غ ْاْلش ََل ِم وا ْد ًَِ ِ
قح َّق ِي ]1[ .....
َ
ى َوا ْد َْص ُؾ ُ
ا ْف َّص ْؾ ُ
قب َب ْ َ ْ

╝

قب
ى َوا ْ َد ْص ُؾ ُ
ا ْف َّص ْؾ ُ
قحقيِ
غ ْاْلش ََل ِم وا ْ َد ًِ ِ
َّ
َ
َب ْ َ ْ
ِ
ِ
افصؾى وافػداء,
افص ْؾى وافػداء تورخيق ًو ,مشوـؾ تـؼض َّ
تطقرات ظؼقدة َّ
افص ْؾى وافػداء يف ادًقحقيُّ ,
(أرـون َّ
افضوئعي ,إنوجقؾ إربعي ـؿصودر تورخيقيِ ,
تـو ُؿضوت افص ْؾى ِ
افػ َرق
وافؼقومي بغ إنوجقؾ ,هنويي إكجقؾ ُمرؿس َّ
َّ
بص ْؾى ادًقح♠ ,أيوت اف ُؼرآكقي افتل تُـوؿش اؾساء َص ْؾى ادًقح♠)
ادًقحقي افتل مل ت ُؼؾ َ

افعٌد افػؼر إػ اهلل أبق ادـتك صوهغ ادؾ َّؼى بـ اف ّت ِ
وظى
ُ
ُ
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ؾفرس ادقاوقع:
 مو هل أرـون افص ْؾى ِ
وافػداء يف ادًقحقي ؟
َّ
 oافص ْؾى ِ
وافػداء :يف إنوجقؾ إربعي
َّ
 oافص ْؾى ِ
وافػداء :ظـد بقفس
َّ
 oافص ْؾى ِ
وافػداء :ظـد آبوء افؼرن افرابع واخلومس
َّ
افصؾقى !
 ادًقحقي تؼقل بؿقت اْلهل ظذ َّ
 أـز مشؽؾي تُقاجف افص ْؾى ِ
وافػداء :ثَلثي أجوم وثَلث فقول
َّ
ُ
 مشؽؾي ثوكقي تُقاجف افص ْؾى ِ
وافػداء :هؾ موت ادًقح♠ مؼتق ً
ٓ؟
َّ
ُ
افضوئعي !
ُ مشؽؾي ثوفثي تُقاجف مًلخي ؿقومي ادًقح♠ :تـو ُؿضوت افؼقومي وهنويي إكجقؾ ُمرؿس ّ
 مشؽؾي رابعي تُقاجف افص ْؾى ِ
وافػداء :ادزامر افتل تتـ ٌّل بـجوة ادًقح♠ !
َّ
ُ
 هؾ كًتطقع أن كثِؼ يف إنوجقؾ إربعي ـؿصودر تورخيقي ؟
 هؾ واؿعي «صؾى ادًقح♠ش ُمتَّػؼ ظؾقفو تورخيق ًو ؟!
افص ْؾى
 تـو ُؿضوت أخرى بغ إنوجقؾ إربعي بخصقص َّ
ِ
ى ادًقح♠ ؟
 oأوًٓ :يف أي يقم ُصؾ َ
 oثوكق ًو :أجـ ُؿٌِض ظذ ادًقح♠ ؟
 oثوفث ًو :متك شقصقح افدِّ يؽ ؟
 oرابع ًو :هؾ محؾ ادًقح♠ صؾقٌف ؟
 أيوت اف ُؼرآكقي افتل تتـوول اؾساء َص ْؾى ادًقح♠
قت﴾
دت َو َي ْق َم َأ ُم ُ
افً ََل ُم َظ َ َّع َي ْق َم ُوفِ ُّ
َ o
﴿و َّ
﴿ oإِ ِِّّن ُمت ََق ِّؾ َ
قؽ َو َر ِاؾ ُع َؽ إِ َ ََّل َو ُم َط ِّف ُر َك ِم َـ ا َّف ِذي َـ َـ َػ ُرو ْا﴾
﴿ oومو َؿ َت ُؾقه ومو ص َؾٌقه و َف ِ
ـؽـ ُص ٌِّ َف ََلُ ْؿ﴾
ُ ََ َ ُ ُ َ
ََ
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هـوك شمال يف ؽويي إمهقي :هؾ ادًقحقي تؽتػل بوْليامن بؿقت ادًقح  ؟
 بؿعـك ,هؾ يؽػل ادًقحل أن جيد يف ظؼقدة ادًؾؿ مو يؼقل بلن ادًقح  ؿد موت ؟
 هؾ شقدخؾ ادًؾؿ مؾؽقت افًؿقات إذا اظتؼد بلن ادًقح  ؿد موت ؟
اْلجوبي :بوفطٌع ٓ !
 ؾنكؽ حتك تُصٌح مزر ًا أموم اهلل  بحًى افعؼقدة ادًقحقي
 جيى ظؾقؽ أن تممـ بلن ادًقح  ؿد ُصؾِى ,وموت ظذ افصؾقى
 أي أنف موت مصؾقب ًوٓ ,بد مـ هذه افؽقػقي
 ؾَل يؼٌؾ ادًقحل مث ً
َل أن كؼقل فف أن ادًقح  موت وهق كوئؿ ظذ ؾراصف !
 أو أنف موت مطعقك ًو بخـجر أو بحربي أو مو إػ ذفؽ
 ادًقحل فـ يؼٌؾ إٓ بؿقت ادًقح  مصؾقب ًو

وبوْلووؾي إػ ذفؽ:
ٓ بد أن تممـ بلن ادًقح  بعد صؾٌف ُد ِؾـ يف إرض
 وؿوم مـ إمقات بعد ثَلثي أجوم وثَلث فقول !
 ؾلجـ شتجد ظـد ادًؾؿغ ـؾ هذه افتػوصقؾ اْليامكقي ادًقحقي ؟! هذا مًتحقؾ

افص ْؾى ِ
وافػداء :يف إنوجقؾ إربعي
َّ
 ادًقح ظؾقف افًَلم جيى ظؾقف أن:
 .1يتلخؿ
 .2و ُيؼتؾ مصؾقب ًو
 .3يظؾ يف بطـ إرض ثَلثي أجوم وثَلث فقول
 .4ويؼقم مـ بغ إمقات
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فؿي:
ٓحظ هذه افـؼوط اد ُ َّ
 مقت ادًقح ظؾقف افًَلم ظذ افصؾقى وؿقومتف مـ إمقات ٓ ظَلؿي فف بؤيت:
حرمي
 ٓ oظَلؿي فف بـ :خطقئي آدم ظؾقف افًَلم وأـؾف مـ افشجرة اف ُـؿ َّ
 ادًقح ظؾقف افًَلم بحًى إنوجقؾ إربعي مل يذـر آدم ظؾقف افًَلم بشؽؾ سيح أبد ًا
 بؾ مل ُيؼ ادًقح ظؾقف افًَلم بحًى إنوجقؾ إربعي إػ آدم ظؾقف افًَلم وفق إصورة خػ َّقي
 ٓ oظَلؿي فف بـ :بـقة ادًقح ظؾقف افًَلم هلل (أج ًو ـوكً معـك اف ٌُـ َُّقة)
فؾٌـقة:
ُ هـوك معـقون َّ
 إول :ابـ اهلل بوفتٌَّـِّل (فقس ابـ ًو ظذ احلؼقؼي)
 افثوِّن :ابـ اهلل ادقفقد (بحقٌ يؽقن ابـ ًو حؼقؼق ًو مـ جـس أخقهقي أبقف)
 ٓ oظَلؿي فف بـ :أخقهقي ادًقح ظؾقف افًَلم ,ؾؾؿ َيؽُـ ُيعتَز ً
اهلإ حقـئذ
 ادًقح ظؾقف افًَلم بحًى اجلؿقع ـون رشقًٓ كٌق ًو ُذـر ذفؽ:
 ظذ فًون ادًقح ظؾقف افًَلم
 ظذ فًون تَلمقذ ادًقح ظؾقف افًَلم
 ظذ فًون افذيـ ظرؾقا ادًقح ظؾقف افًَلم بشؽؾ ُمٌوذ
 ظذ فًون اجلؿقع افغػرة افتل آمـً بودًقح ظؾقف افًَلم
 ٓ oظَلؿي فف بـ :أن تـول رى اهلل ظز وجؾ وتُصٌح بور ًا وتدخؾ احلقوة إبديي
 دخقل احلقوة إبديي بحًى افـص ادشفقر يقحـو  3 / 17ظذ ذضغ:
 إول :أن تعرف أن أب هق اْلهل احلؼقؼل افقحقد
 افثوِّن :وأن تعرف أن يًقع ادًقح هق رشقل أب
 ؾَل ظَلؿي دقت ادًقح ظؾقف افًَلم ظذ افصؾقى بدخقل احلقوة إبديي
 ٓ oظَلؿي فف بـ :مل ُُيًى أن مجقع افـَّوس أخطلوا وأظقزهؿ جمد اهلل ,بؾ هـوك أبرار ؾع ً
َل
 ادًقح ظؾقف افًَلم بـػًف صـَّػ افـوس إػ صـػغ:
 إول :أصحوء أبرار ٓ ُيتوجقن إػ ضٌقى
 افثوِّنُ :خطوة ُيتوجقن إػ افتقبي
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راجع افـصقص أتقي:
 متك  21/ 16مـ ذفؽ افقؿً ابتدأ يًقع يظفر فتَلمقذه أنف يـٌغل أن يذهى إػ أورصؾقؿ ويتلخؿ ـثرا مـ افشققخ ورؤشوء
افؽفـي وافؽتٌي ويؼتؾ ويف افققم افثوفٌ يؼقم.
 متك ٕ 44 / 12نف ـام ـون يقكون يف بطـ احلقت ثَلثي أجوم وثَلث فقول هؽذا يؽقن ابـ اْلكًون يف ؿؾى إرض ثَلثي أجوم
وثَلث فقول.
 متك  19 / 24ويًؾؿقكف إػ إمؿ فؽل هيزأوا بف وجيؾدوه ويصؾٌقه ويف افققم افثوفٌ يؼقمش.
 فقؿو  7 / 24ؿوئَل :إكف يـٌغل أن يًؾؿ ابـ اْلكًون يف أجدي أنوس خطوة ويصؾى ويف افققم افثوفٌ يؼقمش.
 مرؿس ٕ 45 / 14ن ابـ اْلكًون أجضو مل يلت فقخدم بؾ فقخدم وفقٌذل كػًف ؾديي ظـ ـثريـش.
 متك  13 / 9ؾوذهٌقا وتعؾؿقا مو هق :إِّن أريد رمحي ٓ ذبقحي ِّٕن مل آت ٕدظق أبرارا بؾ خطوة إػ افتقبيش.
 مرؿس  17 / 2ؾؾام شؿع يًقع ؿول َلؿُ ٓ« :يتوج إصحوء إػ ضٌقى بؾ ادرى .مل آت ٕدظق أبرارا بؾ خطوة إػ افتقبيش.
 متك  14 / 19أمو يًقع ؾؼول« :دظقا إوٓد يلتقن إَل وٓ متـعقهؿ ٕن دثؾ همٓء مؾؽقت افًامواتش.
ُ هـوك كصقص أخرى ـثرة صٌقفي هبذه افـصقص وفؽـ أـتػل بعرض كص واحد

افصؾى وافػداء :ظـد بقفس
 اْلهل ادعٌقد هق إهل افقفقد (اهلل واحد وفقس ثَلثي)
افٌـقة)
 ابـ اْلهل ادعٌقد هق يًقع ادًقح (مع ُمراظوة معـك َّ
 خطقئي آدم ظؾقف افًَلم شٌى دخقل اخلطقئي إػ افعومل
 بر اْلكًون يًقع ادًقح ومقتف ظذ افصؾقى شٌى دخقل افز إػ افعومل
 بعد مقت ادًقح ُد ِؾـ يف إرض ددة ثَلث أجوم وثَلث فقول
 ثؿ ؿوم مـ بغ إمقات

فؿي:
ٓحظ هذه افـؼوط اد ُ َّ
 بقفس هق أول مـ:
 oأظؾـ أن تزيرك أموم اهلل ودخقفؽ احلقوة إبديي مرتٌط بوفصؾى وافػداء
 oربط مقت ادًقح ظؾقف افًَلم وظذ افصؾقى بخطقئي آدم ظؾقف افًَلم
 oربط ؿقومي ادًقح ظؾقف افًَلم مـ إمقات بؽقكف ابـ اهلل
ومتتوبع:
 oربط افعؼوئد بشؽؾ ُمتًؾًؾ ُ
ٓ بد أن تممـ بؽؾ رــ مـ هذه اْلرـون( :ؾؼدان ُرــ مـ إرـون ُيٌطؾ افعؼقدة)
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 ادًقح ابـ اهلل
 آدم ظؾقف افًَلم أخطل ودخؾً اخلطقئي إػ افعومل
 ادًقح ظؾقف افًَلم موت ظذ افصؾقى ف ُقدخؾ افز إػ افعومل
 طؾ يف بطـ إرض ثَلثي أجوم وثَلث فقول
 ؿوم مـ بغ إمقات

راجع افـصقص أتقي:
ِ
آخر إَِّٓ و ِ
ْؾ مو ُذبِح ف ِ َ ِ
ِ
ِ
احد ًإَ 5 .نَّ ُف َوإِ ْن ُو ِجدَ
َ
 1ـقركثقس َ 4( 6-4 / 8ؾؿ ْـ ِج َفي َأـ ِ َ َ
أل ْو َثون َك ْع َؾ ُؿ َأ ْن َف ْق َس َو َث ٌـ يف ا ْف َع َوملِ َو َأ ْن َفقْ َس إِ َ ٌ
هل َ ُ
مو يًؿك آخِف ًي ِشقا ء ـ َ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
افً َام ِء َأ ْو َظ َذ إَ ْر ِ
وب ـَثِ ُر َ
قجدُ آخِ َف ٌي ـَث ِ ُر َ
قع
أب ا َّفذي مـْ ُف َمجِ ُ
هل َواحدٌ ُ :
ون َو َأ ْر َب ٌ
ض ـ ََام ُي َ
ونَ 6 .فؽ ْـ َفـَو إِ َ ٌ
َون يف َّ
َ َ ٌ
َ ُ َ َّ
احدٌ  :يًقع ا ْد ًَِقح ا َّف ِذي بِ ِف َمجِقع إَ ْصق ِ
ِ
وء وكَحـ َفف .ورب و ِ
وء َوك َْح ُـ بِ ِف).
َ
ُ
ُ
َُ ُ
إَ ْصقَ َ ْ ُ ُ َ َ ٌّ َ
َخر َأجض ًو بِ ِ
ِ
ِ
قح ا َّف ِذي كِ ْؾـَو بِ ِف َ
أن ا ْد ُ َص َ
قع ا ْد ًَِ ِ
وحلَ َيِ 12 .م ْـ َأ ْج ِؾ َذف ِ َؽ
وَّلل بِ َر ِّبـَو َي ًُ َ
رومقو َ 11( 19-11 / 5و َفقْ َس َذف َؽ َؾ َؼ ْط َب ْؾ َك ْػت ُ ْ
َّ
َّوس إِ ْذ َأ ْخ َط َل ْ ِ
اح ٍد د َخ َؾ ِ
ون و ِ
ٍ
ت إِ َػ َمجِق ِع افـ ِ
اخلَطِ َّق ُي إِ َػ ا ْف َع َوملِ َوبِ ْ
ً ْ
قعَ 13 .ؾ ِن َّك ُف َحتَّك
اجت ََوز ا ْد َْق ُ
وخلَطِ َّق ِي ا ْد َْق ُ
اجلَؿ ُ
ت َو َهؽ ََذا ْ
َ
َـ َلن ََّام بِ ِنك ًَْ َ
ُتًى إِ ْن َمل ي ُؽـ كَومقسَ 14 .ف ِؽـ َؿدْ م َؾ َؽ ا ْدَق ُ ِ
اخلطِق ُي ِيف ا ْفع َوملَِ .ظ َذ َأ َّن ْ ِ
ِ
افـَّ ُوم ِ
قشك َو َذف ِ َؽ َظ َذ
ْ
َْ ْ ُ ٌ
اخلَطقَّ َي َٓ ُ ْ َ ُ
َ
قس ـَوكًَ ْ َ َّ
ت م ْـ آ َد َم إِ َػ ُم َ
ْ َ
َون بِ َخطِق ِي و ِ
ِ
يـ َمل ُخيْطِ ُئقا َظ َذ ِص ٌْ ِف َت َعدِّ ي آ َد َم ا َّف ِذي ُه َق ِم َث ُول ِ
َوخلَطِ َّق ِي َهؽ ََذا َأجْض ًو ْاَل ِ ٌَ ُيَٕ .نَّ ُف إِ ْن ـ َ
أيتَ 15 .و َف ِؽ ْـ َفقْ َس ـ ْ
وت
اح ٍد َم َ
َّ َ
ا َّفذ َ ْ
ريـ 16 .و َفقس ـَام بِق ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ون َؾٌِوَٕو َػ ـَثِرا ً كِعؿ ُي اهللِ وا ْفعطِق ُي بِوفـِّعؿ ِي ا َّفتِل بِ ِ ِ
ا ْفؽَث ِ ُر َ
اح ٍد َؿدْ
َ ْ َ َ َ
قع ا ْدًَقحِ َؿد ْاز َدا َد ْت ف ْؾؽَث ِ َ
وْلك ًَْون ا ْف َقاحد َي ًُ َ
َ َ َّ
ْ
ْ َ
ْ َ
َون بِ َخطِق ِي ا ْفق ِ
احلؽْؿ ِمـ و ِ
ِ
اح ٍد فِؾدَّ ْيـُقك َِي َو َأ َّمو ْاَل ِ ٌَ ُي َؾ ِؿ ْـ َج َّرى َخ َطو َيو ـَثِ َر ٍة فِؾ َّت ْ ِز ِيرَٕ 17 .نَّ ُف إِ ْن ـ َ
اح ِد َؿدْ َم َؾ َؽ
َّ َ
َأ ْخ َط َل َهؽ ََذا ا ْف َعطقَّ ُيَّ َٕ .ن ْ ُ َ ْ َ

ِ ِ
ُقن ِيف ْ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
قن َؾ ْق َض افـِّ ْع َؿ ِي َو َظطِ َّق َي ا ْف ِ ِّز َش َق ْؿؾِؽ َ
يـ َيـَو ُف َ
قع ا ْد ًَِقحِ َ 18 .ؾ ِنذ ًا ـ ََام بِ َخطِ َّق ٍي
احلَ َقوة بِو ْف َقاحد َي ًُ َ
ا ْد َْق ُت بِو ْف َقاحد َؾٌِوَٕ ْو َػ ـَثرا ً ا َّفذ َ
اْلكًْ ِ
ِ ِ
َز ِير ْ ِ
اح ٍد صور ِ
َّوس فِؾدَّ يـُقك َِي هؽ ََذا بِ ِز و ِ
و ِ
َّوس فِت ْ ِ
ت ْاَل ِ ٌَ ُي إِ َػ َمجِق ِع افـ ِ
احدَ ٍة َص َور ْ
ون
َ
ٍّ َ
احلُؽ ُْؿ إِ َػ َمجِق ِع افـ ِ ْ
َ
احلَ َقوةَٕ 19 .نَّ ُف ـ ََام بِ َؿ ْعصقَي ِ َ
َ َ
ون ُخ َطو ًة هؽ ََذا َأجض ًو بِ ِن َضو َظ ِي ا ْفق ِ
ا ْفق ِ
اح ِد َشقُ ْج َع ُؾ ا ْفؽَث ِ ُر َ
اح ِد ُج ِع َؾ ا ْفؽَث ِ ُر َ
ون َأبْ َرار ًا).
َ
َ
ْ
َ
قل َؿقم بقـَؽُؿ إِ ْن َفـقس ِؿقومـ ُي َأمـق ٍ
َون ا ْد ًَِقح يؽْر ُز بِ ِف َأنَّف َؿوم ِمـ إَمق ِ
 1ـقركثقس َ 12( 17-12 / 15و َف ِؽ ْـ إِ ْن ـ َ
ات؟
ات َؾ َؽ ْق َ
ْ َ َ َ ْ َ
ُ َ َ َْ
ػ َي ُؼ ُ ْ ٌ َ ْ ْ
ُ ُ َ
ِ
ِ ِ
ُقن ا ْد ًَِقح َؿدْ َؿوم!  14وإِ ْن َمل يؽ ِ ِ
َ 13ؾ ِن ْن َمل َتؽُـ ِؿقوم ُي َأمق ٍ
َل َيؽ ُ
ات َؾ َ
ُقجـدُ
قح َؿدْ َؿو َم َؾ ٌَوض َؾ ٌي ـ َر َاز ُتـَو َو َبوض ٌؾ َأجْض ًو إِ َيام ُكؽ ُْؿ َ 15وك َ
ُـ ا ْدًَ ُ
َ َْ
ُ
ْ ْ َ َ َْ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ك َْح ُـ َأجْض ًو ُص ُفق َد ُز ٍ
ـقنَ 16 .
ور ِ ََّّللِ َ
َـون ا ْ َد ْـقتَك َ
ٕنَّـ ُف إِ ْن ـ َ
قم َ
ـقح َو ُه َـق َملْ ُي ِؼ ْؿـ ُف  -إِ ْن ـ َ
َـون ا ْ َد ْـقتَك
ٕنَّـَو َص ِفدْ كَو م ْـ ِج َفي اهلل َأنَّ ُف َأ َؿو َم ا ْدًَ َ
ٓ َي ُؼ ُ
ُقن ا ْد ًَِقح َؿدْ َؿوم 17 .وإِ ْن َمل يؽ ِ ِ
َ
َل َيؽ ُ
قم َ
قن َؾ َ
قح َؿدْ َؿو َم َؾ ٌَوضِ ٌؾ إِ َيام ُكؽ ُْؿَ .أنْت ُْؿ َب ْعدُ ِيف َخ َطو َيوـ ُْؿ!)
ُـ ا ْدًَ ُ
َ َْ
ُ
َ
ٓ َي ُؼ ُ
ِ
ْلك ِ
ـقح ا ْ َدـدْ ُظ ُّق َر ُشـقًٓ ا ْد ُ ْػ َـر ُز ِ
ْجق ِـؾ اهللِ  2ا َّف ِـذي َشـ ٌَ َؼ َؾ َق َظـدَ بِ ِـف بِ َلنٌِْ َق ِوئ ِـف ِيف ا ْف ُؽ ُت ِ
قع ا ْد ًَِ ِ
ـى ا ْد ُ َؼدَّ َش ِـي 3
رومقو ُ 1( 6-1 / 1بق ُف ُس َظ ٌْدٌ ف َق ًُ َ
ِ
وح ا ْف َؼدَ ِ ِ ِ ِ
َظ ِـ ا ْبـ ِ ِف .ا َّف ِذي َص َور ِم ْـ ك ًَْ ِؾ َد ُاو َد ِم ْـ ِج َف ِي ْ
قع ا ْد ًَِ ِ
غ ا ْب َـ اهللِ بِ ُؼ َّق ٍة ِم ْـ ِج َف ِي ُر ِ
ـقح
اجلَ ًَ ِد َ 4و َت َع َّ َ
اشي بِو ْفؼ َق َومي م َـ إَ ْم َقاتَ :ي ًُ َ
َ
وظ ِي ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
اش ِؿ ِف َؿٌِ ْؾـَو كِ ْع َؿ ًي َو ِر َشو َف ًي ِ
قع ا ْد ًَِ ِ
قح).
ْل َض َ
يـ َب ْقـ َُف ْؿ َأنْت ُْؿ َأجْض ًو َمدْ ُظ ُّقو َي ًُ َ
اْل َيامن يف َمجِق ِع إُ َم ِؿ  6ا َّفذ َ
َر ِّبـَو 5 .ا َّفذي بِف َٕ ْج ِؾ ْ
www.alta3b.wordpress.com

غ ْاْلش ََل ِم وا ْد ًَِ ِ
قح َّق ِي ]7[ .....
َ
ى َوا ْد َْص ُؾ ُ
ا ْف َّص ْؾ ُ
قب َب ْ َ ْ

ترمجوت رومقو :4 / 1
( احلقوة) ومـ كوحقي روح افؼداشي ,تٌغ بؼقة أنف ابـ اهلل بوفؼقومي مـ بغ إمقات .إكف يًقع ادًقح ربـو
( ادُشسـي) ويف افروح افؼدس ثًٌ أنف ابـ اهلل يف افؼدرة بؼقومتف مـ بغ إمقات ,ربـو يًقع ادًقح
( افقًقظقي) وجعؾ ابـ اهلل يف افؼدرة ,بحًى روح افؼداشي ,بؼقومتف مـ بغ إمقات ,أٓ وهق يًقع ادًقح ربـو
َّ ( 
افؼيػ) وفؽـف بوفروح افؼدوس ,تزهـ بؼقة ظظقؿي أنف ابـ اهلل وذفؽ بؼقومتف مـ ادقت
( افٌقفًقي) ادؼوم بحًى روح افؼداشي ,يف ؿدرة ابـ اهلل ,بؼقومتف مـ بغ إمقات -يًقع ادًقح ربـو

افصؾى وافػداء :ظـد آبوء افؼرن افرابع واخلومس
 اْلهل ادعٌقد ثَلثي :أب وآبـ وافروح افؼدس
 آبـ مقفقد مـ أب ؿٌؾ ـؾ افدهقر
 افروح افؼدس ُمـٌثؼ مـ أب ؿٌؾ ـؾ افدهقر
 خطقئي آدم ظؾقف افًَلم شٌى دخقل اخلطقئي إػ افعومل
 آبـ كزل مـ افًامء وجتًد وتلنس وأصٌح ادًقح افذي ظوش ظذ إرض
افٌـقة)
 ابـ اْلهل ادعٌقد هق يًقع ادًقح (مع ُمراظوة معـك َّ
 بر اْلكًون يًقع ادًقح ومقتف ظذ افصؾقى شٌى دخقل افز إػ افعومل
 بعد مقت ادًقح ُد ِؾـ يف إرض ددة ثَلث أجوم وثَلث فقول
 ثؿ ؿوم مـ بغ إمقات
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غ ْاْلش ََل ِم وا ْد ًَِ ِ
قح َّق ِي ]8[ .....
َ
ى َوا ْد َْص ُؾ ُ
ا ْف َّص ْؾ ُ
قب َب ْ َ ْ

تذـر هذه افصقرة افتل تربط افعؼوئد ادًقحقي بٌعضفو افٌعض

جيى أن تَُلحظ:
 افعؼقدة اف ُـؿتلخرة ُتتقي ظذ ـؾ أرـون ظؼقدة بقفس
مخرا ً
َّجًد وافتّلنُّس اف ُـؿٌتدظي ُم َّ
 وفؽـ مع إووؾي ظؼوئد افتثؾقٌ وافت َّ
َّجًد أو بوفتّلنُّس
 oمـ ادعروف أن بقفس مل يؽـ يممـ بوفثوفقث أو بوفت ُّ
هل إٓ واحد ,وهق أب
 oبؾ ـون يممـ بنهل واحد :أن ٓ أحد إ ٌ
 وأجض ًو تغقر معـك افٌـقة بخصقص ظؼقدة ادًقح ابـ اهلل
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غ ْاْلش ََل ِم وا ْد ًَِ ِ
قح َّق ِي ]9[ .....
َ
ى َوا ْد َْص ُؾ ُ
ا ْف َّص ْؾ ُ
قب َب ْ َ ْ

افصؾقى !
ادًقحقي تؼقل بؿقت اْلهل ظذ َّ
افٌوبـو صــقدة افثوفـٌ يف ـتوبـف «ٓهــقت ادًـقحش يمـِّـد َّ
أن اهلل وحـده هــق افؼـودر بؿقتـف أن ُيؽ ِّػـر خطويــو افعـومل[ :فـٌحـٌ مـو هــق
ِ
قجفــي إػ اهلل أص ـَلً ,واهلل ؽــر ــدود ,تؽــقن إذن ؽــر
إشــوس افَلهــقيت دقوــقع اخلــَلص وافػــداء هــذا ( )...ومودامــً اخلطقــي ُم َّ
دودة .وإذا ُـ ِّػر ظـفوٓ ,بـد مــ ـ ّػـورة ؽـر ـدودة ,تؽػـل دغػـرة مجقـع اخلطويـو ,جلؿقـع افــوس ,يف مجقـع إجقـول وإػ آخـر افـدهقر.
يتجًــد ,ويصــر ابـ ـ ًو فسكًــون ,حتــك ُيؿؽـــ أن يـــقب ظـــ
وفؽـــ ٓ يقجــد ؽــر ــدود إٓ اهلل وحــده .فــذفؽ ـــون ٓبــد أن اهلل كػًــف
َّ
فؿي ؿوم هبو افًقد ادًقح ف ُقخ ِّؾص افعومل ـؾف .وفق مل يؽـ هق اهلل,
اْلكًون ,ويؼقم بعؿؾ افؽ ّػورة خلطويو افعومل ـؾف (1يق .)2 :2وهذه اد ُ َّ
ُيؾ ّ
اهلإ ؽر دود ,ؿول ظـف افرشقل إكَّف «ؾقف ّ
مو ـوكً تصؾح ـػورتف إضَلؿ ًوٕ ,هنو اشتؿدَّ ت ظدم دوديتفو فؽقكف ً
ـؾ ِمؾء افَلهقت
جًدي ًوش (ـق]1[].)9 :2

كجـد أجضـ ًو كػـس افػؽــرة يف ـتــوب افٌوبـو صـــقدة افثوفــٌ بعـــقان «ضٌقعـي ادًــقحش[ :أمهقــي افقحـدة فؾؽػــورة ِ
وافػــداءَّ :
إن اْليــامن
ّ َّ
ُ
ٓزم وجقهري وأشود ِ
فؾػداء .ؾوفػداء َي َت َط َّؾى ـ ّػورة ؽر دودة ,تؽػك دغػرة خطويو ؽر
أمر ِ ٌ َ َ ّ
تجًد ,هق ٌ
بطٌقعي واحدة فؾؽؾؿي اد ُ ِّ
ّ
جتًـد اهلل افؽؾؿــي فقجعـؾ بَلهقتــف افؽ ّػــورة ؽـر ــدودة .ؾؾـق أنَّـــو
ـدودة ,جلؿقـع افـــوس يف مجقـع افعصــقر .ومل يؽــ ُهـــوك ح ّـؾ شــقى ُّ
تؽ َّؾؿـو ظـ ضٌقعتغ مـػصؾتغ .وؿومً اف َّطٌقعي افٌؼيي بعؿؾقي ِ
افػداء وحدهو ,حو ـون ُُمؽـ ًو ظذ اْلضَلق أن تُؼدِّ م ـ ّػورة ؽر دودة
ُ
خلَلص افٌؼ .ومـ ُهـو ـوكً ُخ ُطقرة ادُـوداة بطٌقعتغ ُمـػصؾتغ ,تؼقم ـؾ مـفام بام خي َُّصفو .ؾػل هذه احلوفي ,مقت اف َّطٌقعي افٌؼـيي
ِ
ٕهنؿ فق ظرؾقا حو صؾٌقا رب ادجدش ( 1ـق  ,)8 / 2ومل يؼؾ
وحدهو ٓ يؽػك فؾػداء .وفذفؽ كرى افؼدِّ يس بقفس افرشقل يؼقلَّ « :
يدل دٓفي أـقدة ظذ وحدة اف َّطٌقعي وفزومفو ِ
رب ادجد ُهـو ّ
فؾػداء وافؽ ّػورة واخلَلصَّ ,
حو صؾٌقا اْلكًون يًقع ادًقحَّ .
ٕن
إن تعٌر ّ
ِ
ِ
ِ
وهــو إمـر إشـود افـَلزم
ى بوجلًـد ,وفؽـ اجلًد ـون ُمتَّحد ًا بوفَلهقت يف ضٌقعـي واحـدةُ ,
رب ادجد .ضٌع ًو ُصؾ َ
ى هق ّ
افذي ُصؾ َ
فؾخــَلص .ويؼــقل افؼــدِّ يس بطــرس افرش ــقل فؾقفــقد «أنؽــرتؿ اف ُؼــدُّ وس افٌ ــور ,وضؾٌــتؿ أن يقهــى فؽــؿ رج ــؾ ؿوتــؾ .ورئ ــقس احلق ــوة
وهـو أصور إػ أن ادصؾقب ـون رئقس احلقوة ,وهذا تعٌر إهلل ,ؾؾؿ يػصؾ اف َّطٌقعتغ ُمطؾؼ ًو يف مقوقع
ؿتؾتؿقهش (أع ُ .)15-14 / 3
افص ْؾى ٕمهقي وحدهتام مـ أجؾ ظؿؾ ِ
افػداء .ويؼقل افؼدِّ يس بقفس افرشقل أجض ًو يف رشوفتف إػ افعزاكقغ «ٕنف ٓق بذاك افذي مـ
َّ
أجؾف ّ
وهــو يف جمـول آٓمـف ,مل
افؽؾ وبف افؽ ّـؾ ,وهـق آت بلبــوء ـثـريـ إػ ادجـد ,أن يؽؿـؾ رئـقس خَلصـفؿ بـؤٓمش (ظـى ُ .)14 / 2
ــس ُمطؾؼ ـ ًو ٓهقتــف ,إذ أنَّــف مـــ أجؾــف افؽـ ّـؾ ,وبــف افؽـ ّـؾ .هــذا افــذي ؿــول ظـــف يف مقوــع آخــر «افؽـ ّـؾ بــف وفــف ؿــد ُخؾِــؼش (ـــق .)16 / 1
يـ َ
حل إػ أبد أبديـ آمغ .وػ
وافًقد ادًقح كػًي حقـام طفر فققحـو افرائل ؿول فف« :أنو هق إول وأخر واحلك وـ ُ
ُـً َم ِّقت ًو ,وهو أنو ّ
مػوتقح اَلوويي وادقتش (رؤ  .)18-17 / 1ؾفذا افذي ـون َم ِّقت ًو هق إول وأخـر ,وبقـده مػـوتقح اَلوويـي وادـقت .وهؽـذا مل يػصـؾ
رب ادجـد ,ورئـقس احلقـوة ,ورئـقس اخلـَلص ,هـق أجضـ ًو إول
ٓهقتف ظـ كوشقتف ُهــو وهـق يتحـدث ظــ مقتـف .إذن ؾوفـذي مـوت هـق ّ
وأخرَّ .إهنو ُخ ُطقرة ـٌرة ظذ خَلصـو أن كػصؾ مو بغ اف َّطٌقعتغ أثـوء احلديٌ ظـ مقوقع اخلَلصّ ,
وفعؾ افٌعض يؼقل :ومـ هذا
 1افٌوبو صـقدة افثوفٌٓ :هقت ادًقح ,مطوبع إنٌو رويس  -صـ.84 ,83
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افذي ؾصؾ ؟! أخقس جمؿع خؾؼقدوكقي يؼقل بطٌقعتغ مت ِ
َّحدَ تَغ ؟! كعؿ يؼقل هذا ,ويؼقل ضقمس ٓون أجض ًوَّ « :
إن ادًـقح اثــون ,إهل
ُ
ؾلي خَلص إذ ًا
وإكًون ,افقاحد ُيٌفر افعجوئى ,وافثوِّن مؾؼك فسهوكوت وأٓم !..ش ,ؾنن ـون هذا اْلكًون وحده هق ادؾؼك فمٓمّ ,
كؽقن ؿد أخذكوه ؟!][]2

ـرفس افؽٌر اددظق ؿديً ًو ,و ُيدظك أجض ًو بـ "ظؿقد افـديـ"ُ ,وفِـد حـقاَل 375م ,و ُأؿـقؿ بطريرــ ًو فؽـرد اْلشـؽـدريي خؾػـو
خلوفف ثقئقؾقؾس اددظق ؿديً ًو يف ظوم 412م ,وتقىف يف ظوم 444م ]3[.ؿول يف ـتوبف "جتًد آبـ افقحقد" أو "تعوفقؿ يف جتًد افقحقد"
ـَلم ًو ظجقٌ ًو ؽريٌ ًو ُي َق ِّوح بشوظي هذا افؽػر:
وجؾد مــ بـقَلضس ,و ُتػـؾ ظؾقـف مــ افعًـؽر ,و ُضعــ بوحلربـي
[إن ادًقح جوع ,وتعى مـ افًػر ,وكوم يف افًػقـي ,و ُفطؿ مـ اخلدامُ ,
بؿ ـ ّـر :ب ــؾ وذاق اد ــقت ــتؿ ً
يف جـٌ ــف ,و َؿٌِـ َـؾ يف ؾؿ ــف خ ـ ً
ُؼً ــؿ
َل افص ــؾقى وإهوك ــوت أخ ــرى م ـــ افقف ــقد .وكح ـــ ك ــرؾض أن ك ِّ
َل ُمزوج ـ ًو ُ
ظامكقئقؾ إػ إكًون مـ جفي وإػ افؾقؽقس مـ جفي أخرى ,وفؽــو إذ ظؾؿـو أن افؾقؽقس ؿد صور إكًوك ًو بوحلؼقؼي مثؾـو ؾـحـ كؼر أنف
هق هق بعقـف إهل مـ إهل ,وبحًى بؼيتف إكًون مثؾـو مقفقد مـ امرأة ,ؾـحـ كعـسف إذ ًا أنـف مــ حقـٌ أن اجلًـد ــون فـف خوصـي ,ؾؼـد
تـلخؿ هــق  -افؾقؽـقس ادتجًــد  -بجؿقـع هــذه أٓم ,ومـع ذفــؽ ؾؼـد حػـظ ضٌقعتــف اخلوصـي  -أي ٓهقتــف  -يف ؽـر أخــؿٕ ,نـف مل يؽـــ
جمـ َّـرد ًا ,بــؾ ـــون هــق كػًــف بعقـــف ً
اهلإ بطٌعــف .وـــام أن اجلًــد ـــون فــف خوصــي ,هؽــذا أجضـ ًو آٓم اجلًــد افطٌقعقــي افتــل ٓ فــقم ؾقفــو
إكًــوك ًو ُ َ
صورت فف خوصي]4[].

هـو جيى افتـٌقف ظذ أن ـرفس افؽٌر يؼصد "اهلل افؽؾؿي" بـ "افؾقؽقس" ,ؾؿـ ادعؾقم أن افـصورى يؼقفقن بوفتثؾقٌ ,وهـق
أن اْلهل ثَلثي :آب ,وابـ ,وروح ؿدس ,وـؾ واحد مـ همٓء افثَلثي ُيعتز اهلل .أن اكظر مرة أخرى إػ هذه افعٌورة" :ؾؼد تلخؿ هق
 افؾقؽ ــقس ادتجً ــد  -بجؿق ــع ه ــذه أٓم" ,ؿ ــؿ بتٌ ــديؾ ـؾؿ ــي "افؾقؽ ــقس" بؽؾؿ ــي "اهلل" فتص ــٌح افعٌ ــورة" :ؾؼ ــد ت ــلخؿ ه ــق  -اهللـوػ َظـ َّـام َي ُؼق ُفـ َ
ادتجًــد  -بجؿقــع هــذه أٓم" ,ؾؼــد كًــٌقا أٓم واْلهوكــوت هلل ُ { ,ش ـ ٌْ َحو َك ُف َو َت َعـ َ
ـقن ُظ ُؾـ ّـقا ً ـٌَِــرا ً} [اْلهاء ,]43 :
أرأجتؿ مدى بشوظي آظتؼود ؟!
أثـوشققس اددظق ؿديً ًو ,وافذي ُيدظك أجض ًو بـ "افرشقَل" ,وافذي ُأؿـقؿ بطريرــ ًو فؽـرد اْلشـؽـدريي يف ظـوم 328م[ ,]5ؿـد
ؿول أجض ًو ـَلم ًو سُي ًو ُيعؾـ ؾقف هذه افعؼقدة افؽػريي افعجقٌي ,أٓ وهل إن اهلل  ,اْلهل ادعٌقد ,هق ادًقح :
ووفِــد مـــ افعــذراء بوجلًــد يف آخــر افزمــون ,مـــ أجــؾ خَلصـــو,
خوصـق ًو أزفقـ ًو ؿٌــؾ ـــؾ افــدهقرُ ,
["كعــسف بــوبـ اهلل ادقفــقد مـــ أبِّ ,
وهذا افقاحد هق اْلهل ,وهق ابـ اهلل بوفروح  ,وهق ابـ اْلكًون بوجلًد ,وفًـو كؼقل ظـ هذا آبـ افقاحد اكف ضٌقعتون واحدة كًجد
 2افٌوبو صـقدة افثوفٌ :ضٌقعي ادًقح ,مطٌعي إنٌو رويس  -صـ.24 ,19
 3تودرس يعؼقب مؾطل :كظرة صومؾي فعؾؿ افٌوتروفقجل يف افًتي ؿرون إوػ ,ــقًي مور جرجس بوشٌقرتـٍ اْلشؽـدريي  -صـ.94
افؼديًغ أثـوشققس افرشقَل و ـرفس افؽٌر ,دار جمؾي مرؿس بوفؼوهرة  -صـ.44 ,39
 4رهٌون دير إنٌو مؼور :ادًقح يف حقوتف ادؼدشي بحًى تعؾقؿ
َ
 5تودرس يعؼقب مؾطل :كظرة صومؾي فعؾؿ افٌوتروفقجل يف افًتي ؿرون إوػ ,ــقًي مور جرجس بوشٌقرتـٍ اْلشؽـدريي  -صـ.81
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َلو وأخرى ٓ كًجد َلو ,بؾ ضٌقعي واحدة هلل افؽؾؿي ادتجًد وكًجد فف مع جًده شجدة واحدة ,وٓ كؼقل بوثـغ واحد هق ابـ اهلل
بوحلؼقؼــي وفــف كًــجد وآخــر هــق إكًــون مـــ مــريؿ وفًـــو كًــجد فــف ,وأنــف صــور ابـــ اهلل بودقهٌــي مثــؾ افٌؼــ ,بــؾ افــذي هــق مـــ اهلل هــق
اهلل"]6[].

وؿول أثـوشققس أجض ًو يف ـتوبف ادعروف فؾجؿقع "جت ًَُّد افؽؾؿي" ظٌورة سُيي وواوحي[ :اظسؾً ـؾ اخلؾقؼي أن مــ طفـر
وِّ ,ؾــص اجلؿقــع ,ؾوفشــؿس تــقارت ,وإرض تزفزفــً ,واجلٌــول تشــؼؼً ,وارتعــى
وتـلخؿ يف اجلًــد مل يؽـــ ُجمــرد إكًــون ,بــؾ ابـــ اهلل ُ َ
ـؾ افٌؼ .مجقع هذه إمقر أووحً أن ادًقح افذي ظذ افصؾقى هق اهلل ,وأن اخلؾقؼي ـؾفو خووعي ـعٌد فف ,وأهنو صفدت برظٌفو
حلضقر شقدهو ,وهؽذا أطفر اهلل افؽؾؿي كػًف فؾٌؼ بلظامفف]7[].

اكظــروا بــوهلل ظؾــقؽؿ مــرة أخــرى إػ هــذه افعٌــورات" :ادًــقح افــذي ظــذ افصــؾقى هــق اهلل"" ,أطفــر اهلل افؽؾؿــي كػًــف فؾٌؼ ـ
بلظامفف"" ,وهذا افقاحد هق اْلهل"" ,ضٌقعي واحدة هلل افؽؾؿي ادتجًد وكًجد فف مع جًده شجدة واحـدة"" ,ؾــحـ كؼـر أنـف هـق هـق
بعقـف إهل مـ إهل"" ,ؾؼد تلخؿ هق  -افؾقؽقس ادتجًد  -بجؿقع هذه أٓم"" ,ـون هق كػًف بعقـف ً
اهلإ بطٌعف".
َّجًد اْلهللش[ :كتقجي آ ُِّتود كًتطقع أن ُكـْ ًِى آٓم ادًقح ومقتف فؾَلهـقت,
وأختؿ بوفؽَلم ادذـقر يف ـتوب «حتؿقي افت ُّ
ؾقؼقل افؼدِّ يس أثـوشققس «افغر اجلًامِّن (اهلل افؽؾؿي) ـون ُيًى مو خيتص بوجلًد أنَّف فف ,وفذفؽ حو َف َط َؿ اجلُــدي اجلًـد ,ؿـول فـف
ِ
فؾًقوط ,وخدَّ يف ف َّؾطؿ ,ومل َأ ُر ّد وجفل ظـ ِخزي افٌصوق ,وافذي كول جًد افؽؾؿـي
حوذا تؾطؿـل ـلنَّف هق اد ُتلخؿ  ..ؿولُ :أشؾؿ طفره ِّ
ـ ــون افؽؾؿ ــي يؼٌؾ ــف ـلن ــف ف ــفٕ ,ن ــف ُم َّت ِحـ ـد بوجلً ــدش .وؿ ــول افؼ ــدِّ يس ـ ــرفس افؽٌ ــر يف افرش ــوفي افرابع ــي فـً ــطقر «ف ــقس أ َّن ـؾؿ ــي اهلل
اخلوصـي أو ُضب أو ُضعـــ أو َؿٌــؾ اجلــروح إخــرىٕ ,ن اْلهلــل (افَلهــقت) ؽــر ؿوبــؾ فؾ ّتـل ُّخؿ حقــٌ أنَّـف
(افَلهــقت) تــلخؿ يف ضٌقعتــف
َّ
ؽر جًؿل .فؽـ حقٌ أن جًده اخلوص افذي ُوفِد ظوكك هذه إمقر ,ؾن َّكف ُيؼول إ َّكف هق كػًف أجض ًو ؿد ظوكك هذه إمقر ٕجؾـوٕ ,ن
ذفؽ افذي هق ؽر ؿوبؾ فمٓم ـون يف اجلًد اد ُتل ِّخؿ .وظذ كػـس افـَّ ًَـؼ ُكػؽِّـر أجضـ ًو يف مقتـفَّ .
إن ـؾؿـي اهلل حًـى اف َّطٌقعـي ؽـر موئـً
ومعطــل احلقـوة .وفؽـــ بًــٌى َّ
أن جًــده اخلــوص ذاق بـعؿــي اهلل ادــقت ٕجــؾ اجلؿقــع ـــام يؼــقل بــقفس,
وؽــر ؾوشــد فؽقكــف هــق احلقــوة ُ
فذفؽ ُيؼول إ َّكف كػًـف ؿـد ظـوكك ادـقت ٕجؾــو  ..وهؽـذا ؾــحـ كعـسف بؿًـقح واحـد ورب ,فـقس إكــو كعٌـد إكًـوكًو مـع افؽؾؿـي حتـك ٓ
وواوحو :هؾ كًتطقع أن
ُيو
ً
افًمال س ً
يظفران هـوك اكؼًوم ًو بوشتعامل فػظي "مع" وفؽــو كعٌد واحد هق كػًف افربش .وأن كضع ُّ
افصؾِقى ؟ وكسك اْلجوبي فؾؼديس مور اشحؼ افنيوِّن فقع ّؾؿـو ً
اهلل أم
ؿوئَل« :
ُ
اهلل َ
موت ظذ َّ
شؿعً افـّوس يتًوءفقن :أموت ُ
كؼقل إ َّن َ

يؿـً َّ ..
يؿً ؟ يو فؾجفؾ ! َّ
إن كًـطقر و ُأوضـوخل أؿؾؼـو ادًـومع إذ
إن مقتف خ َّؾـص اخلؾقؼـي ,وهـؿ يتًـوءفقن إذا ــون ؿـد مـوت أم مل ُ
مل ُ
ـؽرا كوشقتف ً
أنؽر إول ٓهقت ربـو ً
ؿوئَل :إ َّكف مل يتخذ جًدً ا كوشقتقو .فذفؽ ؾن َّن مريؿ وافدة
ؿوئَل :إ َّكف إكًون َ ْ ض ,ؾرد ظؾقف افثوِّن ُم ً

 6إشؼػ إيًقذورس :اخلريدة افـػقًي يف توريخ افؽـقًي  -صـ( .472ؿول أثـوشققس افرشقَل يف مؼوفي فف ظذ افتجًد اشتشفد هبو ـرفس افؽٌر مرار ًا ,وؿد وردت يف اجلزء إول
وا فثوفٌ مـ توريخ جمؿع أؾًس ,ويف ـتوب اظساف فمبوء ,ويف ـتوب مـورة إؿداس فؾؿػريون أؽريغقريقس ابـ افعزي).
 7أثـوشققس افرشقَل :جتًد افؽؾؿي ,ادرـز إرثقذـز فؾدراشوت أبوئقي بوفؼوهرة ,كصقص آبوئقي  ,128افػصؾ  ,19افػؼرة  - 3صـ.59 ,58
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جتًــد مـفــو ُتعطــل افقيــؾ ٕوضــوخل .ـــام َّ
تٌص ـؼ ظــذ كًــطقر .ؾؾــقٓ أنَّ ـف إهل ,ـقــػ
إن افعـــوس افتــل او ـ َّطربً بو َد ْصـ ُؾقب ُ
اْلهل افتــل َّ
افًـقوط ,وبؿــ ُؽ ِ
أطؾؿً َّ
ـرزت ادًـومر؟ ح ًؼـو مل يؽــ اجلًـد وحـده
افشؿس وتش َّؼ َؼً ُّ
افصخقر ,وفق أنَّف إكًون ,ؾؿـ افذي احتؿؾ ِّ
افصؾِقى بدون اهلل ,ومل يؽـ اهلل يتلخؿ يف اجلؾجثي بدون اجلًد ,ؾوؾتخور افٌقعي افعظقؿ هق ربـو فف ٓهقت وكوشقت
معؾ ًؼو ظذ خشٌي َّ
م ًعو ,وفقس يف ؾرصقؾغ (صخصغ) أو ضٌقعتغ ,ؾفق ابـ واحد ـومؾ مـ أب ومـ مـريؿ  ,ـومـؾ بَلهقتـف وـومـؾ بـوشـقتف ,ؾوفـذي
أرشؾف أب هق بعقـف ُوفِد مـ أحشوء (افعذراء مريؿ) ,وافذي ُوفِد مـ أحشوء مريؿ هق كػًف ُظ ّؾؼ ؾقق اجلؾجؾي .ؾوؾتخور افؽـقًي هق
ِ
َّ
تجًـد ًا خلــوف أن يؼــسب مـــف,
إن اهلل مـوت ظــذ َّ
جتًــد وذاق ادــقت بؿشــقئتف .بــؾ فــقٓ أن رآه ادــقت ُم ِّ
افصـؾقى .ؾــنذا صــوء أن يؿــقتَّ ,
أجضو واحد ُمرـَّى بدون ِ
إن اف َّطٌقعي افقحقد هل واحدة ,ـام ِّ
ؾؿحروم مـ يػصؾ افَلهقت ظـ اجلًدَّ .
تغق ّر ,ؾَل يتشؽؽـ
إن أؿـقمف ً
أن اهلل ؿد موت ,ؾؾقٓ أنَّف موت فؽون افعومل موئتًو بعد .فف مقت افصؾقى وفف ِ
ؾؽرك حغ تًؿع َّ
صخص ؾَل ُيؼول إ َّن
افؼقومي ّ ..حو يؿقت
ٌ
َّ
جًده موت ,ومع أن كصػف مل يذق ادقت يؼقل ظورؾقه َّ
اهلإ واحدً ا متجًدً ا ؾقق اجلؾجؾي .أجؾ,
إن ؾَلكًو ؿد موت  ..إن افقفقد صؾٌقا ً
ضب ظذ رأشف بوفؼصٌي ,واهلإ واحدً ا متجًدً ا تلخؿ مع اخلَلئؼش]8[].
إن اهلإ واحدً ا متجًدً ا ُ ِ

ً

ً

 أـتػل هبذا افؼدر مـ افؽُػر ِ
افٌشع وفؽـ فـؼقل بحؼ :احلؿد هلل ظذ كعؿي اْلشَلم وـػك هبو كعؿي !
 افؼض َّقي فقًً ُجم َّرد َص ْؾى أحد أنٌقوء بـل إهائقؾ ! وفؽـ افؼضقي بوفـًٌِّي فؾؿًقحقغ هل َص ْؾى ومقت اْلهل كػًف !
افرئقًقي ٓ تـػصؾ:
 افعؼوئد ادًقحقي َّ
افروح اف ُؼدُ س
 oاف َّثو ُفقث :اهلل أب واهلل آبـ واهلل ُّ
جتًد اهلل آبـ وتلنًُّف فقصر ادًقح♠ افذي ظوش ظذ إرض
o
ُّ
حؼ اهلل !
افصؾِقى ف ُقؽ ِّػر اخلطِ َّقي ؽر ادحدودة افتل ٔدم يف ّ
تجًد موت ظذ َّ
 oهذا اْلهل اد ُ ِّ
افصؾِقى ...
 وأنّ ,
بغض افـَّظر ظـ ُمشؽؾي مقت اْلهل ظذ َّ
شؽَلت افتل تـؼض ؾؽرة افص ْؾى ِ
 شلؿقم بذـر بعض اد ِ
وافػداء وافؼقومي !
ُ
َّ

َّجًد اْلهلل ,شؾًؾي :اؿرأ واؾفؿ دراشوت إيامكقي  ,افؽتوب افثوِّن ,ضٌعي ــقًي افؼديًغ مور مرؿس وافٌوبو بطرس بوْلشؽـدريي.
 8ـتوب :حتؿقي افت ُّ
هذا افؽتوب مقجقد بوفؽومؾ ظذ مقؿع إنٌو تؽَل http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-021-Sts-Church-Sidi-
Beshr/002-Hatmeyat-Al-Tagasod-Al-Ilahy/Inevitability-of-the-Incarnation__42-Result.html
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َ
ى َوا ْد َْص ُؾ ُ
ا ْف َّص ْؾ ُ
قب َب ْ َ ْ

أـز ُمشؽؾي تُقاجف افصؾى وافػداء :ثَلثي أجوم وثَلث فقول
 إكجقؾ متَّك ( )44 / 12هق اْلكجقؾ افقحقد افذي يذـر ظذ فًون ادًقح♠ ذض ًو ؽريٌ ًو
َون يقك ُ ِ
اْلكًْ ِ
احل ِ
َث َف َق ٍ
َث َف َق ٍ
ون ِيف َؿ ْؾ ِ
ى إَ ْر ِ
َل َث َي َأجَّو ٍم َو َثَل َ
ول َهؽ ََذا َيؽ ُ
َل َث َي َأجَّو ٍم َو َثَل َ
ض َث َ
قت َث َ
ول.
َٕ نَّ ُف ـ ََام ـ َ ُ
َون يف َب ْط ِـ ْ ُ
ُقن ا ْب ُـ ِ َ












ِ
يؼض هذه افػسة يف ؿؾى إرض حًى ك ُُصقص إنوجقؾ إربعي
وفؽـ ادًقح♠ مل
َّ
ِ
وظ ُي اف َّثوف ِ َث ُي َؾ َص َؾ ٌُق ُه.
افً َ
َ Mar 15:25وـَوكًَ َّ
وظ ُي افً ِ
ِ
ًَ ُط ْؾ َؿ ٌي َظ َذ إَ ْر ِ
وظ ِي افتَّو ِش َع ِي.
افً َ
ود َش ُي ـَوك ْ
ض ُـ ِّؾ َفو إِ َػ َّ
افً َ َّ
َ Mar 15:33و َ َّحو ـَوكًَ َّ
َّوشع ِي س َخ يًقع بِصق ٍ
 Mar 15:34و ِيف افً َ ِ ِ
ت َظظِق ٍؿ َؿ ِوئَلً« :إِ ُف ِقي إِ ُف ِقي َحَو َص ٌَ ْؼتَـِل؟ش
وظي افت َ َ َ َ ُ ُ َ ْ
َ
َّ
ٍ ِ
وح.
افر َ
ك َخ َي ًُ ُ
قع بِ َص ْقت َظظق ٍؿ َو َأ ْش َؾ َؿ ُّ
َ Mar 15:37ؾ َ َ

آشتِعدَ اد َ -أي مو َؿٌ َؾ افًٌ ِ
َون ا ْدًَوء إِ ْذ ـ َ ِ
ً
َّ ْ
ْ َ ْ
َون ْ ْ ُ
َ Mar 15:42و َ َّحو ـ َ َ ُ
ِ
ِِ ِ ِ
 Mar 15:45و َحو َظر َ ِ
ى ْ
ػ.
قش َ
ف م ْـ َؿوئد ا ْد َئي َو َه َ
اجلَ ًَدَ ف ُق ُ
َ َّ َ
وص َسى َـتَّوك ًو َؾ َلن َْز َفف و َـ َّػـَف بِو ْف َؽت ِ
َون َمـ ُْحقت ًو ِيف َص ْخ َر ٍة َو َد ْح َر َج َح َجرا ً َظ َذ َب ِ
َّون َو َو َو َع ُف ِيف َؿ ْ ٍز ـ َ
وب ا ْف َؼ ْ ِز.
ُ َ ُ
َ Mar 15:46ؾ ْ َ
ِ
افً ٌْ ًُ ْ
قم ُي َحـُقض ًو ف ِ َق ْلتِغَ َو َيدْ َهـَّ ُف.
اص َ َس ْت َم ْر َي ُؿ ا ْد َْجدَ ف َّق ُي َو َم ْر َي ُؿ ُأ ُّم َي ْع ُؼ َ
قب َو َشو ُف َ
َ Mar 16:1و َب ْعدَ َمو َم َه َّ
َغ إِ َػ ا ْف َؼ ِز إِ ْذ َض َؾع ِ
ً َّ
افش ْؿ ُس.
َ Mar 16:2و َبوـِرا ً ِجدّ ًا ِيف َأ َّو ِل إُ ْش ٌُق ِع َأت ْ َ
َ
ْ
ِ
ـقع افـَّ ِ ِ
ـدُ .ه َـق َذا ا ْد َْق ِو ُـع ا َّف ِـذي
قبَ .ؿـدْ َؿـو َم! َفـ ْق َس ُه َـق َه ُ َ
ـوس َّي ا ْد َْصـ ُؾ َ
َ Mar 16:6ؾ َؼ َـول ََل ُ َّــَ َٓ« :تـْدَ ه ْش َــ! َأنْـت َُّـ َت ْط ُؾـ ٌْ َـ َي ًُ َ
َو َو ُعق ُه ِؾ ِقف.

ٓحظ أجض ًو:
ِ
ؼةَ؟
وظ ُ
قعَ « :أ َخ ْق ًَ ًْ َش َ
وب َي ًُ ُ
َ Joh 11:9 أ َج َ
وت افـ ََّفور ا ْثـَت َْل َظ ْ َ

َون صٌوح يقمو و ِ
وهو َف ْقَلَ .وـ َ
احدا.
ُّقر َهنَورا َواف ُّظ ْؾ َؿ ُي َد َظ َ
َون َم ًَو ٌء َوـ َ َ َ ٌ َ ْ َ
اهلل افـ َ
َ Gen 1:5 و َد َظو ُ
إذن بحًى افؽتوب ادؼدس:
 افققم يٌدأ بوفؾقؾ أوًٓ ثؿ افـفور
 أي أن يقم اجلؿعي يٌدأ مث ً
َل بصَلة افػجر ويـتفل ظـد صَلة افعشوء ويٌدأ وؿتفو يقم افًًٌ
 ادًقح ُدؾـ يف فقؾي افًًٌ افتل هل بدايي افققم
 بوـرا ً جد ًا يف أول إشٌقع ,أي :يقم إحد ,ؿوم ادًقح ظؾقف افًَلم مـ إمقات
 طؾ ادًقح ظؾقف افًَلم يف بوضـ إرض فقؾي افًًٌ وصٌوح افًًٌ وفقؾي إحد
 أي :فقؾتون ويقم واحد !
 مـــ ادًــتحقؾ :ب ـلي ضريؼــي مــو ,بحًــى إنوجقــؾ ,أن يؽــقن ادًــقح ظؾقــف افًــَلم ؿــد طــؾ يف بــوضـ إرض دــدة ثَلثــي أجــوم
وثَلث فقول !
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َ
ى َوا ْد َْص ُؾ ُ
ا ْف َّص ْؾ ُ
قب َب ْ َ ْ

مشؽؾي ثوكقي تُقاجف افصؾى وافػداء :هؾ موت ادًقح♠ مؼتقًٓ ؟[]9

ُ

 كجد يف إكجقؾ يقحـو أيت:
ِ
هذا ر َأى يًقع َأ َّن ـ َُّؾ َر ٍء َؿـدْ ـَؿ َـؾَ ,ؾؾِؽ ِ
ـون"َ 29.وـ َ
ـوب َؿ َـولَ " :أنَـو َظ ْط َش ُ
ـقظو
َـون إِ َكـو ٌء َم ْق ُو ً
َـل َيـت َّؿ ا ْفؽ َت ُ
يقحـو َ 28( 34-28 / 19ب ْعدَ َ َ َ ُ ُ
ْ
َ
ْ
ِ
ِِ
َُمْ ُؾقا َّخَلًَ ,ؾ َؿ ُ
قع ْ
ألوا إِ ْش ِػـ َْج ًي ِم َـ ْ
َّس َر ْأ َشـ ُف
قهو َظ َذ ُزو َؾو َو َؿدَّ ُم َ
اخلَ ِّؾَ ,و َو َو ُع َ
اخلَ َّؾ َؿ َولَ " :ؿدْ ُأـْؿ َؾ"َ .و َكؽ َ
قهو إِ َػ َؾؿفَ 34.ؾ َؾ َّام َأ َخ َذ َي ًُ ُ
ًَّ َٕ ,ن يقم ذف ِ َؽ افًٌ ِ
قى ِيف افًٌ ِ
َون ِ
ِ
افصؾِ ِ
ًـ َ
َون َظظِ ًقامَ ,ش َل َل ا ْف َق ُفق ُد
َّ ْ
َّ ْ
اشت ْعدَ ا ٌدَ ,ؾؾؽ َْل َٓ َت ٌْ َؼك إَ ْج ًَو ُد َظ َذ َّ
افر َ
َْ َ
وحُ 31.ث َّؿ إِ ْذ ـ َ ْ
َو َأ ْش َؾ َؿ ُّ

ِ ِ
َل ُضس َأ ْن ُتؽ ِ
أخ ِـر ا ْد َْصـ ُؾ ِ
َنوا َشو َؿ ِل إَ َّو ِل َو َ
قب َم َعـ ُفَ 33.و َأ َّمـو َي ًُ ُ
بِق َ َ
ْن شق َؼ ُوهنُ ْؿ َو ُي ْر َؾ ُعقا َ 32.ؾ َلتَك ا ْف َع ًْؽ َُر َوـ َ ُ
َ َ
ـقع َؾ َؾ َّـام َجـو ُءوا إ َف ْقـف َملْ
احدً ا ِمـ ا ْفعًؽ َِر َضعـ جـٌْف بِحرب ٍي ,وف ِ ْؾق ْؿ ِ
فؽـ و ِ
ِ
ِ
ً َخ َر َج َد ٌم َو َمو ٌء).
ْنوا َشو َؿ ْق ِفَّ َٕ ,هنُ ْؿ َر َأ ْو ُه َؿدْ َم َ
َ َ َ َُ ََْ َ َ
وتَ َّ 34.
َ َ ْ
َيؽ ُ
 يف إكجقؾ متَّك كجد أيت:

ِ
ِ
َّوشـع ِي س َخ يًـقع بِصـق ٍ
متَّك 46( 54-46 / 27وكَحق افً َ ِ ِ
ت َظظِـق ٍؿ َؿ ِـوئَلً" :إِي ِـع ,إِي ِـعَ ,حـو َصـ ٌَ ْؼتَـِل؟" َأ ْي :إِ ِهلـل ,إِ ِهلـل ,حَـو َذا
وظي افت َ َ َ َ ُ ُ َ ْ
َ ْ َ َّ
ـً رـ ََـض و ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تَر ْـتَـِل؟َ 47ؾ َؼقم ِمـ ا ْفق ِ
ِ
احـدٌ ِمــ ُْف ْؿ َو َأ َخ َـذ إِ ْش ِـػـ َْج ًي َو َم َ
اؿ ِػغَ ُهـ َ
أل َهـو َّخـ ً
َل
َ
ْ ٌ َ َ
َوك َحَّو َشؿ ُعقا َؿو ُفقا" :إِ َّك ُف ُيـَـودي إِيؾ َّقـو"َ 48.وف ْؾ َق ْؿ َ
َ
خي ِّؾصف!"َ 54.ؾك َخ يًقع َأج ًضو بِصق ٍ
ِ
ِ
َو َج َع َؾ َفو َظ َذ َؿ َص ٌَ ٍي َو َش َؼو ُهَ 49.و َأ َّمو ا ْف ٌَو ُؿ َ
ت َظظِق ٍؿَ ,و َأ ْش َؾ َؿ
َ ْ
َ َ َُ ُ ْ
قن َؾ َؼو ُفقا" :ات ُْر ْك .فـ ََرى َه ْؾ َي ْل ِيت إِيؾ َّقو ُ َ ُ ُ
وح).
افر َ
ُّ
 ادُشؽؾي َّ
تتؾخص يف أيت:

 oوؾؼ ًو ٕؿدم ,طقضوت إكجقؾ متَّك كجد افعٌورة افتوفقي بعد هنويي افعدد افت ِ
ّوشع وإربعغ
ِ
ٍ
َ oو َأ َّمو ا ْف ٌَو ُؿ َ
خي ِّؾ ُص ُف!"َ .و َ
قن َؾ َؼو ُفقا" :ات ُْر ْك .فِـَ َرى َه ْؾ َي ْل ِيت إِيؾِ َّقو ُ َ
ـقع
ك َـخ َي ًُ ُ
آخ ُر بِ َح ْر َبي َض َعـَـ ُف بِ َجـٌِْـف َؾ َخ َـر َج َمـو ٌء َو َد ٌمَ .ؾ َ َ
ٍ ِ
وح.
افر َ
َأجْ ًضو بِ َص ْقت َظظق ٍؿَ ,و َأ ْش َؾ َؿ ُّ
افًقـوئقي (ؿرن رابع) ,افػوتقؽوكقي (ؿرن رابع) ,إؾرايؿقي (ؿرن خومس).
هؿ ادخطقضوتِّ :
 oأ ّ

 يف افٌدايي كجد َّ
أن هذا افشؽؾ ادقجقد يف أؿدم ,طقضوت إكجقؾ متَّك يتـوؿض مع ادُتعورف ظؾقف يف إكجقؾ يقحـو
 حًى إكجقؾ يقحـو ,ادًقح♠ ُضعـ يف جـٌف بعد أن موت ,وفؽـ يف متَّك كجد أنَّف ُض ِعـ ؿٌؾ مقتف !
ُ هـوك ُمشؽؾي أخرى :اْليامن ادًقحل ,حًى إكجقؾ يقحـو ,يؼقل إ َّن ادًقح♠ فـ ُيؼتؾ! بؾ ش ُقً ِّؾؿ روحف !
اخلر ِ
ِ
ِ
ـً ِم ْــ َه ِـذ ِه
افَ 16 .و َِل ِخ َر ٌ
أب َي ْع ِر ُؾـِل َو َأنَو َأ ْظ ِر ُ
اف ُأ َخ ُـر َف ْق ًَ ْ
ف َ
يقحـو  15( 18-15 / 14ـ ََام َأ َّن َ
أبَ .و َأنَو َأ َو ُع َك ْػز َظ ِـ ْ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
احلظِر ِة يـٌْ ِغل َأ ْن ِآيت بِتِ ْؾ َؽ َأجض ًو َؾ َتًؿع صق ِيت و َتؽ ُ ِ
أب َٕ ِِّّن َأ َو ُع َك ْػ ِز ِٔ ُخ َذ َهو َأجْض ًو.
ُقن َرظ َّق ٌي َواحدَ ٌة َو َرا ٍع َواحدٌ َ 17 .ل َ َذا ُُي ٌُّـل ُ
ْ َ ُ َ ْ َ
ْ
َْ َ َ َ
َ
ون َأ ْن َأ َو َع َفو َو َِل ُش ْؾ َط ٌ
َ 18ف ْق َس َأ َحدٌ َي ْل ُخ ُذ َهو ِمـِّل َب ْؾ َأ َو ُع َفو َأنَو ِم ْـ َذ ِايتَِ .ل ُش ْؾ َط ٌ
ون َأ ْن ُ
آخ َذ َهو َأجْض ًوَ .ه ِذ ِه ا ْف َق ِص َّق ُي َؿٌِ ْؾت َُفو ِم ْـ َأ ِبش).
 ؾنذا ـون ادًقح♠ صوحى ُشؾطون ـفذا ,ؾؽقػ ُيؼتؾ ُبرمح ؟!
 9أنصح بشدَّ ة ؿراءة بحٌ« :هؾ موت يًقع مؼتقًٓ ؟ دراشي أـوديؿقي يف وقء ,طقضوت افعفد اجلديدش فألخ افػووؾ أجؿـ ُّ
افسـل حػظف اهلل .افٌحٌ وؿـ «اْلصدار افثوفٌ مـ
اجلريدة افـَّؼدييش افتل ُيشورك ؾقفو إخ افػووؾ افدـتقر ُحًوم أبق افٌخوري حػظف اهللhttp://tcjournal.sheekh-3arb.net/main/mar-2010.htm .
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َ
ى َوا ْد َْص ُؾ ُ
ا ْف َّص ْؾ ُ
قب َب ْ َ ْ

افضوئعي !
ُمشؽؾي ثوفثي تُقاجف مًلخي ؿقومي ادًقح♠ :تـو ُؿضوت افؼقومي وهنويي إكجقؾ ُمرؿس ّ
معروف ظـد افعؾامء َّ
ْلكجقع متَّك وفقؿو !
أن إكجقؾ مرؿس هق أؿدم إنوجقؾ ,وـون مصدر ًا

ٌ
ّ
 حًى أؿدم ,طقضوت إكجقؾ مرؿس ,افتََّلمقذ مل يعرؾقا صقئ ًو ظـ افؼقومي ! َّ
ٕن افذيـ ظرؾقا مل ُخيزوا أحد ًا !
 حًـى أؿـدم ,طقضـوت إكجقـؾ مـرؿس (افًـقـوئقي وافػوتقؽوكقـي مـــ افؼـرن افرا بـع ادـقَلدي) يـتفـل اْلصـحوح إخـر ْلكجقــؾ
وأمو اجلزء اخلوص ب ُظ ُفقرات ادًقح♠ فتَلمقذه ,ؾفذه إووؾي ٓحؼي !
مرؿس ظـد افعدد افثومـّ ,
ِ
افً ٌْ ًُْ ,
قب َو َشو ُفق َم ُيَ ,حـُق ًضو ف ِ َق ْلتِغَ َو َيدْ َهـَّ ُفَ 2.و َبوـِ ًرا ِجدا ِيف
اص َ َس ْ
ت َم ْر َي ُؿ ا ْد َْجدَ ف َّق ُي َو َم ْر َي ُؿ ُأ ُّم َي ْع ُؼ َ
مرؿس َ 1( 8-1 / 16و َب ْعدَ َمو َم َه َّ
ِ
َغ إِ َػ ا ْف َؼ ِز إِ ْذ َض َؾع ِ
ـوب ا ْف َؼ ْ ِ
احلَ َج َـر َظ ْــ َب ِ
"م ْــ ُيـدَ ْح ِر ُج َفـَـو ْ
ً َّ
ـز؟"َ 4ؾـ َت َط َّؾ ْع َـ َو َر َأجْ َــ َأ َّن
َأ َّو ِل إُ ْش ٌُق ِع َأت ْ َ
افش ْؿ ُسَ 3.وـ َّ
َ
ْ
ـقام َب ْقــ َُف َّـَ :
ُـ َي ُؼ ْؾ َــ ؾ َ
َون َظظِ ًقام ِجداَ 5.و َ َّحو َد َخ ْؾ َـ ا ْف َؼ ْ َز َر َأجْ َـ َصوبو َجوف ِ ًًو َظ ِـ ا ْف َق ِؿ ِ
احلَ َج َر َؿدْ ُد ْح ِر َج! َ
غ َٓبِ ًًو ُح َّؾـ ًي َب ْق َضـو َءَ ,ؾوكْدَ َه ْش َــَ 6.ؾ َؼ َـول ََل ُ َّــَٓ" :
ٕنَّ ُف ـ َ
ْ

فؽ ِـ ا ْذهٌـ و ُؿ ْؾـ ف ِ َتَل َِم ِ
هد .هق َذا ا ْ َدق ِوع ا َّف ِذي و َوعقه ِؾ ِقفِ 7.
ِ
قع افـ ِ ِ
قذ ِه
َْ َ َ َ
َ ُ ُ
ْ ُ
قبَ .ؿدْ َؿو َم! َف ْق َس ُه َق ُ َ ُ َ
َّوس َّي ا ْد َْص ُؾ َ
َتـْدَ ه ْش َـ! َأنْت َُّـ َت ْط ُؾ ٌْ َـ َي ًُ َ
هي ًعـو َو َه َـر ْب َـ ِم َــ ا ْف َؼ ْ ِ
َوك ت ََر ْو َك ُف ـ ََام َؿ َول َفؽ ُْؿ"َ 8.ؾ َخ َـر ْج َـ َ ِ
احلَ ْ َ َ
اجلَؾِ ِ
قؾُ .هـ َ
افر ْظـدَ َة َو ْ
َوف ِ ٌُ ْط ُر َس :إِ َّك ُف َي ًٌِْ ُؼؽ ُْؿ إِ َػ ْ
ـزَّ َٕ ,ن ِّ
ـر َة أ َخ َـذتَو ُه َّـَ .و َملْ
ي ُؼ ْؾـ َٕح ٍد َصق ًئو َٕهنـ ـُـ َخ ِوئ َػ ٍ
وت).
ْ َّ ُ َّ َّ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
قؿـ ٌي
ـزَ 2 .وإِ َذا َز ْف َز َفـ ٌي َظظ َ
م َّتـك َ 1( 8-1 / 28و َب ْعـدَ َّ
افًـ ًٌْ ظـْــدَ َؾ ْج ِـر َأ َّول إُ ْشـ ٌُق ِع َجـو َء ْت َمـ ْـر َي ُؿ ا ْد َْجدَ ف َّقـ ُي َو َم ْـر َي ُؿ إُ ْخ َـرى ف َتـْ ُظـ َـرا ا ْف َؼ ْ َ
ِ ِ
ِ
احلَ َج َر َظ ِـ ا ْف ٌَ ِ
وب َو َج َؾ َس َظ َؾ ْق ِفَ 3 .وـ َ
افً َام ِء َو َجو َء َو َد ْح َر َج ْ
وشـ ُف َأبْـ َق َض ـَـوف َّث ْؾ ٍِ.
َون َمـْ َظ ُر ُه ـَـو ْف َ ْزق َوف ٌَ ُ
افر ِّب ك ََز َل م َـ َّ
َحدَ َث ًْ َٕ َّن َمَل ََك َّ
ِ
احلراس وصوروا َـ َلمق ٍ
ِِ
ِ
اتَ 5 .ؾ َؼ َول ا ْ َدَل َُك ف ِ ْؾ َؿ ْرأ َت ْ ِ
َغَ َ َٓ« :
قبَ 6 .ف ْق َس
قع ا ْد َْص ُؾ َ
َتو َؾو َأنْت َُام َؾ ِن ِِّّن َأ ْظ َؾ ُؿ َأنَّؽ َُام َت ْط ُؾ ٌَون َي ًُ َ
َْ
َ 4ؾؿ ْـ َخ ْقؾف ْار َت َعدَ ْ ُ َّ ُ َ َ ُ
هيع ًو ُؿـقَٓ ف ِ َتَل َِمق ِـذ ِه إِ َّكـف َؿـدْ َؿـوم ِمــ إَمـق ِ
افر ُّب ُم ْض َط ِجع ًو ِؾ ِقفَ 7 .وا ْذ َه ٌَو َ ِ
د َٕنَّ ُف َؿو َم ـ ََام َؿ َولَ .ه ُؾ َّام ا ْك ُظ َرا ا ْد َْق ِو َع ا َّف ِذي ـ َ
ات.
ُه َق َه ُ َ
َ َ ْ َ
ُ
َون َّ
ـز بِ َخــق ٍ
ِ
ف َو َؾـ َـر ٍح َظظِــق ٍؿ َراـِ َض ـت ْ ِ
ـً َف ُؽـ َـامشَ 8 .ؾ َخ َر َج َتــو َ ِ
اجلَؾِقـ ِـؾُ .هـَـ َ
َغ فِت ْ
َهــو ُهـ َـق َي ًْــٌِ ُؼؽ ُْؿ إِ َػ ْ
ـزا
ـوك ت ََر ْو َك ـ ُفَ .هــو َأنَــو َؿــدْ ُؿ ْؾـ ُ
هيع ـ ًو مـ َــ ا ْف َؼـ ْ ِ ْ
ُخـ ِ َ
َتَل َِم َ
قذ ُه).

ِ
ِ ِ ِ
اجلَؾِ ِ
فقؿو َ 54( 56-54 / 23وـ َ
َغ َم َع ُف ِم َـ ْ
ػ ُو ِو َع
قؾ َو َك َظ ْر َن ا ْف َؼ ْ َز َو َـ ْق َ
ُـ َؿدْ َأت ْ َ
قحَ 55 .وتٌَِ َع ْت ُف ك ًَو ٌء ـ َّ
افً ٌْ ًُ َي ُؾ ُ
َون َي ْق ُم آ ْشت ْعدَ اد َو َّ
ِ
ِ
ى ا ْف َق ِص َّق ِي).
اش َ َس ْح َـ َح ًَ َ
افً ًٌْ ْ
َج ًَدُ ُهَ 56 .ؾ َر َج ْع َـ َو َأ ْظدَ ْد َن َحـُقض ًو َو َأ ْض َقوب ًوَ .ويف َّ
احلـُـ َ ِ
ـغ إِ َػ ا ْف َؼـ ِ ِ ٍ
ـوسَ 2 .ؾ َق َجــدْ َن ْ
احلَ َجـ َـر
فقؿــو ُ 1( 9-1 / 24ثـ َّـؿ ِيف َأ َّو ِل إُ ْشـ ٌُق ِع َأ َّو َل ا ْف َػ ْجـ ِـر َأتَـ ْ َ
ـقط ا َّفــذي َأ ْظدَ ْد َكـ ُف َو َم َع ُفـ َّــ ُأنَـ ٌ
ْ
ـز َحــومَلَت ْ َ
ٍ
ات ِيف َذف ِ َؽ إِ َذا َر ُجَل َِن َو َؿ َػو ِ ِهب َّــ بِثِ َق ٍ
ُــ
قعَ 4 .و ِؾ َقام ُه َّـ ُ ْ ت ََور ٌ
ـوب َب َّرا َؿـيَ 5 .وإِ ْذ ـ َّ
افر ِّب َي ًُ َ
ُمدَ ْح َرج ًو َظ ِـ ا ْف َؼ ْ ِز َ 3ؾدَ َخ ْؾ َـ َو َملْ َجيِدْ َن َج ًَدَ َّ
غ إَمق ِ
ٍ
ِ ٍ
قه ُف َّـ إِ َػ إَ ْر ِ
ض َؿو َ
ٓ ََل ُ َّـِ « :حَو َذا َت ْط ُؾ ٌْ َـ ْ
ُـ
د َف ِؽـَّ ُف َؿو َم! ُا ْذـ ُْر َن َـ ْق َ
ات؟ َ 6ف ْق َس ُه َق َه ُ َ
َخوئ َػوت َو ُمـَؽ ًَِّوت ُو ُج َ
ػ َـ َّؾ َؿؽ َّ
احلَ َّل َب ْ َ ْ َ
َوس ُخ َط ٍوة ويص َؾى و ِيف ا ْفقـق ِم اف َّثوف ِ ِ
اْلكًْ ِ
ِ
ِ
ون ِيف َأجْ ِدي ُأن ٍ
اجلَؾِ ِ
َو ُه َق َب ْعدُ ِيف ْ
ـٌ َي ُؼـق ُمشَ 8 .ؾ َت َـذ َّـ ْر َن َـَل ََمـ ُف
َْ
َُ ْ َ َ
قؾ َ 7ؿوئَلً :إِ َّك ُف َيـْ ٌَغل َأ ْن ُي ًَ َّؾ َؿ ا ْب ُـ ِ َ
 9ورجعـ ِمـ ا ْف َؼ ِز و َأ ْخز َن إَحدَ َظ َؼ و َمجِقع ا ْفٌ ِ
وؿغَ ِهبَ َذا ُـ ِّؾ ِف).
َ َ َ َ
َ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ َْ

www.alta3b.wordpress.com

غ ْاْلش ََل ِم وا ْد ًَِ ِ
قح َّق ِي ]16[ .....
َ
ى َوا ْد َْص ُؾ ُ
ا ْف َّص ْؾ ُ
قب َب ْ َ ْ

ـوقَ .ؾـَ َظــر ِ
يقحـــو  1( 9-1 / 24و ِيف َأو ِل إُش ـٌق ِع جــوء ْت مــريؿ ا ْدَجدَ فِق ـ ُي إِ َػ ا ْف َؼـ ِ ِ
َلم بـ ٍ
احلَ َجـ َـر َم ْر ُؾقظ ـ ًو َظـ ِــ ا ْف َؼـ ْ ِ
ت ْ
ـز2 .
ْ ُ َ َ َ ْ َ ُ ْ َّ
َ َّ
ْ
َ
ـز َبــوـرا ً َواف ّظ ـ َ ُ َ
ون ب ْطرس وإِ َػ اف ِّت ْؾ ِؿ ِ
ِ
افًـ ِّقدَ ِم َــ ا ْف َؼ ْ ِ
أخ ِـر ا َّف ِـذي ـ َ
قذ َ
ـز َو َف ًْــَو َك ْع َؾ ُـؿ َأجْ َــ
ـقع ُُيِ ٌُّـ ُف َو َؿو َف ْ
َـون َي ًُ ُ
َؾ َرـ ََض ًْ َو َجو َء ْت إِ َػ ش ْؿ َع َ ُ ُ َ َ
ـً ََل ُ َـامَ « :أ َخ ُـذوا َّ
َون يرـ َُض ِ
أخر و َأتَقو إِ َػ ا ْف َؼ ِز 4 .وـ َ ِ ِ
َو َو ُعق ُهشَ 3 .ؾ َخ َر َج ُب ْط ُر ُس َواف ِّت ْؾ ِؿ ُ
ـون َمعـ ًوَ .ؾ ًَـ ٌَ َؼ اف ِّت ْؾ ِؿق ُـذ َ
أخ ُـر ُب ْط ُـر َس َو َجـو َء َأ َّوًٓ إِ َػ
َ
قذ َ ُ َ َ
ْ
َون آ ْثـ َ ْ
ا ْف َؼـ ْ ِ
ـز َو َك َظـ َـر إَ ْـ َػـ َ
ـقظ ًي َو َف ِؽـَّ ـ ُف َملْ َيــدْ ُخ ْؾُ 6 .ثـ َّـؿ َجــو َء ِشـ ْـؿ َع ُ
ـز َ 5واك َْحـَــك َؾـَ َظـ َـر إَ ْـ َػـ َ
ـقظ ًي 7
ـون َم ْق ُوـ َ
ـون َم ْق ُوـ َ
ون ُب ْط ـ ُر ُس َي ْت ٌَ ُع ـ ُف َو َد َخـ َـؾ ا ْف َؼـ ْ َ
َون َظ َذ ر ْأ ِش ِف َفقس مق ُوقظ ًو مع إَ ْـ َػ ِ
َوا ْدِـ ِْد َيؾ ا َّف ِذي ـ َ
ون َب ْؾ َم ْؾ ُػقؾ ًو ِيف َم ْق ِو ٍع َو ْحدَ ُهَ 8 .ؾ ِحقـ َِئ ٍذ َد َخ َؾ َأجْض ًو اف ِّت ْؾ ِؿق ُـذ َ
أخ ُـر ا َّف ِـذي َجـو َء
َ َ
ْ َ َْ
َ
قن ا ْف ِؽتَوبَ :أنَّف يـٌْ ِغل َأ ْن ي ُؼقم ِمـ إَمق ِ
َأ َّوًٓ إِ َػ ا ْف َؼ ْ ِز َو َر َأى َؾ َآم َـ َّ َٕ 9هنُ ْؿ َملْ َيؽُقكُقا َب ْعدُ َي ْع ِر ُؾ َ
ات).
َ َ َ َْ
َ ُ َ َ
صوب !
 إذن ,حًى إكجقؾ مرؿس ,أؿدم إنوجقؾ ,مصدر اخلز اخلوص بؼقومي ادًقح♠ مـ إمقات هق ٌّ
بؿؼوركي أحداث افؼقومي يف إنوجقؾ شـجد اختَلؾوت ـثرة جد ًا و واوحي !
 إذا ُؿؿـو ُ
 أوًٓ :مـ ذهى َّأوًٓ فؾؼز ؟





ِ
قم ُي (مرؿس  ,)1 / 16افعدد = 3
كجد يف إكجقؾ ُمرؿسَ :م ْر َي ُؿ ا ْد َْجدَ ف َّق ُي َو َم ْر َي ُؿ ُأ ُّم َي ْع ُؼ َ
قب َو َشو ُف َ
كجد يف إكجقؾ متَّكَ :م ْر َي ُؿ ا ْد َْجدَ ف ِ َّق ُي َو َم ْر َي ُؿ إُ ْخ َرى (متَّك  ,)1 / 28افعدد =  2ؾؼط !
ِ
َوس (فقؿو  ,)1 / 24 :54 / 23افعدد ـٌر ؽر دود !
كجد يف إكجقؾ فقؿو :ك ًَو ٌء َو َم َع ُف َّـ ُأن ٌ
كجد يف إكجقؾ يقحـوَ :م ْر َي ُؿ ا ْد َْجدَ ف ِ َّق ُي (يقحـو  ,)1 / 24افعدد =  1ؾؼط !

 ثوكق ًو :متك ذهٌقا إػ افؼز ؟
 كجد يف إكجقؾ مرؿس :إِ ْذ َض َؾع ِ
ً َّ
افش ْؿ ُس (مرؿس )2 / 16
َ
ُ
عغ
يتؿ ُتديد وؿً ُم َّ
 كجد يف إكجقؾ متَّك :مل ّ
 كجد يف إكجقؾ فقؿوَ :أ َّو َل ا ْف َػ ْج ِر (فقؿو )1 / 24
ِ
َلم ب ٍ
وق (يقحـو )1 / 24
 كجد يف إكجقؾ يقحـوَ :بوـرا ً َواف ّظ َ ُ َ
 ثوفث ًو :موذا حدث ظـد ذهوهبؿ فؾؼز ؟
 كجد يف إكجقؾ ُمرؿسَ :و َر َأجْ َـ َأ َّن ْ
احلَ َج َر َؿدْ ُد ْح ِر َج (مرؿس )4 / 16
ِ
احلَ َج َر َظ ِـ ا ْف ٌَ ِ
افً َام ِء َو َجو َء َو َد ْح َر َج ْ
وب َو َج َؾ َس َظ َؾ ْق ِف (متَّك )2 / 28
افر ِّب ك ََز َل م َـ َّ
 كجد يف إكجقؾ متَّكَ :مَل ََك َّ
 كجد يف إكجقؾ فقؿوَ :ؾ َق َجدْ َن ْ
احلَ َج َر ُمدَ ْح َرج ًو َظ ِـ ا ْف َؼ ْ ِز (فقؿو )2 / 24
 كجد يف إكجقؾ يقحـوَ :ؾـَ َظر ِ
ت ْ
احلَ َج َر َم ْر ُؾقظ ًو َظ ِـ ا ْف َؼ ْ ِز (يقحـو )1 / 24
َ
تقوح تـوؿضوت صورخي وإصؽوف ّقوت ٓ ّ
حؾ َلو
ٓ حظ أنَّـو كجد يف إكجقؾ متَّك تػوصقؾ زائدة ِّ
 oادَلك افذي كزل مـ افًامء ف ُقدحرج احلجر يف متَّك هق افذي ـ َّؾؿ افـًِّوء ,ؾؾؿ ُ
يدخؾـ افؼز ـام يف بوؿل إنوجقؾ !
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غ ْاْلش ََل ِم وا ْد ًَِ ِ
قح َّق ِي ]17[ .....
َ
ى َوا ْد َْص ُؾ ُ
ا ْف َّص ْؾ ُ
قب َب ْ َ ْ

ُ oهـوك شمال يف ؽويي إمهقي :ـقػ خرج ادًقح♠ مـ افؼز ؿٌؾ أن ُيدَ ْح َرج احلجر مـ ِؿ ٌَؾ ادَلك !
ُ oهـوك كُؼطي أخرى يف ؽويي إمهقي :إكجقؾ متَّك هق افقحقد افذي يذـر احلُ ّراس
احلراس وصوروا َـ َلمق ٍ
ِِ
ِ
اتش (متَّك )4 / 28
َْ
َ « oؾؿ ْـ َخ ْقؾف ْار َت َعدَ ْ ُ َّ ُ َ َ ُ
 oؾنذا ـون احلُ ّراس مقجقديـ إػ هذه افؾحظي :ـقػ خرج ادًقح♠ مـ افؼز ؟!
 oاحلجر ـون مقجقد ًا ,واحلُ ّراس ـوكقا ظذ مدخؾ افؼز ,متك خرج ادًقح♠ مـ افؼز ؟!
 رابع ًو :موذا وجدوا ظـد دخقَلؿ افؼز ؟
 كجد يف إكجقؾ ُمرؿسَ :صوبو َجوف ِ ًًو َظ ِـ ا ْف َق ِؿ ِ
غ َٓبِ ًًو ُح َّؾ ًي َب ْق َضو َء (مرؿس )5 / 16
يتؿ دخقل افؼز أص ً
َل !
 كجد يف إكجقؾ متَّك :مل ّ
 كجد يف إكجقؾ فقؿوَ :ر ُجَل َِن َو َؿ َػو ِهبِ َّـ بِثِ َق ٍ
وب َب َّرا َؿ ٍي (فقؿو )4 / 24
 كجد يف إكجقؾ يقحـو :مل جيدوا أحد ًا يف افؼز !

 أجض ـ ًو يف إكجقــؾ يقحـ ـو كجــد تػوصــقؾ ـثــرة ,ؾؿــريؿ ادجدفقــي تــذهى وحــدهو إػ افؼــز وٓ جتــد أحــد ًا ,ؾسجــع إػ افتََّلمق ــذ
فتُخزهؿ َّ
تعج ٌَغ ُمّو ـون !
بلن افؼز ؾراغ ,ؾقذهى بطرس وتؾؿقذ آخر إػ افؼز ,ؾَل جيدا صقئ ًو ,ؾرجعو ُم ِّ
 إذن ,يف إكجقؾ يقحـو ٓ يقجد أص ً
َل مـ ُخيز بؼقومي ادًقح♠ مـ إمقات !
غر افتّوريخ َّ
بلن هذا ـون جف ً
َل مـ افتََّلمقذ بؼقومي ادًقح♠ !
 وفؽـ ُهـوك تعؾقؼ مـ ـوتى اْلكجقؾ ادجفقل افذي ُي ِّ
 بوْلووؾي حو شٌؼ ٓ ,كجد إضَلؿ ًو يف إكجقؾ يقحـو َّ
افص ْؾىُ ,خيز بيورة ؿقومتف مـ إمقات !
أن ادًقح♠ ,بعد َّ
 أخرا ً :موذا ؾعؾقا بعد خروجفؿ مـ افؼز ؟
 كجد يف إكجقؾ مرؿس :و َمل ي ُؼ ْؾـ َٕح ٍد َصق ًئو َٕهنـ ـُـ َخ ِوئ َػ ٍ
وت (مرؿس )8 / 16
ْ َّ ُ َّ َّ
َ َْ َ َ
ُ
 كجد يف إكجقؾ متَّكَ :راـِ َضت ْ ِ
ُخ ِ َزا َتَل َِم َ
َغ فِت ْ
قذ ُه (متَّك )8 / 28
 كجد يف إكجقؾ فقؿو :و َأ ْخز َن إَحدَ َظ َؼ و َمجِقع ا ْفٌ ِ
وؿغَ (فقؿو )9 / 24
َ َ َ َ
َ
َ َْ
َون ِمـ ِظ ِ
ـد َؽ ْ ِ
اَّللِ َف َق َجدُ و ْا ِؾ ِقف ْ
اختَِلَؾ ًو ـَثِرا ً﴾ [افـًِّوء ]82 :
ر ّ
 ـؾ مو شٌؼ مـ تـوؿضوت ُيثًٌ صدق ؿقل اهللَ ﴿ :و َف ْق ـ َ ْ

ُمشؽؾي هنويي إكجقؾ ُمرؿس:
َل ظـد افعدد افثومـ :و َمل ي ُؼ ْؾـ َٕح ٍد َصق ًئو َٕهنـ ـُـ َخ ِوئ َػ ٍ
 بعض اف ُعؾامء يؼقفقن َّ
إن ـوتى إكجقؾ ُمرؿس أهنك إكجقؾف ؾع ً
وت
ْ َّ ُ َّ َّ
َ َْ َ َ
 وفؽـ ـقػ هذا ؟ أخؿ يعرف أحدٌ بؼقومي ادًقح♠ مـ بغ إمقات ؟! بؾ ظرؾقا ! مـ خَلل إووؾي ٓحؼي !
ُ ظؾامء آخرون يؼقفقن َّ
إن ـوتى إكجقؾ ُمرؿس ـتى هنويي ؾع ً
َل ْلكجقؾف ,وفؽـ هذه افـِّفويي ُؾ ِؼدَ ت وووظً !
 وفذفؽ ,ؾقام بعد ,ؿوم افـ ًُّّوخ بجز هذا اجلزء ادػؼقد ,وؿومقا بؽتوبي هنويي جديدة ُجم َّؿعي مـ أحداث إنوجقؾ إخرى !
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غ ْاْلش ََل ِم وا ْد ًَِ ِ
قح َّق ِي ]18[ .....
َ
ى َوا ْد َْص ُؾ ُ
ا ْف َّص ْؾ ُ
قب َب ْ َ ْ

 إذن ,افـِّفويي ادقجقدة بغ أجديـو أن فقًً مـ أصؾ اْلكجقؾ ,وفؽـَّفو إووؾي ٓحؼي ؽر مقجقدة يف أؿدم ادخطقضوت !
 إذا كظركو إػ ُ تقيوت هذه افـِّفويي شـجد َّأهنو بوفػعؾ جتؿقع فألحداث ادنودة يف إنوجقؾ افثَلثي إخرى !
 oيًقع يظفر دريؿ ادجدفقي (يقحـو )18-11 / 24
 oيًقع يظفر فتؾؿقذيـ (فقؿو )35-13 / 24
 oيًقع يظفر فتَلمقذه (متَّك  :24-16 / 28فقؿو  :49-36 / 24يقحـو )34-19 / 24
 oصعقد يًقع إػ افًامء (فقؿو )53-54 / 24
جؿع !
 هذه إحداث ,ـام ُؿؾـو ,هل ُجم َّؿعي مـ إنوجقؾ افثَلثي إخرى ,وٓ يقجد إكجقؾ ُيقاؾؼ هذا َّ
افند اد ُ َّ
 بوْلووؾي إػ مو شٌؼ ,كجد ظـد بقفس هد ًا ُ,تؾػ ًو بخصقص ؿقومي ادًقح♠ و ُط ُفقراتف فتَلمقذه وأتٌوظف !
 1ـقركثقس َ 3( 9-3 / 15ؾ ِنكَّـِل ش َّؾؿ ًُ إِ َفقؽُؿ ِيف إَو ِل مو َؿٌِ ْؾ ُتف َأنَو َأجضـ ًوَ :أ َّن ا ْد ًَِقح م َ ِ
ى ا ْف ُؽ ُت ِ
ـى َ 4و َأنَّـ ُف
وت م ْـ َأ ْج ِؾ َخ َطو َيوكَو َح ًَ َ
ُ ْ
َ َ
َّ َ
ْ ْ
َ ْ
ِ
ُى  5و َأنَّف َطفر فِص َػو ُثؿ ف ِ َِل ْثـَل َظ َؼ 6 .وبعدَ َذف ِ َؽ َطفر د ْؾع ًي و ِ
ِ ِ
ِ
احدَ ًة َٕ ْـ َث َر ِم ْــ َم ًِْ ِـؿ َئ ِي َأ ٍخ
ََ َ َ َ
ََْ
ى ا ْف ُؽت ِ َ ُ َ َ َ
ُدؾ َـ َو َأنَّ ُف َؿو َم يف ا ْف َق ْق ِم اف َّثوفٌ َح ًَ َ
ْ
َّ
َ
آخر ا ْفؽ ُِّؾ َـ َلنَّف فِؾً ْؼ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َأ ْـ َثر ُهؿ ب ٍ
وق إِ َػ َ
ط َط َف َر َِل َأنَو9 .
أنَ .و َفؽ َّـ َب ْع َض ُف ْؿ َؿدْ َر َؿدُ واَ 7 .و َب ْعدَ َذف َؽ َط َف َر ف َق ْع ُؼ َ
ُ ِّ
قب ُث َّؿ ف ُّؾر ُش ِؾ َأ ْمجَعغَ َ 8 .و َ
ُ ْ َ
ِ
افر ُش ِؾ َأنَو ا َّف ِذي َف ًْ ًُ َأ ْه ً
قً َي اهللِ).
َل َٕ ْن ُأ ْد َظك َر ُشقًٓ َٕ ِِّّن ْ
او َط َفدْ ُت ـَـ َ
َٕ ِِّّن َأ ْص َغ ُر ُّ

افر ُشؾ كجد ـَلم ًو ُ,تؾػ ًو بخصقص ؿقومي ادًقح♠ و ُط ُفقراتف !
 أجض ًو يف أظامل ُّ
َلم إَو ُل َأن َْش ْلتُف يو َث ِ
قع َي ْػ َع ُؾ ُف َو ُي َع ِّؾ ُؿ بِ ِف  2إِ َػ ا ْف َق ْق ِم ا َّف ِذي ْار َت َػ َع ِؾ ِقف َب ْعدَ َمو
ووؾق ُؾ ُس َظ ْـ َمجِق ِع َمو ا ْبتَدَ َأ َي ًُ ُ
ُ َ ُ
افر ُشؾ َ 1( 3-1 / 1ا ْف َؽ َ ُ َّ
أظامل ُّ
ِ
اختَور ُهؿَ 3 .ا َّف ِذيـ َأر ُاهؿ َأجض ًو َك ْػًف حق ًو بِز ِ
وح ا ْف ُؼدُ ِ
وفر ِ
اهغَ ـَثِ َر ٍة َب ْعـدَ َمـو تَـ َل َّخ َؿ َو ُه َـق َي ْظ َف ُـر ََل ُ ْـؿ َأ ْر َب ِعـغَ َي ْقمـ ًو
َ َ ْ ْ
افر ُش َؾ ا َّفذ َ
يـ ْ َ ْ
س ُّ
َأ ْو َص بِ ُّ
َ ُ َ ّ ََ
قر ا ْد ْختَص ِي بِؿ َؾؽ ِ
َو َي َت َؽ َّؾ ُؿ َظ ِـ ْ ُ
ُقت اهللِ).
إ ُم ِ ُ َّ َ
 بوف َّطٌعّ ,
افر ُشؾ ٓ كجدهو يف أي إكجقؾ مـ إنوجقؾ إربعي افتل بغ أجديـو !
ـؾ هذه إمقر ادذـقرة يف أظامل ُّ
 وأن ,شلؿقم بند ُط ُفقرات ادًقح♠ حًى إنوجقؾ افثَلثي إخرى فـعؾؿ أنَّف ٓ يقجد اتِّػوق أبد ًا
 يف إكجقؾ متَّك ٓ كجد ُط ُفقرات ! وفؽـَّـو كجد فؼو ًء أخرا ً بغ ادًقح♠ وتَلمقذه ؿٌؾ افقص َّقي إخرة !
اجلَؾِ ِ
قؾ إِ َػ ْ
ؼ تِ ْؾ ِؿقذ ًا َؾو ْك َط َؾ ُؼقا إِ َػ ْ
ـجدُ وا َفـ ُف َو َف ِؽ َّــ
قعَ 17 .و َ َّحـو َر َأ ْو ُه َش َ
اجلَ ٌَ ِؾ َح ْق ٌُ َأ َم َر ُه ْؿ َي ًُ ُ
متَّك َ 16( 24-16 / 28و َأ َّمو إَ َحدَ َظ َ َ
ٍ ِ
ِ
ِ
افًـ َـام ِء َو َظـ َـذ إَ ْر ِ
ض َ 19ؾــو ْذ َه ٌُقا َو َت ْؾ ِؿـ ُـذوا َمجِقـ َـع إُ َم ـ ِؿ
َب ْع َض ـ ُـف ْؿ َص ـؽُّقا َ 18 .ؾ َت َؼــدَّ َم َي ًُـ ُ
ـقع َو َـ َّؾ َؿ ُفـ ْـؿ َؿــوئَلًُ « :دؾـ َـع إِ َ ََّل ُــ ُّـؾ ُش ـ ْؾ َطون يف َّ
س 24 .وظ ِّؾؿقهؿ َأ ْن َُي َػ ُظقا َمجِقع مو َأوصق ُتؽُؿ بِ ِـف .وهـو َأنَـو معؽُـؿ ـ َُّـؾ إَجـو ِم إِ َػ اك ِْؼض ِ
ِ
وش ِؿ ِ
وح ا ْف ُؼدُ ِ
افر ِ
ـوء
َ
َ َ
َو َظ ِّؿدُ ُ
َّ
َ َ ْ
َ َ ْ َ ْ ْ
ْ
َ َ ُ ُ ْ
أب َوآ ْب ِـ َو ُّ
وه ْؿ بِ ْ

افدَّ ْه ِرشِ .آمغَ ).

 مـ ِ
اجلدير ِّ
وفؽـ افـَّص يؼقلَ :و َ َّحو َر َأ ْو ُه َش َجدُ وا َف ُف َو َف ِؽـَّ ُف ْؿ َصؽُّقا
بوفذـر :افعدد ُ ٓ 17يتقي ظذ ظٌورة « َب ْع َض ُف ْؿش,
َّ
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افشؽ ؟ أظتؼد َّأهنؿ َصؽُّقا يف َّ
إن افقاؿػ أمومفؿ هق ؾع ً
 ؾام هق شٌى َّ
َل ادًقح♠ افذي رأوه مصؾقب ًو !
 يف إكجقؾ فقؿو ,كجد جمؿقظي مـ اف ُّظ ُفقرات !
فتؾؿقذي ظؿقاس (فقؿو )35-13 / 24
 أوًٓ :ادًقح♠ يظفر
ّ
 ثوكق ًو :ادًقح♠ يظفر ّ
افًامء (فقؿو )53-54 / 24
فؽؾ تَلمقذه (فقؿو  )49-36 / 24ؿٌؾ أن يصعد إػ َّ
ّ أمو يف إكجقؾ يقحـو ,ؾـجد جمؿقظي أخرى مـ اف ُّظ ُفقرات ,بؾ شقـوريق ُ,تؾػ متوم ًو
 مــريؿ ادجدفقــي تــذهى وحــدهو إػ افؼــز ,وفؽـَّفــو جتــد افؼــز ؾورؽ ـ ًو ؾتــذهى ف ُتخــز افتََّلمقــذ .افتََّلمقــذ ٓ ُيصــدِّ ؿقهنو ,ؾقــذهى
صحي ـَلم مريؿ ادجدفقي ,ؾقجدا افؼز ؾورؽ ًو (يقحـو )14-1 / 24
بطرس وافتِّؾؿقذ أخر إػ افؼز فقتلـَّدا مـ َّ
ّ أمـ ــو مـ ــريؿ ادجدفقـ ــي ؾتظـ ـ ّـؾ ظــ ــد افؼـ ــز فتٌحـ ــٌ ظـ ـــ ادًـ ــقح♠ ,ؾـ ــساه بؿَلبـ ــس ُبًـ ــتوِّن واؿػ ـ ـ ًو ظــ ــد افؼـ ــز ,ؾ ُقخزهـ ــو
ادًقح♠ أن ترجع إػ افتََّلمقذ فتُخزهؿ بلنَّف شقصعد إػ أبقف وأبقفؿ وإهلف وإهلفؿ (يقحـو )18-11 / 24
ـتؿ
 بعــد ذفــؽ يظفــر ادًــقح♠ فؾتَلمقــذ ,وفؽـــ تقمــو ٓ يؽــقن بقـــفؿ (يقحـــو  )23-19 / 24ؾعـ ـدمو يرجــع تقمــو ,يـ ّ
خصقصـ ـ ًو ْلؿـوظ ــف بلنَّ ــف ؾعـ ـ ً
َل
إخٌ ــوره بظف ــقر ادً ــقح♠ فؾتََّلمق ــذ ,وفؽـَّ ــف ٓ ُيص ــدِّ ق ,ؾقظف ــر ادً ــقح♠ فتقم ــو ِّ
ادًقح♠ ؾ ُقصدِّ ق تقمو بعد أن يضع إصٌعف يف جـى ادًقح♠ (يقحـو )29-24 / 24
 ويف اْلصحوح رؿؿ  ,21وافذي ُيعتز ظـد ـثر مـ افعؾامء إوـوؾي ٓحؼـي ظـذ إكجقـؾ يقحــو ,كجـد َّ
أن ادًـقح♠ يظفـر
افًــؿؽ ! ؾؾـ َّـام
ـؿ َّقــي ـٌــرة مـــ َّ
فؾتََّلمقــذ ظــذ بحــر ضزيــي ,وفؽــَّفؿ مل يعرؾــقه ,ؾًــلخفؿ ظـــ ضعــوم فقلـؾــف ! وأؿـــعفؿ بوصــطقود ِّ
ظرؾقا أنَّف هق ادًقح♠ ات ََّز َر بطرس بثقبف وؿػز يف افٌحر ٕنَّف ـون ُظريوك ًو (يقحـو )14-1 / 21
أن إنوجقؾ ُ,تؾػي يف ّ
ؿؾً شوبؼ ًو ,كجد َّ
ـؾ رء تؼريٌ ًو ُمـذ حلظي صَلة ادًقح♠ ؿٌؾ افؼٌض ظؾقف
 وهؽذا ,وـام ُ
افرئقز ,أٓ وهق :هنويي إكجقؾ ُمرؿس !
 وأن كرجع إػ ادقوقع َّ
إكجقع متَّك وفقؿو:
 أوًٓ :فـؼرأ ؿقل أحد اف ُعؾامء بخصقص ـقن إكجقؾ ُمرؿس هق مصدر
ّ
ؾفقؿ ظزيز :اددخؾ إػ افعفد اجلديد ,دار افثؼوؾي  -صـ[ .175-173أن إكجقؾ مرؿس ـُتِى أوًٓ ,وأنف ـون معروؾ ًو ظـد ـوتٌل
اْلكجقؾغ أخريـ متك وفقؿو ,وأن هذيـ افؽوتٌغ واؾؼو ظذ إكجقؾ مرؿس بدفقؾ أهنام اشتخدموه ـلشوس فؼصتفام ظـ يًقع .فؽـ
هـوك افتعوفقؿ ادُتشوهبي افتل تقجد يف إكجقع فقؿو ومتك وفؽـفو ٓ تقجد يف مرؿس .يعتؼد افعؾامء أن ـوتٌل اْلكجقؾغ اشتؼقوهو مـ
مصدر آخر ـون معروؾ ًو َلام ,وـون ُيتقي ظذ جزء ـٌر مـ تعوفقؿ يًقع ادًقح ,وؿؾق ً
َل مـ حقادث حقوتف ذـرت ـؿـوشٌي ومؼدمي
َلذه افتعوفقؿ ,هذا ادصدر ُيطؾؼ ظؾقف افعؾامء اشؿ " "Qوهق احلرف إول مـ افؽؾؿي إحوكقي افتل تعـل مصدر  .Quelleفؽـ هـوك
مودة تقجد يف متك وٓ تقجد يف أي مـ اْلكجقؾغ أخريـ ُتقي ـثرا ً مـ إؿقال وبعض إمثول ( )...وؿد ـوكً ـؾ هذه إمثول
تتؿقز بوجلؿؾي افؼوئؾي " ُيشٌف مؾؽقت افًؿقات" .هذه ـؾفو تقجد يف إكجقؾ متك ؾؼط ويعتؼد ـثر مـ افعؾامء أنف أخذهو مـ مصدر
خوص بف وؿد أضؾؼقا ظؾقف اشؿ " ,"Mويعتؼدون أن هذا ادصدر ؽوفٌ ًو مو كشل يف افقفقديي أو يف أورصؾقؿ ,يدل ظذ ذفؽ مقؿػف مـ
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افقفقديي ,ؾفق ود افػريًقغ ( 24 : 5و  )23مع أنف ُيؼدِّ س رشوفتفؿ إػ إهائقؾ ( ,)6 : 14وظؼقدتف أن اْلكجقؾ فقس ثقرة وفؽـف
إصَلح ,وإـامل فؾؼديؿ ,وافقفقديي ,وذفؽ فؽثرة آؿتٌوشوت مـ افعفد افؼديؿ .وبودثؾ يظفر إمر مع فقؿو افٌشر ,ؾػقف مـ احودة مو
ٓ تقجد يف أي إكجقؾ آخر ( )...هذه ـؾفو اشتؼوهو افٌشر فقؿو ـام يؼقل افعؾامء مـ مصدر يطؾؼقن ظؾقف اشؿ " "Lوؾقف يظفر يًقع
صديؼ ًو فؾعشوريـ واخلطوة ,ويظفر ــٌل مع تَلمقذه معتؿد ًا ظذ أصدؿوئف إؽـقوء ,ويعطل رشوفي آضؿئـون واْليامن افًٌقط.
ويعتؼد همٓء افعؾامء أن هذا ادصدر كشل أوًٓ يف ؿقكييُ .مو شٌؼ كًتـتٍ أن هـوك أربعي مصودر رئقًقي وراء إنوجقؾ :ادصدر
ُػن آتػوق
إول مرؿس ,افثوِّن  ,Qافثوفٌ  ,Mوافرابع  ,Lواشتؼك افٌشران متك وفقؿو احودة افتل ؾقفام ,وهبذا كًتطقع أن ك ِّ
افؽٌر ,وبعض آختَلؾوت افتل بغ إنوجقؾ افثَلثي].
 ؾنذا ـون إكجقؾ ُمرؿس هق مصدر ْلكجقع متَّك وفقؿو ,وهق ٓ ُيتقي ظذ ُط ُفقرات ادًقح♠
 وؾقف أجض ًو كجد َّ
أن افـًِّوء ٓ ُخيزن أحد ًا بؿقوقع ؿقومي ادًقح♠ ,ؾؿـ أجـ ظرف افتََّلمقذ بودقوقع ؟
 ثوكق ًو :أؿقال بعض اف ُعؾامء افذيـ ؿوفقا َّ
بلن ُمرؿس  24-9 / 16إووؾي ٓحؼي ظذ اْلكجقؾ ,ومل يؽـ مقجقد ًا يف إصؾ !

افعؾامء افذيـ يؼقفقن بلنُ :مرؿس ـتى هنويي وفؽـفو مػؼقدة !
وفقؿ بورـع :تػًر افعفد اجلديد ,إكجقؾ مرؿس ,دار افثؼوؾي  -صـ 14وُ [ .15هـوك حؼقؼي ُمثرة يف إكجقؾ مرؿس وهل أنف يتق َّؿػ يف
كًخف إصؾقي إػ حد  ,8 : 16أمو إظداد افٌوؿقي ( )24-9 :16ؾؾقًً مقجقدة يف أؿدم افـ ًُّّخ وأصحفو ,ـؾ مو ُهـوك هق أهنو
مخرا ً يف كًخ أؿؾ ؿقؿي و ُم ِّ
وجدت ُم َّ
افزمـل .ـام أن أشؾقهبو افؾغقي خيتؾػ ظـ بؼ َّقي اْلكجقؾ حتك أنف يًتحقؾ أن
تلخرة يف ترتقٌفو َّ
يؽقن ـوتٌفو هق كػس ـوتى اْلكجقؾ .ومـ افـّوحقي إخرى كجد أنف مـ ؽر ادعؼقل أن يتق َّؿػ مرؿس ظـد  8: 16ؾفل هنويي ؾجوئ َّقي
وإمو -
تعًػ َّقي .وَلذا ؾلمومـو أحد احتامفغ ,إول :إمو أن يؽقن مرؿس ؿد اشتُشفد ؿٌؾ أن يتؿ ـتوبي إكجقؾف ,وهذا بعقد افقؿقعّ ,
ُّ
وهذا أؿرب آحتامفغ  -أن تؽقن افـًُّخي إصؾ َّقي فسكجقؾ ؿد بذ جزؤهو إخر :ؾؾؼد جوء وؿً ؾقف أمهؾً افؽـقًي إكجقؾ مرؿس
إكجقع متك وفقؿو ,ومـ اجلوئز جد ًا أن تؽقن مجقع ك ًَُخ هذا اْلكجقؾ ؿد ووظً ومل تٌؼك مـفو شقى كًُخي واحدة بذ
وؾضؾً ظؾقف
َّ
ّ
أهؿ إكجقؾ ـُتِى ظـ حقوة ابـ اهلل].
جزؤهو إخر .ؾنذا ـون إمر ـذفؽ ؾؾؼد ـوكً افؽـقًي إذ ًا يف خطر ؾؼد ّ
حٌقى شعقد :اددخؾ إػ افؽتوب اف ُـؿؼدَّ س ,افؽـقًي إشؼػ َّقي بوفؼوهرة  -صـ 22و[ .23وادعروف مثَلً ,مم َّيد ًا بلشٌوب ؿقيي ,أن
اخلومتي احلوفقي فٌشورة مرؿس فقًً هل اخلومتي افتل ـتٌفو مرؿس كػًف ,وإن خومتتف افتل ـتٌفو يف افصػحي إخرة ؿد ووظً بعد أن
ـتٌفو ومل يؿؽـ افعثقر ظؾقفو .وكحـ كعؾؿ أن أن افؽتى اف ُـؿج َّؾدة بوفقرق تتؿزق صػحوهتو إخرة ظودة ,وتـػصؾ ظـ بؼقي
افؽتوب ,ؾٌوٕوػ ُيدث هذا يف تؾؽ إجوم إوػ افتل ـوكً تًُتخدم ؾقفو أوراق افزدي فؾؽتوبي ومل يؽـ افتَّجؾقد ؿد ُظرف].
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متك ادًؽغ :اْلكجقؾ بحًى افؼديس مرؿس ,دراشي وتػًر وذح ,دار افؼديس أنٌو مؼور  -صـ[ .622كجد يف إكجقؾ ق .مرؿس
ًجؾي بؼؾؿف وروحف وؿد ذحـوهو .أ ّمو أيوت آثـتو ظؼة افٌوؿقي ( )24-9 : 16ؾؼد أثٌتً أبحوث افعؾامء
أيوت (ُ )8-1 : 16م َّ
ًؿك بـ أريًتقن .وهذا افتؾؿقذ ظوش يف افؼرن
افًٌعغ اف ُـؿ َّ
اف ُـؿد ِّؿؼغ أهنو ُؾؼدت مـ اْلكجقؾ ,وؿد ُأظقد ـتوبتفو بقاشطي أحد افتَلمقذ َّ
كتعرض َلو
ؽؿؾ هبو افؼقومي .وهذه أيوت مل َّ
إول .وهذه أيوت آثـتو ظؼة مجعفو أريًتقن مـ إكجقؾ ق .يقحـو وإكجقؾ ق .فقؿو فقُ ِّ
ػص ً
وههو أجض ًو].
ومل كؼحفو ,وفؽـ أظطقـو ظقو ًو ظـفو ذح ًو ُم َّ
َل دعـك افؼقومي وحؼقؼتفو ُّ
افروح َّقي بؾ َّ

افعؾامء افذيـ يؼػقن ظذ احلقود:
وهـوك شمال مل يؾؼ جقاب ًو :ـقػ ـوكً
افؽتوب اف ُـؿؼدَّ س :ترمجي أبوء افقًقظقغ ,مجع ّقوت افؽتوب اف ُـؿؼدَّ س يف ادؼق  -صـُ [ .124
خومتي افؽتوب ؟ مـ اف ُـؿً َّؾؿ بف ظذ افعؿقم أن اخلومتي ـام هل أن ( )24 - 9 / 16ؿد ُأوقػً فتخػقػ مو يف هنويي افؽتوب مـ تقؿػ
ؾجوئل يف أيي  .8وفؽــو فـ كعرف أبد ًا هؾ ُؾ ِؼدت خومتي افؽتوب إصؾقَّي أم هؾ رأي مرؿس أن اْلصورة إػ تؼؾقد افسائقوت يف اجلؾقؾ
يف أيي  7تؽػل ٓختتوم روايتف].
ـريٍ ـقـر :اخلؾػ َّقي احلضوريي فؾؽتوب اف ُـؿؼدَّ س ,افعفد اجلديد ,اجلزء إول ,دار افثؼوؾي  -صـ[ .162إن تؼؾقد ادخطقضي وإشؾقب
رجح إووؾي ُمٌؽِّرة ْلكجقؾ مرؿس ,مع أن ظدد ًا ؿؾق ً
َل مـ افعؾامء (مثؾ :وفقؿ ؾورمر) ؿد داؾع
يقحقون بلن هذه إظداد ـوكً مـ اف ُـؿ َّ
ِ
ؾؿعظؿ ُ تقيوت هذه إظداد مقجقدة يف مقاوع أخرى يف إنوجقؾ].
ظـ ؾؽرة أهنو ـُتًٌ بقد مرؿس .ظذ أي حولُ ,
ُـ خوئػوتش
ٕهنُ َّـ ـ َّ
جون دفقزم :دفقؾ إػ ؿراءة اْلكجقؾ ـام رواه مرؿس ,ترمجي :بقفس افػغوَل ,دار ادؼق بٌروت  -صـَّ «[ .97
( .)8 : 16ويـتفل اخلز ُهـو مؼطقظ ًو :مل يـؼؾـ إػ افتَلمقذ افؽَلم افذي محَّؾف ّـ إيوه ادَلك .وادًلخي تتع َّؼد ,حغ كعرف أن كص مرؿس
صحح ُّ
افشعقر
يتق َّؿػ ُهـو وأن مو يع ( )24 - 9فقس مـ ؿؾؿف وهق كوؿص يف ,طقضوت ـثرة ,ويعقد إػ افؼرن افثوِّن .زيد ُهـو ف ُق ِّ
افغريى افذي يـتوبـو حغ كرى افـَّص وـلنَّف مل ِ
يـتف .فـ كعرف يقم ًو هؾ ـون مرؿس ؿد اشتدرك هذا إمر ,ؾؽتى هنويي ووظً فًٌى
طـ أن ـتوبف اكتفك بعد أن ُؾتِح افؼز و ُأظؾِـً ُبؼى افؼقومي .هذه اْلمؽوك َّقي إخرة معؼقفي جد ًا ٕنف فقس مـ
مـ إشٌوب ,أم هؾ َّ
افيوري يف ـتوبف أن تـؼؾ افـًوء إػ افتَلمقذ افؽَلم افذي ُمحِّؾـف ,ؾقًقع شٌؼ وك ٌَّففؿ إػ ذفؽ يف افعشوء إخر (].)28 : 14
متك ادًؽغ :اْلكجقؾ بحًى افؼديس مرؿس ,دراشي وتػًر وذح ,دار افؼديس أنٌو مؼور  -صـ[ .631هبذا يرتوح وؿري إذ
أـقن ؿد ؿدَّ مً فؾؼورئ مػفقم ًو حؼقؼق ًو ظـ افؼقومي بام يتـوشى مع اجلزء افضوئع مـ هنويي إكجقؾ ق .مرؿس ,بؾ ربام يؽقن هذا
افؼديس افٌورع ؿد ؿصد أن يسك احلديٌ ظـ افؼقومي ؽر ٍ
مـتف ـدظقة مـف فؼورئ إكجقؾف أن يؿتد بوفتلمؾ احلر يف معـك افؼقومي ؾقق مو
تعز ظـف .هذا هق رأجـو يف معـك اجلزء افـوؿص مـ اْلصحوح افًودس ظؼ يف إكجقؾ ق .مرؿس ـام يراه
تًتطقع إفػوظ وافؽؾامت أن ِّ
ؿٌطل ظوش إكجقؾ ق .مرؿس وأح ٌَّف ,بؾ ظشؼف].
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مشؽؾي رابعي تُقاجف افص ْؾى ِ
وافػداء :ادزامر افتل تتـ ٌّل بـجوة ادًقح♠ !
َّ
ُ

غ ْاْلش ََل ِم وا ْد ًَِ ِ
قح َّق ِي ]22[ .....
َ
ى َوا ْد َْص ُؾ ُ
ا ْف َّص ْؾ ُ
قب َب ْ َ ْ

 ادًقحققن يممـقن بدون ؾحص َّ
ٌُقات تؼقل بصؾى ادًقح♠ !
بلن ادزامر ُتتقي ك َّ
 أوًٓ :جيى أن كُدرك افـِّؼوط افتوفقي:
 oـتٌي إنوجقؾ إربعي ؿومقا بوؿتٌوس ُك ُصقص مـ افعفد افؼديؿ
افر ُشؾ ورشوئؾف اؿتٌس مـ ك ُُصقص افعفد افؼديؿ
 oبقفس يف أظؿؾ ُّ
 oادًقح♠ يف إنوجقؾ اؿتٌس مـ ك ُُصقص افعفد افؼديؿ
ُ ٓ هي ُّؿـو شقى افـ ُُّصقص افتل ؿوم ادًقح♠ بوؿتٌوشفو مـ افعفد افؼديؿ حًى إنوجقؾ إربعي
حظ ادًقحلّ ,
 وفًقء ّ
افص ْؾى !
ـؾ افـ ُُّصقص تؼريٌ ًو افتل اؿتًٌفو ادًقح♠ مـ افعفد افؼديؿ تتـٌل بـجوتف مـ َّ

ادزمقر افثوِّن:
 كجد يف افعفد اجلديد اؿتٌوشوت ـثرة مـ هذا ادزمقر:
متَّك  44 / 22ؿول افرب فرب اجؾس ظـ يؿقـل حتك أوع أظداءك مقضئو فؼدمقؽ؟
مرؿس ٕ 36 / 12ن داود كػًف ؿول بوفروح افؼدس :ؿول افرب فرب :اجؾس ظـ يؿقـل حتك أوع أظداءك مقضئو فؼدمقؽ.
فقؿو  42 / 24وداود كػًف يؼقل يف ـتوب ادزامر :ؿول افرب فرب :اجؾس ظـ يؿقـل
افر ُشؾ ٕ 34 / 2ن داود مل يصعد إػ افًاموات .وهق كػًف يؼقل :ؿول افرب فرب اجؾس ظـ يؿقـل
أظامل ُّ
َوكِ :حَو َذا ار َجت ِ
قك إَ ْر ِ
قب بِو ْف ٌَوضِ ِؾ؟ َ 26ؿ َوم ًْ ُم ُؾ ُ
افر ُشؾ  25( 26-25 / 4ا ْف َؼ ِوئ ُؾ بِ َػ ِؿ َد ُاو َد َؾت َ
ًَّ ْإُ َم ُؿ َو َت َػؽ ََّر ُّ
ض
افش ُع ُ
ْ
أظامل ُّ
واجتَؿع افر َؤشوء مع ًو َظ َذ افرب و َظ َذ م ًِ ِ
قح ِف).
َّ ِّ َ
َ
َ ْ َ َ ُّ َ ُ َ
 وظـد ؿراءة ادزمقر كجد إصورة واوحي فـجوة صخص مـ ممامرة أو مؽقدة !
ض وتَآمر افر َؤشوء مع ًو َظ َذ افرب و َظ َذ م ًِ ِ
ادزامر ِ 1( 9-1 / 2حَو َذا ار َجت ِ
قب ِيف ا ْف ٌَوضِ ِؾ؟ َ 2ؿو َم ُم ُؾ ُ
ًَّ إُ َم ُؿ َو َت َػؽ ََّر ُّ
قح ِف
َّ ِّ َ
افش ُع ُ
َ
قك إَ ْر ِ َ َ َ ُّ َ ُ َ
ْ
َؿوئِؾِغَ [ 3 :فِـَ ْؼ َطع ُؿققد ُمهو و ْفـَ ْطرح َظـَّو رب َطفام]َ 4 .ا ِ ِ
ِ
افر ُّب َي ًْت َْف ِز ُئ ِهبِ ْؿِ 5 .حقـَئِ ٍذ َي َت َؽ َّؾ ُؿ َظ َؾ ْق ِف ْؿ بِ َغ َضٌِ ِف
ْ ُ َ َ َ َ ْ
افً َام َوات َي ْض َح ُؽَّ .
فًوـ ُـ يف َّ
َّ
ُُ َُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
افر ِّبَ .ؿ َول َِلَ [ :أن ًَْ ا ْبـِلَ .أنَو
َو َي ْر ُج ُػ ُف ْؿ بِ َغقْظفَ 6 .أ َّمو َأنَو َؾ َؼدْ َم ًَ ْح ًُ َمؾؽل َظ َذ ص ْف َق ْق َن َج ٌَ ِؾ ُؿدْ د 7 .إِ ِِّّن ُأ ْخ ِ ُز م ْـ ج َفي َؿ َضوء َّ
يدِ .م ْث َؾ إِك ِ
َوء َخ َّز ٍ
قى ِمـ ح ِد ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وِت َ
إ ْر ِ
ا ْف َق ْق َم َو َفدْ ت َ
اف
ض ُم ْؾؽ ًو َف َؽُُ 9 .تَ ِّط ُؿ ُف ْؿ بِ َؼض ٍ ْ َ
ُؽ 8 .ا ْش َل ْخـل َؾ ُل ْظط َق َؽ إُ َم َؿ م َراث ًو َف َؽ َو َأ َؿ َ
َن ُه ْؿ]).
ُتؽ ِّ ُ
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غ ْاْلش ََل ِم وا ْد ًَِ ِ
قح َّق ِي ]23[ .....
َ
ى َوا ْد َْص ُؾ ُ
ا ْف َّص ْؾ ُ
قب َب ْ َ ْ

ادزمقر افقاحد وإربعقن:
تؿ اؿتٌوس هذا ادزمقر بقاشطي ادًقح♠ يف إكجقؾ يقحـو
ّ 
يقحـو  18 / 13فًً أؿقل ظـ مجقعؽؿ .أنو أظؾؿ افذيـ اخسهتؿ .فؽـ فقتؿ افؽتوب :افذي يلـؾ معل اخلٌز رؾع ظع ظؼٌف.
 طوهر ادزمقر يتؽ َّؾؿ ظـ كجوة ادًقح♠ مـ ادؽقدة افتل صـعفو فف تؾؿقذه اخلوئـ !
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ْلمو ِم ا ْد َغـِّغَ  .م ْزم ِ
ُيقِ ِقف.
ُ
ُي َػ ُظ ُف َو ُ ْ
افر ُّب َ ْ
افر ُّبَّ 2 .
افؼ ُيـ َِّجقف َّ
َ ُ ٌ
ادزامر َ ِ 1( 13-1 / 41
قر فدَ ُاو َد ُضق َبك ف َّؾذي َيـْ ُظ ُر إِ َػ ْامل َ ِْشؽغ .يف َي ْق ِم َّ ِّ
افضع ِ
ِِ
افر ُّب َي ْع ُضدُ ُه َو ُه َق َظ َذ ِؾ َر ِ
َي ْغتٌَِ ُط ِيف إَ ْر ِ
ػَ .م َّفدْ َت َم ْض َج َع ُف ُـ َّؾ ُف ِيف َم َر ِو ِفَ 4 .أنَو ُؿ ْؾ ًُ:
اش ُّ ْ
ض َوَٓ ُي ًَ ِّؾ ُؿ ُف إِ َػ َم َرا ِم َأظْدَ ائفَّ 3 .
ِ
[يو رب ار َمحْـِلِ ِ ْ .
وو ُف َ
اش ُؿ ُف؟] َ 6وإِ ْن َد َخ َؾ ف ِ َ َر ِاِّن
ؼَ [ :متَك َي ُؿ ُ
اصػ َك ْػز َٕ ِِّّن َؿدْ َأ ْخ َط ْل ُت إِ َفقْ َؽ]َ 5 .أظْدَ ائل َي َت َؼ َ
قت َو َيٌِقدُ ْ
َ َ ُّ ْ
قن َظ َ َّع بِ َ ٍّ
ِِ
جي َؿ ُع فِـَ ْػ ًِ ِف إِ ْثامًَ .خي ُْر ُج ِيف ْ ِ
َي َت َؽ َّؾ ُؿ بِو ْفؽ َِذ ِ
قن َمع ًو َظ َ َّعَ .ظ َ َّع َت َػؽ َُّروا بِ َل ِذ َّيتِلَ 8 .ي ُؼق ُف َ
َوج َ
قنَ [ :أ ْم ٌر
ٓت َي َتـ ُ
بَ .ؿ ْؾ ٌُ ُف َ ْ
اخلَور ِج َي َت َؽ َّؾ ُؿ 7 .ـ ُُّؾ ُم ٌْغ َّ

ِ
ِ
او َط َج َع َٓ َي ُعق ُد َي ُؼق ُم]َ 9 .أجْض ًو َر ُج ُؾ َش َ
ً بِ ِف آـِ ُؾ ُخ ٌْ ِزي َر َؾ َع َظ َ َّع َظ ِؼ ٌَ ُف! َ 14أ َّمو َأن ًَْ
َل َمتِل ا َّف ِذي َو َث ْؼ ُ
َى َظ َؾقْ ِفَ .ح ْق ٌُ ْ
َردي ٌء َؿد اك ًَْؽ َ
ً َأن ََّؽ ُ ِ
ػ َظ َ َّع ظَدُ ِّويَ 12 .أ َّمو َأنَو َؾٌِؽ ََام َِل َد َظ ْؿتَـِل َو َأ َؿ ْؿتَـِل
ت ِب َأنَّ ُف َمل ْ َهيْتِ ْ
ه ْر َ
َيو َر ُّب َؾ ْور َمحْـِل َو َأ ِؿ ْؿـِل َؾ ُل َج ِوز َهيُ ْؿِ 11 .هبَ َذا َظؾِ ْؿ ُ
إب ِدِ .آمغَ َؾ ِ
ُؿدَّ ام َؽ إِ َػ َ ِ
هل إِه ِائ َقؾ ِم َـ َ ِ
آمغَ ).
إبَدُ 13 .م ٌَ َور ٌك َّ
َ
إ َزل َوإِ َػ َ َ
افر ُّب إِ َ ُ ْ َ

ادزمقر افقاحد وافتًعقن:
 ادًقح♠ اؿتٌس كصو مـ هذا ادزمقر حًى إكجقؾ متَّك وفقؿو
متَّك  6 / 4وؿول فف « :إن ــً ابـ اهلل ؾوضرح كػًؽ إػ أشػؾ ٕنف مؽتقب :أنف يقِت مَلئؽتف بؽ ؾعذ أجودهيؿ ُيؿؾقكؽ فؽل ٓ
تصدم بحجر رجؾؽش.
فقؿو ٕ 14 / 4نف مؽتقب :أنف يقِت مَلئؽتف بؽ فؽل ُيػظقك
فؾًامء !
 وفؽـ ظـدمو كرجع إػ ادزمقر يف افعفد افؼديؿ كجد بشورات واوحي بـجوة ادًقح♠ ورؾعف َّ
قل ف ِ َّؾر ِّبَ [ :م ْؾ َج ِني َو ِح ْصـِل .إِ َ ِ
قًَ 2 .أ ُؿ ُ
هلل َؾ َلت َِّؽ ُؾ َظ َؾقْ ِف]َٕ 3 .نَّ ُف
فًوـِ ُـ ِيف ِش ْ ِس ا ْف َع ِ ِّع ِيف طِ ِّؾ ا ْف َؼ ِد ِير َيٌِ ُ
ادزامر َ 1( 16-1 / 91ا َّ
َت َشك ِمـ َخق ِ
اخلطِ ِر 4 .بِ َخق ِ
ِ ِ
يـَج َ ِ
ف اف َّؾ ْق ِؾ َوَٓ
ُتت َِؿل .ت ُْر ٌس َو ِجم ٌَّـ َح ُّؼ ُفْ َ َٓ 5 .
ُت ًَ َأ ْجـ ِ َحتِ ِف َ ْ
اؾ ِقف ُي َظ ِّؾ ُؾ َؽ َو َ ْ
افص َّقود َوم َـ ا ْف َق َب ِن ْ َ
ْ ْ
َ
قؽ م ْـ َؾ ِّخ َّ
ُ ِّ
ات َظ ْـ
ِم ْـ َش ْف ٍؿ َيطِ ُر ِيف افـ ََّف ِور َ 6وَٓ ِم ْـ َو َب ٍل َي ًْ ُؾ ُؽ ِيف افدُّ َجك َوَٓ ِم ْـ َهَل ٍَك ُي ْػ ًِدُ ِيف اف َّظ ِف َر ِةَ 7 .ي ًْ ُؼ ُط َظ ْـ َجوكٌِِ َؽ َأ ْخ ٌ
ػ َو َر َب َق ٌ
َي ِؿقـ ِ َؽ .إِ َف ْق َؽ َٓ َي ْؼ ُر ُب 8 .إِك ََّام بِ َع ْقـَ ْق َؽ َتـْ ُظ ُر َوت ََرى ُجم ََوزا َة إَ ْذ ِ
ارَٕ 9 .ن ََّؽ ُؿ ْؾ ًََ [ :أن ًَْ َيو َر ُّب َم ْؾ َج ِني]َ .ج َع ْؾ ًَ ا ْف َع ِ َّع َم ًْ َؽـ ََؽ َٓ 14
َ
قِت مَلَئِ َؽ َتف بِ َؽ فِؽَل َُي َػ ُظ َ ِ
ِ
ِ
قؽ َذ وَٓ تَدْ كُق َضب ٌي ِمـ َخقؿتِ َؽَٕ 11 .نَّف ي ِ
ِ
ُي ِؿ ُؾقك ََؽ فِئََلَّ
ُ
ُ ُ
ُيَلَؿ َ ٌّ َ
قك يف ـ ُِّؾ ُض ْرؿ َؽَ 12 .ظ َذ إَجْدي َ ْ
ْ ْ
َ
َْ ْ َْ
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غ ْاْلش ََل ِم وا ْد ًَِ ِ
قح َّق ِي ]24[ .....
َ
ى َوا ْد َْص ُؾ ُ
ا ْف َّص ْؾ ُ
قب َب ْ َ ْ

ِ
ِ
افش ٌْ َؾ َواف ُّث ْع ٌَ َ
افص ِّؾ َت َط ُلِّ .
اش ِؿل15 .
وسَٕ 14 .نَّ ُف َت َع َّؾ َؼ ِب ُأن َِّج ِقفُ .أ َر ِّؾ ُع ُف َٕنَّ ُف َظ َر َ
ون تَدُ ُ
ت َْصد َم بِ َح َج ٍر ِر ْج َؾ َؽَ 13 .ظ َذ إَ َشد َو ِّ
ف ْ
افض ِقؼُ .أن ِْؼ ُذ ُه َو ُأ َجمِّدُ ُهِ 16 .م ْـ ُض ِ
قِّن َؾ َلشت ِ
قل إَجَّو ِم ُأ ْصٌِ ُع ُف َو ُأ ِر ِيف َخَل َِِت).
قى َف ُفَ .م َع ُف َأنَو ِيف ِّ
َج ُ
َيدْ ُظ ِ ْ

ادزمقر افثومـ ظؼ بعد احوئي:
كصغ مـ هذا ادزمقر حًى إنوجقؾ اْلزائقي
 ادًقح♠ اؿتٌس َّ
متَّك  42 / 21ؿول َلؿ يًقع « :أمو ؿرأتؿ ؿط يف افؽتى :احلجر افذي رؾضف افٌـوؤون هق ؿد صور رأس افزاويي .مـ ؿٌؾ افرب ـون
هذا وهق ظجقى يف أظقــو؟
مرؿس  14 / 12أمو ؿرأتؿ هذا ادؽتقب :احلجر افذي رؾضف افٌـوؤون هق ؿد صور رأس افزاويي
فقؿو  17 / 24ؾـظر إفقفؿ وؿول« :إذا مو هق هذا ادؽتقب :احلجر افذي رؾضف افٌـوؤون هق ؿد صور رأس افزاويي.
 وفؽـ ظـدمو كرجع إػ ادزمقر يف افعفد افؼديؿ كجد بشورات واوحي بـجوة ادًقح♠ مـ ادقت !
ِ
ِ
مح َت ُف] 3 .ف ِ َق ُؼ ْؾ َبقْ ًُ َه ُور َ
ون:
ه ِائ ُقؾ[ :إِ َّن إِ َػ إَبَ ِد َر ْ َ
افر َّب َٕنَّ ُف َصوف ِ ٌح َٕ َّن إِ َػ إَبَ ِد َر ْ َ
ادزامر  1( 29-1 / 118ا ْمحَدُ وا َّ
مح َت ُف 2 .فقَ ُؼ ْؾ إِ ْ َ
ِ ِ
ِ
افر ْح ِ
افر ُّب َِل َؾ َ
َل
افر ِّب[ :إِ َّن إِ َػ إَبَ ِد َر ْ َ
[إِ َّن إِ َػ إَبَ ِد َر ْ َ
افض ِقؼ َد َظ ْق ُ
مح َت ُف]ِ 5 .م َـ ِّ
ىَّ 6 .
افر َّب َؾ َل َجو َبـل م َـ ُّ
ت َّ
مح َت ُف] 4 .ف َق ُؼ ْؾ ُم َّت ُؼق َّ
ُّؾ َظ َذ إِكًْ ٍ
ِ ِ
ِ
ون؟  7افرب َِل ب َ ِ ِ
ونِ 9 .
وفَ .مو َذا َي ْصـ َُع ِب ِ
وفر ِّب َخ ْ ٌر ِم َـ افت ََّقـ ِ
اْلك ًَْ ُ
آ ْحتِ َام ُء
َأ َخ ُ
َ
غ ُمعقـ َّل َو َأنَو َش َل َرى بِ َلظْدَ ائل 8 .آ ْحت َام ُء بِ َّ
َّ ُّ َ ْ

ِ
افر ِّب ُأبِقدُ ُه ْؿَ 11 .أ َحو ُضقا ِب َوا ْـ َتـَ ُػ ِ
وفر ِّب َخ ْ ٌر ِم َـ افت ََّقـ ِ
افر ِّب ُأبِقدُ ُه ْؿ.
وش ِؿ َّ
قِّن .بِ ْ
وش ِؿ َّ
افر َؤ َشوء 14 .ـ ُُّؾ إُ َم ِؿ َأ َحو ُضقا ِب .بِ ْ
ُّؾ َظ َذ ُّ
بِ َّ
ِ
َ 12أحو ُضقا ِب ِم ْث َؾ افـَّح ِؾ .ا ْك َط َػ ُلوا َــ َِور َّ ِ
افر ُّب َؾ َع َضدَ ِِّنُ 14 .ؿ َّق ِيت
ْ
َ
افر ِّب ُأبِقدُ ُه ْؿَ 13 .د َح ْرتَـل ُد ُحقر ًا َٕ ْش ُؼ َطَ .أ َّمو َّ
وش ِؿ َّ
افش ْقك .بِ ْ
ِ
ِ
ِ
وتَرك ُِّؿل افرب و َؿدْ صور َِل َخَلَص ًو 15 .صق ُت تَر ُّك ٍؿ و َخَل ٍ ِ ِ
افر ِّب َصوكِ َع ٌي بِ ٌَ ْل ٍ
افر ِّب
َص يف خ َقو ِم ِّ
َ َ
َ ْ
َّ ُّ َ
سَ 16 .يؿغُ َّ
افصدِّ يؼغَ َ .يؿغُ َّ
َ َ
َ َ
ث بِ َل ْظام ِل افربَ 18 .ت ْل ِديٌ ًو َأدبـِل افرب وإِ َػ ا ْدَق ِ
ِ
ِ
افر ِّب َصوكِ َع ٌي بِ ٌَ ْل ٍ
قت َب ْؾ َأ ْح َقو َو ُأ َحدِّ ُ
ت َمل ْ ُي ًْؾِ ْؿـِل19 .
سَ َٓ 17 .أ ُم ُ
ْ
َّ ُّ َ
َّ ِّ
ُم ْرتَػ َع ٌيَ .يؿغُ َّ
َّ َ
َ
قن يدْ ُخ ُؾ َ ِ ِ
اِ ْؾتَحقا َِل َأبقاب ا ْف ِزَ .أد ُخ ْؾ ِؾقفو و َأ ْمح َِد افرب 24 .ه َذا ا ْفٌ ِ
ِ
ت
س َ
َ
افصدِّ ي ُؼ َ َ
وب ف َّؾر ِّبِّ .
َ ُ
َّ َّ
َ َ
ْ َ َ ِّ ْ
ُ
قن ؾقفَ 21 .أ ْمحَدُ َك َٕن ََّؽ ْ
اشت ََج ٌْ ًَ َِل َو ْ

ِ ِ
افز ِ ِ
افر ِّب ـ َ
َّوؤ َ
َِل َخَلَص ًوْ 22 .
قى ِيف َأ ْظقُـِـَوَ 24 .ه َذا ُه َق
ون َؿدْ َص َور َر ْأ َس َّ
احلَ َج ُر ا َّف ِذي َر َؾ َض ُف ا ْف ٌَـ ُ
َون َه َذا َو ُه َق َظ ِج ٌ
او َيي 23 .م ْـ ؿ ٌَ ِؾ َّ
أيت بِوش ِؿ افرب .بور ْــَوـُؿ ِمـ بق ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ً
ْ ْ َْ
افر ُّبَ .ك ٌْت َِف ٍُ َو َك ْػ َر ُح ؾقف 25 .آه َيو َر ُّب َخ ِّؾ ْ
َّ ِّ َ َ
ص! آه َيو َر ُّب َأنْؼ ْذ! ُ 26م ٌَ َور ٌك ِ ْ
ا ْف َق ْق ُم ا َّفذي َصـَ َع ُف َّ
ط إِ َػ ُؿر ِ
افذبِقح َي بِرب ٍ
ِ
ون ا ْد َْذ َب ِح 28 .إِ َ ِهلل َأن ًَْ َؾ َل ْمحَدُ َك .إِ َ ِهلل َؾ َل ْر َؾ ُع َؽْ 29 .امحَدُ وا
ُ
افر ِّبَّ 27 .
َّ
اهلل َو َؿدْ َأن ََور َفـَوَ .أ ْوث ُؼقا َّ َ ُ ُ
افر ُّب ُه َق ُ
ٕ َّن إِ َػ َ
ٕنَّ ُف َصوف ِ ٌح َ
افر َّب َ
مح َت ُف).
إبَ ِد َر ْ َ
َّ
يتؿ اؿتٌوشفو يف افعفد اجلديد ,وفؽـ مػودهو كجوة ادًقح♠ واشتجوبي اهلل فدظوئف !
ُ هـوك مزامر أخرى مل ّ
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غ ْاْلش ََل ِم وا ْد ًَِ ِ
قح َّق ِي ]25[ .....
َ
ى َوا ْد َْص ُؾ ُ
ا ْف َّص ْؾ ُ
قب َب ْ َ ْ

ِ
ِ
ْلمو ِم ا ْد ُ َغـِّغَ  .م ْزمقر فِدَ ُاو َد ف ِ َقًت ِ
قب 2 .ف ِ ُ ْر ِش ْؾ َف َؽ َظ ْقك ًو
افر ُّب ِيف َي ْق ِم ِّ
اش ُؿ إِ َهل َي ْع ُؼ َ
َج ْ
افض ِقؼ .ف َ ْر َؾ ْع َؽ ْ
ى َف َؽ َّ
ْ
َ ُ ٌ
ادزامر َ ِ 1( 9-1 / 24
ِ ِ
ِم ْـ ُؿدْ ِش ِف َو ِم ْـ ِص ْفقَ ْق َن فِقَ ْع ُضدْ َك 3 .ف ِ َق ْذـ ُْر ـ َُّؾ َت ْؼ ِد َموتِ َؽ َو َي ًْت ًَْ ِؿ ْـ ُ َْر َؿوتِ َؽِ .ش َ
ى َؿ ْؾٌِ َؽ َو ُيت َِّؿ ْؿ ـ َُّؾ َر ْأجِ َؽ5 .
َل ْه 4 .فقُ ْعط َؽ َح ًَ َ
ِّ ,ؾص م ًِ ِ
ِ
ِ
قح ِفَ .يًت ِ
وش ِؿ إِ َ ِ
افر ُّب ـ َُّؾ ُش ْمف ِ َؽَ 6 .ا َ
َجق ٌُ ُف ِم ْـ َش َام ِء ُؿدْ ِش ِف
ْ
افر َّب ُ َ ُ َ
ٔن َظ َر ْؾ ًُ َأ َّن َّ
هلـَو ك َْر َؾ ُع َرا َي َتـَو .ف ُقؽ َِّؿ ِؾ َّ
َسك َُّؿ بِ َخَلَص َؽ َوبِ ْ
كََ
ص ي ِؿقـ ِ ِف 7 .ه ُمَٓ ِء بِو ْدَر َـٌ ِ
بِجز ِ
وت َو َه ُمَٓ ِء بِ ْ
وت َخ َ
افر ِّب إِ َ ِهلـَو ك َْذـ ُُرُ 8 .ه ْؿ َج ُثقا َو َش َؼ ُطقا َأ َّمو ك َْح ُـ َؾ ُؼ ْؿـَو
َ
ْ َ
َل ِ َ
وش َؿ َّ
وخلَ ْق ِؾ َ -أ َّمو ك َْح ُـ َؾ ْ
َ َُ

ص .فِقًَت ِ
ى َفـَو ا ْدَؾِ ُؽ ِيف َي ْق ِم ُد َظوئِـَو).
َج ْ
َوا ْكت ََص ٌْـَوَ 9 .يو َر ُّب َخ ِّؾ ْ
ْ

ـجقف اهلل مـ ادقت !
فؿتـو بـجوح ,شلذـر افـ ُُّصقص افتل يؼقم ؾقفو ادًقح♠ بوفدُّ ظوء ف ُق ِّ
 وحتّك كؽقن ؿد أمتؿـو ُم َّ
ِ
ىَ 34 .ؾ َؼ َول ََل ُ ْؿَ « :ك ْػ ِز َح ِزيـَ ٌي ِجدّ ًا َحتَّك
قحـَّو َوا ْبتَدَ َأ َيدْ َه ُش َو َي ْؽتَئ ُ
قب َو ُي َ
مرؿس ُ 33( 36-33 / 14ث َّؿ َأ َخ َذ َم َع ُف ُب ْط ُر َس َو َي ْع ُؼ َ
ِ
ِ
َل َو َخ َّر َظ َذ إَ ْر ِ
ض َوـ َ
اش َف ُرواشُ 35 .ث َّؿ َت َؼدَّ َم َؿؾِق ً
افًو َظ ُي إِ ْن َأ ْم َؽ َـَ 36 .و َؿ َولَ « :يو َأبَو
َون ُي َص ِّع فؽ َْل َت ْع ُ َز َظـْ ُف َّ
ا ْد َْقت! ْام ُؽ ُثقا ُهـَو َو ْ
أب ـ ُُّؾ َ ٍ
وع َف َؽ َؾ َل ِج ْز َظـِّل َه ِذ ِه ا ْف َؽ ْل َسَ .و َف ِؽ ْـ ف ِ َق ُؽ ْـ َٓ َمو ُأ ِريدُ َأنَو َب ْؾ َمو ت ُِريدُ َأن ًَْش).
رء ُم ًْ َت َط ٌ
ُ
ْ
م َّتك ُ 37( 44-37 / 26ثؿ َأ َخ َذ معف ب ْطرس وابـَل َزب ِدي وابتَدَ َأ َُي َز ُن وي ْؽتَئِىَ 38 .ؾ َؼ َول ََلؿَ « :ك ْػ ِز ح ِزيـَ ٌي ِجدّ ًا حتَّك ا ْدَق ِ
ت.
ْ
َ
َ
ْ ََ ُ
ُْ
َّ
َ ْ
َ َُ ُ ُ َ َ ْ ْ ْ
َل َو َخ َّر َظ َذ َو ْج ِف ِف َوـ َ
اش َف ُروا َم ِعلشُ 39 .ث َّؿ َت َؼدَّ َم َؿؾِق ً
َون ُي َص ِّع َؿ ِوئَلًَ « :يو َأبَتَو ُه إِ ْن َأ ْم َؽ َـ َؾ ْؾ َت ْع ُ ْز َظـِّل َه ِذ ِه ا ْف َؽ ْل ُس َو َف ِؽ ْـ
ْام ُؽ ُثقا َه ُ َ
د َو ْ
َفقس ـَام ُأ ِريدُ َأنَو ب ْؾ ـَام ت ُِريدُ َأن ًَْشُ 44 .ثؿ جوء إِ َػ اف َّتَل َِم ِ
وظ ًي
قذ َؾ َق َجدَ ُه ْؿ كِ َقوم ًو َؾ َؼ َول ف ِ ٌُ ْط ُر َسَ « :أ َهؽ ََذا َمو َؿدَ ْرت ُْؿ َأ ْن ت ًَْ َف ُروا َم ِعل َش َ
َّ َ َ
َ َ
ْ َ َ
احدَ ةً؟  41اشفروا وص ُّؾقا فِئَ ََّل تَدْ ُخ ُؾقا ِيف َ ْ ٍ
و ِ
وح َؾـ َِش ٌ
قط َو َأ َّمو ْ
قػشَ 42 .ؾ َؿ َه َأجْض ًو َثوكِ َق ًي َو َص َّذ َؿ ِوئَلًَ « :يو
اجلَ ًَدُ َؾ َض ِع ٌ
افر ُ
ْ َُ َ َ
َ
جت ِر َبيَ .أ َّمو ُّ
ِ ِ
ِ
ًَ َأ ْظ ُقـ ُُف ْؿ َث ِؼق َؾ ًي44 .
ذ َهبَو َؾ ْؾ َت ُؽ ْـ َم ِشقئَت َُؽشُ 43 .ث َّؿ َجو َء َؾ َق َجدَ ُه ْؿ َأجْض ًو كِ َقوم ًو إِ ْذ ـَوك ْ
َأبَتَو ُه إِ ْن َمل ْ ُي ْؿؽ ْـ َأ ْن َت ْع ُ َز َظـِّل َهذه ا ْف َؽ ْل ُس إَِّٓ َأ ْن َأ ْ َ
َل َذف ِ َؽ ا ْف َؽ َ
َؾ َ َسـ َُف ْؿ َو َم َه َأجْض ًو َو َص َّذ َثوف ِ َث ًي َؿوئِ ً
َل َم بِ َعقْـ ِ ِف).

قذه 44 .و َحو صور إِ َػ ا ْ َدؽ ِ
ِ
فقؿو  39( 46-39 / 22و َخرج وم َه ـَو ْفعود ِة إِ َػ جٌ ِؾ َّ ِ
َون َؿ َول ََل ُ ْؿَ « :ص ُّؾقا فِؽ َْل
افز ْيتُقن َوتٌَِ َع ُف َأجْض ًو َتَلَم ُ ُ
ََ
َ َ
َ َّ َ َ
َ َ َ ََ
ِ
جت ِرب ٍيشَ 41 .وا ْك َػ َص َؾ َظـ ُْفؿ ك َْح َق رم َق ِي َح َج ٍر َو َج َثو َظ َذ ر ْـ ٌَ َت ْق ِف َو َص َّذ َ 42ؿ ِوئَلًَ « :يو َأبتَو ُه إِ ْن ِصئْ ًَ َأ ْن ُ ِ
جت َقز َظـِّل َه ِذ ِه
ُ
َْ
ْ
َ
َٓ تَدْ ُخ ُؾقا يف َ ْ َ
َون ِيف ِجف ٍ
ِ
ِ ِ
ود ـ َ
افً َام ِء ُي َؼ ِّق ِيفَ 44 .وإِ ْذ ـ َ
وج ٍي َو َص َور
َون ُي َص ِّع بِ َل َصدِّ َجلَ َ
َ
ا ْف َؽ ْل َسَ .و َفؽ ْـ ف َت ُؽ ْـ َٓ إِ َرا َد ِيت َب ْؾ إِ َرا َدت َُؽشَ 43 .و َط َف َر َف ُف َمَل ٌَك م َـ َّ

ِ
ضُ 45 .ثؿ َؿوم ِمـ افصَل َِة وجوء إِ َػ َتَل َِم ِ
َظر ُؿف َـ َؼ َطر ِ
ات َد ٍم ك ِ
َوز َف ٍي َظ َذ إَ ْر ِ
قذ ِه َؾ َق َجدَ ُه ْؿ كِ َقوم ًو ِم َـ ْ
احلُ ْز ِنَ 46 .ؾ َؼ َول ََل ُ ْؿ« :حَو َذا َأنْت ُْؿ
َّ َ َ َّ
َ ُ
َ َ َ
َ
ِ
قمقا َو َص ُّؾقا ف ِ َئ َّ
جت ِر َب ٍيش).
َل تَدْ ُخ ُؾقا ِيف َ ْ
ك َقو ٌم؟ ُؿ ُ
افص ْؾى
افًوبِؼي ,إفقؽؿ بعض افـ ُُّصقص افتل تُعورض مػفقم اخلَلص ظـ ضريؼ َّ
 وبوْلووؾي إػ افـ ُُّصقص ّ
ِ ِ ِ ِ
قن َؾ َؾام ر َأوه ي ْلـ ُُؾ مع ا ْفع َّش ِوريـ و ْ ِ
ِ
ؼ ُب َم َع
َ َ
َ َ َ
مرؿس َ 16( 17-16 / 2و َأ َّمو ا ْف َؽ َت ٌَ ُي َوا ْف َػ ِّريً ُّق َ َّ َ ْ ُ َ
اخلُ َطوة َؿو ُفقا ف َتَلَمقذهَ « :مو َبو ُف ُف َي ْلـ ُُؾ َو َي ْ َ
قى ب ِؾ ا ْدَر َىَ .مل ِ
ِ
ا ْفع َّش ِوريـ و ْ ِ
ِ
آت َٕ ْد ُظ َق َأبْ َرار ًا َب ْؾ ُخ َطو ًة إ ِ َػ
ُيت ُ
اخلُ َطوة؟ش َ 17ؾ َؾ َّام َشؿ َع َي ًُ ُ
َ َ
َ
ْ
قع َؿ َول ََل ُ ْؿْ َ َٓ« :
َوج إَص َّحو ُء إِ َػ َضٌِ ٍ َ
ْ
افت َّْق َب ِيش).
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ِ
َوج إَ ِص َّحو ُء إِ َػ َضٌِ ٍ
مح ًي
قى َب ِؾ ا ْد َْر َىَ 13 .ؾو ْذ َه ٌُقا َو َت َع َّؾ ُؿقا َمو ُه َق :إِ ِِّّن ُأ ِريدُ َر ْ َ
ُيت ُ
متك َ 12( 13-12 / 9ؾ َؾ َّام َشؿ َع َي ًُ ُ
قع َؿ َول ََل ُ ْؿْ َ َٓ« :
َٓ َذبِقح ًي َٕ ِِّّن َمل ِ
آت َٕ ْد ُظ َق َأبْ َرار ًا َب ْؾ ُخ َطو ًة إِ َػ افت َّْق َب ِيش).
َ
ْ
ٍ
فقؿو َ 34( 32-34 / 5ؾت ََذمر َـ َتٌتُفؿ وا ْف َػر ِ
َؼ ُب َ
قن َظ َذ َتَل َِمق ِذ ِه َؿ ِوئؾِغَ ِ « :حَو َذا َت ْل ُـ ُؾ َ
يً ُّق َ
وب
يـ َو ُخ َطوة؟ش َ 31ؾ َل َج َ
قن َم َع َظ َّش ِور َ
َّ َ َ ُ ْ َ ِّ
قن َوت ْ َ
قى ب ِؾ ا ْدَر َى 32 .لَم ِ
ِ
آت َٕ ْد ُظ َق َأبْ َرار ًا َب ْؾ ُخ َطو ًة إِ َػ افت َّْق َب ِيش).
ُيت ُ
َي ًُ ُ
ْ
ْ
قعْ َ َٓ« :
َوج إَص َّحو ُء إِ َػ َضٌِ ٍ َ
ِ
فقؿو  25( 28-25 / 14وإِ َذا ك ِ
جي ِّر ُب ُف َؿ ِوئَلًَ « :يو ُم َع ِّؾ ُؿ َمو َذا َأ ْظ َؿ ُؾ َٕ ِر َ
ث ْ
ُقب ِيف
احلَقَو َة إَبَد َّي َي؟ش َ 26ؾ َؼ َول َف ُفَ « :مو ُه َق َم ْؽت ٌ
َ
قد َؿو َم ُ َ
ُ
َوم ٌّ
ِ
افـَّو ُم ِ
افر َّب إِ َ َهل َؽ ِم ْـ ـ ُِّؾ َؿ ْؾٌِ َؽ َو ِم ْـ ـ ُِّؾ َك ْػ ًِ َؽ َو ِم ْـ ـ ُِّؾ ُؿدْ َرتِ َؽ َو ِم ْـ ـ ُِّؾ ِؾؽ ِْر َك َو َؿ ِري ٌَ َؽ ِم ْث َؾ
قسَ .ـ ْق َ
وبُُ « :ت ُّ
ػ َت ْؼ َرأ ُ؟ش َ 27ؾ َل َج َ
ى َّ
ِ
وفص َق ِ
اب َأ َج ٌْ ًَ .اِ ْؾ َع ْؾ َه َذا َؾت َْحقَوش).
َك ْػً َؽشَ 28 .ؾ َؼ َول َف ُف« :بِ َّ
احلَ َّؼ َأ ُؿ ُ
يقحـو َ 24 / 5ا ْحلَ َّؼ ْ
قل َفؽ ُْؿ :إِ َّن َم ْـ َي ًْ َؿ ُع ـَل َِمل َو ُي ْم ِم ُـ بِو َّف ِذي َأ ْر َش َؾـِل َؾ َؾ ُف َح َقو ٌة َأبَ ِد َّي ٌي َوَٓ َي ْل ِيت إِ َػ َد ْيـُقك ٍَي َب ْؾ َؿ ِد ا ْك َت َؼ َؾ ِم َـ
احلق ِ
ِ
وة.
ا ْد َْقت إِ َػ ْ َ َ

هؾ كًتطقع أن كثِؼ يف إنوجقؾ إربعي ـؿصودر تورخيقي ؟
 بوف َّطٌع ٓ كًتطقع أن كثؼ يف إنوجقؾ إربعي ـؿصودر تورخيقي فألشٌوب افتوفقي:
 ٓ oكعرف أص ً
َل مـ ُهؿ ـتٌي إنوجقؾ إربعي
 oإنوجقؾ إربعي مـ كقع افؽتوبوت افتل ٓ ُتتقي ظذ اشؿ ـوتٌفو
 oوٓ يقجد أي دفقؾ داخع يف إنوجقؾ تُشر إػ َّ
أن افؽوتى ـوتى صوهدَ ظقون
 oبام أنَّـو ٓ كعرف صقئ ًو ظـ ـتٌي إنوجقؾ ,ؾؿـ اف َّطٌقعل أن ٓ كعرف صقئ ًو ظـ مصودر ـتٌي إنوجقؾ
 oمـ خَلل ُمؼوركي إنوجقؾ واشتخراج افتَّـو ُؿضوت ادُختؾػي شـجد َّ
غرون احلؼوئؼ مـ أجؾ اْليامن
أن افؽتٌي ـوكقا ُي ِّ
 هذه جمؿقظي صغرة مـ آؿتٌوشوت افتل تدُ ّل ظذ ـؾ مو أخزكوه شوبؼ ًو:
ؾفقؿ ظزيز :اددخؾ إػ افعفد اجلديد ,دار افثؼوؾي  -صـ[ .217يعتؼد ـثر مـ افـوس مو دام آشؿ ؿد ـُتِى يف ُمؼدِّ مي اْلكجقؾ ؾؼد
اكتفك ـؾ أمر ومل يعد ُهـوك جمول حتك فؾًمال ظـ صخصقي افؽوتى ,وفؽـ فقس هذا هق واؿع إمر ,ؾؼد بدأ بعض افـوس يتًوءفقن
ظـدمو ؿرأوا افعـقان" :اْلكجقؾ بحًى مرؿس" ,مـ يؽقن هذا افشخص ؟ واشتؿرت افدراشي ادًتػقضي يف توريخ افؽـقًي ويف
صفودة افؽتوب كػًف ويف ـؾ افعفد اجلديد حتك يؿؽـ افتلـد افؼوضع مـ صخصقي افؽوتى].
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شتقػـ مقؾر و روبرت هقبر :توريخ افؽتوب ادؼدس ,دار افثؼوؾي  -صـ[ .249ـام تـوول َّ
وم ْـ
افشؽ مصودر أشػور افعفد اجلديد َ
ـتٌقهو يف افًـقات ادٌُؽِّرة مـ افـَّؼد افؽتوب ,ؾػل افٌدايي بدأ افعؾامء يعتؼدون أن فقًً ـؾ افرشوئؾ ادـًقبي فٌقفس ,ؿد ـتٌفو هق.
ؾؾعؾ افٌعض مـفو ـتٌفو تَلمقذه افذيـ اشتعوروا اشؿ بقفس فقضػقا ظؾقف أمهقي أـز (وـوكً هذه ظودة صوئعي يف ُظ ُصقر افؽتوب
ظؿـ ـتى إنوجقؾ ومتك,
ادُؼدَّ س) وهظون مو طفرت آراء ـثرة ظـ أي افرشوئؾ ـتٌفو بقفس حؼ ًو .ـام بدأ افعؾامء يتًوءفقن َّ
ؿوئؾغ َّ
إن أشامء افٌشريـ متك ومرؿس وفقؿو ويقحـو مل تُط ٌَؼ ظذ إنوجقؾ إٓ يف افؼرن افثوِّن ,وؿد ٓ تؽقن دؿقؼي ,وبـو ًء ظؾقف ؾحصقا
إنوجقؾ بوفتَّدؿقؼ بوفقصقل إػ دفقؾ داخع ظـ ادم ِّفػ وادصودر افتل بـك ظؾقفو ادم ِّفػقن ـتوبتفؿ .وؿد أثؿر افعؿؾ يف هذا ادجول
ثؿرا ً ؽزيرا ً يف افؼرن افعؼيـ ظـدمو اـتشػ افعؾامء افؽثر ظـ ـقػقي ـتوبي إنوجقؾ].
مقريس تووضوس :اددخؾ إػ افعفد اجلديد ,دار افؼديس يقحـو احلٌقى فؾـؼ  -صـُ [ .13هـوك ظـوويـ ُ,تؾػي تُعطك فؾٌشوئر,
أؿكهو هق افعـقان افتوَل :حًى متك ( )kata mathaionحًى مرؿس ( ... )kata markonظذ أن ُهـوك بعض
ادخطقضوت ُتؿؾ افعـقان ظذ افـحق افتوَل :اْلكجقؾ حًى متك ( )to euaggelion kata mathaionوبعضفو ُيؿؾ افعـقان
أيت :إكجقؾ حًى متك ( .)euaggelion kata mathaionوترجع هذه افعـوويـ إػ ظفد ؿديؿ ,وإن ـون يٌدو أن هذه افتًؿقي
ِ
ى بوشؿ افشخص
ؿد ووعفو افـًُوخ ومل تؽـ ـذفؽ مـذ افٌدايي .وفؼد ؿٌؾً افؽـقًي هذه افتًؿقي حقٌ أهنو تُشر إػ أن اْلكجقؾ ـُت َ
افذي ُيؿؾ اشؿف .ظذ أن ظٌورة (حًى متك) أو (حًى مرؿس) ؿد أدء ؾفؿفو وأشقئً ترمجتفو إػ افؾغوت إخرى ,ؾفل ـثرا ً
ـلهنو تُشر إػ حوفي ادُضوف وادُضوف إفقف  ..ؾ ُقؼول (إكجقؾ متك) و (إكجقؾ مرؿس) .وهذه افسمجي ؿد تعـل أن
مو تُسجؿ إػ خطل َّ
ُهـوك أـثر مـ إكجقؾ ,بقـام أنف فقس فقدكو ؽر إكجقؾ واحد ـتى ظـف أـثر مـ صخص].
شتقػـ مقؾر و روبرت هقبر :توريخ افؽتوب ادؼدس ,دار افثؼوؾي  -صـ[ .72ومع أن إكجقؾ متك يليت يف أول افعفد اجلديد ـام وصؾ
إفقـوَّ ,
إهؿ ْلكجقع متك وفقؿو .وٓ أحد يعرف ظذ
ؾنن إكجقؾ مرؿس هق ظذ إرجح أول إكجقؾ ـُتِى ,ـام يٌدو أنَّف ـون ادصدر
ّ
وجف افقؼغ مـ ـتى هذا اْلكجقؾ رؽؿ أن اشؿ مرؿس مقجقد يف ظـقان اْلكجقؾ يف أؿدم ادخطقضوت افتل وصؾتـو .وفقس ُهـوك مو
يدل ظذ أي مرؿس هق ادؼصقد ,ؾوشؿ مرؿس ـون اشامً صوئع ًو يف افؼرن إول ,وبـو ًء ظذ تؼؾقد ؿديؿ ,ـون افؽوتى هق يقحـو مرؿس
افذي راؾؼ بقفس وبركوبو بعض افقؿً ,ثؿ ارتٌط بوفرشقل بطرس افذي دظوه «مرؿس ابـلش ( 1بط  )13 : 5أي ابـف بودعـك
افروحل .وبـو ًء ظذ مو ذـره بوبقوس ,أحد أشوؿػي افؼرن افثوِّن (افذي يؼتًٌف يقشوبققس يف افؼرن افرابع يف ـتوبف توريخ افؽـقًي) ـتى
مرؿس إكجقؾف ظذ أشوس مو ظ َّؾؿف إيوه بطرس .ومع أن هذا ؿد يٌدو ُمٌوفغي ,ؾوٕرجح أن مرؿس اشتخدم بعض ًو ُمّو تع َّؾؿف مـ بطرس
يف ـتوبي إكجقؾف].
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شتقػـ مقؾر و روبرت هقبر :توريخ افؽتوب ادؼدس ,دار افثؼوؾي  -صـ[ .74وبـو ًء ظذ تؼؾقد ؿديؿ ,ـتى متك جومع افيائى افذي
افرب يًقع رشقًٓ ,هذا اْلكجقؾ ,ؽر أن احلؼقؼي ٓ يٌدو أن افؽوتى ـون صوهد ظقون ,حقٌ أنَّف اظتؿد ظذ مرؿس ومصودر
دظوه َّ
وأول مـ ذـر متك ـوتٌ ًو فسكجقؾ هق بوبقوس إشؼػ مـ افؼرن افثوِّن ,وهق افذي ذـر أن مرؿس ـون
أخرى يف احلصقل ظذ مو َّدتف َّ ..
َّأول مـ ـتى اْلكجقؾ إؿدم ظفد ًا .وؿول بوبقوس َّ
إن متك مجع «أؿقال يًقعش يف افؾغي افعزيي .ؽر أن ـؾؿي «أؿقالش ٓ تعـل إكجقَلً
مثؾ افذي بغ أجديـو ,بؾ ؿوئؿي بوٕؿقال مثؾ «Qش .ظَلوة ظذ ذفؽ ,إكجقؾ متك مؽتقب بوفققكوكقي وفقس بوفعزيي ,وؿد اشتخدم
مصودر يقكوكقي (مـفو مرؿس بوفتلـقد)].
شتقػـ مقؾر و روبرت هقبر :توريخ افؽتوب ادؼدس ,دار افثؼوؾي  -صـ[ .76اْلكجقؾ افرابع ادـًقب فققحـو أـثرهو صوظريي و ُظؿؼ ًو
تعرض فؾتـؼقح مرتغ ظذ إؿؾ ,حقٌ أنَّف ُيتقي ظذ مو َّدة مـ
ٓهقتق ًو .وـون آخر إكجقؾ ُيؽتى مـ إنوجقؾ إربعي ,وفع َّؾف ؿد َّ
افقاوح َّأهنو ُأوقػً إػ اْلكجقؾ إصع يف زمـ ُم ِّ
تلخر .وؿد تؽقن هذه احودة ادُضوؾي ؿد ـُتِ ًٌَ بؿعرؾي كػس افؽوتى مثؾ إصؾ ,أو
ومرة أخرى فقس مـ يعرف مـ ـتى هذا اْلكجقؾ .ويذـر اْلكجقؾ كػًف أن افؽوتى ـون «افتؾؿقذ افذي ـون يًقع
مـ ـوتى ُ,تؾػَّ .
ُُي ٌّفش (يق  )24 : 21و ُيشور إفقف ظودة «افتؾؿقذ ادحٌقبش وـون صوهد ظقون ٕحداث افصؾقى (يق  .)35 : 19ومع أن افتؾؿقذ
افرشقل يقحـو
ادحٌقب ُيذـر ـثرا ً يف إكجقؾ يقحـو ,إٓ أنَّف ٓ يذـر اشؿف أبد ًا .ويف كحق 184م حدَّ د افؽوتى ادًقحل إيريـووس بلنَّف َّ
افذي ظوش يف أؾًس إػ ظك ترجون (افذي أصٌح إمزاضقر ًا فرومو يف 98م)ّ .
وطؾ يقحـو ُيعتز ـوتى اْلكجقؾ افرابع .وفؽـ يف
مشً ًو فؽـقًي ,أو مجوظي مـ ادًقحقغ
افرشقل مل يؽتى اْلكجقؾ ,ؾؿع أنَّف ؿد يؽقن م ِّ
افؼرن احوّت ,صعر ـثرون مـ افعؾامء أن َّ
ؾنهنؿ يعتؼدون َّ
أن أحد أتٌوع يقحـو ـتى اْلكجقؾ ,وبعد ذفؽ ؿوم واحد أو أـثر وـتى اْلووؾوت].
احتػظقا بؽتوبوتفَّ ,
َّطقر :يروي افؽثر مـ افعؾامء َّ
أن إكجقؾ يقحـو,
شتقػـ مقؾر و روبرت هقبر :توريخ افؽتوب ادؼدس ,دار افثؼوؾي  -صـ[ .77مراحؾ افت ُّ
َّطقر .أوًٓ :ـون ُهـوك روايوت ُّ
افشفقد افذيـ ظرؾقا يًقع .ثوكق ًو:
ـؿثؾ إنوجقؾ افثَلثي إخرى ,ؿد اجتوز يف ثَلث مراحؾ مـ افت ُّ
تؿ صقوؽتفو وتشؽقؾفو فؽل ترـِّز ظذ احتقوجوت افؽـوئس ادٌُؽِّرة ,أو ادُجتؿعوت ادًقحقي ادٌُؽِّرة .وأخرا ً :ؿوم أحد
افروايوت ّ
هذه ِّ
إوفغ].
إؾراد يف واحدة مـ هذه ادُجتؿعوت ادًقحقي بنظودة صقوؽي وتشؽقؾ فؾامدة ـتوب ًي فؽل تتـوشى متوم ًو مع احتقوجوت ُؿ ّرائف َّ
جوك موشقن افقًقظل :إكجقؾ يًقع ادًقح فؾؼديس مرؿس دراشي وذح ,ط .آُتود فطوبعي إوؾًً  -صـ[ .14جمرد اشتخدام
اْلكجقؾقغ يف ـتٌفؿ إشؾقب افؼصْت ,جيعؾ افؼورئ يؼقل يف ؿرارة كػًف( :مو دام اْلكجقؾقغ ؿد ـتٌقا هذا افؽَلم .ؾفذا يعـل أن
إمقر جرت ـام ـتٌقا ظـفو) .فؽـ هذا آكطٌوع هظون مو يصطدم بام بقـفؿ مـ تـوؿضوت .حوول مو صئً افتقؾقؼ بقـفؿ ,ؾفـوك ظدة
حوٓت يٌؼك ؾقفو افتقؾقؼ أمرا ً مًتحقَلً].
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غ ْاْلش ََل ِم وا ْد ًَِ ِ
قح َّق ِي ]29[ .....
َ
ى َوا ْد َْص ُؾ ُ
ا ْف َّص ْؾ ُ
قب َب ْ َ ْ

شتقػـ مقؾر و روبرت هقبر :توريخ افؽتوب ادؼدس ,دار افثؼوؾي  -صـ[ .75فؼد أصور َّ
افشؽّوـقن إػ أن ُهـوك تـوؿضوت يف إنوجقؾ
ُمو ُي ّ
افرب يًقع ,بؾ ـوكقا يؽتٌقن ُـتٌُ ًو ٓهقتقي تريـو مـ
ؼؾؾ مـ د َّؿتفو .وفؽـ ـتٌي إنوجقؾ مل ُُيووفقا ـتوبي توريخ ُمرتَّى زمـق ًو حلقوة َّ
ـون يًقع وموذا ؾعؾ ,ومل يروا أي خطل يف تغقر حؼقؼي تورخيقي ْلبراز كُؼطي ٓهقتقي ,ؾؿث ً
َل يف أنوجقؾ متك ومرؿس وفقؿو كجد أن
افرب إخر مع تَلمقذه هق وفقؿي افػصح ,تذـور ًا ٔخر وجٌي أـؾفو بـق إهائقؾ ؿٌقؾ هروهبؿ مـ مك .ويف إكجقؾ يقحـو,
ظشوء َّ
أـؾقا هذا افعشوء إخر يف افققم افًوبؼ ,ؾؾامذا هذا آختَلف ؟ فؼد ذـرت إنوجقؾ إوػ افثَلثي ظذ أنَّف وفقؿي افػصح ؾقفو
افرب يًقع .أ َّمو يقحـو مـ افـوحقي إخرى ؾرى َّ
افرب يًقع هق احلؿؾ افذي يمـؾ يف
أن َّ
أصٌح اخلٌز واخلؿر افعوديغ جًد ودم َّ
تغر افققم ,ؾام ؾعؾف افٌشرون هق إبراز
وفقؿي افػصح ,ؾذـر أن ادًقح موت يف افقؿً افذي ـون ُيذبح ؾقف خروف افػصح ,وهؽذا َّ
افرب يًقع ومو ُيعـقف فـو ,ؾحؼقؼي افتوريخ ّ
أؿؾ أمهقي ظـ احلؼ افذي ُتريد
ادعـك افرمزي فؾقفقؿي  ..ؾؽؾ إكجقؾ ذـر جقاكى مـ حقوة َّ
إنوجقؾ أن تُع ِّؾؿف].
يقشوبققس افؼقكي :توريخ افؽـقًي ,ترمجي :مرؿس داود ,مؽتٌي ادحٌي ,ك  : 3ف  : 24ع  - 15صـّ [ .126أمو فقؿو ؾنكَّف هق كػًف يف
ؿصي ظـ احلقادث ادُتقؼـي ظـده,
تنظقا يف تلخقػ َّ
افًٌى افذي دظو إػ ـتوبتف ,ؾ ُق ِّ
بدايي إكجقؾف ُي ٌِّغ َّ
ؼرر بلنَّف إذ ـون آخرون ـثرون ؿد َّ
ودون يف إكجقؾف وصػ ًو دؿقؼ ًو فتؾؽ احلقادث افتل تؾؼك ظـفو ادعؾقموت
أحس هق كػًف بيورة إراحتـو مـ آرائفؿ ؽر ادُتقؼـيَّ ,
ؾؼد ّ
افر ُشؾ].
افؽومؾيُ ,يًوظد ظذ هذا صداؿتف افقثقؼي فٌقفس وإؿومتف معف ,ومعرؾتف فًوئر ُّ
يقشوبققس افؼقكي :توريخ افؽـقًي ,ترمجي :مرؿس داود ,مؽتٌي ادحٌي ,ك  : 5ف  : 8ع  1إػ  - 8صـ[ .215 ,214كظرا ً ٕنَّـو يف
بدايي هذا ادم َّفػ وظدكو بلن كُؼدِّ م ,ظـد اف ُّؾ ُزوم ,أؿقال آبوء افؽـقًي و ُـتّوهبو ,افتل ؾقفو أظؾـقا مو وصؾ إفقفؿ مـ افتَّؼوفقد بخصقص
إشػور افؼوكقكقي ,وكظرا ً َّ
ٕن إيريـووس هق أحدهؿ ,ؾنكَّـو شـُؼدِّ م أن أؿقافف ,وأوًٓ مو يؼقفف ظـ إنوجقؾ ادُؼدَّ شي« :فؼد كؼ متَّك
ويمشًون افؽـقًي يف رومو .وبعد ارُتوَلؿ كؼؾ إفقـو ُمرؿس  -تؾؿقذ
إكجقؾ بغ افعزاكقغ ب ُؾغتفؿ ,إذ ـون بطرس وبقفس يؽرزان
ِّ
ودون فقؿو  -افذي ـون ُمَلزم ًو فٌقفس  -يف ـتوبف اْلكجقؾ افذي أظؾـف
بطرس وفًون حوفف  -ـتوبي تؾؽ إمقر افتل ـرز هبو بطرسَّ .
افرب ,وافذي ـون أجض ًو يض َّط ِجع ظذ صدره  -إكجقؾف إذ ـون ُمؼقامً يف أؾًس بآشقوش].
بقفس .بعد ذفؽ كؼ يقحـو  -تؾؿقذ َّ
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غ ْاْلش ََل ِم وا ْد ًَِ ِ
قح َّق ِي ]34[ .....
َ
ى َوا ْد َْص ُؾ ُ
ا ْف َّص ْؾ ُ
قب َب ْ َ ْ

هؾ واؿعي «صؾى ادًقح♠ش ُمتَّػؼ ظؾقفو تورخيق ًو ؟!
أن ِ
افػ َرق ادًقحقي إوػ مل تؽُـ ُمت َِّػؼي ظذ َّ
 أوًٓ :جيى ظؾقـو أن كعؾؿ َّ
أن َص ْؾى وؿقومي ادًقح♠ هق افطريؼ فؾجـي !
 كجد يف رشوفي بقفس إصورات ـثرة ٕؿقام آخريـ ,مـ افقاوح َّ
أن ظؼوئدهؿ ـوكً ودّ تؾؽ افتل يدظقا إفقفو بقفس !
 واوح جد ًا مـ وصػ بقفس َلذه افتَّعوفقؿ َّأهنو ُمعوروي دُعتؼد َص ْؾى ادًقح♠:
هيع ًو َظ ِـ ا َّف ِذي َد َظوـُؿ بِـ ِ ْعؿ ِي ا ْد ًَِقحِ إِ َػ إِك ِ
قن َهؽ ََذا َ ِ
ْج ٍ
ى َأنَّؽ ُْؿ َتـْت َِؼ ُؾ َ
آخ َرَ 7 .ف ْق َس ُه َق َ
قؾ َ
آخ َرَ ,ؽ ْ َر َأنَّ ُف
ؽَلضقي  6( 9-6 / 1إِ ِِّّن َأتَ َع َّج ُ
ْ َ
ون َأ ْن ُُي ِّق ُفقا إِك ِ
ْج َقؾ ا ْد ًَِقحِ َ 8 .و َف ِؽ ْـ إِ ْن َب َّؼكَوـ ُْؿ ك َْح ُـ َأ ْو َمَل ٌَك ِم َـ َّ ِ ِ
قجدُ َؿ ْق ٌم ُي ْز ِظ ُجق َكؽ ُْؿ َو ُي ِريدُ َ
ؼكَوـ ُْؿَ ,ؾ ْؾ َق ُؽ ْـ
ُي َ
َ
افً َامء بِ َغ ْر َمو َب َّ ْ
ْ
َون َأ َحدٌ ُي ٌَ ِّؼـ ُْؿ بِ َغ ْ ِ
« َأنَوثِ َقامش 9 .ـ ََام َش ٌَ ْؼـَو َؾ ُؼ ْؾـَو َأ ُؿ ُ
أن َأجْض ًو :إِ ْن ـ َ
قل َ
ُـ « َأنَوثِ َقامش).
ر َمو َؿٌِ ْؾت ُْؿَ ,ؾ ْؾ َقؽ ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ؽَلضقي َ 1( 5-1 / 3أ ُّهيَو ا ْف َغَلَضِ ُّق َ
قح َب ْقـَؽ ُْؿ
قع ا ْدًَ ُ
قن إَ ْؽٌِ َقو ُءَ ,م ْـ َر َؿوـ ُْؿ َحتَّك َٓ ت ُْذظـُقا ف ْؾ َح ِّؼ؟ َأنْت ُُؿ ا َّفذي َـ َأ َمو َم ُظ ُققكؽ ُْؿ َؿدْ ُرش َؿ َي ًُ ُ
وح َأ ْم بِ َخ َ ِز ِ
َم ْص ُؾقب ًو! ُ 2أ ِريدُ َأ ْن َأتَ َع َّؾ َؿ ِمـْؽ ُْؿ َه َذا َؾ َؼ ْطَ :أبِ َل ْظ َام ِل افـ َُّوم ِ
اْل َيام ِن؟ َ 3أ َهؽ ََذا َأنْت ُْؿ َأ ْؽٌِ َقو ُء! َأبَ ْعدَ َمو ا ْبتَدَ ْأت ُْؿ
افر َ
قس َأ َخ ْذت ُُؿ ُّ
ِ
َون َظٌث ًو! َ 5ؾو َّف ِذي يؿـَحؽُؿ افروح ,ويعؿ ُؾ ُؿق ٍ
أن بِ ْ ِ
قن َ
وح ُتؽ ََّؿ ُؾ َ
وفر ِ
ات ِؾقؽ ُْؿَ ,أبِ َل ْظ َام ِل
َ ْ ُ ُ ُّ َ َ َ ْ َ َّ
احت ََؿ ْؾت ُْؿ َظ ٌَث ًو؟ إِ ْن ـ َ َ
وجلَ ًَد؟ َ 4أ َه َذا ا ْد ْؼدَ َار ْ
بِ ُّ
قس َأ ْم بِ َخ َ ِز ِ
افـ َُّوم ِ
اْل َيام ِن؟)
 كجد أجض ًو يف مقوع آخر مـ رشوفي بقفس إوػ إػ أهؾ ـقركثقس إصورة فؼقم ُيـؽرون ؿقومي إمقات !
قل َؿقم بقـَؽُؿ إِ ْن َفقس ِؿقوم ُي َأمق ٍ
َون ا ْد ًَِقح يؽْر ُز بِ ِف َأنَّف َؿوم ِمـ إَمق ِ
 1ـقركثقس َ 12( 18-12 / 15و َف ِؽ ْـ إِ ْن ـ َ
ات؟
ات َؾ َؽ ْق َ
ْ َ َ َ َْ
ُ َ َ َْ
ػ َي ُؼ ُ ْ ٌ َ ْ ْ
ُ ُ َ
ِ
ِ ِ
ُقن ا ْد ًَِقح َؿدْ َؿوم!  14وإِ ْن َمل يؽ ِ ِ
َ 13ؾ ِن ْن َمل َت ُؽـ ِؿقوم ُي َأمق ٍ
َل َيؽ ُ
ات َؾ َ
ُقجدُ
قح َؿدْ َؿو َم َؾ ٌَوض َؾ ٌي ـ َر َاز ُتـَو َو َبوض ٌؾ َأجْض ًو إِ َيام ُكؽ ُْؿ َ 15وك َ
ُـ ا ْدًَ ُ
َ َْ
ُ
ْ ْ َ َ َْ
َ
ِ ِ
كَحـ َأجض ًو ُصفقد ز ٍ ِ ِ
ِ
ِ
َون ا ْد َْقتَك َٓ
قنَٕ 16 .نَّ ُف إِ ْن ـ َ
َون ا ْد َْقتَك َٓ َي ُؼق ُم َ
قح َو ُه َق َمل ْ ُي ِؼ ْؿ ُف  -إِ ْن ـ َ
ُ َ ُ
ور ََّّلل َٕنَّـَو َص ِفدْ كَو م ْـ ِج َفي اهلل َأنَّ ُف َأ َؿو َم ا ْدًَ َ
ْ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ُقن ا ْد ًَِقح َؿدْ َؿوم 17 .وإِ ْن َمل يؽ ِ ِ
َل َيؽ ُ
قم َ
قن َؾ َ
يـ َر َؿدُ وا ِيف ا ْد ًَِ ِ
قح
قح َؿدْ َؿو َم َؾ ٌَوض ٌؾ إِ َيام ُكؽ ُْؿَ .أنْت ُْؿ َب ْعدُ يف َخ َطو َيوـ ُْؿ!  18إِذ ًا ا َّفذ َ
ُـ ا ْدًَ ُ
َ َْ
ُ
َ
َي ُؼ ُ
َأجْض ًو َه َؾؽُقا!)

 واوح جدا أن بقفس مل ُيؼدِّ م أي براهغ أو أد َّفي ظذ ؿقومي ادًقح♠ مـ إمقات
 وفؽـ ّ
بلهنؿ مو زافقا يف خطويوهؿ !
ـؾ مو ؾعؾف بقفس هق هتديد أٓئؽ افذيـ يرؾضقن ؿقومي إمقات َّ
 أجض ًو ُهـوك مًلخي صفقد فؼقومي ادًقح♠ مـ إمقات ! يف احلؼقؼي ٓ يقجد صوهد ظقون فؼقومي ادًقح♠ !
ؾتؿ إخٌورهؿ َّ
 وفؽـ ـؾ مو كجده يف إنوجقؾ إربعي هق َّ
بلن ادًقح♠ ؿوم !
أن افتََّلمقذ ذهٌقا فؾؼز ؾقجدوه ؾورؽ ًو ّ
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ِ ًَِ غ ْاْلش ََل ِم وا ْد
]31[ ..... قح َّق ِي
َ
ُ ى َوا ْد َْص ُؾ
ُ ا ْف َّص ْؾ
ْ َ ْ قب َب

: بوشقؾقدس
م) ادًقح مل يؿً ظذ افصؾقى بؾ موت ظؾقف125 - 124  [بوشقؾقدس (حقاَل:كظرة صومؾي فعؾؿ افٌوتروفقجل يف افًتي ؿرون إوػ
]14[].شؿعون افؼرواِّن

ِ
 خرج يًقع ظـ, ويف افطريؼ إػ اجلؾجثي. [افػداء يتؿ إذ ًا بؿعرؾي افقحل اْلهلل معرؾ ًي داخؾق ًي:وافص ْؾى ؿٌؾ ادقَلد وبعده
َّ افصؾقى
َّ
 وصــؾى شــؿعون, وظــودت ـؾؿــي اهلل إػ افًــامء.ـٌحل وأخؼــك صــؽؾف ظــذ شــؿعون افؼريــ ّـل افــذي شــوظده يف محــؾ صــؾقٌف
ّ جًــده افشـ
]11[]. ويؼقفقن إكف ُصٌف َلؿ ذفؽ,ـؾؿي اهلل ادتجًد

ِّ

ِّ

 ؾوفغـقص ُّققن افٌوزيؾقد ّيقن ٓ يؼٌؾقن بلن افقفقد صؾٌقا.مؽوهنو

Irenaeus Against Heresies - Book 1, Chap 24, Verse 4: [But the father without birth and without
name, perceiving that they would be destroyed, sent his own first-begotten Nous (he it is who is
called Christ) to bestow deliverance on them that believe in him, from the power of those who
made the world. He appeared, then, on earth as a man, to the nations of these powers, and
wrought miracles. Wherefore he did not himself suffer death, but Simon, a certain man of
Cyrene, being compelled, bore the cross in his stead; so that this latter being transfigured by him,
that he might be thought to be Jesus, was crucified, through ignorance and error, while Jesus
himself received the form of Simon, and, standing by, laughed at them. For since he was an
incorporeal power, and the Nous (mind) of the unborn father, he transfigured himself as he
pleased, and thus ascended to him who had sent him, deriding them, inasmuch as he could not
be laid hold of, and was invisible to all. Those, then, who know these things have been freed
from the principalities who formed the world; so that it is not incumbent on us to confess him
who was crucified, but him who came in the form of a man, and was thought to be crucified, and
was called Jesus, and was sent by the father, that by this dispensation he might destroy the
works of the makers of the world. If anyone, therefore, he declares, confesses the crucified, that
man is still a slave, and under the power of those who formed our bodies; but he who denies him

.54 ,53 صـ- ٍ ــقًي مور جرجس بوشٌقرتـ, كظرة صومؾي فعؾؿ افٌوتروفقجل يف افًتي ؿرون إوػ: تودرس يعؼقب مؾطل14
ِ
ّ  شومل11
.18 صـ-  دار ادؼق بٌروت,وافص ْؾى ؿٌؾ ادقَلد وبعده
َّ افصؾقى
َّ :حَلق افقًقظل
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ِ ًَِ غ ْاْلش ََل ِم وا ْد
]32[ ..... قح َّق ِي
َ
ُ ى َوا ْد َْص ُؾ
ُ ا ْف َّص ْؾ
ْ َ ْ قب َب

has been freed from these beings, and is acquainted with the dispensation of the unborn
father.][12]
: ُأ ْج ِ َز ظذ محؾ افصؾقى بدًٓ مـ ادًـقح,ؿرواِّن
 وهق رجؾ, وفؽـ شؿعون, وهؽذا هق بـػًف مل ُيعوِّن ادقت:ترمجي افػؼرة اف ُـؿ َؾ َّقكي
ّ
 يف حـغ أن يًـقع, وتـؿ صـؾٌف ظــ ضريـؼ اجلفـؾ واخلطـل, حتـك أصـٌح ُيعتؼـد أنـف يًـقع,بحقـٌ تـؿ ُتقيـؾ هـذا إخـر مــ ؿٌـؾ ادًـقح
. يًخر مـفؿ, و وؿػ بجوكٌفؿ,كػًف أخذ صؽؾ شؿعون
: رشوفي صقً إـز افثوكقي
Bart D. Ehrman: Lost Scriptures: [Like other gnostic teachers, such as Basilides, the unknown
author of this book thinks that Simon of Cyrene, who bore Jesus’ cross, was mistakenly
crucified in his place, while Jesus looked on and laughed. (…) This book, which was discovered
at Nag Hammadi, probably dates from the third century.][13]
The Second Treatise of the Great Seth: [As for me, on the one hand they saw me; they punished
me. Another, their father, was the one who drank the gall and the vinegar; it was not I. They were
hitting me with the reed; another was the one who lifted up the cross on his shoulder, who was
Simon. Another was the one on whom they put the crown of thorns. But I was rejoicing in the
height over all the riches of the archons and the offspring of their error and their conceit, and I
was laughing at their ignorance. And all their powers I brought into subjection. For when I came
down no one saw me. For I kept changing my forms above, transforming from appearance to
appearance. And on account of this, when I was at their gates I kept taking their likeness. For I
passed them by quietly, and I was viewing the places, and I did not fear nor was I ashamed, for I
was undefiled.][14]

12

The Early Church Fathers: Ante-Nicene Fathers - Volume 1 - The Apostolic Fathers with Justin Martyr and Irenaeus - Irenaeus

Against Heresies - Book 1, Chap 24, Verse 4 - Doctrines of Saturninus and Basilides.
13 Bart D. Ehrman: Lost Scriptures: Books That Did Not Make it into the New Testament, Oxford University Press, The Second Treatise

of the Great Seth - Page 82.
14 Bart D. Ehrman: Lost Scriptures

- Page 84.

www.alta3b.wordpress.com

ِ ًَِ غ ْاْلش ََل ِم وا ْد
]33[ ..... قح َّق ِي
َ
ُ ى َوا ْد َْص ُؾ
ُ ا ْف َّص ْؾ
ْ َ ْ قب َب

: رؤيو بطرس افؼٌطل
Bart D. Ehrman: Lost Scriptures: [For this author, the true significance of Jesus’ death goes
much deeper. Even though Jesus’ flesh was killed, Christ himself was far removed from
suffering; those who beheld the cross with full knowledge (gnosis) did not see the suffering
Jesus but the living Christ, who was himself laughing at the entire proceeding. Jesus was merely
his outward appearance, just as simple-minded Christians are nothing but the outward
appearance of the living ones who have been fully enlightened by the spiritual truth of the
immortal Christ. Most scholars have dated this gnostic treatise to the third century.][15]
The Coptic Apocalypse of Peter: [When he had said those things, I saw him apparently being
seized by them. And I said, “What am I seeing, O Lord? Is it you yourself whom they take? And
are you holding on to me? Who is this one above the cross, who is glad and laughing? And is it
another person whose feet and hands they are hammering?” The Savior said to me, “He whom
you see above the cross, glad and laughing, is the living Jesus. But he into whose hands and feet
they are driving the nails is his physical part, which is the substitute. They are putting to shame
that which is in his likeness. But look at him and me.”][16]
: أظامل يقحـو
Bart D. Ehrman: Lost Scriptures: [It is difficult to know when the Acts of John was composed,
but many scholars locate it to the second half of the second century.][17]
 إكَّف يف افقؿً افذي ُظ ِّؾؼ ؾقف: [ويف إكجقؾ أظامل يقحـو كؼرأ أجض ًو.18 ,17 صـ-  دار اف َّثؼوؾي, تػًر رشوئؾ يقحـو وهيقذا:وفقؿ بورـع
 يف, يو يقحـو: افذي ؿول فف, يتحدَّ ث مع ادًقح, ـون يقحـو يف داخؾ مغورة يف جوكى اجلٌؾ,ؾجثي
ُ ُجًد يًقع افٌؼي ظذ صؾقى اجل
ّ  و ُيؼدَّ م َل, و ُأض َعـ بوحلربي, أنو ُأص َؾى و ُأش َّؿر بودًومر,كظر افـّوس يف أورصؾقؿ
 ؾوصـغ, فؽـ هو أنـو أتحـدَّ ث إفقـؽ,وم ّر ٕذب
ُ خؾ
ِ  إكَّـل مل ُأ,إػ ؿقَل
ً ] (كؼ.ً ُمّو شق ُؼقفقن ِّإِّن ؿد ظوكق,ظون صقئ ًو مو
).82 صـ-  مو ٓ تعرؾف ظـ ادًقحقي:َل ظـ

15 Bart D. Ehrman: Lost Scriptures: The Coptic Apocalypse of Peter - Page 78.
16 Bart D. Ehrman: Lost Scriptures - Page 80.
17 Bart D. Ehrman: Lost Scriptures - Page 94.
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غ ْاْلش ََل ِم وا ْد ًَِ ِ
قح َّق ِي ]34[ .....
َ
ى َوا ْد َْص ُؾ ُ
ا ْف َّص ْؾ ُ
قب َب ْ َ ْ

The Acts of John: [Even I, when I saw him suffer, did not abide at his passion but fled to the
Mount of Olives, weeping over what had taken place. And when he was hung upon the cross on
Friday, at the sixth hour of the day, there came darkness over all the earth. And my Lord stood in
the middle of the cave and lit it up, and said, ‘John, to the multitude down below in Jerusalem I
am being crucified, and pierced with lances and reeds, and gall and vinegar is given me to drink.
But to you I am speaking, and pay attention to what I say. I put it into your mind to come up to
this mountain, so that you might hear matters needful for a disciple to learn from his teacher,
]and for a man to learn from his God.’][18

مراجع أخرى ُم َّـقظي:
ظقض شؿعونَ :ص ْؾى ادًقح ومقؿػ افغـقشـطقغ إزاءه  -ص ـ[ .14وؿـول افـدوـقت ُّققن يف أوائـؾ افؼـرن افثـوِّن ــذفؽَّ :
إن اهلل بًـٌى
ٌَّتف فؾـّوس ,أرشؾ ادًـقح إفـقفؿ ُفرصـدهؿ وهيـدهيؿ .فؽــ حـو وجـد َّ
افًـامء,
أن افقفـقد ؿـد ظؼـدوا افـِّ َّقـي ظـذ صـؾى ادًـقح ,رؾعـف إػ َّ
ؾنهنؿ مل يصؾٌقه ,بؾ صؾٌقا صخص ًو أخر تراءى َلؿ ,أو ُخ ِّقؾ َلؿ ,أنَّف ادًقح( ].كؼ ً
َل ظـ :مو ٓ تعرؾف ظـ ادًقحقي  -صـ).86
وفذفؽ َّ
ٕهنـو ٓ تت َِّػـؼ وٓهـقت
حـّو جرجس اخليي ,توريخ افػؽر ادًقحل ,اجلزء إول  -صـ[ .246رؾـض افغـقصـ ُّققن ظؼقـدة َّ
افصـؾقى َّ
ؿصــي شــؿعون افؼــرواِّن ,فــقس ـــام يــذـرهو
ػنــوا ظؼقــدهتؿ هــذه إزاء ُمشــؽؾي صــؾى ادًــقح ,يؼتــٌس افؽثــرون مـــفؿ َّ
ادًــقح ,وفؽـ ّـل ُي ِّ
اْلكجقؾققن ,بؾ يؼتٌس افغـقص ُّققن إنوجقؾ ادُز َّيػي افتل جتعؾ شؿعون افؼرواِّن َّ
افشخص افذي أخذ مظفر يًقع افـّوسي وهقئتف,
وفذفؽ ووع افقفقد أجدهيؿ ظؾقف وصؾٌقه بدًٓ مـ ادًقحٕ ,نَّف ُص ٌِّف َلؿ بلنَّف ادًقح( ].كؼ ً
َل ظـ :مو ٓ تعرؾف ظـ ادًقحقي  -صـ).87
ظقض شؿعون :صؾى ادًقح ومقؿػ افغـًطقغ إزاءه  -صـ[ .15وؿول شطركققس يف ُمـتصػ افؼرن افثـوِّن :فؾقجـقد أصـَلنُ :مهـو
متردت ظذ اهلل وأشوءت إفقف ,ؾلرشؾ
وتًقشف ,و ّحو ظ ُظؿ صلهنوَّ ,
اهلل واحو َّدة ,ومـ اهلل اكٌثؼً ُمـذ إزل شٌعي أرواح ,فتصـع افعومل ُ
اهلل ـؾؿتــف افــذي هــق ادًــقح ,فؽــل يؼٓتـ ظؾقفــو ؿضــو ًء تومــو ,وفــذفؽ أثــورت هــذه إرواح ـفـــي افقفــقد وــدَّ ه ,فؽــل يؼتؾــقه ,و ّحــو ظؾــؿ

ِ
طـ ـفـي افقفقد أنَّف ادًقح( ].كؼ ً
َل ظـ :مو ٓ تعرؾف ظـ
ى ؾفق صخص آخرّ ,
ادًقح بذفؽ ,صعد إػ اهلل دون أن يروهّ ,أمو افذي ُصؾ َ

ادًقحقي  -صـ).88

Bart D. Ehrman: Lost Scriptures - Page 106.
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ؽرت صؽؾ
مرؿس مقخوئقؾ :اْلظَلكوت اْلكجقؾقي  -صـ.47
(بتكف يًر) [حودثي صؾى ادًقح مـ أـز احلقادث افتورخيقي افتل َّ
ُّ
ممرخــق افقثـقــي وافقفقديــي واْلشــَلمقي واْلكجقؾ ُّقــقن إربعــي ,ويقشــقػقس افقفــقدي ذـرهــو بؽــؾ وؿوئعف ــو,
افعــومل ومدك َّقتــف ,وأجَّــدهو ِّ
اف ُؽتّوب ادًؾؿقن ذـروهو كؼ ً
افصؾى ,فؽـَّفؿ أنؽـروا ــقن ادصـؾقب هـق ادًـقح ,بـؾ هـق صـخص
َل ظـ أريقشقغ ,ؾؼوفقا بحؼقؼي َّ
ُيشٌفف( ].كؼ ً
َل ظـ :مو ٓ تعرؾف ظـ ادًقحقي  -صـ).89
 أنصح بشدَّ ه اؿتـوء ـتوب «مو ٓ تعرؾف ظـ ادًقحقيش فألخ احلٌقى ؿد ظـون رمحف اهلل
 فؼراءة بوؿل ادراجع يف هذا ادقوقع ! وأجض ًو ؿراءة افؽتوب ـؽؾ ,ؾفق مرجع حؼقؼل ومعء بوفعؾؿ

افص ْؾى
تـو ُؿضوت أخرى بغ إنوجقؾ إربعي بخصقص َّ
أوًٓ :يف أي يقم صؾِى ادًقح♠ ؟[]19

ُ

َ

 كجد يف إنوجقؾ اْلزائقي افثَلثي أن ادًقح♠ أـؾ افػصح مع تَلمقذه !
ِ
مرؿس َ 12( 21-12 / 14و ِيف ا ْف َق ْق ِم إَ َّو ِل ِم َـ ا ْف َػطِ ِ
قن ا ْف ِػ ْص َحَ ,ؿ َول َف ُف َتَل َِم ُ
رِ .حغَ ـَوكُقا َي ْذ َب ُح َ
ٓت َوك ُِعدَّ ف ِ َت ْلـ َُؾ
قذ ُهَ " :أجْ َـ ت ُِريدُ َأ ْن ك َْؿ َ
وم ٌـؾ جـر َة م ٍ
ـون ح ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ا ْف ِػصح؟"َ 13ؾ َلرش َؾ ا ْثـ ِ ِ
ـوء .اِ ْت ٌَ َعـو ُهَ 14.و َح ْقـ ُث َام َيـدْ ُخ ْؾ َؾ ُؼـقَٓ
َغ م ْـ َتَلَمقذه َو َؿ َول ََل ُ َـام" :ا ْذ َه ٌَـو إِ َػ ا ْدَديـَـيَ ,ؾ ُقَلَؿـ َقؽ َُام إِك ًَْ ٌ َ
ْ َ
َ َّ َ
ْ
ْ َ
ِ
ِ ِ
ِ
فِــرب ا ْفٌقـ ِ
وص ـ ًي ُم َعــدَّ ةًُ .هـَـ َ
ـً :إِ َّن ا ْد ُ َع ِّؾـ َـؿ َي ُؼـ ُ
ـقلَ :أجْـ َــ ا ْ َدـْـ ِـز ُل َح ْقـ ُ
ـر ًة َم ْػ ُر َ
ـوك َأ ِظــدَّ ا
َ ِّ َ ْ
ـٌ آ ُــ ُـؾ ا ْفػ ْصـ َـح َمـ َـع َتَلَمقــذي؟َ 15ؾ ُفـ َـق ُيـ ِـريؽ َُام ظ ِّؾ َّق ـ ًي ـٌَِـ َ
ِ
َفـَــو"َ 16.ؾ َخـ َـر َج تِ ْؾ ِؿقـ َـذا ُه َو َأتَ َقــو إِ َػ ا ْد َِديـَـ ِـيَ ,و َو َجــدَ ا َــ َـام َؿـ َـول ََلُـ َـامَ .ؾ َل َظــدَّ ا ا ْف ِػ ْصـ َـحَ 17.و َ َّحــو َــ َ
ـقام ُهـ ْـؿ
ؼــَ 18.وؾـ َ
ـون ا ْد ًََــو ُء َجــو َء َمـ َـع آ ْثـَـ ْـل َظ َ َ
ـقن َف ـف و ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
"احلَ ـ َّؼ َأ ُؿـ ُ
ُي َز ُكـ َ
ـقن َي ـ ْل ُـ ُؾ َ
ُمت َِّؽ ُئـ َ
ـقعْ :
احــدً ا
ـقنَ ,و َي ُؼق ُفـ َ ُ َ
قنَ ,ؿـ َـول َي ًُـ ُ
ـقل َف ُؽـ ْـؿ :إِ َّن َواحــدً ا م ــْؽ ُْؿ ُي ًَ ـ ِّؾ ُؿـلَ .أــ ُـؾ َمعــل!"َ 19ؾو ْب َتــدَ ُأوا َ ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
"ه ْؾ َأنَو؟" َو َ
ـح َػ ِي21.إِ َّن ا ْب َــ
ـوب َو َؿ َـول ََل ُ ْـؿُ :
آخ ُرَ :
َؾ َقاحدً اَ :
افص ْ
ؼـ ,ا َّفـذي َي ْغؿ ُـس َمعـل يف َّ
"ه ْـؾ َأنَـو؟"َ 24ؾ َل َج َ
"ه َـق َواحـدٌ م َــ آ ْثـَ ْـل َظ َ َ
ِ ِ
فؽـ وي ٌؾ فِذف ِ َؽ افرج ِؾ ا َّف ِذي بِ ِف يً َّؾؿ ابـ ِ ِ
ِ
اْلكًْ ِ
ون َم ٍ
افر ُج ِؾ َف ْق َملْ ُيق َفدْ !").
َُ ُ ْ ُ
َّ ُ
ُقب َظـْ ُفَ ,و ْ َ ْ
وض ـ ََام ُه َق َم ْؽت ٌ
اْلك ًَْون .ـَو َن َخ ْ ًرا فذف َؽ َّ
ِ َ

ِ
مت ـ ـ ـ ــك َ 17( 24-17 / 26و ِيف َأ َّو ِل َأجَّـ ـ ـ ـ ـو ِم ا ْف َػطِ ـ ـ ـ ـ ِ
ـقع َؿ ـ ـ ـ ـ ِـوئؾِغَ َفـ ـ ـ ـ ـ ُفَ " :أجْ ـ ـ ـ ـ َــ ت ُِري ـ ـ ـ ــدُ َأ ْن ك ُِع ـ ـ ـ ــدَّ َف ـ ـ ـ ـ َ
ـؽ ف ِ َت ْل ُـ ـ ـ ـ ـ َـؾ
ـر َت َؼ ـ ـ ـ ــدَّ َم اف َّتَلَمق ـ ـ ـ ـ ُـذ إِ َػ َي ًُ ـ ـ ـ ـ َ
ِ
ا ْف ِػ ْص ـ ـ ـ َـح؟"َ 18ؾ َؼ ـ ـ ـ َـول":ا ْذ َه ٌُقا إِ َػ ا ْد َِديـَ ـ ـ ـ ِـي ,إِ َػ ُؾـ ـ ـ ـَل ٍَن َو ُؿق ُف ـ ـ ــقا َفـ ـ ـ ـ ُف :ا ْد ُ َع ِّؾ ـ ـ ـ ُـؿ َي ُؼ ـ ـ ـ ُ
ـىِ .ظـْ ـ ـ ــدَ َك َأ ْصـ ـ ـ ــ َُع ا ْف ِػ ْص ـ ـ ـ َـح َم ـ ـ ـ َـع
ـقل :إِ َّن َو ْؿت ـ ـ ــل َؿ ِري ـ ـ ـ ٌ
ِ
ِ
ِ ِ
ـقام ُه ْـؿ َيـ ْل ُـ ُؾ َ
ـقع َو َأ َظــدُّ وا ا ْف ِػ ْص َـحَ 24.و َ َّحـو َــ َ
قن َؿـ َـول:
َتَلَمقـذي"َ 19.ؾ َػ َع َـؾ اف َّتَلَمق ُـذ َــ َـام َأ َم َـر ُه ْؿ َي ًُ ُ
ؼـَ 21.وؾـ َ
ـون ا ْد ًََـو ُء ا َّتؽَـ َل َمـ َـع آ ْثـَ ْـل َظ َ َ
احــدً ا ِم ــْؽُؿ يً ـ ِّؾؿـِل"َ 22.ؾح ِز ُكــقا ِجــدا ,واب َتــدَ َأ ُــ ُّـؾ و ِ
ـقل َف ُؽــؿ :إِ َّن و ِ
احـ ٍـد ِم ــ ُْف ْؿ َي ُؼـ ُ
"احلَـ َّـؼ َأ ُؿـ ُ
ْ
ـوب
ـقل َف ـ ُفَ :
"هـ ْـؾ َأنَــو ُهـ َـق َيــو َر ُّب؟"َ 23ؾ َل َجـ َ
َ
َ
َ
ْ َُ ُ
ْ
َ ْ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اْلكًْ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون َم ٍ
افر ُج ِؾ ا َّف ِذي
وض ـ ََام ُه َق َم ْؽت ٌ
َو َؿ َول" :ا َّفذي َي ْغؿ ُس َيدَ ُه َمعل يف َّ
ُقب َظـْ ُفَ ,وفؽ ْـ َو ْي ٌؾ فذف َؽ َّ
افص ْح َػي ُه َق ُي ًَ ِّؾ ُؿـل!24إِ َّن ا ْب َـ ِ َ

ِ ِ
اْلكًْ ِ
ِ
ون .ـ َ
افر ُج ِؾ َف ْق َملْ ُيق َفدْ !").
َون َخ ْ ًرا فذف َؽ َّ
بِف ُي ًَ َّؾ ُؿ ا ْب ُـ ِ َ

 19أنصح بشدَّ ة ؿراءة ـتوب« :مو ٓ تعرؾف ظـ ادًقحقي :حؼوئؼ مػؼقدة يف ظُؿؼ اْليامن ادًقحلش فألخ افػووؾ « ؿد ظـونش رمحف اهلل وض َّقى اهلل ثراه ,ضٌعي دار افتَّحؼقؼوت افعؾؿقي.
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َ
ى َوا ْد َْص ُؾ ُ
ا ْف َّص ْؾ ُ
قب َب ْ َ ْ

ِ ِ ِ
ر ا َّف ِذي ـ َ ِ
فقؿو َ 7( 24-7 / 22و َجو َء َي ْق ُم ا ْف َػطِ ِ
قحـَّو َؿ ِوئَلً" :ا ْذ َه ٌَو َو َأ ِظدَّ ا َفـَو ا ْف ِػ ْص َح
َون َيـْ ٌَغل َأ ْن ُي ْذ َب َح ؾقف ا ْفػ ْص ُحَ 8.ؾ َل ْر َش َؾ ُب ْط ُر َس َو ُي َ
ومـ ٌـؾ جــر َة مـ ٍ
ـوء .اِ ْتٌعــوه إِ َػ ا ْفٌقـ ِ
ـون ح ِ
ِ
ِ
ِ
ـً َح ْقـ ُ
ـٌ
َْ
ََ ُ
فـَ ْل ُــ َـؾ"َ 9.ؾ َؼــوَٓ َفـ ُفَ " :أجْـ َــ ت ُِريــدُ َأ ْن كُعــدَّ ؟"َ 14.ؾ َؼـ َـول ََلُـ َـام" :إِ َذا َد َخ ْؾـت َُام ا ْدَديـَـ َي َي ًْ ـ َت ْؼٌِ ُؾؽ َُام إِك ًَْـ ٌ َ
َ َّ َ
ِ
يـدْ ُخ ُؾ11,و ُؿــقَٓ فِـرب ا ْفٌقـ ِ
ـٌ آـ ُُـؾ ا ْف ِػ ْصـ َـح َمـ َـع َتَل َِمق ِـذي؟َ 12ؾـ َـذ َ
ـًَ :ي ُؼـ ُ
ـؽ ا ْد ُ َع ِّؾـ ُـؿَ :أجْـ َــ ا ْ َدـْ ِـز ُل َح ْقـ ُ
ـقل َف َ
ـر ًة َم ْػ ُر َ
وصـ ًي.
َ ِّ َ ْ
َ
َ
اك ُيـ ِـريؽ َُام ظ ِّؾ َّقـ ًي ـٌَِـ َ

ِ
ِ
هـ َ ِ
ؼ َر ُشقًٓ َم َع ُفَ 15,و َؿ َول ََل ُ ْـؿَ :
"ص ْـف َق ًة
افً َ
ُ
َوك َأظدَّ ا"َ 13.ؾو ْك َط َؾ َؼو َو َو َجدَ ا ـ ََام َؿ َول ََل ُ َامَ ,ؾ َل َظدَّ ا ا ْفػ ْص َحَ 14.و َ َّحو ـَوكًَ َّ
وظ ُي ا َّت َؽ َل َوآ ْثـَو َظ َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
هذا ا ْف ِػ ْص َح َم َعؽ ُْؿ َؿ ٌْ َؾ َأ ْن َأتَـ َل َّخ َؿِِّّ َٕ16,ن َأ ُؿ ُ
اصت ََف ْق ًُ َأ ْن آـ َُؾ َ
ْ
ـوو َل
ـقل َفؽ ُْـؿ :إِ ِِّّن َٓ آـ ُُـؾ مـْـ ُف َب ْعـدُ َح َّتـك ُيؽ َْؿ َـؾ يف َم َؾؽُـقت اهلل"ُ 17.ث َّـؿ َتـَ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِْ
قهو َب ْقـ ـ ــَؽ ُْؿِِّّ َٕ18,ن َأ ُؿ ـ ـ ُ
َـ ْل ًش ـ ــو َو َصـ ـ ـؽ ََر َو َؿ ـ ـ َـولُ :
ذ ُب ِم ـ ـ ْــ كِ َت ـ ـ ِ
ـقت
يت َم َؾ ُؽ ـ ـ ُ
"خ ـ ـ ُـذوا ه ـ ــذه َوا ْؿتًَ ـ ـ ُـؿ َ
ـقل َف ُؽ ـ ـ ْـؿ :إِ ِِّّن َٓ َأ ْ َ
ـوج ا ْفؽ َْر َم ـ ــي َح َّت ـ ــك َيـ ـ ـل َ
ِ
ـوه ْؿ َؿ ِـوئَلً" :ه َـذا ُه َـق َج ًَ ِـدي ا َّف ِـذي ُي ٌْ َـذ ُل َظــْؽ ُْؿ .اِ ْصــَ ُعقا ه َـذا ف ِ ِـذـ ِْري"َ 24.وـَـذف ِ َؽ ا ْفؽَـ ْل َس
َن َو َأ ْظ َط ُ
اهلل"َ 19.و َأ َخ َذ ُخ ٌْ ًزا َو َصؽ ََر َوـ َّ َ
َأجضو بعدَ ا ْفع َش ِ
وء َؿ ِوئَلًِ :
"هذ ِه ا ْف َؽ ْل ُس ِه َل ا ْف َع ْفدُ ْ
اجلَ ِديدُ بِدَ ِمل ا َّف ِذي ُي ًْ َػ ُؽ َظـْؽ ُْؿ).
ًْ َْ َ

ِ
 وفؽــو كجد يف إكجقؾ يقحـو َّ
ى يف افققم افذي ُيذبح ؾقف افػصح ومل يلـؾف مع تَلمقذه !
أن ادًقح♠ ُصؾ َ
قع ِم ْـ ِظـ ِْد َؿ َقو َؾو إِ َػ َد ِار ا ْف ِقَٓ َي ِيَ ,وـ َ
َون ُص ٌْ ٌحَ .و َملْ َيدْ ُخ ُؾقا ُه ْؿ إِ َػ َد ِار ا ْف ِقَٓ َي ِي فِؽ َْل َٓ َي َتـ ََّج ًُقا ,
يقحـو ُ 28( 31-28 / 18ث َّؿ َجو ُءوا بِ َق ًُ َ
ِ
هذا ِ ِ
قن َظ َذ َ
َل ُض ُس إِ َف ْق ِف ْؿ َو َؿ َولَ " :أجَّ َي ِصؽَو َي ٍي ُت َؼدِّ ُم َ
َؾ َق ْل ُـ ُؾ َ
قن ا ْف ِػ ْص َحَ 29.ؾ َخ َر َج بِق َ
ذ
اْلك ًَْون؟"َ 34أ َجو ُبقا َو َؿو ُفقا َفـ ُفَ " :ف ْـق َملْ َيؽ ْ
ُــ َؾوظ َـؾ َ ّ
"خ ُذوه َأنْتُؿ واحؽُؿقا َظ َؾق ِف حًى كَوم ِ
قشؽ ُْؿ"َ .ؾ َؼ َول َف ُف ا ْف َق ُفق ُدَ " :
َحَو ُــَّو َؿدْ َش َّؾ ْؿـَو ُه إِ َف ْق َؽ!"َ 31ؾ َؼ َول ََل ُ ْؿ بِق َ
قز َفـَو َأ ْن َك ْؼت َُؾ
جي ُ
ٓ َُ
ْ َ َ َ ُ
َل ُض ُسُ ْ َ ْ ُ ُ :
َأ َحدً ا").
ِ
د ا ْف ِقَٓ َيـ ِـي ِيف َم ْق ِو ـ ٍع ُي َؼـ ُـول َف ـ ُف "ا ْف ـ ٌََل ُ
يقحـــو َ 13( 18-13 / 19ؾ َؾـ َّـام َشـ ِـؿ َع بِــق َ
َط"
َل ُض ُس هـ َـذا ا ْف َؼـ ْـق َل َأ ْخـ َـر َج َي ًُـ َ
ـقعَ ,و َج َؾـ َـس َظـ َـذ ُــ ْـر ِّ
ِ
ِ
ِ ِ
َون اشتِعدَ اد ا ْف ِػص ِح ,وكَحق افً َ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ك ُـخقاُ :
"خ ْـذ ُه! ُخ ْـذ ُه!
افًود َشيَ .ؾ َؼ َـول ف ْؾ َق ُفـقدُ :
"ج ٌَّو َثو"َ 14.وـ َ ْ ْ ُ ْ
َوبِو ْفع ْ َزاك َّقي َ
وظي َّ
َ ْ ُ َّ
"ه َـق َذا َمؾ ُؽؽ ُْـؿ!"َ 15.ؾ َ َ
ِ
ِ ٍِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اصؾِ ٌْ ُف!" َؿ َول ََل ُ ْؿ بِق َ
ى.
ك!"َ 16.ؾحقـَئذ َأ ْشـ َؾ َؿ ُف إِ َفـ ْق ِف ْؿ ف ُق ْصـ َؾ َ
ى َمؾ َؽؽ ُْؿ؟" َأ َج َ
َل ُض ُسَ " :أ َأ ْصؾ ُ
ْ
وب ُر َؤ َشو ُء ا ْفؽ ََفـَيَ " :ف ْق َس َفـَو َمؾ ٌؽ إَِّٓ َؿ ْق َ َ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
"م ْق ِوـ ـ ُـع ْ
اجلُ ْؿ ُج َؿـ ـ ِـي" َو ُي َؼـ ـ ُـول َف ـ ـ ُف بِو ْف ِع ْ َزاكِ َّقـ ـ ِـي
َؾ َل َخـ ـ ُـذوا َي ًُـ ـ َ
ـقع َو َم َضـ ـ ْـقا بِـ ــفَ 17.ؾ َخـ ـ َـر َج َو ُهـ ـ َـق َحومـ ـ ٌـؾ َصـ ــؾق ٌَ ُف إِ َػ ا ْد َْقو ـ ـ ِع ا َّفـ ــذي ُي َؼـ ـ ُـول َف ـ ـ ُف َ
آخري ِـ معف ِمـ هـَو و ِمـ هـَو ,ويًقع ِيف ا ْفقش ِ
"ج ْؾ ُج َث ُي"َ 18,ح ْق ٌُ َص َؾ ٌُق ُهَ ,و َص َؾ ٌُقا ا ْثـ ْ ِ
ط).
َغ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ُ ُ
ُ
َ ْ

هؾ ُهـوك ّ
حؾ َلذه ادُشؽؾي ؟
ه أٓم  -صـ[ .95وؾؼ ًو فألنوجقؾ اْلزائقي ,ـون افعشوء إخر ضعوم افػصح ,و ُأؿـقؿ يف يـقم افػصـح افـذي
ادطران شؾقان مقشكّ :
يٌدأ بحًى افتَّؼقيؿ افقفقدي مـ اف ُغ ُروب ويـتفل يف ُؽ ُروب افققم افتوَل .فذفؽ ـون يمـؾ افعشوء افػصحل بعد اف ُغ ُروب ,مع افعؾـؿ

ِ
افرابع ,ؾقمـِّد َّ
َّ
أن افعشوء إخر ,وبوفتّوَل تلشقس إؾخرشـتقو ,ؿـد
أن ذبح اخلراف يف اَلقؽؾ ـون ُيصؾ ؿٌؾ يقم واحدّ ,أمو اْلكجقؾ ّ
تؿ هنور اجلؿعي ,أي اخلؿقس مًو ًءَّ ,
افصؾى ؿد حصؾ يقم اجلؿعي ,وفؽـ هذا افققم مل يؽــ يـقم افػصـح ,افقا ؿـع حًـى اف َّتؼـقيؿ
وأن َّ
ّ

ِ
ؾوفصــؾى حًــى يقحـــو ,حصــؾ ظشـ َّقي افػصــحٕ ,ن افــذيـ أتــقا بقًــقع
افقفــقد يف  15كقًــون ,افــذي هــق يــقم ذبــح اخلــراف افػصــحقيَّ .
صٌوح اجلؿعي ظـد ؿقوؾو إػ بقَلضس ,وـون هذا افققم يقم افت ِ
َّفقئي( ].كؼ ً
َل ظـ :مو ٓ تعرؾف ظـ ادًقحقي  -صـ).72
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َ
ى َوا ْد َْص ُؾ ُ
ا ْف َّص ْؾ ُ
قب َب ْ َ ْ

ؾقزيؾغ ـقزيش :آٓم ادًقح اخلودم اد ُ َّ
وافصؾى ؿد حدثً مجقعفو يف يقم افػصح -
عذب  -صـ[ .66افعشوء إخر مع إؿومي اف ُؼربون َّ
يــقم اجلؿعــي .وضٌؼ ـ ًو ْلصــورات يف إكجقــؾ يقحـــو  ,31 / 19ؿــد وؿــع افػصــح يف افًــًٌ وفــقس يف اجلؿعــي ٓ .كجــد حــَل مؼٌــقًٓ َلــذه
افصعقبي افتَّقؿقتقي( ].كؼ ً
َل ظـ :مو ٓ تعرؾف ظـ ادًقحقي  -صـ).74
ُّ

ثوكق ًو :أجـ ُؿٌِض ظذ ادًقح♠ ؟
 كجد َّ
أن إنوجقؾ إربعي ُتؼدِّ م فـو ثَلث إجوبوت ُ,تؾػي !
 oاْلجوبي إوػ :حديؼي َج ْث ًَ ْق َام ِِّن
ِ
ِ ِ ِ
ٍ
ِ ٍِ
ـع
"اجؾِ ًُــقا هـ ُ َ
ـقع إِ َػ َو ـ ْق َعي ُي َؼـ ُـول ََلَــو َج ْث ًَ ـ ْق َام ِِّنَ ,ؾ َؼـ َـول فؾ َّتَلَمقــذْ :
متــك 36( 47-36 / 26حقـَئــذ َجــو َء َم َع ُفـ ْـؿ َي ًُـ ُ
ـد َح َّتــك َأ ْم َ
ٓتـ َو ُأ َصـ ِّ َ
ـوك"ُ 37.ثــؿ َأ َخـ َـذ مع ـف ب ْطــرس وابـَــل َزبـ ِـدي ,واب َتــدَ َأ َُيـ َـز ُن وي ْؽت َِئــىَ 38.ؾ َؼـ َـول ََلــؿَ " :ك ْػ ِز ـ ح ِزيـَ ـ ٌي ِجــدا ح َّتــك ا ْ َدــق ِ
ُهـَـ َ
ـد
تُ .ا ْم ُؽ ُثــقا هـ ُ َ
ْ
َ
َ
ُ
ْ ََ
ُ ْ
َّ
َ ْ
َ َ ُُ ُ َ َ ْ ْ ْ

َـون يص ِّـع َؿ ِـوئَلً" :يـو َأب َتـوه ,إِ ْن َأمؽَــ َؾ ْؾ َتعـز َظـِّـل ه ِـذ ِه ا ْفؽَـ ْلس ,و ِ
ِ
اش َف ُروا َم ِعل"ُ 39.ث َّؿ َت َؼدَّ َم َؿؾِـق ً
فؽ ْــ َفـ ْق َس ـ ََـام
ُ َ
َ َ ُ
َل َو َخ َّـر َظ َـذ َو ْج ِفـفَ ,وـ َ ُ َ
َو ْ
ْ َ ْ ُْ
ـً"ُ 44.ث ـ َّـؿ َج ــو َء إِ َػ اف َّتَل َِمق ـ ِـذ َؾ َق َج ــدَ ُه ْؿ كِ َق ًوم ــوَ ,ؾ َؼ ـ َـول ف ِ ٌُ ْط ـ ُـر َسَ " :أه َؽ ـ َـذا َم ــو َؿ ــدَ ْرت ُْؿ َأ ْن ت ًَْ ـ َـف ُروا َم ِع ــل َش ــو َظ ًي
ُأ ِري ــدُ َأنَ ــو َب ـ ْـؾ َـ ـ َـام ت ُِري ــدُ َأنْ ـ َ
َل َتــدْ ُخ ُؾقا ِيف َ ْ ٍ
و ِ
وح َؾـ َِشـ ٌ
ـقط َو َأ َّمــو ْ
احــدَ ةً؟41اِ ْشـ َـف ُروا َو َصـ ُّؾقا ف ِـ َئ َّ
قػ"َ 42.ؾ َؿ َهـ َأجْ ًضــو َثوكِ َقـ ًي َو َصـ َّـذ َؿـ ِـوئَلًَ " :يــو
اجلَ ًَــدُ َؾ َضـ ِـع ٌ
جت ِر َبــيَ .أ َّمــو افـ ُّـر ُ
َ
ِ ِ
ِ
ـً َأ ْظ ُق ــ ُُف ْؿ
ُـ َم ِش ــق َئت َُؽ"ُ 43.ث ـ َّـؿ َج ــو َء َؾ َق َج ــدَ ُه ْؿ َأجْ ًض ــو كِ َق ًوم ــو ,إِ ْذ ـَو َك ـ ْ
ذ َهبَــوَ ,ؾ ْؾ ـ َتؽ ْ
َأبَ َت ــو ُه ,إِ ْن َملْ ُي ْؿؽ ـ ْــ َأ ْن َت ْع ـ ُ َ
ـز َظـِّ ــل ه ــذه ا ْف َؽ ـ ْل ُس إَِّٓ َأ ْن َأ ْ َ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ
اش َ ِ
ـومقا َ
ـؽ ا ْفؽَـ َ
َل ذفِـ َ
ـسـ َُف ْؿ َو َم َهـ َأجْ ًضــو َو َص َّـذ َثوف ِ َثـ ًي َؿ ِـوئ ً
ُيقا! ُهـ َـق َذا
ـس ُ
أن َو ْ
َل َم بِ َع ْقـــفُ 45.ث َّـؿ َجــو َء إِ َػ َتَلَمقـذه َو َؿـ َـول ََلُـ ْؿَ " :كـ ُ
َثؼق َؾـ ًيَ 44.ؾـ َ َ
ِ
ِ
ِ
ون يً َّؾؿ إِ َػ َأج ِدي ْ ِ
وظ ُي َؿ ِد ا ْؿ َسب ًْ ,وابـ ِ ِ
ِ
ـقام ُه َـق َيـ َت َؽ َّؾ ُؿ ,إِ َذا
افً َ
ْ
َ ْ ُ
اخلُ َطوةُ 46.ؿ ُ
اْلك ًَْ ُ َ ُ
َّ
ََ
ـس َب!"َ 47.وؾ َ
قمقا َكـْ َطؾ ْؼ! ُه َق َذا ا َّفـذي ُي ًَـ ِّؾ ُؿـل َؿـد ا ْؿ َ َ
قف و ِظ ِْت ِمـ ِظـ ِْد رؤش ِ
هيق َذا َأحدُ آ ْثـَل َظ َؼ َؿدْ جوء ومعف َمجْع ـَثِر بًِق ٍ
افش ْع ِ
وء ا ْفؽ ََفـ َِي َو ُص ُق ِ
قخ َّ
ى).
ٍّ ْ
َ
َ َ ََ َُ ٌ ٌ ُ ُ
َ
ُ َ َ
ْ
َ
َُ

ِ ِ ِ ِ
ٍ
ـع"ُ 33.ثـ َّؿ َأ َخ َـذ َم َعـ ُف ُب ْط ُـر َس
"اجؾِ ًُـقا ه ُ َ
اش ُؿ َفو َج ْث ًَ ْق َام ِِّنَ ,ؾ َؼ َول ف َتَلَمقـذهْ :
مرؿس َ 32( 43-32 / 14و َجو ُءوا إِ َػ َو ْق َعي ْ
ـد َح َّتـك ُأ َص ِّ َ
ِ
ِ
ِ
اشـ َـف ُروا"ُ 35.ثـ َّـؿ َت َؼــدَّ َم َؿؾِــق ً
َل
قحـَّــوَ ,وا ْب َتــدَ َأ َيــدْ َه ُش َو َي ْؽتَئـ ُ
ـقب َو ُي َ
َو َي ْع ُؼـ َ
ـىَ 34.ؾ َؼـ َـول ََلُـ ْـؿَ " :ك ْػزـ َح ِزيـَـ ٌي جــدا َح َّتــك ا ْ َدـ ْـقت! ُا ْم ُؽ ُثــقا ُهـَــو َو ْ
ـون يصـ ِّـع ف ِ َؽــل َتعــز ظـْ ـف افًــوظ ُي إِ ْن َأم َؽـــ36.و َؿ َول":يــو َأبــو أبُ ,ــ ُّـؾ َ ٍ
َو َخـ َّـر َظـ َـذ إَ ْر ِ
وع َفـ َ
ـؽَ ,ؾ ـ َل ِج ْز َظـِّــل هـ ِـذ ِه
ْ ْ ُ َ َ ُ َّ َ
رء ُم ًْ ـ َت َط ٌ
ُ
َ
ْ َ
ضَ ,و َــ َ ُ َ
َ َ
ْ

ِ ِ
ُـ َٓ َمو ُأ ِريدُ َأنَوَ ,ب ْؾ َمو ت ُِريدُ َأن ًَْ"ُ 37.ث َّؿ َجو َء َو َو َجدَ ُه ْؿ كِ َق ًوموَ ,ؾ َؼ َول ف ِ ٌُ ْط ُر َسَ " :يو ِش ْؿ َع ُ
ونَ ,أن ًَْ ك َِوئ ٌؿ! َأ َمو َؿدَ ْر َت َأ ْن
ا ْف َؽ ْل َسَ .وفؽ ْـ ف َقؽ ْ
َل تَدْ ُخ ُؾقا ِيف َ ْ ٍ
وظ ًي و ِ
وح َؾـ َِش ٌ
قطَ ,و َأ َّمو ْ
قػ"َ 39.و َم َه َأجْ ًضـو َو َص َّـذ َؿ ِـوئ ً
احدَ ةً؟38اِ ْش َف ُروا َو َص ُّؾقا ف ِ َئ َّ
َل
اجلَ ًَدُ َؾ َض ِع ٌ
افر ُ
ت ًَْ َف َر َش َ َ
جت ِر َبيَ .أ َّمو ُّ
ـؽ ا ْف َؽـ َ
ذفِـ َ
ـً َأ ْظ ُقــ ُُف ْؿ َث ِؼق َؾـ ًيَ ,ؾ َؾـ ْـؿ َي ْع َؾ ُؿــقا بِـ َـام َذا ُجيِق ٌُق َكـ ُفُ 41.ثـ َّـؿ َجــو َء َثوف ِ َثـ ًي َو َؿـ َـول ََلُـ ْـؿ:
َل َم بِ َع ْقـ ِـ ِفُ 44.ثـ َّـؿ َر َجـ َـع َو َو َجــدَ ُه ْؿ َأجْ ًضــو كِ َق ًومــو ,إِ ْذ ـَو َكـ ْ

ِ
اْلكًْو ِن يً َّؾؿ إِ َػ َأج ِدي ْ ِ
ِ
ِ
َومقا َ
ى! ُه َـق َذا ا َّف ِـذي ُي ًَـ ِّؾ ُؿـِل َؿ ِـد
افً َ
قمقا فـَ ْـذ َه َ
ْ
اش َ ِس ُ
اخلُ َطوةُ 42.ؿ ُ
وظ ُي! ُه َق َذا ا ْب ُـ ِ َ ُ َ ُ
ُيقا! َيؽْػل! َؿدْ َأتًَ َّ
أن َو ْ
"ك ُ
قف و ِظ ِْت ِمـ ِظـ ِْد رؤش ِ
احدٌ ِمـ آ ْثـَل َظ َؼ ,ومعف َمجْع ـَثِر بًِق ٍ
ً ِؾقام هق ي َت َؽ َّؾؿ َأ ْؿٌ َؾ هيق َذا ,و ِ
ا ْؿ َسب!"43.وف ِ ْؾق ْؿ ِ
وء ا ْفؽ ََفـ َِي َوا ْف َؽ َت ٌَ ِي
ٍّ ْ
َ
ْ َ ََ َُ ٌ ٌ ُ ُ
َ
َ
َ َ
َ َ
ُ َ َ
َ ُ َ َ ُ َ َُ
افش ُق ِ
َو ُّ
قخ).
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غ ْاْلش ََل ِم وا ْد ًَِ ِ
قح َّق ِي ]38[ .....
َ
ى َوا ْد َْص ُؾ ُ
ا ْف َّص ْؾ ُ
قب َب ْ َ ْ

 oاْلجوبي افثوكقي :وادي َؿدْ ُرون
ـز و ِ
ِ ِ ِ
َون َد َخ َؾـ ُف ُه َـق َو َتَل َِمق ُـذ ُهَ 2.وـ َ
َـون ُب ًْـت ٌ
ـٌ ـ َ
ونَ ,ح ْق ُ
ادي َؿـدْ ُر َ
َـون َهيُـق َذا
ـقع ه َـذا َو َخ َـر َج َم َـع َتَلَمقـذه إِ َػ َظ ْ ِ َ
يقحـو َ 1( 3-1 / 18ؿ َول َي ًُ ُ
اجلـْـدَ و ُخــدَّ امو ِمــ ِظـْـ ِـد رؤش ِ
ـوء ا ْفؽَفـَـ ِـي وا ْف َػر ِ
ِ ِ ِ
ف ا ْدَق ِوـعَّ َٕ ,ن يًــقع اجتَؿـع هـَـ َ ِ
يًـ ِّقغَ ,
َُ َ ْ َ َ ُ
ً ْ
ـرا َمـ َـع َتَلَمقــذهَ 3.ؾ َل َخ َـذ َهيُــق َذا ْ ُ َ
ُم ًَـ ِّؾ ُؿ ُف َي ْعـ ِـر ُ ْ َ
َ َ ِّ
ُ َ َ
ـوك ـَث ً
ِ
َو َجو َء إِ َػ ُهـ َ
قح َو ِشَل ٍَح).
َوك بِ َؿ َشوظ َؾ َو َم َصوبِ َ
افزي ُتقن
 oاْلجوبي افثوفثي :جٌؾ َّ
ِ
افزيت ِ
ِ
"ص ُّؾقا فِؽ َْل َٓ
ُقنَ ,وتٌَِ َع ُف َأجْ ًضو َتَل َِم ُ
قذ ُهَ 44.و َ َّحو َص َور إِ َػ ا ْ َدؽَون َؿ َول ََل ُ ْؿَ :
فقؿو َ 39( 47-39 / 22و َخ َر َج َو َم َه ـَو ْف َعو َدة إِ َػ َج ٌَ ِؾ َّ ْ

ِ
جت ِرب ٍي"َ 41.وا ْك َػ َص َؾ َظـ ُْفؿ ك َْح َق رم َق ِي َح َج ٍر َو َج َثو َظ َذ ر ْـ ٌَ َت ْق ِف َو َص َّذَ 42ؿ ِـوئَلًَ " :يـو َأب َتـو ُه ,إِ ْن ِصـ ْئ ًَ َأ ْن ُ ِ
جتق َـز َظـِّـل ه ِـذ ِه ا ْفؽَـ ْل َس.
ُ
َْ
ْ
َ
تَدْ ُخ ُؾقا يف َ ْ َ
ـؽ"43.و َطفــر َفـف مـَل ٌَك ِمـــ افًــام ِء ي َؼقيـ ِـف44.وإِ ْذ َــ َ ِ
ـون يصـ ِّـع بِ َل َصــدِّ َجل ٍ
ٍ
ِ ِ
ُـ َٓ إِ َرا َد ِيت َبـ ْـؾ إِ َرا َد ُتـ َ
ـور َظ َر ُؿـ ُف
َ َ
ـون يف ِج َفــود َــ َ ُ َ
َ
َ َّ َ ُ ِّ
َوفؽـ ْــ فـ َتؽ ْ
وجــيَ ,و َصـ َ
َ ََ ُ َ
ِ
ِ
َـ َؼ َطــر ِ
ات َد ٍم ك ِ
َوز َفـ ٍـي َظـ َـذ إَ ْر ِ
افصـَل َِة َو َجــو َء إِ َػ َتَل َِمقـ ِـذ ِهَ ,ؾ َق َجــدَ ُه ْؿ كِ َق ًومــو ِمـ َــ ْ
"حــو َذا َأنْـت ُْؿ كِ َقــو ٌم؟
احلُـ ْـز ِنَ 46.ؾ َؼـ َـول ََلُـ ْـؿَ :
ضُ 45.ثـ َّـؿ َؿــو َم مـ َــ َّ
َ
ِ
ِ
قمقا َو َص ُّؾقا ف ِ َئ َّ
ـقع
جت ِر َب ٍي"َ 47.و َب ْقــ ََام ُه َـق َيـ َت َؽ َّؾ ُؿ إِ َذا َ ْ
َل تَدْ ُخ ُؾقا ِيف َ ْ
ؼـَ ,ي َت َؼـدَّ ُم ُف ْؿَ ,ؾـدَ كَو م ْــ َي ًُ َ
ُؿ ُ
مج ٌـعَ ,وا َّفـذي ُيـدْ َظك َهيُـق َذاَ ,أ َحـدُ آ ْثـَ ْـل َظ َ َ
ف ِ ُق َؼ ٌِّ َؾ ُف).

 هذا آختَلف أجض ًو فقس فف ّ
حؾ
ومثًٌ يف اخلرائط افؼديؿي فػؾًطغ أجوم ادًقح♠
 هذا تـو ُؿض ُجغرايف واوح جد ًا ُ

خريطي أورصؾقؿ يف أجوم ادًقح♠
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غ ْاْلش ََل ِم وا ْد ًَِ ِ
قح َّق ِي ]39[ .....
َ
ى َوا ْد َْص ُؾ ُ
ا ْف َّص ْؾ ُ
قب َب ْ َ ْ

ثوفث ًو :متك شقصقح افدِّ يؽ ؟
 إنوجقؾ اْلزائقي تذـر َّ
أن بطرس شقـؽر معرؾتف بودًقح♠ ,وإكؽور بطرس فف ظَلؿي بصقوح افدِّ يؽ !
مرات ؟
مرة ؿٌؾ أن ُيـؽر بطرس ثَلث ّ
 هؾ شقصقح افدِّ يؽ َّ





أم َّ
مرات ؟
أن افدِّ يؽ شقصقح بعد أن ُيـؽر بطرس ثَلث ّ
َث مر ٍ
يؽ مرت ِ ِ
ِ
ات (مرؿس )72 / 14
كجد يف إكجقؾ ُمرؿسَ :ؿ ٌْ َؾ َأ ْن َيص َ
َغ ُتـْؽ ُر ِِّن َثَل َ َ َّ
قح افدِّ ُ َ َّ ْ
َث مر ٍ
كجد يف إكجقؾ متَّكَ :ؿٌ َؾ َأ ْن ي ِصقح افدِّ ُ ِ
ات (متَّك )75 / 26
َ َ
ْ
يؽ ُتـْؽ ُر ِِّن َثَل َ َ َّ
َث مر ٍ
كجد يف إكجقؾ فقؿوَ :ؿٌ َؾ َأ ْن ي ِصقح افدِّ ُ ِ
ات (فقؿو )61 / 22
َ َ
ْ
يؽ ُتـْؽ ُر ِِّن َثَل َ َ َّ

َون ُب ْط ُر ُس ِيف افدَّ ِار َأ ْش َػ َؾ َجو َء ْت إِ ْحدَ ى َج َق ِ
اري َرئِ ِ
مرؿس َ 66( 72-66 / 14و َب ْقـ ََام ـ َ
قس ا ْفؽ ََفـ َِيَ 67 .ؾ َؾ َّام َر َأ ْت ُب ْط ُر َس َي ًْتَدْ ِؾ ُئ
ِ
قع افـ ِ ِ
َّوس ِّي!ش َ 68ؾ َلنْؽ ََر َؿ ِوئَلًَ « :ف ًْ ًُ َأ ْد ِري َوَٓ َأ ْؾ َف ُؿ َمو َت ُؼقفِغَ !ش َو َخ َر َج َخ ِورج ًو إِ َػ
َك َظ َر ْ
ت إِ َف ْقف َو َؿو َف ًَْ « :و َأن ًَْ ُــ ًَْ َم َع َي ًُ َ
ِ
قل ف ِ ْؾ َح ِ ِ
وضي َـ« :إِ َّن َه َذا ِمـ ُْف ْؿ!ش َ 74ؾ َلنْؽ ََر َأجْض ًوَ .و َب ْعدَ َؿؾِ ٍ
اجلَ ِور َي ُي َأجْض ًو َوا ْبتَدَ َأ ْت َت ُؼ ُ
يؽَ 69 .ؾ َرأ َ تْ ُف ْ
وح افدِّ ُ
قؾ َأجْض ًو َؿ َول
افدِّ ْهؾ ِقز َؾ َص َ
ِ
وض َ ِ
ْ ِ
ِ ِ
افر ُج َؾ
ػ« :إِ ِِّّن َٓ َأ ْظ ِر ُ
ُيؾِ ُ
ف َه َذا َّ
قع َأجْض ًو َو ُف َغت َُؽ ت ُْشٌِ ُف ُف َغت َُف ْؿشَ 71 .ؾو ْبتَدَ َأ َي ْؾ َع ُـ َو َ ْ
احلَ ُ
ون ف ٌُ ْط ُر َسَ « :ح ّؼ ًو َأن ًَْ مـ ُْف ْؿ َٕن ََّؽ َجؾ ٌّ
ِ
قن َظـْف!ش  72وصوح افدِّ ُ ِ
ِ
ِ
يؽ َم َّرت ْ ِ
َغ ُتـ ِْؽ ُر ِِّن َثَل َ
قح افدِّ ُ
َث
قع« :إِك ََّؽ َؿ ٌْ َؾ َأ ْن َيص َ
يؽ َثوكقَ ًي َؾت ََذـ ََّر ُب ْط ُر ُس ا ْف َؼ ْق َل ا َّفذي َؿو َف ُف َف ُف َي ًُ ُ
َ َ َ
ا َّفذي َت ُؼق ُف َ ُ

مر ٍ
اتشَ .ؾ َؾ َّام َت َػؽ ََّر بِ ِف َبؽَك).
َ َّ

ِ
ِ
ِ
متَّك َ 69( 75-69 / 26أمو ب ْطرس َؾؽ َ ِ
قع ْ ِ ِ
قعش74 .
َون َجوفً ًو َخ ِورج ًو يف افدَّ ِار َؾ َجو َء ْت إِ َف ْقف َج ِور َي ٌي َؿوئ َؾ ًيَ « :و َأن ًَْ ُــ ًَْ َم َع َي ًُ َ
َّ ُ ُ ُ
اجلَؾ ِّ
اجلَ ِؿق ِع َؿ ِوئَلًَ « :ف ًْ ًُ َأ ْد ِري َمو َت ُؼقفِغَ !ش ُ 71ث َّؿ إِ ْذ َخ َر َج إِ َػ افدِّ ْهؾِ ِقز َر َأتْ ُف ُأ ْخ َرى َؾ َؼو َف ًْ ف ِ َّؾ ِذي َـ ُهـ َ
َوكَ « :و َه َذا ـ َ
َؾ َلنْؽ ََر ُؿدَّ ا َم ْ
قع
َون َم َع َي ًُ َ
افـ ِ ِ
افر ُج َؾ!ش َ 73و َب ْعدَ َؿؾِ ٍ
قؾ َجو َء ا ْف ِؼ َقو ُم َو َؿو ُفقا ف ِ ٌُ ْط ُر َسَ « :ح ّؼ ًو َأن ًَْ َأجْض ًو ِمـ ُْف ْؿ َؾ ِن َّن
َّوس ِّي!ش َ 72ؾ َلنْؽ ََر َأجْض ًو بِ َؼ ًَ ٍؿ« :إِ ِِّّن َف ًْ ًُ َأ ْظ ِر ُ
ف َّ
ِ ِ
ِ ٍِ
يؽَ 75 .ؾت ََذـ ََّر ُب ْط ُر ُس َـ َ
وح افدِّ ُ
قع ا َّف ِذي
ػ« :إِ ِِّّن َٓ َأ ْظ ِر ُ
ُيؾِ ُ
َل َم َي ًُ َ
افر ُج َؾ!ش َوف ْؾ َق ْؿً َص َ
ف َّ
ُف َغت ََؽ ُت ْظ ِف ُر َك!ش َ 74ؾو ْبتَدَ َأ حقـَئذ َي ْؾ َع ُـ َو َ ْ
َث مر ٍ
َؿ َول َفف« :إِك ََّؽ َؿٌ َؾ َأ ْن ي ِصقح افدِّ ُ ِ
اتشَ .ؾ َخ َر َج إِ َػ َخ ِور ٍج َو َبؽَك ُبؽَو ًء ُم ّرا ً).
َ َ
ْ
ُ
يؽ ُتـْؽ ُر ِِّن َثَل َ َ َّ

ِ ِ ٍ
ِ
فقؿو َ 54( 62-54 / 22ؾ َل َخ ُذوه وشو ُؿقه و َأد َخ ُؾقه إِ َػ بق ِ
ً َر ِئ ِ
ض ُمقا كَور ًا ِيف
ُ َْ
ُ َ َ ُ َ ْ
قس ا ْفؽ ََفـَيَ .و َأ َّمو ُب ْط ُر ُس َؾتٌَِ َع ُف م ْـ َبعقدَ 55 .و َ َّحو َأ ْ َ
ط افدَّ ِار وج َؾًقا مع ًو ج َؾس ب ْطرس بقـَفؿَ 56 .ؾرأ َتْف ج ِوري ٌي جوفًِ ًو ِظـْدَ افـ َِّور َؾ َت َػرش ًْ ِ
وش ِ
ؾقف َو َؿو َف ًَْ « :و َه َذا ـ َ
َون َم َع ُفشَ 57 .ؾ َلنْؽ ََر ُه
َ ُ َ َ َ
َّ َ
َ َ ُ َ َ َ ُ ُ ُ َْ ُ ْ
َ َ
َلَ « :ف ًْ ًُ َأ ْظ ِر ُؾ ُف َيو ا ْم َرأ َةُ!ش َ 58و َب ْعدَ َؿؾِ ٍ
آخ ُر َو َؿ َولَ « :و َأن ًَْ ِمـ ُْف ْؿ!ش َؾ َؼ َول ُب ْط ُر ُسَ « :يو إِك ًَْ ُ
قؾ َرآ ُه َ
َؿوئِ ً
ون َف ًْ ًُ َأنَو!ش َ 59و َ َّحو َم َه ك َْح ُق
وظ ٍي و ِ
ِ ِ
ف َمو َت ُؼ ُ
قع َأجْض ًوشَ 64 .ؾ َؼ َول ُب ْط ُر ُسَ « :يو إِك ًَْ ُ
وحلَ ِّؼ إِ َّن َه َذا َأجْض ًو ـ َ
آخ ُر َؿ ِوئَلً« :بِ ْ
احدَ ٍة َأ َّـدَ َ
قلشَ .و ِيف
ون َف ًْ ًُ َأ ْظ ِر ُ
َش َ َ
َون َم َع ُف َٕنَّ ُف َجؾ ٌّ
ِ
احلَ ِ
ْ
افر ُّب َو َك َظ َر إِ َػ ُب ْط ُر َس َؾت ََذـ ََّر ُب ْط ُر ُس َـ َ
وح افدِّ ُ
قح
افر ِّب َـقْ َ
ػ َؿ َول َف ُف« :إِك ََّؽ َؿ ٌْ َؾ َأ ْن َيص َ
ول َبقْـ ََام ُه َق َي َت َؽ َّؾ ُؿ َص َ
َل َم َّ
يؽَ 61 .ؾو ْف َت َػ ًَ َّ
َث مر ٍ
افدِّ ُ ِ
اتشَ 62 .ؾ َخ َر َج ُب ْط ُر ُس إِ َػ َخو ِر ٍج َو َبؽَك ُبؽَو ًء ُم ّرا ً).
يؽ ُتـْؽ ُر ِِّن َثَل َ َ َّ
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غ ْاْلش ََل ِم وا ْد ًَِ ِ
قح َّق ِي ]44[ .....
َ
ى َوا ْد َْص ُؾ ُ
ا ْف َّص ْؾ ُ
قب َب ْ َ ْ

رابع ًو :هؾ محؾ ادًقح♠ صؾقٌف ؟







ِ
خ ُروا ِش ْؿ َع ُ
كجد يف إكجقؾ ُمرؿسَ :ؾ ًَ َّ
اِّن فِقَ ْح ِؿ َؾ َصؾِق ٌَ ُف (مرؿس )21 / 15
ون ا ْف َؼ ْ َر َو ُّ
كجد يف إكجقؾ متَّك :إِكًْوك ًو َؿ ِ
اش ُؿ ُف ِش ْؿ َع ُ
ون َؾ ًَ َّخ ُرو ُه ف ِ َق ْح ِؿ َؾ َصؾِق ٌَ ُف (متَّك )32 / 27
ر َواك ّق ًو ْ
َ
َْ
ِ
ِ
َل َؿ ْ َر َواكِقّ ًو ـ َ
كجد يف إكجقؾ فقؿوِ :ش ْؿ َع َ
َون آتِق ًو ِم َـ ْ
ون َر ُج ً
قى فِقَ ْح ِؿ َؾ ُف (فقؿو )26 / 23
افصؾ َ
احلَ ْؼ ِؾ َو َو َو ُعقا َظ َؾقْف َّ
كجد يف إكجقؾ يقحـوَ :ؾ َل َخ ُذوا يًقع وم َضقا بِ ِف َؾ َخرج وهق ح ِ
وم ٌؾ َصؾِق ٌَ ُف إِ َػ ا ْ َد ْق ِو ِع (يقحـو )17-16 / 19
َ َ َ ُ َ َ
َُ َ ََ ْ
إنوجقؾ اْلزائقي افثَلثي تت َِّػؼ ظذ َّ
افصؾقى
أن شؿعون افؼرواِّن هق افذي محؾ َّ
ِ
وفؽـ إكجقؾ يقحـو يذـر بد َّؿي َّ
ى ؾقف !
أن ادًقح♠ محؾ صؾقٌف حتك ادقوع افذي ُصؾ َ

ّ
فعؾ حذف ذـر شؿعون افؼرواِّن مـ إكجقؾ يقحـو ـون بًٌى مو ؿقؾ بخصقص كجوة ادًقح♠ !

ِ
 ادًقحقغ إوائؾ ذـروا َّ
ى مؽون ادًقح♠ ٕنَّف أخذ صٌفف !
أن شؿعون افؼرواِّن ُصؾ َ

أيوت اف ُؼرآكقي افتل تتـوول اؾساء َص ْؾى ادًقح♠
قت﴾:
دت َو َي ْق َم َأ ُم ُ
افً ََل ُم َظ َ َّع َي ْق َم ُوف ِ ُّ
﴿ َو َّ

قت َو َي ْق َم ُأبْ َع ٌُ َح ّق ًو} [مريؿ ]33 :
دت َو َي ْق َم َأ ُم ُ
افً ََل ُم َظ َ َّع َي ْق َم ُوف ِ ُّ
 ظـدمو ُخيزكو اهلل  أن ادًقح  ؿولَ { :و َّ
دت} بصقغي احوّت
افً ََل ُم َظ َ َّع َي ْق َم ُوف ِ ُّ
 ؾفذا يعـل أن ادًقح ُ خيزكو بلنف يف يقم مو شقؿقت ,ؾنكف يؼقلَ { :و َّ
قت } بصقغي ادضورع وافتل تػقد ادًتؼٌؾَ { ,و َي ْق َم ُأبْ َع ٌُ َح ّق ًو} بصقغي ادضورع وافتل تػقد ادًتؼٌؾ
َ { و َي ْق َم َأ ُم ُ
قت َو َي ْق َم ُأبْ َع ٌُ َح ّق ًو} إثٌوت مـف فعٌقديتف هلل
فً َؾـ ُٰؿ َظ َ َّع َي ْق َم ُوفِدْ ُّت َو َي ْق َم َأ ُم ُ
 ؿول اْلموم احلوؾظ ابـ ـثر رمحف اهلل[ :وؿقففَ { :وٱ َّ
 ,وأنف ,ؾقق مـ خؾؼ اهلل ُيقو ويؿقت ويٌعٌ ـًوئر اخلَلئؼ ,وفؽـ فف افًَلمي يف هذه إحقال افتل هل أصؼ مو يؽقن
ظذ افعٌود ,صؾقات اهلل وشَلمف ظؾقف]24[].

ؾـجوه اهلل مـ أجـدهيؿ ,وأخؼـك صـٌفف ظـذ صـخص
 وؿول افشقخ افشعراوي رمحف اهللَ {[ :و َي ْق َم َأ ُم ُ
قت} ٕهنؿ أخذوه فقصؾٌقهّ ,
آخر ,ورؾعف اهلل تعوػ إػ افًامء]21[].

 وهـو يؼصد افشقخ أن ادًقح  شقؿقت مقت ًو ضٌقعق ًو وفـ ُيؼتؾ.

 24أبق افػداء ظامد افديـ إشامظقؾ ابـ ـثر (ت  774ـه) :تػًر افؼرآن افعظقؿ ,دار ضقٌي بوفريوض ,اجلزء اخلومس  -صـ.234
21

ؿد متقَل افشعراوي :تػًر افشعراوي ,ضٌعي أخٌور افققم بوفؼوهرة ,ادجؾد اخلومس ظؼ  -صـ.9478
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ِ
ِ
ِ
﴿إِ ِِّّن ُمت ََق ِّؾ َ
يـ َـ َػ ُرو ْا﴾:
قؽ َو َراؾ ُع َؽ إِ َ ََّل َو ُم َط ِّف ُر َك م َـ ا َّفذ َ

غ ْاْلش ََل ِم وا ْد ًَِ ِ
قح َّق ِي ]41[ .....
َ
ى َوا ْد َْص ُؾ ُ
ا ْف َّص ْؾ ُ
قب َب ْ َ ْ

ِ ِ
ِ
ِ
قًك إِ ِِّّن ُمت ََق ِّؾ َ
يـ َـ َػ ُرو ْا} [آل ظؿران ]55 :
قؽ َو َراؾ ُع َؽ إِ َ ََّل َو ُم َط ِّف ُر َك م َـ ا َّفذ َ
اَّلل َيو ظ َ
 ؿقل اهلل { :إِ ْذ َؿ َول ّ ُ
 وهـو أريد أن أخػً إنظور إػ كؼطي يف ؽويي إمهقي
ـجل ادًقح  مـ مؽوئد افقفقد
 أٓ وهل أن شقوق أيوت تُػقد بلن اهلل  ش ُق ِّ
قن كَحـ َأنصور ِ
ِ
ِ
احلَ َق ِ
اص َفدْ بِ َلنَّو ُم ًْـؾِ ُؿ َ
اَّللِ َؿ َول ْ
وَّللِ َو ْ
قن ()52
اَّلل َآمـَّو بِ ّ
ار ُّي َ ْ ُ َ ُ ّ
نص ِوري إِ َػ ّ
قًك مـ ُْف ُؿ ا ْف ُؽ ْػ َر َؿ َول َم ْـ َأ َ
َ { ؾ َؾ َّام َأ َح َّس ظ َ
ـوه ِديـ ( )53وم َؽــرو ْا وم َؽــر اَّلل واَّلل َخــر ْ َ ِ
افشـ ِ
افر ُشـ َ
ـقل َؾو ْـ ُت ٌْـَــو َمـ َـع َّ
اَّلل َيــو
َر َّبـَــو َآمـَّــو بِـ َـام َأ َنز ْفـ َ
احــوـ ِر َ
َ
ـً َوا َّت ٌَ ْعـَــو َّ
يـ ( )54إِ ْذ َؿـ َـول ّ ُ
َ َ ُ َ َ َ ُّ َ ُّ ُْ
ِ ِ
ِ
ِ
قًك إِ ِِّّن ُمت ََق ِّؾ َ
يـ َـ َػ ُرو ْا ([ })55آل ظؿران]
قؽ َو َراؾ ُع َؽ إِ َ ََّل َو ُم َط ِّف ُر َك م َـ ا َّفذ َ
ظ َ
ِ
قًك ِمـ ُْف ُؿ ا ْف ُؽ ْػ َر}
 أيوت تُػقد بلن ادًقح  صعر بلن هـوك مـ ُيدبر فف مؽقدة مو { َؾ َؾ َّام َأ َح َّس ظ َ
ِ
يقوح أن هـوك مـ ـون ُيدبر فؾؿًقح  أمرا ً يف اخلػوء
يـ} ِّ
اَّلل َخ ْ ُر ا ْحَوـ ِر َ
اَّلل َو ّ ُ
 وؿقل اهلل َ { :و َمؽ َُرو ْا َو َمؽ ََر ّ ُ
 وفؽـ اهلل  هق أجض ًو ـون ُيدبر َلمٓء أمرا ً ,ػ َّق ًو ظـفؿ
 ؿ ــول اْلم ــوم افط ــزي رمح ــف اهلل [ :يعـ ــل ب ــذفؽ ج ــؾ ثـ ــوؤه :ومؽ ــر اهلل ب ــوفؼقم اف ــذيـ ح ــووفقا ؿت ــؾ ظقً ــك م ــع ـػ ــرهؿ بـ ــوهلل,
وتؽــذيٌفؿ ظقًــك ؾـق ــام أت ـوهؿ بــف مـــ ظـــد رهبــؿ ,إذ ؿــول اهلل جــؾ ثـــوؤه{ :إِ ِّّن ُمت ََق ّؾقـ َ
َّلل}
ـؽ} ؾـ ـ «إ ْذش صــؾي مـــ ؿقفــفَ { :و َم َؽـ َـر ٱ َّ ُ
ِ
ؽ إِ َػ} ؾتقؾـوه ورؾعف إفـقف]22[].
يعــل :ومؽر اهلل هبؿ حغ ؿول اهلل فعقًك{ :إِ ِّّن ُمت ََق ّؾ َ
قؽ َو َراؾ ُع َ َّ

إذن:
 كًتطقع أن كؼقل أن ؿقل اهلل { :إِ ِّّن ُمت ََق ّؾ َ
قؽ َو َر ِاؾ ُع َؽ إِ َ َّػ}
 هق تدبر اهلل اخلػل فؾقفقد اف ُـؿؼوبؾ فتدبر افقفقد اخلػل فؾؿًقح 
 ؾلج ًو ـون معـك ـؾؿي " ُمت ََق ّؾ َ
كجو اهلل  هبو ادًقح  مـ أجدي افقفقد
قؽ" ؾنهنو افقشقؾي افتل َّ
ِ
ـؽ َو َر ِاؾ ُعـ َ
قًــك إِ ِِّّن ُمت ََق ِّؾقـ َ
ـؽ إِ َ ََّل} ؾقــف أربعــي أؿوويــؾ :أحــدهو:
اَّللَ :يــو ظ َ
 ؿــول اْلمــوم احــووردي رمحــف اهلل[ :ؿقفــف تعــوػ{ :إِ ْذ َؿـ َـول َّ ُ
معـوه إِّن ؿوبضؽ برؾعؽ إػ افًامء مـ ؽر وؾوة بؿقت ,وهذا ؿـقل احلًــ ,وابــ جـريٍ ,وابــ زيـد .وافثـوِّن :متقؾقـؽ وؾـوة
كــقم فؾرؾــع إػ افًــامء ,وهــذا ؿــقل افربقــع .وافثوفــٌ :متقؾقــؽ وؾــوة بؿــقت ,وهــذا ؿــقل ابـــ ظٌــوس .وافرا بــع :أنــف مـــ ادؼــدم
وادمخر بؿعـك راؾعؽ ومتقؾقؽ بعده ,وهذا ؿقل افػراء]23[].

وأن أريد أن أشلل شمآً يف ؽويي إمهقي :هؾ أي ؿقل مـ هذه إؿقال إربعي مقاؾؼي فؾؿًقحقي ؟ بوفطٌع ٓ !

 22أبق جعػر ؿد بـ جرير افطزي (ت  314ـه) :جومع افٌقون ظـ تلويؾ آي افؼرآن ,ممشًي افرشوفي بٌروت ,اجلزء افًودس  -صـ.455
 23أبق احلًـ ظع بـ ؿد احووردي (ت  454ـه) :افـُّؽًَ واف ُعقُقن ,دار افؽتى افعؾؿقي بٌروت ,اجلزء إول  -صـ.397
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غ ْاْلش ََل ِم وا ْد ًَِ ِ
قح َّق ِي ]42[ .....
َ
ى َوا ْد َْص ُؾ ُ
ا ْف َّص ْؾ ُ
قب َب ْ َ ْ

 وؿــد أورد اْلمــوم افطــزي رمحــف اهلل هــذه إؿــقال أجضـ ًو ثــؿ ؿــول[ :وأوػ هــذه إؿــقال بوفصــحي ظـــدكو ,ؿـ ُ
ـقل مـــ ؿــول" :معـــك
إَل" ,فت ــقاتر إخٌ ــور ظ ـــ رش ــقل اهلل  أن ــف ؿ ــول :يـ ــزل ظقً ــك اب ـــ م ــريؿ ؾقؼت ــؾ
ذف ــؽ :إِّن ؿوبض ــؽ م ـــ إرض وراؾع ــؽ ّ
ثؿ يؿقت ؾقصع ظؾقف ادًؾؿقن ويدؾـقكف]24[].

افدجول ,ثؿ يؿؽٌ يف إرض مدة ذـَرهو ,اختؾػً افروايي يف مٌؾغفو,
وصؿ َؽ مـ أن يؼتؾؽ افؽػور ,وم ِ
ِ
وُمِقتؽ حتػ أنػـؽ ٓ
مخر أجؾؽ إػ أجؾ ـتٌتف فؽُ ,
ُ
 افشقـوِّن رمحف اهلل[ :ومعـوه :إِّن َظ ُ
ؿت ً
َل بلجدهيؿ .وإكام احتوج ادػنون إػ تلويؾ افقؾوة بام ذـرٕ ,ن افصحقح أن اهلل رؾعـف إػ افًـامء مــ ؽـر وؾـوة ,ــام رجحـف
ـثر مـ ادػنيـ ,واختوره ابـ جرير افطزي ,ووجف ذفؽ أنف ؿد صح يف إخٌور ظـ افـٌل  كزوفف ,وؿتؾف افدجول]25[].

ّ

ّ

قًك إِ ِّّن ُمت ََق ّؾ َ
قؽ} أي مًـتقيف أجؾـؽ ,ومعــوه أِّن ظوصـؿؽ مــ
َّلل} طرف دؽر اهلل {ي ٰ ِع
َ
 اْلموم افـًػل رمحف اهلل{[ :إِ ْذ َؿ َول ٱ َّ ُ
ٰ
ِ
ِ
ِ
أن يؼتؾؽ افؽػور وُمقتؽ حتػ أنػؽ ٓ ؿت ً
يـ َـ َػ ُـرو ْا}
َل بلجدهيؿ { َو َراؾ ُع َؽ إِ َ ََّل} إػ شامئل ومؼر مَلئؽتل { َو ُم َط ِّف ُر َك م َـ ٱ َّفـذ َ
مـ شقء جقارهؿ وخٌٌ صحٌتفؿ]26[].

وشـ َّؾؿف مــ افؼتـؾ ,و َب َّـغ أهنـؿ يممــقن بـف ؿٌـؾ أن يؿـقت .وــذفؽ
 صقخ اْلشَلم ابـ تقؿقي رمحـف اهللَ [ :ب َقـون أن اهلل رؾعـف حقـ ًو َ
ِ
ِ
يـ َـ َػ ُـرو ْا} [آل ظؿـران  ,]55 :وفـق مـوت مل يؽــ ؾـرق بقــف وبـغ ؽـره .وفػـظ افتـقيف يف فغـي افعـرب
ؿقفـفَ { :و ُم َط ِّف ُـر َك م َــ ا َّفـذ َ
معـوه :آشتقػوء وافؼٌض ,وذفؽ ثَلثي أنقاع :أحدهو :تقيف افـقم ,وافثوِّن :تقيف ادقت ,وافثوفٌ :تقيف افروح وافٌدن مجقع ًو,
ؾنكف بذفؽ خرج ظـ حول أهؾ إرض افذيـ ُيتوجقن إػ إـؾ وافؼب وافؾٌوس ,وخيرج مـفؿ افغوئط وافٌـقل ,وادًـقح
 تقؾـوه اهلل وهــق يف افًـامء افثوكقــي إػ أن يــزل إػ إرض ,فقًــً حوفــف ـحوفـي أهــؾ إرض يف إــؾ وافؼــب وافؾٌــوس
وافـقم ,وافغوئط وافٌقل ,وكحق ذفؽ]27[].

تؾخقص ًو حو شٌؼ:
 شقوق أيوت تتحدث ظـ تدبر افقفقد اخلػل فؾؿًقح 
 وأن اهلل  ؿد د َّبر هق أجض ًو فؾقفقد أمرا ً خػق ًو ,وهق إكؼوذ ادًقح  مـ ـقد افقفقد
 وـؾؿي { ُمت ََق ّؾ َ
قؽ} مـ آشتقػوء ,بؿعـك أن اهلل  ش ُقـفل دور ادًقح  ظذ إرض أن ,ويرؾعف إػ افًامء
 وأهؾ افًـي يؼقفقن بلن افت ِّ
َّقيف ـون بوفروح وافٌدن مجقع ًو بدون مقت
 وحتك إن موت ؾفق مل يؿً مؼتقًٓ ,وإكام أموتف اهلل فرؾعف إفقف

 24أبق جعػر ؿد بـ جرير افطزي (ت  314ـه) :جومع افٌقون ظـ تلويؾ آي افؼرآن ,ممشًي افرشوفي بٌروت ,اجلزء افًودس  -صـ.458
25

ؿد بـ ظع َّ
افشقـَوِّن (ت  1254ـه) :ؾتح افؼدير اجلومع بغ َؾـ َّّل افروايي وافدِّ رايي مـ ظؾؿ افتػًر ,دار ادعرؾي بٌروت  -صـ.221

 26أبق افزـوت ظٌد اهلل افـًػل (ت  714ـه)َ :مدَ ِارك افتـزيؾ وحؼوئؼ افتَّلويؾ ,دار افؽَؾِؿ اف َّط ِّقى بٌروت ,اجلزء إول  -صـ.259
 27أبق افعٌوس تؼل افديـ أمحد بـ تقؿقي (ت  728ـه) :دؿوئؼ افتػًر ,ممشًي ظؾقم افؼرآن بٌروت ,اجلزء افثوفٌ  -صـ.96
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غ ْاْلش ََل ِم وا ْد ًَِ ِ
قح َّق ِي ]43[ .....
َ
ى َوا ْد َْص ُؾ ُ
ا ْف َّص ْؾ ُ
قب َب ْ َ ْ

وأريد أن أؿقل ظٌورة يف ؽويي إمهقي:
 ٓ يقجد ظومل واحد مـ ظؾامء ادًؾؿغ ؿول بلن ـؾؿي { ُمت ََق ّؾ َ
قؽ} تعـل مقت ادًقح  مصؾقب ًو
 ظذ يد افقفقد أو افرومون أو ؽرمهو
 ؾجؿقع تلويَلت ظؾامء ادًؾؿغ تػقد بلن اهلل  أنؼذ ادًقح  مـ مؽقدة افقفقد
 وهذا فقس اؾسا ًء أو تلخقػ ًو ,بؾ ضٌؼ ًو فًقوق أيوت
 بوْلووؾي إػ مو ُتتؿؾف ـؾؿي { ُمت ََق ّؾ َ
قؽ} يف افؾغي افعربقي مـ معوِّن ُ,تؾػي

﴿ومو َؿ َت ُؾقه ومو ص َؾٌقه و َف ِ
ـؽـ ُص ٌِّ َف ََل ُ ْؿ﴾:
ُ ََ َ ُ ُ َ
ََ
ؿول إنٌو بقشقي[ :يف هذه افؼضقي هؿ يرددون افـص افتوَل{ :ومو َؿ َت ُؾقه ومو ص َؾٌقه و َف ِ
ـؽـ ُص ٌِّ َف ََل ُ ْؿ} [افـًوء  .]157 :يف هذا افصدد
ُ ََ َ ُ ُ َ
ََ
ؿؾــً َلــؿ أن ادعتــدفغ مـــ ـٌــور ظؾــامء ادػنــيـ ادًــؾؿغ ظــز افتــوريخ يميــدون ادًــقحقي ,ويػنــون هــذه افعٌــورة بؼــقَلؿ أنــف إذا ـــون
خقؾ إفقفؿ ,ومل يؽـ هـوك مـ يشٌفف]28[].
"صٌف بف َلؿ" وفقس "صٌف َلؿ" .أمو "صٌف َلؿ" ؾتعـل أنف ُ
ادؼصقد صخص يشٌفف فؼول ُ

ِّ

ِّ

 يف هذه ادرة ٓ يًعـل إٓ أن أؿقل أن إنٌو بقشقي ؿد اؾسى ظذ ظؾامء ادًؾؿغ مـ ادػنيـ اؾسا ًء ظظقامً
 ؾؼد ا َّدظك أن هـوك مـ "ـٌور ظؾامء ادػنيـ ظز افتوريخ يميدون ادًقحقي"
 وهذه افعٌورة تعطل يف أذهوكـو معـك أنف يتؽؾؿ مث ً
َل ظـ اْلموم افطزي أو افؼرضٌـل أو ابــ ـثـر رمحفـؿ اهلل أو ؽـرهؿ ,وهـذا
بوضؾ ض
 وظٌورة "ظز افتوريخ" تعـل أنف ٓ يقجد زمـ مـ إزمـي إٓ وهـوك ظومل مـ ظؾامء ادًؾؿغ أجَّد ادًقحقي
 وؿد ؿؿـو بعرض مو يعتؼده ادًقحل بخصقص مقت ادًقح  ظذ افصؾقى

وأنو أؿقَلو ساحي:
 إن ـون هـوك مـ ادًؾؿغ مـ ؿول بلن ادًقح  ؿد " ُؿتِؾ" بلي صؽؾ مـ إصؽول ,ؾؼد ـػر بام ُأنزل ظذ ؿد 
 إن ـون هـوك مـ ادًؾؿغ مـ ؿول بلن ادًقح  ؿد " ُؿتِؾ مص ُؾقب ًو" بشؽؾ خوص ,ؾؼد ـػر بام ُأنزل ظذ ؿد 
 وٓ ُيؿؽـ أن يؼع يف هذا ظومل مـ افعؾامء

قًك إِ ِّّن ُمت ََق ّؾ َ
قؽ} تعـل أن اهلل  أموت ادًقح  ؿٌؾ رؾعف
 ؾنن ـون هـوك مـ ؿول بلن ؿقفف تعوػ {ي ِع
ٰ َ ٰ
 ؾفذا ُ,وفػ فؾعؼقدة ادًقحقي ,ؾَلبد ظـد ادًقحقغ أن يؿقت ادًقح  مصؾقب ًو.

 28ـتوب مممتر افعؼقدة إرثقذـًقي  2414بعـقان :ظؼقدتـو إرثقذـًقي  -آبوئقي وـتوبقي ,ادحوضة افثوفثي فألنٌو بقشقي :ادقديو وتلثرهو ظذ اْليامن وافعؼقدة  -صـ.43
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غ ْاْلش ََل ِم وا ْد ًَِ ِ
قح َّق ِي ]44[ .....
َ
ى َوا ْد َْص ُؾ ُ
ا ْف َّص ْؾ ُ
قب َب ْ َ ْ

وأؿقل أجض ًو:
َ " و َمو" أداة كػل ,جوء بعدهو " َؿ َت ُؾق ُه" و " َص َؾ ٌُق ُه" ,ؾفذا كػل سيح فؾؼتؾ بلي حول مـ إحقال
 وفؾؼتؾ ظـ ضريؼ افصؾى بشؽؾ خوص و ُ دد
 بؿعـك أن افقفقد أرادوا ؿتؾ ادًقح  بلي ضريؼي مـ افطرق
 ؾجوء يف افعفد اجلديد ظذ شٌقؾ ادثول أهنؿ يف مرة أرادوا أن يؾؼقه مـ ؾقق جٌؾ ؾؾؿ يػؾحقا
 ومرة أخرى أرادوا أن يرمجقه ؾؾؿ يػؾحقا
 ؾفؽذا يـػل اهلل  أن افقفقد ؿتؾقا ادًقح  بلي حول مـ إحقال
 ثؿ كػك أن ادًقح ُ ؿتؾ مصؾقب ًو ظذ وجف اخلصقصٕ ,نف ؿقؾ ظـف ذفؽ وأراد اهلل  أن يـػل ذفؽ

أرجقا ُمراجعي هذه افـصقص (كجوة ادًقح♠ بطريؼي إظجوزيي)
فقؿو  24( 34-24 / 4وؿول« :احلؼ أؿقل فؽؿ إكف فقس كٌل مؼٌقٓ يف وضــف 25 .وبـوحلؼ أؿـقل فؽـؿ إن أرامـؾ ـثـرة ـــ يف إهائقـؾ
يف أجوم إيؾقو حغ أؽؾؼً افًامء مدة ثَلث شـغ وشتي أصفر حـو ــون جـقع ظظـقؿ يف إرض ـؾفـو  26ومل يرشـؾ إيؾقـو إػ واحـدة مـفـو
إٓ إػ أرمؾي إػ سؾي صقداء 27 .وبرص ـثرون ـوكقا يف إهائقؾ يف زمون أخقشـع افـٌـل ومل يطفـر واحـد مــفؿ إٓ كعـامن افنـيوِّنش.
 28ؾومتأل ؽضٌو مجقع افذيـ يف ادجؿع حغ شؿعقا هـذا  29ؾؼـومقا وأخرجـقه خـورج ادديــي وجـوءوا بـف إػ حوؾـي اجلٌـؾ افـذي ـوكـً
مديـتفؿ مٌـقي ظؾقف حتك يطرحقه إػ أشػؾ 34 .أمو هق ؾجوز يف وشطفؿ ومه).
Albert Barnes Notes on the Bible: [Passing through the midst of, them, went his way - This
escape was very remarkable. It is remarkable that he should escape out of their hands when their
very object was to destroy him, and that he should escape in so peaceful a manner, without
violence or conflict. A similar case is recorded in Joh_8:59. There are but two ways of
accounting for this: 1. That “other Nazarenes,” who had not been present in the synagogue, heard
what was doing and came to rescue him, and in the contest that rose between the two parties Jesus
silently escaped. 2. More probably that Jesus by divine power, by the force of a word or look,
”stilled their passions, arrested their purposes, and passed silently through them. That he “had
such a power over the spirits of people we learn from the occurrence in Gethsemane, when he
]said, “I am he; and they went backward and fell to the ground,” Joh_18:6.
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Adam Clarkes Commentary on the Bible: [Passing through the midst of them - Either he shut
their eyes so that they could not see him; or he so overawed them by his power as to leave them no
strength to perform their murderous purpose.]
John Gills Exposition of the Entire Bible: [But he passing through the midst of them,.... Either in
so strong and powerful a manner, and with so much swiftness, that being once out of their hands,
they could not lay hold on him again; or else he put on another form, or made himself invisible to
them; or he held their eyes that they could not see him, or know him, as in Luk_24:16.]
 «أن: ؾؼــول فــف افقفــقد52 . إن ـــون أحــد ُيػــظ ـَلمــل ؾؾـــ يــرى ادــقت إػ إبــدش: احلــؼ احلــؼ أؿــقل فؽــؿ51( 59-51 / 8 يقحـــو
 أخعؾــؽ53 . «إن ــون أحــد ُيػــظ ـَلمــل ؾؾـــ يــذوق ادــقت إػ إبــدش: ؿــد مــوت إبــراهقؿ وإنٌقــوء وأنــً تؼــقل.ظؾؿــو أن بــؽ صــقطوكو
 أب. «إن ــً أجمد كػز ؾؾقس جمـدي صـقئو: أجوب يًقع54  مـ جتعؾ كػًؽ؟ش. وإنٌقوء موتقا.أظظؿ مـ أبقـو إبراهقؿ افذي موت
 وإن ؿؾـً إِّن فًـً أظرؾـف أــقن مـثؾؽؿ ـوذبـو. وأمـو أنـو ؾلظرؾـف. وفًـتؿ تعرؾقكـف55 هق افـذي يؿجـدِّن افـذي تؼقفـقن أنـتؿ إكـف إهلؽـؿ
 «فــقس فــؽ مًــقن شـــي بعــد: ؾؼــول فــف افقفــقد57 . أبــقـؿ إبــراهقؿ هتؾــؾ بــلن يــرى يــقمل ؾــرأى وؾــرحش56 .فؽـــل أظرؾــف وأحػــظ ؿقفــف
 أمو يًقع. ؾرؾعقا حجورة فرمجقه59 . ؿٌؾ أن يؽقن إبراهقؿ أنو ـوئـش: «احلؼ احلؼ أؿقل فؽؿ: ؿول َلؿ يًقع58 أؾرأجً إبراهقؿ؟ش
).ؾوختػك وخرج مـ اَلقؽؾ جمتوزا يف وشطفؿ ومه هؽذا
Albert Barnes Notes on the Bible: [Jesus hid himself - See Luk_4:30. That is, he either by a
miracle rendered himself invisible, or he so mixed with the multitude that he was concealed
from them and escaped. Which is the meaning cannot be determined.]
Adam Clarkes Commentary on the Bible: [But Jesus hid himself - In all probability he rendered
himself invisible - though some will have it that he conveyed himself away from those Jews
who were his enemies, by mixing himself with the many who believed on him, (Joh_8:30,
Joh_8:31), and who, we may suppose, favored his escape.]
Adam Clarkes Commentary on the Bible: [Going through the midst of them, and so passed by These words are wanting in the Codex Bezae, and in several editions and versions. Erasmus,
Grotius, Beza, Pearce, and Griesbach, think them not genuine. The latter has left them out of the
test. But, notwithstanding what these critics have said, the words seem necessary to explain the
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manner of our Lord’s escape. 1st. He hid himself, by becoming invisible; and then, 2dly. He
]passed through the midst of them, and thus got clear away from the place.
John Gills Exposition of the Entire Bible: [But Jesus hid himself, not in any corner of the temple,
or behind a pillar; but he withdrew himself from them directly, and made himself invisible to
]them, by holding their eyes, or casting a mist before them, that they could not see him.
ِ
ِ
ـر ًة َح ًَــَ ًي َأ َر ْيـ ُتؽ ُْؿ ِم ْــ ِظـْ ِـد َأ ِب  -بِ ًَـ ٌَ ِ
ى
ـور ًة ف ِ َ ْر ُ ُ
مجـق ُهَ 32 .ؾ َؼ َـول َي ًُ ُ
يقحـو َ 31( 44-31 / 14ؾ َتـ َ
َوو َل ا ْف َق ُفق ُد َأجْض ًو ح َج َ
ـقعَ « :أ ْظ َـامًٓ ـَث َ
جت ِد ٍ
َّؽ َو َأن ًَْ إِك ًَْ ٌ
جت َع ُؾ َك ْػ ًَ َؽ ِ َ ً
يػ َؾ ِنك َ
اهلإش
ون َ ْ
َأ ِّي َظ َؿ ٍؾ ِمـ َْفو ت َْر ُمجُقكَـِل؟ش َ 33أ َجو َب ُف ا ْف َق ُفق ُدَ « :ف ًْـَو ك َْر ُمج َُؽ َٕ ْج ِؾ َظ َؿ ٍؾ َح ًَ ٍـ َب ْؾ َٕ ْج ِؾ َ ْ
وَِـ َ ِ
َ 34أجــوهبؿ يًــقعَ « :أ َخ ـقس م ْؽتُقب ـ ًو ِيف كَوم ِ
ِ
ـً إِ َّك ُؽـ ْـؿ آخِ َف ـ ٌي؟  35إِ ْن َؿـ َـول آخِ َف ـ ٌي ِ ُ
اَّللِ َوَٓ
ٕ َ
قش ـؽ ُْؿَ :أنَــو ُؿ ْؾـ ُ
ـؽ ا َّفــذ َ
َ َُْ َ ُ ُ
ـور ْت إِ َف ـ ْق ِف ْؿ ـَؾ َؿ ـ ُي َّ
يـ َصـ َ
ُ
ْ َ َ
ف َِّٕن ُؿ ْؾــً إِِّن ابـــ ِ
ِ
ِ
أب َو َأ ْر َش ـ َؾ ُف إِ َػ ا ْف َعـ َ
ـوملِ َأتَ ُؼق ُفـ َ
ـقن َف ـ ُف :إِ َّكـ َ
ـً
ـؽ ُ َ
اَّلل؟  37إِ ْن ُــْـ ُ
جتــدِّ ُ ِّ
ـقب َ 36ؾو َّفــذي َؿدَّ َش ـ ُف ُ
ُي ْؿؽـ ُــ َأ ْن ُي ــْ َؼ َض ا ْ َد ْؽ ُتـ ُ
ُ ِّ ْ ُ َّ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َفً ًُ َأ ْظؿ ُؾ َأ ْظام َل َأ ِب ؾ َ ِ
يف َو َأنَـو
َل ت ُْممـُقا ِبَ 38 .و َفؽ ْـ إِ ْن ُــ ًُْ َأ ْظ َؿ ُؾ َؾ ِن ْن َملْ ت ُْممـُقا ِب َؾآمـُقا بِوَٕ ْظ َام ِل فؽ َْل َت ْع ِر ُؾـقا َوت ُْممـُـقا َأ َّن َ
َ
ْ
َ
أب َّ
ـز إُرد ِّن إِ َػ ا ْ َد َؽـ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
قحـَّــو ُي َع ِّؿــدُ ِؾقـ ِـف َأ َّوًٓ
ـون ا َّفـ ِـذي َــ َ
ـون ُي َ
ؾقــفشَ 39 .ؾ َط َؾ ٌُــقا َأجْض ـ ًو َأ ْن ُي ْؿً ـؽُق ُه َؾ َخـ َـر َج مـ ْــ َأجْــدهيِ ْؿ َ 44و َم َه ـ َأجْض ـ ًو إِ َػ َظـ ْ ِ ْ ُ
َو َم َؽ ٌَ ُهـ َ
َوك).
اَّلل إِ َف ْق ِف َوـ َ
اَّلل َظ ِزيزا ً َح ِؽقامً} [افـًوء ]158 :
َون ّ ُ
ويف أيي افتوفقي يؼقل تعوػَ { :بؾ َّر َؾ َع ُف ّ ُ
 وـؾؿي " َبؾ" تعـل أن هذا هق افذي حدث ؾع ً
َل وفقس افؼتؾ أو افصؾى
ـجق ًو إيوه مـ ـقد افقفقد
 وهق أن اهلل  رؾع ادًقح  إػ افًامء ُم ِّ
 ثؿ ُخيزكو تعوػ بشؽؾ ؽر مٌوذ ظـ كزول ادًقح  مرة أخرى إػ إرض
 وأن هـوك مـ شقممـ بف اْليامن افصحقح
 ؾقؼقل تعوػَ { :وإِن ِّم ْـ َأ ْه ِؾ ا ْف ِؽت ِ
َوب إَِّٓ َف ُق ْم ِمـ ََّـ بِ ِف َؿ ٌْ َؾ َم ْقتِ ِف َو َي ْق َم ا ْف ِؼ َق َوم ِي َيؽ ُ
ُقن َظ َؾ ْق ِف ْؿ َص ِفقد ًا} [افـًوء ]159 :

وهؽذا كجد مـ شقوق أيوت أيت:
 كػل سيح فؾؼتؾ بشؽؾ ظوم { َو َمو َؿ َت ُؾق ُه} ,وافصؾى بشؽؾ خوص { َو َمو َص َؾ ٌُق ُه}.

اَّلل إِ َف ْق ِف}.
 اْلخٌور بلن مو حدث بدًٓ مـ افؼتؾ أو افصؾى هق أن اهلل رؾع ادًقح  إػ افًامء { َبؾ َّر َؾ َع ُف ّ ُ
 اْلصورة إػ أن ادًقح  شقـزل مرة أخرى إػ إرض وشقممـ بف افـوس ؿٌؾ أن يؿقت.
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وأن:
 أريد أن أؿقم بعرض أؿقال افعؾامء ادػنيـ مـ بدايي افؼرن إول اَلجري حتك أصؾ إػ ادػنيـ ادعوسيـ !
 فقعؾؿ إنٌو بقشقي أن مو اؾساه ظذ ظؾامء ادًؾؿغ فـ يؿر مرور افؽرام
ًُقل فف كػًف إثٌوت افعؼقدة ادًقحقي مـ ادراجع اْلشَلمقي أن يعؾؿ جقد ًا
 بؾ أريد مـ ـؾ مـ ت ِّ
 أنف ٓ يؿؽـ دًقحل أن يـتك فعؼقدتف ظذ مًؾؿ مـ افعؼقدة اْلشَلمقي ! ؾفذه أروـو وفـ هنزم ؾقفو أبد ًا

أؿقال افعؾامء ادػنيـ ضقال افتوريخ اْلشَلمل:
 ؿول ُجموهد َ {[ :و َفـ ِٰؽـ ُص ٌِّ َف ََل ُ ْؿ} يؼقل صؾٌقا
 وؿول ُمؼوتؾ َ {[ :و َمو َؿ َت ُؾق ُه َو َمو َص َؾ ٌُق ُه َو َفـ ِٰؽـ ُص ٌِّ َف ََل ُ ْؿ} بصوحٌفؿ افذي ؿتؾقه ,وـون اهلل  ؿـد جعؾـف ظـذ صـقرة ظقًـك
َل ؽر ظقًك وهؿ ُيًٌقن َأنف ظقًك  ,صٌف َلؿ]29[].
رج ً

ؾؼتؾقه]34[].

 وؿد كؼؾ أؿقاَلام أجض ًو اْلموم ابـ أب حوتؿ رمحف اهلل[ ,]31واْلموم أبق جعػر افـحوس رمحف اهلل[.]32
 كؼؾ اْلموم افصـعوِّن رمحف اهلل ـَلم ؿتودة [ :أخزكو ُم َع َّؿر ظـ ؿتودة يف ؿقفف تعوػَ { :و َمو َؿ َت ُؾق ُه َو َمو َص َؾ ٌُق ُه َو َفـ ِٰؽـ ُص ٌِّ َف ََل ُ ْؿ}
ؿولُ :أ ْخ ِؼ َـل َصـ ٌَ َف ُف َظ َـذ َر ُج ٍـؾ ِم ْــ احلَ َـق ِ
ار ِّيغ َؾ ُؼتِـؾ ,وــون ظقًـك َظ َـر َض ذفـؽ ظؾـقفؿ ,ؾؼـول أجُّؽُـؿ َأ ْخ ِؼـل َظ َؾ ْقـف َصـ ٌَ ِفل وفـف اجلــي,
ظ َع]33[].
ؾؼول رجؾ مـفؿَ :

َّ

 اْلموم افطزي رمحف اهلل[ :يعــل بـذفؽ ج ّـؾ ثــوؤه :وبِ َؼـق َِلؿ {إ َّكـو َؿ َت ْؾــو افــؿ ًِ ِ
قًـك ا ْب َــ َم ْر َيـ َـؿ َر ُش َ
اَّللِ} .ثـؿ ـ ّـذهبؿ اهلل
َ َ
ـقل َّ
قح ظ َ
ْ ْ
ِ
ِ
ؽـ ُصٌف ََلؿ} يعــل :ومو ؿتؾقا ظقًك ومو صؾٌقه ,وفؽـ صٌف َلؿ]34[].
ّ
ؾـل ؿـقـؾفؿ ,ؾؼولَ { :ومو َؿ َت ُؾق ُه َومو َص َؾ ٌُق ُه َو َف ْ ِّ َ ُ ْ
 افًؿرؿـدي رمحف اهلل[ :ؾلنزل اهلل تعوػ إـذاب ًو فؼقَلؿ ؾؼولَ { :و َمو َؿ َت ُؾق ُهَ ,و َمو َص َؾ ٌُق ُه َو َفـ ِٰؽـ ُص ٌّ َف ََل ُ ْؿ} يعـل أخؼل صٌف ظقًـك
ظذ ؽره ؾؼتؾقه]35[].

ف ظؾقــف صــٌفل :ؾنكــف مؼتــقل ؟ ؿــول
 اْلمــوم ابـــ أب َز َمـِــغ رمحــف اهلل[ :ؿــول ؿتــودةُ :ذـِـ َـر فـــو أن ظقًــك ؿــول ٕصــحوبف :أجؽــؿ ُي ْؼـ َـذ ُ
رجؾ مـ أصحوبف :أنو يو رشقل اهلل .ؾ ُؼتِ َؾ ذفؽ افرجؾ ,ومـع اهلل كٌقف ورؾعف إفقف]36[].

وهد ادخزومل (ت  144ـه) :تػًر ُجم ِ
 29أبق احلجوج ُجم ِ
وهد ,دار افؽتى افعؾؿقي بٌروت  -صـ.64
 34أبق احلًـ مؼوتؾ بـ شؾقامن إزدي (ت  154ـه) :تػًر مؼوتؾ بـ شؾقامن ,دار افؽتى افعؾؿقي بٌروت ,اجلزء إول  -صـ.269
 31ظٌد افرمحـ ؿد بـ أب حوتؿ (ت  327ـه) :تػًر افؼرآن افعظقؿ ,مؽتٌي كزار مصطػك افٌوز بوفريوض ,ادجؾد افثوفٌ  -صـ.1114
 32أبق جعػر افـحوس (ت  338ـه) :معوِّن افؼرآن افؽريؿ ,مرـز إحقوء افساث اْلشَلمل بؿؽي ,اجلزء افثوِّن  -صـ.233
 33ظٌد افرزاق بـ مهوم افصـعوِّن (ت  211ـه) :تػًر افؼرآن ,مؽتٌي افرصد بوفريوض ,اجلزء إول  -صـ.177
 34أبق جعػر ؿد بـ جرير افطزي (ت  314ـه) :جومع افٌقون ظـ تلويؾ آي افؼرآن ,ممشًي افرشوفي بٌروت ,اجلزء افتوشع  -صـ.367
 35أبق افؾقٌ كك بـ ؿد افًؿرؿـدي (ت  375ـه) :بحر افعؾقم ,دار افػؽر بٌروت ,اجلزء إول  -صـ.379
 36أبق ظٌد اهلل ؿد بـ أب زَ َمـِغ (ت  399ـه) :تػًر افؼرآن افعزيز ,مؽتٌي افػوروق احلديثي بوفؼوهرة ,ادجؾد إول  -صـ.419
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غ ْاْلش ََل ِم وا ْد ًَِ ِ
قح َّق ِي ]48[ .....
َ
ى َوا ْد َْص ُؾ ُ
ا ْف َّص ْؾ ُ
قب َب ْ َ ْ

 اْلموم احووردي رمحـف اهلل[ :ؾقـف ثَلثـي تـلويَلت :أحـدهو :أهنـؿ ــوكقا يعرؾقكـف ؾـلخؼك صـٌفف ظـذ ؽـره ,ؾظــقه ادًـقح ؾؼتؾـقه,
وهذا ؿقل احلًـ ,وؿتودة ,وجموهد ,ووهى ,وافًدي .وافثوِّن :أهنؿ مو ـوكقا يعرؾقكف بعقـف ,وإن ـون مشفقر ًا ؾقفؿ بوفـذـر,
ؾورتشــك مـــفؿ هيــقدي ثَلثــغ درمه ـ ًو ,ودَلــؿ ظــذ ؽــره م ِ
قمه ـ ًو َلــؿ أنــف ادًــقح ,ؾ ُش ـ ٌِّ َف ظؾــقفؿ .وافثوفــٌ :أهنــؿ ـــوكقا يعرؾقكــف,
ُ
وم َّق ُهــقا ظــذ افعومــي أنــف ادًــقح,
ـقامفؿ ,ؾــنن اهلل مـــعفؿ ظـــف ,ؾعؿــدوا إػ ؽــره ,ؾؼتؾــقه وصــؾٌقهَ ,
ؾخــوف رؤشــوؤهؿ ؾتـــي ظـ ِّ
فقزول اؾتتوهنؿ بف]37[].



اْلموم إصػفوِّن رمحف اهلل[ :وؿقفف {و َفـ ِ
ٰؽـ ُصٌف ََلؿ} أي م ِّثؾ َلؿ مـ حًٌقه إيوه]38[].
َ

َّ ُْ

ُ

 اْلموم افٌغقي رمحف اهلل[ :وذفؽ أن اهلل تعـوػ أخؼـك َصـ ٌَف ظقًـك  ظـذ افـذي ّ
دل افقفـق َد ظؾقـف ,وؿقـؾ :إهنـؿ حًٌـقا ظقًـك
ظؾقف افًَلم يف بقً وجعؾقا

ظؾقف رؿقٌو ؾلخؼك اهلل تعوػ صٌف ظقًك ظؾقف افًَلم ظذ افرؿقى ؾؼتؾقه]39[].

ً

َ

ظقًك وٓ صؾٌقه وفؽـ صٌف َلؿ]44[].

 اْلموم إندفز رمحف اهلل[ :ثؿ أخز تعوػ أن بـل إهائقؾ مو ؿتؾقا
 اْلموم ابـ اجلقزي رمحف اهلل[ :ؿقفف تعوػ{ :و َفـ ِ
ٰؽـ ُصٌف ََلؿ} أيُ :أ ْخ ِؼل صٌفف ظذ ؽره]41[].
َ
َّ ُْ

 افرازي رمحف اهلل[ :واظؾؿ أنف تعوػ حو حؽك ظـ افقفقد أهنؿ زظؿقا أهنؿ ؿتؾقا ظقًك ظؾقف افًَلم ؾوهلل تعـوػ ــذهبؿ يف هـذه
افدظقى وؿول {ومو َؿ َت ُؾقه ومو ص َؾٌقه و َفـ ِ
ٰؽـ ُصٌف ََلؿ}]42[].
ُ ََ َ ُ ُ َ
َّ ُْ
ََ
 افعــز ابـــ ظٌــد افًــَلم رمحــف اهللُ {[ :صـ ٌِّف} أخؼــل صــٌف ظقًــك ظؾقــف ,ؿــول ظقًــك" :مـــ يؼقـــل بـػًــف" ,ؾلجــوب حــقاري ,ؾــلخؼل
صٌفف ظؾقف]43[].



اْلموم ظَلء افديـ افٌغدادي رمحف اهلل[ :وؿقفف تعوػ{ :و َف ِ
ؽـ ُصٌف ََلؿ} يعـل أخؼك صٌف ظقًك ؽره حتك ؿتؾ وصؾى]44[].
َ

ْ

ِّ َ ُ ْ

 اْلموم أمحد بـ يقشػ احلؾٌل رمحف اهللُ {[ :ص ٌِّف} مٌـل فؾؿػعقل وؾقف وجفون ,أحدمهو :أنف مًـد فؾجور بعده ـؼقفؽِ :حقؾ
إفقف ,و ُفٌس ظؾقف .وافثوِّن :أنف مًـدٌ فضؿر ادؼتقل افذي َد َّل ظؾقف ؿقَلؿ{ :إكَّو ؿت ْؾـو} أي :وفؽـ ُص ٌِّف َلؿ َم ْـ ؿتؾقه .ؾنن ؿقؾ:
ِمل ٓ جيقز أن يعقد ظذ ادًقح ؟ ؾوجلقاب أن ادًقح مشٌف بف ٓ مشٌف]45[].
َ
َ

 37أبق احلًـ ظع بـ ؿد احووردي (ت  454ـه) :افـُّؽًَ واف ُع ُققن ,دار افؽتى افعؾؿقي بٌروت ,اجلزء إول  -صـ.543
 38أبق افؼوشؿ افراؽى إصػفوِّن (ت  542ـه) :ادػردات يف ؽريى افؼرآن ,مؽتٌي كزار مصطػك افٌوز بوفريوض  -صـ.336
 39أبق ؿد احلًغ افٌغقي (ت  516ـه) :مع ِ
ومل اف َّتـ ِْزيؾ ,دار ضقٌي بوفريوض ,اجلزء افثوِّن  -صـ.347
َ َ
افق ِجقز يف تػًر افؽتوب افعزيز ,دار افؽتى افعؾؿقي بٌروت ,اجلزء افثوِّن  -صـ.156
 44أبق ؿد بـ ظطقي إندفز (ت  546ـه) :اد ُ َح َّرر َ
جلقزي (ت  597ـه) :زاد ادًر يف ظؾؿ افتػًر ,ادؽتى اْلشَلمل بٌروت ,اجلزء افثوِّن  -صـ.244
 41أبق افػرج مجول افديـ ظٌد افرمحـ بـ ا َ
 42ؾخر افديـ ؿد افرازي (ت  644ـه) :افتػًر افؽٌر ومػوتقح افغقى ,دار افػؽر بٌروت ,اجلزء احلودي ظؼ  -صـ.141
 43ظز افديـ ظٌد افعزيز بـ ظٌد افًَلم (ت  664ـه) :تػًر افؼرآن افعظقؿ ,جومعي أم افؼرى بؿؽي ,اجلزء افثوِّن  -صـ.587
 44ظَلء افديـ ظع افٌغدادي افشفر بوخلوزن (ت  725ـه) :فٌوب افتلويؾ يف معوِّن افتـزيؾ ,دار افػؽر بٌروت ,اجلزء إول  -صـ.618
بوفً ِؿغ احلؾٌل (ت  756ـه) :افدُّ ر اد َُصقن يف ظؾقم افؽتوب ادؽـقن ,دار افؼؾؿ بدمشؼ ,اجلزء افرابع  -صـ.145
 45أمحد بـ يقشػ ادعروف َّ
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غ ْاْلش ََل ِم وا ْد ًَِ ِ
قح َّق ِي ]49[ .....
َ
ى َوا ْد َْص ُؾ ُ
ا ْف َّص ْؾ ُ
قب َب ْ َ ْ

ِ
ِ
يـ
 اْلموم احلوؾظ ابـ ـثر رمحف اهللَ {[ :و َمو َؿ َت ُؾق ُه َو َمو َص َؾ ٌُق ُه َو َفؽ ْـ ُص ٌِّ َف ََل ُ ْؿ} أي :رأوا صٌفف ؾظـقه إيوه :وَلذا ؿولَ { :وإِ َّن ا َّفذ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ْ
اَّلل إِ َف ْق ِـف} يعــل بـذفؽ :مــ ادظـك ؿتؾـف
اخ َت َؾ ُػقا ؾقف َفػل َص ٍّؽ مـْ ُف َمو ََل ُ ْؿ بِف م ْـ ظ ْؾ ٍؿ إِٓ ا ِّت ٌَ َ
وع اف َّظ ِّــ َو َمـو َؿ َت ُؾـق ُه َيؼقـًـو َب ْـؾ َر َؾ َعـ ُف َّ ُ
مـ افقفقد ,ومـ ش َّؾؿف مـ جفول افـصورى ,ـؾفؿ يف صؽ مـ ذفؽ وحرة ووَلل وشعر]46[].

َ

ُ ُ

ُ َّ

 افشقـوِّن رمحف اهللَ {[ :و َمو َؿ َت ُؾق ُه َو َمو َص َؾ ٌُق ُه} واجلؿؾي حوفقي ,أي :ؿوفقا ذفؽ واحلول أهنـؿ مـو ؿتؾـقه ومـو صـؾٌقه ,]47[].وؿـول
اْلمــوم افًــعدي رمحــف اهلل[ :ومـــ ؿــقَلؿ :إهنــؿ ؿتؾــقا ادًــقح ظقًــك وصــؾٌقه ,واحلــول أهنــؿ مــو ؿتؾــقه ومــو صــؾٌقه بــؾ ُصـ ٌِّف َلــؿ
ؽره ,ؾؼتؾقا

ؽره وصؾٌقه]48[].

 افشقخ افشـؼقطل رمحف اهلل[ :ؿقفف تعوػ{ :ومؽَروا ومؽَر اَّلل واَّلل َخر ْ ِ
يـ} ,يٌغ هـو مؽر افقفقد بعقًك وٓ مؽر اهلل
احَوـ ِر َ
َ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ َّ ُ ْ ُ
بـوفقفقد ,وفؽــف بـغ يف مقوـع آخـر أن مؽــرهؿ بـف ـووفتفؿ ؿتؾـف ,وذفـؽ يف ؿقفـف{ :و َؿــق َِلِؿ إِ َّكـو َؿ َت ْؾـَـو ا ْد ًَِ ِ
قًـك ا ْب َــ َمـ ْـر َي َؿ
َ
ـقح ظ َ
َ ْ ْ
َر ُشـ َ
اَّللِ} ,وبــغ أن مؽــره هبــؿ إفؼــوؤه افشــٌف ظــذ ؽــر ظقًــك وإكجــوؤه ظقًــك ظؾقــف وظــذ كٌقـــو افصــَلة وافًــَلم ,وذفــؽ يف
ـقل َّ
ِ
ؽـ ُصٌف ََلؿ} ,وؿقفف{ :ومو َؿ َت ُؾقه ي ِؼقـ ًو ,ب ْؾ ر َؾعف اَّلل إِ َفق ِف} أيي]49[].
َ َ َ ُ َّ ُ ْ
ُ َ
ََ
ؿقففَ { :و َمو َؿ َت ُؾق ُه َو َمو َص َؾ ٌُق ُه َو َف ْ ِّ َ ُ ْ
 صقخ إزهر افًوبؼ ؿد ضـطووي رمحـف اهلل[ :وؿقفـف  -تعـوػ َ { -و َمـو َؿ َت ُؾـق ُه َو َمـو َصـ َؾ ٌُق ُه َو َف ـ ِٰؽـ ُصـ ٌِّ َف ََل ُ ْـؿ} رد ظـذ مـزاظؿفؿ
افؽوذبي ,وأؿوويؾفؿ افٌوضؾي افتل تػوخروا هبو بلهنؿ ؿتؾقا ظقًك  -ظؾقف افًـَلم  .-أي :إن مـو ؿوفـف افقفـقد متػـوخريـ بـف ,وهـق
زظؿفؿ أنف ؿتؾقا ظقًك  -ظؾقف افًَلم  ,-هق مـ بوب أـوذيٌفؿ ادعروؾي ظـفؿ :ؾنهنؿ مو ؿتؾقه ,ومو صؾٌقه وفؽـ احلؼ أهنؿ
ؿتؾقا

رجَل آخر يشٌف ظقًك  -ظؾقف افًَلم  -يف اخلؾؼي ؾظـقه إيوه وؿتؾقه وصؾٌقه ,ثؿ ؿوفقا]54[].

 افشقخ أبق بؽر اجلزائري حػظف اهلل [ :ؿقَلؿ متٌجحغ متػوخريـ أهنؿ ؿتؾقا ادًقح ظقًك بـ مريؿ ظؾقف افًَلم وهق رشقل
اهلل ,وأـذهبؿ اهلل تعوػ يف ذفؽ بؼقففَ { :و َمو َؿ َت ُؾق ُه َو َمو َص َؾ ٌُق ُه َو َف ِؽ ْـ ُص ٌِّ َف ََل ُ ْؿ} أي :برحؾ آخر طـقه أنف هق ؾصؾٌقه وؿتؾقه,
اَّلل َظ ِزيــزا ً
اَّلل إِ َف ْق ِـف َوـ َ
َـون َّ ُ
وأمـو ادًـقح ؾؼـد رؾعـف اهلل تعـوػ إفقــف وهـق ظــده يف افًـامء ــام ؿـول تعــوػ يف أيـي (َ { )158ب ْـؾ َر َؾ َعـ ُف َّ ُ
ح ِ
ؽقامً} أي :ؽوفٌ ًو ظذ أمره حؽقامً يف ؾعؾف وتدبره]51[].
َ

 46أبق افػداء ظامد افديـ إشامظقؾ ابـ ـثر (ت  774ـه) :تػًر افؼرآن افعظقؿ ,دار ضقٌي بوفريوض ,اجلزء افثوِّن  -صـ.449
47

ؿد بـ ظع َّ
افشقـَوِّن (ت  1254ـه) :ؾتح افؼدير اجلومع بغ َؾـ َّّل افروايي وافدِّ رايي مـ ظؾؿ افتػًر ,دار ادعرؾي بٌروت  -صـ.341

 48ظٌد افرمحـ بـ كوس افًعدي (ت  1376ـه) :تقًر افؽريؿ افرمحـ يف تػًر ـَلم ا َدـَّون ,ممشًي افرشوفي بٌروت  -صـ.213
49

ؿد إمغ بـ ؿد افشـؼقطل (ت  1393ـه) :أوقاء افٌقون يف إيضوح افؼرآن بوفؼرآن ,دار ظومل افػقائد بؿؽي ,ادجؾد إول  -صـ.334 ,329

54

ؿد شقد ضـطووى (ت  1431ـه) :افتػًر افقشقط فؾؼرآن افؽريؿ ,مؽتٌي هنضي مك ,اجلزء اخلومس ظؼ  -صـ.544

 51جوبر بـ أبق بؽر اجلزائري :أجن افتػوشر فؽَلم افعع افؽٌر ,مؽتٌي افعؾقم واحلؽؿ بودديـي ادـقرة ,اجلزء إول  -صـ.571

www.alta3b.wordpress.com

غ ْاْلش ََل ِم وا ْد ًَِ ِ
قح َّق ِي ]54[ .....
َ
ى َوا ْد َْص ُؾ ُ
ا ْف َّص ْؾ ُ
قب َب ْ َ ْ

"ص ٌِّف بف َلؿ" أم ُ
هؾ هل ُ
"ص ٌِّف َلؿ" ؟
ؿول إنٌو بقشقي [ :أن ادعتدفغ مـ ـٌور ظؾامء ادػنيـ ادًـؾؿغ ظـز افتـوريخ يميـدون ادًـقحقي ,ويػنـون هـذه افعٌـورة بؼـقَلؿ أنـف
إذا ـون ادؼصقد صخص يشٌفف فؼول ُ
"ص ٌِّف بف َلؿ" وفقس "صٌف َلؿ" .أمو "صٌف َلؿ" ؾتعـل أنف ُخ ِّقؾ إفقفؿ ,ومل يؽـ هـوك مـ يشٌفف].

بدايي أؿقل:
 مو معـك ؿقل أحد ادػنيـ [أمو ُ
"ص ٌِّف َلؿ" ؾتعـل أنف ُخ ِّقؾ إفقفؿ ,ومل يؽـ هـوك مـ يشٌفف] ؟
 اْلجوبي :معـوه أن ادًقح  مل ُيؼتؾ ومل ُيصؾى ,ؾنكف ؿد ُخ ِّقؾ فؾقفقد أهنؿ ؿتؾقه مصؾقب ًو
 وفؽـ هذا مل ُيدث حؼقؼي بؾ ُجم َّرد خقول !
 ؾؾامذا يـؼؾ إنٌو بقشقي هذا افؽَلم افذي يثًٌ أن ادًقح  كجو مـ افصؾى ؟!
 أٓ يػفؿ مو يـؼؾ ,أم إكف ٓ يريد إٓ تؾٌقس أؾفوم افـوس ؟!

أريد أن يػفؿ اجلؿقع:
 إن إمجوع ظؾامء ادًؾؿغ مـ ادػنيـ هق افؼقل بلن ؿقفف تعوػ { َو َمو َؿ َت ُؾق ُه َو َمو َص َؾ ٌُق ُه}
 هق كػل سيح فَلظتؼود بؼتؾ ادًقح  بشؽؾ ظوم ,بلي ضريؼي مـ افطرق ,وكػل فَلظتؼود بؼتؾف مصؾقب ًو بشؽؾ خوص
 وإن ـون هـوك مـ خوفػ هذا اْلمجوع ؾفق فقس مـ "ادعتدفغ مـ ـٌور ظؾامء ادػنيـ ادًؾؿغ"
 بؾ إكف مـ افؽوؾريـ بكيح مو أنزفف رب افعودغ ظذ رشقفف إمغ ؿد 

ػن:
ؾًقاء ؿول اف ُـؿ ِّ
 بلن ؿقفف تعوػ { ُص ٌِّ َف ََل ُ ْؿ} تعـك أن اهلل  أخؼك صٌف ادًقح 
 ظذ أحد افتَلمقذ ادـوؾؼغ افذي أراد أن يدل افقفقد ظذ ادًقح  فقؼتؾقه
ظؿـ يؼقف بـػًف
 أو أهنو تعـل أن ادًقح  شلل حقاريف َّ
 ؾلخؼك اهلل  صٌف ادًقح  ظذ أحد احلقاريغ افذي واؾؼ ظذ ذفؽ
 أو أهنو تعـل أن افقفقد ؿد ُخ ِّقؾ إفقفؿ أهنؿ ؿتؾقا ادًقح  مصؾقب ًو وفؽـ هذا مل ُيدث حؼقؼي  ...افخ
 أج ًو ـون افتػًر ,ؾنن مجقعفؿ أؿروا بلن { ُص ٌِّ َف ََل ُ ْؿ} هل ـقػقي كجوة ادًقح  مـ افؼتؾ مصؾقب ًو ,أج ًو ـوكً افؽقػقي
 هؾ هذا افؽَلم صعى ؟ اظتؼد ٓ

www.alta3b.wordpress.com

غ ْاْلش ََل ِم وا ْد ًَِ ِ
قح َّق ِي ]51[ .....
َ
ى َوا ْد َْص ُؾ ُ
ا ْف َّص ْؾ ُ
قب َب ْ َ ْ

ؿول إنٌو بقشقي[ :ويػنون هذه افعٌورة بؼقَلؿ أنف إذا ـون ادؼصقد صخص يشٌفف فؼول ُ
"ص ٌِّف بف َلؿ" وفقس "صٌف َلؿ"].
أريد أن أشلل شمآً يف ؽويي افًٌوضي :أجـ همٓء ادػنون ؟!
 فؼد تصػحً أربعغ ـتوب تػًر ,دػنيـ مـ افؼرن إول اَلجري إػ ادعوسيـ ومل أجد مو يؼقفف إنٌو بقشقي إضَلؿ ًو
 وفؽـ فعع أظؾؿ أجـ ادشؽؾي ,ادشؽؾي تؽؿـ يف أن إنٌو بقشقي ٓ يػفؿ أص ً
َل ـَلم ادػنيـ
 ربام ٕهنؿ يؽتٌقن بوفؾغي افعربقي ٓ ,أدري حؼقؼي شٌى ظدم افػفؿ بوفتحديد
 وفؽـ مو أظرؾف هق أن إنٌو بقشقي مل يػفؿ ـَلم ادػنيـ

ػنيـ:
أؿقال اد ُ ِّ
 افز,ؼــي رمحــف اهلل[ :ؾــنن ؿؾــً { ُصـ ٌِّف} مًـــد إػ مــوذا ؟ إن جعؾتــف مًـــد ًا إػ ادًــقح ,ؾودًــقح مشــٌف بــف وفــقس بؿشــٌف ,وإن
أشـــدتف إػ ادؼتــقل ؾــودؼتقل مل جيــر فــف ذـــر ,ؿؾــً :هــق مًـــد إػ اجلــور وادجــرور وهــق { ََلُــؿ} ـؼقفــؽ ُخ ِّقــؾ إفقــف ,ـلنــف ؿقــؾ:
وفؽـــ وؿــع َلــؿ افتشــٌقف ,وجيــقز أن ُيًـــد إػ وــؿر ادؼتــقلٕ :ن ؿقفــف{ :إ َّكــو َؿ َت ْؾـَــو} يــدل ظؾقــف ,ـلنــف ؿقــؾ :وفؽـــ صــٌف َلــؿ مـــ
ؿتؾقه]52[].

بؿ َش ـ ٌَّف ,وإن أشـــدتف إػ
 افــرازي رمحــف اهلل[ :ؿقفــف { ُص ـ ٌِّ َف} ُمًـــد إػ مــوذا ؟ إن جعؾتــف مًـــد ًا إػ ادًــقح ؾفــق ُم َش ـ ٌَّف بــف وفــقس ُ
ادؼتقل ؾودؼتقل مل جيـر فـف ذــر .واجلـقاب مــ وجفـغ :إول :أنـف مًــد إػ اجلـور وادجـرور ,وهـق ـؼقفـؽ :خقـؾ إفقـف ـلنـف,
ؿقؾ :وفؽـ وؿع َلؿ افشٌف .افثوِّن :أن يًـد إػ وؿر ادؼتقل ٕن ؿقفف { َو َمو َؿ َت ُؾق ُه} يدل ظذ أنف وؿـع افؼتـؾ ظـذ ؽـره ؾصـور
ذفؽ افغر مذـقر ًا هبذا افطريؼ ,ؾحًـ إشـود { ُصٌف} إفقف]53[].

ِّ َ

 أبق ح َّقون إندفز رمحف اهلل[ :و{ ُص ٌِّف} مًـد إػ اجلور وادجرور ,ـؼقفف :خقؾ إفقف ,وفؽـ وؿع َلؿ افتشٌقف .وجيقز أن يًـد
إػ وؿر ادؼتقل افدال ظؾقف{ :إكِّو َؿ َت ْؾـَو} أي :وفؽـ صٌف َلؿ مـ ؿتؾقه .وٓ جيقز أن يؽقن وؿر ادًقحٕ ,ن ادًـقح ُم َشـ ٌَّف
شٌف]54[].
بف ٓ م َ

ُ َّ

 افًؿغ احلؾٌـل رمحـف اهلل[ :ؿقفـف { ُصـ ٌِّف َلـؿ}ُ { :صـ ٌِّف} مٌــل فؾؿػعـقل وؾقـف وجفـون ,أحـدمهو :أنـف مًــد فؾجـور بعـده ـؼقفـؽ:
ِحقؾ إفقف ,و ُفٌس ظؾقف .وافثوِّن :أنف مًـدٌ فضؿر ادؼتقل افذي َد َّل ظؾقف ؿقَلؿ{ :إكَّو َؿ َت ْؾـَو} أي :وفؽـ ُص ٌِّف َلؿ َم ْـ ؿتؾقه .ؾنن
ِ
شٌف]55[].
ؿقؾ :ملَ ٓ جيقز أن يعق َد ظذ ادًقح ؟ ؾوجلقاب أن ادًقح ُم َش ٌَّف بف ٓ ُم َ َّ
ـور بعــده:
 أبــق حػــص افدمشــؼل رمحــف اهلل[ :ؿقفــف { ُصـ ٌِّ َف ََلُـ ْـؿ}ُ { :صـ ٌِّ َف} مٌـــل فؾؿػعــقل ,وؾقــف وجفــون :أحــدمهو :أنــف ُمًـــد فؾجـ ِّ
ـؼقفؽُ :خ ِّق َؾ إفقف ,و ُف ٌِّ َس ظ َؾ ْق ِف ,ـلنَّف ؿقؾ :وفؽـ وؿع َلؿ افتشٌقف .وافثـوِّن :أنـف ُمًــدٌ فضـؿر اد ْؼ ُتـقل ا َّف ِـذي َد َّل ظؾقـف ؿـقَلؿ:
َّ
افؽشوف ظـ حؼوئؼ ؽقامض افتـزيؾ وظققن إؿوويؾ يف وجقه افتلويؾ ,دار إحقوء افساث افعرب بٌروت ,اجلزء إول -
 52أبق افؼوشؿ جور اهلل ؿقد افز,ؼي (ت  538ـه):
53
.624افديـ ؿد افرازي (ت  644ـه) :افتػًر افؽٌر ومػوتقح افغقى ,دار افػؽر بٌروت ,اجلزء احلودي ظؼ  -صـ.141
صـ ؾخر

 54أبق ح َّقون ؿد بـ يقشػ إندفز (ت  754ـه) :افٌحر ادحقط ,دار افؽتى افعؾؿقي بٌروت ,اجلزء افثوفٌ  -صـ.446
بوفً ِؿغ احلؾٌل (ت  756ـه) :افدُّ ر اد َُصقن يف ظؾقم افؽتوب ادؽـقن ,دار افؼؾؿ بدمشؼ ,اجلزء افرابع  -صـ.145
 55أمحد بـ يقشػ ادعروف َّ
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ِ
جي ــقز أن يع ــق َد ظ ــذ ادً ـ ِ
ـقح ُم َش ـ ٌَّف ب ــف ٓ
ـقح ؟ ؾ ـ
ـوجلقاب :أن ادً ـ َ
ُ
{إِ َّك ــو َؿ َت ْؾـَ ــو} أي :وفؽ ـــ ُص ـ ٌِّف َل ــؿ م ـــ ؿت ُؾ ــقه ,ؾ ــنن ؿق ــؾ :ملَ ٓ َ ُ
شٌف]56[].
مَ

ُ َّ

ضٌع ًو مـ افقاوح جد ًا أنف ٓ يقجد ظومل واحد ؿول بام ؿوفف إنٌو بقشقي !
 وإمر بًٌوضي ـؤيت :كريد أن كعرف مـ افذي وؿع ظؾقف ؾعؾ افتشٌقف
 ؾؽؾؿي { ُص ٌِّ َف} مٌـل فؾؿػعقل ,ؾفؾ ادًقح  هق ادػعقل ؟! بوفطٌع ٓ
 بؾ هق افذي ُأ ِخ َذ صٌفف ,ؾؿـ هق افذي وؿع ظؾقف افػعؾ ؟

ؿول افعؾامء إن يف ادًلخي وجفون:
 إول :افذي وؿع ظؾقف افػعؾ هق اجلور وادجرور ,أي أن ـؾؿي " ََل ُ ْؿ" ُمؽ ََّقكي مـ حرف اجلر "فـ" وافضؿر "هؿ"
 وهؽذا يؽقن افذيـ ؿوفقا أهنؿ ؿتؾقا وصؾٌقا ادًقح  هؿ افذيـ وؿع َلؿ افتشٌقف ,وطـقا أهنؿ صؾٌقه وفؽـفؿ مل يػعؾقا
 افثوِّن :أن يؽقن افػعؾ واؿع ًو ظذ ادؼتقل ,وافذي ُذـِر بشؽؾ ؽر مٌوذ يف ؿقل افقفقد {إِكَّو َؿ َت ْؾـَو}
 ؾتؽقن بؿعـك أنف ُص ٌِّف َلؿ مـ ؿتؾقه أنف هق ادًقح 
 وشقاء ـون ادعـك إول أو افثوِّن ,ؾؽَل ادعـقغ ُيػقدان بـجوة ادًقح  مـ افصؾى !

آؾساء ظذ افػخر افرازي:
ؿول إنٌو بقشقي[ :وؿد ؿول أحد إ ئؿـي افؽٌـور وهـق اْلمـوم افـرازي يف ـتـوب مؽـقن مــ شـٌع جمؾـدات بعــقان "تػًـر افػخـر افـرازي
ادشتفر بوفتػًر افؽٌـر ومػـوتقح افغقـى" وهـق مــ أؿـقى ادرا جـع اْلشـَلمقي ,ؿـول إهنـو إهوكـي هلل أن جيعـؾ صـخص صـٌفف ُيصـؾى بـدًٓ
مـفٕ ,ن هذا يعـل أن اهلل ؽر ؿودر أن يـجقف .وهؽذا ؾؼد أورد فـو أدفـي مل كـذـرهو كحــ مــ ؿٌـؾ ,وؿـول أجضـ ًو مـو ذكـى افـذي صـؾى يف
هذه احلوفي إن هذا يعتز طؾؿ]57[].

ُ

أوًٓ:
 أحى أن ُأذـِّر اجلؿقع بلن افرازي رمحف اهلل ؿول ساحي بلن ادًقح  مل ُيؼتؾ ومل ُيصؾى
[ واظؾؿ أنف تعوػ حو حؽك ظـ افقفقد أهنؿ زظؿقا أهنؿ ؿتؾقا ظقًك ظؾقف افًَلم ؾوهلل تعوػ ـذهبؿ يف هذه افدظقى وؿول { َو َمو
َؿ َت ُؾقه ومو ص َؾٌقه و َفـ ِ
ٰؽـ ُصٌف ََلؿ}]58[].
ُ ََ َ ُ ُ َ
َّ ُْ
 ؾنذا ـون هذا ـَلم افرازي رمحف اهلل يف مًلخي صؾى ادًقح 

 56أبق حػص ظؿر افدمشؼل (ت  884ـه) :اف ّؾ ٌَوب يف ظؾقم افؽتوب ,دار افؽتى افعؾؿقي بٌروت ,اجلزء افًوبع  -صـ.111
 57ـتوب مممتر افعؼقدة إرثقذـًقي  2414بعـقان :ظؼقدتـو إرثقذـًقي  -آبوئقي وـتوبقي ,ادحوضة افثوفثي فألنٌو بقشقي :ادقديو وتلثرهو ظذ اْليامن وافعؼقدة  -صـ.43
 58ؾخر افديـ ؿد افرازي (ت  644ـه) :افتػًر افؽٌر ومػوتقح افغقى ,دار افػؽر بٌروت ,اجلزء احلودي ظؼ  -صـ.141
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 ؾؾامذا ُيقرد إنٌو بقشقي ـَلم ًو فف ف ُققهؿ افـوس بلن افرازي يم ِّيد ادًقحقي ؟
 اْلجوبي بًٌوضي وـام ؿؾـو شوبؼ ًو :إكف ُيريد ؾؼط أن ُيؾٌس احلؼ بوفٌوضؾ فقدحض بف احلؼ

ثوكق ًو:
 بػرض أن افرازي رمحف اهلل ؿول أن افؼقل بلن اهلل جعؾ صخص ًو ُيشٌف ادًقح  ف ُقصؾى مؽوكف إهوكي هلل 
 ؾفؾ هق بذفؽ يؼقل بلن ادًقح ُ صؾِى ؟! بوفطٌع ٓ
كجو ادًقح  بطريؼي أخرى فقس ؾقفو تشٌقف ٕحد بلحد
 ؾنكف هبذا يؼقل أن اهلل  ؿد َّ
 مثؾ مو ؿول إنٌو بقشقي شوبؼ ًو أنف ُخ ِّقؾ فؾقفقد أهنؿ صؾٌقا ادًقح  وهؿ مل يصؾٌقه
 ومل يؽـ هـوك مـ أخذ صٌف ادًقح  ,وفؽـ يف افـفويي
 وبلي حول مـ إحقال ,افرازي ٓ يؼقل بلن ادًقح  موت مصؾقب ًو !

ثوفث ًو:
وصؾى مؽوكف ـون مظؾقم ًو
 بػرض أن افرازي رمحف اهلل اظتؼد بون افذي أخذ صٌف ادًقح ُ 
 ؾنكـو كجد يف مجقع افروايوت اخلوصي بؼقفف تعوػ { َو َف ِؽـ ُص ٌِّف ََلُؿ} ,وافتل تؼح ـقػقي افتشٌقف
 أن افذي ُصؾى مؽون ادًقح  ـون ظذ حوفي مـ اثـغ:
 إوػ :أنف ـون مـ احلقاريغ ,واختور ضقاظقي أن يلخذ مؽون ادًقح  وأن يػديف بـػًف


وؿد وظده ادًقح  بوجلـي ,وهذا ؿقل ؿتودة وافًدِّ ي وابـ جريٍ]59[.

ُّ

ُ َ

 افثوكقي :أنف ـون أحد إذار افذيـ ـوكقا يريدون ؿتؾ ادًقح 
 شقاء ـون تؾؿقذ ًا خوئـ ًو أو أحد اجلـقد افرومون ,واجلزاء مـ جـس افعؿؾ
 وفذفؽ أراد اهلل  أن ُيؼتؾ هق بدًٓ مـ أن ُيؼتؾ ادًقح 
قؿغَ ا ْف َغ ِ
َون ا ْدًت َِؼ ِ
ِ
ود ُر}.
فؼ ُير ؾدْ َي ُي ِّ
افصدِّ ِيؼ َو َمؽ َ ُ ْ
 وكجد يف افعفد افؼديؿ يف شػر إمثول َ { 18/21ا ِّ ِّ
فؾصدِّ يؼ ,وأن افغودر يلخذ مؽون ادًتؼقؿ ويؽقن بدًٓ مـف
 أي أن افشخص افؼير يؽقن ؾديي ِّ
 وهؽذا ٓ يقجد طؾؿ يف إي حوفي مـ احلوفتغ ,ويؽقن ؿد أخطل افرازي رمحف اهلل بػرض أنف ؿول هذا افؽَلم !

رابع ًو وإهؿ:
 افرازي رمحف اهلل مل يؼؾ افؽَلم افذي كؼؾف إنٌو بقشقي أص ً
َل
 ٓ افؽَلم إول وٓ افؽَلم افثوِّن ! وٓ أدري مـ أي جوء هبذا افؽَلم !
 هؾ ؿوم بتلخقػ وتؾػقؼ هذا افؽَلم فؾرازي رمحف اهلل ؟!
 59راجع تػًر افطزي ,شقرة افـًوء :أيي .157
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غ ْاْلش ََل ِم وا ْد ًَِ ِ
قح َّق ِي ]54[ .....
َ
ى َوا ْد َْص ُؾ ُ
ا ْف َّص ْؾ ُ
قب َب ْ َ ْ

 أم أنف ؿرأ هذا افؽَلم يف ـتوب مـ ـتى ادًقحقغ واختؾط ظؾقف إمر واظتؼد أن هذا افؽَلم فؾرازي رمحف اهلل ؟!
 وفؽـ مو أظؾؿف هق أن افرازي رمحف اهلل يف تػًره "افتػًر افؽٌر ومػوتقح افغقى" مل يؼؾ هذا افؽَلم أبد ًا
 وٓ حتك يف ادًوئؾ افتل ـون يقردهو ويؼقم بوفرد ظؾقفو !

ـَلم افرازي رمحف اهلل يف تػًره:
ؾخر افديـ أبق ظٌد اهلل ؿد بـ ظؿر افرازي (ت  646ـه) :افتػًر افؽٌر ومػوتقح افغقى ,دار إحقوء افساث افعرب بروت ,افطٌعي
ِ
ـؽ َو َر ِاؾ ُعـ َ
قًــك إِ ِِّّن ُمت ََق ِّؾقـ َ
ـؽ إِ َ ََّل َو ُم َط ِّفـ ُـر َك ِمـ َــ
اَّلل َيــو ظ َ
افثوفثــي ,اجلــزء افثــومـ  -ص ـ .244 ,239يف تػًــر ؿــقل اهلل ظــز وجــؾ{ :إِ ْذ َؿـ َـول ّ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يـ ا َّت ٌَ ُعـ َ
ـقام ُــ ـت ُْؿ ِؾقـ ِـف َ ْ
َتتَؾِ ُػـ َ
ـقن} [آل
ـقك َؾـ ْـق َق ا َّفــذ َ
يـ َـ َػـ ُـرو ْا َو َجوظـ ُـؾ ا َّفــذ َ
ا َّفــذ َ
يـ َـ َػـ ُـرو ْا إِ َػ َيـ ْـق ِم ا ْفؼ َق َومــي ُثـ َّـؿ إِ َ ََّل َمـ ْـرج ُعؽ ُْؿ َؾ ـ َل ْحؽ ُُؿ َب ْق ــَؽ ُْؿ ؾـ َ
ظؿران ]55 :
ٌ ه ِذ ِه ْأي ِي مق ِوع م ْش ِؽ ٌؾ ,وهق َأ َّن كَص ا ْف ُؼر ِ
ِ ِ
ِ ِ
آن َد َّل َظ َذ َأنَّ ُف َت َع َوػ ِحغَ َر َؾ َع ُف َأ ْخ َؼك َص ٌَ َف ُف َظ َذ َؽ ْ ِ
ر ِهَ ,ظ َذ َمو َؿ َولَ { :ومو
[ َو َبؼ َل م ْـ َم ٌَوح َ
َّ
َ ُ َ
ْ
َ َْ ٌ ُ
فؽـ ُصـٌف ََلـؿ} [افـًِّ ِ
ـوء ,]157 :و ْإَ ْخٌـور َأج ًضـو و ِارد ٌة بِ َـذف ِ َؽ إِ َّٓ َأ َّن افرواي ِ
ِ
ـوت ْ
اَّلل َت َع َ
ـوػ
اخ َت َؾ َػ ْ
ِّ َ َ
َ ُ ْ َ َ
َ
ـًَ ,ؾ َت َ
َ
َؿ َت ُؾق ُه َومو َص َؾ ٌُق ُه َو ْ ِّ َ ُ ْ
ـور ًة ُي ْـر َوى َأ َّن َّ َ
ِ
ِِ
ض َْ ِ ِ
َأ ْخ َؼك َص ٌَ َف ُف َظ َذ َب ْع ِ
اص
ـى َب ْع َـض َخ َـق ِّ
افً َـَل ُم َر َّؽ َ
إ ْظدَ اء ا َّفذ َ
ـور ًة ُي ْـر َوى َأنَّـ ُف َظ َؾ ْقـف َّ
يـ َد ُّفقا ا ْف َق ُفق َد َظ َـذ َمؽَوكـف َح َّتـك َؿ َت ُؾـق ُه َو َصـ َؾ ٌُق ُهَ ,و َت َ
َون َؾ ِػل إِ ْف َؼ ِ
وء َص ٌَ ِف ِف َظ َذ ا ْف َغ ْ ِ
ر إِ ْصؽ َ
وجلُ ْؿ َؾ ِي َؾ َؽ ْق َػ َام ـ َ
َأ ْص َحوبِ ِف ِيف أن يؾؼل صٌفف َحتَّك ُي ْؼت ََؾ َمؽَو َك ُفَ ,وبِ ْ
َوٓ ٌت:
ـون َظـ َـذ إِكًْ ٍ
اْل ْصـ َؽ ُول ْإَو ُلَ :أنَّــو َفــق جق ْز َكـو إِ ْف َؼــوء َصـٌ ِف إِكًْـ ٍ
ِْ
ـون َ
ـً َو َف ِـدي ُثـ َّـؿ َر َأجْ ُتـ ُف َثوكِ ًقـو َؾ ِحقـ َِئـ ٍـذ ُأ َجـ ِّـق ُز َأ ْن
افً ْػ ًَـ َط ُيَ ,ؾـ ِـن ِِّّن إِ َذا َر َأجْـ ُ
ْ َ َّ
َّ
آخـ َـر َفـ ِـز َم َّ
َ
َ َ َ
ِ
ـون ُأ ْخ ِؼـ َـل َصـ ٌَ ُف ُف َظ َؾ ْقـ ِـف َو ِحقـ َِئـ ٍـذ َي ْرت َِػـ ُـع ْإَ َمـ ُ
ـقن َهـ َـذا ا َّفـ ِـذي َر َأجْ ُتـ ُف َثوكِ ًقــو َفـ ْق َس بِ َق َفـ ِـدي َبـ ْؾ ُهـ َـق إِك ًَْـ ٌ
َي ُؽـ َ
ـحو َب ُي
وفصـ َ
قشــوتَ ,و َأجْ ًضــو َؾ َّ
ـون َظـ َـذ ا ْد َْح ًُ َ
ِ
ِ
ى َأ ْن َٓ َي ْع ِر ُؾقا َأنَّ ُف ُ َ َّؿدٌ ِٓ ْحـتِ َام ِل َأنَّـ ُف ُأ ْخ ِؼ َـل َصـ ٌَ ُف ُف َظ َـذ َؽ ْ ِ
ـر ِه َو َذف ِ َ
ـؽ ُي ْػ ِٓتـ
اَّلل َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿ َي ْل ُم ُر ُه ْؿ َو َيـ َْف ُ
وه ْؿ َو َج َ
ا َّفذ َ
يـ َر َأ ْوا ُ ََّؿدً ا َص َّذ َّ ُ
ِ
إ ْخ ٌَـ ِ
ـز ْ َ
إ ْمـ ِـر ِيف ْ َ
افؼ ـ ِائعَِ ,و َأجْ ًضــو َؾ َؿــدَ ُار ْ َ
ـز َظـ ِــ ا ْد َْح ًُـ ِ
ـور ا ْد ُ َتـ َـقاتِ َر ِة َظـ َـذ َأ ْن َي ُؽـ َ
ـقع
ـقسَ ,ؾـ ِـن َذا َجـ َ
ـوز ُو ُؿـ ُ
إ َّو ُل إِ َّكـ َـام َأ ْخـ َ َ
ـقن ا ْد ُ ْخـ ِ ُ
إِ َػ ُشـ ُؼقط َّ َ

آخره إِب َط ُول افـٌُّق ِ
ِ
ط ِيف ا ْدٌك ِ
ا ْف َغ َؾ ِ
وجلُ ْؿ َؾ ِي َؾ َػت ُْح َه َذا ا ْف ٌَ ِ
َون ُش ُؼ ُ
ات ـ َ
قط َخ َ ِز ا ْدُت ََقاتِ ِر َأ ْو َػ َوبِ ْ
ات بِو ْف ُؽ ِّؾ َّق ِي.
ُ َّ
وب َأ َّو ُف ُف َش ْػ ًَ َط ٌي َو ُ ُ ْ
ُْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـون ِيف َت ْػ ًِ ِ
َو ْ ِ
اْل ْصؽ ُ
ن َ
افً َـَل ُم بِـ َل ْن َيؽ َ
اَّلل َت َع َوػ َـ َ
ـر
ون َؿدْ َأ َم َر ج ْ ِز َيؾ َظ َؾ ْقـف َّ
َول اف َّث ِوِّنَ :و ُه َق َأ َّن َّ َ
ُـقن َم َعـ ُف يف َأ ْـ َث ِـر ْإَ ْح َـقالَ ,هؽ ََـذا َؿو َفـ ُف ا ْد ُ َػ ِّ ُ
اح ٍد ِمـ َأجـِح ِي ِج ِز َيؾ َظ َؾق ِف افً َـَلم ـ َ ِ
َوح و ِ
[اح ِ
ـومل ِم َــ ا ْف ٌَ َ ِ
وح ا ْف ُؼدُ ِ
س} ْ
َؿ ْقف ِ ِف {إِ ْذ َأجَّدْ ت َ
ُؽ بِ ُر ِ
ؼـ
َوئدَ ِةُ ]114 :ث َّؿ إِ َّن َض َر َ
ف َجـ ٍ َ
ْ ْ َ ْ
ْ َّ ُ
َـون َيؽْػـل ا ْف َع َ َ
وء ا ْدَقتَك ,وإِبر ِ
ودرا ظ َذ إِحق ِ
قد َظـْف؟ و َأج ًضو َأنَّف َظ َؾق ِف افً ََلم َحو ـ َ ِ
وَِ َؽ ا ْفقف ِ
ػ َمل يؽ ِ
اء ْإَـ َْؿ ِف َو ْإَبْ َر ِ
ْػ ِيف َمـْ ِع ُأ َ
صَ ,ؾ َؽ ْق َ
ْ
َون َؿ ً َ ْ َ
ُ َ ْ
َُ
َؾ َؽ ْق َ ْ َ
ُ ْ َّ ُ َّ
َ َْ
ـػ َملْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ي ْؼ ِدر َظ َذ إِموت َِي ُأ َ ِ
افزموك َِي َوا ْف َػ َؾ ٍِ َظ َؾ ْق ِفؿ َحتَّك َي ِصروا َظ ِ
يـ َظ ِـ اف َّت َع ُّر ِ
ض
وج ِز َ
وَ َؽ ا ْف َق ُفقد ا َّفذ َ
ْ
وفًقء َو َظ َذ إِ ْش َؼوم ِف ْؿ َوإِ ْف َؼوء َّ َ
يـ َؿ َصدُ و ُه بِ ُّ
َ
َ ْ
ُ
َف ُف؟.

وَِ َؽ ْإَظدَ ِاء بِ َل ْن ير َؾعف إِ َػ افًام ِء َؾام ا ْف َػ ِوئـدَ ُة ِيف إِ ْف َؼ ِ
َون َؿ ِ
َتؾِ ِ
ـوء َصـ ٌَ ِف ِف َظ َـذ َؽ ْ ِ
َو ْ ِ
ود ًرا َظ َذ َ ْ
قص ِف ِم ْـ ُأ َ
اْل ْصؽ ُ
َول اف َّثوف ِ ٌَُ :أنَّ ُف َت َع َوػ ـ َ
ـر ِهَ ,و َه ْـؾ
ْ
َْ َ ُ
َّ َ َ
ِؾ ِقف إِ َّٓ إِ ْف َؼو ُء ِم ًْ ِؽ ٍ
غ ِيف ا ْف َؼت ِْؾ ِم ْـ َؽ ْ ِ
ر َؾ ِوئدَ ٍة إِ َف ْق ِف؟.
ِ
اظ َت َؼدُ وا ِؾ ِقف َأنَّف هق ِظقًك مع َأنَّف مو ـ َ ِ
ِ
ِ
َول افرابِعَ :أنَّف إِ َذا ُأ ْخ ِؼل َصٌفف َظ َذ َؽ ِ ِ
َو ْ ِ
قًـك,
افً َامء َؾو ْف َؼ ْق ُم ْ
َ َُُ
اْل ْصؽ ُ َّ ُ ُ
ْ
َـون ظ َ
ُ ُ َ َ َ َ ُ َ
ره ُث َّؿ إِ َّك ُف ُرؾ َع َب ْعدَ َذف َؽ إِ َػ َّ
ِ ِ
ِ
اجلَ ْف ِؾ َواف َّت ْؾٌِق ِ
َؾ َف َذا ـ َ
َون إِ ْف َؼو ًء ََل ُ ْؿ ِيف ْ
اَّللِ َت َع َوػ.
سَ ,و َه َذا َٓ َيؾ ُقؼ بِحؽ َْؿي َّ
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غ ْاْلش ََل ِم وا ْد ًَِ ِ
قح َّق ِي ]55[ .....
َ
ى َوا ْد َْص ُؾ ُ
ا ْف َّص ْؾ ُ
قب َب ْ َ ْ

ِ
َول ْ ِ
ـورى َظـ َـذ َـ ْثـ َـر ِهتِ ْؿ ِيف َم َشـ ِ
َو ْ ِ
ـور ِق ْإَ ْر ِ
اْل ْص ـؽ ُ
ض َو َم َغ ِور ِهبَــو َو ِصــدَّ ِة َ َ ٌَّــتِ ِف ْؿ ف ِ ْؾ َؿ ًِـ ِ
افً ـ ََل ُمَ ,و ُؽ ُؾـ ِّـق ِه ْؿ ِيف َأ ْمـ ِـر ِه
ـقح َظ َؾ ْقــف َّ
اخلَــوم ُسَ :أ َّن افـ ََّصـ َ
ِ
ـً بِــوفت ََّقا ت ُِرَ ,واف َّط ْعـ ُــ ِيف اف َّتـ َـقا ت ُِر ُي ِ
ـوهدُ و ُه َم ْؼ ُتـ ً
ـؽ َــ َ
ـقٓ َم ْصـ ُؾق ًبوَ ,ؾ َؾـ ْـق َأنْؽ َْر َكــو َذفِـ َ
ـى اف َّط ْعـ َــ ِيف ُك ٌُـ َّـق ِة ُ ََّؿـ ٍـد
ـقام َث ٌَـ َ
ـزوا َأ َّهنُـ ْؿ َصـ َ
قجـ ُ
ـون َض ْعـًــو ؾـ َ
َأ ْخـ َ ُ
قد ش ِوئ ِر ْ َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
افً ََل ُم َوـ ُُّؾ َذف ِ َؽ َبوضِ ٌؾ.
إنٌِْ َقوء َظ َؾ ْق ِف ُؿ َّ
قًكَ ,ب ْؾ يف ُو ُجقد ِ َ
افص ََل ُة َو َّ
مهوَ ,و ُو ُج َ
اَّلل َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿَ ,و ُك ٌُ َّقة ظ َ
َص َّذ َّ ُ

ودسَ :أنَّف َثٌ ًَ بِوفتَّقا ت ُِر َأ َّن ا ْدَص ُؾقب ب ِؼل حقو َزموكًو َض ِق ًيَلَ ,ؾ َؾق َمل يؽ ِ ِ
ِ
َو ْ ِ
اْل ْصؽ ُ
قًك َب ْؾ ـ َ
َون َؽ ْ َر ُه ََٕ ْط َف َر ْ
اجلَ َز َعَ ,و َف َؼ َول:
ْ َْ ْ
َ
ُ َ
افً ُ
ُـ َذف َؽ ظ َ
ْ َ َ َ َ َ
َول َّ
إِ ِِّّن َفً ًُ بِ ِعقًك ب ْؾ إِكَّام َأنَو َؽره ,و َفٌو َف َغ ِيف َتع ِر ِ
ـؽ َٓ ْصـ َت َف َر ِظـْـدَ ْ
يػ َه َـذا ا ْ َد ْعـَـكَ ,و َف ْـق ُذـِ َـر َذف ِ َ
ر ٌء ِم ْــ
اخلَ ْؾ ِـؼ َه َـذا ا ْ َد ْعـَـكَ ,ؾ َؾ َّـام َملْ ُي َ
ْ
ُُْ َ َ
ْ
َ َ َ
قجـدْ َ ْ
َه َذا َظؾِ ْؿـَو َأ ْن َف ْق َس ْإَ ْم ُر َظ َذ َمو َذـ َْرت ُْؿ.

مج َؾ ُي مو ِيف ا ْدَق ِو ِع ِمـ افً َم َآ ِ
ت:
ْ
َ ُّ
َؾ َف َذا ُ ْ َ

ـوػ َؿ ِ
ِ
اب َظ ِــ ْ َ
خي ُؾ َـؼ إِك ًَْـوكًو َ
َو ْ
ـورَ ,شـ َّؾ َؿ َأنَّـ ُف َت َع َ
ـود ٌر َظ َـذ َأ ْن َ ْ
ـقر ِة َز ْي ٍـد َمـ َث ًَلُ ,ث َّـؿ إِ َّن َه َـذا
إ َّو ِلَ :أ َّن ـ َُّـؾ َم ْــ َأثْ ٌَ َ
اجلَ َق ُ
آخ َـر َظ َـذ ُص َ
ـً ا ْف َؼـود َر ا ْد ُ ْخ َت َ
افت َّْص ِقير َٓ ُي ِ
ى َّ
ُقرَ ,ؾؽ ََذا ا ْف َؼ ْق ُل ِؾ َقام َذـ َْرت ُْؿ.
قج ُ
افش َّؽ ا ْد َْذـ َ
َ
ِ
اجلـقاب َظـ ِــ اف َّثـ ِـوِّنَ :أ َّن ِج ِزيـ َـؾ َظ َؾقـ ِـف افًـ َـَلم َفــق د َؾــع ْإَ ْظـدَ اء َظـْـف َأو َأ ْؿــدَ ر اَّلل َتعـ َ ِ
افً َـَل ُم َظـ َـذ َد ْؾـ ِع ْإَ ْظــدَ ِاء َظـ ْــ َك ْػ ًِـ ِـف
َ َّ ُ َ
َ ُ ْ
ْ َّ ُ ْ َ َ
َو ْ َ َ ُ
ْ
قًــك َظ َؾ ْقــف َّ
ـوػ ظ َ
اْل ْجل ِ
وءَ ,و َذف ِ َؽ َؽ ْ ُر َج ِوئ ٍز.
َف ٌَ َؾ َغ ًْ ُم ْع ِج َز ُت ُف إِ َػ َحدِّ ْ ِ َ
اْل ْجل ِ
ِ
ِ ِ ِ
افً َام ِء َو َمو َأ ْخ َؼك َص ٌَ َف ُف َظ َذ ا ْف َغ ْ ِ
اب َظ ِـ ْ ِ
َو َه َذا ُه َق ْ
وء.
اجلَ َق ُ
ر َف ٌَ َؾ َغ ًْ ت ْؾ َؽ ا ْد ُ ْع ِج َز ُة إِ َػ َحدِّ ْ ِ َ
اْل ْصؽَول اف َّثوفٌَ :ؾ ِن َّك ُف َت َع َوػ َف ْق َر َؾ َع ُف إِ َػ َّ
ِِ
اؿع ِي ,وهؿ ـَوكُقا ي ِزي ُؾ َ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
قًك ـَوكُقا َح ِ ِ
َو ْ
قس.
قن َذف َؽ اف َّت ْؾٌِ َ
ُ
وض َ
اجلَ َق ُ
يـَ ,وـَوكُقا َظودغَ بِ َؽ ْقػ َّقي ا ْف َق َ َ ُ ْ
افرابِعَِ :أ َّن ت َََلم َذ َة ظ َ
اب َظ ِـ َّ
اجلؿـ ِع ا ْف َؼؾِق ِـؾ ج ِـوئ ٌز واف َّتـقا تُر إِ َذا ا ْكتَفـك ِيف ِ
قل ُّ ِ
وضيـ ِيف َذف ِ َؽ ا ْفق ْؿ ِ
اخل ِ
سَ :أ َّن ْ ِ
وم ِ
ً ـَوكُقا َؿؾِقؾِغَ َو ُد ُخ ُ
َو ْ
آخ ِـر
اب َظ ِـ ْ َ
َ
َ
َ
احلَ ِ َ
اجلَ َق ُ
َ َ ُ
افشـ ٌْ َفي َظ َـذ ْ َ ْ
اجلَ ْؿ ِع ا ْف َؼؾِ ِ
ْإَ ْم ِر إِ َػ ْ
ُـ ُم ِػقدً ا ف ِ ْؾ ِع ْؾ ِؿ.
قؾ َملْ َيؽ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
سَ :أ َّن بِ َت ْؼـ ِـد ِير َأ ْن ي ُؽـ َ ِ
اجل ـقاب َظـ ِــ افًـ ِ
ـود ِ
افًـ َـَل ُم َظ َؾ ْقـ ِـف َــ َ
ـون ُم ًْــؾِ ًام َو َؿ ٌْـ َـؾ َذفِـ َ
قًــك َجـ ِـوئ ٌز َأ ْن
َ
َو ْ َ َ ُ
ـؽ َظ ـ ْـ ظ َ
قًــك َظ َؾ ْقــف َّ
ـقن ا َّفــذي ُأ ْخؼـ َـل َص ـ ٌَ ُف ظ َ
َّ
ـض ا ْفقج ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
اؿع ِي ,وبِ ْ ِ
ِ
احل ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ـقه,
َي ًْؽ َ
وجلُ ْؿ َؾي َؾ ْوَٕ ْشئ َؾ ُي ا َّفتل َذـ َُر َ
قر َت َت َط َّر ُق آ ْحـت َام َٓ ُت إِ َف ْق َفـو م ْــ َب ْع ِ ُ ُ
ول يف ت ْؾ َؽ ا ْف َق َ َ
ًُ َظ ْـ َت ْع ِريػ َحؼق َؼي ْ َ
وهو ُأ ُم ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
َّص
ور ُة َهـذه ْإَ ْشـئ َؾي ا ْد ُ ْحت ََؿ َؾـي ُم َع ِور َوـ ًي فؾــ ِّ
ـر َ
َو َ َّحو َث ٌَ ًَ بِو ْد ُ ْعج ِز ا ْف َؼوض ِع صدْ ُق ُ ََّؿد َص َّذ َّ ُ
اَّلل َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿ يف ـ ُِّؾ َمو َأ ْخ َ َز َظـْـ ُف ْام َتـَ َـع َص ْ ُ
افؼوضع ,واهلل وَل اَلدايي].

ؾخر افديـ أبق ظٌد اهلل ؿد بـ ظؿر افرازي (ت  646ـه) :افتػًر افؽٌر ومػوتقح افغقى ,دار إحقوء افساث افعرب بروت ,افطٌعي
افثوفثي ,اجلزء احلودي ظؼ  -صـ .261 ,264يف تػًر ؿقل اهلل ظز وجؾ{ :و َؿق َِلِؿ إِكَّو َؿ َت ْؾـَـو ا ْد ًَِ ِ
قًـك ا ْب َــ َم ْـر َي َؿ َر ُش َ
اَّللِ َو َمـو
ـقل ّ
َ
ـقح ظ َ
َ ْ ْ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
يـ ْ
اخ َت َؾ ُػــقا ْ ِؾقـ ِـف َف ِػــل َصـ ٍّ
ـوع اف َّظـ ِّـ َو َمــو َؿ َت ُؾــق ُه َي ِؼقــ ًو} [افـًــوء :
ـؽ ِّمـْـ ُف َمــو ََلُــؿ بِــف مـ ْــ ظ ْؾـ ٍؿ إَِّٓ ا ِّت ٌَـ َ
َؿ َت ُؾــق ُه َو َمــو َصـ َؾ ٌُق ُه َو َفــؽـ ُصـ ٌِّ َف ََلُـ ْـؿ َوإِ َّن ا َّفــذ َ
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ون َظ َذ إِكًْ ٍ
[افً َم ُال اف َّث ِوِّنَ :أنَّف إِ ْن ج َوز َأ ْن ي َؼ َول :إِ َّن اَّلل َتع َوػ ي ْؾ ِؼل َصٌف إِكًْ ٍ
ون َ
افً ْػ ًَ َط ِيَ ,ؾ ِن َّكـو إِ َذا َر َأجْـَـو َز ْيـدً ا َؾ َؾ َع َّؾـ ُف
آخ َر َؾ َف َذا َي ْػت َُح َب َ
َّ َ ُ
ُ
ُ َ
وب َّ
َ
ََ َ
ُّ
َف ْق َس بِ َز ْي ٍدَ ,و َف ِؽـَّ ُف ُأ ْخ ِؼ َل َص ٌَ ُف َز ْي ٍد َظ َؾ ْق ِفَ ,و ِظـْدَ ذفؽ ٓ يٌؼك افـؽوح وافطَلق وادؾؽ ,وثقؿو بِ ِـفَ ,و َأجْ ًضـو ُي ْػ ِٓتـ إِ َػ ا ْف َؼـدْ ِح ِيف اف َّت َـقا ت ُِر َِٕ َّن
افشٌف ِي ِيف ا ْدَحًقش ِ
ِ ِ
قسَ ,ؾ ِن َذا جق ْزكَو حص َ ِ
َخز افتَّقا ت ُِر إِكَّام ي ِػقدُ ا ْف ِع ْؾؿ بِ َؼ ِ
ط اكْتِ َف ِوئ ِف ِيف ْأ ِخ َر ِة إِ َػ ا ْد َْح ًُ ِ
وت ت ََق َّج َف اف َّط ْع ُـ
قل م ْث ِؾ َهذه ُّ ْ َ
ُ ُ
َ َّ
َ ُ
ََ َ
ْ ُ َ
َ ْ
ون ْ َ ِ
,تَص بِ َزم ِ
ِ
ِيف افت ََّقا ت ُِرَ ,و َذف ِ َؽ ُي ِ
ِ ِ
افؼ ِائعَِ ,و َف ْق َس ِد ُ ِج ٍ
افً ََل ُم,
إنٌِْ َقوء َظ َؾ ْق ِف ُؿ َّ
قى َأ ْن ُجيِ َ
قج ُ
افص ََل ُة َو َّ
قى َظـْ ُف بِ َل َّن َذف َؽ ُ ْ ٌّ َ
ى ا ْف َؼدْ َح يف َمجق ِع َّ َ
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غ ْاْلش ََل ِم وا ْد ًَِ ِ
قح َّق ِي ]56[ .....
َ
ى َوا ْد َْص ُؾ ُ
ا ْف َّص ْؾ ُ
قب َب ْ َ ْ

قؾ وا ْفزه ِ
ِ
قلَ :ف ْق َص َّح َمو َذـ َْرت ُْؿ َؾ َذ َ
َِٕنَّو َك ُؼ ُ
ونَ ,ؾ َؿ ْـ َملْ َي ْع َؾ ْؿ َذف ِ َؽ افدَّ ف ِ َقؾ َو َذف ِ َؽ ا ْف ُ ْز َه َ
ق ٍء ِم َـ
اك إِك ََّام ُي ْع َر ُ
ف بِوفدَّ ف ِ َ ُ ْ َ
ون َو َج َ
ى َأ ْن َٓ َي ْؼ َط َع بِ َ ْ
ات َؾ َط ِر ُيؼ ا ْفؽَر ِ
وت ووجى َأ ْن َٓ يعت َِؿدَ َظ َذ َر ٍء ِمـ ْإَ ْخٌ ِور ا ْدتَقاتِر ِة ,و َأج ًضو َؾ ِػل َزموكِـَو إِ ِن ا ْكًدَّ ِ
ِ
ُقح,
ت ا ْد ُ ْع ِج َز ُ
اموت َم ْػت ٌ
َ ُ َ َ َ ْ
ْ َ
َْ
قش َ َ َ َ
َ َ
َ
َ
ا ْ َد ْح ًُ َ
ِ ِ
ِ ٍِ
ـى اف َّط ْع َــ ِيف اف َّت َـقا ت ُِرَ ,واف َّط ْع ُــ ِؾق ِـف ُي ِ
ـوب ُي ِ
ُقر ِيف َمجِقـ ِع ْ َ
وجلُ ْؿ َؾ ِـي َؾ َػـت ُْح َه َـذا ا ْف ٌَ ِ
إ ْز ِمـَ ِـيَ :وبِ ْ
ـى اف َّط ْع َــ ِيف
قج ُ
قج ُ
َوحقـَئذ َي ُعق ُد آ ْحـت َام ُل ا ْ َد ْـذـ ُ

ِ
ِ
ى اف َّط ْع َـ ِيف ْإُ ُص ِ
افص ََل ُة َوافً ََلمَ ,ؾ َف َذا َؾر ٌع ُي ِ
قل َؾؽ َ
َون َم ْر ُدو ًدا.
قج ُ
ُك ٌُ َّقة َمجِق ِع ْإَنٌِْ َقوء َظ َؾ ْق ِف ُؿ َّ
ْ
َّ ُ
ِِ
ِ
ابْ :
َو ْ
قهو:
ى ا ْف ُع َؾ َامء يف َه َذا ا ْد َْق ِو ِع َو َذـ َُروا ُو ُج ً
اخ َت َؾ َػ ًْ َم َذاه ُ
اجلَ َق ُ
ِ
وف ر َؤش ــوء ا ْفقف ـ ِ
ِ
ْإَو ُلَ :ؿ ـ َـول ـَثِـ ِ
اَّلل َت َع ـ َ
ـقد ِم ـ ْـ ُو ُؿ ــق ِع ا ْف ِػ ْتـَ ـ ِـي ِم ـ ْــ
افً ـ َـامء َؾ َخ ـ َ ُ َ ُ َ ُ
َّ
ـر م ـ َــ ا ْد ُ َت َؽ ِّؾؿ ــغَ  :إِ َّن ا ْف َق ُف ــق َد َ َّح ــو َؿ َص ــدُ وا َؿ ْت َؾ ـ ُف َر َؾ َع ـ ُف َّ
ـوػ إِ َػ َّ
ٌ
ـوس َأنَّـف ا ْد ًَِـقح ,وافـَّـوس مـو ـَـوكُقا يع ِر ُؾ َ ِ
ـقح إِ َّٓ بِ ِوٓ ْشـ ِؿ َِٕنَّـ ُف ـ َ
َـون َؿؾِق َـؾ
ـقن ا ْدًَ َ
َْ
ُ َ
ام ِف ْؿَ ,ؾ َل َخ ُـذوا إِك ًَْـوكًو َو َؿ َت ُؾـق ُه َو َصـ َؾ ٌُق ُه َو َف ٌَّ ًُـقا َظ َـذ افـَّ ِ ُ
ُ َ
َظ َق ِّ
ِ
ـقَٓ ِ ,
ا ْد ُ َخو َف َط ِي فِؾـ ِ
ـوهدُ و ُه َم ْؼ ُت ً
ٕنَّـو َك ُؼ ُ
ـورى َيـْ ُؼ ُؾ َ
ـقل :إِ َّن َت َـقا ت َُر
ـقن َظ ْــ َأ ْش َـَلؾ ِف ْؿ َأ َّهنُ ْـؿ َص َ
افً َـم ُالُ َٓ .ي َؼ ُـول :إِ َّن افـ ََّص َ
َّوسَ ,و ِهبَـ َذا اف َّط ِري ِـؼ َز َال ُّ
افـ ََّص َورى َيـْت َِفل إِ َػ َأ ْؿ َقا ٍم َؿؾِقؾِغَ َٓ َي ٌْ ُعدُ ا ِّت َػو ُؿ ُف ْؿ َظ َذ ا ْفؽ َِذ ِ
ب.
واف َّط ِر ُيؼ اف َّث ِوِّنَ :أنَّف َتع َوػ َأ ْخ َؼك َصٌفف َظ َذ إِكًْ ٍ
ون َ
آخ َر ُث َّؿ ِؾ ِقف ُو ُجق ٌه:
ََُ
ُ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ً ا ْف ُػ ََل ِِّن مع َأص ِ
وض ِيف ا ْفٌق ِ
ِ
ِ
َْ
قس َأ ْن
ـحوبِف َأ َم َـر َهيُـق َذا َر ْأ ُس ا ْف َق ُفـقد َر ُج ًـَل م ْــ َأ ْصـ َحوبِف ُي َؼ ُـول َفـ ُف َض ْق َطـو ُي ُ
ِّ َ َ ْ َ
َْ
إ َّو ُلَ :أ َّن ا ْف َق ُفق َد َ َّحو َظؾ ُؿقا َأنَّ ُف َح ٌ
ػ ا ْفٌقـ ِ
يــدْ ُخ َؾ َظـ َـذ ِظقًــك َظ َؾقـ ِـف افًـ َـَلم و ُخي ِْرج ـف فِق ْؼ ُت َؾ ـفَ ,ؾ َؾــام د َخـ َـؾ َظ َؾقـ ِـف َأ ْخــرج اَّلل ِظقًــك َظ َؾقـ ِـف افًـ َـَلم ِمـــ ش ـ ْؼ ِ
ـً َو َأ ْخ َؼــك َظـ َـذ َذفِـ َ
ـؽ
َْ
ْ
ْ َّ ُ َ َ ُ َ ُ َّ َ
َ
َ َ َّ
ْ َّ ُ ْ َ
َ
َ
ِ
قًك َؾ َظـُّق ُه ُه َق َؾ َص َؾ ٌُق ُه َو َؿ َت ُؾق ُه.
افر ُج ِؾ َص ٌَ َف ظ َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
افر ِؿق ِ
افًـ َـَل ُم ِيف ْ
اَّلل َصـ ٌَ َف ُف َظ َـذ َذف ِ َ
ـى َؾ َؼ َت ُؾــق ُه
افً َـامءَ ,و َأ ْخ َؼـك َّ
ـؽ َّ
اجلَ ٌَ ِـؾ َو ُرؾ َـع إِ َػ َّ
قًـك َظ َؾ ْقـف َّ
ُي ُر ُشـ ُف َو َصـعدَ ظ َ
قًـك َر ُج ًـَل َ ْ
اف َّث ِـوِّنَ :و َّـ ُؾـقا بِع َ
ِ
َو ُه َق َي ُؼ ُ
قًك.
قل َف ًْ ًُ بِع َ
اجلـَّـ َي بِـ َل ْن ي ْؾ َؼـك َظ َؾق ِـف َصـٌ ِفل؟ َؾ َؼ َـول و ِ
ِ
ِ
قًك َظ َؼ ٌة ِم ْـ َأ ْص َحوبِ ِف َؾ َؼ َـول ََل ْـؿَ :م ْــ َي ْش َ ِ
مهقا بِ َل ْخ ِذ ِه َوـ َ
احـدٌ
َ
ْ َ
ُ
اف َّثوف ٌَُ :أ َّن ا ْف َق ُفق َد َ َّحو َ ُّ
ـسي ْ َ
َون َم َع ظ َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
افً ََل ُم.
قًك َظ َؾ ْقف َؾ ُل ْخ ِر َج َو ُؿت َؾَ ,و َر َؾ َع َّ
مـ ُْف ْؿ َأنَوَ ,ؾ َل ْخ َؼك َّ
قًك َظ َؾ ْقف َّ
اَّلل ظ َ
اَّلل َص ٌَ َف ظ َ
قد ود ََّلؿ َظ َؾق ِفَ ,ؾ َؾام د َخ َؾ مع ا ْفقف ِ
ِ
وب ِظقًك َظ َؾق ِف افً ََلم ,وـ َ ِ
ِ
ِ
افرابِ ُع :ـ َ
قد َِٕ ْخ ِذ ِه
َ َ َُ
َّ َ
ى إِ َػ ا ْف َق ُف َ َ ُ ْ ْ
َون ُمـَوؾ ًؼو َؾ َذ َه َ
ْ َّ ُ َ
َون َر ُج ٌؾ َيدَّ ظل َأنَّ ُف م ْـ َأ ْص َح ِ َ
َّ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
إ ُم ِ
واَّلل َأ ْظ َؾ ُؿ بِ َح َؼ ِوئ ِؼ ْ ُ
قر].
َأ ْخ َؼك ا ََّّلل َت َع َوػ َص ٌَ َف ُف َظ َؾ ْقف َؾ ُؼت َؾ َو ُصؾ َ
ىَ .و َهذه ا ْف ُق ُجق ُه ُم َت َع ِور َو ٌي ُمتَدَ اؾ َع ٌي َّ

ٓحظ جقد ًا أيت:
 افرازي رمحف اهلل وؽػر اهلل فـو وفف يؼقم بعرض تًوؤٓت وإصؽوٓت معرووي ثؿ يؼقم بوفرد ظؾقفو
 مع إثٌوت أن افرازي رمحف اهلل يعتؼد اظتؼود ًا جوزم ًو أن أيي تدل ظذ أنف تعوػ حغ رؾع ادًقح أخؼك صٌفف ظذ ؽره
 إذن :افرازي رمحف اهلل أص ً
َل مل يؼؾ مو ؿوفف إنٌو بقشقي
 وإن ـون ؿد ؿول :ؾفذا وؿـ ظروف ْلصؽوٓت مطروحي وهق رمحف اهلل يؼقم بوفرد ظؾقفو !
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افتػًر إرثقذـز افؼقيؿ فؾؼرآن افؽريؿ:
ـلسوا ظـذ صـؾٌف ٕنـف مؽتـقب يف شـػر افتثـقـي {َ « 22وإِ َذا ـ َ
َـون َظـذ
ؿول إنٌـو بقشـقي[ :فؼـد أراد افقفـقد أن يؾصـؼقا افؾعــي بودًـقح ,ؾ َ ُّ
إِكًْـ ٍ
ـؽ اف َقـ ْـق ِم َٕ َّن اد ُ َعؾـ َـؼ َمؾ ُعـ ٌ
ـً ُج َّث ُت ـ ُف َظــذ اخلَ َش ـ ٌَ ِي َبــؾ تَدْ ِؾـُ ـ ُف ِيف َذفِـ َ
ـقن ِمـ َــ
ـون َخطِ َّق ـ ٌي َح ُّؼ َفــو ا َدـ ْـق ُت َؾ ُؼتِــؾ َو َظؾ ْؼ َت ـ ُف َظــذ َخ َش ـ ٌَ ٍي َ 23ؾــَل تٌَِـ ْ
َ
اهللِ[}.افتثـقي  .]23-22/21وبام أنف ؿوم مـ إمقات ؾٌفذا تؽقن افؾعـي ؿد ُ قً ,وهبذا ؾنن ظٌورة "مو صؾٌقه" تعـل "مو أخحؼقا بف
فعــي افصــؾقى"" ,ومــو ؿتؾــقه" ٕنــف ؿــوم .ؾؿـث ً
َل إذا رأجــتؿ صخصـ ًو موصــق ًو أمــومؽؿ يف هــذه افؼوظــي أن وؿقـؾ فؽــؿ أنــف ؿتــؾ مـــ يــقمغ ؾؾـــ
حل أمومؽؿ .ؾفؿ مو أخصؼقا بف افؾعـي ومو أؾؼدوه احلقوةٕ ,نـف ظـود إػ احلقـوة ,وفؽــفؿ تصـقروا هـذا يف مـمامرهتؿ افدكقئـي
تصدؿقا ٕنف ّ
افتل ؾشؾً.

هذا مو يؼقفف بعض ادػنيـ مـ ـٌور إئؿي مـ ظؾامء ادًؾؿغ]64[].

ػن افؼرآن افؽريؿ بحًى افعؼقدة ادًقحقي إرثقذـًقي افتل يؽػرهو اهلل  يف افؼـرآن
 مرة أخرى كجد أن إنٌو بقشقي ُي ِّ
افؽريؿ !
 وفؽـ يف هذه ادرة ؿد أشوء إنٌو بقشقي إدب
 حقٌ أنف كًى هذا افتػًر إرثقذـز إػ" :بعض ادػنيـ مـ ـٌور إئؿي مـ ظؾامء ادًؾؿغ" وهذا ـذب فف ؿرون !

مـ أجـ أتك إنٌو بقشقي هبذا افؽَلم افػورغ ؟!
 إذا ؿٌؾـو تػًره إرثقذـز فؾؼرآن ظذ أشوس أن مـ حؼقق اْلكًون أن ُيعز ظـ كػًف ـقػام صوء
 ؾفذا أمر خوص بف ,فقفذي ـؾ مـ يريد أن هيذي مع كػًف
 وفؽـ أن يـًى هذيوكف إػ "بعض ادػنيـ مـ ـٌور إئؿي مـ ظؾامء ادًؾؿغ" ؾفذا أمر ٓ ُيطوق
 ٓ أطــ حتــك أن أحــد ًا مـــ افصــقؾقي أو مـــ افشـقعي آثـــو ظؼــيي أو مـــ افزيديــي أو مـــ اْلبووـقي ؿــول افؽــَلم افــذي ؿوفــف إنٌــو
بقشقي !
 وٓ أطـ حتك أن افٌفوئقي أو إمحديي افذيـ هؿ ـُػور وفقًقا مـ أهؾ اْلشَلم ؿوفقا هذا افؽَلم !

وفؾتلـقد ظذ ذفؽ:
 وفٌقون أن إنٌو بقشقي ؿد اؾسى اؾسا ًء ظظقامً ظذ ظؾامء ادًؾؿغ
 بؾ وظذ اْلشَلم بشؽؾ ظوم ,شلؿقم بعرض بعض افتػوشر اخلوصي بوفػرق اف ُـؿخوفػي ٕهؾ افًـي واجلامظي
 وافتل يًتطقع أي صخص أن ي َّطؾع ظؾقف مـ ظذ مقؿع افتػًر[:]61
 ؿول اَلقاري (صقعل :ت افؼرن  3ـه) يف تػًره "تػًر ـتوب اهلل افعزيز"َ {[ :و َمو َؿ َت ُؾق ُه َو َمو َص َؾ ٌُق ُه َو َف ِؽـ ُص ٌِّ َف ََل ُ ْؿ} أي أخؼك
ُ
افرجؾ].
اهلل ظذ رجؾ صٌف ظقًك ؾ ُؼتِ َؾ ذفؽ
 64ـتوب مممتر افعؼقدة إرثقذـًقي  2414بعـقان :ظؼقدتـو إرثقذـًقي  -آبوئقي وـتوبقي ,ادحوضة افثوفثي فألنٌو بقشقي :ادقديو وتلثرهو ظذ اْليامن وافعؼقدة  -صـ.43
 61ممشًي آل افٌقً ادؾؽقي فؾػؽر اْلشَلمل يف إردن http://www.altafsir.com/IndexArabic.asp
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 وؿول افطقد (صقعل :ت  464ـه) يف تػًره "افتٌقون اجلومع فعؾقم افؼرآن"[ :هذه أيي ظطػ ظذ مـو ؿٌؾفـو وتؼـديره ,ؾـٌام
كؼضفؿ مقثوؿفؿ وـػرهؿ بآجوت اهلل وؿتؾفؿ إنٌقوء بغر حؼ ,وؿقَلؿ :ؿؾقبـو ؽؾػ وؿقَلؿ إكو ؿتؾـو ادًقح ظقًك ابـ مـريؿ
رشقل اهلل ,أنزفـو مـ افعذاب ,وأوجٌـو َلؿ مـ افعؼوبٕ ,ن إخٌورهؿ أهنؿ ؿتؾقا ادًقح يؼقـ ًو ,ومو ؿتؾقه ,ـػر مـ حقٌ هق
جــرأة ظــذ اهلل يف ؿتــؾ أنٌقوئــف ,ومـــ دفــً ادعجــزات ظــذ صــدؿف ,ثــؿ ـــذهبؿ اهلل يف ؿــقَلؿ :إكــو ؿتؾـــوه ؾؼــولَ { :و َمــو َؿ َت ُؾــق ُه َو َمــو
َص َؾ ٌُق ُه َو َف ِؽـ ُص ٌِّ َف ََل ُ ْؿ}].
 وؿــول افؼشــري ( ُصــقيف :ت  465ـه) يف تػًــره "فطــوئػ اْلصــورات"[ :ؿقفــف تعــوػَ { :و َمــو َصـ َؾ ٌُق ُه َو َف ـ ِٰؽـ ُصـ ٌِّ َف ََلُـ ْـؿ} { َظ ِزيــزا ً
ِ
ِ
ِ
ى مؽوكف ,وؿد ؿقؾَ :م ْـ حػر بئرا ً ٕخقف وؿع ؾقفو].
وصؾ َ
َحؽقامً} ؿقؾ أوؿع اهلل َص ٌَ َف ُف ظذ افًوظل بف ؾ ُؼت َؾ ُ
 وؿول مؽل بـ أب ضوفـى ( ُصـقيف :ت  437ـه) يف تػًـره "اَلدايـي إػ بؾـقغ افـفويـي"[ :ؿقـؾ :إن افقفـقد أحـوضقا بعقًـك ومــ
معف وهؿ ٓ يشٌفقن ظقًك بعقـف ؾحقفقا مجقع ًو يف صقرة ظقًك ,ؾلصؽؾ ظؾقفؿ أمر ظقًك ,ؾخرج إفـقفؿ بعـض مــ ــون يف
افٌقً مع ظقًك ,ؾؼتؾقه وهؿ ُيًٌقن أنف ظقًك].

تعؾقؼ أخر ظذ ـَلم إنٌو بقشقي:
 يؼــقل[ :ؾؿــث ً
َل إذا رأجــتؿ صخص ـ ًو موصــق ًو أمــومؽؿ يف هــذه افؼوظــي أن وؿقــؾ فؽــؿ أنــف ؿتــؾ مـــ يــقمغ ؾؾـــ تصــدؿقا ٕنــف حـ ّـل
أمومؽؿ].
 فـ أصدِّ ق أنف ُؿتِؾ بوفطٌع ,وأجض ًو فـ أؿقل بلنف ؿوم مـ إمقات !
 ؾنن ـون إنٌو بقشقي يتحدث ظـ ادًقح  بحًى افعؼقدة ادًقحقي ,أي أنف ُؿتِؾ مصؾقب ًو ,ثؿ ُد ِؾـ
 وؿوم مـ إمقات بعد ثَلثي أجوم وثَلث فقول ,هؾ جيقز بعد ذفؽ أن أنػل ظـ ادًقح  افؼتؾ ؟! بوفطٌع ٓ
 ؾنكف ؿد ُؿتؾ بوفػعؾ ,وفؽـف ؿوم مـ إمقات ,وهؾ جيقز بعد ذفؽ أن أنػل ظـ ادًقح  افصؾى ؟! بوفطٌع ٓ
 ؾنكف ؿد ُصؾى ؾع ً
َل وموت مصؾقب ًو ,وفؽـف ؿوم مـ إمقات
إنٌو بقشقي ؿول[ :ظٌورة "مو صؾٌقه" تعـل "مو أخحؼقا بف فعـي افصؾقى"" ,ومو ؿتؾقه" ٕنف ؿوم]

أريد أن أشلل إنٌو بقشقي شمآً واحد ًا:
 هؾ تؼٌؾ مـ أي مـ مًقحل أن يـؼ بغ افـوس أن ادًقح مل ُيؼتؾ ومل ُيصؾى ,ثؿ ظـدمو تًـلخف حـوذا تؼـقل هـذا افؽـَلم ,يـرد
ظؾقؽ ؿوئ ً
َل بلنف مل ُيؼتؾ ٕنف ؿوم مـ إمقات ,ومل ُيصؾى ٕنف مل تؾحؼف فعـي افصؾقى ؟! مو هذا اجلـقن !
ِ
قح ا ْؾتَدَ اكَو ِم ْـ َف ْعـ َِي افـ َُّوم ِ
قس ,إِ ْذ َص َور َف ْعـَ ًي َٕ ْجؾِـَو}
 إذا ـون بقفس كػًف يؼقل يف ؽَلضقي َ { 13/3ا ْدًَ ُ
 وهذا يعـل أن ادًقح  بحًى افعؼقدة ادًقحقي ؿد أصوبتف افؾعـي حتك تُرؾع ظـ افـوس
 ؾفؾ يليت إنٌو بقشقي أن ويؼقل أن افقفقد مو أخحؼقا بف فعـي افصؾقى ؟! ؾؿـ افذي محؾ افؾعـي إذ ًا ؟!
احلؿد هلل افذي بـعؿتف تتؿ افصوحلوت
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