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 :ملخص البحث

وقد جاء في هذا البحث تصوير القران الكريم لشخصية سيدنا يعقوب عليه السالم 

بداية من البشارة به لسيدنا إبراهيم عليه السالم والسيدة سارة، وكيف شرف الله سيدنا 

يعقوب عليه السالم بداية من البشارة به لسيدنا إبراهيم عليه السالم بانضمامه إلى 

األنبياء، كما تحدث أيًضا عن إتيانه بيت المقدس وابتالء الله ـ عز وجل ـ  له كوكبة 

بفقد ولده سيدنا يوسف عليه السالم ، ثم بفقد بينامين، ثم تفضل الله عليه بلقائهما، ثم 

وضح البحث عدم عصمة أبناء األنبياء، كما اشتمل على الحديث عن سيدنا يعقوب ـ 

ديم وبعض الحقائق التي تتعلق به، وعن بعض األمور التي عليه السالم ـ في العهد الق

تتعلق بعيسو ) أخي يعقوب( ، ثم تناول البحث عن خرافات العهد القديم، وخاصة 

فيما يتعلق بالوحي اإللهي وأوهام البشر، والصور السيئة التي قدمها العهد القديم 

ا ... إلخ ، ثم أبرز لسيدنا يعقوب عليه السالم، حيث وجود األصنام، وإثبات الزن

 البحث محاسن اإلسالم واحترامه لألنبياء ـ عليهم السالم ـ وتعظيم مقام النبوة.

 الكلمات الدالة:

 العهد القديم-القران الكريم-يعقوب
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 مقدمة
الحمددللل،ددلملالم علددعلا،ددبلا دديقعلتمدديل للحدد لنحددنلمددللالح ددعلمددعلالددى علااه  ملا ا ددعل  مددللا،ددبلا دديقعل

إ زاللالك بملف،ول نلالخ،قلتحثواملميلاجلاال جعلمعل  مةلالهلالةملال بل للس حيعلبدلا هيلسديعلإرسيللالعسعلال
الحيددي ملاىدد،بلال،ددللاسدد،علا دديرالا،ددبل   يددي لال،ددللارسدد،للا بددعارلا يهدديرملرجدديللال،ددلملالدد  علمم،ددوالق ددعلال،ددلل

ا،يهعل جم يعملاا،بلرسولىيلإميمللا ،غوعملاى عاال معلال،للم بللحلبلال،للبيىهعلا يعلقومهعملى،واتلال،ل
الدد  علاياددوالل،ددلللخيددع لالخ،ددقلت ددلل  يددلمالددور ملامسددخلالخ دديممل ة ددبلىددر لاسددرمملارىددبلال،ددللن دديلبلاددعل

لاىهعل جم يعلااىيلم هعلتعل،خلارمم خلليل رمعلالعامميع.ال،هعلارضلامينوالل،لمل
ل ميلت ل

يللخ ديرمعلال،دللاط دطعيهعلليوو دوالا ق  لا،يدلملامم،دةلفإنلمميل  ليفعلا،يللال حعلاالمىطقلاالشععمل نلقوم
فوقلمس و لال يق يعلمعلالىديسمللوااعاللإلبلالىيسملي ي بل نل  ،غوالالكميللالمأذانلتللل ىبلآقمملا نللوو 

عملا ىددعلا  دعلالط د ملاسددموللهددعلمدعل دل ى غد لممديلالدول دي واللح دونلفيمدديللحد لفيدللالىدديسملالدول دي والادديرطع
لميل ي والموى لالحلا ملالميلاس ححوال نللوو والا ق  لا،بلال،ل.للالخ،قم

لحعؤانلفبليعولةلال  ضلمس ح رلمشعقيملااس  لاقالل، ميزلل-لفيميلمولم عافلتي س حعا ل–اإذال ينلالىيسل
ااإل جيةملا ثيعالميلل لقلم الالحلسللشب لمعلال ميزل  ععقانلتللاعل نعابهعملفكيفللوونلا معلفبلمقل

لا يعلالىيس؟!ل-س حي ل–معل خ ع يلالحقل  هعلىعونللاىى  للااخ ييرعملاالوسطي لبيىلل
لحللسحطلالعكعلاليهوق لسحطةلمعل اى لسحطينلملميىميلاف عضل عبلال  مةلاعل   يي لال،للارس،لملبعلمطل

ل.الىيسلَسَحَطة لمعل قلارمعملا س هعلإلبلميلل يفلل
اإ ميلعاةلتيلشهواتملاا  ل لالم،وثةلتيل  ل علاال غييعلفبل رملال،لملا،بلال حوللالم لم ال معلغيعلمس   لال

لىسبلم الالزارلإلبلال،للن يلب. نل  للل سْ ىكعلاط ىَ ب
فبلال عحيتلال يليةلمحير ةلبيعلن ورلالحعآنلالكعطعلل،كعطعلابعلالكعطعلابعلالكعطعلل حوبلبعلإسحيقلبعل

ل.ن ورلال هللالحللعللي حوبللإبعاميعلا،يهعلجمي يلال ر لاالسرمملا يع
االحيمعلا،بلاعضلال  ورلاليهوقيللي حوبلا،يللالسرم؛ل نلم الال  ورل ىهضل حيال لا ىيةل سيسيةل

ل،  يي لاليهوقيلم لجمي لقليليمعملفيل ح،يةلاليهوقلةلال  لن ورتلل حوبلا،يللالسرمملم لال  لاخ يرنلل
ل.يىيا،ميلا،بلالكيينلاهثعلال يلقيملبيعلظهعا 

ف لمىيقشةلقليلي يملامحوقىيلالمس  يمةملا للخعبلل-رىيىيل مل بيىيل-كميل  هيلم لال ح،يةلال  ل   يمعلم هيل
لال  ل ىط،قلمىهيلاليهوقلف لن ور يملاال  يمعلم ىي.ل مميةلاعضلم علالعؤطةلم بللس  يعللكعلمه علالحيال  ل
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  جيم،ونللمعلالم  يم،يعلم لالحليةلالع،سطيىيةل ميل نلقطيايلاعطليام ،ومل نلالعكعلمولميقيلالس،وامل
امولاإنل ينللشّفللالعكعطةلالل ىيةلاليهوقلةملاط  يم،ونلم لالحليةلمعلمى ورلسييس لتحنملعيةنميميلالخ،

لميل معلجوا بلن،خلالحليةلالمزمىة.ف لالىهيلةلاعلا غعاضلاليهوقلةملإ ل  للل غععلنمي
لال لال  ل ل  جيمع لمع لجيمعاف لظى ل نل ع لإمي لن،خلالحلية ل اللل ى لف لارج لل حسىلم ل     ييبلمي

لا،بل ايعلالىيسلم بل ل عاالا ملاثلاا اخيصلا،بلمحيئحهع.قىيايلللل لم غعض
 منهج البحث:

ل س  يعلتيل،للن يلبلف لم يلجةلم الالموىوعلمعلخرللا س عيق لمعلإجعا اتل سيليبلال حثلال يلية:
لالمىهجلا س عقاقي:

ا،وملا قلينلىمعل طيقلال حثلا كيقلم لل،مىهجلا س عقاقيل الال يرطخ مللميلنح يجللم يلج هيلمعللنح 
لاس  يق لا ملاثلف لةمي هيلاموي هيلاا اسيطلالمحيطةللهيلاج مياييلاسييسييلااق  يقليلاثحيفيي.

حقلمعلمجع لا ملاثملاالمىهجلا س عقاقيل الال يرطخ ل)ل  مللا،بلاس عقاقلميل ينلف لالميى مللي ح
)امولالمىهجلالمس خلملف لال ،وملال يرطخيةلل(1)اال ح،يعلالحويلل،مشورتلال  لىيغنلالحيىع(ل

ل.(2)اا خرقية(
 المنهج التحليلي:

اط ى لالحلر لا،بلنح،يعلالموىوعلإلبلاىيىععلا اليةلانحل للا خطي لالمىطحيةلف لالم يرف..ل ميل هلفل
(ملاقواملم الا س،وبل3ال رقيتلبيعلالححيئقل الالععىييتل الا س ى يجيت(ل)ك لخلإلبلالوقوفلا،بل

ل.(4)ال حث لال  عفلا،بلجزئييتلال يمع ل الموىوعلال حثلمميللموعلمعلنحل للال عياعلبيىللا يعل  يئجل(ل
لالمنهج النقدي:

اهخعطعلام ام هعلالعكعطةملقيللل ىهضلالحعآنلالكعطعلاالسىةلالى وطةلالمطهع ل معج يةل البل حيكعلإليهيلاحيئل
قًا ِلَما بَ ْيَن َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب لال،للن يلبلل نَ ُهْم ِبَما أَنْ َزَل  َوُمَهْيِمًنا َعَلْيهِ َوأَنْ َزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحقِ  ُمَصدِ  فَاْحُكْم بَ ي ْ

 علالمعج يةملال ال ينللزاميلال وق لإلبلميل  عحونلإ ل نلغيعلالمس،ميعلف لمحيج ىيللهعل للح ،ونلم(5)لاللَّهُ 

                                                 

 الس وقلة.-جل -م1394مد=1334-قط-32ال حثلال ،م لمىيمجللانحىيينللىدل-(لق/لمحمللةطينلامع1)
 م ع.-الحيمع ل-قارلالىهلةلال ع يةل-م1383-قط-86مىيمجلال حثلال ،م لىدل-(لق/ا للالعممعلبلايل2)
إالاقلمل علال عامجلل-ارقةلامعلت ىوانل"ال جع ةلا رق يةلف لإالاقلالم ي يعلالمهىية(لمؤسسةلال لرطبلالمهى ل-معلال ع ية(لمى مةلال 3)

لم ع.ل-الحيمع ل-م2008/ل8/ل23:ل29ل-ب  عفل-اا خ  يراتلالمهىلسلىيلحلمعب
 htm-4/zar/zar2-4/anthropology-www.arlamani.org/vol(ل4)
ل46علآلةل:(لسور لالميئل لم5)
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م ىيلا،يللامولالمىطقلاال جع ةملم لاس ىيرنىيلتم طييتلالحعآنلالكعطعلاالسىةلالى وطةلالمطهع لا للخعبل نل
لمججلالحعآنلاالسىةلمججلاح،يةلف لالمحيملا ال.

لمىطقملا  المس و لرفي لمعلاإلموي ييتلإنلالوسيئعلالمس خلمةلف لالمىهجلاال عسيعلالىحليل)م لال جع ةلاا
ال ح،يةل  ط، هيلال عسيعلالىحلي؛ل  لل ىطويلتيللعار لا،بلموعلاخ  لم ى لا،بلا س يبلالمىطحيةل

لاطس ىللإلبلال  ،يعلالمح وللاالم حول...اط ميزلا س،وبلالىحليلف لالم يلجةلبثرثلخ يئصل سيسيةلم :
م عافةلف لالمجيللال يل جعطنلفيللاللراسةل الا،بلا قعل  عقل نللحوملالجلللا،بلمحيئقلام يقئل-1

لم هي.
 نلنكونلالحججلااىحةلام حولةملاال  ميميتلاا س ى يجيتلمس ى طةلمىطحييملاالخطواتلال  لقيقتلإلبل-2

لم علا س ى يجيتلسه،ةلال عمينلمعلالوقيئ لاالمحلميت.
حيئقلاال يي يتلالمح ولةلف لمجيللال حثلاملاومةل نللوونلالع يلا س ى يج لل، يمثلم ىييلا،بلالح-3

ل(.ل1تيلمىطقلاال عمين()
لاسوفل س  يعلتيل،للن يلبلمج هلالل ط يقلم علالميزاتلالسيلفلال ىوطللبهي.

 لمى ج ىيلف لم علالم يلجةململامميال هللالحللعملالحعآنلالكعطعلالت للال،للن يلبلا،بلسيوونلاا ميقيللكميل ن
لاح.ال عسيعاتلاالشعل

لس حي للال ل علخيعلا  مة.لمولوال،لل سألل نل وفحى لاطأخ لبيليلإليلل خ لالكعاملا،يلم
لوال،للالموفقلاالهيق لإلبلسوا لالس يع.

للللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ل يىعلمحمللالسيللإسميايعلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لملرسلا قلينلاالم امبلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ل ،يةلاللاو لاإلسرميةللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
لعلا قلينلاالم امبقسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل
ل
ل
ل
ل

                                                 

لwww.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=28330المىهجلالىحليلف لاس خلاملا س،وبلال ،م ل-(لسيس لسعيين1)
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 تمهيد:
إذال ىيلت لقلالحل ثلاعل معل   ،قلتيلى و لاالعسيلةملفرلاخل نلالوقوفلا،بلالم ي  لال،غوطةل

ملا زنلف لىوئهيلن ورل علمىيلإليهيلغيع ياا ىطرميةللهينيعلالك،م يعللل ل يعالاملاقال  حيكعل حعلال
ا،بل يلالععطحيعل قوملفكعالل-حعلالعايللااإل سي يةلالم ز ةف لىو لالمىطقلاال ل-لملفىحفل،ى و لاالعسيلة
لا مل لس ير.

 تعريف النبوة لغة واصطالحا:
للغة:االعسيلةل ا :لالى و ل

ل  لل   ألاعلالع ع لمولالج رلال،غويللك،مةل"الى و "ل :لَ َ َأملاالّى أ :لالخ عمللحيل:لَ َ َألاَ ّ ألا   أ:ل خ عملامىللالى  ُّ
لمأخوذالمىلمل يل  للال،لملامول ف يعلتم ىبلفياع...لاالىَّْ َو  لاالىََّ يا  :لميلارنع لمعلا رضملفإنلج ،نلالى  َّ

ل(.2((ل)1اعفلا،بلسيئعلالخ،قملفأى،للغيعلالهمزلامولمىيلف يعلتم ىبلمع ول)
ل.اال ،ولفيلك،مةللغةلن ى لاإلخ يرلااإلارملتأمعلميملان ى ل لليلا رنعيع

ن  لللالهمز لاااالان لغعلفيحيل:لالىُّ ّو .لاالىُّ وَّ :لاإلخ يرلاعلالش  لق علل...لالوسيط)الى و  :لاجي لف لالم جع
اق للَمْزرالانخميىي.لاالى    :لالمخ علاعلال،للازلاجعلان لللالهمز للي لنلغعلفيحيل:لالىَِّ ّ .لاالىَِّ   :لالموينل

بلرفي لالمىزلةلاال ححيقل نلم الالم ىبلقاخعلف لا اللفمعلملاا،يلللوونلالى  لمول)الم  ،َّل(3المعنع لالىياز)
ل.(4   أعلال،للاج ،للم َى ًَّئيلاىللفرللوونلإ لرفي لالحلرلا،يي(ل)

االعسولللغةلمأخوذلمعل)اإلرسيللامولال وجيل...لامولَمعل   يت ل خ يرلمعل رس،لملام المعلقولهع:لجي تل
للعسولللغة:لمعلن يت لا،يللالوم مل الم علا ى لتيل وجيل.اا،يللفي(.5)اإلبعلَرَسرل يلم  يت ة
لك،مةلالى  لف لال  عطة:

ا لعيظلالمى شع لف ل ثيعلمعلال،غيتلالسيمية...لاط لالمعلا  شيرميل  هيل ،مةلسيميةل ىي،ةمل)ك،مةل"   "لمعل
يلك،مةلف لال  عطةلإ ل نلم ىيميلف لال  عطةل للخ،ولمعلغموضل ق لإلبلاخ رفلال ،مي لف لنعسيعميملف

مش حةلمعلج رلثرث لغيعلمس خلملاللل كثعلمعلم ىبل عقلتم ىبل"نى أ"لا"نحلثل ى  "لاطأن ل لليلتم ىبل

                                                 
ئدلللميعلاإلميملابعلنيميةلإلبل نلف يدعلتم ىدبلمع دولل"فهدول  د لال،دللسدوا ل   دَألبد لخلغيدععل اللدعل ى ئدلملفيلد يلىديرلتدللالى د ل  يديل نل  ى ل(1)

لم ع.ل-الحيمع ل-المط  ةلالس،عيةل-مد1368ل-199الى واتلىدل-علنيميةال،ل.لاإلميملاب
ل-بيدعاتل-مو  دةلل ىدين-م1363ل-ي  دةلملقحدة-ب  دعفل589مل585مخ ديرلال دحيحلىددل-محمللبدعل بد لتودعلبدعلا دللالحديقرلالدعاةيلل(2)

لل ىين.
لم ع.ل-الحيمع ل-مو  ةلالشعاقلاللالية-الط  ةلالعات ة-638إبعاميعلم طعبلاآخعانلىدل(3)
ل.لمعج لسيبق.331الى واتلىدل-اإلميملابعلنيميةل(4)
لل ىين.–بيعاتل-قارلىيقر-قت-الط  ةلا البل-ل261ىدل11لسينلال عبلجدل-ابعلمى ورل(5)
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حيقالبواسطةلراحلإلهيةملاف ل عسلم الالم ىبللأخ لم الالع عل"  غىبلب عا يعل ال  يايللق ىيةل ميللول ينلم ل
الع علنأن لتم ىبل"نى أ"ل"  شل"ل" ى حلمجىو ي"لامولم ىبللم ىبل"لس حلال،ل"لامىيالج ارللغوطةل خع لله ا

ل فلالى  لامولف لميلةلا ج ابلنحع للراحلال،للفرل  حوعلف لس،و للار ميللأن لتأف يللغيعلم حولةمل
لاطحلقلت ضلاللارسيعلم الالم ىبلا خيعلا،بل  للخيصلتي   يي لالك تة...

جميايتلق ىيةلم    ةملا نلم الالم ىبلقللالللفيميلت للليط،قلاقيعلإنلالك،مةل ي نلنس خلمللإلاير لإلبل
ا،بلا   يي ...لامعلاهرا لالحوطةلال يلل   عل"اإل  ي لا"اإلارن"ل ال"اإلخ ير"لمولالم ىبلا سيس لف ل ،مةل

   ملا نلفكع لا  ج ابلفعىنلفعىيلا،بلالم ىبلا ى، لامول"اإلخ ير"...لفيلى  لمولالشخصلال يل
ل اللخ عل الالمى ئلتمسيال لالحو لاإللهيةلا ،سي هي...ل  حلث

االى  لاىطرميلاىلمع:لرجعل مسلتأ للملاولمعلال،لل قا لمهمةلخيىةلنكونلفيهيلإراقنللخيى ةلنميميل
ل(.1)إلراق لال،للال  ل   عفلا،يهيلمعلخرللالوم ل الاإللهيملالم ياع

بيعلال،غيتلالسيميةلاا،بلر سهيلال،غةلال ع يةلامىهيللعقاتبل نلال شيتللف ل ثيعلمعلالمعانجلرلاإلاير لإل
ل(.2)ال،غةلال  عطةل معلمحعرلمعلِقَ ِعلا،مي لالسيمييت

لالخ،طلبيعلا قايي لا يعلا   يي لالححيحييع:
مل اللل هعلم الالخ،طلااىحيلج،يي معلخرلل  وصلن فل   يي لم  مل علاىللبى لإسعائيعلبوىفلرقيٍّّ

لاالكهي ةلاال عافةلإليهعملاالى وصلال يليةلنؤ للم الالم ىب:ل س ةل ف يللالسحع
ة بللجي لف لسععلموا :ل" اللميل ،علالعبلموا لقيللالعبللهوا لاذمبلخ للىعسخلامع  لة بلا ا ق-1

ل(.3 نلا رضلقللة نلة بلنير ةلالعبلف مبلا خ لجومعلبىنلقبرلعلفح ،نلااللتللل")
علاعلميلةلالعسيقلال  لامنلا رضملاىفل معلا رضلتيلز يملااىفلإ هيليعطحةلغيعلمح ولةلل،   ي

لال رطةلالمس ح ،ةل لليلتأبىي لالز يملمعلم الام لإله ؟ل ملمونورللسبلاطح فلمعل اج وع؟!!!

                                                 
-م1331مد=1412-قط-ب  عفل29:ل25ظيمع لالى و لاإلسعائي،يةلي ي  هيلنيرطخهيلالموقفلاإلسرم لمىهيلىدل-ق.لمحمللخ،يعةلمسع(ل1)

لم ع.-الحيمع ل-معا لل،ىشعقارلالزل
اقلل فعقتلم حثيلله علالمسألةلف لالع علا اللمدعلرسديل  لل،ح دوللا،دبلقرجدةلال يلميدةلالدل  وراعلمدعل ،يدةلالدلاو لاإلسدرميةلتيلحديمع ل(ل2)

ةل حللدة"لا دينلفد لمملاالعسيلةلت ىوانل"ا هيتلالمس شعقيعلمدوللال  ديقاتلفد لاإلسدرملمدعلخدرللقائدع لالم ديرفلاإلسدرميةلقراسد2004سىة
إيدديرلالكددرملاددعلقوااددللايمددةلفدد لالددعقلا،ددبلادد هيتلالمس شددعقيع.لامددعلمدد علالشدد هيتلالددزاعلبىحددعلاإلسددرملاددعلاليهوقلددةلاالى ددعا يةلبل لددةل

لال شيتللال،ع  لبيعلت ضلمععقاتلال  يقاتلاإلسرميةلم ل  يئعميلف لاليهوقلة.
ل.ل4:ل2اإلىحيحلا ال:لل(3)
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العسيقلف لال علالىيمعلاجومىيلاطعلالحعآنلالكعطعملال يلا علاعلميلةلال  للاعلال،لملقيللن يلبل)ظهعل
(.لم الال   يعلالكعطعلال يلل فل1  ليلالىيسللي لحهعلت ضلال يلام،والل ،هعل عج ون(ل)لاال حعلتميل س ن

لميلةلمعلال  للاعلال،لملااحو  هيملاالهلفلمعلم علال حو ةملامولاوق لالىيسلإلبلر هعلس حي للان يلب.
م زاجةلبعجعلل)ااس معلموا ل  عق لف ليعطقلالزا ييتملميثل ينل  و نللال يليةلنععضلا،يللاشقلامع  ل

االىصلال يل ؤ للم الل(.2لح هيمللكىهيلنخو للانز  لتآخعطعلم بللأن لموا لاطخطعهيلمعلنحنلرج،هي(ل)
الم ىبلمول"اقيللالعبلل لاذمبل لليلام بلامع  لم ي ةلىيمبلاةا يةل مح ةلالعبلل ى لإسعائيعلامعل

وصلال  لنحمعلن عطحيلان،ميحيلجىسييلملإنلم علالى (3م، ع ونلإلبلآلهةل خع لامح ونل قعاصلالز يب")
لااىحيلا للخعبلمحيلل نلنكونل  وىيلمحلسة.

للللاىوا يلفسيوونل"مهعجينلالى و لال جيب"لاميلمول-3 مىيال صلف لسععلىموئيعلا الللولاى ن 
الىص:"لفهعبلقااقلا جيلاجي لإلبلىموئيعلف لالّعامةلا خ ععلتوعلميلامعلتللاياللاذمبلمولاىموئيعل

ميلف ل ي وتلفأ خ علاياللاقيعللللمولذالقااقلف ل ي وتلف لالعامةملفأرسعلاياللرسرل خ لقااقلالميلا قي
ر االجمياةلا   يي ل  ى أانلاىموئيعلااقعيلرئيسيلا،يهعل ينلراحلال،للا،بلرسعلاياللف ى أاالمعل لليمل

رسرلثيلثةلف ى أاالمعل لليملف مبللا خ عاالاياللفأرسعلرسرلآخعطعلف ى أاالمعل لليملثعلايقللاياللفأرسع
مول لليلإلبلالعامةلاجي لإلبلال ئعلال  يمةلال  لاىللسيخولاسأللاقيلل  علىموئيعلاقااقملفحيعلميلمميل
ف ل ي وتلف لالعامة.لف مبلإلبلمىيالإلبل ي وتلف لالعامةلفكينلا،يلل لليلراحلال،للفكينل  مبلاط ى أل

 لمول لليلثييتللانى ألمول لليل ميملىموئيعلاا طعحلاعطي يلذلخلالىهيرلم بلجي لإلبل ي وتلف لالعامةلفخ،
ل(.4ك،للا علال،لملل لخللحولونل ايالل لليلبيعلا   يي ")

اف ل س للا مواللا مسىهيلنأاطرللموعلاا  يرلالى و لمىيلايئيللش للالم جز لال  لن هعلل،  ضل حجةل
لال حعلال شعيلااف عاؤعلا،بل   يي لال،للارس،ل.لفوىباالواق ل  هيللا عمينل   يي لال،للارس،لم

فخ، لمول لليلثييتللانى ألموللميلل  هعلا   يي لف لىور لالمش وذ علاالسحع ل:"اف لالىصلالسيبقل لليل-3
ل.(5 لليل ميملىموئيعلاا طعحلاعطي يلذلخلالىهيرل ،للا علال،لملل لخللحولونل ايالل لليلبيعلا   يي ")

                                                 
ل.41سور لالعام:ل(ل1)
لمعج لسيبق.ل22الى و لاا   يي لف لاليهوقلةلاالمسيحيةلااإلسرملىدل- ممللا للالوميب(ل2)
ل.1:ل3موا ل(ل3)
.ل رمظلت ضلالخرفلبيعلي  ةلقارلالك ديبلالمحدلسلتيلحديمع لاال د ل ح،دنلاىهديلفد لا ىدعلا ديعلي  دةل24:ل16ل13ىموئيعلا ال:ل(4)

ايالل لليلمعلا   يي "ف لي  ةلالعم ي يةلاليسوايةملبل لمعل" اديالل للديلبديعلا   يدي "لا لادخلالعم ي يةلاليسوايةملامعلم علالخرفيتل" 
ل نلالم ىبلمخ ،فلنميميمل لسيميلإذالاى ىيلف لالحس ينلنمحعلمؤ  لالحوملل غييعلالم ىبلالولب غييعلمعفلاامل.

ل.24ل-ل13ىموئيعلا ال:ل(5)
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ر لالخعافةلفيميل   ،قلتيلى و لاا   يي لاىللبى لإسعائيعلمعلخرللالى علف لالىصلال يل :لان  زةلىول-4
"انأكعل  ويلمعلالش يعلا،بلالخ ع لال يللخعجلمعلاإل سينلنخ زعل ميملايو هعملاقيللالعب:لمو اللأكعلبىول

 عس للعلن ىجسلامعلى ييللإسعائيعلخ زمعلالىجسلبيعلا معلال  عل يعقمعلإليهعملفح،نلآعلليلسيللالعبلمي
إلبلاهنللعلآكعلمي ةل الفعطسةلا لقخعلفم للحعل جسملفحيللل :لا  علقللج ،نللخلِخْثَ لال حعلبلللخ ع ل

ل(.1اإل سينلف  ى لخ زالا،يل")
امعلخرللالى علف لالى وصلالسيتحةلل هعلإل يقلالك يئعلتأ  يي لال،لملامميرس هعللطحوسلاا يئعلغعط ةل

لمع. ثىي لنى ؤل
 والرسالة اصطالحا:ثانيا: النبوة 

لإلهيةلام علال،للبهيلا،بلا   يي للة لىّلام الا ىطعي لاا خ ييرلمِلملاىطعي لإله اىطرميلم :ل)الى و ل
قيللن يلبلل(.2(ل)ف،علل ،والإليهيلتوسبلا لجهلملا ل ي نلثمع لل معل الرطيىةلل،ىعسلقيموالبهيلماالمعس،يع

ْعل لِرَسيَلَ ل لَاِإَذالَجيَ ْنه  لَلْجَ ع  لال،َِّللال،َّل ل َْاَ،ع لَمْيث  ع  ل(3)لَآَلة لَقيل والَلْعل  ْؤِمَعلَم َّبل  ْؤَنبلِمْثَعلَميل  اِنَ لر س 
ل.(4االعسيلةلاىطرمي:لسعير لبيعلال،للازلاجعلا يعلذايلال حوللإلةامةلا،،هي)

 :بينهماالفرق النبي والرسول و 
ميملاقيع:لالعسوللقيع:ل لفعقلبيىه)م  لق لإلبعاةلالععقلبيعلالى  لاالعسوللفحلمىيالآرا ل ثيع ملامحيا تل

ملاالى  لال يل ى ئلاعلاقيع:لالعسوللال يلم لل  يبلنل علرسولل   لمعلغيعلاوس. خصلمعلالى  ل 
سلارقلا،يلل نللوييلاإسميايعلا  وبلاطو المعسعطعملا  للك القيللجمياةلمعلال،للاإنللعللوعلم لل  يب.

للاميرانل ي والمعس،يعمل ميلارقلف لال ىزطعملالعللوو وال ىحيبل  بلمس ح،ة.
اعط ةلسيتحةل أ  يي للاقيع:لالعسوللمعلت ثللال،للتشعط ةلجل ل ل لاولالىيسلإليهيملاالى  :لمعلت ثللل حعطع

لل..بى لإسعائيعلال  عل ي والبيعلموسبلاايسبلا،يهميلالسرم.
:لإنلاقيعلاالى  للحيلللللالمعل ومبلإليللف لالمىيم.ملخلتيلوم لايي يلامشيفهةل"يللالم،اقيع:لالعسوللمعللأن

للالعسوللال يلل هعللللالم،خلفيو،ململاالى  :لمولال يل ع لف لمىيمل.
ل

                                                 
ل.15:ل12ل4مزقييللل(1)
رللمعلالعرسعة.لميثلذم والإلبل نلالى و لمو س ةلا نلمعلم بل عسللتيلخ،و لاال  يق لا خ،بل عسدللادعلالشدواغعلال يئحدةلادعل زاعلاللُّل(ل2)

مح ددةلالعسددوللبدديعلا ن دديعلاا ب ددلاعلل-المشدديمل ملاراضل عسددللامدد بهيملنهيددألل،ى ددو .لا ىددعلاالهدديملل  ى ددع:لا ددللالددع افلمحمددللاثمددين
لالس وقلة.-العطيضل-رئيسةلإقار لال حوثلال ،ميةلااإلف ي لااللاو لااإلرايق-مد1414-الط  ةلا البل-28ىد
ل.124(لسور لا   يم:ل3)
ل يلا،علال حول.ل(4)
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لا رجحلا قواللف لالععقلبيعلالى  لاالعسوللميل ، :(مل1()ميلاج م نلالى و لاالعسيلةللواملار 
تشععلسيبقل ى رلتلل معلذلخلالشععملاقلل ؤمعلب  ،يغلت ضلا اامعلف لقليةل نلالى  لمعل  أعلال،لل-1)

م يىةمل الالوىيليلاالموااظلاذلخل أ  يي لبى لإسعائيعلإذل ي والا،بلاعط ةلال ورا ملالعللأتل مللمىهعلتشععل
لجل لل يسخلل، ورا ملف كونلمىزل للميىئ لتمىزلةلالمجلقلل  يليعلالعسعلالسيتحيع.

للفهولمعلت ثللال،للتشععلا مععلب  ،يغللإلبلمعلخيلعوال اامععملاسوا ل ينلم الالشععلجل لالف ل عسلل ميلالعسول
ل(.2 التيلىس ةللمعلت ثلإليهعملار ميل نبلبىسخلت ضل مويملاعط ةلمعلق ،ل(ل)

رس،للإلبل نلالى  لمولمعل  امبلال،للإليللتميللع ،للاطأمعلتللالمؤمىيعملاالعسول:لمعل امبلال،للإليللا -2
لإليهعملا ميلالعسوللفهولمعل معلخيلفل معلال،لللي ،غلرسيلةلال،لملاا،يللفيلى  ل لل خييبلالكعيرلا ل  عَسع 

ل(.3) رسعلإلبلالكعيرلاالمؤمىيع
ىزلللهعلا،بللسينل   ييئللارس،للميزانلفيلى و لاالعسيلةلف لالجم،ةلسعير لبيعلال يريلس حي للا يعلخ،حلمل  ل

ل  مًَّةلَااِمَلً لَفَ َ َثلال،َّل لالىَِّ يِّيَعلل للملاقوااللالهلالةملامىيمجلالعال.لقيللال،للن يلبلالحقملاسىعلال َكيَنلالىَّيس 
لِلَيْحك َعلَبْيَعلالىَّيِسلِفيَميلاْخَ َ،ع والِفيلِل ِعطَعلَام ْىِ ِرطَعلَاَ ْ َزَللَمَ ه ع لاْلِكَ يَبلِتيْلَحقِّ َلَحْللللملاقيللجعلجرلل(4)لم َ شِّ

لِتيْلِحْسطِل ع لاْلِكَ يَبلَااْلِميَزاَنلِلَيح وَملالىَّيس  َ،َىيلِتيْلَ يَِّىيِتلَاَ ْ َزْلَىيلَمَ ه  ل(5.)لَ ْرَسْ،َىيلر س 
م ال لف ىيلإلبلالحل ثلتإلجيةلاعلميجةلال شعلإلبلا   يي ملفىس طي ل نل حيكعلال ور لالمعسومةل   يي لال

ن وافقلم علال ور للملامعلعملخيىةلميل حعلت لقلالحل ثلاىللامولل حوبلال،للارس،للف لال هللالحل
لالمعسومةلم لميجةلال شعطةلمعل   يي لال،للارس،ل؟

 حاجة البشر إلى األنبياء:
امل ثةلنىكعلميجةلاإل سي يةلإلبلالى و لاالعسيلةملف،ميذالنح يجلاإل سي يةلإلبلل(8)لحللارنع نل ىواتلقللمة

 يع؟ا   يي لاالمعس،

                                                 
لب  عف.ل385مل384م جعلالععاقلال،غوطةلىدل- بولمرللال سوعيلل(1)
لمعج لسيبق.ل-ب  عفل15مح ةلالعسوللبيعلا ن يعلاا ب لاعلىدل(2)
اةار لالشؤانلاإلسدرميةل-مد1421-الط  ةلا البل-ب  عفل202مل201 ىوللاإللمينلف لىو لالك يبلاالسىةلىدل-مي   خ ةلمعلال ،ل(3)

لالس وقلة.ل-العطيض-اا اقيفلااللاو لااإلرايق
ل.213سور لال حع :لل(4)
ل.25سور لالحل ل:ل(5)
الط  دةل-نححيقل / ممللفهمد لمحمدلل-اميلت لميل908ىدل3ي  لجدامىهعلال عاممةلالهىوقلف لالحللعلاالحل ث.ل ى علالم،علاالىحعلل،شهعس (8)

لل ىين.ل-بيعاتل-قارلالك بلال ،ميةل-م1332مد=1413-الثي ية
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..ل نلموىوعلرسيل هع...لثرثةل مورل لنس حعلإلبلملالةلا   يي لا،يهعلالسرم)اجللميجةلال شعلإنل
لم يرفهعلالمو س ةلتحواسهعلااحولهعلبهيملا ل   اىونلفيهيلإ ل معلر هعلاخيلحهعملام :

للاعلالىحصملاميللجبلمعل ملمي:لاإللمينلتيلغيبملار سللنوميللال،للاىعينللاآلينللاللالةلا،بل ميلللانىزم
وععلاذ ععلال يلمول ا،بلميلن ز بلتللالىعسلان طهعلمعل قرانلمسياطهي ملان علإلبلالكميلل(1)ا يقنللالا 

المس  ل للللتعطعنهيملاط،يهيلاإللمينلتمرئك للاميل  ىيطلبهعلمعلالوم لاالى يملف لالخ،قلاا مع...لا ميل
للجعلاالشييييع(.... خ علتللا   يي لمعل معلايلعلالغيبل)ا

ثي يهي:لميللجبلاا حيقعلمعلال  ثلت للالموتلاالحسيبلاالجزا ...لامول ك علال وااث..لا،بلان يعلميل
لاعال...

ثيلثهي:لاى لملاقلا ىولللألاميللال شعط ية..لاال  ل لمجيلللآلرا لاا موا لفيهي؛لل كونلجيم ةلل،ك،مةمل
ل ية.مي  ةلمعلال ععقةملم   ةلف لالسعلاال ر

اجم،ةلالحولل نلنه  بلال شعلتيلل علم ى لا،بلاإللمينلتيلغيبملاالوقوفلفيللاىللخ علا   يي لا،يهعل
ل(.2)لالسرمملا للموعلنه   هعلتيل ،وملالميقلةلالكس يةلاملمي(

اإنلال جزلمل(3)يلال حى لنحفلايجز لاعلنعسيعل مونلا ايي لملاثيإنلاإل سي يةلاهنلف لاىعوانلنحلمه
لَ ْكَثَعلالىَّيِسلَ لَلْ َ،م ونَللإل سي  ل زقاقل ،ميلاةقاقلم عفةلانحلميملاىلقلال،للال  يعلا َلْ َ،م وَنلَظيِمًعاللَاَلِكعَّ

ْ َييل ا ميلقيع:ل حعل  عفل يفلنحلثلا ايي لا ل  عفللميذالنحلثلا ايي ملاا،علذلخل(ل4)ِمَعلاْلَحَييِ لاللُّ
ثعلل انللتميلاي ملالول  ىيلق، ىيلىعحيتلال يرطخلاإل سي  مللوجل يلىعحيتلاىللالخيلقلس حي للال يلاس أ

كثيع لملعجةلتيللمي لاال ىفلجّعا لاخ رفلا موا ملانليربلالم يلحملاا  يلالمس  ،يةلمىيل المىياملمميل
                                                 

امهميلجعبلالخ،قلمعلس علالعفيميةلاالعامةلفإ هيلس  علاسيئعلال ل لالح دورملالح دةل  واىدعلفيهديلال  دللمد لخيلحدللا يرئدللمد لمدعلل(1)
  ةلالكيم،ةلاا س عااحلالرمحلاقملاقللنحوللال يلعلال يقلاهنلإلبلالم يلجةلتسدميعلالحدعآنلالكدعطعلفد ل ثيدعلمدعللح يتلالس يق لال يمةلاالم

لقارلا س شعي لف لال يلع.لااس خلاملالوىو لا،بلالطعطحةلاإلسرميةل وسي،ةلمعلاسيئعلإةالةلال ونعملال ححيقلالسويىةلاالهلا .
مؤسسددةلادزلالددل عل-مدد1408الط  دةلالثيلثددةلم دححةلىدلرتلسددىةل-ب  ددعفل68مل65محمدليلىددالددوم لالل-(لالسديللمحمدللرادديللرىدي2)

لل ىين.ل-بيعاتل-ل،ط ياةلاالىشع
 عا ديل عكدعلالكدعلمديلمدولالعكدع؟ل للسد طي ل مدلل نلل جيدبل  (قيللال رمللالع،كبل)كيميعلفرمعطون(لفبل  يتلل"الحو لالط ي يللالمجهولل"(ل3)

جميد لخ ديئصل عسد ل  مشبلالكعلميلمولال معلال ل، ؟ل لل عفل مللذلخ.ل ر ل نلإراقن لقو لغيدعلميقلدللا نا،بلم الالِسؤال.لا عا يل
ن حعالميقن لفكيفللحلثلذالخ!لاميلمولالوسديطلالد يل  وسدطلل،حدو ل إراقنب غيعلميقللل لليملام لذلخلفم بل رقتل نل رف لذراا ل ر ل ن

ىدورلا اديي لإلدبل عللس طي ل نللجي ى لاعلم ال للديلبدعلقدعللدب:ل يدفل ىحدعلال  دبلال  دعيل  يجللالميق مل ل وجللم ال ح،يةلفبلإ  يج
قولدواللد ل  هديلالسديق ل)الم،حدل ع(ل..لالكدعل عدبل عد لل ال مدعلالمخدب ال حع؟لاقعلل ل يدفل دلرالال حدعلمد ا؟لا  دعلمسد حعع؟لامديلمد لي ي دة

ل سألكعلاشعلسىيعملا للس طي  فأ بل س طي ل ن
لhttp://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=2066  سئ،  .ل  ى ع  نللجيبلا،بل محعل ك علر سلفيوع

ل.9مل8(لسور لالعام:ل4)
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الحو لا البلف لنلف لف،خلسل لمط،حةملاااق لال يلعلاهنلمعلقارانلالكولعْل ؤ لل نلام كيملالخ،قلإلبلاحولهعلمَل
قارانل عيقمل القارانلى فلاخىوعملااس ك يرلم علالحو لف لا رضملان ىيعهيلالخ،قل ميلنشي لبيعللال يلع:

قاال نلن لارلا رضلتأمهيتل حملم الالواق ل ؤ للتوعللحيعلسحوطلقايا لال  عل راعلاق لسْلالالاىل قملام ل
ل.احوللال شع

ملاوملتآ فلاه فلمعلالشوامللاا قلةلا،بل  لل لل ،حلم الاإ يللىىيقيلتأا،بلىوتملىوتلال حعلال
لا لملالةل يم،ةلإ لملالةلالوم لالسيلعلاعلنحعطعيتلال شعلا موائهع.لالكونلإ لر لم

 خصوصية التصور اإلسالمي لألنبياء والمرسلين:
لف لم يلجةلله علالمسألةل لبللمعلاى لر يزنيعل سيسي يع:

ىيلمعلسيعلالمعس،يعلميللمثعلقلا لمسىةلا ورالا،بليعطقلالهلالةملا علإاير لخ،حيةلا  خبلال،للن يلبلل-1
ف لميي ل   ل الرسوللإ ميلم لمويلةلل،مثعلا ا،بلف لميي لجمي لإخوا للمعلا   يي لاالمعس،يعملم ال

 البزاالفيلللتيإلىيفةلإلبلميلميزلال،للن يلبلتللت ضل   ييئللارس،للمميللعللشع هعلفيلل مللمعلإخوا هعم
إخوا هعلمعلالمعس،يعمل يلخ،ةلإلبعاميعلا،يللالسرمملاالم،خلال يل ل ى غ ل مللغيعلس،يمينملاالكرمللموسبل

ا،يللالسرمملاالجميللليوسفلا،يللالسرمملاخ علالى و لاا فل،يةلا،بلسيئعلالخ،قلل،م طعبلى،بلال،لل
لا،يللاس،ع.

ل نلا   يي لاالمعس،يعلاىطعي لإله لخيصملفهعلم ميزانلَخْ،حيللمعلا مورلال  ل لامهيلالشععلاال حع-2
، حيملتيإلىيفةلإلبلميل ؤطلمعلال،للن يلبلتللمعلالم جزاتملامعلثعلفرللموعل نللخعبل معلالعسوللا،بل اخ 

لالىيسملبعلل هعلفيهعلظهورالااىحيل لمعطةلفيلملال علالحل ثلال يل ل ؤ للم الالم ىب:
لا بول  يل مش لكىنل   لاس،علا،يللال،للى،بلال،للرسوللاعفنل ومل اللإن:للقيللةا  لبعلالمغيع لاع
لا،يللال،للى،بلال،للرسوللفحيللاس،علا،يللال،للى،بلال،للرسولللحيىيلإذلموةمل ةقةلت ضلف لمشيملبعلجهع
لمحململلي:لجهعل بولقيل"للال،للإلبل قاوالرسولللاإلبلاجعملازلال،للإلبلم،علالحوعل تيللي:ل"جهعل ب لاس،ع
ل   للولفوال،للملب،غنلقلل نل شهللفىحعلب،غنملقلل نل شهلل نلإ لنعطللمعلآله ىي؟لسبلاعلمى لل  نلمع
لإ  لفوال،ل:لفحيللا، ملا ق علاس،علا،يللال،للى،بلال،للرسوللفي  عف.لان   خلميلمقلنحوللميل نل ا،ع

لثعمل  ع:لفح،ىيلالىلا لفيىي:لفحيلوامل  ع:لفح،ىيليتةالحجلفيىي:لقيلوالق  ملبى لالكعلملمقللحوللميل نل ا،ع
:لقيلوالالع بملنحيكنلإذالم بلا ي مىيل ي موالثعمل  ع:لفح،ىيلالسحيلةلفيىي:لقيلوامل  ع:لفح،ىيلال،وا لفيىي:لقيلوا
ل(.1 ف ع")ل لوال،ل.ل   لمىي

                                                 
نححيدقلل-109ىددل2جمديعل بدوابلالم  دثلتديبلاا دعافلمشدع  لقدعطللتمديلفد ل  ديبلال،دللن ديلبلمدعلاإلاجديةلجددل-ق ئعلالى دو لل، يهحد ل(1)

لقارلالعطينلل، عاث.لل-قارلالك بلال ،مية-م1366مد=1406-الط  ةلا البل-ق.ا للالم ط لق، ج 
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لغرملا  يل ميمهيمل سيعلاخعجنلمىلاملمعقفيللللتيقلةلإلبلسعيينل بولاعلم ياطةلرىبلال،للاىللقيل:"خعجال
ل ع بلم بلم ياطةلليلا زل:لسعيينل بولفحيللاس،عملا،يللال،للى،بلال،للرسولللححىيلإذلل ملممير لا،ب

لإليهميملال عنلثعلمىيهةمل ميمهميلفسيرلاس،عملا،يللال،للى،بلال،للرسوللفع  هيلالحمير ملاعلفىزلنلمحملم
لالجىةملالمحسعلليلخ،علثعلل   ثعملثعلل مونعلوال،للا  ةملبىنلمىللاطيلمعبملبعلسعيينل تيللي:ل"فحيل

لنىزطعلمع:لاس،علا،يللال،للى،بلال،للرسوللقع لثع"ل   رلمعل اللاإ كعلمقمللكعل قوللميلاإنلالىيرملاالمس  
لا زللم"  ع:ل"قيللمحمل؟لليل فعغن:للسعيينل بوللللفحيللملييئ يعل نيىيلقيل يلب،غلم بلالعميعلالعممعلمع

لالسيمعل له ا:للفحيلنلملسعيينل ب لا،بلمىللفأق ،نلملار   هيلملالحمير لاعلاس،علا،يللال،للى،بلال،للرسول
ل(.1ك اب)لا لتسيمعلمولميلوال،ل:للقيلل؟لابى ل  زلنلالك اب

ع لِإ َّل لَقْللَ ْ ،َلامىيالرااليتل ثيع لف لم الال لقملاالحعآنلالكعطعل ا علقليعلا،بلم امللحوللال يريلجعلاأ لل)
لال َّيِلِميَعلِتآَليِتلال،َِّللَلْجَحل انَل ب وَ َخلَاَلِكعَّ ْعلَ لل َك ِّ (مل يل ل  همو خلتيلك بلف ل2(ل)َلَيْحز   َخلالَِّ يلَلح ول وَنلَفِإ َّه 

ل(.3 عسلا مع...لالكىهعلل ي لانلالحقلاطلف و للت لارمع(ل)
لِمَعلاْلَحْعَطَ ْيِعلَاِ يعٍّللَاَقيل والَلْوَ ل  زَِّللَمَ ااقيللن يلبل) عٍّ لَاَ،بلَرج  (ملاالحعط ين:لموةلاالطيئفملاا يعل4()اْلح ْعآن 

(.لف،يسلاإل كيرللحلحلف لرسولل5موةلبزامهعلالوليللبعلالمغيع ملاا يعلالطيئفلاعا لبعلمس وقلالثحع (ل)
إلبلإ كيرلميل عا للمحللم بل لال،للا لف لآليتلال،لملاإ ميلقف  هعلم ي يعمعلالعيسل ملاا  ي هعلالمحي ةل

ل ث  واللعسوللال،للى،بلال،للا،يللاس،علفلرلا،يهع.
لاطموعلن،خيصلال  ورلاإلسرم لف لىو لالحعآنلاالسىةللأل  يي لاالعسعلف لالىحيطلال يلية:

اقيللن يلبلل(.ل8()َاَ َ يلاْخَ ْعن َخلَفيْسَ ِمْ لِلَميل  وَمبالى و لاىطعي لإله لاليسنل س يملقيللال،للن يلبل)-1
لال،ََّللَسِمي  لاقيللن يلبل).ل(9()لَاِل  ْ َىَ لَاَ،بلَاْيِى ) ًرلَاِمَعلالىَّيِسلِإنَّ ال،َّل لَلْ َطِع لِمَعلاْلَمَرِئَكِةلر س 

ل(.ل6()َتِ يع ل
                                                 

ل-الحديمع ل-قارلالحدعميع-مد1415-قطل-نححيقلييرقلاوضلال،للالحسيى ل-381ىدل8جدل8815الم جعلا اسطلل،ط عا  لمل ثلرقعلل(1)
لم ع.

ل.33سور لا   يم:لل(2)
لقارليي ةلل،ىشعلاال وةط .-م1333مد=1420ل-الط  ةلالثي يةل-نححيقلسيم لسرمة-251ىدل3نعسيعلابعل ثيعلجدل(3)
ل.31سور لالزخعف:ل(4)
قارلالك دددبلل-م1384مددددل1364ل-الط  دددةلالثي يدددةل-نححيدددقل ممدددللال عقا ددد لاإبدددعاميعل يعددديلل-ب  دددعفل63ىددددل18نعسددديعلالحعي ددد لجددددل(5)

لم ع.ل-الحيمع ل-الم عطة
ل.13(لسور ليل:ل8)
ل.33(لسور ليل:ل9)
ل.124(لسور لا   يم:ل6)
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لِرَسيَلَ ل لاقيللن يلب:ل) لَلْجَ ع  ل(.1()ل،َّل ل َْاَ،ع لَمْيث 
ىى هعلا،بلايىلملافل،هعلا،بلسيئعلالخ،قلإ ل  هعللعللخعجوالاعللا   يي لم ل و هعلىعو لالخيلقم-2

لَ  ََّميلِإَلٰده ك ْعلِإَلٰدل لَااِمل ل طيقلتشعط هعلقيللن يلبل) ْث، ك ْعل  وَمٰبلِإَل َّ لمِّ ل(.2))ق ْعلِإ ََّميلَ َ يلَتَشع 
لَخَرلِفيَهيلَ ِ  ع لَاِإْنلِمْعل  مَّةٍّللعلنخعل مةلمعلا معلمعل   عل للهعلا،بلال،للن يلبل)-3 (.لاقيللن يلبل3(ل)ِإ َّ
االال،ََّللَااْجَ ِى  والالطَّيغ وتَل) وً لَ ِنلاْا  ل  ل  مَّةٍّلَرس  عِّ ل(.4(ل)َاَلَحْللَتَ ْثَىيلِف ل  
لِمْعلِرَجيِلك لمحمللى،بلال،للا،يللاس،علخينعلا   يي لاالمعس،يعملقيللن يلبل)-4 لَ َتيلَ َملٍّ ْعلَاَلِكْعلَميلَ يَنلم َحمَّل 

وَللال،َِّللَاَخيَنَعلالىَِّ يِّيعَل ل(.5(ل)َرس 
لا  يلمحململ  ي:"لقيللاس،عملا،يللال،للى،بلالى  ل نل بيلملاعلمط عملبعلج يعلبعلمحمللسم لالزمعيملااع

للاال يقبلال يقبلا  يلاح  ملا،بلالىيسللحشعلال يلالحياعلا  يلالكععملب للمحبلال يلالميم ملا  يل مملم
ل(.8)"   لت لعلليسليال 
 للم،خلا   يي لاالمعس،ونلج،بل ع ل القف لىعل الايرايلا،بلالغيبلتم زللاعلمشيئةلال،للن يلبمل-5

لمِلقيللن يلبل) ل َْاَ،ع لاْلَغْيَبلَ ْسَ ْكَثْعت  ْىن  لَميلَايَ لال،َّل لَاَلْول   لِلَىْعِس لَ ْعً يلَاَ لَىعًّالِإ َّ َخْيِعلَاَميلَعلالْلق ْعلَ لَ ْمِ،خ 
لِلَحْومٍّل  ْؤِمى ونَل لَاَ ِشيع  لَ ِ  ع  و  لِإْنلَ َ يلِإ َّ ِىَ لالسُّ لَميل(ملاقولللن يلبلل)9))لَمسَّ لِلَىْعِس لَىعًّالَاَ لَ ْعً يلِإ َّ ق ْعلَ لَ ْمِ،خ 

اَنلَسياَل ْعلَفَرلَلْسَ ْأِخع  لِإَذالَجيَ لَ َج، ه  ل  مَّةٍّلَ َجع  يِلع لاْلَغْيِبلَفَرل(.لاقيللن يلبل)ا6(ل)ًةلَاَ لَلْسَ ْحِلم ونَلَايَ لال،َّل لِلك عِّ
لِمْعلَبْيِعلَ َلْلِللَاِمْعلَخْ،ِعِللَرَىل لَفِإ َّل لَلْس، خ  ولٍّ لَمِعلاْرَنَلبلِمْعلَرس  لَاَ،بلَغْيِ ِللَ َمًلالِإ َّ (.لفرلس،طينل3(ل)ًلال ْ ِهع 

مْشِو،ةلميلقيملتللاليهوقيلمعلسحعلالى  لى،بلال،للا،يلل مللغيعلال،للف لالكونمللحلل ينلمعلا مورلال
اس،عل ميلىحلب لخلالحل ثملا ينلالسؤاللالم،ح:ل يفللحلثلم اللعسوللال،للى،بلال،للا،يللاس،علامول

                                                 

ل.95حج:ل(لسور لال1)
ل.110(لسور لالكهف:ل2)
ل.24سور لفييع:للل(3)
ل.38سور لالىحع:لل(4)
ل.40سور لا مزاب:ل(5)
ل.4448تيبلف ل سميئللى،بلال،للا،يللاس،علمل ثلرقعلل-  يبلالعليئعل-ىحيحلمس،عل(8)
ل.166(لسور لا اعاف:ل9)
ل.43(لسور ل و س:ل6)
ل.29مل28سور لالجع:لل(3)
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معلموملاطع لال يمث:ل نلف لذلخلقط يلل وجللالخ،قل مللغيعلال،للن يلبملم بل س للالخ،قلام يبل
ل(.1بلال،للن يلب.ل)الحقلا كعملخ،قلال،للا،

لتلملإ ميلمولم ،غلاعلال،للجعلجرللمل-8 لالىيس  ليسللى  لا للعسولل نللأن لتش  لمعلاىلل عسل؛ل ل ع 
لَاِعلاْلَهَو لقيللن يلبل) ل  وَمبلَاَميلَ ْىِطق  لَاْم   َللَاَ،ْيَىيلَتْ َضلاْ ََقيِاطِعل(.لاقيللن يلبل)ل2()ِإْنلم َولِإ َّ َاَلْولَنَحوَّ

لَ ْنلَلْأِنَ لِتآَلةٍّل(.لاقيللجعلجرللل)3()ْ َ يلِمْىل لِتيْلَيِميِعلث عَّلَلَحَطْ َىيلِمْىل لاْلَوِنيعَ َخَل ولٍّ ل(.4(ل)َاَميلَ يَنلِلَعس 
، قملالىطيل لاهليتلالكعطميتلال يلية:-9 ل   يي لال،للارس،للمعلالمثعلا ا،بللكميللالخ 

لَ ْنل  خَللقيللال،للن يلبل لَاَميل  ِرطل  لَاَميلَنْوِفيِح لِإ َّ ْىَرَحلَميلاْسَ َطْ ن  لاإْلِ لِإ َّ يِلَعك ْعلِإَلبلَميلَ ْ َهيك ْعلَاْىل لِإْنل  ِرطل 
ل لَاِإَلْيِلل  ِ يب  ْ،ن  (ملفهول8(مل) يل ل  هيكعلاعلا  ملا خيلفل  يلف لالسعلفأف ،للخعية(ل)5)ِتيل،َِّللَاَ،ْيِللَنَو َّ

لعالميلَ َهبلاىلملاف ِعلميلَ َمعلتل.الحلا لاالمثعلا ا،بلف لن
لللالحعآنلالكعطعامعلالمواقفلالعائ ةلف لم الال لقلميلسج،لل لم ِ يعٍّ َقيَللاْلَمأَل لِمْعلَقْوِمِللِإ َّيلَلَىَعاَالِف لَىَرلٍّ

لاْلَ يَلِميَعل  َب،ِّغ ك ْعل لِمْعلَربِّ ول  لَلك ْعلَا َْاَ،ع لِمَعلال،َِّللَميلَقيَللَليلَقْوِملَلْيَسلِب لَىَرَلة لَاَلِكىِّ لَرس  ِرَسيَ ِتلَر ِّ لَاَ ْ َ ح 
لِمْىك ْعلِلي ْىِ َرك ْعلَاِلَ  َّح والَاَلَ ،َّك ْعلن ْعَمم ونَللَ لَنْ َ،م وَنلَ اَل عٍّ لِمْعلَر ِّك ْعلَاَ،بلَرج  ل(9.)لَاِجْ   ْعلَ ْنلَجيَ ك ْعلِذْ ع 
االِمْعلَقْوِمِللِإ َّيلَلَىَعاَالِف لَسَعيَمةٍّلَاِإ َّيلَلَى  ىَُّخلِمَعلاْلَكيِذِبيَعلَقيَللَليلَقْوِملَلْيَسلَقيَللاْلَمأَل لالَِّ  َعل َللاقيللن يلبل َعع 

لَ اَل لَ ِميع  لاْلَ يَلِميَعل  َب،ِّغ ك ْعلِرَسيَ ِتلَر ِّ لَاَ َ يلَلك ْعلَ يِىح  لِمْعلَربِّ ول  لَاِجْ   ْعل َللِب لَسَعيَمة لَاَلِكىِّ لَرس  ْنلَجيَ ك ْعلِذْ ع 
لَاَةاَقك عْل َ،َعيَ لِمْعلَتْ ِللَقْوِمل  وحٍّ االِإْذلَجَ َ،ك ْعلخ  لِمْىك ْعلِلي ْىِ َرك ْعلَااْذك ع  عٍّ االِمْعلَر ِّك ْعلَاَ،بلَرج  لِف لاْلَخْ،ِقلَتْسَطًةلَفيْذك ع 

ل(6.)لَآَ َ لال،َِّللَلَ ،َّك ْعلن ْعِ،ح ونَل
                                                 

هيلقيلدن:لسدحعلرسدوللال،دللىد،بلال،دللا،يدللاسد،علرجدعلمدعلبىد لةرطدقمللحديلللدللل يدللبدعلا ا دعملم دبل دينلاعلايئشةملرى لال،للاى(1)
رسددوللال،ددللىدد،بلال،ددللا،يددللاسدد،عللخيددعلإليددلل  ددلل ددينللع ددعلالشدد  لامدديلف ،ددلملم ددبلإذال ددينلذاتل ددومل الذاتللي،ددةلامددولاىددليمللكىددللقادديل

فيمدديلاسدد ع ي للفيددلمل نددي  لرجددرنملفح ددلل مددلمميلاىددللر سدد ملااهخددعلاىددللرج،دد ملفحدديللاقادديملثددعلقدديل:ل"لدديلايئشددةمل ادد عتل نلال،ددلل ف ددي  ل
 ملمميلل يم ل:لميلاج لالعجع؟لفحيل:لمط وبلملقيل:لمعلي لل؟لقيلل:لل يللبعلا ا دعملقديل:لفد ل يلاد  ؟لقديل:لفد لمشدطلامشدييةمل

ل،للى،بلال،للا،يللاس،علف ل يسلمدعل ىدحيتلملفجدي لفحديل:ل"لديلاجفلي، ل خ،ةلذ ع.لقيل:لا  علمو؟لقيل:لف لبئعلذراانل"لفأنيميلرسوللا
ايئشددةمل ددأنلمي مدديل حياددةلالحىددي مل ال ددأنلر اسل خ،هدديلر اسلالشددييييع"لق،ددن:للدديلرسددوللال،ددل:ل فددرلاسدد خعج ل؟لقدديل:ل"قددللايفددي  لال،ددللمل

ل.5436لسحعلمل ثلتيبلا-  يبلالطبل-فكعمنل نل ثورلا،بلالىيسلفيللاعال"لفأمعلبهيلفلفىن.لىحيحلال خيريل
ل.4مل3(لسور لالىجع:ل2)
ل.48:ل44(لسور لالحيقة:ل3)
ل.36(لسور لالعال:4)
ل.66(لسور لموقل5)
لمعج لسيبق.ل344ىدل4(لنعسيعلابعل ثيعلجد8)
ل.83:ل80(لسور لا اعافمل9)
ل.83:ل88(لسور لا اعافل6)
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ملارم لتيللرفهىيلنطيالل ملالكعللأن لالعقلال جيبلمعلالى ييعلالكعطميعلا،بلنطياللقومهميلللاالسعلان لٍّ
ا،يهميملارميهميللهميلتيللرللاالسعلملالعقلتوعلتسييةملا وعلسمولانعف ملَ ْع لاللرللاالسعللاعل
مسعل عسيهميملا س ةلميل لاونلالىيسلإليللإلبلرسيلةلربلال يلميعملاااجبلن ،يغلم علالعسيلةملاإم ي يلف ل

ال علتحومهميللع عضلالى يينلالكعطمينل نلسو ل قبلالحوملر ميل ينللللمسوغلمعلغعاتةلالموقفلااللاو ملفأيل
للطفلا يلسمولا يلخ،ق؟لا لاجبلفهؤ  لىعو لالخ،قملاقلا لالىيسملاخرىةلاإل سي يةلالكعطمة.

  يي لال،للارس،للفهعل ميذجلم علإلميمةلسعط ةلف لىو لت ضلاهليتلاا ميق ثلاعلال  ورلاإلسرم ل 
لالخيعلاالحلا لاالمثعلا ا،بلف لالطهعلاالىحي لاال  ي لاالعطىةلاال لقلاا مي ة.

فيللالعكع لاإللهيةملف عئنلم علالعسيلةلل(1)لحوللا س يذلال حيق:ل) منلف لاإلسرملفكع لالى و ل ميل من
ميعلمعل ن يعلالللي يتلالوثىيةلاالللي يتلالك يبيةملالسمياطةلمعلاوائ هيلالغ،ي ةلال  لل حنلبهيلاحيئللا قل

الجىونلال يل ي والل(.2)اخ، نلمعلتحيليلالسحعلاالكهي ةل ميلخ، نلمعلا وذ لاإل هيملالخييل لا لاات
للسمو للقللميل

تيلجىونلالمحلس؛ل ا حيقمعل نلالم يبيعلتلللخ،طونلم لي هعلبوم لا رااحلال ،وطةلال  لنس ول لا،يهعمل
(لآلةلالى و لالك ع لف ل3نل  و لاإلسرمل مي ميلا افبلميعلخ، نلمعلقاو لالخوارقلاالمغي يتملام )ا م

ل(.4اعفلا قلميع)
 محاربة اإلسالم للغلو في حق األنبياء والمرسلين:

فيلعونلا،يهعلمعلال عيتلل؛ا ل زالونلمل ثيللغ،ونلف لاأنلالموىوفيعلتيل  مةلمعلال شعكينلالىيسل
هعلال،للتيلكميلل َّل ى يفيملفكيفلإذال ينلالحيللم لمعلخَلللللمعلالواق مل ال ْع ولا،يللظَّلميل لمَللاا موال
ل.ا،بل نلل حّ عل م للىللم الاللا لال يلسحطلفيلل ثيعانللارس،لملال المعصللمعل   ييئلل اإل سي 

لحول:ل" لللمللحوللا،بلالمى ع:لسم نلالى  لاعلابعلا يسملسم لامعلفع لالحل ثلالشعطفل
ل(.5)نطعا  مل ميل يعتلالى ير لابعلمعطعملفإ ميل  يلا لعملفحولوالا للال،لملارسولل"

                                                 
مدعلالد  ضلمدعل سد ةلالحدوللب طدورلالدل علإلدبلا سد يذلال حديقلا،يدللالمح وقلتيلىمدي لمىدي:لا   شديرلاال هدورملالديسلمديلقدلل   ديقرلإلدبلذل(1)

لرممةلال،ل.
ل-قارلال ،ددعلل،مر دديع-م1330-الط  ددةلالعات ددةل–ل35ىدددل1ال ددحيحلفدد لال،غددةلجدددل-(لَبددَلاات:لجمدد لَبددَلا .لإسددميايعلبددعلممدديقلالجددومعيل2)

لل ىين.لاالمح وقلبهيلمىيلم يمعلالجىون.-بيعات
ل.(ل يلالخوارقلاالمغي يت3)
قارلالك دديبلل-مددد1331م=1391ل-الط  دةلا الددب-90المج،ددللالخدديمسلتحدوثلإسددرميةلىدددل-(لموسدواةلا دديسلمحمددوقلال حديقلاإلسددرمية4)

لل ىين.ل-بيعاتل–ال ع  ل
ل3جددددل3281مدددل ث:لااذ دددعلفددد لالك ددديبلمدددعطعلإذلا   ددد تلمدددعل م،هددديلل  ددديبل ميق دددثلا   يدددي ملتددديبلقدددوللال،دددللل-(لىدددحيحلال خددديريل5)

لبيعات.ل-اليميمةل-قارلابعل ثيع-م1369مد=1409ل-الط  ةلالثيلثةل-نححيقلم طعبلق بلال غي-1291ىد



430 

 

اعلابعلاهيبملقيل:ل خ ع  لخيرجةلبعلةطللبعلثيبنمل نل ملال ر ملامع  لمعلا   يرلتيل نلالى  لى،بلال
 ونملفأ زلىيعلف ل بيينىيملفوج لال،للا،يللاس،عل خ عنل:ل  للاق سعلالمهيجعانلقعاةلفطيرللىيلاثمينلبعلم 
ملفح،ن:لرممةلال،للا،يخل تيلاج للال يلنوف لفيلملف،ميلنوف لاغسعلا ععلف ل ثواتلملقخعلرسوللال،لل

؟ل"لفح،نل:لتأب ل  نلليلاميل لرطخل نلال،للقلل كعمل:ل"السيئبملفشهيقن لا،يخ:للحلل كعمخلال،لملفحيللالى  ل
ملوال،للميل قريملا  يل ميلمولفحللجي علاليحيعملوال،للإ  ل رجوللللالخيعل:ل"رسوللال،لملفمعللوعمللال،ل؟لفحي

لل.(2)"فوال،لل ل ة  ل ملالت لعل بلال:"لقيلن(.1)رسوللال،للميللع علب 
الحيوميةلا،بلاق،و هعلإلبل مللغيعلال،للن يلبملاإارملالىيسلتأنلل:لقط لال عيتلاحوللالىيسالمح وقلمىيال

ليبلل،للن يلبلالخ،قملاا،علالغ لَفِإ َّل لَلْس، خ  ولٍّ لَمِعلاْرَنَلبلِمْعلَرس  لَاَ،بلَغْيِ ِللَ َمًلالِإ َّ َايِلع لاْلَغْيِبلَفَرلل ْ ِهع 
لَاَ ْمَ للِمْعلَبْيِعلَ َلْلِللَاِمْعلَخْ،ِعِللَرَىًلالِلَيْ َ،َعلَ ْنلَقْللَ ْبَ،غ والِرَسيَ ِتلَر ِِّهْعلَاَ َميَطلِتَميلَلَلْ ِهعْل لَاْ  ٍّ عَّ بل  

ل.(3)َاَلًقا
ا يعلم عللإذالتيلىيسل ع طونلبيعلموتلإبعاميعللاميىميل  سعنلالشمسل وملافي لإبعاميعلبعلرسوللال،لل

يلمعلآليتلال،للنجعطينلال وامعلالكو يةلمعلامسلاقمعلاغيعمملل  ،علالىيسل نلفوقفللال يمع لالكو يةم
ل.مواللانغيعميل نلللععلإلبلال،للن يلبلتيل ر لاال  عتأمعلال،لملا نلااجبلالمس،علف لن لللا 

 وملميتلإبعاميعملفحيللالىيس:لَ َسعنللقيل:لَ َسَعْنلالشمسلا،بلاهللرسوللال،لللاعلالمغيع لبعلا  ةل
:لإنلالشمسلاالحمعل ل ىكسعينللموتل مللا للحيينللفإذالر   علالشمسللموتلإبعاميعملفحيللرسوللال،لل

ل(.4والال،ل")ف ،والااقا
معلالعسعلال  عل   يلانلالخوارقل ال ىكعا هيل  هعل للس طي ونل نلللحوللا س يذلال حيقل)ف،ول ينل

اوميمللميل ،ع للم علالخيرقةلإ ل نللسونلاىهيملفرل لايهيلا ل ىكعميملالكىلللعل ىسلف لسياةلمز لللَّل َل
عاللهعلتآليتلال،ل...لاميل حسبل نلالى و لن  علتوعامةلقطلكِّل َل مي ةلالهلالةلل،مؤمىيعلبل ىلملا يقرمعللسيا هيلم ل

ت للال و يللف لالحعآنلالكعطعلب محيصلم علالعسيلةلالسمياطةللهلالةلاللميئعلاال حولللل كعمللهيلمعلال و ي

                                                 
ذلدخلموافحدةللحولدللن ديلبلفد لل...لاإ مديلقديللرسدوللال،دللقيللاإلميملابعلمجع:لاالمحعوظلف لراالةلال،يث...ميلل ع علتلمل يلت ثمدينلل(1)

بيدعات.لل-قارلالم عفدة-قت-قط-نححيدقلمحدبلالدل علالخطيدب-115ىدل3حلال يريلجد.ف اميل قريلميلل ع علب لا لتوعللسور لا محيفل
 لاقيللبلرلالل علال يى :لل ح معل نللودونلق دعلإارمدللتديلغععانللدلمل اللودونلالم ىدب:لمديلل ع دعلبد لفد ل مدعلالدل ييلممديلل دي هعلفيهدي".لامدل

لل ىين.ل-قارلإميي لال عاثلال ع  لبيعاتل-قت-قط-18ىدل6الحيريلجد
معجدد لل413ىدددل1جدددل-1168مددل ث:ل-  دديبلالجىدديئزلتدديبلالددلخوللا،ددبلالميددنلت ددللالمددوتلإذال قرجلفدد ل كعي ددللل-ىددحيحلال خدديريلل(2)

لسيبق.
ل.26:ل28سور لالجع:لل(3)
لمعج لسيبق.ل354ىدل1جدل338  يبلالكسوفلتيبلال ر لف ل سوفلالشمسلمل ثلرقعلل–ىحيحلال خيريلل(4)
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ل وَنلَاَطح وللغيعلمشعايةلتميلغ علف لا اميملمعلقييملالى و ل ،هيلا،بلقاو لالخوارقلااإل  ي لتيلمغي يتمل
ْىَ  ِل االِإ ِّ لَمَ ك ْعلِمَعلاْلم  لِل،َِّللَفيْ َ ِ ع  ْعلِإ ََّميلاْلَغْيب  لل(1.)(2.)لِعطعَلَلْوَ ل  ْ ِزَللَاَ،ْيِللَآَلة لِمْعلَر ِِّللَفح 

به علالعكع لالعايل لاعلالى و لل ععقلاإلسرملبيعليعطحيعلايس  يعلف لنيرطخلا قلين:ليعطقلموغ،ةلف لالحلمل
إلبلمهللالى واتلالوثىيةلميثلنش  خلال  يق لتيلسحعلاالكهي ةملثعلن حلملف لخطواتلائيل ل ، ح لفيهيلنىحلرل

ملايعطقلن،يهيلموغ،ةلف لالمس ح عملالخ علتيليح ةملانخ ،طلفيهيلالخعافةلتيإللهيملال يققلاالموا ةلالحسىة
زريلتحلاسةلالجىونمل الجىونلالحلاسةمللع  حهيلىيمبلالى و لا خيع ملفي ،عل  لللعىللالسحعلاالكهي ةملاط ل

اطعّاضلت يع لاإل سينلا،بلق وللالهلالةلاإنللعلنعاىهيللللرااةلالخوارقلاقمشةلالغيبلالمجهول؛ل  لل
لل(.3 عاضلال  يع لاإل سي يةلا،بل نلنى علان  ع()

ل:ي للنبوةاليهود التصور
اا،بل سيسلم الل-ال مبلاالغعطز ل–الميقيلملقتلاليهوقلةلب جسيلانهيلت  لالااملاللإل سينلامولال   لل

ل(.4ال حل لل ي نلن حعال  ع لاليهوقلإلبلا   يي ملفيب  لاالاعلالسمي لانكيليفلالغيبلغيلةلا ب  يق(ل)
نللوونلذلخل لنلاللو بلاميللجوللف لخييععملقال مولمعل  ك،عل)ل نلالى  جي لف لقيموسلالك يبلالمحلس:ل

علاالمس،ميعملاقو ليعلاال  عا ييقو لال،للاىللالمسيحيل-ولمعلقو لخيرجةلاىلفكيرعملبعلم الش  لمعلبىيتل
ن يعل   يي لاهلهةلالوثىيةملم  عل الى واتلالمزطعةمل يللنعفىىيملالوثىيع.لاقللا لاهلهةلالم  لق لاىللا يقلا 

يو ينلاالعامينملا ينليعلاالياورطيعلاالك،لا ييعلاالم عطيعلاالعيىيحىىيمملمثعلاهن،خلاهلهةلمعلا يقلا 
الكهىةل ثيعًالميللحومونلتيلى و لتطعقلمخ ،عة.لا ينلالىيسل ؤمىونلتورمهعلاطس شيعا هعلف ل عل مورل

ميينهع.لاا،يهعل ي نلن وقفلالع وميتلال سوعطةلاالحعاراتلالسييسية.لا ي وال يل عافيعلاالمىجميعلاملا ل
 الغيبلاليوم.

المس ح ،يةلام يعلالش وبلاالملنملمورلاعلال،للاخعيليلمحيىلعملااعلا خ يرلااىنلالى و لاىللاليهوقلاإل
بوم لخيصلمعلال،للا،بلفعل   ييئللالم طعيعملااعفلال هللالحللعلالقال  يعالمعلا   يي ملا ينللقلارماا 

                                                 
ل.20سور ل و س:لل(1)
لب  عف.لمعج لسيبق.ل91المج،للالخيمسلتحوثلإسرميةلىدل-واةلال حيقموسل(2)
ل-قارل هلدددةلم دددعل-م2005-الط  دددةلالعات دددةل-ب  دددعفل46مل49محددديئقلاإلسدددرملا تيييدددعلخ دددومللىددددل- /لا ددديسلمحمدددوقلال حددديقل(3)

لم ع.ل-الحيمع 
ل-م2006مدد=ل1423ر ي لالثدي  لل–ال لقلال يس لل-59الو لةلاالمعهوملا خرق لف ل  عطةلالحوعلاإلسرم لىدل-(لا يسل ممللاحيقي4)

لل ىين.ل-بيعاتل-مج،ةلف ،يةلفكعطةلم خ  ة
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ملااعلال مهيلللمجيئلملااعلالشعط ةلالموسوطةلام يعلاليهوقلاالش وبلمحورل  وانهعلاعلمج  لالمسيح
ل(.1)لالم  يم،ةلم هعلاالمجيار للهع(

إ ل  هعللعللمف ،بلالعغعلمعلنحع ل ىحيبلقيموسلالك يبلالمحلسلن وطعل   يي لبى لإسعائيعلتشوعل ئق
لىيةلال  لمولنلمهمةلا   يي ا   يي لاىللبى لإسعائيعملن،خلالخيللس هعل نل ىعوالاىهعل خصلخ يئص

ملام لمحيحةل ؤ لميلن وطعلا   يي لف لال هللالحللعملف لميعل  َهّمللقارمعلإلبلا  للش للال عافةلاالكهي ة
لف لالهلالةلجلالتيلحييسلإلبلقارلال عافةلاالكهي ة.

جمي يملا  هعلت للارنحيئهعلل)االمط، لا،بلالك بلالمأثور لبيعلبى لإسعائيعل   يعلمىهيل  هعلآمىوالبه علالى وات
إلبلاإللمينلتيلى و لاإللهيةلميلةالواللخ،طونلبيعلمطيلبلالسحعلاال ىجيعلامطيلبلالهلالةملاطج ،ونلا يرعل
ا،بلالمغي يتلام حي يلل لقلالى  لف لقاواعل ىلقلا لزملمعل علام حينملالعل عنع ل ك عل   ييئهعلارس،هعل

ل(.2 يتلاا ا غيللف لال ىجيع(ل)اعلمط،بلا نجيرلتيلكشفلاعلالمغي
اط لقلم ال نلالى  لف لبى لإسعائيعل ينلل سّمبل"الّعائ "لامولاسعللح علمهمةلالعسولل ميل عا هيلمعمل

ل.اط لال نلال سميةلبد"الى  "لجي تلت للاخ ريهعلتيل عبلفيميلت ل
 هيلام ىيميلمعلا وبلال عبملالعلنكعل   علا س يذلال حيقل نلق يئعلال  عا ييعل)قللن ،منلالى و لاإللهيةلب،ع

له علالك،مةلاىللال  عطيعللع ةلنؤق هيلق علافوقمعلا،بل رضل ى ينلامجيارنهعلل، عبلالمحيميعلف ل رضل
مل ع...لفكي واللسمونلالى  لتيلعائ ل الالىيظعل الرجعلال،لملالعللط،حوالا،يللاسعلالى  لإ لت للم عف هعل

 ورطعلف لال ورا لامعل"م،ك لىيقق"لا"  وب"لا"ب، يم"لا"ا يب"لال يللسمو للتأر  ةلمعل   يي لال عبلالم 
" ثعان"...لامعلا،مي لا قلينلالغع ييعلال  علذم والإلبلاق  يسلال  عطيعل ،مةلالى و لمعلال عبلا س يذل

للافوقلال، انل عجحينل نلالك،مةلقخ،نلف لال،غةلال  عطةلت لSchmidtاا س يذلاميلتللHolscher"مولشع"
لل(.3(ل)الحوملا،بلف،سطيع

لع ةلاع يةل) نلالم ىبلال يلنؤقللل لنجم لل ،مةلاامل لل- ميل كللم ال ثيعلمعلال يمثيعل–فك،مةلالى  ل
ف لال،غيتلا خع ملفه لنجم لم ي  لالكشفلاالوم لااإل  ي لتيلغيبلااإل  ارلتيل  شيعملام لم ينلم ععقةل

االوم لنؤقللللRevelation  لق ملفيلكشفلمثرلنؤقلللف لال،غةلاإل ج،يزطةنؤق هيلال،غيتلالحل ثةلتو،ميتلم
ا لنج م ل ،هيلف لم ىبللOracle اللDivinationااس طرعلالغيبلنؤقللل ،مةللInspirationك،مةل

ل"الى و "ل ميلنج م لف لم علالك،مةلتيل،غةلال ع ية.
                                                 

 خ دةلمدعلا سدين  لذا لا خ  ديصلامدعلالرمدونييعلنحع دعلقلتطدعسلا دللالم،دخل-قيموسلالك يبلالمحلسلادعحل ،مد ل  د مل  دو ل   يدي ل(1)
 م1334اآخعانلدلقارلالثحيفةلدلقارلالجيعلدل

 معج لسيبق.ل95ىدل5 حيقلجدموسواةلالل(2)
 ب  عف.ل95مل94ىدل5المعج لالسيبقلجدل(3)
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معلم ىبلآخع؛ل نلال،غةلال ع يةلغىيةلتو،ميتلال عافةلاقللاجلتل ،مةل"الى و "لف لال،غةلال ع يةلغيعلمس  ير ل
اال ييفةلاالكهي ةملاميلإليهيلمعلالك،ميتلال  ل لن،  سلف لال،سينلال ع  لتم ىبلالى و مل ميلن،  سلف ل

ا لسىةلا خع لاعل ىعلال سميةلااا حيقلالم ي  لالجل ل لاعلا لعيظلالحللمةملفك،مةلالى  لنلللا،بلم ىبل
.لاقللاس  يرلال  عطونل ،مةل"الى  "لنلللا،بلغيععلخرفيل مثيلهيلمعلالك،ميتلف ل ثيعلمعلال،غيتااملل ل

معلال عبلف لاميللا للالجزطع لال ع يةلت للان يلهعلبهع؛ل  هعل ي واللسمونلا   يي لا قلميعلتيهتي مل
عهموالمعل ،مةل"الى و "لف لم ل لا معلا ي واللسمونلالمط، لا،بلالغيبلت للذلخلتيسعلالعائ ل الالىيظعملالعلل

ا لمي يةللprofetenالعع سيةلا ،مةللPropheteاإل ج،يزطةلا ،مةللProphet.لا ميل ،مةلإ لم ىبلاإل  ار
اغيعميملفإ هيلمىحولةلاعلاليو ي يةلالحللمةملذلخل نلا معلال  ل ينلنشي لفيهيل  و  لالج بمللوثعل نللوونل

ل ،علتمغز ل رمللالحعلرموةعلاإايرانلملاقلل ي والف لاليو ينللسمونلالمج ابلم لالمج ابلمعسعل لا لا
 يلالم ك،علاعلغيععملامعلم علالك،مةل حعلا ار يونل ،مةللProphetاطسمونلالمعسعللManti مي   ل

ل(.1)ل"الى و  "لتجمي لم ي يهي(
اس كىيعلمجيميعلالغيبلللف لالشعارلاعلامجمعلالحولل نل  ع لاليهوقلإلبل   ييئهعل  ع لال عافةلاالكهي ةملال

بى لإسعائيعملتيإلىيفةلإلبل ع لال  مةلاىهعملبعلا س ةل رذللا اميللإليهعملامهميلمياللتيمثونل ع لم عل
ال همةلاعل  عسهعملفسوفلل علال هللالحللعل عسلل ك علايمللاقليعلا،بلميل لايلملاف لال عحيتلال يليةل

 نللخعبمل علميللس طي للالغيورانلا،بل  يبهعلالمحلسلم حيالةلنأاطعلل موذجلااىحل للخعبلا للموع
لالمخيةيلتشوعل التآخعل ميلسوفل حفلا،بلت ضل ميذجللف ليييتلال حث.

                                                 
-اإلسددوىلرطةل-قارلالم عفدةلالجيم يددةل-م1333ل-قط-ب  ددعفل30مل23الى ددو لاا   يدي لىدددل5بىددولإسددعائيعلجددل-ق/لمحمدللبيددوم لمهدعانل(1)

لم ع.
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 المبحث األول
 تصور القرآن الكريم ليعقوب 

 :بيعقوب عليه السالم بشارة الله تعالى لسارة رضى الله عنها
الحيي لاإل سي يةل  شير لا  مةللمشهلميلالسرملفبلال  علالحويعلاا،بلل هعلل حوبلم ل بيللإسحيقلا،يه

لم ا عقلاسرملا،بلق،بلسير لرىبلال،للاىهيملإذلتشعميلالحقلس حي للان يلب؛ل  هيلا  للال  علالجميعملال
لسوفل ه هيلال،للن يلبلتطرقةلقلرنللاقيومي للا،بل-مسبلميلجعتلتللايق لالىيس–ا  لامل س يبلاإل جيبل

ْعَ يَميلِتِإْسَحيَقلَاِمْعللإسحيقلل حوبملقيللالحقلس حي لللت ليقملامعلخ،حللإسح َااْمَعَ ن ل لَقيِئَمة لَفَلِحَوْنلَفَ شَّ
لَمَ الَلَشْ   لَاِجي لَاَمَ الَتْ ِ، لَاْيًخيلِإنَّ لَاَ َ يلَاج وة  لَقيل ولَاَراِ لِإْسَحيَقلَلْ ح وَبلَقيَلْنلَليلَاْطَ،َ يلَ َ ِلل  الَ َنْ َجِ يَعلِمْعلب 

لَمِجيل ل (.لفإسحيقلاط حوبلا،يهميلالسرمللمثرنل1)لَ ْمِعلال،َِّللَرْمَمة لال،َِّللَاَ َعَكين ل لَاَ،ْيك ْعل َْمَعلاْلَ ْيِنلِإ َّل لَمِميل 
الكونللنط يحيلام،ييللطرقةلقلر لال،لملال  للحوعلالكونلتحوا يعل اقاهيلس حي للفيلملالكعلم علالحوا يعلنحوع

لا لنحوعلربلالكونلس حي لملفهولقيقرلا،بل نللغيعميملاط للهيلا لن جزع.
لح لميللخيلفلال يق ملم لاقواللل-لحومةل عطلميلام لمىيلرمم للتأمعلم الال ينلا ع ينلل-قلال،للا)لاإذال رل

مولا،بل علميللافقلالسىةلاإللهيةلال  ل ل  ،علملاقميملا ل حوعلا،يهيلتميلنجعيلتللال يق لف ل ملل
لمحلاقملا حعل ل س حعئلجمي لالحواقثلف لالوجوق.

اال  عللحيلانلمشيئةلال،للتميلل عفو للمعل واميسل لل عفونلمحيحةلا لوميةل ميللحعرميلال،للس حي للف ل  يتلل
فمشيئةلال،للام بلال  عللحيلانلمشيئةلال،للتميللحعرعلس حي لل  لل يموسلل ل لر ونلمحيحةلا لوميةل  لخ!لل...

.ل.جعيلم الالكونلافقلالىواميسلال  لقلرميلللل.  علإنلال،للل ل...لس حي للي،يحةلارا لميلقعرعلمعل واميس
الكعلم الا  لاالحوللب حيللإراقنللبه علالىواميسلت للاجوقميلا  لآخع!لإنلالىيموسللجعيلاطىع لتحلرلمعل

رلال،للف لمع ل نللجعيلالىيموسلت ور ل خع للّليًي.لفإذالقَلال،للف ل علمع ل ىع لفيهي.لفهول للجعيلا ل ىع لآل
ل(.2)(العللحفلالىيموسلف لاجللالحلرلالجل للمغيعلال  لجع لبهيلف لمعاتلسيتحةل ينلميلقلرعلال،ل
م مثرلفبلم علال شير لالج،ي،ةلتللق عل نل ولللت شعاتللامعلمىيل حفلا،بلذلكعلال شعطفلاإللهبللي حوبل

 ميلل ورلالحعآنللالميلفيللمعلالحعيا لاال كعطعلارف لالحلرلاال  عملامو الل هعلل حوبلالسىيعملافبلم 
لاالسيل لسير لرىبلال،للاىهي.لالكعطعلرممةلمزجي ملا  مةلمسلا لل،خ،يعل

                                                 

ل.93:ل91(لسور لموق:ل1)
ل.254ىدل4فبلظرللالحعآنلجدل-(ل /سيللقطب2)
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 مع كوكبة األنبياء: يعقوب 
لَار س لللحوللالحقلس حي لل:ل ًرلَقْللَقَ ْ َىيم ْعلَاَ،ْيَخلِمْعلَقْ ع  ْعلَاَ،ْيَخلَاَ ،ََّعلال،َّل لم وَسبلَار س  ْ ه  ًرلَلْعلَ ْح  

 ب لذرلقيل:لق،نلليلرسوللال،لل يلا   يي ل ينل الل؟لقيللآقمل.لق،نلليل (ملاىحلالحل ثلاع1)للَنْكِ،يًمي
رسوللال،للا   ل ينل؟لقيلل  عل   لمو،عل.لق،نلليلرسوللال،لل علالمعس،ونل؟لقيللثرثميئةلا ل لاشعلجميل

ل. عاغعي
اف لراالةلاعل ب ل ميمةلقيلل بولذرلق،نلليلرسوللال،لل علافي لال لا   يي ل؟لقيللميئةل لفلا ر  ةل

ل(.2ااشعانل لعيلالعسعلمعلذلخلثرثميئةلاخمسةلاشعلجميلغعيعا)
الك يع لمعل   يي لال،للارس،لملاخ صلال،للازلاجعلخمسةلااشعطعل  ييلارسو لل،  عللامعلبيعلم علا الاق

ملا لاخل نلمؤ  لا   يي لاالمعس،يعلخرىةلالهل لاإللهبلمعلالحعآنلالكعطعملامعلبيىهعلل حوبللفب
لاإلبل نلنحوملالسياة.لآقمل

ميلل علل ىيتل ورا يةلفبلبىي لال رحللاقللاخ يرلال،للن يلبللىيلمعلم يلعلالهل لفبلميي لل حوبل
لاال حو لاالخيعطةلفبل يينلم علا مة.

لللالسرمل جميلميقليلف لمسيرلاللاو لاإلسرمية:ل حوبلا،ي
معلآقملإلبلمحمللى،بللاإللهيةليرلاللاواتفبلمسلميقلي جميللامعلآليتلالحعآنلال بلن هعللىيلل حوبل

لل:ال،للا،يللاس،ع
االق ْعلَبْعلِم،ََّةلِإبْلللقولللن يلب::لاهلةلا الب َعاِميَعلَمِىيًعيلَاَميلَ يَنلِمَعلَاَقيل وال  و  والم وًقالَ ْالَ َ يَر لَنْهَ ل 

يَقلَاَطْ ح وَبلَااْ َْسَ يِطلَاَميل  اِنَ لاْلم ْشِعِ يَعللق ول والَآَمىَّيلِتيل،َِّللَاَميل  ْ ِزَللِإَلْيَىيلَاَميل  ْ ِزَللِإَلبلِإْبَعاِميَعلَاِإْسَميِايَعلَاِإْسحَل
لَلل لم ْسِ،م وَنلَفِإْنلَآَمى والِتِمْثِعلَميلَآَمْى  ْعلم وَسبلَاِايَسبلَاَميل  اِنَ لالىَِّ يُّوَنلِمْعلرَل ْعلَاَ ْحع  لِمْىه  لَبْيَعلَ َملٍّ  ِِّهْعلَ ل  َععِّق 

ِمي  لاْلَ ِ،يع لِىل لَفَسَيْكِعيَوه ع لال،َّل لَام َولالسَّ لِمَعلال،َِّللْ َغَةلال،َِّللَامَلِتِللَفَحِللاْمَ َلْاالَاِإْنلَنَولَّْوالَفِإ ََّميلم ْعلِف لِاَحيقٍّ ْعلَ ْمَسع 
لَلل لَايِبل انَل ق ْعلَآَمىَّيلِتيل،َِّللَاَميل  ْ ِزَللَاَ،ْيَىيلَاَميل  ْ ِزَللَاَ،بلِإْبَعاِميَعلَاِإْسَميِايَعلل(ملاقيللن يلب:ل3)للِىْ َغًةلَاَ ْحع 

لَلل لَاِإْسَحيَقلَاَطْ ح وَبلَااْ َْسَ يِطلَاَميل  اِنَ لم وَسبلَاِايَسبلَاالىَّ ِل ْعلَاَ ْحع  لِمْىه  لَبْيَعلَ َملٍّ يُّوَنلِمْعلَر ِِّهْعلَ ل  َععِّق 
ْسَرِملِق ًىيلَفَ،ْعلل ْحَ َعلِمْىل لَام َولِف لاْهَِخَعِ لِمَعلاْلَخيِسِعطعَل ل(4.)لم ْسِ،م وَنلَاَمْعلَ ْ َ ِغلَغْيَعلاإْلِ

                                                 

ل.184الىسي :لل(لسور 1)
  دديبلال عسدديعلتدديبلمددعلنعسدديعلسددور لال حددع .للل3033مددل ثلرقددعلل266ىدددل2فددبلالمسدد لرالا،ددبلال ددحيحيعلجدددل(للراالددةل بددبل ميمددةل2)

ا ارقعلابعلم ينلفبلىحيحللجز المعلمل ثليوطعل  يبلال علااإلمسينلتيبلذ علا س ح يبلل،مع ل نللوونللدللمدعل دعلخيدعلمدظلرجدي ل
ل.5939مل ثلرقعلل3اىححللالشيخلا ل ي بلفبلمشوي لالم يبيحلجدل381مل ثلرقعل98ىدل2بلتشب لمىهيلجدال خ،صلفبلال ح 

ل.136:ل135(لسور لال حع :ل3)
ل.65:ل64(لسور لآللامعان:ل4)
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ملم لقيال لال  ورلاإلسرم لام لال  لنج علن،خلالومل لالك ع لبيعلالعسي تلجمي ًيملا يعلالعسعلجمي يًل)
معلا مةلالمس،مةملا مةلالوارثةلل عاثلال حيل لالحيئمةلا،بلق علال،للف لا رضملالموىولةلبه الا ىعل
ال عطقملالسيئع لف لاللربلا،بلمل لا ور.لاال  لنج علمعلالى يملاإلسرم لالى يملال يلم لال يللم،خل

انلن  بلا لاىطهيق.لاال  لنج علمعلالمج م لاإلسرم لمج م ًيلمع ومًيلل،ىيسلف لظ،للقلالحيي َللالجمي  ل
ل(.1(ل)جمي ًيلف لموق لاسرم

لافبلاهليتلمسيئعلمىهي:
 ا :ل نلاسعلاليهوقلةلاالى عا يةلليسلاسميللل علال،للن يلبملاإ ميلق علال،للال  لجي تلتللجميايتلا   يي ل

لميعلمىيعي.االمعس،يعلمولاإلسرمملم،ةلإبعال
لثي يي:لاجوبلاإللمينلتيل،للا ميل  زلللا،بلمعلقيمنلالل لةلا،بل  ونللقانلنععطقلبيعل مللمىهع.

لثيلثي: نلالهلالةلفبلان يعلمىهجلا   يي لاالمعس،يعملاال ولبلاىللاحيقلامحير ةلل،للن يلب.
ونل ا قمعلف لمي ل ىععللسمو لللغمسل-ا ل زالونلل–رات ي:لقيللالزمخشع لرممللال،للن يلب:ل ينلالى ير ل

الم موقلةملاطحولونلمولنطهيعللهعملاإذالف علالوامللمىهعلبوللعلذلخلقيللاهنلىيرل  عا ييلمحيملفأمعل
ى غ ىيملايهع يلتللنطهيعال لمثعلنطهيع يمللعَلثْل لمِللةًلغَل ْليلال،للتيإللمينلِىلىَلغَل َلالمس،مونلتأنللحولواللهع...لَىل

ل(.ل2غىيلال،للتيإللمينلى غ للالعل   غلى غ كع) اللحوللالمس،مون:لى 
ل.ا لال بيعلبىبلآقمملامعلجي لتغيععلف،عللح علال،للمىللىعفيل غةلال،لملاىيغةلال  يلللفيإلسرملمولى

لَاالىَِّ يِّيَعلِمْعلَتْ ِلِعل::لقيللن يلباهلةلالثي ية َاَ ْاَمْيَىيلِإَلبلِإْبَعاِميَعلَاِإْسَميِايَعلِإ َّيلَ ْاَمْيَىيلِإَلْيَخلَ َميلَ ْاَمْيَىيلِإَلبل  وحٍّ
اَقلَة  وًرالل َ،ْيَميَنلَاَآَنْيَىيلَقاا  اَنلَاس  ًرلَقْللَقَ ْ َىيم ْعلَاِإْسَحيَقلَاَطْ ح وَبلَااْ َْسَ يِطلَاِايَسبلَاَ  ُّوَبلَاط و  َسلَاَمير  َار س 

ْعلَاَ،يْل ْ ه  ًرلَلْعلَ ْح   لَار س  لَلك وَنلِل،ىَّيِسلَاَ،ْيَخلِمْعلَقْ ع  ْىِ ِرطَعلِلَئرَّ ِعطَعلَام  ًرلم َ شِّ َخلَاَ ،ََّعلال،َّل لم وَسبلَنْكِ،يًميللر س 
ِعلَاَ يَنلال،َّل لَاِزطًزالَمِكيًمي ة لَتْ َللالعُّس  جَّ ل(.3)للَاَ،بلال،َِّللم 

لافبلم علاهليتلمسيئع:
نل علرسيلةل  بلاا م،نلا،بلجي  يع:لجي بلال حيل مل ا :لامل لالومبلاإللهبل   يي لال،للارس،لملاالحقل 

لاجي بلالشعط ةمل ميلجي بلال حيل لفواملل ل  غيعملاذلخل س حي للان يلبملل  ،حللتمعل لنطع لا،يللالِغَيع 

                                                 

لم ع.ل-الحيمع ل-قارلالشعاقل-قت-قط-116ىدل1ف لظرللالحعآنلجدل-(ل /لسيللقطب1)
لب  عف.ل222ىدل1الكشيفلجدل-(لالزمخشع ل2)
ل.185:ل183(لسور لالىسي ل3)
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في الدُّْنيَا أنا أَْولَى الناس بِِعيَسى بن َمْريََم :"ل والعلالغيبلال بل للطع لا،يهيلنغييعملقيللالم  وملل  ،حلل لليلتال

َهاتُُهْم َشتاى َوِدينُُهْم َواِحدٌ  ٍت أُما ل(.1")َواْْلِخَرةِ َواأْلَْنبِيَاُء إِْخَوةٌ ِلعَالا
(مل2)نلاخ ،عنلفعاعلالشعائ ( نل ىعلق ىهعلاامللامولال وميللاإام ىبلالحل ثل)قيللاإلميملابعلمجع:ل

 علاعط ةلىر لاة ي لاىييملامجلام يمرتلا ىوللالشعائ لا ر ي هيلا سيسيةلاامل ل لنخ ،فملفعبل
اغيعلذلخلمميللمثعلمحيارل سيسيةلفبل علرسيلةملالكعلنخ ،فلمحعراتلت ضلالعسي تلاعلت ضلل  ىيسبل

لم ل مواللالىيسلةمي يلاموي ي.
 نلال،للن يلبلاخ صلتيل  علمعلبيعل   ييئللارس،للييئعةملاةا لاىيل خ يرلال يقيعللحومةلل ،مهيللثي يي:

ل حي للان يلب.س
لثيلثي:ل نلالحومةلمعلإرسيللالعسعلال شير لاالى ار للكبل للوونل مللا،بلال،للن يلبلمجة.

لَر ََّخلَمِكيع لَاِ،يع للللقولللن يلبلاهلةلالثيلثة: لَمْعلَ َشي  لِإنَّ جَّ  َىيلَآَنْيَىيَميلِإْبَعاِميَعلَاَ،بلَقْوِمِللَ ْعَف  لَقَرَجيتٍّ َاِنْ،َخلم 
َ،ْيَمينَلَااَل اَقلَاس  لَاِمْعلذ رِّطَِّ ِللَقاا  لَمَلْ َىيلَا  وًميلَمَلْ َىيلِمْعلَقْ ع  َفلَام وَسبللَمْ َىيلَلل لِإْسَحيَقلَاَطْ ح وَبل  رًّ َاَ  ُّوَبلَاط وس 

لِمَعل عٌّ اَنلَاَ َ ِلَخلَ ْجِزيلاْلم ْحِسِىيَعلَاَةَكِعطَّيلَاَطْحَيبلَاِايَسبلَاِإْلَييَسل   يِلِحيَعلَاِإْسَميِايَعلَااْلَيَسَ لَاط و  َسلَاَمير  ال َّ
طَّيِنِهْعلَاِإْخَواِ ِهْعلَااْجَ َ ْيَىيم ْعلَامَل ْ،َىيلَاَ،بلاْلَ يَلِميَعلَاِمْعلَآَتيِئِهْعلَاذ رِّ لَفلَّ لم ْسَ ِحيعٍّلَذِلَخلَال وًييلَا  رًّ َلْ َىيم ْعلِإَلبلِىَعاطٍّ

ْعلَميلَ ي  والَلْ َم، وَنلل  اَلِئَخلالَِّ  َعلَآَنْيَىيم ع لاْلِكَ يَبلم َل لال،َِّللَ ْهِليلِتِللَمْعلَلشَل ي  لِمْعلِاَ يِقِعلَاَلْولَ ْاَعك والَلَحِ َطلَاْىه 
والِبَهيلِتَويِفِعطَعل  اَلئِل ْ،َىيلِبَهيلَقْوًميلَلْيس  ْكَعلَاالىُّ  وََّ لَفِإْنلَلْكع ْعلِبَهيلَمؤ َ ِ لَفَحْللَا َّ َلام ع لاْقَ ِلِعلَخلاَااْلح  لَِّ  َعلَمَل لال،َّل لَفِ ه 

لِذْ َع لِلْ،َ يَلِميَعل ل(.3)لق ْعلَ لَ ْسَأل ك ْعلَاَ،ْيِللَ ْجًعالِإْنلم َولِإ َّ
لافبلم علاهليتلمسيئعملمىهي:

لتأبونللل لقل  يعلمعل   يي لال،للارس،ل.ل ا :لنشعطفلال،للإبعاميعل
ن يلبملفمعل اعالم طلام،لملامعلمّلل لعلممسويلم علملالةلالل لةمل رخبلثي يي:ل لمحيتي لفبلموعلال،لل

لال،لللللم علملالةلالم و ةملااج م للللب لخلملاليتلالعطع لاالل لةلاالم و ة.
لشيعلالحقلس حي للان يلبلإلبلااجبلا م لا لبهل لمىيراتلالهل لال  علاىطعيمعلال،للااج  يمعللثيلثي:

لل،هعلا،بلجمي لالخ،ق.ااخ يرمعلااعفهعلاف
لفبلسمي لالهلالةلاإللهية.ليعطحيل م يلف ل رضلالىورملا جميلميقليلافبل علميلس قل  عةلل حوبل

 
                                                 

مدل ثلرقدعلل1289ىددل3جددل(لىحيحلال خدير ل  ديبلا   يدي لتديبلقولدللن ديلب:ل"ااذ دعلفدبلالك ديبلمدعطع..."لاالحدل ثلادعل بد لمعطدع ل1)
ل.3253

ل.463ىدل8(لف حلال ير لجد2)
ل.30:ل63(لسور لا   يمل3)
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 شرف النسب وشراكة الدعوة:
يعرلىغيعالاى ييلاايتيمللنع يرتلاعلميي لل حوبلل-فبلالحعآنلالكعطعلاالسىةلالمطهع ل–لل ىيللليس

ا   نلال،للمىلللمعلخ،يعلالعممعلا بوعلإسحيقللُّللموعل نللوونلا،يللَمعلجَلالكىىيل س طي ل نل  خيعلميل
ملاخ للال،للتيلثىي لالحسعلاال  علالكعطعلفبلالحعآنلال  يعمللموىىيل نل  خيعليهعلرسو لامول وسفل

ليلإلبلليئهيلمعلبع يتلال،للارممينللافيوىينللااطي انل.هَلعِللِلالحيي ملاميللج،،هيلمعل َل
 لن واىبلل-فبل معجللح يتلميينهيل-الكعطعلل طيىيلىور لل ،خلال يئ،ةلالىورا يةملال يئ،ةلال بلاالحعآنل

تيلميللا لال حيرلا لجواذبلا رضملاإ ميلن واىبلتيلحقلاال  علا،يلملن واىبلتيل وميلملال  لن يللتلل
:ليي مللحوللالحقلس حي للان يلللللانلاولإليللالىيسملام علآليتلالحعآنلن ورللىيلمشهلالمعلن،خلالح

لاَل لِإ َّ لال،ََّللاْىَطَعبلَلك ع لاللِّ َعلَفَرلَنم ون عَّ لِإنَّ لَليلَبِى َّ بلِبَهيلِإْبَعاِميع لَبِىيِللَاَطْ ح وب  ْى  ْعلَاَاىَّ َ ْ   ْعلم ْسِ،م وَنلَ ْمل  
لِإْذلَقيَللِلَ ِىيِللَميلَن ْل َهَلاَ لِإْذلَمَلَعلَلْ ح وَبلاْلَمْوت  لِإَلَهَخلَاِإَلَللَآَتيِئَخلِإْبَعاِميَعلَاِإْسَميِايَعلا  اَنلِمْعلَتْ ِليلَقيل والَ ْ   ل    ل 

لَلل لم ْسِ،م وَنلِنْ،َخل  مَّة لَقْللَخَ،ْنلَلَهيلَميلَ َسَ ْنلَاَلك ْعلَميلَ َسْ   ْعل َاَ لن ْسَأل وَنلَامَّيلَ ي  والَاِإْسَحيَقلِإَلًهيلَااِمًلالَاَ ْحع 
ل(.1)للَم، ونَلَل ْل

)إنلم الالمشهللبيعلل حوبلا ىيللف للح ةلالموتلاا م ليرللمشهللا يعلالل لةلملقويلاإللحي ملاميقل
ال أثيع.ل.لمينللح لع.لفميلم لالحليةلال  لنشغعلتيلللف لسياةلا م لير؟لميلمولالشيغعلال يلل ى ل

نللطمئعلا،يللاطس وثقلمىل؟لميلم لال ع ةلخييععلامولف لسوعاتلالموت؟لميلمولا معلالج،علال يل عطلل 
ال  ل عطلل نللخ،عهيل بىيئللاطحعصلا،بلسرمةلاىولهيلإليهعلفيس،مهيللهعلف لمحلعمللسجعلفيلل عل

ال ع يرت؟ل.ل.لإ هيلال حيل .ل.لم لال ع ة.لام لال خع.لام لالحليةلالك ع ملام لالشغعلالشيغعملام ل
.ل.لم المولا معللميلن  لانلمعلت لي؟لللاتلالموتلاىعاينل:لا معلالج،عملال يل لنشغعلاىللسوعل

ال يلجم  كعلمعل ج،ل.لام علم لالحليةلال  ل رقتلا يمئىينلا،يهي.لام علم لا مي ةلاال خعلاال عاث.ل.ل
لِإَلَهَخلَاِإَلَللَآَتيِئَخلِإْبَعاِميَعلَاِإْسَميِايَعلَاِإْسَحيَقلِإَلًهيلَاامِلل لَلل لم ْسِ،م ونَلَقيل والَ ْ   ل  .ل.لإ هعلل عفونلق ىهعلللًلالَاَ ْحع 

ل(.2اط  عا لل.لإ هعل  س،مونلال عاثلاط و و ل(ل)
له علا مةلمعل لوانلالهلالةلاال وجيللمعلسيعلاىطعبلإنلالمس،علا،بللحيعلمعل نلالحقلس حي للان يلبل

ا مةملف،يسلمىيالن يرضلبيعل   يي لال،لللا   يي لاالمعس،يعلميللمثعلالمىهجلالحوطعلاال عاطلالمس حيعلله ع
لل.اإلبلرسوللال،لللارس،لملإنلخطلالعسي تلالسمياطةلاامللمعلآقمل

                                                 

ل.134:ل132(لسور لال حع ل1)
لج لسيبق.معلل-30ىدل1(لفبلظرللالحعآنلجد2)
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تأنلاف  حلذ ععلفبلالحعآنلالكعطعلتج ،للىىواللجلعل ببلا   يي للةطعلالحقلس حي للان يلبلنيرطخلل حوبل
يلاطلاوليعطحيلامىهجيلل يللبهيلاطموتلا،يهاخ،يعلالعممعلفبلاللاو لإلبلالحىيعيةلالسمحي ملاانخيذميل

ال بلام لمهيلالحقلس حي لللل وقلإلبلم،ةلإبعاميعللبلبهيلااىَّللااللميعلفبلقولللن يلبللالىيسلإليهي.
للمعل عغبلاىهي.للَلعَّلاسَل

بلِبَهيلِإْبَعاِميع لَبِىيِللَاَطْ ح وب للقيللاإلميملابعل ثيعل)لاقولل:ل لم،ةلام لاإلسرملل،لل] ال ي:لاىبلبه علالَاَاىَّ
لاْلَ يَلِميَعللل وقلاللميعلا،بلالك،مةلام لقولل:ل لِلَعبِّ .للحعىهعلا،يهيلامح  هعللهيلميف والا،يهيللَ ْسَ،ْمن 

.لاقللقع لللَاَجَ َ،َهيلَ ِ،َمًةلَتيِقَيًةلِف لَاِحِ لِللإلبلميعلالوفي لااىوال بىي معلبهيلمعلت لمع؛ل حولللن يلب:ل
إسحيقلا ينلميعلاىبلبىيللاابعلابىللل حوبلبعل"لتيلى بلاطًعيلا،بلبىيلمل أنلإبعال،فل"اط حوبَلت ضلالس

ل(.1ميىًعالذلخ(ل)
ملاذ علملعلجلعلإبعاميعللاقللاس   للاإلميملالحعي بلفيميل ح،للاعلاإلميملالحشيع ل نللوونلل حوبل

معلبيعل بىي لإسحيقللبلاالحقل نلنخ يصلل حول(مل2)لميتلق علميرقلل حوبلل نلالخ،يعل
تيل  علإاير لإلبلخ وىي لللمعلبيعلإخوا لملليسلفبلموي  للفحسبملبعلفبلإقعارلايعلإبعاميعلل
لبعؤطةلاحبلاح ل.ل

قيللاإلميملابعل ثيعلن حي يلا،بلر  لالحشيع ل)اطح يجلمثعلم الإلبلقليعلىحيح؛لاال يمعملوال،لل ا،عمل نلل
لخ،يعلاسير ؛ل نلال شير لاق نلبهميل...لف،وللعل وجللل حوبلف لميينهميللميلإسحيقلاللللللل حوبلف لميي لا

َاَاَمْ َىيلَلل للكينلل  ععلمعلبيعلذرطةلإسحيقل  يعلفيئل ملا لًليلفحللقيللال،للن يلبلف لسور لال ىك وت:ل
طَِّ ِللالىُّ  وََّ لَااْلِكَ يَبلَاآنَل يِلِحيَعلِإْسَحيَقلَاَطْ ح وَبلَاَجَ ْ،َىيلِف لذ رِّ ْ َييلَاِإ َّل لِف لاهِخَعِ لَلِمَعلال َّ (.ل3)ْيَىيع لَ ْجَعع لِف لاللُّ

(.لام اللح ل ل  للاجللف لميينلملا لًليل4)َاَاَمْ َىيلَلل لِإْسَحيَقلَاَطْ ح وَبلَ يِفَ،ًةللاقيللف لاهلةلا خع :ل
ل(.5فإ للتي  لبينلالمحلسمل ميل طحنلب لخلالك بلالم حلمة(ل)

اِنللاآليتلالحعآنلالكعطعلنس عىيللع يلام ىبلتميل للخعبمللحوللالحقلس حي ل: اَنلِمْعلق  ْعلَاَميلَلْ   ل  َفَ،مَّيلاْاَ َزَله 
ْعلِمْعلَرْمَمِ َىيلَاَجَ ْ،َىيلَله ل لَجَ ْ،َىيلَ ِ يًّيلَاَاَمْ َىيلَله  لَاِ،يًّيلْعلِلَسينَلال،َِّللَاَمْ َىيلَلل لِإْسَحيَقلَاَطْ ح وَبلَا  رًّ لل.(8)لِىْلقٍّ

                                                 

ل.1333-مد1420-ل2طل-نححيقلسيمبلبعلمحمللسرمةل-445ىدل1نعسيعلالحعآنلال  يعلجدل-(لاإلميملابعل ثيع1)
ل.135ىدل2(ل ى ع:لنعسيعلاإلميملالحعي بلالجيم ل مويملالحعآنلجد2)
ل.29(لسور لال ىك وت:ل3)
ل.92(لسور لا   يي :ل4)
ل.448ىدل1نعسيعلالحعآنلال  يعلجدل-(لاإلميملابعل ثيع5)
ل.50مل43(لسور لمعطعل8)
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طَِّ ِللالىُّ  وََّ لَااْلِكَ يَبلَاَآَنْيَىيع لَ ْجَعع لِف لاللُّل ْ َييلَاِإ َّل لِف لاْهَِخَعِ لَلِمَعلَاَاَمْ َىيلَلل لِإْسَحيَقلَاَطْ ح وَبلَاَجَ ْ،َىيلِف لذ رِّ
يِلِحيعَل َاَطْ ح وَبل  اِل لاْ َْ ِليلَااْ َْتَ يِرلِإ َّيلَ ْخَ،ْ َىيم ْعلِتَخيِلَ ةٍّلِذْ َع للَااْذك ْعلِاَ يَقَ يلِإْبَعاِميَعلَاِإْسَحيقَلل(1.)ال َّ

ْعلِاْىَلَ يلَلِمَعلاْلم ْ َطَعْيَعلاْ َْخَييرِل اِرللَاِإ َّه  ل(.2)لاللَّ
مخ وىيلتيلوىيةلتيلم،ةلالحىيعيةمل مل ينلالمح وقل  للسيرلا،بلقربلجلعلإبعاميعللاسوا ل ينلل حوبل

فبلاىيةل بىيئللبهيلامولا،بلفعاشلالموتملفهبلمىح ةلا يمةملارن ةلج،ي،ةل نللوونلالل علمولالحليةلل
ا ىيلملفيلواجبل نللوونلالل عللا البلفبلميي لاإل سينملا حعلمخيي ونلبه الفبلاخصلل حوبل

لهي.  يللبهيلالهيملا ،حبلال،للا،يقلي ىيلال بل
 بانى بيت المقدس: يعقوب 
مولال  لبىبلبينلالمحلس؟لمعلال ،مي لمعلرجحلم الا معملااس للوالتيلحل ثلالى و للوبلمعلل ح

لاْلَحَعام لقيلللالشعطفلاعل ببلذرل َللقيللاْلَمْسِجل  ِىَ لف لا رضلَ اَّ لا  لَمْسِجلٍّ وَللال،َِّللَ يُّ قيل:لق،نلليلَرس 
لاْ َْقَ بلق،نلَ ْعل ينلبَل لقيللاْلَمْسِجل  لَفَ ،ِّْللفإنلق،نلث عَّلَ يٌّ َر  لَتْ ل  َميلقيللَ ْرَ   وَنلَسَىًةلث عَّلَ ْ َىَميلَ ْقَرَكْ َخلال َّ ْيَىه 

ل(.3")اْلَعْلَعلفيل
مولتي بلالمسجللا ق بلت لللا ىي لا،بلم طييتلم الالحل ثلالشعطفلرجحلت ضلال ،مي ل نلل حوبل

 ايقلنجل للالمسجللا ق بملالعل   ل للنلالمسجللالحعاملتأر  يعلايميملاا،يللفس،يميلبىي لالخ،يعل
مولال  لبىبلال ينلالحعامملا  لعلالمسجللا ق بلتأر  يعلايميملثعللبىي عملاذمبلآخعانلإلبل نلآقمل

ل(.4ميل ينلت للذلخلإ ميلمولإايق لبىي ل النجل ل)
 يعقوب ويوسف عليهما السالم:

بلمعللشي لمعلا يقعملفأ  يي لال،للن يلبلارس،لل البلبه املإذال ينلنأاطعلالعؤطيل وراللح فللال،للن يلبلفبلق،
ل ظهعلمعلاا هعلبه ا.لاإنل ينل وسفلال ل قل

اط ،علم علا مةل قتيلمعلآقابللامولل  علرؤطيلابىللسيل يل وسفللاطحلثىيلالحعآنلالكعطعلاعلل حوبل
لِ َِبيلال  يمعلم لالعؤطيمللحوللالحقلس حي لل ف  ْمَسلِإْذلَقيَلل  وس  لَ َمَللَاَشَعلَ ْوَ ً يلَاالشَّ ِللَليلَ َبِنلِإ ِّ لَرَ ْ ن 

ْعلِل لَسيِجِل َعل ْيَطيَنلِلإْلِْ َسينِللَااْلَحَمَعلَرَ ْ   ه  لالشَّ االَلَخلَ ْيًلالِإنَّ ْؤَطيَالَاَ،بلِإْخَوِنَخلَفَيِكيل  ْصلر  لَ لَنْح   لَقيَللَليلب َى َّ

                                                 

ل.29(لسور لال ىك وت:ل1)
ل.49:ل45(لسور لص:ل2)
ل.1231ىدل3جدل-3168(للىحيحلال خير ل  يبلا   يي لتيبل زفونلالىسرنلفبلالمشبلمل ثلرقعل3)
ل.282ىدل15ب  عف.لاطى عل للي:لامل لالحير لجدل403ىدل8ف حلال ير لجدل-(ل ى ع:لاإلميملابعلمجع4)
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لَاَ َ ِلَخلَلْج َل لم ِ يع  اٌّ يلَاَ،بلِ يَخلَر َُّخلَاط َ ،ِّم َخلِمْعلَنْأِاطِعلاْ ََميِق ِثلَاط ِ عُّلِ ْ َمَ ل لَاَ،ْيَخلَاَاَ،بلَآِللَلْ ح وَبلَ َميلَ َنمَّهَلَال 
لَر ََّخلَاِ،يع لَمِكيع ل لِإْبَعاِميَعلَاِإْسَحيَقلِإنَّ ل(.1)لَ َبَوْطَخلِمْعلَقْ ع 

لاللعل وسفللبهيلال لاا لبيعلاإلخو ملامعلثعلاجللل حوبللفيلعؤطيلال يلحةلن حسلملاقلل وق لالشيطين
ل.  للخ علإخوا للبهيملفإ هعلسيعهمونلمىهيلميلفهملل بومعل

"العؤطيلال يلحةلمعلال،للاالعؤطيلالسو لمعلالشيطينلفمعلر  لرؤطيلفكععللاقللىحلالحل ثلاعلالم طعبل
نلفإ هيل لنلععلا للخ علبهيل ملالفإنلر  لرؤطيلمسىةلمىهيلايئيلف،يىعثلاعللسيرعلالي  وذلتيل،للمعلالشيطي

ل(.3" لنحصلالعؤطيلإ لا،بلايلعل ال يىح"):لاقيللل(.2ف،ي شعلا للخ علبهيلإ لمعللحب")
رايل  لل ينل مبلإليلللميل ع لفيللمعلالمخي علانعلي،للفحللقيللال يليا ل)لليوسفللا ميلمح  لل

ف  يلغلمسلمعلم بلمم،هعللمالعؤطيلىيافللللالمح ةلتحيثللعلل  علاىلا ينلإخونلللحسلا للف،ميلر  ل
 ينلىغيعاملاال غيعلاالل يفلمعل قعبلإخوا هعلإلبلل(ملاطليفلإلبلم ال  لل4(ل)ا،بلال  عضللل

ق،وبلآتيئهع؛للميلنح ليلل موالهعلمعلميجةلإلبلرايلةلااىيلةملالعل عقل بلالميل لللا،بل نلم الالحبلمعل
 ير لملاق لحيعل نللح لم المىلليوسفلا خيلل حصلإخوا للايئيلمعلمحوقهعملامحيملالى و لل لللل حوبل

ي ي ةلا   يي لاالمعس،يعلاخيع لالخ،قملال غععلاى علللا عااللط ي ةل وسفللعميل عهمللمىيل  ه
 خيهعلا يقاالالم عنبلا،بلىغععملا عاال  للقعطبلإلبل بيهعل كثعلمىهعملامعلثعل زغلالشيطينلبيىهعلا يعل

لللملفكينلميل ينلفبلقلرلال،ل.
 نلموذ لبعلا، لالحىعبلقخعلا،بل سع ل بعاطزلفحيللللل يل ا قال مبلإليخلاقللجي لفبل  بلا قبل

ل(.5)قيللال غيعلم بللو علاالغيئبلم بللحلملاالمعطضلم بل  ع 
 :يوسف عليهما السالمبفقد بالء يعقوب 

َاَجي  االَ َتيم ْعلِاَشيً لَ ْ ك وَنلل:لل  ألمح علاللعمللحوللالحقلس حي للل حوبللخ ع يلالحعآنلالكعطعل يفلن،حبل
لَاَميلَ ْ َنلِتم ل ْئب  َفلِاْىَللَمَ يِاَىيلَفَأَكَ،ل لال ِّ لَاَنَعْكَىيل  وس  ىَّيلَىيِقِقيَعلَاَجي  االاَلَقيل والَليلَ َتيَ يلِإ َّيلَذَمْ َىيلَ ْسَ ِ ق  لَلَىيلَاَلْول   َ،بلْؤِمعٍّ

لَاَ،بلَميل لَوال،َّل لاْلم ْسَ َ ين  لَجِميع  ْعلَ ْمًعالَفَ ْ ع  و  َلْنلَلك ْعلَ ْ ع س  لَقيَللَبْعلَسوَّ ل(.1)للَنِ ع ونَلَقِميِ ِللِبَلمٍّلَ ِ بٍّ
                                                 

ل.8:ل4ر ل وسفل(لسول1)
.ل155ىددل15جددل41363(ل ىزلال ميللال يبلالع  لفبلم يلللم ععقدةلالع دعلا اللفدبلالىدوملاآقاتدللا ذ ديرعلفدععلفدبلالعؤطديلمدل ثلرقدعل2)

لبيعاتلل ىين.ل-المو بلاإلسرمبل--3532اىححللالشيخلا ل ي بلفبلىحيحلاى يفلالجيم لال غيعلمل ثلرقعل
.لاىدححللالشديخلا ل ددي بل2260مدل ثلرقدعل53ىدددل4تدديبلفدبلنأاطدعلالعؤطديلمديللسدد حبلمىهديلامديللودععللجددل(لسدىعلال عمد  ل  ديبلالعؤطدي3)

ل.9338ىحيحلاى يفلالجيم لال غيعلمل ثلرقعل
ل.295ىدل3(لنعسيعلال يليا لجد4)
قارلالم عفةلل-للالحميلنححيق:لمحمللمحيبلالل علا -126ىدل2مجم لا مثيللجدل-(ل بولالعلعل ممللبعلمحمللالميلا  لالىيسيبوريل5)
لبيعات.ل–
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قيل:للقيللليسلفيللجزعملا خعجلابعل ب لمينعلاعلالحسعللف  علجميعللف لقوللللاعلمجيملل
ل(.2يللاوو لإ لإلبلال،ل)ال  علالجميع:لال يلليسلف

لنُّلع لن،خلالعيج ةلالبلنَللا ه الال  علالجميعملاإلحي لالحيللبيعل ل لمعلل ،علالسعلا خعبلاس ح علل حوبل
لا ك يقلانه للالج يل.ل

معل ملاثلت للإخعاجللمعلالجبللم حلثةلاميلجع لل، ل قللانسونلسور ل وسفلاعلل حوبل
لا يعلاوق لالحل ثلاعلل حوبللالع ع لبيعلفحللل حوبلليوسفلا،بل للالىععلمعل معلم عملام عل

ل.كعلاالعحللال بلاي يميلل حوبلفبلذاتلالسور للموىىيل نل  خيعل ثىي ميلال،واةلاا سبلاالحسع لامعار لالثُّل
انلالىيسملاقللبّوبلاإلميملال خيريلف لىحيحللتيتيلت ىوللاسىةلال،للن يلبل نل   ، لا يقعلفوقلميل   ، لتل

قخ،نلقيللل" اللالىيسلبر لا   يي لثعلا اللفي اللا اللمل ثلفيللاعلا للال،للبعلمس وقلرىبلال،للاىل
جعلا،بلرسوللال،للى،بلال،للا،يللالس،علامول واخلفح،نلليلرسوللال،للإ خلل واخلااويلال لال؟لقيلل)ل 

ميلمعلمس،علل ي لل ذ للمذلخل  لخ جعلنللخل جعطع؟لقيلل.لق،نلذلخلتأإ  ل ااخل ميل واخلرجرنلمىكع(
ملاميلمولل حوبلا،يللالسرمل  يجعلم ل(3(ل)او ةلفميلفوقهيلإ ل ععلال،للبهيلسيآنلل ميلنحطلالشجع لارقهي

لال،لملاط ،علالل ييلال  علالجميعلامسعلا قبلف لن،ح لقلي لال،للن يلب.
 السنوات السبع العجاف:

ل،ميع ملت للي، يلإلرسيللابىللبىييميعلم لإخوا لللطعلفبلسور ل وسفلميثلاىلل وقلذ علل حوبل
ملااى لتليا هعلال بلجي االبهيل(4)معلم املاقللنأكللللللل نلال زطزلمى ل بىي علمعلالميع لع لعَلللمَل  ل نللعللَل

ْعلَل ْللخ،سةلقانل نلل ،موامل ْعلِف لِرَميِلِهْعلَلَ ،َّه  ْعلَاَقيَللِلِعْ َييِ ِللاْجَ ، والِتَليَاَ ه  ِعف وَ َهيلِإَذالاْ َحَ،  والِإَلبل َْمِ،ِهْعلَلَ ،َّه 
 عفضل نل عس،للم هعلإ لت لل نلل-شجيلن للالميلنزللآثيرلفحلل وسفل-ل(ملالكعلل حوبل5)َ ْعِج  ونَل

ملاميل ه علللل لمعقللهيلعطينل قلارلال،للا،بلخ،حللتميللشي ل يملاعل نللأنوالتأخيهعملإ ل نللحيطلبهعملفج
ل  للوونلميللجع للللتس بلإمميلهعلانععططهع.ل
لَميِفً يلَام َولَ ْرَمع ل لَفيل،َّل لَخْيع  لَ َميلَ ِمْى  ك ْعلَاَ،بلَ ِخيِللِمْعلَقْ ع  والَقيَللَمْعلَآَمى ك ْعلَاَ،ْيِللِإ َّ العَّاِمِميَعللَاَلمَّيلَفَ ح 

ْتلِإَلْيِهْعل ْعلر قَّ االِتَليَاَ ه  ْعلَاَجل  ل َْمَ،َىيلَاَ ْحَعظ لَ َخيَ يلَمَ يَاه  ْتلِإَلْيَىيلَاَ ِميع  َقيل والَليلَ َتيَ يلَميلَ ْ ِغ لَمِ ِعلِتَليَا  َىيلر قَّ

                                                                                                                                                             

ل.16:ل18(لسور ل وسفل1)
ل.514ىدل4(لاللرلالمىثورلجد2)
الط  دةلل-ن ،يقلم دطعبلق دبلال غدي-2133ىدل5جدل–ل5324(لىحيحلال خيريل  يبلالمعىبلتيبل اللالىيسلبر لا   يي لمل ثلرقع3)

لبيعات.-اليميمة-قارلابعل ثيع-م1369مد=1409ل-الثيلثة
ل.106،غويلميعمللحيللميَرم علَمْيعالِمعلتيبلتيع:ل نيمعلتيلِميع ملام لالط يم.لالم  يحلالمىيعلىد(لالج رلال4)
ل.82(لسور ل وسف:5)
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للَقيَللَلْعل  ْرِسَ،ل لَمَ ك ْعلَم َّبلن ْؤن وِنلَمْوِثًحيلِمَعلال،َِّللَل َل لَلِسيع  لَذِلَخلَ ْيع  لَ ْيَعلَتِ يعٍّ ْعلْأن ىَِّى لِتِللِإ َّلَاَ ْزَقاق  لَ ْنلل َحيَطلِتو 
لَااِملٍّل ، والِمْعلَتيبٍّ لَ لَنْلخ  للَاَقيَللَليلَبِى َّ لَاِ يع  ْعلَقيَللال،َّل لَاَ،بلَميلَ ح ول  َقةٍّللَفَ،مَّيلَآَنْوع لَمْوِثَحه  َ َععِّ لم  ، والِمْعلَ ْبَوابٍّ َااْقخ 

ْكع لِإ َّل لِإِنلاْلح  ِعلاْلم َ َو ِّ، ونَلَاَميل  ْغِى لَاْىك ْعلِمَعلال،َِّللِمْعلَاْ  ٍّ لَاَاَ،ْيِللَفْ،َيَ َو َّ ْ،ن  ل(.1)للِل،َِّللَاَ،ْيِللَنَو َّ
ل لنلخ،والمعلتيبلااملللجي لفبلال عسيعلاعلابعلا يسلومحمللبعل  بلامجيمللاق يق لفبلقولللن يلبل

م عللااع لل(م2انوالىورالاجمي ملفخشبلا،يهعل  عسلالىيس)  للرمبلا،يهعلال يع...لا ي والقلل  ل
الوىيةلب يينل  لل لمي،ةلل،  للفيميلقليعلال،للاقلرعملاإنل ينلمعلاأنلال  لل نللأخ لتي س يبلا للععطلفبل

عِللالحيطةلاالح رمل لَاَاَ،ْيِللَفْ،َيَ َو َّ ْ،ن  لِل،َِّللَاَ،ْيِللَنَو َّ ْكع لِإ َّ لِإِنلاْلح  لَاَميل  ْغِى لَاْىك ْعلِمَعلال،َِّللِمْعلَاْ  ٍّ
َ َو ِّ، ونَل ل.اْلم 

ذلخلال ععقلميل ينل عقلقلي لال،للا ل معًالقلرعلال،ل.لاقيللالزجيج:لإنلال يعللولقلرل نللقيللابعلا يسل
ن ي هعل ىيب هعلامعلم ععقونل ميلن ي هعلامعلمج م ون.لاقيللابعلا   يري:للولس قلف لا،علال،لل نل

ج مياهعملام علالك،ميتلم حير ةملاميى،هيل نلالح رل ل لف لال يعلنه،كهعلاىللا ج ميعمللكينلنععقهعل ي
ل(.3الحلر")

انلا،بلإث يتلالحسلملانوجيللالىيسلإلبلي،بلال ييذلتيل،للن يلبلعلاالسىةلالى وطةلالمطهع لم ليفعلاالحعآنلالكعط
اَ ك ْعلِمْعلَتْ لِلللقيللن يلب:لمىل لِمْعل َْمِعلاْلِكَ يِبلَلْولَ ع قُّ لَ ِثيع  عَّيًرالَمَسًلالِمْعلِاْىِللَ ْ ع ِسِهْعلِمْعلَتْ ِلللَاقَّ ِإلَميِ ك ْعل  

لال،َّل والَم َّبلَلْأِنَ لال،َّل لِتَأْمِعِعلِإنَّ لَفيْاع والَااْىَعح  لَقِل ع لَميلَنَ يََّعلَله ع لاْلَحقُّ لَاْ  ٍّ عِّ لاقيللن يلب:ل(.ل4)َللَاَ،بل  
لِإَذالَمَسلَلل لَميِسلٍّ ل.(5)للَاِمْعلَاعِّ

(.للافبل8") الَ َمَعلَ ْنلل ْسَ ْعَقبلمعلاْلَ ْيعِللافبلالحل ثلاعلَايِئَشَةلرى لال،للاىهيلقيلنلَ َمَعِ  لرسوللال،َِّلل
ال يعلمقلالول ينلا  لسيبقلالحلرللس ح لل"لىحيحلمس،علاابعلم ينلاعلبعلا يسلقيللقيللرسوللال،لل

ل(.9)ال يعلاإذالاس غس، علفيغس،وا"
 

                                                 

ل.89:ل84(لسور ل وسفل1)
ل.559ىدل4(لاللرلالمىثورلجد2)
ل.140ىدل16(لال عسيعلالك يعلجد3)
ل.103(لسور لال حع :ل4)
ل.5(لسور لالع،ق:5)
ل.2188ىدل5جدل-5408طبلتيبلرقيةلال يعلمل ثلرقعل(لىحيحلال خير ل  يبلال8)
ملاإذالاس غسدد، علفيغسدد،وا:ل  لإذالي،ددبل1916ىدددل4جدددل-2166(لىددحيحلمسدد،عل  دديبلالسددرملتدديبلالطددبلاالمعىددبلاالعقددبلمددل ثلرقددعل9)

لإليوعل نلنغ س،والليغ سعلالم يبلتيل يعلتيلمي لفيف ،والا لنم ى وا.
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 يعقوَب بفقد بنيامين: الله ابتالء  
ا،يلملاإ وائلل خيلملاإخ يرعللللتميللافبلآليتلق يرللحصلا،يىيلالحعآنلالكعطعلخ علقخوللإخو ل وسفل

لي،حعلإخونللقراسيلفبل نلميلاخ ،حللاإل سينل  تيل وميللكينلمعل مععملثعل ى حعلإلبلالحي،ةلال بللجألإليهيل
اا،بلالعغعلمعلمحيالةلالمسيامةللمانل س يتلملاطى زعلمىهعلبىييميعميلا جيلتلملقلللحيقلموععلتلل وميلميلق

لعل ىجحواملفي  عمعل خومعلت هلمعلم ل بيهعملا  لللعل  عحل رضلم علم بللأذنلللل بوعللم ل وسفل
ال،للموميلفيح ،للراىييلمخ يراملثعل ى حعلبىيلإلبلم الالمشهللالمؤلعملميثلل ال ىزل للفبلالمج  ملل حوبل
) ميمل بيهعلالمعجوعملاقلل فلوالإليللتيلى ألالع ي .لفرل سم لإ لرقعلق يعًاللبىي لسيل يلل حوبللحفل 

لارا عل مًرللعل ىحط لف لال،لل نل عقلا،يللاللللمل ال ا قعلالثرثةلتميلفيهعل  يعمعل سعط ًيملاجيًيلاجي ًي.لالكعَّ
قيللبعلسولنللكعل  عسوعللف لذلخلالح،بلالوجي :لللحوعلال،لللل.لاإ لل معلاجيب ال يل قسعل  ل  عحلم ب

...ل ،م للذانهيل وملفحلل وسفل.ل معًالف  علجميعلاسبلال،لل نللأنيى لبهعلجمي ًيلإ للمولال ،يعلالحويعل
.ل.للإ للمولال ،يعلالحويعللالكىللف لم علالمع للليفلإليهيلم الا معل نل عقلال،للا،يلل وسفلا خيعل...ل

ميللملاط ،علميلارا لم علا ملاثلاا م حي يتملاطأن لتوعل معلف لاق للالمىيسبملاىلميلن ححقللال يلل ،ع
ل(.1موم للف لنعنيبلا س يبلاالى يئج()

،جلالومبلىلرعلثْلاي بلم ي ةلفحلل ا قعل أبلايق مللعل  للاسييقلاهليتلاا ملاثل لللا،بل نلل حوبل
لاثملاطىلعلإلبلم الا لعلالممضملاال ر لالم يعملبرؤعلفبل عسلملت وقنهعلإليلمل التميلجع لليوسفلمعل م

ْنللملقيللن يلبلميثل ثعلا،يللمز للم بلفحللت ععل َفلَااْبَيلَّ ْعلَاَقيَللَليلَ َسَعبلَاَ،بل  وس  َاَنَولَّبلَاْىه 
ل  ول َولَ ِ يع للَقيل والَنيل،َِّللَنْعَ أ لَنْ ك ع  ْزِنلَفه  َفلَم َّبلَنك وَنلَمَعًىيلَ ْالَنك وَنلِمَعلاْلَهيِلِكيَعللَقيَللِإ ََّميلَاْيَىيع لِمَعلاْلح  س 

ْزِ  لِإَلبلال،َِّللَا َْاَ،ع لِمَعلال،َِّللَميلَ لَنْ َ،م ونَل ولَبثِّ لَام  واللَ ْاو  َفلَاَ ِخيِللَاَ لَنْيَئس  والِمْعل  وس  س  لاْذَم  والَفَ َحسَّ َليلَبِى َّ
انَلِمْعلَرْاِحلال،َِّللإِل لاْلَحْوم لاْلَكيِفع  لِمْعلَرْاِحلال،َِّللِإ َّ ل(.2)لل َّل لَ لَ ْيَئس 

لحوللاإلميملالىسعبل) ل اوولإلبل مللمىكعلامعلغيع علإ ميل اووالإلبلر  لقااييللللام، جئيلإليللفخ،و بل
ويعلف،علنط موعملوعلمستااوين ملارا ل  لل امبلإلبلل حوبلإ ميلاجلتلا،يوعل  كعلذتح علاي لفوقعنلب ي

اإنل مبلخ،حبلإلبلا   يي لثعلالمسيكيعمللفيىى لي يميلااقعلا،يللالمسيكيع.لاقيعلاا ع لجيرطةلم لاللميل
ا ا،علمعلرمم لل  لللأ  ى لتيلععجلمعلميثللا ا،علمعلال،للميل لن ،مونللف يعلاللميلف ونلم بلامين.ل

                                                 

لب  عف.ل336مل339ىدل4(لفبلظرللالحعآنلجد1)
ل.202ىدل2(لنعسيعلالىسعبلجد2)
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لللمعلق لنلراحل وسفلفحيلل لوال،للمولمبلفيي، للارا لا للر  لم،خلالموتلف لمىيمللفسأل. لام سب
ل(.1ليذالالم عافلاللائعلال يل ل ىحط لم عافلل بلالا للح يللغيعالفعجلاىب()ل:اا،مللم الاللاي 

لاليسلب  يللفبلم علالمعم،ةلال  ي ةملا  للم الال  علالجميعل نل ومبلال،لللى يللارسولللل حوبل
وقال السدي لما أخبره ولده ،همللقعبلالععجملاا  هي لالكعبملاجم لالشمعملفبلم عمل ال  للبوجوقل وسفل

والِمْعلَرْاِحلل(.ل2)بسيرة الملك أحست نفس يعقوب وطمع وقال َفلَاَ ِخيِللَاَ لَنْيَئس  والِمْعل  وس  س  لاْذَم  والَفَ َحسَّ َليلَبِى َّ
ل لِمْعلَرْاِحلال،َِّللِإ َّ انَلال،َِّللِإ َّل لَ لَ ْيَئس  اذلخل) ّنلالمؤمعلإ ميللوونلراجيًيلخيايًيملفأميلالكيفعللللاْلَحْوم لاْلَكيِفع 

ْحَمتِى لإنلال،للذّملقومًيلمي والا،يللفحيلللفرللخطعلب يلللرجي لا لخوف...لااعلق يق ل   أُْولَئَِك يَئُِسواْ ِمن را

ا نل للأمعلا اتللااحيتلملىعةلالمؤمعل نل...لفيى غ لل،مؤمعل نل ل يأسلمعلراحلال،لملا لمعلرمم لمل
ل(.3لوونلراجيًيلل،للازلاجعلخيئعًي(ل)

 بعد الصبر الجميل: فرج الله
ا،بللهعللحلثىيلالحعآنلالكعطعلاعلقخوللإخو ل وسفلا،يللااس  طيفهعلللملثعلالمعيجأ لال بللعلنكعلنخطعل

يوطرملا كعملافيقنهعمللاالا،يلل ثيعاملاجيلسوعافللتيلملالعلنعااقمعلم بلفبل مرمهعملإذالبه الال زطزلال  
اىللالمحلر ملبعلالعللا مسعلىييف هعملإذالتللمول خومعلال  ل لحوعلفبلالجبلمى لسىيعملثعل ينلاعوعل

تأخ لقمي للااى للا،بلاجلل بيلللأتلت يعاملل  َثعِّبلا،يهعملان،خل خرقلا   يي لاالمعس،يعملاطأمعمعل
ل يعلإلبل رضلم ع.اطحلموالتأم،يهعل جم

تحيةللاسييقلاهليتل لللا،بل نلال  علخعجواللي حسسوالمعل وسفلا خيللت ضل بىيئلملا حبلم لل
اِنلَقيل والَنيل،َِّللِإ ََّخلل: بىيئلملقيللن يلب َفلَلْوَ لَ ْنلن َعىِّل  لِرطَحل  وس  لَقيَللَ ب وم ْعلِإ ِّ لَ َِجل  َلِع لَاَلمَّيلَفَ َ،ِنلاْلِ يع 

لَتِ يًعالَقيَللَ َلْعلَ ق ْعلَلك ْعلِإ ِّ ل َْاَ،ع لِمَعلالَرِلَخلاْلَحِللعِلَىل لَ ْلَحيع لَاَ،بلَاْجِهِللَفيْرَنلَّ ل،َِّللَميلَ لَفَ،مَّيلَ ْنلَجيَ لاْلَ ِشيع 
ىَّيلَخيِيِئيَعلَقيَللَسوْل لَلك ْعلَر ِّ لِإ َّلَنْ َ،م وَنلَقيل والَليلَ َتيَ يلاْسَ ْغِعْعلَلَىيلذ   وَ َىيلِإ َّيل   لالعَِّميع لَفلَ ْسَ ْغِعع  لل لم َولاْلَغع ور 

لعل اىعلاعشلب،حيسلق عل نل عنللإلبلس،يمينلإ ميل اىعلرطحللمَللميلخلبعل  سل)قيلل(.ل4)
ملاقيعلغيعلذلخملامولمعلالم جزاتلال بللوعملال،للبهيل   يي علارس،لمل ميل نلاوق لت ععلإليللمميل(5)يعفل(
لاطوسفلا،يهميلالسرم.لال،للتللمعلاهليتلال  يملال بل  للال،للبهيلل حوب كعملل

 
                                                 

ل.69:ل64(لسور ل وسفل1)
ل.445ىدل2(لنعسيعلال غو لجد2)
لب  عف.ل454ىدل3(لنعسيعلالكشيفلجد3)
ل.36:ل34(لسور ل وسفل4)
ل.280ىدل3(لنعسيعلالحعي بلجد5)
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 أبناء األنبياء ليسوا معصومين:
اعلللَنيل،َِّللِإ ََّخلَلِع لَىَرِلَخلاْلَحِللِعللللللل علمعلا مورلال بللحفلاىلميلالم لبعملقولل بىي لل حوبل

معلمبل وسفل لنىسيعلا لنسرع.لقيلواللواللمعل ،مًةلغ،ي ةمللي: )ق يق :)قيلوالنيل،للإ خللع لىرلخلالحللع(ل
ل(.1)ل(لعللوعل ى غ للهعل نللحولوميللواللمعملا للى ّ لال،للى،بلال،للا،يللاس،ع

فكيفللجيبل بىي ل  بل تيمعلتمثعلم علاإلجيتةملال بلن للمعلال حوقلاسو لالحولملا  يلالاعلمحيا تل
الجيفبملفإنلال حيحلمعل قواللال ،مي ل  هعللعللوو وال   يي ملفي حل نللجع للال خعيفلمعلمل لم الالجواب

مىهعلميللجع لمعلغيعمعملاقلل جم والا،بلإلحي ل خيهعلفبلال ئعملانغيي للاعل بيلملا لاخل نلميلف ،وعل
لقللميت.ل اج لمعلرقمعلا،بل بيهعملفهولخطألا لاخمل قامعلإليلللحيىهعلتأنل وسفللبيوسفل

لرىةلالحولل  للخطألام  يةلي، والالغععانللهيلمعل بيهعملاقللاالمعل بومعلتأنللسأللال،للال عولاىهعلاخ
لالعَِّميع ل لَلك ْعلَر ِّ لِإ َّل لم َولاْلَغع ور  انسوطفلاللاي للهعلي، يل فلعل اقينلمل)قيللابعللللَقيَللَسْوَفلَ ْسَ ْغِعع 

اابعلجعطجلاغيعمعل رجأمعلإلبلاقنلالسحع.لاقيللابعلجعطعلملثى لمس وقلاإبعاميعلال يم لاامعالبعلقيسل
ل بولالسيئبلملثىيلابعلإقرطسلسم نلا للالعممعلبعلإسحيقل   علاعلمحيربلبعلقثيرلقيلل ينلامعال
لأن لالمسجللفيسم لإ سي يللحول:لال،هعلقاونى لفأج نلا معنى لفأي نملام الالسحعلفيغععلل .لقيل:ل

مولمعلقارلا للال،للبعلمس وقملفسأللا للال،للاعلذلخلفحيل:لإنلل حوبل خعلبىيللإلبللفيس م لال وتلفإذا
ل(.2)(السحع

امو النى هبلمعار لالسىيعلالطوالملاالجهللالجهيلملاالكعبلالمحيعملتوعل عملا علارممةلامح ةملمعل وسفل
(.ل3امعلل حوب)لإسحيقلبعلإبعاميعلتأنللبعلا والل عطعلمعلالكعطعلبعلالكعطعلبعلالكعطعلل حوبلبعل

ل  ،مسل رجبل اقيتلاللاي لليسأللال،للن يلبلال عولاال عحلاعل بىيئل.
الع يمةلاال يينملاال بل لنس طي هيملا لن عةللحب لالكرمملاس للر لرَليلق لهَلا َلثعلنأنبلال،ح ةلالحيسمةملال بلق ل

لَاَرَفَ لَ َبَوْطِللَا،َلللجرلهيلاجميلهيلإ ل ،ميتلالحعآنلالكعطع ًلالَاَقيَللَليلَ َبِنلَمَ الَنْأِاطع  جَّ االَلل لس  بلاْلَ ْعِشلَاَخعُّ

                                                 

-الط  دةلا الدبل- ممدللمحمدللاديكعنححيدقل-259ىددل18جيم لال يينلفد لنأاطدعلالحدعآنلجددل-(لاإلميمل بولج ععلمحمللبعلجعطعلالط عيل1)
لمؤسسةلالعسيلة.-م2000مد=1420

ل.431ىدل2(لنعسيعلابعل ثيعلجد2)
مدعل ادللالىديسلإ د ا للدلمللاا للال،للبعل ميدةلابدعلامدةلرسدوللال،دللل(ل ينل بولسعيينلبعلالحيرثلبعلا للالمط،بلبعلاعلرسوللال،لل3)

:ل للودعلابدعلامدخلاابدعلام دخل ادحبليلم الا كع هميلفحيلدنل ملسد،مةللعسدوللال،دللفأاعضلاىهميملفأغمهملا  للف حلموةللحيهميلالى بل
نيل،دللل:لمعلق علاجهلملفحعللللميلقيللإخو ل وسفلليوسفللالىيسلتخلاقيللا، ل ب لسعيينلفيميلمويللل بولامع:لائنلرسوللال،لل

 للل مسدعلمىدللقدو ملفع دعلذلدخل بدولسدعيينلفحديلللدللرسدوللال،دللملفإ دلل ل عىدبل نللودونل مدلللحللآثدعالال،دللا،يىديلاإنل ىديللخدييئيعل
ل.للل400ىدل3.ةاقلالم يقلجدنثعطبلا،يوعلاليومللغععلال،لللكعلامول رمعلالعامميعل
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ْعلِمَعلالْل ْجِعلَاَجيَ لِتو  لَقْللَجَ َ،َهيلَر ِّ لَمحًّيلَاَقْللَ ْمَسَعلِب لِإْذلَ ْخَعَجِى لِمَعلالسِّ ْؤَطيَيلِمْعلَقْ ع  َ ْلِالِمْعلَتْ ِللَ ْنلَ َزَغلر 
لَبْيِى لَاَ يْل ْيَطين  لِلَميلَلَشي  لِإ َّل لم َولاْلَ ِ،يع لاْلَحِكيع لالشَّ لَر ِّ لَلِطيف  ل(.1)لَعلِإْخَوِن لِإنَّ

ملميي لالطهعلاالىحي لاال عي لامو الل عضللىيلالحعآنلالكعطعلن،خلال ور لالمؤن،حةللحيي ل  بلال،للل حوبل
علالم ي بلالج،ي،ةلال بلاس حقلبهيلاالم ي ي لاا ب ر لاال  علالجميعلاالعىيملاميل للح لنحنلمللالح علم
َااْذك ْعلِاَ يَقَ يلِإْبَعاِميَعلَاِإْسَحيَقلللثىي لال،للا،يللم ل بيللإسحيقلاجلعلالخ،يعلفبلقعآنل  ،بلإلبل وملالحييمة
اِرلَاِإ َّه ل لْعلِاْىَلَ يلَلِمَعلاْلم ْ َطَعْيَعلاْ َْخَييِرلَاَطْ ح وَبل  اِل لاْ َْ ِليلَااْ َْتَ يِرلِإ َّيلَ ْخَ،ْ َىيم ْعلِتَخيِلَ ةٍّلِذْ َع لاللَّ

لِمَعلاْ َْخَييرِلَااْذك ْعلِإْسَميِايَعلَااْلَيَسَ لَاَذالاْلكِل عٌّ ل(.2)لْعِعلَا  
لالىحفلاقعةلسعط ةل س خ،صلمىهيلالمرمحلالعئيسيةللشخ يةلل حوبلا،يللالسرملف لاإلسرم:

ل بيللإسحيقللجللللإبعاميعلاسير لا،يهميلالسرم.ليهير لال ل ملفهولال شع لاقع لال يعلم -1
ل حوبلا،يللالسرملم ةلمعلال،للن يلبلإلبعاميعلا،يللالسرمل ميل  للم ةللإل سي يةلف لةمي لل ى  ل-2

لف لالحعآنلالكعطع.لخ للال،للن يلبلتيل  علمثيلللح  يارسولملا  للةمي لل 
َاَاَمْ َىيلَلل لِإْسَحيَقللل(3.)َلل لِإْسَحيَقلَاَطْ ح وَبلَا  رلَجَ ْ،َىيلَ ِ يًّيَاَمْ َىيللا  ونللالىصلاإلله لا،بلملا  لل-3

لَمَلْ َىي لل(.4)لَاَطْ ح وَبل  رًّ
لليلامىهي:آقاتلل ،مىيلل حوبلا،يللالسرم-3

 كيفلن  ينلالى علتيلس علا،يهيلم بلنس و لا،بلسوقهيلان  حلق يةلالحطيف.

 مع قضاء الله بالضر.الصبر الجميل وحسن األدب 

ا خ لتي س يبلاالحيطةلاالح رملل هعلذلخلف ل خ علال هللا،بل بىيئللتحعظلبىييميعملا معمعلتيل ععقلاىلل
 قخوللم علخوفيلمعلالحسل.

الملالحىوطلااللجعلاىللام لاملالخطبملاملياعةلالكعبملاالشللا،بلم علال  علاالعجي لم بل شفل
 ال،للاللعلاىل.

االواللتيإلمسينلإلبلمعل سي لان ل ملانحع ل فلعل اقيتلالح وللإم ي يلف لال عوللمحلر مال عولاىللال
 االكعم.

معلمخيةيلا  لمميل ارقتلال ورا لالمحعفةلل-فيميل ا،عل–ليسلف لالحعآنلالكعطعلا لف لالسىةلالمطهع ل-4
لعلاالىحي لاال عي لاالخ،قلالجميع.سوفل حفلا،يهيلف لميىهيملاليسلإ لالطه

                                                 

ل.100(لسور ل وسف:ل1)
ل.49:ل45(لسور لصل2)
ل.43(لسور لمعطع:ل3)
ل.64(لسور لا   يم:ل4)
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لال،ََّللاْىَطَعبلل ىيللامولا،بلفعاشلالموتل)لجرللالخ يمملاط هعلذلخلف لاىيةلل حوبلا،يللالسرم-5 ِإنَّ
لَاَ ْ   ْعلم ْسِ،م ونَل لِإ َّ ل(.1)ل(َلك ع لاللِّ َعلَفَرلَنم ون عَّ

َعلاجومىيلاطعلال هللالحللعمل ح،بلىعحينلملا ع ل يفلم لىور لل حوبل للالحللعملف لال هلااهنللى َيمِّ
اط حوبلمىهعلتموينملفحلل ي،حوالاسمللا،بلالكيينلال يلاخ ،حوعلبيعلظهعا يىيملالعللط،حوالاسعلموسبلمثرل

ل.ا،بل يي هعملاموسبلمولىيمبلالك يبملامول ا علرس،هعلا،بلاإليرق
ومةل ىعلبى لإسعائيعملفإنلال ور لالمزالظى ل  للإلبلجي بلا   مي لاللمويملميثلإنلل حوبلاف ل

الىعسيةلالكئي ةلال  ل قيمنلم الالكيينمل ميللي حوبلف لال هللالحللعملم ل  سبلال ورلال  لن وافقلنميميلم ل
لفيميلت ل.لالكييننعسعلمميرسيتلم عل

                                                 

ل.132(لسور لال حع :ل1)
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 المبحث الثاني
 فى العهد القديم يعقوب 

 لالىيسلاليوملليسل ،مةلفبل نلال هللالحللعلالموجوقلبيعل  لل-اىللالمى عيعلمعلال يمثيع-إ لل لاخلاليومل
اإ ميلمولاب لاى للمشيلخلاليهوقلفبلمح ةلةمىيةلم يىةلتأ ل هعملاموللال،للال بل  زلهيلا،بلموسبل

 قحمللاليهوقلفبل  يبهعلللش معلا،بلموعلا خ يرلمميل ي نلفبلال ورا لالححيحيةملالكىهيلمشو ةلتو بلان،عيق
لالمحلس.

 حقائق عن العهد القديم:
لمعلخرللالىحيطلال يلية:نحعطفلال هللالحللعلمحيحةللموعلنأكيلل

اخ رفلاليهوقلبيعلسيمعطيعلاا عا ييعلالكعل سخ للالخيىةلمعلال هللالحللعملا يىهميلمعلا خ رفلميل-1
(ملفبلميعللحعلال  عا يونلتيقبل1مولم ،ومملإىيفةلإلبل نلالسيمعطيعل لل  عفونلإ لتأسعيرلموسبلالخمسة)

ل(ملفأ هيل ،مةلال،للبزامهع؟لا  هيلاى لال شع؟2  لمىهيلال هللالحللع)ا سعيرلال بل
للال هللالحللعلمعلىييعلال ورا لاخعيئهيملميثل خ لنيبوتلاهللالعبلمعلاإلسعائي،ييعلفبلمع هعلم لميل ث  دل2

تللعللجلاال(.لا  للذلخلفبلةمينلس،يمينللميلف حلال يبول3الع،سطيىييعملا حبلال يبوتلاىلمعلف ع لثعل رج وع)
(لاعليعطقل5(ملاطخ ع يلال هللالحللعل نلال ورا لاجلتلفبلاهلل واييلبعلآمون)4فيللإ للومبلالشعط ةلفحط)

ل(.8م،حييلالكيمعلال  يع)

                                                 

لجلاال لقلاالراطيعلاال ثىية.(لال كوطعلاالخعال1)
إىدددحيميملمددد الفلددرلادددعلاخ رفدديتلفدددبلنحدددللسل الاددلملنحدددللسل سددعيرل خدددع ل سدددععلل323سدددععالن لددمعلل33(ل  لددمعلال هدددللالحددللعل2)

لالميويبييعلا اللاالثي بلمثر.
ق"لا للديل:"ا دينلنديبوتلال،دللفد لبدرقلملافيل:"فأخد لالع،سدطيىيونلنديبوتلال،دللا ندوالتدللمدعلمجدعلالم و دةلإلدبل ادلال1-1(لىموئيعلا الل3)

ل.1-8الع،سطيىييعلس  ةل اهع"لىموئيعلا الل
(لجي لف لاإلىدحيحلالثديمعلمدعلالم،دوالا الل:"ميىئد لجمد لسد،يمينلاديوللإسدعائيعلا دعلرؤاسلا سد يطلرؤسدي لاهتدي لمدعلبىد لإسدعائيعل4)

اق..."لإلددبل نلقدديلل:"لددعللوددعلفدد لال دديبوتلإ للومدديلالحجددعلال،دد انلإلددبلالم،ددخلسدد،يمينلفدد ل ارادد،يعلإلىدد يقلندديبوتلاهددللالددعبلمددعلمل ىددةلقا
ل.3.لال2:ل1ل-6اى هميلموسبلمىيالف لمورطبلميعلايمللالعبلبى لإسعائيعلاىللخعاجهعلمعل رضلم ع".لالم،والا الل

ل(لامسبلال هللالحللعلبيعلس،يمينلاطواييلبعلآمونلم،خلاشعانلم،كيلج،هعلا لاالآلهةلالش وبلا خع .5)
(لفحيللم،حييلالكيمعلال  يعللشيفينلالكينبلقللاجلتلسععلالشعط ةلف لبينلالعبلاس،علم،حييلالسععللشيفينلفحع علاجي لايفينلالكيندبلإلدبل8)

ل.3مل6ل–ل22الم،خ"لالم،والالثي  ل
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(لثعلج علبي يللألىىيممل1ااقاي لم،حييلغيعلمح وللاحرل)ل نلال ينل  هبلمعنيعلق يعلاهللالم،خل وايي)
 ينل عل ومملافبلاهلل واييل ينلالكهىةل لخ،ونلال ينل عل وململ لس  ةلا ينلسل ةلا ىىيمل لخ،ونلال

اشعلايميلفبل ثىي لال عميعلا  لعملفرلل حعل نلنكونل سخةلال ورا لفبلال ينملا ل عاميل مللخرللن،خلالمل ل
إلبلل" وايي"م،خلاللعَليْلاغيععلمعلالكهىةللميلر االمَلل"م،حيي"الطوط،ةملرغعلال حثلاال ع يلملاطع لال يمثونل نل

الل علاال معلتيل ورا ملا  هزاالم علالععىةلل،وقوفلفبلاجللارنلاقلاليهوقلاال وق لبهعلإلبلالل عملفجم والم عل
الىسخةلمعلالعااليتلال،سي يةلال بلاى،نلإليهعلقانلنحعلخرللالس  ةلاشعلايميلمعلموعل واييلبعل

ل(ملثعلىيانلال ورا لمع ل خع .2آمون)
 يذلا للالوميبليوط،ةل)لااس معلم يعلال ورا لمجهو ملاظعلبىولإسعائيعلبلانلاعط ةلإلبل نللحوللا سل-3

 مرميلا،يهعلمعلمع للازرالالوراقلالهيرا بملامعلمحعانل  للاجلميلاىلمعملافيهيلخ،عل ثيعملفأى،حلمل
لعلل"ازرا"للا،بل نلل، ورا لت لل ةطللمعلس  يعلسىةلمعلخعابلبينلالمحلسملا   هعلنلل"ازرا"ا ينل  يتةل

لو  هيللهعملالعلل ،حهيلإ لت لل حول ر  يعلايميلمعلرجواهعلإلبلال ينلت للالس  يعلايميلال بل ي والفيهيل
جيليعملالعللوعلفيهعل  بل ىرم...لفعبلقانلم ال عيلةللمعلاحعلفبل  هيل  يبلم لللمو ابلموىوعمل

علتلملاميل عطللالشيطينلمىهعل كثعلمعلم املا ل نيملاق علم موللخرفلالل علال  للحعانل نلموسبل
ل(.3فبلاللرللفوقلم املا  وذلتيل،للمعلالخ  ن(ل)

مميلمولجل علتيل  علمىيل نل ث نلتأ ىيل ل ىعبلتحي ل خ يرلىيققةلا ملاثلمحيحيةلا قواللمويمةلفبل-4
ةلال،لملإ ميلمبلمحيا تلال هللالحللعملالكىهيلليسنلمبلال ييغةلال بل زلنلمعلالسمي ملليسنلمبل ،م

رجيللالل علل لارالميللموعلنلار لملاإ حيذلميللموعلإ حيذعملفجم والمعلمحعوظينهعملاى والميلفهموعلمعل
ك،مةلال،للتحوال هعلال،غوطةملا م لاقلالع ع لالزمىيةلال بلنعلفيهيلجم لال هللالحللعملقخ،نل خ يرلاق صل

ل-ايشلبيعلظهعا يهيلاليهوقلا،بلام لاقلنيرطخهعملإ ل نلال جيبللامويليتلام  حلاتلالش وبلالمخ ،عةلال ب
ن،خلالحلر لالغعط ةلا،بلام  يصلاملعلن،خلالم  حلاتلانوظيفلن،خلا خ يرلل–كميل ع لال يمثونل

 الىميذج  مل إلب لىشيع  س خلمهي االحويليتملفيميللسمبلبدل"ال ع يبلالجيولوجبلال عاكمب"لامبل)لا ير 

 الهوطيت/االهوطة اليهوقلةم ال حيئل/ال حيل  تل ن سع ال ي ال جي س الم امق ل ف  ن لحيال  يال ال عسيعطة

 مع   كونل تأ ل   سع بيىهي...لا ال شيتل  حط مع  مع ال حيئللاالهوطيت م ع بيع ا خ رف  حط  ن اإلب اليهوقلةم

                                                 

اثىيديعلبدل لمدىهعملافدعقلل(لاذلخلاعليعطقلا،مىيىعلم،خلاهاورطيعملثعلمدعلت دلعلخ،يع دللسدعجونملال،د انلق ديلايىدمةلإسدعائيعلا سدوىي1)
لسعجونلاليهوقلفبلمم،ك ل.

لم ع.-قارلالسرمل-م1330-مد1410-ي  ةل الب–ل92الك بلالمحلسةلفبلميزانلال وثيقلىدل-(لا للالوميبلا للالسرمليوط،ة2)
ملابعلمزملفبل  يتلل)الع علفبلاعضلجل لللميل ارقعلاإلميل–نورا لاليهوقلااإلميملابعلمزملا  للسبلل-(للا للالوميبلا للالسرمليوط،ة3)

لقمشقلسورطي.ل–قارلالح،علل-م2002ل-133الم،علاا موا لاالىحعلاعلنورا لاليهوقلا  ضل سعيرمعلمعلميثلال وثيقلاالمغيلطيتلىد
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 الط حيتم م ع ن شيتل اقل ق ،هيم مي جل ل  ي حة  لة العلن،غ ا خع م فوقل الوامل  مس ح،ةملنعاكمن جيمل  ي حيت

ل ان زامع ن جيار م ل  هي لهي؛ ا سيسية السمة  ن غيع ن ىيقضم  ا ن عق اقل نخ ،فم اقل
ل(.1ا خع (ل) الوامل  ن،غ  ا  ن عياع ا  ن ميةج   الكىهي ت لهيم م  ان واجل

اال  عل كلاالتميل ل لعللاالمحلثيعملحلامبلا ل عطلل نل س طعقلفبلم الفحلل عي يل ثيعلمعلا،مي لاليهوقلا
اإ ميلمولفبللمجي لل،شخل نلم الالك يبلالموجوقلبيعل  ل هعلاهنلليسل ،مةلال،للال بل  زللا،بلموسبل

 مسعل موالللمحيا تلرجيللالل علاليهوق لا،بلمعلنيرطخهعلنلارالميلاج عمللآتيؤمعلمعلال ععططلفبلال ورا ل
ملامعلمؤ  لال ،مي لالسمو للبعلايقليلم علاابعلم علاىيمبل  يبل"غيلةلموسبلال بل  زللال،للا،بل

المح وقلفبلإفحيملاليهوق"ملا بولالع حلبعلالحسعلالسيمع لىيمبل  يبل"ال يرطخلمميلنحلملاعلاهتي مل
االح علا ا علإسعائيعلبعلاموئيعلا ارا،يمبملامعلالمحلثيعلال يمثلم.رطجسوبملاالعي،سوفلتيرالل

ل(.2س يىوةا)
معلاجهةل  علمعل لاونل  هعل بىيؤعمللاقلل اعتلإلبلم ال  ويئةلبيعل ل لالحل ثلاعلسيل يلل حوبل

لاط   عا للمعل ا عل   ييئهع.
نحوللقائع لالم يرفلال عططي ية:"لإنلال حوطعلال يرطخ ل ملاثلال هللالحللعلقللىيرل ا  يراتل ثيع ل معال-5

المم،كةللعلنكعلال عافلنسمحلت معلنحوطعلنيرطخ لل  مللا،يلملاف لااق لا معلغيعلموثوقلتلملفح علقييمل
فإنلنيرطخلا ملاثلالحللمةلقلل ىيفلت للقعانلال ل لمعلاقواهيملاقرجةلاللقةلفيهيلم هعطةلفحطل...لاطحعرل

مينهعلمعلقللاس حوالم ،ولل-امعل   ةلال لانلل-ا،مي لال عجمةلالعع سيةلالمسوو يةل نلمؤلع لسععلال كوطع
 سيييعلالشعقلالحللمةملف ىللالحل ثلاعل"م يقرع"ل جلمعللحولونل:"لعل  عققلمؤلعولالك يبلالمحلسلامعل
 عقانلبلالةلال يلعلاال شعطةل نللس حوالم ،ومينهعلتطعطحةلم ياع ل الغيعلم ياع لمعلنحيليللالشعقلا ق بل

ةلالكى ي يةملفي ك شيفيتلا ثعطةلمى ل حولقعنلنلللالحللعملا لسيميلميلبيعلالىهعطعلام علاالمىطحةلالعيىيحي
ا،بلاجوقل ثيعلمعلا مورلالمش ع ةلبيعلال عحيتلا البلمعلسععلال كوطعلا  ضلالى وصلالغىيئيةل

االحوميةلالخيىةلتسومعلا يبعلايي ة..لالكعلا،علاهثيرل للل لليلا،بل نلالمؤلعيعلال  عل ايقاالالى علف ل
ال كوطعملا ىعوالا،يللال،مسيتلا خيع للعللوو والمجعقلمح،ل علاميينملبعل مسىواللالع وللا البلمعلسعع

ل(.3إايق لم يلجةلالم يقرلالم وفع لبيعل  ل هعلاال عكيعلفيهيلتيلىس ةلإلبلال حيليللالخيىةلتش  هع(ل)
                                                 

ل.149ىدل1موسواةلاليهوقلااليهوقلةلاال هيو يةلجد-(لالل  ورلا للالوميبلالمسيعيل1)
-اميلت لميل48ىدلالل  ورلمسعلال يشلفبل  يتل:لالك يبلاال ورا لاىلميلتيعلالحيخيميتلموسبلل(ل عج لفبلنع يعل قوالهعللميل   ل2)

لبيعاتلل ىين.ل-قمشقلسورطيل-م2004-مد1425ل-الط  ةلا الب
ل-م ةمو  ةلالل-قتل-الط  ةلالثي ية-ب  عفل60مل93إسعائيعلمعفنلا  يجيعلااخ عانل سطور لالسيميةلىدل-ال،وا ل ممللا للالوميب(ل3)

لم ع.ل-الحيمع 
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 غعاضلام الوال،للمعلاجيئبلا ايي ل نلل ،علالم خ  ونلا بىي لالم،ةلنحعطفلالك بلاط  جحلذاالا
لاالمى ع ونلتأ هيل ،مةلال،ل!!!

 
ل:(1)لحق البكورية

لميلال وورطة؟لاميلم لملاقميملاميلمحهي؟
(.لاملاقميل ميلجي لف لال هللالحللعل لليل"ل ل علتوعل2ال وورطةل ميلجي لف لال هللالحللع:ل"كعلفينحلرمع")

ل(.لانشمعلالى ينيتل للي.3ف لبى لإسعائيعلمعلالىيسلامعلال هيئع")
لمقلال ووطةلنوىحللالعحعاتلال يليةلمعلال هللالحللع:ال
لمعلبى لإسعائيعلقللانخ نهعلل ؛ل نلل ل علتوعلف لبى لإسعائيعلمعلالىيسل-1 ل عٍّ لفينِحلرمعٍّلتوعٍّ ل"لبللل عِّ

لامعلال هيئعمل وملىع نل علتوعلف ل رضلم علقلس هعلل ملفينخ تلالراطيعلبللل علتوعلف لبى ل
ل(.4إسعائيع")

ل(.5بلل حوبلتوععلر ا يعلقيئرل:"للر ا يعل  نلتوعيلقون ملا اللقلرن لفلعلالعف ةلافلعلال ز")خيي-2

                                                 

(لفكع لال وورطةلنحمعلفبلييينهيلم ىبلنحللسلال ودورلل،دلملاقدلملميبيدعلمدعل توديرلغىمدللاسدي هيملا د لخلا بدعلال ودعللدللام يديةاتلخيىدةل1)
لs/tinycontent/index.php?id=36www.pscopts.org/moduleقاخعلا سع .ل ى ع:ل

(لامىدديالسدد بلآخددعلامددول  هددعل مددعاالبدد لخل13:ل34ال12:ل13ا ي ددنلال دديق لاىددللاليهددوقل نللوّعسددوال ددعلتوددعلذ ددعللخلمددةلالددعبل)خددعاجل
ل293لقلا توديرل(لفىسخلموعلم علال يق لمىد لن يديعلالراطديعلةاقلاد12:ل13لي   عاالق علال،لل تويرلالم عطيعلاإتحيئللا،بل تويرمعل)خعاجل

ذ دعًالادعلادلقمعلفدلامعلال  عا يدونلبدلرامعلاددعل دعلر سلخمسدةلادواقعلمدعلالعلدةل) حدول  ددفلجىيدللا ك،يدزي(لا مديلال ودعلمدعلال هديئعلفكددينل
 الق دعل الموّعسًيل للًيللخلمةلالعب.ل للعّخلا ل  لللإ لإذال ينلمعلالحيوا يتلالىجسةلمسبلالشعط ةملا راقلىيم للفّكل.لاإذاللعل دعقلبيد ل

(.لا دينلل، ودعلام يديةاتلادعلتديق لإخوندلمل دعقلذ عمديلفد لالكدرملادعلمحدوقلال وورطدةمل دأنللأخد ل  ديبل29:ل29 لل13:ل13بللل)خدعاجل
(م الإذال ينللس حقلم علا م ييةاتلاإ لفيسحطلمحللف لجمي لام ييةاتلال وورطةل ميلمدلثلل يسدولار ا ديعل19:ل21اثىيعلاغيعلذلخل)نثىيةل

(.لاقللاك شدفلفد لالىحدوشلال د لاجدلتلفد ل دوةيلفد لال ع دوةيلفد لال دعاقلاال د لنعجد لإلدبلال  دعل2ال1:ل5 خ يرلل1ال23:ل29عل)نكوط
(لفيدعاقل30:ل14ال يلايشلفيللايسولتأنل ملمعلتيعلتوورط لل جعل  جة.لا ميلميلارقلف لالك يبلالمحدلسلمدعلذ دعل توديرلالمسديكيعل)اشل

(ا ميلال وعلفد لادبل15:ل1(لا وعل علخ،يحةل يل اللار سلالخ،يحةل)كول13:ل16وتل يلالموتلال  يعل)ايلتللال لالعحع.لا  لخلتوعلالم
-http://st-takla.org/Full-Free-Copticفددددددددددددددديلمعاقلتدددددددددددددددللالل لدددددددددددددددةلا،دددددددددددددددبلا مدددددددددددددددةلالمسددددددددددددددديحلارئيسددددددددددددددد ل.ل ى دددددددددددددددع:لل8:ل1

Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/02_b/B_183.htmlل
ل.18ل-ل6(لسععلال لق2)
ل.19ل-ل6(لسععلال لق3)
ل.16مل19ل-ل6(لسععلال لق4)
ل.3ل-43(لسععلال كوطع5)

http://www.pscopts.org/modules/tinycontent/index.php?id=36
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:"بعلل عفلابعلالموعامةلتوعاللي طيلل  يبلاثىيعلمعل علميل وجللاىلع؛ل  للمول اللقلرنلللللمقل-3
ل(.1ال وورطة")

يعل أتويرلل،للن يلبلليحوموالم طعونلمعلبى لإسعائلفيل وعلمحلسلم طعبلمعلال،لملا بىي لميرانل
لتيلخلمةلالل ىية.

لللفلعلالعف ةلافلعلال زمل ميل نلل، وعل  يبلاثىيعلمعلل-ل ميلجي لا،بللسينلل حوبلل-ال، وعل
لكعلىىفلمعلالميل.

الكعلمعللموعلبي لم علال وورطةملامعلل جليلا م ييللف لالح وللا،يهيملاميل  عنبلا،يهيلمعلبع يتل
لل هللالحللعللخ ع يلتإموي يةلم ا.اموي ةلخيىة؟لا

 بيع البكورية:
تطعطحةلن  يرضلم لمواةطعلل   ل لال هللالحللعلالحل ثلاعلق ةل"ايسو"لا"ل حوب"لالليلإسحيقل

اإل سي يةلالعايل ملميثلل هعللىيلا حسيملالوالل عل"إسحيق"لا"رفحة"لفبلم هميللولل هميملميثلميللإسحيقلإلبل
لميرلمعلاأ لل نل عف ل مللالولل علا،بلاهخعلمعلغيعلمسوغلإ لالهو .لايسوملارفحةلإلبلل حوبم

امول   يرضلم لالعطعلاإل سي يةمل ميل   يرضلم لالشعط ةلاإلسرميةلالمهيمىةلاالم لقةلل،شعائ لال بل
لس ح هيملالم طيتحةلم لم طييتلال حوللال شعطةلاالمىطقلالس،يع.

ا   يريل نل مللابىةلراامة:للسألنل تيعلت ضلالموم ةلمعلميلللفبلالحل ثلالشعطفلاعلالى مينلبعلتشيعل
ملفحيل:لليلرسوللال،لمل بىهيلفيل و لبهيلسىةملثعلبلاللللفوم هيلللملفحيلن:ل ل رىبلم بلنشهللرسوللال،لل

علليلتشيعل لخلالللسو لم القيلل  لإنل ملم ا؛لابىةلراامةملقين، ى لا،بلال يلام نلللملفحيللرسوللال،لل
:لفرلنشهل  ل:ل فك،هعلام نللهعلمثعلال يلام نل بىخلم ا؟لقيل:ل ملقيللرسوللال،للفحيللرسوللال،لل

ل(.2إذاملفإ  ل ل اهللا،بلجور)
زالا ع ةلمعلقانليُّلمَلاعليعطقلا م ييللإلكسيبلاللميلالمعلعلنَلل-ةاموال-ا مللس   للاط  عةلم الالخ،عَل

ل خيل.
 عيسو يتخلى عن بكوريته:

ْحَمِر "أَْطِعْمنِي ِمْن هذَا األَ  فَقَاَل ِعيُسو ِليَْعقُوبَ لفَأَتَى ِعيُسو ِمَن اْلَحْقِل َوُهَو قَدْ أَْعيَا َوَطبََخ يَْعقُوُب َطِبيًخا) لفبلال هللالحللعجي

"َها أَنَا َماٍض إِلَى اْلَمْوِت، فَِلَماذَا ِلي  فَقَاَل ِعيُسو ُكوِرياتََك"بَ "بِْعنِي اْليَْوَم  فَقَاَل َيْعقُوبُ لذِلَك دُِعَي اْسُمهُ "أَدُوَم"لِ  ألَن ِي قَدْ أَْعيَْيُت"

                                                 

ل.19ل-21(لسععلال ثىية1)
ل–ل3861مددل ثلرقددعلل280ىدددل8(لسددىعلالىسدديئبل  دديبلالىُّحددعلتدديبلذ ددعلاخدد رفل لعدديظلالىدديق،يعللخ ددعلالى مددينلبددعلتشدديعلفددبلالىُّحددعلجددد2)

لسورطيل-م،بلل-مو  ةلالمط وايتلاإلسرميةل-ححيقلا للالع يحل بولغل نل1368ل–ل1408الط  ةلالثي يةل
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فَأَْعَطى يَْعقُوُب ِعيُسَو ُخْبًزا َوَطبِيَخ َعدٍَس، فَأََكَل َوَشِرَب َوقَاَم لفَقَاَل ِعيُسو: "َها أَنَا َماٍض إِلَى اْلَمْوِت، فَِلَماذَا ِلي بَُكوِرياةٌ؟لبَُكوِرياةٌ؟

ل(.1(ل)َمَضى. فَاْحتَقََر ِعيُسو اْلبَُكوِرياةَ وَ 
امعلليخععوالمعلمل لم الا ف عا لالمجيف للكعلميلمولمىطح لام حولملل هعا للا أ للاةقرا لمعل"ايسو"ل

لل، وورطةملامعلثعلاس حقل نلل حعملمىهي.
لهييملفكيفللوونلم ىبلاعاييملااىطعي لإل-مسبلميلجي لف ل  وصلال هللالحللع-اإذال ي نلال وورطةل

ليسنلمسألةل س يةملبعلمبلم ةلإلهيةل لقخعللإل سينلفيهيملإذل لل-اىلمع-لرم ييللقخعلفيهيملاال وورطةل
ِلَلل ا ل الآخعا.لافبلن ل قلمثعلم علا خ ير: لقخعل مللفبل و للا 

لي علفبلمومةلال،للن يلبلإذلاخ يرللهيلمعلليسل مر.-1
لنى زعلتي م ييللمعلجي بملاالشعامةلاق ي  لالىعسلمعلجي بلآخع.لنشوطللىور لال وورطةلال ب-2
  بلارسولملفكيفللنشوطللىور ل بىي لا   يي لاالمعس،يعملبعلنشوطللل،معس،يعل لليملفإنلل حوبل-3

ل  وىعلإلبلمثعلم علالمحيميتلب ،خلالوسيئع؟!
 الكذب واالحتيال لنيل البركة:

للإسحيقملا ّ،نلايىيعلاعلالى عمل  للقايلايسولابىللا ك علاقيلللل:لجي لفبلال هللالحللعل)لاملثللميلاي
ليلبىبملقيل:لمي   املفحيل:لمي   القللاخنلا ل ا،عل وملمونبملااهنلخ لالنخملاج   خلاقوسخملااخعجل

إلبلالححعلاىلللبلىيلاملا القللبل لوا يليي ةل ميل مبملاائ ىبلتللفآكعمللك لن ير خل عس لق عل نل
لملا ي نلرفحةلسيم ةلميعل ،علإسحيقلايسولابىلملفملبلايسولإلبلالححعللي يللىيلالاطأن لتل. موت

فك،منلرفحةلل حوبلابىهيلقيئ،ة:لإ  لقللسم نل تياللو،علايسول خيالقيئر:لائ ى لت يللا القللبل لوا يليي ةل
معالتلملامضلإلبلالغىعلاخ لل لمىهيلا تير خل ميملالعبلق علمونبملااهنلليلبىبلاسم للحول لف لميلآلفآكعَل

معلمىيالجل يعلمعلالم زلجيل عملفأالمميل لوا يليي ةل بيخل ميللحبملف أنبلبهيل تيالاطأكعللك ل  ير خل
ق علمونلملفحيللل حوبللعفحةل مل:لايسول خ لرجعل ا علا  يلرجعل م،سملف، عل ببللجسى لفأكونلف ل

بع ةملقيلنلللل مل:لا،ّبلل ى خلليلبىبملإ ميلاسم للحول للايىيلل يلسيخعلمىلملا ج،بلا،بل عس لل ىةل 
اامضلاخ للبلذلخملفملبلا خ لذلخلا نبلتلل مللفأالنلل ملل لوا يليي ةملا،بلميللحبل بوعملا خ تلرفحةل
ثييبلايسولابىهيلا ك علالعيخع لال  لاىلميلف لال ينلفأل س هيلل حوبلابىهيلا ىغعملا سنل للللامرسةل

لالم زملا اطنلل حوبلابىهيلميلىى  للمعلا لوانلالطي ةلاالخ ز.لاىحللتج،ل
فلخعلا،بل بيللاقيل:لليل بنلقيل:لل يخلمعل  نلليلبىب؟لفحيللل حوبل بيل:ل  يلايسولتوعالقللىى نل ميل

 معنى ملقعلفيج،سلا علمعلىيليمللك لن ير ى ل عسخملفحيللإسحيقل بىل:لميل سععلميل ى نلليلبىبمل

                                                 

ل.34:ل23مل25(لسععلال كوطع:ل1)
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لعبلإلهخلقلللسعلل ملفحيللإسحيقللي حوبملنحلملم بل جسخلليلبىبمل ا،علمعل  نلابى لايسولقيل:لإنلا
ف حلملل حوبلإلبلإسحيقل بيلملفجسللاقيل:لال وتلىوتلل حوبملالكعلاليل عل للايسوملالعلل عفللل مل .

يلموملفحيل:لقلمللبل نل لللل ي  يلمش عنيعل يليلايسول خيلملف ير لملاقيل:لمعل  نلابىبلايسو؟لقيل:ل  
م بلآكعلمعلىيللابى مللك لن ير خل عس ملفحلمللللفأكعلا نيعلتخمعلفشعبملثعلقيلللللإسحيقل بوع:لنحلمل

ملفيا علرائحةلثييتللا ير للاقيل:لميلم لذعلرائحةلابى ل عائحةلمحعلقللتير للالعبملق ،ى لليلبى ملف حلملاق ،ل
ل طيخلال،للمعل ل لالسمي ملامعلقسعلا رضملاطوثعللخلالحىطةلاالى ي ملانخلمخلالش وبلانسجلللخل

لا معملسيلالنكونلإلخونخملالخلبىول مخللسجلانل اىخلم، ونلام ير خلم يرا.
معلبع  لللي حوبلاخعجلل حوبلمعل ميملإسحيقل بيلملإذالايسول خوعلقلل ق علمعلىيلعملف،ميلا  هبلإسحيقل

فأاللمول لليل لوا يليي ةلا نبلبهيل تيعملاقيلل بيل:لليحعل ببلاطأكعلمعلىيللابىلمللك لن ير ى ل عسخمل
جلاملاقيل:لفمعلفحيلللللإسحيقل بوع:لمعل  ن؟لقيل:ل  يلابىخلتوعالايسوملفيرن للإسحيقلارن يايلال لال

ك،لملق عل نلنج  لا ير  لمل  ع!لم ير يللوونملف،ميلسم ل إذالذاالال يلىيقلىيلالفأني  لتل؟لفحلل ك،نلمعل
ايسول رمل بيلملىعللىعخةلا يمةلام ع لجلاملاقيلل بيل:لتير ى ل  يل لليلليل بنملفحيل:لقللجي ل خوال

مبلل حوبلقللن ح  ى لمعنيع:ل خ لتوعط  ملاميلموذالاهنل خ لبع   ملثعلتموعلا خ لبع  خملفحيل:ل   للس 
قيل:ل ميل تحينلل لبع ةملفأجيبلإسحيقلاقيللل يسو:لمي   القللج ، للسيلاللخملاام نللللجمي لإخونلل

خلميملا يلحىطةلاالى ي ل ملقنلملفميذال ىى للخلليلبىب؟لفحيللايسول بيل:ل بع ةلاامل للخلليل بن؟لتير ى ل
 بنملا حبلإسحيقلىيم يملارف لايسولىونللا وبملفأجيتللإسحيقل بوعلاقيلللل:لتم زللاعل  يل لليلليل

مملاطوونل ّ خلإذالقوطنل قسعلا رضللوونلمسوىخلااعليعلالسمي لال يلمعلاعلتسيعخلن يللا خيالنخل 
ل(.1نكسعل يععلاعلاىحخ(ل)

لامىيل حفلاقعيت:
م ييللالم لمعلل،ك بلاالغللاالخلاعل بيللالى  لكيفلل حلمل   لارسوللا،بلمثعلم الال،ونلمعلا -1

ل؟!االعسول
ل؟!كيفلن شيرال ملف لم الا م ييلملانحفلم ععجةلبلملتيرقلا،بللوايتلابىهيلالم ،وم-2
ل؟! لثميرميلاقلل  اطينلا،بلم الالىحولالمثيعللرامئزاةطِل ْلان للاج لع لكيفلن عنبلال ع ةلانَل-3
ت لل علم امل نلا بلالمخلاعلل كمعلمسعاتلابىلملتإخ يرعلتيلحلي للاميللمأللالىعسلتيلحسعاتلاالكعب-4

لالم عملا،يللتيل يللالخشعملاالحيي لالكيقمة!!!
ل يلمىطقلم املا يلاحوللنح علمثعلم الا ف عا ؟!

                                                 

ل.40:ل1فحعاتلل29(لسععلال كوطعلاإلىحيحل1)
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لبىي لالححوقلا،بلا ف عا لاالس،ب:
بىي لا،بلالس،بللقي ونل ث نلمحيل-مس ميل  ،علامسبلالمىطقلالعايلل- ل وجللف لميي لالىيسل

نشعط لَل   علالس،بلاسي،ةلاعايةلل،ح وللا،بلل-قللميلامل ثيل-اا غ  يبملا ل وجللف لمىطقلال حر ل
تمسيال لالحو لالك ع لف لال يلعل-ا ايي ملالكعلاليهوقلال  عل    ونلسييسةل"ميلنكعرلنحعر"لاس ، والف،سطيعل

يحيتلىيرتلم،عيتلرسميةلف ل راقةلالمحيفعلاللاليةملا  للا خ اال عققانلا،يىيل كيذ بلان،عل-ف لم الاهن
 نل ي نل"إسعائيعلالمزاومة"لىع يل حعلالمزاوميعملامو النحوللالس،بلاالغ بلإلبلقي ونلن  ىبلا،يلل

ا،بلال وورطةلاال ع ةلمعل بيللل-بزامهع-الححوقملام الميللحعرعلال هللالحللعلالمحعفملميثلم علل حوبل
اط ثحفلا،يهيلاليهوقملفكعلا  لمرلللهع؛ل  هعل بىي لال،لللفَلحَّلثَل علم لالثحيفةلال  لنَلبه علالطعطحة.لام

لَ ل)لال  يعللحولللا م يؤعملوال،ل ل ِعلِإَلْيَخلَاِمْىه ْعلَمْعلِإْنلَنْأَمْىل لِبِل َىيرٍّ ل  َؤقِّ َاِمْعل َْمِعلاْلِكَ يِبلَمْعلِإْنلَنْأَمْىل لِتِحْىَطيرٍّ
ِعلِإَلْيخَل لَاَطح ول وَنلَاَ،بل  َؤقِّ يِّيَعلَسِ يع  ْعلَقيل والَلْيَسلَاَ،ْيَىيلِف لاْ  مِّ ْمَنلَاَ،ْيِللَقيِئًميلَذِلَخلِتَأ َّه  لَميلق  ال،َِّللاْلَكِ َبلَام ْعللِإ َّ
لل.(1)(َلْ َ،م ونَل

ج رالف لم ىبلال  علمعل كثعلن-اال جيبل  هعللخ زلونلمعهومل"السيمية"لفيخ ونلتلل  عسهعملا خعجوالال عبل
و لا س  لاقلالعكعيمل ميل خعجومعلمعل رىهعلاقليرمعلتحو لا س  لاقلمعلالشعفلالسيم لتحل-السيمية

للال سوعيلم حو يلبعايلةلالحو لال ،ي يةلا،بلاخ رفلمشير هي.
فونلالحل ثلاعلالومل لال عقيةلبيعلاليهوقل لمحعللللمعلمحيحةل الا،علا،بلاإليرقملااليهوقل لل علإنل)

الومل لال عقيةل كثعلمميلل عفونلالومل لالجغعافيةملاثمةلانعيقلبيعلاللارسيعلف لالوقنلالحيىعلا،بل نل حطل
ال شيتللبيعل الي لالجميايتلاليهوقلةلا يعل بىي لالمج م يتلال  لل يشونلفيهيللعوقل ثيعال يلنشيتللقلل

لم لآخع. وجللبيعل لةلجمياةل هوقلةلا لةلجمياةل هوقلةل خع لف لمج 
ام ال معلم وق لنميميملارغعلال شعط يتلاليهوقلةلالخيىةلب حعطعلالزااجلالمخ ،ط؛لفمعلالم عافل نلاليهوقل
نزااجوالتغيعمعلمعلالش وبملبعلا ينلمعلال  بلا،يهعل نللع ،والغيعلذلخ؛ل  هعل ي والا  يلمعلال لال

فلال  عا ييعلمعلتيبعملفهعلإذنلمعل ىعلسيملالعمعلال  عل  ىح،ونلمعلموينلإلبلآخع.للحللجي لاهتي ل سر
مى ملا لاخل نلال  عا ييعلرْلال  علمعلمعل ىعل َلل(.2)"ثييعالح"اع  ملاميىميلاى،والإلبل ى ينلنزااجوالمعل

نأثعاالمليرطيلااعقييلتيلم عطيعل ثىي لإقيم هعلف لم علت للمجع ل وسفلاط حوبملاقللخعجوالمعلم عل
 يللشيعلإليللال هللالحللعملاقللنزاجلموسبل ثىي لالخعاجل الالهجع لمعلم علمعلام هعل"ال،عيفلال عق "لال

                                                 

ل.95سور لآللامعان:ل(ل1)
هدددعلال  عا يدددونلق.ملاخددد ،طلبل1200ال1300(لالَحثِّيدددون:ل ىدددحيبلام عايورطدددةلادددعقيةلا يمدددةلثيلثدددةملاةقمدددعتلفددد لآسدددييلال دددغع لبددديعل2)

ل231دلل263لاةاجددومعلانزاجددوالمددىهعملاارقلفدد لال هددللالحددللعلةااجلقااقلاسدد،يمينلمددعلالحثيدديع.لب  ددعفلمددع:لقدديموسلالك دديبلالمحددلسلىددد
لمعج لسيبق
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امع  لمل ىيةل"معلمل ع"لثعلمعل"كواية"ملانزااجلال  عا يونلتيلكى ي ييعلت للنس،،هعلإلبل رضل ى ينملا غيعمعل
للالمياّيحلم،خلمعلا قواملالسيميةلال  ل ي نلنحيعلمىياملامعلالطعطفل نل ملقااقل"ال يلسيأن لمعل س،

 هوقلةمل يل  للمول عسللمشووالف لا  ميئللإلبلالش بلاليهوقيملاف لل-مس ميلارقل-اليهوق"للعلنكعل
ل ي نل س ةلال زااجلتي جي بلمعنع ةلإلبلملل  يع.ل(.1)ال  علالهي،يى 

(لاليهوقلةل2ن)ضلالحشمو يولعَلملفإنل ثيعالمعلالش وبلقللنهوقتملفحللفَلقاوطةارغعل نلاليهوقلةلليسنلقلي ةل
لل:لقسعالا،بلت ضلالش وبلالمجيار لمثع

(...لاطرمظل نلالكىيسةلف لال  ورلالوسطبل5(مل ميلنهوقتلق يئعلالخزر)4(لااإللطورطيع)3ا قامييع)
لكي نلنكعرلمعلآا ةل خع لنحعطعلالزااجلبيعلاليهوقلاالمسيحييعملامول معل لللا،بلاس معارلال يمع .

فإنلم ل تلالزااجلالمخ ،طلف ل لمي ييلف لالثرثيىييتملاف لراسييلالسوفي يةل"سيتحي"ل ميلف لال  علالحل ث؛ل
ف ل ثيعلل%50اف لالو ليتلالم حل ملاف لم  علال رقلال  لنزا لتلفيهيلم ل تلال ،مىةملن علإلبل حول

لمعلا ميينملا ي نل  يجةلالزااجلالمخ ،طلم لالملالىحي لال عق .
ال عقيةلبيعلاليهوقلف لاللالةلاليهوقلةلتشوعلمثيعل للموعلالجلللتشأ لملفيليهوقلاقللانلحنلالخرفيتل

اإلاوىيةلالشحعملاطهوقلالعرايعلالسوقملاطهوقلبى لإسعائيعلاللاكىولال،ونل"ال  علجيؤاالمعلالهىل"ل للموعل نل
لوقلمعلمىكةلاموىواية! ى موالإلبلاعقلاامللمهميلب،غنلا قاي اتلال ى عطةلال هيو يةل الالم يقلةلل،يه

الول ي نلمىيالسميتل هوقلةلاعقيةلااىحةللميلاقابلت ضلاليهوقل" ليملميمىةلالىيةطة"ل  هعل ى مونلل،جىسل
الىورقيملا  هعل لارقةللهعلتيلجىسلالسيم ملالميلي،بلالىيةطونلمعل الي لالجميايتلاليهوقلةل نلل  ّ،حوال

،يهعملالكعلال عكيعلال ى عيلا خ زال للموىللال  يلللب سييةل جمةلقااقملم بللس طي لاهرطونلال  عفلا

                                                 

ل  ددعل(للح ددللتيل  ددعلاله،يىدد لمدديللسدديايلالع ددع لال ،مي يددةملميددثلنددعالفيهدديلاليهددوقلا ل ددزاملتيلك دديبلالمحددلسملااياددوالمسددبلمح لددييتلا1)
لاالموين.لال يمث.

.ل29:ل15َمْشددمون:لاسددعلا ددعيلم ىدديعل"خ ددب"لامدد لمل ىددةل ي ددنلفدد ل ق ددبلجىددوبلمم،كددةل هددوذا.لاالحشددمو يونل سدد ةلإليهددي.للشددوعل(ل2)
ل.306قيموسلالك يبلالمحلسلىدل

ال دد لمومددنلمددعلسددىةلا قاميددون:ل سددعلايسددول خدد لل حددوبملاقددللذ كددعلا قاميددونلفدد لسددجرتلم ددعلفدد لا ددعلا سددع لالثي يددةلاشددع ل(ل3)
ق.مملاقددللَيددعقلايسددولا سدد، للالحددورطيعلمددعل رضل قاملاسددوىوالفدد لموىدد هعملا ددينلمودديمل قاملفدد لال لالددةل مددعا لل1966إلددبلسددىةلل2000

لب  عفل.50م33لش هونلرؤسي لالح يئعملالكىهعل ى حوالفيميلت للاق علقييملمم،كةلإسعائيعل ،ح ونلتيلم،وا.لقيموسلالك يبلالمحلسلىدل
اإللطورطون:ل س ةلإلبللطور:ل ملل ا قلإسميايعملاقللمير نلق ي،ةللطورل س يطلبى ل سعائيعلاعق لا رقنملاسوعل س،للف ل لطورطدةملل(4)

ل.ل1092ام لمحيي ةلبيعلال،جيعلاالج،يع.لقيموسلالك يبلالمحلسلىدل
ةل دينلمويمهديلا  دضلسدوي هيل دل ىونلت  ديقاتلالخزر:لق ي،ةلمعل ىعلنع  لايادنلفد لمدىخعضلالعولجديلجىدوبلراسدييملا ّو دنلمم،كد(ل5)

ل.213ىدل2اثىيةملالكىهعلنحولوالإلبلاليهوقلةملاط ىطقلا سعل ميي يل"خيةار"ل ميلمولالحيللف لال ع ية.لموسواةلالمسيعيلجد
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م لمثعلم علال ىيقليتملفهول للش علتي معل الا س حعارلإ لف لايلعلاامليلميقيل علا مورلفيلل
ل.(1)قلااوعلا  فلامجعلالع س(لعْلتسيطةملاطموعلرقميلل ى علميقيلااملل  لرالتيلحواسلالخمسملمثعلال ِل

اإ ميلمول وعلمعلال ى علمعلاهقميةلإلث يتلنميزللم ل سيسللللمعلال حةلالجىسلاليهوقيفيقاي ل حي ل
اعق ل للشع هعلفيلل مللمعلالىيسملام لمحيالةللحفلخ،عهيلخ،عل عس لم أىعلف لالشخ يةلاليهوقلةمل

ميمللالحيي للانوقفلتيق لاإل سي يةلا،بلال  لنعطلل نلنح كعلالموينلاالموي ةلاالزمينلااإل سينلل يلحهيم
للارمعلف لخلمةل بىي لال،للا م يئل.كأالا للجبلال خ،صلمىهعمل الخلمللحومونلب

امعلف ليعطحهعلل ححيقلم الال زلل  عسهعلالغيعمعللشىونلمع يل ل خرقيةلاعسةمل هعطحونلفيهيلقمي ل
  لمرلملالجىسلس خلمونلاسيئعلق ر لبرلملاقملفكعلا  لم يحملا علاالعلي،ةلاالشعفلااإل سي يةملاط

ل.االمخلراتملااللايلةلالكيذتةملاالزارلاال حعطفلااإلفخلاال  يل 
لبلالزارلال يل ىس و لل  تيلإلبلال،للن يلبملامولال هللالحللعلال يلم ش ل  تيلفكعطيلانع وطيلإاطس ىلانل

ل.ا لا،بلال،للن يلبلا   ييئللارس،لااف عل
كعطةلال  لنكشفللىيلخ،عيةلالس،والاليهوقيلالألخرق لافيميل ، لإكميللل،كشفلاعلم علالمعج يةلالع

لااإلجعام .
 خرافات العهد القديم:

للسحطلال هللالحللعلسحطةلنؤ لللحيىيلتشعطةلاليللال  لاف عتلم الاإلفخملإ هيلق ةل"َاَمعلالخعاف"لن،خلالحي،ةل
لحللع:ليح علا،بل جعنللمعلخيللملجي لف لال هللالل-بزامهعل–ال  للجألإليهيلل حوبل

ملثللميلاللتلراميعل وسفل نلل حوبلقيلللرتين:لاىعفى ل ذمبلإلبلموي  لاإلبل رى مل اطى ل)ال
 سيئ لا ا قيلال  علخلم خلبهعلفأذمبل  خل  نلن ،علخلم  لال  لخلم خملفحيللللل تين:للي ى ل جلل  مةل

يخ.لفحيلللل:ل  نلن ،علميذالخلم خلف لايىيخملقللنعي لنلف ير ى لالعبلتس  خملاقيل:لَاّيعلل ل جعنخلفأاط
اميذالىيرتلمواايخلم  مل نلميل ينللخلق ، لق،يعملفحللانس لإلبل ثيعملا ير خلالعبلف ل ثعيملااهنل
م بل امعل  يل لليلل ي  ؟للفحيل:لميذال اطيخ؟لفحيللل حوب:ل لن طيى لايئيملإنلىى نلل لم الا معل

مخل ،هيلاليومملااازلل  نلمىهيل علاي لرقطي لا ،حي ملا علاي ل اوقل رابلغىمخلا مع هيملاج ْزلبيعلغى
سوقا لبيعلالخعفينلا ،حي لارقطي لبيعلالم ز ملفيوونلمثعلذلخل جعن ملاطشهللف لبعيل وملغللإذالجئنلمعل
 جعل جعن لقلامخل علميلليسل رقطل ال ب،قلبيعلالم ز لا سوقلبيعلالخعفينلفهولمسعاقلاىلي.لفحيلل تين:ل

ليوعلتحسبل رمخملف زللف لذلخلاليوملال يوسلالمخططةلاال ،حي لا علال ىيةلالعقطي لاال ،حي مل عللمولذا
ميلفيللبييضلا عل سوقلبيعلالخعفينملاقف هيلإلبل  ليلبىيلملاج علمسيع لثرثةل ليملبيىللا يعلل حوبملا ينل

                                                 

ل.63مل66موسواةلاليهوقلااليهوقلةلاال هيو يةلجدل-(لق.ا للالوميبلالمسيعيل1)
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)2(.لالوة)1ىب)ل حوبل عابلغىعل تينلال يقيةملفأخ لل حوبللىعسللقل ي يلخلعالمعلل  لبٍّ (.لاقشعل3(.لاق 
فيهيلخطوييلبيليل ياطيلاعلال ييضلال يلا،بلالحل ينلا اقفلالحل ينلال  لقشعميلف لا جعانلف ل
مسيق لالمي ملميثل ي نلالغىعلنج  لل شعبلنجيعلالغىعلل  ومعلاىللمجيئهيلل شعبملف وممنلالغىعلاىلل

ةلل حوبلالخعفينملاج علاجوعلالغىعلإلبلالمخططلا علالحل ينلااللتلالغىعلمخططيتلارقطيلا ،حيملا فعل
 سوقلبيعلغىعل تينملاج عللللقط ي يلاملعملالعللج ،هيلم لغىعل تينملاملثل ،ميلنوممنلالغىعلالحوطةل نل
ل حوبلاى لالحل ينل ميملايونلالغىعلف لا جعانلل  ومعلبيعلالحل ينملاميعلاس ل عنلالغىعللعللل هيل

تينلاالحوطةللي حوبملفينس لالعجعل ثيعالجلاملا ينللللغىعل ثيعلاجوارلاا يللاجميللف يرتلالل يعةللر
ل(.4امميع")

لف لم الالىصلمسيئع:
ليسلف لالىصلميل لللا،بلإ كيرل" تين"لخيللل حوبلمقلابعل خ لملبعلاا عفلب ع يتلال،للا،يللل-1

ل ينللخططل معلآخع.ل-ةامهعلمسبل–تس بلل حوبملااعضل نلل ْ ِط لل حوبلميل عطلملالكعلل حوبل
معلالغىعلن ومع؟لامعلم الالومعللغيعلجيىينهيلالوراثية؟لم علقاميةلمعلقاام لال هللالحللعملمميل ؤ للل-2

تشعطةلاليللال  ل   نملبعلاجه،هيلالمط قملفمعلالم ،وملاىللال حر لقللميلامل ثيمل نلالحيوا يتلن،لل
لحلل زاللاعقمل يل ن لتيلجيىيتلالم ىحيةملمسبلال   يعلال ،م .غيعلم املفل- يقرا– ا يمهيملاإذالملثل

ل ميل نلن،للا غىيملبه علال ور لالخعافيةملفه الميل ل لامللا،علىحيحملا لاحعلس،يع.
  خعيل مع  ل حوب  جل )الكعلفيميل ، لنح،يعل مللمعكعيلالى عا يةلله علالى وصلمعلال هللالحللعمللحول:

  ميم اطل هي مىحطة ن لا م   الى ينيت  اواقلت ض لحشع ملفىجلععاالمو االخلاع طةال شعل الح،ول ف  لسحط

 ن ومع فحيىمي . ،لنم ال،وان  اإل يث اىل الومع (.5فكع ) ا،  قوطةملامولاا مل الغىع لجل ميىمي س ،ل ال   الغىع

 لع الكىهي اهنمل م   موجوق  العكع  مىحطةملام ع المولوق  الشي  نكونل  لوانلمىحطة ا ميمهي س ،ل ال   الشي 

                                                 

:ل30يض[للط،قلا،بلاجع لن عفلفد لل ىدينلاسدورطيمل...لامد لالشدجع لال د ل خد لمىهديلل حدوبلالحلد ينل)ندخاسعلا عيلم ىيعل] بل:ل ْ َىبل(1)
ل.ل610ل(.لقيموسلالك يبلالمحلسلىد39
نزمعلتيكعالف لالع ي ملانس يحظلمعلس يتلالش ي لق علغيعميلمعلا اجيرلا خع .لام لمى شع لف لف،سطيعلال ىينلاسدورطيلاادعقلل:َلْوةٍّل(ل2)

ل.ل621ل...لاال،وةل واينلمعلام،و.لقيموسلالك يبلالمحلسلىدلا رقن
لب:ل وعلمعلالشجعلال يل ىمولاىللجلااللالمييعلاطىمولإلبلارنعيعل  عااحلبيعل3) ِِ قلميملا اراقلم الالىوعلمعلالشجعلنش للل30ال90(لق 

ل.ل349.لقيموسلالك يبلالمحلسلىدلكفلاليلمل النش لل اراقلاجعلالجميز...ل ىمولف لف،سطيعل شجعلبعيلا،بلجوا بلالج يل
ل.43:ل25(لسععلال كوطعل4)
ل(ل ينلا البل نللحول:لخعافةلالومع.لاال جيبل  لللحوللإ هيلموجوق لاهنمل  علموجوق لف لقيموسلالحوامعلاايلعلا اميم.5)
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 اليسللخلاايت العب بع ة   يجة كي ن لي حوب ىيرت ال   الحوطة المىحطة الغىع كثع   ن (.لفىجل1ا،مًيي) نث ن

 اال فيل،ل .ل حوب ميي  ف  ملثلمعنيع ام ا .  يرا   ل لل قيل ال ي ال،ل ااوق ف  اثحة إلمين الم م  .ل حوب

 االمع  ال ع ة ليلمع إسحق  بوع خلع ا ال  اف لالمع  سي يرا تأ ل االع وال،ل .عل غي لس   ل ك يع تأن رفحة

   يجة امي !خلاع قانل المعنيع ف  ال ع ة سي طيل ال،ل ا ين .بع ةللى ي ل ليلمع " تين" خيلل خلع الثي ية

ل(.3)((2تخ") لع ع ف ،ن "كمي !! وسف موىوع ف  االثي ية "ليئة" موىوع ف  ا ال  (معنيع خلع  لإ الخلاع؟
امىيل ،حظل نل"الحسل  طو يوسلفكعي"لل فلل حوبلتيلخلاعلاالموعلاالسحوطلف لالحيعلال شعطةملالسىيل

 لريملمعلسيغلبلال يتيلإذالاىعىيعلتيلخلاعلاالموعلاالسحوطلف لالحيعلال شعطةل مل ملبعلإ ىيلإذالاىعىيل
ا للح لميملاقلللشوو يلإلبلالمى ميتلاالهيئيتلالحسل  طو يوسلبه علال عيتلفسوفللغلبلاطحيعلالل ييل

؛ل  ىيل مّىيلرمزال  عا ييلفلرلاعلال يتيملف يل،للليلذايلال حوللاا ل يبمل يفلل ح علاىفل   ليةالححوق
"لتيلكعطعملارسوللبه علال عيتملال،هعلإنلالسلاقلاالعاللف لق ىخلق علاإلسرمملميثل وىفل"ل حوبل

:لالكعطعلابعلالكعطعلابعلالكعطعلابعلالكعطعمل وسفلبعلل حوبلبعلإسحيقللسفلاعل وللف لقوللالى  ل
ملقيل:ل"الكعطعملابعلاعلابعلامعلرى لال،للاىهميملاعلالى  لبعلإبعاميعلا،يهعلالسرم"لفع لالحل ثل

ل(.4)الكعطعملابعلالكعطعملابعلالكعطعل وسفلبعلل حوبلبعلإسحيقلبعلإبعاميعلا،يهعلالسرم"
لالس،يمةلاال حوللالعايل ل   ورللخيع لالخ،قلاا قّ  لا،بلال،للن يلبمل ميلم الالغثي لم الميلنح  ،للالعطع 

للي يفونل نل وىعوالتل!!!ل–الكيذبونلا،بلال،للارس،لللامعل–اال طياللفولال،للإ هعل
لحويملام الإلبلخيي ةلخيللملفي طيللالل يفلمعلالغىعملاطس أثعلمولتيل-بزامهعلالعيسلل– ،جألل حوبلل-3

لميل لل حلاىللذايلالمعا  لفلرلاعل   يي لال،للارس،ل.
 الفرق بين وحي الله وبين أوهام البشر:

ملفحيل:لليلرسولل نلرجرلمعل معلال يقلةل نبلالى  للرى لال،للاىهميلملاعلابعلامعىحلالحل ثل-1
ىيل سوقلقطملقيل:ل"معللخلمعلإبع؟لال،لملإنلامع ن لاللتلا،بلفعاا لغرميل سوقملاإ يل معلبينللعللوعلفي

قيل:ل ملقيل:ل"فيهيل ارق؟ل"لقيل:ل  عملقيل:للقيل:ل  عملقيل:ل"فميل لوا هي؟"لقيل:لممعملقيل:ل"معلفيهيل سوق؟ل"
ل(.5)"فأ بل ينلذلخ؟لقيل:لاسبل نللوونل زاللاعقملقيل:ل"لف، علابىخلم ال زاللاعق"

                                                 

 لن مدعلام،هديلتدإذنلر هديلسد حي للان ديلبمل(لا ينل مع لتلل نللحولل نلال يلث  نلا،مييلاوسلم علالخعافيتملفيلجيىيتلالوراثيدةلمد لال د1)
لاإذالخيلفلال رطة ل ىوَلهيلالحعط ةملفه الل ى لا،مييل  هيل زاهيلاعقمل يلجي تلت عيتل ىولهيلال  يل .ل

ل.لاالعحع ل"كميلف ،َنلل ع علتخملام، خل عنللا،بلر سخ".15-1(لاو يلليل2)
لم ع.ل–العجيلةلل–مو  ةلالك بلالح طيةلا رثوذ سيةلل-233ع(لىدنعسيعلالك يبلالمحلسل)سععلال كوطل–(ل  طو يوسلفكعيل3)
ل.3225مل ثلرقع:ل–(لىحيحلال خيريلل  يبل ميق ثلا   يي لتيبلقوللال،للن يلب:للحلل ينلف ل وسفلاإخونللآليتل4)
ل.1333مل ث:ل-  يبلالىكيحلتيبلالعجعللشخلف لاللعلل-(لسىعلابعلميجللل5)
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ل رجعل سوق!لميايللمحيملالى و لالكعطعلاا مةلالوم ل نلنح لف لل،عجع:لل ،هيلنوّممنلا،بللف،عللح علالى   
مثعلم الالغثي ملاإ ميل ميلللا،بلمحيحةل ث  هيلال ،علاهنملا للموعل نللأن لميلل يرىهيملام لمحيحةل

ل"الجيىيتلالم ىحية"لام لجيىيتلاراثيةلنأن لمعلاهتي لا قلميع.
لمسلقانلب وجيللال يريلس حي للان يلب.لان،خلسىةلال،للن يلبلف ل   ييئللارس،ل؛ل  هع

  ثِ،جلىلرعملاط  مبلرط لملاط يلعلراىييلمطمئىيلاف لللحلل ينلالعجعلف لاخلمعل معلةاج لملفإذالتيلى  ل
 عسلالوقنلل خ علاعلمحيحةلا،ميةللأن لال ،علف لس حيتلنحلململاسمي لنألحللليث  هيلاطث نل لليلىلقل

ل.  ونلل
نلال عيتلال  لنىح،هيل يل ميلنكونلم غ، ةملإ وايع:لفه ل  هيلذاتأميزلالمورثيتلتن للحولل معلال خ ص:

نلاجوقميل للحلقلال عةلال  لنحلقمي.لفيل عيتلالم غ، ةلم لال  ل يل م ىحيةل  هيلنكونل ال نكونلم غ، ةمل
ال  لت للجيعلإعل هيلقلل لن ه  ميلال عيتلالم ىحيةلف  حبلف لالخرليملغيع ا،بلالىينجلالىهيئ .ل نسيطع
 ذالميلارثنلىعةإلمةلالم غ، ةلف للونلالش ععسوقلمولال س يعلالمثيللل   علال،ونلا   ،بفل...جي،يعل

نل عثل معلالمح معل  ل سوق.لغيعل نلا عالسيوونلإال ،يهمي(لف ملا ل ابلسوقلاعلاالللخل)لا الش علا 
ممعلمثر(لام ل)كي لىعةللونلا علم ىحٍّل بيعلمورثينلذالميل ينل رلالوالل عللحمعلإسوقل الطععلا عالغيعل
ذال ينلإاحعلم بل ا ىعسلالطعطحةلفحلل ولللل يئ،ةليععلذالا علملجلاقلىمعلال يئ،ةمللا  ىعةل ينللحم،هيل
ل(.1(ل)احعااطع كرلالوالل علليسي
اونل  للفيلّللوبللمحعف لال ورا ملإذالمعللجم ونلإلبلالجهعلسو لال علبي حلالم شيعا  للم الالسحوطل

امللإلبلخلاعلخيلللااالللةاج يللمعلخرللامعلالومعلال يلنومموع؛لليجم والىغثيلا،بلإتيلةملاظ،ميتل
لت لهيلفوقلت ض.

ْعلَا  ال ولاْ َْرَميمِللقيللال،للن يلبلاعل  يلل-2 ل ل  مََّهين ه  لَ ْاَلبلِتيْلم ْؤِمِىيَعلِمْعلَ ْ ع ِسِهْعلَاَ ْةَااج  ْعللالىَِّ  ُّ ه  َتْ ل 
لَ ْنلَنْعَ ، والِإَلبلَ ْاِلَييِئك ْعلَمْ ع ل ْؤِمِىيَعلَااْلم َهيِجِعطَعلِإ َّ لِف لِ َ يِبلال،َِّللِمَعلاْلم  اًفيلَ يَنلَذِلَخلِف لاْلِكَ يِبلَ ْاَلبلِبَ ْ ضٍّ

يلفإ للا،يللال ر ل يل مقلا قعبلإليهعل}لّمْعلَ  ع ِسِهْعل{ل ال اللا لةلا  ع للهعلمىهمل)(2)َمْسط وًرال
ل:ل نلالى  لاعل ب لمعطع للملا(3(ل)االسرمل للأمعمعلا ل عىبلمىهعلإ لتميلفيللىرمهعلا جيمهع

للالى  ل البلتيلمؤمىيعلمعل  عسهعل:قيل:ل"ميلمعلمؤمعلإ لا  يل البلتللف لالل ييلااهخع ملاقع االإنلائ ع

                                                 

(1)ternet.co.uk/news/ahotissues.htmlhttp://www.doctorinل
ل.8(لسور لا مزاب:ل2)
ل.42ىدل18راحلالم ي  لف لنعسيعلالحعآنلال  يعلاالس  لالمثي  لجدل-(لاهيبلالل علمحموقلابعلا للال،للالحسيى لا لوس 3)
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فحيايلل(.1)" ي واملامعلنعالق ىيل الىييايملف،يأنى لفأ يلمو علانعالمي لف،يعثللا   للمعفألميلمؤمعلميتل
تيلىيسملاةطيق لاالرممةلبل مواللالىيسلامحوقهعملاإ ميلجيؤللى  ل نل عة ل ملالف لميلللتغيعلمقمل اللح يللا،

للهعلف لق ىهعلاق ييمع.
 صورة عائلة يعقوب في الكتاب المقدس:

مل ى حعللي ش لىور لال يئ،ةلالكعطمةلال  لاىطعيميلال،لل حوبلت لل نلرسعلال هللالحللعلىور لقميئةللي
ل.ن يلبلااخ يرميلمعلبيعلال يلميعلف لا علل حوبل

ام لن  عضللرغ  يبملاال جيبل نلال هللالحللعلل-بزامهعل–فإذالتللل عضللىيلىور لمخزطةل بىةلل حوبل
ل ىةلابىةلليئةلال  لاللنهيللي حوبلل ى علال يل ه علتيل ع يرتلام ميميلغعط يمللو ع لتحوللل"اخعجنلق

ل(.ل2بىيتلا رضملفعآميل"اويعلبعلممورلالحوي"لرئيسلا رضملا خ ميلااىطج لم هيلال ذلهي")
قانل نل  يعل  هيلقيامنل الىعخنل الي، نلغوثيل ال جل ملا أنلا معلنعلبعىيميملام ال  طيبقلنميميل

ااىطج لم هي.لل-ظىهيلةا يةل–ميىميل خ لامع  لل-الحللعلمسبلال هلل–م لميلملثلم ل هوذالبعلل حوبل
 ه علتيل ع يرتلل- ميلمولااىحلجلال–مو ال" خ ميلااىطج لم هي"لتسهولةملا،ميلتأنلال هللالحللعل

لب،يغي.ليام ميم
 نلن خ للف   عضللإنلال يوتلال  لاىطعيميلال،للن يلبلل شهللجرللالوم ملا سميتلالشعط ةملميايللهي

لااالللإبعاميعلل الالخزيملاقللل حيل:ل ليسلقللا جللف لم علال يوتلمعل ععاالتيل،ل؟ل يبعل وحللمثعلم
لاةاج يل وحلالوطلا،يهميلالسرم؟لاالجواب:

إنلالكععلااإللمينلقليليلاخ ييرطةملَاَ ،هيلال،للن يلبل خ ييرلالىيسمللح ،ونل ال عفلونملااىللال،للنج م ل
لخرقيةلم علمسيئعلن ىزعلاىهيلبيوتلا   يي لاالمعس،يعملبعلالعلر لمعلالخ،ق.الخ وممللكعلالحليليلا 

لتيلشعفملالكعلالز يلجعطمةلن خ لتيلشعفملام المعلتحيليلإنلالحوا يعلا رىيةلنع ل نلالح علليسلجعطمةلن خعُّ عُّ
لالس،يمةملفميل ينلال،للن يلبلليلسسلا،بل   ييئللف لبيونهعلا م،يهع.لالعطع

قيئعملإ للاغ  يبمل لن ْسأللاىللال ىنملا لن  يبلتل؟لفأقول:لإ للق لنلال هللالحللعلال يل ىسبللالولقيل
إلبلا   يي لاالمعس،يعمل ميل ىسبلة يلالمحيرملإلبل بىي لا   يي ملل-م بلة يلالمحيرمل–اعبلالخمعلاالز يل

لهع.فهولليسلبلايلف لمىهجلال هللالحللعلف لنىياللق صلا   يي لا بىيئ

                                                 

.لمعجدد ل2231 ىدديلمددل ثلرقددعلتدديبلال ددر لا،ددبلمددعلنددعالقل-  دديبلفدد لا سدد حعاضلا قا لالددل ونلاالحجددعلاال ع،دديسل-(لىددحيحلال خدديريل1)
لسيبق.

ل.2مل1ل–ل34(لسععلال كوطعل2)



434 

 

"لال يلاق لتيبىةلل حوبل راقل نلال كوطعمل نل"اويعلابعلمموراطخ ع يلاإلىحيحلالعات لاالثرثونلمعلسععل
لوا  زاجهيملف مبل بوعلإلبلل حوبللط،بلمىللق ىةل بىللاويعملفط،بل بىي لل حوبلمىهعل نللخ  ىوالم بللوو 

للف علمؤ  لالحومملفيغ ىعلابىيلل حوبل"ام ونلىيلحيعلل، زااجلب ىيتلإسعائيعملاط شير والم هعلالم يشةملاق
ا اي"لفعىةلنوج لمؤ  لالحوملتس بلالخ ينملاقخ،والمل ى هعلفح ،وال علذ علبهيملا ن لتحيةل بىي لل حوبمل

لفىه والالمل ىةلاس والالىسي لاا يعيل.
ميلذ بل بيل؟لاميلذ بلفأيلمىطقلآقم للح علمثعلم علال ع عطةملاإذال ينل"اويع"لمولال يلف علالخطيئةملف

رجيللالمل ىةل نللح ،والبرلذ بلارنك وعملاميلذ بلا يعيلل نل ي موالاالىسي ل نلَنْثكَعل ا قميملان عمعلاعل
لرجيلهيمل يلاععلم الا يلق ع.

يللاال هللالحللعلل س عىيلتيل  ،يعلله علالمجزر ملت للذ علالح علاالىهبلاالس  ل"  هعل جسوال خ هع"لاطس عىيل ل
:"ل لرنمي  لب كعطهوميلإلييلاىللسوينلا رضلالكى ي ييعلاالععةطيعملاإ يلتحوللل حوبلت لل نلا،علتميلملث

ل. ععلق،يع؛لفيج م ونلا، ملاطلع و ى لفأبيلل  يلالبي  "
  لل ى حلموعاميلاىللالكى ي ييعلاالععةطيعملاطخشبل نلل لعبلاَط يل.لل-بزامهعل–فكعلميللشغعلم الالى  ل

ل ،يقلا،بلق علا بعطي لاس  لا مواللا هبلالثعاات.ا لن
لهعلمىيالمعج يةلفكعطةل كثعلموائمةلل ع عطةلالعكعلال هيو  لمعلم الاإلفخلالم يع؟!ف

 :-بزعمهم-أصنام في بيت النبوة 
ل(.لالعحعاتلالسيتحةلا،بلم الالىصلنحو ل نلل حوبل1جي لف لسععلال كوطعل"لفسعقنلراميعل ىىيمل بيهي")

يرلةاج يللتس بلميلف ،لل بومميلم لملا  هعلاافح يعلف لىعار لخعاجللإلبل رىللسعاملاالملإخ يرلاس ش
 بيهميمل ميلاافح يعلا،بلالحي،ةلال  للجألإليهيلل،ح وللا،بلميلل بيهميملثعلإنلراميعلنوجنلم التسعقةل

ل ىىيمل بيهي.
يملمعلتيبلالىه لاعلالمىكعملالكعلالحقلل ،هيلسعق هيلم بل لل  لميل بومل-ل حسعلال عل–قلللحوللقيئعل

ل  للليسل  لخملفإنل مللقسياسةلالى ير للشعحللىيلا معلفيحول:ل
 ىغيع  (ملام لنميثيع ال عافيع نسم  مىي الم  ور   بيهيل)ا ىىيم  ىىيم سعقن فه  "راميعد"ل  خعيل غ،طة )م ع

 اطس شيعا هيم الخيع نج،ب اط  حلانل  هي هيمب اط عي لونل بيونهعم ف  لل و هي نلالوثىيول كين  اخيصم اوع ف 

 م ع لس شيع  ن مع االلمي انمى  رم، هعم مان َسّهعللهع بهي ن عي ل فه  الم ي  م بىعس ر مي "راميع" سعق هي اقل

 لوونل ال مع م ا كع -ال ر  ال،للارجع رجع -ل حوبل ال  لاياعت "راميع"  ن ااجيب  لر هعم فر ا ىىيم

 .الوثىية لم  حلاتا م ع مثع لهي

                                                 

ل.13:ل31(لسععلال كوطعل1)
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 ا   حيم ا،  ا ينل ياًطي " تين" ثير ا ىىيم م ع ا س ب ق، لم ف  خطيليع لحمع ميةال ال ي المسيح  نمثع م 

 ل لخ فيىي؛ مخ  ئ مو مي كع فهوللط،ب ق، لم ف  خطيلي لح لع مع كع م  الشيطين لع ع امو ا سعقهيم ممع

ل(.1)ل". ىجح   خطيليع لو ع مع " الك يب لحول
:"لسلل ححللىيلم الال علالحسعلفيحولاقللل حيللإنلل حوبل لل عفلتأمعلم علا ىىيمملالكعلالك يبلالمحل

فحيللل حوبلل ي للالكعلمعل ينلم ل:لاازلوالاهلهةلالغعط ةلال  لبيىكعملانطهعاالا بللوالثييتوعملالىحعلا   لل
 وملىيح  ملا ينلم  لف لالطعطقلال يلذم نلإلبلبينلإ ع؛لفأىى لمىيالم تحيلل،للال يلاس جيبلل لف ل

فيلملفأاطوالل حوبل علاهلهةلالغعط ةلال  لف ل  ل هعلاا قعاطلال  لف لآذا هعملفطمعميلل حوبلنحنلال طمةل
ل(.2ال  لاىللاويع")
اجوقلم علاهلهةلالغعط ةلف لبي لملاال  ل   عالبهيلاطح لميل ةااجللاا يلعملل-بزامهعل–إنلل حوبلل ،عل

لالحيللمىيلف لق ةلل حوبلمخ ،عةلاميلاق لمثرلمعلةاج  ل وحلالوطلا،يهميلالسرم.ال
إذلليسلمىيالالا ل    علف لق ةلل حوبلبيعلةاج يللاا يلعلا يعلق ىلملبعلإ هعللطي و لليياةلاميي مل

ألىىيم؟لاةاج يعلنحلمي للا،بل بيهميملف،ميذالم الالكععلال عطح؟لالميذاللسونلل حوبلا،بلم الال  ى لل
الميذاللسمحلتأنلن حمعلف لر يتلملالميذال ل ىهضلل، خ،صلمىهيلإ لت لل نللط،بلال،للمىللم ا؟لالميذاللعل

لط،بلال،للمىللال خ،صلمىهيلميللاىطحيبلةاج يلللهي؟لإ لإذال ي نلا يق لا ىىيملامرلمعىييل لغ يرل
لا،يلمل ال  لل ل   يرضلم لال وميللاليهوقي؟!

 ملليسللهيلإجيتةلإ لاليحيعلت معل  ليلال شعلف لم علالى وصملانحوط،هيلمعل لقلالى و لاىعيئلل سئ،ةل ثيعل
للإلبل لرلال حعطفلاغ عنل.

لا للويقلال هللالحللعللمل لق،يرلت للم علاللاميةملم بللخعجلا،يىيلتإمل لالك ع.
 :العهد القديم ي ثبت زنا المحارم في بيت يعقوب

ل"ب،هة"ذمبلالاىطج لم لل"ر ا يع""املثلإذل ينلإسعائيعلسيكىيلف لن،خلا رضل نلل:لحوللال هللالحللع
ل(.3سعطةل بيللالسم لإسعائيع..."ل)

العلل  ّ،قلال هللالحللعلا،بلم علالم ي ةملاإ ميلاحبلفحطلتحوللل"اسم لإسعائيع"ل يلا،علتميلملثملثعلانجلل
ل حوبلاملورعلموتل بيللإسحيقلال يلميتلاعللالحل ثلت للم الإلبلذ عل سمي ل بىي لل حوبملثعلرجوع

لميئةلاثمي يعلايمي.

                                                 

لمعج لسيبق.ل244(لنعسيعلالك يبلالمحلسل)سععلال كوطع(لىد1)
ل.4:ل2ل-35(لسععلال كوطعل2)
ل.22ل-35(لسععلال كوطعل3)
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لجلالللرجةل  لل للس حقلال  ،يقمل ال نلالم ي ةلا يمةلجلالتحيثل ل وجللالكرمل اط لال نلا معلميع 
ال يللموعل نل  ىيسبلالحيلملالكعل ليسنلمىيالاحو يتمل ليسلمىيالنأ يبل اللومل الا يب؟للخ ع يلال هلل

مل ليسلل ع عضل نلم الالك يبل  يبلملالةمللس ىيعلتلل(1لعلنّعلبيىميل ينلل حوبلا،بلفعاشلالموت)الحل
ا جييللالرمحةملاط خ انلمىلل ق يسيللس ىيعانلبهيلف لميينهعملاط ححونل خطي مع؟لامعلثعلفمعلالط ي  ل

للطألاالحقلمعلال ييع!؟ نلل شع لم الالخطألالعيقحلت حو ةلةاجع لراقاةملا يينل  يعلال وابلمعلالخ
ميايلل،لل نلنكونلمو البيوتلا   يي ملبعلميايلل،كعاملال ايلالمعا اتل نللحلثلف لبيونهعلمثعلم الالعسيقل

لالم وانعلاالشعلالمس طيع.
لاقع لم علا ملاثملثعلقّيعلمؤ  لالىيسملل ىفلم علالع يلل الول  ىيلغيع يلا سمي لفحطملثعلق،ىيل يل ملٍّ

لخ،قلال،ل.ا ىحيبهيل لف لقر ةلل يفهيل قعُّ
فكعيلله علل"الحسل  طو يوس"ال علالعلولل ى يبلالمس،علليحفلا،بلنعسيعلالحوملله الا معملاميالنعسيعل

لالعحعاتمللحول:
فعاشل م   لللتمعار     عمي ل حوب ظع اال ي ال وورطةم تس  هي فحل ال   ال ش ة "ر ا يع" خطية ملثن امىي

ل الكرمم ا  الزمع لمحومي   معار  ق، ل ك علف  لكىل   ك،عم لع   ل ل ى  إسعائيع( )اسم  (.لاقولل:2الموت)
 قيئر:ل"  طو يوسلفكعيل"اط  ،عملاطس طعقلالحسل إ  ليسلمو وًمي لكع الخعي  ف ل ف ع   ل ظع ا"ر ا يع"

 ل حوب: ميي  ا،   خيع  م،حوظة

 ل حوب ى ف ال،للام مع  بىيئلم اسحطيت ل حوب ى عيت عك مع تيلعغع ايسو؟ انعا ل حوب ال،ل اخ ير لميذا

 لخل    فه ا ي  ل ف  الومش   ميل"ايسو" ل، أق بم امس س،ع  لللم بيع خيى  اط حوب اطؤقتلم ل كّم،ل ا ين

 :ال،ل لح م،همي   خطي يع ميينلملفهىيا ف  ال،ل ل مع

 " خ  ق عا   قوم" ا   حيمل امب االحسو  الومشية .2للل.الك عطي  .1

ل(.3م يععلالعفض) اطوونل ال،ل ب أق ب   أقب ا    كمع فر اإل سين؛ ف  ال،ل امع نمى  الخطيلي م ع
                                                 

ل(لسيأن لبيي للف لالحيايةلال يلية.1)
حيحلال يس لاا ر  يعل"اقايلل حوبلبىيللاقيللاج م وال   ئكعلتميلل ي وعلف لآخعلا ليمملاج م وال(لجي لف لسععلال كوطعلف ل اللاإلى2)

ل يلمي مل ل لفيئعا لالعف ةلافلعلال زم لفلع  لا اللقلرن م لر ا يعل  نلتوعيلقون م ل لإلبلإسعائيعل بيوع. لبى لل حوبلا ىغوا للي ااسم وا
ل.4:ل1ا،بلفعاا لى ل"لالعحعاتلمعللن علعل  خلى لتلا،بلملج ل بيخلميىئ لق س ل

 ميلا يق لاإلىحيحللخ ع يلاعل  و اتلإسعائيعلل ىيلملالول  ىيلاحل يلمحير ةلبيعلجم لل حوبل بىيئلل ميلجي لف لال هللالحللعملاجم لللهعل
عل اعفل=ميل مععلال،للتلمللحوللال يريللي عحللفيهلذ ععلالحعآنلالكعطعللوجل يلفعقيلميئرملا و يلايس يملفع لالحعآنلالكعطعللجم هعلل حوبل

لإِللنمجللانحلسل لَ ْ   ل  لَتْ ِليلَقيل وا لِمْع اَن لَنْ   ل  لَمي لِلَ ِىيِل لَقيَل لِإْذ لَلْ ح وَبلاْلَمْوت  لَمَلَع لِإْذ َهَلاَ  لا  ْى  ْع ل   لَاِإْسَميِايَعلَ ْم لِإْبَعاِميَع لَآَتيِئَخ لَاِإَلَل َلَهَخ
لَلل لم ْسِ،م وَنلَاِإْسَحيَقلِإَلًهيلَااِملًل ل.133ال حع :للالَاَ ْحع 

لمعج لسيبق.ل284(لنعسيعلال هللالحللعل)سععلال كوطع(لىد3)
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اط سي للالم أمع:ل  علامشيةل"ايسو"؟!لميلمولىورلم علالومشيةلال  لذ عميلال هللالحللع؟لمعلنحي علا،بل
يلل؟لمعلا  لتلا اثينلف لبي لملاا،بل بيللليسعقلال وورطة؟لمعلمياللق عل خيللل حوب؟لمعلام يللا،بلخ

لايىل؟لمعلسونلا،بلق علالىعوسلا هبلا موال؟لمعلملثلف لبي للا  لمعلالمخيةي؟ل  علامشيةلايسو؟
إ لللونلمعلال محعلااس جلا لاللراسلمعلالرموجوق؛لإم ي يلف لإرخي لمبلالعجي لل،يهوقلاالى ير ل

نش علتيلهوانل يلخطيئةلفطيلميل  خللعلن ك علفرلتأس!!!للملاالم ىب:لاف عل يفلنشي ملا (.1)السيقطيع
فأيلامشيةلمغعور ملا يلاس طيلةلا،بلالغيعلميىةملا يلخطيئةللسيع ملفيل،لل  حمعلى فلق،و وعلاط معلف ل

لنأق  وعلانكمي،كع!!!
م وعلفأ  عل بىيؤعلا قول:لن،خلم لالم يقلةلالىعسيةلال ش ةلال  ل  عّ بلا،يهيلاليهوقل)االى ير ل للي(ملفيل،لل

لا م يؤعملمهميلىى  عملامهميل جعم عملفيا عافكعل عيعلتغععانلال  وبلاس علال يوبلاا قلالعقيبلمعلالىيعان.
إنلاللمي لاا مواللاا اعاضملا وجللايملمحوقلالىيسلمهميل ي واملمس،ميعل ملغيعلمس،ميعملم  ي ةل

 ىحيتلملاليسنلا،بلرجي لالمغعع لإ ل نل  ح،عللامحعوظةملا لل حلال  عضللهيملام لبيعلال  للا يع
الجي  لمعل ىحيبهيملفححوقلال،للن يلبلم ىيةلا،بلالمسيمحةمل ميلمحوقلال  يقلفه لم ىيةلا،بلالمشيّمةمل

االحعاملف لاإلسرملمعاملم لالمس،علاغيعلالمس،عملالسعقةلمعلالمس،عل يلسعقةلمعلغيعلالمس،عملاا  هيال
ي  هيال اعاضلالمس،ميعملامو املن،خلم لال يغةلال  ل  ع  لا،يهيلالمس،عملان،خل اعاضلغيعلالمس،ميعل 

لَلل للبهيلاإلسرمل بىي علا ن يالللى غم لال  غةلال  ل لِمَعلال،َِّللِىْ َغًةلَاَ ْحع  ِىْ َغَةلال،َِّللَاَمْعلَ ْمَسع 
خلمولالحيلبلا،بلال يلل  بلالمس،علاذلخلمولالمىهجلال يل  ح،بلالمس،علبيعل ي يقلملاذلل(.ل2)َايِبل انَل

لفيلملفيخعجلل،ىيسلإ سي يللْس،علالخ،قلجمي يلمعللسي للاطلع.
 ميلم الال ح،علف لالعكعملاالهمجيةلاالومشيةلف لالس،واملفحيايل نلنكونلامييلسمياطيملإ ميلم لقطعاتل

ا ميي مل  لسي لميللع عانملالىيرلمعلق،وبلمحمومةلمعلال غضللإل سي يةملم عاةٍّلتيلشهو مل يرمةلل،حيي لال
لاق  حلاىللال،للااىللبى لآقملميللع ،ون.

                                                 

ومدةل(ل ذاانلالدلس لإنلإنلا معطويةلخ عالمعط يملامولقييملقسيسل معطو ل سوقلتيلز يلتيبى للا قى هيلتميلف لال هللالحللعلمدعلالح دةلالمزا1)
ج للم لال ىنلف لالحميمململثلبيىهميل زاعلال لملفح ،هيلم الالحسيسملاقفىهيلقعط ديلمدعلالكىيسدةملثدعل ايقمديلل،وطلم لابىيلملالميلى ط للةال

مع ل خع لإلبلال ينلميثلاى هيلف ل"ثرجة"للمل ل ر  لسىواتلم بلنعلاك شيفلذلخلادعليعطدقلالشدعيةلتدإارملمدعل بىيئدلملاقدللندعلإلحدي ل
ال سيمح.لامو ال ى حلال هللالحللعلمعج يةللز يلالمحديرمملاغيدعلذلدخلمدعلالمخديةيلال د للعلدحلالح ضلا،بلالحسيسلامول  ،ح لموا ةلاعل

لال،للتللالمع عطعلا،يل.
ل.136(لسور لال حع :ل2)
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 :وفلسفة الزنا العجيبة "(1)بن يعقوب يزني بـ"ثامار" كنتهيهوذا 
(.ل2جي لف لال هللالحللعل)املثلف لذلخلالزمينل نل هوذال زللمعلاىللإخونلملاميللإلبلرجعل"ال م ")

قخعلا،يهيملفح ،نلااللتلابىيلاقايل ى ي  لاسملل"اوع"لفأخ ميلاللرجعلاسمللميع ملا  عل هوذالمىيالابىة
اسملل"ايعا"لثعلم ،نل لليلااللتلابىيلاقانلاسملل" ا ين"ملثعلايقتلفوللتل لليلابىيلاقانلاسملل"اي،ة"ل

"ايع"لِتْوِععلاسمهيل"ثيمير"ملا ينلايعلتوعل هوذالاعطعالف لدا ينلف ل"كزطب"لميعلاللنللا خ ل هوذالةاجةلل
ايى لالعبلفأمينللالعبملفحيلل" هوذا"للد" ا ين"لاقخعلا،بلامع  ل خيخملانزاجلبهيملا قعل سرل خيخملف ،عل

فسللا،بلا رضللكيرلل ط ل سرل خيلملفكينلإذلقخعلا،بلامع  ل خيلل  لل  ا ينل نلالىسعل للوونلللمل
ر"لَ ّى ل:لاق ليل رم،ةلف لبينل بيخلم بللو علفح حلف لايى لالعبلميلف ،ل؛لفأمينلل لليملفحيلل" هوذا"للد"ثيمي

"اي،ة"لابى ؛ل  للقيللل ،لللموتلمول لليل أخوطلملفملنل"ثيمير"لاق لتلف لبينل بيهيملالميلييللالزمينل
ميننلابىةل"اوع"لامع  ل" هوذا"ملثعلن ز ل هوذالف  للإلبلجزاةلغىمللإلبل"نمىة"لمولا"ميع "لىيم لل

ّزلغىمللفخ، نلاىهيلثييبلنعم،هيلال ل م ملفأ خِ عتل"ثيم ير"لاقيعللهيلموذالمموالىياللإلبل"نمىة"لليج 
انغطنلب عق لان،ععنلاج،سنلف لملخعل"ايىيلع"لال  لا،بليعطقل"نمىة"ل  هيلر تل نل"اي،ة"لقلل  علام ل

عطقلاقيل:للعلن طللللةاجةملفى عميل" هوذا"لامس هيلةا يةمل  هيل ي نلقللغطنلاجههيملفميللإليهيلا،بلالط
مين ل قخعلا،يخل  لللعلل ،عل  هيلَ ّى لملفحيلن:لميذالن طيى للك لنلخعلا، ملفحيل:لإ  ل رسعلجليلم ز ل

معلالغىعملفحيلن:لمعلن طيى لرمىيلم بلنعس،لملفحيل:لميلالعمعلال يل اطيِخ؟لفحيلن:لخينمخلاا يب خل
منلاملنلاخ، نلاىهيلبعق هيلال سنلاا يالال  لف ل لاملفأاطيميلاقخعلا،يهيملفح ،نلمىلمللثعلقي

ثييبلنعم،هيملفأرسعل هوذالجليلالم ز لبيللىيم للال ل م لليأخ لالعمعلمعل للالمع  لف،عللجلميملفسألل معل
موي هيلقيئر:ل  علالزا يةلال  ل ي نلف ل"ايىيلع"لا،بلالطعطقملفحيلوا:للعلنكعلمهىيلةا يةملفعج لإلبل" هوذا"ل

الموينل لليلقيلواللعلنكعلمهىيلةا ية.للفحيلل هوذا:لل أخ للىعسهي؛للئرل  يعلإمي ةل   لاقيلللعل جلميملا معل
قلل رس،نلم الالجليملا  نللعلنجلميمللالميل ينل حولثرثةل اهعل  خ عل" هوذا"لاقيعللل:لقللة نل"ثيمير"ل

                                                 

(لمعلالع عل ىعملاالَكّىة لامع  لا بعل الا لملاجم هيل ىيئع.ل سيسلال رغةل ب لالحيسعلجيرلال،للمحموقلبعلامعلبعل ممللالزمخشعيل1)
لل ىين.ل-بيعاتل-قارلالك بلال ،ميةل-م1336مد=1413ل-الط  ةلا البل-نححيقلمحمللتيسعلايونلالسوقل-134ىدل2جد
:ل15 م15:ل12اطل 1:ل36ىيياهيل)نخ  هوذالم  بى  س ط   يب مع كي ن ال   الملن إمل  م،جألام  م ىيع ا عيل اسعلَال  َِّم:(2)

 ليمل اسمهي (لاذ ع2ا 1:ل36ل حوبل)نخ  ليم مى  الكى ي يونل سوىهي ا ىعم ام ل ى ي ية اسو وع.  عموث ب،لن  بيع ن  ع (لا ي ن35
ل)لل  رض  سعائيع بى  ف ح ل12الموال لإذ15: للشوع. ال  ع الم،وا  مل م،كهي كين ( ل) م ىهي ثع ىع هع ل 2رم  يم ل11 ل (ل9:

 ايخلم  ور. نع (لاموق هي30:ل11الس  ل) ح مع ال وق  ت ل اليهوق ااس ويىهي (.15:ل1ميخيل)م  الى    ليم م ب اهعنهي ف  ااس معت
 ااقي مغير    هي اطحيل (.15:ل11 لل 1ا 13:ل23ىعل 2ال1:ل22ىعل 1قييقنلل) مع ز اج ،هي فيهي قااق اخ  أ ال   المغير  كي ن افيل

للمئيتلالعجيل. س ان  المي م ايل مغيئع  للي انسمب م عا. اس يع مئة مع  كثع لحع(لايولهي بين قعططونل)قعب
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يل خعجنل رس،نلإلبلمميهيلَكّى خملاميلم لم ،بل لليلمعلالز يملفحيلل هوذا:ل خعجوميلف  حعقمل ميلم لف،مّل
قيئ،ة:لَمعلالعجعلال يلم علللل  يلم  ،بلاقيلن:لمحقللمعلالخينعلاال  يتةلاال  يلم عمللف حححهيل" هوذا"ل

ل(.1اقيللم ل َبّعلمى ...(ل)
لم عل يرثةل خع ملاليسنل خيع ملاالحيرئلل،عحعاتللحفلا،بلالمسيئعلال يلية:

ىي لا لل خيللالم وفبملفإذالن وّفبل مللاليهوقملنزاجل خوعلمعلامع نللاا عاعلاليهوقل  تيلااف عا ل س ةل ب-1
لليحيعلللل سرملفيىسبلا ا قلل،م وفبلمعلقانل بيهع.

لنغطيةلالوجلل ي نلسيميلالزا ييتلاليهوقليت!ل"فى عميل" هوذا"لامس هيلةا يةمل  هيل ي نلقللغطنلاجههي".-2
ة يل" هوذا".لفرلن ،يقلا،بلف ،لملا أنلم يقع لالز يلم لةا يةل لمشو،ةلال  ل   علبهيلال هللالحللعللال هيانل-2

ل،زا ييتلال،وان لنلجلل-اىلمع–فيلملفطيلميل ّ هيلام هىنلالز يلمعفةلفرلمشو،ةملال علم المعج يةلاعايةل
ع ،ونلم الفهولبهعل ثيعلمعلالشوارعلف ل معطويلا ارا يملممعللسمونلبدل"اْلَهَكع".لفإذال ينل بىي لا   يي لل

مرلملاال هللالحللعللعلل ،قلا،بلالمع  لاف ،هيملفرلمشو،ةلإذامل ميل نلم الفعىةلذم يةللعجيللالل عل
العيسل علال  عل  خ ا هيلذرط ةلل، هوطعلمعلاأنلالز يملاقللسم ىيلمؤخعالاعلفليئحلالكىيسةلالكيثوليويةمل

ل(.2اليسل م يرلاليهوقلةلمعلم الب  يل)
ال هللالحللعلله علالكيرثةلاىللقولل" هوذا"ل:"م ل بعلمى ".لفرلمشو،ةلإذاملإذال ينلابعلالى  لل ى ه لذ ع-3

لمولال يلة يملفرلجعطمةلإذاملامعلثّعلفرلاحو ة.ل
   علم الالمس ىح لاهسعلمعلالىموذجلاإلسرم لالطيمع؟!ل

ك،علفيهيلال  لسعقنملفحيلوا:لامعلل لل(.3)اعلايئشةلرى لال،للاىهيمل نلقعطشيل ممهعلاأنلالمع  لالمخزامية
ملفحيللرسوللال،للفك،ملل سيمة للرسوللال،لللبُّل؟لفحيلوا:لامعللج عئلا،يللإ ل سيمةلبعلةطلملمِلرسوللال،لل

ل" نشع لف لمللمعلملاقلال،لملثعلقيملفيخ طبملثعلقيل:لإ ميل م،خلال  علق ،كعمل  هعل ي والإذالسعقلفيهعل:
ال،لللول نلفييمةلبىنلمحمللسعقنللحط نلللع ل قلفيهعلالل يفل قيموالا،يللالحلملالالشعطفلنع وعملاإذالسعل

ل(.5(.")4) لمي

                                                 

ل.28:ل1ل-36(لسععلال كوطع:ل1)
لمملاقللف حنلرئيسةلالكىيسةلالكيثوليويةلخطيلمع وميللمعلنعطلل نلنشوولمعلنحعشلرجيللالل ع.2010(لإتينلاهعلميرسل2)
ملى،بلال،للا،يلل(لبىنلا سوقلبعلا للا سللبعلمرللبعلا للال،للبعلامعلبعلمخزام.ل س،منلا يل نملام لال  لسعقنلفحط لالى  3)

لدل ىين.ل-بيعات-قارلىيقر-م1386-الط  ةلا البل-نححيقلإمسينلا يس-283ىدل6اس،عمل لمي.لالط حيتلالك ع ل بعلس للجد
ل(لاميايميلا،يهيلالسرملارى لال،للاىهيل نلنع ع.4)
نححيقلان ،يقلق.لم طعبلق بل3528مل ثلرقعل-لتيبلذ عل سيمةلبعلةطللل-ل  يبلفليئعل ىحيبلالى  لل-(لىحيحلال خيريل5)

لل ىين.-بيعات-اليميمة-قارلابعل ثيع-م1369-مد1409ل–الط  ةلالثيلثةل-ال غي
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 المنهج اإلسالمي في التعامل مع الضعف اإلنساني في مجال الشهوة:
َهَواِتلِمَعللاا عفلاإلسرملتعطعطةلالميعلبيعلالعجعلاالمع  ملقيللن يلبلل ا : لالشَّ طَِّعلِل،ىَّيِسلم بُّ الىَِّسيِ لة 

َمِةلَااْ َْ َ يِملَااْلَحْعثِل ِةلَااْلَخْيِعلاْلم َسوَّ َحْىَطَعِ لِمَعلال ََّمِبلَااْلِعلَّ ْ َييلَوال،َّل لَااْلَ ِىيَعلَااْلَحَىيِييِعلاْلم  لَذِلَخلَمَ يع لاْلَحَييِ لاللُّ
لاْلَمَآب ْسع  ال يلةرا للالكىيسةلف ل عوسل(ملاف لم النخعيفلل ب لالش ورلالكيذبلتيل  بل1)لِاْىَلع لم 

الىيسملامعلق ،هيلالم امبلالعاميةلال  لاا ملتلن   بلالىعسلمىهجيلل،وىوللإلبلالطهعلاالىحي ملامعلبيعل
ىورلن   بلالىعسلمعمي هيلمعلاهوانهيملاقللتحينلىور لم الالعكعلف لمعمينلرجيللالل علمعلالزااجملإذل

الل عملال  علمعلالم عي لال  لن ع لالىيسلمعلذ و هعلانؤم،هعلإ للس،والمشيعل ى غ ل نل  ىزعلاىللرجيلل
لم،كوتلال،لملاقللظعلم الةمي يليوطرلم بلةمينلاإلىرحلالل ى لف ل ار يلا،بل لل"ميرنعللوثع"لم أثعالتميل

لمول يئعلف لالمحيطلاإلسرم ملميثلسمحنلت ضلالطوائفلالى عا يةلت للذلخللعجيللالل علتيلزااج.
ًرلِمْعللحعآنلفطعطةلم الالميعملاج عللللم  عفيلي ي ييلمولالزااجملقيللن يلبلاقللبيعلال َاَلَحْللَ ْرَسْ،َىيلر س 

ْعلَ ْةَااًجيلَاذ رِّطَّةًل ل(2.)لَقْ ِ،َخلَاَجَ ْ،َىيلَله 
ل غ،قلاإلسرملا بوابلال  لنؤقيلإلبلالعيمشةملمعلخرللميل ، :لثي يي:

لِمْعلل يلبلا معلتيل س علاالحجيبملقيللن-  ْؤِمِىيَعل  ْلِ يَعلَاَ،ْيِهعَّ لق ْعلِ َْةَااِجَخلَاَ َىيِنَخلَاِ َسيِ لاْلم  َليلَ  َُّهيلالىَِّ  ُّ
لَذِلَخلَ ْقَ بلَ ْنلل ْ َعْفَعلَفَرل  ْؤَذْ َعلَاَ يَنلال،َّل لَغع وًرالَرِميًميل (ملا  عفلالى علاعلالخرفلبيعل3)َجَرِبيِ ِهعَّ

سألةلاجوبلنغطيةلالوجلل الالملنغطي لملفإنلالحللا ق بلالم عقلا،يللبيعلالجمي ملامولس علال ،مي لف لم
لجمي لبلنلالمع  لميلالالالوجللاالكعيعل يفلف لنححيقلالس عملااونلا،بلنح يعلالش يبلاالع ييت.

والِمْعلَ ْتَ يِرِمْعلاَللا معلتغضلال  عملقيللن يلبل-ب ْؤِمِىيَعلَلغ لُّ لق ْعلِلْ،م  ْعلِإنَّ ْعلَذِلَخلَ ْةَكبلَله  اَجه  َطْحَع  والف ع 
لَاَ ل  ْ لِل اَجه عَّ لَاَطْحَعْ َعلف ع  ْلَعلِمْعلَ ْتَ يِرِمعَّ ْؤِمَىيِتلَلْغل  لِتَميلَلْ َى  وَنلَاق ْعلِلْ،م  لَميلال،ََّللَخِ يع  لِإ َّ  َعلِةطَىَ ه عَّ

لراللا،بلالسعلا خعب.(ملم لنأكيللرقيتةلال،للن يلبلااي4)لَظَهَعلِمْىَهي
:ل"لمعل ينلقيل:لقيللرسوللال،لللعلجيبعلبعلا للال،للفع لالحل ثلانحعطعلالخ،و لتيلمع  لا جى يةمل-ج

 ؤمعلتيل،للااليوملاهخعملفرل لخعلالحميملإ لتمئزرملامعل ينل ؤمعلتيل،للااليوملاهخعملفرل لخعلم،ي، لل
خعلملفرللح للا،بلميئل للشعبلا،يهيلالخمعملامعل ينل ؤمعلتيل،للالحميمملامعل ينل ؤمعلتيل،للااليوملاه

ل(.5)االيوملاهخعملفرللخ،ونلتيمع  لليسلم هيلذالمحعملمىهيملفإنلثيلثهميلالشيطين"
                                                 

ل.14(لسور لآللامعان:ل1)
ل.26(لسور لالعال:ل2)
ل.53(لسور لا مزاب:ل3)
ل.31مل30(لسور لالىورل4)
ل.14369مل ثلرقع:ل-معلمسىللبى لمياعمللمسىللجيبعلبعلا للال،للل-(لمسىللاإلميمل ممللبعلمى ع5)
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ن وطعلالعجيللاالىسي ل  رلاهوا يةلن حعاملميلإنلن، ح لانخ ، لم بلل-م يذلال،ل–اليسلالمح وقل بلال
لعيمشةملاإ ميلالمح وقلسللال رائ لالمؤقلةلإلبلالعيمشةملام المعلمحيىللالشعط ةلن، حعلسيقطةلف ل نونلا

لام ي يهيلال  يمةلف لبىي لالمج م لالمس،علانح يىل.
(ملإنلن عفنلف لجي بلال ىي لَاِعيلاىهيلجي بل1اللاو لإلبلال معملفيلطيقةلالحيوطةلف لاإل سينلاامل )-ق

ل(.2معسل لل،مع ل يلمعسل )لالععاغلاالش يبلاالَجل لإنللللللللللالهلمملاقللقيللالشياع:
لييق للف لال ىي ملبىيِ ل عسللا عي  هيملا ىيِ لمج م لملالعلَلِجَللم  سً يلمعلالوقنل فيلشيبلال يلل مع؛ل  هلر 
ل نلللي للف لال سو لااللارانلف ل ا لالطيقةلإلملارمميلف لالهلمملفىعسللازطز لا،يلل نل هيىهيملااق للغيلٍّ

لفعاغلال لمملا ل لل عطعل    للف لم يل لا مور.
لال،َِّلللم َعْطَعَ لاف لالحل ثلاعل ب ل ول  لَقيَللَرس  لِمْعلَ ْنل:للَلح ول  ْزَمًةلَاَ،بلَظْهِعِعلَخْيع  ك ْعلم  َ ْنلَلْحَ ِطَبلَ َمل 

ل(.3")َلْسَأَللَ َمًلالملَفي ْ ِطَيل لَ ْالَلْمَىَ ل ل
معلغيعلميجةلانوالل م،للتيل  ابلاالخزيل وملالحييمةملفع لالحل ثلاعلابعلكميل هبلاعلمسألةلالىيسل

ميل زاللالعجعللسأللالىيسلم بللأن ل وملالحييمةلليسلف لاجهلل:ل"قيل:لقيللالى  لامعلرى لال،للاىهميل
ل(ملم الإلبلجي بلإراقةلمي لالوجلملافحلانلالحيي ملاإملارل عامةلاإل سين.4"ل)مزاةللحع

لالمجيللإلايق لال ىي لالجسليلاالعام لاععلال-مد  ومل س ىعيذلالطيقةلف ليياةلال،للن يلبملاإفسيح 
ليلم شعلالش يبلمعلاس طيعلمىكعلال ي  لف،ي زاجلامعللعللس ط لف ،يللل:قيلللىيلالى  ل:لإل سينملقيلل

ل(.5")تيل وملفإ لللللاجي 
ملا لن جحفلمقلى يفملفيلجمي ل ميململاقلال،للال حو يتلالشعاية:لام لاحو يتل لنس ثى لاعطعيلثيلثي:

 نلس بلمرالا معلالسيتحةل ينلتيلمحسو يةلف لنط يقل مويملال،للن يلبملقيلللسوا ملاقللبيعلالى  ل
":إ ميل م،خلال  علق ،كعمل  هعل ي والإذالسعقلفيهعلالشعطفلنع وعملاإذالسعقلفيهعلالل يفل قيموالا،يلل

ل(.1(.")8)نلفييمةلبىنلمحمللسعقنللحط نل لميال،لللول للع ل الحلملال
                                                 

(لذ علا س يذلمحمللقطبلف ل  يتلل"اإل سينلبيعلالميقلةلااإلسرم"ل نلالطيقةلالحيوطةلف لاإل سينل ي اا  لالمس طعقةلال  ل وىعل1)
لت لهيلإلبلت ضملفيلطيقةلالحيوطةلإذال  ملرتلف لالخيعللعل  قلمىهيلا  لل،شع.

الط  ةلل-نححيقلا يملا ي ول-288ىدل2خزا ةلا قبلاغيلةلا ربلجدل-مويلا ةراريل(لنح لالل عل بولتوعلا، لبعلا للال،للالح2)
لل ىين.ل-بيعاتل-قارلامو  ةلالهرلل-م1369-ا الب

ل–الط  ةلالثيلثةل-نححيقلان ،يقلق.لم طعبلق بلال غي-1386(لىحيحلال خيريل  يبلال يوعلتيبل سبلالعجعلاام،للبيلعلمل ثلرقعل3)
لل ىين.-بيعات-اليميمة-ابعل ثيعقارل-م1369-مد1409

لمعج لسيبق.ل1405مل ثلرقعل-تيبلمعلسأللالىيسلنكثعالل-  يبلالز ي لل-(لىحيحلال خيريل4)
لمعج لسيبق.ل4996معلاس طيعلمىكعلال ي  لف،ي زاجلمل ثلرقعللتيبلقوللالى  لل-  يبلالىكيحلل-(لىحيحلال خيريل5)
ل نلنع ع.(لاميايميلا،يهيلالسرملارى لال،للاىهيل8)
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(لالج،للميئةلج،ل لاال غعطبلايميلل،زا  لغيعلالمح عملاالعجعلل،زا  ل2ااحو ةلالز يلتمعهومللالشعا )
لانط يقلملاقلال،للن يلبل عيعلتي خ لا،بل  ليلالمىع، يعملفيوو ونلا ع للغيعمعلا  عسهع.لالمح ع.

اإلسرم لف لال  يمعلم لم علالغعطز لال  ل اقاهيلال،للن يلبل عسل علم مللإيرلةلسعط ةلا،بلالمىهجلهذه
ةلم كعر ملفَ َ يَمَعلم هيلتطهعلا حي لاااق يةمل فسحل ا قيملا،يهيلسىةلا س خرفلف لا رضملام لغعطز لم ِ،حَّ

لإلبلال حرلملفأثمعتللهيلمجي تلالحرلملاج عللهيلم ىعسيلاعليعطقلالطيايتلإنل اوةلاإل سيَنلالوىول 
ل(.3تعلعلال،للن يلبلرامةلاس يق ملاسوىيلاموق ملاثميرالنزمولا،بلالىيسلتشعفل ى،هيلاييبلمح لمي)

 ميلميلل عىللال هللالحللعلمعلىورللر عرتلالخ،ح لف لبيوتلل ع عضل  هيلق ،ةلالىيسلف لالخيعلاالهلالةمل
ل.فه الميل للح ،للالمىطقلاال حع

واتلالملحوةلنحول:لإنلم الي ي  لم بللوو والقلا لل،ىيسلف لالخيعلاالشعملالع ميلسم ىيلت ضلا ى
اليعسحوالتيبلالعجي لل،ىيسملااىلئ لسىحولللهع:لإذالاسمحواللعجيللمويفحةلالمخلراتلمعلالشعيةلب  يي ل

 لا معلالمخلراتلليوو والقلا لل،ىيسملااسمحوالل،حلي لتيلعاو لاال ،علليمث،والالىيسلمحيحةملااسمحواللو 
لتيلولوغلف لالخطيليلليمث،والالىيسلبواق ية!!!

 يلمعا ملا يلم لينلم امل  عاقللإل سي يةل نلنىسيقلارا عملإنلا   يي لاالمعس،يعلمعل ميذجلالخيعملام يبيحل
الهل ملا ق يسلالىورملا عحيتلالطهعملام زنلالّعيلالعام لاال ل  ملاا ق  لا،بلال،للن يلبملاميايلل يقعل

ل   يي لال،للارس،ل.ل–ال  لل عىهيلمؤ  لالكيذبونلل-لح علن،خلال ور لالحميئةلل ن
لاميلمولالحسيسل  طو يوسلفكعيللومعللىيلنح،ي،للله علالواق ةلفيحول:

 ايئ،ة ايانلاسط فه   سعم لهي لوونل  ن اا هن ا"ثيمير" لد"ثيمير"م اطزاجل بوالع  هوذا لف الع اي،ة )ك ع

 ةا ية؛ بلار ميينهيلل،خطعملاقيمن ن عض  ن فح ،ن  س،هعم مع سيأن  المسيح  ن اع اَسِمَ ْنل "ل حوب"

 ا مي بعقً يم لل ع   الزاا   كي ن الكع ل عفهيل هوذام   م   فحط ليس ب عق م  سعملانغطن ا،  ل ح ع

ل.بعقً ي لل ع  عل-الوثىية الهييكع ف  ايق ل ى ي ية كي ن ام عل-ل،ز بل   عسهع  يذرات
ل،هيوعمل تل    عاع الز ي مع  جعمع ا،  اطح ،ع سىةم لمل  اطى رنل  عسهع الوثىيةم ل،هييكع   م ع مؤ   ا ين
م ال اطسم  ليز     مب ثع ا ا قعم ةاج ل نموت  هوذا  ن "قللسة"لا مظ  ي "قلاة": نلالزا يةلسمول ا ي وا
لالمسيح. لوونل قل  سع ىهيم لأن  م   كزا ية نكونل  ن فح ،ن الوثىية "ثيمير" ا مي ن زطةم

                                                                                                                                                             

لمعج لسيبق.ل3528مل ثلرقعل-لتيبلذ عل سيمةلبعلةطللل-ل  يبلفليئعل ىحيبلالى  لل-(لىحيحلال خيريل1)
لاال غعطبلا،بلغيعلالمح عملاالعجعلا،2) :لالج،ل  بل(لالز ي:لإ رجلال  علتععجلم حعملل يىللخيللاعلالش هةلالمسحطةلل،حللم ش ًهبملاالَحلُّ

اطموعلمعاج ةلاعحلال  عطفلاالمح عةاتلا،يللف .لمغى لالمح يجلإلبلم عفةل لعيظلالمىهيجللشمسلالل علالمح علتيلىصلااإلجميع.ل
لل ىين.-بيعات-قارلالك بلال ،مية-م2009-مد1429-الط  ةلا الب-ب  عفل185ىدل4محمللبعلمحمللالخطيبلالشع يى لجد

:لالخيلصلمعل علا  ملاقيعلا ىع.للسينلال عبلجد3) لل ىين.-بيعات-قارلىيقر-قت-الط  ةلا الب–ل133ىدل3(لالمْحِ ل 
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 لهي لوونل  ن اهونهي  ؤ ل ممي كين ارنك  لمللكع ال ي الخطأ   عر   اط كمعلايرحلسععلال كوطعلقيئر:ل حع

الخييئةل الشهو  اليس الىسع مو نعطلع مي كع فكينل.ن عفل  ن قانل  هوذام م  ذلخ ت ل   هيلايان محلس  سع
لمى " م " هوذا"ل اىهي قيل ل لخل.ذانهي مل ف   ل،سيل جل   نلنكونل "ثيمير" نأم،ن اإللمي   ال مع ا ه ا  َبعُّ

 سير  اسع لسجع لع بيىمي ((.1) السيللالمسيح   سيب ف  اسمهي "َمّ ب" سجع اقل اعاقلم ف  لجعيل قمهي المسيحم

ل(.2ل،عب") محلسة كىيسة مهجور ملف يرت كي نل أرم،ة ال   ا مع لكىيسة نشيع اىيرتل.ارفحة
لوعل نل س ى جلمعل رملالحسيسل  طو يوسلفكعيلميل ، :اطم
لالغيلةلن عرلالوسي،ةملاالىواليلالحسىةلن عرلالعوامللااهثيملالك ير!-1
لالز يلامعلإلمي  لإذالىحنل يةلالزا يةلف لق لميلمعلالز ي!-2

الز ي مل ميلإلبلمىطقلملإلبلمىطقلق ىهعلال يلجّعملالز يلالا ل يبلإلبل يلمىطقل حيكعلمؤ  ف يل،للليل ال ل
لال حعلالس،يعلال يل عفضل س ةلم الاإلفخلل يوتلا   يي ؟!

لكيفللموعللى عا  لفيللمسوةلمعلاحعل نللح عل نللأن لالمخ،صلاعليعطقلالز ي؟
ال  ل ي نلنش ه ل وعلسيل لل"ثيمير(."للحول:ل"3امىيالنعسيعلآخعللىعسلالى وصللدل"نيقرسلل حوبلم،ط )

معل س،هيلالمسييلالمخ،صلق ،نل نلن عضلميينهيلل،خطعملفخ، نلثييبلنعم،هيلاارنلتلا عا يةل نللأن ل
فحلللمإ ميلمعل جعلاإل جيبل؛ليسلمعل جعلاهو لالجسللمبعقً يلا،بلاجههيلالعلنخجعلمعل نلن هعل زا ية

ت للالزااجل شعنلا معللعلنط،بلل...لان هعليهيرنهيل  هيلإذْللهيلامولرجعلقلل  علف لالسعيِّلمِلحَلال  حنلتِل
لمىجباا هنل نلن لل(.4)عل جعلإلمي هيمِلملهيملاقللقيعل"لعلل للل عفهيل لًلي"إ ميلايانلم لمميِّللمتأخ لرج،هي

ل"...ل(.5)رنكبلالز ي...لل اللحول:ل"م ل بعلمى افع ل  علسىللل" هوذا" ميل

                                                 

ل.ل3ل-1(لإ جيعلم ب:ل1)
ل.لمعج لسيبق.261مل260سععلال كوطعلىدل–نعسيعلالك يبلالمحلسلل-(لالحسل  طو يوسلفكعيل2)
لالحسل(3) لالح ش  لميمي وت لنكر لا   ي ل ىيسة sirTaf-Bible-Interpretations/Holy-takla.org/pub_Bible-http://st-موق 

01-Old-Testament/Father-Tadros-YacoubMalaty/01-Sefr-El-Takween/Tafseer-Sefr-El-Takwin__01-
Chapter-38.htmlلم ع.ل-اإلسوىلرطةل-اإلبعاميميةل–ايرعلمحمللفؤاقلجرللل35االكىيسةلف لل

ل ى  علمؤ  لال ميينلمعلالش يبلاالع ي4) لفميذا ل ينلاإللمينلقاايةلإلبلالز يم لإذا لا،بلاإللمينلالمسيح لتوعل هعل( يت؟لغيعل نللح ،وا
لااغفملل ،لل نللخعجلمعل ىربهعلقللسيعل ال اخيىيلل زةانل ىيسةلالعب؟؟؟

"لالكعل"ثيمير"ل بّعلمىل؟لفيلمعيى،ةلمىيلف لال عملاذلخل نل"ثيمير"لة نلالكعل ي نل ي هيلىيلحةمل5) (لمعلل ى لم ال نل رلمىهميل"تيرٌّ
لنلامع  لف لإسعائيعليم يلف لمج  لالمخ،صلمعل س،هي؟!لينلا عي:ل علة 
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.لاقلل(1)ااىحةلام،موسةلمثًرلمًييللمى ىيلمعلاإلقا ةلمهميل ي نلارميتلالخطيةلن لال"ثيمير"اقللىيرتل
ل– ثيًعالا،بلم علال  ير ل"م ل بعلمى "لف لمل ثللاعلال و ةملسيئًرل علإ سينلل" م عاسيوس"ا،قلالحللسل
ربلمبلل ل نلنكونللليل  ل ل عل مًلالبعل  عفقلاطحىولا،بلالخطي ملفمعل ،مينل:ل]ل–م بلا سحفل

ععلف ل  عطي ملبعل مزنلا تو ملفع لتويئ لمعل جعلسحطيتل علإ سينل ميم ملم بل م م،هيلم لملا ل   ه
ل(.2()اهخعطعل تو لا،بل عس ملقيئًرل"م ل بعلمى "

م علف،سعةلالحوملل  عطعلالعجورلاالخىي!!!لم الميلللحخلتللمؤ  لالكيذبونلا،بلالىيسلف ل ق يةلالكىيئسل
ي  ملاييلميلمسىنلالىواليملفيلز يلامعلاالم يبلملام ال لليلميللع حلتيبلالز يلا،بلم عاايلملفيلز يلامعلإلم

إلمي  ملالولر  نلرجرلم لامع  ل جى يةلاىللف لاى لالعيمشةملفي   علا لنحوعلف، علم علال رقةلارقةل
للإلمي يةلبعطئة!!!

للحللف حلاإلسرمل بوابلالعجي ل ميملالمخطئيعملا بوابلالعجي لن ع حلتيل و ةملاال و ةلن ى :لاإلقرعلاعلال  بم
االىلملا،بلالع عملاال زملا،بلالملال وقملاال ح،علمعلالخطيليلف لمحوقلاهخعطعملم المولالعجي لال  يعمل

 ميملالمخطئيعملم لاجوقلال حو ةلالعاقاةملال  لنعقعلالععقل عسللاعلالع عملانعقعلغيععللاإلسرمال يللع حلل
لللميل ىيبلالجي  .اعلمحيرفةلميلقيرف؛لفي ي َل

(.مللعلل ىعلل3اي،بلإليللالعخ ةلف لالز ي)ل-ف لمحلعلال حيتةل-لبلإلبلرسوللال،للاميىميلجي لاي
 نلالشهو لالمس  ع لف لق،بلم الالشيبملاال  لقف  للل خط لل-امولرسوللال،ل–ر  للمل  للالى  ل

                                                 

(ل  عملفإذالى طىيلرجرلاامع  لم ، سيعلتيلز يملفيجبل نل  وقفلمسبلرؤ ل ىحيبلالحلاسة!لل علل،زا ييعل يةلمسىةلمعلارا لم الالز ي؛ل1)
لف كوَنلم علالىيةلم عرالل،ز يملبعللس ححونلبىي هعلن،خلرىوانلالمسيحلافل،للال  يع؟!

لالحس2) لالح ش  لميمي وت لنكر لا   ي ل ىيسة لموق  )-Tafsir-Bible-Interpretations/Holy-takla.org/pub_Bible-http://st
01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/01-Sefr-El-Takween/Tafseer-Sefr-El-

Takwin__01-Chapter-38.htmlلمعج لسيبق.ل
فحيل:لليلرسوللال،لملائ نلل لتيلز يملفأق علالحوملليمل ممل:لاعل ب ل ميمةلقيل:لإنلف بلايتيل نبلالى  ل(لاالحل ثل ميلف لمسىللاإلم3)

:ل"ا لا،يللفزجعاعلاقيلوا:لمل.لمل.لفحيل:ل"اق لملفل يلمىللقعط ي".لقيل:لفج،سلقيل:ل" نح لل مخل؟ل"لقيل:ل .لوال،للج ،ى لال،للفلا ا.لقيل
قيلل:ل"ل ف ح لل بى خ؟ل"قيل:ل .لوال،للليلرسوللال،للج ،ى لال،للفلا القيل:ل"ا لالىيسللح و للل ىينهع".لقيل:للالىيسللح و لل مهينهعل"ل.

ال،لل" ف ح لل خ خ؟ل"قيل:ل .لوال،للج ،ى لال،للفلا ا.لقيل:ل"ا لالىيسللح و لل خوانهع".لقيل:ل" ف ح للل م خ؟ل"قيل:ل .لوال،للج ،ى ل
لىيسللح و للل مينهع".لقيل:ل" ف ح لللخيل خ؟ل"لقيل:ل .لوال،للج ،ى لال،للفلا ا.لقيل:ل"ا لالىيسللح و لللخي نهع".لفلا ا.لقيل:ل"ا لا

قيل:لفوى ل لعلا،يللاقيل:ل"ال،هعلاغععلذ  للايهعلق، لملام علفعجل"لف،عللوعلت للذلخلالع بل ، عنلإلبلا  .لمسىللا   يرلمل ثل
.لاالحل ثل خعجلل لليلاإلميملالحيكعلف لالمس لرالا،بلال حيحيعل21854مل ث:ل-علاجرنلبعلامعا ب ل ميمةلال يم، لال ليلب

ل لمل ثلرقع لتيبلف لالىه لاعلالسييمةلمل ثلرقع2336ك يبلالجهيق لف لسىىلل  يبلالجهيق لا بولقااق لاال يهح لف لالسىعل2140. .
.لاالط عا  لف لالم جعلالك يعلتيبلال يقملميل سىلل بول ميمةل19214رقعلالك ع ل  يبلالسيعلتيبلف لفلعلالجهيقلف لس يعلال،للمل ثل

ل.9535مل ثلرقعل
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 علمواجزلال حعلاالمىطقملامواجزلالحيي لمعلالىيسملامواجزلالخوفلمعلا ف ليحلا،بلرؤاسلالخ،قملم
الشهو لالمس  ع للعللطعئهيلال  ىيفلا لاللعبلاال  زطعمل ميللعللطعئهيل نلل حيلللل:لإنلالز يلمعامملاقللقيلل

َ يلِإ َّل لَ يَنلَفيِمَشًةلَاَسيَ لَسِ يًرللال،للن يلبل َاَ لَ ْز  وَنلَاَمْعلَلْعَ ْعلَذِلَخلل(.لا لقولللن يلبل1)َاَ لَنْحَع  والالزِّ
لَ ْوَملاْلِحَييَمِةلَاَطْخ، ْللِفيِللم َهيً يَ ْ،َقل (.لاإ ميل لبلل ا لمعلمّللبىيينلالشهو لالمس  عل2)َ َثيًميلل َليَاْفلَلل لاْلَ َ اب 
معل مهيتلا خواتلااميتلاخي تملام ال عيعللمب خييعلىور لم الالع علالعيىحلل ميرسلم ل معلبي للمفيل

فيلملاال  لنحوقلبلارميلإلبلإلحيظلالل علال يللحعظلالىيسلمى ل ميللحع ى لبهزعلمز لاىيعةملاإلحيظلالمعا  ل
لعللحعللل:ل نعىيعل مخلا خ خلاام خلاخيل خلمع لاامل ملاإ ميل ينللحولللللف للمعلالىيسملاالم طعبل

 علكعلمع :ل نعىيعل مخملفيجيبل ملفيحول:لا  لخلالىيسل ل عىو لل مهينهعملاطوعر:ل نعىيعللك املال
لسؤاللف ل علمع لمز لاىيعةلاإلحيظلل،معا  ملاإيعي للىيرلالشهو لال  ل ىعمهيلفيللالشيطين.

مو الاللاو لتيلحسىبلا يل  لم ل مسعملقانل نل ع،سفلالشعملا ؤيعلال ييعملا ؤسسلم عراتلل،ش يبل
لاالع ييتلل،وقوعلف لالز يلمح ل علتس،عهعلالعيسل عملاآتيئهعلالم،وثيع.ل

لسلل حوبلميلط "لف،سع للل ،خلالعليحةلفيحول:لاطومعل"نيقرل
مسًىيملا حعلا ك علسًىيلقلل سحطلل–هيلاجعف هيلظعافلمثيع لل،خطيليللىععضل نلف ي لقللسحطنملإذلخلا ْل)

إ للفيىيل حعل لًليل يموسلالجسلللحيربل يموسل ذمي ىيملاطج ،ىيل سع لل،خطيةملم بل  ىيل ع علميلل– لًليل
نلى يميلا ًراللهيمللكعلميلمولا ريل  ي؟!لإ لللجبلا،يهيل نلن  ،عمل ميل  يلفي،زمى ل نلقلللوول(.ل3) ل عطلع

ل ا،علإ هيل"م ل بعلمى ".
لى أمعلإنل ىيللعل طم لقط.لاإنلالطم ل المح ةلالميلل ىعل علالشعارمللميم لاهخعطعمللكعلبُّلس لإ ىيلقلل َل

لعل علمىي:ل"م ل بعلمى ".ل معلف ل جسيق يل ي ف بلالمخيعةلف لا عمي.لل لخلليح
رنك للا سحفملل لخللجبلا،يىيل نل  م علااىلميل ح للتشل لا،بلإ سينمللوونلم الال ،مي  ل قعلنهوًرالمميل

ف لا معملقيئ،يعلتأنلذاالال يلا  هع يعل بعلمىي.لفإ للإذل حوللذلخلقللمع ىيل  عسىيلمميلقيللللىيلالعبل
لمعائ ايعل خيخملا ميلالخش ةلال  لف لايىخلفرلنعطعللهي...لليلم للسوع...ل"لميذالنى علالح  لال يلف ل

لل(.4)اميىئ لن  علجيًلال نلنخعجلالح  لمعلايعل خيخ"لم خعجل اً لالخش ةلمعلايىخ

                                                 

ل.32(لسور لاإلسعا :ل1)
ل.83مل86(لسور لالععقين:ل2)
ل.23:ل9راميةل(ل3)
ل.5مل3:ل9م بلل(4)
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 نلم المولميلل؛لي ىيلإذنل ل خجعلمعل نل   عفلتأنلخطأ يل تش لمعلخطألمعل ع ل  للمس وجبلا   هير
نهعل عسللق عل نل  همللاعلخطي للقيل:ل"م ل بعلمى "...للحللن  َّللملفإذْل"ثيمير"ال يلا خلل" هوذا"ىى لل

لاهخعان.
 نلنكونلجل لل،سيللالمسيحملقمهيللجعيلف لاعاقلملل"ثيمير"نأم،نلل(.1)ك ا!(ل)به الال معلاإللمي  ل:رات يًل

ا لغيعمميلمعلل"رفحة"ا لل"سير "سعلاسمهيلف ل سبلالسيللالمسيحلبيىميللعللسجعلابلم بلسجعلاإل جي، لم َّل
لا مهيتلالم ير يت.

مل"ثيمير"رمًزاللجمياةلا معلال  لىيرتل ىيسةلمحلسةلل،عبملم علال  ل ي نلق ًرلبرلثمعلال"ثيمير"كي نل
بعلال  حنلتيلول لالثي  لل"اي،ة" ا للتأرم،ةلمهجور لليسلمعللسىلميلا لمعلل يىهي.للعل  زاجهيلاليهيلا الل

لما لال زمنلتيلخ ينلاال هوقلمو اللعلن،  قلجمياةلا معلتيلولّ لا الل يلتيلىيموسلالموسويل...لم" هوذا"
ل يل هوذالالححيح ملر ىيللسوعلالمسيحلالخيرجلمعلس طل هوذا.لمإ ميلال  حنلتيلولّ لالثي  

ل  علمىهي:لمم،نلالكثيعلمعلالعموةلال  لنطيبقلميلنم  نلتلل ىيسةلا معل ل"ثيمير"اال جيبل نلن عفيتل
ملامو الخ، نلا معلثييبلاإل سينلالحللعلل ، سلاإل سينل" هوذاد"ثييبلنعم،هيللك لن،  قلبل"ثيمير" .لخ، نل

ل ل.لالجل للال يل ،يقلتينحيقميلم لال عطسلا بليملبعلىيرلالسيللالمسيحل عسللثو هيلالج
م بل ، حونلتيل عطسللمىيل ميلف للغزل يشونلمل؛ق ،والاإللمينلاجههيلب عق ملاا معلإذْلل"ثيمير"ب.لغطنل
لاط  عفونلا،بلسمول سعارعلالعيئحة.لمفيعا للف ل ميللمجلعلاا مةلبهيئلل؛اجًهيللوجل
ملا أ هيلتوىيسةلا معلال  للعلنى علبيى وعلال هلل" ى وايع" يلملخعلل"ايىيلع"ف لملخعلل"ثيمير"ج.لج،سنل
ل.بعلا لًليلبيى وعلال هللالجل للم للمالحللعلاملع
اا يب للاا يعمل يلتخينعلال ىو لل،للااإلك،يعلالسميايلم لخش ةلال ،يبلل" هوذا"تخينعلل"ثيمير"ق.لنم  نل
لالمحيية.

.لظهعلارميتلالحمعلت للثرثةلاهورملا أ هيلتوىيسةلا معلال  لمم،نلثميًرالراميةلخرللإلمي هيلدم
لسوعلال يلقيملف لاليوملالثيلث.انم  هيلتيلحيي لالمحيمةلف لالمسيحلل(ل2)تيلثيلوثلالحلاس

:ل عجحلت ضلاللارسيعل نلالزا يةلال يقلةللعلنكعلن غطبلب عق ملإ ميلنع علذلخلالمع  لال  لنى رل عسهيلخيمسيًل
إلهةلالحمعملنع علذلخلل جم لمعل علرجعلجليلم زيلنحلملللهيوعلل"ال ش يرات"ل،ز يللحسيبلاهلهةلخيىةل

لف لالىصلال  عيل"قلال"ل القللسةل ال   ع للآللهة.لاهلهة.لل لخلجي تل ،مةل"ةا ية"

                                                 

ليعطقل اميللالز يلاإللمي ية؟جي لمعلل-مسبلآتيئكعل–ف،  ع لاال  هيلالى ير ملاا طِ،حوالىي  يعلميلنشيؤانلفإنلم َخ،َِّ وعلل(1)
ل(لفثرثةلا اهعلال  لظهعلخرلهيلالحمعلنعمزلإلبلالثيلوثلال يل ؤمعلتللالى ير !2)
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اقلللممع زلالع ي لا مميةلالم   ل لل،وثعلل مثعلجمياةلا معلال  علا غمسوالف لالىجيسيتل"ثيمير"ام ،نلتع ،هيل
ل(.1)الجل للليى موالتيلحيي لالمحلسةلالطيمع لاطوونللهعل  يبلف لالعبل" هوذاد"ال  حوالتيإللمينلب

 ميلل-ف،سعةلالز يللي  حليهعاملان علف،سعةلال  هعللي  حلقلاسةملامو ال هونل معلالز يملبعلل  حلمو الن عل
ل حطةلال ل للمج  لالمسيحلالمخ،ص.ل- ع لاميينلال  يئع

إنلم علالع،سعةلالم ح،،ةلالعيسل لم لال  ل ا ،نل يرلالشهو لف ل عوسلرجيللالل علم بللعل ىجلمىهعليععل
شفلال،للس ععلاىهعملاا،منلالل ييلتيل حعشلالجىس لال يلميرسللرجيللالل علالكيثوليخلىغيعلا لامع  ملفك

ل(.2ذلخلب  يل)اعللهعاهخعطعلمىلع ل ْلىللالعايليلمعلييل  لال و ةلاالمغعع لمعلال،لملاميلفِل
 خاتمة:

نش معللقةمشعلف لال عحيتلالسيتحةلىورنينلم ىيقل ينلاعل   لمعل   يي لال،للن يلبمل ميلاامل لف ور ل
ل.لا ميلا خع لفيا م،نلا،بلالخ عا،بل عملا ىعلاالعععملا  علالط  ملامسعلالسيع ملا جوميةلالهلالة

لاالخلاعلاالىكعانملافسيقلالععع.
حللن يعلتميل ل لعلمجي لل،شخملا شهيق لال هللالحللعل عسلملاف لىو لقوااللالمىطقلالس،يعملا مح لبلل

ملفطمسلام لال،للن يلبلال يل  زلللا،بلموسبل للال حعطفلإلبللام لاق لمواةطعلاإل سي يةلالعايل مل
ظ،علمعلظرملال ،عملاقللاجلتل  وارعملا يعأل لحلملاقّ سلجرللملا سجل سجيل امبلمعلبينلال ىك وتملا 

قو لالشعلف لم الالىسجلاذلخلال رملمى ج يلنىعثلمعلخرلللسمومهيملانؤسسلمم،كةلالشيطينملفحيملا،يهيل
ف ى لالزايميتلاإلارملاالميللاالسييسةمللملاس طيعل نل هيمعلا،بل ةّمةكيينلفيجعلف لاحيلنللااعط  ل

ملا ميطل عسللتسييجلمعلالمىيفحيعلال  علمعلف لىور لملاف يعلاعلالححوقملاف لالححيحةل ؤمىونلالعيسل 
لم يلحلالكيينلاهثعملاطحمو للمعلغل ةلالش وب.

إلبل نلنعحللاحيل لم الالكيينملل  عفل يفللعكعملا أيلايعل ى علإليىيملإنلمعللإنلا مةلاإلسرميةلتحيجة
 بىي لالمس،ميعلبعلوال،للمعلالمثحعيعلمعل عققانل محيةلالكيينلال هيو  لف لف،سطيعملامعل عانل نلقو ل

                                                 

لالحس1) لالح ش  لميمي وت لنكر لا   ي ل ىيسة لموق  )-Tafsir-Bible-Interpretations/Holy-takla.org/pub_Bible-http://st
01-Old-Testament/Father-Tadros-YacoubMalaty/01-Sefr-El-Takween/Tafseer-Sefr-El-Takwin__01-

Chapter-38.htmlلمعج لسيبق.ل
(لاقللاى،نلالعليئحل ا،بلالمس وطيتلف لالكىيسةلالكيثوليويةملا ا،علاةطعلخيرجيةلالعينيوينلاعلخج،للمميلملثملالكىللةاقلالطيعلب،ةل2)

بعل ى حنلنس بلل–ال رقيتلالجىسيةملامعهوملن عطحلل  لل ميلنح عل ارا يلميىميل ا،عل نلم علال  عفيتلنلخعلنحنلقائع لالمث،يةلف ل
لالمث،  لتيلزااج لت ضلاللال لف  لاالسميح لالجيلم لف  لاثكىيتلخيىة ل ىيئسلل،شيذ عم لإ شي  لف  لتيلى ع لالش اذ لبيعلل-ل حىيع المث،ية

ل لخلثيرتلثيئع لالم  يمعطعلا،بلن عطحينل.ل ا،ىنلا اخيصلال يق يعملفميلملثلمعلرجيللالل علمعلم الالح يعملفهعلتشعل يل شعملال
لم.14/4/2010مد=ل1431م القىي لالجزطع لالحطعطةل وملا ر  ي لال يس لاال شعانلمعلاهعلر ي لاهخعل
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 ملاقفلالمحيامةلآثمةلامس عز ملاإتينلالهجمةلالشعسةلا،بلقطيعلغز لاال  للعلنكعلا البلاليسنلاهخعل
مثحعونلف لبرق يللجعمونلغز لامعلفيهيملاطعانل  هعلالس بلف لىييعلا رضملا  هعلالس بلف لالمجيةرل
الحيى،ةملاالىك يتلالم وانع ملفإذال ينلم النعكيعلمس،عملفميذال ى  علمعلغيعلالمس،ميعملبعلميذال ى  علمعل

لل؟م،عي لالكيينلال هيو  
فلالاميملن عفلاحيلنلملان عفلنيرطخلملان عفلااج هيملانحفلا،بلإنلا مةلتحيجةلإلبل نلن ثحفلان عل

ان،خلال عحيتلإاير لا،بللمسئوليينهيملانلرال نلإق ي لالل علمعلال عاعل ك علخطعل واجللقليلي ي.
لاس حيي للميل ى غ ل نلل ،مللالمس،علاعلالاعلااحيلنللامعج ي للف لن يمرنللا  عنللإليىي.

افحنلف لالوىوللإلبلن،خلالغيلةملا سألللس حي للان يلبل نللغععلةل، ملاطس علوال،لل سألل نل كونلقلل
اي  ملا نللأخ لبيليلإليلل خ لالكعاملا،يلملا نللحسعل ي  ملاطحسعلخينم  ملا نل ه ى لمىللنوفيحيلاملالةل

س،يعلاالحمللل،للكرنملاسرملا،بلالمعلا  يع لارايقاملمولال لذلخلاالحيقرلا،يلملامولالمس  ينملاا،يللال ُّل
لربلال يلميع.

لأهم المراجعللللللللللللللل
لدلالحعآنلالكعطع

لدلالك يبلالمحلس
 م ع.ل-الحيمع ل-المط  ةلالس،عيةل-مد1368ل-الى واتلل-دلاإلميملابعلنيمية

ل-بيعاتل-مو  ةلل ىين-م1363ل-ي  ةلملقحة-مخ يرلال حيحلل-دلمحمللبعل ب لتوعلبعلا للالحيقرلالعاةيل
لل ىين.

لم ع.ل-الحيمع ل-مو  ةلالشعاقلاللالية-الط  ةلالعات ة-دلإبعاميعلم طعبلاآخعانل
لل ىين.–بيعاتل-قارلىيقر-قت-الط  ةلا البل-لسينلال عبلل-دلابعلمى ور

رئيسةلإقار ل-مد1414-الط  ةلا البل-مح ةلالعسوللبيعلا ن يعلاا ب لاعلل-دلا للالع افلمحمللاثمين
لالس وقلة.-العطيضل-ي لااللاو لااإلرايقال حوثلال ،ميةلااإلف 
لم جعلالععاقلال،غوطة.ل-دلل بولمرللال سوعيل

اةار لالشؤانل-مد1421-الط  ةلا البل- ىوللاإللمينلف لىو لالك يبلاالسىةلل-دل  خ ةلمعلال ،مي 
لالس وقلة.ل-العطيض-اإلسرميةلاا اقيفلااللاو لااإلرايق

مؤسسةلازل-مد1408الط  ةلالثيلثةلم ححةلىلرتلسىةل-محمليلالوم لالل-دلالسيللمحمللرايللرىي
لل ىين.ل-بيعاتل-الل علل،ط ياةلاالىشع
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-بيعاتل-قارلال ،علل،مر يع-م1330-الط  ةلالعات ةل–ال حيحلف لال،غةلل-دلإسميايعلبعلمميقلالجومعيل
لل ىين.

ل–رلالك يبلال ع  لقال-مد1331م=1391ل-الط  ةلا الب-دلموسواةلا يسلمحموقلال حيقلاإلسرمية
لل ىين.ل-بيعات

ل-اليميمةل-قارلابعل ثيع-م1369مد=1409ل-الط  ةلالثيلثةل-نححيقلم طعبلق بلال غي-دلىحيحلال خيريل
لبيعات.

لبيعات.لل-قارلالم عفة-قت-قط-نححيقلمحبلالل علالخطيب-دلاإلميملابعلمجعدلف حلال يريل
لل ىين.ل-قارلإميي لال عاثلال ع  لبيعاتل-تق-قط-18ىدل6دلبلرلالل علال يى لدلامل لالحيريلجد

ل-قارل هلةلم عل-م2005-الط  ةلالعات ةل-محيئقلاإلسرملا تيييعلخ ومللل-دلا يسلمحموقلال حيق
لم ع.ل-الحيمع 

ر ي لالثي  لل–ال لقلال يس لل-الو لةلاالمعهوملا خرق لف ل  عطةلالحوعلاإلسرم لل-دلا يسل ممللاحيقي
لل ىين.ل-بيعاتل-ج،ةلف ،يةلفكعطةلم خ  ةمل-م2006مد=ل1423

-قارلالثحيفةل-نحعطعلق.تطعسلا للالم،خلاآخعانل- خ ةلمعل سين  لالرموت–دلقيموسلالك يبلالمحلسل
لم1334

لم ع.-اإلسوىلرطةل-قارلالم عفةلالجيم يةل-م1333ل-قط-بىولإسعائيعلل-دلمحمللبيوم لمهعان
ل.1333-مد1420-ل2طل-دلنححيقلسيمبلبعلمحمللسرمةنعسيعلالحعآنلال  يعلل-دللاإلميملابعل ثيع

ل-نححيق:لمحمللمحيبلالل علا للالحميل-مجم لا مثيللل-دل بولالعلعل ممللبعلمحمللالميلا  لالىيسيبوريل
لبيعات.ل–قارلالم عفةل

قارلل-م1330-مد1410-ي  ةل الب–الك بلالمحلسةلفبلميزانلال وثيقلل-دلا للالوميبلا للالسرمليوط،ة
لم ع.-رمالس

لاعضلجل لللميل ارقعلاإلميمللللل–نورا لاليهوقلااإلميملابعلمزملا  للسبلل-دلا للالوميبلا للالسرمليوط،ة
ابعلمزملفبل  يتلل)الع علفبلالم،علاا موا لاالىحعلاعلنورا لاليهوقلا  ضل سعيرمعلمعلميثلال وثيقل

لقمشقلسورطي.ل–قارلالح،علل-م2002ل-االمغيلطيتل
ل-م2004-مد1425ل-الط  ةلا الب-ليشلدلالك يبلاال ورا لاىلميلتيعلالحيخيميتلموسبلدلمسعلال 

لبيعاتلل ىين.ل-قمشقلسورطي
مو  ةلل-قتل-الط  ةلالثي ية-إسعائيعلمعفنلا  يجيعلااخ عانل سطور لالسيميةلل-دلال،وا ل ممللا للالوميب

لم ع.ل-الحيمع ل-ام ة
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ل-مو  ةلالمط وايتلاإلسرميةل-نححيقلا للالع يحل بولغل ل1368ل–ل1408الط  ةلالثي يةلل–دلسىعلالىسيئب
لسورطيل-م،بل

ل–العجيلةلل–مو  ةلالك بلالح طيةلا رثوذ سيةلل-نعسيعلالك يبلالمحلسل)سععلال كوطع(لل–دل  طو يوسلفكعيل
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