؼول: هل 

ِهقُم َأنَو يَموئٌِن: 32/  2يوطمـو  َْْل َأْن َيُؽوَن إسِْمَرا  ىَم

  وُع:  32/  2يوطمـو ُّ  ش.َْْل َأْن َيُؽوَن إسِْمَراِهقُم َأنَو يَموئِنٌ ىمَ احْلَقَّ احْلَقَّ َأىُموُل ًَمُؽْم: »ىَموَل هَلُْم َي

  د ذم ُكؼطتلمش يموئن»اعمّقحي يػفم من يمؾؿي  أي: اعموضمود ُمـذ إزل, واًمرَّ

 :ًٓاًمشقطون سمحّى اًمػوكدايك ىمقل قمـه أجضًو أنَّه يموئن ! أو 

o  يَموَن َوًَمْقَس أَن, َوُهَو قَمتِقٌد َأنْ  2/  14رؤيو , ًَ ِذي َرَأجْ ويمِـُوَن قَمغَم  اًْمَوطْمُش اًمَّ َّّ ُى اًم َيْصَعَد ِمَن اهْلَوِوَيِي َوَيْؿيِضَ إمَِم اهْلاََلِك. َوؾَمَقَتَعجَّ

ًْ َأؾْمََمُؤُهْم َمْؽُتوسَمًي ذِم ؾِمْػِر احْلََقوِة ُمـُْذ شَمْلؾِمقِس اًْمَعومَلِ, طِمقـَََم َيَرْوَن اًمْ  َّ ِذيَن ًَمْق  .َمَع َأنَُّه يَموئِنٌ  َوطْمَش َأنَُّه يَموَن َوًَمْقَس أَن,إَْرِض اًمَّ

 إمم اًمقوم !♠ ًمقس هو اًموطمقد اًمؽوئن من ىمْل إسمراهقم –طمّى اًمؽتوب  -♠ صمّم إنَّ اعمّقح 

 نو من ىمْل اًمـُُّصوص اًمتي شمؼول سملن أظمـوخ مل يَر اعموت سمل رومعه اهلل قمزَّ وضمل  ومنكـو ىمرأ

 مم اًمقوم يموئن وموضمود !وهو هو إ♠, سمل من ىمْل آدم♠, صمّم إنَّ اًمشقطون كػّه يموئن من ىمْل إسمراهقم 

  طمي سملزًمقي اعمّقحش أنو يموئن»إذن, اًمعْورة د اؾمتـتوج سموـمل !♠ ٓ شمؼول سا  وًمؽـَّه جُمرَّ

 :مجوت اًمعرسمقي إظمرى ٓ حتتوي قمغم يمؾؿي  صموكقًو  ش:يموئن»سمعض اًمؽمَّ

o  )((.أنو هوومؼول هلم يّوع: )) احلق احلق أىمول ًمؽم: ىمْل أن يؽون إسمراهقم, )اًمقّوقمقي 

o  َّأنو هوىمول هلم قمقّى: "أىمول ًمؽم احلق, ىمْل أن يؽون إسمراهقم, يف( )اًمنم". 

  ذم اًمؾغي اًمقوكوكقي ش أنو هو»أو ش أنو يموئن»أن, يؼول اعمّقحقون أن قمْورة« γ   ε  ι  ش !أنو اهلل»وأنَّ هذه اًمعْورة شمعـي ش اَيو إيؿي 



 ٖٙ 

  قمـدمو كْحٌ ذم اًمعفد اجلديد كجد كصوصًو حتتوي قمغم قمْورة« γ   ε  ι  ومفل هم آخفي ؟♠ قمغم أخّـي آظمرين همػم اعمّقحش اَيو إيؿي 

؟ َأنَو ُهوَ َهْل »وَمَحِزُكوا ضِمّدًا َواسْمَتَدَأ يُملُّ َواطِمٍد ِمـُْفْم َيُؼوُل ًَمُه:  88/  86متَّى    κ   λτ ο μ νοι ςυ δπ  ἤπξ νσο λ   ιν   σ شَيو َربُّ

ἕκ ςσορ   σ ν· μ σι       μι,   πι  

 يمون يّلخه: هل أنو اهلل يو رب ؟!♠ هل ُيعؼل أن يُمّل شمؾؿقذ من شمالمقذ اعمّقح 

ؾُِّؿُه:  83/  86متَّى  َّ َلَل ََيُوَذا ُم َّ ًَ »ىَموَل ًَمُه: ش َيو ؾَمقِِّدي؟ َأنَو ُهوَ َهْل »وَم ًَ ىُمْؾ  οκπιθ  ρ δ  ᾿ ο δ ρ     π διδο ρ   σ ν   ش.َأنْ

 ἶ  · μ σι       μι,      ; λ   ι   σ ·     ἶ  ρ. 

 يّلخه: هل أنو اهلل يو ؾمقدي ؟!♠ هل ُيعؼل أن َيوذا اًمذي ؾمؾَّم اعمّقح 

:  9/  9يوطمـو  و ُهَو ش. إِكَُّه ُيْشُِْفهُ »َوآظَمُروَن: ش. َهَذا ُهوَ »آظَمُروَن ىَموًُموا َوَأمَّ

 ش.إيِنِّ َأنَو ُهوَ »وَمَؼوَل: 

ἄλλοι ἔλ  ον ὅσι οὗσ ρ  ςσιν· ἄλλοι δ  ὅσι ὅμοιορ 

  σ   ςσιν.  κ  νορ ἔλ   ν ὅσι       μι. 

 يؼول ًمؾقفود: إينِّ أنو اهلل ؟!♠ هل ُيعؼل أنَّ إقمؿى اًمذي ؿمػوه اعمّقح 

  حوذا شمؽون قمْورة« γ   ε  ι  ْي ًمؾؿّقحش اَيو إيؿي  ـي أي رء آظمر !شمعـي شمٍمحيًو سملنَّه هو اهلل, وًمؽن مع همػمه شمع♠ سموًمـَّّ

 ﴿ شَمُؽوُن قَمَؾْقِه َويمِقالً وًمؽن صدق اهلل قمزَّ وضمل اًمؼوئل ًَ ُه َأوَمَلن ُه َهَوا َذ إهَِلَ َ ًَ َمِن اَّتَّ  [75﴾ ]اًمػرىمون : َأَرَأجْ

 :ًمؽن اًمؼضقي يمؾفو سمّْوـمي هي: ذم اًمؾغوت اًمالشمقـقي, مثل اًمقوكوكقي واإلكجؾقزيي, ومعل اًمؽقـوكي يظفر ذم اجلؿؾي, مثل أيت 

 I am Amgad       μι α γαδ أنو أجمد

  ُمؼوسمؾفو ذم اإلكجؾقزيي ش, أنو»كجد ذم اًمؾغي اًمعرسمقي يمؾؿي«I ,ُمؼوسمؾفو ذم اًمقوكوكقي ش« γ  ش 

  وٓ كجد ذم اًمؾغي اًمعرسمقي ُمؼوسمل ًمؾؽؾؿتلم«am ذم اإلكجؾقزيي, و ش«ε  ι مقي !ذم اًمقوكوكقي, ٕنَّ ومعل اًمؽقـوكي ٓ شمظفر ذم اًمؾغوت اًمّوش 

 :ي اًمتي ُأظِمَذت مـَّفو اًمـَّص حمّل اًمؽالم  اعمّقحقون أجضًو يّتشفدون سمَم طمدث ذم َّنويي اًمؼصَّ

o  مُجُوهُ  39/  2يوطمـو َتوزًا ذِم َوؾْمطِِفْم َوَمَه َهَؽَذا.وَمَروَمُعوا طِمَجوَرًة ًمػَِمْ وُع وَموظْمَتَػى َوظَمَرَج ِمَن اهْلَْقَؽِل جُمْ ُّ و َي  . َأمَّ

 ضمم !♠ إنَّ اًمقفود رومعوا طمجورة ًمػممجوا اعمّقح اعمّقحقون يؼوًمون م قمروموا أنَّه ىمول هلم إكَّه اهلل, وقمؼوسمي هذا اًمػعل يّتحّق اًمرَّ  َّٕنَّ

 ي هي أن اًمقفود ىموًموا ًمؾؿّقح ضمم ذم اًمعفد اًمؼديم !♠ وًمؽن طمؼقؼي اًمؼصَّ شملم إنَّ سمه ؿمقطون, وهذه قمؼوسمتفو اًمرَّ  مرَّ

o  ـًو إِكََّك ؾَموِمِريٌّ »وَمَؼوَل اًْمَقُفوُد:  72/  2يوطمـو َّ ـَو َكُؼوُل طَم ّْ  ش؟َوسمَِك ؿَمقَْطونٌ َأَخ

o  شأَن قَمؾِْؿـَو َأنَّ سمَِك ؿَمقَْطوكوً »وَمَؼوَل ًَمُه اًْمقَُفوُد:  38/  2يوطمـو 

o  ةٍ َواَذا يَموَن » 84/  85اًمالويلم ُه ُيْؼَتُل.  ذِم َرضُمٍل أِو اْمَرأ َجوَرةِ َيرْ ضَمونٌّ أْو شَموسمَِعٌي وَموكَّ  ش.. َدُمُه قَمَؾْقهِ مُجُوَكهُ سمِوحْلِ

 أَب احْلَولَّ ذِمَّ ُهَو َيْعَؿُل إقَْمََمَل: 15/  17يوطمـو 

  شُمْمِمُن َأينِّ  15/  17يوطمـو ًَ ّْ ًُ َأتََؽؾَُّم سمِِه ِمْن َكْػِز ًَمِؽنَّ َأنَو ذِم أِب َوأَب ذِمَّ َأَخ ّْ ِذي ُأيَمؾُِّؿُؽْم سمِِه ًَم  .ولَّ ذِمَّ ُهَو َيْعَؿُل إقَْمََمَل أَب احْلَ ؟ اًْمؽاَلُم اًمَّ

 ي ًمتلخقه اعمّقح أصْح هو أجضًو ♠ قمغم أؾموس أنَّ أب هو اإلهل احلؼقق ومنذا يمون ذم اعمّقح♠, هوذان اعمؼطعون يتم اؾمتخدامفَم يملدًمَّ

ر دائًَم أنَّ هذا اعمػفوم خُموًمف عمُعتؼد اعمّقحقلم   ذم اًمثوًموث !اهلًإ سموًمتَّْعقَّي, وًمؽن َيى قمؾقـو أن كتذيمَّ

 د إكّون طمّل ومقه اإلهل وملصْح هذا اإلكّون اهلًإ !♠ من اعمُػؽمض أن اعمّقحي ٓ يممن سملنَّ اعمّقح  جُمرَّ

  َمء وأظمذ ًمـػّه ضمّدًا وأصْحًو إكّوكًو وقموش قمغم إرض !ش اهلل آسمن»وًمؽن اعمّقحي يعتؼد أن َّّ وس كزل من اًم  من اًمثوًموث اًمُؼدُّ

 اًمذي كزل إمم إرضش اهلل آسمن»ًمقس هو اهلل ٕنَّه اهلل طمّل ومقه, وًمؽن ٕنَّه هو ذم إصل  –ػفوم اعمّقحي سمحّى اعم -♠ إذن, اعمّقح 

 إذا يمون أب ذم أي ؿمخص, هل هذا َيعؾه اهلًإ ؟ : ي مو يؼوًمه اعمّقحي, قمؾقـو أن كّلل ؾممآً ُمفَما  وأن, مع اومؽماض صحَّ

 ٔب ذم آظمرين, إذًا ُهـوك آخفي يمثػمون !ذم اًمـفويي ؾمـليت سمـصوص شمؼول إنَّ ا 



 ٙٗ 

o  َو أُب ذِمَّ َوَأنَو ومِقَك  81/  14يوطمـو ًَ َأَيُّ  ًمِقُْمِمَن اًْمَعومَلُ َأنََّك َأْرؾَمْؾَتـِي. ًمِقَُؽوُكوا ُهْم َأجْضوً َواطِمداً ومِقـَوًمَِقُؽوَن اجْلَِؿقُع َواطِمدًا يَمََم َأنََّك َأنْ

o  إِْن َأطَمىَّ سَمْعُضـَو سَمْعضًو  َاَّللُ  18) 16-18/  7يوطمـو إومم . ًُ ومِقـَومَلْ َيـُْظْرُه َأطَمٌد ىَمطُّ ًْ ومِقـَو. وَموَّلُل َيثُْْ َؾ َُّْتُه ىَمْد شَمَؽؿَّ هِبََذا َكْعِرُف  15, َوحَمَ

َو  ًُ ومِقِه َوُهَو ومِقـَوَأنَـّ ؾِّصًو ًمِْؾَعومَلِ. َوَكْحُن ىَمْد َكَظْرَكو َوَكْش  17: َأنَُّه ىَمْد َأقْمَطوَكو ِمْن ُروطِمِه. َكثُْْ سْمَن خُمَ ِٓ َف َأنَّ  13َفُد َأنَّ أَب ىَمْد َأْرؾَمَل ا َمِن اقْمؽَمَ

 ,
ِ
وَع ُهَو اسْمُن اهلل ُّ  َي

ِ
ًُ ومِقِه َوُهَو ذِم اهلل ٌَّْي, َوَمنْ  16. وَموَّلُل َيثُْْ  ومِقـَو. اهلُل حَمَ

ِ
َّ
ِ

تِي َّلل ََّْي اًمَّ َح ىْمـَو اعْمَ َِّْي  َوَكْحُن ىَمْد قَمَروْمـَو َوَصدَّ َح ًْ ذِم اعْمَ ُْ ًْ َيْث َيثُْْ

 َواَّلُل ومِقهِ 
ِ
 (.ذِم اهلل

  مجي, اًمؽؾؿي اًمقوكوكقي اعمؽُممجي  ش !يثًْ»هي كػّفو اعمؽُممجي ش احلول»اًمغريى ضمدًا, ويمعودة اعمّقحقلم اًمتَّحريف ذم اًمؽمَّ

 وح اًمُؼُدس هو أجضًو اهلل, ومنذا ؾمؽ وح اًمُؼُدس ذم أطمد, ومفل هذا َيعؾه اهلل ؟سموإلَوومي إمم مو ؾمْق, اعمّقحي يممن أنَّ اًمرُّ  ن اًمرُّ

o 1  16/  5يموركثوس  
ِ
ُؽُن ومِقُؽمْ َأَمو شَمْعَؾُؿوَن َأنَُّؽْم َهْقَؽُل اهلل ّْ  َي

ِ
 ؟َوُروُح اهلل

 ومؼط, وًمؽـه أمر قمودي ًمؾتالمقذ وًمؾؿممـلم وٓ َيعؾفم آخفي !♠ ذم اًمـفويي, طمؾول أب ذم أطمد ًمقس أمراً طمٍميًو ًمؾؿّقح 

َْوَريمًو إمَِم إَبَِد: 3/  9رومقو  ً ُم  اهلِإَ

  دِ  5) 3-5/  9رومقو َّ َى اجْلَ َّ َْوئِي طَم
ِّ قِح ٕضَْمِل إظِْمَويِت َأنْ ِّ ًُ َأَودُّ ًَمْو َأيُموُن َأنَو َكْػِز حَمُْرومًو ِمَن اعْمَ َْـِّي  7 وَمِنينِّ يُمـْ ئِقؾِقُّوَن َوهَلُُم اًمتَّ ا َ ٍْ ِذيَن ُهْم إِ اًمَّ

قِمقُد َواعْمَْجُد َوا َوا َْوَدُة َواعْمَ ُع َواًْمِع ا ؿْمؽِمَ ِٓ ِد  3ًْمُعُفوُد َوا َّ َى اجْلَ َّ قُح طَم ِّ َْوَريمًو إمَِم إَبَدِ َوهَلُُم أسَموُء َوِمـُْفُم اعْمَ ً ُم  (. آِملَم.اًْمَؽوئُِن قَمغَم اًْمُؽلِّ اهلِإَ

  احلؼقؼي اعمُّتحق ًمؾعْودةش اإلهل»شمعـي اًمـَِّؽرة سمدون أداة شمعريف ٓ ش إهل», يمؾؿي 1/  1يمَم ىُمؾـو ذم كّص يوطمـو 

 :س من اًمؾغوت إصؾقي مو يكم ي سمؽممجي اًمؽتوب اعمُؼدَّ  سموإلَوومي إمم مو ؾمْق, كجد ذم أهّم اعمراضمع إضمـْقي اخلوصَّ

 Basically, the question is whether the doxology has reference to God (TEV May God, who rules over all, 

be praised forever!), or to Christ (TEV alternative rendering “And may he, who is God ruling over all, be 

praised forever!”). Although there are strong grammatical arguments to the contrary, the UBS textual 

committee prefers the reading represented in the TEV, principally on the basis that Paul elsewhere never 

calls Christ God.1 

  ود ش, اًمؽوئن قمغم اًمُؽّل اهلًإ ُمْوريمًو إمم إبد آملم»اعمرضمع يؼول مو يكم: اًمعْورة إظمػمة هل هو راضمع قمغم اهلل أب أم قمغم اعمّقح ؟ جلـي احتِّ

ل اًمؽممجي اًمتي شمُ  س شُمػضِّ  سملنَّه إهل أو اهلل أبدًا !♠ رضمع هذه اًمعْورة قمغم أب ٕن سموًمس مل يدُع اعمّقحمجعقوت اًمؽتوب اعمُؼدَّ

 ت اًمؽممجوت اإلكجؾقزيي َْل قمنما س ُمتَّْع من ىِم ود مجعقوت اًمؽتوب اعمُؼدَّ  ـمْعًو يمالم جلـي قمؾَمء احتِّ

 :هذا اًمؽالم مذيمور أجضًو ذم مرضمع آظمر ذم همويي إُهقي 

 “the Christ, who is over all, God blessed forever,” or “the Messiah. God who is over all be blessed 

forever!” or “the Messiah who is over all. God be blessed forever!” The translational difficulty here is 

not text-critical in nature, but is a problem of punctuation.2 

 مجوت اإل َْل اهلل♠ كجؾقزيي شمصف اعمّقحسمعض اًمؽمَّ  سملنَّه اًمؽوئن قمغم اًمؽل اعمُْورك من ىِم

 مجوت إظمرى دمعل اجلزء إظمػم من اًمـَّص يموماًل هلل: اهلل اًمؽوئن قمغم اًمؽل اعمُْورك إمم إبد آملم  وسمعض اًمؽمَّ

 :مجوت اإلكجؾقزيي  هذه أمثؾي ًمْعض اًمؽمَّ

                                                 
1
 Newman, B. M., & Nida, E. A. (1994). A handbook on Pauls letter to the Romans. UBS handbook series; Helps for translators 

(Page 180). New York: United Bible Societies. 
2
 Biblical Studies Press. (2006; 2006). The NET Bible First Edition Notes (Ro 9:5). Biblical Studies Press. 
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o (ACV)  of whom are the fathers, and from whom (according to flesh) is the Christ, God who is 

over all is blessed into the ages. Truly.  

o (CEV)  They have those famous ancestors, who were also the ancestors of Jesus Christ. I pray 

that God, who rules over all, will be praised forever! Amen.  

o (GNB)  they are descended from the famous Hebrew ancestors; and Christ, as a human being, 

belongs to their race. May God, who rules over all, be praised forever! Amen.  

o (NLV)  The early preachers came from this family. Christ Himself was born of flesh from this 

family and He is over all things. May God be honored and thanked forever. Let it be so.  

o (NWT)  to whom the forefathers belong and from whom the Christ  [sprang]  according to the 

flesh:  God,  who is over all,   [be]  blessed forever.  Amen. 

 ئقل ذم اًمعفد اًمؼديم واًمعفد اجلديد أجضًو: سموإلَوومي إمم مو ٍا  ؾمْق, ومننَّ هذه اًمصالة هلل معروومي قمـد سمـي إ

o  ئِقَل ِمَن إََزِل َوإمَِم إَبَدِ  15/  71اعمزامػم ا َ ٍْ بُّ إهَِلُ إِ َْوَرٌك اًمرَّ  ُم

o  ئِقَل َٕنَُّه اوْمَتَؼَد َوَصـََع ومِدَ  62/  1ًموىمو ا َ ٍْ بُّ إهَِلُ إِ َْوَرٌك اًمرَّ  اًء ًمَِشْعِْهِ ُم

  د وٓ سملخوهقي ُّّ د !ش اهلل اًمؽؾؿي»أجضًو كّتطقع أن كعؾم من موقمظتلم ذم همويي إُهقي ًمْوًمس أنَّه ٓ يممن سموًمتَّج ِّّ  اعمُتج

o  ؾُمل ِه َومَلْ  2) 12-2/  17أقمَمل اًمرُّ ضْمَؾلْمِ ُمْؼَعٌد ِمْن سَمْطِن ُأمِّ َة َرضُمٌل قَموضِمُز اًمرِّ ؽِمَ ّْ
. َويَموَن ََيْؾُِس ذِم ًمِ َؿُع سُموًُمَس  9 َيْؿِش ىَمطُّ ّْ َهَذا يَموَن َي

وَموجْلُُؿوُع  11وَمَوصَمَى َوَصوَر َيْؿٌِم. ش. ىُمْم قَمغَم ِرضْمَؾْقَك ُمـَْتِصْوً »ىَموَل سمَِصْوٍت قَمظِقٍم:  15َيَتَؽؾَُّم وَمَشَخَص إًَِمْقِه َوإِْذ َرَأى َأنَّ ًَمُه إِيََمكًو ًمُِقْشَػى 

َُّْفوا سمِوًمـَّوِس َوَكَزًُموا إًَِمقْـَو»وًُمُس َروَمُعوا َصْوهَتُْم سمُِؾَغِي ًمِقَؽُلوكِقََّي ىَموئِؾِلَم: َحَّو َرَأْوا َمو وَمَعَل سمُ  ش َزوْمَس »وَمَؽوُكوا َيْدقُموَن سَمْرَكوسَمو  18ش. إِنَّ أهِلََي شَمَش

َم ذِم اًْمَؽاَلِم. ش َهْرَمَس »َوسُموًُمَس  ٍن َوَأيَموًمِقَل قِمـَْد إَبَْواِب َمَع اجْلُُؿوِع  وَمَلتَى يَموِهنُ  15إِْذ يَموَن ُهَو اعْمَُتَؼدِّ ِديـَِي سمِثػَِما اَم اعْمَ ِذي يَموَن ىُمدَّ َزوْمَس اًمَّ

:  17َويَموَن ُيِريُد َأْن َيْذسَمَح.  ىَمو صمَِقوهَبََُم َواْكَدوَمَعو إمَِم اجْلَْؿِع َصوِرظَملْمِ ؾُموَِٓن سَمْرَكوسَمو َوسُموًُمُس َمزَّ وَذا شَمْػَعُؾوَن » 13وَمَؾَمَّ ؾَمِؿَع اًمرَّ َ
ِ

ضَموُل ح َو اًمرِّ َأَيُّ

يُمْم َأْن شَمْرضِمُعوا ِمْن َهِذِه إَبَوـمِقِل إمَِم اإِلهَلِ احْلَيِّ َهَذا؟  ُ ًَ آٍَٓم ِمْثُؾُؽْم ُكْنَمِّ ََمَء َوإَْرَض َواًْمَْْحَر َويُملَّ َمو  َكْحُن َأجْضوً سَمنَمٌ حَتْ َّّ اًمَِّذي ظَمؾََق اًم

ِذي ذِم  16 ومِقَفو ُؾُؽوَن ذِم ـُمُرىِمِفْم  اًمَّ ّْ َُمِم َي ْٕ َقِي شَمَرَك مَجِقَع ا َِ و ُه سماَِل ؿَموِهٍد  14 -إضَْمَقوِل اْحَ َّ ْك َكْػ ً ُيْعطِقـَو  -َمَع َأنَُّه مَلْ َيؽْمُ َوُهَو َيْػَعُل ظَمػْما

 ُ ٍُ  َأْمَطورًا َوَأْزِمـًَي ُمْثِؿَرًة َوَيْؿأُل ىُمُؾوسَمـَو ـَمَعومًو َو
ِ
ََمء َّّ و اجْلُُؿوَع سمِوجْلَْفِد قَمْن َأْن َيْذسَمُحوا هَلََُم. 12ش. وراً ِمَن اًم  (َوسمَِؼْوهِلََِم َهَذا يَمػَّ

o  ؾُمل ضَموُل إَثِقـِقُّوَن َأَرايُمْم ِمْن يُملِّ َوضْمٍه يَمَلنَُّؽمْ »وَمَوىَمَف سُموًُمُس ذِم َوؾَمِط َأِرُيوَس سَموهُموَس َوىَموَل:  88) 51-88/  14أقمَمل اًمرُّ َو اًمرِّ  َأَيُّ

ـُوَن يَمثػِماً  ُْوَداشمُِؽْم َوضَمْدُت َأجْضًو َمْذسَمحًو َمْؽُتوسمًو قَمَؾْقِه:  85ُمَتَديِّ ًُ َأضْمَتوُز َوَأنُْظُر إمَِم َمْع ِي سَمْقـَََم يُمـْ هَلٍ جَمُْفولٍ »َٕنَـّ وَموًمَِّذي شَمتَُّؼوَكُه َوَأنْتُْم ش. إِلِ

ُؽُن ذِم َهقَويمَِل َمْص اإلِ  87. دَمَْفُؾوَكُه َهَذا َأنَو ُأنَودِي ًَمُؽْم سمِهِ  ّْ  َوإَْرِض َٓ َي
ِ
ََمء َّّ ـُوقَمٍي هَلُ اًمَِّذي ظَمؾََق اًْمَعومَلَ َويُملَّ َمو ومِقِه َهَذا إِْذ ُهَو َربُّ اًم

 إِْذ ُهَو ُيْعطِي اجْلَِؿقَع طَمَقوًة وَ  83 سمِوَٕجَودِي
ٍ
ء َتوٌج إمَِم َرْ َدُم سمَِلجَوِدي اًمـَّوِس يَمَلنَُّه حُمْ . َوَٓ خُيْ

ٍ
ء ٍي  86َكْػًّو َويُملَّ َرْ َوَصـََع ِمْن َدٍم َواطِمٍد يُملَّ ُأمَّ

َؽـِِفْم  ّْ ُؽـُوَن قَمغَم يُملِّ َوضْمِه إَْرِض َوطَمَتَم سمِوَْٕوىَموِت اعْمَُعقَّـَِي َوسمُِحُدوِد َم ّْ وَكُه وَمَقِجُدوُه مَ  84ِمَن اًمـَّوِس َي ُّ ُفْم َيَتَؾؿَّ ُْوا اهلَل ًَمَعؾَّ َع ًمَِؽْي َيْطُؾ

ُتُه.  82َأنَُّه قَمْن يُملِّ َواطِمٍد ِمـَّو ًَمْقَس سَمِعقدًا.  يَّ َو َأجْضًو ُذرِّ ئُِؽْم َأجْضًو: َٕنَـّ ُك َوُكوضَمُد. يَمََم ىَموَل سَمْعُض ؿُمَعَرا َو سمِِه َكْحَقو َوَكَتَحرَّ وَمِنْذ َكْحُن  89َٕنَـّ

 
ِ
ُي اهلل يَّ ونٍ  َٓ َيـَِْْغي َأْن َكظُنَّ َأنَّ اًمالَُّهوَت ُذرِّ َّ اِع إِْك ٍي َأْو طَمَجٍر َكْؼِش ِصـَوقَمِي َواظْمؽِمَ ُ أَن َيْلُمُر مَجِقَع اًمـَّوِس ذِم  55. ؿَمِْقٌه سمَِذَهٍى َأْو ومِضَّ وَموَّللَّ

قًو قَمْن َأْزِمـَِي اجْلَْفِل.  َِ ُؽوَكَي سمِوًْمَعْدِل َٕنَُّه َأىَموَم َيْومًو ُهَو ومِقِه ُمْزِمٌع َأْن  51يُملِّ َمَؽوٍن َأْن َيُتوسُموا ُمَتَغو ّْ مًو ًمِْؾَجِؿقِع َيِديَن اعْمَ َُه ُمَؼدِّ سمَِرضُمٍل ىَمْد قَمقَـّ

 (ش.إِيََمكوً إِْذ َأىَموَمُه ِمَن إَْمَواِت 

 و سحيًو سملن أب هو إهل اعمّقح  ♠:سموإلَوومي إمم مو ؾمْق, كجد من سموًمس كصا



 ٙٙ 

o  وَع اعمَْ يَمْي ُيْعطَِقُؽْم  14/  1أومّس ُّ قِح إهَِلُ َرسمِّـَو َي ْؽَؿِي َواإِلقْماَلِن ذِم َمْعِروَمتِهِ َأبُو اعْمَْجدِ , ِّ  , ُروَح احْلِ

: 6/  8ومقؾْي 
ِ
 اًمَِّذي إِْذ يَموَن ذِم ُصوَرِة اهلل

  وَع َأجْضًو:  3) 11-3/  8ومقؾْي ُّ قِح َي ِّ ِذي ذِم اعْمَ   6وَمْؾَقُؽْن ومِقُؽْم َهَذا اًْمِػْؽُر اًمَّ
ِ
  ,اًمَِّذي إِْذ يَموَن ذِم ُصوَرةِ اهلل

ِ
َّ
ِ

ًي َأْن َيُؽوَن ُمَعودًِٓ َّلل َّ ْى ظُمْؾ ِّ
 4. مَلْ حَيْ

هُ  َّ ْْدٍ , ًَمِؽـَُّه أظَْمغَم َكْػ ً ذِم ؿِمِْْه اًمـَّوسِ , آظِمذاً ُصوَرَة قَم ؾِقِى.  2. َصوئِرا ُه َوَأـَموَع طَمتَّى اعْمَْوَت َمْوَت اًمصَّ َّ َع َكْػ ََ وٍن, َو َّ  ًمَِذًمَِك  9َوإِْذ ُوضِمَد ذِم اهْلَْقَئِي يَمِنْك

َعُه اهلُل َأجْضًو, َوَأقْمَطوُه اؾْمًَم وَمْوَق يُملِّ اؾْمٍم  َْيٍ  15َرومَّ وَع يُملُّ ُريْم ُّ ًَ إَْرِض,  ًمَِؽْي دَمُْثَو سمِوؾْمِم َي  َوَمْن قَمغَم إَْرِض َوَمْن حَتْ
ِ
ََمء َّّ َف  11مِمَّْن ذِم اًم َوَيْعؽَمِ

َجْ 
ِ

قَح ُهَو َربٌّ عم ِّ وَع اعْمَ ُّ وٍن َأنَّ َي َّ
 أِب.يُملُّ ًمِ

ِ
 (ِد اهلل

 :ًٓهو صورة اهلل, هل هذا َيعؾه اهلل ؟♠ هل يمون اعمّقح أو 

 ظُمؾِق قمغم صورة اهلل ومثوًمه ! ومفل هذا َيعؾـو يمؾـو آخفي ؟♠ اًمؽتوب خُيؼمكو أنَّ اإلكّون اًمعودي هو أجضًو صورة اهلل وجمده ! وأنَّ آدم 

o 1  َِْغي َأْن  4/  11يموركثوس ضُمَل َٓ َيـْ  َوجَمَْدهُ ُيَغطَِّي َرْأؾَمُه وَمِننَّ اًمرَّ
ِ
ضُمِل.ًمَِؽْوكِِه ُصوَرَة اهلل ُد اًمرَّ ُة وَمِفَي جَمْ ْرأَ و اعْمَ  . َوَأمَّ

o  وَن قَمغَم ُصوَرشمِهِ  84/  1اًمتَّؽوين َّ  ظَمَؾَؼهُ . وَمَخَؾَق اهلُل اإلْك
ِ
ً َوأنَْثى ظَمَؾَؼُفْم.قَمغَم ُصوَرِة اهلل  . َذيَمرا

 :مل يعتؼد أبدًا أنَّه ُمعودٌل هلل♠ يؼول إنَّ اعمّقح طمّى شمرمجي اًمػوكدايك, اًمـَّص صموكقًو 

  ًٓد, ومنذا يمون اعمّقح إكّوكًو ومؽقف يؽون ُمعود ُّّ  هلل ؟وىمد ىُمؾـو ؾموسمؼًو إنَّ ُهـوك كصوصًو يمثػمة َُّتؼمكو أنَّ سموًمس يرومض مػفوم اًمتَّج

o  َمْن ُيْش  6/  29اعمزامػم . بَّ  ُيَعوِدُل اًمرَّ
ِ
ََمء َّّ ؟َٕنَُّه َمْن ذِم اًم

ِ
 اهلل

ِ
بَّ سَملْمَ َأبْـَوء  ُِْه اًمرَّ

  ومؽقف ُيعودل أو ُيشْه اهلل ؟ش اسمن اهلل»هو ♠ ومن اعمُػؽمض أنَّ اعمّقحش, أبـوء اهلل»اًمـَّص يتؽؾم قمن 

  ب»اًمـَّص يؼول  ش !اسمن اإلكّون اًمذي هو ذم اًمَّمء»واعمّقحي يؼول ش من ذم اًمَّمء ُيعودل اًمرَّ

  نَّ ُهـوك ـمروملم متّووين, ومفل يعْد اعمّقحي إهللم اصمـلم ؟!يعـي أش ُمعوِدل»صمّم إنَّ يمؾؿي 

 ُمعودًٓ هلل ًمّن كجد !♠ صمّم إذا أظمذكو كْحٌ ذم ُكُصوص اًمؽتوب قمن أي رء يمون ومقه اعمّقح 

 عودًٓ هلل ؟ومؽقف يؽون مُ ♠, اًمؼدرة, اعمشقئي, اًمعؾم, اًمعظؿي واعمؽوكي, احوهقي أو احودة ... يمّل هذه كؼوط اظمتالف سملم أب واعمّقح 

 :يمقف أظمغم كػّه آظمذًا صورة قمْد صوئراً ذم ؿمْه اًمـوس ؟ صموًمثًو 

 اًمؼضقي يمؾفو هي أن أهل يمـقّي ومقؾْي يموكوا يػتخرون سملنػّفم 

o  ٍب  5/  8ومقؾْي عٍ , َأْو سمُِعْجٍى َٓ ؿَمْقئًو سمَِتَحزُّ َُ ِفْم.سَمْل سمِتََوا ِّ َْْعَض َأوْمَضَل ِمْن َأنُْػ  , طَموؾِمْلَِم سَمْعُضُؽُم اًْم

 ع واًمّْوـمي, أٓ وهو اعمّقح َُ  ♠ًمذًمك أقمطوهم سموًمس مثوًٓ حُيتذى سمه ذم اًمتَّوا

 اًمذي يمون ُمتواَعًو ضمدًا رهمم مؽوكته اًمعظقؿي قمـد اهلل قمزَّ وضمل 

  إكّون كؼي ًمقس ومقه ّذ ىمط♠, هو مثل آدم♠ هو أنَّ اعمّقحش اًمذي إذ يمون ذم صورة اهلل»اعمؼصود سمعْورة 

  َُّه َيْوَم شَمويُمالِن ِمـُْه شَمـَْػتُِح اقْمُقـُُؽََم  3/  5ؽوين اًمؽتوب يؼول ذم ؾمػر اًمت َّ سَمِل اهلُل قَمومِلٌ اكَّ  قَموِروَملْمِ اخْلػَْمَ َواًمنمَّ
ِ
 َوشَمُؽوَكوِن يَموَّلل

 إذًا يّتطقع اإلكّون أن ُيصْح ُمعودًٓ هلل وًمؽن هذا ٓ َيعؾه اهلًإ ُيعْد 

 ؼووشمه وشمؼواه وسمّره, مل حيّى كػّه وًمو ظمؾّي أن يؽون ُمعودًٓ هلل !إكّوكًو يموماًل, ومرهمم يمَمًمه وك♠ ومنن يمون اعمّقح 

 وًمؽـَّه أظمغم كػّه من أي مؽوكي قمظقؿي وَعه اهلل قمزَّ وضمل ومقفو, وأصْح مثؾه مثل أي إكّون قمودي 

 .حُمّى ًمؾعّشورين واخلطوء, َيؾس مع اًمـوس ويؽون سمقـفم ومثؾفم, هذا هو اعمؼصود 

 :ًهو قمْودة وشملخقه ًمه ؟♠ قحهل اجلثو سموؾمم اعمّ راسمعو 

 الة د قمـدكو ذم اًمصَّ  اجلثو هو اجلؾوس قمغم اًمريمْتلم يمَم ذم اًمتَّشفُّ

 ومَم اًمػرق ؟♠, وًمؽن كجثو سموؾمم اعمّقح♠, اًمـَّص ٓ يؼول ُمطؾؼًو أنـو كجثو ًمؾؿّقح 
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  ة أظمرى أموم اهلل♠ أنَّ اعمّقح –سمحّى ُمعتؼد سموًمس  –اعمؼصود رًا مرَّ  ضمعؾـو أبرا

 ة أظمرى أن كتواصل مع اهلل روطمقًو وًمؽن سموؾمم يّوع, أي قمن ـمريق إيَمكـو وسمه وىمْوًمـو ًمه يموؾمقط سملم اهلل واًمـوس ! ًمذًمك كّتطقع  مرَّ

 1  قُح  3/  8شمقؿوصمووس ِّ وُع اعْمَ ُّ وُن َي َّ  َواًمـَّوِس: اإِلْك
ِ
 َٕنَُّه ُيوضَمُد إهَِلٌ َواطِمٌد َوَوؾِمقٌط َواطِمٌد سَملْمَ اهلل

ِدّيًو:وَمِنكَُّه  9/  8يمؾود  َّ  اًمالَُّهوِت ضَم
ِ
 ومِقِه حَيِلُّ يُملُّ ِمْلء

  َى أْريَموِن  2) 9-2/  8يمؾود َّ َى شَمْؼؾِقِد اًمـَّوِس, طَم َّ َػِي َوسمُِغُروٍر سَموـمٍِل, طَم َّ ِْقُؽْم سمِوًْمَػْؾ ّْ قِح. ُاْكُظُروا أْن َٓ َيُؽوَن أطَمٌد َي ِّ َى اعْمَ َّ اًْمَعومَلِ, َوًَمْقَس طَم

ِدّيوً  وَمِنكَُّه ومِقِه حَيِلُّ  9 َّ  اًمالَُّهوِت ضَم
ِ
 (.يُملُّ ِمْلء

 د ُّّ  أوًٓ: اًمـَّص يتؽؾَّم قمن طُمؾول, وٓ يوضمد أي ذيمر ًمتج

 !ل اجلّد اعمحدود اًمالهوت همػم اعمحدود ؟  صموكقًو: هل ُيعؼل أن يتحؿَّ

  ا قمغم اًمغـوصقلم اًمذين أثَّروا قمغم إيَمن أهل يمـقّي يمؾود َػِي َوسمُِغُروٍر سَموـمِلٍ ُاْكُظُروا أْن َٓ َيؽُ »هذا اًمـَّص ردا َّ ِْقُؽْم سمِوًْمَػْؾ ّْ  شوَن أطَمٌد َي

 Paul’s point is polemical against the idea that the fullness of God dwells anywhere else, as the Gnostics 

believed, except in Christ alone.3 

 Paul here emphasizes that all of God’s nature is present in Christ, not diluted or dispersed among 

intermediary spiritual beings. This does not imply, of course, that there was no more “divine nature” left 

in God, nor does it say that Christ is God.4 

 Or, in this context it may primarily indicate the complete working of God to bring salvation.5 

 د, وٓ يؼول إنَّ اعمّقح ُّّ  هو اإلهل♠ إذن, اًمـَّص ٓ يؼول سموًمتَّج

  َّحتل ذم اجلؿقع, واخلالص قمن ـمريق اعمعروميش اعمؾئ»أو ش إًموهقي»اًمغـوصقون يموكوا يؼوًمون سملن 

 ويمـي ذم إضمّود هي ذم احلؼقؼي ذ ّّ رهموموًمغـوصقون يممـون سملنَّ إرواح اًم رات إهلقي, ويعرومون احلّق واحلّق حُيرِّ  ا

  وملصْح سمنمؽون يمل إكّون أن خُيؾِّص كػّه قمن ـمريق اعمعرومي 

 وطمده♠ وًمؽن سموًمس ُيريد أن يؼول إنَّ اخلالص قمن ـمريق اعمّقح 

 وملصْح هو وطمده ـمريق اخلالص, وهذا مو كراه ذم كصوص أظمرى♠, إًموهقي سمؽَمهلو طمؾًَّ ذم اعمّقح 

o  19) 85-19/  1يمؾود  
ِ
ْلء

ِ
َّ أْن حَيِلَّ يُملُّ اعْم ٍُ َُّه ومِقِه  هِ  85, َٕن ِّ ٌء َوَأْن ُيَصوًمَِح سمِِه اًْمُؽلَّ ًمِـَْػ ْؾَح سمَِدِم َصؾِقِِْه, سمَِواؾِمَطتِِه, ؾَمَوا , قَموِماًل اًمصُّ

ََمَواِت. َّّ  (يَموَن َمو قَمغَم إَْرِض أْم َمو ذِم اًم

ِد: اهلُل فَمَفَر ذِم  16/  5شمقؿوصمووس إومم  َّ  اجْلَ

ُُْه إًَِمْقَك َراضِمقًو َأْن آيِتَ إًَِمْقَك قَمْن ىَمِريٍى.  17) 16-17/  5شمقؿوصمووس إومم  ًُ ُأبْطُِئ وَمؾَِؽْي شَمْعَؾَم  13َهَذا َأيْمُت  َوًَمِؽْن إِْن يُمـْ
ِ
ًِ اهلل

َف ذِم سَمقْ , يَمقَْف ََيُِى َأْن شَمتٍََمَّ

, قَمُؿودُ   احْلَيِّ
ِ
ُي اهلل َّ ِذي ُهَو يَمـِق ُّ اًمتَّْؼَوى 16احْلَقِّ َوىَموقِمَدشُمُه.  اًمَّ

ٍِ دِ : َوسمِوإِلمْجَوِع قَمظِقٌم ُهَو  َّ َاَلئَِؽٍي, يُمِرَز سمِِه سَملْمَ إَُمِم, اهلُل فَمَفَر ذِم اجْلَ
ِ

وِح, شَمَراَءى عم َر ذِم اًمرُّ , شَمؼَمَّ

 (ُأوِمَن سمِِه ذِم اًْمَعومَلِ, ُرومَِع ذِم اعْمَْجِد.

  فذم اًمْدايي َيى أن كعرف  أن هذا اًمـَّص حُمرَّ

                                                 
3
 Biblical Studies Press. (2006; 2006). The NET Bible First Edition Notes (Col 2:9). Biblical Studies Press. 

4
 Bratcher, R. G., & Nida, E. A. (1993). A handbook on Pauls letters to the Colossians and to Philemon. Helps for translators; 

UBS handbook series (Page 54). New York: United Bible Societies. 
5
 Ash, A. L. (1994). Philippians, Colossians & Philemon. The College Press NIV commentary (Col 2:9). Joplin, Mo.: College 
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 :مجوت اًمعرسمقي اعمُختؾػي  كّتطقع أن كرى هذا سمّْوـمي من ظمالل ُمؼوركي اًمؽمَّ

o )اًمذي فمفر ذم اجلّدوٓ ظمالف أن ٍ اًمتؼوى قمظقم  )اعمُشؽميمي 

o )ىمد أفمفر ذم اجلّدوٓ ظمالف أن ٍ اًمتؼوى قمظقم:  )اًمقّوقمقي 

o )غم ذم اجلّداًمذي دموإكه ًمعظقم, وٓ مراء, ٍ اًمتؼوى,  )اًمْوًمّقي 

 شاًمذي فمفر ذم اجلّد»يؼول:  [6]أجضًو قمـد آـمِّالع قمغم اًمـَّص اًمقوكوين اًمعريب ؾمـجد أنَّ اًمـَّص اًمقوكوين 

 

  ف, ومنن قمْورة د.ش اهلل فمفر ذم اجلّد»وًمؽن طمتى مع اًمـَّص اعمُحرَّ ُّّ د ! وموًمظُّفور همػم اًمتَّج ُّّ  ٓ شمعـي اًمتَّج

  س ٓ يتؽؾم أبدًا د, وًمؽن اًمؽتوب يتؽؾم يمثػماً قمن فُمُفورات !اًمؽتوب اعمُؼدَّ ُّّ  قمن اًمتَّج

 َيعؾه اهلًإ معْودًا, ومعؾقـو أن كعْد أيت ذيمرهم ذم اًمؽتوب:♠ إذا يمون فمفور اهلل ذم اعمّقح 

o  وُع َأجْضًو. َوإِْذ يَموَن ُيَصكمِّ اْكَػَتحَ  81) 88-81/  5ًموىمو ُّ ْعِى اقْمَتَؿَد َي ََمُء َوَحَّو اقْمَتَؿَد مَجِقُع اًمشَّ َّّ وُح اًْمُؼُدُس هِبَقْئٍَي  88ًِ اًم َوَكَزَل قَمَؾقِْه اًمرُّ

ِؿقٍَّي ِمثِْل َْحَوَميٍ  ّْ  ىَموئِاًل: ضِم
ِ
ََمء َّّ ْرُت!». َويَموَن َصْوٌت ِمَن اًم ِ ٍُ ًَ اسْمـِي احْلَِْقُى سمَِك   (شَأنْ

o  و ُموؾَمى وَمَؽوَن َيْرقَمى هَمـََم َيْثُروَن َْحِقِه يَمو 1) 6-1/  5اخلروج  طُموِريَى. َوأمَّ
ِ
َِْل اهلل ِي َوضَموَء إمَم ضَم يَّ  اًْمؼَمِّ

ِ
وَق اًْمَغـََم إمَم َوَراء َّ  8ِهِن ِمْدَيوَن وَم

بِّ سمَِؾِفقِى َكورٍ  ْقَؼٍي وَمـََظَر  َوفَمَفَر ًَمُه َمالُك اًمرَّ ْ شَمُؽْن حَتؽَْمِ ِمْن َوؾَمِط قُمؾَّ أِمقُل أَن »وَمَؼوَل ُموؾَمى:  5! ُق َواَذا اًْمُعؾَّقَْؼُي شَمتََوىمَُّد سمِوًمـَّوِر َواًْمُعؾَّقَْؼُي مَل

ْقَؼُي؟ ُق اًْمُعؾَّ وَذا ٓ حَتؽَْمِ َ
ِ

بُّ اكَُّه َموَل ًمِقَـُْظَر َكوَداُه اهلُل ِمْن َوؾَمِط اًْمُعؾَّقَْؼيِ  7ش ٕنُْظَر َهَذا اعْمَـَْظَر اًْمَعظِقَم. ح ش. ُموؾَمى ُموؾَمى»َوىَموَل:  وَمَؾَمَّ َرأى اًمرَّ

ؾَم »وَمَؼوَل:  3 ش.َهَئـََذا»وَمَؼوَل:  ًَ َواىِمٌف قَمَؾْقِه اْرٌض ُمَؼدَّ ِذي أنْ َع اًمَّ َِ ْو . اظْمَؾْع طِمَذاَءَك ِمْن ِرضْمَؾْقَك ٓنَّ اعْمَ ْب إمَم َهُدَ صُممَّ ىَموَل:  6ش. يٌ ٓ شَمْؼؽَمِ

ِهقَم َوإهَلُ إؾْمَحوَق َوإهَلُ َيْعُؼوَب »   وَمَغطَّى ُموؾَمى َوضْمَفهُ ش. أنَو إهَلُ أبِقَك إهَلُ إسْمَرا
ِ
 (.ٕنَُّه ظَموَف أْن َيـُْظَر إمَم اهلل

 وح اًمُؼُدس, اإلهل سمحّى اعمُعتؼد اعمّقحي فمفر ذم هقئي ضمّؿقي مثل ْحومي, ومؾَمذا ٓ كعْد احلَممي ؟  ومنذا يمون اًمرُّ

 ذم اًمـّور, ومؾَمذا ٓ كعْد اًمـّور ؟♠ وإذا يمون إهل اًمعفد اًمؼديم, سمحّى اعمُعتؼد اعمّقحي, فمفر عموؾمى 

  ُّد, واًمػورق ذم اًمـِّؼوط أشمقي:إذن, اًمظ ُّّ  ُفور ًمقس هو اًمتَّج

o د, اإلهل سمطْقعته, يتَّحد سموإلكّوكقي ويؽتّى صػوهتو, أمو اًمظُُّفور, ومقلظمذ اًمشؽل اخلورضمي ومؼط ُّّ  سموًمتج

o ود, وًمؽن اًمظُُّفور صػي ممىمَّتي, ًموىمً ُمعلمَّ ومؼط د, ٓ يؽون ُهـوك اكػصوًٓ سمعد آحتِّ ُّّ  سموًمتَّج

 د أبداً ذم اًمـفويي ُّّ س يتؽؾم قمن فُمُفورات إهلقي, وًمؽن اًمؽتوب ٓ يذيمر اًمتَّج  , اًمؽتوب اعمُؼدَّ

 

 

                                                 
طور )يوكوين اًمعفد اجلديد:  6 ُّّ  .929صـ -, اجلومعي إنطوكقي قمريب( -شمرمجي سملم اًم
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قِح َهَذا ُهَو اإِلهَلُ احْلَقُّ َواحْلَقَوُة إَبَِديَُّي: 85/  3يوطمـو إومم  ِّ وَع اعْمَ ُّ  َي

َو  19) 85-19/  3يوطمـو إومم   َكْعَؾُم َأنَـّ
ِ
يِر. , َواًْمَعومَلَ َكْحُن ِمَن اهلل ِّ َع ذِم اًمنمِّ َِ ُه ىَمْد ُو .  85يُمؾَّ  ىَمْد ضَموَء َوَأقْمَطوَكو سَمِصػَمًة ًمِـَْعِرَف احْلَقَّ

ِ
َوَكْحُن ذِم َوَكْعَؾُم َأنَّ اسْمَن اهلل

قِح  ِّ وَع اعْمَ ُّ  (.َهَذا ُهَو اإِلهَلُ احْلَقُّ َواحْلَقَوُة إَبَِديَّيُ . احْلَقِّ ذِم اسْمـِِه َي

 ذا اًمـَّص يؽؿن ذم ؾموء اًمػفماعمُشؽؾي يُمّؾفو ذم ه 

 :يموشمى رؾموًمي يوطمـو دائًَم يّتخدم هذا إؾمؾوب 

o يؼوم سمذيمر ؿمخص مو ذم سمدايي اًمػؼر, ويؼوم سمذيمر أوصوف يمثػمة ًمه 

o أو يؼوم سمذيمر أؿمخوص هلم قمالىمي هبذا اًمشخص إول 

o ي هلذا اًمشخص إول  وذم اًمـِّفويي, يؼوم سمذيمر صػي رئقّقي ُمفؿَّ

 أمثؾي:

, سَمْل َٕنَُّؽْم شَمْعَؾُؿوَكُه, َوَأنَّ يُملَّ يَمِذٍب ًَمْقَس  81) 88-81/  8 يوطمـو إومم ُتْم شَمْعَؾُؿوَن احْلَقَّ ّْ .  مَلْ َأيْمُتْى إًَِمْقُؽْم َٕنَُّؽْم ًَم ِذي  88ِمَن احْلَقِّ اُب, إَِّٓ اًمَّ َمْن ُهَو اًْمَؽذَّ

قُح ُيـِْؽُر َأنَّ  ِّ وَع ُهَو اعْمَ ُّ دُّ ا؟ َي َِ قِح َهَذا ُهَو  ِّ سْمَن.عْمَ ِٓ ِذي ُيـِْؽُر أَب َوا  (, اًمَّ

  8) 5-8/  7يوطمـو إومم 
ِ
ِد وَمُفَو ِمَن اهلل َّ قِح َأنَُّه ىَمْد ضَموَء ذِم اجْلَ ِّ وَع اعْمَ ُّ ُف سمَِق : يُملُّ ُروٍح َيْعؽَمِ

ِ
قِح  5, هِبََذا شَمْعِروُموَن ُروَح اهلل ِّ وَع اعْمَ ُّ ُف سمِقَ َويُملُّ ُروٍح َٓ َيْعؽَمِ

ِد وَمَؾْقَس ِمَن َأنَّ  َّ  ُه ىَمْد ضَموَء ذِم اجْلَ
ِ
قِح . اهلل ِّ دِّ اعْمَ َِ  (اًمَِّذي ؾَمِؿْعُتْم َأنَُّه َيْليِت, َوأَن ُهَو ذِم اًْمَعومَلِ. َوَهَذا ُهَو ُروُح 

ِى َوَصوَيوُه. َهِذِه ِهَي اًْموَ  6) 4-6/  1يوطمـو اًمثوكقي  َّ ُؾَك سمَِح ّْ َُّْي, َأْن َك َح ُؾُؽوا ومِقَفو. َوَهِذِه ِهَي اعْمَ ّْ  َأْن شَم
ِ
َْْدء َٕنَُّه ىَمْد َدظَمَل إمَِم اًْمَعومَلِ  4ِصقَُّي, يَمََم ؾَمِؿْعُتْم ِمَن اًْم

وُموَن  دِ ُمِضؾُّوَن يَمثػُِموَن, َٓ َيْعؽَمِ َّ قِح آشمِقًو ذِم اجْلَ ِّ وَع اعْمَ ُّ قِح.َهَذا ُهَو اعْمُِضلُّ . سمِقَ ِّ دُّ ًمِْؾَؿ  (, َواًمضِّ

  ؾموًمي ...شهذا هو »قمْورة  ٓ شُمشػم إمم آظمر مذيمور, وهذه هي قموّدة يموشمى اًمرِّ

 وأن من هو اإلهل احلق ؟ هو اهلل اعمذيمور ذم سمدايي اًمـَّص 

 ومنن مل يؽن اًمـَّص حُمؽًَم, ومعؾقـو أن كعود إمم اًمـُُّصوص اعمُحؽؿي ًمتػّػم أي كّص همػم حُمؽم 

وُع هِبََذا َوَروَمَع قَمقْ  1) 7-1/  14يوطمـو  ُّ  َوىَموَل: شَمَؽؾََّم َي
ِ
ََمء َّّ وقَميُ »ـَْقِه َكْحَو اًم َّّ ًِ اًم َو أُب ىَمْد َأتَ َدَك اسْمـَُك َأجْضًو َأَيُّ ِد اسْمـََك ًمُِقَؿجِّ إِْذ َأقْمَطْقَتُه ؾُمْؾَطوكًو قَمغَم يُملِّ  8. جَمِّ

ًي ًمُِؽلِّ َمْن َأقْمَطْقَتُه.  ٍد ًمُِقْعطَِي طَمَقوًة َأبَِديَّ َّ ًَ اإِلهَلَ احْلَِؼقِؼيَّ َوطْمَدكَ : إَبَِديَّيُ َوَهِذِه ِهَي احْلَقَوُة  5ضَم ْ ِذي َأْرؾَمْؾَتُه.  َأْن َيْعِروُموَك َأن قَح اًمَّ ِّ وَع اعْمَ ُّ ْدشُمَك قَمغَم  7َوَي َأنَو جَمَّ

ِذي َأقْمَطْقَتـِي ٕقَْمَؿَل ىَمْد َأيْمَؿْؾُتُه.  (إَْرِض. اًْمَعَؿَل اًمَّ

 احلؿد هلل اًمذي سمـعؿته شمتم اًمصوحلوت
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ىهلىخلقىالمدوحى؟
ء يمون قمروؿمو ):  16/  1يؼول سموًمس ذم رؾموًمي يموًمود  وموكه ومقه ظمؾق اًمؽل مو ذم اًمّؿوات ومو قمغم آرض مو يرى ومو ٓ يرى ؾموا

 .(اًمؽل سمه وًمه ىمد ظمؾق.ام ؾمقودات ام ريوؾموت ام ؾمالـملم

 وًمؾرد كؼول  :

 ًمتثؾقٌ أو شملخقه اعمّقح .أوًٓ : ٓ يوضمد كص ذم رؾموئل سموًمس يدقمو ًمعْودة اعمّقح او ا

 صموكقًو : اًمـص يؼول " اًمؽل سمه " وهذا يعـي أنه جمرد واؾمطي ومؼط قمغم طمّى ومفم اًمـصورى , وهذا ُيّؼط قمـه إًموهقي اًمؽومؾي .

طمتى  صموًمثًو : يمؾؿي اخلؾق ٓ شمعـي أبدًا اخلؾق احلؼقؼي , ومؼد ُذيمرت يمؾؿي اخلؾق ذم اًمؽتوب اعمؼدس سمليمثر من معـي وؾمـوردهو أن

 يتليمد ًمـو من ومفم اًمـصوص إظمرى مو هو اعمؼصود سمؽؾؿي اخلؾق .

 

ى:ىالخلقىهوىخلقىاإلومان
 يو اهلل وروطمو مّتؼقَم ضمّدد ذم داظمكم (  اظمؾق ذمّ : ) ىمؾْو كؼقو  15/   31اًمـص إول : اعمزامػم 

  :  1129صػحي  – واًمالهوشمقلم اعمّقحقي قمؾَمء من ًمـخْي –اًمتػّػم اًمتطْقؼي 

( وموكـو كؿقل سموًمطْقعي ٓرَوء ذواشمـو أيمثر ممو كؿقل إلرَوء اهلل , وىمد اكّوق داود وراء هذا اعمقل قمـدمو  3:  31نـو وًمدكو ظمطوه ) ) ٕ

ئـو اًمذاشمقي إنوكقي وقمؾقـو مثل  اهمتصى زوضمي رضمل آظمر , وكحن كـّوق وراء ىمقؾـو قمـدمو كخطيء سملي صورة ؾموًمؽلم طمّى أهوا

( وأن يطفر ىمؾوسمـو وأومؽوركو ًمتؽون ًمـو أومؽور ضمديدة ورهمْوت ضمديدة  4:  31 أن يطفركو من اًمداظمل ) داود , أن كطؾى من اهلل

ً ـموهراً وموًمّؾوك اًمّؾقم ٓ يصدر إٓ من ىمؾى كؼي وومؽر ـموهر   .. ( وموـمؾى من اهلل أن خيؾق ومقك ىمؾًْو كؼقًو وومؽرا

 

 : 5 / 17اًمـص اًمثوين : اًمرؾموًمي اًمثوكقي امم يموروكثوس 

 آؿمقوء اًمعتقؼي ىمد مضً.هوذا اًمؽل ىمد صور ضمديدا ( . ومفو ظمؾقؼي ضمديدةان يمون اطمد ذم اعمّقح )اذا 

: ) ومفو ظمؾقؼي ضمديدة  إن آكّون سموحتوده سموعمّقح  824,  826صػحي   –اًمديمتور وًمقم إدى  –اًمؽـز اجلؾقل ذم شمػّػم اإلكجقل 

ؾقؼي ضمديدة , وهذا اًمتغقػم يؾقق سموهلل هو وقمؿؾه يموسمداقمه اًمعوعملم من ٓ رء سمواؾمطي اإليَمن يُغػم شمغقػماً قمظقَمً طمتى يصح أن ُيدقمى ظم

 ذم اًمـػس شمدون إمم إبد وشمليت سموٕثَمر اًمروطمقي .. ( ودقمي " ظمؾقؼي " ٕنه سمدء طمقوة ضمديدة" ومال يؼدر قمؾقه أطمد ؾمواه , 

 

 : 8747صػحي  – واًمالهوشمقلم اعمّقحقي قمؾَمء من ًمـخْي –اًمتػّػم اًمتطْقؼي 

) يتؿتع اعمممـون سمؼؾوب ضمديدة متومًو , وموًمروح اًمؼدس يعطقفم طمقوة ضمديدة ومال يعودون يمَم يموكوا ومؾم شمدظمل ذم طمقوشمـو سمعض 

( كحن ٓ كؼؾى صػحي  4 – 6/  8) يمو  سمل كحن ظمؾقؼي ضمديدة كحقو ذم احتود طمقوي مع اعمّقح يّوعاإلصالطموت أو اًمتفذيى , 

 ديدة حتً ىمقودة ؾمقد ضمديد ...(ضمديدة ومحّى  , سمل كحن كْدأ طمقوة ضم
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 :  168إقمداد اًمؼؿص أهمّطقـوس اًمؼممود صػحي  –اًمؼديس يوطمـو ذهْي اًمػم  –ذح اًمرؾموًمي إوزم واًمثوكقي إمم يموركثوس 

) واعمؼصود من ىمول سموًمس اًمرؾمول " إؿمقوء اًمعتقؼي " أي اخلطويو وأمور اًمؽػر وإمور اًمقفوديي , هذه إؿمقوء يمؾفو ىمد صورت 

وضمّد ضمديد وقمْودة ضمديدة ضمديدة , أمو ىمول سموًمس اًمرؾمول " هوذا اًمؽل ىمد صور ضمديدًا " أي كػس ضمديدة َّٕنو شمطفرت , 

 , وموٕؿمقوء يمؾفو ضمديدة مطؾؼًو .. ( ومواقمقد ضمدد وقمفد وطمقوة وموئدة وطُمؾي

 104 صػحي– صوسمر ضموزيف اعمّئول اعمحرر –اًمرؾموًمي اًمثوكقي إمم يموركثوس  -اًمتػّػم احلديٌ ًمؾؽتوب اعمؼدس . : 

ً ًموضمود أنوس ضمدد ذم اعمّقح ومنن اًمـظوم اجلديد ًمألؿمقوء ) أن قمومل اظمتْوراشمه يتغػم سموًمؽؾقي سموًمـّْي ًمإلكّون اًمذي ذم اعمّقح سمل إكه   كظرا

ظمؾقؼي ضمديدة ,  (  إن يمل إكّون دمدد سمروح اهلل هو 12/  75) اكظر إش  اًمذي ؾمْق اًمـْي اؿمعقوء وشمـْل سمه ىمد أصْح أن طمؼقؼي واىمعي

 وإن قموحًو شموضمد ومقه هذه اعمخؾوىموت اجلديدة يمل مو هو ىمديم , اكظر إن قموحًو ضمديدًا ىمد ضموء ... (

 وموكه ومقه ظمؾق اًمؽل مو ذم اًمّؿوات ومو قمغم آرض مو يرى ومو ٓ يرى (: ) 16/ 1إذن وموًمعودة ًمؾـص إول ذم يموًمود 

و مو أثْتـوه أنه ظمؾق طمقوة ضمديدة ًمإلكّون وظمؾق إيَمن , أمو اًمشق اًمثوين من اًمـص أن اعمّقح سمحّى اًمـص ىمد ظُمؾق سمه اًمؽل , وه

ذح اًمرؾموًمي إوزم واًمثوكقي إمم  -واًمذي يؼول مو يري ومو ٓ يرى ومقميمد اًمؼديس يوطمـو ذهْي اًمػم أن اعمؼصود هبو اًمـػوس 

 :  168صػحي إقمداد اًمؼؿص أهمّطقـوس اًمؼممود  –اًمؼديس يوطمـو ذهْي اًمػم  –يموركثوس 

 .. ( وىموًمه مو ٓ يرى قموكقًو سموًمـػس) ىمول سموًمس اًمرؾمول " مو يرى " قموكقًو يموومي اًمْنم اعمـظورين , 

 :  3/ 81وموعمّقح مل خيؾق رء إٓ ظمؾق اإليَمن وظمؾق اًمـػس اجلديدة اًمتي يعتؼدهو اًمـصورى ومؽَم ُذيمر ذم رؤيو يوطمـو 

 . وىمول زم ايمتى ومون هذه آىموال صودىمي وامقـي.(ضمديدا اكو اصـع يمل رء)وىمول اجلوًمس قمغم اًمعرش هو 

ىالمدوحىخالقىأمىمخلوقى؟
 وًمؽي كثًْ من ظمالل قمؾَمء اعمّقحقي أَّنم يعْدون إكّون خمؾوق كؿر هبم سمؿرطمؾتلم ومؼط وُهو :

 اعمّقح خمؾوق طمّى كصوص اًمؽتوب اعمؼدس . – 1

 ضمّد اعمّقح خمؾوق طمّى أىموال قمؾَمء اعمّقحقي . – 8

 صورى يعْدون ضمّد اعمّقح اعمخؾوقاًمـ –5

ى
ىالمدوحىمخلوقىحدبىنصوصىالكتابىالمقدسى:

  85 – 13/  1يموًمود  : 

وموكه ومقه ظمؾق اًمؽل مو ذم اًمّؿوات ومو قمغم آرض مو يرى ومو ٓ يرى , سمؽر يمل ظمؾقؼياهلل همػم اعمـظور اًمذي هو صورة )

ء يمون قمروؿمو ام ؾمقودات ام ريوؾموت وهو  ي هو ىمْل يمل رء وومقه يؼوم اًمؽل اًمذ, ه ىمد ظمؾق. ام ؾمالـملم.اًمؽل سمه وًم ؾموا

ٍّ ان حيل يمل اعملء. .  تؼدمو ذم يمل رءًمؽي يؽون هو م اًمذي هو اًمْداءة سمؽر من آمواتراس اجلّد اًمؽـقّي. ٓكه ومقه 

) 
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 مؾحوفمي : اإلكّون خمؾوق قمغم صورة اهلل : 

ة ومفي جمد اًمرضمل. يغطي راؾمه ًمؽوكه صورة اهلل وجمومون اًمرضمل ٓ يـْغي ان : ) 4/  11رؾموًمي يموركثوس إوزم   (ده.وامو اعمرأ

 ( رة اهلل ظمؾؼه.ذيمرا واكثى ظمؾؼفم. ومخؾق اهلل آكّون قمغم صورشمه.قمغم صو: )  84/  1اًمتؽوين 

 ( .سمداءة ظمؾقؼي اهللوايمتى امم مالك يمـقّي اًمالوديمقلم.هذا يؼوًمه أملم اًمشوهد آملم اًمصودق ) :  17/  5رؤيو يوطمـو 

  ( اًمؽممجي اًمؽوصموًمقؽقي .  ىمْل أقمَمًمه مـذ اًمْدء ظمؾؼـي أومم ـمرىمهاًمرب ) :  88/  2ؾمػر إمثول  

  116مؽتْي اعمحْي إرصموذيمّقي صػحي  –اًمؼديس أثـوؾمقوس اًمرؾموزم  –اعمؼوًمي اًمثوكقي َد أريوؾمقلم: 

ـع , وصور إكّوكًو . ٕنه يمَم أن اًمْنم اًمذين طمصؾوا ) ًمؽـه صور ومقَم سمعد ظموًمؼه وصوكعه قمـدمو ًمْس اًمؽؾؿي اجلّد اًمذي ظُمؾق وُص 

قمغم روح آسمن صوروا سمه أوٓد , هؽذا يمؾؿي اهلل قمـدمو ًمْس هو أجضًو ضمّد اًمْنم ومقؼول طمقئذ إكه ظُمؾق وُصـع . إذن ومؾو يمـو كحن 

وسموًمـعؿي ومؿن اًمواَح أن اًمؽؾؿي طمقـَم صور أبـوء سموًمطْقعي يؽون هو أجضًو خمؾوىمًو ومصـوقمًو سموًمطْقعي .وًمؽن إن يمـو كحن أبـوء سموًمتْـي 

إكّوكًو سمػضل اًمـعؿي , ىمول " اًمرب ظمؾؼـي " وسمعد ذًمك طمقـَم ًمْس مو هو خمؾوق ومنكه صور مشوهبًو ًمـو سمحّى اجلّد . وهلذا ومؿن 

 اًمصواب أن ُيدقمى أجضًو " أظموكو" و "سمؽركو" ...(

 

ىجددىالمدوحىمخلوقى:
  م : 8558. ـمْعي دير اعمحرق اًمعومر  95يمتوب اقمؽماوموت أسموء صػحي  -وىمد ىمول اًمؼديس سموًمقدس أؾمؼف رومو 

, وإن اجلّد خمؾوق من اًمْطن, وإن اًمالهوت من اًمَّمء, اجلّد هو من اًمعذراء مريم)سموًمػعل كواومق وكعؽمف سمه سموشمػوق واطمد, إن 

هؽذا كعؽمف سموعمخؾوق سمنحتود اخلوًمق حو اضمتؿع واًمالهوت همػم خمؾوق ذم ظموصته سمل هو موضمود ذم يمل طملم ", وىمول أجضًو " 

 , ـمْقعي واطمدة ىموئؿي صموسمتي من اجلفتلم " ..(سموعمخؾوق

  47إنْو همريغوريوس اجلزء اًمّوسمع صػحي  –اهلل احلي أنً اعمّقح اسمن : 

, وىمد شمؽون سموًمروح اًمؼدس من مريم " أىمول كعم أن اجلّد من طمقٌ هو ضمّد , خمؾوق )ؾممال " هل ضمّد اعمّقح خمؾوق ؟ " . 

 ّدًا .(ومؾذًمك يؼول قمـد دظموًمه إمم اًمعومل : ذسمقحي وشمؼدمه مل شمشل وًمؽن هقلت زم ضم 55اًمعذراء , من دمفو وحلؿفو 

  م . 8558. ـمْعي دير اعمحرق اًمعومر 145يمتوب اقمؽماوموت أسموء صػحي  -اًمؼديس يمػمًمس اًمّؽـدري 

, ذم سمطن اًمعذراء يمطْقعي واطمدة ٓهوشمقي همػم مدريمي, ضمّده يمؾه خمؾوق سمال ظمطقيأبقه, " هو هو واطمد مع  اًمّقد اعمّقح)ىمول قمن 

 اعمجوسوهي اًمتي وًمدشمه سموجلّد.. هو أجضًو اًمذي ذب اًمؾْن من صمدي اًمعذراء, وهو أجضًو اإلهل سمال شمغقػم ًمعؾوه وجمده, وشمّجد ًمه 

 إلهل (, وشمليت إًمقه اعمجوس سموًمؼراسملم يمواعمالئؽييموإلهل, ومتجده 

 

ى

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/35-Kanoun-El-Iman/Christian-Faith__21-Incarnation.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_137.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_058.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-014-Various-Authors/001-Al-Mala2ka/The-Angels__00-index.html
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ىالنصارىىوعبدونىالجددىالمخلوقى!ى:
  مؽتْي اعمحْي إرصموذيمّقي  : 9يمتوب ـمْقعي اعمّقح ًمؾْوسمو ؿمـودة اًمثوًمٌ صػحي . 

. ومقؿؽن أن كؼول أن اًمطْقعي اًمالهوشمقي احتدت أىمـومقًو  واًمؼديس يمػمًمس اًمؽْػم قمؾؿـو أن ٓ كتحدث قمن ـمْقعتلم سمعد آحتود)  

رطمم اًمؼديّي اًمعذراء . وًمؽن سمعد هذا آحتود ٓ كعود مطؾؼًو كتؽؾم قمن ـمْقعتلم ذم اعمّقح , ومتعْػم اًمطْقعتلم سموًمطْقعي اًمْنميي داظمل 

يوطمي سموٓكػصول وآومؽماق . ومع أن أصحوب اًمطْقعتلم يؼوًمون سموحتودُهو , إٓ أن كغؿي آكػصول يمَم شمْدو واَحي ذم جمؿع 

 ًمؼديس ديّؼورس آؾمؽـدري سمّْى هذا اًمرومض ...(ظمؾؼقدوكقي , ممو َيعؾـو كرومضه .. وُكػي ا

  يمتوب إذا يمون اعمّقح اهلإ ومؽقف شملخم وموت ؟ ًمؾؼؿص قمْد اعمّقح سمّقط أبو اخلػم اًمػصل إول كؼاًل قمن يمتوب اجلريدة

يمل اًمدهور  : )كعؽمف سمنسمن اهلل اعموًمود من أب ظموصقًو أزًمقًو ىمْل 748:  1اًمـػقّي ذم شمورخيـ اًمؽـقّي اخلريدة اًمـػقّي ضمـ

 " (ـمْقعي واطمده هلل اًمؽؾؿي اعمتجّد وكّجد ًمه مع ضمّدهووًمد من اًمعذراء سموجلّد رم آظمر اًمزمون من أضمل ظمالصـو... 

  اًمؼؿص شمودرس يعؼوب  –من شمػّػم وشملمالت أسموء إوًملم اإلكجقل سمحّى يوطمـو اجلزء إول  -اًمؼديس أثـوؾمقوس

 : 194مؾطي صػحي 

, وإذا هو ذم اجلّد ومنكه سمؽوكه هو اهلل, سمئس هذا اًمػؽر. سمل سموٕطمرى, إذا هو اهلل, ىمد أظمذ ًمذاشمه اجلّد )يّتـؽف من أمور اإلكّون

 . ٕنه يمَم ؾملل أؾمئؾي هؽذا أجًضو أىموم اعمقً, وأفمفر ًمؾؽل أن اًمذي حيقي اعمقً ويّتدقمي روطمه, (يمًمه هذا اجلّد

  855 صػحي همريغوريوس نْوًمأل  إول اجلزء مؼورن ٓهوت –موؾموقمي إنْو همريغوريوس : 

) اعمّقح إذن من ـمْقعتلم ًمقس هو ـمْقعتلم سمعد آحتود , يمَم يؼول اًمْوسمو ديوؾمؼورس , ومال اًمالهوت امتزج سموًمـوؾموت وٓ اظمتؾط سمه , 

وعمعـى احلؼقؼي وٓ اؾمتحول أطمدُهو إمم أظمر إكَم اًمالهوت واًمـوؾموت ىمد احتدا , ًمقس من ىمْقل آضمتَمع أو اعمصوطمْي , وًمؽـه احتود سم

ًمؽؾؿي احتود , وإذا يمون اًمالهوت واًمـوؾموت ىمد احتدا ومؼد صورا واطمدًا , وٓ جمول ًمؾؼول سمعد ذًمك ان هـوك ـمْقعتلم , وإٓ ومال يؽون 

 آحتود صحقحًو أو طمؼقؼقًو .. (

  174اًمؼؿص شمودرس يعؼوب مؾطي   صػحي  –يمتوب اعمّقح ذم ٍ آومخورؾمتقو : 

"اًمؼّؿي " يلظمذ اجلّد قمغم يده اًمقٌى ويشػم إًمقه ىموئاًل  : " اجلّد اعمؼدس " , اًمشعى : " كّجد جلّدك  ) ىمْؾَم يصكم اًمؽوهن 

 اعمؼدس " ...(

ىالمدوحىإلهىأقلىمنىاآلبى!!
اًمقوم هـوك كصوص ذم اًمؽتوب اعمؼدس شمميمد أن اعمّقح ٓ يؿؽن أن يؽون إهل أو أنه همػم مّوو َّنوئقًو هلل وىمد دموهؾفو اًمؽثػم من قمؾَمء 

وًمؽن قمؾَمء وآسموء اًمؽـقّي إومم مل يغػؾوهو وملظمرضموا قمؼقدة ضمديدة طمتى حيؾوا هذه اعمشؽالت وهي كظريي " اًمتدين " ومَم هي هذه 

 اًمـصوص ومو هي كظريي اًمتدين ؟



 7ٗ 

  81/  4اإلسمن يػعل إرادة أب  , متى : 

 ادة ايب اًمذي ذم اًمّؿوات ( سمل اًمذي يػعل ار.)ًمقس يمل من يؼول زم يو رب يو رب يدظمل مؾؽوت اًمّؿوات

وًمؽن ًمقس يمَم اريد اكو سمل .:)صمم شمؼدم ىمؾقال وظمّر قمغم وضمفه ويمون يصكّم ىموئال يو اسمتوه ان امؽن ومؾتعؼم قمـي هذه اًمؽوس 86/59متى 

 يمَم شمريد اكً ( 

  55/  3اإلسمن يػعل مشقئي أب , يوطمـو  : 

 كتي قمودًمي ٓين ٓ اـمؾى مشقئتي سمل مشقئي أب اًمذي ارؾمؾـي ( يمَم اؾمؿع ادين وديـو.)اكو ٓ اىمدر ان اومعل من كػز ؿمقئو

 )ٓين ىمد كزًمً من اًمَّمء ًمقس ٓقمؿل مشقئتي سمل مشقئي اًمذي ارؾمؾـي ( :  52/  6يوطمـو 

  ,55/  3يوطمـو اإلسمن همػم ىمودر وأب وطمده هو اًمؼودر  : 

 ين ٓ اـمؾى مشقئتي سمل مشقئي أب اًمذي ارؾمؾـي ( يمَم اؾمؿع ادين وديـوكتي قمودًمي ٓ.)اكو ٓ اىمدر ان اومعل من كػز ؿمقئو

  , 82/  17يوطمـو أب أقمظم من آسمن  : 

 )ؾمؿعتم اين ىمؾً ًمؽم اكو اذهى صمم آيت اًمقؽم.ًمو يمـتم حتْوكـي ًمؽـتم شمػرطمون ٓين ىمؾً اميض امم أب.ٓن ايب اقمظم مـي( .

 يد ايب ( من خيطف ان اطمد يؼدر وٓ اًمؽل من اقمظم هو ايوهو اقمطوين اًمذي ايب:  ) 89/  15 يوطمـو 

 : )احلق احلق اىمول ًمؽم اكه ًمقس قمْد اقمظم من ؾمقده وٓ رؾمول اقمظم من مرؾمؾه ( 16/  15 يوطمـو 

  , 5/  15يوطمـو يمل رء ُدومع إًمقه من اهلل : 

 )يّوع وهو قمومل ان أب ىمد دومع يمل رء امم يديه واكه من قمـد اهلل ظمرج وامم اهلل يؿيض ( 

وٓ اطمد يعرف أب آ آسمن ومن اراد آسمن ان .وًمقس اطمد يعرف آسمن آ أب.: )يمل رء ىمد دومع ازّم من ايب 84/  11متى 

 يعؾن ًمه ( 

ومن هـو ضموءت ومؽرة كظريي اًمتدين واًمتي شمؼول سملن اعمّقح إهل وًمؽـه إهل أىمل درضمي من اإلهل إب , أو إكه إهل صموكوي ؛ وؾمـعرض 

 د آسموء اًمؽـقّي إومم :أن كظريي اًمتدين قمـ

  م : 123اًمعالمي أورَيوكوس , اعموًمود ؾمـي 

 : 151يمتوب آسموء اًمؽـقّي ًمؾديمتور أؾمد رؾمتم اعممرخ إنطويمي صػحي 

" . وضموء ذم  آسمن ًمقس أىموى من أب سمل دوكه) "ومـحن اًمذين كؼول أن اًمعومل اعمـظور هو حتً إرادة من ظمؾق يمل رء كعؾن أن 

: أمو كحن اًمذين كصدق اعمخؾص طملم ىمول " ان أب اًمذي أرؾمؾـي هو أقمظم مـى " كعؽمف أن  84/  17ل يوطمـو شمعؾقؼه قمغم إكجق

"  وًمؽــو كعؽمف أن أب اقمظم مـفو سمؼدر مو ُهو أقمظم من اعمخؾوىموتاعمخؾص واًمروح اًمؼدس أقمظم من يمل إؿمقوء اًمتي صـعً 

) .. 
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 : 365,  339 صػحي اخلِي وطمـ اًمؼس اًمديمتور –يمتوب شموريخ اًمػؽر اعمّقحي 

, ومفو أىمل مـه درضمي أي شموسمع ) ذم قمرف أورَيوكوس هو اسمن وًمؽـه خمتؾف قمن أبقه ذم اًمطْقعي , ومن اعمّتحقل مّوواشمه مع إب 

ك ذم ٓهوت أب (أب وطمده هو اهلل  IN JoB 2,2,8) اكظر  ًمًب , ٓ يؿؾك اًمالهوت سمل يتؼْؾه من أب ومفو اهلل سموإلذا

( ..... واًمذي دومع اًمْعض إمم أن يروا ذم أورَيوكوس كوقمًو من  LODS P 43شمه أمو آسمن ومفو إهل من درضمي أدين ... ) اكظر سمذا

هرـمؼي اًمتوسمعقي هي اًمـصوص اًمتي ؾمْؼً اإلؿمورة إًمقفو , وظموصي اًمـص أيت " وكحن اًمذين كممن سمؽالم اًمّقد اًمذي يؼول : سملن 

, واًمذي ٓ يّؿح سملن يؾؼى سموًمصوًمح .. كوؾمى هذا اًمؾؼى ًمًب .. ومنكه هبذا يدين اًمذين  أب اًمذي أرؾمؾه هو أقمظم مـه "

يؿجدون آسمن سموومراط ومـحن كممن سملن اعمخؾص واًمروح اًمؼدس يػوىمون يمل إؿمقوء اعمخؾوىمي , ذم اًمعظؿي واًمّؿو سمال وضمه 

 .. ( قمغم يمل اخلالئق إظمرى , يمذًمك أب يػوىمفَم ذم اًمعظؿي واًمّؿو سمدرضمي ؾمؿوُهو وشمػوىمفَمًمؾؿؼوركي 

  م : 155يوؾمتقـوس اعموًمود طموازم ؾمـي 

ر –يمتوب اًمدوموع قمن اعمّقحقي   : 88ًمؾؼديس يوؾمتقـوس صػحي – شمريػون مع احلوا

ًمد إكـو كطؾى إًمقه يمذًمك اخلؾود ذم اًمدهر أيت سمثؼتـو وإيَمكـو سمه وؾمـْلم ًمؽم أجضًو أنـو  كعْد سمحق ذًمك اًمذي قمؾؿـو هذه إؿمقوء ووُ 

اًمذي كرى ومقه اسمن اهلل ًمقعؾؿـو إيوهو , يّوع اعمّقح  اًمذي ُصؾى ذم قمفد سمقالـمس اًمْـطي وإمم اًمقفوديي , ذم قمفد  اًمؼقٍم ـمقْوريوس 

 أن شُمـزًموا ذم اعمـزًمي اًمثوكقي سمعد اهلل –قمغم طمد مو يُؼول ًمـو  –, وذم اًمثوًمثي اًمروح اًمـْوي .. يو ًمؾجـون  احلق وكضعه ذم اعمـزًمي اًمثوكقي

 اًمثوسمً إززم ظموًمق يمل إؿمقوء رضماًل مصؾوسمًو ! هذا ٍ ٓ شمػفؿوكه ؾمـنمطمه ًمؽم , ومتػضؾوا اشمْعوكو .. (

 : 735 صػحي اخلِي طمـو اًمؼس اًمديمتور –يمتوب شموريخ اًمػؽر اعمّقحي 

اهلل اًمؾوضموس هو إهل ومؼد يمتى يؼول " إن  يمَم أن يوؾمتقـوس يعتؼد سملن آسمن أدين من أب وأن اًمروح اًمؼدس أىمل من آسمن) 

وؾمقد أىمل من اهلل اخلوًمق ًمؾؽون, وقمـدمو يتؽؾم قمن اًمثوًموث يضع اهلل اًمّومي ذم اعمرشمْي إومم واعمّقح ذم اعمرشمْي اًمثوكقي واًمروح 

ريمً ذم شماًمؼدس ذم اعمرشمْي اًمثوًمثي ... ممو ٓ ؿمك ومقه أن اًمدراؾموت اًمػؾّػقي اًمؽثػمة اًمتي درؾمفو اًمؼديس يوؾمتقـوس ىمْل دمديده , 

 , قمغم أن هذا ٓ يؼؾل من قمظؿي اًمرضمل اًمذي قموش وموت ٕضمل اعمّقح .. (شمعوًمقؿه سمعض إثور اًموصمـقي 

  م أول من اؾمتخدم يمؾؿي اًمثوًمٌ : 165اًمعالمي شمرشمؾقون اعموًمود 

 : 853,  143 صػحي اًمثوين اجلزء  موؾموقمي آسموء اًمؽـقّي واًمتي طمررهو قمودل ومرج قمْد اعمّقح

كوس هو أول اًمؽتْي اًمالشملم اًمذي يّتخدم يمؾؿي اًمثوًموث يمتعْػم ٓهويت وًمؽن ْحؾه دوموقمه قمن اًمتؿققز سملم إىموكقم ) ويعتؼم شمرشمؾقو

اإلهلقي إمم اًمّؼوط ذم شمعؾقم اًمتوسمعقي ) أي شموسمعقي آسمن ًمًب ( ... ويميمد شمرشمؾقوكوس سمشدة قمغم أن أب وآسمن واًمروح اًمؼدس من 

ويرد قمغم اًمقفود   إومم ذم اًمثوًموث ًمًب , واعمؽوكي اًمثوكقي ًمالسمن , واعمؽوكي اًمثوًمثي ًمؾروح اًمؼدس إٓ أن يعطي اعمؽوكيضموهر واطمد 

د اًمثوًموث سمنمطمه عمػفوم اًمثوًموث ومػفوم اًموطمدة , إذ يرى أن اهلل  ع واًمغػمة سملم أومرا اًمذين يرومضون قمؼقدة اًمثوًموث ظمشقي اًمٍما

ون , ومع ذًمك ومؼد مـحه ًمالسمن , وآسمن يّتخدم هذا اًمّؾطون ذم اًمعومل ًمؽي يـػذ مو أب يظل اًمّقد قمغم اًمؽون وحيتػظ هبذا اًمّؾط

 يريده أب .. (
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 : 389,  382 صػحي اخلِي طمـو اًمؼس اًمديمتور –يمتوب شموريخ اًمػؽر اعمّقحي 

آسمن هو ؾمقل من هذا اًمؽل  ,  ) وسمَم أن آسمن اكْثق أو ظمرج من أب ومفذا إظمػم هو اجلوهر اًمؽومل أو اًمؽكم , وسمـوء قمغم ذًمك ومنن

 أب هو يمكم اجلوهر سمقـَم آسمن هو ضمزء من هذا اًمؽل .. (

  م : 125صمقوومقؾوس آكطويمي شموذم سمعد 

 : 767 صػحي اخلِي طمـو اًمؼس اًمديمتور –يمتوب شموريخ اًمػؽر اعمّقحي 

قمؼقدة أن آسمن أىمل من أب أو شموسمع ًمه ( ومع ذًمك  ) يمَم يالطمظ ذم شمعوًمقم صمقوومقؾوس اخلوصي سموعمّقح كوقمًو من اًمتْعقي أو اًمثوكقي )

ومؼد قمؾم سملن قمؿؾقي اًمؽؾؿي اعمـطوق أو اًمؾوضموس مل يػرغ كػّه أو خيكم كػّه من اًمالهوت قمـدمو صور يمؾؿي مـطوىمًو ظمورضمًو قمن اهلل ) 

 ( ..( 88:  8يمتوب 

  م : 143هقْوًمقتس اعموًمود ؾمـي 

ً قمن أب وًمؽـه أ)  , ٕنه مو هو إٓ صوت أب , ومو هو إٓ اكعؽوس اًمـور اًمَّموي.. ومع أنه ٓ يوضمد  ىمل مـهآسمن أىمـومًو متؿقزا

اكؼّوم ذم اًمالهوت ومفو خيتؾف قمن أب وهو يؼول قمـدمو يتعرض ًمنمح قمؿؾقي آكْثوق : " هؽذا فمفر آظمر " ظمورضمًو قمن اهلل , 

وضمد إٓ كور إنوار .. وهـو يـضم هقْوًمقتوس ذم شمػؽػمه إمم وًمؽـي قمـدمو أىمول آظمر ٓ أىمصد أنه يوضمد اهلإن سمل سموًمعؽس ٓ ي

 شمرشمؾقوكوس ... هو ىمد دمرب سمؽل دمورب اًمْنم إٓ اخلطقي ومفو اإلهل آكّون اًمذي ضموء ًمؽي خيؾصـو وَيدد قمفودكو مع اهلل ..(

 

ىرصمةىالمدوحى؟!
هقي اعمّقح سمزقمم اكه مل خيطيء ويؿؽن اًمرد قمؾقفم يعتؼد سمعض اًمـصورى أن اًمعصؿي من اخلطقئي هي هلل ومؼط وحيووًمون إصمْوت أخو

 سموصمْوت ان مريم معصوم ومـزهي , وهذا يمَم يكم : 

 157صػحي "   ب"  وقمؼوئديي ٓهوشمقي أؾمئؾي–ع أؾمئؾي اًمـوس يمتوب ؾمـوات م : 

)شمممن اعمّقحقي واًمقفوديي أن اًمعصؿي من اخلطقئي هي هلل وطمده اهلل وطمده هو اًمؼدوس اًمذي ٓ شمتػق اخلطقي مع ـمْقعته اإلهلقي 

وًمذًمك ذم ؾمػر اًمرؤيو شمؾك اًمؽمكقؿي اًمتي همـوهو اًمغوًمْون ىموئؾلم وهم يرشمؾون شمركقؿي موؾمى قمْد اهلل وشمركقؿي اخلروف ىموئؾلم قمظقؿي 

أقمَمًمك أَيو اًمرب اإلهل اًمؼودر قمغم يمل رء قمودًمي وطمق هي ـمرىمك يو مؾك اًمؼديّلم. ٓ خيوومك يو رب ويؿجد اؾمؿك  وقمجقْي هي

 (  7 -13/5رؤيو   ٕنك وطمدك ىمدوس

 وهْي قمودل ًمؾديمتور 3 صػحي  يمتوب اعمّقح .. من هو ؟. : 

ء اهلل ذم صورة إكّون ومال يؿؽن أن يؽون ومقه قمقى أو ظمطل ) إن صور اهلل إكّوكًو ومالسمد أن يؽون ظموًمقًو من إظمطوء واًمعقوب ومنذا ضمو

 ( موشمه ذم طمتى ويمالمه طمقوشمه ذم  ٕنه اهلل وهذا مو يمون واَحوً 

  128ومو موىمف إديون من ذًمك .ًمؾؼؿص مرىمس قمزيز .صػحي رىمم  ويمقف  يمتوب هل أتخذ اهلل ضمّدًا؟ حوذا : 
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وسمَم أن اًمؼودر قمغم يمل ؿمئ واعمعصوم من اخلطقئي هو اهلل ) :) حتً قمـوان اًمؼودر قمغم يمل ؿمئ واعمعصوم من اخلطقئي هو اهلل وطمده 

 وطمده إذن ومفذا اًمشخص هو اهلل ( .

 شموًمد سموخلطقئي ومل شُمذيمر ذم طمقوهتو أي ظمطقئي هلو وهذه أىموال سمعض أسموء واًمتي ويؿؽن اًمرد قمغم هذا إمر سملن اًمّقدة مل َّتطيء ومل

 شمميمد ذًمك :

  موؾموقمي أسموء اًمقوكوكقلم  -اًمعالمي اًمعظقم اًمؼديس أورَيوكوسMG   1213قمؿود  15جمؾد .  * 

 ) إن حتقي اعمالك اًمّالم قمؾقك يو ممتؾئي كعؿي وذم اًمـص إصكم اًمقوكوين "اعمؽوكي سموًمـعؿي " ٓ شمؾقق إٓ سمؿريم دون ؾمواهو ,َّٕنو مو

 شمدكًّ أبدًا من ًمدهمي احلقي اعمّؿؿي (

  44. وأجضو يمتوب ظمالصـي اًمالهـوت اعمريؿـي ص  127يمتوب مريم اًمعذراء وىمضويو اًمعٍم ًمؾؿطران قمْده ظمؾقػي صػحي  ,

) إن واًمدة اًمّـقد اعمّـقح ىمـد اؾمـتؿرت قمـذراء ٓ ذم ضمّـدهو وطمّـى سمـل وذم روطمفـو أجضـًو ومنَّنـو وإن اًمؼديس أهمّطقـوس  : 

 ( سموًموٓدة إٓ أَّنو مل شمشؽمك معفم ذم اخلطقئيـس اًمْنمي يموكً اؿمؽميمً مع اجل

  ًمقد  78يمتوب مريم اًمعذراء اعمـزهي قمن اخلطقئي إصؾقي ًمؾؼؿص سموؾمقكم وموكوس صػحي  : 759 , اًمؼديس ؾموسمو موا

 ) أنً اًمتي مل شمعرذم اخلطقئي أبدًا أنً رضموئي وًمقس أطمد همػمك مـزٌه ً قمن اًمدكس أنً اًمؼميئي من يمل ظمطقئي (

  838,834صػحي يمتوب اعمرؿمد اًمروطمي ًمؾعالمي يوطمـو اعموصكم : 

اًمتي شمؼمرت مـذ احلْل هبو وشمؼدؾمً )من يّتطقع أن يتخقل ذم قمؼؾه أو يصف سمؾّوكه اًمطوهرة اًمعػقػي اًمْورة اًمعذراء اًمدائؿي اًمْتوًمقي 

 ( مـذ يموكً ذم اًمْطن

ضمود قمدد من هذا يمؾه يميمد أن مريم قمـد أسموء مل َّتطيء ومل حتؿل اخلطقئي أصاًل , ومع هذا ومنن اًمؽتوب اعمؼدس يميمد و

 إنْقوء واًمؼديّلم مل خيطئوا  وهذه جمرد أمثؾي قمن همٓء إنْقوء واًمؼديّلم : 

  7/  6اًمـْي داكقول مل خيطيء .. ؾمػر داكقول  : 

زسمي يموكوا يطؾْون قمّؾي َيدوَّنو قمغم داكقول من ضمفي اعمؿؾؽي ومؾم يؼدروا ان َيدوا قمّؾي وٓ ذكْو ٓكه يمون امق ـو )صمم ان اًموزراء واعمرا

 .(ومل يوضمد ومقه ظمطل وٓ ذكى

 : 1696صػحي  –كخْي من اًمعؾَمء واًمالهوشمقلم  –اًمتػّػم اًمتطْقؼي ًمؾؽتوب اعمؼدس 

رسمَم اضمتزت أنً اظمتْورًا مشوهبًو, ومعـدمو شمْدأ ذم اًمتػوق , دمد  ًمؼد يمون داكقول أقمداء ذم اًمعؿل سمؼقومه سمواضمْه قمغم اًموضمه إمثل) 

ًمشدك ًمؾخؾف وإؾمؼوـمك , يمقف شمتعومل مع أوئلك اًمذين يْتفجون ًمّؼوـمك سمل رسمَم يعجؾون سمه؟ اًمزمالء رسمَم يْحثون قمن ـمرق 

 قمش طمقوشمك سمال ًموم قمـدئذ ًمن يؽون ًمديك مو َّتػقه وؾمقجد أقمداؤك صعوسمي ذم إَيود هتم ىموكوكقي َدك .. (
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http://www.eld3wah.net/html/m03az/3badet-maryam/15_origional-sin_2.htm#_ftnref3
http://www.eld3wah.net/html/m03az/3badet-maryam/15_origional-sin_2.htm#_ftnref12
http://www.eld3wah.net/html/m03az/3badet-maryam/15_origional-sin_2.htm#_ftnref23
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  88/8اعمؾك يوؿمقو مل حيد يؿقـًو وٓ ؿمَمًٓ .. اعمؾوك اًمثوين : 

 ( ومل حيد يؿقـو وٓ ؿمَمٓقـي اًمرب وؾمور ذم مجقع ـمرق داود اسمقه.)وقمؿل اعمّتؼقم ذم قم 

سمع  –كخْي من اًمعؾَمء  –اًمّـن اًمؼويم ذم شمػّػم اًمعفد اًمؼديم   :  755شمػّػم أؾمػور اعمؾوك إول واًمثوين صػحي  –اجلزء اًمرا

 ون داود وطمزىمقو ويوؿمقو اعمؾوك اًمثالصمي إوموَلومؽ(  12:  5) " وؾمور ذم مجقع ـمرق داود أبقه " ومل يؼل ذًمك ذم همػمه إٓ ذم طمزىمقو ) 

) .. 

 :  375إقمداد جمؿوقمي من يمفـي وظمدام اًمؽـقّي آرصموذيمّقي صػحي  –اجلزء اًمّودس  -اعموؾموقمي اًمؽـّقي ًمتػّػم اًمعفد اًمؼديم

ومدح اًمؽتوب اعمؼؼدس  اً ومل يـحرف قمن اعمّتؼقم ٓ يؿقـًو وٓ يّور) قمؿل يوؿمقو يمل مو هو صوًمح وشمتْع ظمطوات ضمده إيمؼم داود 

 ًمه مل يتؽرر مع مؾوك َيوذا إٓ مع طمزىمقو وآؾمو .. (

  6 – 3/  12اعمؾك طمزىمقو اًمتصق سموًمرب ومل حيد .. اعمؾوك اًمثوين  : 

ئقل اشمؽل وسمعده مل يؽن مثؾـه ذم مجقـع مؾـوك َيـوذا وٓ ذم اًمـذين يمـوكوا ىمْؾـه , واًمتصـق سمـوًمرب ومل حيـد قمــه سمـل طمػـظ ٍا  )قمغم اًمرب اًمه ا

 وصويوه اًمتي أمر هبو اًمرب موؾمى.(

  6 – 3/  1زيمريو وإًمقصوسموت يموكو ؾموًمؽلم ذم مجقع وصويو اًمرب .. إكجقل ًموىمو  : 

ته من سمـوت هرون واؾمؿفو اًمقصوسموت , ويموكو يمالُهو سمـورين  )يمون ذم ايوم هػمودس مؾك اًمقفوديي يموهن اؾمؿه زيمريو من ومرىمي اسمقو وامرأ

 و اًمرب واطمؽومه سمال ًموم.(اموم اهلل ؾموًمؽلم ذم مجقع وصوي

  166يمريٍ . س. يمقـر صػحي  –اجلزء إول  –اخلؾػقي احلضوريي ًمؾؽتوب اعمؼدس  : 

) إًمػوظ اًمتي يّتخدمفو ًموىمو ًموصف زيمريو وأخقصوسموت هي كػس إًمػوظ اعمّتخدمي ذم اًمعفد اًمؼديم ًموصف أنوس أتؼقـوء آظمـرين 

( ومن يؼرأ هذه اًمؼصص َيد أنه مع أَّنم مل يؽوكوا يمومؾلم , إٓ 1/1جوب ) أجوب ( أو أ1/14( أو إسمراهقم )شمك 6/9مثل كوح ) شمك 

أَّنــم مل يؽٌــوا أي وصــقي مــن وصــويو اًمـــوموس , وًمــذًمك يّــتخدم ًموىمــو هــذه إًمػــوظ إليضــوح ؾمــوء اًمػفــم اًمــذي يؿؽــن أن يـشــل مــن 

 ( ... ( 1/4إومؽور اًمتؼؾقديي اخلوصي سمعدم اإلكجوب ) ًمو 

 11/11ظم اًمْنم .. متى يوطمـو اعمعؿدان أقم  : 

 ) احلق أىمول ًمؽم , مل يؼم من سملم اعموًمودين من اًمـّوء أقمظم من يوطمـو اعمعؿدان ..( 

ى
ى
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ىودوعىذتامىولوسىبمعصومى
هـوك اًمؽثػم من اًمـصوص اًمتي شمثًْ أن يّوع طمّى اًمؽتوب اعمؼدس ؿمتوم وىموم سمّى شمالمقذه واًمقفود ومو ُيعد ظمطقئي 

 سمعضًو من هذه اًمـصوص قمغم ؾمْقل اعمثول:  وكلظمذ ذم اقمتؼود اًمـصورى

وامو اكو وموىمول ًمؽم ان يمل من يغضى قمغم اظمقه سموـمال يؽون مّتوضمى احلؽم.ومن ىمول ٓظمقه رىمو ) :  88/  3متى 

 ( .يؽون مّتوضمى اعمجؿع.ومن ىمول يو اْحق يؽون مّتوضمى كور ضمفـم

اَيو اجلفول واًمعؿقون ايَم ,  قؽل اًمذي يؼدس اًمذهىاَيو اجلفول واًمعؿقون ايَم اقمظم اًمذهى ام اهل: )  19-85/14متى 

 ( اقمظم اًمؼرسمون أم اعمذسمح اًمذي يؼدس اًمؼرسمون

سمل اقمطوا مو قمـديمم صدىمي ومفوذا يمل ,  يو اهمْقوء أخقس اًمذي صـع اخلورج صـع اًمداظمل ايضو) :  76 – 75/  11ًموىمو 

اًمـعـع واًمّذاب ويمل سمؼل وشمتجووزون قمن احلق وحمْي  وًمؽن ويل ًمؽم اَيو اًمػريّقون ٓكؽم شمعنّمون  .رء يؽون كؼقو ًمؽم

ويل ًمؽم اَيو اًمػريّقون ٓكؽم حتْون اعمجؾس آول ذم اعمجومع واًمتحقوت ,  اهلل.يمون يـْغي ان شمعؿؾوا هذه وٓ شمؽميموا شمؾك

وموضموب ,  فو ٓ يعؾؿونويل ًمؽم اَيو اًمؽتْي واًمػريّقون اعمراؤون ٓكؽم مثل اًمؼْور اعمختػقي واًمذين يؿشون قمؾق .ذم آؾمواق

ٓكؽم  ومؼول وويل ًمؽم اكتم اَيو اًمـوموؾمقون ,  واطمد من اًمـوموؾمقلم وىمول ًمه يو معّؾم طملم شمؼول هذا شمشتؿـو كحن ايضو

 .. (.حتّؿؾون اًمـوس اْحوٓ قمٌة احلؿل واكتم ٓ متّون آْحول سموطمدى اصوسمعؽم

 ( دام اخلـوزير.ًمئال شمدوؾمفو سمورضمؾفو وشمؾتػً ومتؿزىمؽمٓ شمعطوا اًمؼدس ًمؾؽالب.وٓ شمطرطموا درريمم ىم) :  4/6متى 

 ( .ومؼول هلَم اَيو اًمغْقون واًمْطقئو اًمؼؾوب ذم آيَمن سمجؿقع مو شمؽؾم سمه آكْقوء ):  83/  87ًموىمو 

صعدوا اكتم امم هذا اًمعقد.اكو ًمًّ اصعد سمعد امم هذا اًمعقد ٓن : )  15- 2/  4يمذاب يمَم ورد ذم ىمصي اًمعقد ذم يوطمـو 

وحو يمون اظموشمه ىمد صعدوا طمقـئذ صعد هو ايضو امم اًمعقد ٓ فموهرا سمل ,  ىمول هلم هذا ومؽٌ ذم اجلؾقل,  ىمتي مل يؽؿل سمعدو

 ( .يموكه ذم اخلػوء

ووضمد ذم اهلقؽل اًمذين يموكوا يْقعون سمؼرا وهمـَم وْحومو ) :  13 – 17/  8رضب اًمقفود ذم اهلقؽل ذم إكجقل يوطمـو 

 ( وـمو من طمْول وـمرد اجلؿقع من اهلقؽل.اًمغـم واًمْؼر ويمى دراهم اًمصقورف وىمؾى موائدهمومصـع ؾم,  واًمصقورف ضمؾوؾمو

ىالمدوحىفيىكلىمكانى!

: )ٓكــه طمقــثَم اضمتؿــع اصمـــون او صمالصمــي سموؾمــؿي ومفـــوك ايمــون ذم  85/  12يــدقمي اًمـصــورى سمــلن اعمّــقح هــو اهلل ٕنــه ىمــول ذم إكجقــل متــى  

 وؾمطفم(

ن ويؽون هبذا اًمـص اعمّقح هو اهلل ٕنه موضمود أجضًو مع آصمـلم !! ومؽقف كرد قمغم هذا اًمـص ؟ ويدقمون سملن اهلل موضمود ذم يمل مؽو

: 

 أوًٓ : اًمـص يميمد أن اعمجتؿعلم  " سموؾمؿه " ومؼط يؽون ذم وؾمطفم ! أخقس اإلهل موضمودًا ذم يمل مؽون طمتى ًمو مل ُيذيمر اؾمؿه ومقه ؟



 8ٓ 

 م طمؼقؼي وإكَم يؽون سمقـفم سموًمتعوًمقم واإليَمن .صموكقًو : يمؾؿي أيمون ذم وؾمطفم ٓ شمعـي أنه ذم وؾمطف

صموًمثًو : اًمـصوص شمتؽؾم أصاًل قمن اًموقمود واًمصالة واؾمتجوسمي اًمصالة مو دامً " مجوقمي " اصمـلم أو صمالصمي وهذا مو شمميمده ؿمـواهد اًمــص 

 وًمـؼرأهو أن ًمـتليمد :

  85-19/  12إكجقل متى : 

ض ذم اي رء يطؾْوكه وموكه يؽون هلَم من ىمْل ايب اًمذي ذم اًمّؿوات , ٓكه طمقثَم ) واىمول ًمؽم ايضو ان اشمػق اصمـون مـؽم قمغم آر

 (اضمتؿع اصمـون او صمالصمي سموؾمؿي ومفـوك ايمون ذم وؾمطفم

 123إقمداد جمؿوقمي من يمفـي وظمدام اًمؽـقّي آرصموذيمّقي صػحي  –اجلزء إول  -اعموؾموقمي اًمؽـّقي ًمتػّػم اًمعفد اجلديد: 

َمقمقي سموضمتَمع اصمـلم أو صمالصمي , ومقحل اعمّقح سمؼميمي ظموصي ذم وؾمطفم ومفو يْورك يمل من يصكم , وًمؽن هـوك )ويميمد أُهقي اًمصالة اجل 

 سمريمي إَوومقي وطمؾول ظموص ًمؾؿّقح ذم اًمصالة اجلَمقمقي .. (

  3/  8يؼول سموًمس ذم رؾموًمته إمم يموًمود  : 

 ( .م ومتوكي ايَمكؽم ذم اعمّقح) وموين وان يمـً هموئْو ذم اجلّد ًمؽـي معؽم ذم اًمروح ومرطمو وكوفمرا شمرشمقْؽ

ىالمدوحىوعطيىالحواةى!ىى:
 واًمذي يؼول : )ومقه يموكً احلقوة واحلقوة يموكً كور اًمـوس.(  7/  1يّتشفد اًمؽثػم من اًمـصورى سمـص إكجقل يوطمـو 

 ومَم هو اعمؼصود سموحلقوة هـو ؟ وهل يصح أن ٌيؼول قمغم كْي أنه يمون احلقوة ًمؾْنميي ؟ 

ءة اجلزء إ ول من اًمـص ومفو يؼول " ومقه يموكً احلقوة " ويػٌ اًمـصورى هذا اًمـص ًمقثْتوا ٓهوت اعمّقح ويؼوًمون أن قمـد ىمرا

اعمؼصود سموحلقوة هـو هي احلقوة احلؼقؼقي وهذا همػم صحقح وموًمشق اًمثوين من اًمـص يوَح اعمعـى أيمثر ومفو يؼول " واحلقوة يموكً كور 

 وإكَم هي اإليَمن واحلقوة إبديي اًمتي ؾمقـوهلو اعمممن . اًمـوس " إذن احلقوة ًمقًّ هي احلقوة احلؼقؼقي

: " واًمـور ييضء ذم اًمظؾؿي واًمظؾؿي مل شمدريمه " إذن وموًمـور يليت من احلقوة وهبذا كتليمد أن  3/  1صمم كليت ًمؾـص اًمذي يؾقه أجضًو 

 اعمؼصود سموحلقوة هو اإليَمن .

 :  5/  14َمن سموًمؽتى أجضًو وًمذًمك ىمول يّوع ذم إكجقل يوطمـو احلؼقؼي إن اإليَمن سموًمرؾمل هي احلقوة احلؼقؼقي واإلي

 .(ارؾمؾتهوطمدك ويّوع اعمّقح اًمذي  اكً آًمه احلؼقؼي)وهذه هي احلقوة آسمديي ان يعروموك 

 : 841ذح إكجقل يوطمـو  –يمتوب اًمؽـز اجلؾقل ذم شمػّػم اإلكجقل  –يؼول اًمديمتور وًمقم إدي 

ئد اًمػداء سموحلقوة ذ وحتصقل يمل ظمػم أن وإمم إبد , وأطمى يوطمـو اًمْشػم اًمتعْػم قمن )شمتضؿن هذه احلقوة اًمـجوة من يمل   وموا

 (إبديي .



 8ٔ 

 : 8882صػحي  –كخْي من اًمعؾَمء واًمالهوشمقلم  –اًمتػّػم احلديٌ ًمؾؽتوب اعمؼدس 

يق اسمـه يّوع اعمّقح , وشمّتؾزم احلقوة ) يمقف كـول احلقوة إبديي ؟ وهـو َيقْـو اًمرب يّوع سموَوح أنه سمؿعرومي اهلل أب ذاشمه قمن ـمر

إبديي مـو أن كدظمل ذم قمالىمي ؿمخصقي مع اهلل سمقّوع اعمّقح وقمـدمو كعؽمف سمخطويوكو وكتحول قمـفو ومنن حمْي اعمّقح حتقو ومقـو سموًمروح 

 اًمؼدس .. (

 .(هو روح وطمقوة اًمؽالم اًمذي ايمؾؿؽم سمه.امو اجلّد ومال يػقد ؿمقئو.اًمروح هو اًمذي حيقي):  65إكجقل يوطمـو  / 

ىاإلومانىبالمدوحىدلولىألوهوتهى!
ُذيمرت سمعض اًمـصوص ذم اًمؽتوب اعمؼدس اًمتي شمـودي سموإليَمن سمـ اعمّقح ! ويّتشفد هبو اًمـصورى قمغم أَّنو شمميمد أخوهقته ومن َؿن 

 :  16/  5هذه اًمـصوص مو ُذيمر ذم إكجقل يوطمـو 

 سمل شمؽون ًمه احلقوة آسمديي.( يمل من يممن سمهؽي ٓ َيؾك ) ٓكه هؽذا اطمى اهلل اًمعومل طمتى سمذل اسمـه اًموطمقد ًم

 حتل هذه اعمشؽؾي مو ىموًمه اعمّقح كػّه وهي قمدة كصوص مـفو : 

 .(ًمقس يممن يب سمل سموًمذي ارؾمؾـي: )ومـودى يّوع وىمول. اًمذي يممن يب   77/  18ذم إكجقل يوطمـو  

 ؾذي ارؾمؾـي.(:  )اضموهبم يّوع وىمول شمعؾقؿي ًمقس زم سمل ًم 16/  4إكجقل يوطمـو 

احلق احلق اىمول ًمؽم من يممن يب وموٓقمَمل اًمتي اكو اقمؿؾفو يعؿؾفو هو ايضو ويعؿل اقمظم مـفو ٓين موض ) : 17/18إكجقل يوطمـو 

 .(امم ايب


