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اىشة يض٘ع ىٌ يقو صشادخ أُ ٍذح مو " : "أسض قذيَخ اىؼٖذ"مزت ٍإخًشا أدذ اىَزؼصجيِ ىْظشيخ 

ٕو صشح اىشة يض٘ع فؼاًل ثأُ األسض ُخيقذ فٚ صزخ ..."  صبػخ24يً٘ ٍِ أيبً اىخييقخ  ثيغذ 

 صبػخ ؟ 24أيبً ػبديخ ٍذح مو يً٘ ٍْٖب 

 

ػْذٍب ُيطشح ػيٚ اىَإٍْيِ ٕزا اىضإاه يز٘جُٖ٘ ٍجبششح ئىٚ اىؼٖذ اىجذيذ ىقشاءح ميَبد اىشة 

. يض٘ع ٗاىزأمذ ئرا مبُ ٗسد ثٖب ٍثو ٕزا اىزصشيخ 

 

: ػْذٍب ّفزش فٚ اىؼٖذ اىجذيذ ّجذ رصشيذبد مثيشح ىيشة يض٘ع رزصو ثٖزٓ اىَضأىخ ٍثاًل 

ٕزا ي٘ضخ أُ اىشة  . (6 : 10ٍشقش )" ٗىنِ ٍِ ثذء اىخييقخ رمًشا ٗأّثٚ خيقَٖب اهلل" .1

ُٗجذا  " ٍْز اىجذء"يض٘ع مبُ يؼيٌ ثأُ ُػَش اىخييقخ ال يجيغ ٍالييِ اىضْيِ ، ٗأُ آدً ٗد٘اء 

. ٗىيش ثؼذ خيق اىنُ٘ ٗاألسض ثَالييِ اىضْيِ 

. ي٘جذ اىزٙ يشن٘مٌ ٕٗ٘ ٍ٘صٚ اىزٙ ػيئ سجبؤمٌ . ال رظْ٘ا أّٚ أشن٘مٌ ئىٚ اآلة " .2

فاُ مْزٌ ىضزٌ رصذقُ٘ . ألّنٌ ى٘ مْزٌ رصذقُ٘ ٍ٘صٚ ىنْزٌ رصذقّْ٘ٚ ألّٔ ٕ٘ مزت ػْٚ 

يجيِ اىشة يض٘ع فٚ ٕزٓ  . (47 ـ 45 : 5ي٘دْب )" مزت راك فنيف رصذقُ٘ مالٍٚ ؟

ألُ :"ٗأدذ األجزاء اىزٚ مزجٖب ٍ٘صٚ ّجذ فيٖب . اآليبد أُ ػييْب اإليَبُ ثَب مزت ٍ٘صٚ 

. ٗاصزشاح فٚ اىيً٘ اىضبثغ . فٚ صزخ أيبً صْغ اىشة اىضَبء ٗاألسض ٗاىجذش ٗمو ٍب فيٖب 

ٕزا ٕ٘ ثبىطجغ أصبس أصج٘ػْب اىزٙ يجيغ صجؼخ أيبً ـ " . ىزىل ثبسك اىشة يً٘ اىضجذ ٗقذصٔ

مبُ ُيفٌٖ ٍِ ٕزا اىجزء أّٔ يقصذ صجؼخ أيبً دشفيخ رقً٘ . صزخ أيبً ػَو ٗيً٘ ٗادذ ىيشادخ 

 .ػيٚ أصج٘ع اىخييقخ اىزٙ يزنُ٘ ٍِ صزخ أيبً ػَو ٗيً٘ ٗادذ ىيشادخ 

 



ثؼذ أُ قبً اىشة يض٘ع ثَؼجزح شفبء يً٘ اىضجذ أشبس سئيش اىَجَغ ـ اىزٙ  (14 : 13ى٘قب )فٚ 

ٕٚ صزخ أيبً يْجغٚ اىؼَو فيٖب : "مبُ ػيٚ دسايخ مجيشح ثْبٍ٘س ٍ٘صٚ ـ ئىٚ ٕزا اىَقطغ ػْذٍب قبه 

مبُ ُيْظش ئىٚ يً٘ اىضجذ ْٕب ػيٚ أّٔ يً٘ ػبدٙ " . ففٚ ٕزٓ ائز٘ا ٗاصزشف٘ا ٗىيش فٚ يً٘ اىضجذ

ٕزا اىزؼييٌ ٍإصش ػيٚ ششيؼخ ٍ٘صٚ مَب . ٗاىضزخ أيبً اىَخصصخ ىيؼَو ػيٚ أّٖب أيبً ػبديخ 

.  ديث ّجذ اى٘صبيب اىؼششح اىزٚ فيٖب أيبً اىخييقخ اىضزخ أصبس اى٘صيخ اىشاثؼخ20ٗسدد فٚ خشٗج 

 

قذ ّجذ أجزاء أخشٙ رشيش ئىٚ أُ اىشة مبُ يق٘ه أّٔ خيق اىخييقخ فٚ صزخ أيبً ، ىنِ ٕو ْٕبك 

أق٘اه صشيذخ ؟ 

 

ىَبرا ّيجأ ىيؼٖذ اىجذيذ فقط ىْشٙ . أػزقذ أّٔ ي٘جذ ىنِ ػييْب أُ ّزْبٗه ٕزٓ اىَضأىخ ثطشيقخ ٍخزيفخ 

ئرا مبُ اىشة يض٘ع قبه أّٔ خيق اىخييقخ فٚ صزخ أيبً ؟ 

 

ًَب ٍ٘جً٘دا  . ىَبرا ال ّيجأ ىيؼٖذ اىقذيٌ ؟ فبىشة يض٘ع ٕ٘ األقًْ٘ اىثبّٚ ٗمبُ دائ

 

 أُ اىشة يض٘ع اىَضيخ ، اثِ اهلل ، ٕ٘ خبىق مو األشيبء 17 ـ 16 : 1م٘ى٘صٚ أٗاًل ، رششح سصبىخ 

فأّ فئ ُخيق اىنو ٍب فٚ اىضَبٗاد ٍٗب ػيٚ األسض ٍب ُيشٙ ٍٗب ال ُيشٙ ص٘اء مبُ ػشٗشًب أً "

" . اىزٙ ٕ٘ قجو مو شٚء ٗفئ يقً٘ اىنو. اىنو ثٔ ٗىٔ قذ ُخيق . صيبداد أً سيبصبد أً صالطيِ 

 

ثنيَخ اىشة ُصْؼذ اىضَبٗاد "ّشٙ فٚ ٍنبُ آخش فٚ اىنزبة اىَقذس ميف ػَو اىشة اىخييقخ 

( . 9 6ٗ : 33ٍزٍ٘س )" ألّٔ قبه فنبُ... ٗثْضَخ فئ مو جْ٘دٕب 

 

فٚ اىجذء مبُ اىنيَخ ٗاىنيَخ مبُ ػْذ اهلل ٗمبُ " : "اىنيَخ"ّؼشف أُ اىشة يض٘ع مبُ ُيطيق ػيئ 

مو شٚء ثٔ مبُ ٗثغيشٓ ىٌ ينِ شٚء ٍَب مبُ  . ٕزا مبُ فٚ اىجذء ػْذ اهلل . اىنيَخ اهلل 

( . 3 ـ 1 : 1ي٘دْب )

 

. ٕٗنزا قبً اىشة يض٘ع ، اىنيَخ ، ثؼَييخ اىخيق ثبصذاس أٍش ىنو شٚء ثأُ ي٘جذ 

 



ألُ اىشة يض٘ع ٕ٘ اىنيَخ فالثذ ..." ثٌ رنيٌ اهلل ثجَيغ ٕزٓ اىنيَبد قبئاًل "1 : 20خشٗج رأٍو اآلُ 

ٍِ اىَؼشٗف أُ ْٕبك ػذح . أُ رنُ٘ اإلشبسح ْٕب ئىٚ اىَضيخ قجو رجضذٓ ٕٗ٘ يزنيٌ ئىٚ ٍ٘صٚ 

. ظٖ٘ساد ىيَضيخ فٚ اىؼٖذ اىقذيٌ 

 

" . االثِ اى٘ديذ اىزٙ ٕ٘ فٚ دضِ اآلة ٕٚ خجش. اهلل ىٌ يشٓ أدذ قط : " يق٘ه 18 : 1ي٘دْب 

. ئىخ ... ْٕبك دبالد ّبدسح رنيٌ فيٖب اىَضيخ قجو رجضذٓ ٍثاًل ئىٚ آدً ّٗ٘ح ٗاألّجيبء ٍٗ٘صٚ

 

ألُ فٚ صزخ أيبً صْغ اىشة " ٍبرا قبه ؟ 11 : 20خشٗج ىنِ ػْذٍب يزنيٌ اهلل اىخبىق مَب مَب فٚ 

... ٗاصزشاح فٚ اىيً٘ اىضبثغ. اىضَبء ٗاألسض ٗاىجذش ٗمو ٍب فيٖب 

 

ىيش رىل فقط ، فبىزٙ قبه ٕبريِ . * ّؼٌ ىقذ قبه اىشة ثنو ٗض٘ح أّٔ خيق اىخييقخ فٚ صزخ أيبً 

ٗأػطبّٚ اىشة ى٘دٚ اىذجش اىَنز٘ثيِ ثأصجغ اهلل : "مزجٖب ىَ٘صٚ أيًضب " صزخ أيبً"اىنيَزيِ 

"  ٗػييَٖب ٍثو جَيغ اىنيَبد اىزٚ ميَنٌ ثٖب اىشة فٚ اىججو ٍِ ٗصط اىْبس فٚ يً٘ االجزَبع

( . 10 : 9رثْيخ )

 

ثو ئّٔ ػَو شيئًب ىٌ يؼَئ فٚ ٍؼظٌ أجزاء . ىقذ قبىٖب اىشة صشادخ ثأّٔ خيق اىخييقخ فٚ صزخ أيبً 

ٍبرا رشيذ أمثش ٍِ رىل ؟ . اىنزبة اىَقذس ـ مزت رىل ثْفضٔ 

 ____________

ىقذ . ، فبآلة ٗاالثِ ىِ يخزيفب 11 : 20خشٗج دزٚ ى٘ سأٙ أدذٌٕ أُ اهلل اآلة ٕ٘ اىَزنيٌ فٚ * 

" .  أّب ٗاآلة ٗادذ" 30 : 10ي٘دْب قبه اىشة فٚ 

 


