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 “سة”ادلسٍخ 
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، وٌٌُزات  “YHWH”أوٍ اعْ ػشك٘ابٙ ػاٖ اك ًابٕ ٌ ا ٙ     
 ثبحلشوف إُرٍٍ٘خ ثذوٕ رؾٌٍَ.

 وٛ  رل  ٍ اُ٘طن اُقحٍح اُزي ضبع ػِى شلاش اُاضٖٓ ثغاجت   
 اخل ف ٖٓ اعزخذآٚ.

وهابٍ   «واك ٗلغٚ ٛ  اُزي ػشَّك٘ب ثٚ ػِى ُغبٕ ٓ عاى ٌٛازا    
ئُاٚ بثابئٌْ ئُاٚ     “ٌَِ ا هٙ ”اك أٌضًب دل عى ٌٛزا رو ٍ ُجين ئعشائٍَ 

 (3 15)خش » ئثشاٍْٛ وئُٚ ئعحن وئُٚ ٌؼو ة أسعِين ئٌٍُْ.
ًٔاب ٗ٘طو اب ثبُؼشثٍاخ ٌَ ا هٙ. و       Yahwahوُر٘طن ثبْصلٍِضٌخ 

ّ، ُػاذُّْذ وفابسد ُر٘طان    1611ش اُ٘ ضاخ وا اس عا٘خ    ػق
Jehovah       ٕوٌُٖ اُ٘طان احلوٍواً ٌُِِٔاخ ضابع ٓاٖ اُِغاب .

م.ّ ثغاجت ئواابٓ ْ ػاٖ     311اٍُ  دي، ورُي ٓ٘ز و اس ع٘خ 
ًٕ ػ٘ذ هشاءهتْ ُّعالبس ثغاجت اخلا ف واُشٛجاخ ٓاٖ       ٗطو ب أف

 Adonay» أدوٗابي  «فابوت أعاْ، اُازي اعازجذُ ٙ ثٌِٔاخ      
، وجابءد   اُغاجؼٍٍ٘خ   “سة”ب اُغٍذ، وُرشمجاذ ثٌِٔاخ   وٓؼ٘بٛ

KÚrioj  وثبُٕرٍٍ٘خDominus  وثبْصلٍِضٌخLord. 
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 :gè e„mi™ “أّب ٕى”وعالقزٔ ثبالسٌ  “ٌهىٓ”االسٌ 
، ورُي   3 15وجزوس أٌُِخ ٌ  ٙ جبءد   بٌخ عبثوخ ػِى بٌخ خش 

ائٍَ وأه ٍ ذلْ ئُاٚ  كوبٍ ٓ عى ك ٛب أٗب بيت ئىل ثين ئعش «  3 14اٌَخ خش 
بثبئٌْ أسعِين ئٌٍُْ كارا هبُ ا س ٓب امسٚ؟ كٔبرا أه ٍ ذلْ؟ كوبٍ اك دل عاى  

ْ  “أٍٛٚ”وهبٍ ٌٛزا رو ٍ ُجين ئعشائٍَ  “أٍٛٚ اُزي أٍٛٚ”  »أسعِين ئُاٌٍ
، وجابءد “أً ٕ اُزي أً ٕ”(، ورلغًنٛب ثبُِـخ اُؼشثٍخ 14و3 13)خش 

، أي  I am the being ب ثبْصلٍِضٌخ   ورشمجز gè e„mi Ð ên™  اُغجؼٍٍ٘خ 
ورلغًنٛب اُؼربي ادلزذاوٍ ػ٘ذ  (1)ثبُق سح ادلطِوخ!! أّب اىىجىدأٗب اٌٍُ٘ ٗخ أو 

 I am he whoأو  I am who cause to beٛ   “أٍٛٚ اُزي أٍٛٚ”اٍُ  د  

cause to be .وٓؼ٘بٛب أٗب اُزي أهٍْ اٌٍُبٕ أو اُ ج د 
ٖ اُ٘طن ثبعْ اك ًٔاب جابء   عالش    وٌُٖ ثغجت اُزحزٌش اُوبطغ ٓ

ًاَ ٓاٖ ٗطان ثبعاْ      «حبغت اُ٘غخخ اُغاجؼٍٍ٘خ    24 16إُوٌٌن 
اُشة ٓ رًب مي د. ًَ مجبػخ ئعاشائٍَ رشمجاٚ ثبحلاابسح عا اء ًابٕ      

ًٕ أو ٓ اطً٘ب مي د ِٗٚ ٗطن ثبعْ اُاشة  وٌُٕوا  ٛ٘اب أٗاٚ ٔ     » دخٍ
اُزحازٌش وخ كاًب   ئٓؼبٗاًب     “اُاشة ”ثَ اعزجذذلب ثبعْ  “ٌ  ٙ”ٌو ٍ 

ٖٓ اُ٘طن ثبٔعْ. وُّعق أػبد اُشثٍ ٕ   اُ٘غابخخ وػاذَُّ ا   اٌَاخ    
ورشمجزا ب اُؼشثٍاخ ًاَ ٓاٖ      ،“ثبطاًل”وجؼِ ٛب ًَ ٖٓ ٗطن ثبعْ اك 

                                                           
كٍٔب خيـ ادلغٍح ٗو ٍ  ئٗٚ ٔ ر جذ خٍِوخ ٓب  “أٗب اُ ج د”ًٌُ ٌل ْ اُوبسىء ٓؼىن  (1)

رغزطٍغ إٔ رو ٍ ثأهنب ٓ ج دح ثزاهتب، كٌَ خٍِوخ وًَ ئٗغبٕ ٌغزٔذ وج دٙ ٖٓ اُزي وواذٙ  
يت وصائَ كٕ ٌُحغت وج دًا ووٍوًٍب. وٌُٖ اُ جا د  . ػِى إٔ اُ ج د اُضٓين وه“ٛ  اُ ج د”

احلوٍوً ئمنب ٛ  هجَ اُضٖٓ أي أصس وثؼذ اُضٖٓ أي أثذي. ُزُي اعزحبُخ إٔ ٌشهى اْٗغابٕ ئىل  
 اُ ج د احلوٍوً ئٔ   ادلغٍح.
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. وٌُٖ ٍُزأًذ اُوابسىء ٓاٖ فاحخ اِفاَ   اُ٘غاخخ      “جذَّف”
ٍاَ  مسؼازْ أٗاٚ ه   «اُغجؼٍٍ٘خ ميٌٖ ٓضبٛبهتب مبب جبء   وفٍخ ادلغاٍح   

ُِوذٓبء ٔ حت٘ش ثَ أوِف ُِشة أهغابٓي. وأٓاب أٗاب كاأه ٍ ٌُاْ ٔ      
 (34و5 33)ٓىت  » حتِل ا اُجزخ!...

وثغجت اُزحزٌش اُ اضح ٖٓ اُ٘طن ثبعْ اك اعازجذُ ا ٌ ا ٙ ثاا    
. وٌٛزا ثذأ أعْ )ٌ  ٙ( ٌز اسى ػاٖ اُ٘طان واُازاًشح    “أدوٗبي”

 وىت ضبع رؾٌٍَ أٌُِخ وٗطو ب اُقحٍح.
 اُوشٕ اُضبُش هجَ ادلٍٕد، ارلن اٍُ  د ػِى وزف ًِٔاخ  وأخًنًا و 

ػ ضًب ػ٘ ب، ٓغ اُجبدئخ  “أدوٗبي”ٖٓ ادلخط طبد ووضغ ًِٔخ  “ٌ  ٙ”
ٛ٘ب ٍُغذ ضًٔنًا ثَ ٛاً   “ٕى”. ػِى إٔ ًِٔخ  gè e„mi™ “أٗب ٛ ”

ًٕ ٖٓ أٌُِخ  أو ٌٌ ٕ. ك ً كؼَ  “اٌُبئٖ”، مبؼىن “أٍٛٚ اُزي أٍٛٚ”أف
 “اذل ٌااخ ”اُِـخ اُؼربٌخ. و  ٓل  ٓ ب اُؼشيب رؼاين  وٍُغذ ضًٔنًا   

. كجذٍ ٗطن "ٌ  ٙ" فبس I amاُؾخقٍاخ، وجتًء   اْصلٍِضٌخ ث ض ح 
، وٌُٖ   أؿِت أّب اىشة، وًٛ ٗلغ ب “أٗب ٛ  أدوٗبي”اُ٘طن اُشمسً 

، ُزٌ ٕ ٛاً  “أٗب ٛ ”ٌٛزا » سة «أي » أدوٗبي «اِوٍبٕ رأيت ثذوٕ 
ٙ اعْ اك! وًٛ ؽذٌذح اُزأصًن ػِى اُغٔغ، وٌٛزا اُزؼجًن اٌُبَٓ ػٖ ٌ  

رؼين  “أٗب ٛ ”  اُشٛجخ واجلٍٕ وٍش أفجحذ  “ٌ  ٙ”أخزد ٓ ضغ 
. وًٛ ر٘طن ثبُؼربٌخ “أٗب اٌُبئٖ ثزايت وادلوٍْ ٌَُ ًٍبٕ وًَ اُ ج د”
ًٕ رأيت وٓؼ ب ani hu=  “أين ٛ ”  ٌ  ٙ «ُزؼجّْش ػٖ » أدوٗبي «. وًٛ أف

 «ك ً رؼجّْش ػٖ » أٗب ٛ  «. وٌُٖ وٍ٘ٔب رأيت ووذٛب “أٗب ٛ  اُشة”= »

 » أٗب اُشة
ُ ”اُزي ٛا  كؼاَ اٌٍُ٘ ٗاخ     “ٕى”وُّعق اُؾذٌذ كإ   ،“أمـى
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فبس وزك ب   اِٗبجٍَ ثبُِـخ اُؼشثٍاخ ػاٖ ج اَ خطاًن. ُازُي      
)ٌا   » أٗزْ ٖٓ أعلَ أٓاب أٗاب كٔاٖ كا م     «ٗغٔغ ادلغٍح ٌو ٍ   

ضأًنًا   “أٗاب ”ضٌاخ وفابسد   (. ٛ٘ب ضبع اعْ اك ثق سح سل8 23
أٗازْ  ”رلشدًا ُِٔزٌِْ، ٓغ إٔ أفِ ب ثبٍُ ٗبٍٗخ ٓزاشجْ   اْصلٍِضٌاخ    

. “كٔاٖ كا م   I am = ™gè e„mi=  “ٕـى أٗاب  ”ٖٓ أعلَ، أٓاب  
 “gè e„mi™أٗاب ٛا    ”وٌٛزا ٌظ ش ادلغٍح أٗٚ ٌؾاًن ئىل ٗلغاٚ    

جابءد   8 58ئؽبسح اُِ ٛخ ادلغززشح، وٌُٖ   ٓ ضغ بخاش   ٌا    
أّـب  هجَ إٔ ٌٌا ٕ ئثاشاٍْٛ    «ٛب اِفٍَ اُزضآًب ٖٓ اك ئر ٌو ٍ  مبؼ٘ب
!!! شلاب ٌ ضاح   “gè e„mi™أٗب ٛا   ”جبءد   أّب مبئِك ٘ب  » مبئِ

ٖ  ”رؼاين   gè e„mi™ “أٗاب ٛا   ”متبًٓب إٔ    وضاؼ ب   “أٗاب ًابئ
 اِفًِ.

 اهلل ٌعطً امسٔ اىشخصً ىيَسٍب اىقبدً:
اُ٘طان ثبعاْ اك   وُِوبسىء إٔ ٌغأٍ ًٍق وٓىت ُأػطً ُِٔغاٍح  

ُأهاٍْ   «؟ ٛزا واضح ٖٓ ها ٍ اك دل عاى    “أٗب ٛ  اُشة”ػٖ ٗلغٚ 
كأٌٍِ ْ   مالٍـً يف مَـٔ  ذلْ ٗجًٍب ٖٓ وعط ئخ هتْ ٓضِي وأجؼاَ  

ثٌَ ٓب أوفٍٚ ثٚ، وٌٌ ٕ إٔ اْٗغابٕ اُازي ٔ ٌغأغ ٌُٕٓاً     
(. وٓاشح أخاشى   19و18 18)راش  » أٗب ُأطبُجٚ ثبمسًاُزي ٌزٌِْ ثٚ 
ٛب أٗب ٓشعَ ًًٕٓب أٓابّ وج اي ظلظاي       «بٍ  أًضش وض وًب ه

اُطشٌن وٌأيت ثي ئىل ادلٌبٕ اُزي أػذدرٚ، اوزشص ٓ٘اٚ وامساغ ُو ُاٚ    
)خاش  » ألُ امسـً مٍـٔ  ؤ رزٔشد ػٍِٚ ِٗٚ ٔ ٌقلح ػٖ رٗا ثٌْ  

(. طجؼًب اػُزرب ٛازا ادلإى أٗاٚ ٛا  ٛا  ادلغاٍب         22و23 21
 ظ  سارٚ هجَ جتغذٙ.
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 اسٌ عالقخ وٍْبسجخ: االسٌ اجلذٌذ هلل ٕى
 “ٌهـىٓ ”وٌُٖ ٔ ٌضاٍ أٓبٓ٘ب ٓل  ٌّ بخش ػٍٔان ُٕٗزوابٍ ٓاٖ    

أعْ اَخش اُازي واَ زلاَ     “اىشة”أعْ اخلبؿ ثبك   رارٚ، و
ٛا    “ٌ ا ٙ ”ػِى شلش اُضٖٓ. كجؾًء ٖٓ اُزؼٔان صلاذ إٔ    “ٌ  ٙ”

ُٓ٘غ اْٗغبٕ ٖٓ إٔ ٌ٘طان ثاٚ، ِٗاٚ     اعْ اك اُزايت اُؾخقً اُزي 
َٔ وج د اك اُزايت، كبُزي ٌ٘طواٚ ًٔاٖ ٌشرلاغ ئىل ٗلاظ     اعْ ظ

اُ ج د واٌٍُبٕ اُلبئن ٍُذخَ ئٍُٚ أو ٌز اجاٚ أٓبٓاٚ، راراًب ُازاد،     
ِٖ ظزَٔ؟ ُزُي آز٘اغ اُ٘طان ثاٚ ػاٖ خطا سح        َٓ ِٖ ٌطٍن و َٓ  «و

 (33 21)خش» اْٗغبٕ ٔ ٌشاين وٌؼٍؼ.
مهـى اسـٌ عالقـخ     “اىسـٍذ ”أي  KÚrioj “اُاشة ”أٓب اعْ 

ِٗٚ ميز٘غ إٔ ٌٌ ٕ اك عٍذًا ُ٘لغاٚ أو ػِاى ٗلغاٚ. كابك      جخوٍْبس
ٛ٘ب اهزىن ُ٘لغٚ ؽؼجًب، ْٛ ُٚ وٛ  أفجح عاٍذًا ػِاٍ ْ، وٛاْ ػجٍاذ     
مبؼىن أهنْ ٌؼجذوٗٚ ًشة أو ًغٍذ أػظْ. ُازُي كاإ ٓاٖ ٔ ٌؼجاذ     
ِٖ خشط ػِى طبػزاٚ ًغاٍذ أو اعازؼِى ػِاى      َٔ اك ًبٕ ٌُحغت ً

ن ئذلاً ػِاى ادلخِا م ًابػزشاف ػِاين      عٍبدرٚ. ئرًا كبُؼجبدح ك و
ثشث ثٍزٚ، واُزي ٔ ٌؼجذٙ ٌٌ ٕ ًٔاٖ ٌؼقابٙ، ًٔاٖ ٌوابوّ اك،     
ًبُؾٍطبٕ، كاٗٚ دلب آز٘غ إٔ ٌؼجذ اضلطَّ ٖٓ سرجزاٚ، ودلاب أحوواى َدّ    

ػبسكاًب   ىٍصـ  مـبهلل  ”إٔ ٌؼقً اُ فٍخ وٌأًَ ٖٓ اُؾاشح احملشٓاخ  
ىل اِسك حتاذ  خشط بدّ ٓاٖ وضاشح اك واضلاط ئ   ، “اخلًن واُؾش

 اُِؼ٘خ وادل د.
 اىشثىثٍخ ًٕ اسٌ اىسٍبدح ادلطيقخ هلل عيى اخليٍقخ:

وًٛ رؼجّْش ػٖ ػٕهخ عٍذ ثؼجٍاذ ٌؼجذوٗاٚ وٌؼزشكا ٕ ثشث ثٍزاٚ.     
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ٛزا ٗشاٙ   ادلغٍح   ؿبٌخ اُ ض ح اُزطجٍوً. ئر دلاب أًٔاَ ادلغاٍح    
َح ٓ د اُلذاء خلإؿ اُؼابو وٓقابحلزٚ ك، س    كَّؼاٚ  ٓؾٍئخ اَة وهحجه

 اك ئىل سث ثٍزٚ اُيت ًبٗذ ُٚ ٓغ اَة هجَ إٔ ٌزاغذ ٌٛزا 
ًٔ ك،  «+  اُزي ئر ًبٕ   ف سح اك، و ظغت خِغخ إٔ ٌٌ ٕ ٓؼبد

ٌُ٘ٚ أخِى ٗلغٚ، بخزًا ف سح ػجذ، فبئشًا   ؽاجٚ اُ٘ابط. وئر   
ُوجذ   اذلٍئخ ًاٗغبٕ وضغ ٗلغٚ وأطبع واىت ادلا د ٓا د    

وأعطبٓ االسٌ اىزي ٕى مىق مو ك أٌضًب اُقٍِت. ُزُي سكَّؼٚ ا
ىنً جتثى ثبسٌ ٌسـى  مـو   )وغت اُزشمجخ اُقحٍحخ(.  اسٌ

وٓاٖ حتاذ اِسك،    سمجخ ممِ يف اىسَبء وٍِ عيـى األس  
 ٕـى سةّّ ّٓـذ اهلل اَة   وٌؼزشف ًَ ُغبٕ إٔ ٌغ ع ادلغٍح 

« (6 2-11) 
اُؼٔاَ اُازي أػطٍاَزين     «وٛزا ٌزطبثن ٓغ ه ٍ ادلغٍح ُاُة   

عْـذ رارـل ثبّٓـذ    ػَٔ هذ أًُِٔزٚ. وإَ رلّْذين أٗذ أٌ اب اَة  ِ
 (5و17 4)ٌ و٘ب » اىزي مبُ يل عْذك قجو مىُ اىعبمل 

واضح ٛ٘ب ٖٓ ٗـ اٌَخ إٔ ادلغٍح ًبٕ هجاَ اُزاغاذ   فا سح    
ًٔ ك   آّذ اُازايت، وثبُزابس ٛا      ثٌاَ ٓؼاىن    “سة”اك ٓؼبد

، أخِاى راراٚ وجتغاذ بخازًا     ورأًٍذ. مث حبغت رذثًن وٓؾ سح اك
ف سح ػجذ، فبئشًا   ؽجٚ اُ٘بط، وأًٔاَ ادلا د ػِاى اُقاٍِت،     

ٌ ”كٌبٗذ اُ٘زٍاخ إٔ سكَّؼٚ اك وأػطبٙ  ْ ”. وٛ٘اب  “االسـ  tÕ “أعا

Ônoma      ٓؼشَّكًب ثبُِق وإُّ وغت اُزشمجاخ اُقاحٍحخ ٛا  وزٔاًب
 ، وثبُزبس ر ججذ ُاٚ اُؼجابدح ٓاٖ اُغأبئٌٍن    “اىشة”اعْ اك أي 

واِسضٌٍن ًشة اُغٔبء واِسك، ُاٍظ ًأٗاٚ سةّّ بخاش ثاَ سةّّ     
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 ّٓذ اك اَة.
ٍب مبُ ادلسٍخ عئٍ ٍِ اىشثىثٍخ قجو اىزجسذ ثبعزجبسٓ اثِ اهلل واىنيَخ 

 اخلبىق:
كاٗاٚ كٍاٚ ُخِان     «كجحغت اُشعبُخ ئىل ً ُ عً ٌو ٍ اُا وً   

عا اء   اٌَُ ٓب   اُغٔ اد وٓب ػِى اِسك ٓب ٌُشى وٓاب ٔ ٌُاشى   
ًبٕ ػشوؽًب أّ عٍبداد أّ سٌبعبد أّ عٕطٌن، اٌُاَ ثاٚ وُاٚ هاذ     

 (17و1 16)ً » ُخِِن اُزي ٛ  هجَ ًَ ؽًء وكٍٚ ٌو ّ اٌَُ.
(، ٛازا ٌؼاين   1 16)ًا  » اٌَُ ثٚ وُٚ هذ ُخِن «كلً ه ٍ اٌَخ  

وٌُاٖ ُاٍظ ًٔااشد أداح     ثـبالثِ، إٔ اك اَة خِن اٌَُ ثٚ أي 
اٌُاَ   «خٍِوخ اُيت خِن. ُازُي ٌوا ٍ    َخٍِْن ثَ ًقبوٍت وٓبٍُي ُِ

 مبؼىن إٔ اَة أػطى اخلٍِوخ ُٕثٖ. » ...“ىٔ”ثٚ و
 اىعالقخ اىىثٍقخ ثني اهلل اَة واخليٍقخ:

وٌُٖ اك و مي٘ح اخلٍِوخ ُٕثٖ جضاكاًب. كبخلٍِواخ ثؼاذ إٔ خِو اب     
اُازي ٛا     «ًٔب رو ٍ اٌَاخ    -ٓ٘زٍٔخ ئٍُٚ  “مٍٔ”أثٖ ثوٍذ هبئٔخ 

(. مبؼاىن إٔ اخلٍِواخ ثؼاذ    1 17)ً » ومٍٔ ٌقىً اىنوء هجَ ًَ ؽً
إٔ أخزد ثذاٌز ب ٓ٘ٚ وخشجذ ئىل اُ ج د ثوٍذ هبئٔاخ كٍاٚ، ػِاى    

قجـو مـو   ”إٔ أثٖ ٔ ٌُحغت ٖٓ اخلٍِوخ، ئر ر ضّْاح اٌَاخ أٗاٚ    
  “شًء

َّْ ٛزا ادلؼىن علش اُؼرباٌٍٗن، كٍو ٍ ئٕ أثاٖ   َ  ًاَ    «وٌٌ وبٓا
(، وٌزٔابدى اُا وً   سعابُخ    1 3)ػات » اِؽٍبء ثٌِٔخ هذسراٚ 

(، 1 15)ًا    «ثنـش مـو ييٍقـخ   »ً ُ عً وٌو ٍ ػٖ أثٖ ئٗٚ 
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ًٕ فا سهتب كٍاٚ،      مبؼىن إٔ ًَ خٍِوخ ئر خشجذ ٓ٘ٚ ثوً ٛا  وابٓ
أي اُغبثن واِوٍ ػِاى ًاَ خٍِواخ.     » ثٌش ًَ خٍِوخ «كُحغت 

ّٔزا ٌُٔؼٖ اُ وً   وفق أٗزغبة اُ صٍان اُازي ثوٍاذ اخلٍِواخ     
ُ٘غجخ ُٕثٖ خبُو ب. ٛزا اُ ضغ أٗزغبيب اُلابئن ثاٌن أثاٖ    ػٍِٚ ثب

اخلبُن واخلٍِوخ ادلخِ هخ ٌٌؾق ػٖ اُزجؼٍاخ اُايت راذٌٖ ّٔاب ًاَ      
مهـً رجعٍـخ ادلينٍـخ اخلب ـخ     خٍِوخ ُٕثٖ ثقلزٚ فبوج ب ووبِٓ ب، 

ًٌٍِٔخ ٌ  ٙ هذميًب ُؾاؼت ئعاشائٍَ. ك ا  ػِاى ٓغاز ى       جذًا،
اِخقبء. كابٔثٖ ٛا  سة اخلٍِواخ     اُشث ثٍخ وًٛ ػِى ٓغز ى اُؼجٍذ

ػٖ ون وأفبُخ، وأٌضًب ػٖ كؼبٍُاخ دٌ٘بٌٍٍٓاخ، ئر ٛاً ثبهٍاخ كٍاٚ      
َ  «ورزحشى ثٚ   ثٌِٔاخ   ودبٍـو  مـو األشـٍبء    « » كٍٚ ٌو ّ اٌُا

(. ك ً دٌ٘بٌٍٍٓاخ وٍاخ، ٛا  ًاشة      1 3؛ ػت 1 15)ً » هذسرٚ
 ٌشػى، وْٛ ػجٍذ ٓ٘زغج ٕ ُٚ ٌؼجذوٕ، ٛ  ذلب وًٛ ُٚ.

 ٍِ ييٍقخ ٍذٌْخ ىٔ ثبحلت واىعجىدٌخ ٍعًب:أيز جسذًا 
أي جغاذًا ٓاٖ    -ُزُي دلب أساد أثٖ إٔ ٌأخز جغاذ اْٗغابٕ   

و ٌ٘حط أثٖ ػٖ سث ثٍزٚ ُِخٍِوخ، ثاَ رؼظٔاذ اخلٍِواخ     -اخلٍِوخ 
 «ُٓٔضِخ   جغذ اْٗغبٕ ئر اسرلؼذ ئٍُٚ. ٛ  ّٓٛب ثٕٛ راٚ وٛاً   

جاًب كا م وات،    (، وو1 16)ٌا  » أخزد ٖٓ ِٓئٚ ٗؼٔخ ك م ٗؼٔخ
ىٍصـ  اجلسـذ   واسرلاغ اجلغاذ    اىشة احملجىة ىيجسذ،كجوً ٛ  

ٌٛازا اعازطبع اثاٖ اك دلاب جتغاذ إٔ خيِ اـ        احملجىة ىيشة!!
اْٗغبٕ واخلٍِوخ ثبجلغاذ، ورُاي ثابدل د اُازي ٓبراٚ ثبجلغاذ       
وثبُوٍبٓخ اُيت هبٓ ب ثبجلغذ. ًزُي أٌضاًب و ٌٌاٖ اجلغاذ اُازي     

ؼ هاٚ ػاٖ أسرلابع ئىل أػِاى اُغأ اد      أخزٙ ٖٓ اخلٍِوخ ػبئوًب ٌ
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واعزؼبدح اُشث ثٍخ اُيت ُٚ هجَ اُزاغذ، ِٗٚ سة هجاَ اُزاغاذ وثؼاذ    
 اُزاغذ. امسؼٚ خيبطت اَة 

أٗب رلَّذُري ػِى اِسك، اُؼَٔ اُزي أػطٍاَزين ِػٔاَ أٗاب     «+  
عْذ رارـل ثبّٓـذ اىـزي    أًُِٔزٚ، وإَ رلذين أٗذ أٌ ب اَة 

 (5و17 4)ٌ » .ُ اىعبملمبُ يل عْذك قجو مى
 وٛزا ٓب أًِٔٚ ُٚ اك اَة ثٌَ رلذ وًشآخ 

وٓب ًٛ ػظٔخ هذسرٚ اُلبئوخ ضل ٗاب ضلاٖ ادلاإٌٓ٘ن وغات      «+  
ػَٔ ؽذح ه رٚ اُزي ػِٔٚ   ادلغٍح ئر أهبٓاٚ ٓاٖ آِا اد    
وأجِغٚ ػٖ ميٍ٘ٚ   اُغٔبوٌبد ك م ًاَ سٌبعاخ وعاِطبٕ    

َّى ٍُظ   ٛ زا اُاذٛش كواط ثاَ    وه ح وعٍبدح وًَ اعْ ٌغ
  ادلغزوجَ أٌضًب وأخضغ ًَ ؽًء حتذ هذٍٓاٚ وئٌابٙ جؼاَ    

 (22-1 19)أف » سأعًب ك م ًَ ؽًء ٌٍُِ٘غخ
ُزاض  ثبعْ ٌغ ع ًَ سًجخ شلاٖ   اُغأبء وٓاٖ ػِاى      «+  

اِسك وٖٓ حتذ اِسك وٌؼزاشف ًاَ ُغابٕ إٔ ٌغا ع     
 (11و2 11)  » ّٓذ اك اَة. سةّّادلغٍح ٛ  
 ادلسٍخ قجو اىزجسـذ مـبُ سثِّـب   ُِوبسىء ًٍق إٔ  ّٔزا أوضح٘ب

ُِخٍِوخ ػٖ فذم وجاذاسح ودٌ٘بٌٍٍٓاخ وٍاخ. مث ًٍاق ثؼاذ إٔ      
جتغذ اسرلغ ادلغٍح ئىل عبثن رلذٙ ثبجلغذ ًشة ، ٓاغ اػزاشاف ًاَ    
ُغبٕ إٔ ٌغ ع ادلغٍح ٛ  سة ّٓذ اك. كبُشث ثٍاخ اُايت ُِٔغاٍح و    

ء واخلإؿ آٍّاذ اُازي    ُرؼطح ُٚ ٓ٘حًخ أو جبئضح ػِى أػٔبٍ اُلاذا 
ػَٔ، ثَ ئٗٚ ًبٕ ٛ  ٛ  اُشة وىت وٛ    فا سح ػجاذ، كؼشؽاٚ    
  اُغٔبء و ٌـبدسٙ وىت وٛ  ػِاى اُقاٍِت. امسؼاٚ ٌوا ٍ ػاٖ      
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و ٌقؼذ أوذ ئىل اُغٔبء ئٔ اُزي ٗضٍ ٓاٖ اُغأبء، اثاٖ     «ٗلغٚ  
 «(. 3 13)ٌا  » اْٗغبٕ )اُزي ػِى اِسك( اُزي ٛا    اُغأبء  

(. وٌوا ٍ ػ٘اٚ ادلؼٔاذإ     8 23)ٌ » لَ أٓب أٗب كٖٔ ك مأٗزْ ٖٓ أع
اُزي ٌأيت ٖٓ ك م ٛ  ك م اجلٍٔغ، ... اُزي ٌاأيت ٓاٖ اُغأبء     «

خشجذ ٖٓ ػ٘اذ اَة وهاذ أرٍاذ     «(. 3 31)ٌ  » ٛ  ك م اجلٍٔغ
 (16 28)ٌ  » ئىل اُؼبو وأٌضًب أرشى اُؼبو وأرٛت ئىل اَة.

ثىثٍخ ادلسٍخ قجو اىزجسذ وثعـذ  اىقصذ اىْهبئً يف اىزذث  اإلذلً ٍِ س
 اىزجسذ:

سثىثٍخ ادلسٍخ يف رذسجهب اىزبسخيً ىزجيغ ثـبخلال  أعَـق وأعجـت    
 ٍضَىهنب اإلذلً اىجششي ٍعًب:

ئٗٚ ِٓلذ ُِ٘ظش جذًا إٔ ٌغزؼِِٖ ُ٘ب اك ادلغٍح سثِّاب هجاَ اُزاغاذ    
ثبػزجبسٙ أثٖ اخلبُن ٌَُ اخلٍِوخ، مث ئػابدح اعازؼٕٕ ادلغاٍح سثِّاب     

ـَ اُجؾاشٌخ وخبُوح اب جذٌاذًا      ًٔب  ٛ  ثؼذ اُزاغذ ثبػزجابسٙ سلِ ا
ُٓقبحلح اُؼبو ك اَة. ٔثذ وأٗاٚ ٓازخَّش ُِٔغاٍح ثقالزٚ أثاٖ       و
َ  ٖٓ ج خ اْٗغابٕ ًٌاَ، ثبػزجابسٙ     اُ وٍذ احملج ة ادلزاغذ، ػٔ

اْٗغبٕ واخلٍِوخ مث كبدٌ ب وسلِقا ب حلغابة اَة. ٛازا ٛا      سة 
ج ُظ اُشع ٍ ٌٍُشص ثاٚ   بخاش أٌبٓاٚ، ئر    اُغش اُزي اعز دػٚ اك ُ

 ًؾلٚ ُ٘ب ٌٛزا 
ورجٍّْـٔ يف ادلسـٍخ، قجـو    اك ُٓٗغابٕ  ايزٍـبس  ٖٓ ج خ  أواًل:

 هجَ اُضٖٓ واُزبسٌخ حبغت اُو ٍ  رأسٍس اىعبمل!
 -  ادلغاٍح   -ثبسً٘ب ثٌَ ثشًخ سووٍاخ   اُغأبوٌبد    «+  
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وثإ ُا ّ   ٌُ٘ ٕ هذٌغاٌن   ايزبسّب مٍٔ قجو رأسٍس اىعبملًٔب 
 إر سجق معٍََّْْب ىيزجين ثٍسـى  ادلسـٍخ ىْهسـٔ   هذآٚ   احملجخ. 

 (5-1 3)أف » وغت ٓغشح ٓؾٍئزٚ.
إٔ  -هجَ رأعاٍظ اُؼابو أٌضاًب     -ٖٓ ج خ هقذ اك اِصس  ثبًٍّب:
اُجؾاشٌخ ادللذٌاخ واخلٍِواخ مجٍؼاًب   ادلغاٍح،       -  اُ٘ بٌخ  -جئغ 

 وغت اُو ٍ 
اُيت هقذٛب   ٗلغٚ  -وغت ٓغشرٚ  - شٍئزٔإر عشَّمْب ثسشّْ ٍ «+  

ىزذث  ٍوء األصٍْخ ىٍجَع مو شًء يف ادلسٍخ ٍب يف اىسَىاد 
 (1 11)أف» وٍب عيى األس  يف راك 

ٛزا اُزأٍغ اذلبئَ حتذ عِطبٕ ادلغاٍح، ًاشةّْ اْٗغابٕ    ثبىثًب: 
واخلٍِوخ، صلذٙ ٌؼزٔذ أعبعًب ػِاى اُقاِخ اِوىل اُو ٌاخ اُذٌ٘بٌٍٍٓاخ     

شثط اخلٍِوخ واْٗغابٕ ثبدلغاٍح ًاشة  وًخابُن، مث اُقاِخ      اُيت ر
اُضبٍٗخ اُيت ٗؾأد ٖٓ ػَٔ اُلاذاء واخلإؿ، اُايت اٗقا شد ّٔاب      

 «سة اىنـو »مخـبىق و اخلٍِوخ اُجؾشٌخ ُز جاذ ٓزحاذح ثبدلغاٍح    
ـٍ وكبٍد وُٓقابحل حلغابة اَة. وٌٌؾاق    11 36)أع (، مث ًٔخِ 

إٔ ٛازا اُزأٍاغ ٌوا ّ    اُ وً ُِوذٌظ ث ُظ   اُشعبُخ ئىل كاٍِ   
 ػِى أعبط 

اُزي عٍـًن ؽٌَ جغذ ر اضؼ٘ب ٌٍُ ٕ ػِى ف سح جغذ رلذٙ  «+  
 (3 21)  » حبست عَو اسزطبعزٔ أُ ٌُخضع ىْهسٔ مو شًء 

وٌُٖ ثبُ٘ بٌخ ػ٘ذٓب ثِؾ ادلغاٍح اُغاِطبٕ اٌُِاً كا م      ساثعًب:
ًَ اخلٕئن   اُغٔبء واِسك ثوٍبٓزٚ ٓاٖ آِا اد وفاؼ دٙ ئىل    
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ِى اُغٔ اد وجِ عٚ ػٖ مياٌن اك، أػِاٖ اك إٔ ٛازا اُغاِطبٕ     أػ
إمنـب ّبىـٔ   اُزي ٗبُٚ ادلغٍح ًشة ك م اٌَُ وٛا  حبابٍ جتغاذٙ،    

ٕـً جسـذٓ   اُيت ًؾق اك عاشَّٛب أهناب    يب خ ٍِ أجو اىنٍْسخ،
اىزي أيزٓ ٍِ اىجششٌخ واحتذ ثٔ ىزص  اىجششٌخ ادلهذٌـخ قبئَـخ مٍـٔ    

حتابدًا ثـاًن اكزاشام، كٌاَ ٓاَء      اُزي احتذ ثاٚ ا  مجسذٓ اخلب 
إُٛ د اُزي اٗقتَّ   جغذٙ دلب جتغَّذ، وًَ رلاذ اُشث ثٍاخ اُايت    
وبصٛب أو ثابحلشي اعازؼبدٛب مب راٚ وهٍبٓزاٚ وفاؼ دٙ ئىل أػِاى       
اُغٔ اد وجِ عٚ ػٖ ميٌن اَة، اٗقاتَّ أٌضاًب   اٌٍُ٘غاخ ِهناب     

 ًٛ ًٛ جغذٙ اُزي جِظ ثٚ ػٖ ميٌن اُؼظٔخ.
ظٔخ هذسرٚ اُلبئوخ ضل ٗب ضلٖ ادلإٌٓ٘ن )جغذٙ( وغت وٓب ًٛ ػ «+  

ػَٔ ؽذح ه رٚ اُزي ػِٔٚ   ادلغٍح ئر أهبٓاٚ ٓاٖ آِا اد    
وأجِغٚ ػٖ ميٍ٘ٚ   اُغٔبوٌبد، ك م ًَ سٌبعخ وعِطبٕ وها ح  
َّى ... وأخضغ ًَ ؽًء حتذ هذٍٓٚ وئٌبٙ  وعٍبدح وًَ اعْ ٌغ

ُٓ َُِٓء اُزي  ،جعو سأسًب مىق مو شًء: ىينٍْسخ: اىيت ًٕ جسُذ
 (23-1 19)أف » ميّ اٌَُ   اٌَُ.

ٌٛزا كإ سث ثٍخ ادلغٍح، اثٖ اك، ثؼاذ إٔ ًبٗاذ هجاَ     يبٍسًب:
وًَ اخلٍِوخ، فابسد سث ثٍاخ ادلغاٍح ثؼاذ      عيى اإلّسبُاُزاغذ 

اُزاغذ ُٓٗغبٕ وٍُظ ػٍِٚ، ئر احتذ اْٗغابٕ ثاٚ، مبؼاىن  ثؼاذ إٔ     
وسة ػٍِ٘اب، فاشٗب ثؼاذ     ً٘ب ػجٍذًا ك هجَ جتغذ اث٘ٚ، وٛا  عاٍذ  

اُازي احتاذ ثاٚ احتابد      جسـذٓ جتغذ اث٘ٚ أث٘بًء وأوجبَء ك، ئر فشٗب 
ٓاٖ حلٔاٚ وٓاٖ     «ػشٌظ ثؼشوط، ؤًب ٌو ٍ م. ثا ُظ فاشٗب   

(. وٌٛزا حت َُّذ ُ٘ب سث ثٍخ ادلغاٍح ٓاٖ عاٍبدح    5 31)أف » ػظبٓٚ
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أٗازْ  َّ وأٗاب    «وػج دٌخ ئىل سث ثٍخ وت ووشٌخ وػٕهخ احتبد عاشٌخ   
 (14 21)ٌ » كٌٍْ.

وادلغٍح ئر اوز اٗب   جغذٙ، ٔ ٌضاٍ عابٛشًا ػِاى ٛازا     سبدسًب:
ُُزاذػى   ىزجيغ ثبحلق واىصذق إىل ٍـوء قبٍزـٔ  اجلغذ، أي اٌٍُ٘غخ، 

ػٖ جذاسح جغذٙ احلوٍوً ٔ رؾجٍ ًب ؤ رلبصًا، ثاَ جغاذٙ اخلابؿ    
 اُزي ٌزشاءى ثٚ أٓبّ أثٍٚ   َٓء ًٔبٍ اُوذاعخ واْميبٕ واحملجخ.

ئىل  -ئىل إٔ ٗ٘ز ً مجٍؼ٘ب ئىل ووذاٍٗخ اْميبٕ وٓؼشكخ اثاٖ اك   «+  
ئىل هٍبط هبٓخ َٓء ادلغٍح ... فبدهٌن   احملجاخ   -ئٗغبٕ ًبَٓ 

 (15و4 13)أف » ٗ٘ٔ    ًَ ؽًء ئىل راى اُزي ٛ  اُشأط.
اسزعالُ سثىثٍخ ادلسٍخ ثعذ اىقٍبٍخ واىصعىد ورشسٍخ ٍضَىهنب اىعجبدي 

 يف اىنٍْسخ:
ُِٔغٍح مبؼ٘بٙ اْذلً ئٔ ثؼذ هٍبٓزٚ ٖٓ آِ اد  “سة”و ٌظ ش ُوت 

واسرلبػٚ أٓبّ أػٌن رٍٕٓزٙ، وٍش جبء ُوت "سة" ٓشادكًب ُِوت اثٖ اك 
 «ًبعزؼٕٕ مسبئً، ًٔب أػِ٘ ب ث ُظ اُشع ٍ   سعبُزٚ ئىل أَٛ سوٍٓخ  

 دورؼٍَّٖ اثٖ اك ثو ح ٖٓ ج خ سوح اُوذاعاخ ثبُوٍبٓاخ ٓاٖ آِا ا    

 ادلسـٍخ ٌغ ع  اىشة «(، وٍش ُػشف ادلغٍح ثِوجٚ اٌُبَٓ  1 4)سو»

ثٌن رٍٕٓزٙ ػِى خِلٍخ أسرلبع آٍّذ اُزي جبء ًلؼَ ٌإٌاذ ػٔاَ   »
ِٗٚ ذلزا ٓبد ادلغٍح وهبّ وػابػ   «اخلٕؿ اُزي أًِٔٚ ػِى اُقٍِت  

(، وٍاش ًِٔاخ   14 9)سو » "ٌسىد" عيى األدٍبء واألٍـىاد ًٌُ 
ًلؼَ ٓاٖ اعاْ    - kurieÚsV -ٍ ٗبٍٗخ واضحخ "ٌغ د" جتًء   اُ

 .kÚrioj “سة”
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 ٗؼٍؼ مييشةئٕ ػؾ٘ب  «وٖٓ ٛ٘ب جبءد ٓؼِ ٓخ م. ث ُظ اُؾ ًنح  

كإ  «آِ اد،  سةِٗٚ  » من د مييشةوئٕ ٓز٘ب  «ِٗٚ سة اِوٍبء،  »
 (14 8)سو » ضلٖ. مييشةػؾ٘ب وئٕ ٓز٘ب، 

 اعزشاف اإلميبُ ثشثىثٍخ ادلسٍخ:
ثشث ثٍخ ادلغٍح ثؼاذ اُوٍبٓاخ ٓاٖ آِا اد ٛا        وأوٍ ٖٓ ؽ ذ

ٛزا ػٖ سؤٌاخ ػٍٍ٘اخ وؽا بدح ِٗاٚ     [ثطشط اُشع ٍ ٌ ّ اخلٔغٌن 
ًٔ ُجطاشط   ”ٓؼشوف إٔ  وغات اُزوٍِاذ )ُا      “اُاشة ظ اش أو

، ورُااي   اوزابجااٚ ادلؾاا  س أٓاابّ ](15 5ًاا  1و 24 34
ٛازا ثطاشط    -واٍُ  د مب٘ز ى اُوا ح واُؾاابػخ    (2)سؤعبء اٌُ ٘خ

 جن إٔ أٌٗش ادلغٍح صٕصًب أٓبّ جبسٌخ اُزي ع
كٍِؼِْ ٌوًٍ٘ب مجٍغ ثٍذ ئعاشائٍَ إٔ اك جؼاَ ٌغا ع ٛازا      «+ 

 (2 36)أع » سثِّب وٍسٍذًب اُزي فِجزٔ ٙ أٗزْ 
 ًٕ  وٓشح أخشى ٌشكغ ثطشط اُشع ٍ ف رٚ   علش اِػٔبٍ هبئ

أٌُِخ اُيت أسعِ ب ئىل ثين ئعشائٍَ ٌجؾاش ثبُغإّ ثٍغا ع     «+  

                                                           

( ٍُظ ٖٓ كشاؽ إٔ ٌ٘بَدى ادلغٍح وعط اٍُ  د ثأٗٚ سة. كٖٔ رؼبٍُْ اُشثٌٍن ادلإًذح 2)
"ٛ را ػجذي ٌؼِوَ )ٌزقشف حبٌٔخ("  ٛزا اُو ٍ [ًبٗ ا ٌؼِ ٔ ٕ ثٚ ٌٛزا   ػ٘ذ اُؾؼت ٓب

ْؽؼٍبء اُ٘  اُزي ٌلٍذ ؽخقٍخ ادلغٍب اُ٘  وادلِي اَيت. وثو ُٚ  "ٌزؼبىل وٌزغبٓى جذًا"، 
 .]ٌلٍذ أٗٚ عًنرلغ ك م ئثشاٍْٛ وٌشرلغ ك م ٓ عى وٌشرلغ ػبًٍُب ك م ادلٕئٌخ

(Yalkut Sim 2 fol 53.3 on Is LII,13, cited by Westcott, On St John p. 16) 
ادلغٍب ٛ  أػظْ ٖٓ اَثبء وأًضش ٖٓ ٓ عى وأًضاش ٓاٖ ادلٕئٌاخ    [ًزُي ٌو ُ ٕ  

 .]اخلذَّاّ
(Ibid.) 

وػِى ٛزا اُزؼٍِْ اُوذمي اُزي ُِشثٌٍن ٌؼِ ن ث ُظ اُشع ٍ   علش اُؼرباٌٍٗن ثابُو ٍ   
ًا أػظْ ٖٓ ادلٕئٌخ مبوذاس ٓب وسس امساًب )سة(  جِظ ػٖ ميٌن اُؼظٔخ   اِػبس، فبئش»

 (4و1 3)ػت « أكضَ ٓ٘ ْ.
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 (11 36)أع » ٕزا ٕى سةُّ اىنو ٍح  ادلغ
أٓب ث ُظ اُشع ٍ كوذ سبٙ ومسؼٚ ٓزًٌِٔب ئٍُٚ ٓاٖ اُغأبء وٛا     

 أوٍ ٖٓ وضغ هبٗ ًٗب ُٓميبٕ ثبدلغٍح ٌٛزا 
ٌغا ع وبٓ٘اذ ثوِجاي إٔ     ثبىشةِٗي ئٕ اػزشكذ ثلٔي  «+  

 (11 9)سو» اك أهبٓٚ ٖٓ آِ اد خِقذ.
 :اىشهبدح ىشثىثٍخ ادلسٍخ ثبىشوح اىقذس

   ٕ  وٌُٖ ٌؼ د أٌضًب ث ُظ اُشع ٍ وٌإًذ أٗاٚ ٔ ميٌاٖ ْٗغابٕ أ
ٌؼزشف ثبدلغٍح سثِّب دوٕ إٔ ظقاَ ػِاى اُاشوح اُواذط اُؾابٛذ      

 اِوٍ واِػظْ ُِٔغٍح ٌٛزا 
 ئٔ ثابُشوح اُواذط.   سةٍُظ أوذ ٌوذس إٔ ٌو ٍ ٌغا ع   «+  

«(1  ً3 12) 
وٓؼِ ّ إٔ وِ ٍ اُشوح اُوذط ػِى اٌٍُ٘غخ ًابٕ ٓاٖ ثشًابد    

 ٓب ثؼذ اُوٍبٓخ.
 عالقخ اىزالٍٍز ثبىشة احلً ٍِ اىسَبء:

ُوذ دخِذ ػٕهخ اُزٍٕٓاز ثبدلغاٍح اُاشة   هبُجا ب اُؼِٔاً      
 وأعزؼٕين اُؾخقً ثبُؼجبدح داخَ اٌٍُ٘غخ.

وٗوشأ ػٖ ف سح ػبطلٍخ ثذسد ٖٓ ثا ُظ اُشعا ٍ حتٌاً ػاٖ     
ٌغا ع كِاٌٍٖ أٗبصٍٔاب     اىـشة ئٕ ًبٕ أوذ ٔ ظت  «ٛزٙ اُؼٕهخ  

 (16 22ً  1)» = زلشوًٓب(، ٓبسإ بصب )= رؼبٍ ٌب سث٘ب(.)
وهذ اعزِٔذ اٌٍُ٘غخ ًِ ب ٛازٙ اُؼٕهاخ وٛازٙ ادلخبطجاخ، ئر     

كٍِ٘زاِٚ اُؼابو   ”ًبٕ ًَ اُؾؼت ٌ زق ّٔب ثؼاذ اٗزا بء اُواذاط     
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)اُذٌاذاخً  رؼِاٍْ اُشعاَ     “وُزأِد اُ٘ؼٔخ، رؼبٍ أٌ ب اُشة ٌغ ع
 (.11 6أصين ػؾش 

 شة ٍعٍبس اإلميبُ ادلسٍذً:اىذعبء ثبسٌ اى
ٌغا ع ٛا  اُازي ظاذد اْميابٕ       ثبسـٌ اىـشة  فبس اُذػبء 

ادلغٍحً، ٛزا ٗغٔؼٚ ًٔؼِ ٓخ صبثزخ ٓزذاوُاخ ٓاٖ ثا ُظ اُشعا ٍ     
   ٓغز َ سعبئِٚ 

ئىل ًٍ٘غااخ اك اُاايت   ً سٗضاا ط ادلوذعااٌن   ادلغااٍح  «+ 
ٌغا ع   سثْـب ثبعاْ   ٌذعىُادلذػ ٌٖ هذٌغٌن ٓغ مجٍغ اُزٌٖ 

 (1 2ً  1)» ح   ًَ ٌٓبٕ.ادلغٍ
أٓب ضٔبٕ احلٍبح ادلضِى كزٌ ٕ وعط ٛإٔء اُازٌٖ ٌاذػ ٕ ثبعاْ    

 اُشة 
أٓب اُؾ  اد اُؾجبثٍخ كبٛشة ٓ٘ ب وارجغ اُرب واْميابٕ واحملجاخ    «+ 

 (2 22يت 2)» ٌذعىُ اىشة ٍِ قيٍت ّقً واُغّٕ ٓغ اُزٌٖ 
 اىنشاصح ثبىشة:

وٌُاٖ   سثِّـب، ح ٌغا ع  كاٗ٘ب ُغ٘ب ٌٗشص ثأٗلغ٘ب ثاَ ثبدلغاٍ   «+ 
 (6و4 5ً  2)» ثأٗلغ٘ب ػجٍذًا ٌُْ ٖٓ أجَ ٌغ ع.

 عجبدح اىشة مسبهتب االجزهبد ودشاسح اىشوح،
 يف مشح اىشجبء واىصرب عيى اىضٍق وادلىاظجخ عيى اىصالح:

عبثـذٌِ  ؿًن ٓزٌبعٌِن   أجزا بد، وابسٌٖ   اُاشوح،     «+ 
ٌن ػِاى  كشوٌن   اُشجبء، فبثشٌٖ   اُضاٍن، ٓا اظج   اىشة،
 (12و12 11)سو » اُقٕح.
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 يذٍخ اىشة ذلب وعذ ٍ اس:
عازأخزوٕ جاضاء ادلاًناس ٌِٗاْ      ٍِ اىـشة ػبدلٌن أٌْٗ  «+ 

 (3 24)ً  » ختذٍىُ اىشة ادلسٍخ 
ادلسٍخ ٌشد ثسخبء عيى مو اىزٌِ ٌذعىُ ثٔ سثِّب، دوُ رهشٌـق ثـني   

 أجْبس وأىىاُ، واىزي ٌذعى ثٔ خييص:
ألُ سثِّـب وادـذًا    دي واٍُ ٗابين،  ِٗٚ ٔ كاشم ثاٌن اٍُ ا    «+ 

ٌـذعى  ؿٍِّ٘ب جلٍٔغ اُزٌٖ ٌذػ ٕ ثاٚ، ِٕ ًاَ ٓاٖ     ىيجٍَع
 (13و11 12)سو » خيِـ. ثبسٌ اىشة

اىزْبوه واإلمخبسسزٍب ًٕ شهبدح ومـشاصح وـىد اىـشة وقٍبٍزـٔ،     
 واالسزهبّخ ّٔب رعذٍّ عيى سثىثٍخ ادلسٍخ:

ختربوُ وىد أط كاٌْٗ ًِٔب أًِزْ ٛزا اخلجض وؽشثزْ ٛزٙ اٌُ «+  
ئرًا أيُّ ٖٓ أًَ ٖٓ ٛزا اخلجض وؽشة ًاأط   اىشة إىل أُ جيًء 

... ِٕ  ٌنىُ رلشًٍب يف جسذ اىشة ودٍٔ اُشة ثذوٕ اعزحوبم 
اُزي ٌأًَ وٌؾشة ثذوٕ اعزحوبم ٌأًَ وٌؾشة دٌ٘ ٗخ ُ٘لغٚ 

 (29-11 26ً  1)» جسذ اىشة ؿًن شلٍٍّْض 
 + اٌٍُ٘غخ رذسى متبًٓب إٔ 

ّْيخ ىيثبىىس األقـذس  اىشة ٌسى  ٕ ثا ُظ   ى اىقىح اإلذلٍخ ادلن
ً ذ رُي   صٕصخ ٓ اضغ ٛبٓخ   اُشع ٍ ٌإ

 اىشوح وادذ،كأٗ اع ٓ اٛت ٓ ج دح وٌُٖ  « - 1
 اىشة وادذ،وأٗ اع خذّ ٓ ج دح وٌُٖ 

 (6-12 4ً  1)» اهلل وادذ وأٗ اع أػٔبٍ ٓ ج دح وٌُٖ 
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 سثْب ٌسى  ادلسٍخ،ٗؼٔخ  « - 2
 وزلجخ اهلل،

 (13 14ً  2)» ٓغ مجٍؼٌْ. ششمخ اىشوح اىقذس،و
واضح ٛ٘ب أٌضًب إٔ اُشة ٌغ ع ٌٌَٔ ػٔاَ زلجاخ اك وؽاشًخ    

 اُشوح اُوذط   صبُ س اُو ى اْذلٍخ.
 اُزي ٓ٘ٚ مجٍغ اِؽٍبء وضلٖ ُٚ، ىْب إىٔ وادذ اَة « - 3

 اُزي ثٚ مجٍغ اِؽٍبء وضلٖ ثاٚ.  وسة وادذ ٌسى  ادلسٍخ

«(1  ً6 8) 
ُ ٍٛخ اَة رٌِٔ ب سث ثٍاخ ادلغاٍح، وسث ثٍاخ ادلغاٍح     ػِى إٔ أ

رٌِٔ ب أُ ٍٛخ اَة، كبَة سة ثٍغا ع ادلغاٍح وٌغا ع ادلغاٍح     
أٗاب واَة   «(، 14 11)ٌا   » أٗاب   اَة واَة  َّ  «ئُٚ ثبَة!! 

 (14 9)ٌ  » اُزي سبين كوذ سأى اَة. «(، 11 31)ٌ  » واوذ
أػِاٖ ادلغاٍح ػاٖ       رارٚ، ًٔاب  سوحٌغ ع ادلغٍح ٛ  اىشة 

 (4 24)ٌ  » اهلل سوح  «اك ُِٔشأح اُغبٓشٌخ  
ووٍاش سوح اُاشة ك ٘ابى وشٌاخ،      وأٍب اىشة مهى سوح «+  

ث جٚ ٌٓؾا ف )ثاذوٕ ثشهاغ     ّبظشٌِ رلذ اىشةوضلٖ مجٍؼًب 
ٓاٖ   ّزغ  إىل ريـل اىصـىسح عٍْـهب   اُ٘بٓ ط( ًٔب   ٓشبح، 

 (18و3 17ً  2)» مَب ٍِ اىشة اىشوح رلذ ئىل رلذ 
وٛ٘ب اُزـٍُّش ئىل ف سح اُشة، ٛ  ػٍِٔخ ٓ اصٌخ دلاب واذس دل عاى    
ئر ث٘ظشٙ جل د اك دلغ وج ٚ ثابُ٘ س، ٛ٘اب ثابُ٘ظش ئىل رلاذ اُاشة      
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 اُشوح ٌ٘طجغ ػٍِ٘ب ٗ س وجٚ ادلغٍح.
ِٕ اك اُزي هبٍ إٔ ٌؾشم ٗ س ٖٓ ظِٔخ ٛا  اُازي أؽاشم     «+ 

 دلغاٍح.   هِ ث٘ب ْٗبسح ٓؼشكاخ رلاذ اك   وجاٚ ٌغا ع ا    

«(2  ً6 4) 
ِٖ َػَجاذٙ واهزاشة ئٍُاٚ ثابُشوح       َٓ ادلغٍح ٛ  سوح، ُزُي كٌَ 

 احتذ ثٚ 
 (6 17ً  1)» ٍِ اىزصق ثبىشة مهى سوح وادذ وأٓب  «+     

ٖٓ ٛ٘ب فبس ادلغٍح ٓشًض اجلازة اِػظاْ ُاّسواح اُوذٌغاخ     
واُوبدس إٔ جئغ ًَ سوح   راراٚ، ًاَ ٓاب   اُغأبء وػِاى      

 ٍ٘غخ آّذ ًٍ٘غخ اُذٛ س، َٓء اُغٔبء واِسك.اِسك، ُزظ ش ً
 (4991)ٌْبٌش 


