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╝ 

ْؾُى افْ   ْصُؾقُب ادَْ وَ  صَّ

قِحقَّيِ ادَْ ِم وَ ْشََل  اْْل َبْغَ 
ًِ

 

ؾْ ) ْؾى وافِػداء تورخيقًو, داء يف ادًقحقي,ى وافػِ أرـون افصَّ رات ظؼقدة افصَّ ؾى وافػداء, تطقُّ  مشوـؾ تـؼض افصَّ

ْؾى وافِؼقومي بغ إنوجقؾ, وئعي, إنوجقؾ إ تـوُؿضوت افصَّ افِػَرق  ربعي ـؿصودر تورخيقي,هنويي إكجقؾ ُمرؿس افضَّ

كقي افتل ُتـوؿش اؾساء َصْؾى ادًقح ,♠ادًقحقي افتل مل تُؼؾ بَصْؾى ادًقح  (♠أيوت افُؼرآ

 

 ىوظِ افتّ ى بـ ؾؼَّ ادُ  ـتك صوهغأبق ادُ افعٌد افػؼر إػ اهلل 
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 ؾفرس ادقاوقع:

 ْؾى وافِػداء يف ادًقحقي ؟  مو هل أرـون افصَّ

o  ِْؾى وافػ  داء: يف إنوجقؾ إربعيافصَّ

o  َّداء: ظـد بقفسى وافػِ ؾْ افص 

o  َّبع واخلومسى وافػِ ؾْ افص  داء: ظـد آبوء افؼرن افرا

 ! ؾقى  ادًقحقي تؼقل بؿقت اْلهل ظذ افصَّ

  َّداء: ثَلثي أجوم وثَلث فقولى وافػِ ؾْ أـز ُمشؽؾي ُتقاجف افص 

  َّ؟ ♠داء: هؾ موت ادًقحى وافػِ ؾْ ُمشؽؾي ثوكقي ُتقاجف افص ًٓ  مؼتق

 تـوُؿضوت افؼقومي وهنويي إكجقؾ ُمرؿس افّضوئعي !♠:  ُمشؽؾي ثوفثي ُتقاجف مًلخي ؿقومي ادًقح 

  ٌّل بـجوة ادًقح رابعيُمشؽؾي ْؾى وافِػداء: ادزامر افتل تتـ  ! ♠ُتقاجف افصَّ

 هؾ كًتطقع أن كثِؼ يف إنوجقؾ إربعي ـؿصودر تورخيقي ؟ 

  تَّػؼ ظؾقفو تورخيقًو ؟!مُ ♠ش صؾى ادًقح»هؾ واؿعي 

 ْؾى  تـوُؿضوت أخرى بغ إنوجقؾ إربعي بخصقص افصَّ

o  :ًٓ؟ ♠ُصؾَِى ادًقحيف أي يقم أو 

o  :؟ ♠ادًقحأجـ ُؿٌِض ظذ ثوكقًو 

o يؽ ؟  ثوفثًو: متك شقصقح افدِّ

o صؾقٌف ؟♠ رابعًو: هؾ محؾ ادًقح 

 كقي افتل تتـوول اؾساء َصْؾى ادًقح  ♠أيوت افُؼرآ

o  ًَّ  ََلُم َظَعَّ َيْقَم ُوفِدتُّ َوَيْقَم َأُمقُت﴾﴿َواف

o ﴾َػُروْا ـَ ـَ  ِذي ـَ افَّ ُرَك ِم قَؽ َوَراِؾُعَؽ إََِلَّ َوُمَطفِّ  ﴿إِِّنِّ ُمَتَقؾِّ

o ﴾ٌَِّف ََلُْؿ ٌُقُه َوَفـِؽـ ُص  ﴿َوَمو َؿَتُؾقُه َوَمو َصَؾ
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ْؾى وافِػداء يف ادًقحقي ؟  مو هل أرـون افصَّ

 ؟  ادًقحهؾ ادًقحقي تؽتػل بوْليامن بؿقت  قي:هـوك شمال يف ؽويي إمه

  ادًقحبؿعـك, هؾ يؽػل ادًقحل أن جيد يف ظؼقدة ادًؾؿ مو يؼقل بلن  ؿد موت ؟ 

  ادًقحهؾ شقدخؾ ادًؾؿ مؾؽقت افًؿقات إذا اظتؼد بلن  ؿد موت ؟ 

 بوفطٌع ٓ ! اْلجوبي:

  اهللؾنكؽ حتك ُتصٌح مزرًا أموم  ًقحقيبحًى افعؼقدة اد 

  ادًقحجيى ظؾقؽ أن تممـ بلن  ؿد ُصؾِى, وموت ظذ افصؾقى 

 أي أنف موت مصؾقبًو, ٓبد مـ هذه افؽقػقي 

  ادًقحؾَل يؼٌؾ ادًقحل مثًَل أن كؼقل فف أن  ! موت وهق كوئؿ ظذ ؾراصف 

 أو أنف موت مطعقكًو بخـجر أو بحربي أو مو إػ ذفؽ 

  ادًقحادًقحل فـ يؼٌؾ إٓ بؿقت   ًمصؾقبو 

 وبوْلووؾي إػ ذفؽ:

  ادًقحٓبد أن تممـ بلن  بعد صؾٌف ُدِؾـ يف إرض 

 ! وؿوم مـ إمقات بعد ثَلثي أجوم وثَلث فقول 

 ؾلجـ شتجد ظـد ادًؾؿغ ـؾ هذه افتػوصقؾ اْليامكقي ادًقحقي ؟! هذا مًتحقؾ 

 داء: يف إنوجقؾ إربعيى وافػِ ؾْ افصَّ 

 ؾقف أن:ادًقح ظؾقف افًَلم جيى ظ 

 يتلخؿ .1

 وُيؼتؾ مصؾقبوً  .2

 يظؾ يف بطـ إرض ثَلثي أجوم وثَلث فقول .3

 ويؼقم مـ بغ إمقات .4
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ي:  ٓحظ هذه افـؼوط ادُفؿَّ

  بؤيت: ٓ ظَلؿي ففمقت ادًقح ظؾقف افًَلم ظذ افصؾقى وؿقومتف مـ إمقات 

o :م ٓ ظَلؿي فف بـ  يخطقئي آدم ظؾقف افًَلم وأـؾف مـ افشجرة افـُؿحرَّ

  ًادًقح ظؾقف افًَلم بحًى إنوجقؾ إربعي مل يذـر آدم ظؾقف افًَلم بشؽؾ سيح أبدا 

 بؾ مل ُيؼ ادًقح ظؾقف افًَلم بحًى إنوجقؾ إربعي إػ آدم ظؾقف افًَلم وفق إصورة خػقَّي 

o :ة( ٓ ظَلؿي فف بـ ٌُـُقَّ  بـقة ادًقح ظؾقف افًَلم هلل )أجًو ـوكً معـك اف

 ة: ُهـوك معـقون  فؾٌـقَّ

 :ابـ اهلل بوفتٌَّـِّل )فقس ابـًو ظذ احلؼقؼي( إول 

 :ابـ اهلل ادقفقد )بحقٌ يؽقن ابـًو حؼقؼقًو مـ جـس أخقهقي أبقف( افثوِّن 

o :أخقهقي ادًقح ظؾقف افًَلم, ؾؾؿ َيُؽـ ُيعَتز اهلًإ حقـئذ ٓ ظَلؿي فف بـ 

  ُـر ذفؽ:ادًقح ظؾقف افًَلم بحًى اجلؿقع ـون رشقًٓ كٌقًو ذ 

 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 

o :أن تـول رى اهلل ظز وجؾ وُتصٌح بورًا وتدخؾ احلقوة إبديي ٓ ظَلؿي فف بـ 

  ظذ ذضغ: 3/  17احلقوة إبديي بحًى افـص ادشفقر يقحـو دخقل 

 :أن تعرف أن أب هق اْلهل احلؼقؼل افقحقد إول 

 :وأن تعرف أن يًقع ادًقح هق رشقل أب افثوِّن 

 ؾَل ظَلؿي دقت ادًقح ظؾقف افًَلم ظذ افصؾقى بدخقل احلقوة إبديي 

o :ر ؾعَلً مل ُُيًى أن مجقع افـَّوس  ٓ ظَلؿي فف بـ  أخطلوا وأظقزهؿ جمد اهلل, بؾ هـوك أبرا

 :ادًقح ظؾقف افًَلم بـػًف صـَّػ افـوس إػ صـػغ 

 :أصحوء أبرار ٓ ُيتوجقن إػ ضٌقى إول 

 :ُخطوة ُيتوجقن إػ افتقبي افثوِّن 
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 راجع افـصقص أتقي:

  ـثرا مـ افشققخ ورؤشوء  يتلخؿػ أورصؾقؿ ومـ ذفؽ افقؿً ابتدأ يًقع يظفر فتَلمقذه أنف يـٌغل أن يذهى إ 21/ 16متك

 .افققم افثوفٌ يؼقمويف  يؼتؾافؽفـي وافؽتٌي و

  ثَلثي أجومهؽذا يؽقن ابـ اْلكًون يف ؿؾى إرض ٕنف ـام ـون يقكون يف بطـ احلقت ثَلثي أجوم وثَلث فقول  44/  12متك 

 .ثَلث فقولو

  ش.افققم افثوفٌ يؼقمويف  يصؾٌقهو ؾدوهجيبف و هيزأواويًؾؿقكف إػ إمؿ فؽل  19/  24متك 

  ش.افققم افثوفٌ يؼقمويف  يصؾىؿوئَل: إكف يـٌغل أن يًؾؿ ابـ اْلكًون يف أجدي أنوس خطوة و 7/  24فقؿو 

  ش.وفقٌذل كػًف ؾديي ظـ ـثريـٕن ابـ اْلكًون أجضو مل يلت فقخدم بؾ فقخدم  45/  14مرؿس 

  را  مل آت أريد رمحي ٓ ذبقحي ِّٕن ؾوذهٌقا وتعؾؿقا مو هق: إِّن 13/  9متك  ش.خطوة إػ افتقبي بؾٕدظق أبرا

  را  مل آت. إػ ضٌقى بؾ ادرى ٓ ُيتوج إصحوء»ؾؾام شؿع يًقع ؿول َلؿ:  17/  2مرؿس  ش.خطوة إػ افتقبي بؾٕدظق أبرا

  ش.مؾؽقت افًاموات دثؾ همٓءٕن دظقا إوٓد يلتقن إَل وٓ متـعقهؿ »أمو يًقع ؾؼول:  14/  19متك 

 ُ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 

 )ة  ابـ اْلهل ادعٌقد هق يًقع ادًقح )مع ُمراظوة معـك افٌـقَّ

  إػ افعوملخطقئي آدم ظؾقف افًَلم شٌى دخقل اخلطقئي 

 بر اْلكًون يًقع ادًقح ومقتف ظذ افصؾقى شٌى دخقل افز إػ افعومل 

 بعد مقت ادًقح ُدِؾـ يف إرض ددة ثَلث أجوم وثَلث فقول 

 ثؿ ؿوم مـ بغ إمقات 

ي:  ٓحظ هذه افـؼوط ادُفؿَّ

 :بقفس هق أول مـ 

o وافػداء أظؾـ أن تزيرك أموم اهلل ودخقفؽ احلقوة إبديي مرتٌط بوفصؾى 

o ربط مقت ادًقح ظؾقف افًَلم وظذ افصؾقى بخطقئي آدم ظؾقف افًَلم 

o ربط ؿقومي ادًقح ظؾقف افًَلم مـ إمقات بؽقكف ابـ اهلل 

o :ربط افعؼوئد بشؽؾ ُمتًؾًؾ وُمتتوبع 

 :ؾؼدان ُرــ مـ إرـون ُيٌطؾ افعؼقدة( ٓبد أن تممـ بؽؾ رــ مـ هذه اْلرـون( 
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 ادًقح ابـ اهلل 

  ظؾقف افًَلم أخطل ودخؾً اخلطقئي إػ افعوملآدم 

 ادًقح ظؾقف افًَلم موت ظذ افصؾقى فُقدخؾ افز إػ افعومل 

 طؾ يف بطـ إرض ثَلثي أجوم وثَلث فقول 

 ؿوم مـ بغ إمقات 

 راجع افـصقص أتقي:

ِؾ َمو ُذبَِح فأَِلْوَثوِن َكْعَؾُؿ َأْن  4) 6-4/  8ـقركثقس  1 ـْ ـْ ِجَفِي َأ ـٌ يِف اْفَعومَلِ َؾِؿ َٕنَُّف َوإِْن ُوِجَد  5. َوَأْن َفقَْس إهَِلٌ آَخُر إَِّٓ َواِحداً َفقَْس َوَث

ثُِرونَ  ـَ ثُِروَن َوَأْرَبوٌب  ـَ اَم ُيقَجُد آخَِفٌي  ـَ  َأْو َظَذ إَْرِض 
ِ
اَمء ًَّ وَن يِف اف ـَ ٌء  ك آخَِفًي ِشَقا ؿَّ ًَ ـْ َفـَو  6. َمو ُي افَِّذي ِمـُْف مَجِقُع  أُب : إهَِلٌ َواِحدٌ َفِؽ

ـُ َففُ   َوَكْح
ِ
ـُ بِِف.(إَْصقَوء  َوَكْح

ِ
ِذي بِِف مَجِقُع إَْصَقوء قُح افَّ ًِ قُع اْدَ ًُ  . َوَربٌّ َواِحٌد: َي

قِح افَِّذي  11) 19-11/  5رومقو  ًِ قَع اْدَ ًُ ـَو َي  بَِربِّ
ِ
ـْ َأْجِؾ َذفَِؽ  12كِْؾـَو بِِف أَن اْدَُصوحَلََي. َوَفقَْس َذفَِؽ َؾَؼْط َبْؾ َكْػَتِخُر َأجْضًو بِوَّللَّ ِم

َلنَّاَم  ونٍ ـَ ًَ  اخْلَطِقَُّي إَِػ اْفَعومَلِ  بِِنْك
ًِ قَِّي اْدَْقُت َوَهَؽَذا اْجَتوَز اْدَْقُت إَِػ مَجِقِع افـَّوِس إِْذ َأْخَطَل اجْلَِؿقُع.  َواِحٍد َدَخَؾ

ُف َحتَّك  13َوبِوخْلَطِ َؾِنكَّ

ـْ َكوُمقٌس. افـَّ  ُى إِْن مَلْ َيُؽ ًَ قَُّي يِف اْفَعومَلِ. َظَذ َأنَّ اخْلَطِقََّي َٓ ُُتْ
ًِ اخْلَطِ وَك ـَ ـْ آَدَم إَِػ ُمقَشك َوَذفَِؽ َظَذ  14وُمقِس  ـْ َؿْد َمَؾَؽ اْدَْقُت ِم َفِؽ

ِذي ُهَق ِمَثوُل  ي آَدَم افَّ ٌِْف َتَعدِّ ـَ مَلْ خُيْطُِئقا َظَذ ِص ِذي ٌَُي. َٕنَُّف  15أيِت. افَّ
وخْلَطِقَِّي َهَؽَذا َأجْضًو اَْلِ ـَ ـْ َفقَْس  وَن بَِخطِقَِّي َواِحٍد َموَت َوَفِؽ ـَ إِْن 

تِل  اْفَؽثُِرونَ  قَُّي بِوفـِّْعَؿِي افَّ
 َواْفَعطِ

ِ
ثِراً كِْعَؿُي اهلل ـَ ونِ َؾٌِوَْٕوَػ  ًَ قِح  بِوِْلْك ًِ قَع اْدَ ًُ ِحِد َي . َؿِد ازْ  اْفَقا ـَ ِحٍد َؿْد َوَفْقَس  16َداَدْت فِْؾَؽثِِري اَم بَِقا ـَ

ثَِرٍة فِؾتَّ  َأْخَطلَ  ـَ ى َخَطوَيو  ـْ َجرَّ ٌَُي َؾِؿ
و اَْلِ ْيـُقَكِي َوَأمَّ ـْ َواِحٍد فِؾدَّ يِر. َهَؽَذا اْفَعطِقَُّي. َٕنَّ احْلُْؽَؿ ِم وَن  17ْزِ ـَ َؽ َؿْد َمؾَ  بَِخطِقَِّي اْفَقاِحدِ َٕنَُّف إِْن 

قََّي اْفِزِّ َشقَْؿؾُِؽقَن يِف 
ـَ َيـَوُفقَن َؾقَْض افـِّْعَؿِي َوَظطِ ِذي ثِراً افَّ ـَ ِحِد َؾٌِوَْٕوَػ  قِح احْلََقوِة اْدَْقُت بِوْفَقا ًِ قَع اْدَ ًُ ِحِد َي اَم  18. بِوْفَقا ـَ بَِخطِقٍَّي َؾِنذًا 

يِر احْلََقوِة.  بِِزٍّ َواِحدٍ ْيـُقَكِي َهَؽَذا َصوَر احْلُْؽُؿ إَِػ مَجِقِع افـَّوِس فِؾدَّ  َواِحَدةٍ  ُي إَِػ مَجِقِع افـَّوِس فَِتْزِ ٌَ
اَم  19َصوَرِت اَْلِ ـَ وِن َٕنَُّف  ًَ بَِؿْعِصقَِي اِْلْك

راً  بِِنَضوَظِي اْفَقاِحدِ ُجِعَؾ اْفَؽثُِروَن ُخَطوًة َهَؽَذا َأجْضًو  اْفَقاِحدِ   .(َشقُْجَعُؾ اْفَؽثُِروَن َأبَْرا

وَن  12) 17-12/  15ـقركثقس  1 ـَ ـْ إِْن  ِت َوَفِؽ ـَ إَْمَقا قُح ُيْؽَرُز بِِف َأنَُّف َؿوَم ِم
ًِ ٍت؟  اْدَ َؾَؽْقَػ َيُؼقُل َؿْقٌم َبْقـَُؽْؿ إِْن َفـْقَس ِؿَقوَمـُي َأْمـَقا

قُح َؿْد َؿوَم!  13 ًِ ٍت َؾََل َيُؽقُن اْدَ ـْ ِؿَقوَمُي َأْمَقا قُح َؿْد َؿوَم وَ  14َؾِنْن مَلْ َتُؽ ًِ ـِ اْدَ َزُتـَو َوَبوضٌِؾ َأجْضًو إِياَمُكُؽؿْ إِْن مَلْ َيُؽ ٌَوضَِؾٌي ـَِرا َوُكقَجـُد  15 َؾ

ـقَح َوُهـَق مَلْ ُيِؼْؿـُف  ًِ  َأنَُّف َأَؿوَم اْدَ
ِ
ـْ ِجَفِي اهلل َو َصِفْدَكو ِم  َٕنَـّ

ِ
َّ
ِ
ـُ َأجْضًو ُصُفقَد ُزوٍر َّلل ـْقَتك َٓ  -َكْح ـوَن اْدَ ـَ ـْقَتك  16 َيُؼقُمـقَن. إِْن  ـوَن اْدَ ـَ ُف إِْن  َٕنَـّ

قُح َؿْد َؿوَم.  ًِ ٌَوضٌِؾ إِياَمُكُؽؿْ  17َٓ َيُؼقُمقَن َؾََل َيُؽقُن اْدَ قُح َؿْد َؿوَم َؾ
ًِ ـِ اْدَ ْؿ!(َوإِْن مَلْ َيُؽ ـُ  . َأنُْتْؿ َبْعُد يِف َخَطوَيو

ـقِح  1) 6-1/  1رومقو  ًِ قَع اْدَ ًُ ٌٌْد فَِق   ُبقُفُس َظ
ِ
ـْدُظقُّ َرُشـقًٓ اْدُْػـَرُز ِْلْكِجقـِؾ اهلل َشـِي  2اْدَ ٌََؼ َؾَقَظـَد بِـِف بَِلنٌَِْقوِئـِف يِف اْفُؽُتـِى اْدَُؼدَّ ـِذي َشـ  3افَّ

ِد  ًَ ـْ ِجَفِي اجْلَ ِؾ َداُوَد ِم ًْ ـْ َك ِذي َصوَر ِم ـِ اْبـِِف. افَّ َ  4َظ   َوَتَعغَّ
ِ
ـَ اهلل ـْ ِجَفِي ُروِح افْ  اْب ٍة ِم ِت  بِوْفِؼَقوَميِ َؼَداَشِي بُِؼقَّ ـَ إَْمَقا ـقِح ِم ًِ قَع اْدَ ًُ : َي

ـَو.  ِذي بِِف َْٕجِؾ اْشِؿِف َؿٌِْؾـَو كِْعَؿًي َوِرَشوَفًي ِْلَضوَظِي اِْلياَمِن يِف مَجِقِع إَُمِؿ  5َربِّ قِح.( 6افَّ ًِ قَع اْدَ ًُ و َي ـَ َبْقـَُفْؿ َأنُْتْؿ َأجْضًو َمْدُظقُّ ِذي  افَّ



قِحقَّيِ  
ًِ ْؾُى َواْدَْصُؾقُب َبْغَ اْْلْشََلِم َواْدَ  [7..... ] اْفصَّ

www.alta3b.wordpress.com 

 :4/  1رومقو  ترمجوت

 (احلقوة)  ,بؼقة أنف ابـ اهلل بوفؼقومي مـ بغ إمقات. إكف يًقع ادًقح ربـو تٌغومـ كوحقي روح افؼداشي 

 (ادُشسـي)  أنف ابـ اهلل يف افؼدرة بؼقومتف مـ بغ إمقات, ربـو يًقع ادًقح ثًٌويف افروح افؼدس 

 (افقًقظقي) افؼداشي, بؼقومتف مـ بغ إمقات, أٓ وهق يًقع ادًقح ربـوابـ اهلل يف افؼدرة, بحًى روح  وجعؾ 

 (يػ  بؼقة ظظقؿي أنف ابـ اهلل وذفؽ بؼقومتف مـ ادقت تزهـوفؽـف بوفروح افؼدوس,  (افؼَّ

 (افٌقفًقي) يًقع ادًقح ربـو -ادؼوم بحًى روح افؼداشي, يف ؿدرة ابـ اهلل, بؼقومتف مـ بغ إمقات 

 

بع واخلومسافصؾى وافػداء: ظـ  د آبوء افؼرن افرا

 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 

 إرض آبـ كزل مـ افًامء وجتًد وتلنس وأصٌح ادًقح افذي ظوش ظذ 

 )ة  ابـ اْلهل ادعٌقد هق يًقع ادًقح )مع ُمراظوة معـك افٌـقَّ

 بر اْلكًون يًقع ادًقح ومقتف ظذ افصؾقى شٌى دخقل افز إػ افعومل 

 بعد مقت ادًقح ُدِؾـ يف إرض ددة ثَلث أجوم وثَلث فقول 

 ثؿ ؿوم مـ بغ إمقات 
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 بٌعضفو افٌعضتذـر هذه افصقرة افتل تربط افعؼوئد ادًقحقي 

 

 جيى أن ُتَلحظ:

  ظؼقدة بقفسافعؼقدة افـُؿتلخرة ُتتقي ظذ ـؾ أرـون 

  ًرا د وافّتلنُّس افـُؿٌتدظي ُممخَّ ًَّ  وفؽـ مع إووؾي ظؼوئد افتثؾقٌ وافتَّج

o د أو بوفّتلنُّس مـ ادعروف ًُّ  أن بقفس مل يؽـ يممـ بوفثوفقث أو بوفتَّج

o  :وهق أبإٓ واحد أن ٓ أحد إهلٌ بؾ ـون يممـ بنهل واحد , 

 وأجضًو تغقر معـك افٌـقة بخصقص ظؼقدة ادًقح ابـ اهلل 
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ؾقى !  ادًقحقي تؼقل بؿقت اْلهل ظذ افصَّ

ـر خطويــو افعـومل:  شٓهــقت ادًـقح»يف ـتوبـف  صــقدة افثوفٌـافٌوبـو   ـد أنَّ اهلل وحـده هــق افؼـودر بؿقتـف أن ُيؽػِّ ِـّ فـٌحـٌ مـو هــق ]يم

فــي إػ اهلل أصــًَل, واهلل ؽــر  ــدود, تؽــقن إذن ؽــر إشــوس افَلهــقيت د قوــقع اخلــَلص وافِػــداء هــذا )...( ومودامــً اخلطقــي ُمقجَّ

ر ظـفو,  ػِّ ـُ , تؽػـل دغػـرة مجقـع اخلطويـو, جلؿقـع افــوس, يف مجقـع إجقـول وإػ آخـر افـدهقر. ٓبـد مــ ـّػـورة ؽـر  ـدودة دودة. وإذا 

ــد.  وحــدهوفؽـــ ٓ يقجــد ؽــر  ــدود إٓ اهلل ًَّ بـــًو فسكًــون, حتــك ُيؿؽـــ أن يـــقب ظـــ ا, ويصــر فــذفؽ ـــون ٓبــد أن اهلل كػًــف يتج

ي ؿوم هبو افًقد ادًقح فُقخؾِّص افعومل ـؾف(. 2: 2يق1اْلكًون, ويؼقم بعؿؾ افؽّػورة خلطويو افعومل ـؾف ) ـ هق اهلل. وهذه ادُفؿَّ , وفق مل يؽ

ً تصؾح ـػورتف إضَلؿوً  ت ظدم  دوديتفو فؽقكف اهلًإ ؽر  دود ٕهنو, مو ـوك ؾء افَلهقت مِ  ـّؾ  ؾقف ُيّؾ », ؿول ظـف افرشقل إكَّف اشتؿدَّ

 [1][(.9: 2)ـق شجًديوً 

إنَّ اْليــامن أمّهقَّــي افقحـدة فؾؽػــورة وافِػــداء: ]: شضٌقعـي ادًــقح» بُعـــقان صـــقدة افثوفـٌـافٌوبـو كػـس افػؽــرة يف ـتــوب  كجـد أجضــوً  

دبطٌقعي واحدة فؾؽؾ ًِّ , تؽػك دغػرة خطويو ؽر ؾوفػداء َيَتَطؾَّى ـّػورة ؽر  دودة. هق أمٌر ِٓزٌم وَجقَهرّي وأشوّد فؾِػداء, ؿي ادُتج

ـد اهلل افؽؾؿــي فقجعـؾ بَلهقتــف افؽّػــورة ؽـر  ــدودة ـدودة, جلؿقـع افـــوس يف مجقـع افعصــقر.  ًُّ ــو ومل يؽــ ُهـــوك حـّؾ شــقى جت . ؾؾـق أنَـّ

م ـّػورة ؽر  دودة تغ ُمـػصؾتغ. وؿومً افطٌَّقعي افٌؼيي بعؿؾقي افِػداء وحدهو, حو ـون ُُمؽـًو ظذ اْلتؽؾَّؿـو ظـ ضٌقع ضَلق أن ُتؼدِّ

فو. ؾػل هذه احلوفي,  مقت افطٌَّقعي افٌؼـيي خلَلص افٌؼ. ومـ ُهـو ـوكً ُخُطقرة ادُـوداة بطٌقعتغ ُمـػصؾتغ, تؼقم ـؾ مـفام بام خُيصَّ

ؿ فق ظرؾقا »يس بقفس افرشقل يؼقل: . وفذفؽ كرى افؼدِّ  يؽػك فؾِػداءوحدهو ٓ (, ومل يؼؾ 8/  2ـق  1) شحو صؾٌقا رب ادجدٕهنَّ

, ٕنَّ إنَّ تعٌر رّب ادجد ُهـو يدّل دٓفي أـقدة ظذ وحدة افطٌَّقعي وفزومفو فؾِػداء وافؽّػورة واخلَلصحو صؾٌقا اْلكًون يًقع ادًقح. 

, وُهــو إمـر إشـود افـَلزم وفؽـ اجلًد ـون ُمتَِّحدًا بوفَلهقت يف ضٌقعـي واحـدةَى هق رّب ادجد. ضٌعًو ُصؾَِى بوجلًـد, افذي ُصؾِ 

يس بطـــرس افرشـــقل فؾقفـــقد  وس افٌـــور, وضؾٌـــتؿ أن يقهـــى فؽـــؿ رجـــؾ ؿوتـــؾ. »فؾخـــَلص. ويؼـــقل افؼـــدِّ ورئـــقس احلقـــوة أنؽـــرتؿ افُؼـــدُّ

, ؾؾؿ يػصؾ افطٌَّقعتغ ُمطؾؼًو يف مقوقع وهذا تعٌر إهلل, أصور إػ أن ادصؾقب ـون رئقس احلقوةوُهـو (. 15-14/  3)أع  شؿتؾتؿقه

يس بقفس افرشقل أجضًو يف رشوفتف إػ افعزاكقغ  ْؾى ٕمهقي وحدهتام مـ أجؾ ظؿؾ افِػداء. ويؼقل افؼدِّ افذي مـ ٕنف ٓق بذاك »افصَّ

(. وُهــو يف جمـول آٓمـف, مل 14/  2)ظـى  شيـ إػ ادجـد, أن يؽؿـؾ رئـقس خَلصـفؿ بـؤٓم, وهـق آت بلبــوء ـثـرأجؾف افؽّؾ وبف افؽـّؾ 

ـف مـــ أجؾــف افؽــّؾ, وبــف افؽــّؾ. هــذا افــذي ؿــول ظـــف يف مقوــع آخــر  ــؼ»يـــَس ُمطؾؼــًو ٓهقتــف, إذ أنَـّ (. 16/  1)ـــق  شافؽــّؾ بــف وفــف ؿــد ُخؾِ

ئل ؿول فف:  ًُ َمقِّتًو, وهو أنو حّل إػ أبد أبديـ آمغ.  خرأنو هق إول وأ»وافًقد ادًقح كػًي حقـام طفر فققحـو افرا ـ ـُ وػ واحلك و

(. ؾفذا افذي ـون َمقِّتًو هق إول وأخـر, وبقـده مػـوتقح اَلوويـي وادـقت. وهؽـذا مل يػصـؾ 18-17/  1)رؤ  شمػوتقح اَلوويي وادقت

هـق أجضـًو إول , ورئـقس اخلـَلص, ورئـقس احلقـوة, هـق رّب ادجـد إذن ؾوفـذي مـوتٓهقتف ظـ كوشقتف ُهــو وهـق يتحـدث ظــ مقتـف. 

ٌ ظـ مقوقع اخلَلص. وأخر و ُخُطقرة ـٌرة ظذ خَلصـو أن كػصؾ مو بغ افطٌَّقعتغ أثـوء احلدي , وفعّؾ افٌعض يؼقل: ومـ هذا إهنَّ

                                                 
 .84, 83صـ -, مطوبع إنٌو رويس ٓهقت ادًقحافٌوبو صـقدة افثوفٌ:  1
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إهل , إنَّ ادًـقح اثــون»: ويؼقل ضقمس ٓون أجضوً , كعؿ يؼقل هذا أخقس جمؿع خؾؼقدوكقي يؼقل بطٌقعتغ ُمتَِّحَدَتغ ؟!افذي ؾصؾ ؟! 

ؾلّي خَلص إذًا , ؾنن ـون هذا اْلكًون وحده هق ادؾؼك فمٓم ,شوافثوِّن مؾؼك فسهوكوت وأٓم ..!, افقاحد ُيٌفر افعجوئى, وإكًون

 [2][كؽقن ؿد أخذكوه ؟!

م, وُأؿـقؿ بطريرــًو فؽـرد اْلشـؽـدريي خؾػـو 375د حـقاَل اددظق ؿديًًو, وُيدظك أجضًو بـ "ظؿقد افـديـ", ُوفِـ ـرفس افؽٌر

ـ افقحقدؿول يف ـتوبف " [3]م.444م, وتقىف يف ظوم 412خلوفف ثقئقؾقؾس اددظق ؿديًًو يف ظوم  " تعوفقؿ يف جتًد افقحقد" أو "جتًد آب

ح بشوظي هذا افؽػر:  ـَلمًو ظجقًٌو ؽريًٌو ُيَقوِّ

كوم يف افًػقـي, وُفطؿ مـ اخلدام, وُجؾد مــ بـقَلضس, وُتػـؾ ظؾقـف مــ افعًـؽر, وُضعــ بوحلربـي إن ادًقح جوع, وتعى مـ افًػر, و]

ـــؿ  ًِّ ـــَؾ يف ؾؿـــف خـــًَل ُمزوجـــًو بُؿـــّر: بـــؾ وذاق ادـــقت  ـــتؿًَل افصـــؾقى وإهوكـــوت أخـــرى مــــ افقفـــقد. وكحــــ كـــرؾض أن ُكؼ يف جـٌـــف, وَؿٌِ

ؾـحـ كؼر أنف وفؽــو إذ ظؾؿـو أن افؾقؽقس ؿد صور إكًوكًو بوحلؼقؼي مثؾـو ظامكقئقؾ إػ إكًون مـ جفي وإػ افؾقؽقس مـ جفي أخرى, 

ة, ؾـحـ كعـسف إذًا أنـف مــ حقـٌ أن اجلًـد ــون فـف خوصـي, هق هق بعقـف إهل مـ إهل ؾؼـد , وبحًى بؼيتف إكًون مثؾـو مقفقد مـ امرأ

يف ؽـر أخــؿ, ٕنـف مل يؽـــ  -أي ٓهقتــف  -اخلوصـي  , ومـع ذفــؽ ؾؼـد حػـظ ضٌقعتــفبجؿقـع هــذه أٓم -افؾقؽـقس ادتجًــد  -تـلخؿ هــق 

دًا,  ــرَّ . وـــام أن اجلًــد ـــون فــف خوصــي, هؽــذا أجضــًو آٓم اجلًــد افطٌقعقــي افتــل ٓ فــقم ؾقفــو بــؾ ـــون هــق كػًــف بعقـــف اهلًإ بطٌعــفإكًــوكًو جُمَ

 [4][صورت فف خوصي.

قؽقس", ؾؿـ ادعؾقم أن افـصورى يؼقفقن بوفتثؾقٌ, وهـق افؽؾؿي" بـ "افؾ اهلليؼصد " ـرفس افؽٌرهـو جيى افتـٌقف ظذ أن  

ؾؼد تلخؿ هق . أن اكظر مرة أخرى إػ هذه افعٌورة: "اهلل, وـؾ واحد مـ همٓء افثَلثي ُيعتز روح ؿدس, وابـ, وآبأن اْلهل ثَلثي: 

 اهلل -ح افعٌـــورة: "ؾؼـــد تـــلخؿ هـــق " فتصـــٌاهلل", ؿـــؿ بتٌـــديؾ ـؾؿـــي "افؾقؽـــقس" بؽؾؿـــي "بجؿقـــع هـــذه أٓم -افؾقؽـــقس ادتجًـــد  -

ٌِـــراً , } هللبجؿقـــع هـــذه أٓم", ؾؼـــد كًـــٌقا أٓم واْلهوكـــوت  -ادتجًـــد  ـَ  ً ٌَْحوَكُف َوَتَعـــوَػ َظـــامَّ َيُؼقُفـــقَن ُظُؾـــّقا ء : ُشـــ [, 43{ ]اْلها

 أرأجتؿ مدى بشوظي آظتؼود ؟!

, ؿـد [5]م328وافذي ُأؿـقؿ بطريرــًو فؽـرد اْلشـؽـدريي يف ظـوم  اددظق ؿديًًو, وافذي ُيدظك أجضًو بـ "افرشقَل", أثـوشققس 

 : ادًقح, اْلهل ادعٌقد, هق  اهللؿول أجضًو ـَلمًو سُيًو ُيعؾـ ؾقف هذه افعؼقدة افؽػريي افعجقٌي, أٓ وهل إن 

ــ] ًــد يف آخــر افزمــون, مـــ أجــؾ خَلصـــو, قًو أزفقــًو ؿٌــؾ ـــؾ افــدهقر, وُوفـِـد مـــ افعــذراء بوجل"كعــسف بــوبـ اهلل ادقفــقد مـــ أب, خوصِّ

, وهق ابـ اْلكًون بوجلًد, وفًـو كؼقل ظـ هذا آبـ افقاحد اكف ضٌقعتون واحدة كًجد وهق ابـ اهلل بوفروح, وهذا افقاحد هق اْلهل

                                                 
 .24, 19صـ -, مطٌعي إنٌو رويس ضٌقعي ادًقحافٌوبو صـقدة افثوفٌ:  2

 .94صـ -, ــقًي مور جرجس بوشٌقرتـٍ اْلشؽـدريي كظرة صومؾي فعؾؿ افٌوتروفقجل يف افًتي ؿرون إوػ: تودرس يعؼقب مؾطل 3

غ أثـوشققس افرشقَل و ـرفس افؽٌررهٌون دير إنٌو مؼور:  4 ًَ  .44, 39صـ -, دار جمؾي مرؿس بوفؼوهرة ادًقح يف حقوتف ادؼدشي بحًى تعؾقؿ افؼدي

 .81صـ -, ــقًي مور جرجس بوشٌقرتـٍ اْلشؽـدريي رة صومؾي فعؾؿ افٌوتروفقجل يف افًتي ؿرون إوػكظتودرس يعؼقب مؾطل:  5
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واحد هق ابـ اهلل , وٓ كؼقل بوثـغ بؾ ضٌقعي واحدة هلل افؽؾؿي ادتجًد وكًجد فف مع جًده شجدة واحدةَلو وأخرى ٓ كًجد َلو, 

بــؾ افــذي هــق مـــ اهلل هــق بوحلؼقؼــي وفــف كًــجد وآخــر هــق إكًــون مـــ مــريؿ وفًـــو كًــجد فــف, وأنــف صــور ابـــ اهلل بودقهٌــي مثــؾ افٌؼــ, 

 [6][".اهلل

د افؽؾؿيأجضًو يف ـتوبف ادعروف فؾجؿقع " أثـوشققسوؿول   ًُّ اظسؾً ـؾ اخلؾقؼي أن مــ طفـر ]" ظٌورة سُيي وواوحي: جتَ

ؾِّــص اجلؿقــع, ؾوفشــؿس تــقارت, وإرض تزفزفــً, واجلٌــول تشــؼؼً, وارتعــى وتــ لخؿ يف اجلًــد مل يؽـــ جُمــرد إكًــون, بــؾ ابـــ اهلل وُ,َ

, وأن اخلؾقؼي ـؾفو خووعي ـعٌد فف, وأهنو صفدت برظٌفو مجقع هذه إمقر أووحً أن ادًقح افذي ظذ افصؾقى هق اهللـؾ افٌؼ. 

 [7][بلظامفف. هلل افؽؾؿي كػًف فؾٌؼوهؽذا أطفر احلضقر شقدهو, 

أطفــر اهلل افؽؾؿــي كػًــف فؾٌؼــ ", "ادًــقح افــذي ظــذ افصــؾقى هــق اهللظؾــقؽؿ مــرة أخــرى إػ هــذه افعٌــورات: " بــوهللاكظــروا  

ق هـق ؾــحـ كؼـر أنـف هـ", "ضٌقعي واحدة هلل افؽؾؿي ادتجًد وكًجد فف مع جًده شجدة واحـدة", "وهذا افقاحد هق اْلهل", "بلظامفف

 ".ـون هق كػًف بعقـف اهلًإ بطٌعف", "بجؿقع هذه أٓم -افؾقؽقس ادتجًد  -ؾؼد تلخؿ هق ", "بعقـف إهل مـ إهل

د اْلهلل»وأختؿ بوفؽَلم ادذـقر يف ـتوب  ًُّ  ,ى آٓم ادًقح ومقتف فؾَلهـقتًِ ـْ ود كًتطقع أن كُ ُتِّ كتقجي آ]: شحتؿقي افتَّج

ــدي اجلًـد, ؿـول فـف اجلُ  ؿَ طَ , وفذفؽ حو فَ ف ففنَّ أر اجلًامِّن )اهلل افؽؾؿي( ـون ُيًى مو خيتص بوجلًد افغ» يس أثـوشققسافؼدِّ ؾقؼقل 

ًِّ شؾِ أُ : .. ؿول تلخؿف هق ادُ حوذا تؾطؿـل ـلنَّ  وافذي كول جًد افؽؾؿـي زي افٌصوق, وجفل ظـ ِخ  دّ رُ طؿ, ومل أَ يف فؾَّ قوط, وخدَّ ؿ طفره فؾ

بعـــي فـًـــطقر  يس ــــرفس افؽٌـــرافؼـــدِّ . وؿـــول شد بوجلًـــدِحـــتَّ ٕنـــف مُ , ــــون افؽؾؿـــي يؼٌؾـــف ـلنـــف فـــف ـؾؿـــي اهلل  نَّ أفـــقس »يف افرشـــوفي افرا

ــ ف ؿ حقــٌ أنَّــلخُّ ي أو ُضب أو ُضعـــ أو َؿٌــؾ اجلــروح إخــرى, ٕن اْلهلــل )افَلهــقت( ؽــر ؿوبــؾ فؾّتــ)افَلهــقت( تــلخؿ يف ضٌقعتــف اخلوصَّ

ٌ أن جًده اخلوص افذي ؽر جًؿل.  ـ حق , ٕن ؿد ظوكك هذه إمقر ٕجؾـو ف هق كػًف أجضوً كَّ إؼول ف يُ كَّ نؾ, ُوفِد ظوكك هذه إمقرفؽ

ـؿ. وظذ كػـس افـَّ تلخِّ ذفؽ افذي هق ؽر ؿوبؾ فمٓم ـون يف اجلًد ادُ  ـؼ كُ ًَ ٌقعـي ؽـر موئـً ـؾؿـي اهلل حًـى افطَّ  يف مقتـف. إنَّ  وً ر أجضـػؽِّ

ـــام يؼــقل بــقفس,  جًــده اخلــوص ذاق بـعؿــي اهلل ادــقت ٕجــؾ اجلؿقــع وفؽـــ بًــٌى أنَّ وة. عطــل احلقــوؽــر ؾوشــد فؽقكــف هــق احلقــوة ومُ 

.. وهؽـذا ؾــحـ كعـسف بؿًـقح واحـد ورب, فـقس إكــو كعٌـد إكًـوًكو مـع افؽؾؿـي حتـك ٓ  ف كػًـف ؿـد ظـوكك ادـقت ٕجؾــوكَّ إؼول فذفؽ يُ 

ًُّ شكػًف افربوفؽــو كعٌد واحد هق " بوشتعامل فػظي "مع كؼًوموً اـوك يظفران ه هؾ كًتطقع أن مال سًُيو وواوًحو: . وأن كضع اف

ًُ » :فقعّؾؿـو ؿوئًَل  مور اشحؼ افنيوِّنوكسك اْلجوبي فؾؼديس  ؟ قىؾِ ظذ افصَّ  موَت  اهللَ  نَّ إكؼقل  أم  أموت اهللُ وس يتًوءفقن: افـّ  شؿع

 وضـوخل أؿؾؼـو ادًـومع إذأُ  كًـطقر و .. إنَّ  ًن ؿـد مـوت أم مل يُؿـوهـؿ يتًـوءفقن إذا ــو ,مقتف خؾَّـص اخلؾقؼـي ! إنَّ  ؟ يو فؾجفؾ ًمل يؿُ 

مريؿ وافدة  نَّ نفذفؽ ؾ و.ف مل يتخذ جًًدا كوشقتق  كَّ إـؽًرا كوشقتف ؿوئًَل: ض, ؾرد ظؾقف افثوِّن مُ ف إكًون َ ْ كَّ إأنؽر إول ٓهقت ربـو ؿوئًَل: 

                                                 
ؿول أثـوشققس افرشقَل يف مؼوفي فف ظذ افتجًد اشتشفد هبو ـرفس افؽٌر مرارًا, وؿد وردت يف اجلزء إول . )472صـ - اخلريدة افـػقًي يف توريخ افؽـقًيإشؼػ إيًقذورس:  6

 (فثوفٌ مـ توريخ جمؿع أؾًس, ويف ـتوب اظساف فمبوء, ويف ـتوب مـورة إؿداس فؾؿػريون أؽريغقريقس ابـ افعزي.وا

 .59, 58صـ - 3, افػؼرة 19, افػصؾ 128, ادرـز إرثقذـز فؾدراشوت أبوئقي بوفؼوهرة, كصقص آبوئقي جتًد افؽؾؿيأثـوشققس افرشقَل:  7
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ــد مـفــو تُ  ًَّ ــأؾؾــقٓ ؼ ظــذ كًــطقر. قب تٌُصــؾُ ْصــربً بودَ وــطَّ افعـــوس افتــل ا عطــل افقيــؾ ٕوضــوخل. ـــام إنَّ اْلهل افتــل جت ـقــػ  ,ف إهلنَّ

ـ ,ف إكًوننَّ أوفق , خقرً افصُّ ؼَ ؿس وتشؼَّ طؾؿً افشَّ أ ًِّ وبؿــ ُؽـرِزت ادًـومر؟ حًؼـو مل يؽــ اجلًـد وحـده , قوطؾؿـ افذي احتؿؾ اف

, ؾوؾتخور افٌقعي افعظقؿ هق ربـو فف ٓهقت وكوشقت ثي بدون اجلًدومل يؽـ اهلل يتلخؿ يف اجلؾج, قى بدون اهللؾِ معؾًؼو ظذ خشٌي افصَّ 

بـ واحد ـومؾ مـ أب ومـ مـريؿ , ـومـؾ بَلهقتـف وـومـؾ بـوشـقتف, ؾوفـذي امًعو, وفقس يف ؾرصقؾغ )صخصغ( أو ضٌقعتغ, ؾفق 

ؾوؾتخور افؽـقًي هق ًف ُظّؾؼ ؾقق اجلؾجؾي. وافذي ُوفِد مـ أحشوء مريؿ هق كػ ,أرشؾف أب هق بعقـف ُوفِد مـ أحشوء )افعذراء مريؿ(

ــ إنَّ  ــد وذاق ادــقت بؿشــقئتف ,ؾــنذا صــوء أن يؿــقت. قىؾِ اهلل مـوت ظــذ افصَّ ًَّ ــبــؾ فــقٓ أن رآه ادــقت مُ . جت ًِّ , خلــوف أن يؼــسب مـــف اً دتج

ى بدون تغِقّر, د مُ أؿـقمف أجًضو واح ٌقعي افقحقد هل واحدة, ـام إنِّ طَّ اف . إنَّ ؾؿحروم مـ يػصؾ افَلهقت ظـ اجلًد َـّ ؾَل يتشؽؽـ ر

ٓ أنَّ , اهلل ؿد موت ؾؽرك حغ تًؿع أنَّ   نَّ إؼول ؾَل يُ  و يؿقت صخٌص حّ ..  قوميؾقى وفف افؼِ . فف مقت افصَّ ف موت فؽون افعومل موئًتو بعدؾؾق

. أجؾ,  واحًدا متجًًدا ؾقق اجلؾجؾيإن افقفقد صؾٌقا اهلًإ ..  ؾَلًكو ؿد موت ومع أن كصػف مل يذق ادقت يؼقل ظورؾقه إنَّ , جًده موت

ب ظذ رأشف بوفؼصٌي  [8][.شواهلًإ واحًدا متجًًدا تلخؿ مع اخلَلئؼ, إن اهلًإ واحًدا متجًًدا ُضِ

 ! أـتػل هبذا افؼدر مـ افُؽػر افٌِشع وفؽـ فـؼقل بحؼ: احلؿد هلل ظذ كعؿي اْلشَلم وـػك هبو كعؿي 

 د َصْؾى أحد أن ئقؾ ! وفؽـ افؼضقي بوفـًٌِّي فؾؿًقحقغ هل َصْؾى ومقت اْلهل كػًف !افؼضقَّي فقًً جُمرَّ  ٌقوء بـل إها

 :ئقًقي ٓ تـػصؾ  افعؼوئد ادًقحقي افرَّ

o وح افُؼُدس  افثَّوُفقث: اهلل أب واهلل آبـ واهلل افرُّ

o ف فقصر ادًقح د اهلل آبـ وتلنًُّ ًُّ  افذي ظوش ظذ إرض ♠جت

o د موت ًِّ قَّي ؽر ادحدودة افتل ٔدم يف حّؼ اهلل ! هذا اْلهل ادُتج
ر اخلطِ ؾِقى فُقؽػِّ  ظذ افصَّ

 ... ؾِقى  وأن, بغّض افـَّظر ظـ ُمشؽؾي مقت اْلهل ظذ افصَّ

  ْؾى وافِػداء افتلشلؿقم بذـر بعض ادُشِؽَلت  ! وافؼقومي تـؼض ؾؽرة افصَّ

 

 

 

 

 

                                                 
ًُّ ـتوب:  8  , افؽتوب افثوِّن, ضٌعي ــقًي افؼديًغ مور مرؿس وافٌوبو بطرس بوْلشؽـدريي.اؿرأ واؾفؿ دراشوت إيامكقي, شؾًؾي: د اْلهللحتؿقي افتَّج

-http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-021-Sts-Church-Sidiهذا افؽتوب مقجقد بوفؽومؾ ظذ مقؿع إنٌو تؽَل 

Beshr/002-Hatmeyat-Al-Tagasod-Al-Ilahy/Inevitability-of-the-Incarnation__42-Result.html 
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 قولثَلثي أجوم وثَلث ف أـز ُمشؽؾي ُتقاجف افصؾى وافػداء:

 ( هق اْلكجقؾ افقحقد افذي يذـر ظذ فًون ادًقح44/  12إكجقؾ متَّك )♠  ذضًو ؽريًٌو 

  وَن ُيقَكونُ َٕنَُّف ـَ اَم  ـِ احْلُقِت َثََلَثَي َأجَّوٍم َوَثََلَث َفَقوٍل  ـَ ونِ يِف َبْط ًَ ـُ اِْلْك  َقوٍل.يِف َؿْؾِى إَْرِض َثََلَثَي َأجَّوٍم َوَثََلَث فَ  َهَؽَذا َيُؽقُن اْب

 َـّ ادًقح  مل يؼِض هذه افػسة يف ؿؾى إرض حًى ُكُصقص إنوجقؾ إربعي  ♠وفؽ

 Mar 15:25  ًِ وَك ـَ وَظُي افثَّوفَِثيُ َو ًَّ ٌُقُه. اف  َؾَصَؾ

 Mar 15:33  ًِ وَك ـَ وِدَشيُ َوَحَّو  ًَّ وَظُي اف ًَّ َفو  اف ؾِّ ـُ ًْ ُطْؾَؿٌي َظَذ إَْرِض  وَك وـَ وَظِي افتَّ ًَّ  .ِشَعيِ إَِػ اف

 Mar 15:34  وَظِي افتَّوِشَعيِ َويِف ًَّ قُع بَِصْقٍت َظظِقٍؿ َؿوِئًَل:  اف ًُ َخ َي ْؼَتـِل؟»َسَ ٌَ و َص  شإُِفِقي إُِفِقي َحَ

 Mar 15:37  قُع بَِصْقٍت َظظِقٍؿ ًُ َخ َي وَح َؾَكَ  .َوَأْشَؾَؿ افرُّ

 Mar 15:42  ْشتِْعَداُد ِٓ وَن ا ـَ وُء إِْذ  ًَ وَن اْدَ ـَ ًِ  -َوَحَّو  ٌْ ًَّ ٌَْؾ اف  َأْي َمو َؿ

 Mar 15:45  َئِي
ِ
ـْ َؿوِئِد اْد دَ َوَحَّو َظَرَف ِم ًَ  فُِققُشَػ. َوَهَى اجْلَ

 Mar 15:46  ـَُف بِوْفَؽتَّوِن ػَّ ـَ تَّوكًو َؾَلنَْزَفُف َو ـَ ى  ً َظَذ َبوِب  َوَوَوَعُف يِف َؿْزٍ َؾوْصَسَ وَن َمـُْحقتًو يِف َصْخَرٍة َوَدْحَرَج َحَجرا . ـَ  اْفَؼْزِ

 Mar 16:1  ًُ ٌْ ًَّ ْت َمْرَيُؿ اْدَْجَدفِقَُّي َوَمْرَيُؿ ُأمُّ َيْعُؼقَب َوَشوُفقَمُي َحـُقضًو فَِقْلتَِغ َوَيْدَهـَُّف. َوَبْعَدَمو َمَه اف  اْصَسَ

 Mar 16:2  ً ٌُقعِ يِف  ِجّداً َوَبوـِرا ِل إُْش ًِ افشَّ َأتَْغَ إَِػ اْفَؼْزِ  َأوَّ  .ْؿُس إِْذ َضَؾَع

 Mar 16:6  : َـّ يَّ اْدَْصـُؾقَب. »َؾَؼـوَل ََلُـ ـقَع افـَّـوِسِ ًُ ـَ َي ٌْ َـّ َتْطُؾـ ! َأنْـُت ـَ ـِذي  َؿـْد َؿـوَم!َٓ َتـَْدِهْشـ . ُهـَقَذا اْدَْقِوـُع افَّ َفـْقَس ُهـَق َهـُدَ

 َوَوُعقُه ِؾقِف.

 ٓحظ أجضًو:

 Joh 11:9  :قُع ًُ ًْ َشوَظوُت افـََّفوِر »َأَجوَب َي ًَ َة؟َأَخْق  اْثـََتْل َظْؼَ

 Gen 1:5 .ٌَوٌح َيْقمو َواِحدا وَن َص ـَ وٌء َو ًَ وَن َم ـَ ْؾَؿُي َدَظوَهو َفْقَل. َو  َوَدَظو اهلُل افـُّقَر هَنَورا َوافظُّ

 إذن بحًى افؽتوب ادؼدس:

 افققم يٌدأ بوفؾقؾ أوًٓ ثؿ افـفور 

 وء ويٌدأ وؿتفو يقم افًًٌأي أن يقم اجلؿعي يٌدأ مثًَل بصَلة افػجر ويـتفل ظـد صَلة افعش 

 ادًقح ُدؾـ يف فقؾي افًًٌ افتل هل بدايي افققم 

 جدًا يف أول إشٌقع, أي: يقم إحد, ؿوم ادًقح ظؾقف افًَلم مـ إمقات ً  بوـرا

 طؾ ادًقح ظؾقف افًَلم يف بوضـ إرض فقؾي افًًٌ وصٌوح افًًٌ وفقؾي إحد 

 :فقؾتون ويقم واحد ! أي 

 :لي ضريؼــي مــو, بحًــى إنوجقــؾ, أن يؽــقن ادًــقح ظؾقــف افًــَلم ؿــد طــؾ يف بــوضـ إرض دــدة ثَلثــي أجــوم بــ مـــ ادًــتحقؾ

 وثَلث فقول !
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 [9]مؼتقًٓ ؟ ♠هؾ موت ادًقح ُتقاجف افصؾى وافػداء: ثوكقي ُمشؽؾي

 :كجد يف إكجقؾ يقحـو أيت 

ؾَّ َرْ 28 ) 34-28/  19يقحـو  ـُ قُع َأنَّ  ًُ َؿـَؾ, َؾؾَِؽـْل َيـتِؿَّ اْفِؽَتـوُب َؿـوَل:َبْعَد هَذا َرَأى َي ـَ  َؿـْد 
ٍ
ـوَن إَِكـوٌء َمْقُوـقًظو 29 "َأنَـو َظْطَشـوُن". ء ـَ َو

ُمقَهو إَِػ َؾِؿِف. , َوَوَوُعقَهو َظَذ ُزوَؾو َوَؿدَّ ـَ اخْلَؾِّ ًَل, َؾَؿأُلوا إِْشِػـَْجًي ِم ا خَّ قُع اخْلَؾَّ َؿوَل:34 َُمُْؾق  ًُ َس َرْأَشـُف  "َؿدْ  َؾَؾامَّ َأَخَذ َي ِؿَؾ". َوَكؽَّ ـْ ُأ

وَح. وَن اْشتِْعَدادٌ 31 َوَأْشَؾَؿ افرُّ ـَ ًِ , ُثؿَّ إِْذ  ٌْ ًَّ قِى يِف اف
ؾِ وُد َظَذ افصَّ ًَ ٌَْؼك إَْج وَن َظظِقاًم , َؾؾَِؽْل َٓ َت ـَ  ًِ ٌْ ًَّ َشَلَل اْفَقُفقُد , َٕنَّ َيْقَم ذفَِؽ اف

ِل َوأَخـِر اْدَْصـُؾقِب َمَعـُف.32 .ْرَؾُعقا بِقََلُضَس َأْن ُتْؽَنَ ِشقَؼوهُنُْؿ َويُ  وا َشوَؿِل إَوَّ َنُ ـَ َؽُر َو ًْ ـقُع َؾَؾـامَّ َجـوُءوا إَِفْقـِف مَلْ 33 َؾَلتَك اْفَع ًُ ـو َي َوَأمَّ

ُْؿ َرَأْوُه َؿْد َموَت. وا َشوَؿْقِف, َٕهنَّ ُف بَِحْربَ 34 َيْؽِنُ ٌَ ـَ َجـْ َؽِر َضَع ًْ ـَ اْفَع َـّ َواِحًدا ِم ًِ َخَرَج َدٌم َوَموءٌ , يٍ فِؽ  (.َوفِْؾَقْؿ

 :يف إكجقؾ متَّك كجد أيت 

ـقُع بَِصـْقٍت َظظِـقٍؿ َؿـوِئًَل: "46 ) 54-46/  27متَّك  ًُ َخ َي وَظِي افتَّوِشـَعِي َسَ ًَّ ْؼَتـِل؟َوَكْحَق اف ٌَ ـو َصـ َ
ِ
ـوَذا إِيـِع, إِيـِع, ح َ

ِ
" َأْي: إهِِلـل, إهِِلـل, ح

َتـِل؟ ـْ ـَ 47 َتَر : َؾَؼْقٌم ِم ِؿِػَغ ُهـَوَك َحَّو َشِؿُعقا َؿوُفقا قَّـو" اْفَقا
ُف ُيـَـوِدي إِيؾِ ـًَل 48 ".إِكَّ ـَض َواِحـٌد ِمــُْفْؿ َوَأَخـَذ إِْشـِػـَْجًي َوَمأَلَهـو خَّ ـَ ًِ َر َوفِْؾَقْؿـ

ٌٍَي َوَشَؼوُه. ٌَوُؿقَن َؾَؼوُفقا:49 َوَجَعَؾَفو َظَذ َؿَص و اْف ؾُِّصُف!اْتُرْك. فِـََرى َهْؾ َيلْ " َوَأمَّ قُع َأجًْضو بَِصْقٍت َظظِقؿٍ 54 ".يِت إِيؾِقَّو خُيَ ًُ َخ َي َوَأْشَؾَؿ , َؾَكَ

وَح   (.افرُّ

 :ص يف أيت  ادُشؽؾي تتؾخَّ

o وؾؼًو ٕؿدم ,طقضوت إكجقؾ متَّك كجد افعٌورة افتوفقي بعد هنويي افعدد افّتوِشع وإربعغ 

o  َاْتُرْك. فِـ" : ٌَوُؿقَن َؾَؼوُفقا و اْف ؾُِّصُف!". َوَأمَّ قَّو خُيَ
ـقُع َوآَخُر بَِحْرَبٍي َضَعـَـُف بَِجـٌِْـِف َؾَخـَرَج َمـوٌء َوَدمٌ َرى َهْؾ َيْليِت إِيؾِ ًُ ـَخ َي . َؾَكَ

وَح. قٍؿ, َوَأْشَؾَؿ افرُّ
 َأجًْضو بَِصْقٍت َظظِ

o خطقضوت: اد هؿّ أ ًِّ يؿقي)ؿرن رابع(,  افػوتقؽوكقي)ؿرن رابع(,  قـوئقياف  )ؿرن خومس(. إؾرا

 يف افٌدايي كجد أنَّ هذا افشؽؾ ادقجقد يف أؿدم ,طقضوت إكجقؾ متَّك يتـوؿض مع ادُتعورف ظؾقف يف إكجقؾ يقحـو 

 ُضعـ يف جـٌف بعد أن موت, وفؽـ يف متَّك كجد أنَّف ُضِعـ ؿٌؾ مقتف ! ♠حًى إكجقؾ يقحـو, ادًقح 

 فـ ُيؼتؾ! بؾ شُقًؾِّؿ روحف ! ♠نَّ ادًقحُهـوك ُمشؽؾي أخرى: اْليامن ادًقحل, حًى إكجقؾ يقحـو, يؼقل إ 

َراِف.  15) 18-15/  14يقحـو  ـِ اخْلِ اَم َأنَّ أَب َيْعِرُؾـِل َوَأنَو َأْظِرُف أَب. َوَأنَو َأَوُع َكْػِز َظ ـْ َهـِذِه  16ـَ ًْ ِمـ ـ ًَ ٌف ُأَخـُر َفْق َوَِل ِخَرا

ٌَِغل َأْن آيِتَ بِتِْؾَؽ َأجْضًو َؾتَ  َرِة َيـْ
َؿُع َصْقيِت َوَتُؽقُن َرِظقٌَّي َواِحَدٌة َوَراٍع َواِحٌد. احْلَظِ ُخَذَهو َأجْضًو.  17ًْ ِٔ ٌُّـِل أُب َِّٕنِّ َأَوُع َكْػِز 

َِلََذا ُُيِ

ـْ َذايِت  18 ـْ َأِب . َذَهو َأجْضوً َِل ُشْؾَطوٌن َأْن َأَوَعَفو َوَِل ُشْؾَطوٌن َأْن آُخ . َفقَْس َأَحٌد َيْلُخُذَهو ِمـِّل َبْؾ َأَوُعَفو َأنَو ِم  (ش.َهِذِه اْفَقِصقَُّي َؿٌِْؾُتَفو ِم

 ؾطون ـفذا, ؾؽقػ ُيؼتؾ بُرمح ؟!صوحى ُش  ♠ؾنذا ـون ادًقح 

                                                 
ة ؿراءة بحٌ:  9 ـلفألخ افػووؾ ش هؾ موت يًقع مؼتقًٓ ؟ دراشي أـوديؿقي يف وقء ,طقضوت افعفد اجلديد»أنصح بشدَّ اْلصدار افثوفٌ مـ »حػظف اهلل. افٌحٌ وؿـ  أجؿـ افسُّ

 htm-3arb.net/main/mar-http://tcjournal.sheekh.2010حػظف اهلل.  ُحًوم أبق افٌخوريورك ؾقفو إخ افػووؾ افدـتقر افتل ُيشش اجلريدة افـَّؼديي
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 هنويي إكجقؾ ُمرؿس افّضوئعي !ضوت افؼقومي وتـوؿُ   :♠ؿقومي ادًقح مًلخي ُتقاجف ثوفثي ُمشؽؾي

 وـون مصدرًا ْلكجقّع متَّك وفقؿو !معروٌف ظـد افعؾامء أنَّ إكجقؾ مرؿس هق أؿدم إنوجقؾ , 

 ! حًى أؿدم ,طقضوت إكجقؾ مرؿس, افتََّلمقذ مل يعرؾقا صقئًو ظـ افؼقومي ! ٕنَّ افذيـ ظرؾقا مل خُيزوا أحدًا 

  بـع ادـقَلدي( يـتفـل اْلصـحوح إخـر ْلكجقــؾ حًـى أؿـدم ,طقضـوت إكجقـؾ مـرؿس )افًـقـوئقي وافػوتقؽوكقـي مـــ افؼـرن افرا

 فتَلمقذه, ؾفذه إووؾي ٓحؼي ! ♠د افعدد افثومـ, وأّمو اجلزء اخلوص بُظُفقرات ادًقحمرؿس ظـ

, 1) 8-1/  16مرؿس  ًُ ٌْ ًَّ ْت َمْرَيُؿ اْدَْجَدفِقَُّي َوَمْرَيُؿ ُأمُّ َيْعُؼقَب َوَشوُفقَميُ َوَبْعَدَمو َمَه اف ا يِف َوَبوـًِرا ِجد  2 , َحـُقًضو فَِقْلتَِغ َوَيْدَهـَُّف.اْصَسَ

ْؿُس  ًِ افشَّ ٌُقِع َأتَْغَ إَِػ اْفَؼْزِ إِْذ َضَؾَع ِل إُْش :3 .َأوَّ َـّ ـَ ِؾـقاَم َبْقــَُف َـّ َيُؼْؾـ ـُ ؟" َو ـْ َبـوِب اْفَؼـْزِ ـْ ُيـَدْحِرُج َفـَـو احْلََجـَر َظـ ـَ َأنَّ 4 "َمـ ـَ َوَرَأجْـ ْع َؾـَتَطؾَّ

وَن َظظِقاًم ِجد   ـَ ـَ اْفَؼْزَ 5 ا.احْلََجَر َؿْد ُدْحِرَج! َٕنَُّف  ـًي َبْقَضـوءَ َوَحَّو َدَخْؾ و ُحؾَّ ًً ـِ اْفَقِؿِغ َٓبِ و َظ ًً
و َجوفِ ـَ َصوب  .َرَأجْ ـَ :6 , َؾوْكَدَهْشـ َـّ "َٓ  َؾَؼـوَل ََلُـ

 ! ـَ يَّ اْدَْصُؾقَب َتـَْدِهْش قَع افـَّوِسِ ًُ ـَ َي ٌْ َـّ َتْطُؾ . ُهَقَذا ادَْ  َؿْد َؿوَم!. َأنُْت ِذي َوَوُعقُه ِؾقِف.َفْقَس ُهَق هُدَ ـَ فَِتََلِمقِذِه 7 ْقِوُع افَّ ـَ َوُؿْؾ ٌْ ـِ اْذَه فِؽ

ٌُْطُرَس 
ٌُِؼُؽْؿ إَِػ اجْلَؾِقؾِ : َوفِ ًْ ُف َي اَم َؿوَل َفُؽْؿ".إِكَّ ـَ ـَ اْفَؼـْزِ 8 . ُهـَوَك َتَرْوَكُف  ـَ ِمـ يًعـو َوَهـَرْب ـَ َهِ َة َأَخـَذَتو, َؾَخـَرْج ْظـَدَة َواحْلَـْرَ َـّ َٕنَّ افرِّ َومَلْ . ُه

َـّ َخوِئَػوٍت  ـُ َـّ  ُ هنَّ
ـَ ََٕحٍد َصْقًئو َٕ  ( .َيُؼْؾ

ـك  ٌُقِع  1) 8-1/  28متَّ ِل إُْشـ  ِظـْــَد َؾْجـِر َأوَّ
ًِ
ٌْ ـ ًَّ ـُي َوَمـْرَيُؿ إُْخـَرى فَِتـُْظــَرا اْفَؼـْزَ َوَبْعـَد اف َوإَِذا َزْفَزَفـٌي َظظِقَؿــٌي  2. َجـوَءْت َمــْرَيُؿ اْدَْجَدفِقَّ

 َحَدثَ 
ِ
اَمء ًَّ ـَ اف بِّ َكَزَل ِم ٌَوِب َوَجَؾَس َظَؾْقفِ ًْ َٕنَّ َمََلَك افرَّ ـِ اْف .  3. َوَجوَء َوَدْحَرَج احْلََجَر َظ ٍِ ْؾ ـوفثَّ ـَ ٌَوُشـُف َأبْـَقَض 

ِق َوفِ ـوْفَزْ ـَ وَن َمـَْظُرُه  ـَ َو

َلْمَقاٍت  4 ـَ اُس َوَصوُروا  ـْ َخْقؾِِف اْرَتَعَد احْلُرَّ َتَْغِ َؾَؼوَل ادَْ  5. َؾِؿ قَع اْدَْصُؾقَب : »َلَُك فِْؾَؿْرأ ًُ ٌَوِن َي وَؾو َأنُْتاَم َؾِنِّنِّ َأْظَؾُؿ َأنَُّؽاَم َتْطُؾ َفْقَس  6. َٓ ََتَ

اَم َؿوَل  ـَ بُّ ُمْضَطِجعًو ِؾقِف. ُهَق َهُدَ َٕنَُّف َؿوَم  وَن افرَّ ـَ ِذي  يعوً  7. َهُؾامَّ اْكُظَرا اْدَْقِوَع افَّ ٌَو َهِ ِت.  َواْذَه ـَ إَْمـَقا ـُف َؿـْد َؿـوَم ِمـ ُؿـقَٓ فَِتََلِمقـِذِه إِكَّ

ًُ َفُؽــاَم  ــٌُِؼُؽْؿ إَِػ اجْلَؾِقــِؾ. ُهـَــوَك َتَرْوَكــُف. َهــو َأنَــو َؿــْد ُؿْؾــ ًْ ـَ اْفَؼــْزِ بَِخــْقٍف َوَؾــَرٍح َظظِــقٍؿ  8ش. َهــو ُهــَق َي يعــًو ِمــ ا َؾَخَرَجَتــو َهِ  فُِتْخــِزَ
َراـَِضــَتْغِ

 (.َتََلِمقَذهُ 

ًُ َيُؾقُح.  54) 56-54/  23فقؿو  ٌْ ًَّ ْشتِْعَداِد َواف
ِٓ وَن َيْقُم ا ـَ ـَ اجْلَؾِقؾِ  55َو َـّ َؿْد َأتَْغَ َمَعُف ِم ـُ وٌء  ًَ

ْقَػ ُوِوَع  َوَتٌَِعْتُف كِ ـَ َوَكَظْرَن اْفَؼْزَ َو

ُدُه.  ًَ ًِ اْش  56َج ٌْ ًَّ ـَ َوَأْظَدْدَن َحـُقضًو َوَأْضَقوبًو. َويِف اف َى اْفَقِصقَِّي.َؾَرَجْع ًَ ـَ َح ْح  (َسَ

ٌُقِع  1) 9-1/  24فقؿــو  ِل إُْشــ َل اْفَػْجــِر ُثــؿَّ يِف َأوَّ َـّ ُأنَــوٌس َأوَّ ــِذي َأْظَدْدَكــُف َوَمَعُفــ َؾَقَجــْدَن احْلََجــَر  2. َأتَــْغَ إَِػ اْفَؼــْزِ َحــوِمََلٍت احْلَـُــقَط افَّ

ـِ اْفَؼْزِ  ـَ َومَلْ جَيِ  3ُمَدْحَرجًو َظ قَع. َؾَدَخْؾ ًُ بِّ َي َد افرَّ ًَ َتوَراٌت يِف َذفَِؽ إَِذا  4ْدَن َج َـّ ُ ْ َؿـيٍ َوِؾقاَم ُه ا َـّ بِثَِقـوٍب َبرَّ ـ َـّ  5. َرُجََلِن َوَؿَػو هِبِ ـ ـُ َوإِْذ 

َـّ إَِػ إَْرِض  وٍت ُوُجقَهُف ًَ َـّ َخوِئَػوٍت َوُمـَؽِّ ـَ احْلَلَّ َبْغَ إَمْ : »َؿوَٓ ََلُ ٌْ وَذا َتْطُؾ َ
ِ
َـّ  َفقَْس ُهَق َهُدَ َفِؽـَُّف َؿوَم! 6 َقاِت؟ح َؿُؽ ؾَّ ـَ ْقَػ  ـَ ْرَن  ـُ ُاْذ

ٌِ  7َوُهَق َبْعُد يِف اجْلَؾِقِؾ  وِن يِف َأجِْدي ُأنَوٍس ُخَطوٍة َوُيْصَؾَى َويِف اْفَقـْقِم افثَّوفِـ ًَ ـُ اِْلْك َؿ اْب ؾَّ ًَ ٌَِغل َأْن ُي ُف َيـْ َـّ  8ش.  َيُؼـقمُ َؿوِئًَل: إِكَّ ََلَمـُف َؾَتـَذ ـَ ْرَن 

ؾِّفِ  9 ـُ ٌَوِؿَغ هِبََذا  َن إََحَد َظَؼَ َومَجِقَع اْف  َوَأْخَزْ
ـَ اْفَؼْزِ ـَ ِم  (.َوَرَجْع
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ً َوافّظــََلُم َبــوٍق  1) 9-1/  24يقحـــو  ــُي إَِػ اْفَؼــْزِ َبــوـِرا ٌُقِع َجــوَءْت َمــْرَيُؿ اْدَْجَدفِقَّ ِل إُْشــ . . َؾـََظــَرِت احْلََجــَر مَ َويِف َأوَّ ـِ اْفَؼــْزِ  2ْرُؾقظــًو َظــ

ًْ ََلُـاَم: ـُف َوَؿوَفـ ٌُّ
ـقُع ُُيِ ًُ ـوَن َي ـَ ـِذي  ًْ َوَجوَءْت إَِػ ِشْؿَعوَن ُبْطُرَس َوإَِػ افتِّْؾِؿقِذ أَخـِر افَّ َض ـَ ـَ » َؾَر ــَو َكْعَؾـُؿ َأجْـ ًْ  َوَف

ـَ اْفَؼـْزِ ـقَِّد ِمـ ًَّ َأَخـُذوا اف

. َؾَخَرَج ُبْطُرُس َوافتِّؾْ  3ش. َوَوُعقهُ  ًٓ إَِػ  4ِؿقُذ أَخُر َوَأتََقو إَِػ اْفَؼْزِ ٌََؼ افتِّْؾِؿقـُذ أَخـُر ُبْطـُرَس َوَجـوَء َأوَّ ـ ًَ َضـوِن َمعـًو. َؾ ـُ ْثـَوِن َيْر
ِٓ وَن ا ـَ َو

ــُف مَلْ َيــْدُخْؾ.  5اْفَؼــْزِ  َػــوَن َمْقُوــقَظًي َوَفِؽـَّ ـْ ــك َؾـََظــَر إَ َػــوَن َمْقُوــقَظًي ُثــؿَّ َجــوَء ِشــْؿَعوُن ُبْطــ 6َواْكَحـَ ـْ ُعــُف َوَدَخــَؾ اْفَؼــْزَ َوَكَظــَر إَ ٌَ  7ُرُس َيْت

َػوِن َبْؾ َمْؾُػقؾًو يِف َمْقِوٍع َوْحَدُه.  ـْ وَن َظَذ َرْأِشِف َفْقَس َمْقُوقظًو َمَع إَ ـَ ِذي  ـِْديَؾ افَّ
ِ
ـِذي َجـوَء  8َواْد َؾِحقـَِئٍذ َدَخَؾ َأجْضًو افتِّْؾِؿقـُذ أَخـُر افَّ

ـَ َأوَّ  ُْؿ مَلْ َيُؽقُكقا َبْعُد َيْعِرُؾقَن اْفِؽَتوَب  9ًٓ إَِػ اْفَؼْزِ َوَرَأى َؾآَم ـَ إَْمَقاِت : َٕهنَّ ٌَِغل َأْن َيُؼقَم ِم  (.َأنَُّف َيـْ

 مـ إمقات هق صوبٌّ ! ♠إذن, حًى إكجقؾ مرؿس, أؿدم إنوجقؾ, مصدر اخلز اخلوص بؼقومي ادًقح 

 ـثرة جدًا و واوحي ! شـجد اختَلؾوتحداث افؼقومي يف إنوجقؾ أ إذا ُؿؿـو بُؿؼوركي 

 :ًٓذهى مـ أو  ًٓ  فؾؼز ؟ أوَّ

  3, افعدد = (1/  16)مرؿس  َمْرَيُؿ اْدَْجَدفِقَُّي َوَمْرَيُؿ ُأمُّ َيْعُؼقَب َوَشوُفقَميُ : إكجقؾ ُمرؿسيف كجد 

 ؾؼط 2, افعدد = (1/  28)متَّك  إُْخَرى َمْرَيُؿ اْدَْجَدفِقَُّي َوَمْرَيؿُ  :كجد يف إكجقؾ متَّك ! 

 وءٌ  :كجد يف إكجقؾ فقؿو ًَ
َـّ ُأنَوٌس  كِ  (, افعدد ـٌر ؽر  دود !1/  24: 54/  23فقؿو ) َوَمَعُف

  ؾؼط ! 1(, افعدد = 1/  24)يقحـو  َمْرَيُؿ اْدَْجَدفِقَّيُ  :إكجقؾ يقحـويف كجد 

 :متك ذهٌقا إػ افؼز ؟ ثوكقًو 

  ْؿُس  :ُمرؿس قؾيف إكجكجد ًِ افشَّ  (2/  16)مرؿس  إِْذ َضَؾَع

  مل يتّؿ ُتديد وؿً ُمعغَّ  :متَّك يف إكجقؾكجد 

  َل اْفَػْجرِ  :فقؿو يف إكجقؾكجد  (1/  24)فقؿو  َأوَّ

  َوافّظََلُم َبوٍق  :يقحـو يف إكجقؾكجد ً  (1/  24)يقحـو  َبوـِرا

  ًحدث ظـد ذهوهبؿ فؾؼز ؟ موذا :ثوفثو 

  ـَ َأنَّ احْلََجَر َؿْد ُدْحِرَج ُمرؿس: يف إكجقؾ كجد  (4/  16)مرؿس  َوَرَأجْ

  ٌَوِب َوَجَؾَس َظَؾْقفِ يف إكجقؾ متَّك: كجد ـِ اْف  َوَجوَء َوَدْحَرَج احْلََجَر َظ
ِ
اَمء ًَّ ـَ اف بِّ َكَزَل ِم  (2/  28)متَّك  َمََلَك افرَّ

  ـِ ايف إكجقؾ فقؿو: كجد  (2/  24)فقؿو  ْفَؼْزِ َؾَقَجْدَن احْلََجَر ُمَدْحَرجًو َظ

  ـِ اْفَؼْزِ يف إكجقؾ يقحـو: كجد  (1/  24)يقحـو  َؾـََظَرِت احْلََجَر َمْرُؾقظًو َظ

 ح تـوؿضوت صورخي وإصؽوفّقوت ٓ حّؾ َلو و كجد يف إكجقؾ متَّك تػوصقؾ زائدة تقوِّ  ٓحظ أنَـّ

o فـًِّوء, ؾؾؿ يدُخؾـ افؼز ـام يف بوؿل إنوجقؾ !ادَلك افذي كزل مـ افًامء فُقدحرج احلجر يف متَّك هق افذي ـؾَّؿ ا 
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o :ٌَؾ ادَلك !رَ ْح مـ افؼز ؿٌؾ أن ُيدَ  ♠ـقػ خرج ادًقح ُهـوك شمال يف ؽويي إمهقي  ج احلجر مـ ِؿ

o :إكجقؾ متَّك هق افقحقد افذي يذـر احلُّراس ُهـوك ُكؼطي أخرى يف ؽويي إمهقي 

o « اُس ـْ َخْقِؾِف اْرَتَعَد احْلُرَّ ٍت  َؾِؿ َلْمَقا ـَ  (4/  28)متَّك  شَوَصوُروا 

o مـ افؼز ؟! ♠ؾنذا ـون احلُّراس مقجقديـ إػ هذه افؾحظي: ـقػ خرج ادًقح 

o مـ افؼز ؟! ♠احلجر ـون مقجقدًا, واحلُّراس ـوكقا ظذ مدخؾ افؼز, متك خرج ادًقح 

 :موذا وجدوا ظـد دخقَلؿ افؼز ؟ رابعًو 

 :و َج  كجد يف إكجقؾ ُمرؿس ًي َبْقَضوءَ َصوب  و ُحؾَّ ًً ـِ اْفَقِؿِغ َٓبِ و َظ ًً
 (5/  16)مرؿس  وفِ

 مل يتّؿ دخقل افؼز أصًَل ! متَّك: كجد يف إكجقؾ 

 َؿيٍ فقؿو:  كجد يف إكجقؾ ا َـّ بِثَِقوٍب َبرَّ  (4/  24)فقؿو  َرُجََلِن َوَؿَػو هِبِ

 مل جيدوا أحدًا يف افؼز !يقحـو:  كجد يف إكجقؾ 

 و كجـــد تػوصـــقؾ ـثـــرة, ؾؿـــريؿ ادجدفقـــي تـــذهى وحـــدهو إػ افؼـــز وٓ جتـــد أحـــدًا, ؾسجـــع إػ افتََّلمقـــذ أجضـــًو يف إكجقـــؾ يقحــــ

ٌَغ ُمّو ـون !  فُتخزهؿ بلنَّ افؼز ؾراغ, ؾقذهى بطرس وتؾؿقذ آخر إػ افؼز, ؾَل جيدا صقئًو, ؾرجعو ُمتعجِّ

 مـ إمقات ! ♠إذن, يف إكجقؾ يقحـو ٓ يقجد أصًَل مـ خُيز بؼقومي ادًقح 

 وفؽـ ُهـوك تعؾقؼ مـ ـوتى اْلكجقؾ ادجفقل افذي ُيغرِّ افّتوريخ بلنَّ هذا ـون جفًَل مـ افتََّلمقذ بؼقومي ادًقح♠ ! 

 ْؾى, خُيز بيورة ؿقومتف مـ إمقات !♠بوْلووؾي حو شٌؼ, ٓ كجد إضَلؿًو يف إكجقؾ يقحـو أنَّ ادًقح  , بعد افصَّ

  ًعد خروجفؿ مـ افؼز ؟موذا ؾعؾقا ب :أخرا 

  :َـّ َخوِئَػوٍت كجد يف إكجقؾ ُمرؿس ـُ َـّ  ُ هنَّ
ـَ ََٕحٍد َصْقًئو َٕ  (8/  16)مرؿس  َومَلْ َيُؼْؾ

  ا َتََلِمقَذهُ يف إكجقؾ متَّك: كجد  فُِتْخِزَ
 (8/  28)متَّك  َراـَِضَتْغِ

 :ٌَوؿِ  كجد يف إكجقؾ فقؿو َن إََحَد َظَؼَ َومَجِقَع اْف  (9/  24)فقؿو  غَ َوَأْخَزْ

  :ثِراً ﴿ـؾ مو شٌؼ مـ تـوؿضوت ُيثًٌ صدق ؿقل اهلل ـَ  َفَقَجُدوْا ِؾقِف اْختََِلؾًو 
ِ
ـْ ِظـِد َؽْرِ اَّلّل وَن ِم ـَ  [82ًوء : ]افـِّ  ﴾َوَفْق 

 ُمرؿس:ُمشؽؾي هنويي إكجقؾ 

 َـّ َخوِئَػوٍت : بعض افُعؾامء يؼقفقن إنَّ ـوتى إكجقؾ ُمرؿس أهنك إكجقؾف ؾعًَل ظـد افعدد افثومـ ـُ َـّ  ُ هنَّ
ـَ ََٕحٍد َصْقًئو َٕ  َومَلْ َيُؼْؾ

 بؾ ظرؾقا ! مـ خَلل إووؾي ٓحؼي ! مـ بغ إمقات ؟! ♠وفؽـ ـقػ هذا ؟ أخؿ يعرف أحٌد بؼقومي ادًقح 

 ُظؾامء آخرون يؼقفقن إنَّ ـوتى إكجقؾ ُمرؿس ـتى هنويي ؾعًَل ْلكجقؾف, وفؽـ هذه افـِّفويي ُؾِؼَدت وووظ! ً 

 ! عي مـ أحداث إنوجقؾ إخرى وخ بجز هذا اجلزء ادػؼقد, وؿومقا بؽتوبي هنويي جديدة جُمؿَّ ًّ  وفذفؽ, ؾقام بعد, ؿوم افـُّ
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 ! إذن, افـِّفويي ادقجقدة بغ أجديـو أن فقًً مـ أصؾ اْلكجقؾ, وفؽـَّفو إووؾي ٓحؼي ؽر مقجقدة يف أؿدم ادخطقضوت 

 و بوفػعؾ جتؿقع فألحداث ادنودة يف إنوجقؾ افثَلثي إخرى ! إذا كظركو إػ ُ تقيوت  هذه افـِّفويي شـجد أهنَّ

o (18-11/  24)يقحـو  يًقع يظفر دريؿ ادجدفقي 

o (35-13/  24)فقؿو  يًقع يظفر فتؾؿقذيـ 

o (34-19/  24: يقحـو 49-36/  24فقؿو : 24-16/  28)متَّك  يًقع يظفر فتَلمقذه 

o (53-54/  24)فقؿو  ًامءػ افإيًقع  صعقد 

 ! ع د ادُجؿَّ عي مـ إنوجقؾ افثَلثي إخرى, وٓ يقجد إكجقؾ ُيقاؾؼ هذا افنَّ  هذه إحداث, ـام ُؿؾـو, هل جُمؿَّ

 وُطُفقراتف فتَلمقذه وأتٌوظف ! ♠بوْلووؾي إػ مو شٌؼ, كجد ظـد بقفس هدًا ُ,تؾػًو بخصقص ؿقومي ادًقح 

ِل َمو َؿٌِْؾُتُف َأنَو َأجْضـًو: ؾَ  3) 9-3/  15ـقركثقس  1 ًُ إَِفْقُؽْؿ يِف إَوَّ ْؿ ـِل َشؾَّ َى اْفُؽُتـِى ِنكَّ ًَ ـْ َأْجِؾ َخَطوَيوَكو َح قَح َموَت ِم
ًِ َوَأنَّـُف  4 َأنَّ اْدَ

َى اْفُؽُتِى  ًَ  َح
ٌِ وفِ ـَ َوَأنَُّف َؿوَم يِف اْفَقْقِم افثَّ ـِؿَئِي َأٍخ  6. ْل َظَؼَ َوَأنَُّف َطَفَر فَِصَػو ُثؿَّ فَِِلْثـَ  5 ُدِؾ ًِ ـْ َمْ َثَر ِمـ ـْ َوَبْعَد َذفَِؽ َطَفَر َدْؾَعًي َواِحَدًة َٕ

َثُرُهْؿ َبوٍق إَِػ أنَ  ـْ َـّ َبْعَضُفْؿ َؿْد َرَؿُدوا. َأ ُشِؾ َأمْجَِعغَ  7. َوَفِؽ َلنَُّف فِؾ 8. َوَبْعَد َذفَِؽ َطَفَر فَِقْعُؼقَب ُثؿَّ فِؾرُّ ـَ ْؼِط َطَفَر َِل َأنَوَوآِخَر اْفُؽؾِّ  ًِّ .9 

.
ِ
َي اهلل ًَ ـِق ـَ ًُ َأْهًَل َْٕن ُأْدَظك َرُشقًٓ َِّٕنِّ اْوَطَفْدُت  ًْ ِذي َف ُشِؾ َأنَو افَّ  (َِّٕنِّ َأْصَغُر افرُّ

 ُشؾ كجد ـَلمًو ُ,تؾػًو بخصقص ؿقومي ادًقح  وُطُفقراتف ! ♠أجضًو يف أظامل افرُّ

ُشؾ  ُؿ بِِف َاْفَؽَلَ  1) 3-1/  1أظامل افرُّ قُع َيْػَعُؾُف َوُيَعؾِّ ًُ قِع َمو اْبَتَدَأ َي
ـْ مَجِ ُل َأنَْشْلتُُف َيو َثوُوِؾقُؾُس َظ ِذي اْرَتَػَع ِؾقفِ  2ُم إَوَّ َبْعَد َمو  إَِػ اْفَقْقِم افَّ

ـَ اْخَتوَرُهْؿ.  ِذي ُشَؾ افَّ وِح اْفُؼُدِس افرُّ ـَ َأَراُهْؿ َأجْضًو كَ  3َأْوَص بِوفرُّ ِذي َؿ َوُهـَق َيْظَفـُر ََلُـْؿ َأْرَبِعـَغ َيْقمـًو َافَّ ثَِرٍة َبْعـَد َمـو َتـَلخَّ ـَ اِهَغ  ُف َحّقًو بَِزَ ًَ ْػ

 
ِ
ِي بَِؿَؾُؽقِت اهلل ُُمقِر اْدُْخَتصَّ ْٕ ـِ ا ُؿ َظ  (.َوَيَتَؽؾَّ

 ُشؾ ٓ كجدهو يف أي إكجقؾ مـ إنوجقؾ إرب  عي افتل بغ أجديـو !بوفطٌَّع, ـّؾ هذه إمقر ادذـقرة يف أظامل افرُّ

  حًى إنوجقؾ افثَلثي إخرى فـعؾؿ أنَّف ٓ يقجد اتِّػوق أبداً  ♠ُطُفقرات ادًقحوأن, شلؿقم بند 

 وتَلمقذه ؿٌؾ افقصقَّي إخرة ! ♠يف إكجقؾ متَّك ٓ كجد ُطُفقرات ! وفؽـَّـو كجد فؼوًء أخراً بغ ادًقح 

و إََح  16) 24-16/  28متَّك  قُع. َوَأمَّ ًُ ٌُ َأَمَرُهْؿ َي ٌَِؾ َحْق قِؾ إَِػ اجْلَ
َـّ  17َد َظَؼَ تِْؾِؿقذًا َؾوْكَطَؾُؼقا إَِػ اجْلَؾِ َوَحَّـو َرَأْوُه َشـَجُدوا َفـُف َوَفِؽـ

قا  َؿُفـــْؿ َؿـــوِئًَل:  18. َبْعَضـــُفْؿ َصـــؽُّ ؾَّ ـَ ـــقُع َو ًُ َم َي  وَ »َؾَتَؼـــدَّ
ِ
ـــاَمء ًَّ ـــؾُّ ُشـــْؾَطوٍن يِف اف ـُ ٌُقا َوَتْؾِؿـــُذوا مَجِقـــَع إَُمـــِؿ  19َظـــَذ إَْرِض ُدِؾـــَع إََِلَّ  َؾـــوْذَه

وِح اْفُؼُدِس.  ـِ َوافرُّ ْب
ِٓ ُدوُهْؿ بِوْشِؿ أِب َوا   24َوَظؿِّ

ِ
وِم إَِػ اْكِؼَضـوء ـؾَّ إَجَـّ ـُ َػُظقا مَجِقَع َمو َأْوَصْقُتُؽْؿ بِـِف. َوَهـو َأنَـو َمَعُؽـْؿ  َوَظؾُِّؿقُهْؿ َأْن َُيْ

ْهرِ   (آِمَغ. ش.افدَّ

  ـر: افعدد َـّ افـَّص يؼقل: شَبْعَضُفؿْ »ٓ ُيتقي ظذ ظٌورة  17مـ اجلِدير بوفذِّ قا  ُفؿْ َوَحَّو َرَأْوُه َشَجُدوا َفُف َوَفِؽـَّ , وفؽ  َصؽُّ
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 قا يف إنَّ افقاؿػ أمومفؿ هق ؾعًَل ادًقح ؿ َصؽُّ ؽ ؟ أظتؼد أهنَّ  افذي رأوه مصؾقبًو ! ♠ؾام هق شٌى افشَّ

  فقؿو, كجد جمؿقظي مـ افظُُّفقرات !يف إكجقؾ 

 (35-13/  24يظفر فتؾؿقذّي ظؿقاس )فقؿو  ♠أوًٓ: ادًقح 

 امء )فقؿو 49-36/  24يظفر فؽّؾ تَلمقذه )فقؿو  ♠ثوكقًو: ادًقح ًَّ  (53-54/  24( ؿٌؾ أن يصعد إػ اف

 وموً أّمو يف إكجقؾ يقحـو, ؾـجد جمؿقظي أخرى مـ افظُُّفقرات, بؾ شقـوريق ُ,تؾػ مت 

  ؿقهنو, ؾقــذهى مــريؿ ادجدفقــي تــذهى وحــدهو إػ افؼــز, وفؽـَّفــو جتــد افؼــز ؾورؽــًو ؾتــذهى فُتخــز افتََّلمقــذ. افتََّلمقــذ ٓ ُيصــدِّ

ي ـَلم مريؿ ادجدفقي, ؾقجدا افؼز ؾورؽًو )يقحـو  بطرس وافتِّؾؿقذ أخر دا مـ صحَّ َـّ  (14-1/  24إػ افؼز فقتل

  ؾـــــساه بؿَلبـــــس ُبًـــــتوِّن واؿػـــــًو ظــــــد افؼـــــز, ؾُقخزهـــــو ♠ظــــــد افؼـــــز فتٌحـــــٌ ظــــــ ادًـــــقح أّمـــــو مـــــريؿ ادجدفقـــــي ؾتظـــــّؾ ,

 (18-11/  24أن ترجع إػ افتََّلمقذ فُتخزهؿ بلنَّف شقصعد إػ أبقف وأبقفؿ وإهلف وإهلفؿ )يقحـو  ♠ادًقح

 دمو يرجـــع تقمـــو, يـــتّؿ ( ؾعــــ23-19/  24فؾتَلمقـــذ, وفؽــــ تقمـــو ٓ يؽـــقن بقــــفؿ )يقحــــو  ♠بعـــد ذفـــؽ يظفـــر ادًـــقح

ق, ؾقظفــــر ادًــــقح ♠إخٌــــوره بظفــــقر ادًــــقح ــــف ٓ ُيصــــدِّ ــــف ؾعــــًَل  ♠فؾتََّلمقــــذ, وفؽـَّ قصــــًو ْلؿـوظــــف بلنَّ فتقمــــو خصِّ

ق تقمو بعد أن يضع إصٌعف يف جـى ادًقح ♠ادًقح  (29-24/  24)يقحـو  ♠ؾُقصدِّ

  يظفـر  ♠حؼـي ظـذ إكجقـؾ يقحــو, كجـد أنَّ ادًـقح, وافذي ُيعتز ظـد ـثر مـ افعؾامء إوـوؾي 21ٓويف اْلصحوح رؿؿ

ــؿؽ ! ؾؾــامَّ  ًَّ ــي ـٌــرة مـــ اف قَّ فؾتََّلمقــذ ظــذ بحــر ضزيــي, وفؽـــَّفؿ مل يعرؾــقه, ؾًــلخفؿ ظـــ ضعــوم فقلـؾــف ! وأؿـــعفؿ بوصــطقود ـؿِّ

َزَر بطرس بثقبف وؿػز يف افٌحر ٕنَّف ـون ُظريوكًو )يقحـو  ♠ظرؾقا أنَّف هق ادًقح  (14-1/  21اتَّ

 شوبؼًو, كجد أنَّ إنوجقؾ ُ,تؾػي يف ـّؾ رء تؼريًٌو ُمـذ حلظي صَلة ادًقح ًُ  ؿٌؾ افؼٌض ظؾقف ♠وهؽذا, وـام ؿؾ

 ! ئقز, أٓ وهق: هنويي إكجقؾ ُمرؿس  وأن كرجع إػ ادقوقع افرَّ

 :أوًٓ: فـؼرأ ؿقل أحد افُعؾامء بخصقص ـقن إكجقؾ ُمرؿس هق مصدر إكجقّع متَّك وفقؿو 

تِى أوًٓ ]. 175-173صـ -, دار افثؼوؾي اددخؾ إػ افعفد اجلديدؾفقؿ ظزيز:  ـُ وأنف ـون معروؾًو ظـد ـوتٌل , أن إكجقؾ مرؿس 

فؽـ , وأن هذيـ افؽوتٌغ واؾؼو ظذ إكجقؾ مرؿس بدفقؾ أهنام اشتخدموه ـلشوس فؼصتفام ظـ يًقع. اْلكجقؾغ أخريـ متك وفقؿو

. يعتؼد افعؾامء أن ـوتٌل اْلكجقؾغ اشتؼقوهو مـ افتل تقجد يف إكجقع فقؿو ومتك وفؽـفو ٓ تقجد يف مرؿس هـوك افتعوفقؿ ادُتشوهبي

مصدر آخر ـون معروؾًو َلام, وـون ُيتقي ظذ جزء ـٌر مـ تعوفقؿ يًقع ادًقح, وؿؾقًَل مـ حقادث حقوتف ذـرت ـؿـوشٌي ومؼدمي 

. فؽـ هـوك Quelleر د" وهق احلرف إول مـ افؽؾؿي إحوكقي افتل تعـل مصQعؾامء اشؿ "هذا ادصدر ُيطؾؼ ظؾقف افَلذه افتعوفقؿ, 

ُتقي ـثراً مـ إؿقال وبعض إمثول )...( وؿد ـوكً ـؾ هذه إمثول  مودة تقجد يف متك وٓ تقجد يف أي مـ اْلكجقؾغ أخريـ

ويعتؼد ـثر مـ افعؾامء أنف أخذهو مـ مصدر قجد يف إكجقؾ متك ؾؼط تتؿقز بوجلؿؾي افؼوئؾي "ُيشٌف مؾؽقت افًؿقات". هذه ـؾفو ت

, ويعتؼدون أن هذا ادصدر ؽوفًٌو مو كشل يف افقفقديي أو يف أورصؾقؿ, يدل ظذ ذفؽ مقؿػف مـ "Mخوص بف وؿد أضؾؼقا ظؾقف اشؿ "
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ئقؾ )23و  24:  5افقفقديي, ؾفق ود افػريًقغ ) س رشوفتفؿ إػ إها (, وظؼقدتف أن اْلكجقؾ فقس ثقرة وفؽـف 6:  14( مع أنف ُيؼدِّ

ؾػقف مـ احودة مو , وبودثؾ يظفر إمر مع فقؿو افٌشرإصَلح, وإـامل فؾؼديؿ, وافقفقديي, وذفؽ فؽثرة آؿتٌوشوت مـ افعفد افؼديؿ. 

وؾقف يظفر يًقع  "Lقن ظؾقف اشؿ "ـام يؼقل افعؾامء مـ مصدر يطؾؼ)...( هذه ـؾفو اشتؼوهو افٌشر فقؿو  ٓ تقجد يف أي إكجقؾ آخر

صديؼًو فؾعشوريـ واخلطوة, ويظفر ــٌل مع تَلمقذه معتؿدًا ظذ أصدؿوئف إؽـقوء, ويعطل رشوفي آضؿئـون واْليامن افًٌقط. 

ادصدر : قؾهـوك أربعي مصودر رئقًقي وراء إنوجويعتؼد همٓء افعؾامء أن هذا ادصدر كشل أوًٓ يف ؿقكيي. ُمو شٌؼ كًتـتٍ أن 

بع , Mافثوفٌ , Qافثوِّن , إول مرؿس , واشتؼك افٌشران متك وفقؿو احودة افتل ؾقفام, وهبذا كًتطقع أن ُكػنِّ آتػوق Lوافرا

 [.وبعض آختَلؾوت افتل بغ إنوجقؾ افثَلثيافؽٌر, 

 ات ادًقحؾنذا ـون إكجقؾ ُمرؿس هق مصدر ْلكجقع متَّك وفقؿو, وهق ٓ ُيتقي ظذ ُطُفقر♠ 

 ؾؿـ أجـ ظرف افتََّلمقذ بودقوقع ؟♠وؾقف أجضًو كجد أنَّ افـًِّوء ٓ خُيزن أحدًا بؿقوقع ؿقومي ادًقح , 

  إووؾي ٓحؼي ظذ اْلكجقؾ, ومل يؽـ مقجقدًا يف إصؾ ! 24-9/  16ثوكقًو: أؿقال بعض افُعؾامء افذيـ ؿوفقا بلنَّ ُمرؿس 

 ـتى هنويي وفؽـفو مػؼقدة ! ُمرؿس افعؾامء افذيـ يؼقفقن بلن:

حؼقؼي ُمثرة يف إكجقؾ مرؿس وهل أنف يتقؿَّػ يف ُهـوك ]. 15و 14صـ -, إكجقؾ مرؿس, دار افثؼوؾي تػًر افعفد اجلديدوفقؿ بورـع: 

خ وأصحفو24-9: 16أمو إظداد افٌوؿقي ), 8:  16كًخف إصؾقي إػ حد  ًّ ك هق أهنو , ـؾ مو ُهـو( ؾؾقًً مقجقدة يف أؿدم افـُّ

 ً را رةوجدت ُممخَّ مـل. ـام أن أشؾقهبو افؾغقي خيتؾػ ظـ بؼقَّي اْلكجقؾ حتك أنف  يف كًخ أؿؾ ؿقؿي وُمتلخِّ يًتحقؾ أن يف ترتقٌفو افزَّ

ي ؾفل هنويي ؾجوئقَّ  8: 16. ومـ افـّوحقي إخرى كجد أنف مـ ؽر ادعؼقل أن يتقؿَّػ مرؿس ظـد يؽقن ـوتٌفو هق كػس ـوتى اْلكجقؾ

ػقَّي. وَلذا ؾلمومـو أحد احتامفغ, إول:  ًُّ  -, وهذا بعقد افقؿقع, وإّمو إمو أن يؽقن مرؿس ؿد اشُتشفد ؿٌؾ أن يتؿ ـتوبي إكجقؾفتع

خي إصؾقَّي فسكجقؾ ؿد بذ جزؤهو إخر -وهذا أؿرب آحتامفغ  : ؾؾؼد جوء وؿً ؾقف أمهؾً افؽـقًي إكجقؾ مرؿس أن تؽقن افـًُّ

ؾً خ هذا اْلكجقؾ ؿد ووظً ومل تٌؼك مـفو شقى ُكًخي واحدة بذ  وؾضَّ ًَ ظؾقف إكجقّع متك وفقؿو, ومـ اجلوئز جدًا أن تؽقن مجقع ُك

تِى ظـ حقوة ابـ اهللجزؤهو إخر.  ـُ  [.ؾنذا ـون إمر ـذفؽ ؾؾؼد ـوكً افؽـقًي إذًا يف خطر ؾؼد أهّؿ إكجقؾ 

أن , مميَّدًا بلشٌوب ؿقييوادعروف مثًَل, ]. 23و 22صـ -, افؽـقًي إشؼػقَّي بوفؼوهرة ساددخؾ إػ افؽتوب افـُؿؼدَّ حٌقى شعقد: 

وإن خومتتف افتل ـتٌفو يف افصػحي إخرة ؿد ووظً بعد أن , اخلومتي احلوفقي فٌشورة مرؿس فقًً هل اخلومتي افتل ـتٌفو مرؿس كػًف

تى افـُؿجؾَّدة بوفقرق تتؿزق صػحوهتو إخرة ظودة, وتـػصؾ ظـ بؼقي . وكحـ كعؾؿ أن أن افؽـتٌفو ومل يؿؽـ افعثقر ظؾقفو

 [افؽتوب, ؾٌوٕوػ ُيدث هذا يف تؾؽ إجوم إوػ افتل ـوكً ُتًتخدم ؾقفو أوراق افزدي فؾؽتوبي ومل يؽـ افتَّجؾقد ؿد ُظرف.
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كجد يف إكجقؾ ق. مرؿس ]. 622صـ -ٌو مؼور , دراشي وتػًر وذح, دار افؼديس أناْلكجقؾ بحًى افؼديس مرؿسمتك ادًؽغ: 

ؾي بؼؾؿف وروحف وؿد ذحـوهو. 8-1:  16أيوت ) ( ؾؼد أثٌتً أبحوث افعؾامء 24-9:  16أّمو أيوت آثـتو ظؼة افٌوؿقي )( ُمًجَّ

ك بافـُؿدؿِّؼغ أهنو ُؾؼدت مـ اْلكجقؾ ٌعغ افـُؿًؿَّ ًَّ ـ أريًتقن. وهذا افتؾؿقذ ظوش يف افؼرن , وؿد ُأظقد ـتوبتفو بقاشطي أحد افتَلمقذ اف

ؾ هبو افؼقوميإول. وهذه أيوت آثـتو ظؼة  ض َلو . مجعفو أريًتقن مـ إكجقؾ ق. يقحـو وإكجقؾ ق. فقؿو فقُؽؿِّ وهذه أيوت مل كتعرَّ

وحقَّي بؾ وهَّ ومل كؼحفو ًَل دعـك افؼقومي وحؼقؼتفو افرُّ  [هو أجضًو., وفؽـ أظطقـو ظقوًو ظـفو ذحًو ُمػصَّ

 :افعؾامء افذيـ يؼػقن ظذ احلقود

س:  س يف ادؼق ترمجي أبوء افقًقظقغافؽتوب افـُؿؼدَّ بًو: ]. 124صـ -, مجعّقوت افؽتوب افـُؿؼدَّ ـقػ ـوكً وُهـوك شمال مل يؾؼ جقا

وقػً فتخػقػ مو يف هنويي افؽتوب مـ تقؿػ ( ؿد أُ 24 - 9/  16مـ افـُؿًؾَّؿ بف ظذ افعؿقم أن اخلومتي ـام هل أن ) خومتي افؽتوب ؟

وفؽــو فـ كعرف أبدًا هؾ ُؾِؼدت خومتي افؽتوب إصؾقَّي أم هؾ رأي مرؿس أن اْلصورة إػ تؼؾقد افسائقوت يف اجلؾقؾ . 8ؾجوئل يف أيي 

 [.تؽػل ٓختتوم روايتف 7يف أيي 

سـريٍ ـقـر:  إن تؼؾقد ادخطقضي وإشؾقب ]. 162صـ -جلديد, اجلزء إول, دار افثؼوؾي , افعفد ااخلؾػقَّي احلضوريي فؾؽتوب افـُؿؼدَّ

رة ْلكجقؾ مرؿسيقحقون بلن  ح إووؾي ُمٌؽِّ , مع أن ظددًا ؿؾقًَل مـ افعؾامء )مثؾ: وفقؿ ؾورمر( ؿد داؾع هذه إظداد ـوكً مـ افـُؿرجَّ

تًٌِ بقد مرؿس. ظذ أي حول, ؾُؿعظؿ ُ تقيوت هذه ـُ  [إظداد مقجقدة يف مقاوع أخرى يف إنوجقؾ. ظـ ؾؽرة أهنو 

َـّ خوئػوت»]. 97صـ -, ترمجي: بقفس افػغوَل, دار ادؼق بٌروت دفقؾ إػ ؿراءة اْلكجقؾ ـام رواه مرؿسجون دفقزم:  ـُ َـّ  ُ  شٕهنَّ

ـّ إيوه ادَل: ويـتفل اخلز ُهـو مؼطقظوً (. 8:  16) د. كمل يـؼؾـ إػ افتَلمقذ افؽَلم افذي محَّؾف حغ كعرف أن كص مرؿس , وادًلخي تتعؼَّ

عقر ويعقد إػ افؼرن افثوِّن, ( فقس مـ ؿؾؿف وهق كوؿص يف ,طقضوت ـثرة24 - 9يتقؿَّػ ُهـو وأن مو يع ) ح افشُّ . زيد ُهـو فُقصحِّ

ؾؽتى هنويي ووظً فًٌى , ا إمرفـ كعرف يقمًو هؾ ـون مرؿس ؿد اشتدرك هذافغريى افذي يـتوبـو حغ كرى افـَّص وـلنَّف مل يـتِف. 

َـّ أن ـتوبف اكتفك بعد أن ُؾتِح افؼز وُأظؾِـً ُبؼى افؼقومي, مـ إشٌوب . هذه اْلمؽوكقَّي إخرة معؼقفي جدًا ٕنف فقس مـ أم هؾ ط

ٌَّففؿ إػ ذفؽ يف   [(.28:  14افعشوء إخر )افيوري يف ـتوبف أن تـؼؾ افـًوء إػ افتَلمقذ افؽَلم افذي مُحِّؾـف, ؾقًقع شٌؼ وك

هبذا يرتوح وؿري إذ ]. 631صـ -, دراشي وتػًر وذح, دار افؼديس أنٌو مؼور  اْلكجقؾ بحًى افؼديس مرؿسمتك ادًؽغ: 

مً فؾؼورئ مػفقمًو حؼقؼقًو ظـ افؼقومي  , بؾ ربام يؽقن هذا بام يتـوشى مع اجلزء افضوئع مـ هنويي إكجقؾ ق. مرؿسأـقن ؿد ؿدَّ

ـدظقة مـف فؼورئ إكجقؾف أن يؿتد بوفتلمؾ احلر يف معـك افؼقومي ؾقق مو  ؿد ؿصد أن يسك احلديٌ ظـ افؼقومي ؽر مـتفٍ ديس افٌورع افؼ

ه أجـو يف معـك اجلزء افـوؿص مـ اْلهذا هق رتًتطقع إفػوظ وافؽؾامت أن تعزِّ ظـف.  صحوح افًودس ظؼ يف إكجقؾ ق. مرؿس ـام يرا

ٌَّف ؿٌطل ظوش إكجقؾ  [.بؾ ظشؼف, ق. مرؿس وأح
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ْؾى وافِػداء: ٌّل بـجوة ادًقح ُمشؽؾي رابعي ُتقاجف افصَّ  ♠ !ادزامر افتل تتـ

 ات تؼقل بصؾى ادًقح  ! ♠ادًقحققن يممـقن بدون ؾحص بلنَّ ادزامر ُتتقي ُكٌقَّ

 :أوًٓ: جيى أن ُكدرك افـِّؼوط افتوفقي 

o  ُُصقص مـ افعفد افؼديؿـتٌي إنوجقؾ إربعي ؿومقا بوؿتٌوس ك 

o ُشؾ ورشوئؾف اؿتٌس مـ ُكُصقص افعفد افؼديؿ  بقفس يف أظؿؾ افرُّ

o يف إنوجقؾ اؿتٌس مـ ُكُصقص افعفد افؼديؿ ♠ادًقح 

 ـو شقى افـُُّصقص افتل ؿوم ادًقح  بوؿتٌوشفو مـ افعفد افؼديؿ حًى إنوجقؾ إربعي ♠ٓ هُيؿُّ

 ْؾى ! ♠افتل اؿتًٌفو ادًقح ٌوً وفًقء حّظ ادًقحل, ـّؾ افـُُّصقص تؼري  مـ افعفد افؼديؿ تتـٌل بـجوتف مـ افصَّ

 ادزمقر افثوِّن:

 :كجد يف افعفد اجلديد اؿتٌوشوت ـثرة مـ هذا ادزمقر 

 ؿول افرب فرب اجؾس ظـ يؿقـل حتك أوع أظداءك مقضئو فؼدمقؽ؟ 44/  22متَّك 

 فرب فرب: اجؾس ظـ يؿقـل حتك أوع أظداءك مقضئو فؼدمقؽ.ٕن داود كػًف ؿول بوفروح افؼدس: ؿول ا 36/  12مرؿس 

 وداود كػًف يؼقل يف ـتوب ادزامر: ؿول افرب فرب: اجؾس ظـ يؿقـل 42/  24فقؿو 

ُشؾ   ٕن داود مل يصعد إػ افًاموات. وهق كػًف يؼقل: ؿول افرب فرب اجؾس ظـ يؿقـل 34/  2أظامل افرُّ

ُشؾ  ٌَوضِِؾ؟ افْ  25) 26-25/  4أظامل افرُّ ُعقُب بِوْف َر افشُّ َُمُؿ َوَتَػؽَّ ْٕ  ا
ًِ
وَذا اْرجَتَّ َ

ِ
ًْ ُمُؾقُك إَْرِض  26َؼوِئُؾ بَِػِؿ َداُوَد َؾَتوَك: ح َؿوَم

قِحِف. ًِ بِّ َوَظَذ َم َؤَشوُء َمعًو َظَذ افرَّ  (َواْجَتَؿَع افرُّ

 ءة ادزمقر كجد إصورة واوحي فـجوة صخص مـ ممامرة أو مؽقد  ة !وظـد ؿرا

ٌَوضِِؾ؟  1) 9-1/  2ادزامر  ُعقُب يِف اْف َر افشُّ  إَُمُؿ َوَتَػؽَّ
ًِ
وَذا اْرجَتَّ َ

ِ
قِحِف  2ح ًِ بِّ َوَظَذ َم َؤَشوُء َمعًو َظَذ افرَّ َؿوَم ُمُؾقُك إَْرِض َوَتآَمَر افرُّ

و َوْفـَْطَرْح َظـَّو ُرُبَطُفاَم[.  3: َؿوئِؾِغَ  اَمَواِت َيْضَحُؽ اَ  4]فِـَْؼَطْع ُؿُققَدمُهَ ًَّ ـُ يِف اف
وـِ ًَّ َتْفِزُئ هِبِؿْ . ف ًْ بُّ َي ِحقـَئٍِذ َيَتَؽؾَُّؿ َظَؾقِْفْؿ بَِغَضٌِِف  5. افرَّ

ٌَِؾ ُؿْدِد.  6. َوَيْرُجُػُفْؿ بَِغقْظِفِ  ًُ َمؾِِؽل َظَذ ِصْفَقْقَن َج ْح ًَ و َأنَو َؾَؼْد َم  افرَّ  7َأمَّ
ِ
ـْ ِجَفِي َؿَضوء ًَ اْبـِل. َأنَو إِِّنِّ ُأْخِزُ ِم . َؿوَل َِل: ]َأنْ بِّ

ثًو َفَؽ َوَأَؿوِِتَ إَْرِض ُمْؾؽًو َفَؽ.  8اْفَقْقَم َوَفْدُتَؽ.  اٍف  9اِْشَلْخـِل َؾُلْظطَِقَؽ إَُمَؿ ِمَرا  َخزَّ
ِ
ـْ َحِديٍد. ِمْثَؾ إَِكوء ُؿُفْؿ بَِؼِضقٍى ِم ُُتَطِّ

ُهْؿ[. ُ  (ُتَؽنِّ
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 :وإربعقن افقاحدادزمقر 

  ّيف إكجقؾ يقحـو ♠اؿتٌوس هذا ادزمقر بقاشطي ادًقح تؿ 

 .افذي يلـؾ معل اخلٌز رؾع ظع ظؼٌففًً أؿقل ظـ مجقعؽؿ. أنو أظؾؿ افذيـ اخسهتؿ. فؽـ فقتؿ افؽتوب:  18/  13يقحـو 

 مـ ادؽقدة افتل صـعفو فف تؾؿقذه اخلوئـ ! ♠طوهر ادزمقر يتؽؾَّؿ ظـ كجوة ادًقح 

بُّ ِْلَموِم اْدَُغـَِّغ. َمْزُمقٌر فَِداُوَد ُضقَبك فِؾَِّذي َيـُْظُر إَِػ امْلَ ِْشِؽِغ.  1) 13-1/  41ادزامر  قِف افرَّ ِّ ُيـَجِّ بُّ َُيَْػُظُف َوُُيْقِقفِ  2. يِف َيْقِم افؼَّ . افرَّ

ِم َأْظَدائِفِ  ؾُِّؿُف إَِػ َمَرا ًَ بُّ َيْعُضدُ  3. َيْغَتٌُِط يِف إَْرِض َوَٓ ُي ُف يِف َمَرِوِف. افرَّ ؾَّ ـُ ْدَت َمْضَجَعُف  ْعِػ. َمفَّ :  4ُه َوُهَق َظَذ ِؾَراِش افضُّ ًُ َأنَو ُؿْؾ

اِِّن َوإِْن  6[ َمَتك َيُؿقُت َوَيٌِقُد اْشُؿُف؟: ]َأْظَدائِل َيَتَؼوَوُفقَن َظَعَّ بَِؼٍّ  5]َيو َربُّ اْرمَحْـِل. اْصِػ َكْػِز َِّٕنِّ َؿْد َأْخَطْلُت إَِفقَْؽ[.  َدَخَؾ فَِرَ

ِف إِْثامً. خَيُْرُج يِف اخْلَوِرِج َيَتَؽؾَُّؿ.  ًِ ُف جَيَْؿُع فِـَْػ ٌُ تِل.  7َيَتَؽؾَُّؿ بِوْفَؽِذِب. َؿْؾ ُروا بَِلِذيَّ . َظَعَّ َتَػؽَّ ٌِْغِٓتَّ َيَتـَوُجقَن َمعًو َظَعَّ ؾُّ ُم َيُؼقُفقَن: ]َأْمٌر  8ـُ

َؽَى َظَؾقِْف. َح  ًَ ٌُ اْوَطَجَع َٓ َيُعقُد َيُؼقُم[. َرِديٌء َؿِد اْك ٌَفُ  9ْق ٌِْزي َرَؾَع َظَعَّ َظِؼ ًُ بِِف آـُِؾ ُخ ًَ  14! َأجْضًو َرُجُؾ َشََلَمتِل افَِّذي َوَثْؼ و َأنْ َأمَّ

ْرَت ِب َأنَُّف مَلْ هَيْتِ  11َيو َربُّ َؾوْرمَحْـِل َوَأِؿْؿـِل َؾُلَجوِزهَيُْؿ. 
ًُ َأنََّؽ ُهِ يهِبََذا َظؾِْؿ و َأنَو َؾٌَِؽاَمَِل َدَظْؿَتـِل َوَأَؿْؿَتـِل  12. ْػ َظَعَّ َظُدوِّ َأمَّ

اَمَؽ إَِػ إَبَِد.  ـَ إََزِل َوإَِػ إَبَِد. آِمَغ َؾآِمَغ. 13ُؿدَّ ِئقَؾ ِم ا بُّ إهَِلُ إِْهَ ٌَوَرٌك افرَّ  (ُم

 :افقاحد وافتًعقنادزمقر 

 و مـ هذا ادزمقر ح ♠ادًقح  ًى إكجقؾ متَّك وفقؿواؿتٌس كص 

إن ــً ابـ اهلل ؾوضرح كػًؽ إػ أشػؾ ٕنف مؽتقب: أنف يقِت مَلئؽتف بؽ ؾعذ أجودهيؿ ُيؿؾقكؽ فؽل ٓ »وؿول فف:  6/  4متَّك 

 ش.تصدم بحجر رجؾؽ

 ٕنف مؽتقب: أنف يقِت مَلئؽتف بؽ فؽل ُيػظقك 14/  4فقؿو 

 امء ! ♠جد بشورات واوحي بـجوة ادًقحوفؽـ ظـدمو كرجع إػ ادزمقر يف افعفد افؼديؿ ك ًَّ  ورؾعف فؾ

.  1) 16-1/  91ادزامر  ًُ  اْفَعِعِّ يِف طِؾِّ اْفَؼِديِر َيٌِق
ـُ يِف ِشْسِ

وـِ ًَّ بِّ  2َاف ل َؾَلتَِّؽُؾ َظَؾقْفِ . َمْؾَجِني َوِحْصـِل: ]َأُؿقُل فِؾرَّ َٕنَُّف  3[. إهَِلِ

قَّوِد َومِ  ـْ َؾخِّ افصَّ قَؽ ِم ُف.  4. ـَ اْفَقَبِن اخْلَطِرِ ُيـَجِّ ٌـّ َحؼُّ ًَ َأْجـَِحتِِف َُتَْتِؿل. ُتْرٌس َوجِمَ ِؾقِف ُيَظؾُِّؾَؽ َوَُتْ ْقِؾ َوَٓ  5بَِخَقا ـْ َخْقِف افؾَّ َٓ ََتَْشك ِم

ـْ َشْفٍؿ َيطُِر يِف افـََّفوِر  دُ  6ِم ًِ ـْ َهََلٍك ُيْػ َجك َوَٓ ِم ُؾُؽ يِف افدُّ ًْ ـْ َوَبٍل َي ِفَرِة.  َوَٓ ِم ـْ  7يِف افظَّ ٌت َظ ـْ َجوكٌَِِؽ َأْخٌػ َوَرَبَقا ُؼُط َظ ًْ َي

رِ  8َيِؿقـَِؽ. إَِفقَْؽ َٓ َيْؼُرُب.  ا ًَ  9. إِكَّاَم بَِعقْـَقَْؽ َتـُْظُر َوَتَرى جُمَوَزاَة إَْذَ ًَ َيو َربُّ َمْؾَجِني: ]َٕنََّؽ ُؿْؾ َؽـََؽ [. َأنْ ًْ ًَ اْفَعِعَّ َم َٓ  14 َجَعْؾ

ـْ َخقَْؿتَِؽ يُ  َبٌي ِم ؾِّ ُضْرؿَِؽ  11. ََلؿِقَؽ َذٌّ َوَٓ َتْدُكق َضْ ـُ َظَذ إَجِْدي َُيِْؿُؾقَكَؽ فِئََلَّ  12. َٕنَُّف ُيقِِت َمََلئَِؽَتُف بَِؽ فَِؽْل َُيَْػُظقَك يِف 



قِحقَّيِ  
ًِ ْؾُى َواْدَْصُؾقُب َبْغَ اْْلْشََلِم َواْدَ  [24..... ] اْفصَّ

www.alta3b.wordpress.com 

ٌَْؾ َوافثُّ  13. َتْصِدَم بَِحَجٍر ِرْجَؾَؽ  ؾِّ َتَطُل. افشِّ ٌَوَن َتُدوُس. َظَذ إََشِد َوافصِّ قفِ  14ْع  15. ُأَرؾُِّعُف َٕنَُّف َظَرَف اْشِؿل. َٕنَُّف َتَعؾََّؼ ِب ُأنَجِّ

قِؼ . َيْدُظقِِّن َؾَلْشَتِجقُى َففُ  ـْ ُضقِل إَجَّوِم ُأْصٌُِعُف َوُأِريِف َخَلَِِت  16. ُأنِْؼُذُه َوُأجَمُِّدهُ . َمَعُف َأنَو يِف افضِّ  (.ِم

 :عد احوئيافثومـ ظؼ بادزمقر 

 غ مـ هذا ادز ♠ادًقح  مقر حًى إنوجقؾ اْلزائقياؿتٌس كصَّ

تؿ ؿط يف افؽتى: احلجر افذي رؾضف افٌـوؤون هق ؿد صور رأس افزاويي. مـ ؿٌؾ افرب ـون »ؿول َلؿ يًقع:  42/  21متَّك  أمو ؿرأ

 هذا وهق ظجقى يف أظقــو؟

 رؾضف افٌـوؤون هق ؿد صور رأس افزاوييأمو ؿرأتؿ هذا ادؽتقب: احلجر افذي  14/  12مرؿس 

 إذا مو هق هذا ادؽتقب: احلجر افذي رؾضف افٌـوؤون هق ؿد صور رأس افزاويي.»ؾـظر إفقفؿ وؿول:  17/  24فقؿو 

 مـ ادقت ! ♠وفؽـ ظـدمو كرجع إػ ادزمقر يف افعفد افؼديؿ كجد بشورات واوحي بـجوة ادًقح 

بَّ َٕنَُّف َصوفٌِح َٕنَّ إَِػ إَبَِد َرمْحََتُف. امِْحَُدو 1) 29-1/  118ادزامر  ِئقُؾ: ]إِنَّ إَِػ إَبَِد َرمْحََتُف[.  2ا افرَّ ا ًُ َهوُروَن:  3فِقَُؼْؾ إِْهَ فَِقُؼْؾ َبقْ

: ]إِنَّ إَِػ إَبَِد َرمْحََتُف[.  4]إِنَّ إَِػ إَبَِد َرمْحََتُف[.  بِّ ـَ  5فِقَُؼْؾ ُمتَُّؼق افرَّ ْحِى  ِم ـَ افرُّ بَّ َؾَلَجوَبـِل ِم قِؼ َدَظْقُت افرَّ بُّ َِل َؾََل  6. افضِّ افرَّ

وُن؟  ًَ بُّ َِل َبْغَ ُمِعقـِلَّ َوَأنَو َشَلَرى بَِلْظَدائِل 7َأَخوُف. َموَذا َيْصـَُع ِب اِْلْك وٍن.  8. افرَّ ًَ ِؾ َظَذ إِْك ُـّ َق ـَ افتَّ بِّ َخْرٌ ِم ْحتاَِمُء بِوفرَّ
ِٓ ِٓ  9ا ْحتاَِمُء ا

 .
ِ
َؤَشوء ِؾ َظَذ افرُّ ُـّ َق ـَ افتَّ بِّ َخْرٌ ِم ؾُّ إَُمِؿ َأَحوُضقا ِب  14بِوفرَّ بِّ ُأبِقُدُهؿْ . ـُ بِّ ُأبِقُدُهؿْ  11. بِوْشِؿ افرَّ َتـَُػقِِّن. بِوْشِؿ افرَّ ـْ . َأَحوُضقا ِب َوا

قْ  12 ـَوِر افشَّ ـَ بِّ ُأبِقُدُهْؿ. َأَحوُضقا ِب ِمْثَؾ افـَّْحِؾ. اْكَطَػُلوا  بُّ َؾَعَضَدِِّن.  13ِك. بِوْشِؿ افرَّ و افرَّ يِت  14َدَحْرَتـِل ُدُحقرًا َْٕشُؼَط. َأمَّ ُؿقَّ

بُّ َوَؿْد َصوَر َِل َخََلصًو.  ٌَْلٍس.  15َوَتَركُِّؿل افرَّ بِّ َصوكَِعٌي بِ يِؼَغ. َيِؿُغ افرَّ دِّ بِّ  16َصْقُت َتَركٍُّؿ َوَخََلٍص يِف ِخقَوِم افصِّ َيِؿُغ افرَّ

ٌَْلٍس.  بِّ َصوكَِعٌي بِ بِّ  17ُمْرَتِػَعٌي. َيِؿُغ افرَّ ُث بَِلْظاَمِل افرَّ ؾِْؿـِل 18. َٓ َأُمقُت َبْؾ َأْحقَو َوُأَحدِّ ًْ بُّ َوإَِػ اْدَْقِت مَلْ ُي َبـِل افرَّ  19. َتْلِديًٌو َأدَّ

. َأْدُخْؾ ِؾقَفو  َب اْفِزِّ . اِْؾَتُحقا َِل َأبَْقا بَّ يُؼقَن َيْدُخُؾقَن ِؾقِف.  24َوَأمْحَِد افرَّ دِّ . افصِّ بِّ ٌَوُب فِؾرَّ َت  21َهَذا اْف ًَ َِل َوِسْ ٌْ َأمْحَُدَك َٕنََّؽ اْشَتَج

ِوَيِي.  22. َِل َخَلَصوً  ا ـَّوُؤوَن َؿْد َصوَر َرْأَس افزَّ ٌَ ِذي َرَؾَضُف اْف وَن َهذَ  23احْلََجُر افَّ ـَ بِّ  ٌَِؾ افرَّ ـْ ِؿ َهَذا ُهَق  24ا َوُهَق َظِجقٌى يِف َأْظقُـِـَو. ِم

ٍُ َوَكْػَرُح ِؾقِف.  َتِف ٌْ . َك بُّ ِذي َصـََعُف افرَّ بِّ  26آِه َيو َربُّ َخؾِّْص! آِه َيو َربُّ َأنِْؼْذ!  25اْفَقْقُم افَّ ٌَوَرٌك أيِت بِوْشِؿ افرَّ ًِ ُم ـْ َبقْ ْؿ ِم ـُ ـَو ـْ . َبوَر

 . بِّ بُّ ُهقَ  27افرَّ بِقَحَي بُِرُبٍط إَِػ ُؿُروِن اْدَْذَبِح.  افرَّ ل َؾَلْرَؾُعَؽ.  28اهلُل َوَؿْد َأنَوَر َفـَو. َأْوثُِؼقا افذَّ ًَ َؾَلمْحَُدَك. إهَِلِ ل َأنْ امْحَُدوا  29إهَِلِ

بَّ َٕنَُّف َصوفٌِح َٕنَّ إَِػ إَبَِد َرمْحََتُف.  (افرَّ

 واشتجوبي اهلل فدظوئف ! ♠فعفد اجلديد, وفؽـ مػودهو كجوة ادًقحُهـوك مزامر أخرى مل يتّؿ اؿتٌوشفو يف ا 
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قِؼ ِْلَموِم اْدَُغـَِّغ. َمْزُمقٌر فَِداُوَد  1) 9-1/  24ادزامر  بُّ يِف َيْقِم افضِّ َتِجْى َفَؽ افرَّ ًْ َؾْعَؽ اْشُؿ إهَِلِ َيْعُؼقَب . فِقَ ِشْؾ َفَؽ َظْقكًو  2. فَِرْ فُِرْ

ـْ  ـْ ُؿْدِشِف َوِم َرَؿوتَِؽ. ِشََلْه.  3. ِصْفقَْقَن فِقَْعُضْدكَ  ِم ـْ ُ ْ ِؿ ًْ َت ًْ ؾَّ َتْؼِدَموتَِؽ َوَي ـُ ْر  ـُ ؾَّ َرْأجَِؽ.  4فَِقْذ ـُ ْؿ  َى َؿْؾٌَِؽ َوُيَتؿِّ ًَ َؽ َح
 5فِقُْعطِ

ؾَّ ُشْمفِ  ـُ بُّ  ِؾ افرَّ ـَو َكْرَؾُع َراَيَتـَو. فِقَُؽؿِّ ُؿ بَِخََلِصَؽ َوبِوْشِؿ إهَِلِ كَّ قِحفِ  6َؽ. َكَسَ ًِ بَّ ُ,َؾُِّص َم ًُ َأنَّ افرَّ  ُؿْدِشِف . َأَن َظَرْؾ
ِ
ـْ َشاَمء ٌُُف ِم َتِجق ًْ َي

وِت َخَلَِص َيِؿقـِفِ   بِوخْلَْقِؾ  7. بَِجَزُ
ِ
ٌَوِت َوَهُمَٓء ـَ ْر  بِوْدَ

ِ
ُر.  -َهُمَٓء ـُ ـَو َكْذ بِّ إهَِلِ ـُ َؾوْشَؿ افرَّ و َكْح ـُ َؾُؼْؿـَو ُهْؿ َجُثقا َوَشَؼُطقا  8َأمَّ و َكْح َأمَّ

ٌْـَو َتِجْى َفـَو اْدَؾُِؽ يِف َيْقِم ُدَظوئِـَوَيو َربُّ َخؾِّْص.  9. َواْكَتَص ًْ  (.فِقَ

 تـو بـجوح, شلذـر افـُُّصقص افتل يؼقم ؾقفو ادًقح قف اهلل مـ ادقت ! ♠وحّتك كؽقن ؿد أمتؿـو ُمفؿَّ ظوء فُقـجِّ  بوفدُّ

َكْػِز َحِزيـٌَي ِجّدًا َحتَّك »َؾَؼوَل ََلُْؿ:  34َذ َمَعُف ُبْطُرَس َوَيْعُؼقَب َوُيقَحـَّو َواْبَتَدَأ َيْدَهُش َوَيْؽَتئُِى. ُثؿَّ َأَخ  33) 36-33/  14مرؿس 

وَن ُيَصعِّ فَِؽْل َتْعُزَ  35ش. اْدَْقِت! اْمُؽُثقا ُهـَو َواْشَفُروا ـَ َم َؿؾِقًَل َوَخرَّ َظَذ إَْرِض َو ـَ ُثؿَّ َتَؼدَّ وَظُي إِْن َأْمَؽ ًَّ َيو َأبَو »َوَؿوَل:  36. َظـُْف اف

َتَطوٌع َفَؽ  ًْ  ُم
ٍ
ء ؾُّ َرْ ـُ ًَ . َؾَلِجْز َظـِّل َهِذِه اْفَؽلَْس أُب  ـْ َٓ َمو ُأِريُد َأنَو َبْؾ َمو ُتِريُد َأنْ ـْ فِقَُؽ  (ش.َوَفِؽ

َزُن َوَيْؽَتئُِى. ُثؿَّ َأَخَذ َمَعُف ُبْطُرَس َواْبـَْل َزبْ  37) 44-37/  26ك متَّ  َكْػِز َحِزيـٌَي ِجّدًا َحتَّك اْدَْقِت. »َؾَؼوَل ََلُْؿ:  38ِدي َواْبَتَدَأ َُيْ

وَن ُيَصعِّ َؿوِئًَل:  39ش. اْمُؽُثقا َهُدَ َواْشَفُروا َمِعل ـَ قًَل َوَخرَّ َظَذ َوْجِفِف َو
َم َؿؾِ ـَ َؾْؾَتعْ »ُثؿَّ َتَؼدَّ ـْ َيو َأبََتوُه إِْن َأْمَؽ ُزْ َظـِّل َهِذِه اْفَؽلُْس َوَفِؽ

 ًَ اَم ُتِريُد َأنْ ـَ اَم ُأِريُد َأنَو َبْؾ  ـَ ٌُْطُرَس:  44ش. َفقَْس 
َفُروا َمِعل َشوَظًي »ُثؿَّ َجوَء إَِػ افتَََّلِمقِذ َؾَقَجَدُهْؿ كَِقومًو َؾَؼوَل فِ ًْ َأَهَؽَذا َمو َؿَدْرُتْؿ َأْن َت

ُد َؾَضِعقٌػ اْشَفُروا َوَصؾُّ  41َواِحَدًة؟  ًَ و اجْلَ وُح َؾـَِشقٌط َوَأمَّ و افرُّ َيو »َؾَؿَه َأجْضًو َثوكَِقًي َوَصذَّ َؿوِئًَل:  42ش. قا فِئََلَّ َتْدُخُؾقا يِف جَتِْرَبٍي. َأمَّ

ـْ َمِش  هَبَو َؾْؾَتُؽ ـْ َأْن َتْعُزَ َظـِّل َهِذِه اْفَؽلُْس إَِّٓ َأْن َأْذَ ًْ َأْظُقـُُفْؿ َثِؼقَؾًي.  43ش. قئَُتَؽ َأبََتوُه إِْن مَلْ ُيْؿِؽ وَك ـَ  44ُثؿَّ َجوَء َؾَقَجَدُهْؿ َأجْضًو كَِقومًو إِْذ 

ُفْؿ َوَمَه َأجْضًو  ـَ  (.َوَصذَّ َثوفَِثًي َؿوئًَِل َذفَِؽ اْفَؽََلَم بَِعقْـِفِ َؾَسَ

ْيُتق 39) 46-39/  22فقؿو  ٌَِؾ افزَّ وْفَعوَدِة إَِػ َج ـَ َصؾُّقا فَِؽْل »َوَحَّو َصوَر إَِػ اْدََؽوِن َؿوَل ََلُْؿ:  44ِن َوَتٌَِعُف َأجْضًو َتََلِمقُذُه. َوَخَرَج َوَمَه 

َتقِْف َوَصذَّ  41ش. َٓ َتْدُخُؾقا يِف جَتِْرَبيٍ  ٌَ ـْ ًَ »َؿوِئًَل:  42َواْكَػَصَؾ َظـُْفْؿ َكْحَق َرْمَقِي َحَجٍر َوَجَثو َظَذ ُر َأْن جُتِقَز َظـِّل َهِذِه َيو َأبََتوُه إِْن ِصئْ

ـْ َٓ إَِراَديِت َبْؾ إَِراَدُتَؽ . اْفَؽلَْس  ـْ فَِتُؽ يفِ  43ش. َوَفِؽ  ُيَؼقِّ
ِ
اَمء ًَّ ـَ اف وَن ُيَصعِّ بَِلَصدِّ جَلَوَجٍي َوَصوَر  44. َوَطَفَر َفُف َمَلٌَك ِم ـَ وَن يِف ِجَفوٍد  ـَ َوإِْذ 

َؼَطَراِت َدٍم َكوِزَفٍي َظَذ  ـَ ـَ احْلُْزِن.  45. إَْرضِ َظَرُؿُف  ََلِة َوَجوَء إَِػ َتََلِمقِذِه َؾَقَجَدُهْؿ كَِقومًو ِم ـَ افصَّ وَذا َأنُْتْؿ »َؾَؼوَل ََلُْؿ:  46ُثؿَّ َؿوَم ِم َ
ِ
ح

 (ش.كَِقوٌم؟ ُؿقُمقا َوَصؾُّقا فَِئَلَّ َتْدُخُؾقا يِف جَتِْرَبيٍ 

 وبِؼي, إفقؽؿ بعض اف ًّ ْؾىـُُّصقص افتل ُتعوبوْلووؾي إػ افـُُّصقص اف  ورض مػفقم اخلَلص ظـ ضريؼ افصَّ

ـَ َواخْلَُطوِة َؿوُفقا فَِتََلِمقِذِه:  16) 17-16/  2مرؿس  وِري ُؾ َمَع اْفَعشَّ ـُ قُّقَن َؾَؾامَّ َرَأْوُه َيْل
ًِ ي ُي َواْفَػرِّ ٌَ و اْفَؽَت ُب َمَع »َوَأمَّ ُؾ َوَيْؼَ ـُ َمو َبوُفُف َيْل

ـَ َواخْلُطَ  وِري قُع َؿوَل ََلُْؿ:  17ش وِة؟اْفَعشَّ ًُ وُء إَِػ َضٌِقٍى َبِؾ اْدَْرَى »َؾَؾامَّ َشِؿَع َي رًا َبْؾ ُخَطوًة إَِػ . َٓ َُيَْتوُج إَِصحَّ مَلْ آِت َْٕدُظَق َأبَْرا

 (ش.افتَّْقَبيِ 
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قُع َؿوَل ََلُْؿ:  12) 13-12/  9متك  ًُ وُء إِ »َؾَؾامَّ َشِؿَع َي ٌُقا َوَتَعؾَُّؿقا َمو ُهَق:  13. َػ َضٌِقٍى َبِؾ اْدَْرَى َٓ َُيَْتوُج إَِصحَّ إِِّنِّ ُأِريُد َرمْحًَي َؾوْذَه

رًا َبْؾ ُخَطوًة إَِػ افتَّْقَبيِ   (ش.َٓ َذبِقَحًي َِّٕنِّ مَلْ آِت َْٕدُظَق َأبَْرا

قُّقَن َظَذ َتََلِمق 34) 32-34/  5فقؿو 
ًِ ي ُتُفْؿ َواْفَػرِّ ٌَ َت ـَ َر  ـَ َوُخَطوٍة؟»ِذِه َؿوِئؾَِغ: َؾَتَذمَّ وِري ُبقَن َمَع َظشَّ ُؾقَن َوَتْؼَ ـُ وَذا َتْل َ

ِ
َؾَلَجوَب  31ش ح

قُع:  ًُ وُء إَِػ َضٌِقٍى َبِؾ اْدَْرَى »َي رًا َبْؾ ُخَطوًة إَِػ افتَّْقَبيِ ل 32. َٓ َُيَْتوُج إَِصحَّ  (ش. َْم آِت َْٕدُظَق َأبَْرا

ُبُف َؿوِئًَل: َوإِذَ  25) 28-25/  14فقؿو  َمو ُهَق َمْؽُتقٌب يِف »َؾَؼوَل َفُف:  26ش َيو ُمَعؾُِّؿ َموَذا َأْظَؿُؾ َِٕرَث احْلَقَوَة إَبَِديََّي؟»ا َكوُمقِدٌّ َؿوَم جُيَرِّ

قَْػ َتْؼَرأُ؟. افـَّوُمقسِ  ؾِّ كَ »َؾَلَجوَب:  27ش ـَ ـُ ـْ  ؾِّ َؿْؾٌَِؽ َوِم ـُ ـْ  َؽ ِم بَّ إهَِلَ ىُّ افرَّ
ٌََؽ ِمْثَؾ ُُتِ ؾِّ ِؾْؽِرَك َوَؿِري ـُ ـْ  ؾِّ ُؿْدَرتَِؽ َوِم ـُ ـْ  َؽ َوِم

ًِ ْػ

َؽ  ًِ ًَ »َؾَؼوَل َفُف:  28ش. َكْػ ٌْ َقاِب َأَج  (ش.اِْؾَعْؾ َهَذا َؾَتْحقَو. بِوفصَّ

ِذي َأْرَشؾَ  24/  5يقحـو  ـُ بِوفَّ َؿُع ـََلِمل َوُيْمِم ًْ ـْ َي ـَ ـِل َاحْلَؼَّ احْلَؼَّ َأُؿقُل َفُؽْؿ: إِنَّ َم ٌي َوَٓ َيْليِت إَِػ َدْيـُقَكٍي َبْؾ َؿِد اْكَتَؼَؾ ِم َؾَؾُف َحقَوٌة َأبَِديَّ

 .اْدَْقِت إَِػ احْلَقَوةِ 

 هؾ كًتطقع أن كثِؼ يف إنوجقؾ إربعي ـؿصودر تورخيقي ؟

 :بوفطٌَّع ٓ كًتطقع أن كثؼ يف إنوجقؾ إربعي ـؿصودر تورخيقي فألشٌوب افتوفقي 

o ف أصًَل مـ ُهؿ ـتٌي إنوجقؾ إربعيٓ كعر 

o إنوجقؾ إربعي مـ كقع افؽتوبوت افتل ٓ ُتتقي ظذ اشؿ ـوتٌفو 

o وٓ يقجد أي دفقؾ داخع يف إنوجقؾ ُتشر إػ أنَّ افؽوتى ـوتى صوهَد ظقون 

o و ٓ كعرف صقئًو ظـ ـتٌي إنوجقؾ, ؾؿـ افطٌَّقعل أن ٓ كعرف صقئًو ظـ مصودر ـ  تٌي إنوجقؾبام أنَـّ

o ون احلؼوئؼ مـ أجؾ اْليامن  مـ خَلل ُمؼوركي إنوجقؾ واشتخراج افتَّـوُؿضوت ادُختؾػي شـجد أنَّ افؽتٌي ـوكقا ُيغرِّ

 :هذه جمؿقظي صغرة مـ آؿتٌوشوت افتل تُدّل ظذ ـؾ مو أخزكوه شوبؼًو 

مي اْلكجقؾ ؾؼد د ـثر مـ افـوس يعتؼ]. 217صـ -, دار افثؼوؾي اددخؾ إػ افعفد اجلديدؾفقؿ ظزيز:  تِى يف ُمؼدِّ ـُ مو دام آشؿ ؿد 

, ؾؼد بدأ بعض افـوس يتًوءفقن وفؽـ فقس هذا هق واؿع إمر, اكتفك ـؾ أمر ومل يعد ُهـوك جمول حتك فؾًمال ظـ صخصقي افؽوتى

دًتػقضي يف توريخ افؽـقًي ويف ظـدمو ؿرأوا افعـقان: "اْلكجقؾ بحًى مرؿس", مـ يؽقن هذا افشخص ؟ واشتؿرت افدراشي ا

 [صفودة افؽتوب كػًف ويف ـؾ افعفد اجلديد حتك يؿؽـ افتلـد افؼوضع مـ صخصقي افؽوتى.
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ـْ ]. 249صـ -, دار افثؼوؾي توريخ افؽتوب ادؼدسشتقػـ مقؾر و روبرت هقبر:  ؽ مصودر أشػور افعفد اجلديد وَم ـام تـوول افشَّ

رة م . ؿد ـتٌفو هق, , ؾػل افٌدايي بدأ افعؾامء يعتؼدون أن فقًً ـؾ افرشوئؾ ادـًقبي فٌقفسـ افـَّؼد افؽتوبـتٌقهو يف افًـقات ادٌُؽِّ

وـوكً هذه ظودة صوئعي يف ُظُصقر افؽتوب ) فقضػقا ظؾقف أمهقي أـزؾؾعؾ افٌعض مـفو ـتٌفو تَلمقذه افذيـ اشتعوروا اشؿ بقفس 

س ـ ـتى إنوجقؾ ومتك, ( وهظون مو طفرت آراء ـثرة ظـ أادُؼدَّ ي افرشوئؾ ـتٌفو بقفس حؼًو. ـام بدأ افعؾامء يتًوءفقن ظؿَّ

ٌَؼ ظذ إنوجقؾ إٓ يف افؼرن افثوِّن ؾحصقا , وؿد ٓ تؽقن دؿقؼي, وبـوًء ظؾقف ؿوئؾغ إنَّ أشامء افٌشريـ متك ومرؿس وفقؿو ويقحـو مل ُتط

. وؿد أثؿر افعؿؾ يف هذا ادجول مفِّػ وادصودر افتل بـك ظؾقفو ادمفِّػقن ـتوبتفؿإنوجقؾ بوفتَّدؿقؼ بوفقصقل إػ دفقؾ داخع ظـ اد

ً يف افؼرن افعؼيـ ظـدمو اـتشػ افعؾامء افؽثر ظـ  ً ؽزيرا  [.ـقػقي ـتوبي إنوجقؾثؿرا

تؾػي ُتعطك فؾٌشوئر, ُهـوك ظـوويـ ُ, ]. 13صـ - , دار افؼديس يقحـو احلٌقى فؾـؼاددخؾ إػ افعفد اجلديدمقريس تووضوس: 

( ... ظذ أن ُهـوك بعض kata markon( حًى مرؿس )kata mathaionأؿكهو هق افعـقان افتوَل: حًى متك )

( وبعضفو ُيؿؾ افعـقان to euaggelion kata mathaionادخطقضوت ُتؿؾ افعـقان ظذ افـحق افتوَل: اْلكجقؾ حًى متك )

وإن ـون يٌدو أن هذه افتًؿقي وترجع هذه افعـوويـ إػ ظفد ؿديؿ, (. euaggelion kata mathaionأيت: إكجقؾ حًى متك )

تَِى بوشؿ افشخص  .ؿد ووعفو افـًُوخ ومل تؽـ ـذفؽ مـذ افٌدايي ـُ وفؼد ؿٌؾً افؽـقًي هذه افتًؿقي حقٌ أهنو ُتشر إػ أن اْلكجقؾ 

, ؾفل ـثراً ء ؾفؿفو وأشقئً ترمجتفو إػ افؾغوت إخرىافذي ُيؿؾ اشؿف. ظذ أن ظٌورة )حًى متك( أو )حًى مرؿس( ؿد أد

و ُتشر إػ حوفي ادُضوف وادُضوف إفقف وهذه افسمجي ؿد تعـل أن .. ؾُقؼول )إكجقؾ متك( و )إكجقؾ مرؿس(.  مو ُتسجؿ إػ خطل ـلهنَّ

 [.بقـام أنف فقس فقدكو ؽر إكجقؾ واحد ـتى ظـف أـثر مـ صخص, ُهـوك أـثر مـ إكجقؾ

ومع أن إكجقؾ متك يليت يف أول افعفد اجلديد ـام وصؾ ]. 72صـ -, دار افثؼوؾي توريخ افؽتوب ادؼدسشتقػـ مقؾر و روبرت هقبر: 

تِىإفقـو,  ـُ وٓ أحد يعرف ظذ . ـام يٌدو أنَّف ـون ادصدر إهّؿ ْلكجقع متك وفقؿو, ؾننَّ إكجقؾ مرؿس هق ظذ إرجح أول إكجقؾ 

وفقس ُهـوك مو . ـتى هذا اْلكجقؾ رؽؿ أن اشؿ مرؿس مقجقد يف ظـقان اْلكجقؾ يف أؿدم ادخطقضوت افتل وصؾتـووجف افقؼغ مـ 

, وبـوًء ظذ تؼؾقد ؿديؿ, ـون افؽوتى هق يقحـو مرؿس ؾوشؿ مرؿس ـون اشامً صوئعًو يف افؼرن إول, يدل ظذ أي مرؿس هق ادؼصقد

( أي ابـف بودعـك 13:  5بط  1ش )مرؿس ابـل»ارتٌط بوفرشقل بطرس افذي دظوه افذي راؾؼ بقفس وبركوبو بعض افقؿً, ثؿ 

يف افؼرن افرابع يف ـتوبف توريخ افؽـقًي( ـتى  يقشوبققس, أحد أشوؿػي افؼرن افثوِّن )افذي يؼتًٌف بوبقوسافروحل. وبـوًء ظذ مو ذـره 

ُمٌوفغي, ؾوٕرجح أن مرؿس اشتخدم بعضًو ُمّو تعؾَّؿف مـ بطرس  مرؿس إكجقؾف ظذ أشوس مو ظؾَّؿف إيوه بطرس. ومع أن هذا ؿد يٌدو

 [يف ـتوبي إكجقؾف.
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ئى افذي ]. 74صـ -, دار افثؼوؾي توريخ افؽتوب ادؼدسشتقػـ مقؾر و روبرت هقبر:  وبـوًء ظذ تؼؾقد ؿديؿ, ـتى متك جومع افيا

ب يًقع رشقًٓ, هذا اْلكجقؾ,  حقٌ أنَّف اظتؿد ظذ مرؿس ومصودر , أن افؽوتى ـون صوهد ظقونؽر أن احلؼقؼي ٓ يٌدو دظوه افرَّ

تف ل مـ ذـر متك ـوتًٌو فسكجقؾ هق بوبقوس إشؼػ مـ افؼرن افثوِّن, وهق افذي ذـر أن مرؿس ـون  أخرى يف احلصقل ظذ مودَّ .. وأوَّ

ل مـ ـتى اْلكجقؾ إؿدم ظفدًا.  ٓ تعـل إكجقَلً ش أؿقال» ؽر أن ـؾؿي. فؾغي افعزيييف اش أؿقال يًقع» وؿول بوبقوس إنَّ متك مجعأوَّ

وؿد اشتخدم , إكجقؾ متك مؽتقب بوفققكوكقي وفقس بوفعزييظَلوة ظذ ذفؽ, ش. Q» بؾ ؿوئؿي بوٕؿقال مثؾ, مثؾ افذي بغ أجديـو

 [(.مـفو مرؿس بوفتلـقد) مصودر يقكوكقي

بع ادـًقب فققحـو أـثرهو صوظريي وُظؿؼًو ]. 76صـ -ؼوؾي , دار افثتوريخ افؽتوب ادؼدسشتقػـ مقؾر و روبرت هقبر:  اْلكجقؾ افرا

ض فؾتـؼقح مرتغ ظذ إؿؾٓهقتقًو. وـون آخر إكجقؾ ُيؽتى مـ إنوجقؾ إربعي,  ة مـ , وفعؾَّف ؿد تعرَّ حقٌ أنَّف ُيتقي ظذ مودَّ

ر و ُأوقػً إػ اْلكجقؾ إصع يف زمـ ُمتلخِّ ًٌَ بؿعرؾي كػس افؽوتى مثؾ إصؾ وؿد تؽقن. افقاوح أهنَّ
تِ ـُ أو , هذه احودة ادُضوؾي ؿد 

ة أخرى فقس مـ يعرف مـ ـتى هذا اْلكجقؾ. مـ ـوتى ُ,تؾػ افتؾؿقذ افذي ـون يًقع ». ويذـر اْلكجقؾ كػًف أن افؽوتى ـون ومرَّ

ٌّف (. ومع أن افتؾؿقذ 35:  19ث افصؾقى )يق وـون صوهد ظقون ٕحداش افتؾؿقذ ادحٌقب»( وُيشور إفقف ظودة 24:  21)يق ش ُُي

شقل يقحـو 184ويف كحق . إٓ أنَّف ٓ يذـر اشؿف أبداً ادحٌقب ُيذـر ـثراً يف إكجقؾ يقحـو,  د افؽوتى ادًقحل إيريـووس بلنَّف افرَّ م حدَّ

ـوتى اْلكجقؾ افرابع. وفؽـ يف م(. وطّؾ يقحـو ُيعتز 98)افذي أصٌح إمزاضقرًا فرومو يف  افذي ظوش يف أؾًس إػ ظك ترجون

شقل مل يؽتى اْلكجقؾافؼرن احوّت,  ًوً , ؾؿع أنَّف ؿد يؽقن مصعر ـثرون مـ افعؾامء أن افرَّ و مجوظي مـ ادًقحقغ أفؽـقًي,  مشِّ

ؿ يعتؼدون أنَّ أحد أتٌوع يقحـو ـتى اْلكجقؾاحتػظقا بؽتوبوتف,   [.وتوبعد ذفؽ ؿوم واحد أو أـثر وـتى اْلووؾ, ؾنهنَّ

ر: يروي افؽثر مـ افعؾامء ]. 77صـ -, دار افثؼوؾي توريخ افؽتوب ادؼدسشتقػـ مقؾر و روبرت هقبر:  , أنَّ إكجقؾ يقحـومراحؾ افتَّطقُّ

ر. أوًٓ: ـون ُهـوك ـؿثؾ إنوجقؾ افثَلثي إخرى فقد افذيـ ظرؾقا يًقع, ؿد اجتوز يف ثَلث مراحؾ مـ افتَّطقُّ : . ثوكقوً روايوت افشُّ

رة ز ظذ احتقوجوت افؽـوئس ادٌُؽِّ ِـّ وايوت تّؿ صقوؽتفو وتشؽقؾفو فؽل تر رة. وأخراً: ؿوم أحد هذه افرِّ , أو ادُجتؿعوت ادًقحقي ادٌُؽِّ

د يف واحدة مـ هذه ادُجتؿعوت ادًقحقي  ئف إوَّ  بنظودة صقوؽي وتشؽقؾ فؾامدة ـتوبيً إؾرا  [.فغفؽل تتـوشى متومًو مع احتقوجوت ُؿّرا

جمرد اشتخدام ]. 14صـ -, ط. آُتود فطوبعي إوؾًً إكجقؾ يًقع ادًقح فؾؼديس مرؿس دراشي وذحجوك موشقن افقًقظل: 

اْلكجقؾقغ يف ـتٌفؿ إشؾقب افؼصْت, جيعؾ افؼورئ يؼقل يف ؿرارة كػًف: )مو دام اْلكجقؾقغ ؿد ـتٌقا هذا افؽَلم. ؾفذا يعـل أن 

حوول مو صئً افتقؾقؼ بقـفؿ, ؾفـوك ظدة . فؽـ هذا آكطٌوع هظون مو يصطدم بام بقـفؿ مـ تـوؿضوتظـفو(.  إمقر جرت ـام ـتٌقا 

ً مًتحقًَل.  [حوٓت يٌؼك ؾقفو افتقؾقؼ أمرا
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ّؽوـقن إػ أن ُهـوك تـوؿضوت يف إ]. 75صـ -, دار افثؼوؾي توريخ افؽتوب ادؼدسشتقػـ مقؾر و روبرت هقبر:  نوجقؾ فؼد أصور افشَّ

ب يًقع, و ُيؼؾّؾ مـ دؿَّتفوُم ُتًٌو ٓهقتقي تريـو مـ . وفؽـ ـتٌي إنوجقؾ مل ُُيووفقا ـتوبي توريخ ُمرتَّى زمـقًو حلقوة افرَّ ـُ بؾ ـوكقا يؽتٌقن 

فقؿو كجد أن , ؾؿثًَل يف أنوجقؾ متك ومرؿس وومل يروا أي خطل يف تغقر حؼقؼي تورخيقي ْلبراز ُكؼطي ٓهقتقي, ـون يًقع وموذا ؾعؾ

ئقؾ ؿٌقؾ هروهبؿ مـ مك. ويف إكجقؾ يقحـو,  ب إخر مع تَلمقذه هق وفقؿي افػصح, تذـورًا ٔخر وجٌي أـؾفو بـق إها ظشوء افرَّ

أـؾقا هذا افعشوء إخر يف افققم افًوبؼ, ؾؾامذا هذا آختَلف ؟ فؼد ذـرت إنوجقؾ إوػ افثَلثي ظذ أنَّف وفقؿي افػصح ؾقفو 

ب يًقع. أص ب يًقع هق احلؿؾ افذي يمـؾ يف ٌح اخلٌز واخلؿر افعوديغ جًد ودم افرَّ و يقحـو مـ افـوحقي إخرى ؾرى أنَّ افرَّ أمَّ

, ؾام ؾعؾف افٌشرون هق إبراز وهؽذا تغرَّ افققم, ؾذـر أن ادًقح موت يف افقؿً افذي ـون ُيذبح ؾقف خروف افػصح, وفقؿي افػصح

ب يًقع ومو ُيعـقف فـو, ادعـك افرمزي فؾق ريد تُ ؾحؼقؼي افتوريخ أؿّؾ أمهقي ظـ احلؼ افذي فقؿي .. ؾؽؾ إكجقؾ ذـر جقاكى مـ حقوة افرَّ

 [.إنوجقؾ أن ُتعؾِّؿف

أّمو فقؿو ؾنكَّف هق كػًف يف ]. 126صـ - 15: ع  24: ف  3, ترمجي: مرؿس داود, مؽتٌي ادحٌي, ك توريخ افؽـقًييقشوبققس افؼقكي: 

ٌى افذي دظو إػ ـتوبتف, بدا ًَّ ي ظـ احلقادث ادُتقؼـي ظـدهيي إكجقؾف ُيٌغِّ اف ظقا يف تلخقػ ؿصَّ ر بلنَّف إذ ـون آخرون ـثرون ؿد تنَّ , ؾقُؼرِّ

ن يف إكجقؾف وصػًو دؿقؼًو فتؾؽ احلقادث افتل تؾؼك ظـفو ادعؾؼد أحّس هق كػًف بيورة إراحتـو مـ آرائفؿ ؽر ادُتقؼـي ؾقموت , ودوَّ

ُشؾ.ُيًوظد ظذ هذا صداؿتف افقثقؼي فٌقفس وإؿومتف معفافؽومؾي,   [, ومعرؾتف فًوئر افرُّ

و يف ]. 215, 214صـ - 8إػ  1: ع  8: ف  5, ترمجي: مرؿس داود, مؽتٌي ادحٌي, ك توريخ افؽـقًييقشوبققس افؼقكي:  ً ٕنَـّ كظرا

م, ظـد افؾُّزُ  ّتوهبو, افتل ؾقفو أظؾـقا مو وصؾ إفقفؿ مـ افتَّؼوفقد بخصقص بدايي هذا ادمفَّػ وظدكو بلن ُكؼدِّ ـُ وم, أؿقال آبوء افؽـقًي و

ً ٕنَّ إيريـووس هق أحدهؿإشػور افؼوكقكقي,  شي: وكظرا فف, وأوًٓ مو يؼقفف ظـ إنوجقؾ ادُؼدَّ م أن أؿقا فؼد كؼ متَّك », ؾنكَّـو شـُؼدِّ

ًون افؽـقًي يف رومو. , إذ ـوإكجقؾ بغ افعزاكقغ بُؾغتفؿ تؾؿقذ  - وبعد ارُتوَلؿ كؼؾ إفقـو ُمرؿسن بطرس وبقفس يؽرزان ويمشِّ

ن فقؿوـتوبي تؾؽ إمقر افتل ـرز هبو بطرس.  - بطرس وفًون حوفف يف ـتوبف اْلكجقؾ افذي أظؾـف  - افذي ـون ُمَلزمًو فٌقفس - ودوَّ

ب, وافذي ـون -. بعد ذفؽ كؼ يقحـو بقفس  [ش.إكجقؾف إذ ـون ُمؼقامً يف أؾًس بآشقو -أجضًو يضطَِّجع ظذ صدره  تؾؿقذ افرَّ
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 ُمتَّػؼ ظؾقفو تورخيقًو ؟! ♠شصؾى ادًقح»هؾ واؿعي 

 هق افطريؼ فؾجـي ! ♠أوًٓ: جيى ظؾقـو أن كعؾؿ أنَّ افِػَرق ادًقحقي إوػ مل تُؽـ ُمتَِّػؼي ظذ أنَّ َصْؾى وؿقومي ادًقح 

 م آخريـ, مـ افقاوح أنَّ ظؼوئدهؿ ـوكً وّد تؾؽ افتل يدظقا إفقفو بقفس ! يف رشوفي بقفس كجد  إصورات ـثرة ٕؿقا

 و ُمعوروي دُعتؼد َصْؾى ادًقح  :♠واوح جدًا مـ وصػ بقفس َلذه افتَّعوفقؿ أهنَّ

ُى َأنَُّؽْؿ  6) 9-6/  1ؽَلضقي  ـِ افَِّذي دَ إِِّنِّ َأتََعجَّ يعًو َظ قِح إَِػ إِْكِجقٍؾ آَخرَ َتـَْتِؼُؾقَن َهَؽَذا َهِ ًِ ْؿ بِـِْعَؿِي اْدَ ـُ َفقَْس ُهَق آَخَر, َؽْرَ َأنَُّف  7. َظو

قِح ُيقَجُد َؿْقٌم ُيْزِظُجقَكُؽْؿ  ًِ ُفقا إِْكِجقَؾ اْدَ   8. َوُيِريُدوَن َأْن ُُيَقِّ
ِ
اَمء ًَّ ـَ اف ـُ َأْو َمََلٌك ِم ْؿ َكْح ـُ َكو ْ ـْ إِْن َبؼَّ ْ َوَفِؽ ؿْ بَِغْرِ َمو َبؼَّ ـُ ـْ َكو , َؾْؾَقُؽ

ٌَْؼـَو َؾُؼْؾـَو َأُؿقُل أَن َأجْضًو:  9ش. َأنَوثِقاَم » اَم َش ْؿ بَِغْرِ َمو َؿٌِْؾُتؿْ ـَ ـُ ُ وَن َأَحٌد ُيٌَؼِّ ـَ ـْ إِْن   (ش.َأنَوثِقاَم », َؾْؾَقُؽ

ْؿ َحتَّك َٓ  1) 5-1/  3ؽَلضقي  ـُ ـْ َرَؿو قُّقَن إَْؽٌَِقوُء, َم
َو اْفَغََلضِ ؟ َأهيُّ قُح َبقْـَُؽْؿ  ُتْذِظـُقا فِْؾَحؼِّ ًِ قُع اْدَ ًُ ـَ َأَموَم ُظقُقكُِؽْؿ َؿْد ُرِشَؿ َي ِذي َأنُْتُؿ افَّ

وَح َأْم بَِخَزِ اِْلياَمِن؟  2! َمْصُؾقبوً  ُتْؿ َأْؽٌَِقوُء! َأبَْعَدَمو اْبَتَدْأتُْؿ َأَهَؽَذا َأنْ  3ُأِريُد َأْن َأتََعؾََّؿ ِمـُْؽْؿ َهَذا َؾَؼْط: َأبَِلْظاَمِل افـَّوُمقِس َأَخْذُتُؿ افرُّ

ِد؟  ًَ ُؾقَن أَن بِوجْلَ وِح ُتَؽؿَّ ٌَثًو!  4بِوفرُّ وَن َظ ـَ ٌَثًو؟ إِْن  ْؼَداَر اْحَتَؿْؾُتْؿ َظ
ِ
ٍت ِؾقُؽْؿ, َأبَِلْظاَمِل  5َأَهَذا اْد ا وَح, َوَيْعَؿُؾ ُؿقَّ ِذي َيْؿـَُحُؽُؿ افرُّ َؾوفَّ

 (اِْلياَمِن؟ افـَّوُمقِس َأْم بَِخَزِ 

 ! كجد أجضًو يف مقوع آخر مـ رشوفي بقفس إوػ إػ أهؾ ـقركثقس إصورة فؼقم ُيـؽرون ؿقومي إمقات 

ِت  12) 18-12/  15ـقركثقس  1 ـَ إَْمَقا قُح ُيْؽَرُز بِِف َأنَُّف َؿوَم ِم
ًِ وَن اْدَ ـَ ـْ إِْن   ِؿقَوَمُي َأْمَقاٍت؟َؾَؽقَْػ َيُؼقُل َؿْقٌم َبقْـَُؽْؿ إِْن َفقَْس َوَفِؽ

ـْ ِؿَقوَمُي َأْمَقاٍت  13 قُح َؿْد َؿوَم!َؾِنْن مَلْ َتُؽ ًِ َزُتـَو َوَبوضٌِؾ َأجْضًو إِياَمُكُؽؿْ  14 َؾََل َيُؽقُن اْدَ ٌَوضَِؾٌي ـَِرا قُح َؿْد َؿوَم َؾ
ًِ ـِ اْدَ َوُكقَجُد  15 َوإِْن مَلْ َيُؽ

 
ِ
َّ
ِ
ـُ َأجْضًو ُصُفقَد ُزوٍر َّلل قَح َوُهَق مَلْ ُيِؼْؿفُ َٕنَّ َكْح ًِ  َأنَُّف َأَؿوَم اْدَ

ِ
ـْ ِجَفِي اهلل وَن اْدَْقَتك َٓ َيُؼقُمقَن.  - ـَو َصِفْدَكو ِم ـَ وَن اْدَْقَتك َٓ  16إِْن  ـَ َٕنَُّف إِْن 

قُح َؿْد َؿوَم.  ًِ ٌَوضِ  17َيُؼقُمقَن َؾََل َيُؽقُن اْدَ قُح َؿْد َؿوَم َؾ
ًِ ـِ اْدَ ْؿ! ٌؾ إِياَمُكُؽؿْ َوإِْن مَلْ َيُؽ ـُ قِح  18. َأنُْتْؿ َبْعُد يِف َخَطوَيو ًِ ـَ َرَؿُدوا يِف اْدَ ِذي إِذًا افَّ

!  (َأجْضًو َهَؾُؽقا

 م أي براهغ أو أدفَّي ظذ ؿقومي ادًقح ا أن بقفس مل ُيؼدِّ  مـ إمقات ♠واوح جد 

 ؿ مو زافقا يف خطويوهؿ ! وفؽـ ـّؾ مو ؾعؾف بقفس هق هتديد أٓئؽ افذيـ يرؾضقن ؿقومي إمقات  بلهنَّ

 مـ إمقات ! يف احلؼقؼي ٓ يقجد صوهد ظقون فؼقومي ادًقح ♠أجضًو ُهـوك مًلخي صفقد فؼقومي ادًقح♠ ! 

 ؿوم ! ♠وفؽـ ـؾ مو كجده يف إنوجقؾ إربعي هق أنَّ افتََّلمقذ ذهٌقا فؾؼز ؾقجدوه ؾورؽًو ؾتّؿ إخٌورهؿ بلنَّ ادًقح 
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 :بوشقؾقدس 

م( ادًقح مل يؿً ظذ افصؾقى بؾ موت ظؾقف 125 - 124بوشقؾقدس )حقاَل ]: ظرة صومؾي فعؾؿ افٌوتروفقجل يف افًتي ؿرون إوػك

 [14][شؿعون افؼرواِّن.

ْؾى ؿٌؾ ادقَلد وبعده ؾِقى وافصَّ يًقع ظـ افػداء يتؿ إذًا بؿعرؾي افقحل اْلهلل معرؾًي داخؾقًي. ويف افطريؼ إػ اجلؾجثي, خرج ]: افصَّ

جًـــده افشـــٌحّل وأخؼـــك صـــؽؾف ظـــذ شـــؿعون افؼريــــّل افـــذي شـــوظده يف محـــؾ صـــؾقٌف. وظـــودت ـؾؿـــي اهلل إػ افًـــامء, وصـــؾى شـــؿعون 

ٌِّف َلؿ ذفؽ. د, ويؼقفقن إكف ُص ًِّ  [11][مؽوهنو. ؾوفغـقصقُّقن افٌوزيؾقدّيقن ٓ يؼٌؾقن بلن افقفقد صؾٌقا ـؾؿي اهلل ادتج

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, 53صـ -, ــقًي مور جرجس بوشٌقرتـٍ كظرة صومؾي فعؾؿ افٌوتروفقجل يف افًتي ؿرون إوػتودرس يعؼقب مؾطل:  14

ؾْ شومل حَّلق افقًقظل:  11 ؾِقى وافصَّ  .18صـ -, دار ادؼق بٌروت ى ؿٌؾ ادقَلد وبعدهافصَّ
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has been freed from these beings, and is acquainted with the dispensation of the unborn 

father.][12] 

كي: وهؽذا هق بـػًف مل ُيعوِّن ادقت, وفؽـ شؿعون, وهق رجؾ ؿرواِّّن, ُأْجِزَ ظذ محؾ افصؾقى بدًٓ مـ ادًـقح:  ترمجي افػؼرة افـُؿَؾقَّ

يـؼ اجلفـؾ واخلطـل, يف حـغ أن يًـقع بحقـٌ تـؿ ُتقيـؾ هـذا إخـر مــ ؿٌـؾ ادًـقح, حتـك أصـٌح ُيعتؼـد أنـف يًـقع, وتـؿ صـؾٌف ظــ ضر

 كػًف أخذ صؽؾ شؿعون, و وؿػ بجوكٌفؿ, يًخر مـفؿ.

 :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. 
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 :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] 

ويف إكجقؾ أظامل يقحـو كؼرأ أجضًو: إكَّف يف افقؿً افذي ُظؾِّؼ ؾقف ]. 18, 17صـ -, دار افثَّؼوؾي قذاتػًر رشوئؾ يقحـو وهيوفقؿ بورـع: 

ث مع ادًقح, افذي ؿول فف: يو يقحـو, يف  جًد يًقع افٌؼي ظذ صؾقى اجلُؾُجثي, ـون يقحـو يف داخؾ مغورة يف جوكى اجلٌؾ, يتحدَّ

م َل خّؾ وُمّر ٕذب, كظر افـّوس يف أورصؾقؿ, أنو ُأصَؾى وُأش ر بودًومر, وُأضَعـ بوحلربي, وُيؼدَّ ث إؿَّ ؾوصـغ , فقـؽفؽـ هو أنـو أتحـدَّ

 .(82صـ - مو ٓ تعرؾف ظـ ادًقحقي)كؼًَل ظـ:  [.ُمّو شقُؼقفقن إِّنِّ ؿد ظوكقً, ظوِن صقئًو موأُ إكَّـل مل , إػ ؿقَل

                                                 
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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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] 

ظي:  مراجع أخرى ُمـقَّ

افؼـرن افثـوِّن ــذفؽ: إنَّ اهلل بًـٌى وؿـول افـدوـقتقُّقن يف أوائـؾ ]. 14صــ - َصْؾى ادًقح ومقؿػ افغـقشـطقغ إزاءهظقض شؿعون: 

ٌَّتف فؾـّوس, أرشؾ ادًـقح إفـقفؿ فُرصـدهؿ وهيـدهيؿ.  ـامء فؾعـر, فؽــ حـو وجـد أنَّ افقفـقد ؿـد ظؼـدوا افـِّقَّـي ظـذ صـؾى ادًـقح  ًَّ , إػ اف

ؿ مل يصؾٌقه  .(86صـ - مو ٓ تعرؾف ظـ ادًقحقيظـ: )كؼًَل  [.أنَّف ادًقح, أو ُخقِّؾ َلؿ, بؾ صؾٌقا صخصوً أخر تراءى َلؿ, وفذفؽ ؾنهنَّ

ـو ٓ تتَِّػـؼ وٓهـقت ]. 246صـ - , اجلزء إولتوريخ افػؽر ادًقحلحـّو جرجس اخليي,  ـؾقى ٕهنَّ رؾـض افغـقصـقُّقن ظؼقـدة افصَّ

ــي شــؿعون افؼــرواِّن ــوا ظؼقــدهتؿ هــذه إزاء ُمشــؽؾي صــؾى ادًــقح, يؼتــٌس افؽثــرون مـــفؿ ؿصَّ , فــقس ـــام يــذـرهو ادًــقح, وفؽــّل ُيػنِّ

خص افذي أخذ مظفر يًقع افـّوسي وهقئتفاْلكجقؾققن,  ػي افتل جتعؾ شؿعون افؼرواِّن افشَّ , بؾ يؼتٌس افغـقصقُّقن إنوجقؾ ادُزيَّ

ٌِّف َلؿ بلنَّف ادًقح, وفذفؽ ووع افقفقد أجدهيؿ ظؾقف وصؾٌقه بدًٓ مـ ادًقح  .(87صـ - ًقحقيمو ٓ تعرؾف ظـ اد)كؼًَل ظـ:  [.ٕنَّف ُص

وؿول شطركققس يف ُمـتصػ افؼرن افثـوِّن: فؾقجـقد أصـَلن: مُهـو ]. 15صـ - صؾى ادًقح ومقؿػ افغـًطقغ إزاءهظقض شؿعون: 

دت ظذ اهلل وأشوءت إفقف,  قشف, وّحو ظُظؿ صلهنو, مترَّ ًُ ة, ومـ اهلل اكٌثؼً ُمـذ إزل شٌعي أرواح, فتصـع افعومل وت ؾلرشؾ اهلل واحودَّ

ــو, ا ههلل ـؾؿتــف افــذي هــق ادًــقح, فؽــل يؼٓتــ ظؾقفــو ؿضــوًء توم  وّحــو ظؾــؿ , فؽــل يؼتؾــقه, وفــذفؽ أثــورت هــذه إرواح ـفـــي افقفــقد وــدَّ

ـّ ـفـي افقفقد أنَّف ادًقح, أّمو افذي ُصؾَِى ؾفق صخص آخر, صعد إػ اهلل دون أن يروه, ادًقح بذفؽ مو ٓ تعرؾف ظـ )كؼًَل ظـ:  [.ط

 .(88صـ - ادًقحقي
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ف يًر( 47صـ - اْلظَلكوت اْلكجقؾقيمرؿس مقخوئقؾ:  ت صؽؾ ]. )بتكُّ حودثي صؾى ادًقح مـ أـز احلقادث افتورخيقي افتل ؽرَّ

ـــقن إربعـــي, ويقشـــقػقس افقفـــقدي ذـرهـــو بؽـــؾ وؿوئعفـــو,  خـــق افقثـقـــي وافقفقديـــي واْلشـــَلمقي واْلكجقؾقُّ ـــدهو ممرِّ افعـــومل ومدكقَّتـــف, وأجَّ

ؾى, ريقشقغب ادًؾؿقن ذـروهو كؼًَل ظـ أافُؽّتو بـؾ هـق صـخص , فؽـَّفؿ أنؽـروا ــقن ادصـؾقب هـق ادًـقح, ؾؼوفقا بحؼقؼي افصَّ

 .(89صـ - مو ٓ تعرؾف ظـ ادًقحقي)كؼًَل ظـ:  [.ُيشٌفف

  ه اؿتـوء ـتوب  رمحف اهلل  ؿد ظـونفألخ احلٌقى  شمو ٓ تعرؾف ظـ ادًقحقي»أنصح بشدَّ

 ءة بوؿل ءة افؽتوب ـؽؾ, ؾفق مرجع حؼقؼل ومعء بوفعؾؿ ادراجع يف هذا ادقوقع ! فؼرا  وأجضًو ؿرا

ْؾى بغ إنوجقؾ إربعيأخرى  تـوُؿضوت  بخصقص افصَّ

 [19]؟♠ يف أي يقم ُصؾَِى ادًقح أوًٓ:

 أـؾ افػصح مع تَلمقذه ! ♠كجد يف إنوجقؾ اْلزائقي افثَلثي أن ادًقح 

ـَ اْفَػطِرِ َويِف 12) 21-12/  14مرؿس  ِل ِم وُكقا َيْذَبُحقَن اْفِػْصَح .  اْفَقْقِم إَوَّ ـَ َؾ " , َؿوَل َفُف َتََلِمقُذُه:ِحَغ  ـُ ـَ ُتِريُد َأْن َكْؿِٓتَ َوُكِعدَّ فَِتْل َأجْ

ـْ َتََلِمقِذِه َوَؿوَل ََلُـاَم:13 "اْفِػْصَح؟ ـو إَِػ اْدَِديـَـِي, َؾقُ  َؾَلْرَشَؾ اْثـَْغِ ِم ٌَ ٌََعـوُه."اْذَه . اِْت
ٍ
َة َمـوء ـوٌن َحوِمـٌؾ َجـرَّ ًَ َوَحْقـُثاَم َيـْدُخْؾ َؾُؼـقَٓ 14 ََلِؿـَقُؽاَم إِْك

ـــُؾ اْفِػْصــَح َمـــَع َتََلِمقــِذي؟ ـُ ٌُ آ ـْـــِزُل َحْقــ ـَ اْدَ ــَؿ َيُؼـــقُل: َأجْــ : إِنَّ اْدَُعؾِّ
ًِ ْقـــ ٌَ ٌِــَرًة َمْػُروَصـــًي ُمَعــدَّ 15 فِــَربِّ اْف ـَ ـــًي  قَّ ا َؾُفـــَق ُيــِريُؽاَم ِظؾِّ ًة. ُهـَـــوَك َأِظـــدَّ

ا اْفِػْصــَح.16 َفـَــو". ــاَم َؿــوَل ََلـُـاَم. َؾَلَظــدَّ ـَ ــِي, َوَوَجــَدا  ــ.17 َؾَخــَرَج تِْؾِؿقــَذاُه َوَأتََقــو إَِػ اْدَِديـَ ــْل َظَؼَ ــوُء َجــوَء َمــَع آْثـَ ًَ ــوَن اْدَ ـَ ــو  َوِؾــقاَم ُهــْؿ 18 َوَحَّ

ــقُع: "احْلَــ ًُ ُؾقَن, َؿــوَل َي ـُ ُؿـِل. َأـِــُؾ َمِعــل!"ُمتَِّؽُئــقَن َيــْل ــؾِّ ًَ َزُكــقَن, َوَيُؼقُفــقَن َفــُف َواِحــًدا 19 ؼَّ َأُؿــقُل َفُؽــْؿ: إِنَّ َواِحــًدا ِمـــُْؽْؿ ُي َؾوْبَتــَدُأوا َُيْ

ِحًدا: ـِذي يَ  َؾَلَجـوَب َوَؿـوَل ََلُـْؿ:24 "َهـْؾ َأنَـو؟" "َهْؾ َأنَو؟" َوآَخُر: َؾَقا ـ, افَّ ـَ آْثـَـْل َظَؼَ ـْحَػِي."ُهـَق َواِحـٌد ِمـ ـَ 21 ْغِؿـُس َمِعـل يِف افصَّ إِنَّ اْبـ

و ـَ وِن.  ًَ ـُ اِْلْك ُؿ اْب ؾَّ ًَ ِذي بِِف ُي ُجِؾ افَّ ـْ َوْيٌؾ فِذفَِؽ افرَّ اَم ُهَق َمْؽُتقٌب َظـُْف, َوفِؽ ـَ وِن َموٍض  ًَ ُجِؾ َفْق مَلْ ُيقَفْد!".اِْلْك ا فِذفَِؽ افرَّ  (َن َخْرً

ــــــــــ17) 24-17/  26متــــــــــك  ِل َأجَّ ــــــــــرِ َويِف َأوَّ ــــــــــقَع َؿــــــــــوِئؾَِغ َفــــــــــُف: وِم اْفَػطِ ًُ َم افتَََّلِمقــــــــــُذ إَِػ َي ــــــــــَؾ " َتَؼــــــــــدَّ ـُ ــــــــــَؽ فَِتْل ـَ ُتِريــــــــــُد َأْن ُكِعــــــــــدَّ َف ــــــــــ َأجْ

ــــــــَدَك أَ 18 "اْفِػْصــــــــَح؟ ــــــــل َؿِريــــــــٌى. ِظـْ ــــــــُؿ َيُؼــــــــقُل: إِنَّ َوْؿتِ ــــــــقا َفــــــــُف: اْدَُعؾِّ ــــــــِي, إَِػ ُؾــــــــََلٍن َوُؿقُف ٌُقا إَِػ اْدَِديـَ ْصـــــــــَُع اْفِػْصــــــــَح َمــــــــَع َؾَؼــــــــوَل:"اْذَه

وا اْفِػْصـَح.19 َتََلِمقـِذي". ـقُع َوَأَظــدُّ ًُ ــاَم َأَمـَرُهْؿ َي ـَ ـ.24 َؾَػَعـَؾ افتَََّلِمقـُذ  َؽـَل َمــَع آْثـَـْل َظَؼَ ـوُء اتَّ ًَ ــوَن اْدَ ـَ ُؾقَن َؿــوَل:21 َوَحَّـو  ـُ  َوِؾــقاَم ُهـْؿ َيـْل

ــؼَّ َأُؿــقُل َفُؽــْؿ: إِنَّ َواِحــًدا ِمـــُْؽْؿ يُ  ُؿـِل"."احْلَ ــؾِّ ــؾُّ َواِحــٍد ِمـــُْفْؿ َيُؼــقُل َفــُف:22 ًَ ـُ ــَدَأ  ا, َواْبَت ــو َؾَحِزُكــقا ِجــد  ؟" "َهــْؾ َأنَــو ُهــَق َي َؾَلَجــوَب 23 َربُّ

ُؿـِل! ؾِّ ًَ ْحَػِي ُهَق ُي ِذي َيْغِؿُس َيَدُه َمِعل يِف افصَّ اَم ُهَق َمْؽُتقٌب َظـْ 24 َوَؿوَل: "افَّ ـَ وِن َموٍض  ًَ ـَ اِْلْك ِذي إِنَّ اْب ُجِؾ افَّ ـْ َوْيٌؾ فِذفَِؽ افرَّ ُف, َوفِؽ

ُجِؾ َفْق مَلْ ُيقَفْد!". ا فِذفَِؽ افرَّ وَن َخْرً ـَ وِن.  ًَ ـُ اِْلْك ُؿ اْب ؾَّ ًَ  (بِِف ُي

                                                 
ة ؿراءة ـتوب:  19  رمحف اهلل وضقَّى اهلل ثراه, ضٌعي دار افتَّحؼقؼوت افعؾؿقي.ش  ؿد ظـون»ألخ افػووؾ فش مو ٓ تعرؾف ظـ ادًقحقي: حؼوئؼ مػؼقدة يف ُظؿؼ اْليامن ادًقحل»أنصح بشدَّ



قِحقَّيِ  
ًِ ْؾُى َواْدَْصُؾقُب َبْغَ اْْلْشََلِم َواْدَ  [36..... ] اْفصَّ
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ٌَِغل َأْن ُيْذَبَح ِؾقِف اْفِػْصُح 7) 24-7/  22فقؿو  وَن َيـْ ـَ ِذي  ِر افَّ
ا َفـَو اْفِػْصَح " قَحـَّو َؿوِئًَل:َؾَلْرَشَؾ ُبْطُرَس َويُ 8 .َوَجوَء َيْقُم اْفَػطِ ٌَو َوَأِظدَّ اْذَه

ــَؾ  ـُ ؟". َؾَؼــوَٓ َفــُف:9 ".فِـَْل ـَ ُتِريــُد َأْن ُكِعــدَّ ــ ٌُ  َؾَؼــوَل ََلـُـاَم:14 "َأجْ ــ ًِ َحْق ــ ْق ٌَ َعــوُه إَِػ اْف ٌَ . اِْت
ٍ
َة َمــوء ــوٌن َحوِمــٌؾ َجــرَّ ًَ ــَتْؼٌُِؾُؽاَم إِْك ًْ ــَي َي "إَِذا َدَخْؾــُتاَم اْدَِديـَ

ـُؾ اْفِػْصــَح َمــَع َتََلِمقـِذي؟11 ُخُؾ,َيـدْ  ـُ ٌُ آ ـْـِزُل َحْقــ ـَ اْدَ ــُؿ: َأجْــ : َيُؼــقُل َفـَؽ اْدَُعؾِّ
ًِ ْقــ ٌَ ٌِــَرًة َمْػُروَصــًي. 12 َوُؿــقَٓ فِـَربِّ اْف ـَ قَّـًي  َؾــَذاَك ُيــِريُؽاَم ِظؾِّ

ا". ا ا13 ُهـَوَك َأِظدَّ اَم َؿوَل ََلاَُم, َؾَلَظدَّ ـَ َؽَل َوآْثـَو َظَؼَ َرُشقًٓ َمَعُف,14 ْفِػْصَح.َؾوْكَطَؾَؼو َوَوَجَدا  وَظُي اتَّ ًَّ  اف
ًِ وَك ـَ "َصـْفَقًة  َوَؿوَل ََلُـْؿ:15 َوَحَّو 

ٌَْؾ َأْن َأتَـَلخََّؿ, َؾ هَذا اْفِػْصَح َمَعُؽْؿ َؿ ـُ ًُ َأْن آ ـُؾ ِمـْـُف َبْعـُد َحتَّـك ُيْؽَؿـَؾ 16 اْصَتَفْق ـُ ". َِّٕنِّ َأُؿـقُل َفُؽـْؿ: إِِّنِّ َٓ آ
ِ
ُثـؿَّ َتـَـوَوَل 17 يِف َمَؾُؽـقِت اهلل

ْلًشـــــو َوَصـــــَؽَر َوَؿـــــوَل: ـــــُؿقَهو َبْقــــــَُؽْؿ, ـَ ًِ ـــــك َيـــــْليِتَ َمَؾُؽـــــقُت 18 "ُخـــــُذوا هـــــِذِه َواْؿَت ـْ كَِتـــــوِج اْفَؽْرَمـــــِي َحتَّ ُب ِمـــــ َِّٕنِّ َأُؿـــــقُل َفُؽـــــْؿ: إِِّنِّ َٓ َأْذَ

."
ِ
َ َوأَ 19 اهلل نَّ ـَ ًزا َوَصَؽَر َو ٌْ ِري".َوَأَخَذ ُخ ـْ ـَذُل َظــُْؽْؿ. اِْصــَُعقا هـَذا فِـِذ ٌْ ـِذي ُي ـِدي افَّ ًَ ـذفَِؽ اْفَؽـْلَس 24 ْظَطـوُهْؿ َؿـوِئًَل: "هـَذا ُهـَق َج ـَ َو

 َؿوِئًَل:
ِ
َػُؽ َظـُْؽْؿ. َأجًْضو َبْعَد اْفَعَشوء ًْ ِذي ُي  ("هِذِه اْفَؽْلُس ِهَل اْفَعْفُد اجْلَِديُد بَِدِمل افَّ

 ُصؾَِى يف افققم افذي ُيذبح ؾقف افػصح ومل يلـؾف مع تَلمقذه ! ♠أنَّ ادًقح وفؽــو كجد يف إكجقؾ يقحـو 

ٌٌْح. 28) 31-28/  18يقحـو  وَن ُص ـَ ـْ ِظـِْد َؿَقوَؾو إَِػ َداِر اْفِقََٓيِي, َو قَع ِم ًُ قا ُثؿَّ َجوُءوا بَِق ًُ , َومَلْ َيْدُخُؾقا ُهْؿ إَِػ َداِر اْفِقََٓيِي فَِؽْل َٓ َيَتـَجَّ

ُؾقَن اْفِػْصَح ؾَ  ـُ وِن؟" َؾَخَرَج بِقََلُضُس إَِفْقِفْؿ َوَؿوَل:29 .َقْل ًَ ُمقَن َظَذ هَذا اِْلْك ـْ َؾوِظـَؾ َذّ  َأَجوُبقا َوَؿوُفقا َفـُف:34 "َأجََّي ِصَؽوَيٍي ُتَؼدِّ "َفـْق مَلْ َيُؽـ

ْؿـَوُه إَِفْقَؽ!" ـَّو َؿْد َشؾَّ ـُ و  َى َكوُمقِشُؽْؿ". َؾَؼوَل َفُف اْفَقُفقُد:"ُخ  َؾَؼوَل ََلُْؿ بِقََلُضُس:31 َحَ ًَ "َٓ جَيُقُز َفـَو َأْن َكْؼُتَؾ  ُذوُه َأنُْتْؿ َواْحُؽُؿقا َظَؾْقِف َح

 (َأَحًدا".

ـــْرِدِّ اْفِقََٓيـــِي يِف َمْقِوـــ13 ) 18-13/  19يقحــــو  ـُ ـــقَع, َوَجَؾـــَس َظـــَذ  ًُ ٌَََلُط" َؾَؾـــامَّ َشــِؿَع بِـــقََلُضُس هـــَذا اْفَؼـــْقَل َأْخـــَرَج َي ٍع ُيَؼـــوُل َفـــُف "اْفـــ

ٌَّوَثو". كِقَِّي "َج ا وَن اْشتِْعَداُد اْفِػْصِح 14 َوبِوْفِعْزَ ـَ وِدَشِي. َؾَؼـوَل فِْؾَقُفـقِد:َو ًَّ وَظِي اف ًَّ : "ُخـْذُه! ُخـْذُه! 15 "ُهـَقَذا َمؾُِؽُؽـْؿ!". , َوَكْحُق اف ـُخقا َؾَكَ

ٌُْف!" َؿوَل ََلُْؿ بِقََلُضُس: "َأَأْصؾُِى 
!". َمؾَِؽُؽْؿ؟" َأَجوَب ُرَؤَشوُء اْفَؽَفـَِي:اْصؾِ َؾِحقـَِئٍذ َأْشـَؾَؿُف إَِفـْقِفْؿ فُِقْصـَؾَى. 16 "َفْقَس َفـَو َمؾٌِؽ إَِّٓ َؿْقَكَ

ـــــِف. ـــــقَع َوَمَضـــــْقا بِ ًُ ـــــِذي ُيَؼـــــوُل َفـــــُف "َمْقِوـــــُع اجْلُ 17 َؾَلَخـــــُذوا َي ُف إَِػ اْدَْقِوـــــِع افَّ ٌَ ق
ـــــِي َؾَخـــــَرَج َوُهـــــَق َحوِمـــــٌؾ َصـــــؾِ كِقَّ ا ْؿُجَؿـــــِي" َوُيَؼـــــوُل َفـــــُف بِوْفِعْزَ

قُع يِف اْفَقْشِط.18 "ُجْؾُجَثُي", ًُ ـْ ُهـَو, َوَي ـْ ُهـَو َوِم ـِ َمَعُف ِم ٌُقا اْثـَْغِ آَخَرْي ٌُقُه, َوَصَؾ ٌُ َصَؾ  (َحْق

 هؾ ُهـوك حّؾ َلذه ادُشؽؾي ؟

, وُأؿـقؿ يف يـقم افػصـح افـذي ـون افعشوء إخر ضعوم افػصح, زائقيوؾؼًو فألنوجقؾ اْل]. 95صـ - ّه أٓمادطران شؾقان مقشك: 

يٌدأ بحًى افتَّؼقيؿ افقفقدي مـ افُغُروب ويـتفل يف ُؽُروب افققم افتوَل. فذفؽ ـون يمـؾ افعشوء افػصحل بعد افُغُروب, مع افعؾـؿ 

بعأنَّ ذبح اخِلراف يف اَلقؽؾ ـون ُيصؾ ؿٌؾ يقم واحد,  د أنَّ افعشوء إخر, أّمو اْلكجقؾ افّرا ِـّ ؿـد , وبوفّتوَل تلشقس إؾخرشـتقو, ؾقم

ؾى ؿد حصؾ يقم اجلؿعي, أي اخلؿقس مًوًء, تّؿ هنور اجلؿعي ؿـع حًـى افتَّؼـقيؿ وفؽـ هذا افققم مل يؽــ يـقم افػصـح, وأنَّ افصَّ , افقا

ــؾى حًــى يقحـــو, حصــؾكقًــون, افــذي هــق يــقم ذبــح اخِلــراف افػصــحقي.  15افقفــقد يف  , ٕن افــذيـ أتــقا بقًــقع ظشــقَّي افػصــح ؾوفصَّ

 (.72صـ - مو ٓ تعرؾف ظـ ادًقحقيكؼًَل ظـ: ) [صٌوح اجلؿعي ظـد ؿقوؾو إػ بقَلضس, وـون هذا افققم يقم افتَّفِقئي.
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ب مآٓم ادًقح اخلودؾقزيؾغ ـقزيش:  ؾى ؿد حدثً مجقعفو يف]. 66صـ - ادُعذَّ  - يقم افػصح افعشوء إخر مع إؿومي افُؼربون وافصَّ

ٓ كجــد حــَل  مؼٌــقًٓ َلـــذه , ؿــد وؿــع افػصــح يف افًــًٌ وفــقس يف اجلؿعـــي. 31/  19يــقم اجلؿعــي. وضٌؼــًو ْلصــورات يف إكجقــؾ يقحــــو 

عقبي افتَّقؿقتقي  .(74صـ - مو ٓ تعرؾف ظـ ادًقحقي)كؼًَل ظـ:  [.افصُّ

 ؟♠ أجـ ُؿٌِض ظذ ادًقح ثوكقًو:

  ُم فـو ثَلث إجوبوت ُ,تؾػي !كجد أنَّ إنوجقؾ إربعي ت  ؼدِّ

o :ِِّن اَم قْ ًَ ثْ حديؼي َج  اْلجوبي إوػ 

ــْقاَمِِّن 36) 47-36/  26متــك  ًَ ــوُل ََلَــو َجْث ــقُع إَِػ َوــْقَعٍي ُيَؼ ًُ ــْؿ َي ــٍذ َجــوَء َمَعُف َ  , َؾَؼــوَل فِؾتَََّلِمقــِذ:ِحقـَِئ ــ َوُأَصــعِّ ــك َأْمِٓتَ ــقا هــُدَ َحتَّ ًُ
"اْجؾِ

ـــَزُن َوَيْؽَتِئـــُى.ُثـــؿَّ أَ 37 ُهـَـــوَك". ـــْل َزْبـــِدي, َواْبَتـــَدَأ َُيْ ـــْقِت. ُاْمُؽُثـــقا هـــُدَ  َؾَؼـــوَل ََلـُــْؿ:38 َخـــَذ َمَعـــُف ُبْطـــُرَس َواْبـَ ـــك اْدَ ا َحتَّ ـــٌي ِجـــد  "َكْػِزـــ َحِزيـَ

ـوَن ُيَصـعِّ َؿـوِئًَل:39 َواْشَفُروا َمِعل". ـَ ـقًَل َوَخـرَّ َظـَذ َوْجِفـِف, َو
َم َؿؾِ ـاَم "َيـ ُثؿَّ َتَؼدَّ ـَ ـْ َفـْقَس  ـَ َؾْؾَتْعـُزْ َظـِّـل هـِذِه اْفَؽـْلُس, َوفِؽـ و َأبََتـوُه, إِْن َأْمَؽـ

." ًَ ــــ ــــاَم ُتِريــــُد َأنْ ـَ ــــو َبــــْؾ  ــــَفُروا َمِعــــل َشــــو44 ُأِريــــُد َأنَ ًْ ْطــــُرَس: "َأهَؽــــَذا َمــــو َؿــــَدْرُتْؿ َأْن َت ٌُ
ًي ظَ ُثــــؿَّ َجــــوَء إَِػ افتَََّلِمقــــِذ َؾَقَجــــَدُهْؿ كَِقوًمــــو, َؾَؼــــوَل فِ

ــُد َؾَضــِعقٌػ".41 َواِحــَدًة؟ ًَ ــو اجْلَ وُح َؾـَِشــقٌط َوَأمَّ ــو افــرُّ "َيــو  َؾَؿَهــ َأجًْضــو َثوكَِقــًي َوَصــذَّ َؿــوِئًَل:42 اِْشــَفُروا َوَصــؾُّقا فـِـَئَلَّ َتــْدُخُؾقا يِف جَتِْرَبــٍي. َأمَّ

ـْ َأْن َتْعـــُزَ َظـِّـــل هـــِذِه اْفَؽـــْلُس إَِّٓ  ـــوُه, إِْن مَلْ ُيْؿِؽـــ ـْ َمِشـــقَئُتَؽ".َأبََت هَبَـــو, َؾْؾـــَتُؽ ًْ َأْظُقــــُُفْؿ 43 َأْن َأْذَ وَكـــ ـَ ُثـــؿَّ َجـــوَء َؾَقَجـــَدُهْؿ َأجًْضـــو كَِقوًمـــو, إِْذ 

ُفْؿ َوَمَهـ َأجًْضــو َوَصـذَّ َثوفَِثــًي َؿـوِئًَل ذفـِـَؽ اْفَؽـََلَم بَِعْقــِـِف.44 َثِؼقَؾـًي. ـَ ! ُهــَقَذا  ْؿ:ُثـؿَّ َجــوَء إَِػ َتََلِمقـِذِه َوَؿــوَل ََلُـ45 َؾــَسَ ُُيقا "َكــوُمقا أَن َواْشـَسِ

ُؿ إَِػ َأجِْدي اخْلَُطوِة. ؾَّ ًَ وِن ُي ًَ ـُ اِْلْك , َواْب ًْ َب وَظُي َؿِد اْؿَسَ ًَّ َب!".46 اف ـؾُِّؿـل َؿـِد اْؿـَسَ ًَ ـِذي ُي ُؿ, إَِذا 47 ُؿقُمقا َكـَْطؾِْؼ! ُهَقَذا افَّ َوِؾـقاَم ُهـَق َيـَتَؽؾَّ

ْعِى هَيُقَذا َأَحُد آْثـَ   اْفَؽَفـَِي َوُصُققِخ افشَّ
ِ
ـْ ِظـِْد ُرَؤَشوء ُققٍف َوِظِْتٍّ ِم ًُ ثٌِر بِ ـَ  ( .ْل َظَؼَ َؿْد َجوَء َوَمَعُف مَجٌْع 

ْقاَمِِّن 32) 43-32/  14مرؿس  ًَ ". , َؾَؼوَل فَِتََلِمقـِذِه:َوَجوُءوا إَِػ َوْقَعٍي اْشُؿَفو َجْث َ ـقا هـُدَ َحتَّـك ُأَصـعِّ ًُ
ؿَّ َأَخـَذ َمَعـُف ُبْطـُرَس ُثـ33 "اْجؾِ

ــو, َواْبَتــَدَأ َيــْدَهُش َوَيْؽَتِئــُى. ــو َواْشــَفُروا". َؾَؼــوَل ََلـُـْؿ:34 َوَيْعُؼــقَب َوُيقَحـَّ ــْقِت! ُاْمُؽُثــقا ُهـَ ــك اْدَ ا َحتَّ ــٌي ِجــد  َم َؿؾِــقًَل 35 "َكْػزــ َحِزيـَ ُثــؿَّ َتَؼــدَّ

ـــوَن ُيَصـــعِّ فَِؽـــْل تَ  ـَ .َوَخـــرَّ َظـــَذ إَْرِض, َو ـَ ـــوَظُي إِْن َأْمَؽـــ ًَّ ـــُف اف ـــل هـــِذِه 36 ْعـــُزَ َظـْ ـــَتَطوٌع َفـــَؽ, َؾـــَلِجْز َظـِّ ًْ  ُم
ٍ
ء ـــؾُّ َرْ ـُ ـــو أُب,  ـــو َأبَ َوَؿوَل:"َي

." ًَ ـْ َٓ َمو ُأِريُد َأنَو, َبْؾ َمو ُتِريُد َأنْ ـْ فَِقُؽ ٌُْطُرَس:37 اْفَؽْلَس. َوفِؽ
ًَ َكوِئٌؿ! َأَمو َؿَدْرَت َأْن " ُثؿَّ َجوَء َوَوَجَدُهْؿ كَِقوًمو, َؾَؼوَل فِ َيو ِشْؿَعوُن, َأنْ

َفَر َشوَظًي َواِحَدًة؟ ًْ ُد َؾَضِعقٌػ".38 َت ًَ و اجْلَ وُح َؾـَِشقٌط, َوَأمَّ و افرُّ َوَمَه َأجًْضـو َوَصـذَّ َؿـوِئًَل 39 اِْشَفُروا َوَصؾُّقا فَِئَلَّ َتْدُخُؾقا يِف جَتِْرَبٍي. َأمَّ

ٌُقَكــُف.44 ِف.ذفـِـَؽ اْفَؽــََلَم بَِعْقــِـ ًْ َأْظُقـــُُفْؿ َثِؼقَؾــًي, َؾَؾــْؿ َيْعَؾُؿــقا بِــاَمَذا جُيِق ــ وَك ـَ ــًي َوَؿــوَل ََلـُـْؿ:41 ُثــؿَّ َرَجــَع َوَوَجــَدُهْؿ َأجًْضــو كَِقوًمــو, إِْذ   ُثــؿَّ َجــوَء َثوفَِث

و ًَ ـُ اِْلْك وَظُي! ُهَقَذا اْب ًَّ  اف
ًِ ! َيْؽِػل! َؿْد َأتَ ُُيقا ُؿ إَِػ َأجِْدي اخْلَُطوِة."َكوُمقا أَن َواْشَسِ ؾَّ ًَ ُؿـِل َؿـِد 42 ِن ُي ـؾِّ ًَ ـِذي ُي ُؿقُمقا فِـَـْذَهَى! ُهـَقَذا افَّ

َب!". ـَ آْثـَْل َظَؼَ 43 اْؿَسَ ٌََؾ هَيُقَذا, َواِحٌد ِم  ِؾقاَم ُهَق َيَتَؽؾَُّؿ َأْؿ
ًِ ـْ ِظـِْد ُرؤَ َوفِْؾَقْؿ ُققٍف َوِظِْتٍّ ِم ًُ ثٌِر بِ ـَ ٌَِي , َوَمَعُف مَجٌْع   اْفَؽَفـَِي َواْفَؽَت

ِ
َشوء

ُققِخ.  (َوافشُّ
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o :ونرُ دْ وادي ؿَ  اْلجوبي افثوكقي 

ـقُع هـَذا َوَخـَرَج َمـَع َتََلِمقـِذِه إَِػ َظـْزِ َواِدي َؿـْدُرونَ 1) 3-1/  18يقحـو  ًُ ـَتوٌن َدَخَؾـُف ُهـَق َوَتََلِمقـُذُه.َؿوَل َي ًْ ـوَن ُب ـَ  ٌُ ـوَن هَيُـقَذا 2 , َحْقـ ـَ َو

ُؿُف  ـؾِّ ًَ ثِـًرا َمــَع َتََلِمقــِذِه.ُم ـَ ــقَع اْجَتَؿـَع ُهـَــوَك  ًُ ــقَِّغ, 3 َيْعــِرُف اْدَْقِوـَع, َٕنَّ َي
ًِ ي  اْفَؽَفـَــِي َواْفَػرِّ

ِ
ـْ ِظـْــِد ُرَؤَشـوء اًمو ِمـ َؾَلَخـَذ هَيـُـقَذا اجْلُـْـَد َوُخــدَّ

 (َوَجوَء إَِػ ُهـَوَك بَِؿَشوِظَؾ َوَمَصوبِقَح َوِشََلٍح.

o :يتُ ج اْلجوبي افثوفثي  قنٌؾ افزَّ

ْيُتقنِ 39) 47-39/  22فقؿو  ٌَِؾ افزَّ وْفَعوَدةِ إَِػ َج ـَ "َصؾُّقا فَِؽْل َٓ  َوَحَّو َصوَر إَِػ اْدََؽوِن َؿوَل ََلُْؿ:44 , َوَتٌَِعُف َأجًْضو َتََلِمقُذُه.َوَخَرَج َوَمَه 

َتْقِف َوَصذَّ  َواْكَػَصَؾ َظـُْفْؿ َكْحَق َرْمَقيِ 41 َتْدُخُؾقا يِف جَتِْرَبٍي". ٌَ ـْ ًَ َأْن جُتِقـَز َظـِّـل هـِذِه اْفَؽـْلَس.  َؿـوِئًَل:42 َحَجٍر َوَجَثو َظَذ ُر "َيـو َأبََتـوُه, إِْن ِصـْئ

ـْ َٓ إَِراَديِت َبــْؾ إَِراَدُتــَؽ". ـْ فـِـَتُؽ يــِف.43 َوفِؽــ  ُيَؼقِّ
ِ
ــاَمء ًَّ ـَ اف ــونَ 44 َوَطَفــَر َفــُف َمــََلٌك ِمــ ـَ ــوَن يِف ِجَفــوٍد  ـَ ُيَصــعِّ بَِلَصــدِّ جَلَوَجــٍي, َوَصــوَر َظَرُؿــُف  َوإِْذ 

ِت َدٍم َكوِزَفــٍي َظــَذ إَْرِض. َؼَطــَرا ـَ احْلُــْزِن.45 ـَ ــََلِة َوَجــوَء إَِػ َتََلِمقــِذِه, َؾَقَجــَدُهْؿ كَِقوًمــو ِمــ ـَ افصَّ ــوَذا َأنْــُتْؿ كَِقــوٌم؟  َؾَؼــوَل ََلـُـْؿ:46 ُثــؿَّ َؿــوَم ِمــ َ
ِ
"ح

ُؿ إَِذا مَجْـعٌ 47 َلَّ َتْدُخُؾقا يِف جَتِْرَبٍي".ُؿقُمقا َوَصؾُّقا فِئَ  ـِذي ُيـْدَظك هَيُـقَذا, َوَبْقــَاَم ُهـَق َيـَتَؽؾَّ ـقَع َوافَّ ًُ ـْ َي ُمُفْؿ, َؾـَدَكو ِمـ ـ, َيَتَؼـدَّ , َأَحـُد آْثـَـْل َظَؼَ

ٌَِّؾُف.  (فُِقَؼ

  هذا آختَلف أجضًو فقس فف حّؾ 

 ئط افؼديؿي فػؾًطغ أجوم ادًقحهذا تـوُؿض ُجغرايف واوح جدًا وُمثًٌ يف اخل  ♠را

 ♠خريطي أورصؾقؿ يف أجوم ادًقح
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يؽ ؟: ثوفثوً   متك شقصقح افدِّ

 يؽ !♠بودًقح زائقي تذـر أنَّ بطرس شقـؽر معرؾتفإنوجقؾ اْل  , وإكؽور بطرس فف ظَلؿي بصقوح افدِّ

 ة ؿٌؾ أن ُيـؽر بطرس ثَلث مّرات ؟ يؽ مرَّ  هؾ شقصقح افدِّ

 ي  أن ُيـؽر بطرس ثَلث مّرات ؟ ؽ شقصقح بعدأم أنَّ افدِّ

  :يُؽ كجد يف إكجقؾ ُمرؿس ٌَْؾ َأْن َيِصقَح افدِّ َتْغِ َؿ اٍت  َمرَّ  (72/  14مرؿس ) ُتـِْؽُرِِّن َثَلََث َمرَّ

  :اٍت كجد يف إكجقؾ متَّك يُؽ ُتـِْؽُرِِّن َثَلََث َمرَّ ٌَْؾ َأْن َيِصقَح افدِّ  (75/  26متَّك ) َؿ

 :اٍت  كجد يف إكجقؾ فقؿو يُؽ ُتـِْؽُرِِّن َثَلََث َمرَّ ٌَْؾ َأْن َيِصقَح افدِّ  (61/  22فقؿو ) َؿ

ِري َرئِقِس اْفَؽَفـَِي.  66) 72-66/  14مرؿس  اِر َأْشَػَؾ َجوَءْت إِْحَدى َجَقا وَن ُبْطُرُس يِف افدَّ ـَ َتْدِؾُئ  67َوَبْقـاََم  ًْ َؾَؾامَّ َرَأْت ُبْطُرَس َي

 ًْ !: »َكَظَرْت إَِفْقِف َوَؿوَف يِّ قَع افـَّوِسِ ًُ ًَ َمَع َي ـْ ـُ  ًَ ًُ َأْدِري َوَٓ َأْؾَفُؿ َمو َتُؼقفَِغ!»َؾَلنَْؽَر َؿوِئًَل:  68ش َوَأنْ ًْ َوَخَرَج َخوِرجًو إَِػ ش َف

ْهؾِقِز  يُؽ افدِّ :  69. َؾَصوَح افدِّ ـَ ي تُْف اجْلَوِرَيُي َأجْضًو َواْبَتَدَأْت َتُؼقُل فِْؾَحوِضِ . َوَبْعَد َؿؾِقٍؾ َأجْضًو َؿوَل َؾَلنَْؽَر َأجْضوً  74ش َهَذا ِمـُْفْؿ!إِنَّ »َؾَرأَ

ٌُْطُرَس: 
وَن فِ قِعٌّ َأجْضًو َوُفَغُتَؽ ُتْشٌُِف ُفَغَتُفؿْ »احْلَوِضُ

ًَ ِمـُْفْؿ َٕنََّؽ َجؾِ ـُ َوَُيْؾُِػ  71ش. َحّؼًو َأنْ ُجَؾ : »َؾوْبَتَدَأ َيْؾَع إِِّنِّ َٓ َأْظِرُف َهَذا افرَّ

يُؽ َثوكِقَيً  72ش فَِّذي َتُؼقُفقَن َظـُْف!ا قُع:  َوَصوَح افدِّ ًُ ِذي َؿوَفُف َفُف َي َر ُبْطُرُس اْفَؼْقَل افَّ َـّ َتْغِ ُتـِْؽُرِِّن َثَلََث »َؾَتَذ يُؽ َمرَّ ٌَْؾ َأْن َيِصقَح افدِّ إِكََّؽ َؿ

اٍت  َر بِِف َبَؽك.ش. َمرَّ  (َؾَؾامَّ َتَػؽَّ

اِر َؾَجوَءْت إَِفْقِف َجوِرَيٌي َؿوئَِؾًي: َأمَّ  69) 75-69/  26متَّك  قَع اجْلَؾِقِعِّ »و ُبْطُرُس َؾَؽوَن َجوفًًِو َخوِرجًو يِف افدَّ ًُ ًَ َمَع َي ـْ ـُ  ًَ  74ش. َوَأنْ

اَم اجْلَِؿقِع َؿوِئًَل:  ًُ َأْدِري َمو َتُؼقفَِغ!»َؾَلنَْؽَر ُؿدَّ ًْ ْهؾِقِز رَ  71ش َف ـَ ُهـَوَك: ُثؿَّ إِْذ َخَرَج إَِػ افدِّ ِذي ًْ فِؾَّ قَع »َأتُْف ُأْخَرى َؾَؼوَف ًُ وَن َمَع َي ـَ َوَهَذا 

! يِّ ؿٍ  72ش افـَّوِسِ ًَ ُجَؾ!: »َؾَلنَْؽَر َأجْضًو بَِؼ ًُ َأْظِرُف افرَّ ًْ ٌُْطُرَس:  73ش إِِّنِّ َف
ًَ َأجْضًو ِمـُْفْؿ َؾِننَّ »َوَبْعَد َؿؾِقٍؾ َجوَء اْفِؼَقوُم َوَؿوُفقا فِ َحّؼًو َأنْ

ـُ َوَُيْؾُِػ  74ش ُفَغَتَؽ ُتْظِفُرَك! ُجَؾ!: »َؾوْبَتَدَأ ِحقـَئٍِذ َيْؾَع يُؽ ش إِِّنِّ َٓ َأْظِرُف افرَّ ًِ َصوَح افدِّ قَع افَِّذي  75. َوفِْؾَقْؿ ًُ ََلَم َي ـَ َر ُبْطُرُس  َـّ َؾَتَذ

اٍت »َؿوَل َفُف:  يُؽ ُتـِْؽُرِِّن َثَلََث َمرَّ ٌَْؾ َأْن َيِصقَح افدِّ ً.ش. إِكََّؽ َؿ  (َؾَخَرَج إَِػ َخوِرٍج َوَبَؽك ُبَؽوًء ُمّرا

ـْ َبِعقٍد.  54) 62-54/  22فقؿو  و ُبْطُرُس َؾَتٌَِعُف ِم  َرِئقِس اْفَؽَفـَِي. َوَأمَّ
ًِ ُمقا َكورًا يِف  55َؾَلَخُذوُه َوَشوُؿقُه َوَأْدَخُؾقُه إَِػ َبْق َوَحَّو َأْضَ

قا َمعًو َجؾَ  ًُ اِر َوَجَؾ :  56َس ُبْطُرُس َبْقـَُفْؿ. َوَشِط افدَّ ًْ ًْ ؾقِف َوَؿوَف َش تُْف َجوِرَيٌي َجوفًًِو ِظـَْد افـَّوِر َؾَتَػرَّ وَن َمَعفُ »َؾَرأَ ـَ َؾَلنَْؽَرُه  57ش. َوَهَذا 

َُة!: »َؿوئَِلً  ًُ َأْظِرُؾُف َيو اْمَرأ ًْ ًَ ِمـُْفْؿ!»َوَبْعَد َؿؾِقٍؾ َرآُه آَخُر َوَؿوَل:  58ش َف ًُ َأنَو!»ُبْطُرُس:  َؾَؼوَل ش َوَأنْ ًْ وُن َف ًَ َوَحَّو َمَه َكْحُق  59ش َيو إِْك

َد آَخُر َؿوِئًَل:  َـّ قِعٌّ َأجْضوً »َشوَظٍي َواِحَدٍة َأ
وَن َمَعُف َٕنَُّف َجؾِ ـَ ًُ َأْظِرُف َمو َتُؼقُل »َؾَؼوَل ُبْطُرُس:  64ش. بِوحْلَؼِّ إِنَّ َهَذا َأجْضًو  ًْ وُن َف ًَ َويِف ش. َيو إِْك

يُؽ  قَْػ َؿوَل َفُف:  61. احْلَوِل َبقْـاََم ُهَق َيَتَؽؾَُّؿ َصوَح افدِّ ـَ بِّ  ََلَم افرَّ ـَ َر ُبْطُرُس  َـّ بُّ َوَكَظَر إَِػ ُبْطُرَس َؾَتَذ ًَ افرَّ ٌَْؾ َأْن َيِصقَح »َؾوْفَتَػ إِكََّؽ َؿ

اٍت  يُؽ ُتـِْؽُرِِّن َثَلََث َمرَّ ً.َؾَخَرَج ُبْطُرُس إَِػ َخو 62ش. افدِّ  (ِرٍج َوَبَؽك ُبَؽوًء ُمّرا

 



قِحقَّيِ  
ًِ ْؾُى َواْدَْصُؾقُب َبْغَ اْْلْشََلِم َواْدَ  [44..... ] اْفصَّ

www.alta3b.wordpress.com 

 صؾقٌف ؟ ♠رابعًو: هؾ محؾ ادًقح

  :ُرواكجد يف إكجقؾ ُمرؿس خَّ ًَ َواِِّنُّ  َؾ ٌَفُ  ِشْؿَعوُن اْفَؼْرَ  (21/  15)مرؿس  فِقَْحِؿَؾ َصؾِق

  :ٌَفُ كجد يف إكجقؾ متَّك ُروُه فِقَْحِؿَؾ َصؾِق خَّ ًَ َواكِقًّو اْشُؿُف ِشْؿَعوُن َؾ وكًو َؿْرَ ًَ  (32/  27)متَّك  إِْك

 :ؾِقَى فِقَْحِؿَؾفُ  كجد يف إكجقؾ فقؿو ـَ احْلَْؼِؾ َوَوَوُعقا َظَؾقِْف افصَّ وَن آتِقًو ِم ـَ َواكِقًّو   (26/  23)فقؿو  ِشْؿَعوَن َرُجًَل َؿْرَ

 :ٌَُف إَِػ ادَْ  كجد يف إكجقؾ يقحـو قَع َوَمَضْقا بِِف َؾَخَرَج َوُهَق َحوِمٌؾ َصؾِق ًُ  (17-16/  19)يقحـو  ْقِوعِ َؾَلَخُذوا َي

 ؾقى  إنوجقؾ اْلزائقي افثَلثي تتَِّػؼ ظذ أنَّ شؿعون افؼرواِّن هق افذي محؾ افصَّ

 محؾ صؾقٌف حتك ادقوع افذي ُصؾَِى ؾقف ! ♠وفؽـ إكجقؾ يقحـو يذـر بدؿَّي أنَّ ادًقح 

 ة ادًقحفعّؾ حذف ذـر شؿعون افؼرواِّن مـ إكجقؾ يقحـو ـون بًٌى مو ؿقؾ بخصقص كجو♠ ! 

 ٕنَّف أخذ صٌفف ! ♠ادًقحقغ إوائؾ ذـروا أنَّ شؿعون افؼرواِّن ُصؾَِى مؽون ادًقح 

 ♠أيوت افُؼرآكقي افتل تتـوول اؾساء َصْؾى ادًقح

ََلُم َظَعَّ َيْقَم ُوفِدتُّ َوَيْقَم َأُمقُت ﴿ ًَّ  :﴾َواف

  اهللظـدمو خُيزكو   ادًقحأن  { :ََلُم ظَ ؿول ًَّ ٌُ َحّقوً َواف  [33{ ]مريؿ : َعَّ َيْقَم ُوفِدتُّ َوَيْقَم َأُمقُت َوَيْقَم ُأبَْع

  ادًقحؾفذا يعـل أن  ََلُم َظَعَّ َيْقَم ُوفِدتُّ يؼقل: } خُيزكو بلنف يف يقم مو شقؿقت, ؾنكف ًَّ  { بصقغي احوّتَواف

 {  َحّقوً  َوَيْقمَ { بصقغي ادضورع وافتل تػقد ادًتؼٌؾ, } َوَيْقَم َأُمقُت ٌُ  { بصقغي ادضورع وافتل تػقد ادًتؼٌؾُأبَْع

  ـ ـثرؿول اْلموم احلوؾظ ٌُ َحّقوً ٱوَ وؿقفف: }]: اهللرمحف  اب َؾـُٰؿ َظَعَّ َيْقَم ُوفِْدتُّ َوَيْقَم َأُمقُت َوَيْقَم ُأبَْع ًَّ إثٌوت مـف فعٌقديتف هلل { ف

 ,ـًوئر اخل ٌ ل افتل هل أصؼ مو يؽقن َلئؼوأنف ,ؾقق مـ خؾؼ اهلل ُيقو ويؿقت ويٌع , وفؽـ فف افًَلمي يف هذه إحقا

 [24][ظذ افعٌود, صؾقات اهلل وشَلمف ظؾقف.

  وأخؼـك صـٌفف ظـذ صـخص ؾـّجوه اهلل مـ أجـدهيؿ{ ٕهنؿ أخذوه فقصؾٌقه, َوَيْقَم َأُمقُت }]: اهللرمحف  افشعراويوؿول افشقخ ,

 [21][آخر, ورؾعف اهلل تعوػ إػ افًامء.

 ادًقحؼصد افشقخ أن وهـو ي  .شقؿقت مقتًو ضٌقعقًو وفـ ُيؼتؾ 

 

 

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

 .9478صـ -هرة, ادجؾد اخلومس ظؼ , ضٌعي أخٌور افققم بوفؼوتػًر افشعراوي ؿد متقَل افشعراوي:  21
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َػُروْا﴾إِِّنِّ ُمَتَقؾِّقَؽ َوَراِؾُعَؽ إََِلَّ َوُمَطفِّ ﴿ ـَ ـَ  ِذي ـَ افَّ  :ُرَك ِم

  اهللؿقل { : َْػُروا ـَ ـَ  ِذي ـَ افَّ ُرَك ِم ك إِِّنِّ ُمَتَقؾِّقَؽ َوَراِؾُعَؽ إََِلَّ َوُمَطفِّ ًَ  [55{ ]آل ظؿران : إِْذ َؿوَل اَّلّلُ َيو ِظق

 وهـو أريد أن أخػً إنظور إػ كؼطي يف ؽويي إمهقي 

  اهللأٓ وهل أن شقوق أيوت ُتػقد بلن   ل  مـ مؽوئد افقفقد  ادًقحشُقـجِّ

 { ـُ َأنَص ِريُّقَن َكْح  َؿوَل احْلََقا
ِ
ـْ َأنَصوِري إَِػ اَّلّل ك ِمـُْفُؿ اْفُؽْػَر َؿوَل َم ًَ ـؾُِؿقَن َؾَؾامَّ َأَحسَّ ِظق ًْ  َواْصَفْد بَِلنَّو ُم

ِ
 آَمـَّو بِوَّلّل

ِ
 (52)وُر اَّلّل

ـَ  ــوِهِدي ــو َمــَع افشَّ ـَ ٌْ ُت ـْ ُشــقَل َؾو ــو افرَّ ٌَْعـَ ًَ َواتَّ ــو بِــاَم َأنَزْفــ ـَــو آَمـَّ ـَ  (53)َربَّ ِري
ــوـِ إِْذ َؿــوَل اَّلّلُ َيــو  (54)َوَمَؽــُروْا َوَمَؽــَر اَّلّلُ َواَّلّلُ َخــْرُ اْحَ

ك إِِّنِّ  ًَ َػُروْا ِظق ـَ ـَ  ِذي ـَ افَّ ُرَك ِم  ({ ]آل ظؿران[55) ُمَتَقؾِّقَؽ َوَراِؾُعَؽ إََِلَّ َوُمَطفِّ

  ادًقحأيوت ُتػقد بلن  { ك ِمـُْفُؿ اْفُؽْػرَ صعر بلن هـوك مـ ُيدبر فف مؽقدة مو ًَ  {َؾَؾامَّ َأَحسَّ ِظق

  اهللوؿقل { :ـَ َوَمَؽُروْا َوَمَؽَر اَّلّلُ َواَّلّلُ َخْرُ ا وـِِري ح أن هـوك مـ ـون ُيدبر ْحَ ً يف اخلػوء  فؾؿًقح{ يقوِّ  أمرا

  اهللوفؽـ  ػقًَّو ظـفؿ, ً  هق أجضًو ـون ُيدبر َلمٓء أمرا

  يعـــــل بـــذفؽ جـــؾ ثــــوؤه: ومؽـــر اهلل بــــوفؼقم افـــذيـ حـــووفقا ؿتـــؾ ظقًـــك مـــع ـػـــرهؿ بــــوهلل, ]: اهللرمحـــف  افطـــزيؿـــول اْلمـــوم

ُ ٱَوَمَؽــَر صــؾي مـــ ؿقفــف: }ش إذْ »ـ { ؾــإِِّّن ُمَتَقّؾقــَؽ وهؿ بــف مـــ ظـــد رهبــؿ, إذ ؿــول اهلل جــؾ ثـــوؤه: }وتؽــذيٌفؿ ظقًــك ؾـقـــام أتــ { َّللَّ

 [22][{ ؾتقؾـوه ورؾعف إفـقف.إِِّّن ُمَتَقّؾقَؽ َوَراِؾُعَؽ إَِػَّ يعــل: ومؽر اهلل هبؿ حغ ؿول اهلل فعقًك: }

 إذن:

  اهللكًتطقع أن كؼقل أن ؿقل { : َّؾقَؽ َوَراِؾُعَؽ إَِػَّ إِِّّن ُمَتق} 

  فؾؿًقحاخلػل فؾقفقد افـُؿؼوبؾ فتدبر افقفقد اخلػل  اهللهق تدبر  

 " و ُمَتَقّؾقَؽ ؾلجًو ـون معـك ـؾؿي  مـ أجدي افقفقد  ادًقحهبو   اهلل" ؾنهنو افقشقؾي افتل كجَّ

  َيــوؿقفــف تعــوػ: }]: اهللرمحــف  احــوورديؿــول اْلمــوم : ُ قــَؽ َوَراِؾُعــَؽ إََِلَّ  إِْذ َؿــوَل اَّللَّ ــك إِِّنِّ ُمَتَقؾِّ ًَ { ؾقــف أربعــي أؿوويــؾ: أحــدهو: ِظق

معـوه إِّن ؿوبضؽ برؾعؽ إػ افًامء مـ ؽر وؾوة بؿقت, وهذا ؿـقل احلًــ, وابــ جـريٍ, وابــ زيـد. وافثـوِّن: متقؾقـؽ وؾـوة 

بــع: أنــف مـــ ادؼـــدم كــقم فؾرؾــع إػ افًــامء, وهــذا ؿــقل افربقـــع. وافثوفــٌ: متقؾقــؽ وؾــوة بؿــقت, وهــذا ؿـــق ل ابـــ ظٌــوس. وافرا

ء.  [23][وادمخر بؿعـك راؾعؽ ومتقؾقؽ بعده, وهذا ؿقل افػرا

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

                                                 
 .455صـ -, ممشًي افرشوفي بٌروت, اجلزء افًودس جومع افٌقون ظـ تلويؾ آي افؼرآنـه(:  314أبق جعػر  ؿد بـ جرير افطزي )ت  22

 .397صـ -, دار افؽتى افعؾؿقي بٌروت, اجلزء إول افـَُّؽً وافُعقُقنـه(:  454أبق احلًـ ظع بـ  ؿد احووردي )ت  23
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  ؿــقُل مـــ ؿــول: "معـــك وأوػ هــذه إؿــقال بوفصــحي ظـــدكو]هــذه إؿــقال أجضــًو ثــؿ ؿــول:  اهللرمحــف  افطــزيوؿــد أورد اْلمــوم ,

تر إخٌـــور ظــــ رشـــقل اهلل  أنـــف ؿـــول: يــــزل ظقًـــك ابــــ مـــريؿ ؾقؼتـــؾ  ذفـــؽ: إِّن ؿوبضـــؽ مــــ إرض وراؾعـــؽ إَّل", فتـــقا

رهو, اختؾػً افروايي يف مٌؾغفو,  ـَ  [24][.ثؿ يؿقت ؾقصع ظؾقف ادًؾؿقن ويدؾـقكفافدجول, ثؿ يؿؽٌ يف إرض مدة ذ

 ومعـوه: إِّن َظوِصُؿَؽ مـ أن يؼتؾؽ افؽػور, وُممِخر أجؾؽ إػ أجؾ ـتٌتف فؽ, وُُمِقتؽ حتػ أنػـؽ ٓ ]: اهللرمحف  افشقـوِّن

ــام رجحـف , ٕن افصحقح أن اهلل رؾعـف إػ افًـامء مــ ؽـر وؾـوةؿتًَل بلجدهيؿ. وإكام احتوج ادػنون إػ تلويؾ افقؾوة بام ذـر, 

 [25][كزوفف, وؿتؾف افدجول. ختوره ابـ جرير افطزي, ووجف ذفؽ أنف ؿد صّح يف إخٌور ظـ افـٌّل , واـثر مـ ادػنيـ

  ٱإِْذ َؿوَل }]: اهللرمحف  افـًػلاْلموم ُ  إِِّّن ُمَتَقّؾقَؽ { طرف دؽر اهلل }َّللَّ
ٰ
ك ًَ , ومعــوه أِّن ظوصـؿؽ مــ مًـتقيف أجؾـؽ{ أي يِٰعق

ـَ { إػ شامئل ومؼر مَلئؽتل }َوَراِؾُعَؽ إََِلَّ }  بلجدهيؿوُمقتؽ حتػ أنػؽ ٓ ؿتَلً أن يؼتؾؽ افؽػور  ُرَك ِم َػـُرواْ ٱَوُمَطفِّ ـَ ـَ  ـِذي { فَّ

 [26][مـ شقء جقارهؿ وخٌٌ صحٌتفؿ.

  َبَقـون أن اهلل رؾعـف حقـًو وَشـؾَّؿف مــ افؼتـؾ, وَبـغَّ أهنـؿ يممــقن بـف ؿٌـؾ أن يؿـقت. وــذفؽ ]: اهللرمحـف  ابـ تقؿقيصقخ اْلشَلم

َػـُرواْ وَ ؿقفـف: } ـَ ـَ  ـِذي ـَ افَّ ـُرَك ِمـ وفػـظ افتـقيف يف فغـي افعـرب . وفـق مـوت مل يؽــ ؾـرق بقــف وبـغ ؽـره[, 55{ ]آل ظؿـران : ُمَطفِّ

, وذفؽ ثَلثي أنقاع: أحدهو: تقيف افـقم, وافثوِّن: تقيف ادقت, وافثوفٌ: تقيف افروح وافٌدن مجقعًو, معـوه: آشتقػوء وافؼٌض

هؾ إرض افذيـ ُيتوجقن إػ إـؾ وافؼب وافؾٌوس, وخيرج مـفؿ افغوئط وافٌـقل, وادًـقح ؾنكف بذفؽ خرج ظـ حول أ

  تقؾـوه اهلل وهــق يف افًـامء افثوكقــي إػ أن يــزل إػ إرض, فقًــً حوفــف ـحوفـي أهــؾ إرض يف إــؾ وافؼــب وافؾٌــوس

 [27][وافـقم, وافغوئط وافٌقل, وكحق ذفؽ.

 تؾخقصًو حو شٌؼ:

 فؾؿًقحت تتحدث ظـ تدبر افقفقد اخلػل شقوق أيو  

  اهللوأن   خػقًو, وهق إكؼوذ ً  مـ ـقد افقفقد  ادًقحؿد دبَّر هق أجضًو فؾقفقد أمرا

 { مـ آشتقػوء, بؿعـك أن ُمَتَقّؾقَؽ وـؾؿي }اهلل   ادًقحشُقـفل دور  ظذ إرض أن, ويرؾعف إػ افًامء 

  ِّـون بوفروح وافٌدن مجقعًو بدون مقتوأهؾ افًـي يؼقفقن بلن افتَّقيف  

 وحتك إن موت ؾفق مل يؿً مؼتقًٓ, وإكام أموتف اهلل فرؾعف إفقف 

 

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

وِّن )ت  25 ـَ ق رايي مـ ظؾؿ افتػًرـه(:  1254 ؿد بـ ظع افشَّ  .221صـ -, دار ادعرؾي بٌروت ؾتح افؼدير اجلومع بغ َؾـَّّل افروايي وافدِّ

 .259صـ -, دار افَؽؾِؿ افطَّقِّى بٌروت, اجلزء إول َمَداِرك افتـزيؾ وحؼوئؼ افتَّلويؾـه(:  714أبق افزـوت ظٌد اهلل افـًػل )ت  26

 .96صـ -, ممشًي ظؾقم افؼرآن بٌروت, اجلزء افثوفٌ دؿوئؼ افتػًرـه(:  728أبق افعٌوس تؼل افديـ أمحد بـ تقؿقي )ت  27



قِحقَّيِ  
ًِ ْؾُى َواْدَْصُؾقُب َبْغَ اْْلْشََلِم َواْدَ  [43..... ] اْفصَّ

www.alta3b.wordpress.com 

 وأريد أن أؿقل ظٌورة يف ؽويي إمهقي:

 { تعـل مقت ُمَتَقّؾقَؽ ٓ يقجد ظومل واحد مـ ظؾامء ادًؾؿغ ؿول بلن ـؾؿي }ادًقح   ًمصؾقبو 

 وظذ يد افقفقد أو افرومون أو ؽرمه 

  اهللؾجؿقع تلويَلت ظؾامء ادًؾؿغ تػقد بلن   ادًقحأنؼذ  مـ مؽقدة افقفقد 

 ًء أو تلخقػًو, بؾ ضٌؼًو فًقوق أيوت  وهذا فقس اؾسا

 { يف افؾغي افعربقي مـ معوِّن ُ,تؾػيُمَتَقّؾقَؽ بوْلووؾي إػ مو ُتتؿؾف ـؾؿي } 

ٌَِّف ََلُ ﴿ ٌُقُه َوَفـِؽـ ُص  :﴾ؿْ َوَمو َؿَتُؾقُه َوَمو َصَؾ

ٌَِّف ََلُؿْ يف هذه افؼضقي هؿ يرددون افـص افتوَل: }]: بقشقيؿول إنٌو  ٌُقُه َوَفـِؽـ ُص [. يف هذا افصدد 157{ ]افـًوء : َوَمو َؿَتُؾقُه َوَمو َصَؾ

َلؿ أنــف إذا ـــون , ويػنــون هــذه افعٌــورة بؼــقادعتــدفغ مـــ ـٌــور ظؾــامء ادػنــيـ ادًــؾؿغ ظــز افتــوريخ يميــدون ادًــقحقيؿؾــً َلــؿ أن 

ٌِّف بف َلؿ" وفقس "صٌف َلؿ". أمو "صٌف َلؿ" ؾتعـل أنف ُخقِّؾ إفقفؿ, ومل يؽـ هـوك مـ يشٌفف.  [28][ادؼصقد صخص يشٌفف فؼول "ُص

  ؿد اؾسى ظذ ظؾامء ادًؾؿغ مـ ادػنيـ اؾساًء ظظقامً  بقشقييف هذه ادرة ٓ يًعـل إٓ أن أؿقل أن إنٌو 

 ظك أن ه  "ـٌور ظؾامء ادػنيـ ظز افتوريخ يميدون ادًقحقيـوك مـ "ؾؼد ادَّ

  أو ؽـرهؿ, وهـذا  اهللرمحفـؿ  ابــ ـثـرأو  افؼرضٌـل أو افطزيوهذه افعٌورة تعطل يف أذهوكـو معـك أنف يتؽؾؿ مثًَل ظـ اْلموم

 بوضؾ  ض

 " ء ادًؾؿغ أجَّد ادًقحقي" تعـل أنف ٓ يقجد زمـ مـ إزمـي إٓ وهـوك ظومل مـ ظؾامظز افتوريخوظٌورة 

  ادًقحوؿد ؿؿـو بعرض مو يعتؼده ادًقحل بخصقص مقت  ظذ افصؾقى 

حي:  وأنو أؿقَلو سا

  ادًقحإن ـون هـوك مـ ادًؾؿغ مـ ؿول بلن   ,ؿدبام ُأنزل ظذ  ؾؼد ـػرؿد "ُؿتِؾ" بلي صؽؾ مـ إصؽول   

  ادًقحإن ـون هـوك مـ ادًؾؿغ مـ ؿول بلن   ,ؿدبام ُأنزل ظذ  ؾؼد ـػرؿد "ُؿتِؾ مصُؾقبًو" بشؽؾ خوص   

 وٓ ُيؿؽـ أن يؼع يف هذا ظومل مـ افعؾامء 

 { إِِّّن ُمَتَقّؾقَؽ ؾنن ـون هـوك مـ ؿول بلن ؿقفف تعوػ 
ٰ
ك ًَ  ؿٌؾ رؾعف  ادًقحأموت   اهلل{ تعـل أن يِٰعق

 ادًقحؿقت ؾفذا ُ,وفػ فؾعؼقدة ادًقحقي, ؾَلبد ظـد ادًقحقغ أن ي  .مصؾقبًو 

 

                                                 
 .43صـ - ادقديو وتلثرهو ظذ اْليامن وافعؼقدة, ادحوضة افثوفثي فألنٌو بقشقي: آبوئقي وـتوبقي -ظؼقدتـو إرثقذـًقي بعـقان:  2414فعؼقدة إرثقذـًقي ـتوب مممتر ا 28
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 وأؿقل أجضًو:

 "ٌُقهُ " و "َؿَتُؾقهُ " أداة كػل, جوء بعدهو "َوَمو  ", ؾفذا كػل سيح فؾؼتؾ بلي حول مـ إحقالَصَؾ

 وفؾؼتؾ ظـ ضريؼ افصؾى بشؽؾ خوص وُ دد 

  ادًقحبؿعـك أن افقفقد أرادوا ؿتؾ  بلي ضريؼي مـ افطرق 

 ول أهنؿ يف مرة أرادوا أن يؾؼقه مـ ؾقق جٌؾ ؾؾؿ يػؾحقا ؾجوء يف افعفد اجلديد ظذ شٌقؾ ادث 

  ومرة أخرى أرادوا أن يرمجقه ؾؾؿ يػؾحقا 

  اهللؾفؽذا يـػل   ادًقحأن افقفقد ؿتؾقا  بلي حول مـ إحقال 

  ادًقحثؿ كػك أن   اهللُؿتؾ مصؾقبًو ظذ وجف اخلصقص, ٕنف ؿقؾ ظـف ذفؽ وأراد  أن يـػل ذفؽ 

 بطريؼي إظجوزيي( ♠)كجوة ادًقح هذه افـصقص أرجقا ُمراجعي

ئقـؾ  25احلؼ أؿقل فؽؿ إكف فقس كٌل مؼٌقٓ يف وضــف. »وؿول:  24) 34-24/  4فقؿو  وبـوحلؼ أؿـقل فؽـؿ إن أرامـؾ ـثـرة ـــ يف إها

إيؾقـو إػ واحـدة مـفـو ومل يرشـؾ  26يف أجوم إيؾقو حغ أؽؾؼً افًامء مدة ثَلث شـغ وشتي أصفر حـو ــون جـقع ظظـقؿ يف إرض ـؾفـو 

ئقؾ يف زمون أخقشـع افـٌـل ومل يطفـر واحـد مــفؿ إٓ كعـامن افنـيوِّن 27إٓ إػ أرمؾي إػ سؾي صقداء.  ش. وبرص ـثرون ـوكقا يف إها

كـً ؾؼـومقا وأخرجـقه خـورج ادديــي وجـوءوا بـف إػ حوؾـي اجلٌـؾ افـذي ـو 29ؾومتأل ؽضٌو مجقع افذيـ يف ادجؿع حغ شؿعقا هـذا  28

 .(أمو هق ؾجوز يف وشطفؿ ومه 34. حتك يطرحقه إػ أشػؾمديـتفؿ مٌـقي ظؾقف 

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 افقفــقد:  52ش. احلــؼ احلــؼ أؿــقل فؽــؿ: إن ـــون أحــد ُيػــظ ـَلمــل ؾؾـــ يــرى ادــقت إػ إبــد 51) 59-51/  8يقحـــو 

أخعؾــؽ  53ش. حــد ُيػــظ ـَلمــل ؾؾـــ يــذوق ادــقت إػ إبــدإن ــون أ»ظؾؿــو أن بــؽ صــقطوكو. ؿــد مــوت إبــراهقؿ وإنٌقــوء وأنــً تؼــقل: 

. مـ جتعؾ كػًؽ؟ إن ــً أجمد كػز ؾؾقس جمـدي صـقئو. أب »أجوب يًقع:  54ش أظظؿ مـ أبقـو إبراهقؿ افذي موت. وإنٌقوء موتقا

ًـً أظرؾـف أــقن مـثؾؽؿ ـوذبـو وفًـتؿ تعرؾقكـف. وأمـو أنـو ؾلظرؾـف. وإن ؿؾـً إِّن ف 55هق افـذي يؿجـدِّن افـذي تؼقفـقن أنـتؿ إكـف إهلؽـؿ 

فــقس فــؽ مًــقن شـــي بعــد »ؾؼــول فــف افقفــقد:  57ش. أبــقـؿ إبــراهقؿ هتؾــؾ بــلن يــرى يــقمل ؾــرأى وؾــرح 56فؽـــل أظرؾــف وأحػــظ ؿقفــف. 

 ؾرؾعقا حجورة فرمجقه. أمو يًقع 59ش. احلؼ احلؼ أؿقل فؽؿ: ؿٌؾ أن يؽقن إبراهقؿ أنو ـوئـ»ؿول َلؿ يًقع:  58ش أؾرأجً إبراهقؿ؟

 .(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 



قِحقَّيِ  
ًِ ْؾُى َواْدَْصُؾقُب َبْغَ اْْلْشََلِم َواْدَ  [46..... ] اْفصَّ

www.alta3b.wordpress.com 

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.] 

مُجُـقُه.  31) 44-31/  14يقحـو  ـقُع:  32َؾَتـَوَوَل اْفَقُفقُد َأجْضًو ِحَجـوَرًة فَِرْ ًُ ـْ ِظـْـِد َأِب »َؾَؼـوَل َي ــًَي َأَرْيـُتُؽْؿ ِمـ ًَ ثِـَرًة َح ـَ ٌَِى  -َأْظـاَمًٓ  ـ ًَ بِ

وٌن جَتْعَ »َأَجوَبُف اْفَقُفقُد:  33ش َأيِّ َظَؿٍؾ ِمـَْفو َتْرمُجُقَكـِل؟ ًَ ًَ إِْك ـٍ َبْؾ َْٕجِؾ جَتِْديٍػ َؾِنكََّؽ َوَأنْ ًَ ـَو َكْرمُجَُؽ َْٕجِؾ َظَؿٍؾ َح ًْ ً َف َؽ اهلِإَ ًَ ش ُؾ َكْػ

ــقُع:  34 ًُ ُؽــْؿ آخَِفــٌي؟ »َأَجــوهَبُْؿ َي ًُ إِكَّ ــ ــو ُؿْؾ  َوَٓ  35َأَخــْقَس َمْؽُتقبــًو يِف َكوُمقِشــُؽْؿ: َأنَ
ِ
َؿــُي اَّللَّ

ؾِ ـَ ــْقِفْؿ  ـَ َصــوَرْت إَِف ــِذي ــَؽ افَّ
ِ ََ و ُ ِٕ ــٌي  إِْن َؿــوَل آخَِف

ـُ َأْن ُيــــَْؼَض اْدَْؽُتــقُب  ـــِذي َؿدَّ  36ُيْؿِؽــ ؟ َؾوفَّ
ِ
ـُ اَّللَّ ًُ إِِّنِّ اْبــ ُف َِّٕنِّ ُؿْؾـــ ـــَؽ جُتَــدِّ ًُ  37َشــُف أُب َوَأْرَشـــَؾُف إَِػ اْفَعــومَلِ َأتَُؼقُفـــقَن َفــُف: إِكَّ ـــ ـْ ـُ إِْن 

ًُ َأْظَؿُؾ َأْظاَمَل َأِب ؾََل ُتْمِمـُقا ِب.  ًْ ًُ َأْظَؿُؾ َؾِنْن مَلْ ُتْمِمـُقا ِب َؾآِمـُقا بِو 38َف ـْ ـُ ـْ إِْن  َْٕظاَمِل فَِؽْل َتْعِرُؾـقا َوُتْمِمـُـقا َأنَّ أَب يِفَّ َوَأنَـو َوَفِؽ

ـْ َأجْــِدهيِؿْ  39ش. ِؾقــفِ  ــُؽقُه َؾَخــَرَج ِمــ
ًِ ــقا َأجْضــًو َأْن ُيْؿ ٌُ ًٓ  44 َؾَطَؾ ــُد ِؾقــِف َأوَّ ــوَن ُيقَحـَّــو ُيَعؿِّ ـَ ــِذي   إُْرُدنِّ إَِػ اْدََؽــوِن افَّ

َوَمَهــ َأجْضــًو إَِػ َظــْزِ

 ٌَ ُهـَوَك.(َوَمؽَ 

ً َحِؽقامً } ويف أيي افتوفقي يؼقل تعوػ: وَن اَّلّلُ َظِزيزا ـَ َؾَعُف اَّلّلُ إَِفْقِف َو  [158{ ]افـًوء : َبؾ رَّ

 " تعـل أن هذا هق افذي حدث ؾعًَل وفقس افؼتؾ أو افصؾىَبؾوـؾؿي " 

  اهللوهق أن   ادًقحرؾع  قًو إيوه مـ ـقد افقفقد  إػ افًامء ُمـجِّ

  ادًقحخُيزكو تعوػ بشؽؾ ؽر مٌوذ ظـ كزول ثؿ  مرة أخرى إػ إرض 

 وأن هـوك مـ شقممـ بف اْليامن افصحقح 

 { :ٌَْؾ َمْقتِِف َوَيْقَم اْفِؼَقوَمِي َيُؽقُن َظَؾْقِفْؿ َصِفقداً ؾقؼقل تعوػ َـّ بِِف َؿ ـْ َأْهِؾ اْفِؽَتوِب إَِّٓ َفُقْمِمـَ  [159{ ]افـًوء : َوإِن مِّ

 ذا كجد مـ شقوق أيوت أيت:وهؽ

 { ٌُقهُ {, وافصؾى بشؽؾ خوص }َوَمو َؿَتُؾقهُ كػل سيح فؾؼتؾ بشؽؾ ظوم  {.َوَمو َصَؾ

  ادًقحرؾع  اهللاْلخٌور بلن مو حدث بدًٓ مـ افؼتؾ أو افصؾى هق أن  { َؾَعُف اَّلّلُ إَِفْقفِ إػ افًامء  {.َبؾ رَّ

  ادًقحاْلصورة إػ أن  إػ إرض وشقممـ بف افـوس ؿٌؾ أن يؿقت. شقـزل مرة أخرى 
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 وأن:

 ! أريد أن أؿقم بعرض أؿقال افعؾامء ادػنيـ مـ بدايي افؼرن إول اَلجري حتك أصؾ إػ ادػنيـ ادعوسيـ 

  م بقشقيفقعؾؿ إنٌو  أن مو اؾساه ظذ ظؾامء ادًؾؿغ فـ يؿر مرور افؽرا

 ل فف كػًف إث  ٌوت افعؼقدة ادًقحقي مـ ادراجع اْلشَلمقي أن يعؾؿ جقداً بؾ أريد مـ ـؾ مـ ُتًقِّ

  ًأنف ٓ يؿؽـ دًقحل أن يـتك فعؼقدتف ظذ مًؾؿ مـ افعؼقدة اْلشَلمقي ! ؾفذه أروـو وفـ هنزم ؾقفو أبدا 

 أؿقال افعؾامء ادػنيـ ضقال افتوريخ اْلشَلمل:

  جُموهدؿول  :[{ َْف ََلُؿ ٌِّ  [29][, صٌف َلؿ.ًَل ؽر ظقًك وهؿ ُيًٌقن َأنف ظقًك { يؼقل صؾٌقا رجَوَفـِٰؽـ ُص

  ُمؼوتؾوؿول  :[{ َْف ََلُؿ ٌِّ ٌُقُه َوَفـِٰؽـ ُص ؿـد جعؾـف ظـذ صـقرة ظقًـك  { بصوحٌفؿ افذي ؿتؾقه, وـون اهلل َوَمو َؿَتُؾقُه َوَمو َصَؾ

 [34][ؾؼتؾقه.

  [32]اهللرمحف  أبق جعػر افـحوس, واْلموم [31]اهللرمحف  ابـ أب حوتؿوؿد كؼؾ أؿقاَلام أجضًو اْلموم. 

  ؿتودةـَلم  اهللرمحف  افصـعوِّنكؼؾ اْلموم  :[{ :ر ظـ ؿتودة يف ؿقفف تعوػ َف ََلُؿْ أخزكو ُمَعؿَّ ٌِّ ٌُقُه َوَفـِٰؽـ ُص { َوَمو َؿَتُؾقُه َوَمو َصَؾ

ِريِّغ َؾُؼتِـؾ, وــون ظقًـك َظـَرَض  ـْ احلَـَقا ٌََفُف َظـَذ َرُجـٍؾ ِمـ ٌَِفل وفـف اجلــي, ؿول: ُأْخِؼـَل َصـ ذفـؽ ظؾـقفؿ, ؾؼـول أجُُّؽـؿ َأْخِؼـل َظَؾْقـف َصـ

.  [33][ؾؼول رجؾ مـفؿ: َظَعَّ

  يعــل بـذفؽ جـّؾ ثــوؤه: وبَِؼـْقَِلْؿ }]: اهللرمحف  افطزياْلموم 
ِ
ـَ َمْرَيــَؿ َرُشـقَل اَّللَّ ـك اْبـ ًَ قَح ِظق

ًِ ـو َؿَتْؾــو افــَؿ {. ثـؿ ــّذهبؿ اهلل إكَّ

َف ََلُؿْ  َوموؾـل ِؿـقـؾفؿ, ؾؼول: } ٌِّ ـْ ُص ٌُقُه َوَفِؽ ٌّف َلؿ.َؿَتُؾقُه َومو َصَؾ  [34][{ يعــل: ومو ؿتؾقا ظقًك ومو صؾٌقه, وفؽـ ص

 َف ََلُؿْ ؾلنزل اهلل تعوػ إـذابًو فؼقَلؿ ؾؼول: }]: اهللرمحف  افًؿرؿـدي ٌّ ٌُقُه َوَفـِٰؽـ ُص { يعـل أخؼل صٌف ظقًـك َوَمو َؿَتُؾقُه, َوَمو َصَؾ

 [35][.ظذ ؽره ؾؼتؾقه

  ــَر فـــو أن ظقًــك ؿــول ٕصــحوبف: أجؽــؿ ُيْؼــَذُف ظؾقــف صــٌفل: ؾنكــف مؼتــقل ؟ ؿــول ]: اهللرمحــف  ابـــ أب َزَمــِـغاْلمــوم ؿــول ؿتــودة: ُذـِ

 [36][رجؾ مـ أصحوبف: أنو يو رشقل اهلل. ؾُؼتَِؾ ذفؽ افرجؾ, ومـع اهلل كٌقف ورؾعف إفقف.

                                                 
 .64صـ -, دار افؽتى افعؾؿقي بٌروت تػًر جُموِهدـه(:  144أبق احلجوج جُموِهد ادخزومل )ت  29

 .269صـ -, دار افؽتى افعؾؿقي بٌروت, اجلزء إول تػًر مؼوتؾ بـ شؾقامنـه(:  154ـ شؾقامن إزدي )ت أبق احلًـ مؼوتؾ ب 34

 .1114صـ -, مؽتٌي كزار مصطػك افٌوز بوفريوض, ادجؾد افثوفٌ تػًر افؼرآن افعظقؿـه(:  327ظٌد افرمحـ  ؿد بـ أب حوتؿ )ت  31

 .233صـ -, مرـز إحقوء افساث اْلشَلمل بؿؽي, اجلزء افثوِّن رآن افؽريؿمعوِّن افؼـه(:  338أبق جعػر افـحوس )ت  32

 .177صـ -, مؽتٌي افرصد بوفريوض, اجلزء إول تػًر افؼرآنـه(:  211ظٌد افرزاق بـ مهوم افصـعوِّن )ت  33

 .367صـ -روت, اجلزء افتوشع , ممشًي افرشوفي بٌجومع افٌقون ظـ تلويؾ آي افؼرآنـه(:  314أبق جعػر  ؿد بـ جرير افطزي )ت  34

 .379صـ -, دار افػؽر بٌروت, اجلزء إول بحر افعؾقم ـه(: 375أبق افؾقٌ كك بـ  ؿد افًؿرؿـدي )ت  35

 .419صـ -, مؽتٌي افػوروق احلديثي بوفؼوهرة, ادجؾد إول تػًر افؼرآن افعزيزـه(:  399أبق ظٌد اهلل  ؿد بـ أب َزَمـِغ )ت  36
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  أحـدهو: أهنـؿ ــوكقا يعرؾقكـف ؾـلخؼك صـٌفف ظـذ ؽـره, ؾظــقه ادًـقح ؾؼتؾـقه,  ؾقـف ثَلثـي تـلويَلت:]: اهللرمحـف  احووردياْلموم

وهذا ؿقل احلًـ, وؿتودة, وجموهد, ووهى, وافًدي. وافثوِّن: أهنؿ مو ـوكقا يعرؾقكف بعقـف, وإن ـون مشفقرًا ؾقفؿ بوفـذـر, 

ٌَِّف ظؾــقفؿ. وافثوفــٌ: أهنــؿ ـــوكقا يعرؾقكــف, ؾورتشــك مـــفؿ هيــقدي ثَلثــغ درمهــًو, ودَلــؿ ظــذ ؽــره ُمقمِهــًو َلــؿ أنــف ادًــقح, ؾ ُشــ

ُهــقا ظــذ افعومــي أنــف ادًــقح,  فؿ, ؾــنن اهلل مـــعفؿ ظـــف, ؾعؿــدوا إػ ؽــره, ؾؼتؾــقه وصــؾٌقه, وَمقَّ مِّ ؾخــوف رؤشــوؤهؿ ؾتـــي ظــقا

 [37][فقزول اؾتتوهنؿ بف.

  ٌَّف ََلُؿْ وؿقفف }]: اهللرمحف  إصػفوِّناْلموم  [38][مـ حًٌقه إيوه.{ أي ُمثِّؾ َلؿ َوَفـِٰؽـ ُص

 ٌَف ظقًـك ]: اهللرمحف  افٌغقي اْلموم ظـذ افـذي دّل افقفـقَد ظؾقـف, وؿقـؾ: إهنـؿ حًٌـقا ظقًـك  وذفؽ أن اهلل تعـوػ أخؼـك َصـ

ًٌو ؾلخؼَك اهلل تعوػ صٌف ظقًك ظؾقف افًَلم ظذ افرؿقى ؾؼتؾقه.  [39][ظؾقف افًَلم يف بقً وجعؾقا ظؾقف رؿق

  ئقؾ مو ؿتؾقا ظقًك وٓ صؾٌقه وفؽـ صٌف َلؿ.]: اهللرمحف  إندفزاْلموم  [44][ثؿ أخز تعوػ أن بـل إها

  َف ََلُؿْ ؿقفف تعوػ: }]: اهللرمحف  ابـ اجلقزياْلموم ٌّ  [41][{ أي: ُأْخِؼل صٌفف ظذ ؽره.َوَفـِٰؽـ ُص

 ف افًَلم ؾوهلل تعـوػ ــذهبؿ يف هـذه واظؾؿ أنف تعوػ حو حؽك ظـ افقفقد أهنؿ زظؿقا أهنؿ ؿتؾقا ظقًك ظؾق]: اهللرمحف  افرازي

َف ََلُؿْ افدظقى وؿول } ٌّ ٌُقُه َوَفـِٰؽـ ُص  [42][{.َوَمو َؿَتُؾقُه َوَمو َصَؾ

 ٌِّف}]: اهللرمحــف  افعــز ابـــ ظٌــد افًــَلم { أخؼــل صــٌف ظقًــك ظؾقــف, ؿــول ظقًــك: "مـــ يؼقـــل بـػًــف", ؾلجــوب حــقاري, ؾــلخؼل ُصــ

 [43][صٌفف ظؾقف.

  ٌَِّف ََلُؿْ وؿقفف تعوػ: }]: اهللرمحف  ديظَلء افديـ افٌغدااْلموم ـْ ُص  [44][{ يعـل أخؼك صٌف ظقًك ؽره حتك ؿتؾ وصؾى.َوَفِؽ

  ٌِّف}]: اهللرمحف  أمحد بـ يقشػ احلؾٌلاْلموم { مٌـل فؾؿػعقل وؾقف وجفون, أحدمهو: أنف مًـد فؾجور بعده ـؼقفؽ: ِحقؾ ُص

ـْ ؿتؾقه. ؾنن ؿقؾ: إكَّو ؿتْؾـوتقل افذي َدلَّ ظؾقف ؿقَلؿ: }إفقف, وُفٌس ظؾقف. وافثوِّن: أنف مًـٌد فضؿر ادؼ ٌِّف َلؿ َم { أي: وفؽـ ُص

 [45][مِلَ ٓ جيقز أن يعقَد ظذ ادًقح ؟ ؾوجلقاب أن ادًقح مشٌف بف ٓ مشٌف.

                                                 
 .543صـ -, دار افؽتى افعؾؿقي بٌروت, اجلزء إول افـَُّؽً وافُعقُقنـه(:  454ًـ ظع بـ  ؿد احووردي )ت أبق احل 37

 .336صـ -, مؽتٌي كزار مصطػك افٌوز بوفريوض ادػردات يف ؽريى افؼرآنـه(:  542أبق افؼوشؿ افراؽى إصػفوِّن )ت  38

 .347صـ -, دار ضقٌي بوفريوض, اجلزء افثوِّن افتَّـِْزيؾ َمَعوملِ ـه(:  516أبق  ؿد احلًغ افٌغقي )ت  39

ر افَقِجقز يف تػًر افؽتوب افعزيزـه(:  546أبق  ؿد بـ ظطقي إندفز )ت  44  .156صـ -, دار افؽتى افعؾؿقي بٌروت, اجلزء افثوِّن ادَُحرَّ

 .244صـ -, ادؽتى اْلشَلمل بٌروت, اجلزء افثوِّن ظؾؿ افتػًر زاد ادًر يفـه(:  597أبق افػرج مجول افديـ ظٌد افرمحـ بـ اجلَقزي )ت  41

 .141صـ -, دار افػؽر بٌروت, اجلزء احلودي ظؼ افتػًر افؽٌر ومػوتقح افغقىـه(:  644ؾخر افديـ  ؿد افرازي )ت  42

 .587صـ -ؽي, اجلزء افثوِّن , جومعي أم افؼرى بؿتػًر افؼرآن افعظقؿـه(:  664ظز افديـ ظٌد افعزيز بـ ظٌد افًَلم )ت  43

 .618صـ -, دار افػؽر بٌروت, اجلزء إول فٌوب افتلويؾ يف معوِّن افتـزيؾـه(:  725ظَلء افديـ ظع افٌغدادي افشفر بوخلوزن )ت  44

ِؿغ احلؾٌل )ت  45 ًَّ ر اَدُصقن يف ظؾقم افؽتوب ادؽـقنـه(:  756أمحد بـ يقشػ ادعروف بوف  .145صـ -ؼ, اجلزء افرابع , دار افؼؾؿ بدمشافدُّ
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  ـ ـثراْلموم احلوؾظ َف ََلُؿْ }]: اهللرمحف  اب ٌِّ ـْ ُص ٌُقُه َوَفِؽ ـَ وا صٌفف ؾظـقه إيوه: وَلذا ؿول: }{ أي: رأَوَمو َؿَتُؾقُه َوَمو َصَؾ ِذي َوإِنَّ افَّ

ِـّ   َوَمـو َؿَتُؾـقُه َيِؼقـًـو َبـْؾ َرؾَ  ـ ٌَوَع افظَّ ـْ ِظْؾٍؿ إِٓ اتِّ ُ إَِفْقـفِ اْخَتَؾُػقا ِؾقِف َفِػل َصؽٍّ ِمـُْف َمو ََلُْؿ بِِف ِم { يعــل بـذفؽ: مــ ادظـك ؿتؾـف َعـُف اَّللَّ

ول   [46][افـصورى, ـؾفؿ يف صؽ مـ ذفؽ وحرة ووَلل وُشُعر.مـ افقفقد, ومـ َشؾَّؿف مـ ُجفَّ

 ٌُقهُ }]: اهللرمحف  افشقـوِّن , وؿـول [47][{ واجلؿؾي حوفقي, أي: ؿوفقا ذفؽ واحلول أهنـؿ مـو ؿتؾـقه ومـو صـؾٌقه.َوَمو َؿَتُؾقُه َوَمو َصَؾ

ٌِّف َلــؿ  ومـــ ؿــقَلؿ: إهنــؿ ؿتؾــقا ادًــقح ظقًــك وصــؾٌقه, واحلــول أهنــؿ]: اهللرمحــف  افًــعدياْلمــوم  مــو ؿتؾــقه ومــو صــؾٌقه بــؾ ُصــ

 [48][ؽره, ؾؼتؾقا ؽره وصؾٌقه.

  ـَ ؿقفف تعوػ: }]: اهللرمحف  افشـؼقطلافشقخ وـِِري ُ َخْرُ اْحَ ُ َواَّللَّ {, يٌغ هـو مؽر افقفقد بعقًك وٓ مؽر اهلل َوَمَؽُروا َوَمَؽَر اَّللَّ

ـَ َمــْرَيَؿ ؿتؾـف, وذفـؽ يف ؿقفـف: }بـوفقفقد, وفؽــف بـغ يف مقوـع آخـر أن مؽــرهؿ بـف  ـووفتفؿ  ـك اْبـ ًَ ـقَح ِظق
ًِ ـو َؿَتْؾـَـو اْدَ َوَؿــْقَِلِْؿ إِكَّ

 
ِ
{, وبــغ أن مؽــره هبــؿ إفؼــوؤه افشــٌف ظــذ ؽــر ظقًــك وإكجــوؤه ظقًــك ظؾقــف وظــذ كٌقـــو افصــَلة وافًــَلم, وذفــؽ يف َرُشــقَل اَّللَّ

َف ََلُ ؿقفف: } ٌِّ ـْ ُص ٌُقُه َوَفِؽ ُ إَِفْقفِ {, وؿقفف: }ؿْ َوَمو َؿَتُؾقُه َوَمو َصَؾ  [49][{ أيي.َوَمو َؿَتُؾقُه َيِؼقـًو, َبْؾ َرَؾَعُف اَّللَّ

  َف ََلُـؿْ } -تعـوػ  -وؿقفـف ]: اهللرمحـف   ؿد ضـطوويصقخ إزهر افًوبؼ ٌِّ ٌُقُه َوَفــِٰؽـ ُصـ { رد ظـذ مـزاظؿفؿ َوَمـو َؿَتُؾـقُه َوَمـو َصـَؾ

. أي: إن مـو ؿوفـف افقفـقد متػـوخريـ بـف, وهـق -ظؾقف افًـَلم  -هبو بلهنؿ ؿتؾقا ظقًك افؽوذبي, وأؿوويؾفؿ افٌوضؾي افتل تػوخروا 

, هق مـ بوب أـوذيٌفؿ ادعروؾي ظـفؿ: ؾنهنؿ مو ؿتؾقه, ومو صؾٌقه وفؽـ احلؼ أهنؿ -ظؾقف افًَلم  -زظؿفؿ أنف ؿتؾقا ظقًك 

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

  ؿقَلؿ متٌجحغ متػوخريـ أهنؿ ؿتؾقا ادًقح ظقًك بـ مريؿ ظؾقف افًَلم وهق رشقل ]: اهللحػظف  أبق بؽر اجلزائريافشقخ

ٌَِّف ََلُؿْ اهلل, وأـذهبؿ اهلل تعوػ يف ذفؽ بؼقفف: } ـْ ُص ٌُقُه َوَفِؽ ؾصؾٌقه وؿتؾقه,  { أي: برحؾ آخر طـقه أنف هقَوَمو َؿَتُؾقُه َوَمو َصَؾ

ً ( }158وأمـو ادًـقح ؾؼـد رؾعـف اهلل تعـوػ إفقــف وهـق ظــده يف افًـامء ــام ؿـول تعــوػ يف أيـي ) ُ َظِزيــزا ـوَن اَّللَّ ـَ ُ إَِفْقـِف َو َبـْؾ َرَؾَعـُف اَّللَّ

 [51][{ أي: ؽوفًٌو ظذ أمره حؽقامً يف ؾعؾف وتدبره.َحِؽقامً 

 

 

 

 

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

وِّن )ت  47 ـَ ق رايي مـ ظؾؿ افتػًرـه(:  1254 ؿد بـ ظع افشَّ  .341صـ -ٌروت , دار ادعرؾي بؾتح افؼدير اجلومع بغ َؾـَّّل افروايي وافدِّ

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

ئد بؿؽي, ادجؾد إول أوقاء افٌقون يف إيضوح افؼرآن بوفؼرآنـه(:  1393 ؿد إمغ بـ  ؿد افشـؼقطل )ت  49  .334, 329صـ -, دار ظومل افػقا

 .544صـ -, مؽتٌي هنضي مك, اجلزء اخلومس ظؼ افتػًر افقشقط فؾؼرآن افؽريؿـه(:  1431 ؿد شقد ضـطووى )ت  54

ئري:  51  .571صـ -, مؽتٌي افعؾقم واحلؽؿ بودديـي ادـقرة, اجلزء إول أجن افتػوشر فؽَلم افعع افؽٌرجوبر بـ أبق بؽر اجلزا
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ٌِّف َلؿ ٌِّف بف َلؿ" أم "ُص  " ؟هؾ هل "ُص

أن ادعتدفغ مـ ـٌور ظؾامء ادػنيـ ادًـؾؿغ ظـز افتـوريخ يميـدون ادًـقحقي, ويػنـون هـذه افعٌـورة بؼـقَلؿ أنـف ]: بقشقيؿول إنٌو 

ٌِّف بف َلؿ" وفقس "صٌف َلؿ". أمو "صٌف َلؿ" ؾتعـل أنف ُخقِّؾ إفقفؿ, ومل يؽـ هـوك مـ يشٌفف.  [إذا ـون ادؼصقد صخص يشٌفف فؼول "ُص

 يي أؿقل:بدا

  ٌِّف َلؿ" ؾتعـل أنف ُخقِّؾ إفقفؿ, ومل يؽـ هـوك مـ يشٌفف]مو معـك ؿقل أحد ادػنيـ  ؟ [أمو "ُص

 :ادًقحمعـوه أن  اْلجوبي   ًمل ُيؼتؾ ومل ُيصؾى, ؾنكف ؿد ُخقِّؾ فؾقفقد أهنؿ ؿتؾقه مصؾقبو 

 ! د خقول  وفؽـ هذا مل ُيدث حؼقؼي بؾ جُمرَّ

  ادًقحذا افؽَلم افذي يثًٌ أن ه بقشقيؾؾامذا يـؼؾ إنٌو  !كجو مـ افصؾى ؟ 

 !أٓ يػفؿ مو يـؼؾ, أم إكف ٓ يريد إٓ تؾٌقس أؾفوم افـوس ؟ 

 أريد أن يػفؿ اجلؿقع:

 { ٌُقهُ إن إمجوع ظؾامء ادًؾؿغ مـ ادػنيـ هق افؼقل بلن ؿقفف تعوػ  {َوَمو َؿَتُؾقُه َوَمو َصَؾ

  ادًقحهق كػل سيح فَلظتؼود بؼتؾ  بشؽؾ ظوم, بلي ضريؼي مـ افطرق, وكػل فَلظتؼود بؼتؾف مصؾقبًو بشؽؾ خوص 

 " ادعتدفغ مـ ـٌور ظؾامء ادػنيـ ادًؾؿغوإن ـون هـوك مـ خوفػ هذا اْلمجوع ؾفق فقس مـ" 

  ؿدبؾ إكف مـ افؽوؾريـ بكيح مو أنزفف رب افعودغ ظذ رشقفف إمغ   

: ء ؿول افـُؿػنِّ  ؾًقا

  َف ََلُؿْ تعوػ }بلن ؿقفف ٌِّ   ادًقحأخؼك صٌف   اهلل{ تعـك أن ُص

  ادًقحظذ أحد افتَلمقذ ادـوؾؼغ افذي أراد أن يدل افقفقد ظذ  فقؼتؾقه 

  ادًقحأو أهنو تعـل أن  ـ يؼقف بـػًف  شلل حقاريف ظؿَّ

  اهللؾلخؼك   ادًقحصٌف  ظذ أحد احلقاريغ افذي واؾؼ ظذ ذفؽ 

  ادًقحأن افقفقد ؿد ُخقِّؾ إفقفؿ أهنؿ ؿتؾقا أو أهنو تعـل  مصؾقبًو وفؽـ هذا مل ُيدث حؼقؼي ... افخ 

 { َف ََلُؿْ أجًو ـون افتػًر, ؾنن مجقعفؿ أؿروا بلن ٌِّ  مـ افؼتؾ مصؾقبًو, أجًو ـوكً افؽقػقي  ادًقح{ هل ـقػقي كجوة ُص

 ٓ هؾ هذا افؽَلم صعى ؟ اظتؼد 
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ٌِّف بف َلؿ" وفقس "صٌف َلؿ"ويػن]: بقشقيؿول إنٌو   [.ون هذه افعٌورة بؼقَلؿ أنف إذا ـون ادؼصقد صخص يشٌفف فؼول "ُص

 أجـ همٓء ادػنون ؟! أريد أن أشلل شمآً يف ؽويي افًٌوضي:

 ؿوً فؼد تصػحً أربعغ ـتوب تػًر, دػنيـ مـ افؼرن إول اَلجري إػ ادعوسيـ ومل أجد مو يؼقفف إنٌو بقشقي إضَل 

 وفؽـ فعع أظؾؿ أجـ ادشؽؾي, ادشؽؾي تؽؿـ يف أن إنٌو بقشقي ٓ يػفؿ أصًَل ـَلم ادػنيـ 

 ربام ٕهنؿ يؽتٌقن بوفؾغي افعربقي, ٓ أدري حؼقؼي شٌى ظدم افػفؿ بوفتحديد 

  مل يػفؿ ـَلم ادػنيـ بقشقيوفؽـ مو أظرؾف هق أن إنٌو 

يـ:  أؿقال ادُػنِّ

 ٌِّفؾــنن ؿؾــً }] :اهللرمحــف  افز,ؼــي { مًـــد إػ مــوذا ؟ إن جعؾتــف مًـــدًا إػ ادًــقح, ؾودًــقح مشــٌف بــف وفــقس بؿشــٌف, وإن ُصــ

ــؾ إفقــف, ـلنــف ؿقــؾ: ََلُــؿأشـــدتف إػ ادؼتــقل ؾــودؼتقل مل جيــر فــف ذـــر, ؿؾــً: هــق مًـــد إػ اجلــور وادجــرور وهــق } { ـؼقفــؽ ُخقِّ

ــو َؿَتْؾـَــوادؼتــقل: ٕن ؿقفــف: } وفؽـــ وؿــع َلــؿ افتشــٌقف, وجيــقز أن ُيًـــد إػ وــؿر { يــدل ظؾقــف, ـلنــف ؿقــؾ: وفؽـــ صــٌف َلــؿ مـــ إكَّ

 [52][ؿتؾقه.

 ٌِّفَ ؿقفــف }]: اهللرمحــف  افــرازي ٌَّف, وإن أشـــدتف إػ ُصــ ٌَّف بــف وفــقس بُؿَشــ { ُمًـــد إػ مــوذا ؟ إن جعؾتــف مًـــدًا إػ ادًــقح ؾفــق ُمَشــ

غ: إول: أنـف مًــد إػ اجلـور وادجـرور, وهـق ـؼقفـؽ: خقـؾ إفقـف ـلنـف, ادؼتقل ؾودؼتقل مل جيـر فـف ذــر. واجلـقاب مــ وجفـ

{ يدل ظذ أنف وؿـع افؼتـؾ ظـذ ؽـره ؾصـور َوَمو َؿَتُؾقهُ ؿقؾ: وفؽـ وؿع َلؿ افشٌف. افثوِّن: أن يًـد إػ وؿر ادؼتقل ٕن ؿقفف }

ٌِّفَ ذفؽ افغر مذـقرًا هبذا افطريؼ, ؾحًـ إشـود }  [53][{ إفقف.ُص

  ٌَِّّفو}]: اهللرمحف  ون إندفزأبق حق { مًـد إػ اجلور وادجرور, ـؼقفف: خقؾ إفقف, وفؽـ وؿع َلؿ افتشٌقف. وجيقز أن يًـد ُص

و َؿَتْؾـَوإػ وؿر ادؼتقل افدال ظؾقف: } ٌَّف إكِّ { أي: وفؽـ صٌف َلؿ مـ ؿتؾقه. وٓ جيقز أن يؽقن وؿر ادًقح, ٕن ادًـقح ُمَشـ

ٌَّف.  [54][بف ٓ ُمَش

 ٌِّف َلـؿؿقفـف }]: اهللرمحـف  افًؿغ احلؾٌـل ٌِّف{: }ُصـ { مٌــل فؾؿػعـقل وؾقـف وجفـون, أحـدمهو: أنـف مًــد فؾجـور بعـده ـؼقفـؽ: ُصـ

و َؿَتْؾـَوِحقؾ إفقف, وُفٌس ظؾقف. وافثوِّن: أنف مًـٌد فضؿر ادؼتقل افذي َدلَّ ظؾقف ؿقَلؿ: } ـْ ؿتؾقه. ؾنن إكَّ ٌِّف َلؿ َم { أي: وفؽـ ُص

ٌَّف. ؿقؾ: مِلَ  ٌَّف بف ٓ ُمَش  [55][ٓ جيقز أن يعقَد ظذ ادًقح ؟ ؾوجلقاب أن ادًقح ُمَش

 َف ََلـُـؿْ ؿقفــف }]: اهللرمحــف  أبــق حػــص افدمشــؼل ٌِّ ٌِّفَ {: }ُصــ { مٌـــل فؾؿػعــقل, وؾقــف وجفــون: أحــدمهو: أنــف ُمًـــد فؾجــورِّ بعــده: ُصــ

ٌَِّس ظَؾْقِف, ـلنَّف ؿقؾ: وفؽـ وؿ ـِذي َدلَّ ظؾقـف ؿـقَلؿ: ـؼقفؽ: ُخقَِّؾ إفقف, وُف ع َلؿ افتشٌقف. وافثـوِّن: أنـف ُمًــٌد فضـؿر ادْؼُتـقل افَّ

                                                 
وف ظـ حؼوئؼ ؽقامض افتـزيؾ وظققن إؿوويؾ يف وجقه افتلويؾـه(:  538قد افز,ؼي )ت أبق افؼوشؿ جور اهلل  ؿ 52  -, دار إحقوء افساث افعرب بٌروت, اجلزء إول افؽشَّ

 .141صـ -, دار افػؽر بٌروت, اجلزء احلودي ظؼ افتػًر افؽٌر ومػوتقح افغقىـه(:  644ؾخر افديـ  ؿد افرازي )ت  53 .624صـ

 .446صـ -, دار افؽتى افعؾؿقي بٌروت, اجلزء افثوفٌ افٌحر ادحقطـه(:  754حقَّون  ؿد بـ يقشػ إندفز )ت  أبق 54

ِؿغ احلؾٌل )ت  55 ًَّ ر اَدُصقن يف ظؾقم افؽتوب ادؽـقنـه(:  756أمحد بـ يقشػ ادعروف بوف  .145صـ -, دار افؼؾؿ بدمشؼ, اجلزء افرابع افدُّ
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ـــو} ـــو َؿَتْؾـَ ٌَّف بـــف ٓ إِكَّ ُب: أن ادًـــقَح ُمَشـــ ـــقز أن يعـــقَد ظـــذ ادًـــقِح ؟ ؾـــوجلقا ٌِّف َلـــؿ مــــ ؿتُؾـــقه, ؾـــنن ؿقـــؾ: مِلَ ٓ جَيُ { أي: وفؽــــ ُصـــ

ٌَّف.  [56][ُمَش

 ! بقشقيظومل واحد ؿول بام ؿوفف إنٌو  ضٌعًو مـ افقاوح جدًا أنف ٓ يقجد

 وإمر بًٌوضي ـؤيت: كريد أن كعرف مـ افذي وؿع ظؾقف ؾعؾ افتشٌقف 

 { ٌِّفَ ؾؽؾؿي  هق ادػعقل ؟! بوفطٌع ٓ  ادًقح{ مٌـل فؾؿػعقل, ؾفؾ ُص

 بؾ هق افذي ُأِخَذ صٌفف, ؾؿـ هق افذي وؿع ظؾقف افػعؾ ؟ 

 ؿول افعؾامء إن يف ادًلخي وجفون:

 :كي مـ حرف اجلر "فـ" وافضؿر "هؿ"ََلُؿْ افذي وؿع ظؾقف افػعؾ هق اجلور وادجرور, أي أن ـؾؿي " إول  " ُمَؽقَّ

  ادًقحوهؽذا يؽقن افذيـ ؿوفقا أهنؿ ؿتؾقا وصؾٌقا   هؿ افذيـ وؿع َلؿ افتشٌقف, وطـقا أهنؿ صؾٌقه وفؽـفؿ مل يػعؾقا 

 :و َؿَتْؾـَو, وافذي ُذـِر بشؽؾ ؽر مٌوذ يف ؿقل افقفقد }أن يؽقن افػعؾ واؿعًو ظذ ادؼتقل افثوِّن  {إِكَّ

  ٌِّف َلؿ مـ ؿتؾقه أنف هق   ادًقحؾتؽقن بؿعـك أنف ُص

  ء ـون ادعـك إول أو افثوِّن, ؾؽَل ادعـقغ ُيػقدان بـجوة  مـ افصؾى !  ادًقحوشقا

 آؾساء ظذ افػخر افرازي:

ئؿـي افؽٌـور وهـق اْلمـوم افـرازي يف ـتـوب مؽـقن مــ شـٌع جمؾـدات بعــقان "تػًـر افػخـر افـرازي وؿد ؿول أحد إ]: بقشقيؿول إنٌو 

أن جيعـؾ صـخص صـٌفف ُيصـؾى بـدًٓ  إهنـو إهوكـي هللادشتفر بوفتػًر افؽٌـر ومػـوتقح افغقـى" وهـق مــ أؿـقى ادراجـع اْلشـَلمقي, ؿـول 

يف  مـو ذكـى افـذي صـؾىأورد فـو أدفـي مل كـذـرهو كحــ مــ ؿٌـؾ, وؿـول أجضـًو  مـف, ٕن هذا يعـل أن اهلل ؽر ؿودر أن يـجقف. وهؽذا ؾؼد

 [57][هذه احلوفي إن هذا ُيعتز طؾؿ.

  أوًٓ:

  ر اجلؿقع بلن ِـّ حي بلن  اهللرمحف  افرازيأحى أن ُأذ  مل ُيؼتؾ ومل ُيصؾى  ادًقحؿول سا

 [ َوَمو يف هذه افدظقى وؿول } ظؾقف افًَلم ؾوهلل تعوػ ـذهبؿأهنؿ ؿتؾقا ظقًك واظؾؿ أنف تعوػ حو حؽك ظـ افقفقد أهنؿ زظؿقا

َف ََلُؿْ  ٌّ ٌُقُه َوَفـِٰؽـ ُص  [58][{.َؿَتُؾقُه َوَمو َصَؾ

  ادًقحيف مًلخي صؾى  اهللرمحف  افرازيؾنذا ـون هذا ـَلم  

                                                 
ٌَوب يف ظؾقم افؽتوبـه(:  884ل )ت أبق حػص ظؿر افدمشؼ 56  .111صـ -, دار افؽتى افعؾؿقي بٌروت, اجلزء افًوبع افّؾ

 .43صـ - ادقديو وتلثرهو ظذ اْليامن وافعؼقدة, ادحوضة افثوفثي فألنٌو بقشقي: آبوئقي وـتوبقي -ظؼقدتـو إرثقذـًقي بعـقان:  2414ـتوب مممتر افعؼقدة إرثقذـًقي  57

 .141صـ -, دار افػؽر بٌروت, اجلزء احلودي ظؼ افتػًر افؽٌر ومػوتقح افغقىـه(:  644ديـ  ؿد افرازي )ت ؾخر اف 58
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  يميِّد ادًقحقي ؟ افرازيـَلمًو فف فُققهؿ افـوس بلن  بقشقيؾؾامذا ُيقرد إنٌو 

 ًٌوضي وـام ؿؾـو شوبؼًو: إكف ُيريد ؾؼط أن ُيؾٌس احلؼ بوفٌوضؾ فقدحض بف احلؼاْلجوبي ب 

 ثوكقًو:

  ادًقحجعؾ صخصًو ُيشٌف  اهللؿول أن افؼقل بلن  اهللرمحف  افرازيبػرض أن   هللفُقصؾى مؽوكف إهوكي  

  ادًقحؾفؾ هق بذفؽ يؼقل بلن  ٓ ُصؾِى ؟! بوفطٌع 

  اهللؾنكف هبذا يؼقل أن   و ؿد  بطريؼي أخرى فقس ؾقفو تشٌقف ٕحد بلحد  ادًقحكجَّ

  ادًقحشوبؼًو أنف ُخقِّؾ فؾقفقد أهنؿ صؾٌقا  بقشقيمثؾ مو ؿول إنٌو  وهؿ مل يصؾٌقه 

  ادًقحومل يؽـ هـوك مـ أخذ صٌف وفؽـ يف افـفويي , 

  ,ادًقحٓ يؼقل بلن  افرازيوبلي حول مـ إحقال  ! موت مصؾقبًو 

 ثوفثًو:

  ادًقحاظتؼد بون افذي أخذ صٌف  اهللرمحف  افرازيبػرض أن   ًوُصؾى مؽوكف ـون مظؾقمو 

 { ٌِّف ََلُؿؾنكـو كجد يف مجقع افروايوت اخلوصي بؼقفف تعوػ  {, وافتل تؼح ـقػقي افتشٌقفَوَفِؽـ ُص

  ادًقحأن افذي ُصؾى مؽون  :ـون ظذ حوفي مـ اثـغ 

 :ادًقحواختور ضقاظقي أن يلخذ مؽون أنف ـون مـ احلقاريغ,  إوػ  وأن يػديف بـػًف 

  ادًقحوؿد وظده   يو ؿتودةبوجلـي, وهذا ؿقل دِّ ًُّ  [59].ابـ ُجَريٍو اف

 :ر افذيـ ـوكقا يريدون ؿتؾ  افثوكقي   ادًقحأنف ـون أحد إذا

 ء مـ جـس افعؿؾ ء ـون تؾؿقذًا خوئـًو أو أحد اجلـقد افرومون, واجلزا  شقا

 اهللراد وفذفؽ أ   ادًقحأن ُيؼتؾ هق بدًٓ مـ أن ُيؼتؾ  

  َتِؼقِؿَغ اْفَغوِدُر.} 21/18 إمثولوكجد يف افعفد افؼديؿ يف شػر ًْ ُ يِؼ َوَمَؽوَن اْد دِّ يُر ِؾْدَيُي افصِّ ِّ  {َافؼِّ

 يؼ, وأن افغودر يلخذ مؽون ادًتؼقؿ ويؽقن بدًٓ مـف دِّ  أي أن افشخص افؼير يؽقن ؾديي فؾصِّ

 بػرض أنف ؿول هذا افؽَلم ! اهللرمحف  افرازيهؽذا ٓ يقجد طؾؿ يف إي حوفي مـ احلوفتغ, ويؽقن ؿد أخطل و 

 رابعًو وإهؿ:

  ًافرازي رمحف اهلل مل يؼؾ افؽَلم افذي كؼؾف إنٌو بقشقي أصَل 

 ! افؽَلم إول وٓ افؽَلم افثوِّن ! وٓ أدري مـ أي جوء هبذا افؽَلم ٓ 

  ؟! اهللرمحف  فؾرازيوتؾػقؼ هذا افؽَلم هؾ ؿوم بتلخقػ 
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  ؟! اهللرمحف  فؾرازيأم أنف ؿرأ هذا افؽَلم يف ـتوب مـ ـتى ادًقحقغ واختؾط ظؾقف إمر واظتؼد أن هذا افؽَلم 

  يف تػًره "افتػًر افؽٌر ومػوتقح افغقى" مل يؼؾ هذا افؽَلم أبداً  اهللرمحف  افرازيوفؽـ مو أظؾؿف هق أن 

 ادًوئؾ افتل ـون يقردهو ويؼقم بوفرد ظؾقفو ! وٓ حتك يف 

 ـَلم افرازي رمحف اهلل يف تػًره:

, دار إحقوء افساث افعرب بروت, افطٌعي افتػًر افؽٌر ومػوتقح افغقىـه(:  646ؾخر افديـ أبق ظٌد اهلل  ؿد بـ ظؿر افرازي )ت 

ـَ وجــؾ: } . يف تػًــر ؿــقل اهلل ظــز244, 239صـــ -افثوفثــي, اجلــزء افثــومـ  ــُرَك ِمــ قــَؽ َوَراِؾُعــَؽ إََِلَّ َوُمَطفِّ ــك إِِّنِّ ُمَتَقؾِّ ًَ ــو ِظق إِْذ َؿــوَل اَّلّلُ َي

َػــُروْا إَِػ َيــْقِم اْفِؼَقوَمــِي ُثــؿَّ إََِلَّ َمــْرجِ  ـَ ـَ  ــِذي ُعــقَك َؾــْقَق افَّ ٌَ ـَ اتَّ ــِذي َػــُروْا َوَجوِظــُؾ افَّ ـَ ـَ  ــِذي َتؾُِػــقنَ ُعُؽْؿ َؾــَلْحُؽُؿ َبْقـــَُؽْؿ ِؾــقاَم افَّ ـــُتْؿ ِؾقــِف ََتْ { ]آل ـُ

 [55ظؿران : 

َيِي َمْقِوٌع ُمْشِؽٌؾ, ] ْٔ ٌِ َهِذِه ا ٌَوِح ـْ َم ِن َدلَّ َوُهَق َأنَّ َوَبِؼَل ِم هِ َظَذ َأنَُّف َتَعوَػ ِحَغ َرَؾَعُف  َكصَّ اْفُؼْرآ ٌََفُف َظَذ َؽْرِ َومو , َظَذ َمو َؿوَل: }َأْخَؼك َص

 ٌُ َف ََلُـؿْ َؿَتُؾقُه َومو َصَؾ ٌِّ ـْ ُصـ : قُه َوفِؽ
ِ
ـوء ًَ ـوُر َأجًْضـو َواِرَدٌة بِـَذفَِؽ [, 157{ ]افـِّ ٌَ َْخ ْٕ َ َتَعـوَػ  َوا , َؾَتـوَرًة ُيـْرَوى َأنَّ اَّللَّ ًْ َواَيـوِت اْخَتَؾَػـ َّٓ َأنَّ افرِّ

إِ

قا اْفَقُفقَد َظـَذ َمَؽوكِـفِ  ـَ َدفُّ ِذي  افَّ
ِ
َْظَداء ْٕ ٌََفُف َظَذ َبْعِض ا ـَى َبْعـَض َخـَقاصِّ  َأْخَؼك َص ـََلُم َرؽَّ ًَّ ُف َظَؾْقـِف اف ٌُقُه, َوَتـوَرًة ُيـْرَوى َأنَـّ َحتَّـك َؿَتُؾـقُه َوَصـَؾ

ٌَِفِف َظَذ اْفغَ   َص
ِ
وَن َؾِػل إِْفَؼوء ـَ ٌت:َأْصَحوبِِف يِف أن يؾؼل صٌفف َحتَّك ُيْؼَتَؾ َمَؽوَكُف, َوبِوجْلُْؿَؾِي َؾَؽْقَػاَم  َٓ  ْرِ إِْصَؽو

ْصـؽَ  ُل:اْْلِ َوَّ ْٕ ًُ َوَفـِدي وُل ا ـَطُي, َؾــِنِّنِّ إَِذا َرَأجْــ ًَ ْػ ًَّ ـوٍن آَخــَر َفــِزَم اف ًَ ــوٍن َظــَذ إِْك ًَ ِف إِْك ٌَ ْزَكـو إِْفَؼــوَء َصـ ُز َأْن  َأنَّــو َفــْق َجقَّ ُثــؿَّ َرَأجُْتــُف َثوكًِقـو َؾِحقـَِئــٍذ ُأَجــقِّ

ــِذي َرَأجُْتــُف َثوكًِقــو َفــْقَس بَِقَفــِدي َبــ ــَحوَبيُ َيُؽــقَن َهــَذا افَّ قَشــوِت, َوَأجًْضــو َؾوفصَّ ًُ ََمــوُن َظــَذ اْدَْح ْٕ ٌَُفُف َظَؾْقــِف َوِحقـَِئــٍذ َيْرَتِػــُع ا ــوٌن ُأْخِؼــَل َصــ ًَ  ْؾ ُهــَق إِْك

َٓ َيْعِرُؾقا َأنَُّف  َؿ َيْلُمُرُهْؿ َوَيـَْفوُهْؿ َوَجَى َأْن  ُ َظَؾْقِف َوَشؾَّ ًدا َصذَّ اَّللَّ ؿَّ ـَ َرَأْوا ُ َ ِذي ِه َوَذفِـَؽ ُيْػِٓتـ ُ َ افَّ ٌَُفُف َظـَذ َؽـْرِ ُف ُأْخِؼـَل َصـ ْحـتاَِمِل َأنَـّ
ِٓ ٌد  ؿَّ

 َ ْٕ تَِرِة َظــَذ َأْن َيُؽــقَن اْدُْخــِزُ ا ــَقا ــوِر اْدَُت ٌَ َْخ ْٕ َْمــِر يِف ا ْٕ ِئِع, َوَأجًْضــو َؾَؿــَداُر ا ــا َ ــقِس, َؾــِنَذا إَِػ ُشــُؼقِط افؼَّ ًُ ـِ اْدَْح ــاَم َأْخــَزَ َظــ ُل إِكَّ َجــوَز ُوُؿــقُع وَّ

ُفُف َش  ٌَوِب َأوَّ تِِر َأْوَػ َوبِوجْلُْؿَؾِي َؾَػْتُح َهَذا اْف وَن ُشُؼقُط َخَزِ اْدَُتَقا ـَ ِت  ا ٌَْكَ ُ قَِّي.اْفَغَؾِط يِف اْد ِت بِوْفُؽؾِّ ا ٌُقَّ َطٌي َوآِخُرُه إِْبَطوُل افـُّ ًَ  ْػ

ْصَؽوُل افثَّوِِّن: ـَ  َواْْلِ َ َتَعوَػ  ـونَ َوُهَق َأنَّ اَّللَّ ُ ِل, َهَؽـَذا َؿوَفـُف اْدَُػنِّ َْحـَقا ْٕ َثـِر ا ـْ ـََلُم بِـَلْن َيُؽـقَن َمَعـُف يِف َأ ًَّ يَؾ َظَؾْقـِف اف
ـِر وَن َؿْد َأَمَر ِجْزِ ًِ  يِف َتْػ

وِئَدِة: إِْذ َأجَّْدُتَؽ بُِروِح اْفُؼُدسِ َؿْقفِِف } ـْ َأْجـِحَ 114{ ]اْحَ ـ [ ُثؿَّ إِنَّ َضَرَف َجـَوٍح َواِحٍد ِم ٌََؼِ ـَ اْف ـوَن َيْؽِػـل اْفَعـومَلَ ِمـ ـَ ـََلُم  ًَّ يَؾ َظَؾْقِف اف
ِي ِجْزِ

وَن َؿوِدًرا َظَذ  ـَ ََلُم َحَّو  ًَّ َِؽ اْفَقُفقِد َظـُْف؟ َوَأجًْضو َأنَُّف َظَؾْقِف اف ََ َبْرَ َؾَؽْقَػ مَلْ َيْؽِػ يِف َمـِْع ُأو ْٕ َؿِف َوا ـْ َ ْٕ  ا
ِ
ء  اْدَْقَتك, َوإِْبَرا

ِ
ِص, َؾَؽْقـَػ مَلْ  إِْحَقوء

َموَكِي وَ   افزَّ
ِ
 َوَظَذ إِْشَؼوِمِفْؿ َوإِْفَؼوء

ِ
قء ًُّ ـَ َؿَصُدوُه بِوف ِذي َِؽ اْفَقُفقِد افَّ ََ ِض َيْؼِدْر َظَذ إَِموَتِي ُأو ـِ افتََّعرُّ ـَ َظ ٍِ َظَؾْقِفْؿ َحتَّك َيِصُروا َظوِجِزي اْفَػَؾ

 َفُف؟.

: ٌُ وفِ ْصَؽوُل افثَّ  َؾاَم اْفَػوِئـَدُة يِف َأنَُّف تَ  َواْْلِ
ِ
اَمء ًَّ  بَِلْن َيْرَؾَعُف إَِػ اف

ِ
َْظَداء ْٕ َِؽ ا ََ ـْ ُأو قِصِف ِم

ؾِ وَن َؿوِدًرا َظَذ ََتْ ـَ ِه, َوَهـْؾ  َعوَػ  ٌَِفِف َظـَذ َؽـْرِ  َصـ
ِ
إِْفَؼـوء

ـْ َؽْرِ َؾوِئَدٍة إَِفْقِف؟. ِؽٍغ يِف اْفَؼْتِؾ ِم ًْ َّٓ إِْفَؼوُء ِم  ِؾقِف إِ

ْص  بُِع:َواْْلِ ا  َؾوْفَؼْقُم اْظَتَؼُدوا ؾِ  َؽوُل افرَّ
ِ
اَمء ًَّ ُف ُرِؾَع َبْعَد َذفَِؽ إَِػ اف ِه ُثؿَّ إِكَّ ٌَُفُف َظَذ َؽْرِ ـك, َأنَُّف إَِذا ُأْخِؼَل َص ًَ ـوَن ِظق ـَ ك َمَع َأنَُّف َمو  ًَ قِف َأنَُّف ُهَق ِظق

وَن إِْفَؼوًء ََلُْؿ يِف اجْلَْفِؾ َوافتَّْؾٌِق ـَ  َتَعوَػ.َؾَفَذا 
ِ
قُؼ بِِحْؽَؿِي اَّللَّ

َٓ َيؾِ  ِس, َوَهَذا 
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ْصــَؽوُل اخْلَــوِمُس: ــ َواْْلِ ًَّ ــقِح َظَؾْقــِف اف
ًِ ــتِِفْؿ فِْؾَؿ ٌَّ ِة َ َ َْرِض َوَمَغوِرهِبَــو َوِصــدَّ ْٕ ْثــَرهِتِْؿ يِف َمَشــوِرِق ا ـَ ِهْؿ يِف َأْمــِرِه َأنَّ افـََّصــوَرى َظــَذ  ََلُم, َوُؽُؾــقِّ

ـُـ وا َأهنَّ ـُ يِف َأْخــَزُ ْعــ ُتِر, َوافطَّ ًَ بِــوفتََّقا ــ ٌَ ــوَن َضْعـًــو ِؾــقاَم َث ـَ ًٓ َمْصــُؾقًبو, َؾَؾــْق َأنَْؽْرَكــو َذفـِـَؽ  ــٍد ْؿ َصــوَهُدوُه َمْؼُتــق ؿَّ ِة ُ َ ــقَّ ٌُ ـَ يِف ُك ْعــ ُتِر ُيقِجــُى افطَّ ــَقا افتَّ

و ك, َبْؾ يِف ُوُجقِدمِهَ ًَ ِة ِظق ٌُقَّ َؿ, َوُك ُ َظَؾْقِف َوَشؾَّ ؾُّ َذفَِؽ َبوضٌِؾ.َصذَّ اَّللَّ ـُ ََلُم َو ًَّ ََلُة َواف  َظَؾْقِفُؿ افصَّ
ِ
َنٌَِْقوء ْٕ  , َوُوُجقِد َشوِئِر ا

وِدُس: ًَّ ْصَؽوُل اف ونَ  َواْْلِ ـَ ك َبْؾ  ًَ ـْ َذفَِؽ ِظق ُتِر َأنَّ اْدَْصُؾقَب َبِؼَل َحق و َزَموًكو َضِقيًَل, َؾَؾْق مَلْ َيُؽ َقا ًَ بِوفتَّ ٌَ ُه  َأنَُّف َث َْطَفَر اجْلََزَع, َوَفَؼوَل: َؽْرَ َٕ

ْصـتَ  َٓ ٌَوَفَغ يِف َتْعِريِػ َهـَذا اْدَْعـَـك, َوَفـْق ُذـِـَر َذفِـَؽ  ُه, َوَف اَم َأنَو َؽْرُ ك َبْؾ إِكَّ ًَ ًُ بِِعق ًْ ـْ إِِّنِّ َف ٌء ِمـ َفَر ِظـْـَد اخْلَْؾـِؼ َهـَذا اْدَْعـَـك, َؾَؾـامَّ مَلْ ُيقَجـْد َرْ

ْرُتْؿ.َهَذا َظؾِْؿـَو َأْن َفقْ  ـَ َْمُر َظَذ َمو َذ ْٕ  َس ا

ِت: َٓ َما ًُّ ـَ اف  َؾَفَذا مُجَْؾُي َمو يِف اْدَْقِوِع ِم

ِل: َوَّ ْٕ ـِ ا ُب َظـ ـوًكو آَخـَر َظـَذ  َواجْلََقا ًَ ُؾـَؼ إِْك ُف َتَعـوَػ َؿـوِدٌر َظـَذ َأْن خَيْ َؿ َأنَـّ ًَ اْفَؼـوِدَر اْدُْخَتـوَر, َشـؾَّ ـ ٌَ ـْ َأثْ ـؾَّ َمـ ـُ َزْيـٍد َمـَثًَل, ُثـؿَّ إِنَّ َهـَذا   ُصـقَرةِ َأنَّ 

ْرُتْؿ. ـَ قَر, َؾَؽَذا اْفَؼْقُل ِؾقاَم َذ ـُ ؽَّ اْدَْذ َٓ ُيقِجُى افشَّ  افتَّْصِقيَر 

ــوِِّن: ـِ افثَّ ُب َظــ ــك  َواجْلَـَقا ًَ ُ َتَعــوَػ ِظق َْظـَداَء َظـْــُف َأْو َأْؿــَدَر اَّللَّ ْٕ ــََلُم َفــْق َدَؾــَع ا ًَّ يــَؾ َظَؾْقــِف اف
ــِف َأنَّ ِجْزِ ًِ ـْ َكْػ  َظــ

ِ
َْظــَداء ْٕ ـََلُم َظــَذ َدْؾــِع ا ًَّ َظَؾْقــِف اف

, َوَذفَِؽ َؽْرُ َجوِئٍز.
ِ
جْلَوء ًْ ُمْعِجَزُتُف إَِػ َحدِّ اْْلِ َؾَغ ٌَ  َف

: ٌِ وفِ ْصَؽوِل افثَّ ـِ اْْلِ ُب َظ  َوَمو َأْخَؼك َصٌَ  َوَهَذا ُهَق اجْلََقا
ِ
اَمء ًَّ ُف َتَعوَػ َفْق َرَؾَعُف إَِػ اف .َؾِنكَّ

ِ
جْلَوء ًْ تِْؾَؽ اْدُْعِجَزُة إَِػ َحدِّ اْْلِ َؾَغ ٌَ  َفُف َظَذ اْفَغْرِ َف

بِِع: ا ـِ افرَّ ُب َظ وُكقا ُيِزيُؾقَن َذفَِؽ  َواجْلََقا ـَ ِؿَعِي, َوُهْؿ  َغ بَِؽْقِػقَِّي اْفَقا
ِ ِ
وُكقا َظود ـَ , َو ـَ ي وُكقا َحوِضِ ـَ ك  ًَ   افتَّْؾٌِقَس.َأنَّ َتََلِمَذَة ِظق

ـِ اخْلَوِمِس:َواجْلَ  ُب َظ ـقَ  َقا ٌَْفِي َظـَذ اجْلَْؿـِع اْفَؼؾِقـِؾ َجـوِئٌز َوافتَّ ـ َغ َوُدُخقُل افشُّ
وُكقا َؿؾِقؾِ ـَ  ًِ ـَ يِف َذفَِؽ اْفَقْؿ ي ُتُر إَِذا اْكَتَفـك يِف آِخـِر َأنَّ احْلَوِضِ ا

ـْ ُمِػقًدا فِْؾِعْؾِؿ. قِؾ مَلْ َيُؽ
َْمِر إَِػ اجْلَْؿِع اْفَؼؾِ ْٕ  ا

ــوِدِس:َواجْلَــ ًَّ ـِ اف ُب َظــ ــَؾ َذفِــَؽ َظــ َقا ٌْ ــؾاًِم َوَؿ ًْ ــوَن ُم ـَ ــََلُم َظَؾْقــِف  ًَّ ــك َظَؾْقــِف اف ًَ ُف ِظق ٌَ ــِذي ُأْخِؼــَل َصــ ــك َجــوِئٌز َأْن َأنَّ بَِتْؼــِديِر َأْن َيُؽــقَن افَّ ًَ ـْ ِظق

ِؿَعِي, َوبِوجْلُْؿَؾيِ  ـْ َتْعِريِػ َحِؼقَؼِي احْلَوِل يِف تِْؾَؽ اْفَقا ًَ َظ ُؽ ًْ ـْ َبْعـِض اْفُقُجـقِه,  َي ُت إَِفْقَفـو ِمـ َٓ ْحـتاَِم ِٓ ُق ا ُروَهو ُأُمقٌر َتَتَطرَّ ـَ تِل َذ َْشِئَؾُي افَّ ْٕ َؾو

ؾِّ َمو َأْخَزَ َظـْـُف امْ  ـُ َؿ يِف  ُ َظَؾْقِف َوَشؾَّ ٍد َصذَّ اَّللَّ ؿَّ ًَ بِوْدُْعِجِز اْفَؼوضِِع ِصْدُق ُ َ ٌَ وَرُة َهـذِ َوَحَّو َث َْشـِئَؾِي اْدُْحَتَؿَؾـِي ُمَعوِرَوـًي فِؾــَّصِّ َتـَـَع َصـْرُ ْٕ ِه ا

 [افؼوضع, واهلل وَل اَلدايي.

, دار إحقوء افساث افعرب بروت, افطٌعي افتػًر افؽٌر ومػوتقح افغقىـه(:  646ؾخر افديـ أبق ظٌد اهلل  ؿد بـ ظؿر افرازي )ت 

 َوَمـو ل اهلل ظز وجؾ: }. يف تػًر ؿق261, 264صـ -افثوفثي, اجلزء احلودي ظؼ 
ِ
ـَ َمـْرَيَؿ َرُشـقَل اَّلّل ـك اْبـ ًَ ـقَح ِظق

ًِ و َؿَتْؾـَـو اْدَ َوَؿْقَِلِْؿ إِكَّ

ـْ  ــُف َمــو ََلـُـؿ بِــِف ِمــ ـْ ْ ِؾقــِف َفِػــل َصــؽٍّ مِّ ـَ اْخَتَؾُػــقا ــِذي َف ََلـُـْؿ َوإِنَّ افَّ ٌِّ ٌُقُه َوَفـــِؽـ ُصــ ــَؿَتُؾــقُه َوَمــو َصــَؾ ــوَع افظَّ ٌَ { ]افـًــوء : ِـّ َوَمــو َؿَتُؾــقُه َيِؼقـــوً  ِظْؾــٍؿ إَِّٓ اتِّ
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َماُل افثَّوِِّن:] ًُّ وٍن آَخَر َؾَفَذا َيْػَتُح َبوَب  اف ًَ وٍن َظَذ إِْك ًَ َف إِْك ٌَ ـُف َأنَُّف إِْن َجوَز َأْن ُيَؼوَل: إِنَّ اَّللَّ َتَعوَػ ُيْؾِؼل َص ـو إَِذا َرَأجْـَـو َزْيـًدا َؾَؾَعؾَّ َطِي, َؾِنكَّ ًَ ْػ ًَّ اف

ُف َزْيٍد َظَؾْقِف, َوِظـَْد ذفؽ ٓ يٌؼك افـؽوح وافطَلق وادؾؽ, وثقؿو بِـِف, َوَأجًْضـو يُ َفقْ  ٌَ َنَّ َس بَِزْيٍد, َوَفِؽـَُّف ُأْخِؼَل َص ِٕ ُتِر  ـَقا ْػِٓتـ إَِػ اْفَؼـْدِح يِف افتَّ

ِخَرةِ  ْٔ ِط اْكتَِفوِئِف يِف ا اَم ُيِػقُد اْفِعْؾَؿ بَِؼْ ُتِر إِكَّ َقا ـُ  َخَزَ افتَّ ْع َف افطَّ قَشوِت َتَقجَّ ًُ ٌَْفِي يِف اْدَْح ْزَكو ُحُصقَل ِمْثِؾ َهِذِه افشُّ قِس, َؾِنَذا َجقَّ ًُ إَِػ اْدَْح

ُِجقٍى َأْن جُيِقَى َظـُْف بَِلنَّ َذفَِؽ 
ِ
ِئِع, َوَفْقَس د ا َ ُتِر, َوَذفَِؽ ُيقِجُى اْفَؼْدَح يِف مَجِقِع افؼَّ ََلُم, ُ,َْتصٌّ بَِزمَ يِف افتََّقا ًَّ ََلُة َواف  َظَؾْقِفُؿ افصَّ

ِ
َنٌَِْقوء ْٕ وِن ا



قِحقَّيِ  
ًِ ْؾُى َواْدَْصُؾقُب َبْغَ اْْلْشََلِم َواْدَ  [56..... ] اْفصَّ
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ـْ مَلْ َيْعَؾْؿ َذفَِؽ  َهوِن, َؾَؿ فِقِؾ َواْفُزْ اَم ُيْعَرُف بِوفدَّ ْرُتْؿ َؾَذاَك إِكَّ ـَ َنَّو َكُؼقُل: َفْق َصحَّ َمو َذ
ـَ ِٕ  ِم

ٍ
ء َٓ َيْؼَطَع بَِقْ َهوَن َوَجَى َأْن  فِقَؾ َوَذفَِؽ اْفُزْ  افدَّ

تَِرِة, َوَأجًْضو َؾِػل َزَموكِـَو إِِن اكْ ادَْ  ٌَوِر اْدَُتَقا َْخ ْٕ ـَ ا  ِم
ٍ
ء َٓ َيْعَتِؿَد َظَذ َرْ قَشوِت َوَوَجَى َأْن  ًُ َموِت َمْػُتقٌح, ْح ُت َؾَطِريُؼ اْفَؽَرا ِت اْدُْعِجَزا دَّ ًَ

َْزِمـَـيِ  ْٕ قُر يِف مَجِقـِع ا ـُ ـْذ ْحـتاَِمُل اْدَ ِٓ ـَ يِف َوِحقـَِئٍذ َيُعقُد ا ْعـ ـُ ِؾقـِف ُيقِجـُى افطَّ ْعـ ُتِر, َوافطَّ ـَقا ـَ يِف افتَّ ْعـ ـوِب ُيقِجـُى افطَّ ٌَ : َوبِوجْلُْؿَؾـِي َؾَػـْتُح َهـَذا اْف

ُُصقِل َؾَؽوَن  ْٕ ـَ يِف ا ْع ََلُم, َؾَفَذا َؾْرٌع ُيقِجُى افطَّ ًَّ ََلُة َواف  َظَؾْقِفُؿ افصَّ
ِ
َنٌَِْقوء ْٕ ِة مَجِقِع ا ٌُقَّ  َمْرُدوًدا.ُك

ُروا ُوُجقًهو: َواجْلََقاُب: ـَ  يِف َهَذا اْدَْقِوِع َوَذ
ِ
ًْ َمَذاِهُى اْفُعَؾاَمء  اْخَتَؾَػ

ُل: َوَّ ْٕ  َؾَخـــ ا
ِ
ـــاَمء ًَّ ـــُف َرَؾَعـــُف اَّللَّ َتَعـــوَػ إَِػ اف ـــو َؿَصـــُدوا َؿْتَؾ ِؿـــَغ: إِنَّ اْفَقُفـــقَد َحَّ ـَ اْدَُتَؽؾِّ ـــ ـــٌر ِم

ثِ ـَ ـــوَل  ـــَؿ ـْ وَف ُرَؤَشـــوُء اْفَقُفـــقِد ِم ـــِي ِمـــ ـْ ُوُؿـــقِع اْفِػْتـَ

ـو ـَ ـقُح, َوافـَّـوُس َمـو  ًِ ُف اْدَ ـقا َظـَذ افـَّـوِس َأنَـّ ًُ ٌَّ ٌُقُه َوَف ـوًكو َوَؿَتُؾـقُه َوَصـَؾ ًَ ِفْؿ, َؾَلَخـُذوا إِْك مِّ ـوَن َؿؾِقـَؾ َظَقا ـَ ُف  َنَـّ ِٕ ْشـِؿ  ِٓ َّٓ بِو ـقَح إِ ًِ ُكقا َيْعِرُؾـقَن اْدَ

ًٓ اْدَُخوَفَطِي فِؾـَّوِس, َوهِبَـ ُـْؿ َصـوَهُدوُه َمْؼُتـق ـْ َأْشـََلِؾِفْؿ َأهنَّ َٓ ُيَؼـوُل: إِنَّ افـََّصـوَرى َيـُْؼُؾـقَن َظـ ـَماُل.  ًُّ ِريـِؼ َزاَل اف ُتَر َذا افطَّ و َكُؼـقُل: إِنَّ َتـَقا َنَـّ ِٕ  ,

َػوُؿُفْؿ َظَذ اْفَؽِذِب. ٌُْعُد اتِّ َٓ َي َغ 
ٍم َؿؾِقؾِ  افـََّصوَرى َيـَْتِفل إَِػ َأْؿَقا

ِريُؼ افثَّوِِّن:وَ  وٍن آَخَر ُثؿَّ ِؾقِف ُوُجقٌه: افطَّ ًَ ٌََفُف َظَذ إِْك  َأنَُّف َتَعوَػ َأْخَؼك َص

ُل: َوَّ ْٕ  اْفُػََلِِّنِّ َمَع َأْصـَحوبِِف َأَمـَر هَيُـقَذا َرْأُس اْفَقُفـق ا
ًِ ْق ٌَ ـْ َأْصـَأنَّ اْفَقُفقَد َحَّو َظؾُِؿقا َأنَُّف َحوِضٌ يِف اْف َحوبِِف ُيَؼـوُل َفـُف َضْقَطـوُيقُس َأْن ِد َرُجـًَل ِمـ

ــك َظَؾْقــفِ  ًَ ِرَجــُف فَِقْؼُتَؾــُف, َؾَؾــامَّ َدَخــَؾ َظَؾْقــِف َأْخــَرَج اَّللَّ ِظق ــََلُم َوخُيْ ًَّ ــك َظَؾْقــِف اف ًَ ــْدُخَؾ َظــَذ ِظق ًِ َوَأْخَؼــك َظــَذ َذفِــَؽ  َي ــ ْق ٌَ ـْ َشــْؼِػ اْف ــََلُم ِمــ ًَّ اف

ك َؾَظـُّقهُ  ًَ َف ِظق ٌَ ُجِؾ َص ٌُقُه َوَؿَتُؾقُه. افرَّ  ُهَق َؾَصَؾ

ـوِِّن: , َوَأْخَؼـك  افثَّ
ِ
ـاَمء ًَّ ـِؾ َوُرِؾـَع إَِػ اف ٌَ ــََلُم يِف اجْلَ ًَّ ـك َظَؾْقـِف اف ًَ ُرُشــُف َوَصـِعَد ِظق ـك َرُجـًَل َُيْ ًَ ُؾـقا بِِعق َـّ ِؿقـِى َؾَؼَتُؾــقُه َو ٌََفُف َظـَذ َذفِـَؽ افرَّ اَّللَّ َصــ

ك. ًَ ًُ بِِعق ًْ  َوُهَق َيُؼقُل َف

:افثَّ  ٌُ ي اجْلَ  وفِ ـْ َيْشـَسِ ـْ َأْصَحوبِِف َؾَؼـوَل ََلُـْؿ: َمـ ٌة ِم ك َظَؼَ ًَ وَن َمَع ِظق ـَ قا بَِلْخِذِه َو ٌَِفل؟ َؾَؼـوَل َواِحـٌد َأنَّ اْفَقُفقَد َحَّو مَهُّ ـَّـَي بِـَلْن ُيْؾَؼـك َظَؾْقـِف َصـ

ك َظَؾْقِف َؾُلْخِرَج وَ  ًَ َف ِظق ٌَ ََلُم.ِمـُْفْؿ َأنَو, َؾَلْخَؼك اَّللَّ َص ًَّ ك َظَؾْقِف اف ًَ  ُؿتَِؾ, َوَرَؾَع اَّللَّ ِظق

بُِع: ا ُ  افرَّ وَن ُمـَوِؾًؼو َؾَذَهَى إَِػ اْفَقُفقِد َوَدَلَّ ـَ ََلُم, َو ًَّ ك َظَؾْقِف اف ًَ ـْ َأْصَحوِب ِظق ِظل َأنَُّف ِم وَن َرُجٌؾ َيدَّ َْخِذِه ـَ ِٕ ْؿ َظَؾْقِف, َؾَؾامَّ َدَخَؾ َمَع اْفَقُفقِد 

َى. َوَهِذِه اْفُقُجقُه ُمَتَعوِرَوٌي ُمَتَداِؾَعٌي واَّللَّ َأْظَؾُؿ بَِحَؼوئِ َأْخَؼك ا
ٌََفُف َظَؾْقِف َؾُؼتَِؾ َوُصؾِ ُُمقِر.َّللَّ َتَعوَػ َص ْٕ  [ِؼ ا

 ٓحظ جقدًا أيت:

 افرازي رمحف اهلل وؽػر اهلل فـو وفف يؼقم بعرض تًوؤٓت وإصؽوٓت معرووي ثؿ يؼقم بوفرد ظؾقفو 

 ت أن افرازي رمحف اهلل يعتؼد اظتؼودًا جوزمًو أن أيي تدل ظذ أنف تعوػ حغ رؾع ادًقح أخؼك صٌفف ظذ ؽرهمع إثٌو 

 :افرازي رمحف اهلل أصًَل مل يؼؾ مو ؿوفف إنٌو بقشقي إذن 

 :ؾفذا وؿـ ظروف ْلصؽوٓت مطروحي وهق رمحف اهلل يؼقم بوفرد ظؾقفو ! وإن ـون ؿد ؿول 
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 ـز افؼقيؿ فؾؼرآن افؽريؿ:افتػًر إرثقذ

وا ظـذ صـؾٌف ٕنـف مؽتـقب يف شـػر افتثـقـي }]: بقشـقيؿول إنٌـو  ـوَن َظـذ » 22فؼـد أراد افقفـقد أن يؾصـؼقا افؾعــي بودًـقح, ؾـلَسُّ ـَ َوإَِذا 

ٍي  ٌَ َفــو اَدــْقُت َؾُؼتِــؾ َوَظؾْؼَتــُف َظــذ َخَشــ قَّــٌي َحؼُّ
ــوٍن َخطِ ًَ ُتــُف َظــذ 23إِْك ًْ ُجثَّ ـَ َؾــَل َتٌِــ ِي َبــؾ َتْدِؾـُــُف يِف َذفِــَؽ افَقــْقِم َٕنَّ ادَُعؾــَؼ َمؾُعــقٌن ِمــ ٌَ  اخلََشــ

.{]افتثـقي 
ِ
[. وبام أنف ؿوم مـ إمقات ؾٌفذا تؽقن افؾعـي ؿد ُ قً, وهبذا ؾنن ظٌورة "مو صؾٌقه" تعـل "مو أخحؼقا بف 23-21/22اهلل

صخصــًو موصــقًو أمــومؽؿ يف هــذه افؼوظــي أن وؿقـؾ فؽــؿ أنــف ؿتــؾ مـــ يــقمغ ؾؾـــ  فعــي افصــؾقى", "ومــو ؿتؾــقه" ٕنــف ؿــوم. ؾؿـثًَل إذا رأجــتؿ

 تصدؿقا ٕنف حّل أمومؽؿ. ؾفؿ مو أخصؼقا بف افؾعـي ومو أؾؼدوه احلقوة, ٕنـف ظـود إػ احلقـوة, وفؽــفؿ تصـقروا هـذا يف مـمامرهتؿ افدكقئـي

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

  اهللُيػنِّ افؼرآن افؽريؿ بحًى افعؼقدة ادًقحقي إرثقذـًقي افتل يؽػرهو  بقشقيمرة أخرى كجد أن إنٌو   يف افؼـرآن

 افؽريؿ !

  إدب بقشقيوفؽـ يف هذه ادرة ؿد أشوء إنٌو 

 " :وهذا ـذب فف ؿرون !ؾامء ادًؾؿغبعض ادػنيـ مـ ـٌور إئؿي مـ ظحقٌ أنف كًى هذا افتػًر إرثقذـز إػ " 

 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 

 " ؾفذا أمر ٓ ُيطوقـ مـ ـٌور إئؿي مـ ظؾامء ادًؾؿغبعض ادػنيوفؽـ أن يـًى هذيوكف إػ " 

  أطــ حتــك أن أحــدًا مـــ افصــقؾقي أو مـــ افشـقعي آثـــو ظؼــيي أو مـــ افزيديــي أو مـــ اْلبووـقي ؿــول افؽــَلم افــذي ؿوفــف إنٌــو ٓ

 بقشقي !

 ػور وفقًقا مـ أهؾ اْلشَلم ؿوفقا ه ـُ  ذا افؽَلم !وٓ أطـ حتك أن افٌفوئقي أو إمحديي افذيـ هؿ 

 وفؾتلـقد ظذ ذفؽ:

  ؿد اؾسى اؾساًء ظظقامً ظذ ظؾامء ادًؾؿغ بقشقيوفٌقون أن إنٌو 

 بؾ وظذ اْلشَلم بشؽؾ ظوم, شلؿقم بعرض بعض افتػوشر اخلوصي بوفػرق افـُؿخوفػي ٕهؾ افًـي واجلامظي 

 [61]وافتل يًتطقع أي صخص أن يطَّؾع ظؾقف مـ ظذ مقؿع افتػًر: 

 ٌَِّف ََلُؿْ }]": تػًر ـتوب اهلل افعزيزـه( يف تػًره " 3: ت افؼرن صقعل) قارياَل ؿول ٌُقُه َوَفِؽـ ُص { أي أخؼك َوَمو َؿَتُؾقُه َوَمو َصَؾ

 [اهلل ظذ رجؾ صٌف ظقًك ؾُؼتَِؾ ذفؽ افرجُؾ.

                                                 
 .43صـ - ادقديو وتلثرهو ظذ اْليامن وافعؼقدةقشقي: , ادحوضة افثوفثي فألنٌو بآبوئقي وـتوبقي -ظؼقدتـو إرثقذـًقي بعـقان:  2414ـتوب مممتر افعؼقدة إرثقذـًقي  64

 http://www.altafsir.com/IndexArabic.aspممشًي آل افٌقً ادؾؽقي فؾػؽر اْلشَلمل يف إردن  61
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  ظذ مـو ؿٌؾفـو وتؼـديره, ؾـٌام  هذه أيي ظطػ]": افتٌقون اجلومع فعؾقم افؼرآنـه( يف تػًره " 464: ت صقعل) افطقدوؿول

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 افعؼوب, ٕن إخٌورهؿ أهنؿ ؿتؾقا ادًقح يؼقـًو, ومو ؿتؾقه, ـػر مـ حقٌ هق

ة ظــذ اهلل يف ؿتــؾ أنٌقوئــف, ومـــ دفــً ادعجــزات ظــذ صــدؿف, ثــؿ ـــذهبؿ اهلل يف ؿــقَلؿ: إكــو ؿتؾـــوه ؾؼــول: } َوَمــو َؿَتُؾــقُه َوَمــو جــرأ

َف ََلُؿْ  ٌِّ ٌُقُه َوَفِؽـ ُص  [{.َصَؾ

 ( يف تػًــره " 465: ت ُصــقيفوؿــول افؼشــري )ٌُقُه َوَفـــِٰؽـؿقفــف تعــوػ: }]": فطــوئػ اْلصــوراتـه َف ََلـُـؿْ  َوَمــو َصــَؾ ٌِّ ً { }ُصــ َظِزيــزا

ـْ حػر بئراً ٕخقف وؿع ؾقفو.َحِؽقامً  َى مؽوكف, وؿد ؿقؾ: َم
ٌََفُف ظذ افًوظل بف ؾُؼتَِؾ وُصؾِ  [{ ؿقؾ أوؿع اهلل َص

  ؿقـؾ: إن افقفـقد أحـوضقا بعقًـك ومــ ]": اَلدايـي إػ بؾـقغ افـفويـيـه( يف تػًـره " 437: ت ُصـقيف) مؽل بـ أب ضوفـىوؿول

ٓ يشٌفقن ظقًك بعقـف ؾحقفقا مجقعًو يف صقرة ظقًك, ؾلصؽؾ ظؾقفؿ أمر ظقًك, ؾخرج إفـقفؿ بعـض مــ ــون يف معف وهؿ 

 [افٌقً مع ظقًك, ؾؼتؾقه وهؿ ُيًٌقن أنف ظقًك.

 :تعؾقؼ أخر ظذ ـَلم إنٌو بقشقي

  :يـــقمغ ؾؾــــ تصـــدؿقا ٕنـــف حـــّل  ؾؿـــثًَل إذا رأجـــتؿ صخصـــًو موصـــقًو أمـــومؽؿ يف هـــذه افؼوظـــي أن وؿقـــؾ فؽـــؿ أنـــف ؿتـــؾ مــــ]يؼـــقل

 [أمومؽؿ.

 ! ق أنف ُؿتِؾ بوفطٌع, وأجضًو فـ أؿقل بلنف ؿوم مـ إمقات  فـ أصدِّ

  ادًقحيتحدث ظـ  بقشقيؾنن ـون إنٌو  بحًى افعؼقدة ادًقحقي, أي أنف ُؿتِؾ مصؾقبًو, ثؿ ُدِؾـ 

  ادًقحأنػل ظـ وؿوم مـ إمقات بعد ثَلثي أجوم وثَلث فقول, هؾ جيقز بعد ذفؽ أن  ٓ افؼتؾ ؟! بوفطٌع 

  ادًقحؾنكف ؿد ُؿتؾ بوفػعؾ, وفؽـف ؿوم مـ إمقات, وهؾ جيقز بعد ذفؽ أن أنػل ظـ  ٓ افصؾى ؟! بوفطٌع 

 ؾنكف ؿد ُصؾى ؾعًَل وموت مصؾقبًو, وفؽـف ؿوم مـ إمقات 

 [, "ومو ؿتؾقه" ٕنف ؿومظٌورة "مو صؾٌقه" تعـل "مو أخحؼقا بف فعـي افصؾقى"]ؿول:  بقشقيإنٌو 

 أريد أن أشلل إنٌو بقشقي شمآً واحدًا:

 ثؿ ظـدمو تًـلخف حـوذا تؼـقل هـذا افؽـَلم, يـرد  ,هؾ تؼٌؾ مـ أي مـ مًقحل أن يـؼ بغ افـوس أن ادًقح مل ُيؼتؾ ومل ُيصؾى

 صؾقى ؟! مو هذا اجلـقن !ومل ُيصؾى ٕنف مل تؾحؼف فعـي اف, ظؾقؽ ؿوئًَل بلنف مل ُيؼتؾ ٕنف ؿوم مـ إمقات

  ـْ َفْعـَِي افـَّوُمقِس, } 3/13 ؽَلضقيكػًف يؼقل يف  بقفسإذا ـون قُح اْؾَتَداَكو ِم
ًِ  {إِْذ َصوَر َفْعـًَي َْٕجؾِـَوَاْدَ

  ادًقحوهذا يعـل أن  بحًى افعؼقدة ادًقحقي ؿد أصوبتف افؾعـي حتك ُترؾع ظـ افـوس 

  قل أن افقفقد مو أخحؼقا بف فعـي افصؾقى ؟! ؾؿـ افذي محؾ افؾعـي إذًا ؟!أن ويؼ بقشقيؾفؾ يليت إنٌو 

 احلؿد هلل افذي بـعؿتف تتؿ افصوحلوت


