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٤مْل ِؼ َقم َغم ا ًْمٌ٤مـمِ ِؾ َومٞمدْ ُم ُٖمف َوم ِ٢م َذا ُهق َز ِ
اه ٌؼ َو ًَمٙم ُُؿ ا ًْم َق ْي ُؾ ِمِمَ٤م شم َِّم ُٗم َ
قن﴾
﴿ ْسمؾ َٟم ْ٘م ِذ ُ
َ
َ َ ُ
َ
ف سمِ ْ َ
شم٘مرأ ومٞمف رم هذا اًمٙمت٤مب:

الزد املفحه على كتب الالوهت الفاععي

 يم٤مشم٥م أهؿ إٟمجٞمؾ جمٝمقل اهلقي٦م
 يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع ًمٞمس هق اًمتٚمٛمٞمذ اْلٌٞم٥م ًمٞمًقع ي٘مٞمٜم ً٤م.
 اإلصح٤مح ُ 12مْم٤مف وٓيٛمٙمـ اإلؾمتدٓل سمف.
ُ يقطمٜمَ٤م مل يذيمر إؾمٛمف ىمط رم اإلٟمجٞمؾ هؾ صدوم٦م؟!.
ُ يقطمٜمَ٤م ٓ يٕمرف اًمٙمت٤مسم٦م سمِمٝم٤مدة ًمقىم٤م ومٛمـ َيم َت٥م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع؟!.
 اًمٌ٤مسم٤م ؿمٜمقدة ُيقطمٜمَ٤م أطمد ضمٝم٤مل اًمٕم٤ممل!.
 اعمخٓمقـم٤مت إصٚمٞم٦م ٓحتٛمؾ إؾمؿ يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ.
 اًمؼمدي٦م 21ىمّم٤مص٦م وٓيٛمٙمـ اإلؾمتدٓل هب٤م.
 اًمؼمدي٦م  33ؿم٤مهد قمغم اًمتحريػ وًمٞمس ًمإلٟمجٞمؾ.
 إجيرشمقن 1يم٤مشمٌٝم٤م همػم ُمٕمروف وُمـ إٟمجٞمؾ أبق يمريٗمك.
 اًمقصمٞم٘م٦م اعمقراشمقري٦م ٓ يٕمرف يم٤مشمٌٝم٤م ٓ يٛمٙمـ اإلؾمتدال سمٛمجٝمقل قمغم جمٝمقل.
 إيريٜم٤مؤس ًمٞمس صم٘م٦م رم ٟم٘مؾ اعمٕمٚمقُم٤مت سمٞمٜمف وسملم يقطمٜم٤م ىمرن ُمـ اًمزُم٤من.
 سمقًمٞمٙم٤مرسمقس مل ي٘متٌس ىمط ُمـ إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م!.
 يقطمٜم٤م ًمٞمس هق يم٤مشم٥م اًمرؤي٤م واًمرؾم٤مئؾ.
 اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع خيتٚمػ ُمع إان٤مضمٞمؾ اإلزائٞم٦م ي١ميمد جمٝمقًمٞم٦م يم٤مشمٌف.
 شمٜم٤مىمْم٤مت اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع شمٜمٗمك ٟمًٌتف امم يقطمٜم٤م.
 اًمٙم٤مشم٥م جمٝمقل سمـ٠مقمؽماف قمٚمامء اًمٜمٍماٟمٞم٦م.
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شكز واجب
َ٤مس َٓ َي ِْمٙم ُِر اهلل]( )2ومٕمٛم ً
ال سم٘مقل اًمٜمٌك  أتقضمف
قمـ أيب هريرةأن اًمٜمٌك  ىم٤ملَُ [ .م ْـ َٓ َي ِْمٙم ُِر اًمٜم َ
سم٤مًمِمٙمر إمم يمؾ ُمـ ؾم٤مقمدٟمك رم أظمرج هذا اًمٙمت٤مب هبذه اًمّمقرة اعمروٞم٦م:
أؾمت٤مذى وطمٌٞم٥م ىمٚمٌك :أبق اعمٜمتٍم ؿم٤مهلم اعمٚم٘م٥م سمـ اًمت٤مقم٥م طمٗمٔمف اهلل ورقم٤مه،اًمذى أتٕمٌتف يمثػما ً ضمد ًا
ومجزه اهلل ظمػما ً وٟمٗمع سمف.
وًمقٓ شمقضمٝم٤مشمف وٟمّم٤مئحف ُم٤م ظمرج هذا اًمٙمت٤مب ُ
ومجزه اهلل ظمػما ً
أؾمت٤مذىُ :مٕم٤مذ قمٚمٞم٤من طمٗمٔمف اهلل،اًمذى ىم٤مم ُمِمٙمقر ًا سمتقاوع أن يرضمع وي٘مدم ًمقاطمد ُمثغم ٌ
أظمك اْلٌٞم٥م :اًمِمٞمخ حمٛمقد محٞمده طمٗمٔمف اهلل ،اًمذى ؾمٝمر ُمع قمغم ُمراضمٕم٦م اًمٙمت٤مب ًمٖمقي٦مومجزه اهلل ظمػما ً
إخ اًمٙمريؿ :آدم آدُمك طمٗمٔمف اهلل،اًمذى ىم٤مم سمتّمٛمٞمؿ اًمٖمالف ومجزه اهلل ظمػما ً.
إمم يمؾ أخ ِ
ين سمٙمت٤مب وسمٛم٘م٤مل وسمٙمٚمٛم٦م ؾم٤مقمدة رم شمٙمقن اًمٙمت٤مب.
ُمد ِ
وقمغم اهلل ىمّمد اًمًٌٞمؾ.

2

أبق داود رىمؿ ( )1522ذم إدب ،سم٤مب ؿمٙمر اعمٕمروف ،واًمؽمُمذي رىمؿ ( )2622ذم اًمؼم واًمّمٚم٦م ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمِمٙمر عمـ أطمًـ

إًمٞمؽ ،وإؾمٜم٤مده صحٞمح ،وىم٤مل اًمؽمُمذي :طمدي٨م طمًـ صحٞمح ،وأظمرضمف أمحد .161 ،132 ،355 ،303 ،126 ،125 / 1
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مكفمة األستعذ مععذ عليعن حفظه اهلل

واًمًالم قمغم ؾمٞمدٟم٤م رؾمقل اهلل،وقمغم آخف وأصح٤مسمف وُمـ شمٌع هداه،وأؿمٝمد أن ٓ إهل
سمًؿ اهللَ ،
واًمّمالة َ
َإٓ اهلل وطمده ٓ رشيؽ،وٓ وًمد وٓ ص٤مطمٌ٦م ًمف،وأؿمٝمد أن حمٛمد ًا قمٌد اهلل ورؾمقًمف.
صمؿ َأُم٤م سمٕمد...
َ
ومٝمذا اًمٙمت٤مب اًمٓمٞم٥م اعمٌُ٤مرك اًمذي أثٌ٧م سمام ٓ يدع جم٤مًٓ ًمٚمِمؽ أن يم٤مشم٥م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م جمٝمقل! وهذا
اإلٟمجٞمؾ اًمذي يٜمًٌف اًمٜمّم٤مرى ًمٞمقطمٜم٤م شمٚمٛمٞمذ اعمًٞمح ُمـ أهؿ إان٤مضمٞمؾ اًمتل ي١مُمـ هب٤م اًمٜمّم٤مرى،ومٝمق
اًمٙمت٤مب اًمقطمٞمد ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس اًمذي أؿم٤مر إمم أن اعمًٞمح هق يمٚمٛم٦م اهلل يمام يزقمؿ اًمٜمّم٤مرى،وهق ُمـ
وٛمـ اًمٙمت٥م اًمتل يًتدل هب٤م اًمٜمّم٤مرى يمثػما ً ذم حم٤موٓهتؿ اًمٞم٤مئً٦م ذم إصمٌ٤مت َ
أن اعمًٞمح إهل! واعمًٞمح مل
يٙمـ آسمـ اًمقطمٞمد إٓ ذم إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م،هذا ًمٞمس اقمت٘م٤مدي أو إيامين وًمٙمـ هذا هق اإليامن
اعمًٞمحل،اًمٜمّم٤مرى ي١مُمٜمقن سمذًمؽ! ويمؾ هذا ُمقضمقد وم٘مط ذم إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م! ومٝمذا اإلٟمجٞمؾ ًمف أمهٞم٦م
يمٌػمة ًمدى اًمٜمّم٤مرى،ومٙمٞمػ هلؿ ي١مُمٜمقن سمٙمؾ هذا ذم يمت٤مب هؿ يٕمؽمومقن سم٠مانٗمًٝمؿ قمغم َ
أن يم٤مشمٌف جمٝمقل!
وُمـ مل يٕمؽمف سمٛمجٝمقًمٞم٦م اًمٙم٤مشم٥م وم٤مٕبح٤مث اْلديث٦م شم٘مقل ذًمؽ!
ومجزا اهلل اًمٙم٤مشم٥م ظمػم اجلزاء قمغم هذا اعمجٝمقد اًمٓمٞم٥م اعمٌ٤مرك وٟمٗمع اهلل وٟمً٠مل اهلل أن يت٘مٌٚمف اهلل ظم٤مًمّم ً٤م
ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ واهلل اعمقومؼ واعمًتٕم٤من.

يمتٌ ُف ُُ /مٕم٤مذ قمٚمٞم٤من
سم٤مطم٨م ذم ُم٘م٤مرٟم٦م إدي٤من
وُمدير ذم ؿمٌٙم٦م اعمُخ ِٚمص اإلظمٌ٤مري٦م
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مكفمة املؤلف غفز اهلل له

اْلٛمد هلل ٟمحٛمده ،وٟمًتٕملم سمف وٟمًتٖمٗمره،وٟمٕمقذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم ُمـ رشور أانٗمًٜم٤م وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤مُ ،مـ
هيده اهلل ومال ُُمْمؾ ًمف ،وُمـ ُيْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف ،واهلل ٓ هيدي اًم٘مقم اًمٔم٤معملم ،وأؿمٝمد أن ٓ إهل إٓ اهلل
وطمده ٓ رشيؽ ًمف ،وأؿمٝمد أن حمٛمد ًا قمٌده ورؾمقًمف ،وأؿمٝمد أن قمٞمًك سمـ ُمريؿ قمٌد اهلل ورؾمقًمف،
ويمٚمٛمتف أخ٘م٤مه٤م إمم ُمريؿ وروح ُمٜمف
اوم َٞمؾ َوم٤مـمِر اًمًٛمق ِ
َ٤مئ َٞمؾ وإِه ِ
« اًم َٚمٝمؿ رب ِضمؼم ِائ َٞمؾ و ُِمٞمٙم ِ
ض َقم ِ٤ممل ا ًْم َٖم ْٞم ِ
ات َوإَ ْر ِ
٥م َو َ
لم
اًمِم َٝم٤م َد ِة َأان َْ٧م َحتْٙم ُُؿ َسم ْ َ
َ َ ََ
َ
ُ َ َ َ َْ
َ ْ َ
َ
اْل ِؼ سمِ ِ٢م ْذٟمِ َؽ إِٟم ََؽ هت ِدى ُمـ شم ََِم٤مء إِ َمم ِِص ٍ
اظمتُٚمِ َ ِ ِ ِ
ِقمٌ ِ
خيت َِٚم ُٗم َ
قن ْاه ِدٟمِك ِحَ٤م ْ
٤مد َك ِوم َٞمام يمَ٤مٟمُقا ِوم ِٞمف َ ْ
اط
َ ْ
َ
ػ ومٞمف ُم َـ ْ َ
ُ
َ
َْ
ُُم ًْت َِ٘مٞم ٍؿ »
أُم٤م سمٕمد...
سمداي٦ماعمقوقع ُم٘م٤مل شمؿ ٟمنمه رم ُمٜمتدى يمٚمٛم٦م ؾمقاء حت٧م اؾمؿ «يم٤مشم٥م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م جمٝمقل سم٤مًمدًمٞمؾ
واًمؼمه٤من» ( )1ومٞمف وضمدت أن اعمقوقع أيمؼم ُمـ ُم٘م٤مل وهدت أىمقال اًمٕمٚمامءقمغم أن يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ
جمٝمقل،ومح٤موًم٧م أن أمجع يمؾ ُم٤م طمقل يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ،وهذه اًمدراؾم٦م دمٞم٥م قمغم هذا اًمً١مال ُمـ هق
يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع هؾ هق يقطمٜم٤م اًمرؾمقل شمٚمٛمٞمذ يًقع؟ أوؿمخص آظمر جمٝمقل؟!
هذه دراؾم٦م أيم٤مديٛمٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م شمٌح٨م قمـ اًمٙم٤مشم٥م سم٢مؾمٚمقب قمٚمٛمكٟ،مثٌ٧م سم٤مًمدًمٞمؾ أن يم٤مشم٥م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م
جمٝمقل سم٤مًمدًمٞمؾ واًمؼمه٤من 7يتٛمًؽ اًمٜمّم٤مرى سم٤مإلٟمجٞمؾ سمؾ اًمٌٕمض يٜم٘مؾ اإلمج٤مع قمغم هذا ًمإلؾمػ سمٕمض
اًم٘مً٤موؾم٦م يٕمٞمِمقن َوهؿ اًمٕمّمٛم٦م وخيدقمقن ؿمٕم٥م اًمٙمٜمٞمً٦م سمٕمدم حتريػ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس 7هذه اًمدارؾم٦م
رد ُمٗمحؿ قمغم يمؾ يمت٥م اًمالهقت اًمدوم٤مقمل ٟمرد ومٞمٝم٤م وٟمٗمٜمد إقمؽمو٤مت اًم٘مقم سمحج٩م ىم٤مـمٕم٦م وأدًم٦م
ؾم٤مـمٕم٦م.
1

ًم٘مراءة اعم٘م٤مل ُمـ هذا اًمراسمط http://www.kalemasawaa.com/vb/t22670.html
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أن هذاًمٙمت٤مب يٕمتؼم رد ًا قمغم اًم٘مٛمص قمٌد اعمًٞمح سمًٞمط أبق اخلػم أؾمت٤مذ اًمالهقت اًمدوم٤مقمك ُمـ اعم٘م٤مم
ِ
َ٥م اًم٘مديس يقطمٜم٤م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع؟» وُمـ ظمالل ىمراءشمك ًمف
قمٜمقٟمف« هؾ َيمت َ
إول اًمذى أصدر يمت٤مسم ً٤م ضمديد ًا ُ
شمٌلم مم قمدم اْلٞم٤مدي٦م رم ٟم٘مؾ اعمٕمٚمقُم٤مت ًمد اًم٘مٛمص اعمقىمر.
وسمٕمد دارؾم٦م طمقل يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ شمٌلم مم ؿمخَم أانف ُمـ اعمًتحٞمؾ أن يٙمقن اًم٘مديس يقطمٜم٤م
اًمرؾمقل هق يم٤مشم٥م اإل ٟمجٞمؾ سمؾ هق ؿمخص جمٝمقل ،وُمـ يٕمؽمض قمغم هذا ضمح٦م ي٘مدم ُم٤م ًمده ُمـ
أدًم٦م،وًمٕمٚمؽ أخ اًم٘م٤مرئ سمٕمد ىمراءة هذه اًمٌح٨م يٙمقن رايؽ يمٝمذا،وُمـ ظمالل سمح٨م ودراؾم٦م قمٛمٞم٘م٦م
اًمٙمٜمٞمً٦م شمٜمً٥م إان٤مضمٞمؾ إمم جمٝمقًملم وشمٕمتٛمد قمغم ؿمٝم٤مدة جمٝمقًملم وأتحد أى ٟمٍماٟمك رم هذاً،م٘مد اقمتامٟم ً٤م
رم هذه اًمدراؾم٦م قمغم ُمراضمع ُمًٞمحٞم٦م ُمٕمتٛمدة مل ٟمًتدل ُمـ يمت٤مب إؾمالُمك سمؾ يمٚمف ُمًٞمحٞم٦م وطمقًم٧م أن
يٙمقن حم٤ميد ًا ىمدر اعمًتٓم٤مع وؾمٞمٔمٝمر ًمؽ قمزيزى اًم٘م٤مرئ .وأؾم٤مل اهلل قمز وضمؾ أن يٙمقن هذا اًمٕمٛمؾ
ظم٤مًمّم ً٤م ًمقضمف اهلل اًمٙمريؿ.

يمتٌ ُف  /أبق قمامرإثري
قمْمق اًمٗمريؼ اإلؾمالُمك ًمٚمٜم٘مد اًمٙمت٤مسمك
www.facebook.com/struggler2015
ُمدوٟمتك اخل٤مص٦م
www.nottansser2.wordpress.com
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متضتع الفارسة مكفمع متهيفية
طمقل يم٤مشم٥م راسمع إان٤مضمٞمؾ إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م،وهق أيمثرإان٤مضمٞمؾ إصم٤مرة وأمهٞم٦م إذ أن هذا اإلٟمجٞمؾ يمت٥م
إلصمٌ٤مت ٓهقت اعمًٞمح (()3طمً٥م ُمٕمت٘مد اًمٙمٜمٞمً٦م) ويتٙمقن هذا اإلٟمجٞمؾ ُمـ واطمد وقمنميـ
إصح٤مطم ً٤م،شمتحدث قمـ اعمًٞمح سمٜمٛمط خمتٚمػ قمـ إان٤مضمٞمؾ اًمثالصم٦م،ويرى اعمح٘م٘مقن أن يمت٤مسمتف ضمرت سملم
65 - 35م وىمٞمؾ سمٕمد ذًمؽ،وشمٜمً٥م اًمٙمٜمٞمً٦م هذا اإلٟمجٞمؾ ًمٞمقطمٜم٤م اًمّمٞم٤مد.

ُمـ هق يقطمٜم٤م اًمّمٞم٤مد
يقطمٜم٤م سمـ زسمدى اًمّمٞم٤مد،وهق صٞم٤مد ؾمٛمؽ ضمٚمٞمكم شمٌع وأظمقه يٕم٘مقب اعمًٞمح،يمام أن واًمدشمف ؾم٤مًمقُم٦م
يم٤مٟم٧م ُمـ اًم٘مريٌ٤مت إمم اعمًٞمح ،ويرضمح حمررو اًم٘م٤مُمقس سم٠مهن٤م أظم٧م ُمريؿ واًمدة اعمًٞمح،وىمد قم٤مش
طمتك أواظمر اًم٘مرن اعمٞمالدي إول ،وىم٤مل ايرٟمٞمٛمقس سم٠مانف قم٤مش إمم ؾمٜم٦م 65م ،وشمذيمر اًمٙمٜمٞمً٦م أانف يمت٥م
إٟمجٞمٚمف ذم أومًس ىمٌٞمؾ ووم٤مشمف.

أمهٞم٦م اإلٟمجٞمؾ:
يٕمتؼم إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ُمـ أهؿ إان٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م طمتك يٓمٚمؼ قمٚمٞمف ىمٚم٥م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ،ويٕمتؼم ذو أمهٞم٦م
يمٞمؼمة قمٜمد أؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمك ٕن إانجٞمؾ يٜمٗمرد سمٜمّمقص ُمٙمـ يٗمٝمؿ ُمٜمف شمٚمٛمح٤مت قمـ

 ٓ 3يقضمد ٟمص رم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس سم٤مًمٙم٤مُمؾ ي٘مقل ومٞمف يًقع اٟمف اهلل أو آىمٜمقم اًمث٤مٟمك أو ٓهقت وٟم٤مؾمقت ،أُم٤م ُم٤م ضم٤مء رم إٟمجٞمؾ
يقطمٜم٤م سمٕمض اًمتٚمٛمح٤مت شمٗمًػمه٤م اًمٙمٜمٞمً٦م طمً٥م ُمٕمت٘مده٤م وهقاءه٤م سمؾ ٟمجد رم إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ظمالف ذًمؽ ٟمجد ٟمّمقص شم١ميمدة
ال (  ) 3 : 2أن اعمًٞمح قمٚمٞمف اًمًالم شمقضمف سمٌٍمه ٟمحق اًمًامء ىم٤مئ ً
إٟمً٤مٟمٞم٦م يًقع ُمث ً
ال هلل  [:وهذه اْلٞم٤مة إبدي٦م أن يٕمرومقك أان٧م اإلهل
اْل٘مٞم٘مل وطمدك ويًقع اعمًٞمح اًمذي أرؾمٚمتف ] .
www.kalemasawaa.com
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آًمقهٞم٦م يًقع اعمزقمقُم٦م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ٓطمٍم ٟم٠مظمذ سمٕمض أىمقال قمٚمامء اعمًٞمحٞم٦م قمـ أمهٞم٦م اإلٟمجٞمؾ
ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمالهقشمٞم٦م) 1(.

وىمٌؾ إن ٟمنمع رم هد سمٕمض إىمقال جي٥م هٜم٤م أن ٟمذيمر أن يقطمٜم٤م ووح اهلدف ُمـ يمت٤مسم٦م اإلٟمجٞمؾ
وأمهٞمتف إذا ي٘مقل رم اإلصح٤مح  [32:10وأُم٤م هذه وم٘مد يمتٌ٧م ًمت١مُمٜمقا أن يًقع هق اعمًٞمح اسمـ
اهلل،وًمٙمل شمٙمقن ًمٙمؿ إذا آُمٜمتؿ طمٞم٤مة سم٤مؾمٛمف ]
إؾمتخدم أسم٤مء ُمثؾ أثٜم٤مؾمٞمقس ويمػمًمس هذا اإلٟمجٞمؾ ًمٚمرد قمغم آريقس ،ويمؾ اهلراـم٘م٦م اًمذيـ ىم٤مًمقا أن
اعمًٞمح ًمٞمس هق اسمـ اهلل.
٥م يقطمٜم٤م إٟمجٞمٚمف ًمٚمٛم١مُمٜملم سم٤معمًٞمح ُمـ يمؾ أُم٦مً ،مٞمثٌتٝمؿ رم إيامهنؿ سمٞمًقع اسمـ
ي٘مقل إؾمٙمٜمدر ضمديد [ َيم َت َ
اهلل وٟمقر اًمٕم٤ممل وطمٞم٤مشمف وهذا ئمٝمر رم ىمقًمف " وأُم٤م هذه وم٘مد يمتٌ٧م ًمت١مُمٜمقا أن يًقع هق اعمًٞمح اسمـ
اهلل،وًمٙمل شمٙمقن ًمٙمؿ إذا آُمٜمتؿ طمٞم٤مة سم٤مؾمٛمف"]
وي٘مقل أجْم٤م [ يمؾ هذا ي١ميمد ًمٜم٤م أن إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م هق يمت٤مب اًمٕم٤ممل أمجع وإٟمف ىمدس اىمداس أداب
اعمًٞمحٞم٦م و ومٞمف ٟمًٛمع أىمدس وأقمٛمؼ اإلقمالٟم٤مت اًمًاموي٦م ومال قمج٥م إذ ضم٤مدت ىمرائح اعم١مُمٜملم سم٠مجمد
إًم٘م٤مب قمغم هذا اًمًٗمر اإلهلك،يم٘مقهلؿ سمِم٤مرة إبدي٦م.شمٕمٌػمىمٚم٥م اهلل إٟمجٞمؾ اْل٥م اخل٤مًمص]()2

اًم٘مس أانٓمقٟمٞمقس ومٙمري [يمام طمدد اًم٘مديس يقطمٜم٤م ٟمٗمًف أن اهلدف ُمـ يمت٤مسم٦م إٟمجٞمٚمف هق إصمٌ٤مت أن اعمًٞمح
هق اسمـ اهلل

(يق)3(] )32:10

 4شمٌٞمف ُمٝمؿ ضمد ًا ٓ :يٗمٝمؿ أطمد ظمٓم ً٤م أانك سمند هذه إىمقال ي٘مقل أن يقطمٜم٤م ي٘مقل أن اعمًٞمح هق اهلل يمال واهلل اًمذى اىمّمده رم هذا
اًمٗمّمؾ شمقوٞمح أمهٞم٦م اإلٟمجٞمؾ ًمد اًمٙمٜمٞمً٦م واًمٜمّم٤مرى قمٛمقُم ً٤م وافمٝم٤مر امهٞمتف واعمٗم٤مضم٤مة سم٠من اًمٙم٤مشم٥م جمٝمقل .واهلل اعمقومؼ
2

إؾمٙمٜمدر ضمديد هؾ اإلٟمجٞمؾ واطمد أم أرسمٕم٦م اًمٓمٌٕم٦م اإلومم ُ 2642مقىمع ٟمداء اًمرضم٤مءصـ21

3

اًم٘مس أانٓمقٟمٞمقس ومٙمري  ،شمٗمًػم إان٤مضمٞمؾ يمٜمٞمً٦م اًمًٞمدة اًمٕمذراء سم٤مًمٗمج٤مًم٦م ضمـ 2صـ  31يٛمٙمٜمؽ شمّمٗمح اًمتٗمًػم ُمـ هذا اًمراسمط:

http://goo.gl/1F2LfT
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يمت٥م اإلٟمجٞمؾ طمتك ي١مُمـ سمٞمًقع اعمًٞمح إسمٜم ً٤م هلل ! ٟمنمع رم سمٕمض إىمقال اًمتك شمٌلم ًمٜم٤م
يٚمخص ًمٜم٤م أانف ُ
أمهٞم٦م اإلٟمجٞمؾ ويم٤مشمٌف يقطمٜم٤م7وًم٘مد ذيمر اًم٘مٛمص شم٤مدرس يٖم٘مقب ُمٚمٓمك رم شمٗمًػمه اعمِمٝمقرسمٕمض
اإلىمتٌ٤مؾم٤مت اًمتك شمقوح أمهٞم٦م اإلٟمجٞمؾ ويم٤مشمٌف ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م أُمثٚمف قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل :
اًمٕمالُم٦م أورجي٤مٟمقس[ أن إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م شم٤مج إان٤مضمٞمؾ يمام أن إان٤مضمٞمؾ هك ظمتؿ اًمٙمت٥م اعم٘مدؾم٦م ]
اًم٘مٛمص شم٤مدرس يٕم٘مقب ُمٚمٓمك حت٧م قمٜمقان إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م واًمٙمٜمٞمً٦م إومم ي٘مقل أشمك [ ؾمح٥م
اإلٟمجٞمؾ سمحً٥م يقطمٜم٤م ىمٚم٥م اًمٙمٜمٞمً٦م إوممً،مػمومٕمف إمم إهار اإلهلٞم٦م اًمٗم٤مئ٘م٦م،سمقطمل اًمروح اًم٘مدس،
ٍ
روطمل َ
ٍ
ضمذاب،سمٕمٞمدً ا قمـ اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اًمّمٕمٌ٦م وًمٖم٦م اًمالهقت اجل٤موم٦م].
سم٠مؾمٚمقب
اًم٘مديس يمػمًمس اًمٙمٌػم[حي٘مؼ إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م سمّمقرة ظم٤مص٦م ُمؾءاًمٙمت٤مب اعم٘مدس سمٕمٞمٜمف ويم٠مانف ُمريمز
هاًمٙمت٤مب يِمٌف إب ُمٙمًٞمٛمقس اعمٕمؽمف سم٤مًمٙمٜمٞمً٦م اعم٘مدؾم٦م،وإٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ىمدس إىمداس ومٞمٝم٤م،ومٞمف
ّ
ٟمدظمؾ إمم أقمامق ُم٘مدؾم٤مت اًمٙمت٤مب،وٟمتٕمرف قمغم أهاره،وٟمخؽمق اْلج٤مب] ()4

اًم٘مس اسمراهٞمؿ ؾمٕمٞمد[ سمِم٤مرة يقطمٜم٤م هل ومريدة .ومٚمٞمس ذم آداب اًمٚمٖم٤مت ُم٤م يٕمدل اًمٌِم٤مئر إرسمع ،وًمٞمس سملم
اًمٌِم٤مئر إرسمع ُم٤م يٕمدل اًمٌِم٤مرة ( )...سمِم٤مرة يقطمٜم٤مهل سمِم٤مرة اخل٤مص٦م ًمٙمٜمٝم٤م ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م سمِم٤مرة اًمٕم٤ممل
أمجع].
وي٘مقل أجْم٤م[ هذا اًمٙمت٤مب هق ىمدس أىمداس أداب اعمًٞمحٞم٦م ومٞمف ٟمًٛمع أىمدس اإلقمالٟم٤مت اًمًاموي٦م ومال
قمج٥م إذا ضم٤مدت ىمرائح اًم٘مديًلم سم٠مجمد إًم٘م٤مب وأىمدؾمٝم٤م قمغم هذه اًمٌِم٤مرة .ومٛمـ ىم٤مئؾ أهن٤م "سمِم٤مرة
إبدي٦م" إمم ىم٤مئؾ أهن٤م "شمٕمٌػم ىمٚم٥م اهلل" إمم ىم٤مئؾ إهن٤م "سمِم٤مرة اْل٥م اخل٤مًمص]()5

 4اًم٘مٛمص شم٤مدرس يٕم٘مقب ُمٚمٓمك .شمٗمًػم وشم٠مُمالت أسم٤مء إوًملم  -اإلٟمجٞمؾ سمحً٥م يقطمٜم٤م ُمٓمٌٕم٦م إانٌ٤م رويس ضمـ 2صـ،5ـ20

 5اًم٘مس إسمراهٞمؿ ؾمٕمٞمد شمٗمًػم سمِم٤مرة يقطمٜم٤م ،دار اًمث٘م٤موم٦م صـ 1ـ ـ ـ ـ3
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اًم٘مس أانٓمقٟمٞمقس ومٙمرى [ اإلصمٌ٤مت اًم٘م٤مـمع أن يًقع اعمًٞمح هق اعمًٞم٤م اًمٙمٚمٛم٦م اعمتجًد وأن يمؾ ُمـ
ي١مُمـ سمف ؾمٞمٜم٤مل اْلٞم٤مة إبدي٦م)6(].

ِ
ِ
ُ
وم٢مٟمجٞمؾ
سملم إان٤مضمٞمؾ إر َسمٕم٦م.
ودورد[ ٟمح ُـ أن سمِّمدَ ِد
ٗمْمؾ َ
اإلىمؽماب ُمـ اإلٟمجٞمؾ اعم ُ َ
اعمٗمن د ْك ُو ُ
ِ
ًمإليامن سم٤معمًٞمحُ .ي ِ
ُ
ٗمْم ُؾ قمٜمدَ اعماليلمَ ،
ٕمج ٌُٜمل
إؾمتخدُم ُف ًمٞم٠ميت هبؿ
اهلل
ُيقطمٜمَ٤م هق
اإلٟمجٞمؾ اعم ُ َ
َ
ٕن َ
ٗمْم َؾ أجْم ً٤مَ ،
ٕن
قب
يمت٥م ِسمف ُيقطمٜمَ٤م إٟمجٞم َٚم ُف .وًم٘مد أص ٌَ َح هذا إٟمجٞمكم اعم ُ َ
قطمك اًمذي َ
إديب اعم ُ َ
إُؾم ُٚم ُ
ُ
ِ
يمت٥م ُيقطمٜمَ٤م إٟمجٞم َٚم ُف هذا،واْلُ َج َ٦م اعمُٜم َٔمٛم٦م اًمتل ُي٘مدِ ُمٝم٤م ُمـ ِظم ِ
الل إصح٤مطم٤مشمِ ِف
َ
إهداف اًمتل ُمـ أضمٚمٝم٤م َ
ُ

أن هذا اإلٟمجٞمؾ يتٙم َٚمؿ سمٛم ِ ِ
ِ
ٗمْمؾَ ،
اْل٤مدي٦م واًمٕمنميـُُ ،ت ِ ُؼمين َ
ٕن
يًقع اعمًٞمح .هذا ُه َق إٟمجٞمكم اعم ُ َ
جٛمٚمف قمـ ُ
ُ ُ َ
ٟمجٞمٚم ِف إمم اًمتٕمر ِ
الل ىمرا ء ِة إ ِ
يمٞمػ أظم ُٚمص،سمؾ وي ُ٘مق ُدين ُمـ ِظم ِ
ُيقطمٜمَ٤م ٓ ُي ِ
ف قمغم اعمُخ ِٚمص اًمذي
ٔمٝم ُر زم وم٘مط َ
ُ
َ
ِ
ودورد ًمق قمٚمؿ أن يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ جمٝمقل؟
ظم َٚمّمٜمل ٓ )20(].أدرى ُم٤م هك رد ومٕمؾ اعمٗمن د ْك ُو ُ
اًم٘مٛمص قمٌد اعمًٞمح سمًٞمط أبق اخلػم[ وىمد دون اإلٟمجٞمؾ يمام ىم٤مل رم هن٤ميتف "وأُم٤م هذه وم٘مد يمُتٌ٧م ًمت١مُمٜمقا
إن يًقع هق اعمًٞمح اسمـ اهلل وًمٙمك شمٙمقن ًمٙمؿ إذا آُمٜمتؿ طمٞم٤مة سم٠مؾمٛمف( .")32:12وٕانف دون هذا اإلٟمجٞمؾ
هبدف شم٠ميمٞمد اإليامن سم٠من يًقع هق "اعمًٞمح اسمـ اهلل"،يمام دوٟمف سمٕمد اٟمتِم٤مر إان٤مضمٞمؾ اًمثالصم٦م إومم
سمًٜمقاتً،مذا وىمد سمدأ اًم٘مديس يقطمٜم٤م هذا اإلٟمجٞمؾ سمٛم٘مدُم٦م ٓهقشمٞم٦م شمؼمهـ يمقن اعمًٞمح "يمٚمٛم٦م اهلل"
إزمم واخل٤مًمؼ اًمذى ٟمزل رم ُمؾء اًمزُم٤من و"إُتذ ضمًد ًا وطمؾ سمٞمٜمٜم٤م ورأجٜم٤م جمده)22(].

ُمقؾمققم٦م آسم٤مء اًمٙمٜمٞمً٦م شم٘مقل[ان إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ي١ميمد قمغم أخقهٞم٦م اعمًٞمح ؾمقاء اإلٟمجٞمؾ ٟمٗمًف أو ُمـ ظمالل
اًمِمخّمٞم٤مت اًمتك شمٕمؽمف وشمِمٝمد سمذًمؽ]()21

ُ 6مرضمع ؾم٤مسمؼ
20

00

ِ
ودورد  ،رم فمالل اًمٙمٚمٛم٦م يمتٞم٥م رىمؿ  13إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م شمر مج٦م :اًم٘مس اًمديمتقر سمٞم٤مر ومرٟمًٞمس صـ  3ـ ـ1
د ْك ُو ُ
اًم٘مٛمص قمٌد اعمًٞمح سمًٞمط هؾ يمت٥م اًم٘مديس يقطمٜم٤م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع؟ُمٓمٌٕم٦م ُمدارس إطمد صـ12،11

 21قم٤مدل ومرجُ ،مقؾمققم٦م اسم٤مء اًمٙمٜمٞمً٦م دار اًمث٘م٤موم٦مصـ223ـ221
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ُم١مًمٗمك شم٤مريخ ُمدظمؾ إمم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس(حتٚمٞمؾ أؾمٗم٤مر) [ ح٤مذا يمت٥م اإلٟمجٞمؾ خيؼمٟم٤م هق ٟمٗمًف قمـ ذًمؽ
"ًمت١مُمٜمقا أن يًقع هق اعمًٞمح "()...وهق يْمؿ إٟمجٞمٚمف ؾمٌع ُمٕمجزات ًمٚمٛمًٞمح وشمٌع يمؾ ُمٜمٝم٤م قم٤مدة
سمٛمح٤مرضة شمٕمٓمل ًمٜم٤م اعمٕمٜمل اًمدوملم ٕقمامل يًقع وي٘مدم يقطمٜم٤م ؿمٝمقده واطمدا ومقاطمدا وقمكم اًم٘م٤مرئ أن
ي٘مرر ىمراره اْل٤مص قمـ يًقع اعمًٞمح ذم اًمٜمٝم٤مي٦م وًمٕمؾ هذا هقاًمًٌ٥م ذم رشطمف ًمٚمٙمثػمُمـ اًمتٕمٌػمات
واًمٕم٤مدات اًمٞمٝمقدي٦م إذ أانف يمت٥م إٟمجٞمٚمف ذم إصؾ ًمٖمػم اًمٞمٝمقد وهلذا وم٘مد ىم٤مد اًمٙمثػميـ إزم اإليامن ُمٜمذ ذًمؽ
اْللم]()23

اًمِم٤مهد ُمـ اعمحٌ٨م:
ًم٘مد شمٕمٛمدت اإلـم٤مًم٦م رم ٟم٘مؾ إىمقال اًمتك شمٌلم أمهٞم٦م اإلٟمجٞمؾ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمالهقشمٞم٦م،وإٟمف ذوأمهٞم٦م ظم٤مص٦م
سملم إان٤مضمٞمؾ إظمرى.
إذا اإلٟمجٞمؾ ويم٤مشمٌف طمً٥م ُمٕمت٘مد اًمٙمٜمٞمً٦م.
 إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ىمٚم٥م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس!
 إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م شم٤مج إؾمٗم٤مر اعم٘مدؾم٦م!
 إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م يثٌ٧م سم٘مقة ٓهقت اعمًٞمح"طمً٥م ُمٕمت٘مد اًمٙمٜمٞمً٦م"!.
 إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م يٕمٓمك اًمٕمٛمؾ اًمدوملم ًمٞمًقع اعمًٞمح!
 إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م هق يمت٤مب اًمٕم٤ممل أمجع!
 إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م هق ىمدس اىمداس أداب اعمًٞمحٞم٦م.
وًمٙمـ اعمٗم٤مضم٤مة يم٤مشم٥م أهؿ إان٤مضمٞمؾ جمٝمقل اهلقي٦م! .

 23قمدة ُم١مًمٗمٞملم ،شمرمج٦م ٟمجٞم٥م إًمٞم٤مس ُمدظمؾ إمم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس دار اًمث٘م٤موم٦م صـ116
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هذه اْل٘مٞم٘م٦م اًمتك ؾمٜمثٌتٝم٤م سم٤مًمدًمٞمؾ واًمؼمه٤من ُمـ ظمالل هذه اًمدراؾم٦م ،ؾمٜمٌدأ أوًٓ سمذيمر رأى اًمٙمٜمٞمً٦م رم
يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ،وٟمٌلم امم اًم٘م٤مرئ قمدم طمٞم٤مدي٦م أؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمك وقمغم رأؾمٝمؿ اًم٘مٛمص قمٌد
ٟمّم٥م ٟمٗمًف ُمداومٕم ً٤م قمـ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس سمال قمٚمؿ
اعمًٞمح سمًٞمط أبق اخلػم أؾمت٤مذ اًمالهقت اًمدوم٤مقمك اًمذي ّ
وطمٞم٤مدي٦م،سمؾ يمؾ يمت٥م آؾم٤مشمذة ُتٚمق ُمـ اْلٞم٤مدي٦م رم ٟم٘مؾ اعمٕمٚمقُم٤مت سمؾ شمّمٜمػ حت٧م اًمٙمت٥م اْلِمقي٦م
اًمتك شم٘مرأ ومٞمف سمؾ وم٤مئدة .
طمتك ُمٙمـ يٙمقن اًمٙمت٤مب أيمثر ُمـ " "200صٗمح٦م وًمٙمـ إذا ىمراءشمف دمد ٟمٗمًؽ ٓ شمًتٗمٞمد ؿمئ ُمٜمف
وأيمؼم ُمث٤مل قمغم هذا اًمٙمالم اعمدقمق "هقمم سم٤ميٌؾ"أو يمام يًٛمك ٟمٗمًف "ؾمقسمر ُم٤من" شمدظمؾ قمغم ُمقىمٕمف قمغم
آٟمؽمٟم٧م دمد يمؿ رهٞم٥م ُمـ اًمٙمت٥م وإبح٤مث واعم٘م٤مٓت اْلِمقي٦م وردود قمغم اعمًٚمٛملم!
وقمٜمدُم٤م شمٜمٔمر إمم اًمردود ومهٞم٦م ٓ شمٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م ؿمئ وٓ شمًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م ؿمئ وهذا إن دل قمغم ؿمئ إٟمام يدل
قمغم همٞم٤مب اًمٜم٘مد اًمتث٘مٞمٗمك اًمٕمٚمٛمك ًمدا اًمٙمٜمٞمً٦م اًمنمىمٞم٦م اًمتك ٓ هتتؿ سمدراؾم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس دراؾم٦م
قمٚمٛمٞم٦م حم٤ميدة ُمـ ظمالل ُمراضمع ُمقصم٘مف ورسمام هذه اًمدراؾم٦م شمٙمقن ُمٗمت٤مح ًمدراؾم٦م ضم٤مدة ٕؾمٗم٤مر اًمٙمت٤مب
اعم٘مدس اًمتك إمم أن ٓشمٕمرف اًمٙمٜمٞمً٦م ؿمئٞم ً٤م قمـ يم٤مشم٥م أى ؾمٗمر ُمٜمٝمؿ وًمٜمٜمٔمر إمم رأى أؾم٤مشمذة اًمالهقت
اًمدوم٤مقمك قمـ اإلٟمجٞمؾ رم اًمٗمّمؾ اًم٘م٤مدم ...
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رأى الكنيسة اى كعتب اإلجنيل الزابع

اإلمج٤مع()21

ُمٜمٕم٘مد قمٜمد إؾم٤مشمذة إوم٤موؾ أن يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ هق يقطمٜم٤م،سمؾ ٓ خيٚمق يمت٤مب

إٓ ويذيمر هذا ًمٕمؾ اًم٘مقم ًمق يمٚمٗمقا أانٗمًٝمؿ قمٜم٤مء اًمٌح٨م واًمدراؾم٦م ًمٕمرومقا اْل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ يٕمٞمِمقن َو ْهؿ
اًمٕمّمٛم٦م ،وخيدقمقن ؿمٕم٥م اًمٙمٜمٞمً٦م سمّمح٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس! ٟمٌدا سمـ أؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمك ؾمٜمذيمر
أىمقاهلؿ واًمرد قمٚمٞمٝمؿ سم٠مؾمٚمقب قمٚمٛمك.
اًم٘مس ُمٜمٞمس قمٌد اًمٜمقر ي٘مقل وٟم٘مؾ قمـ هقرن [ مجٞمع اعمًٞمحٞملم قمغم إظمتالومٝمؿ،وشمِمٕمٌٝمؿ يتٛمًٙمقن
سم٢مٟمجٞمؾ ،يقطمٜم٤م ويٕمت٘مدون أانف وطمك اهلك وآدًم٦م قمغم صحتف داظمٚمٞم٦موظم٤مرضمٞم٦م]()22

يٜم٘مؾ ًمٜم٤م اًم٘مس اعمقىمر إمج٤مع يمٜميس ،واًمً١مال هٜم٤م هؾ هذا اإلٟمجٞمؾ اًمذى متًٙمقن سمف ُمقطمك سمف ُمـ اهلل؟
وهؾ شمٕمٚمٛمقن ُمـ هق يم٤مشمٌف؟
اًم٘مٛمص قمٌد اعمًٞمح سمًٞمط [آُمٜم٧م اًمٙمٜمٞمً٦م ُمٜمذ اًمٌدء وعمدة صمامٟمٞم٦م قمنم ىمرٟم ً٤م دون ُمٕم٤مرو٦م شمذيمر،سم٠من يم٤مشم٥م
اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع هق اًم٘مديس يقطمٜم٤م شمٚمٛمٞمذ اعمًٞمح اًمذى يم٤من حيٌف ]( )23وذيمر اًم٘مٛمص أىمقا ل وسمٙمؾ ىمقة رم
ٟمًٌ٦م اإلٟمجٞمؾ إمم يقطمٜم٤م اًمرؾمقل وي٠ميمد أانف هق اًمتٚمٛمٞمذ اْلٌٞم٥م ًمٞمًقع ومٝمؾ ومٕم ً
ال ُم٤مذيمره صحٞمح؟؟
ؾمٜمٕمرف ذًمؽ رم[اًمًٓمقراًم٘م٤مدُم٦م]
إب ُمتك اعمًٙملم[هق يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع سمحً٥م اًمت٘مٚمٞمد اًمٙمٜميس إُمر اًمذى ؾمٜمٕمقد إًمٞمف سم٤مًمتٗمّمٞمؾ
](ً )24م٘مد يم٤من إب ص٤مدىم ً٤م ُمع ٟمٗمًف وىمقل يقطمٜم٤م سمحً٥م اًمت٘مٚمٞمد اعمزقمقم ُمـ اًمٙمٜمٞمً٦م!

 ٓ 21يقضمد أص ً
ال إمج٤مع واعم٘مّمقد سمف اًمتقاشمر رم اعمًٞمحٞم٦م اًمتك هك ُمٌٜمٞمف قمغم
22

أوه٤مم و اًمذى اىمّمده أمج٤مع اًم٘مً٤موؾم٦م وآؾم٤مشمذة!

اًم٘مس ُمٜمٞمس قمٌد اًمٜمقر ؿمٌٝم٤مت ومهٞم٦م طمقل اًمٙمت٤مب اعم٘مدس يمٜمٞمً٦م ىمٍم اًمدسم٤مرة صـ164

 23اًم٘مٛمص قمٌد اعمًٞمح سمًٞمط هؾ يمت٥م اًم٘مديس يقطمٜم٤م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع ُمٓمٌٕم٦م ُمدارس إطمد صـ4
 24إب ُمتك اعمًٙملم إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م دراؾم٦م ورشح دير أانٌ٤م ُم٘م٤مر ضمـ 2اعمدظمؾ صـ15
www.kalemasawaa.com

()04

www.eld3wah.net

دارؾم٦م ٟم٘مدي٦م طمقل يم٤مشم٥م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م

www.nottansser2.wordpress.com

اًم٘مس طمٌٞم٥م ؾمٕمٞمد[ويذه٥م ىمقم ُمـ اًمنماح امم أن يقطمٜم٤م هذا يم٤من أطمد زقمامء اًمٙمٜمٞمً٦م رم أومس قمغم أن
هم٤مًمٌٞم٦م اًمنماح يذهٌقن امم يقطمٜم٤مهذا سمٕمٞمٜم٦ماًمتٚمٛمٞمذ اًمذى أطمٌف يًقع اًمرؾمقل اًمذى قمٛمرـمقًٓوم٤مظمرج
ًمٚمٕم٤ممل اعمًٞمحك إٟمجٚمٞمف وررؾم٤مئٚم٦م ورؤي٤مه وهٜم٤مك أدًم٦م شمثٌ٧م هذا اًمراى ُمثؾ إؾمٚمقب اًمٙمت٤مب واح٤مُمف
سم٤مٔراء واًمٕم٤مدات اًمٞمٝمقدي٦م وُمٕمرومت٦م اًمت٤مُم٦م سم٤معمقاىمع اعمختٚمٗم٦م رم ومٚمًٓملم]( )25

اًم٘مٛمص ُمٜمًك يقطمٜم٤م[ يم٤مشمٌف يقطمٜم٤م اًمذي ىمّمد سمف أن يثٌ٧م اًمقهٞم٦م يًقع اًمٜم٤مِصى يقطمٜم٤م2:2و 1وؾمدا ٓ
ومقاه اًمذن يم٤مٟمقا

جيحدون ٓ هقت اعمًٞمح]( )26

شمقومٞمؼ ومرج ٟمخٚم٦ميم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ [هق يقطمٜم٤م اًمرؾمقل اْلٌٞم٥م،اًمٌتقل اإلٟمجٞمكم،اًمالهقيت،اًمرائل هق يقطمٜم٤م
اْلٌٞم٥م (يق )13 :26،13 :23اًمتٚمٛمٞمذ اًمذي يم٤من يًقع حيٌف هق يقطمٜم٤م اًمرؾمقل أطمد آصمٜمل قمنم رؾمقٓ
(ُم٧م )1 :20

()...هق اًمذي اإلٟمجٞمؾ اعمٜمًقب إًمٞمف وصمالث رؾم٤مئؾ وؾمٗمر اًمرؤي٤م]( )10

ُم١مًمٗمك اًمتٗمًػم اًمتٓمٌٞم٘مك حت٧م قمٜمقان يم٤مشمٌف [يقطمٜم٤م اًمرؾمقل اسمـ زسمدى ،أظمق يٕم٘مقب واعمدقمق "اسمـ
اًمرقمد"]()12

ِ
ِ
ودورد[ َ
ُٜم٧م أخٞمٗم ً٤م
ٟمٗمً ُف اًمذي ُه َق
٥م هذا اإلٟمجٞمؾ.إن يم َ
يم٤مشم٥م ؾمٗمر اًمرؤي٤مُ ،ه َق يم٤مشم ُ
ُ
د ْك ُو ُ
اًمرؾمقل ُيقطمٜمَ٤م ُ
إن ُ
ِ
ِ
ومٞمف يقطمٜمَ٤م)11 (].
ِ
ُ
ِ
ِ
اًمًٗمر إظمػم ذم
ُمع
يمت٥م ُ
يب اًمذي َ
اًمٙمت٤مب اعم٘مدَ س،ؾمت ِ
َ
ُٙمق ُن وم َ
ٙمر ًة قمـ إؾمٚمقب إ َد ّ

25

اًم٘مس طمٌٞم٥م ؾمٕمٞمد ،اعمدظمؾ امم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس،دار اًمث٘م٤موم٦م ،صـ131

26

اًم٘مس ُمٜمًك يقطمٜم٤م ،اًمٜمقر اًمٌ٤مهر رم اًمدًمٞمؾ امم اًمٙمت٤مب اعم٘مدسُ ،مٙمتٌ٦م اعمحٌ٦م ،صـ233

10

شمقومٞمؼ ٟمخٚم٦مُ ،م٘مدُم٤مت رم اإلٟم٤مضمٞمؾ اًمٙمٚمٞم٦م اإليمٚمػميٙمٞم٦مُ ،مٓمراٟمٞم٦م ؿمؼما اخلٞمٛم٦م اعم٘مدُم٦م

12

قمدة ُم١مًمٗملم ،اًمتٗمًػم اًمتٓمٌٞم٘مك ،صـ1231
ِ
ودورد  ،رم فمالل اًمٙمٚمٛم٦م يمتٞم٥م رىمؿ  13إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م شمر مج٦م :اًم٘مس اًمديمتقر سمٞم٤مر ومرٟمًٞمس صـ3
د ْك ُو ُ

11

www.kalemasawaa.com

()05

www.eld3wah.net

دارؾم٦م ٟم٘مدي٦م طمقل يم٤مشم٥م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م

www.nottansser2.wordpress.com

رف قمـ ٟمٗمًف ذم هذا
ديٌك سمرايًقن [إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م اًمٙم٤مشم٥م  :اًمرؾمقل يقطمٜم٤م هق يم٤مشم٥م هذا اإلٟمجٞمؾّ -قم َ
اإلٟمجٞمؾ سم٠مانف ُ اًمتٚمٛمٞمذ اًمذي يم٤من حيٌ ُف يًقع  .يقطمٜم٤م ،12:10

)13 (]11

د .سمقؾم٧م ذم ىم٤مُمقس اًمٙمت٤مب اعم٘مدس يداومع قمٜمف [ وىمد أانٙمر سمٕمض اًمٙمٗم٤مر ىم٤مٟمقٟمٞم٦م هذا اإلٟمجٞمؾ
ًمٙمراهتٝمؿ شمٕمٚمٞمٛمف اًمروطمل ،وٓ ؾمٞمام شمٍمحيف اًمقاوح سمالهقت اعمًٞمح ،همػم أن اًمِمٝم٤مدة سمّمحتف يم٤مومٞم٦م
)11(].

اخلالص٦م ُمـ يمالم أؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمك وهمػمهؿ إن يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع هق ُيقطمٜمَ٤م

اًمرؾمقل سمٜم٤مء قمغم أدًم٦م ووٕمقه٤م رم صمٜم٤مي٤م يمالُمٝمؿ
أدًم٦م اًمٜمّم٤مرى قمغم ٟمًٌ٦م اإلٟمجٞمؾ إمم يقطمٜم٤م:
 يقطمٜم٤م يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ ٕانف هق اًمتٚمٛمٞمذ اْلٌٞم٥م ًمٞمًقع يمام ىم٤مل رم اإلصح٤مح.10
 اًمت٘مٚمٞمد يِمٝمد ًمٞمقطمٜم٤م يم٤مشمٌ ً٤م اإلٟمجٞمؾ.
 أسم٤مء يِمٝمدون ًمإلٟمجٞمؾ.
 سمٕمض اعمخٓمقـم٤مت اًم٘مديٛم٦م شمِمٝمد ًمٙم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ.
 اًمٙمت٥م إبقيمريٗمٞم٦م واهلراـم٘م٦م شمِمٝمد ًمإلٟمجٞمؾ!
 أؾمٚمقب اًمٙم٤مشم٥م يثٌ٧م أانف يقطمٜم٤م!
ومٝمؾ ومٕم ً
ال هق يم٤مشم٥م اإل ٟمجٞمؾ يمام يزقمؿ أؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمك ؟ هم٤مًمٌ ً٤م هذه إدًم٦م شمذيمره٤م يمـؾ يمتـ٥م
اًمالهــقت اًمــدوم٤مقمك ،ؾمــٜمرد سمٕمــقن اهلل قمــغم هــذا اًمٙمــالم سم٠مؾمــٚمقب قمٚمٛمــك وأيمــ٤مديٛملم وٟمٌــدأ هبــذا سمقضمٝمــ٦م
اًمٜمٔمر إظمر ى اعمخ٤مًمٗمف ًمٙمٜمٞمًـ٦م ودوٟمـؽ أظمـك اْلٌٞمـ٥م رم اًمٗمّمـؾ اًم٘مـ٤مدم أثٜمـك وقمنمـون دًمـٞم ً
ال ُمــ قمٚمـامء
اًمٜمّم٤مرى ي٘مقًمقن سم٠من اًمٙم٤مشم٥م جمٝمقل وُمـ اعمًتحٞمؾ أن يٙمقن هق يقطمٜم٤م.

 13يٛمٙمٜمؽ شمّمٗمح اعم٘م٤مل ُمـ هٜم٤م www.ccagwomen2women.com/arabic-bible-studies/debi-bryson-john-part1-arabic
11

ٟم٘مال .قمـ هؾ اًمٕمٝمد اجلديد يمٚمٛم٦م اهلل دُ .مٜم٘مذ اًمً٘م٤مر طمٗمٔمف اهلل دار اإلؾمالم صـ41
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أعرتاف علنعء املسيحية بأن كعتب اإلجنيل دلهتل
سمٕمد ُم٤م ذيمرٟم ً٤م رأى اًمٙمٜمٞمً٦م أرى ُمـ اْلٞم٤مد أن أان٘مؾ اًمرأي اعمخ٤مًمػ هل٤م صمؿ ٟمٔمر رم أقمؽمو٤مت اًمٜمّم٤مرى
ي٘مقل أن يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء ي٘مقًمقن اًمٙم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع جمٝمقل سمٕمٞمد ًا قمـ ٟمٕمس
وٟمرد قمٚمٞمٝم٤م ،وهٜم٤م ُ
أؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمل وٟم٘مؾ ًمٙمؿ سمٕمض إىمقاًمقدوٟمؽ إدًم٦م اًمتك شمٜمًػ اإلٟمجٞمؾ.

اًمدًمٞمؾ إول:
ُمـ ُمدظمؾ إمم اًمٕمٝمد اجلديد اًم٘مس ومٝمٞمؿ قمزيز ي٘مقل يمالم ظمٓمػم ضمد ًا ي٘مقل[ وًمٙمـ ُمـ هق اًمذى َيم َت٥م
إٟمجٞمؾ ُيقطمٜمَ٤م هذا اًمً١مال صٕم٥م واجلقاب قمٚمٞمف يتٓمٚم٥م دراؾم٦م واؾمٕم٦م هم٤مًمٌ ً٤م ُم٤م شمٜمٝمك سم٤مًمٕمٌ٤مرة ٓ يٕمٚمؿ اهلل
وطمده ُمـ اًمذى َيم َت٥م هذا اإلٟمجٞمؾ](  )12وذيمر أىمقال ُمـ اًمٗمري٘ملم ،ي٘مقل سم٤مًمٕمٌ٤مرة ٓ يٕمٚمؿ اهلل وطمده
ُمـ اًمذى يمت٥م هذا اإلٟمجٞمؾ ٓ شمٕمٚمٞمؼ!! ًم٘مد ىمامٟم ً٤م سمام ىم٤مًمف اًم٘مس سمدراؾم٦م وصٚمٜم ً٤م رم اًمٜمٝم٤مي٦م أن اًمٙم٤مشم٥م
جمٝمقل.

12

اًم٘مس ومٝمٞمؿ قمزيزُ،مدظمؾ امم اًمٕمٝمد اجلديد ،دار اًمث٘م٤موم٦م صـ213
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اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين:
ُمـ يمت٤مب شم٤مريخ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ي٘مقل [ وُمرة أظمرى ًمٞمس

ُمـ ُمـ يٕمرف ُمـ َيم َت٥م هذا اإلٟمجٞمؾ]()13

اًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م:
أجْم٤م يمت٤مب شم٤مريخ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ي١ميمد أن ُيقطمٜمَ٤م ًمٞمس هق اًمٙم٤مشم٥م ي٘مقل [ ىمد يمتٌ٧م سمٛمٕمروم٦م ٟمٗمس
اًمٙم٤مشم٥م ُمثؾ إصؾ أو ُمـ يم٤مشم٥م آظمر]()14

اًمدًمٞمؾ اًمراسمع:
ي٘مقل اًم٘مس طمٌٞم٥م ؾمٕمٞمد[أُم٤م قمـ ُم١مًمػ اًمٌِم٤مرة اًمراسمٕم٦م وم٘مد صم٤مرطمقًمف ضمدل يمثػما ً ومٞم٘مقل سمٕمض اًمٕمٚمامء أن
اًمٙم٤مشم٥م هق يقطمٜم٤م اًمرؾمقل وي٘مقل آظمرون أانف يقطمٜم٤م اًمِمٞمخ]( )15أهؿ ؿمئ يٙمقن اؾمٛمف يقطمٜم٤م طمتك ًمق
ُمٝمرـمؼ!
 اًمدًمٞمؾ اخل٤مُمس:
داؾم٤مت رم اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع [ وًمٙمـ اخل٤ممت٦م ؾمتٌدو طم٤مًٓ ؾمٚمٌٞم٦م هذا اإلٟمجٞمؾ اًمذى ئمؾ يم٤مشمٌف إول
جمٝمقًٓ أن مل ٟم٘مؾ ُمٖمٛمقراً اًمتٚمٛمٞمذ اْلٌٞم٥م أو يقطمٜم٤م اإلٟمجٞمؾ أو يقطمٜم٤م اًمِمٞمخ ]()16

اًمدًمٞمؾ اًمً٤مدس:

 13ؾمتٞمٗمـ مُ.مٞمٚمر وروسمرت ف .هقسمر،شم٤مريخ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس دار اًمث٘م٤موم٦م صـ43
 14اعمرضمع اًمً٤مسمؼ صـ43
15

طمٌٞم٥م ؾمٕمٞمد،اعمدظمؾ امم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ،دار اًمث٘م٤موم٦م صـ111

 16دراؾم٤مت رم آٟمجٞمؾ اًمراسمع قمدة ُم١مًمٗملم صـ21
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اًمؽممج٦م اًمٞمًققمٞم٦م[وًمٞمس ًمٜم٤م ٟمًتٌٕمد اؾمتٌٕم٤مد ًا ُمٓمٚم٘م٤م إومؽماض اًم٘م٤مئؾ سم٠من يقطمٜم٤م اًمرؾمقل هقاًمذى اٟمِم٠مه
وًمٙمـ ُمٕمٔمؿ اًمٜم٘م٤مد ٓ يتٌٜمقن هذا آطمتامل ومٌٕمْمؿ يؽميمقن شمًٛمٞم٦م اعم١مًمػ ومٞمّمٗمقٟمف سم٠مانف ُمًٞمحك يمت٥م
سم٤مًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م رم أوآظمر اًم٘مرن إول رم يمٜمٞمً٦م ُمـ يمٜم٤مئس آؾمٞم٦م]()30

اًمدًمٞمؾ اًمً٤مسمع:
أجْم٤م ُمـ اًمؽممج٦م اًمٞمًققمٞم٦م [أُم٤م اعم١مًمػ وشم٤مريخ ووع اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع ومٚمًٜم٤م ٟمجد رم اعم١مًمػ ٟمٗمًف أى
دًمٞمؾ واوح قمٚمٞمٝمام ورسمام يم٤من ذًمؽ ُم٘مّمقداً ]( )32

اًمدًمٞمؾ اًمث٤مُمـ:
وضم٤مء أجْم٤م رم ٟمٗمس اًمؽممج٦ماًمٞمًققمٞم٦مأشمك [ ومٛمـ اًمراضمح أن اإلٟمجٞمؾ يمام هقسملم أجديٜم٤م اصدره سمٕمض
شمالُمٞمذ اعم١مًمػ]( )31

اًمدًمٞمؾ اًمت٤مؾمع:
ال ٓ أطمد يًتٓمٞمع اًمت٤ميمد ٟمٗمٞم٤م او اجي ً٤مسم٤م]( )33
إب سمٞم٤مر ٟمجؿ ي٘مقل[ هؾ هق يقطمٜم٤م ومٕم ً

ً

إب حيت٤مر واًم٘مٛمص

سمًٞمط خيت٤مر وٟمحـ ووٕمٜم ً٤م آدًم٦م ًمٕمٚمف يرضمع امم صقاسمف

اًمدًمٞمؾ اًمٕم٤مرش:

 30اًمؽممج٦م اًمٞمًققمٞم٦م ،شمرمج٦م اًمرهٌ٤مٟمٞم٦م اًمٞمًققمٞم٦م ،دار اعمنمق سمػموت ،صـ 153ـ154
 32اعمرضمع اًمً٤مسمؼ
 31اًمؽممج٦م اًمٞمًققمٞم٦م ،دار اعمنمق صـ153
 33سمٞم٤مر ٟمجؿُ ،مدظمؾ امم اٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ،صـ ٓ 2يقضمد قمٚمٞمف سمٞم٤مٟم٤مت ٟمنم
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ي٘مقل أ.ب روسمرشمًقن [ فمٚم٧م ُمً٠مخ٦م حتديد ؿمخّمٞم٦م يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع ُمقوقع ضمدل واؾمع اًمٜمٓم٤مق
ظمال ل ومؽمة اعمئ٦م واخلٛمًلم ؾمٜم٦م اح٤موٞم٦م ( )...صمؿ ي٘مقل ٓ يذيمر رم هذا اإلٟمجٞمؾ ِصاطم٦م أن يقطمٜم٤م يم٤مشمٌف
]()31

صمؿ ذيمر إؾمٌ٤مب يٙمٗمك اإلقمؽماف سم٠من يقطمٜم٤م مل يذيمر اؾمٛمف رم اإلٟمجٞمؾ

اًمدًمٞمؾ اْل٤مدى قمنم:
إب سمٞم٤مر ٟمجؿ [ُمـ يمت٥م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ٓ يذيمراؾمؿ اًمٙم٤مشم٥م رم إان٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦مٕن اإلٟمجٞمؾ هق قمٛمؾ
يًقع اعمًٞمح وحمتقل اإلٟمجٞمؾ هق يًقع اعمًٞمح أُم٤م اًمٙم٤مشم٥م آٟمً٤مٟمك ومٞم٠متك رم اًمدرضم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م]( )32

ـمٞم٥م

ح٤مذا ووع اؾمٛمف قمغم ؾمٗمر اًمرؤي٤م اٟمف قمٛمؾ ًمٞمس ًمٞمًقع؟

اًمدًمٞمؾ اًمث٤مٟمك قمنم:
اعمرؿمد إمم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ي٘مقل[يِمػم اًمٙم٤مشم٥م(اًمذى رسمام اؾمتٕم٤من سمِمخص آظمر ًمٙمت٤مسم٦م اٟمجٚمٞمف ) امم ٟمٗمًف
سمـ " اًمتٚمٛمٞمذ اًمذى يم٤من يًقع حيٌف"( )...هذه طم٘م٤مئؼ ومْم ً
ال قمـ أن اإل ٟمجٞمؾ ٓ ينم اـمالىم ً٤م امم اًمرؾمقل
يقطمٜم٤م ويِمػم امم

يقطمٜم٤م اعمٕمٛمدان سمٙمؾ سمً٤مـم٦م سمـ" يقطمٜم٤م "]()33

اًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م قمنم:
سمقًمس اًمٗمٖم٤ممم [ ٟمجد ُمٜمذ اًم٘مرن اًمث٤مٟمك شم٘مٚمٞمد ًا صم٤مسمت ً٤م يٜمً٥م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع إمم يقطمٜم٤م سمـ زسمدى وًمٙمـ ضم٤مء
ُمـ يِمؽ هبذه اًمٜمًٌ٦م وًمٚمٛمرة إومم ؾمٜم٦م  2510وُم٤مزل اجلدال ىم٤مئامً إمم أج ً٤مُمٜم٤م هذه ومٛمزج اًمنماح ُمً٤مئؾ
ُمتٕمددة  :هقي٦م اًمٙم٤مشم٥م،ضمذور ؿمٝم٤مدشمف ،اًم٘مٞمٛم٦م

اًمت٤مرخيٞم٦م إلٟمجٚمٞمف]()34

 31أ.ب روسمرشمًقن ،اإلٟمجٞمؾ سمحً٥م يقطمٜم٤م أقمٛمؼ يمت٤مب رم اًمٕم٤ممل صـ343
32
33

سمٞم٤مر ٟمجؿُ ،مدظمؾ امم إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م صـ2
اعمرؿمد إمم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ،قمدة ُم١مًمٗملم ،داراًمٙمت٤مب اعم٘مدس،صـ231

 34سمقًمس اًمٗمٖم٤ممم ،اعمدظمؾ إمم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ،اعمٙمتٌ٦م اًمٌقًمًٞم٦م ،ضمـ2صـ55
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اًمدًمٞمؾ اًمراسمع قمنم:
اؾمٓمٗمـَ٤من ؿمـر َسمـٜمتٞمٞمف [ُمـ اعمحتٛمؾ أن شمٙمقن ؿمخّمٞم٦م ُيقطمٜمَ٤م اًمرؾمقل رم أصؾ هذه اعم١مًمٗم٤مت ًمٙمـ
إب ْ
قمٛمٚمف شمٙمقن قمدة ُمراطمؾ طمتك اًمتحرير إظمػم اًمذى شمؿ رم طمقامم اًمًٜم٦م  200_62جيقز اإلقمت٘م٤مد سم٠من
هٜم٤مك "اعمدرؾم٦م اًمٞمقطمٜمُٞم٦م" اعم١مًمٗم٦م ُمـ ومريؼ شمالُمٞمذ شم٤مُمٚمقا وشمٕمٛم٘مقا

رم شمٕم٤مًمٞمؿ اًمرؾمقل]()35

اًمدًمٞمؾ اخل٤مُمس قمنم
ورم يمت٤مب آظمرإب أتٞم٤من رشسمٜمتٞمٞمف ِ [ُمـ هق ُيقطمٜمَ٤م ؟ ُمـ اًمّمٕم٥م اإلضم٤مسم٦م قمغم هذا اًمً١مال وم٤مًمتٚمٛمٞمذ
اًمذى ووع اًمٚمٛمً٤مت إظمػمة قمغم هذا اإلٟمجٞمؾُ،مْمٞمٗم ً٤م إًمٞمف اًمٗمّمؾ اْل٤مدى واًمٕمنميـ يّمٗمف سم٠مانف اًمتٚمٛمٞمذ
اْلٌٞم٥م ُمـ يم٤من إذا هؾ هق يقطمٜم٤م يمام ي٘مقل اًمت٘مٚمٞمد أم شمراه" يقطمٜم٤م اًم٘مديؿ أطمد شمالُمٞمذ اًمرب اًمذى حيدصمٜم٤م
قمٜمف سم٤مسمٞم٤مس طمقل 210واًمذى يم٤من سم٤مسمٞم٤مس يٓمرح قمٚمٞمف أسءًم٦م رم ؿمٌ٤مسمف ؟ مِمٝم٤م يٙمـ ُمـ أُمر ( )...سم٢م ُمٙم٤مٟمٜم٤م
ان ٟمٗمٙمرُ،مع اطمتامل ىمقى،أن يقطمٜم٤م اًمرؾمقل هق أصؾ هذا اًمٙمت٤مب وأن شمٚمٛمٞمذ ًا آظمر(يقطمٜم٤م اًم٘مديؿ)أخػ
شم٠مُمالشمف وم٘م٤مم سمتدون رؾم٤مًمتف ًمٙمٜمٜم٤م ٓ ٟمًٜمٓمٞمع أن ٟمحدد سم٤مًمْمٌط ُم٘مقُم٤مت قمٛمٚمف]()36

اًمدًمٞمؾ اًمً٤مدس قمنم:
ي٘مقل ضمقن و.دريـ [إقم٤مدة ومتح ُمقوقع يم٤مشم٥م هذا اإلٟمجٞمؾ وشم٤مريخ يمت٤مسمتف .واًمً١مال اخل٤مص
سمٛمـ يمت٥م هذا اإلٟمجٞمؾ يم٤من دائام ؾم١مآً ُمرسمٙم٤م ومْم ً
ال قمـ أن شم٘م٤ماًمٞمد اًمٙمٜمٞمً٦م شمذيمر اصمٜملم سم٤مؾمؿ
يقطمٜم٤م ومٞمام هبذا اإلٟمجٞمؾ :اًمرؾمقل  ،و يقطمٜم٤م اًمذي يٓمٚم٘مقن قمٚمٞمف اًمِمٞمخ صمؿ أن هٜم٤مك طم٘مٞم٘م٦م أن
اًمتٚمٛمٞمذ اعمحٌقب يٌدو أانف صقر رم اإلٟمجٞمؾ ٟمٗمًف يمٛمّمدر ًمٌٕمض اعمٕمٚمقُم٤مت]()10

اؾمٓمٗمـَ٤من ؿمـر َسمـٜمتٞمٞمف ،دًمٞمؾ ىمراءة اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ،دار اعمنمق سمػموت صـ 104
35إب ْ
 36إب أتٞم٤من رشسمٜمتٞمٞمف ُِ ،مـ إان٤مضمٞمؾ إمم اإلٟمجٞمؾ ،دار اعمنمق سمػموت صـ44
10

ضمقن و .دريـ ،يًقع وإان٤مضمٞمؾ اًمراسمٕم٦م ،دار اًمث٘م٤موم٦م ،شمرمج٦م ٟمٙمٚمس ٟمًٞمؿ ؾمالُم٦م ،صـ142
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اًمدًمٞمؾ اًمً٤مسمع قمنم:
ي٘مقل إب دوٟم٤مؾمٞم٤من ُمال اًمٞمًققمل [ُم١مًمػ اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع ٓ يذيمر اإلٟمجٞمؾ اؾمؿ ُم١مًمٗمف ٓ،سمؾ يٕمؼم قمـ
سمٕمض اًمرهمٌ٦م رم اًمتًؽم هبذا اًمِم٠من إٓ اٟمف يقضمد رم هن٤مي٦م اًمٙمت٤مب إؿم٤مرة ِصحي٦م امم ؿمخّمٞم٦م شمٚمٛمٞمذ ُمٕملم
يم٤من يِمٝمد هلذه إُمقر ويدوهن٤م]()12

اًمدًمٞمؾ اًمث٤مُمـ قمنم:
ي٘مقلإب وم٤موؾ ؾمٞمداروس اًمٞمًققمل [شمالُمٞمذ يقطمٜم٤م أصدروا إٟمجٚمٞمف إذا إن اًمٗمّمؾ 12
ُمْم٤مف،ؿم٠من هن٤مي٦م ُمرىمس]

()11

اًمدًمٞمؾ اًمت٤مؾمع قمنم:
دائره اعمٕم٤مرف اًمؼميٓم٤مٟمٞمف [أُم٤م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م أانف ٓ ُمري٦م و ٓ ؿمؽ يمت٤مب ُمزور أراد ص٤مطمٌف ُمْم٤مدة أثٜملم ُمـ
اْلقاريلم سمٕمْمٝمام ًمٌٕمض و مه٤م اًم٘مديً٤من يقطمٜم٤م و ُمتك و ىمد أدقمك هذا اًمٙم٤مشم٥م اعمزور رم ُمتـ اًمٙمت٤مب أانف
هق اْلقارى اًمذى حيٌف اعمًٞمح وم٤مظمذت اًمٙمٜمٞمً٦م هذه اجلٛمٚم٦م قمغم قمالهت٤م وضمزُم٧م سم٠من اًمٙم٤مشم٥م هق يقطمٜم٤م
اْلقارى وووٕم٧م اؾمٛمٝم٤مقمغم اًمٙمت٤مب ٟمّم ً٤م ُمع إن ص٤مطمٌف همػم يقطمٜم٤م ي٘مٞمٜم ً٤م وٓ خيرج هذااًمٙمت٤مب قمـ
يمقٟمف ُمثؾ سمٕمض يمت٥م اًمتقراة اًمتك ٓ راسمٓم٦م سمٞمٜمٝم٤م و سملم ُمـ ٟمًٌ٧م إًمٞمف و أان٤م ًمٜمرأف و ٟمِمٗمؼ قمغم اًمذيـ
يٌذًمقن ُمٜمتٝمك اجلٝمد ًمػمسمٓمقا و ًمق سم٤موهك راسمٓم٦م ذًمؽ اًمرضمؾ اًمٗمٚمًٗمك اًمذى أخػ هذا اًمٙمت٤مب رم اجلٞمؾ
اًمث٤مٟمك سم٤مْلقارى يقطمٜم٤م صٞم٤مد اًمًٛمؽ وم٤من أقمامهلؿ شمْمٞمع قمٚمٞمٝمؿ ؾمدى خلٌٓمٝمؿ قمغم همػم هدى )13(].
12

إب دوٟم٤مؾمٞم٤من ُمال اًمٞمًققمل ،ىمراءات رم إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ،دار اعمنمق سمػموت ،شمرمج٦م طمٚمٞمؿ قمٌد اهلل،صـ2

 11إب وم٤موؾ ؾمٞمداروس اًمٞمًققمل ،شمٙمقيـ إان٤مضمٞمؾ،داراعمنمق سمػموت،صـ33
 13اعمقىمع اًمرؾمٛمك عمقؾمققم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞمفً /http://www.britannica.com :مألُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦ممل يتثٜم ً٤م مم اْلّمقل قمغم اعمقؾمققم٦م ومل
أىمراء اًمٜمص إانجٚمٞمزى هلذا اًمٙمالمً .مٙمـ ٟم٘مٚم٧م قمـ صم٘م٤مت هذا آىمتٌ٤مسُ ،مٜمف ىمراءة رم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ص٤مسمرـمٕمٞمٛم٦م ،هؾ اًمٕمٝمد
اجلديد يمٚمٛم٦م اهلل ُمٜم٘مذ اًمً٘م٤مر
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اًمدًمٞمؾ اًمٕمنمون:
شم٘مقل دائره اعمٕم٤مرف إُمريٙمٞمف [ إن إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م اًمذي اٟمتً٥م صقاسم ً٤م أو ظمٓم ً٤م إزم اًمتٚمٛمٞمذ اًمذي يم٤من
يًقع حيٌف يٕمتؼم إانجٞمؾ اعمحٌقب ًمٚمٙمثػميـ ،سمٞمد أن اًمٕمٚمامء جي٤مدًمقن ومٞمف سم٢مقمتٌ٤مره ضمزء ًا ُمـُ :مِمٙمٚمف
يقطمٜم٤م)11(].

اًمدًمٞمؾ اْل٤مدى واًمٕمنمون:
دائرة اعمٕم٤مرف اًمٗمرٟمًٞم٦م ٓروس اًم٘مرن اًمٕمنميـ [يٜمً٥م إمم يقطمٜم٤م هذا اإلٟمجٞمؾ و صمالصم٦م أؾمٗم٤مر أظمرى ُمـ
اًمٕمٝمد اجلديد و ًمٙمـ اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م اْلديث٦م رم ُمً٤مئؾ إدي٤من ٓ شمًٚمؿ سمّمح٦م هذه اًمٜمًٌ٦م]

اًمدًمٞمؾ اًمث٤مٟمك واًمٕمنمون:
ي٘مقل  ٓ[ : DR. BOB UTLEشمذيمر سمِم٤مرة يقطمٜم٤م ِصاطم٦م أن اًمٙم٤مشم٥م يقطمٜم٤مإن اًمٜمٔمرة اًمت٘مٚمٞمدي٦م سم٠من
اًمرؾمقل يقطمٜم٤م،سمـ زسمدى هق اعمّمدر اًمٌنم اًمِم٤مهد يٜمٌٖمك أن شمتقوح ٕن هٜم٤مك ُمّم٤مدر ظم٤مرضمٞم٦م ُمـ
اًم٘مرن اًمث٤مٟمك شمِمػم إمم ُمً٤ممه٦م آظمريـ رم إٟمت٤مج سمِم٤مرة يقطمٜم٤م ] ()12وذيمر أومؽمو٤مت قمغم اًمٙم٤مشم٥م وٓيقضمد
ضمزم هبذا
اذا يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ جمٝمقل سم٤مًمدًمٞمؾ واًمؼمه٤منُ ،م٤م رأى اؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمك وهؾ ُم٤مزل اًم٘مٛمص
سمًٞمط يٜمً٥م اإلٟمجٞمؾ ًمٞمقطمٜم٤م؟،ىمٚم٧م وُمـ اْلٞم٤مد أن أان٘مؾ أقمؽمو٤مت اًمٜمّم٤مرى اًمتك ُمـ ظمالهل٤م يٜمًٌقن
اإلٟمجٞمؾ ًمٞمقطمٜم٤م وسمٕمقن اهلل ؾمٜمُٗمٜمد هذا آقمؽمو٤مت وٟمرد قمٚمٞمٝم٤م واطمدة واطمدة ومٚمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م رم اًمٗمّمؾ
اًم٘م٤مدم واهلل اعمًتٕم٤من.

 44دائرة اعمٕم٤مرف إُمريٙمٞمف،ضمـ،23صـٟ 226م٘م ً
ال قمـ ىمراءة رم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ،ص٤مسمر ـمٕمٞمٛم٦م صـ153
ُ،DR. BOB UTLE 12مذيمرا ت اًمتٚمٛمٞمذ اْلٌٞم٥م،صـ21
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أعرتضع النصعرى والزد عليهع
وسمٕمد ُم٤م قمروٜم ً٤م اًمرأى واًمرأى أظمر طمت ًام ؾمٞمٙمقن أقمؽمو٤مت ُمـ قمٜمد اًمٜمّم٤مرى ي٘مقًمقن ًمدٟم٤م أدًم٦م قمغم
صح٦م ٟمًٌ٦م اإلٟمجٞمؾ ًمٚم٘مديس يقطمٜم٤م ومٜمٔمر قمغم هذه إدًم٦م هؾ ومٕم ً
ال شم١ميد اًمرأى اًم٘م٤مئؾ سمٜمًٌ٦م أانجٞمؾ إمم
يقطمٜم٤م أُم٤م ُمـ اعمًتحٞمؾ ٟمً٥م اإلٟمجٞمؾ ًمف!.

ُمٜم٤مىمِم٦م ُمٌدئٞم٦م ًمألقمؽمو٤مت:
أقمؽمو٤مت اًمٜمّم٤مرى رم هذا اًمِم٠من شم٘مًؿ إمم ىمًٛملم:
 .2إدًم٦م اخل٤مرضمٞم٦م.
 .1إدًم٦ماًمداظمٚمٞم٦م.
واعم٘مّمقد سمـ إدًم٦م اخل٤مرضمٞم٦مهق :أى اًمِمٝم٤مدة اخل٤مرضمٞم٦م ًمٙم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ وهؿ ىمًٛملم:
 .2ؿمٝم٤مدات آسم٤مء اًمٙمٜمٞمً٦م.
 .1ؿمٝم٤مدات اعمخٓمقـم٤مت اًم٘مديٛم٦م .
أُم٤م إدًم٦م اًمداظمٚمٞم٦م هك :اًمدًمٞمؾ اًمداظمغم ًمٙم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ ويدرج حت٧م هذا اًم٘مًؿ قمدة أؿمٞم٤مء.
 .2أؾمٚمقب اًمٙم٤مشم٥م.
 .1اًمتٍميح سمـ اؾمؿ اًمٙم٤مشم٥م داظمؾ اإلٟمجٞمؾ .
 .3ظمٚمٗمٞم٦م اًمٙم٤مشم٥م.
.1

ُمد اًمتٓم٤مسمؼ ُمع سم٤مىمك أؾمٗم٤مر اًمٙمت٤مب) 13(.

 13أُمثٚم٦م وم٘مط
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وًم٘مد يًٖمرب اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ رم سمٕمض ومّمقل هذا اًمٙمت٤مب ُمث ً
الُ،م٤م ؿم٠من اًمؼمدي٦م  12 ،21سمـ يم٤مشم٥م
اإلٟمجٞمؾ ىمٚم٧م ٟمحـ ٟمرد قمغم ُم٤مذيمره اًم٘مٛمص سمًٞمط رم هذا اًمِم٠منً،م٘مد سمدأاًم٘مٛمص ذيمر أدًم٦م قمغم اًمٙم٤مشم٥م
وهك إدًم٦م اخل٤مرضمٞم٦م سمذيمر ؿمٝم٤مدات آسم٤مء اًمٙمٜمٞمً٦م وأول ُم٤مذيمر أسم٤مء اًمرؾمقًمٞملم ي٘مقل سمًٞمط رم يمت٤مسمف
أشمك[ يم٤من اإلٟمجٞمؾ ًمٚم٘مديس يقطمٜم٤م سملم أجدى أسم٤مء اًمرؾمقًمٞملم شمالُمٞمذ وظمٚمٗم٤مء اًمرؾمؾ ويم٤من ُمْمٛمقٟمف
وضمقهره رم ومٙمرهؿ وقم٘مقهلؿ وقم٘مقهلؿ()...أن اإلٟمجٞمؾ يم٤من ُمقضمقد ُمٕمٝمؿ ورم أجدهيؿ،وأهنؿ اؾمتخدُمقه
يمٙمٚمٛم٦م اهلل اعمقطمك هب٤م وي١ميمد قمغم أهنؿ شمًٚمٛمقه ُمـ رؾمؾ اعمًٞمح وىم٤مل ُمـ شمًٚمٛمقه ُمٜمٝمؿ أن يم٤مشمٌف سم٤مًمروح
اًم٘مدس هق اًم٘مديس يقطمٜم٤م اعمًٞمح ورؾمقًمف]()14

هؾ ومٕم ً
ال أسم٤مء ؿمٝمدوا ًمٙم٤مشم٥م إانجٞمؾ؟
وهؾ ُم٤مذيمره اًم٘مٛمص صحٞمح؟
وهؾ ومٕمال اعمخٓمقـم٤مت اًم٘مديٛم٦م شمِمٝمد ًمٞمقطمٜم٤م يم٤مشمٌ ً٤م ًمإلٟمجٞمؾ؟
وهؾ يقضمد دًمٞمؾ داظمغم قمغم يمت٤مسم٦م يقطمٜم٤م ًمإلٟمجٞمؾ؟
وهؾ ومٕم ً
ال إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ٓ خي٤مًمػ إان٤مضمٞمؾ إظمرى؟
يمؾ هذا وأيمثر ؾمتٕمرومف قمزيزى اًم٘م٤مرئ رم اًمًٓمقر اًم٘م٤مدم ،أبدا ُمًتٕملم سم٤مهلل ؿمٝم٤مدات آسم٤مء اًمٙمٜمٞمً٦م
واًمرد قمٚمٞمٝم٤م.

 14اًم٘مٛمص سمًٞمط هؾ يمت٥م اًم٘مديس يقطمٜم٤م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع؟ ُمدارس إطمد ،صـ16،15
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األدلة اخلعرجية[]2
شهعدا آبعء الكنيسة والزد عليهع
ُمـ أؿمٝمر إدًم٦م ؿمٝم٤مدات آسم٤مءاًمٙمٜمٞمً٦م اًمتك يًتدل سمف قمغم اًمٜمّم٤مرى وأؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمل قمغم
أص٤مًم٦م آٟمجٞمؾ وٟمًٌف امم اًم٘مديس يقطمٜم٤م اًمرؾمقل ي٘مقل اًم٘مٛمص قمٌد اعمًٞمح سمًٞمط[أسم٤مء اًمرؾمقًمٞملم:
يم٤من ُمْمٛمقن وضمقهر اإلٟمجٞمؾ ًمٚم٘مديس يقطمٜم٤مرم ومٙمره١مٓء أسم٤مءوقم٘مقهلؿ وقمغم اًمرهمؿ ُمـ اهنؿ مل
ي٘متًٌقاُمـ آي٤مشمف ُمٌ٤مرشة إٓأهنؿ اؾمتخدُمقا ضمقهره٤م وُمْمٛمقهن٤م مِم٤م يدل قمغم وضمقد اإلٟمجٞمؾ ٟمٗمًف رم
حمٞمٓمٝمؿ ووؾمٓمٝمؿ)15(].

يٙمٗمٞمٜم٤م أقمؽماف اًم٘مٛمص سم٠من أسم٤مء مل ي٘متًٌقا ُمٜمف ُمٌ٤مرشة 7شمٕمتٛمدة ؿمٝم٤مدة أسم٤مء ًمإلٟمجٞمؾ قمغم ؿمٝم٤مدة
واطمدة وم٘مط ُمّمدره٤م إيريٜم٤م وس اًمذى ٟم٘مؾ قمـ سمقًمٞمٙم٤مريثقس ،اًمٖمري٥م أن مل يذيمر ىمٌؾ قم٤مم  250أطمد
ُمـ أسم٤مء أن يقطمٜم٤م هق يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ،وهذا ًمٞمس يمالم ،واًمٖمري٥م أجْم٤م أن سمقًمٞمٙم٤مريثقس مل يذيمر
اإلٟمجٞمؾ ىمط ومل ي٘متٌس ُمٜمف يمام ؾمٜمرى ،ومٝمؾ اًمِمٝم٤مدة شم١ميد اًمرأى اًم٘م٤مئؾ سمٜمً٦م اإلٟمجٞمؾ ًمٞمقطمٜم٤م وه٤م
هقاًم٘مس ومٝمٞمؿ قمزيز يٜم٘مؾ ًمٜم٤م أن ًمـ يذيمر أطمد ُمـ أسم٤مء إانجٞمؾ ىمٌؾ  250ومٞم٘مقل:
اًم٘مس ومٝمٞمؿ قمزيز ي٘مقل ُم٤م ٟمّمف [ وم٠مول ُمّمدر هل٤م هق إيريٜم٤م وس 250م اًمذي ي٘مقل إٟمف أظمذ ُمـ
سمقًمٞمٙم٤مرسمقس سمٕمض اعمٕمٚمقُم٤مت قمـ يم٤مشم٥م ( )...أُم٤مىمٌؾ ذًمؽ ومٚمؿ يٕمؽمف سمٜمًٌ٦م اإلٟمجٞمؾ امم يقطمٜم٤م
اًمرؾمقل ؾمقى وم٤مًمٜمتٞمٜمقس اًمٖمٜمقؾمك اهلرـمقىمك ٟٓمف يم٤م ئمـ أن اإلٟمجٞمؾ يّم٤مدق قمغم شمٕم٤مًمٞمؿ اهلرـمقىمٞم٦م]( )16

15

اًم٘مٛمص سمًٞمط هؾ يمت٥م اًم٘مديس يقطمٜم٤م إانجٞمؾ اًمراسمع صـ15

 16ومٝمٞمؿ قمزيز،اعمدظمؾ امم اًمٕمٝمد اجلديد ،دار اًمث٘م٤موم٦م ،صـ214
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ؾم١مازم هق .هؾ إٟمتٔمر اًمٕم٤ممل اعمًٞمحل  250ؾمٜم٦م ًمٞمٕمرف أو ُيًجؾ ُمـ هق يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع! ٟم٠مظمذ
أُمث٤مل قمغم سمٕمض ؿمٝم٤مدات آسم٤مء اًمٙمٜمٞمً٦م وٟمرى هؾ شمِمٝمد ًمٙم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ أم شم٠ميمد اعمجٝمقًمٞم٦م أم همػم
ذًمؽ؟؟..

إيريٜم٤مؤس أؾم٘مػ ًمٞمقن:
إن ؿمٝم٤مدة إيريٜم٤م ؤس هك إؿمٝمر سملم ؿمٝم٤مدات آسم٤مء اًمٙمٜمٞمً٦م ي٘مقل اًم٘مٛمص قمٌد اعمًٞمح سمًٞمط [واًمذى
شمٕمتؼم ؿمٝم٤مدشمف طم٤مؾمٛم٦م وٓ ضمدال ومٞمٝم٤م ٕانف شمًٚمٛمٝم٤م ُمـ سمقًمٞمٙم٤مريثقس شمٚمٛمٞمذ اًم٘مديس يقطمٜم٤م ُمٌ٤مرشة.
ويم٤مٟم٧م ؿمٝم٤مدشمف هك ؿمٝم٤مدة اًمٙمٜمٞمً٦م اجل٤مُمٕم٦م وم٘مد يم٤مٟم٧م ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمرؾمقل يقطمٜم٤م ذاشمف اًمذى مل يٙمـ سمٞمٜمٝمام
ؾمقى طمٚم٘م٦م واطمدة وم٘مط ( )..وٟمٗمردًمف اًمّمٗمح٤مت اًمت٤مًمٞم٦م اًمتك ؿمٝمد ومٞمٝم٤م ًمٙمؾ قمدد ُمٙمـ ُمـ
اقمداد اإلٟمجٞمؾ ًمٚم٘مديس يقطمٜم٤م وؿمٝم٤مدشم٦م عمّمداىمٞم٦م وطم٘مٞم٘م٦م شمدويـ اًم٘مديس يقطمٜم٤م ًمألانجٞمؾ] ()20اوًٓ
إيريٜم٤مؤس ًمٞمس صم٘م٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م صدق اعمٕمٚمقُم٤متٕ،انف يم٤من "ُمٝمرـمؼ"،يم٤من ي١مُمـ سمحٙمؿ إًمٗمك ـمٕمٌ٤م هذا
ًمٞمس يمالُمك ىم٤مل هذا ُمـ هق أقمٚمؿ ُمٜمك ُمـ اًمرضمؾ هؾ وصؾ إُمر قمغم هذا اْلد.

20

اًم٘مٛمص سمًٞمط  ،هؾ يمت٥م اًم٘مديس يقطمٜم٤م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع،صـ33
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طم٤مُمك اًمٙمٜمٞمً٦م وأبق اًمت٘مٚمٞمد اًمٙمٜمًك يم٤من ي١مُمـ سمٕم٘مٞمدة اْلٙمؿ إًمٗمك اًمتك ٓشم١مُمـ سمف اًمٙمٜمٞمً٦م اًمتك
يٜمتٛمك إًمٞمف اًم٘مٛمص اْل٤مئر قمٌد اعمًٞمح سمًٞمط ويًتدل سمف قمغم ٟمًٌ٦م اإلٟمجٞمؾ ي٘مقل ُمٕمٚمٛمف اًم٘مٛمص شم٤مدرس
يٕم٘مقب ُمٚمٓمك [ ًمألؾمػ اًمِمديد وم٘مد شمٌع أرى سم٤مسمٞم٤مس رم قم٘مٞمدة اعمٚمؽ

آًمٗمك]( )22

ويم٤من ي١مُمـ سم٠من

اعمًٞمح قم٤مش طمتك سمٚمغ قمٛمره أيمثرُمـ مخًلم قم٤مم ومٝمؾ شم١مُمـ اًمٙمٜمٞمً٦م أن اعمًٞمح قم٤مس مخًلم قم٤مم؟ يمام
ضم٤مءرم يمت٤مسمف ود اهلرـم٘م٤مت.

وُمقىمع إانٌ٤م شمٙمال اعمِمٝمقر ي٠ميمد أن اًم٘مديس يم٤من ًمف أصدىم٤مء ُمٝمرـم٘ملم ىمقل أشمك [ ًمألؾمػ أانحرف
صدي٘مف ومٚمقرٟمس ًمٚمٖمٜمقؾمٞم٦ماًمتل حتؾ اعمٕمروم٦م gnosisاًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمٌحت٦م حمؾ اإليامن ًمٚمخالص وحت ّ٘مرُمـ اًمٕمٝمد
ىمً٤م،وىمد طم٤مول صدي٘مف إيريٜمٞم١مس رده ًمإليامن اعمًت٘مٞمؿ،وىمد ضمرد ومٞمٙمتقر
اًم٘مديؿ اًمخ .سمٕمد رؾم٤مُمتف ً
أؾم٘مػ روُم٤م ومٚمقراٟمس قم٤مم  255م ،وٓ ٟمدري ُمدى شم٠مثػم اًم٘مديس إيريٜمٞم١مس قمغم صدي٘مف سمٕمد
ذًمؽ)21(].

22

شم٤مدرس يٕم٘مقبٟ ،مٔمرة ؿم٤مُمٚم٦م ًمٕمٚمؿ اًمٌ٤مشمروضمك رم اًمًت٦م اًم٘مرون إومم اًمٓمٌٕم٦م إومم ،صـ30

ُ 52مـ هٜم٤م http://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_407.html
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شم٤مريخ ُمقًمده:
ي٘مقل اًم٘مٛمص أثٜم٤مؾمٞمقس ومٝمٛمل ضمقرج[ يٕمد اًم٘مديس ايرٟم٤مؤس أهؿ ٓهقشمك اًم٘مرن اًمث٤مٟمك ،وشم٤مريخ
ُمٞمالده سم٤مًمتحديد همػم ُمٕمروفً،مٙمٜمف ذم اًمٖم٤مًم٥م ُم٤م سملم قم٤مم  210وقم٤مم  230م،وىمد وًمد ذم ؾمٞمٛمرٟم٤م (أزُمػم)
ذم أؾمٞم٤م اًمّمٖمرى إذ أانف خيؼمٟم٤م ذم رؾم٤مًمتف إمم اًمٙم٤مهـ اًمروُم٤مٟمك ومٚمقريٜمقس  Florinusاٟمف اؾمتٛمع ذم
ؿمٌ٤مسمف اعمٌٙمر إمم قمٔم٤مت اًم٘مديس سمقًمٞمٙم٤مرسمقس اؾم٘مػ ؾمٛمػمٟم٤م ،وشمٙمِمػ هذه اًمرؾم٤مًم٦م قمـ ُمٕمروم٦م دىمٞم٘م٦م
سمٌقًمٞمٙم٤مرسمقس ٓ يٛمٙمـ ان شمٙمقن إٓ ٟمتٞمج٦م ًمٕمنمة وُمٕمروم٦م] (  )23هق ي٘مقل همػم ُمٕمروف ؾمٜمٗمؽمض اٟمف
" "210أى سمٕمد يمت٤مسم٦م اإلٟمجٞمؾ سمحقمم  20قم٤مم !

إيريٜم٤مؤس ٓ يٕمؽمف سمـ اًمث٤مًمقث!
ِ
ورسمك ي٘مقل اًم٘مٛمص أثٜم٤مؾمٞمقس ومٝمٛمل ضمقرج [رهمؿ ان ُمٕم٤مِصه صمٞمقومٞمٚمس آٟمٓم٤ميمك
هذا ًمٞمس يمالُمك
يم٤من ىمدإ ؾمتخدم اًمٚمٗمظ "صم٤مًمقث شمري٤مس"إٓ أن ايريٜم٤مؤس مل يًتخدُمف ذم اْلدي٨م قمـ اهلل اًمقاطمد اعمثٚم٨م
آىم٤مٟمٞمؿ،سمؾ يم٤من يٗمْمؾ أن ي١ميمدقمغم سمٕمدآظمر ًمٚمث٤مًمقث ذم ضمٝم٤مده وداًمٖمٜمقصٞملم ذًمؽ هقاًمت٠ميمٞمدقمغم أن
اهلل اْل٘مٞم٘مك اًمقاطمد هق ٟمٗمًف ظم٤مًمؼ اًمٕم٤ممل وهق ٟمٗمًف

إهل اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ وهق ٟمٗمًف أبق اًمٙمٚمٛم٦م]()21

إمم أؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمك ُم٤مرايٙمؿ أن رم إيريٜم٤مؤس إًمٞمس هق أبق اًمت٘مٚمٞمد اًمٙمٜميس أذا يمٜم٧م شمًتدل
سمف قمغم ٟمًٌ٦م اإلٟمجٞمؾ ومرومض اًمث٤مًمقث يمام يم٤من ٓي١مُمـ سمف أبق اًمت٘مٚمٞمد اًمٙمٜميس واعمٗم٤مضم٤مة أجْم٤م أن
إيريٜم٤مؤس مل يٙمـ وم٘مط همػم ُم١مُمـ سم٤مًمث٤مًمقث وُم١مُمـ سمحٙمؿ آًمٗمك سمؾ يم٤من ي١مُمـ سمـ أؾمٗم٤مر ٓشم١مُمـ سمف
اًمٙمٜمٞمً٦م آرصمقذيمًٞم٦م اعمٍمي٦م يمت٤مب اًمراقمك واًمٖمري٥م إيريٜم٤مؤس إن يم٤من ي١مُمـ سمًٗمر ًمٞمس ُمقضمقدة أن

 23اًم٘مديس إيريٜم٤مؤس أبق اًمت٘مٚمٞمد اًمٙمٜمًك ،اًم٘مٛمص أثٜم٤مؾمٞمقس ومٝمٛمل،اًمٙمٚمٞم٦م آ يمٚمػميٙمٞم٦م،صـ2
 21اعمرضمع اًمً٤مسمؼ صـ12
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رم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ي٘مقل هذا أبق اًمت٤مريخ اًمٙمٜميس يقؾم٤مسمٞمقس اًم٘مٞمٍمى [وهق ٓ يٕمرف يمت٤مب اًمراقمك
وم٘مط سمؾ ي٘مٌٚمف]( )22

قمٜمدى ؾم١مٓن أن:ح٤مذا ٓ يٙمقن إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ُمـ وٛمـ إؾمٗم٤مر اعمرومقو٦م اًمتك يم٤من ي١مُمـ سمف
اًم٘مديس إيريٜم٤مؤس؟؟سمام أانف يم٤من ي١مُمـ سم٠مؾمٗم٤مر ُمرومقو٦م أن؟ ؾم١مال اًمث٤مٟمك ح٤مذا اًمٙمٞمؾ سمٛمٙم٤مًملم شم٘مٌؾ
ُمـ أبق اًمت٘مٚمٞمد اًمٙمٜميس ؾمٗمر قمٚمِم٤من يٜمً٥م هقاء اًمٙمٜمٞمً٦م وشمرك آظمر ُمع أن يمؾ ُمٜمٝمؿ يًتدل سم٠مدًم٦م شمٌدو
ُمٜمٓم٘مٞم٦م!!
آؾمػ ؾم١مال آظمر هٜم٤م أذا يمٜم٧م شمٕمتٛمد قمغم إيريٜم٤مؤس رم ٟمًٌ٦م اإلٟمجٞمؾ امم يقطمٜم٤م وشم٘مقل أانف ؿمٝم٤مدشمف
طم٤مؾمٛم٦موٓضمدال ومٞمف ح٤مذا ٓشم٘مٌؾ ؾمٗمر اًمراقمك وٛمـ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ؟؟ًمٕمؾ اًم٘مقم ًمق ىمرأوا يمت٤مسم٤مت
إيريٜم٤مؤس ًمٕمٚمٛمقا أن اًمرضمؾ ٓيّمٚمح سمحؼ ُمّمدر ُمٕمٚمقُم٤مت ُمٕمتٛمدة.

ظمالص٦م ؿمٝم٤مدة إيريٜم٤مؤس:
 إيريٜم٤مؤس ًمٞمس ُمّمدر ُمٕمٚمقُم٤مت صم٘م٦م.
 سملم إيريٜم٤مؤس وُمقت يقطمٜم٤م ىمرن ُمـ اًمزُم٤من شم٘مريٌ٤م!
اًمٖمري٥م أن ُمّمدر ُمٕمٚمقُم٤مت إيريٜم٤مؤس هق شمٚمٛمٞمذ يقطمٜم٤م اعمزقمقم سمقًمٞمٙم٤مرسمقس! ومٛمـ هق ُم٤مىمّمٞمتٝم٤م
وهؾ ذيمر إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م وهذه اًمتٗم٤مصٞمؾ..
 55يقؾم٤مسمٞمقس اًم٘مٞمٍمى ،شم٤مريخ اًمٙمٜمٞمً٦م شمٕمري٥م ُمرىمس داود ،دار اعمحٌ٦م يمـ2ومـ5وم٘مـ4صـ122
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شمٚمٛمٞمذ يقطمٜم٤م اعمزقمقم سمقًمٞمٙم٤مرسمقس()23

اًمٙمٜمٞمً٦م طم٤موًم٧م ضم٤مهدة إجي٤مد اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٙمٜمٞمً٦م سمٕمد أن اؾمتقمم قمٚمٞمٝم٤م اًمقصمٜمٞمقن،وذًمؽ ُمـ ظمالل إصمٌ٤مت
رؾمقًمٞم٦م اًمٙمٜم٤مئس إرصمقذيمًٞم٦م اًمٌدائٞم٦م وأتّم٤مل اًمًٜمد سملم إؾم٤مىمٗم٦م واًمرؾمؾ،وشمزقمؿ هذا اعمجٝمقد
اًم٘مديس "إيريٜم٤موس" ( ) St. Irenaeusومٗمل هػماسمقًمس يذيمر إيريٜم٤مؤس و سم٤مسمٞم٤مس  Papiasاًمذي
يزقمؿ أانف يم٤من شمٚمٛمٞمذ ًا ًمٞمقطمٜم٤م اإلٟمجٞمكم وذم روُم٤م ووع ؾمٚمًٚم٦م ُمـ إؾم٤مىمٗم٦م شمّمؾ إزم إيمٚمٞمٛمٜمْمص
اًمروُم٤مين اًمذي ضمٕمٚمف أجْم٤م مِمـ راوم٘مقا اًمتالُمٞمذ وىمد أثٌتٜم٤م ظمٓم٠مذًمؽ.
وسمٕمد إيريٜم٤موس اؾمتٖمٚم٧م اًمٙمٜمٞمً٦م يمت٤مسم٤مت زوره٤م أت٘مٞم٤مء اًمٙمٜمٞمً٦م وٟمًٌ٧م إزم أهمٜم٤مـمٞمقس إانٓم٤ميمل (
 )St. Ignatiusاًمذي مل يٙمـ إيريٜم٤موس يٕمرومف وأثٌتٜم٤م أجْم٤م أؾمتح٤مًم٦م ًم٘م٤مءه سم٤مًمتالُمٞمذ إيريٜم٤موس اًمذي مل
يٙمـ يٕمرف أهمٜم٤مـمٞمقس  ،حيدصمٜم٤م قمـ ؿمخّمٞم٦م ىمٞمؾ اٟمف رومٞمؼ اًمدرب "ٕهمٜم٤مـمٞمقس" وصدي٘مف اْلٛمٞمؿ أٓ
وهق سمقًمٞمٙم٤مرسمقس أؾم٘مػ أزُمػم،وىم٤مل أانف يم٤من شمٚمٛمٞمذا ًمٞمقطمٜم٤م وأانف ؿمخّمٞم٤م اًمت٘مل سمف وؾمٛمع ُمٜمف وذم هذا
اًمٗمّمؾ ٟمٜم٤مىمش،سمقًمٞمٙم٤مرسمقس أؾم٘مػ أزُمػم (ُ – ) St. Polycarpمـ هق وُم٤م هل شمٕم٤مًمٞمٛمف؟ وهؾ
ص٤مطم٥م يقطمٜم٤م ؟
إن وؾمٞمٚمتٜم٤م عمٕمروم٦م سمقًمٞمٙم٤مرسمقس قمدة وصم٤مئؼ أمهٝم٤م رؾم٤مًم٦م ُمٜمًقسم٦م ًمف ُمقضمٝم٦م إمم أهؾ ومٞمٚمٌل وأراء طمقل
هذه اًمرؾم٤مًم٦م ُمتٌ٤ميٜم٦م سملم ُم١ميدهل٤م ورومْمٝم٤م،صم٤مٟمٞم ً٤م رؾم٤مًم٦م أؾمتِمٝم٤مده وُمٜمًقسم٦م إمم ؿم٤مهدقمٞم٤من يدقمك سمٞمقٟمقس
Pionius
وٓ ؿمؽ ان يم٤مشمٌٝم٤م مل يٙمـ ؿم٤مهد قمٞم٤من،وحتتقى قمغم يمثػم ُمـ إؾم٤مـمػم،صم٤مًمث٤م ؿمٝم٤مدة اًم٘مديس
إيريٜم٤مؤساًمذي ٟم٘مؾ قمٜمٝمام اًمٕمالُم٦م شمرشمٚمٞم٤مٟمقس واًم٘مديس ضمػموم وإهؿ ُمٜمٝمام اعم١مرخ اًمٙمٜميس

23

ُم٘م٤مل إؾمت٤مذ حمٛمقد أب٤م اًمِمٞمخ طمٗمٔمف اهلل يٛمٙمٜمؽ شمّمٗمحف ُمـ هٜم٤م http://www.burhanukum.com/article1726.html
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يقؾم٤مسمٞمقس اًم٘مٞمٍمي إذ ٟم٘مؾ ًمٜم٤م رؾم٤مًم٦مو٤مئٕم٦م ُمـ إيريٜم٤موس إمم ومٚمقرٟمس وذم هذه اًمرؾم٤مًم٦محتدث
إيريٜم٤موس قمـ رطمٚم٦م سمقًمٞمٙم٤مرسمقس إزم روُم٤م.
وٓ ٟمرى أمهٞم٦م ٕىمقال اًم٘مديس ضمػموم وشمرشمٚمٞم٤مٟمقس ٕهنام ٟم٘مال أىمقال إيريٜم٤موس وم٘مطً،مذًمؽ ؾمقف
ٟمريمز ذم هذا اعمٌح٨م قمغم إيريٜم٤موس ويقؾم٤مسمٞمقس ٕانف وإن ٟم٘مؾ هق أجْم٤م ُمـ إيريٜم٤مؤس إن يمثػممِم٤م ٟم٘مٚمف
ُمٗم٘مقد وٓ يقضمد ُمّمدرآظمر ؾمقاه،ؾمقف ٟمًتٕملم سمرؾم٤مًم٦م اؾمتِمٝم٤مد سمقًمٞمٙم٤مرسمقس ُمـ يمٜمٞمً٦م ؾمٛمػمٟم٤م-
 -Smyrnaeansإمم قمـ يمٜمٞمً٦م ومٞمٚمقُمٞمٚمقم Philomelium -

سمقًمٞمٙم٤مرسمقس مل يذيمر إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ىمط ومل ي٘متٌس ُمٜمف هؾ صدومف ؟!
أن سمقًمٞمٙم٤مرسمقس هق ُمّمدر إيريٜم٤مؤس وي٘مقل أانف يم٤من شمٚمٛمٞمذه،اًمٕمجٞم٥م واًمٖمري٥م أن سمقًمٞمٙم٤مرسمقس مل
يذيمر إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ىمط،وهذه صٗمٕمف قمغم اًم٘مٛمص سمًٞمط وأؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمل شمٚمٛمٞمذ اًم٘مديس
يقطمٜم٤م اًمِمٝمػم سمقًمٞمٙم٤مرسمقس مل ي٘متٌس ُمـ إٟمجٞمؾ ُمٕمٚمٛمف ىمط أو طمتك ذيمره هؾ صدوم٦م أم أن سمقًمٞمٙم٤مرسمقس
مل يٕمرف اإلٟمجٞمؾ ىمط ؟؟؟ وهذا ًمٞمس يمالُمك ي٘مقل اًم٘مٛمص قمٌد اعمًٞمح سمًٞمط [وىمد يمت٥م رؾم٤مًم٦م ىمّمػمة
ؾمٜم٦م 220م أؾمتِمٝمد ومٞمٝم٤م ُ211مرة ُمـ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس يمٚمف ُمٜمٝم٤م ُ 200مـ  24ؾمٗمرا ً ُمـ اًمٕمٝمد اجلديد،
إان٤مضمٞمؾ اًمثالصم٦م إومم وؾمٗمر "أقمامل اًمرؾمؾ "و" اًمرؾم٤مئؾ إمم يمقرٟمثقس "إومم واًمث٤مٟمٞم٦م و"همالـمٞم٦م"
و"أومًس "وومٞمٚمٌك وشمً٤مًمقٟمٞمٙمك إومم واًمث٤مٟمٞم٦م وشمٞمٛمقصم٤مؤس إومم واًمث٤مٟمٞم٦م واًمٕمؼماٟمٞملم ورؾم٤مًم٦م سمٓمرس
إومم ورؾم٤مًم٦م يقطمٜم٤م إومم،و  21ؾمٗمر وم٘مط ُمـ اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ]( )24

رهمؿ أن اًم٘مٛمص ىم٤مل هذا رم يمت٤مسمف اًمقطمك اإلهلك وإؾمتح٤مًم٦م حتريػ اًمٙمت٤مب اعم٘مدسوًمٙمـ ٟم٤مىمْم ً٤م ٟمٗمًف رم
َ٥م اًم٘مديس يقطمٜم٤م
يمت٥م صم٤مٟمك ًمف رسمام اًم٘مٛمص ٓ ي٘مراء ُم٤م يٙمت٥م ي٘مقل سمًٞمط رم يمت٤مسمف هؾ َيمت َ
24

اإلٟمجٞمؾ()25

اًم٘مٛمص سمًٞمط،اًمقطمك اإلهلك وإؾمتح٤مًم٦م حتريػ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس صـ  53اعمّمدر http://www.father-

bassit.com/vb/showthread.php?t=3759
 25اًمٙمت٤مب اعمٓمٌقع اًمذى ُمٕمك ـمٌٕم٦م ُمدارس إظمد يٙمت٥م (إانجٞمؾ) سمقوع اهلٛمزه ومقىمع (أ) واًمّمحٞمح(اإلٟمجٞمؾ) ٓ شمٕمٚمٞمؼ
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اًمراسمع أشمك[ ي٘مقل اًمٌٕمض هؾ ىم٤مل سمقًمٞمٙم٤مرسمقس أن يقطمٜم٤م يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع؟ وٟم١ميمد عمثؾ ه١مٓء
أن سمقًمٞمٙم٤مرسمقس يمت٥م رؾم٤مًم٦م صٖمػمة اؾمتِمٝمد ومٞمٝم٤م سم٠مىمقال اًمرب يًقع اعمًٞمح وسمٞم٘م٦م أؾمٗم٤مر اًمٕمٝمد اجلديد
دون أن يذيمر اؾمؿ أطمد اإلٟمجٞمٚمٞملم ًمًٌ٥م سمًٞمط هق أن ُم٤ميمتٌف ؾمقاء ٟم٘مٚمف ُمـ اًمذيمرة مِم٤م شمًٚمٛمف ؿمٗمقي ً٤م
ُمـ

اًمرؾمؾ]()26

أيمرر ىمقل اًم٘مٛمص سمًٞمط وىمد يمت٥م رؾم٤مًم٦م ىمّمػمة ؾمٜم٦م 220م أؾمتِمٝمد ومٞمٝم٤م ُ211مرة

ُمـ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس يمٚمف ُمٜمٝم٤م ُ 200مـ  24ؾمٗمرا ً ُمـ اًمٕمٝمد اجلديد ،إان٤مضمٞمؾ اًمثالصم٦م إومم وؾمٗمر
"أقمامل اًمرؾمؾ "و" اًمرؾم٤مئؾ إمم يمقرٟمثقس "إومم واًمث٤مٟمٞم٦م و"همالـمٞم٦م" و"أومًس "وومٞمٚمٌك وشمً٤مًمقٟمٞمٙمك
إومم واًمث٤مٟمٞم٦م وشمٞمٛمقصم٤مؤس إومم واًمث٤مٟمٞم٦م واًمٕمؼماٟمٞملم ورؾم٤مًم٦م سمٓمرس إومم ورؾم٤مًم٦م يقطمٜم٤م إومم،و
 21ؾمٗمر وم٘مط ُمـ اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ)!!!( .
أخٞمس اًمٖمري٥م سمؾ اًمٕمجٞم٥م إن ي٘متٌس سمقًمٞمٙم٤مرسمقس ُمـ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس يمام ي٘مقل اًم٘مٛمصُ 211مرة
ُمٜمٝم٤م ُ 200مـ اًمٕمٝمد اجلديد ويذيمر إان٤مضمٞمؾ اًمثالصم٦م ومل ي٘متٌس ُمـ إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ُمع أانف شمٚمٛمٞمذه يمام ضم٤مء
ال شمٚمٛمٞمذ ًا ًمٞمقطمٜم٤م ومٝمؾ هق ومٕم ً
رم شم٤مريخ اًمٙمٜمٞمً٦م هذا ًمق أومؽموٜم٤م أن يٙمقن سمقًمٞمٙم٤مرسمقس ومٕم ً
ال يمذًمؽ أو
يمذب آظمر ًمألؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمل؟؟ ؾمٜمٔمر وٟمرى!
أن شمقهؿ أن سمقًمٞمٙم٤مرسمقس يم٤من شمٚمٛمٞمذ" ًمٚمٞمقطمٜم٤م اإلٟمجٞمكم" ،وهذا همػم صحٞمح،وىمد ظمٚمط " إيريٜم٤موس"
سملم يقطمٜم٤م اإلٟمجٞمكم ويقطمٜم٤م اًمِمٞمخ،وهذا اخلٚمط همػمُمتقىمع طمدوصمف ُمـ شمٚمٛمٞمذ" سمقًمٞمٙم٤مرسمقس " وىمد ؾمامه٤م
ه٤مرٟمؽ زًم٦م يمؼمى يتٗمؼ اًمٕمٚمامء أن رؾم٤مًم٦م اؾمتِمٝم٤مد "سمقًمٞمٙم٤مرسمس" ،أص٤مهب٤م يمثػم ُمـ اًمتحريػ،وًمٙمـ
ًمٞمس صح٦م اًمرؾم٤مًم٦م هل اعمِمٙمٚم٦م ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م ،وًمٙمـ ذم حمتقاه٤م إؿمٌف سمرواي٤مت أخػ ًمٞمٚم٦م
وًمٞمٚم٦م،وُمـ اًمقاوح أن اًمٙم٤مشم٥م أراد شم٘مٚمٞمد "ىمّم٦م أٓم ذم هده،ومٙمام أن يًقع أظمؼم شمالُمٞمذه ان اسمـ
اإلٟمً٤من ؾمٞمت٠مخؿ ويّمٚم٥م يمذًمؽ سمقًمٞمٙم٤مرسمقس ي٘مقل ًمتالُمٞمذه " " اقمت٘مدوا ي٤مإظمقشمك إٟمك قمام ىمٚمٞمؾ أطمؽمق
طم ًٞم٤م" ( اًمٗمّمؾ ) 2
26

اًم٘مٛمص سمًٞمط،هؾ يمت٥م اًم٘مديس يقطمٜم٤م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمعُ ،مدارس إطمد ،صـ35
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ؿمٝم٤مدة اًم٘مديس إيريٜم٤مؤس قمـ سمقًمٞمٙم٤مرسمقس:
ي٘مقل إيريٜم٤مؤس ذم يمت٤مسمف ود اهلرـم٘م٤مت  [3/3أُم٤م سمقًمٞمٙم٤مرسمس وم٢مئف مل يًتؼ اًمتٕمٚمٞمؿ ُمـ اًمرؾمؾ وقم٤مش
ُمع اًمٙمثػميـ مِمـ قم٤ميٜمقا ؾمٞمدٟم٤م وطمً٥م سمؾ إن اًمرؾمؾ ىمد ضمٕمٚمقه أؾم٘مٗم٤م ذم يمٜمٞمً٦م إزُمػم سمآؾمٞم٦م وٟمحـ
أانٗمًٜم٤م ىمد قم٤ميٜم٤مه ذم طمداصمتٜم٤م إذ ىمد قم٤مش ـمقيال ويم٤من قمجقزا ضمدا قمٜمدُم٤م هم٤مدر هذه اْلٞم٤مة سم٤مؾمتِمٝم٤مد جمٞمد
وؿمٝمػم وًم٘مد قمٚمؿ دوُم٤م ُم٤م شمٕمٚمٛمف ُمـ اًمرؾمؾ ذًم٨م اًمتٕمٚمٞمؿ اًمذي شمٜم٘مٚمف اًمٙمٜمٞمً٦م واًمذى هق وطمده اْلؼ
وم٢من يمٜم٤مئس أؾمٞم٦م سم٠ممجٕمٝم٤م ]
شمِمٝمد قمغم ذًمؽ سمقًمٞمٙم٤مرسمقس ٟمٗمًف إذ رأى ُمرىمٞمقن ُمرة وىم٤مل ًمف أتٕمرومٜم٤م ؟ أضم٤مب أان٤م أقمرومؽ أان٧م سمٙمر
اًمِمٞمٓم٤من ( أول ُمقاًمٞمد اًمِمٞمٓم٤من ).وشمقضمد رؾم٤مًم٦م سمقًمٞمٙم٤مرسمقس إمم أهؾ ومٞمٚمٌل يم٤مومٞم٦م ضمدً ا عمـ يرهم٥م أن
جيٜمل ُمٜمٝم٤م ُمٕمروم٦م.
ىم٤مل إيريٜم٤موس سمقًمٞمٙم٤مرسمقس وم٢مئف مل يًتؼ اًمتٕمٚمٞمؿ ُمـ اًمرؾمؾ وقم٤مش ُمع اًمٙمثػميـ مِمـ قم٤ميٜمقا ؾمٞمدٟم٤م
وطمً٥م،سمؾ إن اًمرؾمؾ ىمد ضمٕمٚمقه أؾم٘مٗم٤م ذم يمٜمٞمً٦م إزُمػم سمآؾمٞم٦م،وٟمٚمحظ أانف مل ي٘مؾ سمٚم٘م٤مء سمقًمٞمٙم٤مرسمقس
سمٞمقطمٜم٤م وم٘مط،وإٟمام ىم٤مل اًمرؾمؾ سمّمٞمٖم٦م اجلٛمع،وأانف قم٤مش ُمع اًمٙمثػميـ ُمٜمـ قم٤ميٜمقا يًقع وأن اًمرؾمؾ
ضمٕمٚمقه أؾم٘مٗم ً٤م وم٤من شمقهؿ إيريٜم٤موس ذم طم٤مًم٦م يقطمٜم٤م ومٝمؾ شمقهؿ أجْم٤م ذم يمؾ اًمتالُمٞمذ،وىمد ُم٤مشمقا مجٞمٕم٤م ىمٌؾ
وٓدة سمقًمٞمٙم٤مرسمقس!
وٟمجد أن إيريٜم٤موس حي٤مول إسمٕم٤مد سمقًمٞمٙم٤مرسمقس قمـ قمٍمه ،ومٞم٘مقل يمٜم٤مئس أؾمٞم٦م سم٠ممجٕمٝم٤م شمِمٝمد قمغم ذًمؽ
ومجٞمع اًمذيـ ظمٚمٗمقا سمقًمٞمٙم٤مرسمقس إمم هذا اًمٞمقم أي أن هٜم٤مك أؾم٤مىمٗم٦م يمٜمٞمً٦م ؾمٛمػمٟم٤م سمٕمد سمقًمٞمٙم٤مرسمقس
وًمٙمٜمف ٓ يذيمر واطمدا ُمٜمٝمؿ أم ًمٕمٚمف مل يٙمـ يٕمرف ُمـ ظمٚمػ سمقًمٞمٙم٤مرسمقس قمغم يمٜمٞمً٦م ؾمٛمػمٟم٤م
إزُمػمسم٤مًمٓمٌع أراد إيريٜم٤موس أن يٌٕمد سمقًمٞمٙم٤مرسمس قمـ قمٍمه،وٟمالطمظ أن إيريٜم٤مؤس يذيمر  21أؾم٘مٗم٤م قمغم
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يمٜمٞمً٦مروُم٤م ذم ٟمٗمس اًمٗمؽمة اًمزُمٜمٞم٦م،ومٝمؾ ُمرت  21أضمٞم٤مل وفمؾ سمقًمٞمٙم٤مرسمس قمغم ىمٞمد اْلٞم٤مة  ،وًمٞمً٧م
هذه اًمٙمذسم٦م اًمقطمٞمدة" إليريٜم٤موس" سمؾ ويمذب أجْم٤م ذم ُمٕمرومتف سمٌقًمٞمٙم٤مرسمس طملم ىم٤مل وٟمحـ أانٗمًٜم٤م ىمد
قم٤ميٜم٤مه ذم طمداصمتٜم٤م إذ ىمد قم٤مش ـمقيال ويم٤من قمجقزا ضمد ًا قمٜمدُم٤م هم٤مدر هذه اْلٞم٤مة سم٢مؾمتِمٝم٤مد جمٞمد وؿمٝمػم
وُمرة أظمرى يذيمر "إيريٜم٤موس " ُمٕمرومتف سمٌقًمٞمٙم٤مرسمس وًمٙمـ هذه اعمرة يًتخدم ًمٗمظ " ـمٗمال" قمقو٤م قمـ
" طمداصمتٜم٤م" ()30

هؾ شمثؼ اًمٙمٜمٞمً٦م رم ؿمٝم٤مدة إـمٗم٤مل وشمٕمتٛمد قمغم هذه اًمِمٝم٤مدة رم يمت٤مب يٗمؽمض ُمـ اهلل

ٟمحً٥م أانٜم٤م اؾمتٓمٕمٜم٤م أن ٟمثٌ٧م أن سمقًمٞمٙم٤مرسمقس جمٝمقل،و مل سمٕم٤مِص يقطمٜم٤م،وإيريٜم٤موس ُمدًمس يمذاب
أجْم٤م جمٝمقل سمجد واهلل يريد أن أقمرف ه اعمجٝمقًملم رم اًمٕم٘مٞمدة اعمًٞمحٞم٦م وُمٙمـ ٟمحرف اًمٕمدد ُمـ
رؾم٤مًم٦م سمقًمس يمؿ يٗمٕمؾ آسم٤مء اًمٙمٜمٞمً٦م وأؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمل ومٜم٘مقل شمٞمٛمقصم٤موس [  "] 23 : 3قمٔمٞمؿ
هق اعمجٝمقل ُمـ ٟمًتدل سمف قمغم يم٤مشم٥م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م" هؾ ُمٙمـ ٟمّمؾ امم هذا ًمٜمّمؾ امم يقطمٜم٤م يم٤مشمٌ ً٤م
آٟمجٞمؾ ؟؟ ٓ يًتٌٕمد هذا
ُمـ أضمؾ ذًمؽ مل يثؼ اًمٕمٚمامء رم ؿمٝم٤مدة إيريٜم٤مؤس وسمقًمٞمٙم٤مرسمقس ويٜم٘مؾ ًمٜم٤م هذا اًمِمٝم٤مدة

 30عمزيد اْلدي٨م قمـ سمقًمٞمٙم٤مرسمقس أانٔمر
Bart D. Ehrman. Textual Traditions Compared: The New
Testament and the Apostolic Fathers in THE RECEPTION OF THE NEW TESTAMENT IN THE APOSTOLIC FATHERS ed
GREGORY ANDREW
Eusebius Pamphilius.Church History, Life of Constantine the Great.in The Nicene and Post-Nicene Fathers Second Series Vol. I.
and Oration in Praise of Constantine., ed Schaff, P
Irenaeus, Against Heresies: In " The Ante-Nicene Fathers Vol.I
.Lightfoot, J. B,.(1893) BIBLICAL ESSAYS. MACMILLAN AND CO
Lightfoot, J. B.(1889)Apostolic Fathers, Part2 V3
ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA Vol 14 Cambridge University Press 11 edition
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اًم٘مس ومٝمٞمؿ قمزيز [مل يثؼ ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمامء ٕن اعمّمدر اًمقطمٞمد اًمذي يٛمٙمـ أم يٙمقن أظمذ قمٜمف " سمقًمٞمٙم٤مرسمقس
اًمذى يمت٥م رؾم٤مًمتف امم ومٞمغم وًمٙمٜمف مل ينم امم هذا اإلٟمجٞمؾ ومل ي٘متٌس ُمٜمف،ومٝمؾ يٕمٜمك هذا أانف مل يٙمـ يٕمرومف
إن قمدم آىمتٌ٤مس أو آؿم٤مرة اى ؿمٝم٤مدة اًمّمٛم٧م ٓ يٛمٙمـ ان شمٙمقن ىم٤مـمٕم٦م]( )32

مل يثؼ اًمٕمٚمامء سمٕمٞمد ًا قمـ ٟمٕمس أؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمل ومٜمدقمٝمؿ ،وٟمٙمٛمؾ ًم٘مد ذيمرت أؿمٝمر اصمٜملم
يًتدل هبؿ اًمٜمّم٤مرى قمغم صح٦م ٟمًٌ٦م اإلٟمجٞمؾ ،ورضسم٧م اًمّمٗمح قمـ اًمٕمٌض وأذيمر سم٠مظمتّم٤مرؾمٜمذيمر
سمٕمض أسم٤مء ُمع شمٕمٚمٞمؼ سمًٞمط صمؿ ٟمذيمر هؾ يٛمٙمـ اًمث٘م٦م اًمٙم٤م ُمٚم٦م رم ؿمٝم٤مدات أسم٤مء ًمإلٟمجٞمؾ.

 إيمٚمٞمٛمٜمدس اًمروُم٤مٟمك :
ي٘مقل اًم٘مٛمص قمٌد اعمًٞمح سمًٞمط [ واًمذى ٟمجد رم رؾم٤مًمتف إمم يمقرٟمثقس أرسمٕم٦مٟمّمقص ُمت٠مثرة سمّمقرة
واوح٦م سمآج٤مشم٤مإلٟمجٞمؾ ًمٚم٘مديس يقطمٜم٤م" :يتٛمجد اؾمؿ اًمرب اْل٘مٞم٘مك اًمقطمٞمد" (ُ )13 :2مع يق 21 :15
"أهي٤م أب جمد إؾمٛمؽ يق  ...24 :3إًمخ]()31

32ومٝمٞمؿ قمزيز ،اعمدظمؾ امم اًمٕمٝمد اجلديد دار اًمث٘م٤موم٦م،صـ216
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اًمتٕمٚمٞمؼ:
مل ي٘متٌس إيمٚمٞمٛمٜمدس اًمروُم٤مٟمك ُمٌ٤مرشة ُمـ اإلٟمجٞمؾ،يم٤من يذيمر اًمٕمدد دون ذيمر ُمـ أى إٟمجٞمؾ واًمً١مال
ُمـ قمٚمؿ اًم٘مٛمص إٟمف ي٘متٌس ُمـ إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م رسمام يم٤من ُمـ إٟمجٞمؾ آظمرُمٜمحقل،ومْم ً
ال قمغم أانف مل يذيمرأؾمؿ
أى إٟمجٞمؾ،وٓ أدرى ُم٤مذا ٟمٗمٝمؿ ُمـ ُمت٠مثرة هبذا أي٤مت !،يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟم٘مقل إٟمٜم٤م ٓ ٟمٕمرف يشء يذيمر قمـ
اًم٘مديس أيمٚمٞمٛمٜمدس شمذيمر اعمقؾمققم٦م اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م أانف ٓشمقضمد ُمٕمٚمقُم٤مت ُم١ميمده قمـ أي يشء سمخّمقصف،
وي٘مقل اًم٘مس طمٜم٤م ضمرضمس اخليي [إٟمٜم٤م ٟمجٝمؾ أجـ وُمتك وًمد اًم٘مديس أيمٚمٞمٛمٜمدس اًمروُم٤مين،ومال ٟمٕمرف
يشء قمـ ـمٗمقًمتف وٓ قمـ ؿمٌ٤مسمف وٓ قمـ اًمٌٞمئ٦م اًمتل ٟمِم٠م ومٞمٝم٤م "

]( )33

وضم٤مء ايْم ً٤م رم يمت٤مب دراؾم٤مت رم قمٚمؿ أسم٤مء أن [شمْم٤مرسم٧م آىمقال رم أُمره ]( )31وذيمر قمدة أىمقال ويٌؼ
جمٝمقل أيمٚمٞمٛمٜمدس اًمذي ٟٓمٕمرف أصٚمف وومّمٚمف وُمقًمده،أيمٚمٞمٛمٜمدس ؿمخّمٞم٦م ُمرُمقىم٦م ذم يمٜمٞمً٦مروُم٤م
ًمٙمٜمف يٌ٘مل ؿمخّمٞم٦م جمٝمقًم٦م،وُمـ أىمقال آسم٤مءاًمٙمٜمٞمً٦م يتٌلم ًمٜم٤م أن يمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سمف ىمّمص ؿمٕمٌٞم٦م ُمتْم٤مرسم٦م
ٓؾمٜمد هل٤م وأطمٞم٤مٟم٤م ُمٗمؼميم٦م واذا ىمٚمٜم٤م أانف ؿمخّمٞم٦م أؾمٓمقري٦م ومٚمـ ٟمٌٕمد يمثػما قمـ اْل٘مٞم٘م٦م.
ويٙمٞمٗمٜم٤م أن مل يذيمر اص ً
ال أن اًمٙم٤مشم٥م يقطمٜم٤م أم أانتنم اإلٟمجٞمؾ رم قمٍمه ُمـ اعمٙمـ ذًمؽ وًمؽ ٓ يٕمرف
يم٤مشمٌف وأو٤موم٦م إمم ذًمؽ أن إيمٚمٞمٛمٜمدس اًمروُم٤مٟمك يم٤من ي٘متٌس رم رؾم٤مئٚمف سمٕمض اًمٜمّمقص اًمتك ٓ شمقضمد
رم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ! ُمثال ُم٤م ضم٤مء رم اًمرؾم٤مًم٦م إمم يمقرٟمثقس ٕ[1:13انف ُمٙمتقب " اشمٌٕمقا اًم٘مديًـ وم٠من
ُمـ يتٌٕمٝمؿ يت٘مدس"] أجـ هذا اًمٜمص رم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس؟.

31

اًم٘مٛمص سمًٞمط ،هؾ يمت٥م اًم٘مديس يقطمٜم٤م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع صـ16

33

طمٜم٤م ضمرضمس ،شم٤مريخ اًمٗمٙمر اعمًٞمحك ،دار اًمث٘م٤موم٦م ضمـ2ـ صـ 110

 31اًم٘مٛمص ُمٞمٜم٤م وٟمٞمس ُمٞمخ٤مئٞمؾ ،دراؾم٤مت رم قمٚمؿ أسم٤مءُ ،مٓمراٟمٞم٦م ـمٜمٓم٤م صـ23
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أجـ ُمٙمتقب إضم٤مسم٦م ُمـ ُمؽمضمؿ اًمرؾم٤مًم٦م [ُمّمدر همػم ُمٕمروف]( )32ح٤مذا ٓ يٙمقن آىمتٌ٤مؾم٤مت اًمتك اًمتك
ي٘مقل اًم٘مٛمص ومٞمٝم٤م ُمت٠مثرة سمّمقرة واوح٦م سمآج٤مت اإلٟمجٞمؾ ًمٚم٘مديس يقطمٜم٤م ُمـ ُمّمدر همػم ُمٕمروف ؟
وسمرهمؿ ُمـ ذًمؽ يم٤مشم٥م اًمرؾم٤مًم٦م جمٝمقل ُمـ ىم٤مل هذا ؟ ُم٤م دًمٞمٚمؽ متٝمٛمؾ ي٤م صدي٘مك ىم٤مل هذا ُمـ هق أقمٚمؿ
ُمٜمك وُمٜمؽ سم٤مًمٚمٖم٦م اًمرؾم٤مًم٦م د .ضمرضمس يم٤مُمؾ يقؾمػ ي٘مقل[شمقطمك إؾمٚمقب ( )33سم٠من اًمرؾم٤مًم٦م هك
ًمٙم٤مشم٥م واطمد وسم٤مًمرهمؿ ُمـ أن اًمرؾم٤مًم٦م اًمتك أرؾم٤مهل٤م ٟمٞم٤مسم٦م قمـ اًمٙمٜمٞمً٦م يمٚمٝم٤م أانٔمر آيمتت٤مب مل شمذيمر اؾمؿ
يمت٤مهب٤م وم٢من اًمت٘مٚمٞمد اًم٘مديؿ اعمِمٝمقد ًمف سم٤معمّمداىمٞم٦م وُمٕمٔمؿ اعمخٓمقـم٤مت حتدده٤م سم٠مهن٤م قمٛمؾ يمٞمٜمْمس واًمذى
شمٔمؾ اعمٕمٚمقُم٤مت اًمدىمٞم٘م٦م قمٜمف رهمؿ ذًمؽ همػم واوح٦م

]()34

 اهمٜم٤مـمٞمقس إانٓم٤ميمل:
ي٘مقل اًم٘مٛمص قمٌد اعمًٞمح سمًٞمط[ويًتخدم اهمٜم٤مـمٞمقس أؾم٘مػ اٟمٓم٤ميمٞم٦م ضمقهر وُمْمٛمقن آي٤مت اًم٘مديس
يقطمٜم٤م ويًتخدم ٟمٗمس ًمٖمتف]()35

اًمتٕمٚمٞمؼ:
مل يٍمح ُمٌ٤مرشة اقمٜم٤مـمٞمقس اإلٟمٓم٤ميمك أن اًمٙم٤مشم٥م هق يقطمٜم٤م ومل ينم أص ً
ال أانف ي٘متٌس ُمـ أى إٟمجٞمؾ
وًم٘مد،أوػ إمم ذًمؽ ًم٘مد أث٤مرت اًمٙمت٤مسم٤مت اعمٜمًقسم٦م إًمٞمف ضمدٓ سملم اًمٕمٚمامء،وذًمؽ سمًٌ٥م اًمتحريػ اًمذي
ـم٤مل هذه اًمٙمت٤مسم٤مت سم٤مإلو٤موم٦م إزم اًمٕمدد اًمٙمٌػم ُمـ اًمرؾم٤مئؾ اعمٜمحقًم٦م واعمٜمًقسم٦م إًمٞمف)36( .

 32د .ضمرضمس يم٤مُمؾ يقؾمػ ،أسم٤مء اًمرؾمقًمٞمقن رؾم٤مًم٦م يمٚمٞمٛمٜمْمدس إومم واًمث٤مٟمٞم٦م  ،دار اًمٜمنم إؾم٘مٗمٞم٦م ضمـ  2صـ65
33

هٙمذا رم إصؾ واعمٓمٌقع ورسمام اًمّمحٞمح يقطمك إؾمٚمقب واهلل أقمٚمؿ سمٛمراد اًمٙم٤مشم٥م

34

اعمرضمع اًمً٤مسمؼ صـ 14

 35هؾ يمت٥م اًم٘مديس يقطمٜم٤م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع؟ صـ20
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ح٤مذا ٓ شمٙمقن أجْم ً٤م هذه اًمرؾم٤مئؾ ُمٜمًقهب٤م إًمٞمف ظمٓم ً٤م يمؿ سمٕمض اًمرؾم٤مئؾ اعمٜمحقًمف اعمٜمًقسمف إًمٞمف؟ وهؾ
جمرد إىمتٌ٤مس ؿمٝم٤مدة ىم٤مـمٕم٦م ًمإلٟمجٞمؾ ؟
أُم٤م سمخّمقص إىمتٌ٤مس ومؾ ٟمً٠مل اعمؽمضمؿ ًمٚمرؾم٤مئؾ د .ضمرضمس يم٤مُمؾ يقؾمػ ُم٤مذا ي٘مقل هؾ أىمتٌس
اهمٜم٤مـمٞمقس إانٓم٤ميمل ُمـ إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م سمّمقرة ُمٌ٤مرشة؟ اإلضم٤مسم٦م ي٘مقل[:وًمٞمس هٜم٤مك ُمـ دًمٞمؾ قمغم
إؾمتخدُمف سمِم٤مرة ُمرىمص وصمٛمف اًم٘مٚمٞمؾ ضمد ًا (سمِمٙمؾ همػم ؿم٤مُمؾ) أم إؾمتخداُمف سمِم٤مرة ًمقىم٤م(راضمع
إهمٜم٤مـمٞمقس إمم ؾمٛمػمٟم٤م  )1:3يم٤من إؾمتخداُمف ًمٌِم٤مرة يقطمٜم٤م ( راضمع إهمٜم٤مـمٞمقس إمم روُمٞم٦م 3:4
،ومٞمالدًمٗمٞم٤مدُ )2:4مـ إُمقر اعمِمٙمقك ومٞمٝم٤م]()40

هؾ ُم٤مزل اًم٘مٛمص اْل٤مئر يٜمً٥م اإلٟمجٞمؾ ًمٞمقطمٜم٤م اًمرؾمقل؟

 رؾم٤مًم٦م سمرٟم٤مسم٤م (طمقامم 200م) :
ي٘مقل اًم٘مٛمص قمٌد اعمًٞمح سمًٞمط [ ويًتخدم يم٤مشم٥م اًمرؾم٤مًم٦م ضمقهر ومٙمر اًمرب يًقع رم طمديثف ُمع
ٟمٞم٘مقديٛمقس رشح قمالىم٦م اًمرُمزي٦م سملم اْلٞم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م اًمتك رومٕمٝم٤م ُمقؾمك رم اًمؼمي٦م وسملم جمد اعمًٞمح قمغم
اًمّمٚمٞم٥م "وم٘م٤مل هلؿ ُمقؾمك :قمٜمدُم٤م يٚمًع أطمديمؿ ومٚمٞمت٘مدم ُمـ اْلٞم٦م اعمرومققم٦م قمغم اخلِمٌ٦م وًمٞم٠مُمؾ رم إيامن
سم٠مانف رهمؿ ُمٞمتف ىم٤مدرة أن شمٕمٓمك طمٞم٤مة وؾمٞمخٚمص رم اْل٤مل .وومٕمٚمقا هٙمذا .رم هذا أجْم٤م ًمديٙمؿ جمد يًقع
صم٤مٟمٞم٦مٕ،ن يمؾ إؿمٞم٤مء ومٞمف وًمف" (ُ )21 :24مع يق " 3 :21ويمام رومع ُمقؾمك اْلٞم٦م رم اًمؼمي٦م هٙمذا يٜمٌٖمك
اُمرأة يرومع اسمـ اإلٟمً٤من]( )42اًمِم٤مهد ُمـ يمالم اًم٘مٛمص أن اًمرؾم٤مًم٦م شم٘متٌس ُمـ اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع

 36د .ضمرضمس يم٤مُمؾ يقؾمػ ،أسم٤مء اًمرؾمقًمٞمقن رؾم٤مئؾ اهمٜم٤مـمٞمقس إانٓم٤ميمل ،دار اًمٜمنم إؾم٘مٗمٞم٦م  ،ضمـ 1صـ3
 40اعمرضمع اًمً٤مسمؼ صـ6
 42هؾ يمت٥م اًم٘مديس يقطمٜم٤م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع صـ21:22
www.kalemasawaa.com

()39

www.eld3wah.net

دارؾم٦م ٟم٘مدي٦م طمقل يم٤مشم٥م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م

www.nottansser2.wordpress.com

اًمتٕمٚمٞمؼ:
اًمٖمري٥م أن اًمٙمٜمٞمً٦م ٓشم١مُمـ هبذا اًمرؾم٤مًم٦م وآيمثر همراسم٦م أن يم٤مشم٥م هذه اًمرؾم٤مًم٦م جمٝمقل أجْم٤موًمٞمس
سمرٟم٤مسم٤م!! شم٘مقل دائرة اعمٕم٤مرف اًمٙمت٤مسمٞم٦م [ُمـ اعمًتٕمٌد ضمد ًا أن يٙمقن يمت٤مهب٤م هق سمرٟم٤مسم٤م اعمذيمقر رم ؾمٗمرأقمامل
اًمرؾمؾ( )...ومٝمك شمرضمع إمم شم٤مريخ ُمت٠مظمر قمـ ذًمؽ يمثػما ً وًمٙمـ إهؿ ُمـ ذًمؽ هق أن أؾمٚمقب اًمتٕمٚمٞمؿ
اًمذى هب٤م

خيتٚمػ يمؾ آ ظمتالف قمـ شمٕمٚمٞمؿ اًمرؾمقل سمقًمس]()41

اًم٘مٛمص أثٜم٤مؾمٞمقس ومٝمٛمل ضمقرج [مل شمنم اًمرؾم٤مًم٦م إمم أن سمرٟم٤مسم٤م هق واوٕمٝم٤م،وًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمـ دًمٞمؾ قمغم أهن٤م
ُمـ ووع أطمد اًمرؾمؾ ًمٙمـ يقضمد شم٘مٚمٞمد ىمديؿ يٜمًٌٝم٤م إمم سمرٟم٤مسم٤م رومٞمؼ اًمرؾمقل سمقًمس ورشيٙمف ذم
اخلدُم٦م،ومِم٤م يدقمؿ هذا اًمت٘مٚمٞمد أن اًم٘مديس يمٚمٞمٛمٜمدس إؾمٙمٜمدري أىمتٌس اًمٙمثػم ُمٜمٝم٤م وٟمًٌٝم٤م إمم
سمرٟم٤مسم٤م)43(].

ًمق ٟمٔمرٟم٤م إمم إىمتٌ٤مس ُمـ رؾم٤مًم٦م سمرٟم٤مسم٤م وُم٘م٤مرٟمتٝم٤م ُمع يقطمٜم٤م ًمقضمدٟم٤مه٤م ذم هم٤مي٦م اًمًذاضم٦م،وٓ قمالىم٦م
سمٞمٜمٝمام أبد ًا مهللا إٓ اْل ّٞم٦م اعمرومققم٦م ومٙمام شمرى قمزيزي اًم٘م٤مرئ ّ
أن آؾمتِمٝم٤مد هبذه إؿمٞم٤مء ُم٤م هل إٓ متقيف
واؾمتخٗم٤مف سم٤مًمٕم٘مقل يمام ّ
أن شمِم٤مسمف هذه اًمٕمٌ٤مرات ٓشمٕمٜمل سم٤مًميورة أهن٤م ُم٘متًٌ٦م ُمـ إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م
،وم ُٞمحتٛمؾ ّ
أن يمٚمٞمٝمام( أسم٤مء ويم٤مشم٥م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ) اىمتٌس ُمـ ٟمٗمس اعمّمدر،أو ُحيتٛمؾ أهن٤م ُم٘متًٌ٦م ُمـ
أىمقال ُمٜمتنمة يم٤مٟم٧م حتٙمك وشمؽمدد قمغم أخًٜم٦م اًمٌٕمض ذم ذًمؽ اًمزُم٤من
مل ي٘متٌس يم٤مشم٥م اًمرؾم٤مًم٦م ُمـ اًمٙمت٥م اعم٘مدؾم٦م وم٘مط سمؾ يم٤من ي٘متٌس ُمـ ُمٜمحقًم٦م شم٘مقل دائرة اعمٕم٤مرف
اًمٙمت٤مسمٞم٦م[ إن ضمزء ًا يمٌػما ً ُمـ اًمرؾم٤مًم٦م قمٌ٤مرة قمـ اىمتٌ٤مؾم٤مت أهمٚمٌٝم٤م ُمـ اًمؽممج٦م اًمًٌٕمٞمٜمٞم٦م ًمًٗمر إؿمٕمٞم٤مء
 41دائرة اعمٕم٤مرف اًمٙمت٤مسمٞم٦م قمدة ُم١مًمٗمٞملم  ،دار اًمث٘م٤موم٦م ضمـ1صـ 211
 43إصمٜم٤مؾمٞمقس ومٝمٛمك ،يمت٤مب ُمدظمؾ ذم قمٚمؿ أسم٤مئٞم٤مت :اًمٌ٤مشمروًمقضمل ،اعمّمدر http://st-takla.org/books/fr-
athnasius-fahmy/patrology/pernabas.html
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واًمٌٕمض أظمر ُمـ أؾمٗم٤مر ىم٤مٟمقٟمٞم٦م أظمرى وأؾمٗم٤مر همػم ىم٤مٟمقٟمٞم٦م أجْم٤م ومٞم٘متٌس ُمـ إؾمدارس اًمث٤مٟمك ،ي٘متٌس
ُمـ أظمٜمقم إول]( )41ومٚمامذا ٓ يٙمقن إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ُمـ اًمٙمت٥م اعمٜمحقًم٦م اًمتك يم٤من ي٘متٌس ُمٜمٝم٤م؟
ح٤مذا اًمٙمٜمٞمً٦م مل شمْمٞمػ اًمرؾم٤مًم٦م امم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس؟؟
ـم٤مح٤ماًمرؾم٤مًم٦م ذو أمهٞم٦م قمٜمد اًم٘مقم ح٤مذا ٓ شمٙمقن وٛمـ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس اًمتك رسمام متٚمؽ أدًم٦م قمغم صح٦م امم
ٟمًٌتٝم٤م امم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس أيمثر ُمـ آٟمجٞمؾ اًمراسمع !.
يمت٤مب ٟمٔمرة ؿم٤مُمٚم٦م ًمٕمٚمؿ اًمٌ٤مشمروًمقضمل ًمٚم٘مٛمص شم٤مدرس يٕم٘مقب ُمٚمٓمل [اىمتٌس يمٚمٞمٛمٜمدس اإلؾمٙمٜمدري
اًمٙمثػم ُمٜمٝم٤م وٟمًٌٝم٤م إمم اًمرؾمقل سمرٟم٤مسم٤م  .وأقمتؼمه٤م أورجي٤مٟمقس ُمـ أؾمٗم٤مر اًمٙمت٤مب اعم٘مدس أُم٤م يقؾم٤مسمٞمقس
ومّمٜمٗمٝم٤م ُمـ سملم اًمٙمت٥م اعمختٚمٗم٦م

]()42

ُمع أن اًمرؾم٤مًم٦م شمقضمد رم أهؿ خمٓمقـم٤مت اًمٙمت٤مب اعم٘مدس

اعمخٓمقـم٦م اًمًٞمٜم٤مئٞم٦م.
اًمً١مال أذا يم٤من أسم٤مء يم٤مٟمقا ي١مُمـ سمرؾم٤مًم٦م ح٤مذا شمرومْمف اًمٙمٜمٞمً٦م أن وسمرٟم٤مسم٤م اًمتٚمٛمٞمذ ـ ويقطمٜم٤م شمٚمٛمٞمذ مل
اًمٙمٞمؾ سمٛمٙم٤مًملم؟؟

يمت٤مب اًمراقمك هلرُم٤مس (212-200م):
ي٘مقل اًم٘مٛمص سمًٞمط[ هرُم٤مس يًتخدم روح وضمقهر اإلٟمجٞمؾ رم ىمقًمف "ٓ ي٘مدر اإلٟمً٤من أن يدظمؾ
ُمٚمٙمقت اهلل إٓ ُمـ ظمالل اؾمؿ أبٜمف ،اًمذى هق حمٌقسمف اًمٌ٤مب ...هق اسمـ اهلل،هذا هق اعمخؾ اًمقطمٞمد
ًمٚمرب ٓ .يٛمٙمـ إلٟمً٤من اُمرأة يدظمؾ إًمٞمف إٓ ُمـ ظمالل أبٜمف" (ُمثؾ 6ف ُ )1 :2مع يق " 21 :3أان٤م هق
اًمٓمريؼ واْلؼ واْلٞم٤مةً .مٞمس أطمد ي٠متك إمم أب إٓ سمك .وي٘مقل رم ُمثؾ  2ف  3 :3قمٜمدُم٤م ـمٝمر ظمٓم٤مي٤م
 41دائرة اعمٕم٤مرف اًمٙمت٤مسمٞم٦م قمدة ُم١مًمٗمٞملم  ،دار اًمث٘م٤موم٦م ضمـ1صـ 211
42

اًم٘مٛمص شم٤مدر يٕم٘مقب ٟمٔمرة ؿم٤مُمٚم٦م ًمٕمٚمؿ اًمٌ٤مشمروًمقضمل ضمـ 2صـ241
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اًمِمٕم٥م أراهؿ ـمريؼ اْلٞم٤مة وأقمٓم٤مهؿ اًمٜم٤مُمقس اًمذى شمًٚمٛمف ُمـ أبٞمف ُ ،مع يقطمٜم٤م  ]21:3أجْم٤م اعمِمٙمٚم٦م
رم إىمتٌ٤مس(!)

اًمتٕمٚمٞمؼ
هذه اًمٙمت٤مب يمـ طم٤مل رؾم٤مًم٦م" سمرٟم٤مسم٤م" ٓشمٕمؽمف سمف اًمٙمٜمٞمً٦م ي٘مقل اًم٘مٛمص شم٤مدرس يٕم٘مقب ُمٚمٓمك [يدرج
يمت٤مب اًمراقمل هلرُم٤مس The Shepherd ofHermasسملم يمت٤مسم٤مت أسم٤مء اًمرؾمقًم ّٞملم ًمٙمٜمّف ذم اْل٘مٞم٘م٦م
يٜمتٛمل إمم اًمرؤى إبقيمريٗم٤م )43(] .هؾ وصؾ إُمر إمم إؾمتِمٝم٤مد سمـ يمت٥م إبق يمريٗم٤م
وم٠مى ُتٌط هذا رم يمت٤مسم٤مت ه١مٓء اًم٘مقم ويمٞمػ ؾمٛمح٧م هلؿ أهقاؤهؿ سم٤مٕؾمتِمٝم٤مد سمٙم٤مشم٥م ُمثؾ
"هرُم٤مس" وهق رضمؾ رم ُمٗمٝمقم يمؾ اًمٙمٜم٤مئس همػم ُمًت٘مٞمؿ آيامن ومٝمق ي١مُمـ سم٠من اًمروح اًم٘مدس هق اسمـ
اهلل ومْم ً
ال قمـ أن هرُم٤مس هذا جمٝمقل وهذا ًمٞمس يمالُمك ي٘مقل أطمد رهٌ٤من اًمٙمٜمٞمً٦م اًم٘مٌٓمٞم٦م آرصمقذيمًٞم٦م
[ُمـ هق هرُم٤مس ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمحد سم٤مًمْمٌط ؿمخّمٞم٦م اًمٙم٤مشم٥م "هرُم٤مس" يمام يًٛمك ٟمٗمًف]()44

ُ

أُم٤م إىمتٌ٤مس ُمـ اإلٟمجٞمؾ:
واًمذى مل يذيمره اًم٘مٛمص أن يمت٤مب اًمراقمك يم٤من ي٘متٌس ُمـ اًمٙمت٥م اعمٜمحقًم٦م واًمٙمت٥م اًمقصمٞمٜم٦م ،صمؿ أانف مل
يٍمح أانف ي٘متٌس ُمـ إٟمجٞمؾ يمذا أو رؾم٤مًم٦م يمذا وظم٤مص٦م اٟمف مل يقرده٤م سمحرومٞمتٝم٤م.
واًمٞمٙمؿ ؿمٝم٤مدة أطمد رهٌ٤من اًمٙمٜمٞمً٦م اًم٘مٌٓمٞم٦م آرصمقذيمًٞم٦م ي٘مقل [ واًمٙمت٤مب سمًٞمط إؾمٚمقب ؾمٝمؾ اًمٚمٖم٦م
ؾمٓمحك اًمث٘م٤موم٦م يمثػم آؾمتٓمراد آن اٟمف ُمٓمٚمع قمغم اي٤مت اًمٙمت٤مب اعم٘مدس دوان ًمـ يقرده٤م سمحرومٞمتٝم٤م
ويًت٘مك ُم٤مدشمف ُمـ اًمٙمت٥م اعمٜمحقًم٦م واعمًٞمحٞم٦م واًمقصمٞمٜمٞم٦م قمغم طمد ؾمقاء]( )45ومٚمامذا ٓ يٙمقن إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م
ُمـ اًمٙمت٥م اعمٜمحقًم٦م اًمتك يم٤من ي٘متٌس ُمٜمٝم٤م؟
43

شم٤مدرس يٕم٘مقبٟ ،مٔمرة ؿم٤مُمٚم٦م إمم قمٚمؿ اًمٌ٤مشمروًمقضمك ،ومـ 1صـ24

44

راه٥م ُمـ اًمٙمٜمٞمً٦م اًم٘مٌٓمٞم٦م ،اًمديداظمل أي شمٕمٚمٞمؿ اًمرؾمؾُ ،مٙمتٌ٦م اعمٜم٤مر صـ 25

45

اعمرضمع اًمً٤مسمؼ صـ25
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وي٘مقل شم٤مدرس يٕم٘مقب ُمٚمٓمك[ ُم٤م ي٘مقًمف ص٤مطم٥م "اًمراقمك" قمـ ٟمٗمًف يّمٕم٥م ومٞمف اًمتٛمٞمٞمز سملم ُم٤مهق رُمز
وُم٤م هق طم٘مٞم٘مك .وهق ي٘متٌس ُمـ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس دون أن يقرد آي٦م سمحرومٞمتٝم٤م]( )46هذا ومْم ً
ال قمٜمف مل يذيمر
أص ً
ال أن يقطمٜم٤م يم٤مشم٥م إانجٞمؾ اًمراسمع ،هؾ اصٌح٧م يمت٥م اعمٝمرـم٘ملم طمج٦م قمغم صح٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس
"قمٔمٞمؿ هق ُمٜمٓمؼ اؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمك"

 اًمرؾم٤مًم٦م إمم ديقضمٜمٞمتقس:
ي٘مقل اًم٘مٛمص قمٌد اعمًٞمح سمًٞمط[ورم هذا اًمرؾم٤مًم٦م يتٙمرر اؾمتخداُمف ًمٚمٙمثػم ُمـ ٟمّمقص وضمقهر
ُمْمٛمقن ًمٚم٘مديس يقطمٜم٤م]( )50آىمتٌ٤مس (!!)
ُمـ هق يم٤مشم٥م اًمرؾم٤مًم٦م؟ اإلضم٤مسم٦م جمٝمقل اًمدًمٞمؾ ي٘مقل اًم٘مٛمص أثٜم٤مؾمٞمقس ومٝمٛمل ضمقرج[ويٙمتٜمػ هذه
اًمرؾم٤مًم٦م اًمٜمٗمٞمً٦م همٛمقض يمثٞمػ ومٚمؿ يتحدد يم٤مشمٌٝم٤م وٓ شم٤مريخ يمت٤مسمتٝم٤م ( )...ويمؾ ُم٤م ٟمٕمرومف هق اهن٤م ايمتِمٗم٧م
رم اًمٜمّمػ إول ُمـ اًم٘مرن اخل٤مُمس قمنم]()52

ي٘مقل اًم٘مٛمص شم٤مدرس يٕم٘مقب ُمٚمٓمك [اًمرؾم٤مًم٦م إمم ديقضمٜمٞمتقس اًمٙم٤مشم٥م جمٝمقل أواظمر اًم٘مرن اًمث٤مٟمك أو
سمدي٦م اًمث٤مًم٨م]()51

اًمٙم٤مشم٥م وشم٤مريخ اًمٙمت٤مسم٦م جمٝمقل ي٘مقل اًم٘مٛمص ُمٞمٜم٤م وٟمٞمس ُمٞمخ٤مئٞمؾ[ٓ ٟمٕمرف ؿمٞمئ ً٤م قمـ اعم١مًمػ أو ُمـ
وضمٝم٧م إًمٞمف اًمرؾم٤مًم٦م( )...أُم٤م قمـ شم٤مريخ اًمدوم٤مع ومٝمق جمٝمقل]( )53واًمٖمري٥م أجْم٤م أن طم٤مل اًمرؾم٤مًم٦م ُمثال
ٌ
اإلٟمجٞمؾ مل يْمع اًمٙم٤مشم٥م قمٚمٞمٝم٤م اؾمٛمف! ()51
46

ٟمٔمرة ؿم٤مُمٚم٦م صـ24

 50هؾ يمت٥م اًم٘مديس يقطمٜم٤م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع؟صـ21
80

82

اًم٘مٛمص أثٜم٤مؾمٞمقس ومٝمٛمل ضمقرج ،اًمرؾم٤مًم٦م إمم ديقضمٜمٞمتقس ،يمٜمٞمً٦م ُم٤مر ُمرىمس ،صـ21ـ 23وراضمع صـ 26
شم٤مدرس يٕم٘مقبٟ ،مٔمرة ؿم٤مُمٚم٦م إمم قمٚمؿ اًمٌ٤مشمروًمقضمك ،ومـ 1صـ25

 53اًم٘مٛمص ُمٞمٜم٤م وٟمٞمس ُمٞمخ٤مئٞمؾ ،دراؾم٤مت رم قمٚمؿ أسم٤مءُ ،مٓمراٟمٞم٦م ـمٜمٓم٤م ،صـ52
 51اًمرؾم٤مًم٦م إمم ديقضمٜمٞمتقس ُمرضمع ؾم٤مسمؼ صـ22
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()52

ي٘مقل اًم٘مٛمص قمٌد اعمًٞمح سمًٞمط[ واًمتك ٟمجد ومٞمٝم٤م فمالل اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع إذ أن يمٚمٞمٝمام يًتخدُم٤من ًمٖم٦م
واطمدة قمـ آومخ٤مرؾمتٞم٤م )...( ،وشم١ميمد أن ه١مٓء اؾمتخدُمقا ٟمص ضمقهر شمٕمٚمٞمؿ اًمرب يًقع يمام ضم٤مء رم
اإلٟمجٞمؾ

ًم٘مديس يقطمٜم٤م]()53

ُمـ هق يم٤مشم٥م اًمدايدايمٞم٦م ؟ اًمٖمري٥م ايْم ً٤م أانف جمٝمقل ٓ أدرى ح٤مذا يٍم اًم٘مٛمص سمًٞمط آؾمتِمٝم٤مد
سمٛمج٤مهٞمؾ قمغم ٟمًٌ٦م وأص٤مًم٦م اإلٟمجٞمؾ ؟ اًمدًمٞمؾ ي٘مقل اًم٘مٛمص ُمٞمٜم٤م وٟمٞمس ُمٞمخ٤مئٞمؾ [ اًمٙم٤مشم٥م مل ُيٕمٚمـ ًمٜم٤م
أؾمٛمف،ي٘مدم اًمٙم٤مشم٥م اعمجٝمقل أهؿ وصم٘مٞم٦م سمٕمد يمت٤مسم٤مت أسم٤مء اًمرؾمؾ]( )54طمًٜم٤م شم٤مريخ اًمٙمت٤مسم٦م ي٤مؾمٕم٤مدت
اًم٘مٛمص؟ اعمٗم٤مضم٤مة أجْم٤م همػم ُمٕمروف[ اًمزُمـ همػم ُمٕمروف يرضمح اًمٌٕمض أن شمٙمقن يمتٌ٧م ُم٤م سملم قم٤مم 30
إمم)55(]230

ي٘مقل راه٥م ُمـ اًمٙمٜمٞمً٦م اًم٘مٓمٌٞم٦م[إن يمؾ اعمح٤موٓت اًمتك سمذًم٧م ٓ يمتِم٤مف اعم١مًمػ ىمد سم٤مءت سم٤مًمٗمِمؾ
ٓؾمٞمام ُمع ًمديٜم٤م أن ُمـ ٟم٘مص رم اعمٕمٓمٞم٤مت سمخّمقص هذا إُمر واًم٘مري٥م إمم آطمتامل أن اعم١مًمػ
ُمًٞمحل

هيقدى] ()56
ِ
ُمـ أصؾ

ي٘مقل ايْم ً٤م اعمثٚم٨م اًمرمح٤مت اًمٌٓمريرك اًمٞم٤مس اًمراسمع ُمٕمقض [ان اًمٙم٤مشم٥م اعمجٝمقل أو سم٤مٕ طمرى ان اجل٤مُمع
اًمذي يٙمت٥م عمـ وضمف إًمٞمف اًمٙمت٤مب( )...واعمح٤موٓت اًمتك ىم٤مم هب٤م سمٕمض اًمٕمٚمامء ًمتحديد اؾمؿ اًمٙم٤مشم٥م ٓ
شمريمز قمغم إؾم٤مس ُمتلم ومٝمك حم٤موٓت ُمٖمٚمقط ُمـ صٜمع اخلٞم٤مل وم٤مٟمٜم٤م ٟمجٝمؾ اًمٙم٤مشم٥م رم اْل٘مٞم٘م٦م وًمٞمس رم

52

اًمديدايمٞم٦م أو اًمديداظمك

53

اًم٘مٛمص سمًٞمط ،هؾ يمت٥م اًم٘مديس يقطمٜم٤م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع ،صـ22

 87اًم٘مٛمص ُمٞمٜم٤م وٟمٞمس ُمٞمخ٤مئٞمؾ ،دراؾم٤مت رم قمٚمؿ أسم٤مءُ ،مٓمراٟمٞم٦م ـمٜمٓم٤م ،صـ36
 55اعمرضمع اًمً٤مسمؼ صـ10
56

ِ
اًمرؾمؾُ،مٙمتٌ٦م اعمٜم٤مر،صـ62
راه٥م ُمـ اًمٙمٜمٞمً٦م اًم٘مٓمٌٞم٦م ،اًمديداظمك أي شمٕمٚمٞمؿ
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اًمرؾم٤مًم٦م ُم٤م يً٤مقمدٟم٤م ظم٤مرضمٞم ً٤م وداظمٚمٞم ً٤م قمغم ُمٕمروم٦م اؾمٛمف](ُ )60م٤م أمجؾ هذا اًمٙمالم ًمق يٓمٌؼ قمٚمٛمٞم ً٤م قمغم
أؾمٗم٤مر اًمٙمت٤مب ا عم٘مدس ًمق ومٕمٚمقا اًمٜمّم٤مرى هذا ًمقطمذومقا أيمثر ُمـُ %60مـ أؾمٗم٤مر اًمٙمت٤مب(!)

اًم٘مديس أيمٚمٞمٛمٜمدس اإلؾمٙمٜمدري:
ي٘مقل اًم٘مٛمص قمٌد اعمًٞمح سمًٞمط[ هذا اًمرضمؾ اًمٕمٔمٞمؿ ؿمٝمد ْل٘مٞم٘م٦م أن يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع هق اًم٘مديس
يقطمٜم٤م،وذًمؽ رم ظمط آظمر وُمٙم٤من آظمر هق اإلؾمٙمٜمدري٦موم٘م٤مل رم يمت٤مسمف اعمدقمق هٞمٌق شمٞمٌقزيس" أن اًمت٘مٚمٞمد
اؾمتٚمؿ أن يقطمٜم٤م هق أظمرهؿ مجٞمٕم ً٤م قمٜمدُم٤م ٓطمظ أن اْل٘م٤مئؼ اجلًدي٦م اخل٤مرضمٞم٦م ىمد ص٤مرت واوح٦م رم
اإلٟمجٞمؾ...اًمخ]()62

ًم٘مديم٤من اًم٘مديس ي١مُمـ سم٠مؾمٗم٤مر همػم ىم٤مٟمقٟمٞم٦مُمث ً
ال ُم٤مضم٤مء رم شم٤مريخ اًمٙمٜمٞمً٦مًمٞمقؾم٤مسمٞمقس اًمذى ذيمره اًم٘مٛمص
ي٘مقل [وسم٤مإلظمتّم٤مرًم٘مد ىمدم ذم ُم١مًمٗمف وصػ اعمٜم٤مفمر وصٗم ً٤م ُم١مضمزا ً قمـ مجٞمع إؾمٗم٤مراًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ،دون أن
حيذف إؾمٗم٤مر اعمتٜم٤مزع قمٚمٞمٝم٤م أقمٜمك رؾم٤مًم٦م هيقذاواًمرؾم٤مئؾ اجل٤مُمٕم٦م إظمرى ،ورؾم٤مًم٦م سمرٟم٤مسم٤م واًمًٗمر
اعمًٛمك رؤي٤م سمٓمرس](ُ )61م٤مذا اًمٙمٞمؾ سمٛمٙم٤مًملم ؟ شم٘مٌؾ ؾمٗمرا ً وشمرومض آظمر؟ ُمـ ٟمٗمس اعمّمدر
وضم٤مء ايْم٤م رم يمت٤مب ومٙمرة قم٤مُم٦م قمـ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس أن اًم٘مديس يم٤من ي١مُمـ سم٠مؾمٗم٤مر أظمرى رم اًمٕمٝمد
اجلديد ٓ ي١مُمـ هب٤م اًم٘مٛمص سمًٞمط ٔن [ ويتٌلم ُمـ يمت٤مسمتف أانف يم٤مٟمٞمٕمؽمف سمٕمدد يمٌػم ُمـ أؾمٗم٤مر اًمٕمٝمد
اجلديد أيمثر مِم٤م يم٤مٟم٧م شمٕمؽمف سمف يمٜمٞمً٦م روُم٤م( )...وًمٙمٜمف أو٤مف إًمٞمٝم٤م أجْم٤م رؾم٤مئؾ يمٚمٞمٛمٜمدس واًمروُم٤مٟمك
وسمرٟم٤مسم٤م اًمرؾمقل سم٤مقمت٤مره٤م يمت٤مسم٤مت ذات ؾمٚمٓم٤من رؾمقزم]()63

60

اًمٌٓمريرك اًمٞم٤مس اًمراسمع ُمٕمقض،أسم٤مء اًمرؾمقًمٞمقنُ ،مٜمِمقرات اًمٜمقر،صـ24

62

هؾ يمت٥م اًم٘مديس يقطمٜم٤م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع؟صـ41

 92يوسابيوس القيصرى ،تاريخ الكنيسة ،دار المحبة ،كـ06فـ04فقـ0صـ260

 63ومٙمرة قم٤مُم٦م قمـ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ،إقمداد دار جمٚم٦م ُمرىمس صـ43
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ؾم١مامم اعمٙمرر ح٤مذا ٓ يٙمقن إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ُمـ وٛمـ اًمٙمت٥م اعمٜمحقًم٦م اًمتك يم٤من ي١مُمـ سمف ؟ يقطمٜم٤م
شمٚمٛمٞمذ،سمرٟم٤مسم٤م شمٚمٛمٞمذ،أيمٚمٞمٛمٜمدس يم٤من ي١مُمـ سم٢مٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م،ويمذًمؽ رؾم٤مًم٦م سمرٟم٤مسم٤م ح٤مذا اًمٙمٞمؾ سمٛمٙم٤مًملم ؟
شم٘مٌؾ ؾمٗمرا ً وشمرومض آظمر؟ ُمـ ٟمٗمس اعمّمدر.

ىم٤مقمدة ُمٝمٛمف سمخّمقص آؾمتِمٝم٤مد سمـ آسم٤مء اًمٙمٜمٞمً٦م
إن وضمقدقمٌ٤مرات ذم ُم١مًمٗم٤مت أسم٤مء اًمرؾمقًمٞملم شمِمٌف ذم ُمْمٛمقهن٤م ُم٤م ضم٤مء ذم إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ٓ شمٕمٜمل أن
يقطمٜم٤م هق يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ،ومٝمذا يتٓمٚم٥م ىمقل ِصيح ُمٜمٝمؿ أهنؿ رأوا يقطمٜم٤م يٙمتٌف ،أو أن ي٘مقًمقا أن يقطمٜم٤م
أظمؼمهؿ سمذًمؽ أوقمغم إىمؾ خيؼمواُمـ أظمؼمهؿ سمذًمؽ ،يمام ّ
أن شمِم٤مسمف هذه اًمٕمٌ٤مرات ٓ شمٕمٜمل سم٤مًميورة
أهن٤م ُم٘متًٌ٦م ُمـ إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ،وم ُٞمحتٛمؾ ّ
أن يمٚمٞمٝمام( أسم٤مء ويم٤مشم٥م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ) أىمتٌس ُمـ ٟمٗمس
اعمّمدر،أو ُحيتٛمؾ أهن٤م ُم٘متًٌ٦م ُمـ أىمقال ُمٜمتنمة يم٤مٟم٧م حتٙمك وشمؽمدد قمغم أخًٜم٦م اًمٌٕمض ذم ذًمؽ
اًمزُم٤من.
يمام أانٜم٤م يٛمٙمٜمٜم٤م قمٙمس آؾمتدٓل هٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ وٟم٘مقل هلؿ ُم٤مذا ًمق ىمٞمؾ ًمٙمؿ سمؾ إن آىمتٌ٤مؾم٤مت اًمتل
اؾمتِمٝمدشمؿ هب٤مُ ،مـ يمت٥م "أسم٤مء اًمرؾمقًمٞملم "أُمث٤مل ايمٚمٛمٜمدس واهمٜم٤مـمٞمقس ًمٞمً٧م ُم٘متًٌ٦م ُمـ إٟمجٞمؾ
يقطمٜم٤م سمؾ يم٤مشم٥م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م هق ُمـ اىمتًٌٝم٤م ُمـ يمت٥م أسم٤مء ،ومٝمؾ سمٞمٜمٙمؿ وسمٞمٜمف ومرق ؟أخٞمس هذا اًم٘مقل
أىمرب ًمٚمتّمديؼ،مِم٤م ي٘مقًمقاو ظمّمقص ً٤م ًمق ّ
أن يمالُمٝمؿ صحٞمح ًمقضم٥م ُ ،مـ ه١مٓء أسم٤مء أن يِمػموا إمم
اعمّمدر يم٠من ي٘مقًمقا ُمث ً
ال ( هذا ُم٤م ىم٤مًمف ُمٕمٚمٛمٜم٤م يقطمٜم٤م ) أو ( هذا ُم٤م ىم٤مًمف يقطمٜم٤م ذم إٟمجٞمٚمف ) وًمٙمٜمٜم٤م ٓ ٟمجد
ُمثؾ هذه إؿمٞم٤مء ،ومٝمذا يشء ضمدير سم٤معمالطمٔم٦م  .سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٜمّمقص اعمتِم٤مهب٦م سملم يمت٤مسم٤مت أسم٤مء وسملم "
إان٤مضمٞمؾ اْل٤مًمٞم٦م " شمقاوم٘م٤مت يمت٤مسم٤مت أسم٤مء ُمع ٟمّمقص يمت٤مسمٞم٦م " ،ومال يٕمٜمل وضمقد شمِم٤مسمف سملم اًمٜمّمقص
اًمتل اؾمتِمٝمد هب٤م أسم٤مء وسملم إان٤مضمٞمؾ اْل٤مًمٞم٦م وضمقد ؾمٜمد هل٤مً .مًٌٌلم اصمٜملم:
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 .2أهنؿ مل يٍمطمقا سم٤مؾمؿ إٟمجٞمؾ ،وٓ سم٤مؾمؿ ُم١مًمػ .وم٢مذا مل شمقضمد أؾمامء ومال ُمٕمٜمك ًمٚم٘مقل ؾمٜمد ُمتّمؾ
وم٤مًمًٜمد يٕمٜمل وضمقد اؾمؿ ًمراوي ٟم٘مؾ اخلؼم.
 .1حيتٛمؾ ضمدا أن ُم١مًمٗمل إان٤مضمٞمؾ وأسم٤مء إوًملم ٟم٘مٚمقا مجٞمٕم٤م ُمـ ُمّمدر آظمر أي أهنؿ ٟم٘مٚمقا ٟمٗمس
اًمٜمّمقص ُمـ ُمّمدر آظمر ،ومتِم٤مهب٧م اًمٜمّمقص.
شم٘مقل دائرة اعمٕم٤مرف اًمٙمت٤مسمٞم٦م ُم٤مدة " أبقيمريٗم٤م  -أبقيمريٗم٤م إان٤مضمٞمؾ"قمـ هذا اًمتِم٤مسمف سمٞمٜمٝمام طمقل ىمّم٦م
فمٝمقر اعمًٞمح ًمٞمٕم٘مقب سمٕمد اًم٘مٞم٤مُم٦م [ :وم٠مانف يًجؾ ًمٜم٤م فمٝمقر اًمرب ًمٞمٕم٘مقب سمٕمد اًم٘مٞم٤مُم٦م،اًمذي يذيمره
اًمرؾمقل سمقًمس ( 2يمق  ) 4 : 22يم٠مطمد إدًم٦م قمغم اًم٘مٞم٤مُم٦م .وًمٙمـ ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن سمقًمس يم٤من ذم إُمٙم٤مٟمف
ُمٕمروم٦م ذًمؽ ُمـ يٕم٘مقب ؿمخّمٞم ً٤م يمام ُمـ إظمٌ٤مر اعمتقاشمرة ،وًمٞمس ُمـ اًميوري أن يٙمقن ىمد اؾمت٘مك
ذًمؽ ُمـ هذا اإلٟمجٞمؾ]
يمٞمػ يٛمٙمـ اقمتٌ٤مر اًمتِم٤مسمف سملم أطمد إان٤مضمٞمؾ إبقيمريٗمٞم٦م وسملم ٟمّمقص ُمـ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس اْل٤مزم
دًمٞمال همػم ىمقي قمغم آىمتٌ٤مس ،وأُمٙمـ ىمٌقل ُمئ٤مت آىمتٌ٤مؾم٤مت إظمرى ًمت٠ميمٞمد اًمِمٝم٤مدة ًمٚمٙمت٤مب
اعم٘مدس ؟ ٓ يٛمٙمـ اًم٘مٌقل قمغم اإلـمالق سم٤مٓزدواضمٞم٦م ذم اعمٕم٤ميػم اًمٕمٚمٛمٞم٦م
إٟمٜم٤م قمٜمدُم٤م ٟم٘مػ قمٜمد ىم٤ميض ٟمرى سمحٙمٛمف وم٢مٟمٜم٤م جي٥م أن ٟمرى سمحٙمٛمف ؾمقاء ًمٜم٤م أو قمٚمٞمٜم٤مٓ يٛمٙمـ أقمتٌ٤مر
هذه اًمٓمري٘م٦م ذم آزدواضمٞم٦مأهن٤م ضمزء ُمـ شم٘مديؿ ُم٤مء اْلٞم٤مة جم٤مٟم٤م ًمٚمٜم٤مس يمام قم ّٚمؿ اعمًٞمح اسمـ ُمريؿ قمٚمٞمٝمام
اًمًالم.
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هؾ يٙمٛمـ اًمث٘م٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م رم ؿمٝم٤مدات آسم٤مء اًمٙمٜمٞمً٦م ؟
ًم٘مد شمٕمرو٧م يمت٤مسم٤مت آسم٤مء اًمٙمٜمٞمً٦م امم حتريػ ! اًمدًمٞمؾ دائرةاعمٕم٤مرف اًمٙمت٤مسمٞم٦م "خمٓمقـم٤مت اًمٕمٝمد
اجلديد " ومتٕمؽمف سمتحريػ "رؾم٤مئؾ أسم٤مء" سم٤مًم٘مقل[طمٞم٨م أن هذه آىمتٌ٤مؾم٤مت ُمـ اًمٕمٝمد اجلديد ـ اًمتل
شمْمٛمٜمٝم٤م يمت٤مسم٤مت أسم٤مء ـ هل سمذاهت٤م إضمزاء اًمتل ىمد يٖمػمه٤م اًمٙم٤مشم٥م قمٛمد ًاُ،متك يم٤من اًمٜمص اعم٘متٌس ـ ُمث ً
ال ـ
ٓ يتٗمؼ ُمع اًمٜمص اح٠مخقف ًمٚمٙم٤مشم٥م )61(].سم٠مظمتّم٤مر إب يم٤من ي٘متٌس ُمـ اًمذيمرة رسمام ظمٓم٠م أو ًمٞمس
سمحرومف ومٞم٘مقم اًمٜم٤مؾمخ اًمنميػ أم سمتحريػ اًمٜمص أو شمٕمديٚمف إمم أىمرب ٟمص رم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس
طمتك يمت٥م أسم٤مء ُحترف ي٤م أؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمل مل يًٚمؿ ُمٜمٙمؿ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ويمذًمؽ يمت٥م
أسم٤مء اخلالص٦م ؿمٝم٤مدة أسم٤مء ُمًتحٞمؾ شمٙمقن طم٤مؾمٛم٦م ُٕمر قم٘مالٟمك سمح٧م ُمٕمٔمؿ أسم٤مء يم٤مٟمقا ي٘متًٌقا
ُمـ اًمذيمره وًمٞمس ٟمص سمحرومف يم٤من ي٘مقًمف سمٛمٕمٜمف وٓ يٛمٙمـ ان دمزم ُم٤مذا يم٤من ي٘مّمد سم٤مًمٜمص أى ُمـ
إان٤مضمٞمؾ واًمً١مل هٜم٤م هؾ يٛمٙمـ آقمتامد قمغم شمٚمؽ ؿمٝم٤مدات سمِمٙمؾ ُم١مصمر ًمّم٤مًمح آٟمجٞمؾ اْل٤مزم؟
اجلقاب ُمـ إومْمؾ أن شمًتٌٕمد يمتٌ٤مت أسم٤مء يمدًمٞمؾ وؿم٤مهد ًمٚمٙمت٤مب اعم٘مدس اْل٤مزم ًمألؾمٌ٤مب اًمت٤مًمٞم٦م:
 -2قمدم وضمقد شمّمقر واوح ح٤مهٞم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس وأؾمٗم٤مره ًمدى أسم٤مء
1ـ ىمٌٚمقا يمثػم ُمـ اًمٙمت٥م اعمٜمحقًم٦م يمٙمت٥م ُم٘مدؾم٦م وإهلٞم٦م.
 -3اًمٕم٘م٤مئد اًمٖمريٌ٦م اًمتل يم٤من ي١مُمـ هب٤م أسم٤مء واًمتل شمٕمتؼم وم٤مؾمدة طم٤مًمٞم٤موخم٤مًمٗم٦م ًمتٕم٤مًمٞمؿ اًمٙمت٤مب
 -1قمدم ذيمرهؿ اؾمؿ اعمّمدر اًمذي ي٘متًٌقن ُمٜمف _ إن صح أهنؿ ي٘متًٌقن.
 -2اٟمتِم٤مر اًمتحريػ سمٙمثرة ذم رؾم٤مئؾ أسم٤مء إوًملم ،وٟمًٌ٦م اًمرؾم٤مئؾ إًمٞمٝمؿ.
ًم٘مد شمٌلم ًمٙمؾ ذى قم٘مؾ أن ٓ يٛمٙمـ آؾمتِمٝم٤مد سمـ آسم٤مء اًمٙمٜمٞمً٦م ًمّم٤مًمح يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ هؾ ُم٤مزل اًم٘مٛمص
قمٌد اعمًٞمح سمًٞمط يٜمً٥م اإلٟمجٞمؾ امم يقطمٜم٤م سمحج٦م ؿمٝم٤مدات آسم٤مء اًمٙمٜمٞمً٦م؟ُمٜمتٔمر آضم٤مسم٦م.
 61دائرة اعمٕم٤مرف اًمٙمت٤مسمٞم٦م قمدة ُم١مًمٗمٞملم ،دار اًمث٘م٤موم٦م ،ضمـ3صـ161
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األدلة اخلعرجية[]2
شهعدة املدطتطع الكفمنة والزد عليهع
ُمـ إدًم٦م اًمتك يًتدل هب٤م أؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمك اعمخٓمقـم٤مت اًم٘مديٛم٦م "إدًم٦م اخل٤مرضمٞم٦م" ي٘مقًمقن
إهن٤م شمِمٝمد ًمإلٟمجٞمؾ ويم٤مشمٌف ي٘مقل اًم٘مٛمص سمًٞمط [ أىمدم اعمخٓمقـم٤مت :وُمـ أىمدم ُم٤م ي٘مدم يمؼمه٤من طم٤مؾمؿ
قمغم يمت٤مسم٦م اإلٟمجٞمؾ ًمٚم٘مديس يقطمٜم٤م رم اًم٘مرون إومم واٟمتِم٤مره سمٙمث٤موم٦م رم سمداي٦م اًم٘مرن اًمث٤مٟمك هق أن أىمدم
اعمخٓمقـم٤مت اًمتك وضمدت هك هلذا اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع ومتقضمد ًمف اًمؼمدي٦م (ب )21وشمرضمع ح٤م سملم  224و
232م واًمؼمدي٦م (ب )33وشمرضمع ًمًٜم٦م 220م وشمِمتٛمؾ قمغم اإلٟمجٞمؾ سم٤مًمٙم٤مُمؾ قمدا سمٕمض أضمزاء شمٚمٗم٧م
صٗمح٤مهت٤م،واًمؼمدي٦م (ب )42وشمرضمع ًمًٜم٦م 250م ()...هٙمذا شمدل مجٞمع إدًم٦م واًمؼماهلم قمغم أن اإلٟمجٞمؾ
اًمراسمع ىمد يمُت٥م رم هن٤مي٦م اًم٘مرن إول ويم٤من ُمٜمتنما ً ()...وأانف مل يِمؽ أطمد وًمقًمٚمحٔم٦م أن ُمدوٟمف ويم٤مشمٌف
سم٤مًمروح اًم٘مدس هق اًم٘مديس يقطمٜم٤م اْلٌٞم٥م شمٚمٛمٞمذ اًمًٞمد اعمًٞمح ورؾمقًمف)62(].

ًمدراؾم٦م ُمقىمػ اعمخٓمقـم٤مت اًم٘مديٛم٦م ُمـ أص٤مًم٦م اإلٟمجٞمؾ ويم٤مشمٌف جي٥م أوًٓ أن ٟمجٞم٥م قمغم هذا اًمً١مال
اعمّمػمى هؾ اعمخٓمقـم٤مت اعمًامه ظمٓمئ ً٤م سمـ إصٚمٞم٦م حتٛمؾ اؾمؿ يم٤مشم٥م اإل ٟمجٞمؾ ؟ ًمًقء اْلظ أؾم٤مشمذة
اًمالهقت اًمدوم٤مقمك أن ٓيقضمد أص ً
ال خمٓمقـم٤مت شمراضمع إمم زُم٤من يمت٤مسم٦م اإلٟمجٞمؾ ؾمٜمدرس اعمقوقع ُمـ
ىمًٛملم :
ٓ .2يقضمد أص ً
ال خمٓمقـم٤مت أصٚمٞم٦م
 .1هؾ حتٛمؾ اعمخٓمقـم٤مت اًم٘مديٛم٦م إؾمؿ يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ؟
ٟمٌدأ سمٕمقن اهلل...

62

اًم٘مٛمص سمًٞمط ،هؾ يمت٥م اًم٘مديس يقطمٜم٤م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمعُ،مدار س إطمد صـ43ـ45
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وٞم٤مع اًمٜمًخ إصٚمٞم٦م:
إن إضم٤مسم٦م قمغم هذا اًمً١مال(هؾ اعمخٓمقـم٤مت إصٚمٞم٦م حتٛمؾ إؾمؿ يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ) رم طم٘مٞم٘م٦م إُمر
شمٌدوا ُمًتحٞمٚم٦م ٕن اعمخٓمقـم٤مت "إصٚمٞم٦م "و٤مقم٧م ،وٓيًتٓمع أطمد أن جيزم أن اًمٙم٤مشم٥م ُمٙمتقب قمٚمٞمف
أم ٓ،وهذا ًمٞمس يمالُمك سمؾ هق ُمتٕمرف قمٚمٞمف ُمـ مجٞمع قمٚمامء اعمًٞمحٞم٦مُ ،مع أانف ًمٞمس ُمقوققمٜم٤م وًمٙمـ
ؾم٠مذيمر سمٕمض إدًم٦م قمغم وٞم٤مع اعمخٓمقـم٤مت إصٚمٞم٦م( )63وسمٕمده٤م ؾمٜمذيمر هؾ اعمخٓمقـم٤مت اًم٘مديٛم٦م
حتٛمؾ إؾمؿ يم٤مشم٥م آٟمجٞمؾ ؟؟؟

إدًم٦م قمغم وٞم٤مع اًمٜمًخ إصٚمٞم٦م:
اًمِمامس اًمديمتقر  /إُمٞمؾ ُم٤مهر إؾمح٤مق [ أؾمٌ٤مب شمٜمقع اًم٘مراءات ذم اعمخٓمقـم٤مت اًمٙمت٤مسمٞم٦م ًمٞمس سملم أجديٜم٤م
أن اعمخٓمقـم٦م إصٚمٞم٦م ،أي اًمٜمًخ٦م اًمتل سمخط يد يم٤مشم٥م أي ؾمٗمر ُمـ أؾمٗم٤مر اًمٕمٝمد اجلديد أو اًم٘مديؿ
ومٝمذه اعمخٓمقـم٤مت رسمام شمٙمقن ىمد إؾمتٝمٚمٙم٧م ُمـ يمثرة اإلؾمتٕمامل أو رسمام يٙمقن سمٕمْمٝم٤م ىمد شمٕمرض
ًمإلشمالف أو اإلظمٗم٤مء ذم أزُمٜم٦م اإلوٓمٝم٤مد)64 (]،

 63عمزيد ُمـ إىمقال و اإلىمتٌ٤مؾم٤مت طمقل وٞم٤مع اعمخٓمقـم٤مت أانٔمر ُم٘م٤مل أؾمت٤مذى ُمٕم٤مذ قمٚمٞم٤من طمٗمٔمف اهلل ُمـ هذا اًمراسمط
http://www.eld3wah.net/html/m03az/origional.htm
64

إُمٞمؾ ُم٤مهر اؾمحؼ ،خمٓمقـم٤مت اًمٙمت٤مب اعم٘مدس سمٚمٖم٤مشمف إصٚمٞم٦م ،صـ26
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اعمٝمٜمدس يقؾمػ داود ري٤مض[ ٟمحـ ٟٓمٛمٚمؽ ٟمّمقص إان٤مضمٞمؾ إصٚمٞم٦م ومٝمذه ٟمًخ٧م وطمّمٚم٧م أظمٓم٤مء
أثٜم٤مء اًمٜمًخ وهم٤مًمٌ٤م ُم٤م شم٘مع قمغم ىمراءات ُمتٕمددة ًممي٦م اًمقاردة قمؼم خمتٚمػ اعمخٓمقـم٤مت اًمتك وصٚم٧م إًمٞمٜم٤م
أج٦م ىمراءة ٟمٕمتٛمد؟)65 (]..

اًمؽممج٦م اًمٞمًققمٞم٦م [ وًمٞمس رم هذه اعمخٓمقـم٤مت يمت٤مب واطمد سمخط اعم١مًمػ ٟمٗمًف سمؾ هك يمٚمٝم٤م ٟمًخ
اوٟمًخ اًمٜمًخ ًمٚمٙمت٥م اًمتك ظمٓمتٝم٤م يد اعم١مًمػ او اُماله٤م اُمالء]( )66

ً

إ ًذا اعمخٓمقـم٤مت إصٚمٞم٦م همػم ُمقضمقدة أن ومٛمـ أجـ قمٚمٛمتؿ أانف يقطمٜم٤م يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ،إذ ًا ُمـ أجـ
ضم٤مءت هذه آؾمامء إؾمٗم٤مر اعمٜمًقسم٦م إمم اًمرؾمؾ هذه إؾمامء،أووٞمٗم٧م رم هن٤مي٦م اًم٘مرن اًمث٤مين ووٕم٧م
قمغم طمًٞم٥م هقاء اًمٙمٜمٞمً٦م سم٢مؾمؿ اًمت٘مٚمٞمد اعمزقمقم،هذاًمٞمس يمالُمل أان٘مؾ ًمؽ قمزيزى اًم٘م٤مرئ إقمؽماوم٤مت
قمٚمامء اعمًٞمحٞم٦م اًمتك شم٘مقل هبذا هؾ اعمخٓمقـم٤مت إصٚمٞم٦م حتٛمؾ إؾمؿ يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ؟؟اإلضم٤مسم٦م ٓ.

 65يقؾمػ داود ري٤مضُ ،مدظمؾ إمم اًمٜم٘مد اًمٙمت٤مسمك ،دار اعمنمق سمػموت صـ13
 66اًمؽممج٦م اًمٞمًققمٞم٦م ُمدظمؾ إمم اًمٕمٝمد اجلديد دار اعمنمق سمػموت صـ21
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هؾ اعمخٓمقـم٤مت إصٚمٞم٦م حتٛمؾ إؾمؿ يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ؟؟
اًم٘مس طمٌٞم٥م ؾمٕمٞمد ي٘مقل إقمؽما ف ظمٓمػم [ ُمـ هؿ ُم١مًمٗمقا سمِم٤مئر اإل ٟمجٞمؾ إن اًمٌِم٤مئر اًمثالث إومم همٗمٚم٦م
ُمـ إؾمؿ اعم١مًمػ ومل يذيمر اًمٙم٤مشم٥م ؿمٞمئ ً٤م قمـ ٟمٗمًف ،أُم٤م إًم٘م٤مب اْل٤مًمٞم٦م وم٘مد ووٕم٧م سمٕمد زُمـ فمٝمقره٤م
إقمتامد ًا قمغم وضمٝم٦م ٟمٔمر اًمٙمٜمٞمً٦م إومم ،واًمرأى اًمذى يم٤من ؿم٤مئٕم٤م ُمـ واوٕمك هذه اًمٌِم٤مئر ويّمح اًم٘مقل
أن اًمٕمٜم٤مويـ اْل٤مًمٞم٦م ًمٚمٌِم٤مئر اًمثالث (أى ُمتك وُمرىمس وًمقىم٤م) إٟمام هك قمٜم٤مويـ شم٘مٚمٞمدي٦م وىمدشمٙمقن هذه
اًمت٘م٤مًمٞمد صحٞمحٞم٦م أوظم٤مـمئ٦م]( )200

إٟمام هك قمٜم٤مويـ شم٘مٚمٞمدي٦م وىمد شمٙمقن هذه اًمت٘م٤مًمٞمد صحٞمح٦م أوظم٤مـمئ٦مٟ ،مّمٞمح٦م إمم اًم٘مٛمص قمٌد اعمًٞمح
سمًٞمط أن ي٘متدى سمٛمٕمٚمٛمف طمٌٞم٥م ؾمٕمٞمد وأن يراضمع يمالُمف ويدىمؼ ومام يٙمت٥م،وُم٤مزل أؾم٤مشمذة اًمالهقت
اًمدوم٤مقمك شمٜمً٥م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع إمم يقطمٜم٤م!هذا اإلقمؽماف يٜمًػ ومٙمرة ٟمًٌ٦م اإلٟمجٞمؾ إمم يقطمٜم٤م ،هن٤مي٦م
إُمر اًمٙمت٤مب اعم٘مدس صٜمع رم اًمٙمٜمٞمً٦م وحت٧م أُمره٤م هك شمريد اًمٙم٤مشم٥م يقطمٜم٤م شمْمع يقطمٜم٤م وٓ شمريدسمرٟم٤مسم٤م
ٓشمْمٕمف رم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ،يمت٤مب ُم٘مدس حت٧م اًمٓمٚم٥م ! ًم٘مد صدق ُمـ ىم٤مل يمت٤مب سمنمي ُمـ أوًمف إمم
آظمره .
 200طمٌٞم٥م ؾمٕمٞمد اعمدظمؾ امم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس دار اًمث٘م٤موم٦م صـ112
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إب سمٞم٤مر ٟمجؿ يٕمؽمف أن إان٤مضمٞمؾ مل يٙمقن ُمٙمتقب قمٚمٞمف إؾمؿ اًمٙم٤مشم٥م،إذ ًا ُم٤مذا ي٘مقل [ يم َت٤مب
اإلٟمجٞمؾ  :مل يرد إؾمؿ اًمٙم٤مشم٥م رم أى ُمـ إان٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م إٟمام ٟمٕمتٛمد رم شمًٛمٞمتٜم٤م ًمأل ٟم٤مضمٞمؾ قمغم شم٘مٚمٞمد
وصٚمٜم٤م رم هن٤مي٦م اًم٘مرن اًمث٤مين يٜمً٥م ومٞمف إان٤مضمٞمؾً،مٞمقطمٜم٤م ُمرىمس ُمراومؼ سمقًمس وسمٓمرس واًمث٤مٟمك عمتك أطمد
آصمٜمك قمنم واًمث٤مًم٨م ًمٚمقىم٤م ُمراومؼ سمقًمس وأظمػما ً ًمٞمقطمٜم٤م أطمد آصمٜمك قمنم]( )202

هؾ اًمت٘مٚمٞمد اعمزقمقم طمج٦م قمٚمٛمٞم٦م رم ىمٌقل إؾمٗم٤مر؟ شم٘مٚمٞمد سمدون دًمٞمؾ شميب سمف قمرض اْل٤مئط رم قمٚمؿ
إدًم٦م أىمؾ ؿمئ ي٘مقل قمـ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس Factory in Church
اًم٘مس طمٌٞم٥م ؾمٕمٞمدويٜم٘مؾ ًمٜم٤م أجْم٤م أن ٟمًٌ٦م اًمٙمت٥م اعمجٝمقًم٦م يم٤مشمٌٝم٤م إمم أان٤مس ُمِمٝمقريـ يم٤مٟم٧م ؿم٤مئٕم٦م رم
اًمٕمٍم اًم٘مديؿ سمٙمث٤موم٦م[ويم٤مٟم٧م هذه اًمٕم٤مدة رم شمًٛمٞم٦م اًمٙمت٥م ُمثؾ قم٤مدة اًمٜم٘مؾ قمـ ُم١مًمػ آظمر سمدون
اإلؿم٤مرة إمم ذًمؽ فم٤مهرة ؿم٤مئٕم٦م رم شمٚمؽ اًم٘مرون إول]( )201

202

سمٞم٤مر ٟمجؿُ ،مدظمؾ امم اًمٕمٝمد اجلديد ،صـ5

201
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وي٘مقل أجْم٤م واوٕمك اًمؽممح٦م اًمٞمًققمٞم٦م أن هذا إُمريم٤من ؿم٤مئع،واؾمتٕمٛمؾ إؾمتٕمامًٓ يمٌػما ً رم اًم٘مرون
إومم [ويٌدو ان ُم٘مٞم٤مس ٟمًٌ٦م اعم١مًمػ إمم اًمرؾمؾ أؾمتٕمٛمؾ إؾمتٕمامًٓ يمٌػما ً ومٗم٘مد رويد ًا رويد ًا يمؾ ُم١مًمػ مل
شمثٌ٧م ٟمًٌتف إمم رؾمقل ُمـ اًمرؾمؾ ُم٤ميم٤من ًمف ُمـ اْلٔمقة وم٤مٕؾمٗم٤مر اًمتك فمٚم٧م ُمِمٙمقيم ً٤م رم صحتٝم٤م طمتك
اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م هك شمٚمؽ إؾمٗم٤مر ٟمٗمًٝم٤م،اًمتك ىم٤مم ٟمزاع قمغم صح٦م ٟمًٌتٝم٤م ،إمم اًمرؾمؾ رم هذا اجل٤مٟم٥م]()203

 203اًمؽممج٦م اًمٞمًققمٞم٦م ،دار اعمنمق سمػموت ،صـ20
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اًمً١مامم هٜم٤م إذا يم٤من إؾمؿ اًمٙم٤مشم٥م همػم ُمقضمقد قمغم اعمخٓمقـم٤مت اعمًامه ظمٓم٠م إصٚمٞم٦م ًمٞمس ُمٙمتقب
قمٚمٞمف إؾمؿ اًمٙم٤مشم٥م سم٠مي طمؼ شمٜمً٥م اإلٟمجٞمؾ إمم يقطمٜم٤م؟ٟم٘مؽمب أيمثر وٟمً٠مل ح٤مذا ٟمًٌُ٧م هذه إؾمٗم٤مر
إمم اًمرؾمؾ أجْم٤م مل شمٌخؾ قمٚمٞمٜم٤م اًمؽممج٦م اًمٞمًققمٞم٦م سم٤مإلضم٤مسم٦م..
اًمؽممج٦م اًمٞمًققمٞم٦مشم٘مقل[واًمراضمح أن اًمٜمًٌ٦م إمم اًمرؾمؾ وىمد ضمٕمٚمقه٤م ُمـ ىمٌؾ اًمّمٗم٦م واًمتك متٞمز هب٤م اعم١مًمٗم٤مت
اإلٟمجٚمٞم٦م ويم٤من هل٤م ٟمّمٞم٥م أيمؼم رم أقماله٤م ؿم٤من ُم٤م يمت٥م سمقًمس]( )201

ُم٤م يريد أن يقصٚمف ُمؽممجك اًمٞمًققمٞم٦م أن إؾمامء ُأوٞمٗم٧م ًمٚمتٛمٞمز هذه اعم١مًمٗم٤مت طمتك ًمق مل يٙمتٌف اًمرؾمؾ
!! هؾ ُم٤مزل اًم٘مٛمص سمًٞمط يٜمً٥م اإلٟمجٞمؾ إمم يقطمٜم٤م ًمٙمـ اعمٗم٤مضم٤مة أن اًم٘مٛمص يٕمؽمف َ
أن يقطمٜم٤م مل
يْمع إؾمٛمف قمغم اإلٟمجٞمؾ !
اًم٘مٛمص قمٌد اعمًٞمح يٕمؽمف يقطمٜم٤م مل يٙمت٥م إؾمٛمف قمغم اإلٟمجٞمؾ

 201اًمؽممج٦م اًمٞمًققمٞم٦م ُمدظمؾ إمم اًمٕمٝمد اجلديد صـ6
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[ مل يذيمر اًم٘مديس يقطمٜم٤م إؾمٛمف رم اإلٟمجٞمؾ يمام مل يْمٕمف قمغم اإلٟمجٞمؾ وًمٙمـ دون أن ي٘مّمد وم٘مد شمرك أث٤مر ًا
قمغم طم٘مٞم٘متف وهقيتف وشم٘مقل ُمـ هق)202(].

وُمع ذًمؽ يٜمً٥م اإلٟمجٞمؾ إمم يقطمٜم٤م اًم٘مٛمص اْل٤مئر رسمام ٓ ي٘مرأ ُم٤م يٙمتٌف طمًٜم٤م ؾمٌلم ًمف اًمتٜم٤مىمض اًمذى
وىمع ومٞمف يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ويْمع اًم٘مٛمص داظمؾ يمت٤مسمف يقطمٜم٤م مل يْمع إؾمٛمف قمغم اإلٟمجٞمؾ إذا يم٤من
يمذًمؽ يمٞمػ قمٚمٛم٧م أهي٤م اْل٤مئر أانف يقطمٜم٤م هؾ يمٜم٧م ُمٕمف؟؟ ٟمٜمتٔمر اإلضم٤مسم٦م هؾ ُمـ جمٞم٥م
رضم٤مء ُمـ أؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمك إطمؽمام اًم٘م٤مرئ وقمدم اإلؾمتخٗم٤مف سمٕم٘مقل اًم٘مراء أن وسمٙمؾ ؾمٝمقًمف
شمًتٓمٞمع اًمت٠ميمد ُمـ صح٦م اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتك شمذيمروه٤مٟ ،محـ أن ًمٞمس رم اًمٕمٍم اْلجرى أو "زُمـ ٟمًخ
خمٓمقـم٤مت اًمٙمت٤مب اعم٘مدس" أومٞم٘مق هيديٙمؿ اهلل
وطمتك ًمق ومروٜم٤م ضمدًٓ ّ
أن إؾمؿ اًمٙم٤مشم٥م ُمقضمقد سمٙمؾ ووقح يم٠مانف ي٘مقل أان٤م يقطمٜم٤م يم٤مشم٥م هذا اإلٟمجٞمؾ
ومٝمؾ يٛمٙمـ اإلقمؽماف هبذا واقمتٌ٤مره دًمٞم ً
ال ىم٤مـمٕم ً٤م قمغم هقي٦م اًمٙم٤مشم٥م ؟ ٟم٘مقل ٓ وٓ يٛمٙمـ اإلقمؽماف هبذا
وٓ يٛمٙمـ إقمتٌ٤مره دًمٞم ً
الٕ ،انف ٓ يًتٌٕمد أن ي٘مقم أطمد سمتٚمٗمٞمؼ هذا اإلٟمجٞمؾ صمؿ يٜمًٌف إمم أطمد اْلقاريلم
سم٠من يْمع إؾمؿ يقطمٜم٤م أو ي٘مقل ومٞمف أان٤م "يقطمٜم٤م يم٤مشم٥م هذا اإلٟمجٞمؾ" ومٛمجرد وضمقد اإلؾمؿ ٓ يٕمٜمل صح٦م
وطم٘مٞم٘م٦م ذًمؽ ٕانف ُمـ اًمًٝمؾ قمغم يمؾ ُمـ أراد اًمتٚمٗمٞمؼ واًمٙمذب أن يْمع إؾمؿ ؿمخص آظمر وجيٕمٚمف
يم٤مشمٌ ً٤م
وه٤م هق إٟمجٞمؾ سمٓمرس ( ُمـ إبقيمريٗم٤م ) حيٛمؾ إؾمؿ يم٤مشمٌف ِصاطم٦م يمام ذم اًمٗمّمؾ اًمراسمع قمنم ( : -وأان٤م
ؾمٛمٕم٤من سمٓمرس وأظمل أاندرواس أظمذٟم٤م ؿمٌ٤ميمٜم٤م وذهٌٜم٤م إمم اًمٌحر )  .ومٝمذا ىمقل ِصيح أن اًمٙم٤مشم٥م هق
سمٓمرس اْلقاري وُمع ذًمؽ ُهؿ ٓ ي١مُمٜمقن أن سمٓمرس اًمرؾمقل هق اًمٙم٤مشم٥م وٓي١مُمٜمقن أن هذا اإلٟمجٞمؾ
ىم٤مٟمقين سمؾ ي٘مقًمقن قمٜمف أانف ُمٜمحقل وُمز ّيػ ،ومٚمق ىمٚمٜم٤م هلؿ إن إؾمؿ اًمٙم٤مشم٥م سمٓمرس ُمقضمقد سمِمٙمؾ ِصيح ،

202

هؾ يمت٥م اًم٘مديس يقطمٜم٤م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع ُمرضمع ؾم٤مسمؼ
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ؾمٞمجٞمٌقا ّ
سم٠من هٜم٤مك ؿمخص آظمر يمذب قمغم ًمً٤من سمٓمرس وشمٙمٚمؿ سم٢مؾمٛمف ،ومٝمؿ هٜم٤م ٓ يٕمتؼموا أن جمرد
وضمقد اإلؾمؿ دًمٞمؾ قمغم يمِمػ هقي٦م اًمٙم٤مشم٥م قمٜمده٤م ؾمٜم٘مقل هلؿ أن يمالُمٝمؿ هذا يٜمٓمٌؼ قمغم إٟمجٞمؾ
يقطمٜم٤م وٓ ومرق وهبذا شمٙمقن طمجتٝمؿ سمٓمٚم٧م ُمـ أؾم٤مؾمٝم٤م واهن٤مرت هن٤مئٞم ً٤م وهلل اْلٛمد واعمٜمّ٦م أوًٓ وآظمرا ً
ظمالص٦م هذا اعمحٌ٨م:
 اعمخٓمقـم٤مت إصٚمٞم٦م مل يٙمقن ُمٙمتقب قمٚمٞمٝم٤م إؾمؿ اًمٙم٤مشم٥م
ُ أوٞمٗم٧م إؾمٗم٤مر ًمٚمٙمتٌف رم هن٤مي٦م اًم٘مرن اًمث٤مٟمك
ٟ مًٌ٦م إان٤مضمٞمؾ إمم اًمرؾمؾ سم٤مًمت٘مٚمٞمد اعمزقمقم وإن يم٤من ٓ يقضمد دًمٞمؾ قمٚمٞمف
ٟ مً٥م يمت٥م جمٝمقًم٦م اعمّمدر إمم أان٤مس ُمِمقريـ يم٤مٟم٧م ؿم٤مئٕم٦م رم اًم٘مرون إومم
اًمِم٤مهد ُمـ اعمحٌ٨م
اًمذي أىمّمده ُمـ هذا اعمحٌ٨م هؾ اعمخٓمقـم٤مت إصٚمٞم٦م حتٛمؾ إؾمؿ يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ،أن اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع
مل يٙمـ ُمٙمتقب قمٚمٞمف إؾمؿ اًمٙم٤مشم٥م ومْم ً
ال سمداظمٚمف ،هذا ُمـ أىمقى إدًم٦م قمغم ٟمًػ ومٙمرة ٟمً٥م اإلٟمجٞمؾ
اًمراسمع إمم يقطمٜم٤م سمؾ أى إٟمجٞمؾ ،أُم٤م ُم٤م ذيمره "هقمم سم٤ميٌؾ"ُمـ خمٓمقـم٤مت ُمـ اًم٘مرن اًمراسمع واخل٤مُمس ًمٞمس
طمج٦م اعمخٓمقـم٤مت اًم٘مديٛم٦م ُمثؾ اعمخٓمقـم٦م اًمٗم٤مشمٞمٙم٤مٟمٞم٦م اعمخٓمقـم٦م اًمًٞمٜم٤مئٞم٦م اعمخٓمقـم٦م اًمًٙمٜمدري٦مٕ،ن
إؾمامء ُأوٞمٗم٧م رم هن٤مي٦م اًم٘مرن اًمث٤مٟمك وهذه خمٓمقـم٤مت ُمـ اًم٘مرن اًمراسمع واخل٤مُمس ! واهلل واٟم٤م أىمرأ
ًمٚمٛمدقمقا هقمم سم٤مسمٞمؾ أىمقل رم ٟمٗمًك إذا يم٤من هذا طم٤مل اًمذيـ يدومٕمقن قمـ اعمًٞمحٞم٦م ومٙمٞمػ طم٤مل اًمٕم٤مُم٦م
ُمـ ؿمٕم٥م اًمٜمّم٤مرى ي٘مقل هلقمم سم٤مسمٞمؾ ًمٞمس يمثرة اًمّمٗمح٤مت وؾمقسمر ُم٤من اًمِمٌٝم٤مت دًمٞمؾ قمغم صح٦م
اًمٕم٘مٞمدة ُم٤مذا يٕمٜمك شمرد قمغم ؿمٌف رم  2000صٗمح٦م سمال وم٤مئدة وطمتك سمدون ومٝمؿ.
ٟمٕمقد إمم ُمقوققمٜم٤م إصكم ؿمٝم٤مدات اعمخٓمقـم٤مت اًم٘مديٛم٦م سمٕمدُم٤م أثٌتٜم٤م أن اعمخٓمقـم٤مت إصٚمٞم٦م
و٤مقم٧م وأهن٤م أجْم٤م ٓحتٛمؾ إؾمؿ اًمٙم٤مشم٥م ؿمٝم٤مدات اعمخٓمقـم٤مت اًم٘مديٛم٦م واًمرد قمٚمٞمٝم٤م.
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2ـ اًمؼمدي٦م  P52اعمِمٝمقره سم٤مؾمؿ خمٓمقـم٦م ضمقن ريالٟمدز
اًم٘مٛمص قمٌد اعمًٞمح سمًٞمط أبق اخلػم [ :واًمتك حتتقى قمغم (يقطمٜم٤م  )35-34،31 – 25 :32وىمد
ايمتِمٗم٧م رم صحراء اًمٗمٞمقم سمٛمٍم ؾمٜمف ُ2632مٞمالد وي١مرظمٝم٤م ُمٕمٔمؿ اًمٕمٚمامء سمًٜمف 212م،وهك ُمـ أىمقى
إدًم٦م

قمغم هقم٦م ويمث٤موم٦م اٟمتِم٤مر اإلٟمجٞمؾ ًمٚم٘مديس يقطمٜم٤م وقمغم إٟمف ىمد يمت٥م ىمٌؾ هن٤مي٦م اًم٘مرن إول])203 (.

اؾمتٛمرر ًا رم اًمتخٌط وُم٤مزًمٜم٤م رم طمرب ُمع أؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمك قمغم ٟمًٌ٦م اإلٟمجٞمؾ سمٕمد قمدم وضمقد
دًمٞمؾ ُمـ داظمؾ اإلٟمجٞمؾ قمغم يمت٤مسمف يقطمٜم٤م ًمف ذه٥م اًم٘مٛمص امم ىمّم٤مص٦م! ًم٘مد اص٤مسمتٜمك اًمدهِم٦م ُمـ
اؾمتِمٝمد اًم٘مٛمص هبذه اًمؼمدي٦م أو يمام يًٛمٝم٤م اًمٕمٚمامء ىمّم٤مص٦م! هق ٟمٗمًٝم٤م ؾمٛمٝم٤م يمذًمؽ()204

أـ صقرة اًمؼمدي٦م أىمّمد اًم٘مّم٤مص٦م!

 203هؾ يمت٥م اًم٘مديس يقطمٜم٤م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع صـ46
204

اعمرضمع اًمً٤مسمؼ صـ46
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م٦مص٤ب ـ اًمتٕمريػ قمغم اًم٘مّم
م شمّمؾ٦م سمردي٦م ُمـ خمٓمقـم٦م "هل ىمٓمٕم٤مٜم اًم٘مديس " يقطم٦مص٤) أو ىمّمP52( 21 مدسٟم ريال٦ٌمتٙم ُم٦سمردي
م٤مٜمؾ يقطمٞمجٟم ؾمٓمقر ُمـ إ٦مِمًؽمذم وضمف اًمؼمديٟم٤مدس ذم ُمٟم ضمقن ريال٦ٌمتٙم ذم ُم٦ ؾمؿ حمٗمقفم1 ،3  سمـ6 إمم
.34:35 :25 م وذم اًمقضمف إظمر ؾمٓمقر ُمـ٦مٞمٟم٤مٟمقٞمًم٤ سم33-32 :25
مع قمغم٤مك إمج٤مٜمس هٞمـ ًمًٙم،مقينٟم٤مد اجلديد اًم٘مٝمص ُمـ اًمٕمٟ م ٕي٦مٞمىم٤م سم٦م أىمدم ىمٓمٕم٦شمٕمتؼم هذه اًمؼمدي
مٓقمتامد قمغم٤مـ سمٙ ًم.مالدٞمٛمٚ ًم230 و212 م سملم٤مرخي٤م ي٘مؽمح شم٤مين مِم٤مدري٤مقب اخلط هٚ أؾم.م٤مٝمرخي٠شم
.مالدٞمٛمٚ ًم220 م سمٕمد٤مالد وإمم ُمٞمٛمٚ ًم200 م ىمٌؾ٦مقن اًمؼمديٙمـ أن شمٙمٛم ي٤مٞمقهمراومٞمًم٤ٌاًم
s Gospel, less than nine centimetres high This small fragment of St. John
and containing) on the one side part of verses 31-33, on the other of verses
37-38 of chapter xviii is one of the collection of Greek papyri in the John
.Rylands Library, Manchester
It was originally discovered in Egypt, and may come from the famous site
of Oxyrhynchus (Behnesa), the ruined city in Upper Egypt where Grenfel
and Hunt carried out some of the most startling and successful excavations
in the history of archaeology; it may be remembered that among their finds
of new fragments of Classical and Christian literature were the now
."familiar "Sayings of Jesus
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The importance of this fragment is quite out of proportion to its size, since
it may with some confidence be dated in the first half of the second century
A.D., and thus ranks as the earliest known fragment of the New Testament
.in any language
It provides us with invaluable evidence of the spread of Christianity in
areas distant from the land of its origin; it is particularly interesting to
know that among the books read by the early Christians in Upper Egypt
s Gospel, commonly regarded as one of the latest of the books was St. John
.of the New Testament
Like other early Christian works which have been found in Egypt, this
Gospel was written in the form of a codex, i.e. book, not of a roll, the
)common format for non-Christian literature of that time

:م٦م اًمتٗمًػمي٦اًمؽممج
ِ
ِ
ِ
ِ اًمّمٖمػم إل
َ مؽماتٛمٞمتٜؾم
وحيتقي ُمـ ـمرف قمغم
م٦مىمؾ ُِم ْـ شمًٕم٠مٝمقم٤ ارشمٗم،م٤مٜمؾ اًم٘مدّ يس يقطمٞمجٟ
اجلزء
[هذا
مح٤ ُِم ْـ اصح35-34  و رم اًمٓمرف آظمر حيتقى قمغم ضمزء ُمـ آقمداد33-32 ضمزء ُمـ آقمداد
ِ
ِ
ِ
 ب،Rylands Library م٦ٌمتُٙم
م ذم٦مٞمٟم٤مٟمقٞاًم
م٦مققمٛاعمج
مت رم٤ وهق أطمدى اًمؼمديxviii
Oxyrhynchus مػمٝم وضمدشمٗمك اعمقىم ِع اًمِم٤ويٕمت٘مد اهن،مذم ُمٍم٤إيمتِمػ وضمقده
Manchester
َ
 امهقايمثرGrenfel and Hunt م ّٗم َذٟ م٨مٞ طم، ، م٤مٞمٚم اعمدُمرة ذم ُمٍم اًمٕم٦مٜاعمدي،)(Behnesa
ِ
7مر٤م ِؿ أصمْٚ مريخ ِقم٤شم
م٤مطم٤مجٟ م٥مٞم٘مٜمت اًمت٤مٞمٚمٛقم
www.eld3wah.net
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ِ
ِ
ِ
ّ
ِ
ِ
واعمًٞمحل واًمتك شمٕمرف آن
اًمٙمالؾمٞمٙمل
ًمألدب
ضمديدة
أضمزاء
يتذيمرأن سملم إيمتِم٤موم٤م ِهتؿ وضمد
ومِم٤م
ِ
ِ
سم٤مؾمؿ "ّ "Sayings of Jesus
طمجٛمف،يرضمع شم٤مرخيف هذة
اجلزء مت٤مُم ً٤م ٓ شمتٜم٤مؾم٥م ُمع
إن أمهٞم َ٦م هذا
ّػ يم٤مىمدم ىمّم٤مص٦م قمرومتٚمٚمٕمٝمد
اًم٘مّم٤مص٦م امم اًمٜمّمػ آول ُِم ْـ اًم٘مرن اًمث٤مين سمٕمد اعمٞمالد .وهٙمذا شمُّمٜم ُ
ُمٜم٤مـمؼ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سمٕمٞمدة قمـ
اعمًٞمحٞم٦م ذم
إٟمتِم٤مر
سم٤مًمدًمٞمؾ اًم٘مقى قمغم
أي ًمٖم٦م .وضمقد هذة اًم٘مّم٤مص٦مي٤ميمد ًمٜم٤م
اجلديد ذم ّ
ِ ِ
ُمقـمٜمٝم٤م آصغم  7إٟمف ُٕمر ُمِمتع ضمد ًا ُم ْٕم ِروم٦مان ُمـ سملم اًم ُٙمت ِ
إو ِائ ِؾ ذم ُمٍماًمٕمٚمٞم٤م
ُ٥م اًمتك ىمراه٤م اعمًَح ِٞملم َ
ِ
إقمتؼم آظمر ُيمت ِ
َ
يم َ
اجلديد]
ُ٥م اًمٕمٝمد
إٟمجٞمؾ اًم٘مدّ يس يقطمٜم٤م،واًمذى يٕمتؼم قم٤مُم٦م
َ٤من
َ
ضمـ ـ حتٚمٞمؾ اًمؼمدي٦م:
حتتقى هذه اًم٘مّم٤مص٦م قمغم مخً٦م أقمداد ُمـ اٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م وم٘مط
طمروف ُمـ إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م 33-32 :25
ΟΙ ΙΟΤΓΑΙΟΙ ΗΜΙΝ ΟΤΚ ΔΞΔΣΙΝ ΑΠΟΚΣΔΙΝΑΙ OYΓΔΝΑ ΙΝΑ Ο
ΛΟΓΟ ΣΟΤ ΙΗΟΤ ΠΛΗΡΩΘΗ ΟΝ ΔΙΠΔΝ ΔΜΑΙΝΩΝ ΠΟΙΩ
ΘΑΝΑΣΩ ΗΜΔΛΛΔΝ ΑΠΟΘΝΔΚΔΙΝ ΔΙΗΛΘΔΝ ΟΤΝ ΠΑΛΙΝ
ΔΙ ΣΟ ΠΡΑΙΣΩΡΙΟΝ Ο ΠΙΛΑΣΟ ΚΑΙ ΔΦΩΝΗΔΝ ΣΟΝ ΙΗΟΤΝ
ΚΑΙ ΔΙΠΔΝ ΑΤΣΩ Τ ΔΙ ΒΑΙΛΔΤ ΣΩΝ ΙΟΤΓΑΙΩN
سم٤مًمٕمرسمٞم٦م
[32وم٘م٤مل ًمف اًمٞمٝمقد ٓ جيقز ًمٜم٤م ان ٟم٘متؾ اطمداً31مٞمتؿ ىمقل يًقع اًمذي ىم٤مًمف ُمِمػما إمم اي٦م ُمٞمت٦م يم٤من ُمزُمٕم٤م
ان يٛمقت 33صمؿ دظمؾ سمٞمالـمس أجْم٤م دار اًمقٓي٦م ودقم٤م يًقع و ىم٤مل ًمف هؾ اٟم٧م ُمٚمؽ اًمٞمٝمقد؟]
وذم اًمقضمف إظمر طمروف ُمـ إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م 35-34 :25
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ΒΑΙΛΔΤ ΔΙΜΙ ΔΓΩ ΔΙ ΣΟΤΣΟ ΓΔΓΔΝΝΗΜΑΙ ΚΑΙ (ΔΙ
ΣΟΤΣΟ) ΔΛΗΛΤΘΑ ΔΙ ΣΟΝ ΚΟΜΟΝ ΙΝΑ ΜΑΡΣΤΡΗΩ ΣΗ
ΑΛΗΘΔΙΑ ΠΑ Ο ΩΝ ΔΚ ΣΗ ΑΛΗΘΔIΑ ΑΚΟΤΔΙ ΜΟΤ ΣΗ
ΦΩΝΗ ΛΔΓΔΙ ΑΤΣΩ Ο ΠΙΛΑΣΟ ΣΙ ΔΣΙΝ ΑΛΗΘΔΙΑ ΚΑΙ
ΣΟΤΣΟ ΔΙΠΩΝ ΠΑΛΙΝ ΔΞΗΛΘΔΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΙΟΤΓΑΙΟΤ ΚΑΙ
سم٤مًمٕمرسمٞم٦م :
[ اين ُمٚمؽ هلذااًمًٌ٥م وًمدت اٟم٤م وهلذا ىمد اشمٞم٧م إمم اًمٕم٤ممل ٕؿمٝمد ًمٚمحؼ يمؾ ُمـ هق ُمـ اْلؼ يًٛمع
صقيت ىم٤مل ًمف سمٞمالـمس ُم٤م هق اْلؼ و ح٤م ىم٤مل هذا ظمرج أجْم٤م إمم اًمٞمٝمقد وىم٤مل هلؿ اٟم٤م ٓ يشء اضمدومٞمف]
أيمد اًم٘مس ومٝمٞمؿ قمزيز أن اًم٘مّم٤مىمّم٦م حتتقى قمغم 2إقمداد ُمـ إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م[ ضم٤مءت ُمـ سمردي٦م ُ21مـ
جمٛمققم٦م

اًمتك وضمدت ُمٜمٝم٤م  2إقمداد ُمـ إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م(33_32_25و)205(]35_34

اعمخٓمقـم٦م حتتقى اجل٤مٟم٥م آُم٤مُمك حيتقى قمغم  25طمرف يقٟم٤مٟمك شم٘مريٌ٤م اجل٤مٟم٥م اخلٚمٗمـك هـق 24طمـرف
جمٛمقع اْلروف قمغم يمال اجل٤مٟمٌلم =  222 = 24 +25طمرف ()206

205

ومٝمٞمؿ قمزيز ُمدظمؾ امم اًمٕمٝمد اجلديد دار اًمث٘م٤موم٦م صــ232

206

ُم٤م ضم٤مء ذيمره قمـ اًمؼمدي٦م ُ 21م٠مظمقذ ُمـ يمت٤مب اعمخٓمقـم٤مت ٟمًح أو أىم٤مٟمٞمؿ ًمِمٞمخ قمرب طمٗمٔمف اهلل
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سم٤مهلل قمٚمٞمؽ هـؾ هـذ ا خمٓمقـمـ٦م ٟمًـتٓمٞمع إن ٟمٕمـرف ُمٜمـف اؾمـؿ اًمٙم٤مشمـ٥م أو أى ؿمـئ ىمّم٤مىمّمـ٦م يقضمـد سمـف 222
طمرف ويٗمتخرسمف اًم٘مٛمص!! ومٝمؾ ُمـ دواقمل اًمٗمخر ودًمٞمؾ قمغم اْلٗمظ أن يٗمتخـر اًمٙم٤مشمـ٥م سمقضمـقد خمٓمقـمـ٦م
ٓ شمٖمٓمــل  3أصــ٤مسمع ُمـــ اصــ٤مسمع اًمٞمــد سم٤مإلوــ٤موم٦م إمم أن شم٤مرخيٝمــ٤م يٕمــقدإمم قمنمـات اًمًــٜملم سمٕمــد اعمًــٞمح قمٚمٞمــف
اًمًالم وٓ حتتقي قمغم  1أقمداد ُمـ اًمٕمٝمد اجلديد اًمذي حيتقي قمغم  4633قمدد !؟)220(.

أيمذوسم٦م اًمؼمدي٦م  21ويمِمػ شم٠مريخ إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م!
[ سم٤مظمتّم٤مر وم٤من سمردي٦م  ٓ 21شمًتحؼ أن شمًٛمك سمرديف اص ً
ال ،وآضم٤مٟم٥م يًٛمقهن٤م  Fragmentأى
ىمٓمٕمف،وهك سم٤مًمٗمٕمؾ رىمٕم٦م أو ظمرىم٦م ُمـ ورق اًمؼمدى ـمقهل٤م  3.2سمقصف وقمروٝم٤م  1.2سمقصف أى أىمؾ ُمـ
قمنم ؾمؿ ـمقٓ و وأىمؾ ُمـ  3ؾمؿ قمرو٤م و حتقى طمقامم  2يمٚمامت يم٤مُمٚمف وم٘مط وطمروف ُمـ يمٚمامت
ٟم٤مىمّمف،وٓ يقضمد قم٤مىمؾ ًمديف وٛمػم ي٘مٌؾ ُم٤م ي٘مقًمف سمٕمض اًمٙم٤مذسمقن ُمـ أن شم٤مرخيٝم٤م يٕمقد امم  212م ]

يمٞمػ يتؿ حتديد شم٤مريخ اًمؼمديف؟
هذا يتؿ قمـ ـمريؼ إؾمٚمقب اًمٙمت٤مسمف واخلط وٟمقع اًمقرق وُمً٤مطمتف  ..اًمخ،وهك أُمقر شم٘مديريف ـمٌٕم٤م
حتتٛمؾ اخلٓم٠م أيمثر ُمـ اًمّمقاب،ويًتحٞمؾ شم٘مدير اًمت٤مريخ سمٛمٜمتٝمك اًمدىمف ٓ،قمالىمف سملم حتديد قمٛمر هذه
اعمخٓمقـم٤مت وسملم اًمٙمرسمقن اعمِمع ٕن آظمػم ومؽمة قمٛمر اًمٜمّمػ ًمف شمتج٤موز اخلٛمً٦م آف قم٤مم،وسم٤مًمت٤ممم
يًتحٞمؾ أؾمتخداُمٝم٤م قمغم أى ؿمكء قمٛمره أىمؾ ُمـ ومؽمة قمٛمر اًمٜمّمػ ًمف هذا أو٤موم٦م امم أن ه٤مُمش اخلٓم٠م
يمٌػم يّمؾ امم ايمثر ُمـ  200قم٤مم رم أومْمؾ آطمقال.

ُ 220مٜم٘مقل ُمـ يمت٤مب اعمخٓمقـم٤مت ٟمًخ أم أىم٤مٟمٞمؿ ؟ اجلزء إول ًمِمٞمخك اًمِمٞمخ قمرب طمٗمٔمف اهلل ورقم٤مه
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وهذا جيٕمؾ إُمر همػم جمدى إٓ رم اْلدي٨م قمـ إصم٤مرقمْمقيف ح٤م ىمٌؾ اًمت٤مريخ ،وًمٞمس خمٓمقـم٤مت قمٛمره٤م
سمْمع ىمرون ،وأى طمدي٨م قمـ اًمٙمرسمقن اعمِمع هق ٟمّم٥م رم ٟمّم٥م يًتٝمدف اًمٕم٤مُمف واجلٝمالء ًمٞمٚم٘مك رم
روقمٝمؿ دىم٦م حتٛمٚمٝم٤م إًمٗم٤مظ اًمٕمٚمٛمٞمف اًمّمٕمٌف رم خمٞمالت اًمٕم٤مُمف وهك ٓ قمالىم٦م هل٤م سم٤مْل٘مٞم٘مف ،واذا ٟمٔمرٟم٤م رم
أقمامر اًمؼمدي٤مت آ ظمرى ًمقضمدٟم٤م أن اًمت٘مري٥م يتؿ سمّمقرة واؾمٕمف ًمٚمٖم٤ميف.
ُم٤مذا ي٘مقل اًمٕمٚمامء اعمحؽمُمقن او طمتك اًمذيـ مل يٓم٤موقمٝمؿ وٛمػمهؿ قمغم اًمٜمّم٥م هبذه اًمقىم٤مطمف
أن "ُمتزضمر "و"آٟمد " ٓ حيددان ؾمقى أن هذه اًم٘مٓمٕمف ُمـ اعمحتٛمؾ إن شمٕمقد ًمٚم٘مرن اًمث٤مٟمك اعمٞمالدى
دون شمقاريخ حمدده! طمًٜم٤م ُم٤م هق اجلديد هٜم٤م.
سمًٌ٤مـمف ُم٤م هق اًمدًمٞمؾ اجل٤مزم إن هذه اًمؼمديف أو اخلرىمف هك ُمـ إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م اص ً
ال ٓ،طمظ اهن٤م ٓ شمٙم٤مد
حتقى يمٚمامت يم٤مُمٚمف ،سمؾ أن اًمٙمٚمامت اًمتك يٛمٙمـ اقمتٌ٤مره٤م يم٤مُمٚمف ٓ شمِمػم ًمِمكء حمدد ضم٤مزم.
ومٛمثال ؾمٜمٕمرض هذه اًمٙمٚمامت اًمٙم٤مُمٚمف رم اًمؼمديف.
( oudinaاوديٜم٤م) اًمتك شمٕمٜمك ٓ أطمد.
 ( Inaهٞمٜم٤م ) اًمتك شمٕمٜمك ( ٓم اًمتٕمٚمٞمؾ ًمـ ).
 ( Kaiيم٤مى ) اًمتك شمٕمٜمك ( طمرف اًمٕمٓمػ و ).
( Toutoشمقشمق ) اًمتك شمٕمٜمك ( هٜم٤م ،او هلذا ).
 ( Gegennymiaضمٞمجٞمٜمٞمٛمٞم٤م ) اًمتك شمٕمٜمك ( ُمقًمقد ُ،مـ ومٕمؾ يٕمٜمك يٚمد او حيٛمؾ او يٜمِم٠م ).
 ( Tysاداة شمٕمريػ ).
 ( Tousأداة شمٕمريػ ).
ومٌ٤مهلل قمٚمٞمٙمؿ أى ؿمكء رم هذه اًمٙمٚمامت اًمٙم٤مُمٚمف اًمقطمٞمده رم اًمٜمص ( ؾمٌٕم٦م شم٘مريٌ٤م ) ي١ميمد أن اًمٜمص ُمـ
يقطمٜم٤م وًمٞمس ُمـ همػمه سمؾ مل ٓ شمٙمقن أى ٟمص آظمرهمػم ديٜمك اص ً
ال ُم٤مذا يٛمٜمع ان شمٙمقن ورىمف قم٤مديف سمؾ ان
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جمٛمققم٦م سمردي٤مت ريالٟمد حتقى قمنمات إؿمٞم٤مء اًمتك ٓ مت٧م امم آوراق اًمديٜمٞمف اص ً
ال يم٤موراق دم٤مريف
وايّم٤مٓت وهمػمه٤م .
طمًٜم٤م هٜم٤مك ؾم١مال هذه اًمؼمديف أو اخلرىمف هك اًمقطمٞمده اًمتك يزقمٛمقن أهن٤م ُمـ اًم٘مرن اًمث٤مٟمك اعمٞمالدى
،ومٙمٞمػ قمرومقا أهن٤م هٙمذا وًمٞمس ًمدهيؿ أى سمردي٤مت ٕى إٟم٤مضمٞمؾ أظمرى رم اًم٘مرن اًمث٤مٟمك اعمٞمالدى،سمٛمٕمٜمك
سم٠مى ؿمكء ىم٤مرٟمقه٤م ،أذا يم٤مٟم٧م أىمدم سمرديف إلٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م وهك أىمدم سمرديف طم٘مٞم٘مٞمف ُمٕمروومف يرضمٕمقن
شم٤مرخيٝم٤مامم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اعمٞمالدى ٓ اًمث٤مٟمك وسمٕمْمٝمؿ ي٘مقل أهن٤م شم٘مريٌ٤م طمقل قم٤مم  100م " أى أوآظمر
اًم٘مرن اًمث٤مٟمك اعمٞمالدى وأوائؾ اًمث٤مًم٨م" وشمًٛمك اًمؼمديف "  " 33هؾ ىم٤مرٟمقا اًمؼمديتلم سمٌٕمض ومقضمدوا أانف
ُمـ اعمرضمح ان اًمؼمديف  33شمٕمقد ٓوآظمر اًمث٤مٟمك وأوائؾ اًمث٤مًم٨م ،أُم٤م اخلرىمف اعمٕمجزه ذات اًمًٌع يمٚمامت
ومٝمك قم٤مم  212م.
طمًٜم٤م ؾمٜم٘م٤مرهنؿ ٟمحـ
ىمٚمٜم٤م أهنؿ ىم٤مُمقا سم٤ميمامل اًمٜمص سمحً٤مب طمجؿ اًمقرىمف واعمً٤موم٤مت سملم إطمرف ووضمدوه٤م ُمـ ٟمص يقطمٜم٤م
طمًٜم٤م ؾمٜمٜمٔمر امم اًمٜمص إومؽماى اًمذى ووٕمقه سم٢مٟمٗمًٝمؿ وإذا ٕطمٔمٜم٤م ؾمٜمجد أن يمٚمٛم٦م يًقع ُمٙمتقسمف
يم٤مُمٚم٦م وهذا قمغم وضمف اعمخٓمقـمف أُم٤م فمٝمره٤م ؾمٜمجد ايْم٤م هٜم٤م يمٚمٛم٦م يًقع وهذا قمغم فمٝمر اًمؼمديف وٓطمظ
أن اًمٙمٚمامت هك اًمتك وم٘مط رم اًمؼمديف هك وم٘مط اًمٙمٚمامت اًمٙم٤مُمٚمف أُم٤م همػم هذا ومٝمك ٟم٤مىمّمف وٓ ٟمًتٓمٞمع أن
ٟمجزم سمٌ٘مٞمتٝم٤م ٕن اجلزء اًمذى ًمديٜم٤م اشمٗمف ُمـ أن يًتخدم وٟمّمٗمف أدوات شمٕمريػ و شمٕمٚمٞمؾ وٓ يقضمد ومٞمف
يمٚمٛمف ُمرؿمده ُمثؾ يًقع أو سمٞمالـمس ،ومٛمـ اعمحتٛمؾ ان شمٙمقن ظمرىمف ُمـ أى ٟمص؟
ٟمٕمقد ًمٚمٜم٘مٓمف إؾم٤مؾمٞمف أن اًمؼمديف يٗمؽمض ومٞمٝم٤م قمٜمدُم٤م يم٤مٟم٧م يم٤مُمٚمف أهن٤م شمٙمت٥م يًقع سمّمقرة يم٤مُمٚمف ًمٙمـ
ُمـ اعمٕمروف أن رم يم٤موم٦م اًمؼمدي٤مت اًم٘مديٛمف واعمخٓمقـم٤مت ايْم٤م يم٤مٟم٧م شمًتخدم إظمتّم٤مر اًمٙمٚمٛم٦م يًقع
ومٙم٤من يٙمت٥م أول وآظمر طمرف وإطمٞم٤مٟم ً٤م يقوع ظمط ومقىمٝم٤م ًمٚمدًٓمف قمغم هذا إظمتّم٤مر اًمِمٝمػم ،وٓ
يقضمد أى ُمث٤مل ٓى سمرديف شمٙمت٥م اؾمؿ يًقع سمّمقره يم٤مُمٚمف.
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اٟمٔمر إ مم اًمؼمديف ُمٕمروومف اًمؼمديف  33وهك سم٤معمّم٤مدومف إلٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م وشمٕمقد ٓوائؾ اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م يمام
ي٘مقل اهمٚمٌٝمؿ وهك ُمـ يقطمٜم٤م  21 : 4وشم٘مٗمز ُمٌ٤مرشة امم يقطمٜم٤م  23 : 5دون اْلدي٨م قمـ ىمّم٦م اًمزاٟمٞم٦م
اًمِمٝمػمه قمغم إـمالق اًمذى هيٛمٜم٤م أن هق أن هذه اًمؼمديف إىمدم ٓ شمٙمت٥م يًقع سمّمقره يم٤مُمٚمف
وأانامخمتٍمه وٓ شمقضمد سمرديف ٓ شمٗمٕمؾ هذا سمؾ أن أىمدم اعمخٓمقـم٤مت اًمًٞمٜم٤مئٞمف واًمٗم٤مشمٞمٙم٤مٟمٞمف وهمػمه٤م ٓ
حتقى اؾمؿ يًقع يم٤مُمال وإٟمام خمتٍما أخٞمس هذا هق إؾمٚمقب اًمٙمت٤مسمف ومٙمٞمػ يٛمٙمـ اًم٘مقل أن اخلرىمف 21
شمٕمقد امم  212م سمٞمٜمام يم٤موم٦م اعمخٓمقـم٤مشم٤مًم٘مديٛمف ٓ شمٙمت٥م هبذا آؾمٚمقب اص ً
ال.
وقمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتذيمر ُمٕمٚمقُمف سمًٞمٓمف وهك إن هٜم٤مك قمنمات إان٤مضمٞمؾ واًمرؾم٤مئؾ واًمٙمت٤مسم٤مت اًمديٜمٞمف رم ذًمؽ
اًمٕمٍم وُمـ اعمحتٛمؾ ضمد ًا اذا يم٤مٟم٧م هذه اخلرىمف اص ً
ال يمت٤مسم٦م ديٜمٞمف أن شمٙمقن أطمد هذه إان٤مضمٞمؾ اعمجٝمقًمف
واًمتك حتقى ٟمّم٤م يِمٌف ٟمص يقطمٜم٤م سمٕمض اًمِمكء وهق أُمر ُمٕمت٤مد رم إان٤مضمٞمؾ ٕن مجٞمٕمٝم٤م شمتحدث قمـ
ٟمٗمس اعمقوققم٤مت وشمٙمرار إًمٗم٤مظ ٟمٗمًٝم٤م أُمر قم٤مدى سمؾ أن إمهام ًمديٜم٤م ُمـ اًمٗم٤مظ يٛمٙمـ إن يقضمد رم
أى يمت٤مسمف ُمـ أى ٟمقع.
أذاوم٤مٕهمٚم٥م أن اًمؼمديف اًمتك ًمديٜم٤م واعمدقمقه ً 21مٞمً٧م ًمٞمقطمٜم٤م اص ً
ال،وٓ يٛمٙمـ حتديد شم٤مرخيٝم٤م ٓهن٤م
أصٖمر مِم٤م يٛمٙمـ أن ٟمًتخدُمف هلذا ،سمؾ أهن٤م جمٝمقًم٦م اًمٜمص اص ً
ال.
ظم٤مص٦م أن أول أؿم٤مرة إمم أانجٞمؾ يقطمٜم٤م هك رم أوآظمر اًم٘مرن اًمث٤مٟمك اعمٞمالدى وهق ُم٤م يتٜم٤مؾم٥م ُمع ُم٤م ًمديٜم٤م
ُمـ سمردي٤مت سم٤مًمٗمٕمؾ()222

ِِ
ِ
لم ﴾اًمٌ٘مرة125
اّلل َٓ َهيْ ِدي ا ًْم َ٘م ْق َم اًم َٔم٤معم َ
﴿ َوم ٌُ ِٝم َ٧م ا ًَمذي َيم َٗم َر َو ّ ُ

222

ُم٘م٤مل اًمألخ اًمٗم٤موؾ رشيػ محدى رسمٜم٤م جيزه ظمػما ً
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1ـ سمردي٦م : P45
ُمـ ؿمٝم٤مدات اعمخٓمقـم٤مت اًم٘مديٛم٦م إؾمتدال سمف اًمؼمدي٦م قمغم أص٤مًم٦م اإلٟمجٞمؾ

اًمراسمع()221

وٟمٔمر وٟمرى

هؾ هك ؿم٤مهد ىمقى قمغم ٟمًٌ٦م اإلٟمجٞمؾ امم يقطمٜم٤م أم همػم ذًمؽ؟
صقرة اًمؼمدي٦م :

 221ذيمر هذا اًمديمتقر هم٤ممم اعمٕمروف سمـ هقمم سم٤ميٌؾ وٓ أدرى ُم٤م قمالىم٦م اًمؼمدي٦م سمـ يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ!
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طم٤مًم٦م اعمخٓمقـم٦م :
[شمٚمػ سمِمدة اعمخٓمقـم٦م وجمزأة ورق اًمؼمدي يم٤من ٓ سمد ذم اًمدؾمتقر واًمتل ىمد شمت٠مخػ ُمـ 110
صٗمح٦م،وًمٙمـ  30وم٘مط اًمٌ٘م٤مء قمغم ىمٞمد اْلٞم٤مة ومه٤م ُمـ ُم٤مصمٞمقُ،م٤مرك ؾمت٦م،ؾمٌٕم٦م ُمـ ًمقىم٤مومه٤م يقطمٜم٤م وأقمامل
اًمرؾمؾ  .23يمؾ اًمّمٗمح٤مت ًمدهي٤م صمٖمرات ُمع قمدد ىمٚمٞمؾ ضمدا ُمـ ظمٓمقط يم٤مُمٚم٦م .أوراق ُم٤مصمٞمق وضمقن هل
أصٖمر .يم٤مٟم٧م صٗمح٤مت إصكم شم٘مريٌ٤م  20سمقص٦م سمٜمًٌ٦م  5سمقص٦م .قمغم قمٙمس اًمٕمديد ُمـ اعمخٓمقـم٤مت ىمٞمد
اْلٞم٤مة إظمرى ُمـ اًم٘مرن  3واًمتل قم٤مدة ُم٤م شمرد وم٘مط آٟمجٞمؾ،أو جمرد رؾم٤مئؾ اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م،أو جمرد رؾم٤مئؾ
سمقًمس هذه اعمخٓمقـم٦مرسمام اًمقاردة دمٛمع أيمثرُمـ واطمد ُمـ ٟمّمقص اًمٕمٝمد اجلديد ويٕمزى هذا إمم ومروٞم٦م
اؾمتخدام دمٛمٕم٤مت اصمٜملم ُمـ يؽمك وهق واطمد يمراس أن ُمٕمٔمؿ اعمخٓمقـم٤مت إظمرى ]()223

اًمؼمدي٦م  12يم٤مٟم٧م رم إصٞمؾ "ً"110مٙمـ وم٘مدت ُمٜمف"" 260صٗمح٦م ومل يٌؼ ُمٜمف همػم " "30صٗمح٦م
شم٘مريٌ٤م هذا ًمٞمس يمالُمك سمؾ هق يمالم اًم٘مس ومٝمٞمؿ قمزيز ي٘مقل أشمك [ أُم٤م اعمجٛمققم٦م إومم أى جمٛمققم٦م
شمِمًؽم سمٞمتك ومتحتقى قمغم اعمخٓمقـم٤مت أشمٞم٦م  P45يم٤مٟم٧م حتتقى هذه اعمخٓمقـم٤مت رم إصؾ قمغم
طمقامم  110ورىم٦م وًمٙمـ مل يتٌؼ ُمٜمٝم٤م آ طمقمم  30ورىم٦م ويم٤مٟمتتحقى إان٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م وؾمٗمر
آقمامل،ومل يٌؼ ُمٜمٝم٤م إٓ سمْمٕم٦م أقمداد ُمـ ُمتك ويقطمٜم٤م وأوراق ُمـ ُمرىمس  4،أوراق ُمـ ًمقىم٤م و 23ورىم٦م
ُمـ ؾمٗمر آقمامل  .يرضمع اًمٜم٤مرش شم٤مريخ يمت٤مهب٤م ومٞمام سملم  100ـ ُ 120مٞمالدي٦م ،أُم٤مٟمّمٝم٤م ومٝمق خيتٚمػ ومٗمك
ُمرىمس ]( )221

 003سمروس ُمٞمتزضمر ،سم٤مرت إيرُم٤منٟ ،مص اًمٕمٝمد اجلديدٟ :م٘مؾ واًمٗمً٤مد واؾمتٕم٤مدةُ ،مٓمٌٕم٦م ضم٤مُمٕم٦م أيمًٗمقرد (ٟمٞمقيقرك  -أيمًٗمقرد،
 ،)1002ص.21 .
221

ومٝمٞمؿ قمزيزُ ،مدظمؾ امم اًمٕمٝمد اجلديد دار اًمث٘م٤موم٦م صـ226
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هذه هك سمردي٤مت اًمٙمت٤مب اعم٘مدس اًمتك يتحدث قمٜمٝم٤م اًمٜمّم٤مرى ويتٗم٤مظمرون أهن٤م أىمدم وصم٤مئؼ اًمٙمت٤مب
اعم٘مدس ومٝمؾ هب٤م ؿمكء يٕمتد سمف ،أو يٕمتٛمد قمٚمٞمف رم صٞم٤مهم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس اًمذى سملم أجديٜم٤م أن سم٤مًمٓمٌع
ٓ!ٕ ..انف ٓ يٕمتٛمد أج ً٤م ُمـ اًمٕمٚمامء أن أى سمردي٦م قمٜمدٟم٤م هك ضمزء ُمـ اعمخٓمقط إصغم ًمٚمٙمت٤مب اعم٘مدس
ومامزال إصؾ ُمٗم٘مقد ًاويمؾ هذه اًمؼمدي٤مت وهك ُمتٝم٤مًمٙم٦م وسم٤مًمٞم٦م هك جمرد ٟمًخ ٟمًخٝم٤م يمت٤مب آظمرون ٓ
ٟمٕمرف أؾمامئٝمؿ وٓ ٟمٛمٚمؽ أى ُمٕمٚمقُم٦م قمـ ؿمخّمٝمؿ يمت٤مسم٠مصٚمف ُمٗم٘مقد ويم٤مشمٌف جمٝمقل خمٓمقـم٤مشمف خمتٚمٗم٦م
ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م .
ي٤م ًمف ُمـ شم٘مديس ،وُم٤م أمجٚمف ُمـ يمت٤مب ُم٘مدس.
قمٜمدى ؾم١مال سمًٞمط امم اًم٘مٛمص سمًٞمط أخٞمس هذا اًمّمٗمح٤مت اًمٜم٤مىمّم٦م ُمـ اًمؼمدي٦م وطمك ُمـ اهلل؟
ؾمٜمٗمؽمض إضم٤مسم٦م سمٜمٕمؿ إذا أجـ هك إًمٞمس يمالم اهلل اعمحٗمقظ ُمـ اًمتحريػ واًمتٌديؾ واًمٜم٘مّم٤من إًمٞمس
ىم٤مل يقطمٜم٤م رم اًمرؤي٤م اعمٜمًقسمف اًمٞمٝم٤م يمام ذم رؤي٤م يقطمٜم٤م  11قمدد 26-25
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[ ٓين اؿمٝمد ًمٙمؾ ُمـ يًٛمع اىمقال ٟمٌقة هذا اًمٙمت٤مب ان يم٤من اطمد يزيد قمغم هذا يزيد اهلل قمٚمٞمف اًميسم٤مت
اًمٜمٌقة حيذف اهلل ٟمّمٞمٌف ُمـ
اعمٙمتقسم٦م ذم هذا اًمٙمت٤مب )26( .وان يم٤من اطمد حيذف ُمـ اىمقال يمت٤مب هذه ّ
ؾمٗمر اْلٞم٤مة وُمـ اعمديٜم٦م اعم٘مدؾم٦م وُمـ اعمٙمتقب ذم هذا اًمٙمت٤مب]
إىمرأ ُم٤مذا ي٘مقل رسمؽ ذم يمت٤مسمؽ[" اًمًامء وإرض شمزوٓن وًمٙمـ يمالُمل ٓ يزول] وأن ىمد زال ٟمٕمقد
امم ُمقوققمٜم٤م آصغم
إن هذا اعمخٓمقط ذم ُمٞمزان اًمتقصمٞمؼ ٓ يً٤موي صٗمرا ً:
ٟمٕمؿ إٟمف جمٝمقل اعمّمدر ،أى ٓ ٟمٕمرف يم٤مشم٥م هذه اعمخٓمقـم٦مٟ ٓ ،مٕمرف إذا يم٤من يم٤مشم٥م هذا اًمٜمص
ُمًٞمحل أم وصمٜمل ؟ وٓ ٟمٕمرف إن يم٤من قمغم اًمٕم٘مٞمدة إرصمقذيمًٞم٦م أو يم٤من ُمـ اهلراـم٘م٦م ؟ يمٞمػ زم وًمؽ
وٕي إٟمً٤من قم٤مىمؾ أن يْمع إيامٟمف وقم٘مٞمدشمف وقمٌ٤مدشمف وطمٞم٤مشمف وطمٌف ًمرسمف وإلهلف ،سملم يدى يمت٤مب ُمّمدر
ٟمّمف جمٝمقل ؟ هؾ هذا إٟمً٤من قم٤مىمؾ  ..؟
إن اًمٙمت٤مب اعم٘مدس وخمٓمقـم٤مشمف اًمٙمثػمة اًمتل يتٗم٤مظمر اجلٛمٞمع هب٤م يمٚمٝم٤م قمغم طمد ؾمقاء ٓ ٟمٕمرف ٕي
خمٓمقـم٦م ُمّمدر ُمقصمقق أو ُمٕمروف ومٙمٞمػ ٟمًتٓمٞمع سم٤مهلل قمٚمٞمٙمؿ ،إذا يمٜم٤م ٓ ٟمٕمرف ُمـ يمتٌٝم٤م أن ٟم٘مقل أو
ٟم١مُمـ أهن٤م يمالم اهلل  ..؟؟ وٟمًتدل قمغم يم٤مشم٥م جمٝمقل سمٛمخٓمقـم٦م جمٝمقًم٦م اهلقي٦م اص ً
ال هؾ هذا ُمٜمٓمؼ ي٤م
أؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمك أى آيم٤مديٛمٞم٦م رم ٟم٘مؾ اعمٕمٚمقُم٤مت ح٤مذا شمٍمو ًا أن شمٖمٛمْمف يٕمٞمقٟمٙمؿ قمغم
اْل٘م٤مئؼ وًمٙمـ طم٘مٞم٘م٦م إُمر أن اًم٘مٚمقب واًمٕم٤مـمٗم٦م اًمديٜمٞم٦م ٓ شم٘مٌؾ هذا وشمتٕم٤ممم إصقات وُم٤مذا ؾمٜمٗمٕمؾ
سمٛمٕمروم٦م اعمّمدر أو يم٤مشم٥م هذه اعمخٓمقـم٦م وُم٤م اًمٗم٤مئدة أن ٟمٕمرف أؾمٛمف أو وفمٞمٗمتف ،أو ؿمٝم٤مدشمف ،هذا ًمٞمس
ُمٝم ًام ،ومٚمٜمٜمٔمر إمم اعمٝمؿ أن يمالم اًمرب اعم٘مدس ىمد وصؾ اًمٞمٜم٤م ًم٘مد محٚمف إًمٞمٜم٤م رضم٤مل ص٤مدىمقن ص٤مْلقن،
وأوصٚمقا يمالم اًمرب إًمٞمٜم٤م .ي٤مىمقم ي٤م قم٘مالء اًمٕم٤ممل يمٞمػ ٟمًتدل قمغم جمٝمقل سمٛمجٝمقل ! ًم٘مد إطمت٤مرى قم٘مغم
ُمع أؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمك مهللا ارمحٜم٤م وم٤مٟم٧م سمٜم٤م راطمؿ.
www.kalemasawaa.com

()71

www.eld3wah.net

دارؾم٦م ٟم٘مدي٦م طمقل يم٤مشم٥م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م

www.nottansser2.wordpress.com

3ـ اعمخٓمقـم٦م :33
اًمتٕمريػ قمغم اًمؼمدي٦م
وهل ُمتٌ٘مل ُمٜمٝم٤م  42صٗمحف ُمقضمقده ويم٤مٟم٧م ىمديام يٕمت٘مد سم٤مهن٤م  200صٗمحف ذم قمدة ُمٙمتٌ٤مت
Cologny/Geneva- Biliotheca Bodmeriana; Cologne: Institut für
Altertumskunde, Inv. Nr. 4274/4298; Dublin, Chester Beatty Library
ويقضمد ظمالف طمقل شم٤مرخيٝم٤م سملم 212م ازم 100م وهٜمجر ي٘مقل أهن٤م شمٕمقد ازم  100م ويمؾ ُمٜمٝم٤م سمف ُمـ
 21ازم  12ؾمٓمر ذم قمٛمقد واطمد ويمؾ ُمٜمٝم٤م سمف ُمـ  21ازم  12ؾمٓمر ذم قمٛمقد واطمد

صقرة اًمؼمدي٦م:
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[ ُمـ اًم٘مقاؾمؿ اعمِمؽميم٦م ُمع يمؾ ُمـ إظمريٕمغم ىمٞمد اْلٞم٤مة ذم وىم٧م ُمٌٙمر ُمـ اًمؼمدي٤مت إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤مP 7
( 45قمغم ُم٤م يٌدو)،ف  ، 42وُمٕمٔمؿ اًمٕمٝمد اجلديد قمٞمٜم٧م  ، uncialsسمردي٦م  ٓ 33يِمٛمؾ pericope
ُمـ اًمزاٟمٞم٦م ( 4:23طمتل  ] 1[ 7)05:22مِم٤م يدل قمغم قمدم وضمقد هذا اعم٘مٓمع ذم مجٞمع اًمِمٝمقد اًمٌ٤مىملم قمغم
ىمٞمد اْلٞم٤مة ذم وىم٧م ُمٌٙمر ُمـ إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤محيتقي اعمخٓمقط أجْم٤م،سم٤مؾمتٛمرار،واؾمتخدام  Nominaؾم٤ميمرا
)222 (].

شم٤مريخ اًمؼمدي٦م :
ِ
ِ
ِ
ٕمقل قمٚم ْٞمف ....ومٌِٝمذا اًمت٤مريخِ اظمذ يمؾ قمٚمامء اًمٜم٘مد
[ذم أوائ ِؾ اًم٘مرن اعمٞمالدي اًمث٤مًم٨م وهذا هق اًمت٤مريخ اعم ُ ّ
ِ
اًمٙمت٤ميب إومذاذ ُِمثؾ سمروس ُمٞمتزضمر  Metzger. . Bruceيمقرت آٟٓمد  Kurt Aland..واؾمٙمٞم٧م
وهمػم ِهؿ وهذا هق اًمت٠مريخ اًمٕمٚمٛمل هلذه اعمخٓمقـم٦م ذم ِ
ِ
أواؾمط اًمٕمٚمامء  ...يمام أن ُمـ ٟم ّ٘محٝم٤م
T.C Skeat
ٟمٗمً ُف ُمـ ّأرظمٝم٤موهق أومم سمت٠مرخيِٝم٤م ُمـ ْ ِ
همػم ِه ومٞمٙمتقر ُم٤مرشمـ Victor
ودرؾمٝم٤م وأظمرضمٝم٤م ًمٚمٕم٤ممل هق ُ
 Martinومٝمق أول ُمـ أظمرج اًمؼمدي٦م إمم اًمٕم٤ممل ذم اخلٛمًٞمٜمٞم٤مت ُمـ اًم٘مرن اًمٖم٤مسمِر واًمٕم ِ٤مملُ اًمذي درؾمٝم٤م
ِ
ومّم٤مقمد ًا  :أي ُمـ سمِداي٦م اًم٘مرن اعمٞمالدي
ي١مر ُظمٝم٤م سمدء ًا ُمـ اًمٕم٤مم ُ 100مٞمالدي٦م
ّ
وصقره٤م وٟمنمه٤م هذا ِ
ِ
ومّم٤مقمد ًا]( )223
اًمث٤مًمِ٨م

ِ
ُمٜمتّمػ اًم٘مرن اًمث٤مين  ،ومٝمق اقمتِامد ًاقمغم ُم٤مىم٤مًم ُف "هرسمرت ه٤مٟمجر"ُمدير جمٛمع
أُم٤م ُمـ طم٤مول اًمٕمقدة هب٤م إمم
اًمؼمدي٤مت سم٤معمتحػ اًم٘مقُمل سمٗمٞمٞمٜم٤م واًمذي يرى أهن٤م شمٕمقد إمم ُمٜمتّمػ اًم٘مرن اعمٞمالدي اًمث٤مين وًمِذا شمُٙمت٥م
شم٠مرخي ً٤م هٙمذا (  100 - 220م ).
 :Jump up to 222أ ب ومٞمٚمٞم٥م وديٗمٞمد سم٤مري٧م اًمراطم٦م ذم ٟمص أول اعمخٓمقـم٤مت اًمٕمٝمد اجلديد اًمٞمقٟم٤مين
223

Victor Martin, Papyrus Bodmer 11: Evangile de Jean, chap. 1-14, edited by Victor Martin

Bibliotheca Bodmeriana
www.kalemasawaa.com

()72

www.eld3wah.net

دارؾم٦م ٟم٘مدي٦م طمقل يم٤مشم٥م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م

www.nottansser2.wordpress.com

أجْم٤م اًمؼمدي٦م ٟم٤مىمّم٦م ! قمٛمقُم ً٤م هؾ اًمؼمدي٦م شمِم٤مهد اإلٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م أم يم٤مٟم٧م ؿم٤مهدة قمغم اًمتحريػ ومٞمف
وهؾ ٟمص اًمؼمدي٦م يٓم٤مسمؼ ٟمص يقطمٜم٤م شمرمج٦م اًمٗم٤مٟمدايؽ؟؟ طمًٜم ً٤م ؾمٜم٘م٤مرن ٟمحـ ودقمٜم ً٤م ُمـ ٟمٕمس آؾم٤مشمذة
ٓ أدرى ُمتك ؾمٞمٗم٘مقن ُمـ وهؿ اًمٕمّمٛم٦م وخيرضمقا ً قمغم ؿمٕم٥م اًمٙمٜمٞمً٦م إن اًمٙمت٤مب شمؿ حتريػ وصدق
اًم٘مرآن !

اًمؼمدي٦م ؿم٤مهد قمغم اًمتحريػ!
يمام ضم٤مء رم اعمث٤مل اعمٍمى " اًم٘مٛمص سمًٞمط زاد اًمٓملم سمٚمف " هق "هقمم سم٤ميٌؾ " يًتدل سمؼمدي٦م هك ؿم٤مهده
قمغم اًمتحريػ ىمّم٦م اعمرأة اًمزاٟمٞم٦م يم٤مُمٚم٦م همػم ُمقضمقدة ذم أىمدم سمردي٦م إلٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م وهل اًمؼمدي٦م 33
( ) p66يٜمٗمرد إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م سمند ىمّم٦م اعمرأة اًمزاٟمٞم٦م اًمتل قمٗم٤م قمٜمٝم٤م يًقع وم٤محت٤م اعمج٤مل ًمٚمجٛمٞمع سم٤مًمزٟم٤م
حت٧م ؿمٕم٤مر "ٓ أطمد دون ظمٓمٞمئ٦م" وًمٙمـ ه٤م هل اعمخٓمقـم٤مت اًم٘مديٛم٦م شمٔمٝمر و شمدطمض هذه اًم٘مّم٦م ُمـ
أؾم٤مؾمٝم٤م و شمٜمًػ إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م هذه صقرة ُمـ اًمّمٗمح٦م ُ 21مـ خمٓمقـم٦م " "Papyrus 66اًمٜمص
يٌدأ ُمع يمٚمٛم٦م "سمح٨م" ذم(  .)4:21ذم اًمًٓمر اًمث٤مين اجلٛمٚم٦مشمٜمتٝمل سمٕمالُم٦م شمٕمج٥م ُمتٌققم٦م ُمٌ٤مرشة ب" صمؿ
شمٙمٚمؿ اًمٞمٝمؿ يًقع "ُمرة أظمرى ذم ُ 5:21مً٘مٓملم سمذًمؽ ىمّم٦م اًمزاٟمٞم٦م (طمٞم٨م ٓ أثر ًمف ذم اعمخٓمقـم٦م)
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وأن هؾ جيرؤ اًم٘مٛمص سمًٞمط وهقمم سم٤ميٌؾ وأؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمك طمذف ىمّم٦م اعمراة اًمزاٟمٞم٦م ُمـ
إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م سمحج٦م قمدم وضمده رم اًمؼمدي٦م  33ـم٤مح٤م يًتدل سمف ؟ اٟمتٔمر آضم٤مسم٦م قمغم أطم٤مر ُمـ اجلٛمر !
ًم٘مد اضمٌٜم ً٤م قمغم اًمً١مال إول هؾ اًمؼمدي٦م ؿم٤مهد اإلٟمجٞمؾ أو اًمتحريػ ؟ ويٌؼ ٕن أن ؾم١مال هؾ ٟمص
اًمؼمدي٦م يٓم٤مسمؼ ُمع ٟمص اإلٟمجٞمؾ رم شمرمج٦م اًمٗم٤مٟمدايؽ؟؟
سمؾ اًمؼمدي٦م ٟمّمف خيتٚمػ قمـ أانجٞمؾ يقطمٜم٤م رم شمرمج٦م اًمٗم٤مٟمدايؽ ويم٠مانف ٟمص أظمر همػم اإلٟمجٞمؾ اعمٕمروف
وهذه أُمثٚم٦م قمغم سمٕمض إظمتالوم٤مت وإزم اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ ُمٚمخص سم٠مهؿ اإلظمتالوم٤مت سملم ٟمص اًمؼمديف 33
وسملم ٟمًخف اًمٗم٤مٟمدايؽ.

 -2وم٘مرات ُمقضمقده ذم اًمٗم٤مٟمدايؽ وهمػم ُمقضمقد ذم اًمؼمدي٦م 33
ِ
ِ
اًمً َام ِء).
 ( 23ا ًَمذي ُه َق ذم َـ ـ ـ  22-5، 23-4ىمّمف اعمراة اًمزاٟمٞم٦م
ـ ـ  1:3-2ىمّمف حتريؽ اعمالك ًمٚمامء
ِ
ِ
  ( 22-23يم ُُؾ َُم٤م ًم ِ ِْؼميم ُْؿ )
مب ُه َق ِزم .هل َذا ُىم ْٚم ُ٧م إِ َٟم ُف َي ْ٠م ُظم ُذ مِمَ٤م ِزم َو ُخي ِ ُ
(ه َق ا ًَم ِذي ) و ( ا ًَم ِذي َص َ٤مر ُىمدَ ِاُمل )
 ُ 14-2 َ ( 23-2و َي ْٓم ُٚم ٌُ َقن َأ ْن َي ْ٘م ُت ُٚمق ُه )
وح )
(اًمر َ
اهلل ) ىمٌؾ ُ
 ُ ( 31-3ال ُِم ِ
ال ُِم ُ
ٞمذَ ،واًم َت َ
 َ ( 22-3قم َغم اًم َت َٞمذ َأ ْقم َٓم ُقا )
جمت ًَ٤مزا ِذم َو ْؾمٓمِ ِٝم ْؿ َو َُم َ٣م هٙم ََذا )
 ْ ُ ( 26-5www.kalemasawaa.com
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 َ ( 23-20وإَ ِضم ُػم َهيْ ُر ُب )  ( 31-23إِ ْن يم َاهلل َىمدْ َمت َ َجدَ ِوم ِٞمف )
َ٤من ُ
ِ
٥م إِ َمم ِ
أب )
 ِ َٕ ( 23-23ين َذاه ٌ ِ ( 21-24ذم ا ًْم َٕم َ٤مملِ ) َ ( 25-24أ ْر َؾم ْٚمت ُُٝم ْؿ َأانَ٤م إِ َمم ا ًْم َٕم َ٤مملِ ) ُُ ( 2-25م ًَ ِٚم ُٛم ُف َأجْ ًْم٤م ) َ ( 24-26وم َخرج وهق طم ِ٤مُم ٌؾ َص ِٚمٞم ٌَ ُف )
َ َ َ ُ َ َ
 َ ( 35-26وم َ٠م ِذ َن سمِٞم َال ُـم ُس )
 َ ( 22-21ي ْذ َه ٌُ َقن و )
٤مؾم ِٞمدُ )
 َ ( 36-22ي َ ُِ ( 22-2م َـ َاًمً َام َء )
أن ) ىمٌؾ ( شم ََر ْو َن َ
ِ
ص ا ًْم َٕم َ٤مملِ )
ٞمح ) ىمٌؾ ( ُ َخم ِٚم ُ
  ( 11-1ا ْعمًَ ُ ِ ( 30-2أب ) ىمٌؾ ( ا ًَم ِذي َأ ْر َؾم َٚمٜمِل )
هل ) ىمٌؾ ( ا ًْمق ِ
اإل ِ
 ِ ( 11-2اطم ِد )
َ
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 -1وم٘مرات ُمقضمقده ذم اًمؼمدي٦م  33وهمػم ُمقضمقده سم٤مًمٗم٤مٟمدايؽ
  22-1إو٤موم٦م ( ُمثؾ ) ىمٌؾ (ؾمقـم ً٤م )  13-4إو٤موم٦م ( يمالم ) سمٕمد ( ُمثؾ )  33-6إو٤موم٦م ( اإلٟمً٤من ) ىمٌؾ ( ُمـ اهلل )  3-26إو٤موم٦م ( وأظمذوا يدٟمقن إًمٞمف ) 3-12إو٤موم٦م(ًمٙمٜمٝمؿ ىم٤مًمقا ًمفً:م٘مد شمٕمٌٜم٤مـمقال اًمٚمٞمؾ ومل ٟمٛمًؽ ؿمٞمئ ً٤م وًمٙمـ قمكم يمٚمٛمتؽ أخ٘مل اًمِمٌٙم٦م )  14-20إو٤موم٦م ( يمام ىمٚم٧م ًمٙمؿ ) 10-3 -إو٤موم٦م ( أب ) سمٕمد ( ُمِمٞمئ٦م )

 -3ىمراءات ذم اًمؼمدي٦م ُ 33ت٤مًمػ اًم٘مراءات اْل٤مًمٞمف ذم اًمٗم٤مٟمدايؽ
  3-2وم٤مصٚمف اًمتٜم٘مٞمط وإقم٤مدة صٞم٤مهمف اًمٜمص ( مل يٙمـ ؿمئ ُ 1 .م٤م يم٤من ومٞمف يم٤من طمٞم٤مه ) سمدًٓ ُمـ ( مل يٙمـيشء مِم٤م يم٤من  1 .ومٞمف يم٤مٟم٧م اْلٞم٤مه )
  25-2ىمراءة ( اإلهل آوطمد ) سمدًٓ ُمـ ( آسمـ اًمقطمٞمد )  15-2ىمراءة ( سمٞم٧م قمٜمٞم٤م ) سمدًٓ ُمـ ( سمٞم٧م قمؼمة )  11-2ىمراءة ( يقطمٜم٤م ) سمدًٓ ُمـ ( يقٟم٤م ) 23-3 -ىمراءة ( آسمـ اًمقطمٞمد ) سمدًٓ ُمـ ( اسمٜمف اًمقطمٞمد )
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  25-3ىمراءة ( آسم٤مء ) سمدًٓ ُمـ ( أب٤مؤيمؿ )  31-3ىمراءة ( آب ) سمدًٓ ُمـ ( ايب )  36-3ىمراءة ( ىمدوس اهلل ) سمدًٓ ُمـ ( اسمـ اهلل )ال ) سمدًٓ ُمـ ( ًمٞم ً
  20-4ىمراءة ( ىمٌ ًال )
  5-6ىمراءة ( ؿمح٤مت ) سمدًٓ ُمـ ( اقمٛمل )  32-6ىمراءة ( اسمـ اإلٟمً٤من ) سمدًٓ ُمـ ( اسمـ اهلل )  33-20ىمراءة ( اهلل ) سمدًٓ ُمـ ( اهل٤م )  20-22ىمراءة ( آب ) سمدًٓ ُمـ ( ايب )  1-23ىمراءة ( ؾم٤مقمتٝمؿ ) سمدًٓ ُمـ ( اًمً٤مقمف )  1-23ىمراءة ( شمذيمروهنؿ ) سمدًٓ ُمـ ( شمذيمرون )  12-5ىمراءة (أظمؼمشمٙمؿ ذم اًمٌداي٦م ُم٤ماظمؼميمؿ سمف ايْم ً٤م آن) سمدًٓ ُمـ (اٟم٤م ُمـ اًمٌدء ُم٤مايمٚمٛمٙمؿ ايْم ً٤م سمف )  3-20ىمراءة ( جيٛمٕمٝم٤م ) سمدًٓ ُمـ ( خيرضمٝم٤م )  26:35ىمراءة ( اظمذ اجلًد ) سمدًٓ ُمـ ( اظمذ ضمًد يًقع )  2-23ىمراءة ( ُمٖمًؾ ًمألىمدام ) سمدًٓ ُمـ ( ُمٖمًؾ ) 33-5 -ىمراءة ( اٟمتؿ اطمرار ًا ) سمدًٓ ُمـ ( شمٙمقٟمقن اطمرار ًا )
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ِ
ٟمّمقصٝم٤م ِ
ِ ِ
ِ
ِ
هرـم٘م٤مت ودقم٤موى هراـمِ٘م٦م
شمتٗمؼ ُمع
يمثػم ُِمـ
اًمٗم٘مرات اعم ُ ّ
ًمٚمؼمد ّي٦م أو اعمختٚمٗم٦م يقضمد ٌ
ّمحح٦م ْ
اًم٘مرن اعمٞمالدي اًمث٤مًمِ٨م!!.قمـ أى إٟمجٞمؾ يتحدث أؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمك ! ـم٤مح٤م شمِمدق إؾم٤مشمذة
سمٙمالم ٓ يٗمٝمٛمقٟمف وٓ يدروٟمف وطملم شمقاضمٝمؿ سمٌٕمض اعمٕمٚمقُم٤مت قمـ دي٤مٟمتٝمؿ شمٗم٤مضم٠م سم٢مضم٤مسمتف.أان٤م ًمً٧م
ُمتخّمّم ً٤م وؾم٤مًمً٠مل اعمتخّمّملم وشمٜمتٔمر وُم٤مزل أؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمك يٕمٞمِمقن رم اًمقهؿ ًمٜمدقمٝمؿ
وٟمٙمٛمؾ ٟمحـ هؾ اعمخٓمقـم٤مت شمِمٝمد ًمإلٟمجٞمؾ أم قمغم اًمتحريػ وهؾ هك أىمدم اعمخٓمقـم٤مت أم أىمدم
اًمتحريٗم٤مت؟؟؟؟

1ـ اًمؼمدي٦م إجيرشمقن Pap. Egerton 2 1
ي٘مقل اًم٘مٛمص قمٌد اعمًٞمح [ واًمتك ايمتِمٗم٧م سمّمٕمٞمد ُمٍم ( )...وشمتٙمقن ُمـ ورىمتلم وصم٤مًمث٦م شم٤مًمٗم٦م
وحتتقى قمغم ٟمّمقص ُمـ اإلٟمجٞمؾ سم٠موضمٝم٦م إرسمٕم٦مُمٜمٝم٤م أرسمٕم٦م ٟمّمقص شمتٓم٤مسمؼ ُمع أرسمٕم٦م آي٤مت رم
إانجٞمؾ ًمٚم٘مديس يقطمٜم٤م( )...وهذا يٕمٜمك أن اإلٟمجٞمؾ يم٤من ُمٜمتنما ً ىمٌؾ ذًمؽ سمٙمثػمأوهن٤م وصٚمتك إ امم يد
ٟم٤مؾمخ اًمذى رم صٕمٞمد ُمٍم ىمٌؾ ؾمٜم٦م  212مِم٤م يدل قمغم يمت٤مسم٦م اإلٟمجٞمؾ ىمٌؾ ذًمؽ سمٙمثػم وصم٘م٦م اجلٛمٞمع أن
يم٤مشمٌف سم٤مًمروح اًم٘مدس هق اًم٘مديس يقطمٜم٤م ومٚمؿ يٙمقن جمٝمقل اًمٙم٤مشم٥م رم أى يقم ُمـ إج٤مم ]()224

اًمتٕمريػ سمـ اًمؼمدي٦م:
ذم اْل٘مٞم٘م٦م أان٤م ٓ أخقم قمٚمٞمف قمدم شمٕمريٗمف ًمؼمدي٦م إجيرشمقن ضمٞمد ًا اذ أن اًم٘م٤مرئ اًمٕم٤مدي ،طمت ًام وٓسمد ؾمٞمٔمـ أن
سمردي٦م إجيرشمقن هل سمردي٦م أو خمٓمقـم٦م ًمٚمٙمت٤مب اعم٘مـدس وهـذا همـػم صـحٞمح سم٢ممجـ٤مع اًمٕمٚمـامء ،وهـذه ىمـد شمٙمـقن
صــ٤مقم٘م٦م قمــغم رأس يمــؾ ُمًــٞمحل ي٘مــرأ هــذا اًمٙمــالم،إذ أن ؾمــٞم٤مق اًمٙمــالم ُمــع اًمؼمديــ٦م  33واًمؼمديــ٦م  42وم٘مــد
ئمـ أن سمردي٦م إجيرشمقن ذم ٟمٗمس ُم٘م٤مُمٝمام وًمٙمـ هذا همػم صـحٞمح سمـ٤معمرة إذ أن سمرديـ٦م إجيرشمـقن سمرديـ٦م إلٟمجٞمـؾ

224

اًم٘مٛمص سمًٞمط ،هؾ يمت٥م اًم٘مديس يقطمٜم٤م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع ُ،مدارس إطمد ،صـ43
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ُمٜمحــقل جمٝمــقل ٓ يٕمٚمٛمــقا يم٤مشمٌــف قمــغم وضمــف اًمدىمــ٦م واًمؼمديــ٦م ًمٞمًــ٧م ُمـــ خمٓمقـمــ٤مت اًمٙمتــ٤مب اعم٘مــدس اًمتــل
يًت٘مل ُمٜمٝم٤م اًمٕمالء ٟمص اًمٙمت٤مب هذا راسمط ومٞمف مجٞمع اعمٕمٚمقُم٤مت قمـ اًمؼمدي٦م
http://www-user.uni-bremen.de/~wie/Egerton/Egerton_home.html
Papyrus Egerton 2 is a codex fragment of an unknown gospel, found in
Egypt and published in 1935/1987. It is one of the oldest known fragments
(around 200), it is neither "heretical" nor "gnostic", it seems to be almost
independent of the synoptics and it represents a johannine tradition
independent of the canonical John. Additionally it tells us an otherwise
!unknown miracle story
اًمؽممج٦م
[سمردي٦م إجيرشمقن 1ضمزء ُمـ خمٓمقـم٦م إٟمجٞمؾ جمٝمقل وضمدت ذم ُمٍم واًمتل ٟمنمت ذم  2654/2632هل
ُمـ أىمدم اًم٘مّم٤مص٤مت اعمٕمرووم٦م (100م) ،هل ًمٞمً٧م هرـمقىمٞم٦م أو همٜمقصٞم٦م،شمٙم٤مد شمٙمقن ُمًت٘مٚم٦م قمـ
اإلزائٞم٦م وهل متثؾ شم٘مٚمٞمد يقطمٜم٤موي ُمًت٘مؾ قمـ يقطمٜم٤م اًم٘م٤مٟمقين وسم٤مإلو٤موم٦م إمم أهن٤م شمروي ًمٜم٤مىمّم٦م ُمٕمجزة
همػم ُمٕمرووم٦م ضمزء ُمـ خمٓمقـم٦م إٟمجٞمؾ جمٝمقل]( ! )225يٕمٜمك ٟمًتدل قمغم يم٤مشم٥م جمٝمقل ُمـ سمردي٦م جمٝمقًم٦م
اعمّمدر أجْم٤م!!! قمجٞم٥م ُمٜمٓمؼ اًم٘مٛمص واًم٘مً٤موؾم٦م ،وىمد ٟمنمت سمردي٦م ذم قم٤مم ً "2632مٜمص ُمًٞمحل
ه٤مم ٓ يتٕمدى شم٤مرخيف ُمٜمتّمػ اًم٘مرن اًمث٤مين اعمٞمالدي وهل ؿمذرات إلٟمجٞمؾ أبقيمريٗمل همػم ُمٕمروف.
هذاراسمط حيتقي  ،قمغم ىم٤مئٛم٦م مجٞمع خمٓمقـم٤مت اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ًمٚمٕمٝمد اجلديد
http://www.bibletranslation.ws/manu.html
225

اعمّمدر http://www-user.uni-bremen.de/~wie/Egerton/Egerton_home.html
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هؾ ٟمجد ذم هذا اًمراسمط سمردي٦م إيرضمتقن ؟ سم٤مًمٓمٌع ٓ،هؾ جيقز أن أذه٥م إمم خمٓمقـم٦م إلٟمجٞمؾ شمقُم٤م
وأؾمتِمٝمد سمف قمغم حتريػ ٟمص ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ،هؾ ُمـ إيم٤مديٛمٞم٦م واْلٞم٤مدي٦م سمٛمٙم٤من أن أذه٥م إمم
خمٓمقـم٤مت رؤي٤م سمٓمرس اعمٙمتِمٗم٦م ذم ٟمجع مح٤مدي ٕىمقل أن اًمٙمت٤مب اعم٘مدس حمرف ؟ ًمـ ُي٘مٌؾ ُمـ هذا رم
طم٘مٞم٘م٦م آُمر أقمذر إؾم٤مشمذة وُم٤مزل اًمٙمت٤مب اعم٘مدس حيرج ُمـ ي١مُمٜمقن سمف ()226

ُمقؾمققم٦م آسم٤مء اًمٙمٜمٞمًف شم٘مقل أانف ُمـ إٟمجٞمؾ أبق يمريٗمك [ وىمد ٟمنمت سمردي٦م رم قم٤ممً 2632مٜمص ُمًٞمحك
ظم٤مم ٓيتٕمدى شم٤مرخيف ُمٜمتّمػ اًم٘مرن اًمث٤مٟمك اعمٞمالدى وهك ؿمذرات"إلٟمجٞمؾ أبقيمريٗمك همػم ُمٕمروف"سمردي٦م
اضمرشمقن)210 (]1

ُمـ هق يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع اًمٜمّم٤مرى يقطمٜم٤م اًمدًمٞمؾ اًمؼمدي٦م أضمرشمقن اًمٖمػم ُمٕمروف يم٤مشمٌف اص ً
ال أجـ
اعمٜمٓمؼ وإؾمٚمقب اًمٕمٚمٛمك قمٜمد أؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمك وٓدرى يمٞمػ وصؾ أطمدهؿ قمغم يمٚمٛم٦م
اؾمت٤مذ  ....هؾ يقضمد رم قم٤ممل إدًم٦م سمؾ رم اًمٕم٘مؾ ُمـ يًتدل سمٛمجٝمقل قمغم جمٝمقل ومٕم ً
ال " قمٔمٞمؿ هق ُمٜمٓمؼ
أؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمك"!

2ـ اًمقصمٞم٘م٦م اعمقراشمقري٦م (240 – 230م)
ُم٤مزًمٜم٤م رم اًمتخٌط ؤن ُمع اًمقصمٞم٘م٦م اعمقراشمقري٦م شمٕمجٌ٧م يمثػما ُمـ إؾمتِمٝم٤مد هبذه اعمخٓمقـم٦م ٕن يم٤مشم٥م
هذه اًمقصمٞم٘م٦م جمٝمقل هق أجْم٤م!! ي٘مقل اًم٘مٛمص قمٌد اعمًٞمح سمًٞمط [شم١ميمدة اًمقصمٞم٘م٦م أن اًم٘مديس يقطمٜم٤م
طمريّم٤م قمغم أن هي٥م اًمتالُمٞمذ إثٜمك قمنم إانجٞمؾ يمام شم١ميمد طمرصف قمغم شم٠ميمٞمد دوره يمِم٤مهد قمٞم٤من،وهذا
ُم٤م أيمده اًم٘مديس رم إانجٞمؾ ٟمٗمًف طمٞم٨م ي٘مقل " واًمذي ؿمٝمد ،وؿمٝم٤مدشمف طمؼ،وهق يٕمٚمؿ أانف ي٘مق اْلؼ

226

سمح٨م زاٟمٞم٦م حتدى ُمـ يثٌ٧م أص٤مًمتف رد قمغم وم٤مدى اًمٞمًٙمٜمدر إؾمت٤مذ أبق اعمٜمتٍم ؿم٤مهلم طمٗمٔمف اهلل ص ـ 23

210

قم٤مدل ومرج ُمقؾمققم٦م اسم٤مء اًمٙمٜمٞمً٦م دار اًمث٘م٤موم٦م ضمـ 1صـ51
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ًمت١مُمٜمقا أانتؿ" ( )32:26وشم٠ميمد دور اًمٙمٜمٞمً٦م،وشمالُمٞمذ وأؾم٤مىمٗمتف وُمـ شمٌ٘مك ُمـ اًمتالُمٞمذ واًمرؾمؾ رم
اًمِمٝم٤مدة ًمف يمٙم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ](ُ)212مـ هق يم٤مشم٥م اًمقصمٞم٘م٦م إضم٤مسم٦م ُمـ ومٙمرة قم٤مُم٦م قمغم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس
ي٘مقل ُم١مًمٗمك ومٙمرة قم٤مُم٦م قمغم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس[ أُم٤م اعمخٓمقـم٦م اعمقراشمقري٦م ومال يٕمرف يم٤مشمٌٝم٤م إٓ أانف حيتٛمؾ
أن شمٙمقن سمٞمد ومٞمٙمتقر اؾم٘مػ روُم٤م ؾمٜم٦م)211(]100

حيتٛمؾ ي٤مىمقم رم يمت٥م شمٜمً٥م امم اهلل ي٘م٤مل ومٞمف حيتٛمؾ ،اًمقصمٞم٘م٦م جمٝمقل يم٤مشمٌف ٓ يٕمرف يم٤مشمٌٝم٤م إٟمتٝمك إُمر
أى ُمٜمٓمؼ قمٚمٛمك يًتدل سمِمئ جمٝمقل قمغم يم٤مشم٥م جمٝمقل ؾمٌح٤من اهلل وطمتك ًمق يم٤مشمٌف ُمٕمروف هؾ شم٤ميمٞمد ًا
أن اًمٙم٤مشم٥م يقطمٜم٤م اإلضم٤مسم٦م ُمـ اًم٘مس ومٝمٞمؿ قمزيز ي٘مقل ويقيمد إن اعمخٓمقـم٦م ٓ شمٕمٓمك دًمٞمؾ ىم٤مـمع قمغم أن
اًمٙم٤مشم٥م هق يقطمٜم٤م اًم٘مس ومٝمٞمؿ قمزيز[ وطمتك ىم٤مئٛم٦م اعمقرشمقرى ٓ شمٕمٓمك شم٤ميمٞمد ًا ىم٤مـمٕم ً٤م قمغم أن اًمرؾمقل
يقطمٜم٤م هقاًمذى يمتٌف]( )213

212

هؾ يمت٥م اًم٘مديس يقطمٜم٤م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع؟،صـ32

 211ومٙمرة قم٤مُم٦م قمغم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ،قمدة ُم١مًمٗملم ُ،مـ دير إانٌ٤م ُم٘م٤مر ،دار جمٚم٦م ُمرىمس صـ41
 213ومٝمٞمؿ قمزيزُ،مدظمؾ امم اًمٕمٝمد اجلديد ،دار اًمث٘م٤موم٦م صـ 222
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قمجٞم٥م ُمٜمٓمؼ اًم٘مً٤موؾم٦م شمًتدل سمٛمخٓمقـم٦م ُمـ أبقيمريٗم٤م أوخمٓمقـم٦م جمٝمقًم٦م اهلقي٦م قمغم يم٤مشم٥م جمٝمقل
أجْم٤م أجـ اإلؾمٚمقب اًمٕمٚمٛمك واْلٞم٤مدي٦م ،سمؾ اعمٜمٓمؼ واًمٕم٘مؾ ي٤م ٟمّم٤مرى اًمٕم٤ممل اًمٙم٤مشم٥م جمٝمقل وٓيقضمد
دًمٞمؾ قمغم ُمـ هق،واًم٘مً٤موؾم٦م يًتدًمقن سمٛمج٤مهٞمؾ ًمإلصمٌ٤مت جمٝمقلً ،م٘مد شمٌلم أن اعمخٓمقـم٤مت ؾمقاء
يم٤مٟم٧م اًمؼمدي٦م 21أو اعمقرشمقري٦م أو سمردي٦م إجيرشمقن ٓ يٛمٙمـ حتدد ًمٜم٤م اًمٙم٤مشم٥م ىمّم٤مص٦م ،خمٓمقـم٦م ُمـ أبق
يمريٗم٤م ،وسمردي٦م جمٝمقًم٦م سمٍماطم٦م ٟمٗمًك أقمرف ه اعمجٝمقًملم رم اًمٕم٘مٞمدة اعمًٞمحٞم٦م يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل أن
اعمًٞمحٞم٦م هك جمٝمقل قمـ جمٝمقل قمـ جمٝم٤ميؾ!! وُم٤مزل إؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمك يٜمً٥م اإلٟمجٞمؾ إمم
يقطمٜم٤م سمجح٦م ذيمره رم ىم٤مئٛم٦م ٓ يٕمرف يم٤مشمٌف !! سمـ إظمتّم٤مر اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمقصمٞم٘م٦م رم ٟم٘مده٤م اًمٜم٘مٓم٤مت أشمٞم٦م

أهؿ اعمُالطمٔم٤مت قمكم اًمقصمٞم٘م٦م
وًمٙمـ هذه ِ
2ـ أهن٤م يمُتٌِ٧م سمالشمٞمٜمٞم٦م ريمٞمٙم٦م ،واعمٕمٚمقم أن اًمٙمٜمٞمً٦م اًمروُم٤مٟمٞم٦م يم٤مٟم٧م يقٟم٤مٟمٞم٦مِ ،
اًم٘م٤مئٛم٦م يمُتٌِ٧م
سمالشمٞمٜمٞم٦م ريمٞمٙم٦م ،مِم٤م يٕمٜمل أهن٤م شمرمج٦م ِ
ًم٘م٤مئٛم٦م اًمٙمٜمٞمً٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م ،وؿمٙمؽ يمثػم ُمـ اًم ُٕمٚمامء ذم هذه اًمؽممج٦م،
ًمّمٜمع ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ومه ّٞم٦م .
وىمٞمؾ أهن٤م شمرمج٦م ُم٘مّمقدة ُ
1ـ ِ
اًم٘م٤مئٛم٦م ٓىم٧م اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٘مد طمقل ُمٜمِم٠مه٤م ،وُمٙم٤مهن٤م وُمـ أ ّخٗمٝم٤م !..
3ـ ِ
اخلالف طمقل ُم١م ًِمػ اًمقصمٞم٘م٦م وم٘مٞمؾ اٟمف "هٞمٌقًمٞمتقس " 132 " -240و ُيرد هذا اًمرأي أن هٞمٌقًمٞمتس
شمٕمٚمؼ سم٤مًمرؾم٤مًم٦م إمم اًمٕمؼماٟمٞملم ذم طملم ٓ ِ
شمٕمرف هب٤م هذه اًمقصمٞم٘م٦م ويمذًمِؽ وم٢من "هٞمٌقًمٞمتقس"
يرى أن اًمرؤي٤م يمُتٌِ٧م ذم قمٍمدوُمٞمتٞم٤من ُِمثٚمف ذم ذًمِؽ ُِم ْثؾ اريٜم٤موس سمٞمٜمام ٟمجداًمقصمٞم٘م٦م شم١ميمِد أن اًمرؤي٤م
يمُتٌِ٧م ىمٌؾ رؾم٤مئؾ سمقًمس.وىمٞمؾ أانف ُمٞمٚمٞمتق أؾم٘مػ ؾم٤مرديس (ُم٤مت  250م) .وىمٞمؾ أهن٤م يم٤مٟم٧م ضمزء ًا ُمـ
يمت٤مسم٤مت ايمٚمٞمٛمٜمدس اًمًٙمٜمدري!!..
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1ـ حمتقى اًم٘م٤مٟمقن اعمٞمقراشمقري ً :مٞمً٧م ىم٤مئٛم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م سمٛمٕمٜمك اًمٙمٚمٛم٦م اْلرومٞم٦م وإٟمام يم٤مٟم٧م قمٌ٤مرة قمـ
ِ
ىم٤مئٛم٦م سم٤مؾمامء اًمٙمت٥م اًمتل يتٙمقن ُمٜمٝم٤م اًمٕمٝمد اجلديد يمٛمدظمؾ و ُُم٘مدُم٦م ًمٚمٙمت٤مب اعمُ٘مدس و ي٘مقم يم٤مشمٌِٝم٤م
سمند أؾمامئٝم٤م وشم٘مديؿ ُمٕمٚمقُم٤مت شم٤مرخيٞم٦م طمقهلؿ و شمٌٞم٤من أمهٞمتٝمؿ اًمالهقشمٞم٦م إو٤موم٦م ٌيمت٥م همػم ُمقضمقدة ذم
اٟمجٞمؾ اًمٞمقم طمذف ُيمتُ٥م شمؿ إو٤مومتٝم٤م إمم اٟمجٞمؾ اًمٞمقم .
2ـ اُم٤م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م  :يمُتِ٥م قمٜمف ذم إؾمٓمر ُمـ  6إمم  ،23ومت٘مقل قمـ ؾمٌ٥م يمت٤مسمتف وُمٜمِم٤م اإلٟمجٞمؾ "
قمٜمدُم٤م أخح اًمٌٓم٤مريم٦م و اًمتالُمٞمذ قمغم يقطمٜم٤م أن يٙمتُ٥م اٟمجٞمٚمف ،وم٘م٤مل هلؿ " صقُمقا ُمـ اًمٞمقم ُمٕمل وًمثالصم٦م
اًمر ُؾمؾ أن
أج٤مم ،وًمٞم٘مؾ يمؾ ُمٜم٤م ًممظمر ُم٤مذا اوطمل ًمف وذم ٟمٗمس اًمٚمٞمٚم٦م ضم٤مء اًمقطمل إمم اٟمدرو وهق أطمد ُ
يقطمٜم٤م جيِ٥م أن يٙمتُ٥م يمؾ يشء وسم٢مؾمٛمف ،سمٞمٜمام جيِ٥م قمٚمٞمٝمؿ مجٞمٕم ً٤م ُمراضمٕم٦مُم٤م يمت٥م وهٙمذا صٜمٕم٧م اًمقصمٞم٘م٦م
ُمـ إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م إٟمجٞمال ىم٤مٟمقٟمٞم٤م ُمقطمك سمف وُمتٗمؼ قمٚمٞمف سملم اإلصمٜمك قمنم رؾمقًٓ  !..ـمٌٕم٤م وسمحج٦م اًمت٘مٚمٞمد
اعمزقمقم اًمذى هق أيمؼم ُم٤مٟمع ُمـ ىمٌقل اًمٜمّم٤مرى اْلؼ يٜمًٌ٦م إؾم٤مشمذة اإلٟمجٞمؾ امم يقطمٜم٤م

اًم ُٙم ُت٥م اًمتل اقمؽموم٧م هب٤م ِ
اًم٘م٤مئٛم٦م ويمٜمٞمً٦م إُمس ،وىمذومتٝم٤م اًمٙمٜمٞمً٦م اًمٞمقم .
 -2يمت٤مب ِ
اْلٙمٛم٦م ٓصدىم٤مء ؾمٚمٞمامن.
 -1رؤي٤م ُسمٓمرس.
 -3رؾم٤مًم٦م هرُم٤مس اًمراقمل (وٓ شمُ٘مرأ ِ
ظم٤مرج اًمٙمٜمٞمً٦م)!.
ح٤مذا ٓشم٘مٌؾ اًمٙمٜمٞمً٦م هذا آؾمٗم٤مر يمام ىمٚم٧م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م وشمِمٝمد ًمف اًمقصمٞم٘م٦م؟
شمٕمؽمف هب٤م ِ
اًم٘م٤مئٛم٦م وىمذوم٧م هب٤م ِ
اًم ُٙمتُ٥م اًمتل مل ِ
ظم٤مرضم ً٤م ُمـ اًمٙمٜمٞمً٦م اًمرؾمقًمٞم٦م
 -2اًمرؾم٤مًم٦م إمم اًمٕمؼماٟمٞملم.
 -1رؾم٤مًمتلم ًمٞمقطمٜم٤م أو اًمرؾم٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م!.
www.kalemasawaa.com

()83

www.eld3wah.net

دارؾم٦م ٟم٘مدي٦م طمقل يم٤مشم٥م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م

www.nottansser2.wordpress.com

 -3رؾم٤مًم٦م يٕم٘مقب
 -1رؾم٤مًم٦م سمٓمرس إومم
 -2رؾم٤مًم٦م سمٓمرس اًمث٤مٟمٞم٦م
أُم٤م شم٤مريخ فمٝمقره اًمقصمٞم٘م٦م يٕمقد إمم اًمٜمّمػ اًمث٤مين ُمـ اًم٘مرن اعمٞمالدي اًمث٤مين مِم٤م يٕمٜمل أهن٤م ًمق صدىم٧م وم٢من
إان٤مضمٞمؾ مل شمتٙمقن ىمداؾمتُٝم٤مإمم ذم أوآظمر اًم٘مرن اعمٞمالدي اًمث٤مين وهذه ُُمّمٞمٌ٦م سمؾ إن ا ِدقم٤مءات ُمـ زقمؿ أن
إان٤مضمٞمؾ يم٤مٟم٧م ُمٕمرووم٦م ىمٌؾ ذًمِؽ شمتً٤مىمط ،سمٛمراضمٕم٦م ِيمت٤مسم٤مت أسم٤مء ذم اًم٘مرن اعمٞمالدي اًمث٤مين واًمتل
ِ
ال مل ِ
ت٤مسم٤مهتُؿ اهنؿ قمرومقا أان٤مضمٞم ً
يٕمرومٝم٤م آسم٤مء اًمٞمقم !!...
شم١ميمِد يم ُ
ِ
اًمٙمٜم٤مئس إان٤مضمٞمؾ؟!!ُ ٓ ...يٕم٘مؾ سم٤مًمت٠ميمٞمد ان شمٔمؾ اًمٙمٜمٞمً٦م سمال ؾمٜمد ىمرن
أجـ اًمًٜمد اًمذي شمًٚمٛم٧م سمف
وٟمّمػ ُمـ اًمزُم٤من إمم أن يتؿ ايمتِِم٤مف ُمٗم٤مضمكء ِ
ًم٘م٤مئٛم٦م ٓ ُيٕمرف يم٤مشمٌِٝم٤م !!...
ُ
إن هذه ِ
اًم٘م٤مئٛم٦م شمزقمؿ أن اًم ُٙمتُ٥م اًمتل شمٕم ِؽمف هب٤م هل اًم ُٙمتُ٥م اًمتل شمؿ شمً ُٚمٛمٝم٤م ُمـ اعمٜمٞمً٦م اًمرؾمقًمٞم٦م هذا
يٕمٜمل اًم٘مْم٤مء اًمت٤مم قمغم أي أدقم٤مء سم٠من اًم ُٙمتُ٥م إظمرى ُِمثؾ اًمرؾم٤مًم٦م إمم اًمٕمؼماٟمٞملم ورؾم٤مئؾ سمٓمرس و
ٓطمؼ وٟمحـ هٜم٤م سملم أن ٟم ِ
يٕم٘مقب ُمًتٚمٛم٦م وإٟمام هل دظمٞمٚم٦م ذم وىم٧م ِ
ًُ٘مط اًم ِث٘م٦م ذم هذه اًمقصمٞم٘م٦م و سملم أن
ُ
ٟم ِ
قىمـ ِصدىمٝم٤م اًمٜمّم٤مرى يمام ضم٤مء رم اعمثؾ " اًمٖمرىم٤من يتٕمٚمؼ سم٘مِمف" هؿ يمذًمؽ يريدون أى دًمٞمؾ طمتك ًمق
جمٝمقل وُمٝمرـمؼ وطمتك ُمـ ؾمٗمر همػم ىم٤مٟمقين "أبق يمريٗمك" أهؿ ؿمئ جيد ُم٤م يْمحؽ قمغم ؿمٕم٥م اًمٙمٜمٞمً٦م
اًمٖمٚمٌ٤من اًمذى يثؼ رم آسم٤مء اًمٙمٜمٞمً٦م واًم٘مً٤مؾم٦م صم٘م٦م قمٛمٞم٤مء ًمق طمتك ٓ يثؼ اعمًٞمحل ٓ يٌح٨م قمـ صح٦م
ِِ
ِ
لم ﴾اًمٌ٘مرة125أ
اّلل َٓ َهيْ ِدي ا ًْم َ٘م ْق َم اًم َٔم٤معم َ
اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتك يٜم٘مٚمف ًمف اًم٘مً٤موؾم٦م ﴿ َوم ٌُ ِٝم َ٧م ا ًَمذي َيم َٗم َر َو ّ ُ
أيمتٗمك هبذا اًم٘مدر رم إدًم٦م اخل٤مرضمٞم٦م وًم٘مد ردٟم ً٤م قمٚمٞمٝم٤م ورضسم٧م اًمّمٗمح قمـ ؿمٝم٤مدات أظمرى ًمٕمدم
امهٞمتف وذيمرت أؿمٝمرمه٤م .
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وقفة من األدلة اخلعرجية
أم سمٕمد هبذه اًمرطمٚم٦م ُمع ؿمٝم٤مدات إدًم٦م اخل٤مرضمٞم٦م واًمتك شمٌلم ًمٜم٤م أهي٤م اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ أانف ُمـ اعمًتحٞمؾ
إقمتامد قمٚمٞمٝم٤م رم ٟمًٌ٦م اإلٟمجٞمؾ إمم يقطمٜم٤مُ،م٤مذيمره اًم٘مٛمص قمٌد اعمًٞمح سمًٞمط رم يمت٤مسمف اعمذيمقر أانٗم ً٤م ُمـ
طمِمقي ً٤م جمرد ٟم٘م ً
ال سمدون ُمّمدر ويمالُم ً٤م طمِمقي ً٤م وم٘مط طمتك يقهؿ اًم٘م٤مرئ سمٙمثرة إؾمتِمٝم٤مد طمتك ي٘مقل
هؾ ُمـ اعمٕم٘مقل أن يمؾ ه١مٓء أسم٤مء واعمخٓمقـم٤مت ظمٓم٠م وطميشمؽ شم٘مقل أن يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ جمٝمقل!
ىمٚم٧م واهلل اعمًتٕم٤من :يٕمتٛمد اًم٘مً٤موؾم٦م ذم ردودهؿ اًمدوم٤مقمٞم٦م ـمري٘م٦م شمتًؿ سم٢مهمراق اًم٘م٤مرئ سمٛمٕمٚمقُم٤مت
شمٗمّمٞمٚمٞم٦م وُمتٜمققم٦م وقم٤مُم٦م وهمػم ُمرشمٌ٦م هبدف شمِمٙمٞمؾ وٖمط ٟمٗميس قمغم اًم٘م٤مرئ ومال يٛمٙمـ أن شمٙمقن يمؾ
هذه اعمٕمٚمقُم٤مت همػم صحٞمح٦م إن شمٜمقع اعمٕمٚمقُم٤مت اعمٓمروطم٦م ويمٛمٞمتٝم٤م ُم٘مٜمع إمم طمدُم٤م،وـمٌٕم٤م ٓ يقضمد
أطمد ُمـ اًم٘مراء اًمٙمرام ًمديف اًمقىم٧م ًمٗمحص صح٦م يم٤موم٦م إدًم٦م اعم٘مدُم٦م .وم٤مىمٍم ـمريؼ هق ىمٌقل اعمٕمٚمقُم٦م
اعمٓمروطم٦م ـم٤مح٤م ضم٤مءت ُمـ رضمؾ قمٚمؿ ومل يٕم٤مروف أطمد.
اخلالص٦م:
 .2إيريٜم٤مؤس أؾم٘مػ ًمٞمقن ؿمٝم٤مدشمف حمؾ ؿمؽ سملم اًمٕمٚمامء.
 .1سمقًمٞمٙم٤مرسمقس ؿمٝم٤مدة صٛمتف ًمإلٟمجٞمؾ وٓيٛمٙمـ آقمتامد قمٚمٞمٝم٤م.
 .3سمٕمض اًمِمٝم٤مدات اعمذيمقر أانٗم٤م أصح٤مهب٤م جمٝمقًمقن اهلقي٦م.
 ٓ .1يٛمٙمـ اإلؾمتدال سمٛمخٓمقـم٤مت اًم٘مديؿ ٓهن٤م اص ً
ال ٓ حتٛمؾ اؾمؿ اًمٙم٤مشم٥م.
ٓ .2جيقزاإلؾمتدال سمٙمت٥م إبق يمريٗم٤مأذاح٤مذا شم٘مٌؾ ؾمٗمر وشمرومض آظمر ُمـ ٟمٗمس اعمّمدر ُم٤مهق اعمٕمٞم٤مر
 .3يمثرة إ ؿمٝم٤مدات ٓ شمٕمؼم دًمٞمؾ ىمقي ً٤م قمغم ٟمًٌ٦م إانجٞمؾ ٕن ُمـ يمت٥م إبقيمريٗم٤م ُمـ يٕمتٛمد قمغم
ُم٤مهق أيمثر ُمـ ذًمؽ.أذا ُم٤مهق اعمٕمٞم٤مر اًمتك ُمـ ظمالًمف شم٘مٌؾ ؾمٗمرا ً وشمرومض آظمر؟.
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األدلة الفاخلية والزد عليهع
ي٘مق ل اًم٘مٛمص سمًٞمط[ اًمؼمه٤من اًمداظمغم هق سمح٨م ٟمّمقص٤م اًمٙمت٤مب،وومحّمٝم٤م ودار ؾمتٝم٤م دارؾم٦م ىمقي٦م
ضم٤مدة ًمٚمتٕمرف قمغم ُمدى ُمٕمروم٦م اًمٙم٤مشم٥م سمٛمـ وُم٤م يٙمت٥م ]

()211

وىمٌؾ ُم٤م ٟمخقض ومام ذيمره اًم٘مٛمص اعمقىمر ،أود هٜم٤م أن أذيمر سمٕمض اْل٘م٤مئؼ ،أن اًم٘مديس يقطمٜم٤م مل يذيمر اؾمٛمف ىمط رم

إٟمجٞمؾ اًمراسمع هذه هك اْل٘مٞم٘م٦م إوممُ ،مـ أجـ قمٚمٛمتؿ أن يقطمٜم٤م هق اًمتٚمٛمٞمذ اْلٌٞم٥م هق مل يذيمر إؾمٛمف رم
اإلٟمجٞمؾ ىمط

يقطمٜم٤م مل يذيمر إؾمٛمف ىمط رم اإلٟمجٞمؾ هؾ صدوم٦م!؟؟
ُمـ أجـ قمٚمٛمتؿ أن يقطمٜم٤م هق اًمتٚمٛمٞمذ اْلٌٞم٥م هق مل يذيمر إؾمٛمف رم اإلٟمجٞمؾ ىمط!! ُمـ اًمٖمرائ٥م واًمٕمج٤مئ٥م
أن يقطمٜم٤م مل يذيمر اؾمٛمف رم اإلٟمجٞمؾ ىمط هؾ ذًمؽ صدوم٦م ؟ أم شمقاوع ؟ أم أانف ومٕمال ًمٞمس هق يم٤مشم٥م
اإلٟمجٞمؾ ؾمٜمٜمٔمر أوًٓ إمم إدًم٦م :
اًم٘مٛمص قمٌد اعمًٞمح سمًٞمط هذا ًمٞمس يمالُمك هق ُم٤م ىم٤مًمف اًم٘مٛمص قمٌد اعمًٞمح [اًم٘مديس يقطمٜم٤م مل يذيمر
إؾمٛمف سم٤معمرة

قمكم اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع،سمٞمٜمام إؾمٛمف ُمذيمقر ذم إان٤مضمٞمؾ اًمثالصم٦م إوزم ُ10مرة]( )212

وي٘مقل ايْم٤م[وقمغم اًمرهمؿ أن ًم٘مديس يقطمٜم٤م مل يذيمر أؾمٛمف واؾمتخدُمؿ سمدٕ ُمٜمف ًم٘م٥م اًمتٚمٛمٞمذ اْلٌٞم٥م ًمٙمـ
قمدم ذيمر اؾمؿ اًم٘مديس يقطمٜم٤م ٓ يٜمٗمك يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ سم٤مًمرح اًم٘مدس]()213

211

هؾ يمت٥م اًم٘مديس يقطمٜم٤م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع؟صـ54

212اإلٟمجٞمؾ يمٞمػ يمت٥م؟ ويمٞمػ وصؾ إًمٞمٜم٤م؟ ٟمًخ٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م
 213هؾ يمت٥م اًم٘مديس يقطمٜم٤م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع؟صـ 35ـ36
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اًمٖمري٥م إن اًم٘مٛمص ذيمر هذا رم سمح٨م يثٌ٧م ومٞمف أن يقطمٜمـ٤م هـق يم٤مشمـ٥م اإلٟمجٞمـؾ ،ؾمـ١مامم أن يمٞمـػ قمٚمٛمـ٧م
هــذا هــق سم٢مقمؽما ومــؽ مل يــذيمر إؾمــٛمف رم اإلٟمجٞمــؾ ،وًمــٞمس اًم٘مٛمــص وطمــده ُمـــ ىمــ٤مل أن اؾمــؿ يقطمٜمــ٤م مل يــذيمررم
اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع ىم٤مل هذا همػمه ُمـ اًمٕمٚمامء اًمٙمثػم ومٚمٜمٜمٔمر إًمٞمٝمؿ:
اعمدظمؾ إمم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس (حتٚمٞمؾ أؾمٗم٤مر) ي٘مقل وي١ميمد [ اًمذى رهمؿ أانف يم٤من يمثػم اًمقرود رم سم٤مىمك
إان٤مضمٞمؾ إٓ أانف مل يذيمر سم٤مإلؾمؿ إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م](  )214رهمؿ أانف يمثػم اًمقرود رم سم٤مىمك إان٤مضمٞمؾ إٓ مل يذيمر
سم٤مإلؾمؿ رم إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م هؾ صدوم٦م؟!!!
وضم٤مء أجْم٤م رم اًمؽممج٦م اًمٞمًققمٞم٦م أشمك[ أُم٤م اعم١مًمػ وشم٤مريخ ووع اإلٟمجٞمؾ،ومٚمًٜم٤م ٟمجد رم اعم١مًمػ ٟمٗمًف
أى دًمٞمؾ واوح

قمٚمٞمٝمام]( )215

يٕمٜمك ٓ يقضمد دًمٞمؾ داظمؾ اإلٟمجٞمؾ قمغم ُمـ هق يم٤مشم٥م وُم٤مزل اًم٘مٛمص سمًٞمط يٜمًٌف إمم اًم٘مديس"يقطمٜم٤م"
ومٝمؾ يٗمٞمؼ؟؟
شم٤مريخ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس[:وُمع أن اًمتٚمٛمٞمذ اعمحٌقب يذيمر يمثػم رم إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م إٓ أانف مل يذيمر إؾمٛمف أبد ًا](
)216

214

ُمدظمؾ امم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس،قمدة ُم١مًمٗمٞملم ،دار اًمث٘م٤موم٦م ،شمرمج٦م إًمٞم٤مس ٟمجٞم٥م ،صـ115

 028اًمؽممج٦م اًمٞمًققمٞم٦م ،دار اعمنمق سمػموت شمرمج٦م أسم٤مء اًمٞمًققمٞملم صـ153
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وُم٤مزًم٧م أؾم٠مل هؾ ذًمؽ صدوم٦م هؾ ُمـ جمٞم٥م ي٤م ُقمٌ٤مد اًمّمٚمٞم٥م؟؟؟ ٟمٜمتٔمر اإلضم٤مسم٦م هيديٙمؿ اهلل
ُمقؾمققم٦م آسم٤مء اًمٙمٜمًٞم٦م [ واإلصح٤مح إظمػم ي٘مقل قمٜمف اًمتٚمٛمٞمذ،اًمذى يم٤من يًقع حيٌف دون أن يذيمر إؾمٛمف
اًمذى يم٤من رومٞم٘م٤م ًمٌٓمرس وىم٧م اًمّمٞمد]()230

 216ؾمتٞمٗمـ ُمٞمٚمر و روسمرت هقسمر :شم٤مريخ اًمٙمت٤مب اعمُ٘مدَ س ،دار اًم َث٘م٤موم٦م ،اًم َٓمٌٕم٦م إومم صـ43
 230قم٤مدل ومرجُ ،مقؾمققم٦م اسم٤مء اًمٙمٜمٞمً٦م دار اًمث٘م٤موم٦م ضمـ 2صـ221
www.kalemasawaa.com

()88

www.eld3wah.net

دارؾم٦م ٟم٘مدي٦م طمقل يم٤مشم٥م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م

www.nottansser2.wordpress.com

اًم٘مس ومٝمٞمؿ قمزيز ويمالم رم ُمٜمتٝمك اخلٓمقرة [أُم٤م قمـ اًمِمٝم٤مدة اًمداظمٚمٞم٦م وم٤مُٕمر أيمثر شمٕم٘مٞمد ًا ومٛمثال شمٚمؽ
اًمِمقاهد اًمتك شمٌلم أن اًمذى يمت٥م اإلٟمجٞمؾ يم٤من ؿم٤مهد قمٞم٤من وطم٤مرض ُمع اًمًٞمد ٟمٗمًف وأانف يْمع ٟمٗمًف سملم
اًمِمٝمقد ومٞم٘مقل واًمٙمٚمٛم٦م ص٤مر ضمًد ًا وطمؾ سملم ورايٜم٤م  22:1صمؿ ي٘مقل" واًمذى قم٤ميـ ؿمٝمد وؿمٝم٤مدشمف طمؼ
وهق يٕمٚمؿ أانف ي٘مقل اْلؼ أت١مُمٜمقا أانتؿ " هذه اًمِمقاهد وهمػمه٤م ىمد شم١مظمذ قمغم أن يقطمٜم٤م هق اًمذى يمت٥م
اإلٟمجٞمؾ وشم١مظمذ اًمٕمٙمس ظمّمقص ً٤م إذا ووٕمٜم٤م رم اإلقمتٌ٤مر أن ِيقطمٜم٤م سمـ زسمدى مل يذيمر أبد ًا رم اإلٟمجٞمؾ ُمع
أن يقطمٜم٤م اعمٕمٛمدان ىمد ذيمر ومل يذيمر اًمٙمت٤مب ًم٘مٌف أى يقطمٜم٤م وم٘مط دون اعمٕمٛمدان ويم٤من جي٥م أن يذيمراًمٚم٘م٥م
أو أراد اًمٙمت٤مب أن يٛمٞمز قمـ ٟمٗمًف وًم٘مد إقمؽمض اًمٌٕمض أجْم ً٤م قمغم أن يقطمٜم٤م يم٤من ٓسمد وأن يذيمر ٟمٗمًف
سمٚم٘م٥م اًمرؾمقل ُمثؾ اًمرؾمؾ]( )232

هؾ يم٤من شمقاوٕم ً٤م!!؟
اًمٖمري٥م واًمٕمجٞم٥م اًمذى ذيمره أؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمك أن يقطمٜم٤م مل يذيمر إؾمٛمف رم اإلٟمجٞمؾ ٕانف يم٤من
ُمتقاوع،رم سمٕمض اًم٘مً٤موؾم٦م ي٘مقًمقن أن يقطمٜم٤م مل يذيمر إؾمٛمف رم اإلٟمجٞمؾ يم٤من ُمتٕمٛمد ًا ٕانف ُمتقاوع
ٟمٕمؿ واهلل ىم٤مل هذا إؾم٤مشمذة،يٕمٜمك طميشمؽ ُمٕمؽمف أن يقطمٜم٤م مل يذيمر إؾمٛمف رم اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع إذ ًا يمٞمػ
قمروم٧م أانف يقطمٜم٤م ومل يذيمر أانف ُمتقاوع!!! همري٥م
اًم٘مس أانٓمقٟمٞمقس ومٙمري ح٤مذا يذيمر يقطمٜم٤م إؾمٛمف هٜم٤م (قمـ ؾمٗمر اًمرؤي٤م يتحدث) [ :يقطمٜم٤م مل يذيمر إؾمٛمف
ذم إٟمجٞمٚمف وذيمره هٜم٤م ُ 2مرات (5:12 + )1:12( + )2:2 ،1 ،6وهذا ٕن يقطمٜم٤م إٟمً٤من ُمتقاوع خيٗمك
ذاشمف وٓ حي٥م أن يِمػمإمم ٟمٗمًف سم٤مؾمٛمف ومٞمقطمٜم٤م يم٤من أطمد اًمتٚمٛمٞمذيـ اًمٚمذيـ ؾم٤مرا وراء يًقع سمٕمد ؿمٝم٤مدة
اعمٕمٛمدان (يق  )32:2واًمتٚمٛمٞمذ أظمر يم٤من أاندراوس،وًمٙمٜمٜم٤م ٟمجد أن يقطمٜم٤م ٓ يذيمر اؾمٛمف .ويم٤من يًٛمك

232

اًم٘مس ومٝمٞمؿ قمزيزُ ،مدظمؾ امم اًمٕمٝمد اجلديد،دار اًمث٘م٤موم٦م ،صـ220
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ٟمٗمًف اًمتٚمٛمٞمذ اًمذي يم٤من يًقع حيٌف (يق ( )13:26يق  .)10:12وًمٙمـ ؾمٗمر اًمرؤي٤م ًمٖمٛمقوف وٟمٌقاشمف
يم٤من يٚمزم ذيمر اؾمؿ ُمـ يمتٌف ًمٞمٙمقن هٜم٤مك صم٘م٦م ومٞمٛمـ يمتٌف وصم٘م٦م ومٞمام

هق ُمٙمتقب ومٞمف)231(].

ؾم١مال سمًٞمط هؾ سمقًمس يم٤من ُمتقاوع أم همػم ُمتقاوع؟؟!
متتٚمئ رؾم٤مئؾ سمقًمس سمثٜم٤مئف قمغم ٟمٗمًف وُمـ ذًمؽ ىمقًمف [سمقًمس رؾمقل ٓ ُمـ اًمٜم٤مس وٓ سم٢مٟمً٤من سمؾ سمٞمًقع
اعمًٞمح واهلل أب اًمذي أىم٤مُمف ُمـ إُمقات]همالـمٞم٦م (،)2/2وذم رؾم٤مًم٦م أظمرى ي٘مقل [سمقًمس قمٌد اهلل
ورؾمقل يًقع اعمًٞمح و إٟمام أفمٝمر يمٚمٛمتف اخل٤مص٦م سم٤مًمٙمرازة اًمتل أؤمتٜم٧م أان٤م قمٚمٞمٝم٤م سمحً٥م أُمر خمٚمّمٜم٤م اهلل
شمٞمٓمس ] 3-2/2و ئمـ سمقًمس أن قمٜمده روح اهلل ومٞم٘مقل "[:أفمـ أين أان٤م أجْم ً٤م قمٜمدي روح اهلل ]
يمقرٟمثقس(.)10/4)2
و يرشمٗمع سمٜمٗمًف إمم درضم٦م اًم٘مديًلم اًمذيـ يمام يرى ؾمٞمديٜمقن اًمٕم٤ممل سمام ومٞمٝمؿ اعمالئٙم٦م ومٞم٘مقل[:أخًتؿ
شمٕمٚمٛمقن أن اًم٘مديًلم ؾمٞمديٜمقن اًمٕم٤ممل؟…أخًتؿ شمٕمٚمٛمقن أانٜم٤م ؾمٜمديـ ُمالئٙم٦م] (يمقرٟمثقس(1/3)2
وي٘مقل أجْم ً٤م ُمٗم٤مظمرا ً سمٜمٗمًف[:اظمت٤مرٟم٤م اهلل ىمٌؾ شم٠مؾمٞمس اًمٕم٤ممل ًمٜمٙمقن ىمديًلم وسمال ًمقم ىمداُمف ذم
اعمحٌ٦م](أومًس.)1/2
أان٧م حتٙمؿ قمغم سمقًمس سم٤مًمٖمرور ٕانف سمقًمس رم يمؾ رؾم٤مئٚمف اعمٜمًقب إًمٞمف يذيمر ٟمٗمًف ويثٜمك قمٚمٞمٝم٤م ويٛمدح
ٟمٗمًف يمثػما ً ،ومل ي٘مؾ أطمد أن سمقًمس ُمث ً
ال يم٤من ُمٖمرور ًا ٕانف يذيمرٟمٗمًف رم رؾم٤مًم٦م حتٛمؾ إؾمٛمف.

هؾ ُمقؾمك يم٤من ًمٞمس ُمتقاوع؟
ُيذيمر ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم رم إؾمٗم٤مر اخلٛمً٦م إومم ُمـ اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ اعمٜمًقسمف إًمٞمف ُمئ٤مت اعمرات هؾ
ُمٕمٜمك ذًمؽ أانف همػم ُمتقاوع ؟

 231أانٓمقٟمٞمقس ومٙمري شمٗمًػم ؾمٗمر رؤي٤م يمٜمٞمً٦م اًمًٞمدة اًمٕمذراء سم٤مًمٗمج٤مًم٦م صـ1
www.kalemasawaa.com

()91

www.eld3wah.net

دارؾم٦م ٟم٘مدي٦م طمقل يم٤مشم٥م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م

www.nottansser2.wordpress.com

ُمـ أجـ قمٚمٛم٧م أانف يقطمٜم٤م وأانف ُمتقاوع ُمع إٟمف مل يذيمر رم اإلٟمجٞمؾ؟!اًمٙم٤مشم٥م جمٝمقل يذه٥م اًم٘مً٤موؾم٦م
إمم اومؽمو٤مت ومهٞم٦م يْمحٙمقا سمف قمغم أانٗمًٝمؿ ! يقطمٜم٤م ُمتقاوع ٕانف مل يذيمر إؾمٛمف !وأجْم ً٤م ُمقؾمك
وسمقًمس ُمتقاوٕملم أجْم٤م ُمع ذيمر أؾمامهؿ ُم٤م هذا اعمٜمٓمؼ اًمٕمجٞم٥م ،أومٞم٘مقا ُمـ اًمٜمٕمس واًمقهؿ ي٤مىمقم
أتحدث إمم قم٘مالء اًمٜمّم٤مرى هؾ هذه أدًم٦م شمٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م يمت٥م شمٜمً٥م إمم اهلل وي١مُمـ سمف اعماليلم ُمـ اًمٌنم
ويتٕمٌدون سمف!أومٞم٘مقا هيديٙمؿ اهلل!

هؾ يم٤من يقطمٜم٤م ُمتقاوع سمٕمض اًمقىم٧م!؟
شمٕمجٌ٧م واهلل وأان٤م أيمت٥م هذه اًمًٓمقر أخٞمس قمٜمد اًم٘مقم يقطمٜم٤م هق يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ واًمرؤي٤م،هؾ أجْم٤م مل
يذيمر إؾمٛمف رم اًمرؤي٤م أجْم٤م؟ ٟمذه٥م إمم اًمًٗمر وٟمرى سم٠مقمٞمٜمٜم٤م ورم اعم٘مدُم٦م ُم٤مذا أىمقل اعمٗم٤مضم٤مة أانف يذيمر
إؾمٛمف رم اعم٘مدُم٦م!
ؾمٗمر رؤي٤م يقطمٜم٤م اًمالهقيت  [2:2يًقع اعمًٞمح اًمذي أقمٓم٤مه٢م اهلل ًمػمي قمٌٞمدمه٤م ٓ سمد أن يٙمقن قمـ
ىمري٥م وسمٞمٜمف ُمرؾمال سمٞمد ُماليمف ًمٕمٌده يقطمٜم٤م].
ؾمٗمر رؤي٤م يقطمٜم٤م اًمالهقيت  [1 :2يقطمٜم٤م إمم اًمًٌع اًمٙمٜم٤مئس اًمتل ذم آؾمٞم٤م ٟمٕمٛم٦م ًمٙمؿ وؾمالم ُمـ اًمٙم٤مئـ
واًمذي يم٤من واًمذي ي٤ميت وُمـ اًمًٌٕم٦م آرواح اًمتل اُم٤مم قمرؿمف]
رشي ُٙمٙمُؿ ِذم ِ ِ ِ
ِ
قطمٜمَ٤م َأ ُظمقيم ُْؿ َو َ ِ
قع ا ْعم ًَِ ِ
ٞمح
اًمْمٞم َ٘م٦م َوذم َُم َٚمٙمُقت َي ًُ َ
ؾمٗمر رؤي٤م يقطمٜم٤م اًمالهقيت َ [6 :2أانَ٤م ُي َ
ْ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
وص ِؼم ِهُ .يمٜم ُْ٧م ِذم ْ ِ ِ
قع ا ْعم ًَِ ِ
ٞمح].
اجلَ ِز َيرة ا ًَمتل شمُدْ َقمك َسم ْٓم ُٛم َس ُم ْـ َأ ْضم ِؾ يمَٚم َٛم٦م اهللَ ،وُم ْـ َأ ْضم ِؾ َؿم َٝم٤م َدة َي ًُ َ
َ َ ْ
اجل ِديدَ َة ٟم ِ ِ
ِ
ِ
اًمً َام ِء
ؾمٗمر رؤي٤م يقطمٜم٤م اًمالهقيت َ [1 :12و َأانَ٤م ُي َ
ٞمؿ ْ َ
َ٤مز ًَم ً٦م ُم َـ َ
ور َؿمٚم َ
قطمٜمَ٤م َر َأجْ ُ٧م ا ْعمَديٜمَ َ٦م ا ْعم ُ َ٘مدَ َؾم َ٦م ُأ ُ
ُِم ْـ ِقمٜم ِْد اهللِ ُُم َٝم َٞم َ٠م ًة َيم َٕم ُر ٍ
وس ُُم َز َيٜم ٍَ٦م ًم ِ َر ُضم ِٚم َٝم٤م].

َ٤من َيٜمْ ُٔم ُر َو َي ًْ َٛم ُع َ
قطمٜمَ٤م ا ًَم ِذي يم َ
لم َؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َو َٟم َٔم ْر ُت]
هذاَ .و ِطم َ
ؾمٗمر رؤي٤م يقطمٜم٤م اًمالهقيت َ [5 :11و َأانَ٤م ُي َ
هؾ يم٤من يقطمٜم٤م ُمتقاوع سمٕمض اًمقىم٧م!؟؟
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ح٤مذا ي٘مٌؾ اًمٜمّم٤مرى سمٞمقطمٜم٤م يم٤مشمٌ ً٤م ًمًٗمر اًمرؤي٤م؟
ًم٘مد إطمت٤مرى قم٘مغم ُمع أؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمك اإلضم٤مسم٦م ُمـ اًمديمتقر هم٤مزم اعمٕمروف سم٤مؾمؿ "هقزم سم٤ميٌؾ"
رم ُم٘م٤مل قمغم ُمقىمع اًمرؾمٛمك حت٧م قمٜمقان ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ؾمٗمر رؤي٤م يقطمٜم٤م اًمالهقيت ويم٤مشم٥م اًمًٗمر [ يم٤مشم٥م اًمًٗمر
هق يقطمٜم٤م اْلٌٞم٥م وهذا إشمْمح ُمـ أول قمدد ذم اًمًٗمر ٕانف يمت٥م إؾمٛمف سمقوقح ويمرره ُم١ميمد ًا أانف يم٤مشم٥م
اًمًٗمر]()233

ـمٞم٥م ح٤مذا مل يذيمر إؾمٛمف رم اإلٟمجٞمؾ ي٤مديمتقر؟؟؟ [ يقطمٜم٤م مل يذيمر إؾمٛمف رم إٟمجٞمٚمف وذيمره هٜم٤م 2
ُمرات وهذا ٕن يقطمٜم٤م إٟمً٤من ُمتقاوع خيٗمك ذاشمف ،وٓ حي٥م أن يِمػم إمم ٟمٗمًف سم٢مؾمٛمف  .ومٞمقطمٜم٤م يم٤من أطمد
اًمتٚمٛمٞمذيـ اًمٚمذيـ ؾم٤مرا وراء يًقع سمٕمد ؿمٝم٤مدة اعمٕمٛمدان]()231

أُم٤م قمٜمدُم٤م حتدث قمٜمد يم٤مشم٥م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ىم٤مل أشمك[ صم٤مٟمٞم٤م يقطمٜم٤م اؾمٛمف يمت٥م ذم سم٘مٞم٦مآٟم٤مضمٞمؾ ذم ُمقاىمػ
يمثػمه شم٘مريٌ٤م ُ 24مره ُمتل ُ 1مرىمس ً 6مقىم٤م  3وًمٙمـ ٓيذيمر اؾمٛمف ذم اٟمجٞمٚمف ذم هذه اعمقاىمػ وٓ ُمره [ُمر
ً 33:2171:6 734:2مق  ]5:11وهذا ي١ميمد اٟمف يم٤مشم٥م آٟمجٞمؾ ُمع ُمالطمٔم٦م أن يمؾ آٟم٤مضمٞمؾ ذيمرت
سمٓمرس ويقطمٜم٤م ودائام سمٓمرس يم٤من ُمع يقطمٜم٤م وذم اٟمجٞمٚمف يتٙمٚمؿ قمـ سمٓمرس واًمتٚمٛمٞمذ آ ظمر ومٝمق يقطمٜم٤م
اًمتٚمٛمٞمذ آظمر يم٤مشم٥م آٟمجٞمؾ وسمخ٤مصف ان اًمتالُمٞمذ اًمثالصمف اعمٛمٞمزيـ هؿ سمٓمرس ويٕم٘مقب ]()232

ُم٤م هذا اًمتخٌط واًمتٜم٤مىمض اًمٙمٜمٞمً٦م شم٘مٌؾ ؾمٗمر اًمرؤي٤م ٕن يم٤مشمٌف يذيمر إؾمٛمف ومٞمف وأجْم٤م شم٘مٌؾ اإلٟمجٞمؾ ٕن
يقطمٜم٤م مل يذيمر إؾمٛمف !قمٜمدى ؾم١مال يدور ذم ظم٤مـمرى ُم٤مهق اعمٕمٞم٤مر اًمذي شمًتخدُمف اًمٙمٜمٞمً٦م رم ىمٌقل ؾمٗمر
ىم٤مٟمقٟمك ُمـ أبق يمريٗمك؟؟ وهؾ يٜمٓمٌؼ هذا اعمٕمٞم٤مر قمغم أؾمٗم٤مر اًمٙمت٤مب اعم٘مدس؟ هؾ ُمـ جمٞم٥م؟؟
ً 233متّمٗمح اعم٘م٤مل ُمـ هٜم٤م http://drghaly.com/articles/display/11674
ً 231متّمٗمح اعم٘م٤مل ُمـ هٜم٤م اًمراسمط اًمً٤مسمؼ ُمـ اًمقا وح أن اًمديمتقر ٟم٤مىمؾ ُمـ اًم٘مس أانٓمقٟمٞمقس ومٙمري سمدون ذيمر اعمّمدر وهذا اًمٙمالم
طمرومٞم ً٤م ُمـ اًمتٗمًػم ،شمٗمًػم ؾمٗمر رؤي٤م يمٜمٞمً٦م اًمًٞمدة اًمٕمذراء سم٤مًمٗمج٤مًم٦م صـ1
232

اعمرضمع اًمً٤مسمؼ
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اًمٖمري٥م أجْم٤م ُم٤مىم٤مًمف اًم٘مس أانٓمقٟمٞمقس ومٙمرى أن يقطمٜم٤م مل يذيمر إؾمؿ أُمف !! رم اإلٟمجٞمؾ أجْم٤م شمقاوٕم ً٤م
ُمٜمف وٓ أدرى ُم٤م قمالىم٦م "أم يقطمٜم٤م" سمًٗمر يٗمؽمض أانف ُم٘مدس وهؾ ُمٕمٜمك ذًمؽ أن إؾمٗم٤مر يم٤مٟم٧م ُمـ
شم٠مخٞمػ اًمٙمتٌف أانٗمًٝمؿ أىمّمد ُمـ همػم وطمك يْمٞمػ ُمـ يِم٤مء حيذف ُمـ يِم٤مء ٟمرى يمالم اًم٘مس [وًمٙمـ
يقطمٜم٤م مل يذيمر إؾمؿ أُمف ٓ رم إٟمجٞمٚمف وٓ رم رؾم٤مئٚمف شمقاوٕم ً٤م

ُمٜمف]()233

اًمٙمٜمٞمً٦م وأؾم٤مشمذة اًمالهقت

اًمدوم٤مقمك يْمحٙمقن قمغم أانٗمًٝمؿ وؿمٕم٥م اًمٙمٜمٞمً٦م سمـ إومؽمو٤مت ومهٞم٦م شمً٘مط قمٜمد اْلج٩م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ىمٌؾ
اًمٜم٘مٚمٞم٦م! قمجٞم٥م ُمٜمٓمؼ إؾم٤مشمذة.
اًمً١مال هٜم٤م ح٤مذا شمٜمً٥م اًمٙمٜمٞمً٦م اإلٟمجٞمؾ إمم يقطمٜم٤م وٓيقضمد دًمٞمؾ واطمد داظمؾ اإلٟمجٞمؾ ،ي١ميمد هذه
اعمٕمٚمقُم٦م ؟ يقطمٜم٤م إؾمٛمف يمُت٥م ذم سم٘مٞم٦م إان٤مضمٞمؾ ذم ُمقاىمػ يمثػمه وًمٙمـ ٓيذيمر إؾمٛمف ذم إٟمجٞمٚمف ذم هذه
اعمقاىمػ وٓ ُمره هؾ صدوم٦م؟؟ هذه هك اْل٘مٞم٘م٦م إومم أُم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م ومٝمك ُمٗم٤مضم٤مة ُمـ اًمٕمٞم٤مر اًمث٘مٞمؾ! شمٜمًػ
ومٙمرة ٟمً٥م اإلٟمجٞمؾ إمم يقطمٜم٤م.

يقطمٜم٤م مل يٙمـ يٕمرف اًمٙمت٤مسم٦م ومٛمـ َيم َت٥م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م؟
يقطمٜم٤م مل يٙمـ يٕمرف اًمٙمت٤مسم٦م ومٛمـ َيمتَ٥م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م؟ هذه اًمِمٝم٤مدة يٜم٘مٚمٝم٤م ًمٜم٤م اعم١مرخ إول ًمت٤مريخ
اًمٙمٜمٞمً٦م ًمقىم٤م اعمٜمًقب إًمٞمف ؾمٗمرإقمامل.
اًمٜمص رم أقمامل اًمرؾمؾ:
َ٤من َقم ِديام ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ و َقم٤مُمٞم ِ
َ٤مهر َة سم ْٓمرس ويقطمٜمَ٤م،ووضمدُ وا َأهنام إِٟمًْ٤مٟم ِ
٤من]
َ َِ
أقمامل اًمرؾمؾ (َ [ )23 :1وم َٚم َام َر َأ ْوا ُجم َ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ َ َ
َ َُ َ
َ
إن هذا اًمٜمص يٜمًػ ومٙمرة يمت٤مسم٦م يقطمٜم٤م ًمإلٟمجٞمؾ سم٢مقمؽماف ًمقىم٤م يقطمٜم٤م إٟمً٤من قمديؿ اًمٕمٚمؿ وقم٤مُمك
وأوػ إمم ذًمؽ أانف يم٤من صٞم٤مد وُمـ اعمٕمروف قمٜمد اجلٛمٞمع أن ُمٝمٜم٦م اًمّمٞم٤مد شمٙمقن رم قم٤مُم٦م اًمِمٕم٥م اًمٖمػم
ُمث٘مٗملم(!.)234
ُ 233مرضمع ؾم٤مسمؼ
 234أىمّمد رم زُمـ يمت٤مسم٦م اإلٟمجٞمؾ
www.kalemasawaa.com
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شم٤مدرس يٕم٘مقب ُمٚمٓمك  [:يم٤من طمدي٨م اًمرؾمقًملم سمٓمرس وسمقًمس ُم٘مٜمٕم٤م ،يتٙمٚمامن سمٛمج٤مهرة،ذم ٍ
صم٘م٦م ويمٛمـ
ً
هلام ؾمٚمٓم٤منُ،مع أهنام ذم أقملم اًم٘مٞم٤مدات قم٤مُمٞم٤من قمديام اًمٕمٚمؿٕ،هنام مل يؽمسمٞم٤م ذم ُمدارس اًمرسمٞملم .إهنام قم٤مُمٞم٤من
أي ُمـ قم٤مُم٦م اًمِمٕم٥مً،مٞمس هلام ُمريمز ُمرُمقق وٓ مه٤م ُمـ أصح٤مب اعمقاه٥م)235 (].

اًم٘مس أانٓمقٟمٞمقس ومٙمرى[ جم٤مهرة شمِمػم ًمٙمالم سمٓمرس سمث٘م٦موقمدم إوٓمراب وضمً٤مرة واًمٙمٚمٛم٦م إصٚمٞم٦م
شمِمػم ًمٚمحدي٨م سمحري٦م وإٟمٓمالق .قمديام اًمٕمٚمٛم٠مى مل يتٕمٚمام رم ُمدارس اًمرسمٞملم)236 (].

ِ
ِ ِ
ِ
قمه٤م َأ َهنُ َام
[ َوم َٚم َام َر َأ ْوا ُجم َ
َ٤مه َر َة ُسم ْٓم ُر َس َو ُي َ
قطمٜمَ٤مَ ،و َو َضمدُ وا َأ َهنُ َام إِٟم ًَْ٤مٟمَ٤من َقمد َيام ا ًْمٕم ْٚم ِؿ َو َقم٤م ُِم َٞم٤من َ ،شم َٕم َج ٌُقاَ .وم َٕم َر ُوم ُ َ
قع].ومٙمٞمػ هبذا اًمِمخص قمديؿ اًمٕمٚمؿ اًمٕم٤مُمك ُيٜمِم٠م قمٌ٤مرات هل٤م ظمّم٤مئّمٝم٤م اعمٛمٞمزة وأؾمٚمقب
يمَ٤مٟمَ٤م َُم َع َي ًُ َ
إٟمِم٤مئك ؾم٤مُمك ؟
يقطمٜم٤م قمديؿ اًمٕمٚمؿ وقم٤مُمل
يمٞمػ هلذا اًمٞمٝمقدي قمديؿ اًمٕمٚمؿ اًمٕم٤مُمل أن يٙمت٥م يمت٤مسمف سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م اًمتل ٓ يٕمرومٝم٤م ؟
وسم٤مًمٗمٚمًٗم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م اخل٤مًمّم٦م ًمٚمٙمٚمٛم٦م واًمتجًد ؟
هؾ يم٤مٟم٧م اًمٚمٖم٦م ُمٓمٞمٕم٦م ًمف إمم هذا اْلد ...؟ ح٤مذا مل ٟمجده سم٤مًمٕمؼمي٦م أو أراُمٞم٦م ؟
رسمام يم٤مٟم٧م إًمًٜم٦م ُ ...مـ اًمروح اًم٘مدس  ...طمًٜمً٤م !
وًمٞمؿ سم٤مريمغم يقطمٜم٤م ضم٤مهؾ [أوٓ اطمت٘م٤مر وم٘مد رأى اًمًٜمٝمدريؿ رم يقطمٜم٤م وسمٓمرس أهنام قم٤مُمٞم٤من همػم ُمتٕمٚمٛملم
سمؾ ضم٤مهٚملم وقمديؿ اًمٕمٚمؿ هٜم٤م ُمٕمٜم٤مه٤م أهنام همػم ُمث٘مٗملم صم٘م٤موم٦م قم٤معمٞم٦م رم ؾمئقن اًمٜمٔم٤مم واًم٘م٤مٟمقن]( )210

235

اًم٘مٛمص شم٤مدرس يٕم٘مقب ُ ،مـ شمٗمًػم وشم٠مُمالت أسم٤مء إوًملم ؾمٗمر إقمامل ضمـ2ـ صـ 121

236

اًم٘مس أانٓمقٟمٞمقس ومٙمر شمٗمًػم ؾمٗمر أقمامر اًمرؾمؾ

210

وًمٞمؿ سم٤مريمغم شمٗمًػم اًمٕمٝمد اجلديد اقمامل اًمرؾمؾ دار اًمث٘م٤موم٦م صـ35
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وُم٤مزل اًمً١مال ىم٤مئؿ ومٙمٞمػ هبذا اًمِمخص قمديؿ اًمٕمٚمؿ اًمٕم٤مُمك ُيٜمِم٠م قمٌ٤مرات هل٤م ظمّم٤مئّمٝم٤م اعمٛمٞمزة ؟؟
اًمٌ٤مسم٤م ؿمٜمقدة سمٓمرس ويقطمٜم٤م أطمد ضمٝم٤مل اًمٕم٤ممل ضم٤مء رم يمت٤مسمف اًم٘مديً٤من سمٓمرس وسمقًمس ُم٤م ٟمّمف[ اًم٘مديس
سمٓمرس يم٤من رضمال سمًٞمٓم ً٤م صٞم٤مد ؾمٛمؽ(ُمتك )25:1يم٤من ضم٤مهال ًمل يتٚمؼ ؿمٞمئ ً٤م ُمـ اًمث٘م٤موم٦م واًمٕمٚمؿ إٟمف أطمد
ضمٝم٤مل اًمٕم٤ممل اًمذيـ أظمزى اًمرب هبؿ اْلٙمامء (يمق)14:2وىمٞمؾ قمٜمف ـ واًم٘مديس يقطمٜم٤م ـ اهنام " اٟمً٤مٟم٤من قمديام
اًمٗمٝمؿ وقم٤مُمٞم٤من"(أع)212 (])23:1

212

اًمٌ٤مسم٤م ؿمٜمقدة اًمث٤مًم٨م ،اًم٘مديً٤من سمٓمرس وسمقًمس ،ؾمٚمًٚم٦م ٟمٌذات اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مرش اًمٙمٚمٞم٦م اإليمٚمػميٙمٞم٦م ،صـ5
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سم٢مقمؽماف اًمٌ٤مسم٤م ؿمٜمقدة يقطمٜم٤م أطمد ضمٝم٤مل اًمٕم٤ممل وُم٤مزل اًم٘مٛمص سمًٞمط يٜمًٌف إمم يقطمٜم٤م هؾ يٗمٞمؼ؟؟
اًم٘مس ومٝمٞمؿ قمزيز يقطمٜم٤م قم٤مُمك [ وهٜم٤مك سمره٤من آظمرود ٟمًٌ٦م اإلٟمجٞمؾ إمم اًم٘مديس يقطمٜم٤م شمٚمٛمٞمذ اعمًٞمح
وهق أانف ٓ يًتٓمٞمع أن يٙمت٥م ُمثؾ هذا اًمٙمت٤مب ٕانف سمحً٥م أقمامل  23:3قم٤مُمك واًمٙمت٤مب مِمٚمقء
سم٤مإلصٓمالطم٤مت اهلٚمٞمٜمٞم٦م دمٕمؾ هٜم٤مك شمِم٤مهب٤م يمٌػم سمٞمٜمف وسملم ومٚمٞمق اًمٗمٞمٚمًقف اإلؾمٙمٜمدرى ( )...وًمٙمـ هذا
اًمؼمه٤من ًمٞمس ىم٤مـمٕم٤م ]( )211

ُمٕمٜمك قم٤مُمٞم٤من:
شمٕمجٌ٧م أؿمد اًمٕمج٥م ُمـ شمٗمًػم يمٚمٛم٦م قم٤مُمٞم٤من رم اًمتٗمًػماْلدي٨م ًمٚمٙمت٤مب اعم٘مدس ي٘مقل أشمك[وًم٘مد
وصػ سمٓمرس (ويقطمٜم٤م) ِصاطم٦م سم٠مانف "قمديؿ اًمٕمٚمؿ وقم٤مُمك أع  23:1يمٚمٛم٦م  agrammatosاًمقاردة رم
(اع )23:1واًمتك شمرمج٧م "قمديؿ اًمٕمٚمؿ "ٓشمٕمٜمك سم٤مًميورة أانف ُأُمك سمؾ اٟمف رم اًمٜمص ىمدشمٕمٜمك " دون شمدري٥م
ُمٜمٝمجك رم إؾمٗم٤مر اًمٙمت٤مسمٞم٦م؟]( )213

ُمٕم٤مدًم٦م سمًٞمٓم٦م قم٤مُمك  +ضم٤مهؾ  +صٞم٤مد +دون شمدري٥م ُمٜمٝمجك رم إؾمٗم٤مر اًمٙمت٤مسمٞم٦م ُمًتحٞمؾ أن يٙمقن
يقطمٜم٤م يم٤مشم٥م هذا اإلٟمجٞمؾ طمتك ًمق قم٤مش ُم٤مئ٦م قم٤مم وُم٤مزل أؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمك يٜمًٌقن اإلٟمجٞمؾ
إمم يقطمٜم٤م هؾ ؾمٞمٗمٞم٘مقا؟ اٟمتٛمٜم٤م ذًمؽ ٟم٘مؽمب أيمثر وٟمٕمرف ُم٤م ُمٕمٜمك قم٤مُمك وقمديؿ اًمٕمٚمؿ رم اًمٚمٖم٦م اعمًامه
ظمٓم٠م إصٚمٞم٦م ًمٚمًٗمر أقمامل اًمرؾمؾ.
ًم٘مد أدقم٤م اًم٘مٛمص سمًٞمط رم يمت٤مسمف أن يمٚمٛم٦م قم٤مُمٞم٤من ٓ شمٕمٜمك ٓ يٕمرومقن اًم٘مراءة اًمٙمت٤مسم٦م ىمٚم٧م ومٚمٜمرضمع إمم
اعمخٓمقـم٤مت اًم٘مديٛم٦م وٟمٔمرُم٤م ُمٕمٜمك هذه اًمٙمٚمٛم٦م ()211

211

ومٝمٞمؿ قمزيز،اعمدظمؾ امم اًمٕمٝمد اجلديد صـ220

213

أٓن.م.ؾمتٌز ،اًمتٗمًػم اْلدي٨م رؾم٤مًم٦م سمٓمرس آومم ،شمرمج٦م ٟمٞمٙمس ٟمًٞمؿ  ،دار اًمث٘م٤موم٦م صـ22

211

أانٔمر ه٤مُمش اًمتٗمًػم اْلدي٨م صـ 22ي٘مقل ُمٕمٜمك اًمٙمٚمٛم٦م رم اًمؼمدي٤مت (أُمك)
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()212

اًمٜمص صم٤مسم٧م ذم ّ
يمؾ اعمخٓمقـم٤مت شم٘مريٌ ً٤م ُمع اظمتالوم٤مت سمًٞمٓم٦م ضمد ًا ،آظمتالف إبرز هق قمدم وضمقدة
قمٌ٤مرة (" )θαὶ ἰδηῶηαηوقم٤مُمٞم٤من" ذم اعمخٓمقـم٦م اًمٌٞمزي٦م ُمـ اًم٘مرن اخل٤مُمس.
َ٤من َقم ِديام ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ و َقم٤مُمٞم ِ
َ٤مهر َة سم ْٓمرس ويقطمٜمَ٤م و َوضمدُ وا َأهنام اِٟمًْ٤مٟم ِ
٤من] ،
َ َِ
َ َ
ٟمص أقمامل َ [ 23 :1وم َٚم َام َر َأ ْوا ُجم َ َ ُ ُ َ َ ُ َ
ََُ َ
َ
اًمٜمص رم اعمخٓمقـم٤مت اعمٝمٛمف اًمتك شمرضمع إمم اًم٘مرن اًمراسمع واخل٤مُمس.
اعمخٓمقـم٦م اًمًٞمٜم٤مئٞم٦م (اًم٘مرن اًمراسمع)

212

اؾمتخرج اًمٜمّمقص ُمـ اعمخٓمقـم٤مت طمّمٚم٧م قمٚمٞمف ُمـ أؾمت٤مذى اسمق اعمٜمتٍم ؿم٤مهلم طمٗمٔمف اهلل سمِمٙمؾ ظم٤مص
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اعمخٓمقـم٦م اًمٗم٤مشمٞمٙم٤مٟمٞم٦م (اًم٘مرن اًمراسمع)

اعمخٓمقـم٦م اًمًٙمٜمدري٦م (اًم٘مرن اخل٤مُمس)
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اعمخٓمقـم٦م اًمٌٞمزي٦م (اًم٘مرن اخل٤مُمس) وحتذف وقم٤مُمٞم٤من

اًمٜمص ُمـ اًمٜمًخ٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م اإلصدار اًمراسمع:
Aland, K., Black, M., Martini, C. M., Metzger, B. M., Wikgren, A.,
Aland, B., Karavidopoulos, J., Deutsche Bibelgesellschaft, & United
Bible Societies. (2000; 2006). The Greek New Testament, Fourth Revised
.)Edition (with apparatus) (Ac 4:13
Θεωροῦληες δὲ ηὴλ ηοῦ Πέηροσ παρρεζίαλ θαὶ Ἰωάλλοσ θαὶ 23
θαηαιαβόκελοη ὅηη ἄλζρωποη ἀγράκκαηοί εἰζηλ θαὶ ἰδηῶηαη, ἐζαύκαδολ
ἐπεγίλωζθόλ ηε αὐηοὺς ὅηη ζὺλ ηῷ Ἰεζοῦ ἦζαλ

سم٠مظمتّم٤مر:
٤مشمقي  agrammatoiهل اعمُؽممج٦م إمم قمديام اًمٕمٚمؿ شمرمجتٝم٤م اْلرومٞم٦م :قمدم
يمٚمٛم٦م ἀγράκκαηοίأضمرا َُم ّ
إديقشم٤مي  idiotaiهل اعمُؽممج٦م إمم قم٤مُمٞم٤من
ُمٕمروم٦م اًمٙمت٤مسم٦م حتديد ًا = ٟمٗمل عمٕمروم٦م اًمٙمت٤مسم٦م يمٚمٛم٦مἰδηῶηαη
ّ
قم٤مُم٦م
ُم٠مظمقذ ُمٜمٝم٤م اًمٙمٚمٛم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م  Idiotواًمتل شمٕمٜمل أبٚمف أو أمحؼ اعم٘مّمقد هبذه اًمٙمٚمٛم٦م وصػ َ
ًمٚمًٞم٤مق ُمثؾ شمرمج٦م اْلٞم٤مة ح٤م قمرومقا
اًمٜم٤مس ُمـ اًمًٌٓم٤مء اًمٗم٘مػمء اًمؽممج٦م َ
اًمّمحٞمح٦م ًمٚمٜمَص واعم ُٜم٤مؾمٌ٦م ِ
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َ م ُٕمَِٛ م ا ْعم ُ ْجت٥
قن ُِم ْـ ُضم ْرأ َ ِة
َ ) [ َوم َت َٕم َج23 / 1( م أقمامل اًمرؾمؾ٥م اًمِمٕم٦مُم٤ملم وأهنام ُمـ قمٛمٚأهنامهمػم ُمتٕم
ِ ْ مَٛ مِٚ م َقم َر ُومقا َأ َهن َام َهم ْ ُػم ُُم َت َٕم٤ َ َح،م٤َمٜقطم
ِ اًمِم ْٕم
َ م٦ِ م َُم٤لم َو َأ َهنُ َام ُِم ْـ َقم
مة٤مٞم اْل٦م شمرمج٥ًم] طم٥
َ ُسم ْٓم ُر َس َو ُي
ُ
Act 4:13 Θεωροῦληες δε ηελ ηοῦ Πεηροσ παρρεζηαλ θαη ᾿Ιωαλλοσ, θαη
θαηαιαβοκελοη ὅηη ἄλζρωποη ἀγρακκαηοηεἰζηθαη ἰδηῶηαη, ἐζασκαδολ,
،ἐπεγηλωζθολ ηε αὐηοσς ὅηη ζσλ ηῷ ᾿Ιεζοῦ ἦζαλ
Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries: [G62 ἀγρακκαηος agrammatos
ag-ram-mat-os - From G1 (as negative particle)and G1121; unlettered,
].that is, illiterate: - unlearned
Thayer’s Greek Definitions: [G62 ἀγρακκαηος agrammatos - Thayer
].Definition: 1) illiterate, unlearned
Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries: [G1121γρακκα gramma gram mah - From G1125; a writing, that is, a letter, note, epistle, book, etc.;
].plural learning: - bill, learning, letter, scripture, writing, written
Thayer’s Greek Definitions: [G1121γρακκα gramma - Thayer Definition:
1) a letter. 2) any writing, a document or record. 2a) a note of hand, bill,
bond, account, written acknowledgement of a debt. 2b) a letter, an epistle.
2c) the sacred writings (of the OT). 3) letters, i.e. learning. 3a) of sacred
].learning
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Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries: [G2399 ἰδηωηες idiotes id-eeo-tace - From G2398; a private person, that is, (by implication) an
(ignoramus (compare “idiot”): - ignorantضم٤مهؾ)(rude ،همػم ُُم َ
ٝمذب)،
].unlearned
Thayer’s Greek Definitions: [G2399 ἰδηωηες idiotes - Thayer Definition:
1) a private person as opposed to a magistrate, ruler, king. 2) a common
soldier, as opposed to a military officer. 3) a writer of prose as opposed to a
poet. 4) in the NT, an unlearned, illiterate, man as opposed to the learned
)].and educated: one who is unskilled in any art( 213
يقطمٜم٤م ٓ يٕمرف اًمٙمت٤مسم٦م وأانٔمر إمم ُم٤مىم٤مًمف ُم١مًمػ ُمقؾمققم٦م آسم٤مء اًمٙمٜمٞمً٦م [ رسمام مل يٜمؾ اًم٘مديس يقطمٜم٤م ؾمقى
ىمدر وئٞمؾ ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ إٓ أانف

حيتٛمؾ أانف ىمد اهتؿ سمتث٘مٞمػ ٟمٗمًف]( )214

ؾمٌح٤من اهلل اًمً١مال اًمذى ُاريد أن أضمد ًمف إضم٤مسم٦م ُم٤م هق اعمٕمٞم٤مر إمم شمًتخدُمف اًمٙمٜمٞمً٦م ًم٘مٌقل إؾمٗم٤مر ؟
ُمـ ظمالل اإلؾمت٘مراء ،يٕمٜمك ضم٤مهؾ وقم٤مُمك وصٞم٤مد وٓيٕمرف اًمٙمت٤مسم٦م واًم٘مراءة يٙمقن إٟمجٞمٚمف وٛمـ يمت٥م
ُم٘مدؾم٦م شم١مُمـ سمف اًمٙمٜمٞمً٦م وُماليلم اًمٌنم أومٞم٘مق ي٤م ُمـ شمريدون اْلؼ!.
شمٚمٛمٞمذ ٓ يٕمرف اًمٙمت٤مسم٦م وشمٜمً٥م إًمٞمف إٟمجٞمؾ ي٘مقل قمٜمف اًمٕمٚمامء أانف ٓيقضمد سمف أظمٓم٤مء ٟمحقي٦م وأانف ُمٙمتقب
سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م ىمقي٦م،ؾمٌح٤من اهلل قمجٞم٥م ُمٜمٓمؼ اًم٘مً٤موؾم٦م وٓ أطمد يتٗمٚمًػ وي٘مقل أن اًمروح اًم٘مدوس
هك ُمـ قم َٚمٛم٧م يقطمٜم٤م يمام ذيمر ًمقىم٤م رم ؾمٗمر إقمامل أو ً
ٓ يم٤مشم٥م اًمًٗمر جمٝمقل أجْم٤م وٓ يقضمد دًمٞمؾ قمغم

ُ 213م٤مؾمٌؼ ذيمره ُم٤مظمقذ ُمـ أؾمت٤مذى اسمق اعمٜمتٍم ؿم٤مهلم طمٗمٔمف اهلل
214

قم٤مدل ومرجُ ،مقؾمققم٦م اسم٤مء اًمٙمٜمٞمً٦م ،دار اًمث٘م٤موم٦م ،ضمـ 2صـ221
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ذًمؽ أن يقطمٜم٤م شمٕمٚمؿ وذيمر أطمد أسم٤مء أانف ذه٥م إمم ُمدرؾم٦م يمذا وشمٕمٚمؿ ،واًمٖمري٥م أجْم٤م أن يقطمٜم٤م يمت٥م
اإلٟمجٞمؾ يمؿ شم٘مقل اًمٙمٜمٞمً٦م رم اًمِمٞمخقظم٦م! يٕمٜمك ضم٤مهؾ قم٤مُمك ويمامن يمتٌف رم اًمِمٞمخقظم٦م وأجْم٤م مل َيثٌ٧م
أن يقطمٜم٤م أُمكم اإلٟمجٞمؾ قمغم أطمد ًمٙمك يٙمت٥م اإلٟمجٞمؾ.
ُمـ ي٘مقل هذا قمٚمٞمف أن يثٌ٧م سم٤مًمدًمٞمؾ صح٦م هذا اًمٙمالم أخٞمس قمجٞم٥م أن صٞم٤مد وقم٤مُمك يٙمت٥م ُمثؾ هذا
آٟمجٞمؾ ؟؟ سمكم ورسمك!

ُمالطمٔم٦م :
٤مشمقي "  "agrammatoiهل اعمُؽممج٦م إمم
ُمالطمٔم٦م شمٕمٛمدت ذيمره٤م يمٚمٛم٦م " " ἀγράμματοίأضمرا َُم ّ
قمديام اًمٕمٚمؿ شمرمجتٝم٤م اْلرومٞم٦م :قمدم ُمٕمروم٦م اًمٙمت٤مسم٦م حتديد ًا = ٟمٗمل عمٕمروم٦م اًمٙمت٤مسم٦مًمق ووٕمٜم٤م هذه رم اإلقمتٌ٤مر
ُمع ُم٤م ذيمره اًمتٗمًػم اْلدي٨م" دون شمدري٥م ُمٜمٝمجك رم إؾمٗم٤مر اًمٙمت٤مسمٞم٦م"  +أن يقطمٜم٤م صٞم٤مد ؾمٜمّمؾ إمم
ٟمتجٞم٦م ظمٓمػمه ضمد ًا رسمام ٓ شمروف قمٜمف اًمٙمٜمٞمً٦م وأؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمك أن يقطمٜم٤م ُمًتحٞمؾ أن يٙمقن
يم٤مشمٌ ً٤م ًمإلٟمجٞمؾ طمتك ًمق قم٤مش ُم٤مئ٦م قم٤مم ىمد يً٠مل ؾم٤مئؾ رسمام يقطمٜم٤م يٛمٚمئ اإلٟمجٞمؾ قمغم أطمد ٟمرد وٟم٘مقل ٓ
يقضمد دًمٞمؾ شم٤مرخيك قمغم هذا اًمزقمؿ وًمقيم٤من هذا هؾ ؾمٞمخػ هذا قمغم ُم١مرظمك اًمٙمٜمٞمً٦م ًم٘مد يم٤من ُمرىمس
ُمؽمضمؿ سمٓمرس ًمق يم٤من أطمدهؿ ًمٞمقطمٜم٤م ًمذيمره.

اخلالص٦م :
 يقطمٜم٤م مل يٙمقن يٕمرف اًمٙمت٤مسمف سم٢مقمؽماف ًمقىم٤م.
 يقطمٜم٤م قمديؿ اًمٕمٚمؿ وقم٤مُمك يمٞمػ هلذا اًمٞمٝمقدى أن يٙمت٥م يمت٤مسمف سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م اًمتك ٓ يٕمرومٝم٤م.
 اًمٌ٤مسم٤م ؿمٜمقدة سمٓمرس ويقطمٜم٤م أطمد ضمٝم٤مل اًمٕمٚمؿ.
ُ مٕمٜمك قم٤مُمٞم٤من ىمد شمٕمٜمك دون شمدري٥م ُمٜمٝمجك رم إؾمٗم٤مر اًمٙمت٤مسمٞم٦م.
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منعقصة مبفئية لألدلة الفاخلية

وسمٕمد ُم٤م ذيمرٟم ً٤م هذه اْل٘م٤مئؼ اًمتك شم١ميمد أن يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ ًمٞمس هق يقطمٜم٤م ي٘مٞمٜم ً٤م ٟمٔمر قمغم إدًم٦م اًمداظمٚمٞم٦م
أو اًمؼمه٤من اًمداظمغم اًمذى قمتٛمد قمٚمٞمف اًمٜمّم٤مرى واًم٘مٛمص سمًٞمط رم حم٤موًم٦م وم٤مؿمٚم٦م ٓقمٓم٤مء اإلٟمجٞمؾ ىمداؾمف
ُمـ ظمالل ٟمًٌف اًم٘مديس يقطمٜم٤م اًمذى ي٘مقًمقن ويدقمقن أانف رؾمقل اعمًٞمح قمٚمٞمف اًمًالم وىمد أوطمك قمٚمٞمف
اًمروح اًم٘مدس هذا إانجٞمؾ،وذم اْل٘مٞم٘م٦م ٟمحـ ٟمٓم٤مًم٥م سم٤مًمدًمٞمؾ قمغم ّ
أن يم٤مشم٥م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م هق يقطمٜم٤م سمـ
زسمدي  .واًمدًمٞمؾ ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن داظمٚمٞم ً٤م ،وإٟمام أان٤م ٟم٤مىمِمتف شمؼمقم ً٤م وًمٞمس ٕين أقمتؼمه وضمٞمٝم ً٤م
شمدور ُمٕمٔمؿ إدًم٦م اًمداظمٚمٞم٦م طمقل اًمٙم٤مشم٥م رم ُمقوقع ،ؾم١مال ُمّمػمى ُمـ ظمالًمف ي١ميمد اًم٘مٛمص سمًٞمط
ٟمً٥م اإلٟمجٞمؾ ًمٚم٘مديس يقطمٜم٤م،وهذا اًمً١مال اعمّمػمى هق يٕمتؼم ُمـ أهؿ اًمتحدي٤مت اًمتك شمقاضمف اًمدارس
ًمإلٟمجٞمؾ ٕانف اعمٗمّم٤مل رم حتديد يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ اًمًـ١مال اعمّمػمى هق :هؾ يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع هق
اًمتٚمٛمٞمذ اْلٌٞم٥م ًمٞمًقع اًمذى اشمٙم٠م قمغم صدر يًقع وىم٤مل ًمف ي٤م ؾمٞمد ُمـ هق؟
حت٤مرب اًمٙمٜمٞمً٦م وأؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمك دومٕم ً٤م قمغم إًمّم٤مق صٗم٦م "اًمتٚمٛمٞمذ اًمذى يم٤من يًقع حيٌف امم
يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع يمام ذيمرٟم ً٤م أىمقال سمٕمْمٝمؿ ومٝمؾ ومٕمال هق يقطمٜم٤م اًمتٚمٛمٞمذ اْلٌٞم٥م؟ وهؾ ومٕمال يم٤مشم٥م
اإلٟمجٞمؾ هق يمذًمؽ أم ؿمخص جمٝمقل ٓ شمذيمر إان٤مضمٞمؾ أؾمٛمف ِصطم٦م؟ ُمـ هٜم٤م ضم٤مءت قمدة أومؽمو٤مت
ذيمره اًمٕمٚمامء وشم٘مرسمٞم ً٤م وصٚمقا هن٤مي٦م إُمر أن ٓ يٕمٚمؿ إٓ اهلل ُمـ هق يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع،ويمذًمؽ
اًمتٚمٛمٞمذ اْلٌٞم٥م.
َيذيمراإلٟمجٞمؾ هذا اًمتٚمٛمٞمذ اعمحٌقب اًمذى يم٤من يًقع حيٌف رم مخً٦م ُمقاىمػ ه٤مُم٦م وًمٙم ّـ اعمِمٙمٚم٦م اًمتل
أي إؿم٤مرة ذم اإلٟمجٞمؾ يٛمٙمـ أن شمقطمل سم٤معمٓم٤مسم٘م٦م سملم "يقطمٜمّ٤م اسمـ
يقاضمٝمٝم٤م دارس إٟمجٞمؾ يقطمٜمّ٤م هل همٞم٤مب ّ
زسمدي" واًمتٚمٛمٞمذ اًمذي أطم ٌّف يًقع واعم١مًمػ ىمد دم٤مهؾ شم٘مريٌ ً٤م وضمقد "يقطمٜمّ٤م "وأظمٞمف ذم طمٞم٤مة يًقع ومل
ُمرة واطمدة !! هؾ صدوم٦م؟؟
ي٠مت قمغم ذيمرمه٤م إٓ ّ
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وهل كعتب اإلجنيل وهت التلنيذ احلبيب ليستع؟؟
يٙم٤مد يٙمقن

إمج٤مع()215

قمٜمد اًم٘مً٤موؾم٦م اًمذيـ يٕمٞمِمقن َو ْهؿ اًمٕمّمٛم٦م،اًمذيـ خيدقمقن ؿمٕم٥م اًمٙمٜمٞمً٦م

سمٕمدم حتريػ اًمٙمت٤مب اعم٘مد سٓ ،يٙمٚمٗمقن أانٗمًٝمؿ قمٜم٤مء اًمٌح٨م سمٛمراضمٕم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتك يْمٚمقن سمف
ُماليلم اًمٌنم ىمراءة سمتٛمحص رم ُم٤ميًٛمك سم٤مٕان٤مضمٞمؾ شمٙمِمػ وشمٌلم إتك :
اًمٜمص اًمِمٝمػم[ويم َ٤م َن اًم ِت ْٚم ِٛم ُ ِ
ِ
قع ُُمت َِٙمئ ً٤م َقم َغم ِطم ْْمٜمِ ِف] .يق 13 : 23
ٞمذ ا ًَمذي ُحي ٌُ ُف َي ًُ ُ
ي٘مقل اًمٜمّم٤مرى أن اعمذيمقر آٟمٗم ً٤م هق "يقطمٜم٤م اًمرؾمقل" يمؿ ضم٤مء رم اإلصح٤مح اْل٤مدى واًمٕمنميـ ي٘مقل
اًمٙم٤مشم٥م اعمجٝمقل ["ه َذا هق اًم ِت ْٚم ِٛم ُ ِ
َ٥م َه َذاَ .و َٟم ْٕم َٚم ُؿ َأ َن َؿم َٝم٤م َد َشم ُف َطم ّؼ] يق 11 : 12
ٞمذ ا ًَمذي َي ِْم َٝمدُ ِهبَ َذا َو َيمت َ
َ ُ َ

رأى اًمٕمٚمامء رم اًمتٚمٛمٞمذ اْلٌٞم٥م:
ٟم٠مظمذ رأي سمٕمض اًمٕمٚمامء رم اًمتٚمٛمٞمذ اْلٌٞم٥م هؾ هق يقطمٜم٤م اًمرؾمقل؟ أو ًمٕم٤مزر أو شمٚمٛمٞمذ جمٝمقل؟ أم ٓ
يقضمد أصال شمٚمٛمٞمذ طمٌٞم٥م ًمٞمًقع ؟ وم٘مد شمٙمٚمؿ اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء وذيمر همػم واطمد ُمٜمٝمؿ أن يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ
اًمراسمع وطمتك" يقطمٜم٤م " ًمٞمس هقاًمتٚمٛمٞمذ اْلٌٞم٥م ًمٞمًقع ٟمذيمر أُمثٚم٦م:
اًم٘مس ومٝمٞمؿ قمزيز[ وسم٘مك هٜم٤مك ؾم١مال إذ ًا ُمـ هق اًمتٚمٛمٞمذ اًمذي يم٤من يًقع حيٌف اًمذي ٟمً٥م إًمٞمف اإلٟمجٞمؾ؟
ُذيمر هذا اًمتٚمٛمٞمذ رم أرسمٕم٦م ُمقاوع ( :وذيمر اعمقاوع اًمراسمٕم٦م اًمتك ؾمٜمحٚمٚمٝم٤م رم اًمًٓمقر اًم٘م٤مدُم٦م)صمؿ يٙمٛمؾ
وي٘مقل يٛمٙمـ أن ٟمًتٚمخص ُمـ هذه إُمقر إتك:
 .2أانف هق اًمِمخص اًمذى ؿمٝمد هبذايمت٥م هذا وهذه ؿمٝم٤مدة اإلٟمجٞمؾ ٟمٗمًف يمام ؾمٌؼ اًم٘مقل

215

راضمع شمٕمٚمٞم٘مك قمغم يمٚمٛم٦م إمج٤مع صـ21
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 .1ىمد يٙمقن هق يقطمٜم٤م سمـ زسمدى وًمٙمـ هٜم٤مك صٕمقسم٤مت مجف أُم٤مم هذا اًمرأى أ مهٝم٤م أانف إٟمً٤من ُمـ
أورؿمٚمٞمؿ وًمٞمس ُمـ اجلٚمٞمؾ يمٞمقطمٜم٤م سمـ زسمدى واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ يم٤من ُمٕمرووم٤م ًمدى سمٞم٧م رئٞمس
اًمٙمٜمٝم٦م اذا يم٤من هق ٟمٗمًف اًمتٚمٛمٞمذ إظمر()...()22 :25
 .3ىمديٙمقن ؿم٤مسم٤م صٖمػما ُمـ أورؿمٚمٞمؿ وؿ ٟمٗمًف إمم مج٤مقم٦م اًمتالُمٞمذ ويم٤من حمٌقسم٤م ٟمِمٞمٓم٤م وهذا ئمٝمر
ُمـ فمٝمقره رم اإلٟمجٞمؾ( )13 :23وأانف يم٤من صٖمػم رم اًمًـ إذا اؾمتٓم٤مع أن يًٌؼ سمٓمرس رم اجلرى
إمم اًم٘مؼم اْل٤ممم( )1 :10وًمٙمـ ُمـ هق؟ٓ أطمد يٕمرف!
ٟ .1مٔمرا ً هلذا اًمٖمٛمقض وم٘مد فمٝمرت ٟمٔمري٦م شم٘مقل أن اًمتٚمٛمٞمذ اًمذى يم٤من يًقع حيٌف هق اًمتٚمٛمٞمذ اعمث٤ممم
)216 (]).
اًمذى يٛمثؾ اًمتٚمٛمذة اْل٘مٞم٘م٦م وًمٙمـ مل يٙمـ ًمف وضمقد طم٘مٞم٘مك سملم اًمتالُمٞمذ (ٍ ..

يمــالم اًم٘مــس اعمــقىمر اًمــذي حيــؽمم اًم٘مــ٤مرئ رم هم٤ميــ٦م إمهٞمــ٦م واخلٓمــقرة ويــذيمر طم٘مٞم٘مــ٦م شمٜمٗمــك ي٘مٞمٜم ـ ً٤م أن يم٤مشمــ٥م
اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع ًمٞمس هق اًمتٚمٛمٞمذ اْلٌٞم٥م وذيمر قمدة أؾمٌ٤مب ُمٜمٝم٤م:
 أن اًمتٚمٛمٞمذ اْلٌٞم٥م مل يذيمر ىمط رم إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م سم٢مؾمٛمف ( يمام ؾمٜمرى رم اًمًٓمقر اًم٘م٤مدُم٦م)
 أن اًمرؾمقل يقطمٜم٤م يم٤من ُمـ اجلٚمٞمؾ واًمتٚمٛمٞمذ يم٤من ُمـ أورؿمٚمٞمؿ سمدًمٞمؾ أانف يم٤من ُمٕمروف ًمدى رئٞمس
اًمٙمٝمٜم٦م
 صمؿ ذيمر أن ُمـ اعمٗمؽمض أن يٙمقن اًمتٚمٛمٞمذ اْلٌٞم٥م ،ؿم٤مب ٓيٕمرف أطمد ُمـ هق وذيمر،أدًم٦م قمغم
ذًمؽ
 صمؿ ىم٤مل أن سمٕمض اًمٕمٚمام ء ي٘مقًمقن إن اًمتٚمٛمٞمذ اْلٌٞم٥م "صٗم٦م" أو رُمز ًمتٚمٛمذة وًمٞمس شمٚمٛمٞمذ طم٘مٞم٘مك
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إب سمٞم٤مر ٟمجؿ [:هؾ هق اًمتٚمٛمٞمذ اْلٌٞم٥م؟ ٟمٕمؿ ٕن يقطمٜم٤م يتٙمٚمؿ سم٤مًمٖم٤مئ٥م سم٘مقًمف اًمتٚمٛمٞمذ اًمذى حيٌف
يًقع،وًمٙمـ ًمٞمس وارد ًا رم اإلٟمجٞمؾ ُم٤م إذا يم٤من يقطمٜم٤م هق اًمتٚمٛمٞمذ اْلٌٞم٥م إٟمام اًمتٚمٛمٞمذ اْلٌٞم٥م ،هق اًمذى
يمت٥م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع]( )220

يقطمٜم٤م ًمٞمس اًمتٚمٛمٞمذ اْلٌٞم٥م وًمٙمـ!!!
اًمتٚمٛمٞمذ اْلٌٞم٥م هق يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع اًمذى ٟٓمٕمٚمؿ ُمـ هق أص ً
ال ٓ أضمد ُم٤م أقمٚمؼ قمٚمٞمف إٓ أن أىمقل
ُم٤مهذااإلؾمتخٗم٤مف سمٕم٘مقل

يٕمرف إيريٜم٤موس اًمتٚمٛمٞمذ اْلٌٞم٥م سم٠مانف يقطمٜم٤م.همػم أن سم٤مطمثلم يمثػميـ سم٠مانف رسمام يم٤من
ي٘مقل ضمقن و.دريـ [ ّ
ؿمخّمٞم٦م ُمث٤مًمٞم٦م شمرُمز إمم اعم١مُمـ اْل٘مٌٞم٘مك سمٞمًقع سمؾ أانف قمرف سم٠مانف ًمٕم٤مزر واًمذى قمغم أجف طم٤مل يم٤من
اًمِمخص اًمقطمٞمد اًمذى ىمٞمؾ قمٜمف دئ ًام إن يًقع يم٤من

حيٌف]()222

ُمـ هق اًمتٚمٛمٞمذ اْلٌٞم٥م؟ يقطمٜم٤م؟ ًمٕم٤مزر؟

ؿمخص جمٝمقل؟ ٓيقضمد اص ً
ال شمٚمٛمٞمذ طمٌٞم٥م وهذه صٗم٦م ًمتٚمٛمذه؟

220

سمٞم٤مر ٟمجؿ ُمدظمؾ امم إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م صـٓ( 1يقضمد قمٚمٞمف سمٞم٤مٟم٤مت ٟمنم)
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اعمق اىمػ اعمذيمقر ومٞمٝم٤م اًمتٚمٛمٞمذ اْلٌٞم٥م .حتٚمٞمؾ [اؾمت٘مرائ]
ًمٚمٛمرة إومم ذم رواي٦م دقمقة اًمتالُمٞمذ طمٞم٨م ٟمجد إصمٜملم ُمـ أتٌ٤مع" يقطمٜمّ٤م
2ـ ئمٝمر" اًمتٚمٛمٞمذ اْلٌٞم٥م" ّ
اعمٕمٛمدان "وىمد إًمتح٘م٤م سمٞمًقع وص٤مرا ّأول أتٌ٤مقمف ومه٤م "أاندراوس" أظمق سمٓمرس وآظمر مل يذيمر ًمٜم٤م اعم١مًمػ
إؾمٛمف وذم اًمٖمد أجْم ً٤م يم٤من" يقطمٜمّ٤م" واىمٗم ً٤م هق واصمٜم٤من ُمـ شمالُمٞمذه،ومٜمٔمر إمم يًقع ُم٤مؿمٞم ً٤م وم٘م٤مل [وم٘م٤مل هلام
شمٕم٤مٓ واٟمٔمرا وم٠متٞم٤م وٟمٔمرا أجـ ي٘مٞمؿ وُمٙمث٤م قمٜمده ذًمؽ اًمٞمقم ويم٤مٟم٧م اًمً٤مقم٦م ٟمحق اًمٕم٤مرشة اًمراسمٕم٦م سمٕمداًمٔمٝمر
ويم٤من أاندراوس أظمق ؾمٛمٕم٤من سمٓمرس واطمد ًا ُمـ اإلصمٜملم اًمٚمذيـ ؾمٛمٕم٤م يقطمٜمّ٤م وشمٌٕم٤مه ومٚم٘مل قمٜمد اًمّمٌ٤مح
أظم٤مه ؾمٛمٕم٤من وم٘م٤مل ًمف  :وضمدٟم٤م ُم٤مؿمٞمح٤م ،أي اعمًٞمح .وضم٤مء سمف إمم يًقع .ومٜمٔمر إًمٞمف يًقع وىم٤مل :أان٧م
ؾمٛمٕم٤من سمـ يقٟم٤م،أان٧م شمدقمك صٗم٤م،اًمذي شمٗمًػمه سمٓمرس"].
سمٕمد ذًمؽ يدقمق يًقع شمٚمٛمٞمذيـ آظمريـ مه٤م ومٞمٚم ٌُس وٟمثٜم٤مئٞمؾ ،وسمذًمؽ يٖمدو قمدد ا ًمتالُمٞمذ إوائؾ اًمذيـ
شمٌٕمقا يًقع مخً٦م هؿ  :أاندراوس وؾمٛمٕم٤من سمٓمرس أظمقه،وومٞمٚمٌس وٟمثٜم٤مئٞمؾ،واًمتٚمٛمٞمذ اعم ُ ْٖم َٗم ُؾ آؾمؿ.
وقمغم قمٙمس رواي٦م دقمقة اًمتالُمٞمذ ًمدى إزائٞملمّ ،
وم٢من يٕم٘مقب ويقطمٜمّ٤م اسمٜمل زسمدي هم٤مئٌ٤من قمـ رواي٦م
اًمتالُمٞمذ إوائؾ قمٜمد يقطمٜمّ٤م وٓ ٟمدري ُمتك وأجـ اًمتح٘م٤م سمف سمٕمد ذًمؽ.
1ـ ٓ َئمٝمر هذا اًمتٚمٛمٞمذ اعم ُ ْٖم َٗم ُؾ إؾمٛمف سمٕمد ذًمؽ إٓ ظمالل إؾمٌقع إظمػم ُمـ طمٞم٤مة يًقع،وذًمؽ
أن ُم١م ًّمػ اإلٟمجٞمؾ ىمد أؿم٤مر ذم إصح٤مطمف إظمػم إمم ّ
حت٧م ًم٘م٥م "اًمتٚمٛمٞمذ اًمذي أطم ٌّف يًقع" .وسمام ّ
أن
ؿمٝم٤مدات هذا اًمتٚمٛمٞمذ شمٙمٛمـ وراء إٟمج٤مز إٟمجٞمٚمف اًمذي شمٚم٘م٤مه اعمًٞمحٞمقن إوائؾ حت٧م قمٜمقان "اإلٟمجٞمؾ
سمحً٥م يقطمٜمّ٤م"،وم٘مد ؿم٤مع ُمٜمذ اًمٌداي٦م ّ
أن ُم١م ًّمػ هذا اإلٟمجٞمؾ هق" يقطمٜمّ٤م اًمرؾمقل"
هذه اًمٗمٙمرة اعمًٞمٓمرة ىمدطمجٌ٧م قمـ اجلٛمٞمع طم٘مٞم٘م٦م ذم هم٤مي٦م اًمقوقح،وهل ّ
أن اًمتٚمٛمٞمذ اًمقطمٞمد اًمذي
أيم ّـ ًمف يًقع طم ٌّ ً٤م ظم٤مص ً٤م هق "ًمٕم٤مزر" ُمـ سمٞم٧م قمٜمٞم٤م أظمق ُمريؿ وُمرشم٤م وىمّم٦م إطمٞم٤مء ًمٕم٤مزراًمتل ئمٝمر ومٞمٝم٤م
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صح٦م ُم٤م ٟمذه٥م إًمٞمف ويم٤من
اعمرة،شمثٌ٧م ّ
ًمٚمٛمرة اًمث٤مٟمٞم٦م وًمٙمـ سم٢مؾمٛمف اًمٍميح هذه ّ
اًمتٚمٛمٞمذ اعم ُ ْٖم َٗم ُؾ إؾمٛمف ّ
اًمرب
إٟمً٤من ُمريْم ً٤م وهق ًمٕم٤مزر ُمـ سمٞم٧م قمٜمٞم٤م ُمـ ىمري٦م ُمريؿ وأظمتٝم٤م ُمرشم٤م .وُمريؿ هل اًمتل دهٜم٧م
ّ
سم٤مًمٓمٞم٥م وُمًح٧م ىمدُمٞمف سمِمٕمره٤م ،ويم٤من ًمٕم٤مزر اعمريض أظم٤مه٤م .وم٠مرؾمٚم٧م إظمت٤من إمم يًقع شم٘مقٓن :
حي٥م ُمرشم٤م وأظمتٝم٤م وًمٕم٤مزر .قمغم أانف ًمٌ٨م ذم ُمٙم٤مٟمف يقُملم
[ي٤م ؾم ّٞمد هق ذا اًمذي حت ٌّف ُمريض ...ويم٤من يًقع ّ
سمٕمدُم٤م قمرف أانف ُمريض" ].يق( .)3 – 2 :22
ٟمالطمظ ذم هذا اعم٘مٓمع ّ
طم٥م يًقع ًمٚمٕم٤مزر وم٤مٕظمت٤من ىم٤مًمت٤م ًمف [ :اًمذي حت ٌّف
ُمرشملم ّ
أن اعم١م ًّمػ أيمّد ّ
حي٥م ُمرشم٤م وأظمتٝم٤م وًمٕم٤مزر وذم ُم٤م يكم ُمـ هذه اًم٘مّم٦م هٜم٤مك شمقيمٞمدات
ُمريض]وىم٤مل اعم١م ًّمػ  :ويم٤من يًقع ّ
أظمرى قمغم هذه اعمح ٌّ٦م اًمتل مجٕم٧م اًمٓمروملم ومٌٕمد يقُملم ُمـ شمٚم ّ٘مٞمف اخلؼم[ ىم٤مل يًقع ًمتالُمٞمذه ًمٕم٤مزر طمٌٞمٌٜم٤م
ىمد ٟم٤ممً،مٙمٜمل أذه٥م ًمٙمل أوىمٔمف" ].يق( .)22 :22وقمٜمدُم٤م وصؾ إمم سمٞم٧م قمٜمٞم٤م واؾمت٘مٌٚمتف ُمريؿ وهل
اعمٕمزيـ سمٙمك يًقع[ .وم٘م٤مل اًمٞمٝمقد أانٔمروا يمٞمػ يم٤من حي ٌّف"]يق (32 :22
شمٌٙمل ويٌٙمل ُمٕمٝم٤م ُمـ شمٌٕمٝم٤م ُمـ ّ
– )33
هذا اًمٔمٝمقر اًمث٤مين ًمٚمتٚمٛمٞمذ اعمحٌقب ذم آظمر طمٞم٤مة يًقع اًمتٌِمػمي٦م ٓ،يٕمٜمل أن يًقع مل جيتٛمع سمف ُمٜمذ
اًمٔمٝمقر إول ذم رواي٦م دقمقة اًمتالُمٞمذ .وؾمقف ٟمرى ٓطم٘م ً٤م يمٞمػ أن يًقع ظمالل إىم٤مُمتف اًمٓمقيٚم٦م ذم
أورؿمٚمٞمؿ واًمتل ؾمٌ٘م٧م اًمٗمّمح إظمػم وأؾمٌقع أٓم،يم٤من عمدة صمالصم٦م أؿمٝمر يؽمك أورؿمٚمٞمؿ طمٞم٨م يم٤من
ُيٕمٚمؿ ذم اًمٜمٝم٤مر ،ويتقضمف إمم سمٞم٧م قمٜمٞم٤م ذم ضمٌؾ اًمزيتقن ًم٘مْم٤مء اًمٚمٞمؾ هٜم٤مك.
وىمد طمٗمٔم٧م ًمٜم٤م إان٤مضمٞمؾ اإلزائٞم٦م اًمتل أهمٗمٚم٧م ذيمر اًمتٚمٛمٞمذ اعمحٌقب أثرا ً ُمـ هذه اًمٕمالىم٦م اعمٛمٞمزة اًمتل
مجٕم٧م سملم يًقع وأهة سمٞم٧م قمٜمٞم٤م [ :وسمٞمٜمام هؿ ؾم٤مئرون دظمؾ ىمري٦م وم٠مو٤مومتف إُمرأة إؾمٛمٝم٤م ُمرشم٤م،ويم٤من
هل٤م أظم٧م شمدقمك ُمريؿ ضمٚمً٧م قمٜمد ىمدُمل يًقع شمًتٛمع إمم يمالُمف .ويم٤مٟم٧م ُمرشم٤م ُمِمٖمقًم٦م سم٠مُمقر يمثػمة ُمـ
إًمخ] (ًمق  20ـ)35
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 3ـ ذم زي٤مرشمف إظمػمة ٕورؿمٚمٞمؿ،وصؾ يًقع ىم٤مدُم ً٤م ُمـ اجلٚمٞمؾ ىمٌؾ اًمٗمّمح سمًتّ٦م أج٤مم وشمق ّىمػ ذم سمٞم٧م
قمٜمٞم٤م طمٞم٨م سم٤مت ًمٞمٚمتف هٜم٤مك .وم٠مقمدّ ت ًمف إهة قمِم٤م ًء "[وأظمذت ُمرشم٤م ُتدم،أ ُّم٤م ًمٕم٤مزر ومٙم٤من ذم مجٚم٦م
اعمتٙمئلم ُمٕمف .وم٠مظمذت ُمٜمّ ً٤م ُمـ ـمٞم٥م ٟم٤مرديـ ظم٤مًمص يمثػم اًمثٛمـ ودهٜم٧م ىمدُمل يًقع صمؿ ُمًحتٝمام
سمِمٕمره٤م ،ومٕمٌؼ اًمٌٞم٧م سم٤مًمٓمٞم٥م ...إًمخ( ]".يقطمٜمّ٤م )5 – 2 :21
ُمٝمؿ ذم اًمؽمشمٞمٌ٤مت اًمتل أقمدّ ه٤م يًقع ًمدظمقًمف أورؿمٚمٞمؿ ٟم٘مرأ ذم إٟمجٞمؾ
 1ـ ويٌدو أانف يم٤من "ًمٚمٕم٤مزر" دور ّ
ًمقىم٤م ["وإذا ُىمرب ُمـ سمٞم٧م وم٤مطمل وسمٞم٧م قمٜمٞم٤م قمٜمد اجلٌؾ اًمذي يدقمك ضمٌؾ اًمزيتقن،أرؾمؾ اصمٜملم ُمـ
شمالُمٞمذه ىم٤مئ ً
ال  :اذهٌ٤م إمم اًم٘مري٦م اًمتل أُم٤مُمٙمام ،وطملم شمدظمالهن٤م دمدان ضمحِم ً٤م ُمرسمقـم ً٤م مل يريمٌف أطمد ُمـ
ومحاله وأتِ َٞم٤م سمف .وإن ؾم٠مخٙمام أطمد ح٤مذا حتالٟمف وم٘مقٓ ًمف ّ
إن اًمًٞمد حمت٤مج إًمٞمفَ ...وم٠متَ َٞم٤م سمف إمم
اًمٜم٤مس ىمطُ ،
يًقع وـمرطم٤م صمٞم٤مهبام قمغم اجلحش وأريمٌ٤م يًقعً(] "...مقىم٤م .)33 – 15 :26
ُمٝمٛم٦م شم٠مُملم اجلحش اًمذي ؾمػميمٌف وهق
ُمـ اًمقاوح هٜم٤م أن "يًقع "ىمد قمٝمد إمم ؿمخص ُمـ سمٞم٧م قمٜمٞم٤م ّ
اًمن اًمتل
داظمؾ أورؿمٚمٞمؿ،وهذا اًمِمخص ًمٞمس ؾمقى "ًمٕم٤مزر" اًمذي يثؼ سمف يًقع،وىمد أقمٓم٤مه يمٚمٛم٦م ّ
"اًمرب حمت٤مج إًمٞمف".
ؾمٞم٘مقهل٤م ُمـ ي٠ميت ٓؾمتالم اجلحش وهل :
ّ
سمٕمد أن أومّمح ُم١مًمػ "إٟمجٞمؾ ُيقطمٜمّ٤م "قمـ إؾمؿ اًمتٚمٛمٞمذ أظمر اًمذي أهمٗمؾ ذيمر إؾمٛمف ذم رواي٦م دقمقة
اًمتالُمٞمذ،وقمرومٜم٤م أانف ًمٕم٤مزر اًمذي أطمٌف يًقع ،يٕمقد إمم ذيمره ذم ىمّم٦م اًمٕمِم٤مء إظمػم حت٧م ًم٘م٥م "اًمتٚمٛمٞمذ
اْلؼ أىمقل ًمٙمؿ إن واطمد ًا ُمٜمٙمؿ
اْلؼّ ،
اًمذي أطمٌف يًقع" .وم٠مثٜم٤مء اًمٕمِم٤مء ىم٤مل يًقع ًمتالُمٞمذه ّ "[ :
ؾمٞمًٚمٛمٜمل .ومٙم٤من اًمتالُمٞمذ يٜمٔمرون إمم سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم ً٤م وهؿ حمت٤مرون ذم ُمـ ىم٤مل قمٜمف .ويم٤من أطمد اًمتالُمٞمذ
ُمتٙمئ ً٤م قمغم طمْمـ يًقع وهق اًمذي يم٤من يًقع حي ٌّف وم٠موُم٠م إًمٞمف ؾمٛمٕم٤من سمٓمرس أن يً٠مل ُمـ قمًك أن يٙمقن
اًمذي ىم٤مل قمٜمف .وم٤مشمٙم٠م قمغم صدر يًقع وىم٤مل ًمف  :ي٤م ؾم ّٞمد ُمـ هق؟ أضم٤مب يًقع  :هق ذاك اًمذي أهمٛمس أان٤م
اًمٚم٘مٛم٦م وأقمٓمٞمف"( ].يقطمٜمّ٤م )13 – 12 : 23
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اًمٖمٜمل "ًمٕم٤مزر" وأن
ويٌدو أن هذا اإلضمتامع ًمٚمٕمِم٤مء إظمػم ىمد طمدث ذم سمٞم٧م سم٠مورؿمٚمٞمؿ يٛمٚمٙمف اًمتٚمٛمٞمذ
ّ
شم٤مُم٦م يمٞمال يٕمرف اًمٞمٝمقد ُمٙم٤مٟمف هذه اًمؽمشمٞمٌ٤مت اًمني٦م
يًقع ىمد أويمؾ إًمٞمف أُمر شمرشمٞم٥م هذا اًمٕمِم٤مء سمني٦م ّ
يتحدث قمٜمٝم٤م إٟمجٞمؾ ُمرىمس طمٞم٨م ٟم٘مرأ [ "وم٠مرؾمؾ اصمٜملم ُمـ شمالُمٞمذه وىم٤مل هلام  :اذهٌ٤م إمم اعمديٜم٦م ومٞمالىمٞمٙمام
ًمرب اًمٌٞم٧م ّ ،
إن اعمٕمٚمؿ ي٘مقل أجـ همروم٧م  .اًمتل آيمؾ
ضمرة ُم٤مء وم٤م شمٌٕم٤مه وطمٞمثام يدظمؾ وم٘مقٓ ّ
إٟمً٤من طم٤مُمؾ ّ
ومٞمٝم٤م ،قمِم٤مء اًمٗمّمح ُمع شمالُمٞمذي؟ ومػميٙمام ذم أقمغم اًمٌٞم٧م همروم٦م واؾمٕم٦م ُمٗمروؿم٦م،ومٝمٞمئ٤مه ًمٜم٤م هٜم٤مك"].
(ُمرىمس .)22 – 21 :21
ذم ىمّم٦م اًم٘مٌض قمغم يًقع وؾمقىمف إمم دار رئٞمس اًمٙمٝمٜم٦م ُمـ أضمؾ اؾمتجقاسمف،يٕمقد ُم١مًمػ اإلٟمجٞمؾ إمم
إؾمتخدام ًم٘م٥م "اًمتٚمٛمٞمذ أظمر" اًمذي إؾمتخدُمف ذم ُمٓمٚمع اإلٟمجٞمؾ سمدًٓ ُمـ ًم٘م٥م "اًمتٚمٛمٞمذ اًمذي أطمٌف
يًقع" .وم٘مد شمٗمرق اًمتالُمٞمذ سمٕمد اًم٘مٌض قمغم يًقع ُمثؾ ظمراف ُرضب راقمٞمٝم٤م.
ومل يتٌٕمف إمم دار رئٞمس اًمٙمٝمٜم٦م إٓ إصمٜم٤من[ "ويم٤من ؾمٛمٕم٤من سمٓمرس واًمتٚمٛمٞمذ أظمر يتٌٕم٤من يًقع ويم٤من ذًمؽ
اًمتٚمٛمٞمذ ُمٕمرووم ً٤م قمٜمد رئٞمس اًمٙمٝمٜم٦م ومدظمؾ ُمع يًقع إمم دار رئٞمس اًمٙمٝمٜم٦موأُم٤م سمٓمرس ومٙم٤من واىمٗم ً٤مقمٜمد
اًمٌ٤مب ظم٤مرضم ً٤م .ومخرج اًمتٚمٛمٞمذ أظمر اًمذي يم٤من ُمٕمرووم ً٤م قمٜمد رئٞمس اًمٙمٝمٜم٦م ويمٚمؿ اًمٌقاسم٦م وم٠مدظمؾ سمٓمرس
"] (يقطمٜمّ٤م )23 – 22 : 25
ومٛمـ ُِمـ سملم شمالُمٞمذ يًقع "يم٤من ُمٕمرووم ً٤م قمٜمد رئٞمس اًمٙمٝمٜم٦م " ويٛمٚمؽ طمؼ إدظم٤مل ُمـ ؿم٤مء إمم سمٞمتف؟ هؾ
َ
هق يقطمٜمّ٤م اسمـ زسمدي صٞم٤مد اًمًٛمؽ اعمتقاوع ُمـ اجلٚمٞمؾ،أم ًمٕم٤مزر إورؿمٚمٞمٛمل اسمـ إهة اًمٖمٜمٞم٦م اًمتل
شم٘مٞمؿ ذم و٤مطمٞم٦م سمٞم٧م قمٜمٞم٤م وهل٤م سمٞم٧م آظمر ذم أورؿمٚمٞمؿ؟سمال ؿمؽ ُمـ ظمالل آؾمت٘مراء يٙمقن ًمٕم٤مزر ُمـ
يٕمؽمض قمغم هذا قمٚمٞمف ي٘مدم أدًم٦م ود هذا اًم٘مقل ويٌدو أن صداىم٦م ًمٕم٤مزر اًمِم٤مب ُمع رئٞمس اًمٙمٝمٜم٦م مل شمٙمـ
صداىم٦م ؿمخّمٞم٦م،وإٟمام صداىم٦م قم٤مئٚمٞم٦م شم٘مٚمٞمدي٦م ورصمٝم٤م ًمٕم٤مزر قمـ أبٞمف اًمذي يم٤من رئٞمس اًمٙمٝمٜم٦م حيٛمؾ ًمف ُمقدة
ؿمخّمٞم٦م ىمٌؾ ووم٤مشمف.
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صمؿ شم٤مسمع سمٕمد ذًمؽ اهتامُمف سمٚمٕم٤مزر وأظمتٞمف ووم٤م ًء ًمذيمرى واًمدهؿ .وىمد يمِمٗمٜم٤م ؾم٤مسم٘م ً٤م قمـ ؿمخّمٞم٦م أيب
ًمٕم٤مزر سم٤مقمتٌ٤مره ؾمٛمٕم٤من إبرص ُمـ سمٞم٧م قمٜمٞم٤م،واًمذي ضمرت ذم سمٞمتف سمٕمد ووم٤مشمف ىمّم٦م ىمٞم٤مم اُمرأة سمًٙم٥م
زضم٤مضم٦م قمٓمر قمغم يًقع (راضمع ُمرىمس ،6- 3 :21وُمتك ،23 – 3 :13ويقطمٜمّ٤م )5- 2 :21
ًمٕم٤مزر هق اًمتٚمٛمٞمذ اْلٌٞم٥م ًمٞمًقع ومٝمؾ هق يم٤مشم٥م اإل ٟمجٞمؾ اًمراسمع؟ أن هذا اًمً١مال ٓ يًتٓمٞمع أطمد
اإلضم٤مسم٦م قمٚمٞمف سم٘مٜم٤مقم٦م شم٤مُمف سمؾ ُمـ اعمًتحٞمؾ أؾمئٚم٦م شمٌ٘مك ُمٗمتقطم٦م قمغم اعمجٝمقل.
هؾ ُمـ اعمٙمـ أن يٙمقن ًمٕم٤مزر يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع!
ًمقأومؽموٜم٤م أن ًمٕم٤مزراًمذى يم٤من حيٌف يًقع وإدًم٦م ُمـ دظمؾ اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع ُمـ اعمٙمـ شمٗمٞمد هذا ُمع
اًمٕمٚمؿ أن ٓ أطمد يًتٓمٞمع أن جيزم ،وٓ اًمٜمّم٤مرى أانٗمًٝمؿ ُمـ هقاًمتٚمٛمٞمذ اْلٌٞم٥م هذا اًمِمخص اًمذى
ؾمٞمٔمؾ جمٝمقًٓوهذا اًمتحٚمٞمؾ أومؽموٜم٤م ُمٜمك وٓ أضمزم سمف،اذا يم٤مشم٥م آٟمجٞمؾ اًمراسمع هق ًمٕم٤مزر ضم٤مء رم يق
[ 1:23ويم٤من ُمتٙمئ٤م ذم طمْمـ يًقع واطمد ُمـ شمالُمٞمذه يم٤من يًقع حيٌف(].اٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م)([ )26:13ومٚمام
رأى يًقع اُمف واًمتٚمٛمٞمذ اًمذي يم٤من حيٌف واىمٗم٤م ىم٤مل ُٓمف ي٤م اُمرأة هقذا اسمٜمؽ].
اٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م [ 12:10وم٤مًمتٗم٧م سمٓمرس وٟمٔمراًمتٚمٛمٞمذ اًمذي يم٤من يًقع حيٌف يتٌٕمف وهق ايْم٤م اًمذي اشمٙم٠م
قمغم صدره وىم٧م اًمٕمِم٤مء وىم٤مل ي٤م ؾمٞمد ُمـ هق اًمذي يًٚمٛمؽ].
هؾ يم٤من هلذا اًمتٚمٛمٞمذ اعمحٌقب يد ذم يمت٤مسم٦م اإلٟمجٞمؾ ؟
يقطمٜم٤م 12 - 10 :12
[إن يمٜم٧م أؿم٤مء أانف يٌ٘مك طمتك أضملء  ،ومامذا ًمؽ ؟ اشمٌٕمٜمل أان٧م  13ومذاع هذا اًم٘مقل سملم اإلظمقة  :إن ذًمؽ
اًمتٚمٛمٞمذ ٓ يٛمقت  .وًمٙمـ مل ي٘مؾ ًمف يًقع إٟمف ٓ يٛمقت  )221( ،سمؾ  :إن يمٜم٧م أؿم٤مء أانف يٌ٘مك طمتك أضملء
،ومامذا ًمؽ  11هذا هقاًمتٚمٛمٞمذاًمذي يِمٝمد هبذا ويمت٥م هذا  .وٟمٕمٚمؿ أن ؿمٝم٤مدشمف طمؼ] وٟمٕمٚمؿ ان ؿمٝم٤مدشمف طمؼ

221

ُمـ اًمقاوح ضمد ًا قمـ قمٌ٤مرة " .وًمٙمـ مل ي٘مؾ ًمف يًقع إٟمف ٓ يٛمقت" قمٌ٤مرة ُمْم٤موم٦م ٓطم٘م٤م
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يقطمٜم٤م  [ 3 – 2 :22ويم٤من إٟمً٤من ُمريْم٤م وهق ًمٕم٤مزرُ،مـ سمٞم٧م قمٜمٞم٤م ُمـ ىمري٦م ُمريؿ وُمرصم٤م أظمتٝم٤م 1
ويم٤مٟم٧م ُمريؿ ،اًمتل يم٤من ًمٕم٤مزر أظمقه٤م ُمريْم٤م هل اًمتل دهٜم٧م اًمرب سمٓمٞم٥م وُمًح٧م رضمٚمٞمف سمِمٕمره٤م 3
وم٠مرؾمٚم٧م إظمت٤من إًمٞمف ىم٤مئٚمتلم  :ي٤م ؾمٞمد ،هقذا اًمذي حتٌف ُمريض]
ًمٕم٤مزر = هقذا اًمذي حتٌف (إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م)[ 33:22وم٘م٤مل اًمٞمٝمقد اٟمٔمروا يمٞمػ يم٤من حيٌف].
ًمٕم٤مزر = هقذا اًمذي حتٌف إٟمجٞمؾ يق[ 22:3وم٤مرؾمٚم٧م آظمت٤من اًمٞمف ىم٤مئٚمتلم ي٤م ؾمٞمد هقذا اًمذي حتٌف ُمريض]
هؾ ُمـ اعمٕم٘مقل أن اًمٕم٤مزر يٙمقن هق اًمٙم٤مشم٥م ؟؟؟ هؾ يم٤من اًمٕم٤مزر ُمـ شمالُمٞمذ اعمًٞمح ؟؟
(اٟمجٞمؾ ًمقىم٤م) [ 20:24ومرضمع اًمًٌٕمقن سمٗمرح ىم٤مئٚملم ي٤م رب طمتك اًمِمٞم٤مـملم ُتْمع ًمٜم٤م سم٤مؾمٛمؽ) ُمـ
اًمراضمح ضمدا ضمدا ان يٙمقن اًمٕم٤مزر ُمـ وٛمـ ه١مٓء اًمًٌٕمقن شمٚمٛمٞمذ]()223

أيمؼم ُمٕمجزة طمدصم٧م ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس  -إىم٤مُم٦م اًمٕم٤مزر ُمـ اعمقت
هؾ ُمـ اعمٕم٘مقل ان يٙمقن اًمٕم٤مزر هق ُمـ يمت٥م ىمّم٦م إىم٤مُمتف ؟؟؟
إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م [هذا هق اًمتٚمٛمٞمذ اًمذي يِمٝمد هبذا ويمت٥م هذا.وٟمٕمٚمؿ ان ؿمٝم٤مدشمف طمؼ]
ًمٕم٤مزر = هقذا اًمذي حتٌف ًمٕم٤مزر = اًمٙم٤مشم٥م اْل٘مٞم٘مل إلٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م
هؾ ومٕم ً
ال ًمٕم٤مزر هق اًمٙم٤مشم٥م اْل٘مٞم٘مك إلٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م؟؟؟؟ ٓ يٕمٚمؿ إٓ اهلل وطمده ُمـ اًمذي يمت٥م هذا
اإلٟمجٞمؾ هذا أيمؼم رد قمغم ُمـ ي٘مقل اًمدًمٞمؾ اًمداظمكم ي١ميمد يمت٤مسم٦م يقطمٜم٤م ًمإل ٟمجٞمؾ.
[ه َذا هق اًم ِت ْٚم ِٛم ُ ِ
َ٥م َه َذاَ .و َٟم ْٕم َٚم ُؿ َأ َن َؿم َٝم٤م َد َشم ُف َطم ّؼ ].يقطمٜم٤م 11 : 12
ٞمذ ا ًَمذي َي ِْم َٝمدُ ِهبَ َذا َو َيمت َ
َ َُ
ومٙمٞمػ ي٘مقل يقطمٜم٤م قمغم ٟمٗمًف هذا ؟ وًمق يم٤من هق اًمٙم٤مشم٥م ًم٘م٤مل  " :أان٤م ُمـ يمتٌ٧م هذا وأؿمٝمد هبذا
وأقمٚمٛمقا أن ؿمٝم٤مديت طمؼ " ٟمٕمؿ هٙمذا أصح هؾ ومٕمال ىم٤مل يقطمٜم٤م هذا ؟هؾ ومٕم ً
ال ىم٤مل يقطمٜم٤م قمـ ٟمٗمًف؟

223

جمرد أومؽمو٤مت ومهٞم٦م رم حم٤موًم٦م ْلؾ ُمِمٙمٚم٦م ُمـ هق يم٤مشم٥م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ومٝمؾ ومٕمال ًمٕم٤مزر يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ ٓيقضمد دًمٞمؾ واطمد ُمـ

آسم٤مء اًمٙمٜمٞمً٦م ىم٤مل هذا ًمٙمـ اًم٘مراءة رم إانجٞمؾ ُمـ اعمٙمـ ٟمٗمٝمؿ ُمٜمف ذًمؽ رم هن٤مي٦م إُمر ٓ ٓيٕمٚمؿ إٓ اهلل ُمـ هق يم٤مشم٥م هذا اإلٟمجٞمؾ
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وهل كتُبًُ يتحنع اإلصحعح 22

[ه َذا هق اًم ِت ْٚم ِٛم ُ ِ
َ٥م َه َذاَ .و َٟم ْٕم َٚم ُؿ َأ َن َؿم َٝم٤م َد َشم ُف َطم ّؼ] يقطمٜم٤م 11 : 12
ٞمذ ا ًَمذي َي ِْم َٝمدُ ِهبَ َذا َو َيمت َ
َ ُ َ
ال ىم٤مل يقطمٜم٤م قمـ ٟمٗمًف [ ه َذا هق اًم ِت ْٚم ِٛم ُ ِ
هؾ ومٕم ً
َ٥م َه َذاَ .و َٟم ْٕم َٚم ُؿ َأ َن َؿم َٝم٤م َد َشم ُف
ٞمذ ا ًَمذي َي ِْم َٝمدُ ِهبَ َذا َو َيمت َ
َ ُ َ
َطم ّؼ".؟] وُم٤مرأى اًمٕمٚمامء رم اًمٕمدد سمؾ اإلصح٤مح سم٤مًمٙم٤مُمؾ وهؾ هق ُمـ يمت٤مسم٦م يقطمٜم٤م ٟمٗمًف أو إو٤موم٦م ُمـ
اًمتالُمٞمذ أم ُمـ ؿمخص جمٝمقل ؟؟ًم٘مد ذيمر اًمٕمٚمامء وأيمدوا أن اًمٜمص إو٤موم٦م قمغم اإلٟمجٞمؾ سمؾ اإلصح٤مح
يم٤مُمؾ وإًمٞمٙمؿ إدًم٦م:
اًمؽممج٦م اًمٞمًققمٞم٦م [ ومٛمـ اًمراضمح أن اإلٟمجٞمؾ يمام هق سملم أجديٜم٤م،أصدره سمٕمض شمالُمٞمذ اعم١مًمػ وم٠مو٤مومقا
قمٚمٞمف اًمٗمّمؾ 12وٓؿمؽ أو٤مومقا

أجْم٤م سمٕمض اًمتٕمٚمٞمؼ]( )221

ورم ه٤مُمش اًمؽممج٦م أجْم٤م شمٕمٚمٞم٘م ً٤م قمغم اًمٜمص شم٘مقل

 221اًمؽممج٦م اًمٞمًققم٦م اًمٕمٝمد اجلديد دار اعمنمق سمػموت شمرمج٦م أسم٤مء اًمٞمًققمٞملم صـ153
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[ ئمٝمرهذا اًمٗمّمؾ إظمػم اًمقارد سمٕمد ظم٤ممت٦م 10:30ـ ،32سمٛمٔمٝمر اعمٚمحؼ .وٓشمزال ُمً٠مخ٦م ُمّمدره
ُمقوقع ٟم٘م٤مش وم٤ممم ضم٤مٟم٥م ُمالُمح يتامز هب٤م إٟمِم٤مء يقطمٜم٤م ٟمجد ومٞمف قمٌ٤مرت وُمٗم٤مهٞمؿ ضمديدة وىمد يٙمقن
هذا اًمٗمّمؾ شمٙمٛمٚم٦م أو٤مومٝم٤م سمٕمض شمالُمٞمذ يقطمٜم٤م وىمد يٙمقن أوئلؽ اًمذيـ ادظمٚمقا إجتلم إظمػمشملم وقمٚم ًام
سم٠مهن٤م شمِمٙمالن إو٤موم٦م يٕمؽمف هب٤م مجٞمع

اعمٗمنيـ]( )222

شمذيمر وقمٚم ًام شمِمٙمالن إو٤موم٦م يٕمؽمف هب٤م مجٞمع

اعمٗمنيـ ،مهللا إٓ اًمٙمٜمٞمً٦م آرصمقذيمًٞم٦م
إقمؽما وم٤مت ظمٓمػمة ُمـ اًمؽممج٦م اًمٞمًققمٞم٦م ،قمٚم ًام سم٠مهن٤م شمِمٙمالن إو٤موم٦م قمٜمد مجٞمع اعمٗمنيـ،سم٠مى طمؼ شمًتدل
هبذا اًمٜمص قمغم يمت٤مسم٦م يقطمٜم٤م وهق إو٤موم٦م سم٢مقمؽما ف مجٞمع اعمٗمنيـ! وأجـ اًم٘مٛمص قمٌد اعمًٞمح سمًٞمط
وهمػمه اًمذيـ ٓ يقضمد قمٜمدهؿ إٓ هذا اًمٜمص!
يمت٤مب شم٤مريخ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس يٕمؽمف أن اإلصح٤مح ُ 12مْم٤مف[اإلصح٤مح اْل٤مدى و اًمٕمنميـ اًمذى
يّمػ فمٝمقرات اًمرب اعم٘م٤مم رم اجلٚمٞمؾ إصح٤مح ُمْم٤مف ٕن اإلصح٤مح اًمٕمنميـ يٜمتٝمك سمخ٤ممت٦م واوح٦م
ًمإلٟمجٞمؾ يمٚمف واإلصح٤مح اْل٤مدى واًمٕمنميـ، ،سمدوره يٜمتٝمك سمخ٤ممت٦م أوٕمػ ًمإلٟمجٞمؾ ومٚمامذا ظم٤ممتت٤منُ،مـ
يم٤مشم٥م واطمد ؟ صمؿ إن يم٤مشمٌ ً٤م آظمر يٛمٙمـ أن يٙمقن ىمد أو٤مف إصح٤مح ]()223

سمٙمؾ ووقح اإل صح٤مح ُمْم٤مف ي٤م قم٘مالء اًمٜمّم٤مرى هؾ ُم٤مزل اًم٘مٛمص سمًٞمط يًتدل هبذا اًمٜمص اًمذى
يِمٝمد قمغم حتريػ يمت٤مسمف ؟
ًمّمدُم٦م اعمقىمػ ٟمذيمر ُمراضمع أظمرى شم١ميمد أن اإلصح٤مح ُمْم٤مف ،وٓ يّمح اإلؾمتدال سمف قمغم ٟمًٌ٦م
اإلٟمجٞمؾ إمم يقطمٜم٤م اًمرؾمقل ًم٘مد أو٤مف اإلصح٤مح رم زُمـ ُمٌٙمرا ً ًمإلٟمجٞمؾ! ح٤مذا أو٤مف اإلصح٤مح
اإلضم٤مسم٦م سمال ؿمؽ ًمٞمثٌ٧م أن يقطمٜم٤م هق اًمذى يمت٥م اإلٟمجٞمؾ
 222اًمؽممج٦م اًمٞمًققمٞم٦م اًمٕمٝمد اجلديد دار اعمنمق سمػموت شمرمج٦م أسم٤مء اًمٞمًققمٞملم صـ326
056

ؾمتٞمٗمـ ُمٞمٚمر و روسمرت هقسمر :شم٤مريخ اًمٙمت٤مب اعمُ٘مدَ س ،دار اًم َث٘م٤موم٦م ،اًم َ
ٓمٌٕم٦م إومم صـ76
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ي٘مقل اًمٌٕمض يمٞمػ شم٘مقل إن اإلصح٤مح ُمْم٤مف هق يقضمد رم ُمٕمٔمؿ اعمخٓمقـم٤مت اًم٘مديٛم٦م ُمثؾ
اعمخٓمقـم٦م اًمٗم٤مشمٞمٙم٤مٟمٞم٦م ،واعمخٓمقـم٦م اًمًٞمٜم٤مئٞم٦م ،اعمخٓمقـم٦م اًمًٙمٜمدري٦م  .ىمٚم٧م:
اإلضم٤مسم٦م ُمـ اعمٗمن أ.ب روسمرشمًقن [ أُم٤م اًمٗم٘مرة اخلت٤مُمٞم٦م ُمـ اإلصح٤مح اْل٤مدي واًمٕمنميـ ُمـ هذا
اإلٟمجٞمؾ ومػمضمح أهن٤م يمتٌ٧م رم هن٤مي٦م اًم٘مرن إول سمقاؾمٓم٦م ؿمٞمقخ اًمٙمٜمٞمً٦م رم أومًس]()224

يمتٌ٧م رم هن٤مي٦م اًم٘مرن إول أى رم زُمـ ُمٌٙمر وشمؿ ٟمًخ اإلٟمجٞمؾ إمم اعمخٓمقـم٤مت ح٤مذا شمؿ إو٤موم٦م
اإلصح٤مح إمم اإلٟمجٞمؾ اإلضم٤مسم٦م ُمـ ٟمٗمس اعمرضمع

ي٘مقل [ ًمتِمجٞمع اعم١مُمٜملم قمغم ىمٌقل إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م]()225

هذا اإلقمؽما ف يٙمِمػ ًمٜم٤م طم٘مٞم٘م٦م رم ُمٜمتٝمك اخلٓمقرة ،ي٘مقل إن اإلصح٤مح أوٞمػ رم هن٤مي٦م اًم٘مرن إول
ح٤مذا ًمتِمجٞمع اعمًٞمحٞملم ًم٘مٌقل اإلٟمجٞمؾ،يٕمٜمك ىمٌؾ هذا اًمقىم٧م مل يٙمـ اإلٟمجٞمؾ ُمٜمًقب إمم يقطمٜم٤م!!!!
هن٤مي٦م اًم٘مرن إول ! وًمٕمؾ هذه إضم٤مسم٦م قمكم ُمـ يً٠مل ُمتك طمرف اًمٙمت٤مب اعم٘مدس رم اًم٘مرن إول ـمٕمٌ ً٤م
اًمٕمٚمامء مل ي٘مقًمقا ُمـ أانٗمًٝمؿ أن اإلصح٤مح ُمْم٤مف ٓ ـمٕمٌ٤م يمام ذيمرٟم٤م ؾمٌؼ رم اًمؽممج٦م اًمٞمًققمٞم٦م.

 224شمٗمًػم اٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م أ.ب روسمرشمًقن ضمـ 1صـ344
225

اعمرضمع اًمً٤مسمؼ
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أن اإلصح٤مح يتامز سمقضمقد ومٞمف قمٌ٤مرت وُمٗم٤مهٞمؿ ضمديدة ويمٚمامت مل شمذيمر رم اإلٟمجٞمؾ ي٘مقل هذا أجْم٤م
ُم١مًمٗمك دراؾم٤مت رم إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ي٘مقل [ورم أى طم٤مل يِمٙمؾ اًمٗمّمؾ إظمػم (،ف )12سمّمقرة واوح٦م،
ُمٚمح٘م ً٤م ًمٕمٛمؾ أول اٟمتٝمك رم اًمٌدء ومـُ 10مع ظم٤ممتت٦م اخل٤مص٦م وهلذا سمدت اًميورة ُمٚمح٦م ًمٙمك ٟمٙمتِمػ
اًمٕمٜم٤مِص إىمدم وٟمؼمز اًمٓمٌ٘م٤مت إدسمٞم٦م اعمتٕم٤مىمٌ٦م،وٟمحٞمط سم٤مًمٞمٜم٤مسمٞمع إدسمٞم٦م إن مل يٙمـ وضمقد  ،اًمتّمٛمٞمؿ
إصغم]()226

ي٘مقل اًم٘مٛمص شم٤مدرس يٕم٘مقب ُمٚمٓمك رم شمٗمًػمه [ فمـ اًمٌٕمض أن هذا اإلصح٤مح أوٞمػ إمم اًمًٗمر ذم
وىم٧م ٓطمؼ ًمٙمت٤مسمتفً .مٙمـ ٓ يقضمد دًمٞمؾ ىمقي قمغم هذا اإلدقم٤مء،ظم٤مص٦م وأانف مل شمقضمد أي خمٓمقـم٤مت
ًمٚمًٗمر ظم٤مًمٞم٦م ُمـ هذا اإلصح٤مح .هذا ومل شمٗمّمؾ اًمٙمٜمٞمً٦م سملم هذا اإلصح٤مح]()230

أوًٓ ُم٤م ُمٕمٜمك فمـ وٟمحـ ٟم٘مدم أدًم٦م ىم٤مـمٕم٦م وسم٠مدًم٦م ُمـ يمت٥م اًم٘مقم صم٤مٟمٞم ً٤م ٓيقضمد خمٓمقـم٤مت ًمإلٟمجٞمؾ ُمـ
زُمـ يمت٤مسم٦م اإلٟمجٞمؾ ٕن اًمتحريػ شمؿ رم ذًمؽ اًمقىم٧م ،واعمخٓمقـم٤مت إظمرى ُمت٠مظمرة ُمـ اًم٘مرن اًمراسمع
واخل٤مُمس !
اًمٕم٤ممل وًمٞمؿ سم٤مريمغم ي١ميمد أن اإلصح٤مح إو٤موم٦م وًمٞمس ُمـ اإلٟمجٞمؾ اإلٟمجٞمؾ ي٘مقل [:سم٤مًمرهمؿ ُمـ أن هذا
اإلصح٤مح يِمٙمؾ إو٤موم٦م ًمإلٟمجٞمؾ،اًمذى يٌدو ُمـ اًمٗم٘مرة اًمً٤مسم٘م٦م أانف وصؾ إمم مت٤مُمف إٓ أانٜم٤م ؾمٜمح٤مول أن
ٟمدرؾمف ٟمٗمس اًمدراؾم٦م اًمت٠مُمٚمٞم٦م ( )...ؾمٜمح٤مول أن ٟمٙمتِمػ ح٤مذا أوٞمػ هذا اإلصح٤مح إمم اًمٌِم٤مرة
اًمراسمٕم٦م]()232

 059دراؾم٤مت رم اٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م قمدة ُم١مًمٗمٞملم صـwww.servant4jesus.co.nr 21
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اخلٚمٗمٞم٦م اْلْم٤مري٦م ًمٚمٙمت٤مب اعم٘مدس [ شمٜمتٝمك ُمٕمٔمؿ اًمقصم٤مئؼ اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م واًمروُم٤مٟمٞم٦م واًمٞمٝمقدي٦م سمِمٝم٤مدة
اًمِمٝمقد وهذا اًمتذيٞمؾ أن ؿمٝم٤مدشم٦م طمؼ سمام يم٤من أو٤موم٦م ُمـ اًمتالُمٞمذ يقطمٜم٤م ٟمٗمًف يِمٝمدون سمّمدق ؿمٝم٤مدة
ُمٕمٚمٛمٝمؿ يمِم٤مهد قمٞم٤من ُمع أانف ًمٞمس ُمـ اعمًتٌٕمد أن يٙمقن

يقطمٜم٤م هق يم٤مشم٥م اًمٙمٚمامت سمٜمٗمًف]( )231

إب وم٤موؾ ؾمٞمداروس اًمٞمًققمل [شمالُمٞمذ يقطمٜم٤م ىمد أصدروا إٟمجٞمٚمف  ،إذ إن اًمٗمّمؾ ُمْم٤مف ؿم٠من هن٤مي٦م
إٟمجٞمؾ ُمرىمس] وضم٤مء رم اهل٤مُمش أجْم٤م [إن ُم٤م يدومٕمٜمل إمم هذا اْلٙمؿ أن هن٤مي٦م اإلٟمجٞمؾ رم 32 : 10
(ويقازهي٤م) 12:12صمؿ ُم٤م يتٕمٚمؼ يقطمٜم٤مٟمٗمًف(12:12ـ )11يِمػم سمقوح إمم أن اًمتالُمٞمذ أرادوا شمؼمير ُمقشم٦م
رم طملم إٟمف ؿم٤مء ـ ظمٓم٠م ـ أانف ًمـ يٛمقت

وطم٤مدث اعمرأ ة اًمزاٟمٞم٦م مل يٙمتٌف يقطمٜم٤م]( )233

إذ ًا اإلصح٤مح ُمْم٤مف سم٢مقمؽما ف ُمٕمٔمؿ قمٚمامء اعمًٞمحٞم٦م ،وأوٞمػ رم زُمـ ُمٌٙمر هن٤مي٦م اًم٘مرن إول ًمٙمك
يِمجع اعمًحٞملم ًم٘مٌقل اإلٟمجٞمؾ ٓ،أدرى سم٠مي طمؼ يًتِمٝمد هبذا اًمٜمص اًم٘مٛمص قمٌد اعمًٞمح وهمػمه ُمـ
اًمذيـ ٓ يتٕمٌقن أانٗمًٝمؿ قمٜم٤مء اًمٌح٨م واًمت٠ميمد ُمـ صح٦م ،وطمتك إذا يم٤من اإل صح٤مح ًمٞمس ُمْم٤مف
يٙمقن أجْم٤م ًمٞمس يقطمٜم٤م هق اًمٙم٤مشم٥م وًمٞمس اًمتٚمٛمٞمذ اْلٌٞم٥م.
هذا اًمٜمص يًتدل سمف يمؾ أؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمك سمؾ إؾمتثٜم٤مء سمؾ يمؾ اعمقاىمع واعمٜمتدي٤مت اعمًٞمحٞم٦م ي٤م
ىمقم ي٤م قم٘مالءاًمٜمّم٤مرى اًمٜمص ُمْم٤مف،وٓيٛمٙمـ اإلؾمتدال سمف ويقطمٜم٤م ًمٞمس اًمتٚمٛمٞمذ اْلٌٞم٥م ،وُمـ أو٤مف
اإلصح٤مح هؿ شمالُمٞمذ يقطمٜم٤م[ ،هذا ًمق اومؽموٜم٤م أن هذه اعمٕمٚمقُم٦م صحٞمح٦م] واًمً١مال هؾ شمالُمٞمذ يقطمٜم٤م
ُمًقىملم أجْم٤م ُمـ اًمروح اًم٘مدس؟! وسم٠مي طمؼ شمْمٞمػ اإلصح٤مح إمم اإلٟمجٞمؾ يٗمؽمض أانف وطمك ُمـ اهلل
أومٞم٘مقا هيديٙمؿ اهلل ..

231
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أسلتب كعتب اإلجنيل الزابع

ي٘مقل اًم٘مٛمص سمًٞمط يمالُم ً٤م قمجٞمٌ ً٤م يم٤من رد ومٕمغم قمٚمٞمف اًمْمحؽ ُمـ آؾمتدٓل سمف اًمٙمالم ي٘مقل[ اخلٚمٗمٞم٦م
اًمٞمٝمقدي٦م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦م ًمٚمٙم٤مشم٥م :سمٞمٜم٤م أقماله أن يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع هق" ؿم٤مهد قمٞم٤من" ح٤مؾمجٚمف ودوٟمف
سم٤مًمروح اًم٘مدس رم اإلٟمجٞمؾ وأانف يقطمٜم٤م اسمـ زسمدى شمٚمٛمٞمذاعمًٞمح وأطمد اًمثالصم٦م اعم٘مرسملم ُمـ اًمرب واًمتٚمٛمٞمذ
اًمذى يم٤من يًقع حيٌف] ()231

ؾمٌح٤من اهلل هؾ يمؾ ُمـ أصٌح هيقدي ً٤م يٌؼ يم٤مشمٌ ً٤م ،أُم٤م ؿم٤مهد قمٞم٤منُ ،م٤م يمذًمؽ سمرٟم٤مسم٤م ؿم٤مهد قمٞم٤من قمغم
إطمداث ح٤مذا ٓ شم٘مٌؾ إٟمجٞمٚمف ٕانف خي٤مًمػ شمٕمٚمٞمٛمؽ؟ ىمٚم٧مُ :م٤مهق اعمٕمٞم٤مر اًمذى شم٘مٌؾ اًمٙمٜمٞمً٦م ُمـ ظمالًمف
ؾمٗمر وشمرومض آظمر؟ ًمق سمحثٜم٤م رم ذًمؽ ٓ وضمدٟم ً٤م أن أؾمٗم٤مرأبق يمريٗم٤م متتٚمؽ أدًم٦م قمغم صحتٝم٤م أيمثرُمـ
إؾمٗم٤مر اعمقضمقدة رم اًمٙمت٤مب طم٤مًمٞم ً٤م()232

ٟٓمف يم٤من هيقدى يٌؼ اًمٙم٤مشم٥م يقطمٜم٤م ـمٌٕم ً٤م هذه إدًم٦م واهٞم٦م  ،سمؾ أوهك ُمـ سمٞمقت اًمٕمٜمٙمٌقت ،وؾم٠مُمر
قمٚمٞمٝم٤م هيٕم ً٤م :
اًمٞمٝمقد ذم ومٚمًٓملم يم٤مٟمقا يمثر ومل يٙمـ يقطمٜم٤م اًمقطمٞمد هيقدي ً٤م ! صمؿ ّ
إن اًم٘مٛمص حيت٩م ًمذًمؽ سم٠مانف يم٤من يٕمرف
شم٤مريخ اًمٞمٝمقد وقم٤مداهتؿ ،وأان٤م أىمقل  :وُم٤مذا ذم هذا ؟ ـ ومٝمؾ يمؾ ُمـ قمرف شم٤مريخ اًمٞمٝمقد وقم٤مداهتؿ ص٤مر
هيقدي ً٤م ؟ـ أٓ يقضمد ُمـ همػم اًمٞمٝمقد ُمـ يٕمرف أقمٞم٤مدهؿ ؟ وهمػمهؿ أو٤مف ّ
أن يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ ي٘متٌس ُمـ
اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ ،ومدل أانف يم٤من هيقدي ً٤م  .ومٜم٘مقل هلؿ  :هؾ يمؾ ُمـ ي٘متٌس ُمـ اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ وضم٥م قمٜمدهؿ أن
يٙمقن هيقدي ً٤م ؟ ُم٤مهلؿ يمٞمػ حيٙمٛمقن ؟؟؟

 231هؾ يمت٥م اًم٘مديس يقطمٜم٤م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع؟صـ201
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ح٤مذا ٓ يٙمقن هذا اًمِمخص اًمذي يمت٥م اإلٟمجٞمؾ همػم هيقدي وًمٙمٜمف وٚمٞمع ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمؼمي٦م ،يم٠من يٙمقن
ُمث ً
ال أضمٜمٌٞم ً٤م يٕمٞمش ويٕمٛمؾ سملم اًمٞمٝمقد ًمًٜملم ـمقيٚم٦م اًمٙم٤مشم٥م يم٤من هيقدي،ويم٠من يقطمٜم٤م هق اًمِمخص
اًمقطمٞمد اًمذي يم٤من هيقدي ً٤م ذم اًمت٤مريخ ،اًمٙم٤مشم٥م ُمـ ومٚمًٓملم ،ويم٠من يقطمٜم٤م هق اًمقطمٞمد ُمـ ؾمٙمـ ذم ومٚمًٓملم
اًمٙم٤مشم٥م يم٤من ؿمٝمقد قمٞم٤من ٕانف يّمػ شمٕمٚمٞم٘م٤مت اًمتالُمٞمذ،ويمـ٠مانف إُمتٜمع واؾمتح٤مل أن يٙمقن ؾمٛمع هذه
اعمٕمٚمقُم٤مت ُمـ همػمه ،أو يم٠مانف اؾمتح٤مل أن يٙمقن اىمتًٌٝم٤م ُمـ همػمه .
اًمٙم٤مشم٥م يم٤من شمٚمٛمٞمذا ًمٞمقطمٜم٤م اعمٕمٛمدان ٕانف يّمػ أطمداث ضمرت ُمع يقطمٜم٤م اعمٕمٛمدان،ويم٠مانف اؾمتح٤مل
واُمتٜمع أن يّمػ أطمداث ضمرت ُمع يقطمٜم٤م إٓ ُمـ يم٤من شمٚمٛمٞمذ ّا ًمف ،ويم٠مانف اُمتٜمع أن يٙمقن ؾمٛمع هذه
اعمٕمٚمقُم٤مت ُمـ اًمٖمػم .ومتٕمٚمؿ ًمٖمتٝمؿ وأت٘مٜمٝم٤م وقمرف قم٤مداهتؿ وشم٤مرخيٝمؿ ؟؟؟صمؿ سمٕمد ذًمؽ ي٠متقا سمٙمؾ سمً٤مـم٦م
ًمٞمًتٜمتجقا ّ
أن يقطمٜم٤م هق اًمٙم٤مشم٥م .
صمؿ ًمق أانّٜم٤م اشمٌٕمٜم٤م ٟمٗمس ـمري٘متٝمؿ ؾمقف ٟمّمؾ أجْم ً٤م إمم أن أان٤مضمٞمؾ إبقيمريٗم٤م هل أجْم ً٤م يمٚمٛم٦م اهلل
،ومً٠مرضب ُمث٤مًٓ قمغم ذًمؽ ُمـ إٟمجٞمؾ سمٓمرس وهق ُمـ إبقيمريٗم٤م  .إٟمجٞمؾ سمٓمرس،اعم٘مٓمع اًمث٤مين ( ) 1
أجْم ً٤م ي٘متٌس ُمـ اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ ُمثؾ ىمقًمف أن ضمث٦م اعمٞم٧م ٓ شمٌ٧م قمغم اخلِمٌ٦م ( اًمّمٚمٞم٥م )  ،وهذه ُم٘متًٌ٦م
ُمـ اًمتثٜمٞم٦م ( ، ) 13 : 12ومٝمذا طمً٥م ىمقهلؿ يدل أن اًمٙم٤مشم٥م هق هيقديٕ،انف يٕمرف قم٤مدات اًمٞمٝمقد .
ويم٤مشمــ٥م "إٟمجٞمــؾ سمٓمــرس"يٕمــرف أقمٞمــ٤مد اًمٞمٝمــقد ،إذا ي٘مــقل أن هــػمودس أؾمــٚمؿ اعمًــٞمح ًمٚمِمــٕم٥م ىمٌــؾ قمٞمــد
اًمٗمٓمػم وأجْم ً٤م إٟمجٞمؾ سمٓمرس يّمػ إطمداث سمدىم٦م ،ومٞمّمػ ُمـ٤م ىم٤مًمـف هـػمودس ويمٞمـػ همًـٚمقا أجـدهيؿ ُمٜمـف
ويمٞمــػ أؾمــٚمٛمف ًمٚمٞمٝمــقد ويمٞمــػ ًمٓمٛمــقه واؾمــتٝمزؤوا سمــف ،ووصــػ اْلــقار اًمــدائر سمٞمٜمــف وسمــلم اًمٚمّمــلم وهمػمهــ٤م
يمثػم  .ومام رأهيؿ أن ،هؾ اًمٙم٤مشم٥م ؿم٤مهد قمٞم٤من وأطمد اًمتالُمٞمذ ؟
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سمؾ أزيدهؿ ُمـ اًمِمٕمر سمٞمت ً٤م ّ
أن إٟمجٞمؾ سمٓمرس ومٞمف ؿمٝم٤مدة أىمقى ُمـ أدًمتٝمؿ سمٙمثػمإذ يِمٝمد ًمٜمٗمًف ذم اًمٗمّمؾ
اًمراسمع قمنم(  ) 21سمٙمؾ ِصاطم٦م أن سمٓمرس هق اًمٙم٤مشم٥م ومٞم٘مقل  [:وأان٤م ؾمٛمٕم٤من سمٓمرس وأظمل أاندرواس
أظمذٟم٤م ؿمٌ٤ميمٜم٤م وذهٌٜم٤م إمم اًمٌحر ]  .ومام رأهيؿ ،أٓ يّمٌح إٟمجٞمؾ سمٓمرس أيمثر ُمّمداىمٞم٦م ذم هقي٦م يم٤مشمٌف ُمـ
هقي٦م يم٤مشم٥م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ؟؟
أخٞمس ًمق أانٜم٤م اشمٌٕمٜم٤م ٟمٗمس ُمٜمٓم٘مٝمؿ ذم إصمٌ٤مت يم٤مشم٥م ُم٤م،ؾمقف يتٙمقن ًمديٜم٤م ٟمتٞمج٦م ذم إبقيمريٗم٤م أطمؼ
وأوضمف ُمـ ٟمتٞمجتٝمؿ ذم إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ؟؟؟
وذم اْل٘مٞم٘م٦م ٟمحـ ٟمٓم٤مًم٥م سم٤مًمدًمٞمؾ قمغم ّ
أن يم٤مشم٥م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م هق يقطمٜم٤م سمـ زسمدي  .واًمدًمٞمؾ ٓ يٛمٙمـ أن
يٙمقن داظمٚمٞم ً٤م ،وإٟمام أان٤م ٟم٤مىمِمتف شمؼمقم ً٤م وًمٞمس ٕين أقمتؼمه وضمٞمٝم ً٤م .
ومٚمامذا ٓ يٛمٙمـ إقمتٌ٤مر إدًم٦م اًمداظمٚمٞم٦م ؟ أيمثر ُم٤م يٛمٙمـ أن شم٘مدُمف إدًم٦م اًمداظمٚمٞم٦م هق اإلؿم٤مرة إمم اؾمؿ
اًمٙم٤مشم٥م ،وطمتك ًمق ومروٜم٤م ّ
أن اًمٙم٤مشم٥م ُمقضمقد اؾمٛمف سمٙمؾ ووقح ،يٕمٜمل ُمثؾ قمٌ٤مرة ( أان٤م يقطمٜم٤م يم٤مشم٥م
هذا اإلٟمجٞمؾ ) ،ومال يٛمٙمـ آقمتداد هب٤م ح٤مذا ؟؟
ٕانف ٓ يًتٌٕمد أن ي٘مقم أطمد سمتٚمٗمٞمؼ هذا اإلٟمجٞمؾ صمؿ يٜمًٌف إمم أطمد اْلقاريلم سم٠من يْمع اؾمؿ يقطمٜم٤م أو
ي٘مقل ومٞمف ( أان٤م يقطمٜم٤م يم٤مشم٥م هذا اإلٟمجٞمؾ )  .ومٛمجرد وضمقد آؾمؿ ٓ يٕمٜمل صح٦م وطم٘مٞم٘م٦م ذًمؽ ،إذ أانف
ُمـ اًمًٝمؾ قمغم يمؾ ُمـ أراد اًمٙمذب واًمتٚمٗمٞمؼ أن يْمع اؾمؿ ؿمخص آظمر وجيٕمٚمف يم٤مشمٌ ً٤م  .وه٤م هق إٟمجٞمؾ
سمٓمرس حيٛمؾ اؾمؿ يم٤مشمٌف ِصاطم٦م يمام ذم اًمٗمّمؾ اًمراسمع قمنم  [:وأان٤م ؾمٛمٕم٤من سمٓمرس وأظمل أاندرواس
أظمذٟم٤م ؿمٌ٤ميمٜم٤م وذهٌٜم٤م إمم اًمٌحر ] وُمع ذًمؽ ومٝمؿ ٓ ي١مُمٜمقا أن سمٓمرس اًمرؾمقل هق اًمٙم٤مشم٥م ،وٓ ي١مُمٜمقا
أن هذا اإلٟمجٞمؾ ىم٤مٟمقٟمك.
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أختالف اإلجنيل الزابع مع األنعجيل األسائية
ُمـ إُمقر اًمتك شم٠ميمد أن يقطمٜم٤م اًمرؾمقل ًمٞمس هق يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع ،وأانف ؿمخص جمٝمقل أظمتالف
اإلٟمجٞمؾ ُمع سم٤مىمك إان٤مضمٞمؾ أظمرى "ُمتك وُمرىمس وًمقىم٤م" مِم٤مٟمجٕمؾ اًمٕمٚمامء يِمٙمقن رم ٟمًٌ٦م اإلٟمجٞمؾ إمم
يقطمٜم٤م،يمٞمػ يٙمقن يقطمٜم٤م هق اًمٙم٤مشم٥م وهق شمٚمٛمٞمذ ُمـ "إثٜمك قمنم " وخي٤مًمػ اًمتالُمٞمذ إظمرى سمؾ
يٜم٤مىمض إان٤مضمٞمؾ وؾمٜمذيمر أُمث٤مل قمغم هذا اوًٓ ٟم٘مؾ اىمقال اًمٕمٚمامء قمـ اظمتالوم٤مت.
ي٘مقل اًم٘مٛمص قمٌد اعمًٞمح سمًٞمط اًمذى سم ِ
قسم٤م ومّم ً
َ٥م اًم٘مديس يقطمٜم٤م اإلٟمجٞمؾ
ال يم٤مُمؾ رم يمت٤مسمف هؾ َيمت َ
ُ
اًمراسمع؟ حت٧م قمٜمقان " مت٤مصمؾ اإلٟمجٞمؾ ًمٚم٘مديس يقطمٜم٤م ُمع إان٤مضمٞمؾ اًمثالصم٦م اعمتامصمٚم٦م ي٘مقل[ًم٘مد أتٗمؼ
اًم٘مديس يقطمٜم٤م ُمع إان٤مضمٞمؾ اعمتامصمٚم٦م( )233رم يمؾ ؿمئ ومل خيتٚمػ قمٜمٝم٤م رم ؿمئ إٓ ُم٤ممتٞمز سمتًجٞمٚمف ُمـ أقمامل
وشمٕم٤مًمٞمؿ اًمرب يًقع)234(]...

يمالم اًم٘مٛمص سمًٞمط اًمذى رسمام مل ي٘مراء اًمٕمٝمد اجلديد خي٤مًمػ ُمٕمٔمؿ اًمٕمٚمامء

قمغم طمً٥م قمٚمٛمك وسمح٨م مل ي٘مقل أطمد ُمـ اًمٕمٚمامء أن إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م يتٗمؼ ُمـ إان٤مضمٞمؾ إظمرى مهللا
إٓ اًمٕمٚمؿ اًمٕمالُم٦م اْلؼم اًمٗمٝمؿ اًم٘مٛمص سمًٞمط.
ىمٚم٧م هذا أىمقال سمٕمض اًمٕمٚمامء اعمًٞمحٞملم شمرد قمغم اًم٘مٛمص:
اًمٕمٚمامء ي١ميمدون أظمتالف اإلٟمجٞمؾُ:مقؾمققم٦م آسم٤مء اًمٙمٜمٞمً٦م[ خيٚمتػ إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ،اظمتالوم ً٤م سمٞمٜم ً٤م،قمـ
إان٤مضمٞمؾ اًمثالصم٦ماعمتِم٤مهب٦م،اًمتك ؾمٌؼ إن حتدصمٜم٤م قمٜمٝم٤م رم اعمحتقى واًمؽمشمٞم٥م وم٢مٟمجٞمؾ "يقطمٜم٤م "ٓ حيتقى قمغم
أج٦م ُمثؾ ُمـ أُمث٤مل اًمًٞمد اعمًٞمح وًمٙمـ قمغم اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ أىمقاًمف اًمتك ذيمرت يمثرا

رم إان٤مضمٞمؾ]()235

أظمتالوم ً٤م سمٞمٜم ً٤م طمًٜم ً٤م أخٞمس هذا شمٚمٛمٞمذ وذك شمٚمٛمٞمذ أذا مل إظمتالف سمؾ اًمتٜم٤مىمض؟

 233اعمتامصمٚم٦م أو آزائٞم٦م ي٘مّمد ُمتك ُمرىمس وًمقىم٤م ؾمٛمٞم٧م يمذًمؽ ًمتِم٤مسمف اًمٙمٌػم سمٞمٜمٝمام
234

هؾ يمت٥م اًم٘مديس يقطمٜم٤م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع صـ232

235

قم٤مدل ومرجُ ،مقؾمققم٦م آسم٤مء اًمٙمٜمٞمً٦م ،دار اًمث٘م٤موم٦م ضمـ 2صـ222
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يمت٤مب دراؾم٤مت رم اٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ي٘مقل أشمك[سملم يقطمٜم٤م وُمرىمس :طملم ٟم٘م٤مسمؾ شمٕمٚمٞمؿ يقطمٜم٤م قمـ اعمًٞمح ،
واًمٓمري٘م٦ماًمتك يٕمرض سمف "ُمرىمس" إٟمجٚمٞمف ٟمرى شمٕم٤مرو٤م يمٌػما ً سملم آصمٜملم]()236

ي٘مقل شمٕم٤مرض وًمٞمس أظمتالف وم٘مط رم ـمري٘م٦م اًمٙمت٤مسم٦م يمؿ يزقمؿ أؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمك
سمؾ إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م خيٚمػ إان٤مضمٞمؾ رم اًمٜم٤مطمٞم٦م إهقشمٞم٦م.
هذا ُم٤م ذيمره إب سمٞم٤مر ٟمجؿ [إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م،أو اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع هق اإلٟمجٞمؾ اًمروطم٤مٟمك هذا اإلٟمجٞمؾ هق
خمتٚمػ ضمد ًا قمـ إان٤مضمٞمؾ إظمرى آزائٞم٦م ُمتك وُمرىمس وًمقىم٤م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م آهقشمٞم٦م)240 (].

سمقًمس اًمٗمٖم٤ممم [ هٜم٤مك أظمتالف واوح سملم قمرض ُمرىمس ًمِمخص يًقع وقمرض يقطمٜم٤م ًمف ومٗمك ُمرىمس ٓ
يٙمِمػ يًقع قمـ ٟمٗمًف إٓ سمٓمري٘م٦م شمدرجيٞم٦م ( )...أُم٤م إل ٟمجٞمؾ اًمراسمع ومام إن يٚمت٘مك اًمتالُمٞمذ سمٞمًقع ًمٚمٛمرة
إومم طمتك

يٕمؼموا قمـ مح٤مؾمٝمؿ سم٠مىمقال ُمتٜمققم٦م]()242

اعمرؿمد إمم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس [خيتٚمػ إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م قمـ اإلٟم٤مضمٞمؾ اًمثالصم٦م إظمرى اظمتالوم ً٤م ضمذري٤م]()241

ٓ خيتٚمػ أثٜملم ُمـ اًمٕمٚمامءقمغم أظمتالف" اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع" ُمع" آٟم٤مضمٞمؾ "إظمرى إن اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع
اًمذي خيتٚمػ قمـ إان٤مضمٞمؾ اًمثالصم٦م اعمتِم٤مهب٦م اًمتل ىمٌٚمف أظمتالوم٤مسمٞمٜم٤م ً،هق أيمثر طمرص ً٤م قمغم إوٗم٤مء ه٤مًم٦م
أخقهٞم٦م قمغم اًمًٞمد اعمًٞمح  واظمتالف إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م قمـ سم٘مٞم٦م إان٤مضمٞمؾ اًمثالصم٦م،إظمرى اًمتك شمًٛمك
اعمتقازي٦م اظمتالوم٤م يدقمق امم اًمتٕمج٥م و اًمدهِم٦م أوٓ صمؿ إمم رومْمف و أقمتٌ٤مره ُمٗمؼمك صم٤مٟمٞم٤مؾمٜمٚم٘مك اًمْمقء

 236دراؾم٤مت رم إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م قمدة ُم١مًمٗملم صـ 12اعمّمدر www.servant4jesus.co.nr
240

إب سمٞم٤مر ٟمجؿُ،مدظمؾ امم آٟمجٞمؾ يقطمٜم٤مصـ1

 242سمقًمس اًمٗمٖم٤ممم ،اعمدظمؾ إمم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس،اعمٙمتٌ٦م اًمٌقًمًٞم٦م ضمـ2صـ22
 241اعمرؿمد إمم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس قمدة ُم١مًمٗملم ،دار اًمٙمت٤مب اعم٘مدس رم اًمنمق إوؾمط صـ231
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قمغم سمٕمض هذه إظمتالوم٤مت ٟمّمؾ سمٕمده إمم اؾمتٜمت٤مج هق أن يم٤مشم٥م هذا اإلٟمجٞمؾ يتحدث قمـ يًقع آظمر
همػم اًمذي يتحدث قمٜمف يمتٌ٦م إان٤مضمٞمؾ إظمرى و إن ىمٌقل هذا اإلٟمجٞمؾ ٓ يٙمقن إٓ سمرومض اًمثالصم٦م
إان٤مضمٞمؾ إظمرى ،ويمذًمؽ أن يقطمٜم٤م سمـ زسمدي اعمٜمًقب ًمف هذا اإلٟمجٞمؾ ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن هق يم٤مشمٌف
اى أن يقطمٜم٤م مل يٙمت٥م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م طمتك ٟمٙمقن ُمقوٕمٞملم ٟمْمع اُمث٤مل قمغم اظمتٚمػ يقطمٜم٤م ُمع آٟم٤مضمٞمؾ
آظمرى
أؿمٞم٤مء يٜمٗمردا سمف إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م:
 اًمٙمٚمٛم٦م ص٤مر ضمًد يق25:2:2
 اعمٕمجزة آومم رم ىم٤مٟم٤م اجلٚمٞمؾ يق22:2:1
 شمٓمٝمػم اهلٙمٞمؾ12 :21:1
 اعم٘م٤مسمٚم٦م ُمع ٟمٞم٘مقديٛمقس 12_2:3
 اعم٘م٤مسمٚم٦م ُمع اًمً٤مُمري٦م 11_1-1
 ؿمٗم٤مء اسمـ ظم٤مدم اعمٚمؽ21_13_1
 ؿمٗم٤مء ُمريض سمٞم٧م طمًدا14_2_2
ُ مقاضمٝم٦م يًقع ُمع ًمرؤؾم٤م اًمٞمٝمقد21_4
 ىمّم٦م اعمراة اًمزاٟمٞم٦م 22_1_5
ُ مّمداىمٞم٦م ؿمٝم٤مدة يًقع16_21_5
 اسمٜم٤مءاسمراهٞمؿ 5ـ30ـ12
 اسمٜم٤مء اسمٚمٞمس5ـ 11ـ ـ ـ14
 يًقع واسمراهٞمؿ 5ـ15ـ26
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 اًمٞمٝمقد حي٤موًمقن رضمؿ يًقع  20ـ31ـ11
 اىم٤مُم٦م ًمٕم٤مزر22ـ2ـ11
 ؾمٙم٥م اًمٓمٞم٥م قمغم يًقع21ـ2ـ22
 اًمٞمٝمقد يٍمون قمغم قمدم ايامهنؿ 21ـ34ـ20
 يًقع يٖمًؾ أرضمؾ اًمتالُمٞمذ
 اًمقصٞم٦م اجلديدة23ـ30ـ32
 يًق ع هق اًمٓمريؼ واْلؼ واْلٞم٤مة21ـ2ـ21
 اًمققمد سم٤مًمروح اًم٘مدس 21ـ22ـ32
 اًمٙمراُم٦م اْل٘مٞم٘م٦م 22ـ2ـ24
 اًمٕم٤ممل يٌٖمض يًقع واًمتالُمٞمذ 22ـ25
 قمٛمؾ اًمروح اًم٘مدس23ـ2ـ23
 طمزن اًمتالُمٞمذ ؾمٞمتحقل امم ومرح 23ـ24ـ33
 صالة يًقع ـ24ـ2ـ33
 اُم٤مم رئٞمس اًمٙمٝمٜم٦م 25ـ26ـ11
 يًقع وُمٕمجزة اًمًٛمؽ 12ـ2ـ21
 يًقع يٕمٞمد سمٓمرس عمٙم٤مٟمتف آومم 12ـ22ـ12
هؾ ُم٤مزل اًم٘مٛمص سمًٞمط ي٘مقل ٓ يقضمد أظمتالف سملم يقطمٜم٤م وإان٤مضمٞمؾ إظمرى ؟ واًمٞمؽ ٟمٛمقذج ُمـ
اًمتٜم٤مىمض سملم يقطمٜم٤م وُمرىمس
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شمٜم٤مىمض ص٤مرخ سملم إٟمجٞمؾ ُمرىمس و يقطمٜم٤م يٜمًػ قمّمٛم٦م اإلٟمجٞمؾ:
سمداي٦م دقمقة اعمًٞمح رم إٟمجٞمؾ ُمرىمس اإلصح٤مح إول
ِ
ِ
[ ِذم شمِ ْٚم َؽ إَج٤م ِم ضم٤مء يًقع ُِمـ اًمٜم ِ
قطمٜمَ٤مَ .و َطم َ
اجلَ ِٚم ِ
َ٤مِص ِة سمِ ِٛمٜمْ َٓم َ٘م ِ٦م ْ
٤محَ٤م
ٞمؾَ ،و َشم َٕم َٛمدَ ذم َهنْ ِر إُ ْر ُد ِن َقم َغم َيد ُي َ
َ َ َ َُ ُ َ
َ
ص ِٕمدَ ُِمـ ْ ِ
ِ ِ
وح اًم ُ٘مدُ َس َه٤مسمِٓم ً٤م َقم َٚم ْٞم ِف يم ََ٠مانَ ُف َمحَ٤م َُم ٌ٦مَ ،وإِ َذا َص ْق ٌت ُِم َـ
اًمر َ
َ
َ
اًمً َام َوات َىمد ا ْٟم َٗمت ََح ْ٧مَ ،و ُ
احَ٤مءَ ،ر َأى َ
اًمًامو ِ
ه ْر ُت يم َُؾ ُه ٍ
ٞم٥م،سمِ َؽ ُ ِ
ات َي ُ٘م ُ
قلَ « :أان َْ٧م ا ْسمٜمِل ْ
ور! »..اًمخ].
اْلٌَِ ُ
َ َ َ
ُ
ـمٌ٘م٤م إلٟمجٞمؾ ُمرىمس شمٕمٛمد اعمًٞمح قمغم يد يقطمٜم٤م اعمٕمٛمدان و رم اْل٤مل ًمٜمٜمتٌف ٕانف رم اْل٤مل ىم٤مده اًمروح
إمم اًمؼمي٦م طمٞم٨م ُمٙم٨م أرسمٕملم يقُم٤م جيرسمف اًمِمٞمٓم٤من ،و سمٕمده٤م قم٤مد إمم اجلٚمٞمؾ سمٕمد أن يم٤من يقطمٜم٤م ىمد أخ٘مك رم
اًمًجـ و يم٤مٟم٧م قمقدشمف هك اًمٌداي٦م اْل٘مٞم٘مٞم٦م ًمدقمقشمف و سمدأ يدقمق أتٌ٤مقمف إوائؾ
ًمٜم٘م٤مرن إطمداث اًمً٤مسم٘م٦م سم٢مٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م:
٘م٤مل« :رأج ُ٧م اًمروح ي ِٜمز ُل ُِمـ اًمً ِ
امء ُِم َثؾ
ُ َ َ
قطمٜمّ٤م َوم َ َ ْ
ٟم٘مرأ ُمـ إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م اإلصح٤مح إولُ [6صم َؿ َؿم ِٝمدَ ُي َ
َ َ
أقمر ْومفًَ .م ِٙمـ ا ًَم ِذي أرؾم َٚمٜمِل ُِٕقمٛمدَ ِذم ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
اح٤مء َ
وح
اًمر َ
َ
ُـ ِ ُ
َمح٤م َُم٦م َو َي ًْتَ٘م ُر َقم َٚم ْٞمف.أان٤م َٟم ْٗميس َمل ْ أيم ْ
ىم٤مل ِزمَُ 8 :م ْـ َشم َرى ُ
َ ِ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وح اًم ُ٘مدُ ِ
أؿم َٝمدُ َ
سَ .و َىمدْ َرأجْ ُ٧م َذًمِ َؽَ ،و ْ
اًمر ِ
أن َهذا ُه َق ا ْسم ُـ اهللِ ْ]
ٟم٤مزًٓ َو ُُم ًْتَ٘م ّرا ً َقم َٚم ْٞمفُ ،ه َق ا ًَمذي َؾم ُٞم َٕم ِٛمدُ ذم ُ
شمٕمٛمد يًقع قمغم يد يقطمٜم٤م اعمٗمروض ـمٌ٘م٤م إلٟمجٞمؾ ُمرىمس أن سمٕمد اعمٕمٛمقدي٦م شمقضمف يًقع ًمٚمؼمي٦م أرسمٕملم
يقُم٤م ًمٙمـ اعمٗم٤مضم٠مة أن اًمقوع خمتٚمػ رم إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م يم٤من يًقع ُمقضمقدا أجْم٤م ُمع يقطمٜم٤م اعمٕمٛمدان رم
اًمٞمقم اًمت٤مزم و اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م صمؿ شمقضمف سمٕمده٤م ُمع أتٌ٤مقمف إمم اجلٚمٞمؾ طمٞم٨م طمقل اح٤مء إمم مخر
ومٝمٜم٤م ٟمجد أن يًقع و يقطمٜم٤م يٕمٛمدان رم وىم٧م واطمد سمؾ و يم٤من يًقع ىمد دقم٤م أتٌ٤مقمف و مل يٙمـ يقطمٜم٤م ىمد
ؾمجـ سمٕمد واًمً١مال هٜم٤م هؾ هذا شمٜم٤مىمض سملم آٟمجٞمؾ ؟؟ أذا يم٤مٟم٧م آضم٤مسم٦م ٟمٕمؿ ومٚمؿ اًمتٜم٤مىمض رم أطمداث
يٗمؽمض ُمّمدره٤م واطمد ؟؟
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اظمتالوم٤مت ضمقهري٦م سملم إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م وإان٤مضمٞمؾ اإلزائٞم٦م
اًمديمتقر سم٤مرت إيرُم٤من قمالُم٦م اًمٜم٘مد اًمٜمَم ي٘مقل [سمٕمض آظمتالوم٤مت اجلقهري٦م سملم إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م
وإان٤مضمٞمؾ اإلزائٞم٦م ُمـ اًمقاوح أن إان٤مضمٞمؾ اإلزائٞم٦م ٓ،شمتٗمؼ ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م ذم يمؾ ُم٤م شمرويف ُمـ رواي٤مت ًمٙمـ
شمِم٤مهب٤م سم٤مًمغ اًمٕمٔمؿ جيٛمٕمٝم٤م ُمٕم٤م ويٕمزهل٤م قمـ إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ]()243

ويْمع هذه آظمتالوم٤مت رم قمٜم٤مِصة حمدة أوهل٤م:
 ظمالوم٤مت ذم اعمْمٛمقن.
 اًمقٓدة اًمٕمذري٦م واًمتجًد.
 اظمتالوم٤مت طمقل شمٕم٤مًمٞمؿ يًقع.

اخلالص٦م:
إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م خيتٚمػ قمـ إان٤مضمٞمؾ إظمرى رم أؿمٞم٤مء يمثػمه سمؾ يٜم٤مىمْمف ُمـ اعمٕمٚمقم أن يقطمٜم٤م يم٤من ُمـ
شمالُمٞمذ وُمتك يمذًمؽ ،أذا ح٤مذا خيٚمٗمف ويٜم٤مىمْمف ويم٤مٟمقا هؿ رم وىم٧م واطمد رم ٟمٗمس اًم٘مّم٦م ٓ جيد طمؾ
عمِمٙمٚم٦م إٓ أن يقطمٜم٤م ًمٞمس هق يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع سمؾ هق آظمر جمٝمقل ٓ أدرى ُم٤مذا ؾمٞم٘مقل اؾم٤مشمذة
اًمالهقت اًمدوم٤مقمك رم هذه اًمٜم٘مٓم٦م

 243سم٤مرت إيرُم٤من ،ؾمقء أىمتٌ٤مس يًقع
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تنعقضع اإلجنيل الزابع تنفى نسبته اىل يتحنع
أن اًمتٜم٤مىمض اعمقضمقد رم اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع ُمـ أىمقى إدًم٦م قمغم قمدم يمت٤مسم٦م يقطمٜم٤م اًمرؾمقل هذا اإلٟمجٞمؾ
وأجْم٤م قمغم قمدم ٟمًٌ٦مامم اهلل،أذا يمٞمػ يٙمقن وطمك ُمـ اهلل يمتٌف شمٚمٛمٞمذ ًمرب! يٜم٤مىمض ٟمٗمًف امم
اًمتٜم٤مىمْم٤مت أُمثٚم٦م ىمٚمٞمٚم٦م وم٘مط.

 اًمتٜم٤مىمض إول:
يقطمٜم٤م  6 : 25ىمقل اعمًٞمح  [ :إن اًمذيـ أقمٓمٞمتٜمل مل أوم٘مد ُمٜمٝمؿ أطمد ًا ]
يٜم٤مىمْمف
يقطمٜم٤م ذم  21 : 24ىمقل اعمًٞمح [ :طملم يمٜم٧م ُمٕمٝمؿ ذم اًمٕم٤ممل يمٜم٧م أطمٗمٔمٝمؿ ذم اؾمٛمؽ  .اًمذيـ أقمٓمٞمتٜمل
طمٗمٔمتٝمؿ ،ومل هيٚمؽ ُمٜمٝمؿ أطمد إٓ اسمـ اهلالك ًمٞمتؿ اًمٙمت٤مب]
اًمتٕمٚمٞمؼ:ومٗمل آصح٤مح اًمث٤مُمـ قمنم مل يٗم٘مد أطمد ًا ذم آصح٤مح اًمً٤مسمع قمنم وم٘مد واطمد واًمٗمرق واوح
اٟمف شمٜم٤مىمض

اًمتٜم٤مىمض اًمث٤مٟمك:
يقطمٜم٤م :[ 32:2أن يمٜم٧م اؿمٝمد ًمٜمٗميس ومِمٝم٤مديت ًمٞمً٧م طم٘م٤م].

يٜم٤مىمْمف
يقطمٜم٤م [ 21:5أضم٤مب يًقع وىم٤مل هلؿ وان يمٜم٧م اؿمٝمد ًمٜمٗميس ومِمٝم٤مديت طمؼ ٕين اقمٚمؿ ُمـ أجـ أتٞم٧م
وامم أجـ اذه٥م.وأُم٤م اٟمتؿ ومال شمٕمٚمٛمقن ُمـ أجـ آيت وٓ إمم أجـ اذهٌل]
اًمتٕمٚمٞمؼ:هؾ ؿمٝم٤مدة اعمًٞمح ًمٜمٗمًف طمؼ أم سم٤مـمؾ ؟؟؟

اًمتٜم٤مىمض اًمث٤مًم٨م
يقطمٜم٤م  23 : 1ـ " 34ذه٥م يًقع امم يمٗمر ٟم٤مطمقم"
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يقطمٜم٤م 14 -2 : 2ذه٥م اعمًٞمح امم اًم٘مدس
يقطمٜم٤م 1: 3ذه٥م يًقع امم اجلٚمٞمؾ
يقطمٜم٤م 22 : 22ذه٥م امم اًم٘مدس ُمرة صم٤مٟمٞم٦م
اًمتٕمٚمٞمؼ امم أجـ ذه٥م اعمًٞمح؟؟

شمٜم٤مىمْم٤مت اإلٟمجٞمؾ ُمع سم٤مىمك آؾمٗم٤مر.
ّلل َمل ْ َي َر ُه َأ َطمدٌ َىم ُط ]
يقطمٜم٤م َ [25: 2ا ُ
يٜم٤مىمْمف
ؾمٗمر اًمتٙمقيـ َ 0 [30: 31ومدَ َقم٤م يٕم ُ٘مقب اؾمؿ ا ْ َعمٙم ِ
َ٤من « َومٜم ِ ِٞمئ َٞمؾ» َىم ِ٤مئ ً
اهلل َو ْضم ًٝم٤م
َْ ُ ْ َ
الِ َٕ« :ين َٟم َٔم ْر ُت َ
ًم ِ َق ْضم ٍفَ ،وٟم ُِج َٞم ْ٧م َٟم ْٗم ِيس»]
ورد ذم يقطمٜم٤م  26: 2و 10أن اًمٞمٝمقد أرؾمٚمقا ُمـ أورؿمٚمٞمؿ يمٝمٜم٦م وٓويلم ًمٞمً٠مخقا اعمٕمٛمدان[و ِ
هذ ِه ِه َل
َ
ِ
ِ
ف َو َمل
لم ًمِ َٞم ًْ َ٠م ُخق ُهَُ «:م ْـ َأان َْ٧م؟» َ 10وم٤م ْقم َ َؽم َ
ٞمؿ يم ََٝمٜمَ ً٦م َوَٓ ِو ِي َ
قطمٜمَ٤مِ ،طم َ
َؿم َٝم٤م َد ُة ُي َ
ور َؿمٚم َ
لم َأ ْر َؾم َؾ ا ًْم َٞم ُٝمق ُد ُم ْـ ُأ ُ
ِ
ِ
ٞمح»َ 12.وم ًَ َ٠م ُخق ُه«:إِ ًذا َُم٤م َذا؟ إِ ِيٚم َٞم٤م َأان َْ٧م؟» َوم َ٘م َ٤ملًَ «:م ًْ ُ٧م َأانَ٤م»َ « .أخٜمٌَِ ُل َأان َْ٧م؟»
ُيٜمْٙم ْرَ ،و َأ َىم َر«:إِ ِين ًَم ًْ ُ٧م َأانَ٤م ا ْعمًَ َ

٤مب]»َٓ«:
َوم َ٠م َضم َ
قع َو َىم َ٤مل َهل ُ ْؿ«:إِ َن إِ ِيٚم َٞم٤م َي ْ٠م ِيت َأ َوًٓ َو َي ُر ُد يم َُؾ
٤مب َي ًُ ُ
وًمٙمـ اعمًٞمح ىم٤مل ذم ُمتك  21: 22قمـ يقطمٜم٤مَ [ :وم َ٠م َضم َ
ِ
ِ
ِ
َيش ٍء21 .و ِ
اإلٟمًْ ِ
ِ
ًمٙمٜمِل َأ ُىم ُ
٤من
َ
قل ًَمٙم ُْؿ :إِ َن إِيٚم َٞم٤م َىمدْ َضم٤م َء َو َمل ْ َي ْٕم ِر ُومق ُه َ ،سم ْؾ َقمٛم ُٚمقا سمِف يم َُؾ َُم٤م َأ َرا ُدوا .يمَذًم َؽ ا ْسم ُـ ِ َ
ْ
ف يت ََ٠م َخؿ ُِمٜمْٝمؿ»ِ 23 .طمٞمٜم َِئ ٍذ َوم ِٝمؿ اًم َت َ ِ
ٞمذ َأانَف َىم َ٤مل َهلؿ َقمـ يقطمٜمَ٤م ا ْ َعمٕمٛمدَ ِ
ان].
ُْ ْ ُ َ
الُم ُ ُ
َْ
َ
َأجْ ًْم٤م َؾم ْق َ َ ُ ُ ْ
يقطمٜم٤م اعمٕمٛمدان ي٘مقل أان٤م ًمٞمس إيٚمٞم٤م ويًقع ي٘مقل يقطمٜم٤م اعمٕمٛمدان أانف إيٚمٞم٤م ُمـ ٟمّمدق؟؟ يمالمه٤م ص٤مدق
ويم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ هق اًمٙم٤م ذب.

يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع يً٥م اُمف يًقع.
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امم يًقع اٟمف ىم٤مل مم اُمف أشمك:
ـؽ ي ــ٤م اُم ــرأ َةُ؟ َمل َشم ـ ْـ٠م ِ
ِ
ـ٧م ُأ ُُم ـ ـ ُف ًم ِ ْٚم ُخ ــدَ ا ِمَُ «:م ْٝم ـ َـام َىم ـ َـ٤مل ًَم ُٙم ـ ْـؿ
ـ٤مقمتِل َسم ْٕم ــدُ »َ 2 .ىم٤م ًَم ـ ْ
ت َؾم ـ َ
[ َىم ـ َـ٤مل َهلَ ــ٤م َي ًُ ـ ُ
ـقعَُ «:م ــ٤م ِزم َو ًَم ـ َ ْ َ
ْ
َومــ٤م ْومٕم ُٚمقه»]وحــ٤مذا ىمــ٤مل اعمًــٞمح ًمٚمٕمــذراء ُمــريؿُ » :مــ٤م ِزم و ًَمـ ِ
ـؽ َيــ٤م ْاُمـ َـرأ َ ةُ؟ ؟« أُمــ٤م يمــ٤من يٛمٙمٜمــف أن ي٘مــقلُ» :مــ٤مزم
َ
َ ُ
َ
وًمؽ ي٤م أُم٤مه« اطمؽماُم ً٤م ًمألُمقُم٦م؟
أظمٓم٤مء:هؾ اًمٙمٚمٛم٦م قمٜمد اهلل أم هق اًمٙمٚمٛم٦م ؟
إذا شم٠مُمٚمٜم٤م اًمٕمٌ٤مرة إوزم ُمـ آصح٤مح إول ذم إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ئمٝمر ًمٜم٤م اًمتٜم٤مىمض ذم يمالُمف ومٞم٘مقل [ ذم
اًمٌدء يم٤من اًمٙمٚمٛم٦م واًمٙمٚمٛم٦م يم٤من قمٜمد اهلل ويم٤من اًمٙمٚمٛم٦م اهلل ،هذا يم٤من ذم اًمٌدء قمٜمد اهلل ]
ومٝمذه اًمٗم٘مرات ُمتٜم٤مىمْم٦م اعمٕمٜمك ٓ شمتٗمؼ ُمع ُمٗمٝمقم اًمٕم٘مؾ،وم٢من ىمقًمف ( واًمٙمٚمٛم٦م يم٤من قمٜمد اهلل ) ٓ شمتقاومؼ
ُمع ىمقًمف ( ويم٤من اًمٙمٚمٛم٦م اهلل )وم٢مذا يم٤من اهلل قملم اًمٙمٚمٛم٦م ٓ يّمح أ ن شمٙمقن اًمٙمٚمٛم٦م قمٜمده ٕ،ن اًمٕمٜمدي٦م
شم٘متيض اعمٖم٤ميرة ٕهن٤م قمٌ٤مرة قمـ طمّمقل يشء قمٜمد يشء يمحّمقل اح٤مل قمٜمد سمٓمرس وٓ ؿمؽ أن اح٤مل
همػم سمٓمرس وهذا فم٤مهر ٓ ضمدال ومٞمف ،ومٙمٞمػ شمٙمقن اًمٙمٚمٛم٦م هل اهلل ويمٞمػ شمٙمقن قمٜمده ؟ صمؿ ُم٤م اعمراد
سم٤مًمٌدء هؾ يٕمٜمل ذًمؽ سمداي٦م اهلل أم سمداي٦م اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل هل اعمًٞمح يمالمه٤م سم٤مـمؾ ًمدى اعمًٞمحٞمٞمقن ومٝمؿ
يٕمت٘مدون أن اهلل أززم واًمٙمٚمٛم٦م ُمٕمف أزًمٞم٦م وأن اهلل مل يًٌؼ اعمًٞمح ذم اًمقضمقد ومٝمذا أجْم ً٤م ٓ ُمدًمقل وٓ
ُمٕمٜمك ًمف ًمدى اعمًٞمحٞملم سمؾ هق يٜم٤مىمض قم٘مٞمدهتؿ .
صمؿ ُم٤م اعمراد سم٤مًمٌدء هؾ يٕمٜمل ذًمؽ سمداي٦م اهلل أم سمداي٦م اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل هل اعمًٞمح ؟ يمالمه٤م سم٤مـمؾ ًمدى
اعمًٞمحٞمٞمقن ومٝمؿ يٕمت٘مدون أن اهلل أززم واًمٙمٚمٛم٦م ُمٕمف أزًمٞم٦م وأن اهلل مل يًٌؼ اعمًٞمح ذم اًمقضمقد ومٝمذا
أجْم ً٤مٓ ُمدًمقل وٓ ُمٕمٜمك ًمف ًمدى اعمًٞمحٞملم سمؾ هق يٜم٤مىمض قم٘مٞمدهتؿ  .وإذا يم٤من اعمراد سم٤مًمٌدء أي ُمٜمذ
آزل ومام ُمٕمٜمك ُم٤م ضم٤مء ذم ؾمٗمر اًمتٙمقيـ [  (( : ] 2 : 2ذم اًمٌدء ظمٚمؼ اهلل اًمًٛمقات وإرض )) هؾ
يٕمٜمك ذًمؽ ان اًمًٛمقات وآرض أزًمٞمت٤من ؟!
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وهل كعتب اإلجنيل وهت كعتب الزؤيع والزسعئل؟؟
ُمـ إُمقر اًمتك يًتدل سمف اًمٜمّم٤مرى وأؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمل قمغم ٟمًٌ٦م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع امم اًم٘مديس
يقطمٜم٤م اًمرؾمقل هق أانف يم٤مشم٥م  3رؾم٤مئؾ،وأجْم٤م ؾمٗمر رؤي٤م يقطمٜم٤م اًمالهقشمك ويزقمٛمقن أانف ٟمٗمس اًمٙم٤مشم٥م
ُمـ ظمالل ذيمر إؾمؿ اًمٙم٤مشم٥م واإلقمداد اعمتِم٤مسمف ،ؾمٜمرد سمٕمقن اهلل قمغم اًم٘مقم.
ي٘مقل ٕب سمٞم٤مر ٟمجؿ أشمك [ سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ٟمٕمرف اؾمؿ اًمٙم٤مشم٥م ُمـ اًمت٘مٚمٞمد وؾمٗمر اًمرؤي٤م]( )241

أوًٓ ُمـ هق يم٤مشم٥م ؾمٗمر رؤي٤م يقطمٜم٤م اًمالهقشمك؟
ـمٕمٌ٤م جمٝمقل وهذا ًمٞمس يمالُمك ي٘مقل ُمؽممجك اًمؽممج٦م اًمٞمًققمٞم٦م أشمك[ ٓ ي٠م شمٞمٜم٤م ؾمٗمر رؤي٤م يقطمٜمّ٤م ،سمٌمء
آصمٜمل قمنم
ُمـ اإليْم٤مح قمـ يم٤مشمٌف ًم٘مد أـمٚمؼ قمغم ٟمٗمًف اؾمؿ يقطمٜمّ٤م واؾمؿ ٟمٌل ومل يذيمر ىمط أانف أطمد
ّ
اًمتالُمٞمذ .هٜم٤مك شم٘مٚمٞمد قمغم يشء ُمـ اًمثٌقت،وىمد ُقمثر قمغم سمٕمض آصم٤مره ُمٜمذ اًم٘مرن اًمث٤مين ( اعمٞمالدي )،وورد
ومٞمف أن يم٤مشم٥م اًمرؤي٤م هق اًمرؾمقل يقطمٜمّ٤م وىمد ٟمًُ٥م إًمٞمف أجْم٤م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع  .سمٞمد أانف ًمٞمس ذم اًمت٘مٚمٞمد
اًم٘مديؿ إمج٤مع قمغم هذا اعمقوقع وىمد سم٘مل اعمّمدر اًمرؾمقزم ًمًٗمر اًمرؤي٤م قمرو٦م ًمٚمِمؽ ُمدّ ة ـمقيٚم٦م ذم
ٗمنيـ ذم قمٍمٟم٤م ُُمتِمٕمٌ٦ميمثػماومٗمٞمٝمؿ ُمـ ي١ميمدأن آظمتالف ذم
سمٕمض اجلامقم٤مت اعمًٞمحٞم٦م إن آراء اعم ُ ّ
اإلٟمِم٤مءواًمٌٞمئ٦م واًمتٗمٙمػم اًمالهقيت،جيٕمؾ ٟمًٌ٦م ؾمٗمر اًمرؤي٤م واإلٟمجٞمؾ اًمراسمع  ،إمم يم٤مشم٥م واطمد أُمرا قمًػما .
ٗمنون يرون أن فمروف إٟمِم٤مء ؾمٗمر اًمرؤي٤م ،أؿمدّ شمِمٕمٌ٤م ُمـ ذًمؽ سمٙمثػم ،ومٝمق ًمٞمس ُُم١م ًَمٗم٤م
وهٜم٤مك ُُم ّ
ُُمتج٤مٟمً٤م سمؾ حم٤موًم٦م همػم ُحمٙمٛم٦م جلٛمع أضمزاء ُخمتٚمٗم٦م]( )242أذا ٓ ٟمٕمٚمؿ ُمـ هق يم٤مشم٥م اًمرؤي٤م ٓ أدرى ح٤مذا
يٍم أؾم٤مشمذة اًمالهقت قمغم إؾمتدٓل سمٛمجٝم٤ميؾ ًمإلصمٌ٤مت جمٝمقل!

241

سمٞم٤مر ٟمجؿُ ،مدظمؾ امم اٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م صـٓ( 2يقضمد قمٚمٞمف سمٞم٤مٟم٤مت ٟمنم)

 242اًمؽممج٦م اًمٞمًققمٞم٦م ،دار اعمنمق سمػموت ،صـ463
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يم٤مشم٥م اًمرؤي٤م ًمٞمس ٟمٌل!
ٟمحـ اعمًٚمٛمقن ٟٓمتٙمٚمؿ إٓ سم٤معمراضمع واًمدًمٞمؾ وهذا ًمٞمس يمالُمك ي٘مقل اًم٘مس ومٝمٞمؿ قمزيز [ ُمع أانف يٓمٚمؼ
قمغم ٟمٗمًف اؾمؿ يقطمٜم٤م ًمٙمٜمف مل ينم ُمـ ىمري٥م أو سمٞمٕمد قمغم أانف واطمد ُمـ آصمٜمك قمنم وًمٙمٜمف أن يًٛمع اًم٘مراء
يمٚمٛمتف يمٙمٚمٛم٦م ٟمٌك (2:2ـ،11

3ـ )3وُمع ذًمؽ ٓيذيمر اسمد ًا اٟمف يم٤من ٟمٌٞم ً٤م]( )243

ؾمٗمر رؤي٤م يقطمٜم٤م اًمالهقيت مل شمثٌ٧م ىم٤مٟمقٟمٞمتف ىمٌؾ اًم٘مرن اًمٕم٤مرش  ..وووٕمف يقؾم٤مسمٞمقس اًم٘مٞمٍمي أبق
اًمت٤مريخ اًمٙمٜميس ذم اًم٘م٤مئٛمتلم  ..إبقيمريٗم٤م واًمٖمػماًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ..

اًمرؤي٤م حمؾ ظمالف سملم آسم٤مء:
إيمٚمٛمٜمدس اإل ؾمٙمٜمدرى[وأُم٤م قمـ ؾمٗمر اًمرؤي٤م وم٠من ارارء أهمٚمٌٞم٦م اًمٜم٤مس ُمٜم٘مًٛم٦م وًمٙمٜمٜم٤م رم اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م
ؾمٗمّمؾ رم هذه اعمً٠مخ٦م أجْم٤م ُمـ ؿمٝم٤مدة آىمدُملم]()244
243

اًم٘مس ومٝمٞمؿ قمزيزُ،مدظمؾ امم اًمٕمٝمد اجلديد ،دار اًمث٘م٤موم٦م،صـ320
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هؾ يم٤مشم٥م اًمرؤي٤م هق ٟمٗمًف يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع؟
يذيمر اعم١مرخ اًمٙمٜميس "يقؾم٤مسمٞمقس اًم٘مٞمٍمى" ٟم٘مؾ أطمد أسم٤مء ىم٤م ئ ً
أل[ ًم٘مد رومض اًمٌٕمض مِمَـ ؾمٌ٘مقٟم٤م
اًمًٗمر وحت٤مؿمقه ،يمٚم َٞم ً٦م ُُمٜمت٘مديٜمف إصح٤مطم ً٤م إصح٤مطم ً٤م و ُُمدَ قملم سم٠مانَف سمالُمٕمٜمك قمديؿ اًمؼماهلم وىم٤مئٚملم َ
سم٠من
ىمّمتف اخلٞم٤مًمٞم٦م ٟمًٌٝم٤م إمم
رٕهنؿ ي٘مقًمقن إٟمَف ًمٞمس ُمـ شمّمٜمٞمػ "يقطمٜم٤م" )...( ،أن ُيد ِقمؿ َ
ُقمٜمقاٟمف ُُم َ
زو َ
يقطمٜم٤م( )...سمٕمد هذا يٗمحص يمؾ ؾمٗمر اًمرؤي٤م وسمٕمد أن ُيؼمهـ اؾمتح٤مًم٦م ومٝمٛمف طمروم ًٞم٤م يٌدأ اًم٘مقل« :سمٕمد أن
ٌُقة هذا اًمٙمت٤مبَ )...( ،
وإن هذا اًمًٗمر
أيمٛمؾ اًمٜمٌل يمؾ اًمٜم ٌَُقة... ،أخخ إذ ي٘مقل :ـمقسمك عمـ حيٗمظ أىمقال ٟم َ
سم٤مًمروح اًم ُ٘مدُ س
ُمـ يمت٤مسم٦م ؿمخص ُيدقمك" يقطمٜم٤م " وأواومؼ أجْم ً٤م أانَف ُمـ شمّمٜمٞمػ رضمؾ ىمدِ يس ُُمٚمٝمؿ ُ
واًمرؾم٤مًم٦م اجل٤مُمٕم٦مٕ .انَٜمل
وًمٙمٜمَٜمل ٓ أصدِ ق سم٠مانَف هق اًمرؾمقل اسمـ زسمدي ،أخ يٕم٘مقسمٙم٤مشم٥م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ِ
أؾمتٓمٞمع اْلُٙمؿ ُمـ ـمٌٞمٕم٦م يمٚمٞمٝمام وُمـ صٞمٖم٦م اًمتَٕم٤مسمػم ،وُمـ ُمْمٛمقن يمؾ اًمًٗمر ،أانَف ًمٞمس ُمـ شمّمٜمٞمٗمفَ .
ٕن
اًمرؾم٤مًم٦م )...( .قمغم هذا َ
وم٢من
اإلٟمجٞمكم مل يذيمر اؾمٛمف ذم أي ُمٙم٤من ومل ُيٕمٚمـ قمـ ذاشمف ٓ ذم اإلٟمجٞمؾ وٓ ذم ِ
واًمرؾم٤مًم٦م خيتٚمػ قمـ أؾمٚمقب ؾمٗمر اًمرؤي٤م )...( .وأان٤م ٓ أانٙمر َ
أن اًمٙم٤مشم٥م أظمر رأر
أؾمٚمقب اإلٟمجٞمؾ ِ
وٟمٌقة .وًمٙمٜمَٜمل ُمع ذًمؽ أقمت٘مد َ
أن هلجتف و ًُمٖمتف ٓ شمت َِٗم٘م٤من ُمع اًم ُٚمٖم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م اًم ُٗمّمحك سمؾ
رؤي٤م وٟم٤مل قمٚم ًام َ
هق يًتٕمٛمؾ اصٓمالطم٤مت سمرسمري٦م وذم سمٕمض اعمقاوع أهمالـم ً٤م ٟمحقي٦م .وٓ ُيٕمٜمٞمٜم٤م اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م )245 (] ،هؾ
جيرؤ أطمد سمٕمد ذًمؽ ي٘مقل أن يقطمٜم٤م أو طمتك يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع هق يم٤مشم٥م اًمرؤي٤م ؟ ُم٤م رأى اًم٘مٛمص
سمًٞمط رم يمالم يقؾم٤مسمٞمقس اًمٖمري٥م يمؾ يمت٥م اًمالهقت اًمدوم٤مقمل شم٘مريٌ ً٤م شم٘مقل أؾمٚمقب أانجٞمؾ يقطمٜم٤م هق
ٟمٗمًف أؾمٚمقب اًمرؤي٤م واًمرؾم٤مئؾ يٌدو إن آ ؾم٤مشمذة مل ي٘مرؤ اًمرؤي٤م وٓ طمتك اإلٟمجٞمؾ اًمذيـ يدومٕمقن قمٜمف!

 244يقؾم٤مسمٞمقس اًم٘مٞمٍمى ،شم٤مريخ اًمٙمٜمٞمً٦م ،دار اعمحٌ٦م صـ 214
245

يق ؾم٤مسمٞمقس اًم٘مٞمٍمى ،شم٤مريخ اًمٙمٜمٞمً٦م ،دار اعمحٌ٦م ،ومّمؾ  12صـ316
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دائرة اعمٕم٤مرف اًمٙمت٤مسمٞم٦م شم٘مقل ٟمٗمس يمالم يقؾم٤مسمٞمقس [ وي٘مقل اًمت٘مٚمٞمد إٟمف يقطمٜم٤م زسمدي اًمذي يٜمً٥م إًمٞمف
اإلٟمجٞمؾ واًمرؾم٤مئؾ اًمثالث .وي٘مقل "يقؾمتٜمٞمقس اًمِمٝمٞمد" إن ؾمٗمراًمرؤي٤م يمتٌف واطمد ُمٜم٤م اؾمٛمف يقطمٜم٤م اطمد
"رؾمؾ اعمًٞمح" .ويذيمر "إيريٜم٤موس" أؾم٘مػ ًمٞمقن،أانف يم٤مٟم٧م شمقضمد ٟمًخ قمديدة ُمـ ؾمٗمر اًمرؤي٤م ذم أج٤مُمف
يمام يِمٝمد ًمف اٟم٤مس رأوا يقطمٜم٤م وضمٝم ً٤م ًمقضمف ويٌدو أانف ُمـ ُمٜمتّمػ اًم٘مرن اًمث٤مين إزم ُمٜمتّمػ اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م
يم٤مٟم٧م اًمٙمٜمٞمً٦م

ذم اًمٖمرب ،سمام ومٞمٝم٤م يمٜمٞمً٦م آؾمٙمٜمدري٦م،شمٕمؽمف سم٠من يم٤مشم٥م ؾمٗمر اًمرؤي٤م هق يقطمٜم٤م ]()246

ٓ أدى يمؿ يقطمٜم٤م رم قمٍم اًمٙمٜمٞمً٦م يقطمٜم٤م اًمِمٞمخ أو يقطمٜم٤م آٟمجٚمٞمك أو يقطمٜم٤م ُمرىمس .يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ
واطمد اؾمٛمف يقطمٜم٤م وظمالص! "قمٔمٞمؿ هق ُمٜمٓمؼ اؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمك"
ٟمٙمٛمؾ يمالم دائرة اعمٕم٤مرف اًمٙمت٤مسمٞم٦م
[وسمٞمٜمام إدًم٦م قمكم يمت٤مسم٦م يقطمٜم٤م اًمرؾمقل ًمًٗمر اًمرؤي٤م،ىمد ٓ شمٙمقن ىم٤مـمٕم٦م مت٤مُم ً٤م،وم٢من إدًم٦م قمكم قمدم يمت٤مسمتف
ًمٚمًٗمر أىمؾ ضمزُم ً٤م وم٢من ؿمٝم٤مدات اًمٕمّمقر إوزم شم١ميد يمت٤مسم٦م يقطمٜم٤م اًمرؾمقل -اسمـ زسمديً -مٚمًٗمر،وًمٞمس
صمٛم٦م دًمٞمؾ قمكم أانف مل يٗمٕمؾ ذًمؽ،ومٛمـ اًمقاوح أن اًمٙم٤مشم٥م يم٤من ُمقوع آطمؽمام اًمٕمٛمٞمؼ قمٜمد يمٜم٤مئس
أؾمٞم٤م،ويم٤من يٕمتؼم طمج٦م،ويم٤مٟم٧م يمت٤مسم٤مشمف أه ً
ال ٕن شمٕمتؼم ُمـ إؾمٗم٤مر اعم٘مدؾم٦م )250(].اعمٝمؿ أانف يم٤من ُمقوع
اطمؽمام قمٛمٞمؼ رم يمٜم٤مئس أؾمٞم٤م" قمٔمٞمؿ هق ُمٜمٓمؼ اؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمك"
وقمٚمٞمف ومٙم٤مشم٥م اًمرؤي٤م همػم ُمٕمروف،سم٤مًمت٠ميمٞمد هٜم٤مك ؿمؽ يمٌػم ذم أهن٤م ُمـ أقمامل يقطمٜم٤م عم١مًمػ مل يٕمرف
قمـ ٟمٗمًف ،وأانف ىمد شمؿ آومؽماض وسمدون أج٦م اصمٌ٤مشم٤مت طم٘مٞم٘مٞم٦م سم٠من اًم٘مديس يقطمٜم٤م هق ُمـ يمتٌٝم٤مٓ،طمظ
أجْم٤م يمٞمػ ي٘مقًمقن سم٠مانف ًمق يم٤من قمرف ٟمٗمًف وم٠مانف ُمـ اًمّمٕم٥م قمٚمٞمٝمؿ شمٗمًػم ذًمؽ.

 246دائرة اعمٕم٤مرف اًمٙمت٤مسمٞم٦م ،قمدة ُم١مًمٗمٞملم ،دار اًمث٘م٤موم٦م،ضمـ1صـ34
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ُ مـ هق يم٤مشم٥م اًمرؾم٤مئؾ؟
هؾ هق اًم٘مديس "يقطمٜم٤م" أم ؿمخص آظمر ؟وهؾ هق ٟمٗمًف يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع؟؟ يمام يزقمؿ أؾم٤مشمذة
اًمالهقت اًمدوم٤مقمك وأن ٟمٕمرف يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ ُمـ "اًمرؤي٤م واًمرؾم٤مئؾ " حي٤مول اًم٘مً٤موؾم٦م سمٙمؾ ىمقة إصمٌ٤مت
ٟمًٌ٦م اإلٟمجٞمؾ امم يقطمٜم٤م طمتك ًمق سمدون دًمٞمؾ ويْمٓمرون قمغم أدًم٦م ومهٞم٦م ُمثؾ آؾمتدٓل سمٛمجٝمقل قمغم
جمٝمقل ؾمٌح٤من اهلل يمٞمػ شمًتدل سمٛمجٝمقل ًمإلصمٌ٤مت جمٝمقل أومٞم٘مق ي٤م ىمقم هيديٙمؿ اهلل ٟمٕمقد قمغم ُمقوققمٜم٤م
ُمـ هق يم٤مشم٥م اًمرؾم٤مئؾ اًمثالصمٞم٦م هق يقضمد شمِم٤مسمف سملم أؾمٚمقب ا ًمٙمت٤مسم٦م رم اًمرؾم٤مئؾ واإلٟمجٞمؾ اًمراسمع
ؾمٜمح٤مول اًمٌح٨م قمـ هذا اًمً١مال.
اًمؽممج٦م اًمٞمًققمٞم٦م شم١ميمدة جمٝمقًمٞم٦م يم٤مشم٥م اًمرؾم٤مئؾ شم٘مقل أشمك[ أن رؾم٤مئؾ يقطمٜم٤م إومم واًمث٤مٟمٞم٦مُمٜمٝم٤م قمغم
أىمؾ ُم٤مي٘م٤مل ٓحتتقى ؿمٞمئ٤م خيؼم قمـ فمروف اٟمِم٤مئٝم٤م وهقي٦م يم٤مشمٌٝم٤م ()252 (] )...

ُمدظمؾ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس [ ٓ ُتؼمٟم٤م هذه "اًمرؾم٤مئؾ اًمثالث اًم٘مّمػمة "إٓ اًم٘مٚمٞمؾ قمـ يم٤مشمٌٝم٤م وأىمرب ُم٤م
ٟمًتٓمٞمع اًمقصقل اًمٞمف هقاًم٘مقل اًمِمٞمخ اًمقارد رم اومتت٤مطمٞم٦م اًمرؾم٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمراًم٦م اًمث٤مًمث٦م]( ُ)251مـ هق
اًمِمٞمخ اعمذيمقر أانٗم ً٤م جمٝمقل سمٙمؾ اعم٘م٤ميس.

سم ـ آمج٤مع رؾم٤مئؾ يقطمٜم٤م ُمرومقو٦م ُمـ أسم٤مء!
ًم٘مد ٟم٘مؾ ًمٜم٤م "يقؾم٤مسمٞمقس اًم٘مٞمٍمى" أبق اًمت٤مريخ اًمٙمٜميس رم يمت٤مسمف شم٤مريخ اًمٙمٜمٞمً٦م أمج٤مع أسم٤مء قمغم رومض
رؾم٤مئؾ اعمٜمًقب امم يقطمٜم٤م شم٠ميت ؿمٝم٤مدة"أورجي٤مٟمقس" قمـ رؾم٤مًم٦م يقطمٜم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م و اًمث٤مًمث٦م حمٌٓم٦م عمـ ي١مُمـ
سمٕمدم حتريػ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس.

 252اًمؽممج٦م اًمٞمًققمٞم٦م ،دار اعمنمق سمػموت ،صـ430
ُ 251مدظمؾ امم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ،قمدة ُم١مًمٗمٞملم ،دار اًمث٘م٤موم٦م ،صـ261
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طمٞم٨م ي٘مقل[شمرك أجْم ً٤م رؾم٤مًم٦م ىمّمػمة ضمد ًا ورسمام أجْم ُ٤م رؾم٤مًم٦م صم٤مٟمٞم٦م وصم٤مًمث٦م  ،وًمٙمٜمٝمام ًمٞمً٤م ُمٕمؽموم ً٤م سمّمحتٝم٤م
ُمـ اجلٛمٞمع  ،ومه٤م ُمٕم ً٤م ٓ حتتقي٤من قمغم ُم٤مئ٦م ؾمٓمر ]( )253

وأجْم ً٤م ي٘مقل اًم٘مديس ( ديقٟمًقس ) وأجْم ً٤م يمالُمف يثٌ٧م يمالم أورجي٤مٟمقس سمحٞم٨م أان ُف يتٙمٚمؿ قمكم رؾم٤مًم٦م
واطمدة وم٘مط وٓ يتٙمٚمؿ قمكم اًمرؾم٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م
[ٕضمؾ هذآ أانٙمر أان ُف يدقمل يقطمٜم٤م،وإن هذا اًمًٗمر ُمـ يم٤مشمٌ٦م ؿمخص ٌيدقمك يقطمٜم٤م ،وأواومؼ أجْم ً٤م أان ُف
ُمـ شمّمٜمٞمػ رضمؾ ىمديس ُمٚمٝمؿ سم٤مًمروح اًم٘مدس وًمٙمٜمك ٓأصدق سم٠مانف اًمرؾمقل إسمـ زسمدي أخ يٕم٘مقب
يم٤مشم٥م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م واًمرؾم٤مًم٦م اجل٤مُمٕم٦م ]( )251

ٓ ٟمٜميس أان ُف ي٘مقل اًمرؾم٤مًم٦م وًمٞمس اًمرؾم٤مئؾ وأن ٟم٘مقل يمٚمٛم٦م سمًٞمٓم٦م ٟم٘مؾ إًمٞمٜم٤م أورجي٤مٟمقس رومض اًمٙمثػم
ًمرؾم٤مًم٦م يقطمٜم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م وُمـ هق يم٤مشمٌٝمؿ هق أجْم ً٤م يم٤مشم٥م اًمرؾم٤مًم٦م إومم وهذا دًمٞمؾ قمغم أن إؾمٗم٤مر
يم٤مٟم٧م شمٌْمع ذم "اًمٙمت٤مب اعم٘مدس سمًٝمقًم٦م وٓ يقضمد أدٟمك سمح٨م قمـ يمالم اهلل شمٕم٤ممم
أُم٤م اًمتِم٤مسمف يمام ي٘مقل أن يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ هق يم٤مشم٥م اًمرؾم٤مًم٦م إوزم وٟمً٠مل ُمـ يمت٥م اإلٟمجٞمؾ ومٜمحـ ٓ
ٟمٕمرف ُمـ يمت٥م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م
 2ـ ـ ـ ٓيٛمٙمـ أن ٟمجزم سمِمئ ًمٞمس ًمف دًمٞمؾ أن أان ُف إسمتدي سمٜمٗمس اًمٙمٚمٛم٦م اًمتك ذم يقطمٜم٤م ُمـ اعمٛمٙمـ أن أيمت٥م
ٟمٗمس اًمٙمٚمٛم٦م أو أن أىمٚمد يقطمٜم٤م أو سمقًمس ذم يمت٤مسمتف
 -1وُمـ اعمٛمٙمـ أن يٙمقن يم٤مشم٥م هذه اًمرؾم٤مًم٦م ىمد إىمتٌس ُمـ يقطمٜم٤م يمام طمدث رم رؾم٤مًم٦م هيقذا وأانف ىمد
إىمتٌس ُمـ رؾم٤مًم٦م سمٓمرس
يم٤مشم٥م اًمرؾم٤مئؾ واًمرؤي٤م ًمٞمس هق يقطمٜم٤م وٓيقضمد دًمٞمؾ قمٚمٞمف أم اًمتِم٤مسمف ٓ يٛمٙمـ اجلزم سمف ؾمقى ُمع ٟمًٌ٦م
اإلٟمجٞمؾ أو وده
253

يقؾم٤مسمٞمقس اًم٘مٞمٍمي ،شم٤مريخ اًمٙمٜمٞمً٦م ،دار اعمحٌ٦م 20:12:3 ،صـ142
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التكـليف الكنـسي

ُمـ إدًم٦م اًمتك يًتدل سمف أؾم٤مشمذة اًمال هقت اًمدوم٤مقمل قمغم ٟمًٌ٦م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع امم" اًم٘مديس يقطمٜم٤م"
اًمرؾمقل اًمت٘مٚمٞمد،سمؾ أى ؿمئ ٓ يقضمد قمٚمٞمف دًمٞمؾ واطمد ي٘م٤مل ًمؽ اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف اًمت٘مٚمٞمد.
اًم٘مٛمص قمٌد اعمًٞمح سمًٞمط [آُمٜم٧م اًمٙمٜمٞمً٦م ُمٜمذ اًمٌدء وعمدة صمامٟمٞم٦م قمنم ىمرٟم ً٤م دون ُمٕم٤مرو٦م شمذيمر،سم٠من يم٤مشم٥م
اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع هق اًم٘مديس يقطمٜم٤م شمٚمٛمٞمذ اعمًٞمح اًمذى يم٤من حيٌف ]()252

إب ُمتك اعمًٙملم[هق يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع سمحً٥م اًمت٘مٚمٞمد اًمٙمٜميس إُمر اًمذى ؾمٜمٕمقد إًمٞمف سم٤مًمتٗمّمٞمؾ
]()253

ًم٘مد و٘م٧م سم٤مًم٘مً٤موؾم٦م إدًم٦م قمغم ٟمًٌ٦م اإلٟمجٞمؾ وٟمًتٛمر رم اًمٓمخٌط ُمع اًم٘مً٤موؾم٦م وٟمرى هؾ ي١ميد
اًمتٚم٘مٞمد ٟمًٌ٦م اإلٟمجٞمؾ إمم يقطمٜم٤م؟طم٘مٞم٘م٦م أن اًمت٘مٚمٞمد اًمٙمٜميس اعمخ٤مًمػ ًمٚمٙمت٤مب اعم٘مدس هق قملم اًمتحريػ
واًمتٖمٞمل و ىمٚم٥م اْل٘م٤مئؼ سمؾ وهق ُم٤م يًٌ٥م ُمِم٤ميمؾ يمثػمة ذم اًمٗمٝمؿ اًمّمحٞمح ،وهذا ُم٤م أيمده اًمٙمت٤مب
اعم٘مدس وقمٚمامءاًمٙمت٤مب،أن اًمت٘مٚمٞمد اعمخ٤مًمػ ًمٚمٙمت٤مب هق ىمٛم٦م اجلٝمؾ واًمتحريػ واًمتٖمٞمػم ويًٌ٥م ُمِم٤ميمؾ
يمثػمة ومٜمٌدأ سمٜمٔمرة هيٕم٦م داظمؾ ٟمّمقص اًمٙمت٤مب اًمتل متٜمع اًمت٘مٚمٞمد وإشمٌ٤مع أسم٤مء وشمرك اًمٙمت٤مب يمام ٟمرى ذم
هذه إج٤مم .
اعمًٞمح  :ح٤مذا شمتٕمدون قمغم وصٞم٦م اهلل سمًٌ٥م شم٘مٚمٞمديمؿ ؟
هذه اًم٘مّم٦م قمٜمدُم٤م ضم٤مء اًمٗمريًٞمقن ًمٚمٛمًٞمح وىم٤مًمقا ًمف [ :ح٤مذا يتٕمدى شمالُمٞمذك شم٘مٚمٞمد اًمِمٞمقخ.وم٢مهنؿ ٓ
يٖمًٚمقن أجدهيؿ طمٞمٜمام ي٠ميمٚمقن ظمٌزا وم٠مضم٤مب وىم٤مل هلؿ واٟمتؿ أجْم٤م ح٤مذا شمتٕمدون وصٞم٦م اهلل سمًٌ٥م
شم٘مٚمٞمديمؿ  ....وم٘مد أبٓمٚمتؿ وصٞم٦م اهلل سمًٌ٥م شم٘مٚمٞمديمؿ ] إٟمجٞمؾ ُمتك 3-1 / 22

 252اًم٘مٛمص قمٌد اعمًٞمح سمًٞمط ،هؾ يمت٥م اًم٘مديس يقطمٜم٤م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمعُ ،مٓمٌٕم٦م ُمدارس إطمد صـ4
 253إب ُمتك اعمًٙملم ،إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م دراؾم٦م ورشح ،دير أانٌ٤م ُم٘م٤مر ،ضمـ 2اعمدظمؾ صـ15
www.kalemasawaa.com

()036

www.eld3wah.net

دارؾم٦م ٟم٘مدي٦م طمقل يم٤مشم٥م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م

www.nottansser2.wordpress.com

إن يًقع هٜم٤م اٟمت٘مد ومٙمر ه١مٓء اًمذيـ يامرؾمقن "اًمت٘مٚمٞمد وهق خم٤مًمػ ًمٚمٙمت٤مب سمؾ وىم٤مُمقا واظمؽمقمقا شم٘مٚمٞمد
ًمٙمل ٓ يٙمرُمقا آسم٤مءهؿ وم٘مد أبٓمٚمقا وصٞم٦م إهلٝمؿ سمًٌ٥م هذا ا ًمت٘مٚمٞمد وشمريمقا وصٞم٦م شمٙمريؿ أب وأم
سمًٌ٥م هذا اًمت٘مٚمٞمد اًمٌ٤مـمؾ ،وهٜم٤م يٙمقن اًمت٘مٚمٞمد ًمٞمس ًمف أمهٞم٦م سمؾ ويٙمقن إضمراُم ً٤م وإسمٓم٤مل ًمقصٞم٦م اإلهل
ٟمًتٓمع اًم٘مقل ان يًقع يم٤من يرومض اًمت٘مٚمٞمد رومض يًقع ًمٗمٙمرة اًمت٘مٚمٞمد وشمقسمٞمخف ًمٚمٙمت٥م واًمٗمريًٞمًـ
سمً٥م شم٘مٚمٞمدهؿ
ًم٘مد أوىص يًقع سمتٗمتٞمش اًمٙمت٥م ومل يقيص سم٢مشمٌ٤مع أسم٤مء [ومتِمقا اًمٙمت٥م ٕانٙمؿ شمٔمٜمقن أن ًمٙمؿ ومٞمٝم٤م طمٞم٤مة
أبدي٦م .وهل اًمتل شمِمٝمد زم ] يقطمٜم٤م ()36-2
اًمديمتقر سمٜمٞم٤مُملم سمٜمٙمرشمـ "اًمت٘مٚمٞمد أيمؼم ُم٤مٟمع ُمـ ىمٌقل اْلؼ
يٜمًػ اًمديمتقر ومٙمرة اًمتٚم٘مٞمد ومٞم٘مقل [ إن اًمت٘مٚمٞمد هق أقمٔمؿ ُم٤مٟمع قمٜمد اًمٜم٤مس ًم٘مٌقهلؿ اْلؼ وم٢مهنؿ سمحً٥م
أومٙم٤مرهؿ اًمٌنمي٦م أن اًم٘مدُم٤مء ذم شم٘مقي همػم اقمتٞم٤مدي٦م وحيًٌقن أن ُمـ قمالُم٤مت اًمت٘مقى أن حي٤مومٔمقا قمغم
شم٘مٚمٞمداهؿ وٓ يقضمد رآي ظم٤مـمئ إٓويًتٜمد قمغم أىمقال سمٕمض اًم٘مدُم٤مء وىمد ص٤مرت طم٤مًم٦م اعمًٞمحٞملم
سم٤مٓؾمؿ قمغم وضمف اًمٕمٛمقم ٟمٔمػم طم٤مًم٦م اًمٞمٝمقد ذم زُم٤من اعمًٞمح وًمٙمـ ُم٤مذا جي٥م قمغم رضمؾ اهلل أن يٗمٕمؾ
واْل٤مًم٦م هذه؟ جي٥م أن يثٌ٧م قمغم ُم٤م شمٕمٚمؿ وأج٘مـ 3:قم٤مر ًوم٤م مِمـ شمَٕمٚمؿ شمٞمٛمقصم٤موس اًمث٤مٟمٞم٦م 21يم٤من شمٞمٛمق صم٤موس
قطمك سمف
ىمد شمٕمٚمؿ ُمـ سمقًمس إٟم٤مء اًمقطمل .ومٙم٤من قم٤مر ًوم٤م مِمـ شمَٕمٚمؿ .وأُم٤م إىمقال اًمت٘مٚمٞمدي٦م ومٚمٞمس هل٤م ُمّمدر ُُم َ
ُمـ اهلل](  )254وُم٤مزل اًم٘مٛمص سمًٞمط ي١مُمـ سم٤مًمت٘مٚمٞمد اعمزقمقم
قطمك سمف ُمـ اهلل ـ
وأُم٤م إىمقال اًمت٘مٚمٞمدي٦م ومٚمٞمس هل٤م ُمّمدر ُُم َ
قطمك سمف ُمـ اهلل ُمع أن ٓ يقضمد دًمٞمؾ قمٚمٞمف
هذا هق سمٞم٧م اًم٘مّمٞمد إىمقال" اًمت٘مٚمٞمدي٦م" ومٚمٞمس هل٤م ُمّمدر ُُم َ
ايْم٤م اًمٕمجٞم٥م أن اًم٘مٛمص شم٤مدرس يٕم٘مقب ُمٚمٓمل ي٘مقل أشمك[إٟمٜم٤م ٟمت٘مٌؾ اًمت٘مٚمٞمد ُمتك شم٠مؾمس قمغم اًمٙمت٤مب
254سمٜمٞم٤مُملم سمٜمٙمرشمـ ،شمٗمًػم إٟمجٞمؾ ُمتك صـ 123
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وٓ يٛمٙمـ أن ٟم٘مٌٚمف ُمتك شمٕم٤مرض ُمع اًمٙمت٤مب ]( )255ـمٞم٥م يقضمد دًمٞمؾ ُمـ اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع أو طمتك ظم٤مرضمف
قمغم اًمٙم٤مشم٥م ُمع ذًمؽ يٜمً٥م اًم٘مٛمص اإلٟمجٞمؾ ًمٞمقطمٜم٤م! يمالم يٙمت٥م رم اًمٙمت٥م وٓ يٓمٌؼ قمٚمٛمٞم ً٤م
اًمت٘مٚمٞمد اًمٙمٜميس هرـم٘مل ووٕمٞمػ اًمٕم٘مؾ وُمِمٙمقك ومٞمف سمؾ هق قملم اجلٝمؾ ذم ٟمًٌ٦م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع امم
ًمٞمقطمٜم٤م يٕمتٛمد اًمت٘مٚمٞمد اعمًٞمحل قمغم ؿمٝم٤مدة "إيريٜم٤مؤس" و سمقًمٞمٙم٤مرسمقس وًم٘مد ردٟم٤م قمٚمٞمف سمٕمقن اهلل()256

سمقًمس يرومض اًمت٘مٚمٞمد
ًم٘مد طمذر سمقًمس رؾمقل اعمًٞمحٞم٦م اعمزقمقم وُم١مؾمس اًمدي٤مٟم٦م ُمـ شمٚمؽ اًمت٘م٤مًمٞمد اًمٌ٤مـمٚم٦م اًمتل هل ُمـ صٜمع
اًمٜم٤مس أو اًمتل هل ود شمٕمٚمٞمؿ اًمٙمت٤مب أو ود روطمف[اٟمٔمروا أن ٓ يٙمقن اطمد يًٌٞمٙمؿ سم٤مًمٗمٚمًٗم٦م وسمٖمرور
سم٤مـمؾ،طمً٥م شم٘مٚمٞمد اًمٜم٤مس،طمً٥م أريم٤من اًمٕم٤ممل،وًمٞمس طمً٥م اعمًٞمح( ].اًمرؾم٤مًم٦م إمم يمق ) 5:1
وحيٙمل سمقًمس قمـ ٟمٗمًف ىم٤مئال [ويمٜم٧م أت٘مدم ذم اًمدي٤مٟم٦م اًمٞمٝمقدي٦م قمغم يمثػميـ ُمـ أترايب ذم ضمٜميس إذ يمٜم٧م
ال وؾمٝم ً
أوومر همػمة ذم شم٘مٚمٞمد أب٤مئل] (همالـمٞم٦م  )21 :2اًمت٘مٚمٞمد ًمق يم٤من سمدًمٞمؾ وم٠مه ً
ال أم سمدون دًمٞمؾ وميب
سمف قمرض اْل٤مئط.
اًمت٘مٚمٞمد ًمٞمس طمج٦م رم آؾمتدٓل قمغم ٟمًٌ٦م اإلٟمجٞمؾ إمم يقطمٜم٤م إلٟمف ٓ يقضمد دًمٞمؾ قمغم اًمت٘مٚمٞمد اصال ً
ومْم ً
ال قمغم اإلٟمجٞمؾ،وإن يًقع وسمقًمس وسمٕمض قمٚمامء اًمٜمٍماٟمٞم٦م رومض اًمت٘مٚمٞمد اًمٙم٤مشم٥م جمٝمقل وٓ شمٕمٞمش
رم اًمقهؿ.

 255اًم٘مٛمص شم٤مدرس يٕم٘مقب ُمٚمٓمل،اًمت٘مٚمٞمد وإرصمقذيمًٞم٦مصـ . 21

 256راضمع ومّمؾ إدًم٦م اخل٤مرضمٞم٦م ىمًؿ ؿمٝم٤مدة آسم٤مء اًمٙمٜمٞمً٦م واًمرد قمٚمٞمٝم٤م
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متى كتبُ اإلجنيل الزابع؟
أؾمتٛمرر ًا رم اًمتخٌط وإظمتالف ٟمذيمر ُمتك يمت٥م اإلٟمجٞمؾ؟؟ اعمٗم٤مضم٤مة جمٝمقل!! أجْم٤م هذا ًمٞمس يمالُمك
شم٘مقل ُمقؾمققم٦م آسم٤مء اًمٙمٜمٞمً٦م ٔشمك[ إن شم٤مريخ يمت٤مسم٦مهذا اإلٟمجٞمؾ جمٝمقل وصمٛم٦م اًمٕمديد ُمـ آومؽماو٤مت
أىمؽمطم٧م ًمذًمؽ إن ضمقد إٟمػ وإرويـ

ي٘مؽمطم٤من ؾمٜم٦م 10م ًمٚمزُمـ اًمذى يمت٥م ومٞمف يقطمٜم٤م آٟمجٞمؾ]()260

ؾمٜمذيمر مجٚم٦م ُمـ أىمقال اًم٘مً٤موؾم٦م قمغم زُم٤من يمت٤مسم٦م آٟمجٞمؾ وٟمرى اًمتٜم٤مىمض واًمتخٌط!
ي٘مقل ضمقن و .دريـ [أُم٤م ُمقوقع شم٤مريخ اإلٟمجٞمؾ ومٚمؿ سمٗمّمؾ رم اًمقاىمع ومٞمف سمٕمد ٕانف ًمٞمس ًمديٜم٤م دًمٞمؾ آظمر
ٟم٘مدُمف رم هذا اًمِم٤من( )...وُمـ اعم١ميمد أانف ٓ جي٥م ان يٕمز اًمٞمف شم٤مريخ ي٘مع سمٕمد هن٤مي٦م اًم٘مرن إول إٓ أانف ًمٞمس
هٜم٤مك دًمٞمؾ طم٘مٌ٘مك إلقمٓم٤مئف شم٤مرخي ً٤م ىمرب هن٤مي٦م شمٚمؽ اًمٗمؽمة]()262

260

قم٤مدل ومرج ُمقؾمققم٦م ،آسم٤مء اًمٙمٜمٞمً٦م ،دار اًمث٘م٤موم٦م ،ضمـ 2صـ221

262

ضمقن و .دريـ ،يًقع وإان٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م ،دار اًمث٘م٤موم٦م،صـ141
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أم اًم٘مس ومٝمٞمؿ قمزيز ومٚمف رأى آظمر رم زُمـ يمت٤مسم٦م اإلٟمجٞمؾ[شمت٠مرضمح آراء اًمٕمامء سم٤مًمٜمً٦م ًمت٤مريخ يمت٤مسم٦م اإلٟمجٞمؾ
ُم٤مسملم ىمٞمؾ40م إمم ُم٤مسمٕمد30أوُ 242مٞمالدي٦م وًمٙمـ هذيـ اًمت٤مرظمٞملم ـ٤معمٌٙمر ضمد ًا واعمت٠مظمر ضمدـ ٓ ي٘مٚمٌٝمام
يمثػم ُمـ قمٚمامء اًمٕمٍم( )...وقمغم هذا ىمدر اًمٕمٚمامء أن اإلٟمجٞمؾ يمت٥م رم أواظمر اًم٘مرن آول أو أوائؾ اًم٘مرن
اًمث٤مٟمك امم ُم٤مسملم 60إمم 222ـ

م]( )261

ومٝمؾ قم٤مش اًم٘مديس يقطمٜم٤م إمم قم٤مم ُ 242مٞمالدي٦م هؾ يًتٞم٘مظ

اؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمل ُمـ اًمٜمٕمس اًم٘مٛمص سمًٞمط اًمذى يمت٥م يمت٤مب حت٧م اؾمؿ هؾ يم٤مشم٥م اًم٘مديس
يقطمٜم٤م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع ؟؟ هؾ قمروم٧م آضم٤مسم٦م اهي٤م اًم٘مٛمص اْل٤مئر ؟؟!

اخلالص٦م:
ُتٚمتػ أراء طمقل شم٤مريخ اًمذى يمت٥م ومٞمف يقطمٜم٤م سمِم٤مرشمف
2ـ اًمرأى آول :ي٘مقل ان يقطمٜم٤م يمت٥م سمِم٤مرشمف ىمٌؾ ُ 40مٞمالدي٦م
1ـ اًمرأ ى اًمث٤مٟمك :ي٘مقل ان يقطمٜم٤م يمت٥م سمِم٤مرشمف سمٕمد ُ 242مٞمالدي٦م
3ـ اًمرأ ى اًمث٤مًم٨م :أواظمر اًم٘مرن آول
ٓ هيٛمٜم٤م ُمتك يمت٥م اإلٟمجٞمؾ وًمٙمـ اًمِم٤مهد هق أن شم٤مريخ يمت٤مسم٦م جمٝمقل أجْم٤م يٕمٜمك اًمٙم٤مشم٥م جمٝمقل وزُم٤من
اًمٙمت٤مسم٦م جمٝمقل أجْم٤م وُتٌط اًم٘مً٤موؾم٦م ُمٜمف ُمـ ي٘مقل أن أانجٞمؾ يقطمٜم٤م أول إان٤مضمٞمؾ ىم٤مـمٌ٦م طمتك ىمٌؾ
ُمرىمس اًمذى جيٛمع اًمٕمٚمامء قمغم يمت٤مسمتف أوًٓ وُمٜمف ُمـ ي٘مقل  60وُمٜمف  200أو  222أو 242قم٤مم أيمؼم
دًمٞمؾ قمغم أن شم٤مريخ اًمٙمت٤مسم٦م جمٝمقل ويٙمٗمك أقمؽماف ُم١مًمػ ُمقؾمققم٦م آسم٤مء اًمٙمٜمٞمً٦م أن اًمت٤مريخ جمٝمقل.

261

ومٝمٞمؿ قمزيزُ ،مدظمؾ امم اًمٕمٝمد اجلديد ،دار اًمث٘م٤موم٦م ،صـ232
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وقفة بني األدلة اخلعرجية والفاخلية
أُم٤م سمٕمد ..وسمٕمد هذه اجلقًم٦م اًمنيٕم٦م رم ُمٜم٤مىمِم٦م إدًم٦م اخل٤مرضمٞم٦م و اًمداظمٚمٞم٦م أوع سملم يديؽ أهي٤م اًم٘م٤مرئ
اًمٙمريؿ سمٕمض اْل٘م٤مئؼ:
الصهعدة لإلجنيل

إيريٜم٤مؤس

التعليل عليهع
جمٝمقل اهلقي٦م ٓ يٕمؽمف سم٤مًمث٤مًمقث يٕمؽمف سمك يمثػم ُمـ
اًمٙمت٥م إبقيمريٗم٤م.

سمقًمٞمٙم٤مرسمقس

مل ي٘مٌس ىمط ُمـ إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م سم٤مًمت٤ممم ٓ يٕمرومف.

إيمٚمٞمٛمٜمدس اًمروُم٤مٟمك

جمٝمقل اهلقي٦م ومل ي٘مٌس اص ً
ال ُمـ اإلٟمجٞمؾ وي٘متٌس ُمـ
ُمّم٤مدر همػم ُمٕمروومف.

اهمٜم٤مـمٞمقس إانٓم٤ميمل

مل يٍمح ُمٌ٤مرشة ان اًمٙم٤مشم٥م يقطمٜم٤م ومل ي٘متٌس ُمٜمف.

رؾم٤مًم٦م سمرٟم٤مسم٤م

ٓ شمٕمؽمف هب٤م اًمٙمٜمٞمً٦م وٓ يّمح آؾمتدٓل هب٤م ومْم ً
ال ان
يمت٤مهب٤م جمٝمقل.

اًمراقمك هلرُم٤مس

ٓ شمٕمؽمف سمف اًمٙمٜمٞمً٦م ويم٤مشمٌف جمٝمقل ويم٤من ي٘متٌس ُمـ
يمت٥م وصمٜمٞم٦م وٓ يقرد اًمٕمدد سمحرومٞمتٝم٤م.

اًمرؾم٤مًم٦م إمم ديقضمٜمٞمتقس
www.kalemasawaa.com
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اًمديدايمٞم٦م

اًمٙم٤مشم٥م وزُمـ اًمٙمت٤مسمف جمٝمقٓن .

أيمٚمٞمٛمٜمدس اإلؾمٙمٜمدري

يم٤من ي١مُمـ سم٠مؾمٗم٤مر يمثػم ٓ شم١مُمـ هب٤م اًمٙمٜمٞمً٦م أن.

اًمؼمدي٦م P52

ىمّم٤مص٦م وٓيّمح اإلؾمتدٓل سمف.

سمردي٦م P45

هذا اعمخٓمقط ٓ يً٤موى رم ُمٞمزان اًمٜم٘مدإٓ صٗمر ومْم ً
ال
أن ٟٓمٕمرف ٟم٤مؾمخف

اعمخٓمقـم٦م 33

ؿم٤مهد قمغم اًمتحريػ وًمٞمس ًمإلٟمجٞمؾ وٟمّمٝم٤م خيتٚمػ قمـ
ٟمص اإلٟمجٞمؾ اْل٤ممم.

اًمؼمدي٦م إجيرشمقن 1

ُمـ إٟمجٞمؾ أبق يمريٗمك جمٝمقل يم٤مشمٌٝم٤م.

اًمقصمٞم٘م٦م اعمقراشمقري٦م

جمٝمقل يم٤مشمٌٝم٤م.

ُمـ ظمالل أطمّم٤مئٞم٦م سمًٞمٓم٦م ُمٕمٔمؿ اًمِمٝم٤مدات جمٝمقل ص٤مطمٌٝم٤م .يمؿ هق فم٤مهر ُمـ اجلدول اًمً٤مسمؼ ومٝمؾ
يّمح إؾمتدٓل سمٛمجٝمقل قمغم جمٝمقل  ،اْلٛمد هلل قمغم ٟمٕمؿ اإلؾمالم اًمذى ٓي٘مٌؾ اْلدي٨م إٓ قمـ اًمث٘م٤مت
اعمٕمروومقن .هذا رم طمدي٨م اًمٜمٌك ومام سم٤مًمؽ سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمالم اًمرمحـ.
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يتحنع يكتب بـ إحلعح أليس وحى!
اًمٖمري٥م أن اًم٘مديس يقطمٜم٤مقمغم طمً٥م ومٝمؿ اًم٘مً٤موؾم٦م مل يٙمت٥م ُمـ ٟمٗمًف سمؾ إْل٤م ح قمٚمٞمف رضم٤مل اًمٙمٜمٞمً٦م
اعمًٚمؿ ًمٙمٜمٞمً٦م وم٤من "اًم٘مديس يقطمٜم٤م"
يمؿ ي٘مقل إب ُمتك اعمًٙملم ي٘مقل [طمً٥م اًمت٘مٚمٞمد اعمٌٙمر ضمد ًا َ
اًمرؾمقل يمت٥م إٟمجٞمٚمف حت٧م اْل٤مح ؿمديد وُمتقاصؾ ُمـ رضم٤مل اًمٙمٜمٞمً٦م اًمذيـ يم٤مٟمقا يٕمٞمِمقن ويٕمٛمٚمقن ُمٕمف
] ()263

وي٘مقل ايْم٤م [وقمغم اًمٌ٤مطم٨م أن يالطمظ أن يمال ُمـ "اًم٘مديس ايريٜمٞمئقس" ويم٤مشم٥م وصم٘م٘م٦م اعمقراشمقرى
ي١ميمد أن اًم٘مديس يقطمٜم٤م أانام يمت٥م إٟمجٞمٚمف سم٢مْل٤مح وشمقؾم٤م ُمـ إ طمٌ٤مئف وزُمالئف وإؾم٤مىمٗم٦م وهذا آشمٗم٤مق
رم اًمتًجٞمؾ ًمف وزٟمف اًمت٤مرخيك ]()261

ي٘مقل اًم٘مٛمص سمًٞمط[ اإلٟمجٞمؾ هٜم٤م دون سمٜم٤مء قمغم ـمٚم٥م اًمِمٞمقخ وروم٘م٤مء اًمرؾمؾ وشمالُمٞمذهؿ واًمٙمثػمون ُمـ
اًمذيـ اؾمتٛمٕمقا ًمإلٟمجٞمؾ وم٘مد شمًٚمٛمقه هؿ ُمٜمٝمؿ ويم٤مٟمقا

هؿ أول ؿمٝمقد وأول اْل٤مومٔملم ًمف]()262

امم قم٘مالء اًمٜمّم٤مرى أخٞمس هذا اإلٟمجٞمؾ وطمك ُمـ اهلل؟؟ أذا يمٞمػ يٙمقن اًمٙمت٤مسم٦م حت٧م إْل٤مح؟
ُمـ اعمٗمروض أن يقطمك اًمروح اًم٘مدس إمم اًم٘مديس يقطمٜم٤م هذا اًمٙمالم صحٞمح وًمٙمـ اذا ىمٚمٜم٤م هذا
ؾمٜمْمع أانٗمًٜم ً٤م رم ُمِمٙمٚم٦م أيمؼم ُمـ ُمِمٙمٚم٦م ُمـ هق يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع إٓ هك ُمِمٙمٚم٦م ُمٗمٝمقم اًمقطمك رم
اعمًٞمحٞم٦م اًمتك مل جيد هل٤م قمٚمامء طم ً
ال إمم أن ُم٤م ُمٗمٝمقم وـمٌٞمٕم٦م اًمقطمك رم اعمًٞمحٞم٦م ؟؟

263

إب ُمتك اعمًٙملم،اعمدظمؾ امم رشح اٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م صـ11و21

261

اعمرضمع اًمً٤مسمؼ

 262اًم٘مٛمص سمًٞمط هؾ يمت٥م اًم٘مديس يقطمٜم٤م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع صـ22
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من وهتالكعتب احلكيكى لإلجنيل الزابع؟
ًم٘مد خلص اًم٘مس ومٝمٞمؿ قمزيز اًم٘مقل وم٘م٤مل " هذا اًمً١مال صٕم٥م ،واجلقاب قمٜمف يتٓمٚم٥م دراؾم٦م واؾمٕم٦م
هم٤مًمٌ ً٤م ُم٤م شمٜمتٝمل سم٤مًمٕمٌ٤مرة  ٓ :يٕمٚمؿ إٓ اهلل وطمده ُمـ اًمذي يمت٥م هذا اإلٟمجٞمؾ "  .هذا هق اجلقاب اْل٘مٞم٘مك
اًمتك شم٘مقم قمٚمٞمف هذا اًمدراؾم٦م " ٓ يٕمٚمؿ إٓاهلل وطمده ُمـ اًمذي يمت٥م هذا اإلٟمجٞمؾ" سم٤مًمدًمٞمؾ واًمؼمه٤من
يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع جمٝمقل هذا ُم٤م شمؿ شمقصمٞم٘مف رم هذه اًمدراؾم٦م اًمتك ٟمًتٓمٞمع اًم٘مقل ًمف أانف ُمٗمّمٚمف وأانف
إومم ُمـ ٟمققمٝم٤م رم دراؾم٦م يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع ًم٘مد ٟمًٌ٦م اًمٌٕمض اإلٟمجٞمؾ امم ًمٕم٤مزر اًمذى يراى اًمٙمثػم
ُمـ اًمٕمٚمامء اٟمف اًمتٚمٛمٞمذ اًمذى يم٤من حيٌف يًقع!! واهلل أقمٚمؿ اٟم٤م ٓ أؾمتٌٕمد أن اًم٘مديس يقطمٜم٤م هقاًمتٚمٛمٞمذ
اًمذى يم٤من حيٌف يًقع وًمٙمـ ًمٞمس هق يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع.

اًمٙم٤مشم٥م اْل٘مٞم٘مك ًمالٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ٟمٍماٟمك ُمـ آؾمٞم٦م
وُم٤مزًمٜم٤م ٟمٌح٨م قمـ اًمً١مال اعمّمػمى ُمـ هقيم٤مشم٥م"اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع" وطم٤مول اًمٌٕمض اإلضم٤مسم٦م قمـ اًمً١مال
ُمـ ظمالل حتديد صٗم٤مت يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ دون ذيمر اؾمؿ ُمٕملم
ي٘مقل ضمراٟم٧م [ :يم٤من ٟمٍماٟمٞم ً٤م ،وسمج٤مٟم٥م ذًمؽ يم٤من هٞمٚمٞمٜمٞم ً٤م ،وُمـ اعمحتٛمؾ أن ٓ يٙمقن هيقدي ً٤م ،وًمٙمٜمف
رشىمل أو إهمري٘مل وٟمٚمٛمس هذاُمـ قمدم وضمقد دُمقع ذم قمٞمٜمٞمف قمالُم٦مقمغم اْلزن قمٜمدُم٤م يمت٥م قمـ هدم ُمديٜم٦م
ًمٚمٞمٝمقد]()263

اًمؽممج٦م اًمٞمًققمٞم٦م اًمٙم٤مشم٥م ٟمٍماٟمك ُمـ آؾمٞم٦م شم٘مقل[وًمٞمس ًمٜم٤م ٟمًتٌٕمد اؾمتٌٕم٤مد ًا ُمٓمٚم٘م٤م آومؽماض اًم٘م٤مئؾ سم٠من
يقطمٜم٤م اًمرؾمقل هق اًمذى أانِم٠مه وًمٙمـ ُمٕمٔمؿ اًمٜم٘م٤مد ٓيتٌٜمقن هذا اإلطمتامل ومٌٕمْمٝمؿ يؽمك اؾمؿ اعم١مًمػ
ويّمٗمقٟمف سم٠مانف ُمًٞمحل يمت٥م سم٤مًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م ذم أواظمر اًم٘مرن إول ذم يمٜم٤مئس آؾمٞم٤م " ]( )264

263

ٟم٘م ً
ال قمـ هؾ اًمٕمٝمد اجلديد يمٚمٛم٦م اهلل ،دُ .مٜم٘مذ اًمً٘م٤مر ،صـ45
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وىم٤مل اعمح٘مؼ رـمِمٜمٌدر [ :إن هذا اإلٟمجٞمؾ يمٚمف ،ويمذا رؾم٤مئؾ يقطمٜم٤م ًمٞمً٧م ُمـ شمّمٜمٞمٗمف ،سمؾ صٜمٗمٝم٤م أطمد
ذم اسمتداء اًم٘مرن اًمث٤مين ،وٟمًٌف إمم يقطمٜم٤م ًمٞمٕمتؼمه اًمٜم٤مس ])265(.

اًمٙمٜمٞمً٦م رم ظمٓمر
اًمٙمٜمٞمً٦م رم ظمٓمر ٕن يم٤مشم٥م أهؿ إان٤مضمٞمؾ اًمذى يمؿ ي٘مقًمقن يثٌ٧م ٓهقت اعمًٞمح سمِمدة جمٝمقل يمٞمػ
ؾمتثؼ اًمٙمٜمٞمً٦م رم هذااإلٟمجٞمؾ اعمجٝمقل اهلقي٦م ؟؟ ويمٞمػ شمٜمًٌف امم اهلل؟؟؟هق جمٝمقل وشمٕمتٛمدقمٚمٞمف هق
همػم ُمٕمروف ؟؟ وُم٤مرأى اؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمك هؾ ُم٤مزًمقا رم اًمٜمٕمس اًمٕمٚمٛمك ؟!

هؾ يم٤مشم٥م اًمًٗمر همػم ُمٝمؿ؟
سمٕمد هذا اجلٝمد اجلٝمٞمد رم إصمٌ٤مت أن يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ جمٝمقل خيرج قمٚمٞمٜم٤م سمٕمض اًمٜمّم٤مرى وُمع إؾمػ
اًمذيـ يدّ قمقن أانف ذو قمٚمؿ ي٘مقل ًمؽ ٟمٕمؿ اًمٙم٤مشم٥م جمٝمقل! وًمٙمـ ُمش ُمٝمؿ اًمٙم٤مشم٥م اعمٝمؿ أانف يتحدث قمـ
يًقع ىمٚم٧م:
ٓ اًمٙم٤مشم٥م ُمٝمؿ وأانٔمر إمم أى شمٗمًػم ًمٚمٙمت٤مب اعم٘مدس يذيمر أول ؿمئ اًمٙم٤مشم٥م أن ُمـ ي٘مقل هذا اًمٙمالم
ٓ يٙمقن إٓ ضم٤مهؾ ضمٝمقل يمٞمػ يٙمقن يم٤مشم٥م يمالم يٜمًٌف امم اهلل همػم ُمٝمؿ  ،أان٘مؾ ًمؽ ُم٤م ضم٤مء رم يمت٤مب
اعمدظمؾ إمم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس [واًمتً٤مؤٓت قمـ شم٤مريخ يمت٤مسم٦م اًمًٗمر وُمـ يمتٌف وعمـ ًمٞمً٧م هك جمرد أُمقر
ظم٤مص٦م سم٤مًمدارؾم٤مت آيم٤مديٛمٞم٦م وم٤من اإلضم٤مسم٦م قمغم هذه إؾمئٚم٦م أُمر طمٞمقى اذا أردٟم٤م إن ٟمًتققم٥م رؾم٤مًم٦م
اًمًٗمر]()266

 264اًمؽممج٦م اًمٞمًققمٞم٦م ،دار اعمنمق سمػموت ،صـ154
ٟ 265م٘م ً
ال قمـ هؾ اًمٕمٝمد اجلديد يمٚمٛم٦م اهلل ،صـ45
 266اعمدظمؾ امم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس،قمدة ُم١مًمٗملم ،دار اًمث٘م٤موم٦م ،صٗمح٦م 21
www.kalemasawaa.com

()045

www.eld3wah.net

دارؾم٦م ٟم٘مدي٦م طمقل يم٤مشم٥م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م

www.nottansser2.wordpress.com

ح٤م و٤مىم٧م إرض سم٠مؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمك ي٘مقل ًمؽ اًمٙم٤مشم٥م ُمش ُمٝمؿ ويقوح ٕن اعمدظمؾ أن
يم٤مشم٥م اًمًٗمر ذو أمهٞم٦م ظم٤مص٦م سمؾ أُمر طمٞمقى ًمدراؾم٦م اًمًٗمر إذا يم٤من يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ همػم ُمٝمؿ ح٤مذا حت٤مرب
اًمٙمٜمٞمً٦م ُمـ أضمؾ ٟمًٌ٦م اإلٟمجٞمؾ إمم يقطمٜم٤م  ،هؾ ُمـ جمٞم٥م ؟؟؟
أُم٤م اًم٘مس ومٝمٞمؿ قمزيز رم يمت٤مسمف اًم٘مٞمؿ ُمدظمؾ إمم اًمٕمٝمد اجلديد ي٘مقل[يٕمت٘مد يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ُم٤م دام آؾمؿ ىمد
يمت٥م رم ُم٘مدُم٦م اإلٟمجٞمؾ وم٘مد اٟمتٝمك إُمر ومل يٕمد هٜم٤مك جم٤مل طمتك ًمٚمً١مال قمـ ؿمخّمٞم٦م اًمٙم٤مشم٥م وًمٙمـ
ًمٞمس هق واىمع آُمر وم٘مد سمدا سمٕمض اًمٜم٤مس يتً٤مءًمقن قمٜمدُم٤م ىمراوا اًمٕمٜمقان ـ ـ اإلٟمجٞمؾ سمحً٥م ُمرىمس ـ ـ ُمـ
يٙمقن هذا اًمِمخص]( )100

واًمٌٕمض أظمر ي٘مقل أن اعمِمٝمقر ٓ حيت٤مج إمم ؾمٜمد ٓ أدرى ُم٤م ي٘مقل اًم٘مقم اًمٙم٤مشم٥م جمٝمقل وخيؽمقمقا
أؿمٞم٤مء ُمـ أانٗمًٝمؿ خيدقمقن هب٤م ؿمٕم٥م اًمٙمٜمٞمً٦م ،وًمألؾمػ يّمدق اًمِمٕم٥م اًمٖمٚمٌ٤من اًمذى ٓ ي٘مرأ وإن ىمرأ
ٓ ي٘مرأ إٓ ُم٤م يمتٌف اًم٘مً٤موؾم٦م أؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمك هؾ يقطمٜم٤م ُمِمٝمقر ؟؟ ٟمحـ ٓ ٟمٕمرومف أص ً
ال
وأتحدى أى ٟمٍماٟمك يثٌ٧م أن يقطمٜم٤م يم٤من ُمِمٝمقر ًا اهي٤م اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ آسم٤مء اًمٙمٜمٞمً٦م حيدد أؾمؿ ًمٙم٤مشم٥م
اإلٟمجٞمؾ وًمٙمـ يْمٕمقن أظمتٞم٤مرت [ يقطمٜم٤م سمـ زسمدى،يقطمٜم٤م اًمِمٞمخ،يقطمٜم٤م،يقطمٜم٤م ُمرىمس]
يٕمتٛمد اًم٘مً٤موؾم٦م ذم ردودهؿ اًمدوم٤مقمٞم٦م ـمري٘م٦م شمتًؿ سم٢مهمراق اًم٘م٤مرئ سمٛمٕمٚمقُم٤مت شمٗمّمٞمٚمٞم٦م وُمتٜمققم٦م وقم٤مُم٦م
وهمػم ُمرشمٌ٦م هبدف شمِمٙمٞمؾ وٖمط ٟمٗميس قمغم اًم٘م٤مرئ " ومال يٛمٙمـ أن شمٙمقن يمؾ هذه اعمٕمٚمقُم٤مت همػم
صحٞمح٦م إن شمٜمقع اعمٕمٚمقُم٤مت اعمٓمروطم٦م ويمٛمٞمتٝم٤م ُم٘مٜمع إمم طمد ُم٤م " وـمٌٕم٤م ٓ يقضمد أطمد ُمـ اًم٘مراء
اًمٙمرام ًمديف اًمقىم٧م ًمٗمحص صح٦م يم٤موم٦م إدًم٦م اعم٘مدُم٦م  .وم٤مىمٍم ـمريؼ هق " ىمٌقل اعمٕمٚمقُم٦م اعمٓمروطم٦م
ـم٤مح٤م ضم٤مءت ُمـ رضمؾ قم٤ممل ومل يٕم٤مروف أطمد.
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يمٞمػ ٟمًتٗمٞمد ُمـ يمٚمٛم٦م (اًمٙم٤مشم٥م جمٝمقل )()102

يمٞمػ ٟمًتٗمٞمد ُمـ يمٚمٛم٦م (اًمٙم٤مشم٥م جمٝمقل ) ورم ٟمٗمس اًمقىم٧م اًمٙمٜمٞمً٦م ٓ هتتؿ هبذه اًمٙمٚمٛم٦م ٓ هيؿ إذا
يم٤مٟم٧م اًمٙمٜمٞمً٦م ُمٝمتٛم٦م أم ٓ ومٝمل ذم اًمٜمٝم٤مي٦م شمٕمتٛمد قمغم ؾمٚمٓم٤مهن٤م اًمتنميٕمل ذم إىمرار ُم٤م هق ص٤مًمح
ًمٚمٛمًٞمحٞملم! اًمٜم٘مد إقمغم ،ومٞمام خيص يم٤مشم٥م اًمًٗمر ،وقمٛمٚمف أثٜم٤مء اًمٙمت٤مسم٦م ،واعمّم٤مدر اًمتل اؾمت٘مك ُمٜمٝم٤م
يمت٤مسمتفُ ،مـ أهؿ ُم٤م يٙمقن سمخّمقص ُمقوقع ُمقصمقىمٞم٦م وُمّمداىمٞم٦م اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ،وحتديد إذا ُم٤م يم٤من
هذا اًمًٗمر ُمـ وطمل اهلل أم ٓ!
ُمً٠مخ٦م جمٝمقًمٞم٦م اًمٙمت٤مب داظمٚم٦م ذم ُمٌح٨م يمٞمٗمٞم٦م إصمٌ٤مت أن اًمٙمت٤مب ُمقطمك سمف ُمـ اهلل! وٓسمد ُمـ ووع
ُمٌدأ أوٓ ىمٌؾ اًمٜم٘م٤مش ،وهق أن إىمرار اًمٙمٜمٞمً٦م سم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م يمت٤مب ُمـ قمدُمف ىمد يٙمٗمل إلىمٜم٤مع اعم١مُمٜملم
اعم ُ ًَ ِٚمٛملم سمًٚمٓم٤من اًمٙمٜمٞمً٦م ،وًمٙمٜمف ٓ يٙمٗمل أبدا إلىمٜم٤مع ؿمخص همػم ُم١مُمـ ،ويريد أن ي١مُمـ قمـ ـمريؼ
اًمدًمٞمؾ واًمؼمه٤من اًمٕم٘مكم واًمٜم٘مكم اعمٜمْمٌط!
ُم٤م أومٝمٛمف قمـ ـمري٘م٦م إصمٌ٤مت وطمل يمت٤مب هق أيت:يقضمد (اهلل) و (اًمٙم٤مشم٥م) و (اًمٙمت٤مب)وٓسمد ُمـ إصمٌ٤مت
وصٚمتلم اصمٜمتلم:
اًمقصٚم٦م إومم :سملم اهلل واًمٙم٤مشم٥م
اًمقصٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :سملم اًمٙم٤مشم٥م واًمٙمت٤مب
وىمد ٟمجد وصٚم٦م صم٤مًمث٦م ُمٌ٤مرشة سملم اهلل واًمٙمت٤مب ،سمحٞم٨م شمًتٓمٞمع إصمٌ٤مت اًمقطمل ُمٌ٤مرشة ُمـ ظمالل اًمت٠مُمؾ
ذم حمتقى اًمٙمت٤مب ٟمٗمًف دون اًمداقمل عمٕمروم٦م ص٤مطم٥م اًمٙمت٤مب ٟمٗمًف! وهذا ٓ يٜمٓمٌؼ إٓ قمغم اًم٘مرآن
اًمٙمريؿ وم٘مط ٓ همػم ًمتقومر صمالث رشوط:

ٟ 102م٘م ً
ال قمـ أؾمت٤مذى أبق اعمٜمتٍم ؿم٤مهلم طمٗمٔمف اهلل اعمّمدر http://ask.fm/alta3b/answer/108103976985
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إول :اًم٘مرآن اًمٙمريؿ حيتقي قمغم آي٤مت يمثػمة ضمد ًا شم٘مقل إٟمف ُمـ وطمل اهلل!
اًمث٤مين :إقمج٤مز اًم٘مرآن اًمذي يٌلم أانف يمالم اهلل اًمذي ٓ يًتٓمٞمع خمٚمقق أن ي٠ميت سمٛمثٚمف!
اًمث٤مًم٨م :أن اًم٘مرآن ٓ حيتقي قمغم أي ظمٓم٠م أو شمٜم٤مىمض ُمـ أي ٟمقع ،وهق ُمـ رشوط يمقن اًمٙم٤مشم٥م ُمـ قمٜمد
اهلل!
إذ ًا ،جي٥م ُمٕمروم٦م ُمـ هق "اًمٙم٤مشم٥م" ،وإصمٌ٤مت أانَف يم٤من ٟمٌٞم ً٤م ،أو يم٤من يقطمك إًمٞمف ُمـ اهلل (اًمقصٚم٦م إومم)
وجي٥م إصمٌ٤مت أن هذا "اًمٙم٤مشم٥م" اًمذي أثٌتٜم٤م أانف ٟمٌل يقطمك إًمٞمف ُمـ اهلل هق ومٕمال ُمـ يمت٥م هذا "اًمٙمت٤مب"
(اًمقصٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م) هذه هل اًمٗم٤مئدة اًمٕم٘مٚمٞم٦م اعمٜمٓم٘مٞم٦م ُمـ ُمٕمروم٦م ُمـ هق اًمٙم٤مشم٥م! ٕن ُمٕمروم٦م اًمٙم٤مشم٥م (أي
أبًط ُمٕمروم٦م قمـ ُمّمدر حمتقى اًمٙمت٤مب) هق اًمذي يٕمٓمل ًمٚمٙمت٤مب ُمقصمقىمٞم٦م وُمّمداىمٞم٦م ،وم٢من اعمًٞمحل ٓ
يثؼ ذم حمتقى إان٤مضمٞمؾ إٓ إليامٟمف سم٠من يمتٌ٦م إان٤مضمٞمؾ هؿ شمالُمٞمذ اعمًٞمح ،ويم٤مٟمقا ؿمٝمقد قمٞم٤من ،ومٝمؿ
أصدق اًمٜم٤مس ذم ٟم٘مؾ ُم٤م خيص اعمًٞمح ،ؾمقاء شمٕم٤مًمٞمٛمف ،أو ُُمٕمجزاشمف  ...إًمخ
وًمٙمـ إذا صمٌ٧م أن يمتٌ٦م إان٤مضمٞمؾ ًمٞمًق ؿمٝمقد قمٞم٤من ،وًمٞمًق ُمـ شمالُمٞمذ اعمًٞمح ،ومٛمـ أجـ هلؿ أن يٕمرومقا
اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل دوٟمقه٤م ذم أان٤مضمٞمٚمٝمؿ؟ ويمٞمػ ٟمت٠ميمد ُمـ يمقن هذه اعمٕمٚمقُم٤مت وصٚم٧م إًمٞمٝمؿ دون حتريػ
وشمٌديؾ وشمٖمٞمػم؟! ٟم٤مهٞمؽ قمـ إصمٌ٤مت أن يمتٌ٦م إان٤مضمٞمؾ سم٠مانٗمًٝمؿ همػموا اًم٘مّمص وأو٤مومقا إًمٞمٝم٤م وطمذومقا
ُمٜمٝم٤م!
أجْم ً٤م ُمً٠مخ٦م أن ُمٕمٔمؿ أؾمٗم٤مر اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ ،سم٤مإلو٤موم٦م إمم إان٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م ،يمت٤مسم٤مت ُحم َررة ُمٜم٘مقًم٦م قمـ
ُمّم٤مدر أىمدم ُمٜمٝم٤مٟ ،مٗمٝمؿ هذا ُمـ ظمالل ٟمٔمري٦م ُمّم٤مدر أؾمٗم٤مر ُمقؾمك اخلٛمً٦م (إًمقهٞمٛمل ،هيقي ،يمٝمٜمقيت،
شمثٜمٞم٦م آؿمؽماع) ،وٟمٔمري٦م اعمّم٤مدر إرسمٕم٦م ًمألان٤مضمٞمؾ اإلزائٞم٦م (ُمرىمسُ ،متكً ،مقىم٤مُ ،مّمدر "ُ ،"Qمّم٤مدر
"ُ ،"Mمّم٤مدر " ،)"Lيمؾ هذا يٌلم ًمٜم٤م أن قمٛمٚمٞم٦م شمدويـ ويمت٤مسم٦م إؾمٗم٤مر يم٤مٟم٧م قمٛمٚمٞم٦م سمنمي٦م اٟمت٘م٤مئٞم٦م
سمحت٦م! ًمٞمس ًمقطمل اهلل أي دظمؾ ذم اعمقوقع! سم٤مإلو٤موم٦م إمم أانٜم٤م ٓ ٟمٕمرف ُمّم٤مدر اعمّم٤مدر! ومٙمٞمػ ًمٜم٤م أن
ٟمثؼ ذم ُم٤م ىمد شمؿ شمدويٜمف ذم اًمٜمٝم٤مي٦م؟!
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ٟمّمحٞم٦م ُمِمٗمؼ إمم أؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمل
رم ظمت٤مم اًمٌح٨م أطم٥م أن أىمقل ًمألؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمك وأرضمق ُمٜمٝمؿ أن يراضمٕمقا اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتك
يٙمتٌقه ويْمٚمقا هب٤م ُماليلم اًمٌنم أىمقل أجْم٤م راضمٕمق أانٗمًٙمؿ هيديٙمؿ اهلل يمام ىم٤مل رسمؽ [ُم٤مذا يٜمتٗمع
اإلٟمً٤من ًمق رسمح اًمٕم٤ممل يمٚمف وظمن ٟمٗمًف أو ُم٤مذا يٕمٓمل اإلٟمً٤من ومداء قمـ ٟمٗمًفُ].م٧م 13:23
أومٞم٘مقا ُمـ اًمٜمٕمس واقمٚمٛمقا أن اًمٙم٤مشم٥م جمٝمقل سم٤مًمدًمٞمؾ واًمؼمه٤من.

اخلعمتة والنتجية:
رم هن٤مي٦م هذا اًمدارؾم٦م اًمتك أظمذت ُمٜمك اًمقىم٧م اًمٙمثػم ًم٘مراءة اًمٙمت٥م اًمتك يمتٌ٧م قمـ إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م أود
أن أظمؼميمؿ سمـ اًمٜمتجٞم٦م اًمتك وصٚم٧م هل٤م أن يم٤مشم٥م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع جمٝمقل سمٙمؾ اعم٘م٤ميسً،مٞمس هٜم٤مك دًمٞمؾ
يٜمٝمض سمف ًمٞمؼمهـ أن يم٤مشم٥م إٟمجٞمؾ اًمراسمع هق اًم٘مديس يقطمٜم٤م شمٚمٛمٞمذ اعمًٞمح قمٚمٞمف اًمًالم ،واًم٘م٤مرىء ح٤م
ضم٤مء ذم هذا اإلٟمجٞمؾ ٓ جيد أي ذيمر إلؾمؿ اًمٙم٤مشم٥م،ويٛمٙمـ اًم٘مقل اًمذي ذيمره اًم٘مس ومٝمٞمؿ قمزيز" ٓ يٕمٚمؿ
إٓ اهلل وطمده ُمـ اًمذى يمت٥م هذا اإلٟمجٞمؾ" سمؾ يٙمقن ُمـ اعمًتحٞمؾ ٟمًٌ٦م اإلٟمجٞمؾ إمم يقطمٜم٤م اًمرؾمقل
وًم٘مد شمؿ شمٗمٜمٞمد يمؾ إقمؽمو٤مت أؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمك وأود أجْم٤م أن أىمقل رم اًمٜمٝم٤مي٦م أن هذا اًمٌح٨م
ًمٞمس ؾم٥م وىمذف و إه٤مٟم٦م إمم ديـ ُمـ إدي٤من أو ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٜم٤مس يمال وم٤معمًٚمؿ أبٕمد اًمٜم٤مس قمـ ذًمؽ
وًمٙمـ ُم٤م ىمّمدشمف سمٞم٤من اْلؼ ويمِمػ اجلٝمؾ اًمّم٤مرخ ٕؾم٤مشمذة اًمالهقت اًمدوم٤مقمك اًمذيـ يٜمًٌقن إمم اهلل
يمالم همػم ُمٕمروف يم٤مشمٌف7وُمـ يريد اًمرد قمغم اًمدراؾم٦م ومٚمٞمٙمقن سم٠مؾمٚمقب قمٚمٛمك سمٕمٞمد ًا قمـ اًمً٥م و
اًم٘مذف ٕن اًمً٥م ي٘مدر قمٚمٞمف اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس  ،أُم٤م اًمرد اًمٕمٚمٛمك ومٝمذا ؿم٠من اًمٕمٚمامء.
احلنف هلل الذي بنعنته تته الصعحلع
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املزاجع واملصعدر
 اعمراضمع اإلؾمالُمٞم٦م:
 إؾمت٤مذ قمغم اًمريس،حتريػ خمٓمقـم٤مت اًمٙمت٤مب اعم٘مدسُ،مٙمتٌ٦م اًمٜم٤مومذة
 إؾمت٤مذ ي٤مه ضمؼم،اًمٌٞم٤من اًمّمحٞمح ًمديـ اعمًٞمحُ،مٙمتٌ٦م دار اخلٚمٗم٤مء اًمرؿمديـ
 اًمديمتقر ُمٜم٘مذاًمً٘م٤مر،ؾمٚمًٚم٦م اهلدى واًمٜمقراجلزء ًمث٤مٟمك،دار اإلؾمالم
 ديمتقر حمٛمد قمغم زهران،إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م رم اعمٞمزان ،دار إرىمؿ
 إؾمت٤مذ أمحد ؾمٌٞمع،اًم٘مٛمص قمٌد اعمًٞمح سمًٞمط رم اعمٞمزان ٟمًخ٦م همػم دم٤مري٦م
 إخ اعمج٤مهد هللُ ،مقؾمققم٦م ٟمقر اْلؼ اإلؾمالُمٞم٦م
 اًمِمٞمخ قمرب،اعمخٓمقـم٤مت ٟمًخ أم أىم٤مٟمٞمؿ
 إؾمت٤مذ قمالء أبقسمٙمر،اًمٌٝمريز رم اًمٙمالم اًمغم يٖمٞمظ
 إؾمت٤مذ ُمٕم٤مذ قمٚمٞم٤منٟ،مٔمرة ُمقوققمٞم٦م رم اًمٙمت٥م اعمًٞمحٞم٦م
 اًمديمتقر ص٤مسمر ـمٕمٞمٛم٦م ،ىمراءة رم اًمٙمت٤مب اعم٘مدسُ،مٙمتٌ٦م داراًمزُم٤من
 إخ سمالل،دراؾم٦م رم إصمٌ٤مت يم٤مشم٥م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م جمٝمقل
 إخ ،eeww2000هؾ يمت٥م اًم٘مديس يقطمٜم٤م اإلٟمجٞمؾ اعمٜمًقب إًمٞمف
 إؾمت٤مذأبق اعمٜمتٍم ؿم٤مهلم،سمٕمض إبح٤مث اعمٜمنمه قمغم ُمقىمع اًمدقمقة
 إؾمت٤مذ حمٛمقدأب٤م اًمِمٞمخ،سمٕمض اعم٘م٤مٓت اعمٜمنمه قمغم ُمقىمع سمره٤مٟمٙمؿ
 إخ يم٤ميرُ،مـ هق يم٤مشم٥م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م؟
 اعم١مًمػ،يم٤مشم٥م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م جمٝمقل سم٤مًمدًمٞمؾ واًمؼمه٤من
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اعمراضمع اًمٜمٍماٟمٞم٦م:
 اًمٙمت٤مب اعم٘مدس،شمرمج٦م اًمٗم٤مٟمدايؽ ،دار اًمٙمت٤مب اعم٘مدس،ـمٌٕم٦م1004
 اًمٙمت٤مب اعم٘مدس،شمرمج٦م اًمرهٌ٤مٟمٞم٦م اًمٞمًققمٞم٦م،دار اعمنمق سمػموت  ،ـمٌٕم٦م1020
 اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ،اًمؽممج٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمِمؽميم٦م،مجٕمٞم٤مت اًمٙمت٤مب اعم٘مدس
 اًمٙمت٤مب اعم٘مدس،شمرمج٤مة اْلٞم٤مة،دار اًمٙمت٤مب اعم٘مدس
 اًم٘مٛمص قمٌداعمًٞمح سمًط ،هؾ يمت٥م اًم٘مديس يقطمٜم٤م اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع؟ُمٙمتٌ٦م ُمدار إطمد
 اًم٘مٛمص قمٌد اعمًٞمح سمًٞمط،اًمقطمك اإلهلك وإؾمتح٤مًم٦م حتريػ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس
 اًم٘مس إسمراهٞمؿ ؾمٕمٞمد،شمٗمًػم سمِم٤مرة يقطمٜم٤م،دار اًمث٘م٤موم٦م
 إؾمٙمٜمدر ضمديد،هؾ اإلٟمجٞمؾ واطمد أم أرسمٕم٦ماًمٓمٌٕم٦م اإلومم 2642
 اًم٘مس أانٓمقٟمٞمقس ومٙمري،شمٗمًػم إان٤مضمٞمؾ،يمٜمٞمً٦م اًمًٞمدة اًمٕمذراء سم٤مًمٗمج٤مًم٦م
 أانٓمقٟمٞمقس ومٙمري،شمٗمًػم ؾمٗمر رؤي٤م يمٜمٞمً٦م،اًمًٞمدة اًمٕمذراء سم٤مًمٗمج٤مًم٦م
 اًم٘مٛمص شم٤مدرس يٕم٘مقب ُ،مـ شمٗمًػم وشم٠مُمالت أسم٤مء إوًملم ؾمٗمر إقمامل
 اًم٘مٛمص شم٤مدرس يٕم٘مقب ُمٚمٓمك،شمٗمًػم وشم٠مُمالت أسم٤مء إوًملم ،يقطمٜم٤م ُمٓمٌٕم٦م،إانٌ٤م رويس
ِ
ودورد،رم فمالل اًمٙمٚمٛم٦م يمتٞم٥م رىمؿ  13إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م،شمر مج٦ماًم٘مس اًمديمتقر سمٞم٤مر ومرٟمًٞمس
 د ْك ُو ُ
 قم٤مدل ومرجُ،مقؾمققم٦م اسم٤مء اًمٙمٜمٞمً٦م ،دار اًمث٘م٤موم٦م
 قمدة ُم١مًمٗملم ُ،مدظمؾ إمم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس،شمرمج٦م ٟمجٞم٥م إًمٞم٤مس ،دار اًمث٘م٤موم٦م
 اًم٘مس ُمٜمٞمس قمٌد اًمٜمقر،ؿمٌٝم٤مت ومهٞم٦م طمقل اًمٙمت٤مب اعم٘مدس،يمٜمٞمً٦م ىمٍم اًمدسم٤مرة
 إب ُمتك اعمًٙملم،إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م دراؾم٦م ورشح ،دير أانٌ٤م ُم٘م٤مر
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 اًم٘مس طمٌٞم٥م ؾمٕمٞمد،اعمدظمؾ امم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس،دار اًمث٘م٤موم٦م
 اًم٘مس ُمٜمًك يقطمٜم٤م،اًمٜمقر اًمٌ٤مهر رم اًمدًمٞمؾ امم اًمٙمت٤مب اعم٘مدسُ ،مٙمتٌ٦م اعمحٌ٦م
 شمقومٞمؼ ٟمخٚم٦مُ،م٘مدُم٤مت رم اإلٟم٤مضمٞمؾ،اًمٙمٚمٞم٦م اإليمٚمػميٙمٞم٦مُ،مٓمراٟمٞم٦م ؿمؼما اخلٞمٛم٦م اعم٘مدُم٦م
 قمدة ُم١مًمٗملم  ،اًمتٗمًػم اًمتٓمٌٞم٘مك
 سمٜمٞم٤مُملم سمٜمٙمرشمـ ،شمٗمًػم إٟمجٞمؾ ُمتك
 سمقًمس اًمٗمٖم٤ممم،اعمدظمؾ إمم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ضمـ ،2اعمٙمتٌ٦م اًمٌقًمًٞم٦م
 قمدة ُم١مًمٗملم،ىم٤مُمقس اًمٙمت٤م ب اعم٘مدسُ،مٙمتٌ٦م اًمٕم٤مئٚم٦م
 اًم٘مس ومٝمٞمؿ قمزيزُ ،مدظمؾ امم اًمٕمٝمد اجلديد،دار اًمث٘م٤موم٦م
 ؾمتٞمٗمـ مُ.مٞمٚمر وروسمرت ف .هقسمر ،شم٤مريخ اًمٙمت٤مب اعم٘مدس،دار اًمث٘م٤موم٦م
 قمدة ُم١مًمٗملم،دراؾم٤مت رم اإلٟمجٞمؾ اًمراسمع
 سمٞم٤مر ٟمجؿُ،مدظمؾ امم إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م
 اإلٟمجٞمؾ سمحً٥م يقطمٜم٤م أقمٛمؼ يمت٤مب رم اًمٕم٤ممل
 قمدة ُم١مًمٗملم،اعمرؿمد إمم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس،داراًمٙمت٤مب اعم٘مدس
 سمقًمس اًمٗمٖم٤ممم،اعمدظمؾ إمم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس،اعمٙمتٌ٦م اًمٌقًمًٞم٦م
اؾمٓمٗمـَ٤من ؿمـر َسمـٜمتٞمٞمف،دًمٞمؾ ىمراءة اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ،دار اعمنمق سمػموت
 إب ْ
 إب أتٞم٤من رشسمٜمتٞمٞمف ُِ،مـ إان٤مضمٞمؾ إمم اإلٟمجٞمؾ،دار اعمنمق سمػموت
 ضمقن و .دريـ،يًقع وإان٤مضمٞمؾ اًمراسمٕم٦م،دار اًمث٘م٤موم٦م،شمرمج٦م ٟمٙمٚمس ٟمًٞمؿ ؾمالُم٦م
 إب دوٟم٤مؾمٞم٤من ُمال اًمٞمًققمل،ىمراءات رم إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م،دار اعمنمق سمػموت،
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 إب وم٤موؾ ؾمٞمداروس اًمٞمًققمل،شمٙمقيـ إان٤مضمٞمؾ ،داراعمنمق سمػموت
ُ ،DR. BOB UTLE مزيمرت اًمتٚمٛمٞمذ اْلٌٞم٥م
 وًمٞمؿ سم٤مريمغم ،شمٗمًػم اًمٕمٝمد اجلديد سمِم٤مرة يقطمٜم٤م ضمـ ، 1دار اًمث٘م٤موم٦م
 وًمٞمؿ سم٤مريمغم ،شمٗمًػم اًمٕمٝمد اجلديد أقمامل اًمرؾمؾ،دار اًمث٘م٤موم٦م
 يمري٩م .س.يمٞمٜمر،اخلٚمٗمٞم٦م اْلْم٤مري٦م ًمٚمٙمت٤مب اعم٘مدس ضمـ 1اًمٕمٝمد اجلديد،دار اًمث٘م٤موم٦م
 اًمٌ٤مسم٤م ؿمٜمقدة اًمث٤مًم٨م،اًم٘مديً٤من سمٓمرس وسمقًمس اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مرش اًمٙمٚمٞم٦م اإليمٚمػميٙمٞم٦م
 أٓن.م.ؾمتٌز،اًمتٗمًػم اْلدي٨م رؾم٤مًم٦م سمٓمرس آومم ،شمرمج٦م ٟمٞمٙمس ٟمًٞمؿ ،دار اًمث٘م٤موم٦م
 إُمٞمؾ ُم٤مهر اؾمحؼ،خمٓمقـم٤مت اًمٙمت٤مب اعم٘مدس سمٚمٖم٤مشمف إصٚمٞم٦م
 يقؾمػ داود ري٤مضُ،مدظمؾ إمم اًمٜم٘مد اًمٙمت٤مسمك،دار اعمنمق سمػموت
 قمدة ُم١مًمٗملم،ومٙمرة قم٤مُم٦م قمغم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس،دير إانٌ٤م ُم٘م٤مر،دار جمٚم٦م ُمرىمس
 شم٤مدر س يٕم٘مقب ُمٚمٓمكٟ،مٔمرة ؿم٤مُمٚم٦م ًمٕمٚمؿ اًمٌ٤مشمروضمك رم اًمًت٦م اًم٘مرون إومم
 اًم٘مٛمص أثٜم٤مؾمٞمقس ومٝمٛمل  ،اًم٘مديس إيريٜم٤مؤس أبق اًمت٘مٚمٞمد اًمٙمٜمًك ،،اًمٙمٚمٞم٦م آ يمٚمػميٙمٞم٦م
 يقؾم٤مسمٞمقس اًم٘مٞمٍمى،شم٤مريخ اًمٙمٜمٞمً٦م شمٕمري٥م ُمرىمس داود،دار اعمحٌ٦م
 طمٜم٤م ضمرضمس،شم٤مريخ اًمٗمٙمر اعمًٞمحك ،دار اًمث٘م٤موم٦م
 اًم٘مٛمص ُمٞمٜم٤م وٟمٞمس ُمٞمخ٤مئٞمؾ،دراؾم٤مت رم قمٚمؿ أسم٤مءُ،مٓمراٟمٞم٦م ـمٜمٓم٤م
 إصمٜم٤مؾمٞمقس ومٝمٛمك،يمت٤مب ُمدظمؾ ذم قمٚمؿ أسم٤مئٞم٤مت :اًمٌ٤مشمروًمقضمل
 راه٥م ُمـ اًمٙمٜمٞمً٦م اًم٘مٌٓمٞم٦م،اًمديداظمل أي شمٕمٚمٞمؿ اًمرؾمؾُ،مٙمتٌ٦م اعمٜم٤مر
 اًم٘مٛمص أثٜم٤مؾمٞمقس ومٝمٛمل ضمقرج،اًمرؾم٤مًم٦م إمم ديقضمٜمٞمتقس ،يمٜمٞمً٦م ُم٤مر ُمرىمس
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 اًمٌٓمريرك اًمٞم٤مس اًمراسمع ُمٕمقض ،أسم٤مء اًمرؾمقًمٞمقنُ،مٜمِمقرات اًمٜمقر
 د .ضمرضمس يم٤مُمؾ يقؾمػ،رؾم٤مًم٦م يمٚمٞمٛمٜمْمدس إومم واًمث٤مٟمٞم٦م ،دار اًمٜمنم إؾم٘مٗمٞم٦م
 د .ضمرضمس يم٤مُمؾ يقؾمػ،أسم٤مء اًمرؾمقًمٞمقن رؾم٤مئؾ اهمٜم٤مـمٞمقس إانٓم٤ميمل
 قمدة ُم١مًمٗملم،دائرة اعمٕم٤مرف اًمٙمت٤مسمٞم٦م ،دار اًمث٘م٤موم٦م
 اًم٘مٛمص شم٤مدرس يٕم٘مقب ُمٚمٓمل ،اًمت٘مٚمٞمد وإرصمقذيمًٞم٦م
 دائرة اعمٕم٤مرف اًمؼميٓم٤مٟمٞمف
 دائرة اعمٕم٤مرف إُمريٙمٞمف
 سمروس ُمٞمتزضمر ،سم٤مرت إيرُم٤منٟ،مص اًمٕمٝمد اجلديدو ٟم٘مؾ واًمٗمً٤مد واؾمتٕم٤مدة،
ُمٓمٌٕم٦مضم٤مُمٕم٦مأيمًٗمقرد
 أ ب ومٞمٚمٞم٥م وديٗمٞمد سم٤مري٧م،اًمراطم٦م ذم ٟمص أول اعمخٓمقـم٤مت اًمٕمٝمد اجلديد اًمٞمقٟم٤مين
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ًمٚمتقاصؾ ُمع أبق قمامر إثرى
قمؼم طمً٤مسمك قمغم اًمٗمٞمس سمقك
struggler2015@yahoo.com
راسمط ُمٌ٤مرش ًمّمٗمحتك قمغم اًمٗمٞمس سمقك
www.facebook.com/struggler2015
أو قمؼم شمقيؽم
@mhmad2512
ويٛمٙمٜمؽ شمّمٗمح ُمدوٟمتك اخل٤مص٦م سمٙمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سمـ اسمح٤مصمك وُم٘م٤مٓشمك
www.nottansser2.wordpress.com
او قمؼم اجلقال اهل٤مشمػ ُ 02025312135:مٍم
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