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حللمددديب بٍدبحليدددخلمصالب باحلالدددىسباحلٔدددىاب د د بؿمصددد بح زصدددخ ب
احلمَٓ صالب ب صهمبا ب زصنخبأفضلبحلالىسباأُك بحلظٔ صمب .ب
ئَبىحٍبحإلٓىابل نَ٘باحلظوُيد بأ بطظدديابالد بحلزدخكؼصالب دالبحللد ب ب
رهددٌابحلٔ ٔد شبحلمزخٍكددشب بمنددخاَحصبفصصنددخب)ب باهد بطفَيددلب ٍرد بمنددخاَحصب
دوىبحلٔ َّددخٍب
ؿَصبف بحليخصمشبحلنمٔخايشب فصصنخ)برصالبحليكظوٍبمندٌبردالبملم
َّ
احلد د ددْبٍأف د ددضبم٘د دددَ با د دديبؿ د ددَصبه د ددٌابحلمن د ددخاَسبطليي د دديبحبفد ددد بب
9119/7/01ا .ب
اهٌابحلمـمو شبحلظ بطنَ٘بمكظورشبرموحفدشبمالبحلديكظوٍبمنددٌباحلددْب
ٍأفضب؛باهالبخبرهدخبىحٍبحإلٓدىاب باهد بمن٘دوٍسبرخلالدوصباحلالدوٍسب د ب
نخسبحليكظوٍبمندٌبف بمو بيوطصود :ب
(.)www.youtube.com: user: monqithalsakkar

ا يبؿهيصبىحٍبحإلٓىابأ بطاللبهٌابحلمنخاَحصبال ب َحثنخبغخيشبفد ب
حلي ددشباح مخ ددشبحلي مصددشبفد ب دددلبمـَيخطهددخب بللٔخٓددصشبحلمو ددو خصبحلظد ب
طيخلـهخب .ب
لددٌحبلددمبطظدديهلبفدد بمددديحهىصبحلمظنددخاَيالبفصمددخب ددديحبريددابح مددوٍب
حلؼخ ويشبكظاللصقبأهغخ بحلمظنخاَيالبف ب َح سبأاب ِابحلنالدوٙبحلمديٓدشب
حلدَآ صددشباحلنزويددشباحلكظخرصددش)بال ظمخىهمدخب د بحلددٌحكَس باكددٌل بح هغددخ ب
حلنلوي ددش باطلويد دلبري ددابحلك م ددخصبأابحليزدددخٍحصبحليخمص ددشبأابح ٓد د ودب
حلمٔموعبال بكىابفالصقبمددَا بامفهدوا باكدلبًلد بممدخبالبيمدْبمدخىسب
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حلمنخاَس باالبيئػَبفصهخبحلزظش ب
كمدخبأ دفنخب نوح ددخب هدمبحلفدددَحصبحلظد بىحٍبحللددوحٍبكولهدخب باكَصدنخب
أ بطكو بهٌابحلينخايالبملخييس باأ بطينو برخلينوح ب فٔهبأاب َيزخبمنهبفد ب
مدديحهىصبحلغددَابحرهددَ بلصٔددهلب د بحلدددخٍةبطظز د بحلمو ددوعبحلوحكدديب
حلمظنخػَبف بؿوالصبحلمظنخاَيال .ب
ا دديب َ ددنخب ددٚبحلمنددخاَسب د بحلمظنددخاَيبال بفددؤ َحبصددلظه باأؿددخُحب
طالويذبح هغخ بحلظ با يضبمنهمخ .ب
ا يب يمنخبلكدلبمندخاَسبرظيَيد بمدظضدذبلألفكدخٍبح ٓخٓدصشبحلظد بىحٍب
كولهخبكييغبحلمظنخاَيالب .ب
اح ب ٔددؤأبأ بيكددو ب م نددخبهددٌحبهخلالددخبلوؿهددهبحلكددَيمب باأ بيكددو ب
ٗددي شبهيحيددشبطنصددَبعَي د بحلزددخكؼصالب ددالبحللد باحل ددخمجصالبالصددهب باص د بح ب
ب زصنخبملميبا بآلهباصلزهبآ مب .ب

الياشز
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اف باػزخصبحلدْبٍأفضبللظمصشبص ذبحلمٔصقبطكفصَحبلوغخيخبحلزَ٘يشب
عَفب يىحبمالبح فكخٍبح ٓخٓصشب :ب
 الؼرآن الؽريم والؽتاب املؼدس يمكدان عىل مبدأ الغػران بالدم.

 خؾق اهلل اإلكسان كامالً ،لؽن وقوعه يف املعصقة أفسد طبقعته ،وأبعدده
عن اهلل.
 التوبة والعؿل الصالح ال يؽػقان لؾحصول عىل اخلالص من الديـوكة.
 الؼول بؼبول اهلل توبة اخلاطئ يتـاىف مع العدل اإلهلي.
 بؿوت املسقح أبطؾت الرشائع التوراتقة ،ألهنا ععقػة وعديؿدة الـػدع،
واخلالص ال يؽون إال بالدم.
 املسقح فدى البرشية بـاسوته ،ألكه كان بال خطقئة.
 األسػار التوراتقة تـبلت يصؾب املسدق وآالمده قبدل ثا ادة الصدؾب
بؿئات السـني.
 املػرس الرازي يعترب الؼول بصؾب الشبقه سػسطة.
اأمددخبحلدديكظوٍبمندددٌبفهدديابال د باػزددخصبحٓددظانخ بحلز٘ددَب ددالبحلوددىٙب
رخليابمالبهىأبح فكخٍبح ٓخٓصشبحلظخلصشب :ب


الشبميالصشبآىابح ظهضبرظوره باغفَح بح بله .ب
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 ال حيتاج البشدر لؾػددا بالددم ،فالـصدوص الؽتابقدة تابدت اخلدالص
بالتوبة والعؿل الصالح.
 الػدا عـد الـصدارى أ ى إ امتفدان عيعدة اهلل  ،والؼدول ببطالهندا
وععػفا ،وترك العؿل هبا ،وهذا قول (الرسول) بولس الذي خدال

أقدوال

املسقح التي عت لؾعؿل بالرشيعة وتوقريها.


الػدا واخلالص باملعـى الؽـيس غريب عن أسدػار الؽتداب املؼددس

الذي يمكد أن األكبقا وتالمقذ املسقح كداكوا بدرون املسدقح فا يدا زماكقد ًا ،أي
خمؾصا هلم من ظؾم الرومان فحسب.
 األسػار التوراتقة تـبلت بـجداة املسدقح مدن الصدؾب ،وأن املصدؾوب
غريه.
 العفد اجلديد بـسب لؾؿسقح خطايا وذكوب ًا جتعؾه غري قدا ر عدىل فددا
البرش.
 املسقح كان هيرب من أعدائه ،خوف ًا من أن يؼتؾوه ،ففدو ال يددري أكده
جا لقصؾب.
 كاسوت املسقح املصؾوب ال يؽػي لػدا البرش ،ألكده غدري مسداو هلدم
مجقع ًا ،إال إذا قؾـا بصؾب الـاسوت والالهوت مع ًا.
 الػرق املسقحقة الؼديؿة كاكت تـؽر صؾب املسقح.

حتنية الفداء
 عؼقدة الػدا مـؼولة من الواـقات السابؼة عىل املسقحقة.
 ما يـؼؾه الـصارى عن اإلمام الرازي كذب وحتري
***

وبرت ألقواله.
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كندخ بمدالبهديحابحلكنصٔدشبحإل ـص صدشبحليَرصدشبفد بفصصندخ ب
أكصصكمب بحٓم بائد ب َّ
اأٍكذبركمبؿمصيخبفد بهدٌحبحل ددخ بح هدوذبحلدٌذبطدمبرم٘دصجشبح ب ظصـدشبلالديح شب
عوي ددشباكمصمددشبرددصالبح كزددخ :بفضددص شبحل٘ددصنبحلدديكظوٍبمندددٌبرددالبملمددوىبحلٔدددخٍ ب
احلدْبحلمزَ٘بٍأفضبمَ٘ .ب
ف بحلزيحيشبأكذبأ بأ يابلكمبحلضص بحلكَيمبفضص شبحل٘صنبحليكظوٍبمنددٌبردالب
ملمددوىبحلٔدددخٍ بكخصددلب د بىكظددوٍحابفد بمدخٍ ددشبح ىيددخ بمددالبؿخميددشبأابحلدددَ ب
رخلمم كشبحليَرصشبحلٔيوىيش بلهبمئلفخصب ييديس بمنهدخبحػندخب ٘دَبكظخردخببفد بموظ د ب
حلي ددوابحإل ٔددخ صش بريضددهخبمظددَؿمبلإل ـ صِيددشباحلفَ ٔددصش باؿمصيهددخبمن٘ددوٍب د ب
ٗددددزكشبحإل ظَ ددددض بكددددٌل بلددددهبحليييدددديبمددددالبحلمنددددخاَحصبحلمن٘ددددوٍسب دددد بٗددددزكشب
حإل ظَ ضب..ب لصصهبا َكذبروؿوىابرصننخبف بفصصنخ .ب
بكٌل ب َكذبرخلدْبحلمزَ٘بٍأفضبمَ٘ بٍثدصْبامئٓدْبآٍدخلصشب« دَدب
لصٔوع»بحليالصش بلهبحلييييبمالبحلمنخاَحصبم بٍؿخأبحلييالبحإلٓىم باكؼصَبمنهخب
موؿوىب بٗزكشبحإل ظَ ض بالدهبأكؼدَبمدالبمخثدشبآدزيصالبهيمدشبأاب دشبمٔدـ شب
بموح بحإل ظَ ضبحلموظ فش بهيابف بحليييديبمدالبحلدزىىب..بفد بأكؼدَبمدالبٓدضب
َ٘سبىالشب..ب لصصهبا َكذبرهبف بهٌحبحل دخ  .ب
أكص بأيضخبحإلهوسبحللضوٍبحلٌيالبأهٌاحبمالبا ظهم بلكد بيدؤطوحب بائدميوح ب
اي٘خٍكوح باييَفدوحبردخلل بكمدخب دخأبحلٔدصيبحلمٔدصقبفد با ـصدلب يوكندخب:8ب:)29ب
«تؼشف ْٛاٌحكٚ ،اٌحك يحشسوُ» .ب
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مو وعبحلمنخاَسبحلصوابٓصكو ب الب«كظمصشبحلفيح باحلال ذ» .ب
أٍداف املياظزة:
حلهدديابح اأ:بهددوبحلظدديٍدب د بحللددوحٍباحلظوحصددلباحكظددَحابا زددوأبحرهددَب
كظ بلوبكخ بموظ فخبب ن بف بحلفكَبأابحلَأذبأابكظ بف بحليدصيس .ب
حلهديابحلؼددخ :بحلزلدغب ددالبحللد بحإللهد بحلدٌذبٓددوابيظو د ب صددهبحلمالددصَب
ح ريذبلكلبا ٔخ بامخبف بحلنخٍبح رييشبحلـلصم بأابف بحللصخسبح رييشبم بحلَد .ب
اًحبه د بلصٔددضبمزددخٍحسبرددصالبفددَيدصال باالبطلدديذ باالبمنخفٔددش برددلبه د بفَصددشب
ػمصنددشبلدد بالدد ب بأ غخهددخبح با دديبالبطظكددٍَ بفخغظنمهددخبرددخلظَكصِباحإلصدداخ بالب
رخلظليذباحلييح .
ىعاو املياظزة:
بٓدصكو بلدديينخبهمددْبمدديحهىصبلكددلبعددَابمددالبح كزددخ بحلمظنددخاَيال باكددلب
ميحه دشبمدديطهخبهمدْب ٘ددَسبى صددش بآددوابيزديأبحلمنددخاَسبحلددْبٍأفددضبم٘ددَ ب
رخلميحه شبح ال بػمبرييبحلميحه دشبح هصدَسبل غدَفصال بٓدصكو بلندخب الد بٓدخ شب
لميحهىصبحإلهوسبحللضوٍباأٓج ظهم .ب
أًكَكمبرظي صمخصبحلمنخاَس :ب
ب.0بأٍؿوبأ بئوىبحلمنخاَسبٍافبحلوىباحالكظَحابحلمظزخىأبفد بحللدييغبافد ب
الدخ بح ٓج شبأابحإلؿخرشب نهخ .ب
.9بحاللظددِحابرمو ددوعبحلٔددئحأ با دديابحلظغددَىبال د بمو ددو خصبهخٍؿددشب ددالب
مو وعبحلمنخاَس .ب
.2بحاللظددِحابرخلو ددضبحلملدديىبلكددلبميحه ددش باهددوبهمددْب ٘ددَسبى صدددشبلكددلب
عَا بم ب يابمدخعيشبأذبعَابلآلهَ.
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.4بحلَؿخ بمالبحإلهوسبحللخ َيالبحاللظدِحابرخلهديا بمهمدخبكدخ بٍأذبأابؿدوحدب
دكلبمددالبح ٗددكخأ بال د بأ بيلددصالب
ح كزددخ بحلمظنددخاَيال با دديابمدددخعيظهمبرددؤذبٗد ك
حلو دضبحلموالددٚبلإلهددوسبحللخ ددَيالبل ظيزصددَب دالبآٍحثهددمبفد بٗددكلبمدديحهىصب
الددصَسبأابأٓددج ش بمد ب ددَاٍسبحكظددَحابحرهددَيالبحللخ ددَيالبحلموظ فددصالبميد بفد ب
حلفكَبأابكظ بف بحليدصيس.
.5بمَح خسب خابا خفشبحلمكدخ بحلمـظميدصالبفصده بكظد ب هدَبر٘دكلبكضدخٍذب
ي ص برنخبك٘يودبلهخبطخٍينباكضخٍسب َي .
اأهصَحب ال بلَرنخبأ بطكو بهدٌابحلمندخاَسبٓدزذبرَكدشباا فدشبكدصددشبصدخى شب
م بحلنفْ.
حر بكخ بحلو ضبلك ب زيأبرخلميحه شبح ال بل ددْبٍأفدضبم٘دَ
َ٘سبى صدش .ب

***

باهمدْب

حتنية الفداء

ب
مٔخ بحلوصَب صكم .ب
أ ددخبفددَفبلكددو برصددنكم بفخللصددخسبىحثمددخبفددَ ٙباحلفددَٙبحلـمص دشبكهددٌاب دديبالب
طظكددٍَبف د بكصخطنددخ بلكددالبٓددملضبحلم٘ددصجشبحإللهصددشبأ ب كددو بمظوحؿددييالبف د بهددٌحب
حلمٔدددخ بكددد ب وظدددخٍ ب دددخأبح بفددد بحلددددييمبل٘ددديزه:ب«لدددذ ٚتدددؼك اِحِددده اٌح دددح
ٚاٌّٛت ،فحختش اٌح ح وي تح ح» .ب
بأ ددخبأيضددخبأكص د بصددييد بحل ددياىب..ب ِيددِذباصددييد بحل٘ددصنبمندددٌبحلٔدددخٍ ب
صيي ٌ بلياىب..بحل٘صنبمندٌبحلٔدخٍبأ َفهبمندٌبهمدْبٓدنصال با اأبمدَسبأٍحابفد ب
فصصنخ بلنخبرخعبعويلبم بريابف بمنخاَحصبموظ فدش با ٘دؤصبرصندخبأمدوٍبؿديبٍحثيدشب
اصيح ش بٍغمبحهظىابحليدصيسباحلييال .ب
أبٍكذبر  .ب
ى و ب زلبأ بأريأ بأٍف ب ز بال بحلٔمخ بك بييغصن بح بلٔدخ خب بكد بأطك دم ب
اأطليعبرخلل بحإلله بريا بأذبأٗصخ بهخٍؿشب نه.
يخبأر بحلٔمخاذبأ خبأٗكَك بأ ضبالدهب دصم بأكززظندخب بأ دضبالدهبعويدلبحلدَافب
اكؼصَبحلَكمشبكخفظبحليهيبلملز  .ب
أر بحلٔمخاذ بلصْبف ب وسب بالكالبب لوكب صن بف بهٌحبحلمٔدخ بلدٌل ببأ دخب
َّ
لٔدضبصددخكذبكددىاببمددالبأمددْباالبمددالب زدل بالكددالب زدديكبأغ د بحل٘ددفظصالباػدصددلب
حل ٔخ بلكالبأ ضب ض:ب«ار٘د ٚاودِ ْٛؼده»،بلدٌل بأ دخبهندخب نديبا ديكب بؿهدِب
حلد ذباحلٌهال بلظكالبهدٌابح ا دخصبرَكدشبلـمصد بمدالبئدميو بالبأٍيديبأ بأطك دمب
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ركددىابحللكمددشبحلز٘ددَيشبحلمدن د بالكددالبرزَهددخ بحلددَافباحلدددوس بفخٗددهيبأ د بأ ددضب
أٍٓ ظن ب..بأٓؤل ب بمزيأبحلنيمش باا بكنضبغصَبمٔظل بلهخ ببأٓؤل برخالٓدمب
حلمزخٍك..بحٓمبحلمٔصق .ب

املغفزة بالدو يف اليَودية لواملسيحية لواإلسالو
حلم فضبل ن َبأ بحلدياباحلدٌرقبطدَردخب بموؿدوىبفد بحلصهوىيدشبافد بحلمٔدصلصشب
اف د بحإلٓددىا بحلكظددخدبحلمددديّبيدددوأ:ب«ألْ ٔفددظ اٌدغددذ ٘ددي فددي اٌددذَ ،فأٔددح
اػط ددتىُ ئيددحٖ ػٍدد ٝاٌّددزلت ٌٍتىف ددش ػددٓ ٔفٛعددىُ؛ ألْ اٌددذَ يىفددش ػددٓ اٌددٕفظ»ب
الايصالب:07ب .)00ب
اف بحلمٔصلصشب بف بحليهيبحلـيييب ـيبأمَحببم٘خرهخب بيددوأبحلكظدخدبحلمدديّب
فددد ب )01:8با زدددَح صصالب:9ب)92ب:ب«ٚودددً ؽددديب تمشيطدددح يتطٙدددش غددد إٌدددحِٛط
ه
لحٌذَٚ ،لذ ْٚعفه دَ ال تحصً ِغفش » .ب
اأيضددخباًحبٍؿينددخبال د بح كخىيددغباحلدددَآ بفٔددندَأبف د بكظددخدب"اكصددخ ب ددواب
حلددييال"ب ددالبحل٘ددصنبأرددخبٓدديصي ب ددخأبٍٓددوأبح ب–بصدد بح ب صددهبآدد م:-ب« يددح
أؽددِ ٙذيٙح  ،فد ِا فْ ٌد ِ
دِٛي ئٌِدد ٝا َّتد ِ
حطّد لد ِ
ف ِ
ده ِلددأ فِ ٚي ل َّطددش ق ت َّمطددش ِِد َّدٓ د ِِٙددح ا َّْ
دح ف ِت ِه ف َّ
ي َّغفش ٌ ِه ِح عٍف ِِ َّٓ رٔٛل ِِه» .ب
افد ب ٙب)49بمددالبكظددخدب"م٘ددكخسبحلمالددخرصق"ب دددَأبأ بحلنزد ب ددخأباهددوبيددٌرقب
حلكز٘صال:ب«اٌٍ٘ ُٙزا ػٕي ٚػّٓ ٌُ يضت ِٓ اِتي» .ب

با َ بأ بحلكظخدبحلمديّبريهييهبحلدييمباحلـيييبيئكيبأ هب«لذ ْٚعفه دَ
ال تحصً ِغفش » .ب
ااًحبأٍى ددخبأ ب ددظك مب ددالبحلفدديح بمددخبمينددخا؟بيدددوأبحلكظددخدبف د ب أيددودب:)22ب
«فذٔ ٜفغي ِٓ اٌؼطٛس ئٌ ٝاٌحفش  ،فتش ٜحتي إٌٛس».ب ب
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بحلفيح باح قبؿيحبف بحإلٓىا با َحاب لالبحلٌيالب يدصٖبآدظبٗديذب َرد ب
اػدخفشبآدىمصشبكدصالب ٘دخٍكبأكزخ دخبااهوح ندخبحلمٔد مصالبفد بأ صدخىهم باروخصدشب
صيبح ل بافصهبيٌرقبحلمٔ مو بكصوح خص .ب
ااًحبٓؤلنخهم:بلمخًحبطٌرلو ؟ب ب
أؿدددخروحب:بط٘دددزهخبرمدددخبفي دددهبأرو دددخباردددَحهصمبرلٔدددذبحلفكدددَبحإلٓدددىم بمددد بحرندددهب
آمخ صل بأابرلٔذبحلفكَبحلمٔصل بم بحرنهبآلخى .ب
اًحبحلكظخدبحلمديّبيَٗيبال بأ هبينزا بأ بئف بحليا ب«لدذ ْٚعدفه دَ ال
تحصً ِغفش » .ب
اف بحإلٓىاب َ بفكَسبحلٌرقبموؿوىسبكٌل بف ب الدشب زديبح باحلديبٍٓدوأب
حإلٓدىاب بفدزددلبأ بيولدديبٍٓدوأبحإلٓددىاب ددٌٍب زدديبحلمغ دذبأ بينلددَباحكدديحببمددالب
أاالىاباًحبصخٍاحب َ٘س باحلدالشب-برخهظالخٍب-بأ بحلدَ شبرصنهمبا يضب باحليب
ٍٓوأبحإلٓىا بففيحابرمخثشبمالبحإلرل .ب
احلدالشبميَافشبف بحلكظذباح كخىيغبحإلٓىمصش .ب
أيضخبف بحلدَآ ب َ بفيح بآمخ صلبمالبحلموص باهدوبح مدَبحلدٌذبيظكدٍَبفد ب
صيبح ل  .ب
عصياٌ آدو لوالطبيعة اخلاطئة
لمخًحبحليا؟بهلبح بيلذبحليا؟ ب
بال.ب ب
اًحبى و بأ وأبلكم:بلمخًحب َ بحليابف بحلمٔصلصشباحلصهوىيشباحإلٓىا؟ ب
اْ َّٔغددحْ ِفددي ا غد ِدٓ ت َّمدد ِٛق
يدددوأبحلدددَآ بفد بٓددوٍسبحلظددصال:ب﴿ٌمد َّدذ خٍ َّمٕددح َّ ِ
يُ  ،ددُ
َّ
ف
سد َّدٔحٖ ا َّعفً ع ِحف ٍِ ٓ﴾ب[حلظصال:ب .]5-4ب

مياظزات فيييا ()1
حلٔددئحأبحلددٌذبأعَكددهبرلٔددذبحلمنغد :بح به د بحإل ٔددخ بكددخمىب باهددٌحب ظفد ب
صددده بكصدددغبيددددوأبحلكظدددخدبفددد بٓدددفَبحلـخميدددشب :7ب:)99ب«اهلل صدددٕغ أْغدددحْ
ِغتم ّحه ،اِح ُ٘ فطٍطٛا اختشاػحت وث ش » .ب
باف ب أيودب)28بٓؤأبح بأيدود:ب«ايدٓ وٕدك ػٕدذِح اعغدك األس
٘تف لٕ ٛاهللٚ ،لحٌٛاِ :ح اػظّٗ؟».ب ب

؟ ػٕدذِح

عزصيددشبح بعزصي د ٌبشبٍحثيددش بكخم ددش با ندديمخبه د بحإل ٔددخ بالردديبأ بيكددو بكددخمىبب
ْٔغحْ ِفي ا غ ِٓ ت َّم ِٛق
كٔزمخبؿخ بف بٓوٍسبحلظصالب:ب﴿ٌم َّذ خٍ َّمٕح ا ِ
يُ﴾ب[حلظصال:ب ]4ب
َّ
اهٌحبمخب َحابف بٓفَبحلظكويال بفينيمخبه بح بحإل ٔخ بف بحلصوابحلٔدخىّ ب دخأ:ب
«ٚسا ٜاهلل وددً ِددح ػٍّددٗ ،فدارا ٘دد ٛغددٓ ددذاه »ب حلظكددويالب:0ب..)2بلددديبه د بح ب
حإل ٔخ بكخمىب .ب
دلبمددالبحلدددَآ بحلكددَيم ب
ػددمبفصمددخبريدديبٓدددظبآىابكمددخبفد بحلدالددشبحلظد بًكَهددخبكد ٌب
احلكظخدبحلمديّ بآؤريأبأاالبرمخبؿخ ب البٓدوطبآىابف بحلدَآ بكصدغبيددوأ:ب
﴿ٚل ٍَّٕح يح آدَ َّاعى َّٓ ا َّٔك ٚص َّ ٚه ا ٌَّد فٕ ٚوال ِِ َّٕٙح سغ هدذا د ِؽ َّدُتّح ٚال ت َّمشلدح
َّ
اٌؾدش فتىٔٛح ِِٓ اٌ فظ ِحٌ ِّ ٓ﴾ب[حلزدَس:ب ]25باهكدٌحب دَ بأ بح بأاصد بآىاب
٘ ِز ِٖ ف
أ بالبيؤكلبمالبحل٘ـَسبحلملَمش .ب
ا ـيبهٌحبأيضخببفد بٓدفَبحلظكدويال:ب«ٚاٚصد ٝاٌدش اٌْدٗ آدَ لدح الهِ :دٓ ودً
ؽدش اٌدٕ تأوً ،اِح ؽدش ِؼشف اٌخ ش ٚاٌؾش فال تأوً ِٕٙدح ،ألٔده يد َٛتأودً
ِٛتح تّٛت» ..اًبحبحلنالوٙبمظدخٍرشبف بحلمين  .ب
ِٕٙح ه

برييبهٌح بيلك بٓدفَب حلظكدويالب)2بأ بحللصدشبكخ دضبأكصدلبحللصوح دخص باهد ب
ٍمِبإلر صْ بفدخأبحل٘صغخ :ب«ا م هح لحي اهلل :ال تدأوال ِدٓ اٌؾددش  ..فمدحي اهلل :ال
تأوال ِٕٗٚ ،ال تّغحٖ» بهٌحبحلٌذبًكَاب حلظكويالب)2ب َحابأيضخبفد بٓدوٍسبحلزددَسب ب
اٌؾ طحْ ػ َّٕٙح فأ َّخش ّٙح ِِ فّح وحٔح ِف ِٗ ٚل ٍَّٕح
نيمخبيدوأبحلدَآ بحلكَيم:ب﴿فأصٌفّٙح
ف َّ
َّا٘ ِططٛا﴾ [حلزدَس:ب .]26ب
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﴿ا٘ ِططٛا﴾
اعتفغحس ػٓ لَّ :ٌٗٛ

اأٍيدديبمددالبؿنددخدبحل٘ددصنبأ بيو ددقبلد بمددخبميند :ب﴿ َّا٘طِطددٛا ﴾؟بكددمباحكدديحبب
كخ وح؟بهلبهمبحػنخ ؟بأابػىػش؟بأابأٍريش؟ ب
اًحبكخ ددضبحريددشبطظلدديعب ددالبآىاباكددوح بفددخلمفَاوبيدددوأ:بحهزغددخ بالددصْ:ب
﴿ َّا٘طِطٛا﴾!!بلٌل بيدوأبمئل بطفٔصَبحلـىلصال:ب«ب﴿ل ٍَّ ِٕح َّا٘طِطٛا ﴾بال بح ٍو ب
أذبأ ظمبرمخبحٗظم ظمب صهبمالبًٍيظكم» .ب
عصياٌ آدو لوالطبيعة اخلاطئة
ا دددَ بحلددددَآ بيددددوأ:ب﴿ٚػصددد ٝآدَ س فلدددٗ فغددد﴾ٜٛب[عددده:ب]090ب با ي دددمبأ ب
حليالصخ بمالبحلكزخثَ بكٌل بحلِ خ باحلَ٘دب..بحليالصخ بمالبحلكزخثَ با َ بكٔذب
مخبؿخ بف بحلدَآ بحلكَيم بأ بآىابميح ب..لديبأصدزقبآىابمديح خب بكمدخبفد بحلددَآ :ب
﴿ لحال س فلٕح ظٍ َّّٕح ا َّٔفغٕح ﴾ب ح َحا:ب .)92ب

با نيمخبطليعبح بف بٓفَب حلظكويالب)2برىاب خأبله:بمخًحبفي ضببٍِ«..ؼٔٛ
غدىح
ؽدٛوح ٚ
ه
األس لغططه» باف ب حلظكويالب:2ب)08بيلك ب الب دورشبآىاب:ب« ه
خطدضا ،تد ٝتؼدٛد ٌد س
تٕطك ٌهٚ ،تأوً ػؾ اٌحمً  ،لؼشق ٙ ٚده تأودً ه
اٌتددي اخددزت ِٕٙددح ،ألٔدده تددشا ٚ ،ئٌدد ٝاٌتددشا تؼددٛد» بفددخ مَبحلوح ددقبؿدديحبفد ب
حلظؤكصيب ب دخدبحليخص بفخ بالبيمِف .ب
ِٛتح تّٛت»ب ب
بالمخب خأبح برىا:ب«ي َٛتأوً ِٓ ؽدش ِؼشف اٌخ ش ٚاٌؾش ،ه
كددخ بيـددذبأ بيددظمبهددٌح...بلنظوصددلبؿمصيددخبأ بىالددشبمددخبالبطيخ ددذبحل٘ددوٚبحلددٌذب
يوغت بكص بيالزقبكخأبهٌابحليالش؟بحلٔئحأبأعَكدهب د بأًهخ ندخ:بهدلبكدخ بح ب
ؿخىحببكصالب خأبمخب خأ؟ ب
بف بٓوٍسبغدخفَ:ب﴿ا ٌَّ َّد َٛت َّددض ٜو َدً ٔ َّف قدظ لِّدح وغدط َّك﴾ [غدحفش ٚ ،]77 :د ٓ
لحي﴿ :و ًَ ٔ َّف قظ لِّح وغط َّك س ِ٘ ٕ ٌ﴾ب[حلميػَ:ب.]28ب ب

مياظزات فيييا ()1
اًحبليذبٓئحال بأعَكهمخب

بفضص شبحل٘صن :ب

بحلٔدددئحأبح اأ:بلمدددخًحب دددخأبح برىا:بالبطدظدددَدبمدددالبحل٘دددـَس؟با بكدددخ ببػمدددشب
دخد بفهلبينزا بأ بيظم؟بأابكخ بح بغصَبؿخىبفصمخب خأ؟ ب
بحلٔددئحأبحلؼددخ :بمددالبأيددالبأطددضبمصددوأبفيددلبحل٘ددَبرىا؟بهددلبه د بح بحإل ٔددخ ب
رهٌابحلمصوأ؟بهلبحلنفْبأمخٍسبرخلٔو ؟بأابأ بح به بحإل ٔخ بكخمىب؟ ب
ف بحلميحه شبحلظخلصشبٓنظك مب البمو وع:با بح ب ياّ .ب
يدوأب كزدوىب:0ب:)02ب«ػ ٕحن اطٙش ِٓ اْ تشيح اٌؾش» .ب
اف د بٓددفَباٗدديصخ بيدددوأبحلكظددخد:ب« لددذٚط ،لددذٚط ،لددذٚط ،س
ِدذٖ ًِب وً األس » بح ب ياّ .ب

اٌدٕددٛد،

اف بٓفَباٗيصخ ب :59بب)6بيدوأبحلكظخد:ب« لً آ حِىُ صدحست فحصدٍ ل دٕىُ
ٚل ٓ ئٌٙىُ» ،هغخيخ خب يبصخٍصبفخص شبرصننخبارصالبح بحلدياّ .ب
*** ب
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ب
حل همبل بحللميبك ه بال بحل٘دكَبك ده ب ى صظدهبآدَا بفلد بأ دضبأ بطيزدي ب
اك بأ ضبأ بط٘كَ بطغخعبفظ٘كَ باطيالد بفظافدَ بأ دَدبٗدهصي باأى د بكفدصظ ب
كب دضبرددصالبحلنوحص د باكظزددضببحرػددخٍ با ٔ دوضببحرؿددخأ بحلد ددودبالص د بمفضددصش ب
احللَحابمخبكَمض باحلدييالب
ب
احلَٔب-بيخبٍر ب-ب نيكب ى صش بحللىأبمخبأك ض ب
َّ
مخبَٗ ض .ب
بأيهخبحإلهوس بحلٔىاب صكمباٍكمشبح بارَكخطه .ب
بطلصشبعصزشبمزخٍكش باٗكَحب مصدخببلكمبللضوٍكمبهٌحبحل دخ  .ب
اطَكصذبهخٙبرخلاليي بحلدييمبح ٓظخًبحلدْبٍأفض .ب
بحلمو دددوعبحلدددٌذب ظلددديعبفصدددهبمو دددوعبؿددديببمهدددمب باًبهدددوبيظي ددد برمالدددصَب
حلمىيدددصالبمدددالبحلز٘دددَ بفدددنلالب ظلددديعب دددالبأهدددمب ضدددصشبىحٍبحلـددديأبكولهدددخبردددصالب
حلمٔددد مصالباحلمٔدددصلصصال بأالباهددد ب ضدددصشبحلافدددَح ب..ب ضدددصشبحلوغصجدددشب..بكصددد ب
و ٚب نيبح ب-ب ِباؿل-بمالبىينو شبؿهنم؟ ب
عصياٌ آدو لوالطبيعة اخلاطئة
ريحيشب لالبحلمٔ مصالب يظدديبردؤ بح ب-ب دِباؿدل-به د بحإل ٔدخ ب باُاىابرمدخب
ييصندددهب ددد بحلدصدددخابروحؿدددذبحالٓدددظوىابفددد بح ٍو:ب﴿ئ فِٔدددح ؼ ٍَّٕدددحن خ ٍِ فددد ه ِفدددي
األ َّس ِ ﴾ب[:ٙب]97بأ غخابحليدلب..بأ غخابحإلٍحىسب..بأ غدخابحلفغدَسبحلٔدويشبحلظد ب
طدوىابال بفيلبحلوصَ بلكالبحإل ٔخ بلصْبمىكدخ بفخلمىثكدشب:ب﴿ال يؼصد ْٛاهلل ِدح

مياظزات فيييا ()1
اِشُ٘ ٚيفؼٍدِ ْٛدح يدأِش﴾ْٚب..بهدوبا ٔدخ ب دخأبح ب دالبأرصدهبآىا:ب﴿ٚػصد ٝآدَ
س فلٗ فغ﴾ٜٛب[عه ]090:باهوبا ٔخ بكؤرصه ب ٔ بأرو خبآىابفنٔصنخ .ب

مددخبه دنددخبح ب -ددِباؿددل-ب د بهددٌابحلددي صخبلنيددصٖبمىثكددش با مددخبه دنددخبح ب
لنكددو بر٘ددَحب..بٓ د ظبح ب صنددخبحل٘ددصغخ باحل٘ددهوحص باف د بحلمدخرددلبأٍٓددلبالصنددخب
حلَٓل باأ غخ خبحليدلباحللكمشباحإلٍحىسبال بغصَبًلد بالٔدواب دَىببالد بح ب–
بهلبأكٔنخبفصمخبأب غصنخ بأابا منخباؿه نخ؟ ب
َّب
ِباؿل-بفصلخكمنخ
لجالبفي نخبهصَحببفٔنـيبهصَحب باا بفي نخبَٗحبباؿي خبَٗحب .ب

بهٌاب الظنخبم بحلفديح باحلوغصجدش بحلندخّ:بمدئمال باكدخفَ بحلمدئمالبيؼدخدب د ب
م دده باحلكددخفَبيـددخُ ب د ب م دده باحلفخٓ د بمددالبحلمددئمنصالبأيضددخبيـددخُ ب د ب
كلبؿِحإاب نيبح بِ -باؿل-برلٔذب م ه .ب
م ه بف ٌ
اخلالص يف الكزآٌ الكزيه لوالكتب السابكة

هٌابحلمٔخثلبحلظ ب ظليعب نهخبلصٔضبمٔخثلب َآ صدشبفلٔدذ بردلبهد بهديذب
اٌدذ َّٔ ح
ح بِ -باؿل-بحلٌذب دِأب د بح زصدخ ب زصدخبط دوب زصدخ ب﴿ل َّدً ت َّدإ ِش ْٚا ٌَّح دح َ
ِ
ِ
اٌصدددح ِف األٌٚددد )78( ٝصدددح ِف
(ٚ )76اآلخدددش خ َّ د ٌددش ٚا َّلمددد )77( ٝئ فِْ ٘دددزا ٌفدددي َ
ئِلش ِ
:ب ]09-06بب﴿ا ََّ ٌُ يٕط َّأ لِّح ِفدي صدح ِف ِٛعد)66( ٝ
ا٘ ُ ِٛٚع﴾ٝب[ح
َّ
َّ ف
ٚئِلش ِ
ا٘ ُ اٌف ِزي  ٚفف )67( ٝا فال تدضِ س ٚاصِ س ٌ َِّ ٚصس ا َّخدشٚ )68( ٜا َّْ ٌد ظ ٌِِِٔغ ِ
دحْ ئ فِال
َّ
َّ
ِح عؼٚ )69( ٝا فْ ع َّدؼ ٗ ع َّد ٛيدش﴾ٜب[حلدنـم:ب ]41-26بفهدٌحبحلميند بموؿدوىب
ف بصل بارَحهصمباموٓ بأيضخ .ب
با ـيبأيضخبفد بحلكظدخدبحلمدديّب-بحلدٌذبيدئمالبردهبحلمٔدصلصو ب-بمؼدلبهدٌحب
حلهيذبحلدَآ ب هخبكدخث بالهصش بفزدد بمنهدخبٗد بفد بحلكظدخدبحلمدديّ بٍغدمب
مىك خطنخب صه .ب
بٓؤريأبربؿخرشبريابح ٓج شبحلظ بًكَهخبؿنخدبحلدْ :ب
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.0بالذبائح يف اإلسالو
ًكَبكييؼخب البطكفصَبح

لصشبل ٌ ود باهوبكييغب يص  .ب

بطلدديعبحلدددْب ددالبحلددٌرخثقبف د بحإلٓددىا باالبأىٍذبمددخب ى ددشبحلددٌرخثقبف د ب
حإلٓىابرخلٌرصلشبحلظ بٓصظليعب نهخبؿنخدبحلددْ بفخلدٌرخثقبفد بحإلٓدىاب مدلب
صخلقب ديمهبرصالبييذبح بِ -باؿل-بكمخب ديابٓخثَبح مخأبحلغصزشباحلالخللش ب
كمخب ال با الوا برصنمخبحلٌرصلشبحلظ بٓصليػنخب نهخبؿندخدبحلددْ بأمدَبموظ د ب
طمخمخ بفمخب ى شبًرخثقبحإلٓىابرهٌابحلٌرصلش؟ ب
لالبحلمٔ مصالب ٌرقبف ب صيبح ل بٗدكَحب ب -دِباؿدل-بأ بر اندخبحليصديب
ريدديبأيددخابحلي٘ددَبمددالبًذبحللـددشب..بح يددخابحلفخ ددىصب..بب ددٌرقباكصددخ بلٔددنشبأرصنددخب
ارَحهصم باحرظهخؿخبرنـخسبآمخ صلب صهبحلٔىا ب ٌرقبلنبَ٘كبحلفدَح بفد بأ دلصظنخب
دصذبمددالبحلفددَفبف د بحليصددي بفمددخب ى ددشبهددٌحبرخلٌرصلددشبحلظ د ب
كظ د بيكددو بلهددمب الد ٌ
ٓصليػنخب نهخبؿنخدبحلدْ؟ ب
ب .9عصياٌ آدو لوالطبيعة اخلاطئة
ْٔغحْ ِفي ا غ ِٓ ت َّم ِٛق
َأبحلدْب وأبح ب–ب ِباؿل-ب﴿ٌم َّذ خٍ َّمٕح ا ِ
يُ (ُ )4
َّ
ف
سد َّدٔحٖ ا َّعفً ع ِحف ٍِ ٓ﴾ب[حلظصال:ب ]5-4باالبأىٍذبلمخًحبلمبيكملبحريشب﴿ئ فِال ا فٌ ِدزيٓ
إِٓددٛا ٚػ ٍِّددٛا اٌصد ِ
دحٌح ِ
حت﴾ب[حلظددصال:ب ]6بفخريددشبحلؼخ صددشبطظيددخٍوبم د بمددخبييظدددياب
ف
ؿنخدبحلدْ بمالبطَٔرلبحلوغصجشبفصنخ باأ هخبرخطضبفصنخبأصىب .ب
رصنمخب لدالبحلمٔد مصالب دئمالبأ ندخبالدي خب د بحلفغدَس باأ بح صدلبفصندخبحلفغدَسب
حلٔد صمشبحلندصددش بػددمبيلالددلبحلظاصددَبريدديبًلد بلددٌل ب ددخأبح :ب﴿ ددُ سد َّدٔددحٖ ا َّعددفً
ف
ع ِحف ٍِ ٓ ( )5ئ فِال ا فٌ ِزيٓ إِٓٛا ٚػ ٍِّدٛا اٌص ِ
دحٌح ِ
حت فٍٙدُ ا دش غ دش ِّٕ ق
د﴾ْٛب[حلظدصال:ب
َّ
ٌ َّ َّ
ف
َّ
]6-5ب همبردوحب بحلفغَسبحلٔ صمش .ب

مياظزات فيييا ()1
ب ددؤط بالد ب الددشبأرصنددخبآىا..بفدنلالبكؤرصنددخبآىا باهددوبمؼ نددخ ب لددالبلٔددنخبمىثكددش ب
ه دنخبح برَ٘حب بافصندخب ِغدخصبل وصدَ با ِغدخصبل ٘دَب..بأ غخ دخبح بمدخبييصنندخب د ب
حلدصددددخابروحؿددددذبحالٓددددظوىابفدددد بح ٍو ب﴿٘دددد ٛاٌددددزي أؾددددأوُ فددددي األس
ٚاعتؼّشوُ ف ٙح﴾بأ غخ خبح ىاحص باطوؿيبف بحلغَي ب ؼَحص بمالبؿخُهدخبىهدلب
حلـنش بامالبلمبيـِهخبىهلبحلنخٍ .ب
بآىاب صددهبحلٔددىاب ال د بٍرددهب﴿ٚػصدد ٝآدَ س فلددٗ فغدد﴾ٜٛب[عدده:ب ]090بلكددالب
حلدالددشبطنظه د بف د بحإلٓددىابف د بحريددشبحلظ د بريدديهخ ب﴿ ددُ ا َّ تطددحٖ س َلددٗ فتددح ػٍ د ِدٗ
َّ
ف
٘ٚدددذ﴾ٜب[عددده:ب ]099بح ظهدددضب الدددشبآىا بلدددصْب ندددي خبً دددذب ظوحٍػدددهب باا ببكندددخب
ظوحٍعبؿبزب َّبشبآىا بأذبعزصيشبآىا بفآىابلمبيكالبمىثكصخب با لالبلٔنخبمىثكش .ب
ب .2كيف حياسبيا اهلل على الصز الذي لوضعُ فييا؟
ئؤأبح ٓظخًبحلكَيمبٍأفض:بمالبأيالبأطضبحلمصوأبحلَ٘يَسبل زَ٘؟ ب
احلـوحد:ببح ب–ب ِباؿل-به دنخبمالبعصال باه بحلمىثكشبمالب وٍ باه ب
حلـدددالباحل٘دددصخعصالبمدددالب دددخٍ بفخلدددٌيالبهب ددددوحبمدددالب دددوٍ بالبييالدددو بح بمدددخبأمدددَهمب
ايفي ددو بمددخبيددؤمَا باأمددخبحلددٌيالبه دددوحبمددالبحلغددصال بفغزصيددشبحلغددصالبحلفٔددخى بلددٌحب
خلضبحلمىثكش﴿ :اتدؼً ِف ٙح ِٓ ي َّف ِغذ ِف ٙح ٚيغ ِفه ِ
اٌذِحب َّ ٔٚحٓ ٔغطِت لِح َّّ ِذن
َّ
َّ
َّ
ٔٚم ِذط ٌه﴾ب[حلزدَس ]21:بف ٌل بهدٌابعزصيظندخب لدالبحلز٘دَ بأٍحى دخبح بأ ب كدو ب
هكٌح .ب

ب.4بجواب االستفسار عً قولُ﴿ :اٍبطوا﴾
ٓؤأبح ٓظخًبحلكَيمبٍأفضبٓئحالبهخٍؿخب البمو وعبحلمندخاَس بفددخأ:بلمدخًحب
خأبح ب:ب﴿ا٘ططٛا ّ هؼح﴾،بفخٓظويابصصاشبحلـم ؟ ب
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احلـوحد:بف بآيشبأهَ بيدوأبح بِ -باؿل﴿ -لحي ا٘ططح﴾،باحلدٌذبيـه دهب
حلكؼصَا بأ بمالبحليَدبمالبييظزَبأ لبحلـم :بحػنخ باهٌحباحٍىبف بلاشبحليدَد ب
اميَااب نيبٗيَحثهمبار اخثهمبرىب كصَ .ب
ٌ
بليذبٗخهيح بمالبأٗيخٍبحليَد :ب

أ.بيدوأبح هفٖب-باهوبمالبهوبب-بف بحلي مبرخليَرصش .ب
لمدخبأطظدنخبحلمَأطخ برخلودزَب ***بفد دالبا َّ بح مدَبفصنخب يبٗدهَب ب
َّ
فد الب)ب بالمبيدلب:ب فدخلظخ)
د.بايدوأبحل٘خ َبأروبٓيصيبحلِييذ :ب
يلص برخلٔىابغن بب وا ***بايزولبرخلٔىاب

بحلفدصَ ب

ألصْبحلموصبرصنهمخبٓوح ***اًحبمخطوحباصخٍاحبف بحلدزوٍ ب
لدددديب دددخأبحل٘دددخ َ:ب اًحبمدددخطوحباصدددخٍاح) باهدددوبيظلددديعب دددالبحػندددصال:بحلانددد ب
احلفدصَب..بهٌابلاشبحليَد .ب
.5بحول قولُ« :موت ًا متوت»
اأصلبال بأهمب دغظصالبًكَهمدخبح ٓدظخًبحلكدَيم بكدصالبًكدَبأ بح ب دخأبرىا:ب
ِٛتح تّٛت»،بفخلٔئحأ:بهلبطلد بهٌحبحلمو وى؟بهلبمخصبآىا؟ب ب
« ه

يدولو :بال بلصْبحلمدالدوىبمدالبحلدنٚبموطدخبكدصدصدخ بفهدوبيظلديعب دالبمدوصب
ِٛتح تّٛت»بطين بموطخببٍاكخ صخب .ب
ٍاكخ ب« ه

باأ وأ:بأيالبمخصبآىابموطخبٍاكخ صخ؟بفنلالب ي دمبرلٔدذبحلنالدوٙبحلظوٍحطصدشب
ف بٓفَبحلظكويالبرؤ بآىابأكلبمالبحل٘ـَسبفالخٍبكدخ ب«وٛا دذ ِٕدح ػحس هفدح ٌٍخ دش
ٚاٌؾددش» باحلكظددخدبيدددوأ:ب«ٚتىٔٛددحْ وددحهلل  ،ػددحسف ٓ اٌخ ددش ٚاٌؾددش»ب حلظكددويالب:2ب
)5ب..بهٌابه بحللصخسب[حللدصدصش]ب..ب نديمخبطالدزقبكدخ ب بطيدَابحلوصدَبمدالبحل٘دَ ب
فهٌابكصخسبمينويش بالصٔضبموطخبمينويخ .ب

مياظزات فيييا ()1
التوبة لوغفزاٌ اخلطايا
ِٛتدح تّدٛت»بحلظد بيدي
بكص ب نظه بمالب الدشب« ه
ؿصىبرييبؿصل؟ ب

بحلددْبردؤ بحلز٘دَيشبطظوحٍػهدخب

حلكظخدبحلمديّبيوزَ خبرغَي بحلدظو ٚبمنهدخبكدصالبيددوأبردؤ بحلظوردشبطـنزد ب
ِٛتح تّٛت»ب..بحلظورشبحلظ بى خبالصهخب صٔ  -صهبحلٔىا-ب باح زصخ  .ب
« ه

أ.بفد ب لو ددخب:05ب7-2ب)بيوزَ ددخبحلمٔددصقبرمبؼدلبحلوددَاابحلضددخأ بايدددوأبفد ب
فدشٌ فدي اٌغدّحب لخدحطئ ٚا قدذ يتد ،» ٛلددوب
آهدَا:ب«الدٛي ٌىدُ :ئٔدٗ ٘ىدزا يىدٌ ْٛ
كخ ددضبحلظورددشبرددىبفخثدديس بلمددخًحبيددي و خبحلكظددخدبال د بحلظورددش؟بأالبيكف د بأ ب ددئمالب
رخلٌرصقبحلدٌذبٓصٔدف بىمدهب صخردشب ندخ ب بؿندخدبحلددْبيددوأ:ب«لدذ ْٚعدفه ال
تحصً ِغفش »؟ .ب
د.ب ٚبآهَب مظ ب:9ب)02بيدوأبحلمٔصق:ب«ئٔي اسيذ س ّ ه ال رل ح »،باهٌحب
منددخ ابلدولددهب:ب«لددذ ْٚعددفه دَ ال تحصددً ِغفددش » بيدددوأبحلكظددخد:ب«ئٔددي اسيددذ
س ّ ه ال رل ح  ،ألٔي ٌدُ ِ
آت ألدػد ٛالدشاس ها ،لدً خطدح ئٌد ٝاٌتٛلد » با دهبيَيديبمندخب
حلظورش باالبيَييبحإليمخ برخلفخىذ .ب
ؽ.بلدددٛي لدددٌٛظِٛ« :تدددحه تّدددٛت»بيدددَىب صدددهب كِ صدددخأب:08ب:)90ب«فدددارا س دددغ
اٌؾشيش ػٓ ّ غ خطحيحٖ اٌتي فؼٍٙح» ،اي :تح ٚأدح  ٚ« ،فد ودً فشا ضدي» بب
أذ:بكفددظبفددَحثابح ب مددلبرددؤمَبح ب«ٚفؼددً همددح ٚػددذاله» بمددخبهددوبؿددِحإا؟بهددلب
«ِٛت هح يّٛت»؟ ب
حٓدددم بحلـدددوحد:ب«فح دددح ه يح دددح ،ال يّدددٛت»،بالبيمدددوصبأذبمينويدددخب بالدددصْب
كٔصخ ب«فح ح ه يح ح ،ال يّٛت» .ب
لكالبمخًحب البميخصصهبحلظ بيفي هخ بفنلالبرـز ظنخب فيلبحلٌ ذ؟ ب
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يـصزنخبحلن:ٚب«وً ِؼحصد ٗ اٌتدي فؼٍٙدح ال تدزوش ػٍ دٗ» بأذ:بح بيافَهدخبلدهب..ب
يافَبلهبً وره ب هبطخد .ب
ى.باف ب اٗيصخب:55ب)7بيددوأ:ب«ٌ تدشن اٌؾدشيش طشيمدٗ»ب بأذبمدالب مدلبهغصجدشب
ف صظَكبهٌابحلوغصجش بفمخًحبيكو ؟ب ب
يـصزنخبحلن:ٚب«ٌ تشن اٌؾشيش طشيمٗٚ ،س ً اْ ُ افىدحسٖ ٌٚ ،تد
ف ش ّٗ»بمالبغصَبفخىذ ب«ٚئٌ ٝئٌٕٙح ألٔٗ يىثش اٌغفشاْ» .ب

ئٌد ٝاٌدش ،

هد.باف ب مظ ب:2ب)7بيلدغبيوكندخبحلميمديح ب د بحلظوردش بفصددوأبل صهدوى:ب«يدح
دحسا تٍ ددك
اٚالد األفددحػيِ ،ددٓ اساو دُ اْ تٙشلددٛا ِددٓ اٌغض د اآلتددي ،فحصددٕؼٛا ا ّد ه
لحٌتٛل د » بف مددخًحبيددي وبحلميمدديح بحلصهددوىبال د بحلظورددشبمددخبىحابحلفددخىذبآطصددخبلصال د ذب
كفخٍسب البحلوغخيخ؟ب ب
ا.با دددَأبف د بٓددفَب ح يددخابحلؼددخ ب:7ب:)04ب«فددارا تٛاتددغ ؽددؼطي اٌددزيٓ دػددي
اعّي ػٍ ٚ ُٙصٍٛاٚ ،طٍطٛا ٙ ٚديٚ ،س ؼدٛا ػدٓ طدشل ُٙاٌشديد  ،فدإٔي اعدّغ
ِٓ اٌغّحبٚ ،اغفش خط ت »ُٙبأذ:بحلظورشبطكف  .ب
ُ.بافد ب كِ صددخأب)22بيظلدديعب ددالب فددْبحليزددخٍسبحلظ د ب ص ددضب ددالبآىاب«موطددخب
فداْ س دغ ػدٓ خط تدٗٚ ،ػّدً
ِٛتدح تّدٛت َّ ،
طموص» بفصدوأ:ب« َّ
ئْ لٍدك ٌٍؾدشيش :ه
سد اٌؾشيش اٌش٘ٓٚ ،ػ ٛػٓ اٌّغتص ٚ ،عٍه في فشا ض
لحٌؼذي ٚاٌحكَّ ،
ئْ ف
اٌح ح لال ػًّ ئ ُ ،فأٗ ح يح ح ،ال يّٛت» .ب
اهكٌحب بفنلالبالب لظخؽبال بٗ بٓو بحلظورشباحليملبحلالخلق .ب
ف.بيددددوأبييددددودبفددد ب :5ب:)05ب«صدددال اْيّدددحْ تؾدددفي اٌّدددشيضٚ ،اٌدددش
يم ّٗٚ ،ئْ وحْ لذ فؼً خط ه تغفش ٌٗ» .ب
حلمغ ودبل افَح :بحلالىس .ب

مياظزات فيييا ()1
ط.بف بٓفَب عورصخب:09ب:)9ب«اٌصذل تٕدي ِٓ اٌّٛت ٘ٚ ،ي تطٙش ِٓ وً
خط ُ د » بالب لظددخؽبال د بفددخىذ بفدددظب لظددخؽبال د بحلالددي شبحلظ د بطغهَ ددخبمددالبكددلب
هغصجش .ب
بذ.باف د بٓ دفَب ي٘ددوعبرددالبٓددصَحمب:2ب2ب)بيدددوأ:ب«ِددٓ اوددشَ الددحٖ ،فأددٗ يىفددش
خطحيحٖ» .ب
اهددٌحبلددصْبكددلبٗد برددلبلدديينخب فددوبح بحلكددَيم بحليفددوبحلددٌذبالبيلظددخؽبالد ب
أ مخلنخ بفخ بيَكمنخبمالبغصَبٓف بىا بف مخًحبطٔف بحليمخ ؟ ب
اػمشب الوٙبأهَ بطؼزضبلنخبرؤ بح بالبيَغذبف بغفَح بحلٌ ودب البعَيد ب

ٓف بحليمخ ..بأٗكَكم .ب
***
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خأبحللكصم:ب«األٚي في دػٛاٖ ِحدك ،ف دأتي سف مدٗٚ ،يفحصدٗ»ب ح مؼدخأب:08ب
 )07با خأبحرهَب:ب«األرْ تّتحٓ األلٛاي»ب أيودب:09ب .)00ب
عصياٌ آدو لوالطبيعة اخلاطئة
كَاب بآىابأ بيؤكدلبمدالبحل٘دـَسب
بمالبحلوح قبؿيحبأ بحلدَآ بيٌكَبأ بح ب ب
َّ
اأ بآىاب ال بح باطٌكَبردصشبحلدالدشبأ بآىابط دد بك مدخصبمدالبٍردهبفظدخدب صده ب
احلٔئحأ:باًحبكخ بآىاب يبطخد بفخلمفَاوبأ بيزد بف بحلـنش بلكالبحلدَآ بيدٌكَب
أ بح بعَىابمنهخبٍغمبطورظه!!؟ ب
التوبة لوغفزاٌ اخلطايا
بٍكدِبحل٘ددصنبحلفخ ددلب د ب الددوٙبحلظورددش بامددخبيـه دهبحلددزيابفد بكظخرنددخبأ ب
لدديينخب ٘ددَباصددخيخبآددظمخثشباػىػددشب ٘ددَبككم دخب با ولدده:ب«ئْ س ددغ اٌؾددشيش ػددٓ
ؽددشٖ» ،أذ:بلددوبأ باحكدديحبييمددلبحل٘ددَ بايَي ديبحلظورددش بفي صددهبكمددخب ددخأبحلكظددخد:ب
« ٚف وً فشا ضي»ب كِ صخأب:08ب)90ب بأذبؿمص باصخيخذباأككدخم بػدمبمدخب
ؿخ بف بردصشبحريشبحلظ بطك مبحل٘صنبحلفخ لب نهخب بفمالبأؿلبأ بأطدودبيـدذبأ ب
أكفظباصخيخبحلَد باالريبل بأ بأكفظبأككخمه .ب
باأ غصكمبمؼىب :ب
ب ٔم ب البمـَمصالبكؼصَا ب ظ شبالالوٙباغ٘٘دش باككدمب دصهمبحلدضدخ ب
رخإلىح ددش بف ددوب ددخأبٗددوٚبمددٌ ذبل دخ د :بيددخبٓددصخىسبحلدخ د بأ ددخبأ ظددَابا د ب
أهغؤصب باكَٔصب خ و بحليالش باأ غص ب هيحببأمخابحلنخّبأ د بلدالبأٓدَىبػخ صدش ب
الددالبأ ظددلبػخ صددش بآددؤ وابرزنددخ بم٘ددخف بالكددالبمددالبفض د بالبطيددخ زن بهددلبهددٌحب

مياظزات فيييا ()1
مدزوأبمنغدصخ؟بأ خبأعَكهب بكضدَحطكم بهدلبهدٌحبمنغدد ؟بهدلبيبدزدلبأ بيغ د ب
ٓددَحفبحلمـددَاباًحبطددخدب ددالبفيددلباؿَحمددهباطيهدديبأمددخابحليالددشبأ ددهبٓدصظودبايزند ب
مٔظ٘ددف ؟بٓن٘ د بف د ب ِحهددشبهددٌحبحلدخ د ب[لددوبأع ددده] باأٍؿددوبأ بطىك ددوحبأ ب
حلييأبح ٍ بملياىب بفكص بيدزلبًل بح بحلدٌذبهدوبالدهب دخىأب ديالببمغ ددخب ب
كص ؟با ببكنخبالب دزلبهٌحبمالبحلملخكمبحلي صويش بفكص ب دز هبمالبح ؟بكص ؟ ب
كيف حياسبيا اهلل على الصز الذي لوضعُ فييا؟
بحٓددظو فن بأمددَبآهددَبكددصالب ددخأبفضددص شبحل٘ددصن:با بح بٓ د ظب صنددخبحل٘ددصغخ ب
ٌ
احل٘هوحص بأمدَبغَيدذب..بردؤذبمنغد بيظلديع؟با بكدخ بح به د بحإل ٔدخ ب-بكمدخب
خأبفضص شبحل٘صنب-بافصهبمصوأبل َ٘بافيلبحلَ٘ بكص بيلخٓزهب بٗد به ددهب
فصه؟ب ب
أمَبآهَ:بهلبحإل ٔخ بمزَمؾ؟بهلبحإل ٔخ بميياابحإلٍحىس؟باًحبكدخ بح با د ب
ف بىحه بحلمصلبلفيلبحلَ٘ بفؤيالبحلييأباحلل بكصالبيلخٓزن ب د بأمدَبا ديهب
ف ب؟برؤذبك ؟بٗ بغصَبمدزوأ!! .ب
َّ
ب ندديمخبأٍٗدديبحرن د بلم٘ددخهيسبريددابحلموح د بأابحلزددَحمؾبحلاصددَبمدزولددشبأىرصددخب
اأ وأبله:بح ظزه بالبطفيلبًل بمالبيفيلبًل بييهلبحلندخٍ بمدالبحلمديح ؟بهدلبهدوب
حالرالبحلٌذبيفيلبحلوغؤ؟بأابح دبحلٌذبأٍٗي؟بأمَبمهمبؿيح .ب
بل دٌل بأ ددوأ:بح به دنددخب د بأؿمددلبصددوٍسباأكٔددالبصددوٍس ب﴿فددي ا غددٓ
تمٛيُ﴾ ..ب«ٚتؼك اِحِه اٌح ح ٚاٌّٛت» .ب
املغفزة بالدو يف اليَودية لواملسيحية لواإلسالو
بًكددَبحلفخ ددلبأ بكددييغبح ددلصشبكددييغب دديص باأطٔددخ أ:بمددخبهددوبٓددزذب
دديفه؟بهددلبفصددهبآددخ سبل دددَآ بحلكددَيم؟بال بهددلبفصددهبآددخ سبلَٓددوأبحإلٓددىا؟بال ب
لمخًحبطيظزَا هب يصفخب؟ ب

حتنية الفداء
ندديمخبئددخفَبأكدديبؿصَح ددخبحلمٔد مصالبل لددؾبيكظددذب د بؿدديحٍبحلزصددض:ب"كددؾب
مزَاٍ باً ذبمافوٍ"ب باكٌل بف ب خىحطندخباطدخلصدي خ ب ضد بحلدياب د بح ردوحد ب
فخلدددياب-بكمدددخبهدددوبميدددَااب–بكمخيدددش باهدددٌحبمدددؤهوًبمدددالبٓدددفَبحلظكدددويال بآدددفَب
حلوَاؽب .)09ب
لمخًحبحليا؟ب ب
خأبح بلموٓ :بيخبموٓد بٓدوابيـظدخُبحلمدىكبفد ب الد بحل صدل ب د بحلدياب
د بحليظزددشبحلي صددخباحلدددخثمظصال ب د بأٍ بحلدديا باأ زددَب ند بمددالبهنددخبأطددضبفكددَسب
حليا .ب
اكددٌل برخلنٔددزشب رصنددخبارددَحهصمبكمددخبف د ب حلظكددويالب)99بب« ددذب لؼددذ ٘ددزٖ
األِٛس اْ اهلل اِتحٓ ئلشا٘ ُ ،فمحي ٌٗ :يح ئلشا٘ ُ ،فمحي٘ :ح أزا ،فمحي :خز الٕه
 ٚددذن اٌددزي تحطددٗ ئعددححقٚ ،ار٘د ئٌدد ٝاس اٌّشيددحٚ ،اصددؼذٖ ٕ٘دحن ِحشلد
ػٍ ٝا ذ اٌدطحي اٌزي الٛي ٌه» باالك وحبأ بحٓدمبحلـزدلب حلمَيدخ)باييند :بح ب
يَ بحلٌرصلش .ب
حلٌرصقبآلخىب-بأابآمخ صلبرلٔذبحلفكَبحإلٓىم ب-بكخ بٍمِحببلمخب يم هب
حر بمددالب ددخىحصباطدخلصدديبفد بحلمٔددصلصشبافد بحإلٓددىا بيدددوأبحلددوك بحإللهد بفد ب
حلكظخدبحلمديّ:ب«لذ ْٚعفه دَ ال تحصً ِغفش » .ب
بافد ب الددشبآددمخ صلبيدددوأ:ب﴿ٚفددذيٕحٖ لدزلت ػظد ُ﴾ب[حلالددخفخص:ب ]017بأذب
ك
كزٖب صمب...بحلمفَاوبأ بيموصبآمخ صل ب بحلٔكصالبا يضب بٍ زظه ب
لكالبكاللبلهبفيح  .ب
عصياٌ آدو لوالطبيعة اخلاطئة
باأٍؿ بػخ صشبلمخبريأصببره بلمخًحبحليا؟ب ب

مياظزات فيييا ()1
نيمخبأهغؤبآىابكخ بينزاد ب د ب يحلدشبح بأ بيدظممبفصدهبحليددخد بالكندخب دَ ب
رلٔذبمدخبؿدخ بفد بٓدفَبحلظكدويالبأ بآىاب دخٕبطٔديمخثشباػىػدصالبٓدنشبريديبهدٌاب
حللخىػش بفمخًحبكيع؟ ب
لدديبكديعبمدخبًكدَابٓدفَبحلظكدويال باهدو مدخبحٓظ٘دهيصبردهبمدالب زدلب:ب«كظد ب
طيددوىبالد بح ٍوبحلظد بأهددٌصبمنهددخ ب د بطددَحد باالد بحلظددَحدبطيددوى» باك مددشب
«كظد »بطفصدديبرددي بحليدديبحلظنددخُل بال ظهددخ بكصددخسبآىا باًحبحلظورددشبالبطنفد بأ ددخبأٗددظَذب
رخلمدخأبأذبٗد ب بأذبٓد يش بلكددالب نديمخبآطد ب ٗدظَذبحلـنددشب..ببالبيالدق ب ددهب
أكزددَبمددالبامكخ صددخط ب﴿ٚئْ ِددٕىُ ئال ٚاسد٘ددح﴾ب[مددَيم:ب ]70بلصٔ دضبحلـنددش برددلب
حلـلصم ب خلوحبله:بكظ بأ ضبيخبٍٓوأبح ؟بفدخأ:ب«ئال اْ يتغّذٔي اهلل لش ّتٗ» .ب
التوبة لوغفزاٌ اخلطايا
باًحبحليدخدبينزا بأ بيغز ..باحلظورشبالبطنف ب..بأ دخبالبأٓدظغص بىهدوأبحلٔدمخ ب
أابحلـنددشبرؤ مددخل ب«صددشٔح وٍٕددح وددٕدظٚ ،وثدد ٛػددذ وددً اػّددحي لشٔددح »ب اٗدديصخب
:64ب)4ب .ب
حلفخ لبحٓظ٘هيبردب اٗيصخ ب)55ب:ب«ٌ تشن اٌؾشيش طشيمٗٚ ،س ً اْ ُ افىحسٖ،
 ٌٚت ئٌ ٝاٌش ف ش ّٗٚ ،ئٌ ٝئٌٕٙح  ،ألٔٗ يىثدش اٌغفدشاْ» باأطٔدخ أ:بيدخبٍدبأ دخب
طزضباح ظَفضبرؤ با ٔخ بٓ باًحبأيالبمزيأب"مالبٍُعبكالدي"؟بأيدال؟بالبيوؿدي!!بب
ندديمخبأهغددؤبال د بح بينزا د بأ بأب خ ددذبمددالبح ..ب ندديمخبيوغددؤبحلمـددَابف د بك د ب
حليالشبينزا بأ بيغز ب صهب خ و بحليالشب بااالبطالزقبح موٍبفو د بكدلباحكديب
ييملبمخبكٔالبف ب صنصه .ب
برخهظالخٍ بًكَبفضص شبحل٘صنبآيخصبؿمص شبًكَصبحلافَح باحلظورشب بأ خبأ دوأ:ب
ا بحلظورددشبالبطنف د ب بمددالبأٍحىبأ بيظددود بينزا د ب صددهبأ بيلفددظبكددلبحلوصددخيخب
اح ككددخا..بحلوصددخيخبحلي٘ددَب باح ككددخابحلٔددظمخثشباػىػددشب ٘ددَبككمددخبفد بحليهدديب
حلدييمب بامالبأهغؤبف باحكيبفديبأهغؤبف بحلكل .ب

حتنية الفداء
أكدديبح ٗددوخٙبؿددخ بال د بحلمٔددصقبا ددخأبلدده:ب« يددح ِؼٍددُِ ،ددحرا اػّددً ألسب
اٌح ددح األلذيد ؟ فمددحي ٌددِٗ :ددح ٘ددِ ٛىتدد ٛفددي إٌددحِٛط؟ و ددف تمددشا؟»ب لو ددخب:01ب
-95ب)بفدددخأبلددهبحلمٔددصق:ب ص د بأ بطلفددظبؿمص د بحلوصددخيخ بفؤؿددخدبحلَؿددل:ب دديب
كف ظهخبمنٌب يومشبأافخٍذ بفدخأبلهبحلمٔصق:ب« افؼً ٘زا ،فتح ح».ب ب
ف ددوبأ بأكددي خبكفددظبحلي٘ددَباصددخيخباحلٔددظمخثشباحلؼىػددشب ٘ددَبككم دخب بفب ددهبالب
يلظددخؽبالد بحلمٔددصق بلكددالب«اٌىددً صاؽ ٚفغددذٚ ،اػددٛصُ٘ ِددذ اهلل» ب« اٌددش ِددٓ
اٌغّحب اؽش ػٍ ٝلٕي اٌطؾش ٌ ٕظش ً٘ ِٓ فدحُ٘ طحٌد اهلل؟»ب حلمِحمصدَب:04ب)9ب
ال بلمبيـيب..بكلب فْبطلملبرمخبفي ض .ب
حول قولُ« :موت ًا متوت»
بأٍؿ بػخ صش بٓدؤأبفضدص شبحل٘دصن:بهدلبطلدد با ديبح برمدوصبآىاب نديمخب دخأب
رىا:ب«ِٛت هح تّٛت»؟باحلـوحد:ب يمبطلد ب« ت ٝتش غ ئٌ ٝاٌتشا »،بفمدالبهندخب
ريأبحلييبحلظنخُل  .ب
ب ددخأبلنددخبحلدديكظوٍب:فد بحل اددشبحليَرصددشب ٔددظوياب﴿ا٘ططددٛا﴾بلىػنددصال بالددصْبكددلب
حلنخّبطيَابهٌابحلدخ يسب...بهٌحبمَطزظبرخل اشبحليَرصش .ب
عصياٌ آدو لوالطبيعة اخلاطئة
بلكالبمخبٍأذبفضص شبحل٘صنب نيمخبيددوأ:ب«اخطدأ آدَٚ ،اخطدأت رسيتدٗ ِؼدٗ؟»ب
أيدالبكخ دضبًٍيدشبآىا؟بلدمبيكدالباالبآىاباكدوح بفددظ بكصد ب«اخطدأ آدَٚ ،اخطدأت
رسيتٗ ِؼٗ»؟  .)0ب

)0بلمبيَبىبف ب ٚبحللييغبلف شب«ميه»بحلظ بيٌكَهخبحلدْ باحللييغبف بٓنالبحلظَمٌذبرَ مب  )2176با اله:ب«اهغبتبآىا ب
فوغبجضبًٍيظه».

مياظزات فيييا ()1
التوبة لوغفزاٌ اخلطايا
بأٍؿ بػخ صشبل مو وعبحلٔخر باأ وأبلفضص شبحل٘صن:بهلبمالبحلل بأ بيغ ب
ٓددَحفبحلمـددَابأابحلمظيدديذب د ب ددخ و بحليالددشب ندديمخبيي ددالبطورددشبكدصدصددشبأمددخاب
حليالشب بأٍؿوبمالبحل٘صنبأ بييغصن بٍأيهبف ب و صشبهٌحبحليفو بهلبيدز ه؟ ب
بأ خبالبأ زل باأ وأ:بحلدخ بحلٌذبيغ بَٓحفبحلمـَابينزاد بأ بييخ دذ بأ دخب
البأ زددلب د بح بأ بالبيغزد بكىمده بفهددوبحلددٌذبا د بحلدخ دديس باهددوبأاأباحكدديب
م ِابرهخ .ب
لمخًحبعَىبآىابٍغمبطورظه؟بامخبه بحلك مدخصبحلظد ب خلهدخبح برىابفظدخدب صده؟ب
﴿فتٍ فم ٝآدَ ِِٓ س ِل ِٗ و ٍِّ ق
حت فتح ػٍ ِٗ﴾ب[حلزدَس]27:بمخبه بهٌابحلك مخص؟ ب
ف
َّ
ٰ
بهٌابحلك مخصبموؿوىسبف ب حلظكويالب:2ب .)06ب
*** ب

حتنية الفداء

املغفزة بالدو يف اليَودية لواملسيحية لواإلسالو
بح ٓظخًبحلكَيمبيدوأ:ب«لذ ْٚعفه دَ ال تحصً ِغفش » باهٌحبحلكدىابغصدَب
ى ص ب هبكىابحلدييْبرولْ بحلٌذبحهظَعب دصديسبحلفديح برخلديا باأمدخبأ زصدخ بح ب
زدلبردولْبف ددمبييَفدوحبٗددصجخب نهدخ باحلمٔددصقبكدٌل بلددمبيظلديعب نهددخ بفهد بمددالب
حهظَح خصبحلدييْبرولْ .ب
يدوأبرولْ:ب«لذ ْٚعفه دَ ال تحصً ِغفش » .ب
اأ وأ:بحلظورشبطافَبكلبحلٌ ودبمالبغصَبٓف بىا .ب
.0بيٌكَبحلنز ب خموّبفد بٓدفَب دخموّب:5ب)99بأ بح ب دخأبلزند بآدَحثصل:ب
«لغضددددك ،وش٘ددددك اػ ددددحدوٌُٚ ،غددددك اٌتددددز لحػتىحفددددحتىُ ،ئٔددددي ئرا لددددذِتُ ٌددددي
ِحشلحتىُ ٚتمذِحتىُ ال استضي» ،اهلل ال يشتضي ِٕ ُٙاٌزلح تٚ« ،رلح ت اٌغالِ
ِٓ ِغّٕحتىُ ال اٌتفك ئٌ ٙح» بلصٔضبحلدضصشبمظي دشبرخليا بفهنخكبمخبهوبأهمبمالب
حليا بفمخبهو؟ب ب
.9بيـصزندخبٓدفَب حلمِحمصددَب:)50ب«يدح س افدتت ؽددفتي ،ف خطدش فّدي لتغددط حه،
ألٔه ال تغش لزل ح ٚ ،ئال فىٕك الذِٙح ،لّحشل ق ال تشت ،»ٝح بالبيَيديبًرصلدشب
سٌٚ
حليا ب[رلبيَييبًرصلشبأهَ ] بفمخبه بحلٌرصلشبحلظ بيَييهخ؟ب«رلح ت اهلل ٘دي
ٌ
ِٕىغش  ،اٌمٍ إٌّىغدش ٚإٌّغدحك» بيَيديبح بمندخبطوح ديخ بهدٌابهد بحلٌرصلدشب
حلظ بطغ ذبمنخ بالبيَييبح بًرصلدشبحلديمخ بالبيَطضدصهخ بيَيديبًرصلدشبحلد دذبحلدٌذب
ينكَٔبرصالبييذبح ب-ب ِباؿل .-ب

مياظزات فيييا ()1
.2بطدوأبٍٓخلشب حليزَح صصالب:)02ب«فٍ مذَ لٗ ودً د قٓ رل حد اٌتغدط ت»،بلدصْب
ًرصلشبحليا برلبًرصلشبحلظٔزصق ب«اي ّش ؽدفحٖ ِؼتشفد لحعدّٗ» بػدمبيددوأبحلدن:ٚب
«ٚال تٕغٛا فؼً اٌخ ش ٚاٌتٛصيدغ ،ألٔدٗ لدزلح ت ِثدً ٘دزٖ يغدش اهلل» بفخلدٌرخثقبحلظد بب
ئَب ؿ هخبح به بحليملبحلالخلق بالصْبًرصلشبحليا .ب
.4بايغخلزنخبٓفَب اٗديصخ ب:0ب)01برخليمدلبحلالدخلق باالبيَيديبحلدٌرخثق:ب«ٌّدحرا
ٌي وثش رلح حىُ؟ يمٛي اٌدش  :اتخّدك ِدٓ ِحشلدحت وطدحػ ٚؽدحُ ِغدّٕحت،
ٚلذَ ػدٛي ٚخشفحْ ٚت ٛط ِح اعش»ب..بفمخًحبيَييبح ؟ب ب
يـصذبحلٔفَ:ب« اغتغٍٛا تٕمٛا  ،اػضٌٛا ؽش افؼحٌىُ ِٓ اِحَ ػ ٕدي ،وفدٛا ػدٓ
فؼددً اٌؾددش ،تؼٍّددٛا فؼددً اٌخ ددش ،اطٍطددٛا اٌحددك ،أصددفٛا اٌّظٍدد ،َٛالضددٛا ٌٍ ت د ُ،
حِٛا ػٓ األسٍِ »بهٌحبحلٌذبيَييابح ِ -باؿل -بهٌابه بحلٌرخثقبحلظ بيَييهخب
ح ِ -باؿل-ب بأمخبًرصلشبحليابحلظ بيالَب صهخبؿنخدبحلدْبفىبييَفهخبأ زصخ بح ب
ف بحليهيبحلدييم .ب
عصياٌ آدو لوالطبيعة اخلاطئة
بئؤأبؿندخدبحلددْب دالبحلك مدخصبحلظد بط دخهدخبآىابكصدغبيددوأبح :ب﴿فتٍ فمدٝ
ٰ
آدَ ِِٓ س ِل ِٗ و ٍِّ ق
حت فتح ػٍ ِٗ﴾ب[حلزدَس:ب]27ب؟ب ب
ف
َّ
احلـوحد:با بطزضبب-بيخبآىاب-بطخدبح ب ص بفظدخدبآىاب باطدخدبح ب صده ب
هٌابه بحلك مخص .ب
ئؤأبحلدْ:بلمخًحبعَىبآىابمالبحلـنش؟ ب
باأؿصذ:بهلبه بح بآىابلصيصٖبف بحلـنش؟بأابه دهبلصيصٖبف بح ٍو؟بمخب
هوبح صل؟بامخبهوبحالٓظؼنخ ؟ ب
حلدَآ بيـصذ:ب﴿ئ ِِٔي ِ
حػ ٌدً ِفدي األ َّس ِ خ ٍِ فد ه ﴾ب[حلزددَس]21:ب﴿٘د ٛا َّٔؾدأوُ
َّ
ِ
دددٓ َّاأل َّس ِ َّ ٚاعددددت َّؼّشوُ ِف ٙددددح﴾ب[هددددوى:ب ]60بفدددنلالبمو و ددددو بلنيددددصٖب دددد ب
ِ َّ
َّ

حتنية الفداء
ح ٍو بالبلنيدددصٖبفددد بحلـندددش بالكدددالبا بفي ندددخبصدددخللخبفب ندددخب يدددوىبالددد بؿندددخصب
حلو ي .ب
الذبائح يف اإلسالو
ئؤأبؿنخدبحلدْ:بمخبٓزذب ي بكييغبح

لصش؟ب ب

اأؿصزه:بهٌابمٔؤل ٌشبطغوأ بحللييغب يص برٔدزذب دي بٍاحطده بفدىب لدظؾب
ره باالبيلظؾبرهب صنخ ب مخبأ هبلصْبفد بحللدييغبحلدٌذبًكَطدهبمدخبلدهب ى دشبفد ب
ضصظنخ .ب
ًكددَبح ٓددظخًب الددشبآددمخ صل باكصفصددشب ـخطددهبمددالبحلمددوصبركفددخٍسبحلكددزٖ بمددخب
ى شبهٌحبرموصبحلمٔصقبحلظكفصَذبحلٌذبطليػو خب نه؟بمخب ى ظهبرخلموصبحلدٌذب
ييه نخبحلـنش؟بفنلالبهنخب ظليعب الب ضصشبالب ى شبلهدخبرمو دوعبآدمخ صلبمدالب
َيذبأابمالبريصي .ب
التوبة لوغفزاٌ اخلطايا
بيدوأبؿندخدبحلددْ:بهدلبمدالبحلمنغد بفد بىالدشبحلددخ و بأ ب الديٍب دوح صالبػدمب
رييبًل ب ا بهٌابحلدوح صالبفنيفوب دالبحلمـدَمصال؟ب..بحلٔدئحأبلدصْبلد بحلٔدئحأب
لمالبا بف ب وح صنهبأ بحلظخثذبطدزلبطورظدهب«ئْ س دغ اٌؾدشيش ػدٓ ِؼحصد ٗ»ب بح ب
حلٌذبا بحلدخ و بيدوأ:با بٍؿيظمب ز ظكم .ب
صخكذبحلدخ و بهوبحلٌذبيدوأبف ب عورصخب:)02ب«اٌصذل تٕدي ِدٓ اٌّدٛت،
٘ٚي تطٙش ِٓ وً خط ُ » .ب
لكالبح ٓظخًبيدوأ:بال بأ خبأٍفابحلظورش! .ب
بمالبأ ضبكظ بطَفابحلظورش؟بحلظورشبموؿوىسبفد بحلكظدخدبحلمدديّ بلدصْبفد ب
ددٚباالبهمٔددشباالب ٘ددَسب..بك هددخبطظلدديعب ددالبحلظورددش باأ ددخبأٓددميظ بٓددظشبأاب
ٓزيشبمنهخ .ب

مياظزات فيييا ()1
حلظورشبه بؿِ بمالب خ و بح بفمالبحلٌذبيل بلدهبٍفداب دخ و بح  -دِباؿدلب
حلٌذبيدوأ:ب«اٌصذل تٕدي ِٓ اٌّٛت٘ٚ ،ي تطٙش ِٓ وً خط ُ »؟ ب
لددصكالبح ظَح د ب د بحلدددخ و با د بمددالبا د بحلدددخ و بحلدخثددلبرددؤ بحلالددي شب
«تطٙش ِٓ وً خط ُ » .ب
عصياٌ آدو لوالطبيعة اخلاطئة
بيظٔخ أبح ٓظخً:بأالبيي مبح ِ -باؿل-بأ نخب الخس؟ ب
احلـوحد:برلبيي م بالي مهبردٌل با د بلندخبمدخبيكفدَبً ورندخ بفو د بحلظوردشب
حلظددد بطلددديعب نهدددخبح زصدددخ باا ددد بحلكفدددخٍسبرخليمدددلبحلالدددخلقبحلدددٌذبأٓدددميظ ب
الوصه .ب
رصنمخبيدوأبؿنخدبحلدْ:بحلظورشبالبطنف بفب بحلكظخدبيدوأ:بحلظورشبطنف !! .ب
كيف حياسبيا اهلل على الصز الذي لوضعُ فييا؟
بيظٔخ أبحلدْ:بكص بيلخٓزنخبح ب

بمصوأبحلَ٘بحلظ با يهخبفصنخ؟ ب

احلـوحد:بمؼخأبحلكفَ بأ ضبطئمالبرؤ بح بٓصلخٓدذبحلكدخفَب صده بمدالبحلدٌذب
ا د بفصنددخبحلددديٍسب د بحلكفددَ؟بألددصْبح  -ددِباؿددل-؟بهددلبحغظالددزنخبحلددديٍسب د ب
حلكفَبمالبح ِ -باؿل-؟بأ هبهوبحلدٌذبأ ديٍ خب د بحلكفدَ بفكصد بيلخٓدزنخبح -
اف بميظديك-باًحبكفَ خباهوبحلٌذبأ غخ خبحلديٍسب بحلكفَ؟ ب
لصْبح مَبهكٌح بح  -دِباؿدل-به دندخبأكدَحٍح بأ غخ دخبفغدَسبٓدويش بأ غخ دخب
اٍحىسب ويش بأ غخ خبككمش بأ غخ خبأ زصخ بآٍىبمز٘دَيالبامندٌٍيال بػدمبريديبًلد ب
أ غخ خبَٗحث بينـوبمالب ملبرهخبائييب﴿ِ َّٓ ػ ًِّ ص ِحٌح هح ِِٓ روشق ا َّ ٚا َّٔث٘ٚ ٝدٛ
ٰ
ِد َّدإ ِِ ٌٓ فٍٕ َّح ِ فٕددٗ ددح ه ط ِ ط د ه ﴾ب[حلنلددل]97:ب بفددبًحبطَكنددخبحليمددلبحلالددخلق باحهظَ ددخب
كصخسبحلفـوٍب..بحلومَب..بحلموردخص بفنلالب ٔظل بغضذبح  .ب
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لكددالبهددلب فيددلبحلٔددصجخصبغالددزخب ددالبح ؟بأابربٍحىطددهبحلظد بٓددملضبلنددخبرددٌل ؟ب
رخلظؤكصددي:ب في هددخبرددبٍحىسبح بفددنلالبالب ددديٍبأ ب فيددلبٗددصجخباًحبلددمبيددديٍ خبح ب د ب
في ه .ب
اخلالص يف الكزآٌ الكزيه
بيوغتبؿنخدبحلدْبكؼصَحبف ب َح طهبلآليخصباح كخىيغ باأ خبأطمن بأالبيدَأب
آيش ب بحلدٌذبئدظم بالصدهبالبييدَابحريدشبحلظد بيظلديعب نهدخ با لدالبكمٔد مصالب
لذبأ بينغ بحلدَآ بكمخبأ ِلهبح  .ب
يدوأبؿندخدبحلددْ:ب﴿ٚئْ ِدٕىُ ئال ٚاسد٘دح﴾،بااصدلبميهدخبكدييغب«ئال اْ
يتغّددذٔي اهلل لش ّتددٗ» بمددخب ى ددشبحريددشبرخللددييغ؟بكص د باص د همبر دزيا؟بأ ددخبالب
أىٍذ .ب
فخريشبطدوأ:ب﴿ٚئِْ ِِٕىُ ئ فِال ٚاسِ د٘ح وحْ ػٍ ٝسلِه َّت هّدح فِ َّم ِضد *ح دُ ٕٔ ِددي
َّ
ف
ٰ
ِ
ا فٌ ِزيٓ فاتمٛا فٔٚزس اٌ فظ ِحٌ ِّ ٓ ِف ٙح ِ ث *ح﴾ب[مَيم:ب]79 70بأذب لالبٓنَبىب بحلنخٍ ب
أذب مددَب صهددخ بكمددخب ددخأبح :ب﴿ ٌٚفّدح ٚسد ِدحب ِد َّذيٓ﴾،بفددخلـمص بيمددَب د بحلنددخٍ ب
فؤمددخبحلكفددَا بفصال دصَا بالد ب يددَبؿهددنمب صددخًحبرددخ باأمددخبحلمئمنددو ب﴿ ددُ ٕٔ ِدددي
ف
اٌف ِزيٓ فاتمٛا فٔٚزس اٌظف ِحٌ ِّ ٓ ِف ٙح ِ ِث *ح﴾ بهٌابحريش .ب

اأمخبحللييغبحلٌذبٍرغهبرخريش بفهوب وأبحلنز -ص بح ب صهبآد م:-ب«ٌدٓ
يذخً اٌدٕ ا ٌذ لؼٍّٗ» ،أذبأ بأ مخلنخبالبطدو بأ بطكو بػمنخببل ـنش بفه بأ دلب
مددالبًلد بفمهمددخب م نددخبمددالب مدلبلددصْبلدديينخب دديٍسب د بىفد بػمددالبؿنددشب َ ددهخب
حلٔموحصباح ٍو ب«لحٌٛاٚ :ال أك يح سعٛي اهلل؟ لحيٚ :ال أدح ،ئال اْ يتغّدذٔي
اهلل لش ّتدٗ» بفددنلالب دديهلبحلـنددشبرٔددزذبح مددخأ باالب دديهلبرؼمنهددخ بفخلزددخ بهنددخب
ه برخ بحلؼمنصش .ب

مياظزات فيييا ()1
عصياٌ آدو لوالطبيعة اخلاطئة
بأمدخبحللددييغبحرهددَ بفصددوأ:ب«ٔغددي آدَ فٕغد ك رسيتدٗٚ ،اخطددأ آدَ فخطُدك
رسيتددٗ»بفمينددخابأ نددخبمو و ددو ب د بعزصيددشبآىا بفكمددخبأ بآىابينٔد بفدنلالبكددٌل ب
نٔ باكمخبأ هبيوغتبفنلالبكٌل ب وغدت باكمدخبيظدودبآىابفصديهلبحلـندشبفب دخب
ظودبفنيهلبحلـنشب..ب نخبؿمصيخب ٘ظَكبف ب وح صالبحلزَ٘يش .ب
الفداء لوإبطال الصزيعة
ب نظدلبال بأهمب ضصش باهٌابحلدضصشبطَطزضب بمو وعبحلفيح باهد ب دداب
حلنددخموّ بفخل٘ددَحث بحلظد بأٗددخٍبالصهددخبؿنددخدبحلدددْبهد بٓددضبمخثددشباهمٔددشب ٘ددَب
ٗددَييش بك هددخبٗددغزضباألاصددضبرٔددزذب دصدديسبحلظكفصددَبحلفدديحث بحلظد بيظلدديعب نهددخب
حلدْ .ب
.0بيدددوأبرددولْبف د ب ٍٓددخلشبحليزددَح صصالب:7ب:)08ب«فأددٗ يص د ش ئلطددحي اٌٛص د
اٌغحلم »ب أذبحلظوٍحس)برمخبفصهدخبمدالبٗدَحث ب«ِدٓ ا دً تدؼفٙح ٚػدذَ ٔفؼٙدح»،بفهدوب
يظهمبطوٍحسبح برؤ هخب ديصفشبا ييمدشبحلنفد ب«ئر إٌدحِٛط ٌدُ يىّدً ؽد هُح» بأذبالب
فخثيسبمالبحلنخموّ .ب
.9بايدوأبف ب ٚبآهَبف ب ٍٓدخلشبحليزدَح صصالب:)8ب«ٚاِدح ِدح ػتدك ٚؽدح »بأذب
حليهيبحلدييمب«ف ٛٙلشي ٌ ِٓ االتّحالي»،بأيدخأبهٌحب البكىابح ؟! .ب

.2بايدوأبف ب ٍٓخلشبحليزَح صصالب:)8ب«فأٗ ٌد ٛودحْ األٚي لدال ػ د ٌّدح طٍد
ِٛتدددغ ٌثد ق
ددحْ» باميندددخابأ بح اأ بأذبحليهددديبحلددددييمبفصدددهب صدددذ بلدددٌل بؿدددخ بح ب
ٌ
رخلؼخ باألا بح اأ .ب
.4بيدوأبرولْبفد ب ٍامصدش):ب«ئٔدي ٌدُ اػدش خط ُد ه ئال لحٌٕدحِٛط» باهكدٌحب
يالددزقب دددخموّبح بأذبٗدددَييشبح بهددد بحلوغصجدددش بأابٓدددزذبحلوغصجدددش ب«فدددأي ٌدددُ
اػددش اٌؾددٌ ٛٙددٌ ٛددُ يمددً إٌددحِٛط :ال تؾد ِ
دتٗ» بأذ:بلددوبلددمبيدددلبحلنددخموّ:ب«ال

حتنية الفداء
تؾددتٗ» بلمددخبا يددضبرنددخبحل٘ددهوسب..بمددخب ى ددشبحلنددخموّبرخل٘ددهوس؟بألصٔددضبحل٘ددهوسب
مَكزشبف بىحه نخ؟ ب
.5بيدوأبرولْبمئل بهٌابحليدصيسبف ب غىعصشب:2ب:)02ب«اٌّغ ت افتذأح ِٓ
ٌؼٕ د إٌددحِٛط ،ئر صددحس ٌؼٕ د أل ٍٕددح» بحلنددخموّبكددخ بلينددش باحلمٔددصقبحلددٌذبلددمب
ييَابهغصجشبصخٍبهغصشب ؿ نخ بح ظه بحلنخموّ بالمبيييبمالبىحعبله .ب
.6بايدوأبرولْبك مشبغَيزشبا ـصزش بأٍؿوبأ بطفكدَاحبفصهدخب..بلكند ب زدلبأ ب
أًكَهخب بٓؤًكَكمبرمخب خلهبحلمٔصق:ب«ِح ُك ألٔمض إٌحِٛط» .ب
حلمٔصقبيدوأ:ب«ِح ُك ألٔمض إٌدحِٛط»ب برصنمدخبحلددييْبردولْبيددوأبفد ب
أفٔددددْب:9ب:)02ب«ِددددططاله لدغددددذٖ ٔددددحِٛط اٌٛصددددحيح»ب بأذبأ بحلمٔددددصقبأرغددددلب
حلنخموّبرـٔيابحلمال ود ببأالبط٘يَا بأ بفكَبرولْبييخٍوبفكَبحلمٔصق؟ ب
يدوأبح زخبمظ بحلمٔكصال باهوبمالبكزخٍب مدخ بهدٌحبحلِمدخ بفد بٗدَفبا ـصدلب
مظددد ب ٙب)876ب:ب«فموطدددهبألاددد بحلندددخموّ باربلادددخ بحلندددخموّبألاصدددضبحلوغصدددش ب
اربلاخ بحلوغصشبألا بحلموص» بح ظه بحلنخموّب؛بلٌل بالبيغز بحلمٔصلصو بحلصدواب
ك
أذباحكيبمالبأككخابحلظوٍحسبحلٔظمخثشبحلظ بكيػنخب نهخبحلدْ ب برولْبيدوأبف ب
كولوٓ ب:9ب:)04ب«ِحح اٌصه اٌزي ػٍ ٕح في اٌفشا ض ،فال يحىُ ػٍ ىُ ا ذ
ق
٘الي ا ٚعطك» .ب
اوً ا ٚؽش ق ِٓ  ٙػ قذ اٚ
في ق
رددلبا بمددخٍطالبلددوػَبمئٓددْبحلزَاطٔددظخ ظصشبيدددوأبكىمددخبغَيزددخ:ب«ا بحإل ـصددلبالب
يغ ذبمندخبح مدخأب ؿدلبطزَيَ دخ بردلبريكدْبًلد با دهبيدَفابأ مخلندخ»ب بأذبالب
يَييبمنخب مىبصخللخ ب«ا هبلك بط هَبفصنخب وسبحلظزَيَبي ِابأ بطي مبآػخمنخبؿيح» ب
أذ:بكظ بط هَب وسبحلظزَيَبف بحلمٔصق بالرديبأ بطالدصَبحلدٌ ودبكؼصدَس..بأ بطالدصَب
موردددخص ب ظددل بٓددَى بطدديمصَ ب«لكد بط هددَبفصنددخب ددوسبحلظزَيددَبي ددِابأ بطي ددمبآػخمنددخب
ؿيح باأ بيكؼَب يىهخ» بالريبأ بطكو بً ورنخبكؼصَس!!ب ب

مياظزات فيييا ()1
امخٍطالبلوػَبلمبيؤصببرهٌحبحلكىابمالب نيا برلبمالبحلنالوٙبحلكظخرصدش بامنهدخب
مددخبؿددخ بفد ب ٍامصددشب:2ب:)5ب« ئْ وددحْ ئ ّٕددح يطد ٓ لددش اهلل» بامددالبحلددنٚبحرهددَبفد ب
ٍامصدشب:5بب )91بافصدده:ب«ٚاِددح إٌددحِٛط فددذخً ٌىدي تىثددش اٌخط د ٌٚ ،ىددٓ د
تىثددش اٌخط د اصدادت إٌؼّ د ددذاه» بفصنزا د بأ ب كؼددَبمددالبحلددٌ ودباحلوغخيددخبكظ د ب
ط هَبفصنخب وسبحلظزَيَ!!بهٌابحليدصيسبطيمَبحليملبحلالخلق باطي وبحإل ٔخ بالد بفيدلب
حلموردخص ببهٌحبمخب خلهبمخٍطالبلوػَ .ب
أهددظمبرمددخب خلددهبحإلصددىك بحل٘ددهصَبمبى كؼددو بفد بكظخرددهب"ح مددخكالبحلىهوطصددش":ب
«ا بكنضبٓخٍ خبأابُح صخبأابفخٓدخبالبطهظمبرٌل ب ص بفدظبأالبطنٔد بأ بح بهدوب
ٗصنبكؼصَبحلغصزش باأ هب يبٓز باغفَبل بهغخيخكب زلبأ بطوغتبرِمالبمييي» .ب
ٌ
*** ب
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املغفزة بغري الدو يف الكتاب املكدس
بعددخلزن بفضددص شبحل٘ددصنبرددؤ بالبأه ددظبح كخىيددغبر دزيا باا بكخ ددضبمهمددشبمددالب
أؿدددلبايضدددخفبحلفكدددَسب..ب لدددالب دددظك مب دددالبفكدددَسبأ بحلٔدددمخ بأابحلـندددشبالبط٘دددظَ ب
رخ مخأ باهٌحبمخب خلهبفضص شبحل٘صنبف بؿِ بمالبميحه ظده بكدصالبًكدَبأ بح مدخأب
البطيهلبحلـنش بفدصل:ب« ت ٝأك يح سعدٛي اهلل؟ لدحي :تد ٝأدح ئْ ٌدُ يتغّدذٔي اهلل
لش ّتٗ» بفهنخب َ بأ بح مخأبالبطديهلبحإل ٔدخ بحلـندش باحلظوردشبالبطديهلبحلـندش ب
فيهولهخبيظو بفدظب بحلَكمش .ب
احلكظخدبحلمديّبيدوأ:ب«اس ّٕي وث دشاه»،با دخأبلدهبىحاى:ب«اِدح أدك يدح س ،
فاٌٗ س ُ ٚسؤ ، ٚطٛيً اٌشٚ ،ٌٚوث ش اٌش ّ »ب حلمِحمصَب:86بب .)05ب
حلَكمشبه :با غدخ بحل٘دوٚبمدخبالبئدظلده..بأ دخبالبحٓدظل بحلَكمدش بالكدالب
ح بٍكمن ب هبٍكصمبرغزصيظه .ب
َأبلندخبفضدص شبحل٘دصنبمدالب حلمِمدوٍب:)50ب« ألٔده ال تغدش لزل حد ب[ىا] بٚئال
فىٕك الذِٙح ،لّحشل ال تشت »ٝبالكند بألفدضب دَبفضدص شبحل٘دصنبالد بأ بػمدشب
هغصجظصالبف بحليهيبحلدييمبالبطبكفَهخبحلٌرخثق باأٍؿوبأ بيَحؿيهخ :ب
.0ب«اٌزي يضٔي فدي اٌّذيٕد يمتدً»،باهدٌحبفي دهبىحاىبمد بر٘٘دز بُاؿدشبأاٍيدخب
حللؼ  .ب

مياظزات فيييا ()1
.9باحلوغصجشبح هَ بحلظ بالبطكفَهخبحلدٌرخثقبحللصوح صدش ب دوأبحلكظدخد:ب«ٚئرا
لغ ٝئٔغحْ ػٍ ٝصح طٗ ٌ متٍٗ لغذس ،فّٓ ػٕذ ِزلحي تأخزٖ ٌٍّدٛت»ب حلودَاؽب
:90ب )04باكمخبفي ضبيفيلبر  .ب
فهخطخ بحلوغصجظخ بالبيكفَهمخبأذبًرخثق .ب
أمددَبآهددَ بينزهنددخبفضددص شبحل٘ددصنب د بأ ب ددٚب:ب«لددذ ْٚعددفه دَ ال تحصددً
ِغفش » بمدالبكدىابردولْبحلَٓدوأب بالدصْبمدالبكدىابحلمٔدصق..بالكندهبطؤكصديبلمدخب
اهلل اٌؼحٌُ ت ٝلزي
خلهبحلمٔصقبف بحريشبحل٘هصَسبف ب يوكنخب)06ب:ب«٘ىزا ا
الٕددٗ اٌ ٛددذ» بف مددخًحبفيددلبهددٌح؟ب«وددي ال يٍٙدده وددً ِددٓ يددإِٓ لددٗ ،لددً تىددٌ ْٛددٗ
اٌح ح األلذي » .ب
الفداء لوإبطال الصزيعة
بطلددديعبفض ددص شبحل٘دددصنب دددالبارغدددخأبحلندددخموّ باارغدددخأبحلدددٌرخثقبحللصوح صدددشب ب
احٓظ٘هيبرَٓخلشبحليزدَح صصال بفدديبأبرغ دضب هدخبالبطنفد ؛بفخللصوح دخصبحلظد بكخ دضب
طددديابف د بهصمددشبحالؿظمددخعبه د بٍمددِبل مٔددصقبفلٔددذ باحلمَمددوُب نددهبؿددخ بلددٌحب
ظو ب البحلٌرق بفديبح ظه  .ب
لٌل بأرغ ضبحلٌرصلشبف بحليهيبحلـييي بالٔنخبف بكخؿشبالصهخ .ب
حلمو ٚبيي منخبف ب ٍامصشب:2ب)95ب:ب« اٌدزي لذِدٗ اهلل وفدحس لحْيّدحْ لذِدٗ
ْظٙددحس لددشٖ»،باف د ب ٍامص دشب:5ب)01-9بيدددوأ:ب«فطددحأل ٌٝٚوث ددش هأٚ ،حددٓ ِتطددشسْٚ
اآلْ لذِٗ ٔخٍـ لٗ ِٓ اٌغض » بلالبأٓدظغص باصد بح ب بهغخيخ دخبصدخٍصب
فخص شبرصننخبارصنه بمالبيديٍبأ بيال بح ؟ ب

حتنية الفداء
عصياٌ آدو لوالطبيعة اخلاطئة
باكمخبطفضلبفضص شبحل٘صن:ببكظ بٍٓوأبحإلٓىابملظخؽبل َكمدش؛بحلظد بهد ب
ا غدددخ بحل٘ددد بلمدددالبالبئدددظل بأابرمينددد بآهدددَ:ب ددديابا دددوعبحلدالدددخٙب ددد ب
حلمٌ ذ .ب
فد ب أفٔددْب:0ب)7بيدددوأبحلكظددخد:ب«اٌددزي ف ددٗ ٌٕددح»،بأذبفد بحلمٔددصقب«غفددشاْ
اٌخطحيح»ب بأذبكنخب زلبئوعبمنفال صالب دالبح ب ظصـدشبهغخيخ دخبا ديفخطنخ باصدَ خب
َيزصالبريابحلمٔصق .ب
ا ندديمخبأهغددؤبآىاب﴿فتٍ فمدد ٝآدَ ِِددٓ س ِلد ِدٗ و ٍِّد ق
دحت فتددح ػٍ د ِدٗ﴾ب[حلزدددَس:ب ]27ب
َّ
َّ
)0
افضص شبحل٘صنبلمبيو قبهٌابحلك مخصبرخلديٍبحلكخف  .ب
لكنخب دَأبف بٓفَب حلظكويالب:2ب)05ب زو سب البحلمٔدصق:ب«ٚاتدغ ػدذا ٚل ٕده
ٚل ٓ اٌّشا ٚ ،ل ٓ ٔغٍه ٔٚغٍٙح ٛ٘ ،يغحك ساعه» .ب
لمخبكز ضبكوح بأاأبمَس بأ ـزضبحرنهخب خيصال با خلض:ب«التٕ ك س اله ِٓ ػٕذ
اٌش » باا ضبكلبحلزَ٘يشبطنظ َب ٔلبحلمَأس بالصْب ٔلبحلَؿل باحلمدالوىبهوب
احكيبفدظ..بٗوٚباحكيبفدظبؿخ بفدٔمبحلظخٍينبال ب الفصالب..بأ خبالبأٓدظغص ب
أ بأص بح ب ب بمهمخبكخالضبمالبأ مخأبف دالبأٓدظغص ؛بلكدالبهدوبئدظغص بأ ب
ياللبال .
الفداء لوإبطال الصزيعة
ؿددخ بفد بٍٓددخلشبحليزددَح صصالبأ بحلوصددصشب دديصفش بالددصْبلهددخب ف د ب بحلمٔددصقب
ؿخ بفىب لظخؽبل يصٖبمؼلبحلصهوىب..بح ظه ب..ب هب« ٌّح حب ًِب اٌضِدحْ اسعدً
اهلل الٕٗ ٌِٛٛداه ِٓ اِشا تحك إٌحِٛطٌ ،ىي يفتذي اٌزيٓ ُ٘ تحك إٌدحِٛط »ب
غىعصشب:4ب .)4ب
( )1ف د بصددلصقبحلزوددخٍذب ددالبأر د بحليخلصددش:بأ هددخب ولددهبطيددخل :ب﴿سلٕددح ظٍّٕددح أفغددٕح ٚئْ ٌددُ تغفددش ٌٕددح ٚتش ّٕددح ٌٕىددِ ٓٔٛددٓ اٌخحعددشيٓ﴾ب
ح َحا:ب.)92

مياظزات فيييا ()1
يدوأبحل٘صن:بالبيالقبأ بطدَأبآيدخصب َآ صدشب ب بح كزدشبحلمٔد مصالبياضدزو ب
كددصالبيدددَأبأكدديهمبهغددؤب...بافد بحلمدخرددلبفصفددَوب صدهبأ بالبيفٔددَبك مددشب ح ) ب
بهنخكبفَ خببرصالبمخب خلهبحلمٔصق بامخب خلهبحلَٓوأبرولْ .ب
فددديب دددخأبحلمٔدددصق:ب«ِدددح ُدددك ألٔمددض إٌدددحِٛط» با دددخأبهكدددٌحب مددده:ب«لدددً
ألوّددً»..باحلددنٚبح صد بيدددوأ:ب«ٌىددي يددتُ فددي»،بأذبؿددخ بحلمٔددصقبلكد بيددظممب
أككخابحلنخموّ .ب
دططال لدغددذٖ ٔددحِٛط اٌٛصددحيح» بفمددخبمين د بهددٌحب
أمددخب ددوأبرددولْبفصدددوأ:ب«ِد ه
حلكىا؟ ب
بلدوبفظلندخبٓدفَب كِ صددخأب)26ب..بهدٌحبح مدَبحلدٌذبيزغددلبحلندخموّ بأ دخب ندديذب
اصخيخ:بالبطِ ب بالبط٘ظهبب..بال بآهَبحلوصخيخ بلكالبحلغزصيشبفخٓيس بكمخبف ب ٍامصشب
:7ب 09ب:)94ب«ألٔي ٌغك افؼً اٌصحٌت اٌزي اسيذٖ ،لً اٌؾش اٌزي ٌغدك اسيدذٖ
فايحٖ افؼً ٚ ..يحي أح أْغحْ اٌؾمي ِٓ ،يٕمزٔي ِٓ غذ ٘زا اٌّٛت» .ب
هٌحبحلنخموّب..بعزصيشبحلوغصجشبحلظ باٍػنهخب البآىا باكمخب خأبفضدص شبحل٘دصنب
زددلب صددلبطالددلصلخبلمددخب ددضب؛ب«ٔغ دي آدَ فٕغ د ك رسيتددٗ؛ ٚاخطددأ آدَ فأخطددأت
رسيتددٗ» بٍغددمبأ بًٍيظددهبلددمبطكددالبموؿددوىسبف د بهددٌحبحلو ددض بلكددالبطوٍػنددخبحلغزصيددشب
حلٔخ غش بالصْبهغصجشبآىا .ب
بهنددخكبفددَىب..ب لددالبلددمب ددَعبهغصجددشبآىا بفكددلبا ٔددخ بييخ ددذبرمددخب م دلب..ب
حلنفْبحلظ بطوغتبطيخ ذب..بأ خبلصْبلد بٗدؤ بروغصجدشبآىاب..بفددظباٍػدضبعزصيدشب
آىابحلٔخ غش .ب
ي٘ددصَبحلكظددخدبف د ب كِ صددخأب)26بال د ب هدديبحلنيمددش:ب«ٚاػط د ىُ لٍطددح ذيد هدذا،
ه
ٚا ؼً س ٚهح ذيذ في داخٍىُٚ ،أضع اٌمٍد اٌحددش ِدٓ ٌحّىدُٚ ،اػطد ىُ
لٍددد ٌحدددُٚ ،ا ؼدددً س ٚدددي فدددي داخٍى ددُٚ ،ا ؼٍىدددُ تغدددٍى ْٛفدددي فشا ضدددي،
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ٚتحفظدد ْٛا ىددحِيٚ ،تؼٍّدد ْٛلٙددح» بايلدديعبهددٌحبكددصالب دزددلبٍافبح ب..بكددصالب
ئكالبفصنخبحلَافبحلديّ.ب ب
كيف حياسبيا اهلل على الصز الذي لوضعُ فييا؟
ًكَبفضص شبحل٘دصنبأ بح بأ غخ دخبحلدديٍسب د بفيدلبحلوصدَبا دياباٍحىسبحل٘دَ..ب
ٍؿدلبمدديمالبمودديٍحصب..بٍؿددلبيلصددخبفد بحل٘ددَ؛بػددمب دددوأبلده:بأ ددضب ندديكباٍحىس ب
رمهخٍط ب ؾبب فٔ !بالبيالقبهٌح ب هبٗوٚبملظخؽبال ب دىؽ بهدٌحبٗدوٚب
مَيابرخلوغصش بطكوينهبأصزقبهغؤ بيلظخؽبال به صدشبؿيييس بفكصد بييغد بح ب
حإل ٔددخ بعزصيددشبفخٓدديسباييغصددهباٍحىس بايدددوأبلده:بحفيددلبكمددخبط٘ددخ بحفيددلبمددخبطددديٍب
صدده؟ب..باهددٌحبحلكددىاب-برخلنٔددزشبل د بكَؿددلبمٔددصل ب-ب صددهبأٓددج شبا ىمددخصب
حٓظفهخابكؼصَس .ب
كص ؟بفؤ ضبمولوىبرخلوغصجش باكمخبيدوأبحلدوك بفد :ب اٗديصخ ب:6ب)0ب:ب« ِدٓ
اعفً اٌمدذَ ئٌد ٝاٌدشاطٌ ،د ظ ف دٗ صدح  ،لدً دشٌ ٚا طدح ٚ ،تدشل طشيد ٌدُ
تؼصش ٌُٚ ،تؼص  ٌُٚ ،تٍ ٓ لحٌضيك»بأذبعزصيشبفخٓديسب بفهدلب ددوأبلده:بحًهدذب
احؿظهديباح بييصند ؟!بهدٌحبحإل ٔدخ بيلظدخؽبالد ب دىؽ بيلظدخؽبالد ب دذبؿييددي ب
يلظخؽبال بٍاف بهٌحبهوبحلو يبحلٌذب خلهبح بف بٓفَبكِ صخأ .ب
اخلالص بدو املسيح
أٍؿ بػخ صش باأإكيبأ بفيلبحلالىفبغصَبمدزوأب هببؿخ بف ب حلمِموٍ)51ب
حلٌذ بحٓظ٘هي بره بفضص ش بحل٘صن:ب«ال ػٍ ٝرلح حه اٚلخه ،فاْ ِحشلحته ٘ي
دا ّ هح لذاِي» باهٌح بحلٌذ بأكيا بفضص ش بحل٘صن :ب«فحر٘طٛاٚ ،تؼٍّٛا ِح ٘ ،ٛئٔي
اسيذ س ّ  ،ال رل ح » بفمخبحلمو وع؟ب ب
هدددئال بكدددخ وحبيفي دددو بحل٘دددَ باأيضدددخبيدددديمو بًردددخثقباطدددديمخص بفكدددَابح ب
ًرخثلهم باأٍحىبح بفد ب حلمِمدوٍ)51بأ بيدورنبهدٌحبحل٘دوٚبحلمَحثد بفددخأبلده:ب

مياظزات فيييا ()1
«ٌٍٚؾشيش لحي اهللِ :حٌه تحذب لفشا ضيٚ ،تحًّ ػٙذي ػٍ ٝفّهٚ ،أدك لدذ
الغضددك اٌتأدي د ٚ ،اٌم ددك والِددي خٍف ده ،ئرا سايددك عددحسلحه ٚافمتددِٗٚ ،ددغ اٌضٔددح
ٔص طهٚ ،اطٍمك فّه لحٌؾش ٌٚغحٔه؟» بفىبينف بأ بييصٖبأكيهمبف بحلَ٘بػمب
يديابًرخثق بلٌل ب خأ:ب«ار٘طٛا ٚتؼٍّٛا ..ئٔي اسيذ س ّ  ،ال رل ح » .ب
لددالب لظددخؽب[ف د بحلوددى]ٙبال د باحكدديبفدددظ با ددهبحلددٌذب دخأب نددهبحلمددىك:ب
ِ
ِ
الِح ص ِو *ح﴾ب[مَيم:ب ]09ب﴿صو هح﴾بيين :برىب صذ بهٌحبطفٔصَبأثمدشب
﴿أل٘ ٌه غ ه
حلمٔ مصالبحلٌيالب خلوح:ب﴿صو ح﴾بيين :برىب صذ باحلوكصيبحلٌذبًكَب نهبًل بهوب
ه
حلمٔصق .ب
ؿخ بف ب غىعصدشب:2ب:)02ب«اٌّغد ت افتدذٔح ِدٓ ٌؼٕد إٌدحِٛط» بحلندخموّبلدمب
يدددؤصبلالدددخلل ب بردددلب ددديذ بفخلندددخموّب دددخأبلددد :بهدددٌحبحلمدصدددخّبحإللهددد بحلدددٌذب
يفظَوببأ بطيص٘هباطغزده بلكن بكصالبأ َبف بكصخط با يف ب بأٍ بأ د بلٔدضب
خىٍح ب ب ديص بلدٌل بحلندخموّبككدمب:ب«اٌدٕفظ اٌتدي تخطدئ تّدٛت» بلمدخب
مددخصبحلمٔددصقب د بحلالد صذب بمددخصبمددالبأؿددلبهغخيخ ددخ با ددخابمددالبأؿددلبطزَيَ ددخ..ب
حلمٔصقبمخصب صخرشب نخبكمخبف ب ٍامصشب:5ب)0ب:ب«فار لذ تطشسٔح لحْيّدحٌْٕ ،دح عدالَ
ِددغ اهلل لشلٕددح يغددٛع اٌّغد ت» با« ال ؽدديب ِددٓ اٌذئٕٛد اآلْ ػٍدد ٝاٌددزيٓ ٘ددُ فددي
اٌّغ ت يغٛع»ب ٍامصشب:8ب .)0ب
بحلللبحلوكصيب بهدوبمدخب خلظدهبحلمىثكدشب﴿ ِأل٘د ٌ ِ
الِدح ص ِو *دح﴾بهدٌحبحلدٌذب
غ
ده
ه
ٓؤطك مب نهبرييب صل .ب

حتنية الفداء

ح مبحلكَيمبًكَب يىحببمالبحلندخطب :ب
أيً رمحة اهلل مً املسيح؟
روالوٙبحلَكمشب خأبحلدْ:ب لالبٓدنيهلبحلـندشبرخلَكمدش؛بأذبرَكمدشبح ب
فؤيالب الدصذبحلمٔدصقبمدالبهدٌابحلَكمدش؟!بأيدالب الدصزهبمنهدخب نديمخبٓدمبَبرخلمٔدخمصَب
د بحلو٘ددذ؟با ندديمخبصددف با ددَدباا د بحل٘ددوكب د بٍأٓدده؟باكددصالبكددخ ب
يالَمب بحلال صذ:ب«ئيٍي ئيٍي ٌّدح ؽدطمتٕي؛ ئٌٙدي ئٌٙدي ٌّدحرا تشوتٕدي؟»بألدصْب
لهب الصذبمالبهٌابحلَكمش؟!ب ب
هلبمالبحلييأبأ بيئط برخلزَذ بحلٌذباصفهبحلدْبرؤ ه:ب«لال ػ »،بفصال ذب
طكفصدددَحب دددالبحلودددخعت..بمدددالبأؿدددلبأ بيفيدددلبحلودددخعتبمدددخبي٘دددخ !؟باكمدددخبيددددوأب
مبى كؼو ):بحفيلبمخبط٘خ باالبيهم بأ بطكو بٓخٍ خب بأابُح صدخ بيكفد بأ بطيظدديبب
الصذبفد بحليديأ؟ب
ٌب
رؤ بٍربخبكؼصَبحلغصزشب يبغفَبل ب زلبأ بطوغت!بألصْبل مٔصقب
ألصْبلهبك ٌ بف بٗ ك بمالبحلَكمش؟بأاىبأ بأٓم بؿوحرخب البهٌح .ب
معيى الفداء يف العَد الكديه

حٓظ٘ددهيبؿنددخدبحلدددْبرددن:ٚب«ألٔددٗ ٘ىددزا ا د اهلل اٌؼددحٌُ تدد ٝلددزي الٕددٗ
اٌ ٛذ» باأٍييب-بيدخبأهدوط بحلكدَحاب-بأ بأا دقبلكدمبميند بحلفديح بفد بح ٓدفخٍب
حلكظخرصددش بف ددصْبصددلصلخبأ ب فهددمبك مددشب«فدديح »بف د بحلكظددخدب د بمين د :بمددخصب
آددخأبىمدهب..بهددٌحبغصددَبصددلصق ب بميند بحلفدديح بفد بحلكظددخدبحلمددديّبالبيددؤط ب
رهٌابحلمفهوا .ب

مياظزات فيييا ()1
مددخبميند بحلفدديح بحلددٌذبكددخ بينظ ددَابح زصددخ ب زددلبأ بيددؤط بحلمٔددصقبحلددٌذبٗددغَب
طخٍينبحلزَ٘يشبال ب ٔمصال؟ ب
ا بح زصخ بلمبينظ دَاحبحلفدخىذبحلدٌذبئدف بىمده با مدخبكدخ وحبينظ دَا بحلفدخىذب
حلٌذبيلٍَبٗيذبآَحثصلبمالبحلَامخ ب..بهٌحبمين بحلفيح بف بحلكظخدبحلمديّ :ب
.0بيدوأبٓفَب أ مخأبحلَٓلب:5ب)27ب:ب«٘زا ِٛع ٝاٌزي أىش ٖٚلح ٍ ِٓٓ :
فحديدح»؟بهدلبمدخصب
الحِه س هغح ٚلحت ح٘ ،زا اسعٍٗ اهلل س هغح
ٚفحديح»بفمخبميند :ب« ه
ه
ه
موٓ بمالبأؿ نخ؟بال.بفك مشب«فحدي هح»بطين :بأ دٌ خبمالبحليزوىيش .ب
.9بافددد ب حلظؼنصدددشب:7ب:)8ب«اخدددش ىُ اٌدددش ل دددذ ؽدددذيذ ٚ ،فدددذاوُ ِدددٓ ل دددك
اٌؼطٛديد » بكصد بفدديح خبحلددَدبمددالبحليزوىيددش؟بهددلبًرددقبحلددَدب فٔدده؟بال.بلددصْبهددٌحب
مين بحلفيح بفديبأهَؽبرن بآَحثصلبمالبمالَ .ب
.2بفددد ب حلظؼنصدددشب:90ب:)8ب«اغفدددش ٌؾدددؼطه ،ئعدددشا ً ،اٌدددزي فدددذيك يدددح س »،ب
فخلمدالوىبردوله:ب«فذيك»:بحلٌذبأ دٌطه باأ دٌهمبرَكمظه بأ دٌهمبمالبفَ و  .ب
.4باف ب حلمِحمصَب:)24ب«اٌش

فحدي ٔفٛط ػط ذٖ» .ب

.5بافد ب اٗدديصخ ب:49ب:)7ب«٘ىددزا لددحي اٌدش فددحدي ئعددشا ً» بف ددصْبحلميند ب
حلوكصيبل فيح بمخبيظزخىٍبال بًهالبحلٔخميصالبف بهٌحبحلِمخ ب[أذبحلفيح برخليا] .ب
.6بف د ب حلدضددخسب:2ب:)05ب«صددش لٕدد ٛئعددشا ً ئٌدد ٝاٌددش  ،فألددحَ ٌٙددُ اٌددش
ِخٍصددح»،بالبيين د :ببرددٌأب فٔددهب ددنهم برددلبيين د ب:بأ غددخهمب
ٍصددح»ب با ولدده:ب«
ه
ِخ ه
خثيح باهوب«ا٘ٛد لٓ طشا اٌطٕ حِ ٕي» .ب
احلٔددئحأ:بمددخبمين د بحلفدديح بف د بحلكظددخدبحلمددديّب زددلبر دولْ؟بمددخبمينددخاب ندديب
اهلل اٌؼحٌُ ت ٝلزي الٕٗ اٌ ٛذ» .ب
يوكنخبحلميميح بحلٌذب خأ:ب«٘ىزا ا
ى و خب زيأبمالبُكَيخب صهبحلٔىاباحليبيوكنخبحلميميح  .ب

حتنية الفداء
حٓميوحبال بهٌحبحلنٚبحلاَيذ بلظظيَفوحب بفكَبح زصخ ب البمين بحلفديح ب ب
هلبهوبحلفيح بحلٌذبئصلبحليابفظافَبحلوغخيخ؟بأابحلفيح برميند :با ددخًبحلندخّبمدالب
اكبلببحالٓظيزخى؟ب ب
ِطدحسن اٌدش ئٌدٗ
يندلب لو خب:0ب)68ب البُكَيدخبأ دهب دخأبريديباالىسبحلمٔدصق:ب«
ٌ
ئعددشا ً ،ألٔددٗ افتمددذٚ ،صددٕغ فددذاب ٌؾددؼطٗ» ،اًحببح بصددن بفدديح ب«ٚالددحَ ٌٕددح لدددشْ
خالؿ ،في ل ك داٚد فتحٖ» بأذبحلمٔصقبٓصؤط بمو الخبمالبرصضبىحاى باهوب َ ب
هىٙبيو الهمب..ب«وّح تىٍُ لفُ أط ح ٗ اٌمذيغد ٓ اٌدزيٓ ٘دُ ِٕدز اٌدذ٘ش» بأذب
أ بح زصخ بمنٌبحليهَباهمبيليػو نخب البهٌحبحلفدخىذبحلدٌذبًكدَبؿندخدبحلددْبأ دهب
ٗغَبحلظخٍينبال ب ٔمصال .ب
معيى الفداء يف العَد اجلديد
احلٔئحأ:بمخبهوبميظديبهئال بح زصخ ب البهٌحبحلفخىذ؟ب ب
حلـوحد:ب«وّح تىٍُ لفُ أط ح ٗ اٌمذيغ ٓ اٌزيٓ ُ٘ ِٕز اٌذ٘ش  ،خدالؿ ِدٓ
اػددذا ٕح»بحلوددىٙبمدالبح دديح بحلَامددخ بالددصْبمددالبحلوغخيددخب«ِددٓ اػددذا ٕحِٚ ،ددٓ
اي دذي ّ ددغ ِطغض د ٕح ٌ ،صددٕغ س ّ د ِددغ آلح ٕددحٚ ،يددزوش ػٙددذٖ اٌّمددذط ،اٌمغددُ
اٌزي ٍف ْلشا٘ ُ ال ٕح» .ب
بفمخًحبك

بح ب رصنخبارَحهصم؟بمخبهوبحلفيح بحلٌذبينظ َابح زصخ ؟ب ب

حلـوحد:ب«اْ يؼط ٕح لال خ ، ٛإٔح لال خِٕ ٛمزيٓ ِٓ ايذي اػدذا ٕح» باًحب
هٌحبهوبمفهوابحلوىٙب نيبح زصخ بمنٌبحليهَ با نيبُكَيدخبحلدٌذبٍأ بحلمٔدصقب
هىٙبمالبح يح بالصْبحلوىٙبرمين بحلفيح بحلٌذبهوب
 صهبحلٔىا -با هبٌ
ٓف بحليمخ بلظافَبحلٌ ود .ب
يدوأبح زخبمظ بحلمٔكصال باهوبأ مب مخ بح ٍػوًكٔصشبف بهٌحبحلِمخ بفد ب
َٗفبا ـصلبلو خ:ب ٙب)005-004ب:ب«حلوىٙبحلٌذبيظك مب نهبُكَيدخبحلكدخهالب

مياظزات فيييا ()1
لصْبهوبحلوىٙبحلَاك برلبحلوىٙبمالبح
حلزىى» باكٌل بحلفيح  .ب

يح بحل دخهَيالبحلمٔدظولصالب د ب

بػدددمبيددددوأ:ب«فظالدددوٍبحلودددىٙبحلدددٌذبٍآابُكَيدددخبرؤ دددهب ددد بمٔدددظو بحلددددَ ب
حلضخٍدبهوبطالويَب ييمبينخٓذبمخب زلبحلال صذ بلٌل بيزد بَٓبحلوىٙبالد ب
ٌ
آهدددَبلل دددشبفددد بحليهددديبحلددددييمبمنلـزدددخب»ب بأذبأ بح زصدددخ بفددد بحليهددديبحلددددييمبالب
ييَفو بٗصجخبب دالبحلفديح برخلديا؛ب«فدخلوىٙبهدوبهدىٙبٓصخٓد برميند بحلظلدٍَب
مددالب زوىيددشبحلَامددخ باحلو ددوعبطلددضبا ددمبككددومظهمباأ دديحثهم باهددٌحبهددوبحلددٌذب
كخ بيداليابُكَيخبمالب ولهبحلٔخر » .ب
اًحبُكَيددخباحلدديبيوكنددخبحلميمدديح بالبيي ددمبٗ دصجخبب ددالبحلوددىٙبرددخلمين بحلددٌذب
يديمهبلنخبؿنخدبحلدْ .ب
ٓئحأبآهَ:بمخبهوبحلمين بحلٌذبفهمهبحلظىمصٌبأابحلٌذبح ظ َابحلظىمصٌ؟ ب
.0بيـصزنخبحلدْبٓميخ بكه و بف بحطفدخىبحلز٘دَيالب :)99ٙب«فدب همبح ظ دَااب
مٔددصلخ بلكددنهمبطو يددوحبمنددهبهىصدخببُمنصددخبفدددظ» بهددىٙبُمند بالددصْبٍاكصددخ ب
اهوبحلوىٙبمالبحلَامخ  .ب
.9بيلك ب لو دخب:94ب)91ب دالبحػندصالبمدالبحلظىمصدٌبئدمصخ بحلمٔدصقبفخىيدخبريديب
كخىػشبحلال ذ بلكدالبميند بحلفديح ب نديهمخبهدوبحلفديح بحلَاكد بفصددوال :ب«و دف
اعٍّٗ سؤعحب اٌى ٚ ٕٙىحِٕح ٌمضحب اٌّٛتٚ ،صٍطٔٚ ،ٖٛحدٓ وٕدح ٔش د ٛأدٗ ٘دٛ
اٌّضِغ اْ يفدذي ئعدشا ً» بأذبكندخب دالبأ دهبٓدصفيذبآدَحثصل بفهدلبطيند بك مدشب
«يفيذ»بأ هبٓصموصبمالبأؿ هم؟بال.بفديبمخص بمينخهخ:بانوابحلٌذبٓصندٌهمبمدالب
يدديذبحلَامددخ بلكندهبمددخص بالددمبيظلدد بحلفدديح بحلددٌذبينظ َا دده باهددمبالبيي مددو ب
ٗ ب البحلفيح ب[رخلمين بحلكنٔ ] .ب
فمددخًحب ددالبحلددنٚبحلددٌذبحٓظ٘ددهيبرددهبؿنددخدبحلدددْب«٘ىددزا ا د اهلل اٌؼددحٌُ»؟ب
أؿصذ:بيوكنخبحلميميح بالبييَابٗصجخبب البهدٌحبحلدنٚبردخلمين بحلمٔدصل بيددوأب

حتنية الفداء
حلدْبٓميخ بك هو بف ب ٙب)006بمالبكظخرهب"حطفدخىبحلز٘دَيال":ب«ليدلبيوكندخبلدمب
يفهمبٗهخىطه»بيوكنخبصخكذبحل٘هخىسب«لدمبيفهدمبٗدهخىطهبكمدخب دديٍب لدالبحر بأ ب
فهمهخبروحٓغشبكدلبحلندوٍبحلمنديف ب صهدخبمدالبحليهديبحلـييدي باهالوصدخبحلَٓدخلشب
ال بحليزَح صصال»بحلظ بالبييَابمئلفهخ .ب

دبمظد بحلمٔددكصال:ب«بالكنددهبٍأ باأٍحىبأ بيددَ بحرهددَا بفد ب
ايكمددلبح
َّ
حلمٔصقبحلغَي بحلميصنشبمدالبح برلصخطدهباموطدهبل ظكفصدَب دالبؿمصد بميخصد ب
كلبطخثذبامئمال» .ب
اًحبيوكنخبحلميميح بيظليعب دالبهديذبحلمٔدصقبفد بكصخطدهبافد بموطده بلصكفدَب
حلوغخيخ باالبييَابحلمين بحلٌذبيدولهبؿنخدبحلدْ .ب
يدددوأبحلزَافٔددوٍبٗددخٍأبؿنصزددَ:ب«ا بمددوصب صٔد بفد ب ددَبحإلػند ب ٘ددَبلددصْب
رخلظضددلصشبحلظكفصَيددش» بفخلظىمصددٌبحالػنددخب ٘ددَبالبييَفددو بٗددصجخبب ددالبمين د بحلكفددخٍسب
حلددٌذبطلدديعب نددهبؿنددخدبحلدددْب ب بطىمصددٌبحلمٔددصقبلددمبيكو ددوحبييَفددو برددؤ ب
حلمٔصقبٓصال ذ بفضىبب البأ بييَفوحبأ هبٓصال ذبطكفصَحب البهغخيخهم .ب
بمالبحلٌذبيدوأبهٌح؟ ب
يوزَ خب مَ ْب:9ب)21بأ بحلمٔدصقبكدخ بيي دمبطىمصدٌا بايددوأبلهدم:ب«ئْ الدٓ
أْغحْ يغٍُ ئٌ ٝايذي إٌحط ،ف متٍٚ ،ٗٔٛلؼذ اْ يمتً يمد َٛفدي اٌ د َٛاٌثحٌد » ب
اكصالبكخ بيدوأبلهمبهٌحب:ب«ُ٘ فٍُ يفّٛٙا اٌمٛي»،باحلمفَاوبرخلوحكيبفصنخبأ ب
ئؤأب مخبالبيي مب بلكالبطىمصٌبحلمٔصقبلمبئؤلوح بيدوأبمَ ْ:ب«ٚاِح ٘دُ فٍدُ
يفّٛٙا اٌمٛيٚ ،خحفٛا اْ يغأٌ »ٖٛباهكٌحبفدب بطىمصدٌبحلمٔدصقبلدمبيي مدوحبحرظديح ب
رؤ بحلمٔصقبٓصال ذ! ب

مياظزات فيييا ()1
اكٌل ب َ بحلظ مصٌيالبحلمنغ ددصالبالد ب مدوحّبيددوال بريديبكخىػدشبحلالد ذ:ب
«ٔٚحٓ وٕح ٔش  ٛأٗ ٘ ٛاٌّضِغ اْ يفذي ئعشا ً»،بفمين بحلفديح ب نديهمبميند ب
ُمخ بالصْبٍاكصبخ .ب
بايدددوأبح دبحلمٔددكصالبفد ب ٙب)496بمددالبٗددَفبا ـصددلبمظد :ب«رددخلَغمبمددالب
ا وفبطنزئبحلمٔصقبحلي ص ب البكصفصشبموطهب..باحلظ مصقبال بملخكمدشبح مدمبلدهب..ب
لكالبلمبئظغ بحلظىمصٌب د باؿدهبحإلعدىىبأ بيفهمدوحبٗدصجخبمدالبكدلبًلد » بلدمب
يفهموحبأذبٗ ..بفمين بحلكفخٍسبلمبيفهمهبحلظىمصٌبأريبح!ب ب
ٗوٚباحكيبفهبمبمين بحلفيح ب..بهوبرولْ بحلٌذبلمبيَببحلمٔصق بالدمبيكدالب
مالبطىمصٌا!!! ب
يدددوأبح دبحلمٔددكصال:ب«لددمبئددظغص بحلظىمصددٌب د باؿددهبحإلعدىىبأ بيفهمددوحب
ٗصجخبمالبكدلبًلد ب بكدلبآمدخلهمبكخ دضبفد بم كدهبحلٔديصيبحرطد باكصد ب
ٓصـ ٔددو بميددهبف د ب َٗدده»بكددصالبيدددصمبفدديح ابحلِمددخ بكددصالبيو الددهمبمددالب
حلَامخ بكص بيـ ْباحكيب البيمصنه بااحكيب البئخٍا .ب

باًحبهددٌحبمين د بحلفدديح بحلددٌذبفهمددهبطىمصددٌابف د بكصددخسبحلمٔددصقباريدديبكخىػددشب
حلال ذ بكمخبف ب لو خب:94ب)06بفديب خأبحلظ مصدٌح بريديبكخىػدشبحلالد ذ:ب«ٔٚحدٓ
وٕح ٔش  ٛأٗ ٘ ٛاٌّضِغ اْ يفذي ئعشا ً» .ب
يَ بحلدْبحليكظوٍبيوكنخبؿَؿْبحلوضَذبف بطخٍينبحلمٔصلصشب /0بب)278ب
أ ب:ب«ك مددشب"يفدديذ"بهنددخبالبطين د بمددخب فهمددهب لددالبكخلصددخ بأذبفدديح بحلوددخعتبمددالب
هغخيخا برلبطين بأ هبيو  ٚبأابيندٌبايلٍَ» بفهٌحبمين بحلفيح ب نيبح زصخ  .ب
ا ددديبًكدددَبؿندددخدبحلددددْبأ بحلفددديح بكددديعبٓددديصيبٗدددغَبطدددخٍينبحلز٘دددَيشبالددد ب
ٔددددمصال بلكددددالبى و ددددخب ظؤمددددلبمو دددد بحلنٔددددخ بحلىطدددد بٗددددهي بكخىػددددشبحلالدددد ذ ب
فدددخلمفَاوبأ بيكدددالبفَكدددخصب ب بحلمٔدددصقبصددد ذب باحلز٘دددَيشب ـدددض بلكدددالب

حتنية الفداء
حلكظددخدبيدددوأبغصددَبًل د بفف د با ـصددلب لو ددخب:92ب)48ب دددَأ:ب«وددً ّددٛع اٌددزيٓ
وددحٔٛا ِدتّؼد ٓ فددي ٘ددزا إٌّظددشٌّ ،ددح الصددشٚا ِددح وددحْ» أذبٍأاحبكخىػددشبحلالد ذ
«س ؼٛا  ُ٘ٚيمشػ ْٛصذٚسُ٘» بأذبي غمو ب بلديبكِ وحب بحلمٔدصقبصد ذ ب
احلمفدددَاوبأ بيفَكدددوحب بحلمٔدددصقبٗدددغَبحلظدددخٍينبالددد ب ٔدددمصالبكدددصالبصددد ذ ب
ارخلظددخل بٓددنيهلبال د بحلـنددش بلكن دخب ددَ بأ هددمبٍؿيددوحبمددالبص د ذبحلمٔددصقباهددمب
كِينو بفهمبلمبيفهموحبحلمين بحلٌذبٓصظليعب نهبرولْبف بك دشب خىمش .ب
الفداء لوإبطال الصزيعة
يدددوأبؿنددخدبحلدددْ:بالبطنددخ ابرددصالب ددوأبحلمٔددصق:ب«ألٔمددض» با ددوأبرددولْ:ب
«ِططاله» .ب
باأ وأ:بحلظنخ اباح قبف بأره بصوٍا بفخلمٔصقبيدوأ:ب«ِدح ُدك ألٔمدض
دططال لدغددذٖ ٔددحِٛط اٌٛصددحيح» بااًحبلدمبيكددالبهددٌحب
إٌددحِٛط» بارددولْبيدددوأ:ب«ِد ه
طنخ ضخبفىبأىٍذبمخبهوبحلظنخ ا .ب

عصياٌ آدو لوالطبيعة اخلاطئة
يدوأبؿندخدبحلددْب:ب لدالبطوحٍػندخبعزصيدشبآىا باهدٌحبصدلصق بفدديبأهغدؤبآىاب
فؤهغددؤصبًٍيظدده با ٔد بآىابفنٔددصضبًٍيظددهب...باطوحٍػنددخبأيضدخبحلدددوح صالبحلظد بطافددَب
رىا:ب﴿ٚػص ٝآدَ س فلٗ فغ ُ )727( ٜٛا َّ تطحٖ س َلٗ فتح ػٍ ِدٗ ٘ٚدذ﴾ )722( ٜب
َّ
ف
ِ
[عه:ب ]099-090بفخلدخ و بحلٌذبككمب بآىابئَذب صنخ:ب﴿ َّٓ ِٚي َّفؼ ًَّ رٌه
ي ٍَّددك ا هحِددح ( )68يضددحػ َّف ٌددٗ ا ٌَّؼددزا يد َّد َٛا ٌَّ ِم حِد ِ ٚي َّخٍد َّدذ ِف د ِدٗ ِٙح هٔددح ( )69ئ فِال ِد َّدٓ
اهلل ع د ُِ ِحت ُ ِٙغددٕ ق
تددح ٚآِددٓ ٚػ ِّددً ػّد هدال صد ِ
اهلل
دحٌ هحح فأ َُِّ ٌٚدده يطد ِدذي
حت ٚوددحْ ف
ف
َّ
دٛسا س ِ هّددح﴾ب[حلفَ دخ :ب ]71-68بفهددٌابحلدددوح صالبٓ دَصب د بآىابا د بغصددَب
غفد ه
آىا .ب

مياظزات فيييا ()1
ئددؤأبؿنددخدبحلد دْ:بكص د ب اصددَبحلدددوح صال؟باكددؤ بح بلددصْب نددياباالبحلدددخ و ب
حلدٌذب خلددهبرددولْ:ب«لددذ ْٚعددفه دَ ال تحصدً ِغفددش »،بال بحلظورددشب ددخ و بطكفصددَب
حلوغخيخبرخليملبحلالخلقب خ و باٍىبف بحلكظخد بٍكمشبح ب خ و بآهَ .ب
الفداء لوإبطال الصزيعة
لمخًحب ٘غذبكلب وح صالبحلظوٍحسبا وح صالبح زصخ با ضد ب دخ و بردولْب«لدذْٚ
عفه دَ ال تحصً ِغفش »؟بلمخًح؟ب ب
هددلب ا د بكددلبأككددخابحلكظددخدبمددالبأؿددلبك مددشب خلهددخبٍؿددلبلددصْبمددالبطىمصددٌب
حلمٔدددصقب -صدددهبحلالدددىسباحلٔدددىا-؟ببكصددد بي اددد بردددولْب دددخموّبح بك ددده بأذب
حلٔددظمخثشبككددمبحلظ د بلددمبطيدديبمغ ورددشبمددالبحلمٔددصلصصال..بف دىبيغ ددذبمددنهمب مددلب
صخلق بفزمـَىبأ بيدئمالبأ بحلمٔدصقبصد ذبطكفصدَحب دالبهغخيدخابٓدصيهلبحلـندش ب
الوب ملبمخب مل بالوبكخ ب–بكمخبيدوأبمبى كؼو -بٓخٍ خبأابُح صخببأابغصَبًلد ب
ف صْب نيابم٘ك ش!ب ب
كص بيدزلبحليدى بأ بطالزقبحلـنشبىحٍحببلهئال بحليالخسبحلٌيالبالبيظورو ؛بلكالب
رمـَىبحإليمخ برخلمٔدصقبكبفدَصبهغخيدخهمباأبىه دوحبحلـندش!بهدٌحبحلميند بلدصْبمدخب
ًكَابح زصخ بلكنهبحلمين بحلٌذبًكَابرولْ .ب

***

حتنية الفداء

ب
الفداء لوإبطال الصزيعة
بٍؿدلباحكديبهدوبردولْ ب
خأبفضص شبحل٘دصن:با بحلندخموّباحلددخ و بهدوب دخ و
ٌ
لكددالب لددالبكمٔددصلصصالبالب فددَىبر دصالبمددخب خلددهبحلددَافبحلددديّبلأل زصددخ بف د بحليهدديب
حلدييم بارصالبمخب خلهبحلَافبحلدديّبلزدولْبأابرغدَّبأابيوكندخبأابييددود؛بكمدخب
أ بفضص شبحل٘صنبالبيفَىبرصالبح كخىيغبحلنزويشب حلٔنش)بارصالبحلدَآ بحلكَيم بالدوب
كخ بيَفاباحكيحبايدزلبحرهَبلَ صنخبأ بيفَىبرصالبهٌحباًح بفكمخبيدزدلبحلددَآ ب
احلٔنشبفب نخب دزلبكىابح زصخ باحلظىمصٌ .ب
معيى الفداء يف العَد الكديه

ٍكددِبفضددص شبحل٘ددصنب د بأ بحلفدديح بيددؤط ب د بميددخ كببموظ فددش؛بكفدديح بحليزوىيددشب
حلٌذب خلهبٗيذبآَحثصلبكدصالبهدَاؿهمبمدالبأٍوبمالدَ باحلفديح بحلمدٌكوٍبفد ب
ٓفَبحلدضخسبكصالبأٍٓلبح بكوحل بأٍريصالب خ دصخ بلصلدٍَبٗديزهبمدالبحليزوىيدشبفد ب
حليهيبحلدييم.ب ب
لكالبحلفيح بأيضخبفصدهبميند بٓدف بحلديا ب﴿ٚفدذ َّيٕحٖ ل ِِدز َّل قت ػ ِظد قُ﴾ب[حلالدخفخص:ب
 ]017بفددنلالبغصددَبموظ فددصالب د بأ بحلفدديح بلددهبأكؼددَبمددالبمين د بلكددالبحلميددخ ب
ح ٓخٓصشبل فيح بهوبٗوٚبريأبٗوٚبآهَ .ب
معيى الفداء يف العَد اجلديد
خأبفضص شبحل٘صن:با بيوكنخبحلميميح بلمبيكالبييَابأريحبأ بحلمٔدصقبٓدواب
يال د ذبأابيمددوص بلكددالب ندديمخب َؿ د بإل ـصددلب يوكنددخب)0ب ددَ بحلددوك بحإلله د ب
يدوأ:ب«٘ٛرا ًّ اهلل اٌزي يشفغ خط اٌؼحٌُ» بفهنخكبطنخ ا!بمالب الديى؟بهدلب

مياظزات فيييا ()1
اليىبحلمفَٔيالبحلٌيالبحٓظ٘هيبرهمبحل٘صن؟بأاب اليىبحلنالوٙبحلظ برصالبييينخ؟ب
«هوًحبكملبح بحلٌذبيَف بهغصشبحليخلم» .ب
ندديمخبمددَبيوكنددخبرملن دش باكددخ بف د بحلٔددـالبأٍٓددلبئددؤأبحلمٔددصقبا ددخأبلدده:ب
«اأددك ٘دد ٛاآلتددي اَ ٕٔتظددش آخددش؟» بفؼمددشبمو ددٚبينظ ددَا بالكددالبرلٔددذبحلفكددَب
حلضص بكخ وحبيظو يو بحلوىٙبمالبحليزوىيش .ب
بالكددددالبى و ددددخب غددددَفبٓددددئحالب:بمددددالبأٗددددي بحليزوىيددددشبحلَاكصددددش؟بأابحليزوىيددددشب
حلـٔددييش؟بيدددوأبحلكظددخد:ب«فددأرٌٚٚ ُ٘ٛتددؼٛا ػٍ د ِ ُٙغددخشيٓ» بهددٌابحليزوىيددشب
حلـٔددددييش بلكددددالبيدددددوأبحلكظددددخد:ب«س ٌٚأْغددددحْ تحتّددددً ِشتددددٗ ،اِددددح اٌددددشٌٚ
اٌّىغٛس فّٓ يحٍّٙح؟»ب ح مؼخأب:04ب)08بأيهمخبأٗي؟ ب
حٓظ٘هيبفضص شبحل٘صنبردب لو خ)94برييبكخىػدشبحلالد ذباحلدصخمدش باالبأ دمبا ب
كددخ بيددئمالبأ بحلمٔددصقبمددخصباصد ذبا ددخا بلكند بأ ددوأبطو ددصلخبلمددخب خلددهب:بفددب ب
حلمٔصقب خأبطورصوخبلظ مصٌذب موحّ:ب«ِح ٘زا اٌىدالَ اٌدزي تتطحس دحْ لدٗ ٚأدتُ
ِحؽ حْ ػحلغ ٓ؟ فأ ح ا ذّ٘ح اٌزي اعّٗ وٍ ٛلحط ٚلحي ٌٗ ً٘ :أك ِتغش
 ٚذن في اٚسؽٍ ُ ٌُٚ ،تؼٍُ األِٛس اٌتي ذ ك ف ٙح في ٘زٖ األيحَ؟ فمدحي ٌدٗ:
دذسا لحٌفؼددً
ِددح ٘ددي؟ فمددحال اٌّختص د ل غددٛع إٌحصددشي اٌددزي وددحْ ئٔغددحٔحه ٔط ه دح ِمتد ه
ٚاٌمددٛي اِددحَ اهلل ّ ٚ ،ددغ اٌؾددؼ  ،و ددف اعددٍّٗ سؤعددحب اٌىٕٙد  ٚىحِٕددح ٌمضددحب
اٌّٛتٚ ،صٍطٔٚ ٖٛحٓ وٕح» باهنخبمو بحل٘خهيب«وٕدح ٔش د ٛأدٗ ٘د ٛاٌّضِدغ اْ
يفذي ئعشا ً»بمالبحليزوىيشبحلٔصخٓصش .ب
هددلبح ظهددضبحلدال دش؟بال بكددخ بحلمفددَاوبرفضددص شبحل٘ددصنبأ بئظَٓددلبايكم دلب
حلددن ٚبافصددهبيدددوأبلهددمبحلمٔددصق:ب«فمددحي ٌٙددُ :ايٙددح اٌغط ددحْ ٚاٌطط ُددح اٌمٍدد ٛفددي
اْيّددحْ ،لدّ ددغ ِددح تىٍددُ لددٗ األٔط ددحب ،اِددح وددحْ يٕطغددي اْ اٌّغ د ت يتددأٌُ لٙددزا،
ٚيددذخً ئٌددِ ٝدددذٖ؟ ددُ التددذا ِددٓ ِٛعددِٚ ٝددٓ ّ ددغ األٔط ددحب يفغددش ٌٙددُ األِدٛس
اٌّختص لٗ في ّ غ اٌىت » .ب

حتنية الفداء
الفداء لوإبطال الصزيعة
ٓؤلن بحل٘صن:بكص ب زغلبحلٔدظمخثشبككدمبفد بحليهديبحلددييمبرندخ ب د بٗدهخىسب
ٍؿلباحكي؟ب ب
اأؿصدذ:بال بلدمبيلالدل بفٔدفَبأ مدخأبحلَٓدلب د بٓدزصلبحلمؼدخأبالبحللالدَب
يٌكَبرؤ بحلَٓوأبرغَّبا د با دخأ:ب«ايٙدح اٌش دحي اْعدشا ٍ  ،ْٛاعدّؼٛا ٘دزٖ
األلددٛاي :يغددٛع إٌحصددشي س ددً لددذ تطددش٘ٓ ٌىددُ ِددٓ لطددً اهلل لمددٛات ٚػدح د
ايضددح تؼٍّدد٘ ، ْٛددزا اخددزتّٖٛ
ٚآيددحت صددٕؼٙح اهلل ل ددذٖ فددي ٚعددطىُ ،وّددح أددتُ ه
دٍّح لّؾددٛس اهلل اٌّحتِٛد ٚػٍّددٗ اٌغددحلكٚ ،لأيددذي ا ّد صددٍطتّٚ ٖٛلتٍتّدد،ٖٛ
ِغد ه
ىٕدح اْ يّغده ِٕدٗ ،ألْ داٚد
اٌزي الحِٗ اهلل ه
ٔحلضح ا ٚحع اٌّٛت ،ئر ٌُ يىٓ ِّ ه
يمدددٛي ف دددٗ :وٕدددك اس ٜاٌدددش اِدددحِي فدددي ودددً ددد ٓ  ،أدددٗ ػٍددد ٝيّ ٕددديٌ ،ىدددي ال
اتضػضع» با زوسب البحلمٔصقبف ب حلمِموٍب .)06ب
يدوأبحلكظخدبف بحلفدَسب:27ب«فٍّح عّؼٛا ٔخغٛا في لٍٛلٚ ،ُٙلحٌٛا ٌططشط
ٌٚغددح ش اٌشعددًِ :ددحرا ٔصددٕغ ايٙددح اٌش ددحي اْخدد ٛ؟»،بارنددخ ب د بر٘ددخٍسبحلَٓددوأب
رغَّبرموصبحلمٔصقبا صخمظهبطيميبف بًل بحلصوابػىػشبآالابٗو .ٚب
ىبوءات التوراة عً حادثة الصلب
ًكددَبلنددخبفضددص شبحل٘ددصنبأ بفكددَسبحلال د ذباحلفدديح بلصٔددضبموؿددوىسبف د بحليهدديب
حلدييم بالمبييَفهخبح زصخ بم بأ بهنخكبآيخصبكؼصَسبطظك مب البحلالد ذباحلفديح ب
منهددخب د بٓددزصلبحلمؼددخأبالبحللالددَب بمددخبؿددخ بف د بٓددفَب اٗدديصخ ب:)52ب«ِدددشٌٚ
أل ً ِؼحص ٕحِ ،غحٛق ِدٓ ا دً آ حِٕدح» باكدٌل ب حلمِمدوٍب:)99ب« مطدٛا يدذي
ٚس ٍددي» باهددٌحبمٔددـلبفد بحلكظددخد بففصددهبػددىعباػىػددو ب زددو سبطمددضبفد بيددواب
الص شبحلال ذ ب هبينزا بأ بيظمبحلمكظود .ب

مياظزات فيييا ()1
أيً رمحة اهلل مً املسيح؟
ٓؤأبحليكظوٍبا خأ:بأيالبحلَكمدشبرخلمٔدصق؟ب لدالب غخلدذبح بأ بيدَكمب زدخىا ب
ف مخًحبلمبيَكمبح بحلمٔصق؟ ب
احلـوحد:ب لالبكمٔلصصالب ئمالبرؤ بح بهوبحلمٔصق ب«ػظ ُ ٘ ٛعدش اٌتمدٜٛ
دحدال اهلل،
اهلل ظٙددش فددي اٌدغددذ»ب باف د ب ف ز د بٌ« )9ددُ يحغ د ٔفغددٗ اْ يىددِ ْٛؼد ه
ٌٚىٕددٗ اخٍددٔ ٝفغددٗ اخد هدزا صددٛس ػطددذٚ ،اطددحع تدد ٝاٌّددٛت؛ ِددٛت اٌصددٍ » ب
حلمٔصقبهوبح بحلٌذبا بحلدخ و ب باهوبحلٌذبينزا بأ بيللبم٘ك ظه .ب
اخلالص بدو املسيح
ني خبف بكظخرنخبحلمديّبم٘ك شبكزصدَس بالدالب ٔدظان ب نهدخب بالدالبطندخُأب نهدخب
اه بأ بصفخصبح بكخم ش ب نيمخبيدوأبحلكظخدبحلمدديّ:بح بلدهبحليديأبحلمغ د ب
فصنزاددد بأ بيكدددو ب دددخىالب باينزاددد بأ بيكدددو بٍكصمدددخ باهدددوبحلدددٌذبا ددد بحلمصدددِح ب
اكياب..بهوبا بحلددخ و باحللكدم باهدوبحلدٌذبيغزددهبفددظ بلدٌل بلدمبئدظغص ب
أكيبأ بيظدَدبال بح بفظدَدبح بال بحلنخّ .ب
اكمددخب ددضبمددالب زددل بأ صدديباأكددٍَ باأٓددؤأ:بمددخبميند بحلالددفخصبحلـمص ددشبحلظد ب
خلهخبحلدَآ بحلكَيمب البحلمٔصق؟بمخًحبيين بأ بحلمٔصقبرىبهغصجش بمالبهدوبحلدٌذب
البهغصجشبله؟باحكيبفدظبهوبح .بهٌحبٓؤطك مب نهبف بحلمنخاَسبكوأبحلمٔصق.ب ب
يدددوأبحلكظددخدبفد ب حليزددَح صصالب:01ب:)4ب«ال يّىددٓ اْ دَ ددشاْ ٚت ددٛط يشفددغ
اٌخطحيح» ،بحإل ٔخ ب خ ل باحلزهصمشبغصَب خ ش بفىبيال قبىابحلؼصَح باحلظصوّب
ف بحلظكفصَب البا ٔخ ب خ ل بكمخبلوبا ٔخ خبب ظلبا ٔدخ خ بفهدلبيالدقبأ ب ٘دن بأٍ زدخب
ريأبحلمـَا؟برخلظؤكصيب:بال بفهٌحبالبيالقب ب ب صمشبحإل ٔدخ بأ د بمدالبحلزهصمدش ب
اكٌل بىابحلظصوّبالبيكفَب البا ٔخ ب خ ل ب هبالبطوؿيبمدخٍرشبرصالبحالػنصال .ب
يددددوأبحلكظدددخدب دددالبحلمٔدددصقب:ب«ألٔدددٗ ؼدددً اٌدددزي ٌدددُ يؼدددش
أل ٍٕح» .ب

خط ددد  :خط ددد

حتنية الفداء
ايوزَ دددخبحلكظددددخدبفددد بٍٓددددخلشب رغدددَّبح الدددد ب:0ب)08بأ بًرصلدددشبحلمٔددددصقب
ميَافدددشبٓدددخردخب زدددلبطؤٓدددصْبحليدددخلم بافددد ب حليزدددَح صصالب:00ب)4بيددددوأبحلكظدددخد:ب
«لحْيّحْ لذَ ٘حل ً هلل رل ح »ب هبي٘صَبل٘وٚبحلمٔصق .ب
اكٌل ب وله:ب﴿ٚفذ َّيٕحٖ ل ِِدز َّل قت ػ ِظد قُ﴾بكدخ باٗدخٍسبالد بحلمٔدصق ب دهباصد ب
رؤ هبًبربقبا صم بفه باٗخٍسبال بٗوٚبحلمٔصقبحلٌذب صلب نهب:ب«٘دِ ٛددشٌٚ
أل ً ِؼحص ٕحِ ،غدحٛق أل دً آ حِٕدح  ..وٍٕدح وغدُٕ تدٍٍٕحٍَّٕ ِِ ،دح ودً ٚا دذ ئٌدٝ
طشيمٗٚ ،اٌش ٚتغ ػٍ ٗ ئ ُ ّ ؼٕح» .ب
كؼصَسبط بحريخصبحلظد بطدظك مب دالبحلمٔدصقبفد بحلكظدخدبحلمدديّب بهد بأكؼدَب
مالب205ب زو س بحلمٔصقبرخلنٔزشبلنخبكمٔصلصصالبهوبحلغَي ب«أح ٘ ٛاٌطشيك ،أح ٘ٛ
اٌحك ٚاٌح ح  ٌ ،ظ ا ذ يأتي ئٌ ٝاآل ئال لدي» باكمدخب دخأب يوكندخب)07ب«٘ٚدزٖ
اٌح ح األلذي اْ يؼشفدٛن أدك اٌْدٗ اٌحم مدي  ٚدذنٚ ،ب[حلدوحابل يغد ]بيغدٛع
اٌّغ ت اٌزي اسعٍتٗ» .ب
مالبحلٌذبييغ بحللصخسبح رييش؟بحلمٔصق .ب
مخبه بحللصخسبح رييش؟بميَفشبح  .ب
كص ب يَابح ؟ب«أح ٘ ٛاٌطشيك ،أح ٘د ٛاٌحدك ٚاٌح دح ٌ ،د ظ ا دذ يدأتي ئٌدٝ
اآل ئال لددي» بلددمبيدددل:بأ ددخبأٍيكددمبحلغَي د بلكددالب ددخأ:ب«أددح ٘دد ٛاٌطشيددك ٚاٌحددك
ٚاٌح ح » .ب
اطيه٘ددن بحلالددفخصبحلَحثيددشبحلظ د بؿددخ صب ددالبٗددوٚبحلمٔددصقبفدد بحلدددَآ ب
حلكَيم بالب ـيهخبطدخأبفصهب البٗوٚبآهَب زلبحلمٔصقبأابرييا بفخلمٔصقبممصِب
ف بحلدَآ باممصِبأيضخبف بحلكظخدبحلمديّ .ب

مياظزات فيييا ()1
شزلوط الفادي

.0بيـذبأ بيكو بهخلصخبمالبحلوغصشباردىب صدذ ب﴿ ِأل٘د
ا هبحلمٔصقبحلٌذب«ٌُ يؼش خط ُ ».

ِ
الِدح ص ِو *دح﴾،ب
ٌده غ ه

.9بأ بالبطدلب صمظهب البحإل ٔخ بلهٌحبالبطال قبحلٌرخثقبحللصوح صش ب هبالبيال قب
ف بحلفيح بحلظيوياب البحلؼمصالبرخلَهص.ٚب
.2بينزا بأ بطكو ب صمظهبأكزَبمالب صمشبحإل ٔدخ صش ب دهبلدالبيكفدَب دالبٗدوٚب
احكي؛برلبٓصكفَب البكلبحلزَ٘يش ب«اِح اٌزيٓ لطٍ ،ٖٛفأػطحُ٘ عٍطحٔحه اْ يص شٚا
اٚالد اهلل؛ اي :اٌّإِٕ ٓ لحعّٗ ،اٌزيٓ ٌٚذٚا ٌ ظ ِٓ دَٚ ،ال ِدٓ ِؾد ُ غدذ،
ٚال ِٓ ِؾ ُ س ً ،لً ِٓ اهلل» بهٌحبًكَطهباأ خبأطليعبف بٓفَب كِ صدخأب)21ب
البحلد ذبحلـيييباحلَافبحلـييي.
.4بيـذبأالبيكو بحلفخىذبمو و خب ب بكصخسبحلمو وىبا فٔهبلصٔضبم كه..ب
ٗ بعزصي ب..بكلبمو وىبملياى بااًحبكخ بحلمٔصقبا ٔخ خببفهوبيكفَبفددظب دالب
فٔه بلٌحبكخ بينزا بأ بيؤهدٌبح بٗدكلبا ٔدخ ب« دصمبهدوبٓدَبحلظددو بح باهدَب
ف بحلـٔي».
.5بيظلددظمبأ بيكددو با ٔددخ بينددودب ددالبحلز٘ددَ باحلمنغد د باحلغزصي د بأ بهددٌاب
حلَ٘اطبالبيمكالبطوحفَهخباالبف بحلَدبئوعبحلمٔصقباكيا بكٔذبمدخبؿدخ بفد ب
طصموػخاّب:0ب.)06
أ خبكَؿلبمٔدصل ب نديمخبأٍ بمدخب خلدهبحلددَآ ب دالبحلدَدبئدوعبحلمٔدصق بػدمب
أ َأبمخب صدلب ندهبفد بحلكظدخدبحلمدديّ بفمدالبحلٔدهلبؿديبحبأ بأإمدالبردخلَدبئدوعب
حلمٔصقبمو الخبللصخط  .ب

حتنية الفداء
أيً رمحة اهلل مً املسيح؟
ٓؤلن بحل٘صنب:بلمخًحبلمبيَكمبح بحلمٔصقب نيمخبصَم:ب«ئٌٙي ٌّدح تشوتٕدي؟»ب
احلـددوحد:ب دهبهددوبح ب فٔدده بأ نددوابحالرددالب..بٗددوٚبحالرددالب..بلددالب ٔددظغص بأ ب
اللبال بح باالبرهب..البيوؿيبعَي باالبهو .ب
أ ددخبأٍيدديكبكمٔددصل بأابكمٔدد مب بالددوبكنددضببطددَ بأ بكظخرنددخبملددَا باهددوب
مو وعبٓننخ ٘هبف بحلمنخاَسبحلَحريش بأٍيديكبفددظبطددَأب دالبحلمٔدصقبفد بحلددَآ ب
ا البصفخطهبحلـمص دشبحلَحثيدش بفهدوبحلودخل ب﴿اابًببطبوب د ببمدالبحلبغدصالببكبهبصبجدشببحلبغبصدَب﴾ب
[حلمخثيس:ب ]001باهدوبحل٘دخف بحلدٌذبيددصمبحلمدوط باينزجندخبرمدخب وزجدهبفد برصوطندخ بب
ٓوٍسبحأب مَح ب49ب﴿اأ زجكمبرمخبطؤك و بامخبطيهَا بفد برصدوطكمبا بفد بًلد ب
ريددشبلكددم﴾ب[آأب مددَح :ب ]49باأإكدديب د ب ددَاٍسبأ بطدددَأبحلدددَآ بحلكددَيمباًحب
كنضببغصَبمدظن برمخبأ وأ بح َأا باح َبمخبيدولهب البئوعبحلمٔصق .ب

مياظزات فيييا ()1

ب
ؿنخدبحلدْبى خكمبى وس باأػن ب صهخبأ بطدَإاحبمخب خلهبحلددَآ بحلكدَيمب دالب
صٔد ب صددهبحلٔددىا:ب﴿ ِئٔددي ػطددذ ِ
اهلل آتد ِ
دحٔي ا ٌَّ ِىتددح  ٚؼٍ ِٕددي ٔ ِط *ددح ( ٚ )63ؼٍ ِٕددي
َّ ف
ِطحس هوح ايٓ ِح وٕدك ٚاٚصد ِحٔي لِحٌصدال ِ ٚاٌضودح ِ ِدح دِدك دح (ٚ )67لدشا ل ِ
ِٛاٌدذ ِتي
ف
َّ
َّ
َّ
ف
*
*
اٌغالَ ػٍي ي ََّّ ٌِ ٚ َٛذت ٚي َّ َٛاِدٛت ٚي َّد َٛا َّلؼد
 ٌُٚي َّدؼ ٍَّ ِٕي طحس ها ؽ ِم *ح (ٚ )62
ف
َّ
ف
ف
*ح ﴾ب[مَيم .]22-21:ب
دحط فات ِخدز ِ
اهلل يدح ِػ غد ٝالدٓ ِدشيُ اأدك ل ٍَّدك ٌٍِٕ ِ
ٔٚي ٚا ِِدي
ا خأ:ب﴿ ِ ٚئ َّر لدحي ف
ف
َّ
َّ
ِ ْٚ
اهلل لحي عطححٔه ِح يىٌِ ْٛي ا َّْ الٛي ِدح ٌد ظ ٌِدي لِح قدك ئ َِّْ وٕدك
ئٌِ َّٓ ِِ ِٓ َّ ٙد ِ ف
َّ
َّ
ل ٍَّتٗ فم َّذ ػ ٍِ َّّتٗ ت َّؼٍُ ِح ِفي ٔ َّف ِغي ٚال ا َّػٍُ ِح ِفي ٔ َّف ِغه ئ فِٔه ا َّٔك ػ فالَ ا ٌَّغ دِ ٛ
اهلل سلِي ٚس فلىُ﴾ب[حلمخثيس:ب-006
اػطذٚا
(ِ )776ح ل ٍَّك ٌ ُٙئ فِال ِح اِشت ِٕي ل ِِٗ ا ِْ
ف
َّ
َّ
َّ
َّ
 .]007ب
معيى الفداء يف العَد اجلديد
ًكَبؿنخدبحلدْبريابحلمو و خصبحلظ بطليػنخب نهدخب بفدٌكَبرؤ دهبالبيدئمالب
ركىابحلدْبٓميخ بك هو بكدصالب دخأبردؤ بيوكندخبحلميمديح بلدمبيكدالبيي دمبميند ب
حلفيح  .ب
ا َّدذبحلددْب د ب الدشبطىمصدٌبحلمٔدصقبغصدَبحلفدخهمصالبردؤ بحلمٔدصقباروهدمب
كصالب خأ:ب«ايٙح اٌغط حْ ٚاٌطط ُح اٌمٍ ٛفي اْيّحْ ،لدّ غ ِح تىٍُ لٗ األٔط حب» ب
ا خأبلهم:بأمخبٓميظمبمخبؿخ ب ن بف بكظذبح زصخ ؟ .ب
ا دخأبحلدددْبأيضددخ:بطوؿديبكؼصددَبمددالبحلنالدوٙبفد بكظددذبح زصدخ بطظلدديعب ددالب
حلفخىذبحلٌذبٓصَف بهغصجشبحليخلم بحلٌذبٓص ا بحليملبرخلَ٘ييش .ب

حتنية الفداء
لكن بلمبأٓم بمنهب الخبباحكيحببمالبموٓ ب-بمؼىب-بيظليعب البهٌحبحلفخىذب
حلٌذبٓصؤط بفصكفَبهغخيخبحلنخّبآص ا بحلَ٘حث بلمبأٓم بٗصجخببمدالبهدٌحبأرديح ب
مومخبكضَطهبلمبيكالبيَىبب ب برلبكخ بيَىب بحلدْبٓميخ بك هو  .ب
َّ
ًكدددَبؿخ دددذبحلددددْب دددوأبيوكندددخبحلميمددديح :ب«أدددك اآلتدددي اَ ٕٔتظدددش غ دددشن؟»ب
حلميمدديح بينظ ددَبحل٘ددوٚبحلددٌذبأهزددَب نددهباحلدديابُكَيددخ بينظ ددَبحلم د بح ٍ د ب
حلٌذبطليػضب نهبحلظدوٍحس بفدخلظوٍحسبطلديػضب دالبم د ك ب دصمبٓدصؤط ب«لدحي اٌدش
ٌشلي :ا ٍظ ػٓ يّ ٕي ت ٝاتغ اػذابن ِٛطُ هح ٌمذِ ه» بهٌحبهوبحلٌذبكخ ضب
طنظ َابرنوبآَحثصل باهٌحبحلٌذبطوحٍىبأ زصخ بح ب زصخببط وب ز باهمبيزَ٘ا برمديمهب
اهددٌحبحلددٌذب دددخأب نددهبحلظ مصدددٌح :ب«ٔٚحددٓ وٕددح ٔش ددد ٛأددٗ ٘ددد ٛاٌّضِددغ اْ يفدددذي
ئعدشا ً» بهدٌحبهدوبميند بحلفديح ب..بحلفديح بحلِمدخ بالدصْبحلفديح بحلَاكد بحلددٌذب
يليػنخب نهبؿنخدبحلدْ .ب
ىبوءات التوراة عً حادثة الصلب
ًكددَبؿنددخدبحلدددْبأ ددهبطوؿدديبػددىعباػىػددو ب زددو سبطوٍحطصددشبطمددضبف د بيددواب
حلال ذ باًكَبمنهخب اٗيصخ ب)52باب حلمِموٍب .)99ب
أ ددوأ:ب اٗدديصخ ب)52بالبيزدديأبردددخلمدغ بحلددٌذبًكددَابؿندددخدبحلدددْ بح ددَأب ز دددهب
اريدديا بح ددَأبحلددنٚبمددالبأالددهبال د بآهددَا بآددظـيبأ ددهبيظلدديعب ددالبهددىٙبرن د ب
آددَحثصلبمددالبٓدز برخرددل با دديبفالد ضببهددٌحبفد بكظددخر ب هددلبحفظدديح خبحلمٔددصقب د ب
حلال صذ؟) .ب
أٍيديبأ بح دَأبلكدمب حلمِمدوٍب)99بحلدٌذبحٓظ٘دهيبردهبؿندخدبحلددْ باًكدَبرؤ دهب
زو سب البص ذبحلمٔصق .ب
أ وأ:بهٌحبحلنٚب زوسب البص ذبغصَبحلمٔصق ب﴿ٌٚىٓ ؽطٗ ٌ .﴾ُٙب

مياظزات فيييا ()1
لندددَأبحلددنٚبحلددٌذبأطف د بأ ددخباحلدددْب د بأ ددهبيظلدديعب ددالبحلمال د ود بلكنددخب
وظ د بفد بطلييديبٗددوٚبحلمالد ود بلدٌحبأٍيدديكمبأ بطٔددؤلوحبهدٌحبحلٔددئحأبمددالب
هىأبحلن:ٚبمالبهوبحلمال ود؟ .ب
«ئٌٙي ئٌٙيٌّ ،حرا تشوتٕي لؼ هذا ػٓ خالصي» ؽخـ ػٍد ٝاٌصدٍ يصدش
ئٌٙي ئٌٙي ٌّحرا تشوتٕي« ،ػٓ والَ صف شي ،ئٌٙي في إٌٙدحس ادػد ٛفدال تغدتد ،
في اٌٍ ً ادػ ٛفال ٘ذٌ ٚي» ،مالبهوبحلٌذبالبئظـصذبح بلده؟بهدلبهدوبحلمٔدصق؟ب
ال.بلمخًح؟ب بحلمٔصقبيدوأبرلٔذبا ـصلبيوكنخ:ب«ٚأح اػٍُ أه في ودً د ٓ
تغّغ ٌدي» برصنمدخبيددوأبهدٌحبحلدن:ٚب«فدي إٌٙدحس ادػد ٛفدال تغدتد ٚ ،فدي اٌٍ دً
ادػ ٛفال ٘ذٌ ٚيٚ .أك اٌمذٚط اٌدحٌظ ل ٓ تغدط ححت ئعدشا ً ،ػٍ ده اتىدً
وحبيظك دددو ب صدد بيدددخبٍدبفصنـدددو ب«ئٌ ددده
آلحؤٔددح ،اتىٍدددٛا فٕد دددت »ُٙبآرخإ ددخبكدددخ
َّ
اتىٍٛا فٍُ يخضٚا» باًحب نيمخبكدخ بحرردخ بي ـدئا بالد بح ب
صشخٛا فٕدٛا ،ػٍ ه ف
كخ بح بييغصهم .ب
أمخبحليح بهنخبفخٓميوحبللخله ب«اِح أح» بهٌابحلك مدشب خلهدخبحلمالد ودبحلدٌذب
خأ:ب«ئٌٙي ئٌٙي» باؿنخدبحلدْبيَ بأ هبحلمٔصقب...ب«اِح أدح فدذٚد ال ئٔغدحْ» ب
هلبطدز و بأ بحلمٔصقب نيبح بِ -باؿل-بىاىس؟!ب..ب ب
حرردددخ بحطك دددوحب ددد بح بفنـدددخهم ب«اِدددح أدددح فدددذٚد » بالبيدز نددد بح باأهدددٚب
هالخثٚبحلياىس:بحللدخٍسب..ب لالبالب دزلبأ بيددخأب دالبحلمٔدصقب -صدهبحلٔدىا-ب
ىاىس)؛بفنلالببـ بهب البًل  .ب
ب«اِح أح فذٚد ال ئٔغحْ» بيين :بكظ بك مشب ا ٔخ )بكؼصَسب

بحلمال ود .ب

خٍب نيبحلزَ٘؟بهلبهوب دخٍب نديبحلمٔدصلصصال؟ب
ػحس ػٕذ اٌطؾش»،بهلبحلمٔصقب ٌ
« ٌ
هددلبهددوب ددخٍب ندديبحلمٔ د مصال؟بالب بهددوبمفوددَس بحلمٔددصقب -صددهبحلٔددىا-بطفوددَب
حلزَ٘يشبأ بكخ بفصهخبمؼلبهٌحبحلَؿلبحلي صم بلكدالبهدٌحبحلمالد ودبلدصْبحلمٔدصقب

حتنية الفداء
ا مخبٗوٚبآهَب بهوب«ػحس ػٕذ اٌطؾش»ب..با هبحلٌذبكخ بيي و بفىبئدظـصذبح ب
له .ب
أيً رمحة اهلل مً املسيح؟
يـصذبؿنخدبحلددْب د بٓدئحل :بأيدالب الدصذبحلمٔدصقبمدالبحلَكمدش؟بفصددوأ:ب
حلمٔصقبهوبح بمٔظيالبرن:ٚب«اهلل ظٙش في اٌدغذ» باهٌابحليزخٍسبغصَبصلصلشب
هخبغصَبموؿوىسبف بح صوأبحلصو خ صش بباحلموؿدوىبهدوب«ػظد ُ ٘د ٛعدش اٌتمدٜٛ
اٌزي ظٙش في اٌدغذ» باح دبحلمٔكصال )0بيدوأب:بهٌابحلددَح سبغصدَبموؿدوىسبفد ب
أذبموغددوطبيو ددخ ب ددييم بغصددَبموؿددوىبحلموغوعددشبحلٔددكنيٍيشباحلفخطصكخ صددش...ب
لصْبهٌحبموؿوىبحلنٚبرخل اشبح ص صش باف بمي مبحلظَحؿمبحليَرصشبٗدغزوحبك مدشب
ح )باا يوحبريلهخب حلٌذ):ب«ػظ ُ ٘ ٛعش اٌتم ٜٛاٌزي ظٙش في اٌدغذ» .ب
ٌ
يدوأبؿنخدبحلدْ:ب"حلمٔصقبهوبح "ب..باًحببكنظمبطَا بأ بحلمال ودبهوبح ب ب
فدولوهخبرالَحكشب .ب
املصلوب ٍو ىاسوت املسيح
لوبٓؤلنخكم:بهلبح بهوبمالبص ذبا َدبارال ب صه؟ ب
ٓصكو بؿوحركم:بال ب

بحلمال ودبهوب خٓوصبحلمٔصق بالبحلىهوص .ب

اًح بحلددٌذبمددخصب د بحلال د صذبهددوب خٓددوصبحلمٔددصق بالددصْبحلىهددوص..باًحب
حلٌذبمخصباك َّبفَبهغخيخكمبهدوبحلنخٓدوصبحلدٌذبكدخ ب-برلٔدذبحلكظدخدب-بيالدَمب
«ئٌٙي ئٌٙي ٌّحرا تشوتٕدي؟»،بف دمبيكدالبهدٌحبحلنخٓدوصبٍح دصخببرخلفديح ؛بلدديبصد ذب
غالزخبب نه بااالبف مخًحبكخ بيالَمب بحلال صذ:ب«ئيٍي ئيٍي ٌّح ؽطمتٕي؟» .ب
ٍزلوب املسيح مً الصلب
المخًحبكخ بحلمٔصقبيهَدبمالبحلصهوىب نيمخبيَييا ب ظ ه؟ب ب
( )1مخب ٔزهبحليكظوٍبمندٌبلأل زخبمظ بحلمٔكصالبٓز بلٔخ باحلاللصقبأ هبمالبكىابحلدْبحليكظوٍبؿصمْبأ ْبفد بكظخردهب" دمب
حلىهوصبحلن خم ".

مياظزات فيييا ()1
ديذبمددخبيدددَدبمددالبٓددظشب الددوٙبمددالبحلكظددخدبحلمددديّبطظلدديعب ددالبهددَدب
لد َّ
حلمٔصقبمالبمزاضصهب ب هبالبيَييبأ بيال ذ .ب
لمخًحبلـؤبحلمٔصقبال برٔظخ بؿؼٔصمخ ؟بالمخًحب ض بحل صدلبك دهبيدي وبح ب-
ِباؿل-بف بلص شبحلدزاب صه؟بلمبكخ بيدوأ:ب«يح التحٖ ئْ اِىٓ فٍتؼطش ػٕي ٘زٖ
اٌىأط» باهكٌحبفخلنخٓوصبهوبحلٌذبص ذ باحلنخٓوصبكخ بيوخابمالبحلال ذ ب
ايغ ذبمالبح بِ -باؿل-بأ بيَفيهب نه .ب
شزلوط الفادي
لكالبؿنخدبحلدْبيكملبفصيغصنخبَٗاطبحلفخىذ .ب
أاأبٗددَاطبحلفددخىذ:بأ بالبطدددلب صمظددهب ددالب صمددشبحإل ٔددخ صش بفهددلبحلمٔددصقبفد ب
ك
خٓدوطهبكوحكديبمندخ باحلمٔدصقبكدخ بميَ دخب
خٓوطهبموظ ب نخ؟بال.بحلمٔدصقبفد ب
ل وغصجش .ب
حلَ٘طبحلؼخ :بأ بيكو بحلفخىذبرىبهغصجش باًكَبأ بحلدَآ ب خأب البحلمٔصق:ب
﴿غالِ هح صو هح﴾،باه بطين :بغىمخببعخهَحب .ب
دذبافَيددي.بال بفؤ ـددذبمنددهبيوكنددخبحلميمدديح ب؛ب
بيدددوأبحلدددْ:بحلمٔددصقب ـصد ٌ
يدددوأب نددهبحلنز د ب-بص د بح ب صددهبآ د مب-بكمددخبٍا بحإلمددخابأكمدديباحلزددِحٍبف د ب
مٔنييهمخ:ب«ٌ ظ ا ٌذ ئال ػًّ خط ُ ه ا ُ٘ ٚلخط ُد ئال يح د ٝلدٓ صوشيدح» ،هدٌحب
ف
هوبحل٘وٚبحلٌذبيزَثهبحلدَآ باحلٔنشبمالبحلوغصجش .ب
بأمدخبحلمٔددصقبفكدخ بغىمددخبُكصددخ بأذبعدخهَح؛با ببلددمبيكددالبحلمٔدصقبعددخهَحبفمددالب
يكو ؟ ب

حتنية الفداء
مً شزلوط الفادي أٌ يكوٌ بال خطيئة
لكالبيئٓفن بأ بأ وأبرؤ بحلكظخدبحلمديّبيولبرخل٘دَطبحلدٌذبًكدَابؿندخدب
حلدْ با يبًكَصببهٌابحلٌ ودبف بكظخر ب"هلبحليهيبحلـييديبك مدشبح ؟" ب ىلدلب
بأ بهٌحبحلكظخدبلصْبمالبكىابح ب ب هب ٔذبال بحلمٔصقبهٌابحلوغخيخ .ب
ب.0بأالصْبٗظمبحلنخّبهغصجش؟بأابأ بالبطَحابهغصجدش؟بأًكدَكمبردخلنٚبحلدٌذب
حٓظ٘هيبرهبحلدْب زدلب صدلب«ايٙدح اٌغط دحْ ٚاٌطط ُدح اٌمٍد ٛفدي اْيّدحْ»،بأالدصْب
مالبحلٔزخدبأ بطدوأبإل ٔخ :ب يخبغز )؟بألصْبهٌحبهغصجش؟ ب
.9بألصْبهغصجشبأ بيدوأبحلمٔصقبلزغَّبفد ب مظد ب:06ب)92ب:ب«ار٘د ػٕدي
يح ؽ طحْ»؟بر با هبهغصجش..بهلبطدوأبلولديكبأابصدييد :بيدخبٗدصغخ ؟بالب بأ دضب
البطدوأبهٌح.ب ب
حٓم بال ب خ و بًكَابحلمٔصقب صهبحلٔدىابفد ب مظد ب:5ب)91ب:ب«ِدٓ لدحي :يدح
ٔحس  »ُٕٙبارنخ ب صه:بحلدٌذبيددوأب هصدهبأابل ظ مصدٌيال:ب
ا ّك يىِ ْٛغتٛ
«ايٙح اٌغط حْ»ب[ٓصيهلبؿهنم]بألصْبهٌحبهوبحلدخ و ؟ب ب
اًحبكخ دددضبك مدددشب يدددخبأكمددد )بطددديهلبالددد بؿهدددنم بفدددؤيالبيددديهلب خثدددلبك مدددشب
حلازصخ )؟بهلبٓصيهلبحلـنش؟بأابرلٔذبحلدخ و بٓصيهلبحلندخٍ؟باحلكظدخدبيددوأ:ب
«ٚال عى شٚ ْٚال ؽتحِٚ ْٛال خحطف ْٛيش ٍِ ْٛىٛت اهلل» باحلمٔصقبهنخبي٘ظمب
يدوأ:ب«يح ؽ طحْ»!!! .ب
.2بحلمٔدددصقبكٔدددذبحلكظدددخدبحلمدددديّبكدددخ بكَيالدددخب ددد با دددىأبحلندددخّب
ااريددخىهمب ددالبحللدصدددش بكددخ بيَيدديبأ بالبطافددَبهغخيددخهم!!بهددلبييدددلبهددٌح؟بأ ددخبالب
أ وأبهٌح.بلكالبحلكظخدبحلمديّبيدوأبهٌح .ب
دددَأبفد با ـصددلب مددَ ٚب)4بأ بحلمٔددصقبكددخ بيظلدديعبم د بحلظىمصددٌباحلصهددوى ب
فكددخ بيك ددمبحلصهددوىبرخ مؼددخأ بأذبيضددَدبلهددمبأمؼددخالب باالبي٘ددَكهخبلهددم!!بباأمددخب

مياظزات فيييا ()1
حلظىمصددٌبفكددخ بي٘ددَفبلهددمبح مؼددخأباًحبكددخ وحباكدديهم بف مددخًحبالبي٘ددَفبحلمٔددصقب
أمؼخلهبل صهوى؟بلمخًحبالبيو قبلهمبحلميخ بحلظ بيَييهخ؟ ب
حٓددم بحلـددوحد:ب«ٌّٚددح وددحْ  ٚددذٖ عددأٌٗ اٌددزيٓ ٌٛددٗ ِددغ اال ٕ دي ػؾددش ػددٓ
اٌّثً» بأذب البميخ صهخ بفؤؿخدبحلمٔصقبطىمصٌا:ب«لذ اػطي ٌىدُ اْ تؼشفدٛا عدش
ٍِىددٛت اهلل» بأذبأ ددظمبفدددظبٓ دظيَفو بأٓددَحٍبم كددوصبح ؛ب«اِ دح اٌددزيٓ ٘ددُ فددي
اٌخحسج» بأذبٗيذبآدَحثصلب«فطحألِثدحي يىدٌٙ ْٛدُ ودً ؽديب» بأذبلدالبأطلديعب
ميهمباالبرخ مؼخأ .ب
ااًحبٓؤلنخا:بلمخًحبأيهخبحلمٔصقبطليػهمبرخ مؼخأباالبطَ٘كهخبلهم؟ب ب
فخٓددم بمددخًحبيـصددذ:ب«ٌىددي يطصددشٚا ِطصددشيٓ ٚال يٕظددشٚاٚ ،يغددّؼٛا عددحِؼ ٓ
ٚال يفّٙددٛا» با ددهبيك مهددمبرخ مؼدددخأ باالبي٘ددَكهخبكظدد باًحبٓددميوحبالبيفهمدددو ب
ولددده بااًحب دددَاحبالبيزالدددَا ب«ٌىدددي يطصدددشٚا ِطصدددشيٓ ٚال يٕظدددشٚاٚ ،يغدددّؼٛا
عحِؼ ٓ ٚال يفّٛٙا» .ب
احلٔئحأ:بلمخًحبالبيَييبحلمٔصقبفهمبحلصهوى؟ ب
احلـوحد:ب«ٌُال يش ؼٛا ،فتغفش ٌ ُٙخطحيحُ٘» بلدديبكدخ بحلمٔدصقبهخثفدخبمدالب
أ بطافَبلهمبهغخيخهم بهخثفخببمالبطورظهم ..ب
آؤ َأبلكمبحلنٚبمالبحلظَؿمشبحليَرصشبحلم٘ظَكشبحلظ بأ ـِهخب مخ بكخػولص ب
اأٍػددوًكْبارَاطٔددظخ ض:ب« تدد ٝأددٗ ِّٙددح ٔظددشٚا ال يطصددشِّٙٚ ،ْٚددح عددّؼٛا ال
يفّٙددٌ ،ْٛددُال يتٛلددٛا ،فتغفدددش ٌٙددُ خطحيددحُ٘» بفخلمٔدددصقبكددَيٚب دد با دددىأب
حلصهوى با بأ بالبطافَبلهمبهغخيخهم.ب ب
رصنمخبح ٓظخًبيدوأ:بحلمٔصقبؿخ بمالبأؿلبأ بطَف بحلوغخيدخ باحلمٔدصقبيددوأ:ب
أ خبالبأٍييبأ بطافَبهغخيخهم بألصْبا ىأبحلنخّبهغصجش؟ب ب
ا هخبهغصجشبطلظخؽبال بفخىذ باالبيال قبصخكزهخبأ بيكو بفخىيخب .ب

حتنية الفداء
.4ب الدددشبحلمدددَأسبحلكنيخ صدددش؛باحرنظهدددخبحلمَيضدددشب بؿدددخ صبالصدددهبطددددوأ:ب«يدددح عددد ذ
اس ّٕح يح الٓ داٚد ،الٕتي ِدٕ ٔٛهذا ،فٍُ يدطٙح لىٍّ » با هخبحمَأسبطٔدظاصغبردهب
ل٘فخ بحرنظهخب«فٍُ يدطٙح لىٍّ  ،فتمذَ تالِ زٖ ٚطٍطٛا ئٌ ٙح لح ٍ ٓ :اصدشفٙح ألٔٙدح
تص ت ٚسابٔح» بأذبه الدنخبمدالبصدوطهخب«فأ دح ٌ :دُ اسعدً ئال ئٌد ٝخدشا ل دك
ئعشا ً اٌضحٌ » بأذ:بأ خبٍٓوأبال برن بآَحثصلبفدظ ب«فأتك اٌّشا ٚ ،عددذت
لح ٍ  :يح ع ذ ِ
غدٕح اْ يإخدز خطدض
اػٕدي» بطَؿدوابأ بي٘دف بحرنظهدخ ب«فمدحيٌ :د ظ
ه
اٌطٕ ٓٚ ،يطشٌ ٌٍىال » بألصْبهٌحبحلدوأبهغصجش!بأالبيبودلبرخل٘دَطبحلدٌذبًكدَاب
ؿندخدبحلددْ؟ب«فمحٌدك :يدح عد ذيٚ ،اٌىددال تأودً ِدٓ اٌفتدحت اٌدزي يغدم ِددٓ
ِح دددذ اسلحلٙدددح» بأذ:بح ظزَ ددد بمدددالبحلكدددىدب باحٗددد بحرنظددد .بف٘دددف بلهدددخبحرنظهدددخب
كصنٌحك .ب
حٓم بمخًحبيدوأبحلمٔدصقبلهدخبرلٔدذب مدَ ْب:7ب:)99ب« أل دً ٘دزٖ اٌىٍّد
بٍ صظ بأ بطكو بمالبحلكىد .ب
ار٘طي» بأذ:ب
بألصٔضبهٌحبهغصجش؟بأ خبأ ِابحلمٔصقب البمؼلبهٌح .ب
.5ب مظددد ب:7ب)6ب:ب«ال تؼطدددٛا اٌمدددذط ٌٍىدددال ٚ ،ال تطش دددٛا دسسودددُ لدددذاَ
اٌخٕحصيش» ب نيمخبئدم بحلمٔدصقببحلندخّببكىردخبباهندخُيَ بأالبيبودلبرخل٘دَطبحلدٌذب
ًكَابؿنخدبحلدْ؟بأالبيلظخؽبحلمٔصقبال بفخىذ؟ ب
.6ب يوكنخب:7ب)8بيلك بأ باهوسبحلمٔصقبؿخإاحبالصده باع زدوحبمندهبأ بيدٌهذب
ميهمبال ب صيبحلم خأ بفزمخًحبأؿخرهم؟ب«لدحي ٌٙدُ :اصدؼذٚا أدتُ ئٌد٘ ٝدزا اٌؼ دذ،
أح ٌغك اصؼذ لؼذ ئٌ٘ ٝزا اٌؼ ذ » بأذ:بحًهزوحبأ ظمبال بحليصدي بفؤ دخبلدالبأًهدذ ب
اػمشبكىابكؼصَبكوأبك مشب«لؼذ»بف بحلموغوعخصبحلصو خ صشب بلصْبهٌحبمل ه .ب
حلمهمبأ بحلمٔصقبأهزَهمبأ هبلالبيٌهذب«أح ٌغك اصؼذ لؼذ ئٌ٘ ٝزا اٌؼ ذ،
ألْ ٚلتي ٌُ يىًّ لؼذ» بأذبلالبأًهدذباالبريديبحٓدظيى بحلدَافبحلدديّ ب«لدحي
ٌ٘ ُٙزاِٚ ،ى في اٌدٍ ً» .ب

مياظزات فيييا ()1
ػمبمخًحبكيع؟ ب
«ٌّٚح وحْ ئخٛتٗ لذ صؼذٚإُ ،ز صؼذ ٘ ٛايضحه ئٌ ٝاٌؼ ذ» بأذبًهذبال ب
حليصيبرييبًهخدباهوطهب بم بأ هب خأبلهمب:بلالبأًهذب بحلو دضبلدمبيلدالبريديب ب
لكنهب«صؼذ ٘ ٛايضحه ئٌ ٝاٌؼ ذ ،ال ظح٘شاه ،لً وأٔٗ فدي اٌخفدحب» بأذ:بًهدذباهدوب
مظوف بكظ بالبيكظ٘ باهوح هبأ هب خأبغصَبحللدصدش!! ب
بأ خبأ ِابحلمٔصقب البهٌح .ب
يزٍَبحلدْبٓميخ بك هو بف بكظخردهب"حطفدخىبحلز٘دصَيال"ب ٙب)908بهدٌحبحلددوأب
غصَبحلاللصقبل مٔصق بفصدوأ:ب«حللكمشبحإللهصشبحلظ برهخبصخ بكصخطدهبمدالبحلمدوصب
زلبحلو دضبحلميدصال» بأذبهدوبييظدَابردؤ بكدىابحلمٔدصقبؿدخاُبحللدصددش باأ دهبلدمب
يدلبحللدصدش بلكنهبفي هبلصالو بكصخطه!! .ب
بهدٌابك هدخبهغخيدخبطودلبرخل٘دَطبحلددٌذبًكدَابحلددْ باطـيدلبحلمٔدصقبكٔددذب
حلكظخدب-بالصْبكٔذبميظديذب-بغصَبمئهلبلصدوابروحؿذبحلفيح  .ب
ٗكَحبلكم .ب

***
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ىبوءات التوراة عً حادثة الصلب
دَأبف ب حلمِموٍب:99ب:)0ب«ئٌٙي ئٌٙيٌّ ،حرا تشوتٕي؟» با بحلالد صذب دخأب
حلمٔصقب فْبحليزخٍس:ب«ئٌٙي ئٌٙيٌّ ،دحرا تشوتٕدي؟» ،فخلمٔدصقبيَيديبأ بيددوأ:بأ دخب
فْبحل٘وٚبحلٌذبح غزدضب صهبآيشب«ئٌٙي ئٌٙيٌّ ،حرا تشوتٕي؟» .ب
ب خأبفضص شبحل٘صن:با ب اٗيصخ ب)52بيظك مب دالبحل٘ديذبحلصهدوىذ باحلمٔدزصصالب
ال د بأٍوبرخرددل!!باالبأ ددَاب د بأذبٗ د بئددظني بلندددَأبحلددن:ٚب«ِددٓ صددذق
خطشٔح ٌّٓٚ ،اعتؼٍٕك رساع اٌش ٔ ،طك لذاِدٗ وفدش ٚ ،وؼدشق ِدٓ اس يحلغد ،
ال صٛس ٌٗٚ ،ال ّحي فٕٕظش ئٌ ٗٚ ،ال ِٕظش فٕؾدت »ٗ ٙاٗديصخ ب )52بحلمفدَاوب
باف بٍأذبحليكظوٍب-بأ بئظيملبحلنٚبصصلبحلـم ب صدوٍسبلهدم ب ن دَبالدصهم ب٘ظهصهم) بالبأ َابال بأذبٗ بئظني.ب ب
مً شزلوط الفادي أٌ يكوٌ بال خطيئة
ددخأبلنددخبحلدديكظوٍ:ب حلمٔددصقبٗددظخا) باحٓظ٘ددهيبردددوأبحلمٔددصقبف د ب لو ددخب:)94ب
«ايٙح اٌغط حْ ٚاٌطط ُح اٌمٍ ٛفي اْيّحْ» بفخ ظزَبك مشب غزد )بمدالبحل٘دظم باٍأ ب
أ بحلمٔصقبأهغؤبف بحلظيزصَ .ب
اأ وأ:بحل٘وٚبحلاز بهوبمالبلصْبلهب يٍسب بحالٓظصيخد با نيمخبأ دوأ:ب
هٌحبٗوٚبغز باأ ٔذبلهبصفشبلصٔضبفصه بفؤ خبموغت بلكدالبحلظىمصدٌبرخلفيدلب
لمبيكالب نيهمب يٍسب بحالٓظصيخدباحلفهم بفاز بطين :برغ بحلفهم.ب ب

مياظزات فيييا ()1
أمَبآهَ:بحٓظ٘كلبحليكظوٍب دوأبحلمٔدصقبلزغدَّ:ب«ار٘د ػٕدي يدح ؽد طحْ» ب
نيمخب خأبله:ب« حؽحن يح س »بأ بطال ذ بفدخأبلهبحلمٔصقبموروخ:ب« أك ِؼثش
ٌي ،ألٔه ال تٙتُ لّح هللٌٚ ،ىدٓ لّدح ٌٍٕدحط» بح فكدخٍبحلظد بكدخ بيدولهدخبحلَٓدوأب
رغَّبكخ بموك برهخبمالبار صْ بيَييبأ بييصده بفدخأبلهبحلمٔصق:ب«الؼذ ػٕدي يدح
ؽ طحْ» بف دصْبحلمدالدوىبرهدٌابحل ف دشبرغدَّ بردلبحل٘دصغخ بحلدٌذبيلدَكبأفكدخٍب
رغَّ.ب ب
ٔددحس
احٓظ٘ددهيبحلدديكظوٍبردددوأبحلمٔددصق:ب«ِددٓ لددحي :يددح ا ّددك يىددِ ْٛغددتٛ
»ُٕٙب مظ ب:5ب )99بفخلمٔصقبلمبيالد بأكديبرخللمخ دشباالباهد بفصده بكمدخب دخأب
ل ظ مصددٌيال:ب«ايٙدح اٌغط ددحْ»،با ددخأبفد بحلدددييمب«ٍ٘دده اٌؾددؼ ٌؼددذَ ِؼشفتددٗ ،عددطي
اٌؾددؼ » باف د با ـصددلب مظ د ب:)99ب« ِ
تض دٍ ْٛئر ال تؼشفدد ْٛاٌىت د »ب مظ د ب )99ب
فينيمخبيدوأبح بحل خهَبف بحلـٔيبايلكمب بحرهَيالب«اٌزي ٌٗ ػ ٕحْ وٍٙ
ٔحس» حلَإيخب:9ب)08بفهوبصخىى .ب
حٓددظنكَبحلدديكظوٍب دوأبحلمٔددصقبل مددَأسبحلكنيخ صددش:ب«ٌد ظ غد هدٕح اْ يإخددز خطددض
اٌطٕ د ٓٚ ،يطددشٌ ٌٍىددال » مظ د ب:5ب )96با ددخأبحل٘ددصن:بالبيالددقبأ بيدددوأبأكدديب
كي:بأ ظمبكىدبأابأ ظمبهنخُيَب..بأ خبالبأ َابمدالبأيدالبؿدخ برهدٌحبحلكدىا؟بهدلب
دددخأبحلمٔدددصقبل مدددَأس:بأ دددضبك زدددش؟ب..بكخٗدددخا بلَرمدددخبيكدددو ب نددديبحلددديكظوٍب دددٚب
موظ  .ب
حلمٔصقبىامخبكخ بيظك مبرؤمؼ ش باهوبلمبيدلبل مدَأس:بأ دضبك زدش باًحبكدخ ب دخأب
فكخ بيـذب بحليكظوٍبأ بيؤط بر٘خهي بلكنهبمؼخأبفدظ.ب ب
خأبحليكظوٍ:بحلمٔصقبكخ بيض لبحل٘يذ!!بكص ؟ ب
حلمٔصقبكخ بىحثمخبيو قبمخبيدوأبرخ مؼ ش بحلمٔصقبا ب زهب بحػنخب َ٘ب
ط مصٌحببلصظظ مٌاحب نيا ب خأبلهم:ب«اِح اٌزيٓ ُ٘ ِٓ اٌخحسج فطحألِثدحي يىدٌٙ ْٛدُ
وً ؽيب» بامالبأمؼخله:ب«خشج اٌضاسع ٌ ضسع صسػدٗٚ ،ف ّدح ٘د ٛيدضسع عدم لؼدض
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ػٍدد ٝاٌطشيددك»ب لو ددخب:9ب )5ب«ػٕددذِح اتىٍددُ لأِثددحي ،افددتت فّدي لأِثددحي»ب حلمِمددوٍب
 )89باهٌاب زو سب البٗوٚبحلمٔصق بفهوبحلٌذبيظك مبرؤمؼخأبكمخبف ب حلمِمدوٍب
 )89ب..بٗددوٚباحكدديبفدددظبحلددٌذبؿددخ باك ددمبحلنددخّبرؤمؼددخأ باهددٌحبكددخ بطظمصمدخب
ل نزو س .ب
لكالبفضص شبحل٘صنبيدوأ:بحلمٔصقبكخ بيض لبحرهَيال .ب
بكخ بينزا بأ بيَؿ بحل٘صنبال ب حلمِموٍب)89بفصدَأا .ب
ٔ بفضص شبحل٘صنبأ بهٌابحلمَأسبحلكنيخ صشبكخ ضبحلمَأسبحلوكصيسبحلظ بمديكهخب
حلمٔصقب:ب«يح اِشا ػظ ُ ئيّحٔه» .ب
ٍل أضل اهلل البصز حني صلب الصبيُ بدالً عً املسيح؟
خأبلنخبحل٘صنب:بحلمٔدصقبلدصْبحل٘دوٚبحلمنخٓدذبل الد ذ ب﴿ِٚدح لتٍدِٚ ٖٛدح
صٍطِ ٌٚ ٖٛى َّٓ ؽد ِطٗ ٌٙدُ﴾ب[حلنٔدخ :ب ]057بلكندخب يدَابكمدخب دخأبفضدص شبحل٘دصنبأ ب
َّ
ِ
ِ
حلصهوىبكخ وحبمٔدظيزييال با ديب دخلوح:ب﴿ ئ فِٔدح لت ٍَّٕدح ا ٌَّّغد ت ػ غدَّ ٝالدٓ ِدشيُ سعدٛي
َّ
ِ
اهلل﴾ب[حلنٔخ :ب ]057باحلٔئحأ:باًحبكخ وحبييَفو بأ دهبٍٓدوأ بف مدخًحب ظ دوا؟ب مدخب
ف
أ بحلصهوىبالبييظَفو برهبكمٔصق باالبيئمنو برهبكنز بفههنخبا فشبأال  .ب
حلو فشبحلؼخ صش:ب﴿ؽطٗ ٌ،﴾ُٙبمخًحبطين ؟ ب
أ خبأعخلذبلفضص شبحل٘صنبأ بيؤط بريلصلباحكيبفدظب دالبٗوالدصشبحلمالد ود ب
اًحبأط برخٓمبٗوٚباحكي با خأبل :بهدٌحبحل٘دوٚبهدوبحلزدييلبحلمالد ودب دالب
حلمٔصق بفب بآط بلهب-ب بح لب-برومْبحكظمخالصبكمخب خأب مخ بحلدَآ  .ب
بهددلبحلزددييلبهددوبيهددوًح؟بهددلبهددمبؿمصد بحلظىمصددٌ بفدددخأبحلمٔددصق:بمددالبي٘ددظَذب
حلـندشبرنفٔددهبحلصدوا بفدددخأبأكديهم:بأ ددخب..بفؤهدٌااباصد زوا؟بأابأ بح بألدد بحل٘ددزهب
بحلـمص ب بفخكظخٍاحبمالبيال زو ؟بأابيهوًحبح ٓوَيوع ؟بأابمال؟بأ دخبأعخلدذب
حل٘صنبأ بيؤط بريلصلباحكيبايدوأ:بفى بهوبحلمال ود .ب

مياظزات فيييا ()1
حلو فشبحلؼخلؼش:بلوب نخب:بحلمٔصقبألد بحل٘زهب صه بفهدٌحبأمدَبيلظدخؽبالد با فدش ب
اح ً بطمظلالبحلٔم  .ب
فينيمخب ٔؤأبأكزخ خبحلمٔ مصال:بمالبألد بحل٘زهب صه؟بيدولو :بح !! ب
اًحبح بأ لبحلنخّ بفمخبً ذبحلنخّبحلٌيالبأ

همبح ب زلبحالٓىا؟ب ب

ػمبرييبكخىػشبحلال ذبردب605بٓنشبؿخ بحلدَآ بلك بياللقبلنخبمخب خلهبحلَٓدلب
اح زصددخ !!بفمددخبً ددذبحل دٌيالبمددخطوحباهددمبمالددي و بركٌرد كبدشبحهظَ هددخبح ب؟بهددلبح ب
يضل؟بهلبأ لبح بحلنخّ؟بكخٗخا بأ خبالبأ زلبهٌابحلالفشب د بح :ب﴿ٚئِرا اس َّدٔدح
اْ َٔ ٍَِّ ٙدده لشيد ه اِشٔددح ِ َّتش ِف ٙددح ففغددمٛا ِف ٙددح فحد فدك ػٍ ٙددح ا ٌَّمد َّدٛي فددذ فِشٔح٘ح تد َّدذ ِِ شا﴾ب
َّ
ه
َّ
َّ
َّ
[حإلَٓح :ب ]06بهلبهٌحبهوبح بحلٌذبي د بحل٘زه؟بمخبً ذبهئال بحلنخّ؟بكدمبمدالب
ٗوٚبمخصب بهٌابحلكٌرشبحلظ بصي وهخ؟ .ب
حادثة الصلب يف الكزآٌ لوالتفاسري اإلسالمية
دددَأبف د بطفٔددصَبحلددَحُذب :)251/2ب«ا بؿددخُبأ بيدددخأ:بح بطيددخل بي د د بٗددزهب
ا ٔخ ب بآهَ بفهٌحبيفظقبرخدبحلٔفٔغش بفَرمخباًحبٍأينخبُييح بف ي هبلصْبرِيي ب
الكالبألد بٗزهبُييب بٍؿلبآهَ» باٍرمخباًحبطِاؽبٗوٚبفخعمدش بف ي دهبلدمب
يظددِاؽبفخعمددش بالكددالبألدد ب د بهييـددشبٗددزهبفخعمددش بفهددوبطددِاؽبهييـددش باهددوب
ي نهددخبفخعمددش بهددٌحبلددصْبكىم د بهددٌحبكددىابحلددَحُذ بفخإلمددخابحلددَحُذبئددظزييبأ ب
يكو بحلمدالوىبمالب﴿ؽ ِطٗ ٌ﴾ُٙبالدخ بٗزهبحلمٔصقب با ٔخ بآهَ .ب
رددلبٍرمددخبأٍحىبحلدددَآ بأ بيدددوأ:بمين د ب:ب﴿ؽ د ِطٗ ٌٙددُ﴾بأ هددمبرال د زهمبل مٔددصقب
انوحبأ همب ديب ضدوحب د بٍٓدخلظه بالكدالبهصهدخصبأ بيدضدوحب صهدخ بردلبٗدزهبلهدمب
ًل باهٌحبهوبحلظفٔصَبحلاللصق.ب ب
اٌغدالَ ػٍدي ي َّدَّ ٌِ ٚ َٛدذت ٚي َّد َٛاِددٛت
يدوىبمدَسبأهدَ بالد ب دوأبحلددَآ :ب﴿ ٚف
ف
دحه﴾ب[مددَيم:ب]22ب بأالبطددَا بم٘ددك شبف د بهددٌحبحلظَطصددذ؟بفددديبكددخ ب
ٚيد َّد َٛا َّلؼ د
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يـدذبأ بيدددوأ:بحلٔددىاب د بيددوابالدديص بايدوابأريددغبكصددخ بايددوابأمددوص بايددواب
أص ذ بلكالبحلظَطصذبحلاللصق:بموص باالىس بموص بص ذ .ب
يدوأبحلمٔصقبف بٓوٍسب[حلمخثيس:ب:]007ب﴿ِدح ل ٍَّدك ٌٙدُ ئِال ِدح اِشت ِٕدي ل ِِدٗ ا ِْ
َّ
َّ
اهلل س ِلي ٚس فلىُ ٚو َّٕك ػٍ  ُ ِٙؽ ِٙهذا ِح د َِّك ِف  ُ ِٙفٍ فّح ت ٛفف ت ِٕي و َّٕك ا َّٔك
اػطذٚا ف
َّ
َّ
َّ
َّ َّ
َّ
اٌش ِل د ػٍ د  ﴾ُ ِٙبفههنددخبحلمٔددصقبي دٌكَبأ ددهبٗددهصيب د بحلنددخّ با ندديمخبكدديػضب
َّ َّ
ف
حلوفخسبأهٌبح بِ -باؿل-بمكخ بحلمٔصق!!.ب ب
ايدددوأبحلدددَآ بأيضددخ:ب﴿ئ ِِٔددي ِتِ ٛف دده ٚس ِافؼدده ئٌِددي﴾ب[آأب مددَح :ب ]55باًحب
ف
كيػضبحلوفخسب زلبحلَف ب باكمخبؿخ بف بك مشبح بفد ب كوٍ ؼدوّبح الد ب)05بأ ب
حلمٔصقب«ِحت ٚلحَ غ اٌىت » .ب
ٍزلوب املسيح مً الصلب
ئظنكَبحل٘صنبهَادبحلمٔصقبمالبحلصهوى! ب
لكددالبح ب ندديابطو صددض بف د بطو صظددهبمددخبًكددَاب يوكنددخب:01ب:)98ب« ٚال يخطفٙددح
ا ذ ِٓ يذي» بأذ:بالبأكيبيؤهٌهخبمدالبيديذ بردلبأ دخبأردٌلهخب ب«اتدغ ٔفغدي ػدٓ
اٌخشا » بأذبرمِحؿدهبااٍحىطده بالدصْبمـزدَح بفظو صدضبحلمٔدصقبمهدمب بلكد بطدظمب
حلنزو حصبكمدخبؿدخ بفد ب حلودَاؽب)09ب دالبهدَاابحلفالدق بأ دهبينزاد بأ بيلـدِب
أٍريددشبأيددخا بػددمبفد بحلصددوابحلَحرد ب ٘ددَبيددٌرق بأذبطئهددٌبحل٘ددخسبفد بحلصددوابحليخٗددَ ب
اطلـِبأٍريشبأيخا بػمبطٌرقبف بحلصوابحلَحر ب َ٘ .ب
ًكَبحليكظوٍبطوٓلبحلمٔصقبفد برٔدظخ بؿؼٔدصمخ بالد بح بلصنـصده بفمدخبميند ب
هٌحبحلكىا؟بامالبمخًحبينـصه؟ ب
فضص شبحل٘صنب خأ:بينـصهبمالبحلال ذ .ب
أ وأ:بأ غن بٗخهيحببمالبا ـصلبيوكنخبأابأذبا ـصلبآهَبيددوأبفصدهبحلمٔدصقب:ب
ـن بمالبحلال ذ؟ ب
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يددوأبحلكظددخدبفد ب حليزددَح صصالب:5ب:)7ب«فددي ايددحَ غددذٖ ئر لددذَ لصددشا ؽددذيذ
ٚدِددٛع طٍطددحت ٚتضددشػحت ٌٍمددحدس اْ يخٍصددٗ ِددٓ اٌّددٛتٚ ،عدّغ ٌددٗ ِددٓ ا ددً
تمدددٛاٖ»ب بأذبمدددوص؟ب« ئْ ٌدددُ يّىدددٓ اْ تؼطدددش ػٕدددي ٘دددزٖ اٌىدددحط ،ئال اْ اؽدددشلٙح
فٍتىٓ ِؾ ُته» أذبكؤّ؟ ب
مالبحلغزصي بؿيحبمخب يَفهبمدالب يوكندخب)00بأ بليدخٍُبمدخصب باريديبأٍريدشبأيدخاب
فديبىرضبفصهب وسبحلموص بفخلمٔصقبكخ بيال ب بلصلف هبمالب وسب
أصخرهبحليفال ب
َّ
ِ
حعدأٌٛا ا َّ٘دً
حلموص ب«ٚعّغ ٌٗ ِدٓ ا دً تمدٛاٖ»،بهدٌحبهدوبحلظفٔدصَبحلالدلصق ب﴿ف َّ
ِ
اٌز َّوشِ ئ َِّْ و َّٕتُ ال ت َّؼٍّ﴾ْٛب[ح زصخ :ب .]7ب
َّ
املصلوب ٍو ىاسوت املسيح
يدوأبحليكظوٍ:بحلمٔصقبكخ باحٍػخببل وغصجش!!بفمخبمين بهٌحبحلكىا؟ب ب
لددالب يددَاب–بارخلظددديابحلي مد ب–بأ بكددياعبحللمددلبمظو د ب د بحؿظمددخعب
حلَؿلباحلمَأسب باأ بحللصوح بحلمنوذبل َؿدلبيلمدلبصدفخصباٗوالدصشبحلَؿدل ب
كٌل برخلنٔزشبل مَأسب بلييهخبمخبي٘زهبحلم بفصهبصفخطهخ بافصهبحليوحملبحلوٍحػصدش ب
افصهبكلبٗ  .ب
ف وب نخبلفضص شبحل٘صن:بهلبل مٔصقبأد؟بٓصدوأ:بال؛بهوبك مشبح  .ب
اًحبصفخصبح دبغصَبموؿوىسبفد بحلمٔدصق بلدٌل ب دخأبحليهديبحلددييم:ب«ٔغدً
اٌّشا » بهلبحلكىاباح ق؟بأذبلك بيكدو بحل٘دوٚبكدخمىبلالدفخصبأرصدهبينزاد ب
أ بيكو بهنخكبم بأروذ بلكالبحلمٔصقبلصْب نيابهدٌحبحلم د بفخلمٔدصقبك مدشب
ح باٍافبمنددده بألدخهدددخبالددد بمدددَيم بفظمؼدددلبلهدددخبر٘دددَحبٓدددويخ بهدددٌحبهدددوبحلمٔدددصقب..ب
حلمٔددصقبالبيلمددلبصددفخصبحليددٌٍح بمددَيم باالبيلمددلبصددفخصبأدبأٍ د بلكددالب
يلملبحلالفخصبحإللهصش .ب
ا بحلدديكظوٍبيظهمند برددؤ بالبآط د برنال دو ٙبأ ددوأ:ب«ِحتمددش ِٚخددزٚي ِددٓ
إٌحط ،س ً ا ٚحعِٚ ،ختطش اٌحضْٚ ،وّغتش ػٕٗ ٕ٘ٛ ٚحِ ،حتمش فٍُ ٔؼتذ لدٗ»ب
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ايضح ٌُ يىٛٔٛا
هٌاب زو سبف ب اٗيصخ ب )52باطلدصدهخبف بب يوكنخب:7ب)5ب«ئخٛتٗ ه
يإِٕ ْٛلٗ» .ب
مً شزلوط الفادي أٌ يكوٌ بال خطيئة
اطي صدخب بمخب خلهبفضدص شبحل٘دصنب دالباهدوسبحلمٔدصقبحلدٌيالب دخلوحبلده:بحصدييب
الددد بحليصددديبفؤؿدددخرهم:ب«ٚلتدددي ٌدددُ يىّدددً لؼدددذ» بايددددوأبحلكظدددخد:ب«ِٚىددد فدددي
اٌدٍ ً» باهٌحبحليصيبحلٌذبيظك مب ندهبفضدص شبحل٘دصنب..بكدخ بحليصديبحلدٌذب ز دهبلدمب
يؤصببريي باحليصيبئظمَبٓزيشبأيخا با زلبأ بيؤط بحليصيب خأبحإلهدوسبل مٔدصق:بأالب
طالييبال بحليصي؟بفددخأ:ب«ٚلتدي ٌدُ يىّدً لؼدذِٚ ،ىد فدي اٌدٍ دً» بالكدالبلمدخب
أط بحليصي بٍرمخبيكو برييب َ٘سبأيخابأابأٓزو صالبأابأيخبكخ ؛ب«صؼذ ٘،»ٛبأذبلمب
يكالبا ظخببمنخٓزخبب بأ بيالييبحلمٔصقبف بحلو ضبحلٌذبع زهباهوطه بالكالب نديمخب
أطد بحليصدديبصددييبفد با ظددهبهددو بفكصد بيدددوأبلنددخبفضددص شبحل٘ددصن:بحلمٔددصقبكددٌحد؟ب
كخٗخا .ب
ىبوءات التوراة عً حادثة الصلب
طنزؤبحلكظخدب البحلمٔصق:ب«اوثش ِٓ ؽدؼش ساعدي اٌدزيٓ يغضدطٕٔٛي لدال عدط »ب
حلمِمددددوٍب:69ب )4باطلددددد بفدددد ب يوكنددددخب:05ب )95ب«ٌىددددٓ ٌىددددي تددددتُ اٌىٍّدددد
اٌّىتٛل في ٔحِٛع ُٙأ ُٙالغضٔٛي لال عط » .ب
اطنزؤب حلمِموٍب:28ب:)00ب«ا طدح ي ٚاصدححلي يمفد ْٛتددحٖ تدشلتيٚ ،الدحسلي
ٚلفددٛا لؼ د هدذا» بفظلدد بفد ب لو ددخب:28ب:)49ب«ٚوددحْ ّ ددغ ِؼحسفددٗ ٔٚغددحب وددٓ لددذ
تطؼٕٗ ِٓ اٌدٍ ً ٚالف ٓ ِٓ لؼ ذ يٕظش ْٚرٌه» .ب
ػدحسا ػٕدذُ٘ ،يٕظدشْٚ
اطنزؤب حلمِمدوٍب:019ب)95ب دالبحلمٔدصق:ب«ٚأدح صدشت ه
ئٌددديٚ ،يٕغضددد ْٛسؤٚعددد »ُٙباطلدددددضبحلنزدددو سبفددد ب مظددد ب:97ب)29ب:ب«ٚودددحْ
اٌّدتحص ْٚيدذف ْٛػٍ ٗ ُ٘ٚ ،يٙض ْٚسؤٚع .»ُٙب
ػىعباػىػو ب زو سبطوٍحطصشبطلددضبف بٗواله .ب

مياظزات فيييا ()1
حلو ضبح ظه باح ً بطمظلالبحلٔدم بالندخبا دضبآهدَبلندظك مبفصده بأٗدكَكم ب
اأٗكَبكلبمالبؿخ بال بحلمنخاَس .ب

*** ب
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ب
ؿنخدبحلدْبعَفب يىحبمالبح ٓج شب ٔظيَ هخبَٓييخ .ب
ٍل أضل اهلل البصز حني صلب الصبيُ بدالً عً املسيح؟
يدوأبؿنخدبحلدْ:بلمخًحبيضلبح بحلنخّبرهٌابحلضدىلشبحلكزصدَس ب نديمخبيظدَكب
حلنخّبييظديا بأ بحلمال ودبهوبحلمٔصقب برصنمخبحلمال ودبلصْبهوبحلمٔصق؟ ب
اأؿصذ:بحلدَآ بلمبيدلبلكدم:بحرندوحب دصديسبحلفديح ب د بهدٌابحللخىػدشبحلظد بلدمب
طؼزضبطخٍيوصخ .ب
ارخلمنخٓزشبلصْبحلمٔد مو بفددظبينكدَا با دوعبحلالد ذب د بحلمٔدصق بفؼمدشب
فَىبمٔصلصشب ييمدشبفد بحلددَا بحلمصىىيدش:بح اأ باحلؼدخ باحلؼخلدغبكخ دضبطنكدَب
كخىػشبحلال ذ باكخ بريضهخبييظديبأ بحلمالد ودبيهدوًحبح ٓدوَيوع باريضدهخب
ييظددديبردددؤ بحلمالدد ودبهدددوبٓددميخ بحلدصَاح ددد بايددَا بأ بحلمالددد ودبلددصْبهدددوب
حلمٔددصقب...بهددٌحب زددلبحإلٓددىابرؼىػمخثددشبأابأٍريمخثددشبٓددنشب باه د بفددَىبمٔددصلصشب
مئمنشبرخلمٔصق بلكالبلالب فاللبف بهٌح .ب
أ وأ:ب نيمخبطض و باطوظخٍا بحلضىأ بف صْبح بهوبمالبأ كم بردلبأ دظمب
حلٌيالبصي ظمبمدالبالبيالديىبفد بهدٌابحلَاحيدش بف دوبٍؿيدظمبلَاحيدخصبحلالد ذبفد ب
ح خؿصددلبح ٍريددشبفٔ دظـيا هخبمظنخ ضددشبطنخ ضددخصبغَيزددش بلمددخًحبطالددي و بهددئال ب
حلمظنخ ضصال بػمبطَييا بمالبح بِ -باؿل-بأ بيهييكمبال بحلل ؟! .ب
لنظؤملبريابحلظنخ ضخص :ب
حلظنخ ابح اأ:بمالبحلٌذبطيَاب

برغَّبف با كخٍابحلؼخ بل مٔصق؟ب ب

مياظزات فيييا ()1
فف بأاأبا كدخٍبطيَفدضب صدهبؿخٍيدش بػدمب ـديبا ـدصىبيدٌكَبأ ب فدْبحلـخٍيدشب
طيَفدضب صدهبفد بحلمدَسبحلؼخ صدشبب ح دَبمدَ ْب:04ب )69برصنمدخبيددوأبا ـصدلبآهدَ:ب
« حسي اخش»ٜب مظ ب/96ب )70برصنمدخبيدٌكَب لو دخب)58/99بأ بحلدٌذبطيدَاب صدهب
«س ً» .ب
بفهلبطيَفضب صهب فْبحلـخٍيش؟بأابؿخٍيشبأهَ ؟بأابٍؿل؟! .ب
يددددوأبح دبمظددد بحلمٔدددكصال:ب«أ دددوحأبلو دددخبحهظ فدددضب دددالبأ دددوحأبمدددَ ْبفددد ب
حلمضمو » بفهوبيبدبَبروؿوىبحلظنخ ا .ب
حلظنخ ابحلؼخ :بكص بمخصبيهوًحبح ٓوَيوع بامالبحلٌذبحٗظَ بحللدل؟ ب
بٍىبحلمدخأبالد بٍإٓدخ بحلكهندش ب
با ـصلبمظ بيدوأ:ببيهوًحبمخصبمونو خبرييبأ َّب
حلٌيالبحٗظَاحبكدلبحلفوخٍذ .ب
رصنمخبيدوأبٓفَبأ مخأبحلَٓل:بيهوًحبهوبحلٌذبحٗظَ بحللدل باأ دهبلدمبيمدضب
هندخ برلبٗ برغنه باح ٔكزضبأك٘خإابك هخ بفهٌحبطنخ ابآهدَ بف مدخًحبطالدي و ب
هٌحبحلٌذبيظنخ ا؟ .ب
حلظنخ ابحلؼخلغ:بمظ بأطضبحلِحثَحصبال بحلدزَ؟ ب

يدوأبا ـصلبيوكنخب:ب« حبت اٌّدذٌ ئٌ ٝاٌمطش لحوشا ٚاٌظالَ ق
لحق» .ب
ه
اأمخبا ـصلببفصدوأ:ب«آت ٓ ئٌ ٝاٌمطش ئر طٍؼك اٌؾّظ» .ب
فهلبكخ بحل ىابرخ صخبأابع يضبحل٘مْ؟بهٌحبطنخ ا .ب
فينيمخبطالي و بهدٌحبحلمظندخ ا بفدؤ ظمبحلدٌيالبطديدو بفد بحلضدىأ بالدصْبح ب
مالبأ كم .ب
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حلظنخ ضددخصبكؼصددَسبالبئددظو ذبحلو ددضبحٓظيَح ددهخبؿمصيددخ بلددٌحب كظف د برهددٌح ب
ا يبأؿم ظهخبفد بكظدخر ب"هدلبحفظديح خبحلمٔدصقب د بحلالد صذ؟" بأٍؿدوبأ بطَؿيدوحب
الصه باهوبمن٘وٍبرخليَرصشباحإل ـ صِيشباحلفَ ٔصش .ب
ى و خب ٔم بهٌحبحلنٚبمالب طٔخلو صك بحلؼخ صشب:9ب:)00ب«ٚأل ً ٘زا ع شعً
اهلل ئٌ  ُٙػًّ اٌضالي» بمبالبحلٌذبٓصَٓلبحلضدىأبكٔدذبحلدنٚب؟بح ب« تدٝ
يصذلٛا اٌىز ٌ ،ىدي يدذاْ ّ دغ اٌدزيٓ ٌدُ يصدذلٛا اٌحدك ،لدً عدشٚا لدحْ ُ»،ب
فهوبيَييبأ بطالي وحبحلكٌد ب كمبحهظَطمبعَي بحلضىأ باًحبح بلدصْبمٔدجوالب
ددالبح ظزددخٍكمبكخىػددشب-بلددمبطؼزددضبطخٍيوصددخب-بأٓخٓددخبليدصدديسبلددمبطنددِأبف د بكظددذب
ح زصخ ب..ب دصيسبحهظَ هخبحلدييْبرولْ .ب
ىبوءات التوراة عً حادثة الصلب
ٓؤلضبؿنخدبحلدْ:بأيالبطليعبموٓ ب البحلفخىذ؟بفمخبٓميضبؿوحرخ .ب
لكنددد بٓدددميضبمندددهبأٗدددصخ بأهدددَ بفدددديبًكدددَبؿندددخدبحلددددْب حلمِمدددوٍب)69ب ب
اح ظزَاب زو سب البحلمٔصق .ب
ى و ددخب د دَأبحلمِمددوٍ با دَ بهددلبهددوب زددو سب ددالبحلمٔددصق؟بأاب زددو سب ددالبغصددَب
حلمٔصق باهٌحبحلمِموٍبح ظزْبمنهبٓفَبأ مخأبحلَٓلبممخبييللب بأ بلهب ى شب
رلخىػشبحلال ذ.ب ب
ح ٓظخًبيدوأب:بهٌحبحلمِموٍب زو سب البحلمٔصقبحلمال ود باح خبأٍحاب زو سب الب
حلمالد ود بحلددٌذبيدددوأ:ب«اِددح أددح فٍدده صددالتي يددح س فددي ٚلددك اٌشتدد ،ٝيددح اهلل
لىثددش س ّتدده اعددتد ٌددي ،لحددك خالصدده» باحلدددْبٍأفددضب ددخأبلنددخ:بحلَكمددشب
طكو بمالبحلكَيمبل مٌ ذب بفصدوأ:ب«لش ّته اعتد ٌي ..اعدتد ٌدي يدح س
ألْ س ّته صحٌح  ،وىثش ِشا ّه اٌتفك ئٌي» .ب
رصنمخب دَأبف بمِحمصَبأهَ ب:ب«لىّحٌي دػّتٕي» بأذبربيمخ بى مظن باًلد ب
كصالبطظليعبحلمِحمصَب البحلمٔصق .ب
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اًحبب حلمِموٍب)69بالبيظليعب البحلمٔصق برلبيظليعب الب زيبيغ ذبٍكمدشب
ح ب باك نخبيغ ذبٍكمشبح ب-طزخٍكباطيخل  .-ب
لوبٓؤلنخبؿنخدبحلدْ بمالبهوبحلمال ود؟ب ؿخرنخ:ب خٓوصبحلمٔصق.ب ب
مً شزلوط الفادي أٌ يكوٌ بال خطيئة
هلبحلمٔصقبكخ برىبهغصجش؟ ب
ػزضبليينخبمالبحلييييبمدالبحلنالدوٙبأ دهبحٍطكدذبحلكؼصدَبمدالبحلوغخيدخ باكدخاأب
غدٕح اْ يإخدز
ؿنخدبحلدْبأ بيال لهخ بمنهخبلمدخب دخأبل مدَأسبحلكنيخ صدش:ب«ٌد ظ
ه
خطض اٌطٕ ٓٚ ،يطشٌ ٌٍىال » بمخبمين بحلنٚ؟ ب
خأبحلدْ:بلمبيدلبحلمٔصقبلهخ:بأ ضببك زش.ب ب
بأ خبلمبأ لبهٌح بلكنهب خأبلهخ:بأ ضبمالبحلكىد بحلهي بحلٌذب نيذبهوبلزن ب
آَحثصلبفدظ بف البآهٌاباأ غصهبل كىد!! ب
اهٌحبمينخاب:بأ ضببمالبحلكىد .ب
اكصالب خأبل ظ مصٌيال:ب«ايٙح اٌغط حْ»ب بفف ب َابكدلبحلدي صخبا وحمصٔدهخبطيظزدَب
ك مشب غز )بٓبزشباٗظصمشب!!.ب ب
املصلوب ٍو ىاسوت املسيح
يدددوأبؿنددخدبحلدددْ:بحلمٔددصقبلددصْبلددهبأد بفمددخىحابلددصْبلددهبأدبكص د بيؤهددٌب
حلالفخصبحلوٍحػصشبلإل ٔخ ؟ ب
ٓدددزلخ بح بحر بأ ظـدددوحبحلنيـدددشب«ىالددد »بمدددالبغصدددَبأد ب«ىالددد »بلدددمبطؤهدددٌب
حلالفخصبحللصوح صشبمالبأرصهخ برلبمالبأمهخبحلظ بحٓظنٔووهخبمنهخ باكٌل بحلمٔصق ب
أهٌبحلالفخصبحإل ٔخ صشبمالبأمه باهٌاب ضصشبميَافدش بااالبفمدالبأيدالب زدضبؿنصنده ب
اصخٍبلدهب دذباأ ضدخ ؟بمدالبأيدالبكدخ بحلمٔدصقبيزكد بايلدِ بايكظجدذ؟بمدالبأيدالب
أهٌبهٌابحلوالخثٚ؟بلديبأهٌهخبمالبأمه بفزيالببمالبأ بيؤهٌب92بكَاموٓوابمالب
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أمه با92بكَاموٓوابمدالبح د بأهدٌبحلددب46بكَاموٓدوابك هدخبمدالبأمده باح ظهدضب
حلدالش.ب ب
هٌاحبهٌيالبحلنالصال با يوهمخبف بمدخرلبريا :ب
.0ب حلم ددوكبح اأب:8ب)46بيدددوأ:ب«ٌ د ظ ئٔغددحْ ال يخطددئ» بأذبكددلبا ٔددخ ب
يوغت .ب
.9ب يوحبف بمدخر هب وأبحلمٔصقبف با ـصلب يوكنخب:8ب:)41ب«أح ئٔغحْ» .ب
«أح ئٔغحْ»ٌ« ،د ظ ئٔغدحْ ال يخطدئ»،بميخىلدشبرٔدصغش بطيند بأ بحلمٔدصقبكدخ ب
يوغت بفخلمٔصقباٍعبمالبأمهبمخبيَػهبحلوحكيبفصنخبمالبأمهباأرصه .ب
الٌل بيندلبلنخبحلدْبحلوضَذبف بكظخدب"طخٍينبحلفكَبحلمٔصل "ب )094/0بب
أ برخرددخبحلكنصٔددشبحلكخػولصكصددشبرصددوّبحلظخٓ د بأصدديٍبف د ب/8ب/09ب0854ابمن٘ددوٍحب
يدددوأبفصدده:ب«مددَيمبكالد ضب د بحلوددىٙبمددالباصدمشبحلوغصجددشبح صد صشبرغَيدددشب
ميصنش»ب..بالمبيفَٔهخ بلكنهبأٍحىبحلدوأبردؤ بمدَيمبلدمبطظٔدَرلبفد بحلوغصجدش بفولديب
حلمٔصقبمالبحمَأسبراصَبهغصجش بلكالبهٌحبحلكىابالبينخٓذبؿنخدبحلدْ باا ب دخأب
رهبحلزخرخبرصوّبحلظخٓ بف بحلمـم بحلٌذبأٗخٍبالصهبحلدْبحلوضَذ .ب
حر ب يدددوىبالددد بحلٔدددئحأ:بهدددلبحلمٔدددصقبمكدددخفتبلندددخ؟بلمدددخًحبيالددد ذبحلمٔدددصقب
طليييحب؟بلمخًحبلمبيال ذبآىا؟بلمخًحبلمبيالد ذبأذباحكديبمدالبحليالدخسبحلـزدخٍيال؟ب
مددخبحلفددَىبرصننددخبارصندده؟ب..باًحبكددخ بحلمٔددصقب دديبص د ذبرنخٓددوطه بفنخٓددوطهبئددخاذب
خٓوصبأذباحكيبمنخ .ب
حادثة الصلب يف الكزآٌ لوالتفاسري اإلسالمية
ؿنخدبحلدْب ددلب دالبحلدَحُذب ددىبغصدَبصدلصق بايئٓدفن بأ بأ دوأبردؤ بفصدهب
طلَيفدخبباطِايددَحب بفدخلَحُذبكددخ بييددَوبٗددزهخصبحلنالددخٍ بحلددٌيالبيَفضددو بحلدددوأب
رالد ذبحل٘ددزصه بيدددوأبحلددَحُذبفد ب :)958/00ب«اأ ددمبأ ددهبطيددخل بلمددخبككد ب ددالب

مياظزات فيييا ()1
بكدٌرهمبفد بهدٌاب
َّب
حلصهوىبأ همبُ موحبأ همب ظ وحب صٔ ب -صدهبحلٔدىا-بفدخ بطيدخل
حلددي و با ددخأ:ب﴿ِٚددح لتٍددِٚ ٖٛددح صددٍطِ ٌٚ ٖٛىد َّدٓ ؽد ِطٗ ٌٙددُ﴾» بهددٌحبكددىابحلددَحُذب
َّ
رخللَا.ب ب
أمددخبمددخب د ددهبحلدددْب ددالبحلددَحُذبفهددوبموؿددوىبأيضددخبف د بكظخرددهب بفزيدديبأ ب ددٍَب
حلَحُذبٍأذبحلمٔ مصالبف ب ـخسبحلمٔصقبمالبحلال ذب خأ:ب«ارد بمالبمزخكغبهٌاب
حريشبمو بم٘كل» بأذبػمشباٗكخأبيغَفب بحلمٔ مصال ب«اهوبأ بحلدَآ بىأب
بأ هبطيدخل بكدصالبٍفيدهبألدد بٗدزههب د بغصدَاب د بمدخب دخأ:ب﴿ِٚدح لتٍدِٚ ٖٛدح
صٍطِ ٌٚ ٖٛى َّٓ ؽ ِطٗ ٌ ،﴾ُٙاح هزخٍبأيضخباحٍىسبرٌل باالبأ بحلَاحيدخصبحهظ فدض ب
َّ
فظخٍسبيَا بأ بح بطيخل بألد بٗزههب د بريدابح ديح بحلدٌيالبىلدوحبحلصهدوىب د ب
مكخ هب»....بال بآهَا .ب
ػددمبيدددوأ:ب«ارخلـم ددشبفكصفمددخبكددخ بفف د بالدددخ بٗددزههب د بحلاصددَباٗددكخالص»ب
اًكَبحلَحُذبٓظشباٗكخالص با يبًكَبؿنخدبحلدْبمنهخباحكيحب باًحبحلَحُذب دٍَب
أ بحلمٔصقب ـخ باأ بحلمال ودبغصَاب باأ ب صهباٗكخالص بفٌكَبمخب د هبؿندخدب
حلدْب نه .ب
ػددمبريدديبأ بح ظهدد بحلددَحُذبمددالبًكددَبحإلٗددكخالصب ددخأ:ب«فهددٌحبؿم ددشبمددخبفدد ب
حلمو ددد بمدددالبحلٔدددئحالص باحلـدددوحدب دددالبح اأب...باحلـدددوحدب دددالبحلؼدددخ ب...ب
احلـوحدب البحلؼخلغب»...بكظ بأؿخدب د بحإلٗدكخالصبحلٔدظشب..اًحبحلدَحُذبكدخ ب
يندددلبكىمكددم بايددَىب صدده باالبأٍ بأ ددهبي ص د برمنددخاَسب مصددش بأ ب ـظددِةبكددىاب
حلَحُذبفنؤهٌبمخب خلهب دىبب بحلنالخٍ بفنـي دهبٍأيدخبل دَحُذ بهدٌحبحلفيدلبلدصْب
راللصق .ب
عكيدة الفداء لوالوثييات السابكة
أٍيددديبأ بأعدددَفبمو دددو خبأٍحابمهمدددخ:بمدددالبأيدددالبؿدددخ صب دصددديسبحلفددديح بالددد ب
حلمٔصلصش؟ ب

حتنية الفداء
يئٓفن بأ بأ وأبرؤ بهٌابحليدصيسبؿخ صبال بحلمٔصلصشبمالبحلوػنصخصبحلٔخردش ب
فكلبحلوػنصخصب زلبحلمٔصلصشبكخ ضبطئمالبرخلفخىذ بحإللهبحلمظـٔي باحلفخىذبحلٌذب
مخصبطكفصَحب البهغخيخبحلزَ٘ بفخلهنياّب زلبحلمٔصلصشبرؤل بٓدنشبكدخ وحبيدولدو ب
هددٌح باحلزوًيددو ب زددلبحلمٔددصلصشبرٔددظمخثشبٓددنشبكددخ وحبيدولددو بهددٌح بفهددٌابحليدصدديسب
دصيسبمنلولشبمالبحلوػنصخص .ب
ًكَبحلٔصَبآٍػَبفنيالذبف بكظخرهب"صوَسبحلل "بأٓمخ بٓظشب َ٘بٗوالخب زلب
حلمٔددصق بك هددمبح ظزددَهمبأ ددوحمهمبآلهددشبمظـٔدديسبمددخطوحبطكفصددَحب ددالبهغخيددخبحلز٘ددَ ب
أاُاٍيْبف بمالَب دخاب0711ب زدلبحلمدصىى بريدلبفد برخردلب0911ب زدلبحلمدصىى ب
أطددصْبف د بفَؿصددخب0071ب زددلبحلمددصىى ب ددخموّبف د بٓددوٍيخب0061ب زددلبحلمددصىى ب
ُيددوّبهصددوّبف د بحلصو ددخ ب0011ب زددلبحلمددصىى بكَي٘ددنخبف د بحلهندديب9111ب ز دلب
حلظزددضب795ب زددلبحلمددصىى برددوًحبف د بحلالددصالب561ب زددلب
حلمددصىى ب
حلمصىى برَامصؼوّبف بحلصو خ ب 547بمصظَحّبف بحلفَّب411ب زدلبحلمدصىى بكدلب
هئال بيئمنو برنفْبحليدصيسبحلظ بيئمالبرهدخبحلمٔدصلصو ب بمد بفدَىباحكديب..بلدديب
حٓظزيلوحبحٓمبروًحبرخٓمبحلمٔصق .ب
اكدددي بحلظَ صمدددخصبحلزوًيدددشبطدددظك مب دددالبردددوًح بفظددددوأ:ب« خ صدددضببحال دددغهخىب
احالمظهددخ باحلٌلددشباحلمددوصباحلدظددلبرالددزَباكددذب ددصم بلـ ددذبحلٔدديخىسبل نددخّب
امٔخملشبحلمٔصجصالبالص » بأذ:بطؤًيضبباطلم ضببمالبأؿلبأ بطفَؽب البحلنخّ .ب
ايددٌكَبمكددْبمددولَبف د بكظخرددهب"بطددخٍينبحرىحدبحلٔنٔددكَيظصشب"بأ برددوًحب ددخأ:ب
«ى ددوحبحرػددخابحلظد بحٍطكزددضبفد بهددٌحبحليددخلمبطدد ب د بكد بيو ددٚبحليددخلم» بفمددخب
حلفَىبرصالبميظديبحلمٔصلصصالبف بحلمٔصقبميظديبحلزوًيصالبف بروًح؟ ب
يددددوأبحلمدددئٍمبرو ويددد بفد د بكظخردددهب"ب دصددديسبحلمالدددَيصال":ب«ييددديببحلمالدددَيو ب
أاُاٍيْبأكيبمو ال بحلنخّ باأ هبرٔزذبؿيابليملبحلالىفبيى بح غهخىح ب
ارمدخامظهبل وغخيخبيبدهَبايبدظبل» .ب

مياظزات فيييا ()1
اكددٌل بفددب بحلمددئٍمبىاح بيندددلبفد بكظخردده:ب"هَحفددخصبحلظددوٍحسباحإل ـصددلبامددخب
يمخػ هدددخبفددد بحلدددييخ خصبح هدددَ "بصدددوٍحبب ييددديسب د ظهدددخبحلمٔدددصلصشبمدددالبحلوػنصدددخصب
حلٔخردش بم بحالهظىابف بح ٓمخ بفدظ .ب
ايدوأبىاح :ب«بييظديبحلهنوىبردؤ بكَٗدنخبحلمولدوىبحلزكدَبحلدٌذبهدوب فدْبحإللدهب
ف٘ددنو باحلددٌذبالبحرظدديح باالبح ظهددخ بلددهب-بافد بٍأيهددمب-بطلددَكبكنددوحبكد بيو ددٚب
ح ٍوبمالبػدلبكم هخ بفؤطخهدخباه دٚبحإل ٔدخ برظددييمب فٔدهبًرصلدشب نده» بهدٌحب
لصْبحلمٔصق برلبكَي٘نخ باهكٌحبطٔظغص بأ بطـديبأ ب دصديسبحلفديح بموؿدوىسبفد ب
حلوػنصخصبحلٔخردش.ب ب
﴿يح ا ًَّ٘ ا ٌَّ ِىتح ِ ال ت َّغٍٛا ِفي ِد ِيٕىُ غ ش ا ٌَّح ِك ٚال ت فتطِؼٛا ا َّ٘ٛاب ل َّ ٛقَ ل َّذ ت ٍَٛا
َّ َّ
ِِددٓ لطددً ٚات د ٍَٛا و ِث ددشا ٚت د ٍَٛا ػددٓ عددِ ٛ
اٌغ د ِط ًِ﴾ب[حلنٔددخ :ب ]070ب َيدديكمبأ ب
اب
ف
َّ
ه
طيددوىاحبال د بٍٓددخلشبحلمٔددصقب -صددهبحلالددىسباحلٔددىا -ب َيدديكمبأ بطيددوىاحبال د ب
مزددخىةبحلمٔددصقب -صددهبحلالددىسباحلٔددىا -باالد بمددخب خلددهبحلمٔددصقب -صددهبحلالددىسب
احلٔىا-بكظ بطكو وحبمٔصلصصالبرل  .ب
ايئٓفن بأ بأ وأبرؤ بمٔصلصشبحلصوابه بمٔصلصشبرولْ.ب ب
كصنمددخبطلدديعبمخيكددلبهددخٍصب ددالبحلوخلددييالبحلمخثددش بؿيددلبحلمٔددصقبٍ ددمب  )2بب
ارولْبٍ مب  )7با خأ:ب«َٗابحلمٔصلصشبيظدخٓمهبحػنخ ؛بأمدخبحلمٔدصقبفهدوبحلدٌذب
ا بحلمزخىةبح هى صشبل مٔصلصش بأمخبحليدخثيبفديبا يهخبحلدييْبرولْ» .ب
أٗكَبلكمبكٔالبحٓظمخ كم باأطدديابرخل٘دكَبالد بمدالبٍ د بهدٌابحلمندخاَحصب
حل٘ددصنبح ٓددظخًب زدديبح بحلَٗددصيذبمددالبحلكويددض باأٗددكَبلكددمبؿمصيددخبكضددوٍكم ب
احٓددؤأبح ب -ددِباؿددل-بأ بيـي نددخباايددخكمبٓددززخبف د بهيحيددشبمددالبحهظددي باأ بالب
يـي نخبٓززخبف ب ىلشبمالب ل.ب ب
*** ب
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مديز املياظزة:
٘كَبحإلهوسبحلمظنخاَيالب بحاللظِحابرظي صمخصبحلمنخاَس باحر بليينخبفَصشب
الددد بٓدددخ شبلألٓدددج شباحلمددديحهىص باأٍؿددددوبممدددالبيَيددديبالددددخ بٓدددئحأب دددد ب
حلمظنخاَيالبأ بيَف بييابائؤأ .ب
تاريخ كتابة العَد اجلديد لوموثوقية مصادر قصة الصلب
السائل :أاالبأٍيديبأ بأٗدكَبحلـمصد ب د بهدٌابحلمنخ ٘دشبحلـمص دش بارمدخبأ ند ب
مٔ مب بفنلالب ظمند بأ بطزدد بحليى دخصبؿصديسبمد بحإلهدوسبحلمٔدصلصصالبٓدوح بفد ب
مالَبأابف بٓوٍيخب باحليى شبف بٓوٍيخبؿصيسبؿيح بالي هخبا بٗدخ بح بفد بمالدَب
أيضخبطزد بكٌل .ب ب
الكددالبأٍيدديبأ بأطوؿددهبرخلٔددئحأبال د بح دبٍأفددض بفددديب َأ ددخبػددمبٓددمينخبمددالب
حل٘صنبمندٌبردؤ بح خؿصدلبرمـم هدخبكظزدضبريديب71بٓدنشبالد ب911بٓدنشبمدالبافدخسب
حلمٔصقب -صهبحلٔىا -با يب َأ خبرؤ با ـصلبمَ ْبكظذبأاالبف بحلصو خ صدشبحلظد ب
كخ ضبلاشب خمصشبٍكصكشبؿيح باأ صيصبىٍحٓظهخبا َح طهخبمَسبأهَ با يبطمبًل ب
ف بحلمخثظ بٓنشبح هصدَطصال بأذبأ دهبكدخ بهندخكبحهظىفدخصبكؼصدَسبؿديحبردصالبمدخبؿدخ ب
ف با ـصلبمَ ْبامخبؿخ صبرهبحليٍحٓخصبحل اويشبحلظ بؿَصبكييؼخب.ب ب
كمخبًكَبأ بٓفَباٗديصخ بحلدٌذبكدخ ب زدلبحلمٔدصقبرددب711بٓدنشبطدَيزدخبب باطزدصالب
رييب َح سباػخث ب مَح بحلمهمشبحلظ بحكظ٘دفضبفد ب دخاب0947بأ بحلكؼصدَبممدخبؿدخ ب
فصهبلمبيكالبصلصلخ.ب ب

مياظزات فيييا ()1
احل٘ د بح هصددَبحلددٌذبأاىبأ بأعَكددهبهخهنددخبهددوبمددخبًكددَابحل٘ددصنبمندددٌب ددالب
ا ـصددلبيوكنددخ بفددب با ـصددلبيوكنددخبكظددذب ٔددمهبح اأبيوكنددخب بلكنددهبلددصْبط مصددٌب
حلمٔصقب -صهبحلٔىا -بلكنهبكظدذبفصمدخبريدي باحلدٔدمبح هصدَبيوظ د ب مدخبؿدخ ب
ف بحلدٔمبح اأبمنه.ب ب
ػمبهنخكبطضخٍدبرصالبح خؿصلبح هَ باا ـصلبيوكنخ باكٔذبمدخب دَأصبأ ب
ا ـصلبيوكنخبرخلٌحصبهوبحلٌذبًكدَبأ بحلمٔدصقب -صدهبحلٔدىا-ب ديبصد ذ بامندهب
أهٌهخبحلَٓوأبرولْ بػمبح ظد ضبحلفكَس باألاصضبح خؿصلبح هدَ بحلظد بكخ دضب
موؿوىسبآ ٌحك باًل بح ظزخٍحبمالبحليدخاب911بريديبحلمٔدصقب...بفهدٌحبمدخبأٍىصبأ ب
أا له بأ هبيوؿيبطضخٍدبكؼصَبفصمخبؿخ بف بح خؿصل باًلد بييند بأ بحلَؿدوعب
الصهخب صهباٗخٍسبحٓظفهخا .ب
جواب الكس رأفت:
ٗكَح بمو وعبحلصوابكوأبحلال ذباحلفيح  .ب
أاأبٓددفَبكظدذبفد بحإل ـصددلب ددخاب49ا باكظزددهبحإل ـص د بمظد برخل اددشبحليزَيددش ب
اأمخب خاب001ابفكخ بآهَبطخٍينبف بكظخرشبحلد97بكظخرخبف بحليهيبحلـييي بفزخلنٔدزشب
لدوأبكضَط برؤ هدخبكظزدضب دخاب911بريديبحلمٔدصق بفهدٌحبكدىابغصدَبصدلصقب ب
حلظخٍينبأػزضبأ بكلبحلكظذباحلَٓخثلبكظزضب زلبهَحدبأاٍٗ صمبرخٓظؼنخ با ـصدلب
يوكنخبآفَبحلَإيخبفدظ .ب
جواب الدكتور ميكذ:
بريحيشبأإكيب بحلمين بحلي صمبحلٌذبًكَابح ٓظخًبف بريحيشبميحه ظهباهد ب
فكَسبحلظيخيٖبرصننخبكمٔ مصالبارصالبحلصهوىباحلمٔصلصصال بح بِ -باؿل-بيدوأبف ب
اهلل ػد ِدٓ اٌفد ِدزيٓ ٌددُ يمد ِ
يٓ  ٌٚدُ ي َّخشِ ددٛوُ ِِد َّدٓ
دحتٍٛوُ ِفددي اٌد ِدذ
حلدددَآ :ب﴿ال ي َّٕٙددحوُ ف
َّ
ِ َّ
َّ
َّ
اهلل ي ِح َ ا ٌَّّ َّم ِغ ِط ٓ﴾ب[لممظلنش:ب ]8باحلزَب
ِديحسِ و َُّ ا َّْ تط َشٚ َُّ ٘ٚت َّم ِغطٛا ئٌِ َّ  َُّ ِٙئ فِْ ف

حتنية الفداء
كمددخب ددخأب -صددهبحلالددىسباحلٔددىا-بهددوب« غددٓ اٌخٍددك» بفددخ ب -ددِباؿددل-بأمَ ددخب
رملخٓنشبأهلبحلكظخدبحلدٌيالبلدمبيدخط و دخ بالدمبيوَؿو دخبمدالبىيخٍ دخ بالدمبييظدياحب
صنخ بفهٌحبه ب صمبأمَ خبرهبحلدَآ بحلكَيم.ب ب
روالوٙبمخبًكَابح ٓظخًب[كوأبطخٍينبكظخرشبح خؿصل]ب بفؤ دخبأهدخل بحلددْب
كصنمددخب ددخأبرددؤ بآهددَبمددخبكظددذبهددوبا ـصددلبيوكنددخ ب ددهبطَؿمددشبحلَهزخ صددشبحلصٔددو صشب
طدوأبف بمديمشبٍٓخلشبرغَّبحلؼخ صشب:بكظزضب خاب095بمصىىذ ب مخبرؤ برغدَّب
مدددخصبٓدددنشب64بمدددصىىذ باطددددوأبحلمديمدددش:ب«اهدددٌحبينفددد ب ٔدددزظهخبحلمزخٗدددَسبالددد ب
رغَّ» .ب
ػددمبهنددخكبٍٓددخثلبف د بحلكظددخدبالبييددَابكخطزهددخ بكَٓددخلشبحليزددَح صصال بف دخ دب
أاٍيـدددخ وّبيددددوأ:ب البيي دددمبمدددالبكظزهدددخباالبح ) بفدددىب ٔدددظغص بحلـدددِابأ بهدددٌاب
حلَٓخلشبكظزضبٓنشب71بأابٓنشب81بأابٓنشب91ا.ب ب
روالددوٙبحلددٌذبحطفضددلبفصددهبحلوحلدديبحلكددَيمب[حلٔددخثل] بفدب بحررددخ بحلصٔددو صصالب
يدولدو بفد ب ٔددوشبحلَهزخ صدشبحلصٔددو صشب ددالبآهدَباصددلخفبمددالبا ـصدلبيوكنددخ:بهددٌحب
م ل بكظزهبأكديبطىمصدٌبحلمئلد بفد ب نوح دهبا ديوحبك مدشب م لد ) باكظزدوحبفد ب
حللخٗصش:بهٌحبحإلصلخفبكظزهبريابطىمصٌبحلمئل  .ب
ػمددشبم٘ددك شبكدصدصدددشبطوحؿددهبحلفكدددَبحلكنٔدد باهددد :بمددالبيوكندددخبحلددٌذبكظدددذب
حال ـصل؟بهلبهوبيوكنخبرالبُريذبحللوحٍذ؟بأابأ هبيوكنخبحل٘صن؟بهٌاب ضدصشبفصهدخب
أهٌباٍىبعويلبف بطخٍينبحلكنصٔش بٗكَحبلكم .ب
*** ب
املصلوب ٍو ىاسوت املسيح
السائل:
حلٔىاب صكمبأهلبحإلٓىا بآىابلكمبٓيخىسبحلدْ باحلٔخىسبح فخ ل .ب

مياظزات فيييا ()1
كضَط بًكَصبأ بحلمٔصقبهوبح بكص بيٌرقبحلمٔدصق؟بٓدظـصزن :بحلمٔدصقب
خٓوصباالبهوصب...بكٔنخبالبم٘ك ش .ب
ٓئحل :بمخبفخثيسبحلدصخابرخلـٔديباًحبكدخ بأطد بلصدٌرقبػدمبيددوا؟بمدخبفخثديسبحلدصدخاب
رخلـٔي؟ ب
حلٔئحأبحلؼخ :بهلبٍفيضبحليدوردشبرالد ذبحلمٔدصق؟بأٍ بأ هدخبلدمبطَفد ب ب
حلمَأسبمخبُحلضبطيخ ب[آالابحلوالىس] باحلَؿلبمخبُحأبيظيذ باحللصشبطِك ب
رغنهخبال بحر  .ب

ب
ب

ٓددئحل ببحلؼخلددغ:ب دددَأبفدد بٓددفَبحلىايددصالبأ بح بالبيدزددلبحلددٌرخثق باأ بهددٌحب
ٍؿْ باًحبرلؼنخب دالبك مدشب ٍؿدْ)باؿدي خبأ هدخبطددخأب دالبحلدٌيالبًرلدوحبأرندخ همب
ارنخطهم( .)1ب
جواب الكس رأفت:
أ خبمظف بمي بأ بحلٌرخثقبحلزَ٘يشبممنو شبمنيخبرخطدخبفد بحليهديبحلددييمباحليهديب
حلـييي بحلٌرصلدشبحلز٘دَيشبكخ دضبطدديابلزي ِردوأبأذبل٘دصخعصال بلدٌل بح بالبيدزدلب
حلٌرخثقبحلزَ٘يشبكمخبكك بٓفَبحلدضخسب البيفظخفبحلـ يخىذبحلٌذبًرقبحرنظه بفخ ب
لمبيدزلبهٌابحلٌرصلش بحلٌرصلشبحلزَ٘يشبطديابفدظبل ٘صخعصال .ب
أمخبحلمٔصقبف مبيٌرلهبأكي بلصديمهبال بح بالكالبهوب يابكصخطدهبرنفٔدهبكمدخب
ؿخ بف با ـصلب يوكنخب:)8ب«ٌدي عدٍطحْ اْ آخدز٘حٌٚ ،دي عدٍطحْ اْ اتدؼٙح»بفدىب
أكيبيؤهٌهخبمنه .ب

)ِ (1مصٛد اٌغح ً ِح حب في (اٌتثٕ « :)67 :72ال تؼًّ ٘ىزا ٌٍش
اٌش

ِّح يىش٘ٗ ،ئر ا شلٛا ت ٝلٕ ٚ ُٙلٕحت ُٙلحٌٕحس آلٌٙت. »ُٙ

ئٌٙه ،ألٔ ُٙلذ ػٍّٛا آلٌٙت ُٙوً س ظ ٌذٜ

حتنية الفداء
ا نديمخب ددظك مب دالبحرهددَيالبحلددٌيالبيدديمو بًرددخثقبر٘ددَيشبفهدٌحبٍؿددْبعزيددخ ب
اأ خبأطف بمي بلكالبلمبيديابأكيبحلمٔصقبًرصلشبرَ٘يشبالد بح بالكدالبحلمٔدصقب
ياب فٔهبلصْبكٌرصلشبرَ٘يش بالكالبككفخٍسبري صشب البحلوغخسباحلمٌ زصال.
***
ثبوتية أحداث الصلب تارخيي ًا
السائل:
أاىبأ بأ ددوأبٗددصجخب ددالبحلال د ذباحلفدديح بفوزددَبحلال د ذباحلفدديح بمؼزددضبف د ب
حلظخٍين بامؼزضبف بحرػخٍ باهنخكب مخ بف بحلظخٍينبا مخ بمالبحلصهوىباحلدوػنصصالب
أػزظددوحبهددٌحبحلكددىا بمددنهمبيوٓددصفوّبحلمددئٍمبحلصهددوىذبحل٘ددهصَ بامددالبحلمددئٍهصالب
حلددوػنصصالبطخٓدددصظوّبحلددٌذب دددخأ:بحلمٔددصقبصددد ذ با دددلباػصددددشبأٍٓ د هخبردددصىعْب
حلزنغ بلدصالَ با خفشبال بٗهخىسبحلظىمصٌ باهوبٗهوىب صخ بفزغدَّبيدد ب د ب
ربييبأمظخٍبمالبحلمكخ بحلٌذبص ذبفصدهبحلمٔدصق باي٘دصَبالد بحلصهدوىبايددوأ:ب«أ دظمب
رؤييذبأػمشبص زظموا» باالبأكيبمالبحلصهوىبينف بهٌابحلظهمش باحلَٓوأبرولْبف ب
ٍٓددخلشبكوٍ ؼدوّبيدددوأب:بيوؿدديبأكؼددَبمددالبهمٔددمخثشبأمبأكؼددَهمبرددخ بالد بحر ب ب
ك همبٗهوىب البحلمٔصقبحلمصضباحلمدخا .ب
ػمبرييبهٌحبك هبيؤط بٗوٚبرييبأكؼَبمالب611بٓدنشب بافد بمكدخ بريصديبؿديحب
البآَحثصلب..بف بحلٔيوىيش ب د بريديبمجدخصبح مصدخأ بايددوأ:ب﴿ِٚدح لتٍدِٚ ٖٛدح
صٍطٌٚ ٖٛىٓ ؽطٗ ٌٙدُ﴾ بأ دخبأٍيديبأ بأٓدؤلكمبٓدئحالببمنغدصدخب:بهدلبأصديبىبٗدخهيب
حليصددخ بحلددٌذبيد د ب د بريدديبأمظددخٍبمددالبحللددخىعباهددوبكخ ددَبف د ب فددْبا ددضب
حلال ذ؟بأابأصيىبحلٌذبؿخ برييب695ب دخابمدالبحللخىػدش باكدخ ب د بريديبمجدخصب
ح مصخأبمالبمكخ بحللخىع؟.بهٌحبىلصلب خع  .ب
ايضخابال بًل بىلصلبحلدب66بٓفَحبف بحلكظخدبحلمديّ .ب

مياظزات فيييا ()1
ف يينخبأىلشبمالبحرػخٍ باأىلشبمالبحلظخٍينب باحلدب66بٓفَحببف بحلكظخدبحلمدديّ ب
29بمددنهمبيدٌكَب زددو حصب ددالبحلٔددصيبحلمٔددصق با97بمددنهمبيئكدديبأ بهددٌابحلنزددو حصب
طلددددض بالدديينخبٗددهخىسبحلظىمصددٌ باٗددهخىسبحلَٓددل باكددلبحل٘ددهخىحص باكمددخب ددضب
لكم:بحلدييْبرغَّبكدخ ب د بريديبأمظدخٍب با دخأبل صهدوى:ب«أدتُ صدٍطتّ »ٖٛباالب
أكيبيكٌره.ب ب
جواب الدكتور ميكذ:
ا بمددالبحلمٔددصلصصالبمددالبالبيددوحفدكمب د بًلد بف نؤهددٌبمؼددخأبفد باٗدديصخ ب52ب
حلٌذبًكَابحلدْبأكؼَبمالبمَس بفخلدْبيوكنخبؿَؿْبحلوضَذبيدوأبف ب"طخٍينب
حلفكَبحلمٔصل "ب /0ب:)26ب«هندخكبمفٔدَا بيظ٘دككو برخ غزدخىباٗديصخ ب52ب د ب
حلمٔصق» .ب
بطدوأب:بهٌابحلدضصشبحلظخٍيوصشبكدصدشبمنظهصش .ب
اأؿصز بمالبكظدخدبحلددْبحلديكظوٍبكندخبؿدَؿْبحلوضدَذب /0ب)916ب باهدوب
أدبا ـص بمالبأكزَبحررخ بحإل ـص صصالبحلٌيالبألفوحبف بهٌحبحلِمدخ باكظخردهب"طدخٍينب
حلفكددَبحلمٔددصل "بينزا د بأ بيدددَأ بيدددوأبرددؤ بهنددخكبعوحث د بمٔددصلصشبكخ ددضبطنكددَب
ص ذبحلمٔدصق بفدٌكَبردؤ بحلانوصدصصالبكدخ وحبيدولدو بردؤ بحلمالد ودبهدوبٓدميخ ب
حلدصَاح ب..ببٓظدوأبل :بهئال بهَحعدشب..بلكالبهمبمٔصلصصال بممخبيين بأ بهدٌاب
حلمٔؤلشبلصٔضبمٔؤلشبطخٍيوصشبمنظهصشبكمدخبطدي بف صٔدضبفَ دشباحكديسبحلظد بطنكدَب
ص ذبحلمٔصق باالبحػنظصال باالبػىػش .ب
طدوأ:بؿخ بٍؿلبمالبحلٔيوىيشبفؤ كَبحلال ذ .ب
البيددخبأٓددظخًذ بلصٔددضبهكددٌحبحلدضددصش بهددٌحبحلَؿددلبحلددٌذبمددالبحلٔدديوىيشب لددالب
دوأبرؤ هبملميبٍٓوأبح باأ هب ز بمالبح بيظليعب الب ضصشبلمبيَهدخب..ب ضدصشب
كيػضبف بف ٔغصال باهوبفد بحلٔديوىيشب بلكندهبيوزدَبفصهدخب دالبحلٔدمخ بامدخبفصهدخ ب

حتنية الفداء
ا البح ٍوبامخبفصهخ بهوبحلٌذبيددوأبفصمدخبيَايدهب دالبٍردهب-طزدخٍكباطيدخل -بفد ب
حلدَآ :ب﴿ٚاٌغّحب لٕ ٕح٘ح لِأي قذ ٚئ فِٔح ٌّ ِ
ٛعؼ﴾ْٛب[حلٌحٍيخص:ب ]47بحلٔمخ بف بكخلشب
َّ
ف
َّ
حطٔخع بيدؤط بحليالدَبحللدييغبفصددوأبرمدخب دخأ بف دصْبغَيزدخباالب ـصزدخبأ بيوزَ دخب
رلدديعبطددخٍيو بلددمبطيَفددهبأ ددض بالددمبييَفددهبأٓددىف بالكددالب َفددهبهددٌحبحلنز د ب
حلي صمب -صهبحلالىسباحلٔدىا -بف صٔدضبحلدضدصشبأ دهب دخٕبفد بحلٔديوىيشبأابفد ب
حلمَين بال بفهٌحبٍٓوأبيوك بالصهبمالبح بفه بلصٔضب ضصشبطخٍيوصشبيئلفهخبمدالب
ٍأٓه .ب
اا ببكخ بحلنز ب-ص بح ب صهبآ م-بى صخبيي بهٌابحلدضصش بفؤيهمخبأال ب
أ بيوحف بحلمٔصلصصالب بمٔؤلشبحلال ذ؟بأابأ بيوخلفهم؟ ب
لددوبأطصددضب-بأٓددظخًبٍأفددضب-برَٓددخلشبطددي صهخ بفؤيهمددخبأبال د :بأ بطوحف د بحلنددخّب
اطكٔذبميهمبهغوس بأابأ بطوخلفهم؟.ب[حإلؿخرش:بموحفدظهمبأال ] .ب
حلنزددد ب-صددد بح ب صدددهبآددد م-بهدددخلفكمبفددد بمٔدددؤلشبحلالددد ذ باح بالددد بأ ب
يوحفدكمبلوبكخ بحلال ذبكدصدش باف بحلمدخرلببأػزضبحلنز بلمَيمبحليٌٍح ب ٌٍيظهخب
ٍغددمبأ بف د بحلمٔددصلصصالب-كظ د بحر ب–بمددالبينكددَب ٌٍيددشبحلٔددصيسبمددَيمبحليددٌٍح ب
اٍغمبأ هخب ضصشبهفصشبالبييٍكهخبحلنخّباالبييَفو هخ باالبيمكالبأ بيال وحبالصهخ ب
فخلدَآ بأػزظهخب هدخبحللدصددش باأيضدخبهدخلفكمبفد بمٔدؤلشبحلالد ذ ب هدخبحللدصددشب
ظ ِٓ ِٚح لتٍٖٛ
اختٍفٛا ِف ِٗ ٌ ِفي ؽ قه ِِ َّٕٗ ِح ٌ ُٙل ِِٗ ِِ َّٓ ِػ ٍَّ قُ ئ فِال ِاتطحع اٌ ف
﴿ٚئ فِْ ا فٌ ِزيٓ َّ
ي ِم هٕح﴾ب[حلنٔخ :ب .]057ب
ٍل جاء املسيح ليصلب؟

مددالبح ٓددج شبحلظد بٓددؤلهخبح مبحلكددَيمب ددالب مددلبحلمٔددصق باأؿصددذبرددؤ ب مددلب
حلمٔصقبلمبيكالب مىبكفخٍيخ باأ هبكخ ب مىبى ويخ بحلمٔصقبهدوبمدالبيددوأبهدٌح:ب
«أح ِدذته ػٍ ٝاألس  ،اٌؼًّ اٌزي اػط تٕي ألػًّ لذ اوٍّتدٗ»ب يوكندخب:07ب

مياظزات فيييا ()1
 )4بالوب خأبحلمٔصقبهٌحباهوب
أكملب م هباهوب بحلال صذ .ب

بحلال صذبفكىمكمبصلصق ب دهبٓدصكو ب ديب

أمخباًحب صلبهدٌحب زدلبحلالد صذ بفميندخا:بأ دهبأكمدلبحليمدلب زدلبحلالد صذ..بلدديب
خأبحلمٔصقبهٌحب زلبحلال صذبرِمخ بفهٌحبف ب يوكنخب )07باأكيحعبحلال ذبف ب
يوكنخب .)90ب
مخبه بمهمظ بأيهخبحلمٔصق؟ ب
بيـصزنخ:ب«أح ِدذته ػٍ ٝاألس » بهٌابمهمظد ب د بح ٍو بأ بأمـديبح ب
 ِباؿل -ب«اٌؼًّ اٌزي اػط تٕي ألػًّ لذ اوٍّتٗ»،بحلمهمشبك هخبح ظهدضب زدلبكخىػددشبحلالد ذبردِمالبعويددل بلددٌل بالبيمكددالبأ ب دددوأ:بحلمٔددصقب-ب صددهبحلالددىسب
احلٔىاب-ب يبؿخ بلصال ذ باهوبيدوأب زدلبحلالد ذبردِمالبعويدل:ب«اٌؼّدً اٌدزي
اػط تٕي ألػًّ لذ اوٍّتٗ».ب ب
*** ب
ثبوتية أحداث الصلب
السائل:
حلٔئحأبح اأ:بهلب بمبحلمٔدصقبطىمصدٌاباٗدَفبلهدمبأ دهبٓدوابيالد ذباأ ب
دصيسبحلال ذبػخرظش؟ ب
حلٔئحأبحلؼخ :بهلبطـيبطنخ ضخباحكيحبف ب الوٙبحلدَآ بروالوٙبحلمٔصقب
أابغصَا؟باًبأ نخب ـيبطنخ ضخصبكؼصَسبف بغصَبحلدَآ بكمخبرصبالبحل٘صن .ب
جواب الكس رأفت:
حلكظددخدبحلمددديّباح ددقباصددَيقبفد بمٔددؤلشبحلالد ذ بيدددوأبحلكظددخد:ب«فٍّددح
اخز يغٛع اٌخً لحي لذ اوّدًٔٚ ،ىدظ ساعدٗ ٚاعدٍُ اٌدش »ٌٚيوكندخب:09ب )21ب

حتنية الفداء
ايئكدديبهددٌحبحلكظددخدبحلمددديّبفد بأكؼددَبمددالبمو د بالكددالب كظفد بر٘ددخهيباحكدديب
لضص بحلو ض بيدوأبا ـصدلبمظد :ب«ٚف ّدح ٘دُ ٔدحصٌِ ْٛدٓ اٌدطدً اٚصدحُ٘ يغدٛع
لح اله :ال تؼٍّٛا ا هذا لّح سايتُ ت ٝيم َٛالٓ أْغدحْ ِدٓ األِدٛات» مظد ب:07ب
 )9بفههنخب َ بحلمٔصقبطنزؤبر٘كلبأابرآهَب البص زهبا البموطه .ب
ىحثمددخبيددظك مبحلمٔددصقبرؤمؼددخأ باف د ب يوكنددخب)08ب ددَدبلهددمبمددؼى با«ِددٓ ٌددٗ
ارٔحْ ٌٍغّغ ،فٍ غّغ» مظ ب:00ب .)05ب
هدددٌحبحلمؼدددلبفددد ب يوكندددخب:9ب)90-08بأ بحلمٔدددصقب«لدددحي ٌٙدددُ :أمضدددٛا ٘دددزا
اٌ ٙىًٚ ،في ال ايحَ ال ّٗ ،فأ ح اٌ ٛٙدٚ ،لحٌٛا ٌٗ :اي آي تشيٕدح تد ٝتفؼدً
٘زا ،ا ح يغٛع ٚلحي ٌ ُٙأمضٛا ٘زا اٌ ٙىً ٚفي ال ايحَ ال ّٗ» بفخلمٔصقب
يظك مب البهصكلبؿٔيا باهمبانوحبأ هبيَيديبهصكدلبأاٍٗد صم ب«فمدحي اٌ ٙدٛد :فدي
عك ٚاسلؼ ٓ عٕ لٕي ٘دزا اٌ ٙىدً ،افحٔدك فدي ال د ايدحَ تم ّدٗٚ ،اِدح ٘د ٛفىدحْ
يمٛي ػٓ ٘ ىً غذٖ»ب يوكنخب:9ب.)90ب ب
أمددخبرخلنٔددزشبلٔددئحأبكضددَط بحلؼددخ بفددخلَدبى ددخ ب طك ددمب ددالبحلمٔددصلصشب
احلمٔصق بالصْب البحلدَآ بآٍوأبحإلٓىا بهٌاباؿخرظ ب دالبٓدئحل بايوؿديب
مالبييحف ب البحلدَآ  .ب
جواب الدكتور ميكذ:
ب يوىبمَسبأهَ بال بحلدضصشبحلظخٍيوصش بهلبص ذبحلمٔصق؟ ب
ىحثَسبحلميخٍابحلكظخرصشبطٌكَب البمئل بيي بفوطصوّبرغَيدَكبحلدٔدغنغصنصشب
فد بحلنال د بحلؼددخ بمددالبحلدددَ بحلظخٓ د بحلمددصىىذ بلددهبكظددخدبحٓددمهب".."Bibliotecaب
يددٌكَبأ ددهبحع د ب د ب981بكظددخدبمددالبرصنهددخبكظددخدبحٓددمهب طـددوحالصبحلَٓددل)بهددوب
يدوأ:ب«هٌحبكظخدبهَعو بمم و برخللمخ ش» بفمخبحلٌذبف بهٌحبحلكظخد؟ ب

مياظزات فيييا ()1
يـصزنددخبفوطصددوّ:ب«حلمٔددصقبلددمبيال د ذبمغ دددخ باأ بحلددٌذبص د ذبكددخ با ٔددخ خبب
آه دَ»ب..بهددٌحبكظددخدبمٔددصل بكظددذبف د بأؿددوح بمٔددصلصش بفددىبطدددل:بهددٌاب ضددصشب
طخٍيوصشبمنظهصش بال بهٌاب ضصشبطخٍيوصشبغصَبمنظهصش.ب ب
ٍل تيبأ املسيح بصلبُ؟
ٓؤأبح ٓظخً:بهلبحلمٔصقب -صهبحلالىسباحلٔىا-بطنزؤبرخلال ذ؟ ب
اأ ددوأ:بهنددخكب الددوٙبف د بحلكظددخدبمد بدَصب صنددخب زددلب صددل بافصهددخبيوزددَهمب
َّ
حلمٔصقبرؤ هبٓصال ذ بايٌكَبأ بحلظىمصٌبلمبيفهموح .ب
الوبفَ نخبردؤ بحلمٔدصقبطنزدؤبرؤ دهبٓصالد ذ بفمدخبهد بحلنظصـدش؟بهدلبي٘دظَطبأ ب
طظلد بهٌابحلنزو س؟ ب
أ وأ:بال ب نخباًحبحفظَ نخبأ بحلمٔصقبأهزَهمبرؤ هبٓصال ذب بفديبًهذبال ب
رٔظخ بؿؼٔصمخ با خابيي وبح ب:ب«ئْ اِىٓ فٍتؼطش ػٕ٘ ٝزٖ اٌىأط»ب مظ ب:96ب
 )29ب«ٚلضددد ٝاٌٍ دددً وٍدددٗ فدددي اٌصدددال »،باهدددوبيزكددد بايظضدددَعب ب -دددِباؿدددل -ب
ايغ ذبمالبح بأ بياصَب يٍا .ب
احلٔئحأ:بهلبياصَبح ب يٍا؟ ب
أؿصذ:ب يم بفف بٓفَب اٗيصخ ب )28بأ بح ب ِباؿلبأهزدَبحلم د بكِ صدخبأ دهب
ٓصموصب«فدحب ئٌ ٗ ئؽؼ حب لٓ اِٛؿٚ ،لحي ٌٗ٘ :ىزا يمٛي اٌش  :اٚؿ ل تده،
ألٔه تّٛت ٚال تؼ ؼ» ب بأذبح ظه ب مَك بفمخًحبكالل؟ ب
لـؤبكِ صخبال بح ب«ف ٗ ٛضل ح  ٗٙ ٚئٌ ٝاٌحح ٚ ،صٍ ٝئٌ ٝاٌش ٚ ،لحي:
آٖ يح س  ،ارودش و دف عدشت اِحِده لحألِحٔد ٚلمٍد عدٍ ُٚ ،فؼٍدك اٌحغدٓ فدي
لىحب ػظ هّح»ب اٗديصخ ب:28ب )2بفمدخًحبكديع؟بلدديبحٓدظـخدب
ػ ٕ هٚ ،لى ٝضل ح ه
ح بى خ ا بيدوأبحلَد:ب«لدذ عدّؼك صدالته ،لدذ سايدك دِٛػده٘ ،أٔدزا اتد ف
ئٌددد ٝايحِددده خّدددظ ػؾدددش عدددٕ »ب اٗددديصخ ب:28ب )5بفدددبًحبلدددوبفَ دددنخبأ بحلمٔدددصقب

حتنية الفداء
أهزَهمبأ هبٓصال ذ بفب هبكخ بيي مبرؤ هبلوبع دذبمدالبح ب -دِباؿدل-ب[حلنـدخس] ب
فب هبٓصالَاب نهبهٌابحلنزو س.ب ب
أٗددكَبلكددمبكٔددالبحالٓددظمخع باآمددلبأالبأكددو ب دديبأػد نددخب د بمٔددخميكمبأ ددخب
اصييد بحلدْبٍأفض بفؤهىبآهىبركم .ب
*** ب
ب

