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جمسَىانشِبحُإِتناأنحَفىإلأاللهِعالَىتقولُوأوَلآدِبنفنمنجيتعفوألآانكئَابِاهلَ)يَا

وَلاَوَرُسُلِهبِالئ!فأمِئوأمنهُوَرُوخمَزيَمَإلَىأتقاهَاوكلِممةالفهرَسُولُمَريَمَابقُ

فِىمَائهُولَذلَهُيكُونَأنسُبخ!لَهُوَاحِذإتةاللَهُإِئمَائكُنمخَيزأانئَهُوأثَحَهةنَقُولُوأ

1ا:النساءأوكِيلاً(بِالنهِوَكَفَىالآزفىِفِىومَاالشمَاوَات V

تعالى:وقال

مِنفنئوأقَذقؤبمافوَاءئنئغوأوَلآانحَقجمَزدِبنِكُنمفِينَقئوألاَانكِئابِأهلَبَا)فُذ

77:الماندةأالشبِيلِ!شوَاءعَنوَضلوأكَث!زاوَاضالوأقبلُ
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الىعيرالىحمنبس!إدثه

ومنانفسناشرورمنباللهونعرذ،ونستغفرهونستعبنه،،نحمدهلله،إحمد

له.SIاهفلايضللومنله،مضلفلااللهلِهدمناعمالنا،سبنات

ص!،ورسولهجمدهمحمدأانوأشهدله،شريكلاوحدهال!هإلاإلهلاانواشهد

الدين.بومإلىبدعوتهودعابهثيه،اضدىومنوصحبه2لهوعلى

وبعد...

السمواتمادامتسيبتىوالابمانوالكفروالباطلالحقبينالصراع

المئتين،لعبادهتعالىاللهبإفنالعاقبةفإن،وقوتهالباطلصرلةبلغتومهما،والأرض

وسنةاللهكئابمنوبراطِنهمحججهموبأخذون،اللهةفمنفوتهميسئمدونالنين

!ى.رسوله

دراسةمنلنالابددبننا،علىالصلببيةاليهوديةالهجمةهذهنعيشإذونحن

مصالرهمخصمنالعداءهذاجذورلمعرفهَموضوجمة؟دراسةالديانتينهانبن

والإنجبل.ائتوارة

ينعاملونالئيوسباسثمالبهود،عناندذ!معلىنُعبنالدراسةهذهمل!فإن

علىالمختاراللهشعباليهودلخدمةالالهسخرهمعبيدانهمعلىالناسبقيةمعفيها

زعمهم.

لابدالإسلامضدمعركلَهمفيلليهودبةالصليبيهَالمسيحبةانضمامظلوفي

مبشربها،وشبهاتعلَاندها،اصولعلىللوقوفمتعمقةدراسةالمسلِحيةدراسةمن

ديننا.فينطعنلتيمشاثمرقبهاولكل!كبكات

تجلىوفيهاهالدلثضاثمجموععلىالقارئئطلعاللياناتهذهفلراسة

الهشة،وحضارئهمالمزيفهْالغربباث!عاراتبنخدعفلا،أمامهبهاللهاكرمناالذيالحق

.!رسولهوممنهْاللهبكتابالئمسكفيالحقأنيتينأفبزدلد
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لَولهمصداقوذلك،تعالىاللهكلَاببهيمرنابينهاوالمتارنةايأدلِانونعلم

لَتَذقَبالِكَمِنان!ئَالطَيَقرَؤُونأئإينَإِتيكَقشل!انزالتائثاشَذفِيكُنت)فَإِنلَعالى

أبونس:491.أنئمئَرِينَ(بنَقلاَنَئونَنزبكَبنإنحفئجَاءفى

منالكئيريلجهاانبجبالتيالإسلاميةالعلوممنالأديانمقارنهْفعلم

.غبرهعنليننابهاينم!زالنيالتوبةوالحجةالحتبقةلإظهارعلمائنا،

اهلخاصهْ،الآخرينصفوففىالدعوةألوانمنلونالأديانومقارنهْ

إلىالمطافنهابهْفىوانلَهواالطربىَ،هذاسلكواأنبعدمنمالكثحراسلمفللَدالكناب،

من)كانمنهمواحدالهاشصيفؤادمحمدوهذا،الإسلامعنوالدفاعإسلام!،إعلان

المبزان(.كفةفي)الأدبانكنابهكثب،إسلامهفبلمصرفيالمسبحيالك!وترجال

وعباداتوشرائععقائدندلاولإذ،والمسيحيةاليهوديةبالديانةتهدمفالدارسة

مصالرهمخصمنوذلك،بموضوعيةالعتائدهذهعلىوالردالديانتبن،منكل

علمانهم.وشروحاتوالإنجبل(،)النوراهَالأصلبة

لمساقدراستهمفيالدبنأصولكللِةطلابعلىللشمهيلجاءالكنابوهذا

.الأدبانمقارنهْبعلمالمهتمبنبهالينتنعوكنلك،الأديانفىلراساث

ينفعلإلِوم؟الحسناتميزانفيالعملهذابجعللىوجلعزالمولىسانلأ

سلبم.بقلبال!هأئىمنبنرنإلاولام!

وحبيبنارسولناعلىوالسلاموالصلاةالعالمبن،ربلثهالحمداندعواناوأخر

اجمعبن.وصحبهآلهوعلىص!محمد

الشنطيجمداللةعمادالدينْد.
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لأولىا-لباا

الي!وهـية

اللِهوديالفكرمصالر:الأولالفصل

علبهاوالردالبهوديةالعقاندأهم:الثانىالفصل

البهودبةوالائمرائعالعباداتاهم:الثالثالفصل

البهوديةالفرقأهم:الرابعالفصل
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منلمة:

واحدالألبباءودينفطرةالندبناولأ:

فطوية:نزعة-الندبنأ

)فَاقِغ:سبحانهق!البشر،ننوسفيتعالىاللهضسهافطريةنزعةالنلينفي.

هوبل03(،:الروماعاليهَا(الئاسآفَطَزالُئِىالئهِنجالزتَحبهيفألِلذبنِؤنجهذ

مِنأدَمَبميمِنزبكأخذَ)وَإِذ:تعالىفقالعبادهعلىاخذهالذيالميثاق

.I(72:الأعرات1نئمملإ(عالىوَاشهَذهُنمذزينُهُنمظُفوبىهِنم

واحددليلبقوملاإذنهاشِه،وحتىنشأئهمنذبالإنسانمرتبطالشعورهذا.

زرالعلىثلبلبوجدلاوكذلكالأنممان،نشأةعنمثأخرأجاءالنلدنانلِبين

ايضاْ.الانسانزول!بلالأوضعرالثلدِنفكرة

ببهىمِنرَب!أخَذَ)و%ذنعلنى:اللهفولالإنسانفدمالنزعةهذهفثمبؤكدومما.

الإنسانانوتعلىسبحانهالمولىبينبلايأعراف:172(،ظُفوليهِم(مِنْأئمَ

تعالى:لَ!حدالْه،فىعارضةالولتيةوأنايأولى،اللحظاتمنموجردأكان

مَعَفئموَاتزلآوَمنذِرِينَمُبَمثئرينَالئيئبنالفهُفَبَعَثَوَاحِدَةامُةالئايم!أكان

ائذينَإئافِبهِاخنَلَفَؤهَافِيهِاخئَلَفوانجيمَاالئاسِلَدِقلِيَحيُبِانحَقًأنكتابَ

لِمَاآمتواأئذِينَالئةفَهَدَىبَيئَهُنمبَعأانبَبئَاتُجَاكَهُمُمَابَصمِناونُوهُ

(سُنثَئبمٍمبزا؟إلَىيائناءُننيفديوَالئهُذنجل!يإٍأنخ!بنفبِهِاخنَلَفُوا

(312:البترةا

)وَإن:سبحانهمخبرأفقالمخلولَاته،كلفيالنزعةهذهتعالىاللهاوجدبل.

44،)الإممراء:ئَشبِيخهُم(تفقفونَلاوككِنبِخمذهبُمنثخإئاشَيءبن

انفطرَةعَلَىيُونذمَوكلُودكذفال!الصغار،الأطفدلدىموجودةالنزعةهذه.

وَيُنخشلأبه..)1(ؤيئضئزانِهدَأبهبهَوٌفَبَوَاة

نلكعنسنلواإذاكانوالديهمالفطربةالنزسكلةاختلاطرغمالمشركينحتى.

سَأفتَفنم)وكين:تعالىقال(،الأصنامبواسطةإليهليتربوناإلانعبدهم)مافالوا

9971.رقمحديث312؟ص2.جلحمد.الامامسمند)1(
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فَأتَىالفهُلَيَئولُنَّؤانفَمَرَالشنسَوَسَخرَوَانازضَالشمَاوَاتِخَلَقَمَن

تعرضمعندالملاحدهَلدىأيضأتظهرالنزعهَذه(61اكنكبو!:لِؤْفَكُونَ(

تظهرماسرعانوعلِرها(...والزلازلوالغرىْ-)كالموثخطبرةلمواقف

هذالأمورالمدبرهَالعظمىالقوةإلىفيلْوجهونممئار،دونهؤلاءلدىالفطرة

ا.لعَمئَا)ؤإِذَا:سبحانهلِقول،والأمنالحمايةمنهيطلبونبهسِ!ئغيئونالكون

عَريفبى(دُغاءفَذُوالمثئزقمئهُوَإذابِجَ!لِههوثاىاصفَىالإلممانعالَى

الأمرنهالِةفىق!إذنلكعلىشاهدوفرعونموممىوقصهْاه()فصلت:

لاأئهُآممثُقَالَ)ن!قأدنرَكَةإِذَاحثَى)...الشديدالموقفلهذالَعرضعندما

91..أبونس:أنمُسكِمِينَ(مِنَوَالَأالنرَالبلَلقُوبِهِآمتَتأئذِيإلأإِلِهَ

لئقدمالحئميةالنهايهَهوالددِاناتفناءبأنيؤمنككالذى)1(كونتوهذا

ليانةلنفسهووضعملْصوفأ،واصبحنلكعنحداتهأخرفيلِرجع،العلوم

المسمباث.بئغببرولكنالكائولبكبة،للدبانةمشابهة

جماعا!رجدت"لقد:)2(برجسونهنريعنهاق!الئيهيالنزعهْهذهبل

بغلِرجماعةقطتوجدلمولكنهوفلسناث،وفنونعلومجمرمنإنسانية

F(3.دلِانة

مشلَركةالدينيةالغريزةناٍ:العشربنللقرن)لاروس(معجمعنهعبرماوهذا

الحيوانيهْ...الحياةإلىواقربهاهمجيهَ،اشدهاحتىالبشربة،الأجناسكلب!ن

العالميةالنزعا!إحدىهوالطبيعةفوقوبماالإلهيبالمعنىالاهثماموإن

.+)4(لبسانبةالخالدة

فيلنإلىهؤلاءفوصل،النزعةهذهإلىاصحابهبتودعصرنافيوالعلم

ايأجهزةبادلْىالمزودالمد!دمالمجردالحسلِدركهاولاينلهالافوةالوجود

الخالىَ.وحدانبةوهيألاالأساسيةالدينقاءةمعالعلميللالَيوبذلكالعلميهَ،

(l)84.صثرر،عبداللهمحمدد.،اللين

بلىولالصرفياْ.يهولطْيكنملانهتبلىظصفتهولكنحيثه،اواخرفي!سيحثةاعسبلهثيلاالأصليهرديفيلصوت2()

(69سالنلسفية)الموسوعة.ام149ترفىممنةدهـيأ،كك

(r)،83.صلرو.عبدال!همحمدد.ثلين

82.صدرلز،عبداللهمحمدد.،اللين4()
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ومستويالهامراحلهامخللففىالنفسحاجاتعنتعبرفطرةالندبنفنكرة

ابدأ.عنهالاممنغناءبمكنلاالنيالتعافبة

احد:وءلآسهيااصبذ3َ

بعثوبه،ولعبادهلنفسهوئعالىسبحانهالمولىلرئضاهالذىإلدينهوالإسلانم

عنلَحدثعندماوجلعزمولاناغهاخبرناماهذا،أتباعهمبهوهتفجميعأ،الأنبض؟ء

فَمَاثَوكيدنم)قإِنفومه:مخاطبأ!نوحعنالكربمالترأنبذكرفمنلأودينهمالأنبلِاء

72()يونس:انئممبهبينَ(بنأكُونَانوَامِزثُالئهِعالىإئاأنجرىإنأنجبىمِي!سَأنتئنم

عَنيَزغَبُ)وَننئعالى:قالنوح،بعدمنالإسلامرايهَإكلونإبراطِموحمل

لَبنَانأخِرَةِفِىوَإنًهُالدنميَافِىامنطَففتاهُولَفَ!تَق!تهُسَ!!.مَنإِثاإيزَاطمَمِثإَ

إنرَاهِيمُبِهَاوَوَمثى!فمَالَمِينَلِرَبئأممكَنتُقالاسلِنمهـئهُئ!قَالَإذ!الصئالِحِحنَ

البالرة:امُمنيمُون(وَأشنمإئائمُولنقلاالذلنَلَكُغامنطَنَىالئهَإلْأبمىياوَيَغثوبُب!دهِ

03i-113"س؟

إِبزَاهِمِغيَرقَحُ)وَإذلعالىفال،السلامعلبهماأبالِهمعإسماع!لشعارالإسلاموكان

وَانجعالتارَنجما!انعالِيمُالشبيعُالتإئكَمِقًنَفَبكغرَبلُاوَإِشمَاجملُفبَينظمِنَأغَوأعِدَ

الئؤابُأتتَإِنْلقعالَيئَاوَتُبئمتَاسبكَنَاوَارِنَانكَمُسبهمَةامَّةذُزيَّثِنَاوَمِننكَسُمبهمَيقِ

728َ1211:البقرةأ(ا!زحِيئم

مِنوَعالًمنَنِىانئفكِمِنَأنَيئنيفَذ،رَبئنعالى:ق!مسلصأ،يكانوبوسف

مُشلِمأتوَفنِىوَانأخِرَةِالدكلليَافىوبهئىانفًوَأنازضِالشمَاوَابفاطِرَاناحَاليلثِئأوِيلِ

1011أيوسنا:بِالمئالِجين!وَأتحِفيّى

ئَوَكلُوافَعالَظِبِالفهأمنتُئمكتنُنمإِنفَؤمِيَامُوسنى)ؤقالَنعالى:يتول!موسىوعن

:84()بونسسُمبهبينَ(كُنتُنمإِن

ننقئموَمَا!فنفالِبُونرَبناإِنىإِئا)فالُوابمرسىأمنواانبعدالعمحرةوفال

شنبمِبنَ(ولًوَفتا!نبزأعنينَااقربخرَبناجَاعَتَالَئارَبئابأياثِأمتاانإِئامِئا

(621-521:افآلأصا
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ائةآممتفَلآانؤَاَلىُاذرَكَة)ذَا)حئَىالغرقالركهعندماقالفرعونإنبل

91.أبونس:انمُسكِمينَ(ينَوَأ.ناإِسنرائيذبموبِهِآمتتاثذِيإِئاإِلَةلا

بىآمِنُواأنأنخوَارِئينَإِتىأؤحَدت)وَإِذ!المسيحعننعالىوقال

(111"لماندهَ:مُممكِمُون(لهِأئنَاوَاشهَذأمتافَالُوافييرَشولِى

بِهِآمئاابهُدَىسَمِضَالَئا)وَألْا:تعلىفتال،الجنثينالإسلاأدلِنإنبل

ققنانفالمِطُونوَمِناأنئسلِئونَمِئاوَأئا!رَهَفأوَلالهَخسأيخافُفَلابِرَلئييُؤنجنفَمَن

11.:13-ه)الجنحَطَلهأ(لِجَهئمَفَكَ!يواأنتَاسطُونَوَأفا!رَشَدأتَحَزذافَأولَنكَاسالَغ

الفهِغِدَالذينَ)إنالإسلامسوىدينكلرافضَأا!هيالوحىجاءوبهذا

مِنهُيفبلَفَلَندِينأالإسلامكزَيَلوًنِ)وَمَننعالى:وفال)[:9عمرانآلأالإمملا3(

:185عمران"ل(انخَالميرينَمبنَانأنجرَةِفِىوَهُؤ

مَاالذييقكنلَكُغ)شَرَعَ:تعالىفولهالأنبباء،جميعالدينهذاشمولعلىودل

أليئوااَنوَعِيسَىوَئوسَىإِبزاهيمَبِ!وَمئيمًاوَمَاإِنيكَ(ؤخيئَاوَائإيئوحأبِهِوَمئى

يَائمَاءمَنإِلَبةِيَجئَبِيالفةإِلَبهِئَذعُوهُنممَاانئمثنرِيبنعلَىكَبُزنجييماشًفَرفواوَلاالذبنَ

الشورى:113أيئيبئ(مَنإِلَبةِوَيَفدِي

مَزيَنمابقِبععمَىالئابأو"لَىأنَا:ْفولهفي!الدرسولذلكعلىواكدَوبين

--.)اآْوَاحِذهوَدِ!نُفنمشَئىانهَانُهُنملِكلًاتإِخْوَةؤأنأننهيَاءُوَانآنجرَةِافىلىشِانجي

اللهغدالدلِنلأنسماوبهَ"؟*اديانمصطلحمشروعيةمحملنابتببنوبذلك

سماوية.شرائعالتوليمكنالحددِثنصكماولكنواحد،فالدين،الإسنلام

لهاعحثةلا،بشريةأرضيةاليانهيالإسلاممموىالأخرىالأديانفمجموع

وتعالى.سبحانهبالة

43.34ر!ممحدهثlylصج،05-بالألبها.احاليثكت!-يلبخارىصحهع)1(
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اليهودلهاينتسبالتىألناريخيةألمراحلاهمثلأليأ:

الأنبياء،منوغبره!ايراهيمكعصرقدبمة،بعصورلَاريخهمالبهودبربط

فبماخاصة،الأمممنكرهممنأقدمفدبمة،التاربخيةجذورهمانللعالملببوهنوا

نملكها.فيوحعَهمبفاهمطبنبنعلق

في:ننمئلالبهودعندال!اربخبةالمراحلهذهراهم

الميلاد.فبلغمرالئالثال!نفيمصرمنخروجهمحتى!إبراهيمعهد-منذ1

النالبة:العصورعلىالمرحلةهذهولشنمل

.م(:لى1)9!ملاإبراهيما-عصر

إلىالعرببهْالجزبرةمنهاجرتاللَيالعربيةألمَبائلإلىيإبراهيميرجع

فىوهناك)الشام-اليمن....(،متنرقةأخرىمناطقإلى!1!تالهجرهَانكماألعرالَى،

وجل،عزاللهوحدانبةإلى!ومهبدعوةوقام!،إبراهعِوك(العراق)فياور

تعالى:فولهفىفدعولَهمعالبم:وظهرت

ضتلَ!فِىوَفَؤمَكَأرَيكَإِئيآلِهَةأصئَاتاألًئخِذأزَرَلأبِيهإِبزاهبئمفالَ!وَإِذ

فَلَغاأنمُوك!بنَ!مِنَوليَئونَوَالأزفيالشمَاوَإتمَلَكُوتَإِبزاهِيمَئرِىوَكذتِكَ!تلمحين

رَأىفَفئأالاَفِبين!!اجبُفالافَذفَلَئأؤئىهَذَاقالَكَؤكَل!ارَأىالفيلُعالَيهِجر

الضئائينَأنقَؤبمبنكُونَنزئىيَفدِنِيئنملَنِنقَالآافَلَفَنئارَئىهَذَاقَالَبَازِغاان!مَرَ

بَرِىءإنىلؤمبَافَاؤافَلَثقلَئاأكبَرُهَذَأرَئيهَذأقَالبَازِغَةالمئئنسَزاىفَلفا!

هِنَأنأوَقاحميقاؤالآزضَالشمَاوَاتقطزلِفذِىِوَنجيِىَوَخف!ثإِثى!نُمثنرجمُويظئئا

لمثنرِكُوي!مَااخافُوَلآهَذانِوَفَذالل!فِىاثحاخوئيلمحاذلمحؤمُهُؤحَأخهُ!انمُمثنريينَ

مَاأخَافُوكَيفَئَئذفرُون!اقلأجمففاشيءكُذرث!ؤسيعشَيئارئىيَمثتاءاَنإِلأَبه

احَ!الْقرِيفَدنيفَايمئلْطَ!ناغيغُييمايئَزملْلَنمتابِالتهِأشْرَكنُمائئمْثخَالونَوَلاَاَشركْنُنم

وَهُمالآمقلَهُغاو"نثِكَيطنبماِيمَاثهُميالبيمُوأونمنمأهمَوأائذِين!لعلَمُونكنئُنمإنبالآمقِ

رَئلقإِنثشَاءفنذزجَاتنرقَغفَؤمِهعلَىإِبزَاهيمَآتَدئافاحُخنئأوَتِنذ!فَهئَدُون

-4MT:)الأنعام(عبهيثمحيهيثم Y]
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نهرعابرألْومه،تاركأحرانإلىهاجر!صدردألدبهموجدانبعدولكن

فئرةمعهموعاش)الآراميين(،المماميينالبدومنجماعهْحرانفيفوجد،الفراث

ثم،الشرقيشاطنهولزم،الأردننهرإلىرحلنهواصلنمال!ه،وحدانبةإلىبدعوهم

لديم)2(أيضأصدودأوجدولكنه،اللهوحدانيةإلىاهلهاودعا)1(،كنعانارضإلىعبر

الهجرةهذهئنكرلاالئوراةانرالغريبربه،رممالةليبلغمصرإلىمسيرلَهفواصل

الوعودعلىايضأولْركز،وأهلهبنفسهالنجاةكانالهدفانعلىلْركزبلالثينبة،

)نابلسشكيممن)3(الهمكنعانأرضدخلانبمجردفإبراهبم،فلسطينأرضبتملك

.)4(بعدهمنولنرب!هلهوطنأسنكوندخلهاالتىايأرضأنحاللِأ(

الحديثفىنفسهامعتلتاقضانهاإلاالوعودهذهعلىالدوراةتركلِزورغ!

)ونغربالتكوينسنرففي!،لإبراهبمبالنسبةعربةارضوكونهاكنعاقارضعن

زوجهيدفنانإبراطم!ارادوعندما(كئيرة()ْايامأالفلسطينببنارضفىابرا!يم

غدكمونزيلضيب)(نافائلأحاليأ()الخليلحبرونفىكنعانأهلاستأفنسارهَ

أمامى...0(0)6(منميننيلأدفنمعكمفبرملكاعطوني

لهانجبثالثيهاجرمنولزوجمصرإلى!إبراهعهاجرفلسطينومن

الجزلِرةإلىهاجرئم!،)8(بإسحاقرزقوهناككنعاقإلىرجعثمإسماعبل،)7(

المولىعنهاخبرماوهذا،)9(الحرامالبيتعندوإسماعيلهاجرنركحيثالعرببة،

:37(إبراهلمأانئنظرِينَ(منقلأثكَ)فالَبلوله:ونعالىسبحانه

)1(

)4(

()6

)9(

7.ص!م!يزيهللا!-نثىمصرفيرفرهمطيهودنريخانظر:

31.الاصحاحهالأولصمونيلسفرلنظر:

بالوعرديتطقنيما13017الاصحاحالنكرين،سفرلنظر:

.1/759-.مهركبيوميد.محمدب!رانيلوبنو532،33صجمد!طيم،مصطفىا.د.لعثم-نياليهودانظر:

التكو!21/34.منر

.2/4كاالنكونسنر

.61لاصياحا،التكر!سفر:انظر

.2االاصحاحهالتكوينسنر:انظر

.12الاصحاح،التكوينسؤفظر:
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وإسحاقإسماجملثفنهوتولىفلسطبن،فيالتكولِنسنرينكركماونوفي

صوحربنغرونحقلفيالمكفبلةمغارةفىابناهوإسماجملإسحاق)ودفنه

الحثى(0)1(

العربيهْبالجزلِرةئباطهl)_,;له،الأصلعربى!إبراهيم(نالملاحظومن

الألِاممنيومأكانما!إبراهبمانعلىيدلمما،تكرهسبقكما،خاصةومكهَ

كَانَولَكِي!نقنزانِنأوَلابفودِيأإِبزَاهِيمُكَانَ)مَا:عالى:الدفدكما!انبللِموليأ؟

:67(عمران"لفئمثنرِكِمِنَ(بنَكَانوَنامُسالِمأحتِيلأ

مننبىعلىالسماءمنأنزلكئابفكلالأنبياء،أبوهوبلالأنبياء،كبقية

.)2(وشبعئهنربتهفمن!براهيماٍبعدالأنبياء

وهارونويوسفوسليمانداودمنهمفكانجمبعأ؟صلبهمىخرجوافالأنبياء

تعلى:قولهمصداقوهذا،أجمعينعلبهموسلا!هاللهلحهملواتومحما-وعيسىوموسى

علِمثم!حَ!يثمزب!إِنئشَاءشْدَرَجَاثنَرقَغلؤبهعزإظ-أهِيم6َليماقاحُخمفَإوَلفكَ

وَممُلَدفَاندَاوودَذُزيمهومنفَ!لُمِنهَدَبتُاولوخاقدَيئاكلأوَيَغفولبَإِسنحَقَ؟--3ورهَبفَا

وَجمسَىوَيَخيَى!زنجَريا!فمُخممينِيننجزيؤكَذَلِكَوَهَاز!نَوَمُوسَىوَيُوشفَإئوبآ؟

علىففثفتاوكُلأولُوطاوَيُونُمم!وَأئْاليَسَعَوَإِشمَابمِ!!الصئالِحِدنَفنَكذز:ئيايم!

شمئَفِيبم(صِرَا؟إِلَىوَهَدَيدافنمؤاجئَبَممًاهُمْوَإِخْوَإيخهِمْوَذُزيلالِهنم!بَانِهِمْؤمِن!الْقالَي!نَ

لأ،(83-7:ظأنعاحيزا

الئاسِأوتمى)إِن:سبحانهقدالمسلم!ننحنال!بمبإبراهيمالناسواولى

:68(عمران)آلفئؤفِنِينَ(ولِنوَالفهُأممواوثذيِنَالئبِيوَهَذَاائبَعُوهُلَفذِبنَبإيزإ!عِ

علحكنصليكلِفسئل:"غدما!:محمدنبيناقولوالاحترامالأولويةهذهعلىودل

كَمَامُحَمْل!الِوَعالَىفحَمً!عقىص!الففئمثولُوا!:الفهِزسئولأفالَ؟اللهرسوللِا

إبزَاهيمَالِعالَىنجارَف!قمَافحَفدآلِوَعلَىفحَائدعالىؤبَارِلقإِبزَاهيتمآلِعالَىهمئيث

!..)3(مَجيذحَمِيذإِئكانغالَبمنَفِى

25/9الاصعاح،التكوينسفر:لنظر(!ا

.؟/167كئيرابن-رالنهلةالبدية:انظر)2(

.2.64رحدث.3،هص\،جدالمضهد،بعد!النبيعلىالصلاةببهالصلاةكتاليسلم،صحيح3()
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مكانهَيب!نمما،الأقلعلىمراثخمم!يومبأالمسلمونبكررهالدعاءفهذا

له.وتالَدبرهمننوسه!فى!إبراهيم

السلام:عليهماويعفولطإسحالىب-عصر

التكوينممفرفيوجاءبسراثيل،بنياصل!بإسحاق!إبراهمززق

بناتمنإسحاق!يزوجالاعبيدةكبار!براهبماٍاوصىقدوكانلتصنه،لَفصبل

مدينةحيثأرامإلىوذهب،بوصيتهفعملوعئميرته،لرضهمنبزوجهبل،كنعان

إبراهلِم!.)1(أخيناحوربنتبونيلبنثبرفمَةإسحاوْوزوجناحور،

البكر،علِسوهما:واحدبطنفيبولدبنرفقهمن!إسحاقاللهرزق

الذىإسرانبلوهو،يعقوبفسموهكثير:ابنيقولاخبه،بعقبممسكأخرجوالثانى

إسرانبل.)2(بنوإلبهبننممب

فىعشبرتهمنيتزوجبل،كنعانبناتمنيزوجألايعقوبإسحاقوأوصى

لأبان.)3(خالهبناتمنوبدزوج،أرامفدلن

وكانتجاربتبهما،)4(أبضألَزوجكماو)راحيل(،)لبثة(خالهابندىمنولَزوج

)زلفة(.تسمىلبئةوجاريهَ()بلهه(،)ْندعىراحيلجارلِة

الذلِنإسرائيلطبنياجدادوهم!،يوسفمنهمولدأ،عشراثناليعدَوبرلد

.)6(!بائل!ص!نهملَفرع!

معلْصةللِوسفوحدثبنلِه،جمبعمعكنعانارضفي!بعقوباستمَر

امينأ!يوسفعُبنانالنثيجهَكانتبوسف،سورةفىالكربمالقرآنفصلهاإخولَه،

حواليالهجرهَهذهوكانتفلسطبن،)7(منوإخوتهابوهإلطِرجاءمصر،خزائنعلى

مصر،عنالغرباءالهكسوسحبنهامصربحكموكانالميلاد،قبلعشراللَاسعالفرن

انظر

فظر

انظر

انظر

انظر

لنظر

فظر

النكوين:سون

التكوين:سنر

التكوين:سنر

التكوين:سنر

التكوشسنر:

التكو!سنر:

التكوينسؤ:

.-4/2,67الاصحاح،

4/2526الاصحاح، - re181/كنيرلابن-رالنهالةرالبتاية.%

8/22الاصحاح. - I.

0.3/3الأصحاح.

.481-ا1/82ولمنهلةرالبداية،03092الأصحاع"

.-0/319الاصحاح،

l.7-ا/جالخرووسنر2.،/4،77،/12الاصحاح"
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لبنيالعدوةيداتمصر،صلنرياءالهكم!وسعلىالالنصرمنأحسنمنىولما

منب!رفيلبنيمنرلواودما!هكمموس،معنوطومنمنه!رلوالمابمر!يله

الضرباتوبدلهبعديولث،الثانيرممميسوجاهر،وصلةلثمولى،وسللبسور،

إليم.)11ثوجه

إسرائدِل،بنولهانعرضالنيالاضطهادكهذ.صالكربمالعَرأنأخبرولصَ

ألطًاءكنمينئحُونَانظآ-مئؤءَيممُومُونَفنمنجز!نالِئنتخ!تَثُم)وَإِذ:سبحانهفقال

94(البفرة:أغَيئم(زبكنمفنفيءذنِكُموَفِىنجمناكنموَيفمنَخفون

فِيلِيئانبدُوأوَفَؤمَهُمُوسَىأنَترُفِزغونَفؤمبنأنفلأ)ذقذسبحانهوفال

فَاهِرُونَ(فَؤفَفنموَإِثانِسَاءفنموثممتَخيِىابئَاءهُنمسم!قثسُقَالَوَآيتهكَوَءيَذَركأالأزفي

.(721:افلأصا1

طَاثِفَةيَسئَفنضشِيَغااهنهَاوَجَكلَأنازفيفىعَافيرغونَ)إِنسبحانهوفال

4(.الدصص:أفمُفسِدِينَ(مِنَكلنَأِلْهُنجسَاءهُنموَياتنتحنبيىابئَاءفنميُذَئخمئفنم

آلِئنأنجَاكمإِذعلَبغُالنهِنجغمَةاذكُزوألِقَؤمهئوسَىفلآإوَإِذسبحانهوكْال

لهَلاءذنجئموَنجينجمناكنمؤيانمئَخيؤنأبئامحُنموَيُتئخونفظأبسئوءيَممُوفوتكُنمفِز!ن

16.)يراهبم:علبثم(زبكنمنن

:!موسج-عمر

الننرةفيونلثاب!رائبلبنيالىموسىوجل-حشاللهيرسلالقرةهذ.في

للَرببأ.ق.م(ا-1237)403

اللخولومنها،اوامرهولدفيذنعالى،اللهإلىللرجوعثومه!موسدعا

انئئَئنةالرضهاذخئواقؤم"ياممبحانه:فنال)فلعمطين(،المباركةالأرض!ىبم

121الماندة:أخالبرين(فتمقبه!وا!كرفنممحىترنَنواؤلانفنمالنةكنمياننبى

نوسنى)ئَلآنعالى:فق!فرصنطفبانمواجههْفيئومهموسم!ووصى

ؤفغفةجمنك؟بن!ائناءننيُوليثهَابئهِنلزضَإنؤامنيروابالفيماالمتَابئوابنؤيه

(821:كالأص(لفئتًبينَ

r.اaصطنط!ىبعمددةبثصافيبركلابلوثظر!)لأ(
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جِنننَامَابصؤمِنلأثي!اأنلبلِمِناوذِينَاأقَائواوفسوة:بغلظةعليهفردوا

تَغمئونَ(كَيفقيتظُرَانأزفينجيوَيَشَخلِنَئنمعؤكغيُالِكَانرَئكُنمعَسَىفَالَ

9211:الأعراف

فدَالأياته،منكثبرفيالكريمالترأقأخبرنافرعونطغيانوعن

المئمَاوَاتِاشبَإَ!انلشبَابَابلُغئكلىصَزخابييننهَاهَانُيافِزعَونُلَعالى:)وَفَالَ

عَنوَ!ئذعَمبههشوغبفِزعَونَزينَوكَذَلِكَككلهالَأطئةوَإئينوسَىإِلَهِإلَىفَاطلِعَ

36-137أغانر:تَ!هَال!(فِيإِئافِزعَوقَكَيذُؤمَاالشبِيل!

وَهَذِهِمِصنرَئنكلِىألَ!شَفَؤمِيَافَلَفَؤمهنرنجزعَون)وتَاذىنعلى:وفال

يكَادُولَامَهِبنهُوَائذيهَذَائنخَيزأَنَاَأنم!نُلهصرُونَأفَناثَحئِىمننَخرِيانأنهَارُ

فَاسئَخَث!مُقتَرِيخدنَأنطَانِكَةُمَعَةجَاءأؤذهبثنامنوِرَةعَيةفَئيىَفَقو"لَا!يئينُ

فَاضفداهُنمبتفنملنَفَمئَاأسَفُونَاقلَئا!فَاسِفِينفَؤناكَ!لُواإِنًهُغفَاطَاعُوهُفَؤمَهُ

51-156:)الزخرتينأخِرينَ(وَم!ناممكَثافجعفنَاهُنم!انجمَعِنَ

أنأنجزةِنَكَالَالفةفَأخَذةُ!اناعنىرَئئمُانَا)فَقلآ:بنوللأنالأمربهووصل

(22-ه4:عاتالنازا]<وَاناو

ق.م(:12اr)فلسطبنإلىإممرائدِلببني-خروجه

مصر،منوفومهبالخروج!موسىتعالىاللهامرالصعبةالنئرةهذهفي

فيإفاملْهممدةوكانت)1(العشرينسنفوقالرجالمنالفممتمائةنحوعددهموكان

سنة.)2(وثلائلِناربعمانةمصر

ماوهذامعة،بعهدهموفاءْ!يوسفعظاممعهمأخنواخروجموفي

اصابيأ!النبىائىفال:!هالأشعرىموسىابيشصحبحهفيحباقابنلِرويه

نركبها،نافةدال،حاجتكسل!التهرسوللهفمالف!ه،اث!ماله:ففالفاكرمه،

إممراندل،بنيعجوزمثلتكونوااناعجزئم!التهرسولفف!اهلى،يحلبهاواعنز

ببنىسارلما!موسىإنقالإسرأليلأبنيعجوزومااللةرسوليافالوا

)035501(.ككعدهملى!عددسضرينكرا/6،.العددم!نرانظر:)1(

.12/04الخروجم!نر:انظر2()
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لما!لِوسفإنعماذهمفت!هذاأمافت!الطررضلومصرمنإسرليل

مفا،عظامهننقلحنىمصرمننخرجلااناثةمنموثفأعيناأخذالمو!حضره

ففالفلأشهإلبهاف!صإسراليل،بنىمنعجوزفالوافبره؟موضعبطهفمنفال

معكاكونفالت؟حكمكوماف!حكمى،نطبنيحسَفالت،يوسففالرعىدلمينى

إلىبهمفلألطلئتحكمهااعلهاانإلطالتهفأوحىةذْأبعطييانفكرهال!مْة،فى

فاحدفروااحتفروافقالتف!لضبوهالماءهذاألضبوافقال!ماءهسننفعموضع!بحير

النهار،0)1(ضوءمثلالطريقوإذاالأرضبىألالوهافلمابوسفعلأمفاسنخرجوا

عندالجمعانولْراءىبهم،لحقإسرائيلبنيبخروجفرعرنعلموعندما

فيهفسارفانفلىَ،،بعصاهالبحريضربان(ن!يمرسىإلىاللهفاوحىالبحر،ص!احل

اغروَمعه،ومنموسىال!هنجىأنوبعد،وجنودهن.مموشوتبعهم،وقومه!موسبى

.جدردهوفرعوط

قال،الآلِا!منكئلِرفيوئعال!ندمبحانهلىإئموِذكرهق!الرءهذهوئ!اصمدك

فِيفِزعَوقُفَأزسَلَ!مئبَغوي!إِئكُميبِجَاليامنرال!مُوممَىإِلَىرريدالإوَ؟؟لَ!؟كاع:

لَجَييغوَإئا!لَغَانف!نَلَناؤإِئهُنم!لًبيلُونَلَشِرذنجةهَؤُلَاءإِن!حَأشِرينفأِاذَ

وَاذرَثتاهَاكذَيكَ!كَرييموَمَالابمؤكًنُوفي!وَغئوي!جئاتٍئنفَاخرَجداهُم!خايزول!

إِئافوسَىامنحَابُف!فجَنعَانِنَرَاءىفَلَئا!فاثنرفينَفَهنبونهُم!إمنرَألِيلَبتِي

ئصًاكاضنربأنفوستىإِلَىفَاذحَدئَا!سَبفدِينِرَئىشِإنكَفاقدَ!تئلز!كُون

ئوسَىؤأنجيما!أقخرينَئئموَأزلَفنَا!انطمكالطؤلينجرفيكُذفَكَلنَقثنت!أنبَخرَ

أفثرُهُمقكوَمَاتأيةنفكفِيإن!أنأخرينأضقتاثغ!انجمَمنفقةوتق

)الائمعراء52-67(فؤنجنِينَ(

!يفاتهُنمقافنرب!لهعِتلاِيلنرِانمُوسَىتجىلىخفمَا)وقفذسبحانهوبتود

انقئمننَفضبيفمكهئود.نجز!نقنتغفغ!تخئنىَولَانرنجاتخ!نايتعنافهَخريي

فنلفمئفمقذالنزالِمذجمي!اتى!وقاقىقةفي!نُوَفم!5ثخينئنمقا

ئنكبنةالممنؤىهـئئوانننحنكغوتَزنمظالفنن!ذبىهَ!مغلزاعَمَفغكوئنم

23،.رلم!ث..؟ه...صا.2.جدكلكل،صرحس-,Pit!ميحمك.فىصيه!&*حك)؟(
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هَوَى!فَفَذضمَييعالَيهِيَحبهذوَمَنغَضَبِىعالَفكُنمقنِحِذنجيهِنَطغَؤاولَارَزَفداكُنممَا

77-182اطه:اهئَدَى(ثُئممتالِخاوَعَمِلوَأمَنئَابَئمَنلَغَفازؤإئى

الحهودكانلذا،المحرمشهرمنالعاشرفيوأتباعه!موسىنجاةوكانت

فيروىغيرنا،منبموسىأحقأننامببنأبصيامه!نب!نافامر،اليومهذايصومون

فَرَاىأفمَدِينَة!الئبِي"دإتمغهمااللهرضىجماسابنعنومسلمالبخارىالإمام

بتيالفةتخىيَؤئمهَذَاصَالِخيَوتمهَذَاقالُواهَذَاقاققَالعَاشُورَاغلِؤمَتضئومُانيَهُودَ

وَاهَرَفَصَامَةيننُنملهِمُوسَىأحَقفَأنَاقَالَفوسَىفَصَامَهُعَدُؤهِنممِنإِسنرَانِملَ

لصييَامِإه.)1(

أرضدخولهمملال!،جديدةمرحلةوبداتالدَارلِخية،الفنرةهذهانتهتربذلك

د.م(:01ا-59)213مملكتهمئكوينحئىمصرمنالخروجبصحمَاريخهم2

بنعمعلبهماللهأنعم،فرعونمنمعهومن!موسىئعالىاللهنجىأنبعد

عاليكُنماتعَغتُأئثبىنغمَئبىَاذكُرُوأإشرَانِبلَببهىالبفرة)يَاسورةفيالمولىذكرهاكئبرة

يُقبَلُوَلاَشَيئأثقسٍشَنَفمم!نَجزِيلألِؤمأوَاتفوأ!انعَاتمِبنعالَىفَضنتُكُنموَأئى

فزعَونَاذِنننَخبئَاكُموَإِذ!لئصَرُونَهُنموَلاَطَلينقابُؤخَذُوَلاَشَفَاعَةيتهَا

زبكنممنبَلاءذَلكُموَفِىنِسَاءكنموَشننَخبُونَأبئَاكنمبُذئحُونَانصابِسُوءَيَسُوهُونَئنم

وَاٍذ!شًظُرُونَؤأنئنمفِز!نَالَوَاغْرَفلًافَأنجَبئَاكُنمالبخرَبِئئمفَرَفداوَإِذ!عَظِيغ

ككُم!ولًاثُئم!ْظَالِنونَوَأننُنمبَصهِمِنأنيجلائخَذثمُثُئملَبالَةأزبَعمنَمُوسَىوَاعَدئَا

تفتَدُون!لَعلكُغوَانفُرقانَفكثَابَمُوسَىأتَيئَاؤإِذ!تتثنئرُونَلَعككُنمذَلِكَبَصئن

بَارِنِئنمإلَىفَثؤبُوأانبجلىَيانخاذكمُأنفُسكنمظنمئَنمإئكُنمفَؤميَالِفؤمِهِفوسَىفَ!وَإِذ

وَإِذ!الزخِيمُالتوْالثفؤإئةغينُغفَئَإَلهَارِنِكُنمغدَئئنمخَيزذَلِكُنيأنفُشكُنمفَافتُلُوأ

ئتظُزونَ!وَأننُغالمئاعِفةفَاخَذتنُئمجَفرَةالفهَنَرَىحئًىلَكَنؤنجنَلَنمُوسَىيَاقُفنُنم

انمَنعالَمكئموَأنزكتاانقمَامَعلَييٌوَظففنَا!ثنئنئزونلَ!الكُنممَؤنبُئبَصفنبَفتَاكُمئُئم

.4002رثمحليث6،03ص2،ج69،بالي-الصيامكلَ!البخلري:-صحيح)1(
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وَإذ!يظبئونلئسَفغفئوأوالَكِنظَنئوتاوَنارزفتَافغناطئمهكبنفئوأوَالممكوَى

جطةوَفوئوأسئخدأأنفاليؤاذخلُوأرَتأثبتتنمخفثبنفاقكُئوأأنثزيةهَإهِاؤخئوأففتا

لَفغتجيذائذييخَزَفَؤلأظَلَمُوأائنينق!نئ!انئخمبنينَؤسنزيذخطالِاكغنئنملئتفِز

نوستىاسنَشقىؤإِذ!بنعئ!نكَ!ئوأيخاالمئتاءثنبىنجزأظتمُوأأئذِينَعَىفَالزننَا

كلجمغقَذجمَمَأعَثنرَةائثَنَايتهُفَلألتجزتأنحَجزلهصً!افنرِبفَعكُنَايثؤمِلإ

البقرة:أفنميإينَ(الأزف!فيتفؤأؤلأالئهززيينوَاشنرَئوأكُئوأفاثنزتجهُنماتاب

47-.6)

ومنأذوهبل!؟لموسىلِمممعواولمالشكر،حقاللهيشكروالملكنم

ذلك:مظاهر

:الخروجسفرفنى،فلسطينإلىمنوجهأم!بناءارضذ!وهوعلبهثورئم.

بنولهماوفالالبربة.فيوهارونموسىعلىإسرائيلبىنيجماعةكل)فئذمر

اللحمفدورعندجالسلِنكناإذمصرارضفيالرببيدمثذ!ليدنا:ائيلإسر

الجمهورهذاكلئميئالكيالنترهذاإلىاخرجثمانافإنكما،للشبعخبزأنأكل

بلجوع(0)1(

مافسرعانلهم،اصنامأبعبدونفوم!علىمرواالشامإلىطرلِقمفيوهم.

ببيي)ؤجأززلًطنعالى:قالنعبدها،اصنامألنااجعل!لموممىفلوا

انجعَلفوشىيَافالُوأئفنيأممتابمعقى!عهـفُونقؤبمغىفتؤأاندهخزاسنزأبيلَ

فيهُنمناهَؤلإءمتُبئزإن!ئجهئونَقؤنمئِكُنمتلآأبقةتفنمكَتاإتفائَتا

غنلنفثفئنمؤفؤالفاامئنمادفهِأكزفَ!!يضئونفثُوأوتطذافا

يفكونفنذنبمئؤةيمئونونَكُغبزس؟ليئنلفيئفمؤلذ!انغفبينَ

-الأصك:138اجَيثم(زبكنمننزوءتبفموَيينجمنامفغؤيتمتَخيونككغ

4111

نلىريه!لميتكموسذبغلمااللهلونمنلمبهأالعجلثخنوايل.

قييغىلوفءفنمئلآ!نومتينالىنجةشأكمفة!رتا:نعالي

وَفنئغنغبدبنقىنكقمَاةفغافلأ.بنَزضَىزثالمهوَكبنت

.؟/،7جلضوصؤدل!ر،.2لم؟*بم!هصؤ(؟)
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رَبهـنميَإكنمالَنمفَؤبميافَ!اسِناغَفنبَانفَؤمهإِلَىمُوسَىفَرَجَعَ!الشامِرِفي

رئثُنمفنغَفسَثمحَيكُغيَحِذ(نأَرًدئنمانمانعَفذعلَيكمُأفَطَلأحَممتاوَكأأ

فنأذزازاحُمننَاوالَ!ئالمالكِنَامَؤعِد!أخلَفنَامَاقَالُوا!فؤعديفَاخلَنثُم

لَهُجَسَذاجمجنالَفنمفَاخرَجَ!المئابريأنئَىفَكَذتِذقَقدقنَاهَاانقَؤمزِينَةِ

فَو"ناإِلَيهنمبَزجِغائايَرَؤنَافَنا!فَنَسِيَنوسَىوَأِلَةإبَهُكُنمهَذَافَفَالُواخُوَاز

فُئِنتُمإِئمَاقَؤآيَافَبلمِنهَارُونُلَهُنمفَللَوالَقَذ!نَنغاوكَاضَزالَهُنميَميهكُولَا

عالَيهِئبرَحَلَنفَالُوا!(مزِيوَاطِد!اق!ثبِ!نِىالزخمَنرَلهئئموَإنبِهِ

ضَئوارَ(يتَفنمإذمتَصَمَاهَارُونُيَافَدَ!مُوسَىإِلَفدالِزجِعَحَئىعَاكِفينَ

إئيبِرَامبىولَابِلِخيتِىئأخُذلَاابخابقَيَافَدَ!امزِيأفَصًيتَنَتئهِقَآئا!

يَاخطنذَفَمَافَ!!فَويهيثزفُبئوكَنمإِصنرَأييلَبدىبَيقَفَرفثَثفَوذأنخَمئي!

الزممُولِ!ثَرِفنفَبقمَةفَفَبَضنثُبِهِيَبضُرُواتنمبِمَانجصئزثفَ!!سَامرِي

تائَفُولَانأنحَيَاةفِىلَكَفَإِنفَاذهدبفَ!!نَقسِىلِيسَوكَدتوكَذَلِكَفَنَبَذتهَا

عَاكِقاعالَيهِظنتالُذِىِإِنهكَإلَىوَانظُزلخلَفَةئنمَؤعِذالَكَوَإِنمشَاسَ

وَسِعَهُوَإئاإلَهَلَااثذِىِالئهُإِلَفكُمُإِئمَا!نَشقاأنيَئمفِيلَنَنسِفَثةئُمْتئحَزقَئهُ

شَيء(أطه:83-891كُل

الأرضيدخلواان!موسىمنهمطلب،فلسطينأرضمنالَتراب!وعند

لسانعلىسبحانهبقول!،موممىلكلاملِسمعواولمنكلوا،ولكن!المقدممة،

ئَرئَذواوَلاَتكُغالتهُكتَبئئئِيالمُالذسَةَالآزضَاذخُنوالؤم)يَا!د:موسى

وَإِئاجَئلأِينَفَؤفافِيهَاإنمُوبمَىيَافَالُوا!خَالمبرينَفَشًماَلِئباأذبَارِكُنمعلَي

زجُلاَنِفَلَ!دَاخِئونفَائَابنهَايَخرُخوأقإِنمِنهَالِخرخوأحَثىنذخلَهَالَن

فَلأئكُنمدَخَفئئُوةفَإِذَاأنبَابَعلَيغُالنخُلُوأعفبهمَااللَهُأ!لعَمَيَخَافُونَائذِينَمِنَ

ئدْخُلَهَالَرإِئامُوسَىلالائوأ!نؤْينِينكُنممإنقْنَوكلُوأالقهِؤعالَىغَالِئوي!

إِثيرَبئقَلآ!قَا!ونفاهئَاإئافَفَ!لِلاوَرَب!أنثًقاذهَبئفِيهَادَامُوأئاأبَذا

فَلأثهَافاذ!أنندمفِينَانقَؤآوَبَيقَبَيئَنَافَاقرُقؤَافينَفسيإِلأأمبكُلا

أنفَاممِقِينَ(أنقؤممحَىفَلاَقَامقَالأزفيفِييميفونَسممةاَزبَعِينَعالَيهنممُخزمَة

(2-026:الماندةا
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بهولحقهارون!،)1(ئوفيالفترةهذهوفىإسرائ!ل،بنيعلىالتيهفكان.

للآ!ف!يزةأليىوممملمْك!البخاريروىكَبره،لعرفولمموسى!،)2(

رثهِإتىفَزجَغصكهُجَاءَهُفَلَئاالس!معلبهمَائوسَىإِتىانتؤثِمقذازسيذ

لَهُقئ!ازجغوَفَالعَينَةعفنِهِالفهُفَزذفمَؤثيُريذناعَ!دإِنىازصعفنَنبىفَفَالَ

رَلثافيق!سممةشَغرَةيكُليذهُبهغطتقايكُلقلَهُئَوبىمَئنِعلَىيدَهُتضتعُ

أنمُفدشَةنأزضِمنيدئية(نالفهَقعمَلآقانأنَلًذأنمَؤتُثُمًقلآتاذآث!

فيسإلَىفَبرَهُت!بئُئنمثتمكتثفَلَؤ!الئهزسئولُفَالفَ!بخجَررَفيَة

)3(َأناختر.انكَثييِعِتذالطرِ

ذلن:بن-بوشع

النبهمدةانتضاءوبعدإسرائلِل،بنيفيادةبونمعلؤلى!موسىموثبعد

الخضر-لْصةفيموسىفئى-وهو!يوشعحخل2سبحانهالمولىلهمقدرهاالئي

!مرعصرهوكانالشاقهْ،الفترةهذهفيتربواممنمعهبمن،فلسطينارض

أيىومسلمْعَ!البخاريروىالتدس،ودخل،المباركةالأرضفثخلالانئصارات،

طَكَرَخلشِهَفبىلَالِفَؤبفَقالَانأتبِيَاءِبنتيىصا!الئهزشولُفَلآقَلأ!ههُرَيز!

سُفوفَهَايَرقَغوكَنمبُيُوئابتنىأحَذولَايهَابَننولَمًايهَايَببَىَانيُريذوَهُؤامزأةئضنة

الْقصنرمتلَاةَالْمزيَةمِنْفْدثالغزَاوياذقايدئظرُوَفوَخلِقاتأؤغنااشمزىاحَذوكا

فَحُيسَ!تعَقيتااخبِشهَاالفهُئممَائوزؤألَامَامُوزةإئكِلِلمثئنمميفَالالَذَيكَمنفَرِلِباإو

فِيكُنمإِنفَالدَئطغنهَاقلَنمبتافقهَاالئارَلغيفَجاكثانقً!يتمقجَمَعَعقنهالئةفَمًحَحَئئى

فَفيُبَايضِانغُلُوذنجيكُنمفَتالَييَدهزجلٍيَدُقلَزِقدثزجلفَبيلَةفذمبنفَنينهايِغِىغُفونا

نجفرَةرَابيثذبِرَامبىفَجَائواانغُلُولُفِيئنمفَقالَبِيَدهثَلَاثَةأؤَزخفننِيَذفَلَزقدتفَبِيلَئُذ

ؤعَجزتَاضَغقنَارَأىأنغَظَلِنملَنَااللْهُأحدثمْفًاكًلَتفاالئرفَجَاغتقوَضَىُهَاالذهَبمِن

تنَا".)4(فَأحئهَا

-riسنرثعلد:1() rA 3/ r.

(Y)6-التشية:34/سفر .o

9133.رلمحليث511،صا.2ج568ب!ثمنلأز-كتبالبخلريهصحيح)3(

3124.رقمحديث6،اصج،.8،ب!،الخسفرضكلتبالبخلرى:صحيح)4(
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!ههربرةأبورواهما،القدسالمثينةوانيرشعهوالنبيأن!النبىوبين

بَيتإلَىسَارَلَدالِيليُوشَعَإئالبَشَرتخبنم!لَنمالاثئنسَإن!الئهرَسُوؤ"قَالَ

يءأنمَتدِب+.)1(

المقثسببتفلَحعلىد!ةذلكوفيالحدبثهذافكرأنبعدكئيرابنيقول

لاالمقدسبيتفتحفيحبسلَاالشمسوأن!،موسىلانونبنبوشعيدعلىئم

فىمثمرةاريحاكانتبللأريحا،)3(كاقالنتحانبشوعسفريزعمكمالااريحا،)2(

فبلعشرالرابعالقرنفىدمرتارلِحامدينةانالآئارعلماءأثبثإذالوق!،ذلك

الميلاد.)4(

قولهمنهاكئبرة؟مواطنفيالدَرأنذكرهالمباركةالأرض!بوشعودخول

سًخداًانبَابَوَاذخُلُوأرَكأَأثينتنمحَبثيتهَافَكُلُوأاننَريَةَهَذ؟اذخُلُوأفُفنَا)وَإِذ:نعالى

غَبرَفَؤلأظَلَمُوأائذييطفَ!هَافي!انمُخسِنِينَوَممتَزيدُخَطَالِاكُنمنكُنمئقزحِطةوَفُوئوأ

البنرة:أيَفسُفُونَ(كَ!لُوأبِمَاالشمَاءننَبىنجزأظَنمُوأائذِينَعالَىفَألزالنَالَهُنمفِملَائذِي

58-95

حبسثإذالبالذ،هذهيديهعلىاللهوفلَح!،بوشعمعخرجواالتيهبعدإذ

بفضلاعدرافأسجدأ،البابيدخلواانوأمرهمالفنح،منلَمكنحلْىيومنذالشمسله

اللههنوفاحنى،التوراةتعلىاللهبكتاببينهمبحكميوشعفد!مومكثونعمنه،تعالىالله

(سنهْ.)ْوعشرلِنسبعابنوهو،عزوجل

الد!دوعرف!،نونبنيوشعبعدفلممط!نفيحيائهمإسرائيلبنوواصل

الفضاهَ.بعهدليوشعالتالي

ى.م(:201ا-.)157الفضاة-عهد

إسرائبلبنيبلِنوالنوضىالولليةانلَشرت!نونبنلِوشعتوفيأنبعد

فسمي!،لينمعندفاعأوحاربواالأمرالحربورجدالعشائروزعماءقادةفنولى

2/325احمدالاماممسند)1(

.1/103كث!رلابن-والنهايةلبداية:انظر)2(

6.-اv'يشوعممنر3()

1/68البرعلىمحمدد.!طيموالحهدالئورا!اباط!انظر:)4(

24/9203،يشوعسفر1/303،كثبرلابن-والنهايةالبديةانظر:)5(
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أخروهوصمونيل!نبيحاءحئىالنوضىلشمرثولكن8،القضابعهدالنئرةهذ.

وعينوثجنوب،الفمم!فيالأسباطنوحيدفيونجح3(،ق001ا-.)020القضاة

؟القضاةسفرفيالعهدهذاولتاصيلمايعو.،إسرائيلبنيعلىملكألئ!اعوللهم

الخ....حكمهممدة،فضانهم،وأحوالهم،سبرنهم

بسرائيل،بنيبينمعركةصولكن،الكريمالعَرأنتحلثالفئوةهذهوص

لنن!بنإشزانجيذ!تِىبنأننلإِإنىئز)ألَنمنعالى:فتالأنذاكالولتبنفلسطبنواهل

كنبَإبئغسَيئَنمه!قلآالنإمملهيل!فِىئقكِلميهفالَتاالهصثهُمُيتييفالُوأإذمُوسَى

ليبَابىتامِناخرجماوَقذالنهِسَييلفِيئئَ!لِذألاًلَنَاوَنافَالُوأنُفَا-لِفوأا!ففِئَ!عالَينُئم

تهُنمؤفَالَ!بِالالالِيينَعاليثموَالَقةمئهُنملاَلِدلأإلأتَوكؤأانتِئَالُعاليهغكشِبفَلَئاوَأبئَأنِنا

أحَروكخنُغلَدئَافئَفكُتهُلِكُونأ.ئىلالُؤأمالِناطَئه-ىًلَكُنيبَصفَذالقهَإننَبئهُغ

أنطِمِفِينجشطَةوَزَادَهُعالَيكنمامنطقاةالقهَإِنقَالَإئلَ!ث!سَغةيُؤتوكَغينهُبِاَنمنلقِ

فلْ!هأبَهًإِننيِدفُىتهُنموَفَدَ!عالِيثموَاسِعْوَالفهُيَمثتاءم!ء*مُفكَةيُؤئِىوَاشقهُؤالْجمنمِ

ئَخمِلُةَهَازونَوَالُمُوسَىالُلر!ئمُاوبَفِثةًرئئُمْئنسَكةجمئةليهإبُوتlُاتهلِتكُمُأن

(246248-:البالَرةافؤمِنِينأكُنتُمإِنئكُنملاَيَةذَلِكَنيانفكَةانمَلإ

.الملوكبعلاعرفثاخرىناربخبةمرحلةبداثالمرحلهَهذهبعد

(:)1(الملوك)عهدق.م(759اَ)590الالفسامحنىمملكتهمفماممنذئهاريخهم3

والئاني.،الأولالملوكعهدعهدبن:إلىالفنرةهذهفيناربضوينفسم

ق.م(:ا-759)590الأولالملوكا-عهد

بموثالعهدهذاوبننهيإسرائ!ل،بنيعلىملكأولبطالوثالعهدهذاويبدا

سلبمان!

العملام!وسبرنهمعلبهموسلبمان-وداوود-طالوتهمالفنرةهذهرملوك

وسنربعد.،وماغمرالحلديالاصحاح،الأولالملوكسنرفيبالللَصيلوردت

وجمرهاغمر،الناليحنىالأولالاصحاح،الأولالملوكسنروفيالناني،صمونيل

الأصحاحك.من

رنو3-572احاع!ثلهمسلضد.-ثيم!مليووود1/32-575اليردسد-8لتورالل!!نر:)1(

طنطريسسدر-صفىليبرثلا
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بتلِادةفلسطلِن،أهلمنالوثن!نحربهطالوثعهدفيالحوالثأهممنوكان

فبلمنالجبشلَيادةتولىالذيوهوطالوتجنودمنواحدداوودوكان،جالوت

.جالوت

شَربفَمَنبتقرمُبئَلِيئماللهَإِنقذلهانجئُودِطَائوتُفَصم!)فَلَثانعالى:قال

إِلأمِتهُفَشَيىبُوأبِيَد؟ضُقَةَاغَرَفَمَنِإلأيئىفَلإئهُيَطغغهُئغوَمَنيئىفَلَينمىبتة

وَجئودِهيجَالُوتانمؤمَلَتاطافَةَلاَقالُوأمَعَهُأمموأوَانإينهُوَجَاوزَةفَلَئامنفنمقالِمِلأ

مَعَوَاللهُالقهلبماذنكَثِيرَةفِنَةغَلَبَ!ثقَبيلَةنجنَةئنكَمالفهِئئَوأئهُميَظُئونَائذِينقَلآ

أقدَامتاوَثَثتمنبزاعالَبئَاأقريخرَلقاقَالُوأوَجئُودِهِلِجَالُوثَبَرَزُوأولَئا!الصئابِرينَ

الفهُوَآنَاهُجَالُوثَدَاوُدُوَفَنَلَالف!بِإِذنفَفزنُوفم!أنكَافِرينَأنفَؤمعنىؤألصُرلُا

الآزفىُئفَشدَتلهبغضبىنجغضَهُنمالنَّاسَالفهِدَقعُولؤلاَبشَاءهِغاوَعالنهُؤأنجنمَةانمنذ

9241251-:البالَرهَأانعَالَبينَ(عفىفَضلىذواللهَولَكِن

السلام:عليهماوسليمانداوودالنبى-عهد

والحكمهَالملكاللهأئاهولَدطالولَا،بعدإسرائيلبنيحكم!داوودتولى

وَعالقهُوَانحِفمَةَانئفكَالفهُوَآئَاةجَالُوتَدَاوُدُوَقَتَلَالف!بِإذن)فَقزقُوفنمنعالى:ت!

--251(.:)البقرةلِشَاءُ(مِغا

عهدهوثملِزسنة،اربعينحكمهواستمر،والعدلالرخاءد!دهفىوعم

ابضأ.بالإسئقرار

)وَدَاؤودَ:نعالىفولهمنهاص!دة،مواضعفىالكربمالقرأنذكرهماولقد

شَاهدِلِنَ!لِخفبهِثموكُئاانقَؤمِغَتمُنجيهنَفَشَدثإِذ)نحَزثِفِىيَحكمَانِإِذوَستيظَنَ

وَالطنرَيُسَئخنَفبوَلَدَاؤودَهَعَوَسَخرئَاوَعِنناخنناآئَدتَاوَكُفاسالَبظَنَفَفَفمئَاهَا

شَاجمرونَ!أنئُنمفَهَذبَأسِكُغفنلنُخصِنَئمئكُنملَبُوسٍمدتْعَةَوَعئمئَاهُ!فَاعِلِلِنَوَكئا

شتيةيكُذوَكُنًافِيهَابَارَكتَاأئنِيأتازضِإِلَىبِامزِهئَجرِيعَاصِفةالزيعَويهسالَيظنَ

نفنموَكُئاذَلِذدُونَعَمالاوَيَغطُوي!تهُلغُوصُونَقنالمثئتِاطِينِوَمِنَ!عَالِيمِنَ

78-1820)1()الأنبياء:حَافِظِينَ(

71-97.صجمدالعليممصطفىد.-القدعِ!علأمفياليهودفظر:()1
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الئثي:!ملوور!ي-عي

مملكةانقسمثإذق.م()759ممنةحوالي!سليملىوفاةبعدالعلاهذابدا

مملكنين:)1(الىبسرئمبلبني

لى.م(:581-)759يهوذا-مملكة

عمبطاالملكعلىوبايعه،ابيهبعدإسرائيلبنيعلىملكأننممهرحبعاماعلن

ثركرحبعاممنوطلبو)العفمرةالأسباطبقيةواجتمع،الجنوبفيوبنيامبنلِهوذا

الملوكأ(بالعقارباؤثبكموانابالسياطاثبكم)أبيبلَوله:فواجهم،والشدةالقسوة

وبنلك،عليهمملكأيربعامواختاروا،عليهالعشرةالأسباطتمردعندها12/112،الأول

ملوكهاوأولاورشليم،ق.م(،وعاصمحهاهn'1-)759بالجنوبيهوذامملكةانتسمت

حنىالمملكةهذهواممنمرتملكأ،عشرنسعةحواليبعدهمنعلبهاونعافب،رحبعام

منيعَربماالمملكةهذهعمرتوبذلكبخلتصر،تعلىسعَطتحيئاق.م()586

.فرون،بعة

الشمال:فيق.م(721-)759إسرانيل-مماكلة

عشرتسعةحواليبعدهمنبربعام،وحكمهاملوكهاثمكيم،واولوعاصمئها

ملك)سيرجون(لدعلىسثةكوسدطثوخمم!ينمانئ!نمنيلربماوعمر!ملكأ،

ق.م.721سنةأثمور

ق.م(:)586الهد!-العمبم

علدولمرب!رثثللنيممعةورلىظم!طق،علىولمصكضتصراعو

نظيلىبىسنةخسقمنزوليماالأسرنيرمفوايابل،بىولخذهم،منهمجمير

قم(.)538علملم!لونعلى!ؤم!!رن!(ملذ

سرةنضمهاوعاثمواظممطقبىمنمكئررردكلرحعسراحر!لق

هالريكأخمدام()35صنةوفيلرومك،6سيطرئحتواخرىنلرة،لؤس

لوسكل،اعنفلاخمكهاه!ريكو!نخدمسود،ا!هلمف6ثورلرومكإمبرطور

2(الازض.أ!اعمقلففيليودوئسَوا!بلاد،خمروا

ثؤنهصءسدليبرث!وطوي!ها.وما88سب!ليممصطضد.-ثتم!لملأأنيثيررلطر:را(

ا-38.253ص8.لروزسد-لنركلمنبرك!سرمريخ9،5485فطرلىس

1Y):8.صارهي.محةعد!طىد.لمغمة.ا!امفرك!ر
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فيبهاولرلبطوناللهود،بهامرالتىالئارلخد4والمراحلالأطوار(همهذه

ندمبهمفيالأنب!اءإلىيرجعونوانهم،الأمماطَممنانهمللعلمللِبرهنواعصرنا،

هذهبتملكالربوعدهمالنلِنالمخئارالدفمعبانهمعلىبنلكليدللوا،إبراهيمخاصهَ

.الأرض

بالبهود!فةلهامصطلحاتئالئأ:

:)1(ذلكفىأرا?ةهنلا:-العريا

التكوبنممفرفىوردلماونلك!ايراهيمعلىعبرانيلفظالبعضيطلق.

و(خبرنجامن)فالَىكنعانارضإلىنزوحهصالوصفبهذالهوصفمن

العبرانى(0)2(أبرام

ساممنينحدرالذي!إبراهيمجدعابرإلىيرجععبرانيلدَببأنريقال.

.الطوفانبعدنوحأبناءأكبر

ببنوالارلَحالالانلَلالموجالَاعلىئطلققدبمةصفهَهىعبريومصطلح.

عنبحثأ،والصحاري(الأردن-)النراثالأنهارئعبربارئحالهاإذ،البوادي

العكم!،اواسفلها،إلىالبادبةاعلىمنالهجرةتنمفكانت،والمرعىالماء

عبرى.او،عبرانيمصطلحوارئحللتتلمنعلى(طلقالمعنىوبهذا

هذهبهالئصقتمصرإلىالشامإلىالعراقمن!إبراثطِمهاجروغدما.

.والبواديالأنهاربعبركانأيضأهولأنه)عبري(؟الصفة

لَتصفكانتالعبرلِةالقبانلهذه(قالصفةهذه!إبراهيمعنينفيومما.

بهجاعَامافلكعلىوبدللوالمَلر،والاستغصغبرهاعلىوالسطوبالصلف

اس!جدحينالميلارر،قبلعشروالرابععئمرالخامسالقرنفيالنصوص

مصرملك.م(ق13ه375A-1)اخنالْونبالكنعانية(ورشليممنطلَةملوك

.بلادهاجتاحراالذبن)العببرو(غاراثلصد

وبنو851-.ص،طعيمةصابر-!عاملبهوديرالنديخا.90،صطنطلوي،د.محمدثولن،فييم!رفيلبنو()'

.43-1/92مهركصحمد.د.انيلإص

.413/1لنكوينسفر(2)
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تطلقعنلمابل،المعتلينهؤلاءمن!يرايمبكاثعوللِمكنلاوعليه.

من!يراهيمباغبارالح!و،كعئممالِر!يرايمعلىاللنظهذا!توراة

غدما)جمرى(فالكلمةوالصحرى،الألهرببنالمشعلةالعربيةالآريميةالفانل

الاسم،بهذاتمممىمنلولنهعلىتطلتهالالراطم!على!نوراةنطلقها

.نجرهسبقهبل

العاممعناهافيتضم)جمرفى(كلمةلنإلىموسوغهفيالمصيرىيذ!بل

إبراهيمقبلةومنهاالرافدلِن،وبلادوسورياكنعانفيانتفمرثالتيالع!امبةالقباللكل

.)؟(الخاصعلىالعامإطلاققبيلمن)بلعبرانلِين(قيلده!ةبرسميت

تلرلِخ!لرجاعمنهيتصدونبم،)عبرى(المصطلحهذااليهودقخصيص

نلكفىمنلاكضينبفلعمطين،اللَديمالتاريخهذاشربطالعصور،أحمالىواصلهم

اشتربنا)فياالخروجسفرففيالعبرحَا،لنظالبهودكطغبرعلىأطلتتالئىالنوراة

فائنكروالئوراةمجانأ(،)2(حرألِخرجالممابعةوفىيخدممشِنفعمتجمرانبأجمدأ

لرضمناخرجتهمثنينجمبثىالأنهمإسرائبلبنىيخرمنيكونواأنبجبالإلد

النينالفمعوبفمنلكلِكونوقالنينوإماؤكجمبدكواماالعببد...ببعيباصنلامصر

وإماء(0)3(جميدأئق!عَونومنمحولكم

2-الإسر!يلي:

الله)وظهر!تكوينشرفيوردكماونلك!،يعقوبعلى!لقبهذا!لق

الممكلايدعىيعنوب.الممكاللهلهونالوباركهلرلم!كمنجاءحينيضألبعتوب

4(ب!رانيل(.أالممه!عابمرئبل،الممكبكونبلبعتوببصمما

مكوناللهوهوو)يل(صنوة،لوجمد،بمعنى)بمرا(منمركبةكلمةوهي

(جمدالله.)ْ!مفى

.؟42/1!سصىهب!وعبد.د-ورلهة.عة!موسو(1)

./122ج!رسض(2)

.044،"052!ص(ر3

(t)؟..539صو!"سؤ.

.؟2؟ه؟صطنطدي،سد-د.ثصكنيبمرطابخو!كلر:)5(
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من!وغبرهليعقوبالمناسبالمعنىوهو،مسلمكلبهلِؤمنالمعنىوهذا

ياء.اطأ

ئلاثمرة،)1(واربعبنئلاثالكريمالقرأنفىوردت(إسرائيل)بنوولنظة

النمل--الشعراء-طه-الاسراء-يونس)الأعراف-مكيهَسورفىوعشرون

مدنيةسورفيمرةوعشرونالجائية(،-الدخان-الزخرف-غافر-السجدة

(.الصف-الأحفاف-مربم-المائدة-عمرانآل-)البنرة

فرقهناكاننجدالكريمالقرآنفىوبهودي()إسرائيلمصطلحفىوبلنظر

النبيبعئةعلىالسابقناريخمفيإسرائيلبنيصالمَرأنشِحدثفعندمابلِنهما؟)2(

واسئَعملإسرائلِل(،)بنوعليهملِطلقكانالبعئةفبللهمركَعمابعضاو!محمد

تعالى:قولهنلكمن،م!رسولمحمدأبانوعلممالهمانهميسلَجيشكانعندما(لِضأ

فَبنجَاكةُمَالغدِهِنالفهِنِغمَةيئدلأوَمَنبَبئَةأيَةٍفنآثَبناهُمكَنمإِشرَلالِيلَببهي)س!

(121)البترة:انعِنَابِ(شَدِيدُاللَهَ

إذإشرَأليللبهيفَاشلأنجيئَاتأيَاثئِشعَئوممَىأئَيما)وبهَقَذئعالى:وفوله

(101الاسراء:1مَمنخوزا(مُوسَىيَالَاظُئكَإِنىفِز!نلَهُفَنَالَنجاءفنم

فِيههُنمائذِيأفئَرَإِشرَانِيلبسَعتىبفم!أنقُزأنَهَذَا)إننعالى:وثَوله

بدىغلَمَاءيَطَمَهُأنأيَةئفنميكُن)أولَنم:تعالىوقوله176.النمل:1لخدلِفُونَ(

1:اءالشعر)(إِشرَانجيل 9 Y)

بمىننشَاهِذوَشَهدَبِ!وكَنَزنُمالفيماجمنبينكَانإبئأرَأيلُنم)فُل:تعالىوقوله

(01الأحقاف:االطاييينَ(انفَؤمَيَفإيلَااللُهَإِنوَاسئَكبرئَنمفَأتنَيثنِهِعالَىإِسنرَانِيلَ

بمكنوعلدهنفسياتهمعنوالكشف!،للرسول!اوذ!معنحدبئهفياما

هذاف!البعثةوبعدإسرانيل،ببنييعرفكان!النبيبعثهفبلالائمعبهذاانالتول

هذافيلماإسرائبل()بنيعلبهميطلقمنكلويخطئ)اليهود(علبهواطلقالاسم

اصبح!لأنه!؟محمدببعئهْالئشربفهذافقدواوهمولَكريم،نشربفمنالاسم

،33.34ص،الخالديصلاحد.البهودية-للشخصبةانظر:)1(

33.034ص،الخالديصلاحد.،اليهوديةالائمخصيةانظر:)2(
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محمدفأصبح،النسبورائةلأالدينورلثةالولرثةفي!،ليعقوبالحقيقيالورث

اليهود.)1(هؤلاءمننربنهمنوالألبباءبإسرانبلاولىوامنه

لِقول:إذالنكوبنسفرعليهدلللاسمأخربمعنىلِرئبطوناليهودولكن

فخذهحىضربعليهيقلرلاانهراىولماالفجر،طلوعحئىإنسان)وصارعه

لاضالالنجر.طلع!لأنهأطلعَنيوق!معه.مصارغهفييعلَوبفخذحقفانخلع

بعدمافياسمكلابدعىفتالبعلَوب.فتال.اسمكمالهفتال.تباركنيلماقاطلتث

..0(0)2(وقدرتوالناساللهمعجاطثلأنك.إسرائبلبليعالَوب

فيمااللِهودبهابؤمنالذىالمعنىهوالإلهعلىوالانتصاروالغلبةفالقوة

زعمم.علىعليهوانتصرلدهلْصدىالموففهذافيفيعلَوبإسرائلِل،بلفظبئعلق

المعنىبهذايرتبطالاسمبهذاتسمبئهافإن)إسرائيل(داشلِهودولةفيوبالنظر

راجحلْىوغيرها،فلسطينفىوالالَتلوالإرهابالعنفعلوقسداستهاتقومإذنمامأ،

لايقهر".الذل!+الجشِ!مقولةالمذكزملِنمنأ!كثلِرأوساطفي

عنبعيدةئعالى،لئهالعبوديةعنالبعدكلبعيداليومإسرائيلدولةثغممى

.ي(عبدالله-)إسرانبليعقوبحملهالذيالحالَلِمَىالمعدق

هذهواستمرثإسرائلِليدن(أو-إسرانيل)بنىذلكبعديعدَوب(بناءوعُرف

لِهوذاسبطيعنالعشرةالأسباطانفص!حئىعشرالإلثىلِعقوباسباطعلىالشممية

فياقاموهاالتيومملكئهمالعشرهَالأسباطعلىإسرائبلمصطلحفأطلقوبنياملِن،

.)3(الجنوبسبطيصلهانمببزأالفممال

:ي-اليهود3

ياالهودمنقيلمنها:أراءإلىاليهوديكلمةلْنمميرفيالمؤرخوناخللف

!مَذِهِفيتنَما)وَاكئبئنعالى:فولهومنها،ورجعنابايهودأ(-بهود-)هادالنوبة

33.ص،بالبعيسدلمفصسهلمعجم:انظر()1

184/!برعلىسدد.ثفلبم-وثع!دثتوراةلطيلو!ظر:28،-2،لم32!تكو!سنر)؟( -. r.

فيوأئدهماليهودوتريخ34-38.صا.جمصكهلطوميسدد.-برفيلبلولظر:برفيليحولللمريد)3(

rAصخلفجمد!ؤشد.-الأديكفيودرلك.lAصللمتريزى.مصر- 3- I.
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العجل،جمادةعنثابوا(ى156(،الأعراف1إِلَيكَ(هُدئَاإلْاانأخِرَةِوَفِيخسد4الدنبا

ولَضرعنا.)1(رجعنااىاليك!ناإنارقالوا

النبنانوذلكواللتاء؟والإئباتالدمَربرسياقفىالكلمةهذهوردتولقد

الكلمةهذهتردولممعه،نابواالنينصالحأوالسبعبن!موسىاللهنبيهم:قالوها

.)2(القرآنفيفقطواحدةمرةإلا)هدنا(

فيتمملَعمللم)بهودي(لنظةلأنصحبح؟غبرهدناإلىيهوديكلمهَوإرجاع

مافأول،المصطلحهذاالقديمالعهدمنالأولىالأسنارتنكرلمبل!؟موسىعهد

.!موسىبعداكيما)16/6(الثانىالملوكسفرفىالمصطلحهذاذكر

ذكرهمإذ!موسىعاصروامنبحىالكرلماللَرأنذكرهمانلكويؤكد

ذكرولكن)اليهود(،بلنظعنهميثحدثولممو!مى()بتوموأخرى(إسرائيل)ببنيمرة

و)الذين(،إسرائيل)بنيبموسىعنمنأخرةمراحلفىالمهودالكريماللَرأن

و)البهود(.هالوا(،

النوراة.)3(فراكهمعنبنحركوناي،بنهودونلأن!فبل

الابنيهوذاإلىئرجع)يهودي(كلمةأنالباحئين)4(منكثبرولِرجحبرى

ويطلِعوايسمعوابأنأبناءه!يعفوباوصىإذ(!،)ْيعقوبأبناءمنالرابع

فيبهوذامملكةلأبناثهواسسله،بعضهميذعنلملِعقوبوفاةوبعد)يهوذا(،لأخدم

وعند،لوائهتحتيكونوابانرضواالنبناولئكعلىيهوذالنظةفاطلفَ،الجنوب

عليهم،اطلقيعتوب(ابناء)عصرناريخهاومن،بالدالالذالأبدلواالكلمةالعربنطق

،طنطاويد.محمد-ا!لرأنفييرنيلبنو2/143،الطلريولثحمير1/501،منظورلابن-لهعربلسكانظر:

86.صالزجميمحمدد.-بالوشيةالثهودهةوتثر.31ص

.3.صيلخالدي،صلاحد.-اليهوديةالئ!خصيةانظر:

13.صطلطدي،محمدد.-ثعرانفيإسرنيلربنو1/50،1الررىللنخر-الكببرالشميرانظر:

-اليهودوتريخ936،صالمتدسي،للكت!وئاموص6،اصه.سوسةاحمدد.-والثهودالعربمنصلانظر:

بيوميمحمدد.-برلنلاوبلوا.3صطنطلىي،سدد.-القرأنفيإسرانبلربنو2،ا-.9صللمفريزى

علىوخطرهااليهرديةوالعقيدة4.صهخلف،عبدالؤش-الأدهلنليودارصت3854-.صا،ج،مهران

.4،-ا.ص،صالعالدبنسحد-الأشانية

.:/>>.32/120389،1ورميالاه25/ه16/60الئانى!ملوكمؤ:انظر
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السبطوهذا)بهرذا(المملكةلهذ.اننم!ابهمفيأليهودويفنخر)إسرانيليونصبهود(،

بنىوحكامانبياءا!م-الممبطهذامنوهما-العملام(علبهماوسليمان)داودلنبوغ

إسِاصلِل.

فيإلبهاوانتسبللِهوديةاعتدقمنكللالِشملالمصطلعهذامدلولاشمعئم

العالم.انحاءجميع

منها،مراتئمانيالكرلِمالفرأنفىِنُكرتانهانجدالبهودكلمةإلىوبالنظر

أن!هُوذلَينمنصالئمنارَىوَلالَتِشيفيعلَىَالئصَارَىلَياننثِأنيَفودُ)وَقان!نعلى:فوله

بَيمفنميَحغُقالنهُفَو!يهِنممِثليَعالَمُونَلأائذِينَقَ!كَذَلِدَانكِتابَبَتنُونَوَهُنميفتيةعَلَى

1البمرة:ابَختقِفُونَ(نجحهِكلألُوأفِدمَاانالمامَهلِؤمَ 1 1 r

إِنفُلبفتَفنملًئئعحَئ!الئصَارَىوَلأانيهُودُغكَتَر*ضَى)ولَز!:تعالىولَوله

مِنالقهِينَلَكَمَاانعِفمينَجَاعكَ)ئذِيبَط(فوَاءهُمأئَبفثوكلَلِنفهُدَىفوَاللَهِهُدَى

0211:البقرةا(نَه!درٍؤلاَوبهن

فَلِتمفُذوَاحِئاؤةاللهِأبئَاءنَحقُوَالئصَارَىفيَهُودُ)ؤدالَثِنعالى:وسونه

مُفكُولِئهِيَشَاءتنوَيُصئيُتِشَاءلِمَنيَتفِزخَفقَنئننجشَزأنتُمب!بِذُنُوبِكُمبممُيُعد

الماندة:118أأنمَصِيرُ(وَإيَيةِبَبئَهُمَاوَمَاوَالآزضِإلسماوَاتِ

او"بباءؤالئصَارَىان!هُودَنَثخِذُوألا6َمدوأائذِلنأثقا)يَا:تعالىوقوله

الطايبمنَ(انقَؤمَبَفإيلاَالفهَإِنمِتفنمفَ!ئةمئكُنمينَوكفموَمَنبَغفبىأو"ييَاءبَغضُهُنم

(15:)الماندة

بَذفَالُوأبِتاوَلُعِتوأالذيهنمغُف!تمَعفولَةاللَهبَذأنيَفوذ)وَفَالَ!ثنعالى:ولمحوله

طُقِا.نارئكَمِنإيَيكَانزليَفامئهُمكَئبِزاولَيَزيدَنيَشَاءكَيضَيئفِ!مَبانئوطَتانيَدَاة

(طفَافالًفحَزبِنَازاأوقَذوأكُفمَاانفيامَةِيَؤآإِلَىؤأنبَقضَاءفصًاؤةبَسَهُمُوَأنقيئَاوَكفزأ

164)الماندة:أنمُفممبإين(بُجبئلاَوَالفهُفَشاذاالأزف!فيوَشَنعَوقَالفة

أثنزكوأوَأئذِينَانيَهُودَأمئوأئفذبِنَ!اوَةالئاسِاشَذ)تتجلق:تعالىوفوله

فايئيميبنمِتفنمكانذتكتصَارَىإئافَالُؤأأئنيينأمئوأئئإينَنؤذةاقرَنجهُنموكلَنَجِذن

الماندة:82(أبانمنُفيرُ!نَ(لاَوَائفنملزُنجَلأنا
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القهِابقانمَمميعُالئصَارَىوَفَاتدتاللهابقُ!يزٌانههُودُ)وَفَالَ!ثنعالى:وقوله

يؤقَكُون(أئىالتهُفاتَلَهُئمفَبزمِنكَفَرُوأأئذِينَلًولىَيُضَاهِؤُونَل!أقوَاهِهِنمقَو"لُهُمذَلِكَ

031:اللَوبةأ

لمزاعموالتفنبدالنممعرضفيجميعهاكانتالئمانيةالمواطنهذهوفي

الشدبدة!اولهموببانواللارلخ،والثبن،رالالمان،للعدَلهِدة،نحرلفائهموكفمفاللِهود

.)1(للمسلمبن

بَفودِبأاِيزَاهِبمُكَان)مَانعالى:فولهفيواحدةمرهَفوردتبهوديكلمةاما

67(:عمران)الانئاثنرِكِينَ(.مِنَكَانوَمَاسُمبهمأحبهيفأكَانَوالَكِننَمنرَأبفأوَلا

الثنيهذاكانلماوإلاعنه،م!أخرههيبل؟موسىديانهللشتفللهوديةوعلبه

بتلكلهعلاثَلاحنبنأ،مسلمأكانبلنصرانى،ولابيهوديليسبأنهإبراهيمعن

الثبانات.

بهملِلتصقوقالنبنوولدهيعقوبشالانشمابهذامئلالقرأنأبطلبل

ثمدُونَمَايبيهيهِفالَإِذأنمَؤتُيفوبئخفنرَإِذيفئهَذاءكُنتُنم)أنم:سبحانهفتالالبهود

لَه3ُنخنُوَاحِدأإلَهأوَإشحَاىَوَإِمنتاعِدلَإيزَاهيتمأبايخكَوَإِلَهَإبَه!تعدُفَالُوايبَصمِن

كانواالأنبياءمنوغلِرهمولِعقوبإبراهحِاقتبدنالآلِاتهذهالبدَرة:133(أمُسلِمُونَ(

.الأياممنيومفىالنصرانيهَولااليهوديةبعرفوالممسلمين

.24صالخالدى،صلاحد.-اللِهوثيةهـئمخصيةفظر:()1
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الأولالفصل

اليهوديالفكرمصادر

الندبمالعهد:الأولالمبحث

اللالمودالئاني:المبحث
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الأولالمبحث

الفدبمالعهد

منالنصارىعندعمالهانمبمِزأالقدبم،العهداسماليهوداسفارعلىاطلىَ

الجديد.العهدعللِهااطلقاسفار

في)بولدر(هوالبهوداممنارعلىالقدلِمالعهدامع(طلقمناولبأنوبقال

إلىباقننسهالبرقعذلكلأنبصانرهماعميت)بلالثانيةكورنئوساهلإلىرسالنه

(0)1(العتيقالعهدلْراءهَغدمكشوفيخرهذابومنا

برادفماالجدبد(والعهداللَدبم،)العلاالنعممينبنكللَافيالعهدبكلمةوالمراد

)2(!عبسىمعوالئاني!!موسىمعالأولالمبناق،

الفديمالعهدمكوناتاولأ:

(r(ثسام:)اربعةإلىالنلبمالعلااسناروشنسم

)النوراة(:البانئلأليكاوالخمسةالأسفاراوموسىا-كنب

هي:التسمهذاعلبهاشِنملالنيالخمسةوالأسفار

ثكوين(او(صل!Genese)النكوين:احممفر

منالعالملتاريخمهابئعرضاصحاحأ،)05(خمممبنعلىالممنرهذايحثوى

ويثث،،وحاموممام،،والطوفان،ونوحأثم،وفصة،والأرضالمممواتنكوين

واسننرارهببوسفوبننهيوبعنوب،يممحاقفيمملالةسدنهعلىونركزويراهيم،

به.)"(عشرالأحدوابنلألهبعتوبولحاقمصرفي

.3،1/الئثيةكورنئوساكلالىبولسرسلة)1(

الوت!ية-بالأديفئاليودهةونالرا.3صهولميعلاالواحدعليد.للا!عمكل-لصابفةالأديكليالمنصمةالأسفركظر:)2(

7،.صلزعبي"فعيد.

!ترجمكفيلجدهاالمَيهيالتممميمةو!.يلسهطلية.التربمةعلىاعنمدوالمنقالاسكندريةيهودحم!باللعسهم!ا)3(

54(.53،صلزعبيد.ثي!رلبة-نالر)انظر-العرلعة

14.صالظاظا،حسند.-يليهوديلديديوالنكرا.3صوفي.عبد!وا!علىد.المنسة-الأسنلرانظر:)1(

.569/!ديوصفد.!لي!وثية-رالوضعية-لساركةالأديلنومرسوعة
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(ألخروج°Exode):الخروجحمممفرب

فيإسرائدلبنىبتاريخالأسنارهذهوئهئم)04(،إصحاحأ(ربعبنمنبتكون

اللَيهومرحلة!،موسىمعمصرمنوخروجهملهم،الفراعنهْواضطهادمصر،

العباداثفىالشرائعبعضعلىفلكبجانبويفمتملسلِناء،صحراءفيفضوهاالتي

.)1(والمعاملات

الكفونية(الطفوس=Levitiques):اللاويينجحممفر

لأنباللاولِين؟وسمى)27(،إصحاحاَوعشرينسبعهْفىالسفرهذايقع

الهيكل،سدنةوهم،اللاويونهمقراببن(-)اضاحىالدبنيةالشئونمعظمعلىالقائمبن

اببهاينتميالنىالقبيلةوهي،يعقوبابناءاحد)ليفي(او)لاوي(نسلمنواللاويون

فيماعلىلِشرفونالن!نهملأنهمللاولِبنالسفرهذانسبثمومن،وهارونموسى

.)2(وشرائععباداتمنالسنرهذا

ثعداد(-Nomberes)الطد:دحمسفر

فيالأعدابرلغلبة؟بذلكوسمىإصحاحأ،ونلالمثبنم!تةعلىالسفرهذابشتمل

وجيوشهم،إسرائبل،بنىلتبائلدمْيقتفصيليبإحصاءالسنرهذااهتمإذإصحاحاته،

3.إوالمعاملاتبالعبادالَاالمئعلقةالأحكامبعضبجانب،والمدن،والذبائح،واموال!

الشريعة(ئثنية!Deuteronome)التئية:هـحممفر

الشرلِعةباحكامالسفرهذاويهتمإصحاحأ،وئلائبنلربعهْفىالسفرهذايمَع

للشربعةإعادةفلِهلأنبالنلتبة؟وسمىالافنصاد،والممباسة،بلحرب،المدملفةالبهودلِة

سيناء.)4(منخروجمعندئانبهَمرةإسرائيلبنيعلى

،ا،صالظاظا،حسند.-اليهودىالدينيوالفكر13611،ص،رافيعبدالواحدعلىد.المقلسة-الأسفلرانظر:)1(

5.69/عيديوسفد.-الأليكرموسوعة5،1

السابق.للمصلر:انظر)2(

(r):وموسوعةا.6صالظاظاهد.حعمن-اليهودىالليليوالفكر4،1ص8وافيجمد!واحدعلىد.المئم!ة-الأسفدانظر

5/79089.عيدد.بوسفالألمِكَ

.16صالظاظا،حصند.-اليهودييللينيوالفكرا.4ص،وانيعبد!لواحدعلىد.الشسة-الأسفارفظر:)4(
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النريخية:2-الأسفر

وهي:سنرأ،غمرالحاوهي

صاعوث3-القضاة2يهوشعأ

الأود6-الملوكالثانيحمممونيل5الأولصمونبل4

الئانيالأيام9-أخبارالأولالأيام8-اخبارالثاني7-الملوك

الم!تير-21نهحمياا11صر-01

كنعانوضثخولهمكعدب!روربنيلنو!خالأسنلر!هوتصضت

للا!م.)1(الهلرزاو!حولتملوكمصوتنحلث!ها،وال!د!رهم

الثم!ية:الأسفاراو!اثميد3-المنر

وهي:أسفارخمممةوعثدهاشعربأ،نألينأمرلفةثبنيهْموا-ةظعنجمارةوهي

سلبمانامثال3-داودمزامير2-الِوبسفرا-

الأناشيد.)2(نشبد5-الجامعة-4

4-اممفداثبباء:

هي:سفرأ،عف!رممبعةومحدها

حزقِال4-ارميامراثي3-ارمدِا2-لنمعياا-

عاموس8-!ونلِل7-هوشع6-دفيال5-

ناحوما-2ميخاا-ايوناناويونس-01عوبلبا9-

زكريا16-حجي-15-صفنيا14ا-حبتوق3

7I-ملاخياأوملاحي

بونع!ماءاإممرائيلى،بنيإلىارسلواوفهمبنبوئهم،البهودبطعَدرهو!ء

.)3(نينوياهلإلى،سل

.1015،صوفي،عبدالواحدعلىد.ثمتسة-الأسفرالطر:)1(

.61،؟هص.لح!بقلسلأر21(

-23لم3م!رفىبيوميسدد.-برفيلينولنظر:!صع!عيالمكونكهذ.وحول16،صلمبق،!سلار)3(

.176-1/915!برمححدد.-ا!عيموثعهدالتوراةويطيل554
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الئوراةتحريفثلأليأ:

التوراةبلَحرلِفاليهودفبامعنألِاتهمنالعديدفىالكريمالدَرأنأخبرنالقد

بلاللهعندمنهو،ومااللهعندمنأنهزاعمينأهوائم،حسببالكلَابألسنت!ولتهم

انفسهم.عندمنهو

الواحدالسفرفنراثبب!اللتاقضمنالأفلعلىلمعلِمَاللهعندمنكانلوإذ

مما،القديمالعهداسفارفىنجدهلاماوهذاالمخللفة،أسفارهب!نال!لاقضوكذلكفيه،

أننسهم.عندمنأنهعلىيدل

مضمونه،فىهللافرمجموععنعبارة(نهإلىيلْوصلالدَثلِمللعلاالتارئبل

بجانببهئمسنركلتقدير،إذاقلعلىقرونسبعهْمدىعلىكُئبتأسفارمنيدكون

يزعم-كماالمبعادارضدخول!منذئاربخكا"ليهودسشن!حدثالثاريخبةفلكتب؟معلِن

حوليدررالقضاةفسفر)6.ق.م(،البابليالننىحلَىأىْ.م(3الترق)نهالِةاليهود-

له،بكيدونالذلِناعدائهضد-زعمهمعلىالمخناراللهكشعب-صسنليهودالدفاع

وعزراالأيامأخباروأسفار،وسليمانصموبلعنثنحدتوالملوكصمويلوسفرا

فيهاتناولواإذ)4.ق.م(فبهاعاشراالتيالئاريخدهْالفترةعنمؤلفوهافلِهاعترونحميا

فلْراثفياليهودوافععنلْتحدثالكثبوبقيةالعصر،ذلكحتىالخلقمنذال!ارلِخ

W(1.مئباعدهَزمنلِة

لأنلكئبهم؟البهودنحربفب!انفىالناربخبةالناحدةإلى(نطرقانأريدولا

التدافضاتمننماذجممافكرولكنمؤلفانهم،)2(فينلكذكرواالعلماءمنكئيزا

.الكتابهذااصابالذيالدحربفعلىتدلوالتي،القديمالعلافىالموجودة

33-37.صهبوكايموريسد.،والعلموالانجيلوالنوراةالكريمالفرأن:انظر1()

اظاخرةوالأجوبة38،4-.ص،للمربيعبلىبنكحىبنللسمولى-البهوديفحامفيالمجهودبنلنلك:فيانظر)2(

7020،802صيلجوزية،اليملابن-والنصدىاليهوداجوبهْفيالحبارىرهدية237-923،صللترافي-

!هندى،اللهرحمة-الحقوإظهد91،.ص!ترطبي.للإمام-والأوهاميلنسدمنالنصدىلينفيبماوالاعلام

r-صالسقا،حجلزىاحمدد.-التوراةفقد06،،950ص Mد-والتحريفالصحةبقالشسةوالكتبا،ا.

63-89.طريلهسعبدثوه!-الترئيقمثزانفيلشسة!الكتب31-1.378صربع.يحيى
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على:ياث!تملفإنه،القديمالعهد!ىال!ثضإلىوبالنظر

الخمسة.الئوراةأسفاربيناللتثضا-

الندبم.العهدأسفاروبدَ!ةالخمسةالأسفارببنالشاثَض2-

السامربة(.البونانية،)العبربة،المخنلفةالدَوراةنمصخببنالتطكض3-

الخسة:الئوراةاسفلربينا-الننفضى

اكئر.اوواحدسنرفيالالتاقضسواء.كان

واحد:سفرلىا-الئناقض

النكوبن:سنرفىلرد-ما

لاالبشراعمارفجعل،الإنسانيالنوععلىنوحهـمنفىغضباللهأن

)006(عاشمنمنهمنوحأولأدلأعمارنكرذلكبعدجاءثمسنة،)012(ننجاوز

اللَكوين:سنرفنىواضحبائمكلاللتافضيظهرمماسنة،4(0)0اوسنة،

ونكونبشرهولزيغانهالأبد.إلىالإنسانفيروحييدبنلاالرب"فقال

)1(.ممنةوعشربنمنةأبامه

السفر:نفسوفي

بسنتين.الطوفانبعدارفكشادولدسنهَمانةابنسامكانلماسام.موالبدْهذه

خممثاأرفكشكوعاشوبناث.بنينورلدسنةمئهْخمسأرفكثمادولدبعدماساموعاش

وولدممنينوئلاثمنةاربعشالحولدبعدماارفكئمادوعاششالع.وولدسنةوئلاثبن

)2(.وبناث....ْبنين

الانعمانعمرأنالأولىالننرةلعَررإذ4النقرئينهائبنبينواضحفالتللاض

06()0حامابنسامانعمرالثانيةالفقرةئنكرحينفيسنة،وغمربنمئةصيزبدلن

وعمرسنهْ،)923(عابربنفادجرعمرسنهْ،)438(سامبنارفكاثمادوعمرممثهْ،

سنة.023()رغوبنسروج

6/3.التكوت)؟(سفر

ا-11/0.26التكوين)2(عمفر
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الئكوين:سفرفىورد--وَل-ما

ائنينجممدذ!هماكلمنحىكل)منالفُلكَمعهياخذاننوحأالدامرسكندما

ومنكأجناسهاالطدورمنوأنئىنكزاتكونمعك.لاستبقائهاالفلكإلىتدخلكلمن

إلبكتُدخلكلمناثنبنالثينكاجناسها.الأرضدباباتكلومنكاجناسهاالبهائم

لاممدبقائها(0)1(

سبعةسبعةمعكلَاخذالطاهرةالبهائمجميع)منأيضناالسابعالإصحاحوفي

السماءطيورومن.وأنثىفكزااثنينبطاهرةللِستال!يالبهانمومنو(نثى.ذكزا

(0)2(الأرضوجهعلىنسللاستبقاءوانئىذكزاسبعةسبعةايضنا

ومئالهالمخنلفة:الأسنارببنلط-النناقض-----ا-ا-

الثثنية:سفرفىلرد-مافى-

في(حدمنهبدخللاالعاشرالجيلحلْى.الربجماعةفىزنىابنبدخل+لا!ي

".)3(الربجماعة

ئامار)4(وامهبهوذا،منزنىابنفارضانْنجدالتكوبنسفرفيوبالنظرص

الربروحوحلالربجماعهْفىدخلقدفارضمنالعاشرالبطنهوداودو(ن

ه.)5(عليه

الئانى:صمونبلسفرفىورد-ماصص

أمارضكفىجوعسنىسبعُعلبكئألْىلهوف!واخبرهداودإلىجاد!فألْى

....8.)6(بئبعوكوهماعدائكامامأشهرئلائةنهزب

قالهكذالهوفالداودإلىجادفجاءذلك:يخالفماالأياماخبارفىوذكر

ه!...".)7(اشهرثلائةاوجوعسنبنثلاثإمالنفسكاقبلالرب

سنبن.ثلاثانهاذكرالأبامسفرأنحينفيجوع،سنينسبعذكرفصموئبل

.r.6/951)1(صنرللتكون

7/203.)2(سنر!لتكون

(rسفر)23/2.الشية

3التكوينسفر:فظر()1 0 - 2 4 / rA.

.I/3لأ6صمونبل:فظر)5(

24/13.الئثيصمونيل)6(

.12ا"21/1الأودالأياماخهد)7(
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الفديم:العهدأسفارو!فية(الخسة)الأسفلرالنوراةبيننيما2-الننافض

النثنبة:سفرفيجاءاحما

قائلاْ:الربكلمني.الائمعبوسطمنبالموثالحربرج!جمعِقيفعنلما

نهجمواولألاثعادهمعمونبنينجاهإلىقربتفمنىبعار.موأببتخمالبوممازأنث

ا!بثهاقدلوطلبنيلأنيميرائا.عمونبنيارضمناعطدكلالأني.عليهم

مبراثا+.)ا؟

:يعَولإذنكرهسبىَلمامخالفأالأمرنجدلِشوعسنرإلىبلنظرولكن

وكليعزبرتخممفكانص!شائرهم.حسبجادبتيجادلممبطموم!ىؤاعطى

عروجمر...+.)2(إلىعمونبني،ضونصفجلعادمدن

علب!،ارضهموئحريم،عمونبنيعلىالاعتداءسشينهاكلا!اولالنصضي

جاد.بنيجادلسبط!ونرنيأرضنصفيعطيوالئاني

الئلألي:الملوكسفريالَولهماذلكامثلةب-من

,r,.ملكْحينسنةعشرثمانيابنيهوباكينؤكك

حينممنبنئمانيابنيهوياكبنؤكان:يقولالئانيالأيامأخبارسنروفي

ملك..)4(

النثى:صمونهلسفرهنوالممادسالخاسيلاصحاحفىلردقاج

(الفلم!طبنيلن+.أْمحاربهْبعدبالنابوتجاءدلودلىمن

الأياماخبارسفرمنغمروالر!عغمرالئ!ثالاصحاحينكرحينفي

الظممطينطن.)6(محربة!لبالئابوتجاهدددكهالأول

بعدالأخرىوفي،المعركةقي!.فيبالنابوثبانيفكبفولحدة،فدحالثة

مه.الكفبونعمبنماللهعلىاليهودفراءعلىثليلتافي8المعركه

3!؟-9؟.)1(صضصي

3.25؟/،20ينوعمؤ)2(

،2/8.هصدلو!31(مون

/+.6Tصلأ"لخبر()

.56،لأصحاحصموظا!ي.كظر:صؤ5()

.51341الاصحاحهالأولالأ"لخدرصونفظر:)6(
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السامريه(:-ال!ونلألبة-)العر!ةالمخملفةالنوراةنسخبين/3-الئنالض

خصمنالتلايمالعهدفيالحاصلالتحريفبيانفيالعلماءمنالكئيرفصر

اليهود.عندالماثمهورةالثثالنسخبينالموجودالحداكَضببان

هى:الثلاثالنسخوهذه

العرية:النسخةا

تسعأسفارهاوعددالبروئسنان!،علماءوجمهوراليهود،عندالمعتمدةوهي

فقط.)1(سفزاوثلاطون

)السدهعدنية(:المونلأديةب-النسخة

عشر،الخامساللَرنإلىالحواريينمنالأولبنالأباءعندالمعتمدهَوهي

تحتالإسكندريةعلماءمنعالفاسبعلِنانمناليهوديتولهلمابالسبعبنيةوسميث

اليونانلِهْإلىا!أولىالخمسةالأسنارترجموام()282-246!.الثانيطلبموسرعالة

ترجمتفقدالالَديمالعهداسناربقيةاماالمبلاد،قبلالئالثالقرنمنالأولالنصففي

أق.م(0)2(.)255-.سنهَب!نالفئرةفى

الأمرانإلا،صحيحةوالبونانبهْ،محرفةالعبريهَالنسخةانالاعتقادوكان

سفزا،وأربعونستواسفارها،محرفةوالصحيحةصحيحةالمحرفةفأصبحت،عُكس

.)3(والأرثوفكمىالكاثوليكص!ندمعنمدةوهى

الساهرية:ج-النسخة

وهذهفدَط،(سفارخمسهعلىولَشنملالسامريبن،اللِهودعندالمعتمدةوهى

السامريهْبالحروفمكئوئاننسهالعبرانىالنصهىبلئرجمةليسثالخمسةالأسفار

.)4(القديمةالعبرانيهَأو

ينحصرلِكادفإنهالثئر،النسخبهذهبتعلقفيماالعلماءب!نهالذيالتحرلِفأما

وهى:(نواع،ثلائةفي

.801صسد،عبدالسلام-لميزلنفيالمتلأس!كت!)1(

58-95.ص،الزعبيفتحى-يالولئهةاليهولثةوتثر768،ص،الشسالكت!ثاموس:انظر)2(

.801صمحمد.عبدالسلام-الميزاقفيالشسلكعَ!)3(

.901ص!سدعبداللام-الميزانني!منس!والكنب768،صالشس،للكن!ئاموس:لنظر)4(
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بالنبديل.ا!فاظئحربفا-

.بالزيادةنحربفب-

بلنقص.تحريفج-

لالنليدبل:اكفظانهحريف

:)1(ذلكومث!

الفالعبريةالنسخةوفق!،نوحطوفانإلى!أدمخلقمنالزمان.

ومائدان(لفاقاليونانلِةالنسخةوحسب)1656(،سنةوخمسونوستوستمانة

وسبعوثلاثمانهَ(لفانهلَنكرالسامرلِةوالنسخة)2262(،سنةوسئونواثنلْا

بصعببحبث،النسخهذهببنواضحوالشافض:؟"خثلاف)7013(.)2(سنبن

أبذا.بينهايوفقأن

هذهتالالمونالأردنتعبرون"حلِنالنثنله:سفرفيالعبرانيهالنسخةفىجات.

وتكلسها(نابلس)فيعيب!جبلفىالبومبهااوصبكمأناالتىذشجارة

نجالكلس+.)3(

داخلانتالتيالأرضإلىإلهكاللهبدخلكإذؤبكونالسامربة:النسخةوفى

.)"(ع!بالْجبلعلىواللعنةجرزيمجبلعلىالبركةتجعللوراثد!اهناكإلى

على-زعمهمعلى-الرببدثببناء!موسىامرالعبريهْالنسخةففي

اللعنة،عليهحتتعببالجبلالسامربةالنسخةوفي،نابلسجب!أحدعيب!جبال

عليه.بنيالربببثانالسامرةاليهودولِعتعَد،جرزيمجبلعلىئحلوالبركة

إلىفالرجعالزبادةارادومنسبىْ،مايكفيولكنكئبرةذللثفيوالنماذج

.الهندياللهرحمةللشبخالحقإظهاركتابفيلَنصيلها

.ا-68491صثعمفا،حعكىمحمد-!توراةرنتدلأ-1/795212لهندىاطهرحمة-الحقلمجهدلظر:)1(

1/891.لهندياللهرحمة-الحقلمجهرانظر:ر2(

(r)23/،.لل!مكيةش

11/92.الأئشراعتشطْ-صنر!صامريةالتوراةفي)4(
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:بالزيادةنهحريفب

منها:كئبرة)1(ذلكواملالة

إنهحتىير(5.يهوهالموضعذلكاسمإبراهلِمفدعا:ْالتكوينسفرذكرهما!

ذلكفىالهندىاللهرحمةالشيخويذكربرىْ.)2(الربجبلفياليومبقال

ماحسب-الهلِكلبناءبعدإلأ"اللهنجبلالجبلهذاعلىيطلقولمفبتول:

سنةوخمسلِناربعمائةبعد!سليمانبناهالذيالمتدس-الكئابذكره

عزراسفرنفسدرفيكلاركأدمس!نويذكر!،موسىموتمن)455(

عليهبُبنلمماالاسمذلكعليهيطلقلمالجبلوأنإلحاقيهَ،الجملةهذهبان

.)3(الهيكل

قبلماأدومأرضفىملكواالنبنالملوكهمؤهؤلاءالنكوبنسفرفيوردما.

.)4(إسرانيلْلبنيملِكمتك

الفقرهَهذهثفسيرفيكلاركآدمعننلكفيالهندياللهرحمةالشبخوينكر

الآبهإلىبعدهاالئيرالآبة،الآلةهذهكثبما!موسىانظنيغالب:ْفوله

أخباركلَابمنالأولالسفرمنالأولالبابآباثهىالآياتهذهبلوالئلائينالتاسعهَ

نسخةحاشيهَعلىمكئوبةكانتالآياتهذهانالبقينمنقريناقوباظناواظن،الأيام

(فأدخلها.)ْالمتنمنجزءانهاالناقلفظنالنوراهَ،منصحيحة

للِستالفقرةهذهأنوواضح:بقولهذلكعلىالهنديالدرحمهْالشيخعلقثم

شاولملوكمواولإسرائدلمملكةبهلَامتزمانعنلَنحدثلأنها؟موسىكلاممن

سنة.)6(وخمسينوستبثلاطفائةموسىبعدذلكوكان

.2042-1/51!هندىاللهرحمة-الحقإظير:انظر1()

.22/41النكونسفر)2(

1/022.الهند!الله-رحمهَالحىَإظهلر)كا(

36/31.لنكوينسنر)4(

1/218.الهندلىاللهرحمة-الحقطهد)5(

ننسه.المصلار)6(
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موطمى

ج-النحريفكالنفص:

وحدث.اخاههاببلقاببن+وكلمأليونانبة:النعمخةفىالنكوينسفرفيجاءما

فيح!نفى(I"وقلله+.اخيههابيلعلىقامقاللِنانالحكلفيكاناإذ

جملةفسفطت.)2(الصحراء....ْإلىنمضيأخبهلهاببلفاببن:+ففالالسامربة:

الأولى.الروايةفىطعنهاعثمرغمالصحراء"إلىتمضي

له.زوجةعمئهيوكابدعمرامؤاخذاليونانيةالنسخةفيالخروجسفرذكرهما

زوجةعمتهيوكابدعمرام"وأخذالسامرلِهَوفى.)3(وموسىْهارونلهفولدت

أخنهما+.)4ومربمCrAIJAJهارونلهفولدتله.

قانلأإسرئبلبنىيوممناؤاستحلفاليونانيهْالنسخةفيالنكولِنسفرفيجاء

لْتول:انهانجدالسامربهْوفيهناْ.)ْ(منعظاميفلْصطكا؟قسيفلَقدكم.الله

منعلاميونصعدوناللهيفنقدكمافندَادلَائلأإسرائبلبنيلِوسفْواستحلف

اليوناثلة.فيماعلىالسامريهفيزائدفعكم+فلفظ.)6(معكمْها!نا

علىومكنربمحزفالقديمالعهدلواضحبفمكلتببْننماذجبعضهذه

فقراته.منالكئيرفي!

للنوراة:اليهودونحريفالكريم-الفرأن

لْصورًاووضعأياله،منالعدلدفيلكئبهمولحرلفهمالبهودالكرلِمالمرأننكر

بخصوصحممبحانه-المولىذكرهفمماالمماعة،قيامإلىالناريخجمرللأصجيالذلكفي

أنيتافيعالَب!نَز"!انعبئوئماثحَىفوَإلأإتةلااللهُ)الم!نعالى:كوله،التوراة

..ا-3(:عمران6الؤالإِلجيذ(الئورَاةَوَلأئز*يليل!نجيقثمَامُصَذقأبِانحَق

4/8.النكوش(صمؤ1)

4/8.التكووصؤ-ثسرية)2!توراة

.6/02لخروجس!نر)3(

.6/02لهخروج-لصامريةالتوراة)4(

2.°/°0لنكوشسض)5(

05/5؟.فكوش-لسريةالنوراة)6(
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48(الماندة:أيَدَفي(بَيقَلِمَامُصَذفأبِانحَقانكِنَابَإبَيك)وَأتزالنَانعالى:وفوله

مَعَكُم(لِمَامُصَذلَأنز"ننَابِناأمِنُواان!نَابَ(وئُوائإينَ(ئهَا:)بَاسبحانهولَوله

147)اللساء:

تصديقهوباللَصدلِىْالمرادإذ؟الخصوصبهوالمرادعمومالآياتهذهففى

مابصدقأنهبعقلولا،وباطلحقففبها،الحقمنالكتبهذهفيلماالكربمالقرأن

.)1(باطلمنفبها

فهو،معهملمامصدقاجاءالقرأنأنادعانهمفىالكئاباهلعلىلِردوهذا

هذهفيالحاصلالئحريفبلِنتاللَيالآياتفائدةفماوإلأفالَط،حىَهولمامصدق

الكتب.

1aمنها:كئلِرة،فهيكتبهمفيالتحريفبينثالنيالآيات

بَبئاةمَابَصمِنوَانهُدَىأنبَيئاتِمِنَانزلتامَايَنتُئونَفذِين)إِنلَعالى:قوله

9511ابقرة:الفاعِنُونَ!وَينقُهُمُاللًهُيفقُهُمُاوننِكَان!ئَابِفِىلِلئاسِ

النساء:1146مَوَاضِعِهِ(عَنانكَلِمَيُحَزفونَفادُوائذِينَ)بنَ:سبحانهوتوله

لَنمآخَرِينَبفَؤبمسنئاغونَلِنكَذِبِسَئاغونَهَادُوائذِينَ)وَبنَ:نعالىو!وله

(41:الماندةأمَوَافبعِهِ(بَصمِنانكَبمَيحَزفُونَبَأئَوكَ

وقعماوهذا،والمعنىاللفظفيوبكون،المعنىفيالتغلِيرهوهناواللَحربف

اللِهود.)2(كتبفي

لِفإكِنَ)فَوَيلْ:سبحانهفدقول،لكتبهماليهودئحريففىنوضيخاالآياث-وتزبد

لَهُنمفَوَيذفَييلأثَمدأبِهِلِيَشثرُواالفهِعِنذينهَذَابَقُولُونَثُئمبِايذِيهِنمانكتالطَيَنثبُونَ

)البقرة:97(يَفسِبُونَ(مِئالَهُنموَوَيلأأيذيهِنمكَثَبَ!ثمِمًا

هُوَوَمَاان!دابِمِنَبثَخسَئوهُبِانكِثابأنعمِنَئَهُنمبفؤونَلَفَرِيفأمِتهُنم)وَإِن:سبحانهوبتول

انكَذِبَالئهِعالَىوَيَقولُونَالفَ!جمتدِمِنهُوَذمَاالفهِجمت!مِيطهُوَوَيَفوئونَف!نَابمِنَ

:178عمران)آليَعالَمُونَأوَهُنم

1/992.ئيمبةلابن-الصحعِوالجواب1/95،1حزملابن-والنحلالمللفيالفصل:لنظر)1(

.5/15للطبري-البيكجامع:انظر)2(
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عنالكلامحرفواالنبنوعلمائهماليهودأحبارإلىإشارةالكرلِمةالآبةوفي

نبة.)9(وسوءوعمدفصد

إئاهُغؤإنأمَابيإِئاانبثَإَيعلَئومنلاانفون)ؤمِتهُنم:سبحانهوبنول

"لالترهَ:78يظثونةإ.

فَرِيونَبَذَنعَفنملمَامُصَذقالث!عنذبنزسُوذجَاءَفنم)وكلَنانعالئ:رفوله

(101:اللترهَأيَفمُونلأ،لاكَنفُنمظُ!بىهِنموَرَاءَالف!كِتابئان!تَابَلمونوأأذينابن

تعالى:ك!!اللهبوسولبلبفمارةيتعلقماحنفبمالئحريفصورومن

يَمنتقثِخونَقَبلىُبنوكَلألُوامَعَهُنملِمَامُصَذفىالئهِجمندِمِنكِئَابئجَاءَفنم)ولَئا

أنفافِرينَ(.علَىالئ!فَلَفَةُبِهِكَقزواعَرَفُوامَاجَاةهُنمفَلَثاكَفَرُواذينَعالَى

ابلًرة:918

بعثئه!فبلوكانوا،معروفةكلَبهمفي!كلِالنبيبسمفة(الكن!اب(هلبصرفةفالأخبار

بدلِنببعثالذىالأميالنبيهذامبعثلْربفد:كيقولونالعربعلىبهيس!فنحوق

بهأمنمنمنم!النبيبعثفلما،قلالةنمرمعهوفلالناكماتبعناهخلهرفإذاايراهعِ،

لاالذىؤاللهلهم:للولالكلابلأهلمجادلئهفي!النبيكانلنلكبه،كفرمنومذفىم

الحبرسلامبنعبداللهابضًانلكيقولوكان+،اللهرسولأنيلتعلمونإنكمهوألأإله

انهلئعلمونإنكمهوإلأإلهلاالذكطواللهالكثابْاهلمنلغبرهاسلمالذياليهودي

.)2(اللةرسول

وَجَذعَزالفة.إِنق!:مسعودبنعبداللهعقأحمدالإمامرواهماومنها

بَقرَأيفودِك!وَإذالييهُودَهُوَفَإِذَاأنتنيسَةقدَخَذانجئة،إِلَىرَجليإِذخَ!.!نَيئهابتعَث

فرِيضن،رَخذنَاخيثِهَاوَفيأفمنَكُوا!الئبِئيصِقةعلَىأقَؤافَلَفاالئورَاةَ،عنيهنم

جَاءَثبمفَأنممكُوا،تيَىصِتةِعلَىأنَؤاإلهُغأنمَريَض!:فَ!؟أمشكثُنملَئنمنافَفَالَ!:

فذهفَفَالوَإمبههِ،ء!الئييصِنَةعالَىأنَىحئًىفَنَزاالئورَاةَ،أخَذَحئَىبخئوانمَرِيض!

التلى!فَئ!قاتةئُئمألئهرَسُولُوَأئكَالثةإئاإتهَتاأل!اممك،أشْهَذؤصِنَهَميفئُكَ،

أخاكُنمْ.)3(لُوابامنخابِهِ:

1/84.قطبلب-الؤأنظصفي0،1ا-8/609!رلزى-!كببرثتسير2313،للطبرى-البيكجامعثظر:را(

1/0،34.341نيميةلابن-الصحيع!جوب)2(

0593.رقمحديث1/0.05بنيسعود،جمداللهممندبىاحمدالأمام;مم)3(
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ولقد(هوانهم،معبتفقبمااللهلكلامالكلَاباهلتحرلِفنبينالأحادبئافهذه

منالمحرفةوالتشربعاتالأحكاموتلتبهمكنبهمعنإعراضهمعلبهمتعالىاللهانكر

الئه(دُونِمنازبَابأؤرُفبَانَهُنماخبَارَهُنم)ائخَذُوا:سبحانهفقالورهبانهماحبارهم

وَفِىالئبي!أتَبتَقَ!:حَانح!نجنعَبىعنالنرمذيرواهماذلكووضح31ِ(اللَوبة:أ

سُوزةِفِييَفْرَاوَمتيغُهُأنوَثَنَقذاعكاطرَخكأييافَثدَذهَبمنصكِيدثعئُفِى

لِعذونَهُنميَئونُوالَنمإِئفنمامَافَالَالفهِذود!بنآزبَابًاؤرُفبَ!لَهُنمأَخبَارَهُنمائخَذُوابَرَاءَة

حَزمُوهُ".)1(ئمَيناعلَبهِنمحَرَنواوَاٍذَااستُحئوهُفمَينالَهُنمأحئواإِذَاكَ!لُواولَكِئهُنم

والرجلالمراةقصةفيوردبماالنحربفهذ)علىالنبوبةالسنةوأكدت

أخذثُوااخبَارتاإِنَّفَائوا:؟يئَابِئنمنجىئَجِدُونَص!:فَاتهُنمفَئَالزندااللذينالبهودلِين

قلايجعلبحيثالدابةعلىوالحمل)الجلدوَالئجنيهأنوَنجه(الوجهتسويدي)1ثَخمِعَ

بِهَافَأتِىَيالئورَاهَ.الفهِرَسُولَيَااذعُفنمممالَام:بقُجمدالفهقَالَا!خر(.قفاإلىأحدهما

:يممَلَامٍالهنُلَهُفَقَ!بَصهَا،وَمَاقَبلَهَامَايَقْرَأجَكلَالزنجم،وًأيَةِعكَىيَدَهُأحَدُهُنمفَوَضَعَ

(y)فَرُجِمَا..الفهص!رَسُولُبِهِمَافَأفرَيدِهِ،ئَختَالزنجمآيَةُفَإِذَا.يَدكَارقَغ

ولِؤكدالئوراة،معالكريمالقرآنحكمطهابتفقاللَيالمواضعمنموضع!هـهذا

مننبَخرُجُمُوسَىبهجَاءَوَأئذيوَالنههَذآ"إنالالَرآن:سمععنثماالنجاشيقولذلك

يَ)3(ةوَاحِدَةمِمثنكَاةٍ

مُوسَى،0)4(عزالئَهُنَز"ائذِىالئامُوسُ"قذَا:نرفلبنورقةوكوذ!

القرأنسمعتعندماالجنلسانعلىوردالتوراةفيلماالقرأنونصدبق

بَدَفيبَبقَبمَامُصَذفأمُوسَىبَصبنانزليَكنَابأسَبغَاإناقؤمتَابَا)قالُواففالت:الكربم

35(الَأحناف:1(.سُمئَفِمٍطري!وَإِلَىانحَقإِلَىيَفإي

فلموابلَدعوهاحدثوهما(ما،قبلهالأنبلِاءبهجاثبماالتصدبىْهنافاللَصدلِق

أنزلماائباععللِهمأوجببلأخحقهم،أوشرائعهمأوعقاثدهمفيكانسواءيصثد4َ

(.)ْذلكيخالفمنبكفروحكموالحكمةالكلَابمنليهاٍ

59.03ركمحلايث5/5278.التوبةسورةومنب!-ا!عرأنتفسيركت!-الترمذيسنن)1(

9681.رثمحليث8/28-92،،البلاطني!رجمبالي-الردةولكفراهلمنالمحلربثنكت!-الثضريصحيح)2(

رثم5حليث1/طالبليبنجعنر-حليثاحمدالامامسند)3(

.3رقمحدبث1/4.!،اللهرسول!ىالوحيبدءكككبفب!-يلبخاريصحبح)،(

1/344.345،تيميةبن-الصحيحالجواب)5(
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اوتنلَؤلاأقالُوا:سبحانهفقالبكتبهمالبهودالمانحقبتةالكربما!لرأنبتينئم

وَفالُوائظَاهَزامبخزانقالُواقبلىبننومنىاوقيَمايكئرُواأوكلَنمئومنىاوتنمَامن!

48(االتصص:كَاثِرُوثأأبكُل!ئَا

(نهماورغموالنرأن،النوراةمناهدىكنابباتلمانهسبحانهالمولىفبثبن

بهما.كنرواأنهمإلأكتابي!اهدى

!خاللهَفَلنرُواأؤظممبحانه:فق!ونحربنمامكر!رمأخرىآياثوبيتث

لهِهِجَاءائذكطانكِثاليَأ.لزفيمَنفُىشنئ،ئنبَمثنرعقىالئهُألز*مَاقالُوأإذفدرهِ

لَنممًاؤعُفمئُمكَئِ!زاولَخفُرنَئُبذُوتهَافَرَ)طِيال!نَجكلُوتةئلئاسِوَهُذىنُوزافوسَى

أيزكنَاهُكِتالتوَهَذآ!يلعونَخَؤضِهِنمفِينَزهُنمثئماللةد!أنجاؤكنموَلاَأنتنمئعالَمُوأ

بِا!خِرَةِلؤفِنُونوَائذينحَو!تهَاوَننالْترَى(ئموشدِزيذبئبنِقَأثذينصَذقمُبَاركأ

19291،الأنعام:ابًحَافِطونَ"صتقلأنمعزوَفنمبِهبُؤنجنؤنَ

العملوإهمالهم،علي!المنزلةبالنصوصاليهودالئزام..كلدمممبحانه-وبببئْ

يَخملُأنحِمارِكمثلِيَخمفوهَالنمئُئمالئورَاةخطُواائذِلنَ)مَئذُنعالى:3!لبأ-!،مها،ْ

أننَؤمَيَفإىِلاؤالفهُالئيمابِأياتكَذبُواأئديِنأنفؤيممَئذُبتم!أسقَارأ

إلأالنوراة،باحكامالعملامانةالبهودنكلبفببانفبهافالآبات[oالجمعة:أالطالمِلِن(.

منهالهولبسالضخمةالكنببحملالذيكالحمارفصاروا،الأمانةهذهيحنظوالمأن!

للبهود.)1(سبئنصولِرنلكوفيبصاحبها،لبسوهولتلها،إلأ

فيشكالنىلعافلببنىلاالكرلِمالنرأنوأياتالعلماء،افويلمنسبقومما

.النقصاناوالزبادةاوبالتبدللالثحريفهذاكانسواء،لكتبهماليهودبثحربفالاعدكاد

لس-ثمر؟نظصوفي03/5،ثررى-طكبروثمك!و18/490،59مؤطبي-ثمرينلأحكاملظر:الجدع)آ(

6/3567.لطبه
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الثلألىالمبحث

النلمود

تعنيالني(LAMOD)لامودكلمةمن(TALMUD)النلمودكلمةمأخوذة

الكنابايالبهردبة،النعالبمعلىيح!ويالذيالكنابعلىونطلقاوالمعرفة،نعالبم

ولَعالبمه.)1(البهوديالفمعبمعارفوببعمطبفسرالذيالوحبدالعقائدى

وكتابتهنشألهأولاً:

القانونإلىفبالأضافهْالتلمود،مؤلفهو!موسىبأناليهوديعتقد

،القانونلهذاوشروحاتتفسيراث(يضأتسلمفقدربه،منموسىش!لمهالذىالمكتوب

الفمفهية(.)التوراةاوالشفوى(،)بالقانونهذاوسمي

إلىنقلهوهذا)جوفموا(إلىالقانونهذانقل!موصمىبأنالبهودويقول

)لِهوذااليهودكبيرإلىبهان!هواالذيالرسلإلىنتلوهوهؤلاءالسبعلِن،الشيوخ

ننسهالبهوديالشعبكانالميلاد،بينمابعدالئانىالترننهايةفيذلكوكانهاناسي(

دعيكتابفيالقانونهذاعلبهاالمسجلاللوائحجمععلى)هاناسى(فعمل،يتشتت

كلأجزاء،سطإلىكثابهبتقسيم)هاناسي(وفامالممماعد،القانوناى)ملِشناراوث(

.)2(وفلسطين،بابلفيأكاديمداتهمعلىالكلَابهذاوزعثم،فصولمنلِتألفمنها

بيعرفمابعدفبمافكون)المشنا(كنابحولالثمروحاتذلكبعدكثرتثم

بالتلمود.يسمىماو)الجمارا()المشنا(منونكون)الجمارا(،

رئيدملِبن:!ملِنعلىيشنملالللمود

نضانحفيالمرصودللكنزالفثح!وزهديترجصةبرفايسَى،أى.بي.الأب!علمرد-فضعانظر:التلمودحولللمريد(1)

t-ثشرقرى.جمداللهمحمدد.النلمود- Ire.\ص،رزوقل!معدد.-والصهيونبةرللنلمودt'-o . rا،ا

-rvAم!ركبيوميمحمدرر.-إصان!لوبنو23-5275.ص،شلبي)حمدد.-واليهودية ri 7 / r.صواللِهرلهة.

.1ا-2142صجمدلممجبد،بحرمحمد

الئ!رفاوي،جمداللهمحعدد.اللالمود-فضانعفيالمرصودوالكنز2-23،صابرنعيى،الأبالئلمود-فضحانظر:)2(

18017.ص
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5:ا-المثمنا

موسىشريعة!كررلأنهالئكرلر،للمف!ناة:ومعنى)المئن(،الأصلوهو

وتنسبر.توضيحمعالخمممة،!كتبفيالثذكورة

!-لا-"َسهـ!ه-هـأإ:-الجمدا2

بقصدالماثمناهذهإلىأضيفعماعبارةفهيا!م!،معناه(،الجيمانجكسر

)جامالئبل(الحاخامانهائاممي(:)بهوذاالحاخامابنابذلكلَاممنواولاسدكمالها،

و)سلِميون(.

بابلفىالبهودأكادبمياثعلى)النلمود(!الأساسيالجزء)المشنا(ؤزع

الشروحاتهذهودونوأموسعأ،شرحأالمشناهذايمبةأ؟-أتكلأحباروشرحوفلسطبن

للمودين:)1(ظهورإلىدىمما)الجمارا(،بر،شم.aلِعرمابعدمماكونثالنى

الشرقى.التلمو!علبهوبعىَ:البابليالئلمودا-

الناحلِهْفىفلسطينلوفوع-الغربىاللالمودعليهويطلقالأورشلبمي:سودالت!!ب-

الشروحفيويخلالفان)المشنا(النصفييدفتانفالللمودان.العرالْىمنال!ربية

إسرانيل(.)أرضلالمودأيضأويعممى)الجمارا(،

الالَدسفياللهودكبيركانالذي)جوشاتان(الرابيهوالدَثسنمدخهَمؤلفج-

فرغالنى5()المشناعلىالشروحاتمنفصلأ93كتبو!ممنة،ئمنينلمدة

م.023سنةمنهافي

بلمحدد،زمنفيولامعبن،شخصفلمنبجمعلمفإنه،بابلئلمودلماد-

والرابيم(،327)بمنةأنسيالرابيمئلالرابيبن،منالعدبدبجهودجمع

منفصلألآ3بابلنعمخةونضمهم(،0)0اببناوالرابي(،ri)27ملريصر

!ئمروحك.

حاخامانهمثو!عليهاللعظبفة،مكانةاليهودننوسفيوكلئلمود.-

إلىيابنيالئفتبعَول:مائمابرهممن)روسكى(الحاخامذ*ذ4)2(رعلمثم

موسى.ئمر!عةإلىالننانكمنلكئرلحاخام!هـلى

337.34-.صمصفىبموميسدد.ب!رفهل-ربنو،2-25،صبرنثسهالأب-!م!موش!حثطر:)؟(

.6؟.صلئمرفدى.سدفى.لطمودش!ثح!يثمرصوولكز)2(
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يعبشلاالإنسان"انللئوراهَشرحوهو)الهمار(المسمىكتبهماحدفيوجاءو-

اللهالَوالمنوهوهـخرشبئيلزمه،بلالتوراةهووالخبزفقط؟بالخبز

الللمود.ْوحكاياتكقواعد

إله".لهفليسوالجماراالمشنابدونالئوراةيقرامن+أقكتبهمفىونكرز-

المشناةمباحثثلألياً:

كماوهى،أحكاماي)سلِدارلِم(تسمىرئيسلِةمباحثستةمنالمشناهيتكون

يلي:

2زلِرائيما- ERAIM:والأعشابوالفواكهالحبوبشؤونيبحثبلبذورخاص

والحبوبللفواكهوالمنزلبةالعامةالاستعمالاتكيفيهَيحددكماوالأشجار،

وغيرها.المخئلنة

تبداانيجبالتيالأوقالْهنحديدفىيبحثبالأعيادخاص:MOEDالدما2-

.الشهيرةالأعيادمنغدرهافىيبحتكما،السبتأعيادعندهاوللنهي

والزوجات،الزواجشؤونببحثبالنساءخاص:3NASCHIM-ناشبم

ماأخرلىاٍبأمراضهن...لِلعلقماوكلوصلائهن،واجبالَهنمعالمطلفات/

هنالك.

شؤونببحثعنها،واللَعوبضبالأضرارخاص:4NEZIKIN-ثزلِكلن

والنعويضاتالعتوباتأنواعوبحدروالحلِواناتبالرجاللالحقاللَيالاضرار

عنها

تقديمفييبحثHOLINESSبالقداممةخاص:KODASCHIMكوداشبم5-

.الأخرىالدينيةالطتوم!سانرشؤونوفىا!هية،الالَرابدن

الأوانىوساخةشؤونببحثالطهاراتخاص:TOHOROTHنوهورو:6-

بالرمال.ئطهبرهاطرقولِعبنالحاجياتمنوغيرهاالنوموئياب

سيداربملئمبشاهبالعبريةالبهودبسمبهاالتيالسلَة،الأجزاءهذهمنكلاإن

SCHISHAH SEDARIM'كتبإلىمقسم-،الستةالدينيةالأوامراوالأنظمةأي

"فصولإلىمالَسمةبدورهاوهذه'MASSIKTOTHفاسيكتوثتدعي،كراساتاو

."PERAKIMبيراكيم
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'.MASECHTOTHفمميكنوثوكال!يةكتالا11يضما!يراليم

شووقببحثوالصلواتالبركاتبمنحخاصكلكلم!!!:OTHبيراخوث.

الدينية.بالطتوسالقواتث

بلثتطماوكل،الحقلزواياشؤونببحثالحقلبزاويةخاصث!م!ء:بياه.

للنتير.والعنبالزي!ونتركيجبمنها

يجبإذافيماببحثوالمبهمةفيهاالمشكوكبلأمورخاص:DEMAIديماء"

لأ.امالعشربةالضريبهَدفع

المخلالفةالمزائجفيببحث(مزيججمع-بلمزائجخاص:KILAIMكلِلائيم.

للبذورز

يبحثفيكلمابئعلقبالسابع"+بخاصإةهـحCSول+)81إبثشببى.

السبلَية."الس!ة

?TERUتلِررموت. tOTH:شؤونيبحثوالدَرابينالدينيةبالدقدماتفاص

الكهنة.أجلمنالدينيةألنقدماترفم

انبحبالئيالعئنربة+بْالضرلِبةخاص:MAASEROTHآسيروثماء

عبرانبة(.)قبلبةاللاولِبنإلىلَعطى

الئانية.العشربة"الضريبةبخاص3!قى:ولولSCHENIشبنيأسيرما"

منها.الكهنةحصةويحددبالعج!نة،خاص:CHALLAHشاللاه.

منالفمجرةثمارشؤونفىيبحث)الوللي(المختونغبرصل!ه:Hاورلاه.

زراغها.بعدالأولىالئالثالعمنواتخص

الطكل.إلىانفدمهاالواجبالأولىالئمار:BIKKURIMبلِكوريم.

صيكتوث:مااوكنابا2iبضمموإيدلط

التبامالمحرمالأعمالفيلِبحثالسبثببومخاص:SCHABBATHشاباث.

الررم.هذافيبها

الأوامرفييبحث(مركب)جمعبالمركباثخاص:ERUBHINايروبهين.-

السبت.لبلةجمدبطعامالخاصةلأحكاموا

or
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القوانبنفىيبحثاليهود()عندالفصحبعيدخاص:PESACHIMببساشيم

+.الفصحى"الحملوباليهوديالنصحبعبدالمتعلقة

الشادلحجممسألةفيلِبحث)11(بالشاقلخاص:SCHEKALIMشيكليم

ومواصفاته.وزنثه

هذااداؤهاالواجبالفروضفىلِبحثالكنارةئومبخاص:IOMAايوما

.اليوم

طكلاال!هودمنهاانخذالنيبالخلِمةخاص3ث!!3لأسوكاه

المنعللَةالقوانلِنفىيبحث(الهيكلخراب)بعد+ABERNACLE*Iندَا

هـْالخبم-الهباكل".الدبنبةبالولبمه

العملنوعفىيبحثالديثيةالوليمة"بيضةبخاص:BETSAHبلِلَساه

الأعياد:فىالمباحوالعملالمحرم

ROSCHهاشاناهروم! HACHANAH:الجديدهَ)العبرلِهَ(بالسنةخاص

الجديدهَ.للسنةالدلِنيةالولبمهَفييبحث

العامة.الصومدضايافىيبحثبلصومخاصول+)*!ه+:لَانلِث

12)بالدرجخاص:MEGILLAHمبغيللاه SCROLL)قراءةفيببحث

THEايسترْكتاب BOOK OF ESTHERالدلِنبةالولبمةلبوصفيتعلقفبما

9.ولثعأبوربم"لعيد

MOEDكاتونموالد KATON:الثانوي+العيدبخاصMINOR

FEASTالأولىالأيامبينالمتداخلةالأولىبالأيامالمتعلقةالدَوانينفىيبحث

.SUCCOTH"السوكوثوعلِد)اللِهود!ما(الفصحلع!دوالأخلِرة

اللِهودبةالأعيادطقوسبلِنمقارنهَعنعبارةهو:CHAGIGAHلَشاغلِغاه

(.النقالة-)الهياكلالخيمويعدالسوكوث،وعيد،الفصحعيد:الثلاطة

ماسيكنوثك:اوكنبسبعةيضمجنهاثميم

التانونفيالزوجهْأوالزواجبأخوا!خاص:JEBBAMOTHجباموث.

علىعتبغيرمنالمتوفياخاترغمالتياليهودلِهالعادةمسالهَفييبحث

أرملته.منالزواج
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الزواجلتظيماثفىيبحثالزواجبععَودخاص:KETHUBOTHكبثوبوت.

والم!.

بالخطوباث.خاص:KIDDUSGHINوش!نكلِد.

الزوجبن.ببنالطلاقبمممائلخاصكنيب:GITTINنجنبن.

مفعوله.وإبط!الننرمممالةفيببحثبالننورخاص:NEDARIMنبداريم.

13)بالمننورخاص:NAZI.نازير" NAZARITE)القوانبنفييبحث

لله.انفممهموكرسوايلعالمعنانفصلواالنينوبأولنكبالمننوربن،المتعلقة

زفيتزانهافيالماثمكوكبالمراةخاص:SOTAHسوثاه.

مميكتوث:ماأوكتبغرةيضمدنهزيكين:

والظلاهاثالأضرارفييبحثالأولالمدخل:BBAول!مكلكامابابا.

.الظلاماتورفعالأضرارعنللنعوبضالشعريةوالوسانل

BABAميشمبابابا. METSIA:الممعلقةالتوانبنفيببحثالأوسطالمدخل

والضمراء،وبالبيع،وبالأمانةاصحابها،غدرعليهابعثرالتيبالمملالكا!

والاستئجار.والإعارةوبالئاخبر

BABAه!بائرابابا. BATH:النعلتةالتوانينفىيبحثالأخبرالمدخل

الفانونأمماسعلىلمَومالأغلبفيوهيوالأساسبة،النجاربةبالممللكات

.الموروثئنابعفيببحثكذلكالدهليدي

المحاكملتظحِشؤونفيببحثبالمحاكمخاص:SANHEDRINسانهيدربن.

علىئترئبالئيالغقوباثمعمانلإلىبالإضافةجلممائها،ومحاضرونشوئها

...الرنبسيةالجرائم

)الاجلدةالأربعبنفيببحثبالعموطبالجلدخاص!ث!ول:OTHماكوث.

.المجرمونبهايعثبالتيواحدهَ(

المختلفة.اللَسمانواعفييبحثبالقعممخاص:SCHEBUOTHممكيبوث.

والأحكاماللمَليدبةالتوانجنفييبحثبالفمهاداثخاص:EDAIOTHاوثابدا.

البارزين.المعلمينشهاداتمنجمعتبجبالئي
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اللَىالقضائبةالأحكامفييبحثبايأحكامخاص:HIRAIOTHبوثهورا

.المخالفونلهابخضعأنيجبالتيوالعمَوبارْر،القضاةعنصدرت

ABHODAHزاراهابهوداخ ZARAH:بالوثنية.خاص

وهوبالآباءالمتعللَةالقواندنفييبحثبالاَباءخاص:ابهوت

SPIRKEابهوت"بدركىباسمكذلكبدعى ABHOTH

:ممبكنوثاوكنابا،11بضمكوداشبم

2زبباشيم EBBACHIM:وفىالحلِوانيةالعَرابينفيلِبحثبالقوانينخاص

نقلبمها؟طرلِقهَ

لذبحالتمَللِديةالعادالْافيببحث.الدنسةبالأشياءخاص:CHULINلَشولين

الاعتدادي.الاسئعمالاجلمنالحيوانات

تقدماتمسانلفىببحثاللحومبتمَديماتخاص:MENACHOTHملِناشوت

والسوائل.اللحم

القوانينفييبحث)البكر(الأولبالابنخاص:BEKHOROTHبيخوروث

للحدوانا!.للانجسانالأولبالابنالملَعلاله

بهالِكرسالتيالطريقهَفىيبحثبالندَببماتخاص:ERAKHINالِراخلِن

المخلصبن.منشرعلِافيقيمونبقسمدلهحبائهمالأشخاص

بالأشياءالمتعلعَةالتوانلِنفىيبحثبالمقابضةخاص5إم!ل!لملاس!+:ئيمورا

عللِها.المفابضةوكلِفبةالطاهرة

اننهاكخطالِافيلِبحثالمقدساتوتثنيسبالخطينةخاص:MEILAHمبلاه

المقلسات.نلنبسأو

بتعرضالتيالخطايافيلِبحثبالضرائبخاص:KERITHUTHكلِريثوث

الالَرابلِن.وبدقدبموكنارتها،الضريبهْ،عقوبهْإلىمرتكبها
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الهيكلخدماتوصففىببحثالبوميبالتربلنخاص:TAMID.نامبد

بوم.كلفيوالساءالصباحب!عَدماتالمنعلاهة

والممكلالمعا!لسنظامفيببحثالمعايمسبنظامخاص:MIDDOTولمبثوث.

سلبمان(.طكلهوالمفصودفيالطببعي)منالهندعمي

بالطبورالمنعلمَةالنبائحفيببحثالطبوربأعثماشخاصول)*ل!أ:كبنبم.

إلخ.الفقبر...ولهّثمات

ماسميكوث:أوكثابا21يضم.وخوهوروث

المنزليةللأوانيالدنياالشروطفييبحثبالأوانيخاص:KELIMكيلبم.

واللتظبف.الطهارةلطفوسننعرضأنبجبالنيوغِرهاوالألبممة

والمساكنالخيمئمؤونفييبحثبالخيمخاص:OHOLOTHاوهولوث.

نطه!رها.ومسالةنلنع!هاوحالات

.الجذامبمرضالملَعلقةالقوانينفيببحثبالأوبنةخاص:NEGAIMنبغائبم.

المتعلقةالقوانينفيكليلبحثEIFERالصغيرةبلبقرةخاصكلمك!حباراه.

النجاسة.لتططرجئئهارمادواسئعمالالحمراء،الصغيرةبالبترهَ

والخزاناتالآبارحالأتببحثالآبارفيخاص:MIKVAOTث!توهوروث.

ال!طهبر.لطفوسصالحةنكونالني

والخزانا!الآبارحالاتيبحثالأبارفيخاص:MIKVAOTHاوثمبكافا.

..النطهبر.لطنوسصالحةنكونالني

الناشئةصالئانونبةالنجاسةفييبحثبالحبضخاص:NIDDكل!.نبدا.

النساه.غدالحالاتبعض

العمواثلشؤونفيببحثبالمممنحضريتخاص!مي،3CHIRINملاش!يربن.

نجاسة،لثلتياستعددعلىئكونحينوالنواكه،المرئبةوالبنرةنحضرالني-

الفمريعة.حممب
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الناشئةالنجاسةفييبحثوالسلِلانالليلىبالئدنيهسخاص:ZABHIMزابهيم.

.؟شللِدة.افرازاثعن

TEBHULايومتيبهول. IOMالبومىبالاغئس!خاص

وفقابالألِدى،الخاصهَالنجاساتفيلِبحثبالأيديخاص:IADAIMالِادائيم.

تطهدرها.وطقوسالنقليدي،للقانون

سوقفيببحثالفاكهةساق()جمعبسوىَخاصOKETSINاوكيسَ!ين.

الدبنبة.الشعانرحسبنجاسثها،لتنلوك!فوكَشورها،الفاكهة

فصلا.524فىكنابا63الكاملويضمْاللالمود".
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الثانيالفصل

عليهاوالرداليهوديةالعصئدأهم

الإلهيات:الأولالمبحث

النبواتالئانى:المبحث

البهودعندالآخرالبومالئالث:المبحث
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الأولالمبحث

الإلابات

البهودغدالالهاولأ:

عنكثبرأتختلفلأالمَضبة،بهذهبلَعلقفبماخاصةنظرةللبهودكانلقد

البهودصانحرف!موسىعهدفنىشتى،آلهةبعبلرنالنينالأخرىا!وامةنظ!

!ههموابتدعوا،الأوثانفعبدوا،بعدهالانحراففىبالغوائمبهامرهمالذىاللَوحيد

الدمودغبرالخلىَمنيهمهلاالإلههذا)لِموه(،اسمعليهواطلقوابهم،خاصةصورة

أوفببلهَلكلكانإذ،القديمةالأقرامنعتقدهكانتماغرارعلىالمخنار(،الله)شعب

وكأن،الأخرىاكهةعبادهَينكرواأندون،الآلهةمقالكثبينمنواحدإلههـيخة

)يهوه(:صالتوراهَلَذكرذلكففى،الأربابساثرعلىالأهـتبمنلربلَغلينطالأمر

هو!ايراهيمإلهآبانكمإلهبهوهإصرانيللبنىنقولمكذا3لموسى(بضأالته،وقال

.)1(فدورْدورإلىذكروهذاايأبدإلىاسمىهذاإلدكم،ارمملنيبدوب!6بإسجا؟!

5(.)يهواسمهب!خاصأإلهأإسوانبقلبنياقْبببنأد!وراةمنالعمفرفهةا

يتصفاقيسئحبلإذوتحرلِفاتهم،اللِهـودإضافاتمنألاسمهذالنويبدو

توراةتؤكدهماوهذافتط(،إممرائيللبنيبألوهحثهيكتلي)انالصنةبهذهأ!مرلى

وفالموممىالتهؤخاطبفتتول:فيه،)ي!وه(للفظةلخكرولالِخللففلنصال!اموهَ،

ناجبنهم.ماالتهاسمى،الكافىبالفكووليعفوبولإسحاقلإبراهيمونجلتاللة،اناله

بها..)2(اسنجارواالنينجاورهمكنعانارفىلهملإعطاءمعهمعهديبت!وايضأ

فنداش!لَاق،لهبعرفولاسبق،كماالمرانبلبنيلإلهاسم)باهو(أو5(ر)بهو

نكرب!عَواأنإممرائيلبنيعلمموسىلأن)ياهر(،أيالغانبالضمبرنداءمنيكون

المفابلةالكلمةهي)بهوه(كلمةنكونوفد،إلبهبالاشارةبكننواوانله،نومرأإلهم

.)3(الفروضمنويخرها،وإلهسيدومعناها(Lord-ألوردلكلمة

.,3e/لخروج)إ(سنر

(Tسؤ)سرية(.)!نورلر"2-4.ثخررج!

(r):801العتلا/ص-جملىا!كثظر.
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موحدين،ليسوافاليهودبالعبادةإلههمإسرائدلبنىئخصدصمنالرغموعلى

عنولدازلهمإسرائلِلبنيتذبنبفيظهرماوهذا،الشركاهلمنالغالبفيبل

لاحقأ.سيأتىكما،عنهمالتوراةتذكرهماوهذاآخر،إلهلعبادةإلهم

لال!مخلوفالحتدقةفيفهو،مزاجهمعلىاللِهودصاغه)يهوه(وا!ه

همإنواللَدملِرالحرببصفاتفبصفونه،هواهمعلىيس!ربل،يأمرهملافهوخالىَ،

لِرلِدونهماإلابعلمولانلك،أرالواإنبالسرفهْويصنونه،بالآخرينوبطشواحاربوا

مواطنفيببنهموسكناهلهم،ورعالد4هذاإلههمخصوصلِهْعلىوأكدواالخ،هم...

وكان،البريةطرففيإيثامفىونزلواسكوثمنوارنحلوامنها:نورانهممنكثيرهَ

نلرعمودفىوليلأالطريرفىليهديهمسحابعمودفينهارأامامهميسمرالرب

وليلأه.)1(نهاراًيمشوالكيلهملدضئ

امرين:علىيقومبإله!اللِهودايمانكانولقد

ابه:اثهجسيم

منونخلووالنمئبل،والنشببهالنجسبمإلىنمبلمادبةطببعةاللِهودلِةالطبلِعة

يعرفواولموعلاطقها،المادةعنمنزهإلهتصوريستطبعوافلموالتجريدالشزبه

اللهرؤيهْعلىورسالتهبموشىإيمانهمعلقوابلالكم!،منلهايجبوماا!وهيهَ

جَفرَةالفهَنَرَىحَئىلَكَنُؤمِنَلَنمُوسَىيَاقُفنُنموَإِذ:)عنهمسبحانهاللهفقال،تعلى

15ه:البقرةأ(تنظُرُونَؤانئنمالمئاجمالًةُفَأخَذَتنُئم

مُوسَىممَأئوافَفَذالشمَاءِبنَكِتَابأعالَيهنمئُنَز"(نان!تاباهلُ)شَنالُكَ:سبحانهولَد

بَصمِنأنعِجلىاثخَذُواثُئمبِطنيهنمالصئاعِقَةُفَاخَذَتهُئمجَفزةَالئهَايىنَافَقَالُواذنِكَمِنأكبَرَ

النساء:1153.افبِينأ(سنطَانأمُوسَىوَآنَفداذنِكَعَنفَعَفَوئَاانبَيئَاثُجَاعَهُمُمَا

ولَفضللمعجزالَه،ورؤبتهمظهراندهمبين!موسىوجودمنالرغمفعلى

لده،الماديالمفهومعنلِثخلوالمانهمإلا،عنهموالصفحبلعفوعليهمسبحانهالمولى

إلهاًلهملِجعل(ن!موسىنبيهممنفطلبوا،يرونهلاإلهعبادهَإلىلِطمننواولم

.-32011/6133-9/51!يلعلد،23-42،91/21-61/4جالخرو:انظرو31/125جالخروشر(1)4
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على!عكفونقومعلىمرواغدماونلكالولتبهْ،ا!واممنلغ!رهمكمامحسوسا

غىفَنؤأأففخزبنرَأبخيذيلقبى)وَجَوزلًاحالنهم:صمخبرأتعالىفتاللم،اصنام

فوتمإنجئنمفَ!أبهَةنهُنمكناإِنفائتااخكلمُومنىياقالُوأئفنمأممتلمعالَىبعكنونَقؤآ

اللَ!أنجزئ!!يغطُوننثُوأناوتاطنفيِهُنمنامنُيئزنؤلاءإِن!نجهالُونَ

1(.4ا-.38)الأصات:أنعَانبين(عنىفَضنئغوَفوَإلَفاااكفكُغ

ومنونجاتم،وفومه،فرصقمحوهمإكلاقبعدجاءبمرانبلبنيوطلب

والكنرللشركأثراىمنويئخلصئعالى،باللهايمانهبزدادأنفالأولىحالههذ.كانث

علىيدلمماتمامأ،النقيضىعلىكاتإسرائيلبنىحالولكن،الأخرىالالهةوعبادة

اليهولية.العلَليةوماثعِة!جهلصلف

ظهرانبهم،ببنحبأبزاللأوموسى،خطورةاكثرخرحلةإلرالأمرلَعدىبل

موسىذهابفاسنغلوايرونهولا،صوتهيسمعونلاإلهزصورعنمداركهمضاقتإذ

صناعةنسبوابلئعالى،اللهدونمنلِعبدونهجسدأعجلأبعدهمنالْخذوا؟ربهللقاء

:الخروجسغرفىجاء،هارونإلىعبدوهالؤيال!جل

علىالفمصاجتمعالجبلمنالنزولف!،أبطأموسىانالشعطرايؤلما

مناصصناالذىِألرجلموسىلأنأمامنائسيوآلهةلنااصنعفملهوفالواهارون

آذانفىالنىألذهبافراطألزعواهارونلهمففال،اصابهمذانعلملامصرارفى

آذلهمفيالتىالذهبأقراطالشصكلفنزعبها،وانونيولهنائكموبنبكمنسانكم

مممبوكأ،عجلأوصنعهبالإزميلوصورهابديهممنذلكفأخذ،هارونإلىبهاوألوا

لنىهروننظرفلمامصر،ارضمناصطئكالئيإسرانبلباالهـسهذهففالوا

..000)1(للربعدفأوفلىهارونونادى،امامههذبحأ

هذهالشركتهمهْصهارونونزهنلك،فيوفصلبينالكريمالقرأنولكن

مُوسَىيَاقَؤنجكشَأغجالكطه:)ؤناسورةفيسبحانهفتال،ابيهاليهودنعمبهاالتي

مِنقلآقفاقذقنئَاقؤم!5بنَزفنىزبئإنيؤعَجفثُائزيعلَىاوناءهُغفَ!!

فيممُنمالَنمقؤمياقلآأشتاضنبلنفؤبهإِنىمُوممَىزجَغ!المئامِريؤاضلًهُمُكنك

.ها-32الغروج)اثض

Ar

http://kotob.has.it



فَاخفقتُمزبكُغئنغَفمَدثعالَيئُيَحِلانأرَدئنمأنمانعَفدُعلَييٌأفَطَالخسكاوَتارَبْكُنم

فَفَدقَنَاهَاأنقَؤمِزِينَةِئناؤزَارًاحُمننَاوالَكِئايمالكِنَامَؤ!!اخلَفنَامَافَالُوا5نؤعِدِي

وَإلَهُإِلَهكُنمهَلةَافَفَالُواخوَازلَهُنجسَدًاجمجنالَهُنمفَأخرَبخ!الشامِرِفيأنقَىفَكَذَلِذ

ولَقذ!نَفعًاولَاضَزاتفنمبَميهكُولَاقَونماأِلَبنئِيَزجِعُأئايَرؤل!أفَلَا!فَنَسِىَمُوسَى

وَأطدمُوافَ!ئبِصُنِىالزخمَنزبكئموَإِنيهِفُ!ننُمإِئمَاقؤميَالللىمِنهَارُونُلَهُغل!

مَافازونُبَاقالَمُوسَى!إِلَبئَايَزجِعَحئَىعَاكِفبنَعالَبةئبزَحَلَنفَالُوا!امزِي

ولَابِلِخييَىئَأخذلَاائمابقَيَاقَدَأمزِي!آفَصَننصئَثثىائاضئوا!رأينًهُنمإِذمن!

قمَاهـكًالقَوكلِىلًرقلبولَنمإِشرَأنِيلَكيبَيقَفَزَفتَتَقُولَانخَشِيتُإلىبِرَأسِى

الزسئولِأثَرِئنفَلقتةَقفلفَنتُبِهِلِبفئزوالَنملهِمَابَمئزتُقَالَ!سَايرِئيَاخَطبكَ

شركهممنبرى!فهارون83-69(.:أطهنَقسِى(لىسَوكَ!ثوَكَذَلِكَفَنَبَذئهَا

العجل.هذالمصنعالذيهوالسامري(نوواضح،وكفرهم

ذكركما،مكانهبعلمولمربهيطلبذهبحبناخطأموسى(نؤلَالوا

".)1(الرباخطا(موسى)فنسىوَلنفسيرهفىالبخاري

والمانهم!،موسىعهدفىإسرائلِلبنىانحرافتبدنوغلِرهاالآياثفهذه

معلَنداتهمعلبهملِسدفربلاالمرءبجعلمماالغبب!ات،دونالمحسوساتبالماديات

ذكرسَلِرِدالتىالنقصبصفاتووصفهمحسوسةمجسمهَصورةفيلدهونصورهم

لاحقأ.بعضها

لاحتى(نببائه،وحقحقهفيالبهودجرمونعالىسبحانهالمولىبلِنولقد-

إِنقَالُواأفذينَقَولىَالفةسَبعَ)فقَذتعالىفق!عن!الأقوالهذهمل!الإنسانبسنبعد

عَذَابَذُوقواوتَقُولُحَقبِعزِانألبيَاءَوَفَنفَهُئمفالُوامَاستتتُبُأغنِيَاءُوتَخنُققِيزالفهَ

هذامثلعلىالاجئراءمنهملِستبعدلاالأنبلِاءفتلالها(،A):عمرانالأافحَرِيقِ(

2().الالَول

علىكانواعصورهممعظمفينجدهمإسرائبلبنىتارلِخفىوبالنظر

إلىالدعوهَلآخرحالِنمنبجثدونكانواإذنلك،علىدلبلأنبيائهموكثرهَالائمرك،

.6294/حجر،لابن-البخاريصحعشرحفيالباريفتحانظر:()1

4/437.فطب،لسبد-الفرانظصفيانظر:)2(
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محهدفيحتى،الأخرىايأممولمَليوالأحجارالأرواحجمادةمنو!خلصوهمالئوحبد،

الحبةلهمصنعمرسىلنزعموابلسبق،كماثعجلجملاةصيتخلوالم!موسى

والأفعىإسرانبل(،)1(بنىملوك)أحدحزفاعهدإلىالسرانيلبنوجمدهاالنيالنحاسبة

والدهاءالحكمةكونمئلالمخصبةللنكورةرمزلأنهااليهود؟ونلكلدىمقدع!ةكانت

.)2(اخرىجههْمنوالخلود

ثمئكلفيألميإلهالتليمةلكعبكنلمثبورفت:بقولكماالقولوخلاصة

هذا.)،(اليهودكاله

الئيالصفاثبعضنكرمنلابداليهود،ئصورفيل!العرضهذابعد

لِليقبمافوصنو.السابقةالماثبةالنظرةعلىتؤكدالتيالصفاثهذهبها،الإلهوصفوا

وعظمنه.ئعالىاللهبجصبلبقبمالابالإنممان

ابه:حمغمرية2

بمارسإنسانوكأنهإلههمصورتبلنعالى،اللهلتزبهإلىالبهودعكبةنرنقلم

أبنويجهلمنهوبخنبئ،صونهأدموبسمع،الجنةفيينماثمىفهو،الإنسانأعمالننس

الخ....أدماخنبا

هبوبغدالجنةفيماثميأالإلهالربصوتؤسعامثلأالنكوبنسفرففي

فنكى-ألجنةشجروسطفيالالهالربومهمنوامراتهأدمفاخنهأالنهرريح

!يلن!ىفخائمبتالهنةفىصولسسمصفكللت،ا!لهوكلألماثهالر*

نثللااناوصيل!النيالئمعرةمناكلتهل!يلن!هاعلمكمنففالفاخنهك،

.)4(....ْفدلتالثمجرةهناعلشىهىثطنهاالنىالمراةأدمفمَ!منها،

الول!يةبالعتفْدْاليهودنائرعلىيدلفإنماشئعلىدلكالنصورهذا

!هتها.ونجصيمهابمالمحبطةللشعوب

.4الم8!عكيلملو!مؤ)1(الظر:

2/933.ث!رثت،ول6.لعضر!مةالظر:)3(

،2/0.3لدبق5لمر)3(

.3/8-12!نكو!صؤ،()
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ئعالىاللهننزيهنجد!إأدملقصةوتنصلِلهالكريمالترأنإلىنظرناماوإذا

لبسالذىفهوالمقدسهْ،بذاتهيلبقبماالدوصففيهاونجدالتجسيثبة،المعانيعن

البصبر.السمبعوهوشئكملله

رَغَداًمِتقاوَكُلاَانجئةَوَزَؤنجكأن!اسئنألَمُيَا)وَففتاسبحانهالمولىبالول

غهَاالشَّيظانُفَأزكهُمَا!أنطيهمِبنَمِنَفَتَئونَاالمثئجَرَةَهَذهئَئرَبَاوَلأشِنئمَاحَيث

سُنتفزايازفىِفِيوكَئنمعَدُؤلِبَض!بَضئكُنمافلطُوأوَففنَانجبهِكَانَامِغافَاخزجَهُمَا

الزحِبمُهالثؤابُهُوَإِئهُعلَيةِفَنَابَكَلِمَالترئلإمِنآذمُهـفَنَلَفئىحِبنإِنىوَمَئَاغ

هُنموَلاَعالَفهِنمخَوكأفَلاَهُدَاىِلبِعَفَتنهُذىمئييَأتيئئمفَإِئاجَمِبعأمِنهَاافبِطُوألفنَا

rA:البقرهَايَخزدلنَ( - ro].

،التوراةمننمامأالننيضعلىالكمالبصفاتنصفهاللَيالآياتمنوغدرها

سبحانهبهبلبقبماووصفه،النقصصفاتجمبععنسبحانهالمولىننزبهفيهابل

.الكمالصفاتمنوثعالى

الربلْصةفينكر،بشريةبصورةاثهإظهارفىالتكوينسفرصاحبوبزيد

جالسوهوممراًبلوطاتعندالربلهؤظهرفدقولبراهيماٍعلىومجبنهماملكينمع

فلمالديهواففونرجالثحطةوإذاونظرجمنيهفرفعالنهار،حروقتالخيمةبابفى

فدكنتإنسيدباوف!،الأرضإلىوسجدالخيمةبابمنلاسنفبالهمركضنظر

وانكنواارجلكمواغمملواماءدليللبؤخذجمدكننجاوزفلاعبنبكفىنعمةوجدت

علىمررنمقدلألكمئجنازونثمدالوبكمفش!ندونخبزكصرةفأخذ،الشجرةتحت

اسرعىوفالممارةإلىالخبمةإلىايراهعثكلمت.فاسرعكمانفعلهكذاففالواجمدكم

وأخذالبفرإلىابراهيمركضئممله،خبزواصنعىاعجنيسميدأ،دفيقأكيلاثبثلاث

الذىِوالعجلولبنأزبدأاخذثم،ليعملهفاصرعللغمواعلاهوجيدأرخصأعجلأ

اكلوا".)1(الشجرةئحتلديهمواففأهوكانوإذفدامهمووضعهاعمله

والأكلوالاغتس!بالتعبالإلهوصفتالئوراةاننرىالقصةفيوبالنظر

والاحتياجالنقرصناتمنالخ...الشجرةظلفيإبراهيممعالوقتوفضاءوالراحهَ،

التصةهذهلَفاصيلنلَراالكريمالقرأنوفىعنها،نفسهلَعالىاللهنزهالتيوالحلوث

اوشرابإلىأيثلِملَمتدلم،الملائكةمنإبراهلِمفضيرفسكندهم،لمامخالفةبصورة

.-8ا/81التكوينصفر(1)
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ليئعاليفتالريممتريح،ويشربيأكلمنهمواحدأاللهيكونأنشفضتلأ،مأكل

:الذلرياتسورة

فَ!ممفافافَقالُواعلَبةدَخَلُواإذ5أنننزمِبنإِنجزاهينمضنقفخديثأ!يلا)ه!

اتقلآإنيهنمفَفزنجهُ!سنمِينلعِعلىقجَاءأهبهِإِنىقرَاغ5مئفرُونَفؤثمسفاثم

افرَأئُةهـفًافنقدتجمي!آبِظُاوَبَاثرًوهُتخفأتاقالُواخِينَةمِنهُنمفَأؤجَعى5َنَاكُفونَ

أنحبهيمُهُؤإِئهُرَبكِفَالَكَذنِكفَئوا!عَئبئمعَجُوزوَفَانمثؤنجهَهَافَصكتصَزةفي

2.31-4:الذارباتأانعلِيئم(

للإ4البشريةألصفاتئلألباً:

بلي:ماالقديمالعهدفىافىبهاال!يْوصِفالصفاتهذهاهممن

والإجماء:-النعبا

لْعب،بعدمنهفرغالخلقخلقانبعداللهأنالمخللفةالتوراةاسنارتنكر

جندها،وكلوالأرضالسمواتفأكملت:ْالنكوبنسفرففي،السابعاليومفياسئراح

جميعمنالممابعاليومفيفاسمْراحعمل،الذىعملهمنالسابعاليومفيالدوفرغ

الذيعملهجمبعمناس!راحفيهلأنهوقدسمهالسابعاليوماللهوباركعمل،الذ!أعمله

.)1(خلقأْاللهعمله

خَلَفتَا)وكفذبلوله:لكرلِمالفرأنفيهذازعممعليهمسبحانهالمولىورد

أنَ:138ئوُنب(مِنسَمئاؤمَاائاآسِئةفِيلينَفمَاوَمَاؤأنازضىَألمئمَاوَاتِ

كالحزن:نعالىالتهصصفهم2

كلوأنالأرضفيكثرفدالالسانشرانألرليؤرايالتكوبنسفرففي

،فع.الأرضالالسكعملألهالرل!فحزنيوم.كلشريرهوإنمادلبهافكلرنصور

معالإسمانخلفثه.الذيالإلممانالآرضوجهصأمحوالربفف!فللههفيوئالمف

فينصةفوجدنوحواماعملنهمانيحزنتثيالممماء،وطبورودباباتلهي

+.)2(الربجمني

85/13.ر!معيا9/514ونمميا35/512،ر!تشهةا-ا1لم02الخروج2/ا-3،وفظر:العكو!)1(صنر

6/هحه.للتكوينسنر)2(
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ئيشألُوي!(وَهُنميَنعَلُعَئابئشلأ)لاَ:ننسهعن(خبركماعزوجلوالله

إنبل:77(،الفرلَانأذغاوكًنم(لَو"لَارَئىبِئنميَعأمَا)قُل:سبحانهوقال)الأنبياء:23(

الله)ليس:لَقولاخرىمواضعوفىبفلكإلإلهتصفحبنبنسهامعتشاقضالتوراة

(0)1(إنسانابنولاإنعمانا!فيكنب

عزوجل:دتهالولدنهسبئهم3

لهموولدخللِلاررَفانخنوهنالآلملِات،جم!فثنهمل!هالذكورالأولادهؤلاء

،الطوفانقبلالأرضسكنواالمنلِنالجبابرةوهم،الجسمفيببسطةامتازنسلمنهن

انبناث.لهموولدالأرضعلىلِكثرونالناسابتدالماؤحدث:اللَكوبنسفرفىجاء

اخماروا،ماكلمننساءلألفسهمفانخذواحسناثانهنالأسمانبنا!راوااللةأبناء

منةابامهوتكونبشرهولزيغلألهالأبد.إلىالالسانفىروحىبدلِنلاالربففال

بناتعلاللَةبنودخلإذذلكوبطالألِامتلكفىطغاةالأرضفىكانسنة.وعشرين

اسم".)2(ذووالدهرمنذالذينالجبابرةهمهؤلاءأولادلهموولدنالناس

ولَدأالفةائخَذَ)وَفَالُواسبحانهفقدالولد،لهنسبمنكلعلىاللهردولقد

1(.1)البفرة:فَلألِتؤنَ(لَهُكُلوَالأزضىِالم!ئمَاوَاتفِىفانهُب!سُبحَلألَهُ

ئهُيكُنولَنم!لِولَذولَنميلِذلَنم!المئمَدُالفهُ!أحَذَاللُهًهُوَ)فُذلَع!:وفوله

4-1:الإخلاص1احَذ(كفُؤا

)وَقَالَثِعنممخبرأسبحانهفالَالاللهأبناءأذ!مزعموالله،الولدنسبتموبعد

18(.الماندة:أوأجلئاؤُهُ(الفهأبئَاةتخنُوآلئصَازىاندوُوذ

يَقزخَلَقَمِغنبَمثنزألتنمبلبِذُنُولهكُنمبُصثئنمفَلِتمفُل:)بقولههذاعليهمفرد

انمَصييز(وَإِلَيةِبَيديُمَاوَهَاوَفازفيالشمَاوَاثِمنكويهفهِيَشَاءُمَنوَيُصئيُيائمَاءُلِمَن

(81:الماندةأ

ائذينَاثهَالِا)فَلتعاليِ:نقال،الناسدونمناللهأولباءان!زعمواكما

صَادِفِينَ!كُنئنمإِنانمَؤتفَتمتؤاالنَّاسِدُونِمِنلفهِاو"لِداءأنكُنمزَعَمئُنمإِنهَادُوا

6-7(.الجمعهَ:أبِالطالِمِينَ(عالِيثموَالفةايذِلِهِنمقَذمَثْبِمَاأبذاينَمتوئَةولَا

.23/91العددسفر1()

.4-61/التكوينسفر)2(
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دونفقطعلبهممقصورهفالطايةزعمم،علىواحباؤهاللهابناءلأنهمونظرأ

حديفأاِيزاهمنممِلًةَب!قذته!لُوانَصَارَىأؤهُودأكُوفُوا)وَفائوالعالى:فعالغبر!،

()البترة:135أنئثرجمينَ(مِنَقانَوَمَا

فقالبهم،خاصةالجنةجعلواوعنصربتم،هذهالضيعَةنظرتممنوانطدأ

امَ!بئفنم(لنِهكَتصَكىاؤهُودأكانننإِلأانجتةبَنخُللَن)وَفَفواذ!م:سبحانه

(11)البنرة:ا

صَادقينَ(كُنتنمإنبُزهَثكُنمهَلأوا)د!:بقولههذاباطلهمعلبهمالمولىردثم

11.11:أللبفرة

ابامبعددإلاهوماالعجلعبالنهمنئيجةسبلحقهمالذىالعذابأنوزعوا

مَغدُودَة(ايامأإئاالئرُثَنشتانن)وَفالُواعنم:نعالىفند،العجلعبالنم

)البنرة:018

أنمعَفدَةالثهًيُخلِففَتنعَفدأالف!جمنذَائخذتُنم)ف!بقولههذازعمهمفرد

08(.)يلبنرة:نَطَئون(لاناالنهِمحَىتنُوئوي!

الآخربن،علىالمنعاليةونظرنماليهود،غصريةعلىندلالممابفةفالآباث

ثلبل.إلىاستحادهاومحممفولئهمضعفرعم

لهالضعف:ابهصصنهم4

حتىبممكوصارعهوحدهيفوبفبثى:!قولنلكالتكوبنسنرروى

يقوليفخذح!تبخلع،فخذهحقضربعلطيفدرلاانهراىالنجر،طلوع

ففالنباربنىلمإناطلمنلافندالفجر،طلعفدلألهاطلدتىوف!معهمصارغهفي

لألدإسرالبْلبلبفوببصمافىوليدعيلافف!بصولى:فف!اسمكماله

نسلىلمذافف!:بامممك.اخبرنىوفاليصوليومملأوفلرتوالناساللةمعجاهدت

وجهأافةنظرث!هلىفاللأفنمنلالمكاناسميقوبفدعاهنكوباركهاسميعن

..)1(نفسىونجي!لوجه

32/24.03-النكوين)1(سنر
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بالفئر:اللةصصنوا5

ققِيزالنهَإِنَّقَائوائذِينَقَوبرَالئهُسَمِعَ)لَفَذ:عنهممخبرأتعلىاللهند

انحَرِيقِ(كَأَابَذُوقُواوتَقُولُخقبِعزِأنأنييَاءَوَفَلنَهُمُفَالُوامَاستَننُبُاغنباءُولًخنُ

181(.:عمرانآلأ

يَدَاهُبَلقَالُوابِمَاولُبنُواايذيهنمغئتَمَطونةالفهِيَدُفيَفودُوَفَالَتِ:)سبحانهوف!

طُع!لاً(رَئكمِنإِلَيكَانزلَمَامِتهُنمكَثيرأوالَيَرِءيدَنبَشَاةكَيفَبئتِيُمَبشُوطَئَانِ

6(.4:الماندةأ

اللهمعالأدبسوءفيهايبدواللَىاليهودلأقاوبلاسنعراضالسابقةالآلِاتففي

اللهإنفقالوا:ْ،عليهمبهئفضلالذىفضلهمنالإنفاوْمنهمطلبحلِن-عزوجل-

كئبهم،فىالشانعةا!هيهَللحقبمَهَالسبئةالصورمنصورةوهذهاغنلِاء...ْونحنفقير

معأ،)1(الأبسوءومنالتصورسوءمنعظيمأمبلغأبلغتالموطنهذافىولكن

فىوالغلظة،قلوبهمفىالجلاكةانعلىيدلماالكرلِمالقرآنفىلَعالىالكهذكرولدَد

اسلْخدموابلالمباشر،بلفظهالبخلعنالتعببرفىيكئفوالمإذنروتها،بلغتطبعهم

)غُلَّتْوطردهمبلعن!عليهمفرد،مغلولةاللهئدفقالوا:وكفرأ،وقاحةاشدلنظأ

سبحانهنفسهبوصفالتصورهذاصححثم6(،4:الماندةأقَالُوأ.0(0بِمَاولُفوأألِذِلِهِنم

.)2(عبادهعلىوالتفضلوالكرمبالانفاق

رانحنها:منويننضالمفدمة،الضحليامنيسنفيدالتهان6-ادعانهم

وأكارعهجوفهونضل،قطعةبىالكبشوئفطع"...الخروجسفرفيجاء

للربهحرفةهوالمذبحعلىالكلهشكلونوفدراممه،وعلىقطعةعلىونجعلها

+.)3(الربهووقودسروررانحة

لُحُومُهَاالفهَبتَالالَن:تعلىفقلىالبهوديةالمزاعمهذهردسبحانهاللهولكن

هَدَاكُنممَاعلَىالفةبئُكَئرُوالَئنمسَخًرَهَاكَذَلِكَمِننُنمالنقوَىيتائهُوككِندِمَاؤُهَاوَلا

الحج:137.اانئخسِنينَ(ؤبتثئرِ

1/537.فطب،لسي-ا!مرأنظكلفيانظر:)1(

2.929/-اسيدثطب.للئرأنظصنيانظر:)2(

-ء92،17،1891.2/الخروجسون)6(

07

http://kotob.has.it



الدنيا:فىحفيفةاللةرؤيةيهزعمون7

مناسفارهمفيوردفمما،الشعباوموصمىاويعقوبإلىفلكنسبواAو

وجهأاللةنظرتلأليقلأللأفنيئيلالمكلناسميصوليفدعااللَكولِنسنرفىفلك،

..)1(نفسىونجبتلوجه

أليوموقدسهمالثمصإلىاذهبلموسىالرلي.فف!الخروجسفرفيوأيضأ

الرليينزلالثالثاليومفىلأله،الثالثلليوممممتطبنويكونوأثبابهمولبضلواوكأاً

سيناء".)2(ثبلعلىالاثمصثميعجموناهام

النار+.)3(وسطمنالجبلفيمفاالرل!ثكلملوجهؤجهأموسىوفول

قلْرِه(حَقألئهَفَلَرُوا)وَتا:سبحانهاللىيقول،المزاعمهذهردالكرلِموالقرأن

19(.اكلدلعام:1

1.11:)الاثمورىأنبَصِبرأالمئمِيعُوَهُؤشَيةكيثنهلَيشَنعالىاوبقول

11.:30الأنعام1آلبهفنلر(ئذبىكةلا):تعالىوبفول

فيئعالىل!هرؤيتهمحمعلىواضحثلبلاللَرأقفصهاال!يموسىفصةوفي

وَكَئمَهُلِييفَلالتامُوممَىجطَءَ)وكئا:تعالىفقالالفمعب،عامةيراهانصفضلأالدن!ا

مَكَثَهُاشتقزقإِنفجَب!إلَىاتطزوالَكِنِئَرَانِيتنقَ!إلَيكأتطزأرفيزبٌقَمالَزل!ة

فَ!أفَاقفَلَناصَ!أمُوسَىوَخزذكأجَطهُبنجَب!رَئهُئجفىفَلَنا6لِىنَرَفَسَوفَ

واضحدلبلالآباتهذهففيا(:3!الأصاتأفمُونجنينَ((ولأوَأتاإِلَيدَنُبتسُفحَانَك

.التوراةنثبتمابخلافرببرلم!موسىأنعلى

علرأنلكعنتعالىال!هالبهودبهاوصفالئيالأوصافبعضهذه

وعقلبتمالمريضةاليهودننسيهصئعبرانهايجدالأوصافهذهفيكببرأ،وبالنظر

وهذهـْواضحمحسومى،اومشاهدهوبمانؤمنالنيالعنصربة،النزعةذاتالمنكبرة،

الئيوالكراماتالمشاهدةالمعجزاتفرغمالنوراة،ولتزل!موسىعهدفيحثى

والوعيد.التهثيدئحتإلايتبلوهاولمالنوراةرفضوابهااللهاكرمهم

32/03.التكوينشر1ا(

.ااا-91/0لخروجسفر)2(

5/4.!شيةسفر)3(
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فولَىرفعهئملْثرهم،علىأصلهمنجبلبلَلعلَعالىملائكئهاللهامرفلمَد

-+e j3j,تعالى:لَد،&كرفقبلوهارؤسهم،علىيلقىاناوالتوراةبقبلواأنعلى

وَاذكزوالهِفُؤةٍآنَبئَاكغماخذُوابِهنمؤافِغأتهُوظَتواظُنةكَأنهُقوقَهُنمأنجَب!نَنَفدا)وَإِذ

ا.IY):الأعرافئَئقُونَ(لَعالئنميخيهِمَا

وهوالجبلرؤسهمفو!رفعتالمحئكةان)1(عباسابنصوردذلكوفي

الأرضإلى!موسىب!سارفعندما63(،)البترة:الطورَ(فَؤدتَكُمُ)وَرَفَغا:فوله

منيبلغهماناللهأمربالذي،وامرهمالغضبعنهسكتمابعدالألواحوأخذالمقدسة

قالظلهَ،كأنهفوقهمالجبلاللهندقحلْىبهايقرواأنوابراعلي!ئقلت،الوظائف

بِقُوة(أثَيتاكُنممَاخُذواالطورَفَؤقكُئمؤرَفَغَابيثَاقكُنمأخَذتَا)وَإِذ:وئعالىسبحانه

r.16:البقرةأ

التلمود:فى-الإله

الوشِةكانتبل،التوراةفيعلبههومماافضلالللمودفىالحاليكنولم

في،ساعةعشرهَاللامقسمالنهار:)2(ْالإلهعنفالَال،فقراتهفيظاهرةوالتجسيم

وفى،العالمبطعموالئلئة،بحكموالئانلِةالشربعة،ويطالعاللهبجلسالأولىالثلاث

غبراللبلفيدلهشغللاوأنه،الأسماكملكالحوتمعوبلعببجلسالأخبرةالئلاث

ئمالسماء،مدرسةفيالدنمباطبنملك)اسمودبه(ومعالملانكةمعاللالمودنعلمه

.بومكلإلبهاصعودهبعدمنها)اسمودبه(بنصرف

إنهحنىاللَعاسةحالةفيالبهودنركهعلىثلتدمأنهالإلهصاللالمودوبذكر

إلىالعلمبدءمندوبهمافسِممعالبحرفيدمعتانعينبهمنفشمتطبومكلولِبكييلطم

".)3(الزلازلفتحصلالأحداناغلبفيالأرضوئرلْجفالمياهوئضطربأفصاه،

(iينظر:لصَمير)2/261.كئيربن

اصانيل-بليثمريعةوالللمود5،-ا،9ص!لشرتارلى،جمداللهمحمدد.التلمود.فضلاحفيالمرصودالكنز:انظر)2(

1-3.01ص،صبريمحمد

240.25ص،فياضنبيلترحهمهْاالبابلى:ال!كمودانظر)3(
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الئانيالمبحث

النبوات

أليهودكدالنبوةمفهوماولأ:

لهايصونوالمالبهودلنجد)نبيخبوة(لكلمةالحتيتيالمعنىفيبالنظر

ماوهذاوجمرهم،والعرافوالكا!والحالمالمفمعوذعلىاطلعَوهاإذ،الحقيقيمعناها

)نبي(العبرىاللفظهذاعلبماطلقالنينأولنكيكنثملِتول:إذثيورانت+ؤليؤكد

الجدبرةو(ئمعياعاموسطبتةمنالأمرأولجمرى(ولبسصبىالأصلفي)وهو

مهموماالناسفلوب!اءةيممتطبعونالنينالمشبثبنمنبعضهمكانبلباحئرامنا،

منمزبجأوكانوا:يتولثمأجور،...منممي!لَاضونحعمبمابمستتبلهمويخبرونهم

،)1(اللفظلهذاالمألوتبالمعنى(نبباءعثلناهمإذاونخطئوالانمنراكببنالعرافبن

بتدر،المجاهدةاوالرض!بةبمجردلتاللا،إلهيةونعمةمنحةالنبوةانهزلاءوتجاهل

أفمَحعتةِمِنَيَصضتن)الل!:تعالىلتولهمصدافأونلكنعالى،اللامناصطفاءهىما

75(.الحج:أنجصِيز(سَييغالفهَإِنالئاميىوَينرُسُلأ

انعِبَلإهِمِنيَمئناءُمَنعلَى!فرِهِمِنبِالزوعأنمَدِكَة)يئزملُ:سبحانهوفوله

)النحل:12فَئئُونِ(أناإِئاإِتهَلاأئةانتِرُوا

قخذوَبِكَلابىبرشَالاقيالئاسِعالَىامنطَفَي!كَإئىفوسنىيَافَالَ:)لموسىوفوله

عَيهِنماللًهُأننمَئذِينَ)(ولَنِكً:وقولهالأعريف:144(.الفئابرِينَ(ينؤكنآنَيئكَمَا

وَمِئنوَإبنرأليلإبرَاهِينمنُزئةؤهِنئوحهَغحَمنتاؤهِفنآدَمَذزيةبنألئبِثينَبنَ

58(0)2(:امرلِموَاجمبتئَا(هَدَبتَا

الإنسانَبمجرديحصلها(نلِمكننتابهْولبست،النبوةفىلأحداختيارفلا

بحت.إلهياصطناءهيبل،وهنكهنالَباعبضاعةأولها،الاثتماء

3/934.ثيورفترل-ثحضرةقصةفظر:)آ(

.2/672هللسفريني-البيةلرالألولوامع:انظر(2)
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اليهود()غدالنبوةنحصيلطريعَةئلأليأ:

منها:متعددهَبطرقالمعروتالوحىبجانبالنبوهَممَامبلوغلِئم

الجماعى:-الننبؤا

وجاءونجادواد)1("فهربالقديمالعهدفىجاءصمونيل،الطرلِقهذاونزعم

واقاماوصمونيلهووذهب.شاوللههعملمابكلواخبرهألراهةفىصمونبلإلى

رسلأشاولفارسالرامةفىنالِوثفيداودذاهولهوفيلشاولنالِوت)2(فاخبرفي

روحكانعليهمرثيساًواقفأوصمونبلبننبأونالألبياءجماعةراواولمداودلآخذ

همفتنباواآخرينرسلأفأرسلشاولواخبرواايضأ،همفئنبأواشاولرسلعلىاللَة

.ايضأ...ْهمفننبأواثالثةرسلأفأرسلشاولعادئمايضأ

:الأرضعلىوالالطراح2-الئصى

هو"ذهب:)3(صموئبلسنرفيجاءصموسِل،امامشاولمعحصلماوهذا

أينوف!وسألسيخواعندالئيالعظيمةالبنرإلىوجاءالرامهْإلى(شاول)أىايضأ

فىنالوثإلىهثاكإلىفذهبالرامهَ،فينالوتفىهماهافدَلِلوداود.صموئيل

الرامة،فىنالِوتإلىجاءحلْىوب!بأيذهبفكاناللهروحايضأعلطِفكانالرامة

وكلكلهالنهارذلكعرلِانأوانطرحصموثيلأمامأيضأهوولتبأئبابهالِضأهوفخلع

الئيابوخلعالأرضعلىفالانطراحالأنبداءْببن(بضااشاولبقولونلذلك،الليل

.النبوةتحصبلوسانلمنوسيلة

والئحايل:والكنبوالخبلألة3-الخداع

الدكوينسفربروىماوهذا!يعتوبالنوراة-زعمخيالطريقهذهونبي

اكبرابنهعيسودعاألهالنظرشجمناهوكلتإسحاقشاخلماؤحدث:)4(فبقول

91/8؟-21.الأولصمونبل)1(

قاموسانظر:للرامة.منطقةفيوفلكصمونيليعلمهمككيلنينالأديياءفيهأفام)سلان(ممنا.عبرياسمنايوت:)2(

.849ص،المفلسالكت!

-91/02.24الأولصمونيل)كا(

.694ص،المقلسالكت!قاموسفظر:.رصمونيلئصرلمسكنيينمكك!عوعروالمرلعع.اللرمعناهام!يخو:)4(
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فالاَنوفلاس،يوماصفولممتفمختقدإننىفق!أنذاهالهففاللفي،يالهوق!

كماأطعمةلىواضعصيدا،ليوئصيدالبريةإلىواخرجوفوممدجعط!محط!خذ

ثكلمإذسامعةرففةوكلألت،اموتانفبلنفعميث!لرككحئىلآكلبهاواشاحب

رفئةوأمابه،لبلأليصيدأبصطادكيالبريةإلىعسو!هي،ابنهعمومعإسح!

لهصيدانشىفاللأ،اخلاجممموبكلماب!سمصندإنىلَاللةابنهاب!وليفكلمت

مافيلئولياسمعالفييافالآنوفلاليفبلالرلييماموابلركدلاَكلطصةلىواضع

فدمنعهطالمونى،منجيلينجليينهنلامنليوخذالقمإلىاذهبلي،أمرك(نا

إلىفخلوفثه...فهلببلرككحنىلياكلابيهألىفنحضرهايحي،كمالأولاطعمة

!كركافدعمموألالألطي!ول!ففالاش،باألتمنهألذافف!ييياوف!ابيه

ماطنهاسح!فف!،نفسكنبلركنىلكيصيديمنوكلاجلسفمكلمشيكمافطت

ليفول!إسحافىفف!لىيممرقدإلهكالرل!إنفف!اكييالنجداسرتلذيهذا

فجسهأببهالمحالىإلىي!ول!فنفدملا،امعِسوالنيهوألثا،ابنييالأجممكنفدم

مشصن!نكلأشابلبهلأنيصفهولمجممموبداأليدبنولكنلصو-صوتثصوتوف!

لاَكللىفدمفثالهو،ألافف!جمسوابنىهوانتهلوفلىفباركهاخبهجممموكبدي

لهفئالصرب،خمرألهواحضرفاكللهففدم،ننسىنبارككحتىاشصيدمن

لظروقلىوللركهثبابهرانحةفشموفبلهفثفلم،ابنيياوقلهلنىنفلمابوهإسح!

دسمومنالسماءندىمنالتهفلبعطك،الربباركهفدحفلكرلحةابنيرألحة

لاخونكسيدأكنقبلللكوتممجدشىبلكولبممن!يوخمرةحنطةوكثرة،الأرض

."مباركبنوم!اركوووملصنينلاعنوكلبكنامكبنولكوليسجد

لئحصبلعليهوكنبهلأبيهلِعقوبومخادعةخ!انةالروابةهذهمنشِضح

ولم-التوراةفىجاءكما-بلفعلحصلماوهذا،اخيهجمسودونوالنبوةالبركة

..له.يعقوبمخادعهَلَببنلبعدعيسومباركةالمحاقلِستطع

الأعدادومعرفهْاللهودس!ندالنبوةئحصيللكلند4الموجزالعرضهذابعد

صنف!ن:إلىتصنينمبمكنانبباءانهماصحابهاادعىالتيالكئيرة

ا!ألل:-الصنف

وهارونكموسىاللوراة،فيوذكرواالكرلم،الدرأنفىنبوثهمالئابداالأنبداء

فيبحديموردبمانؤمنالأنبلِاءهؤلاءويوسفولوطوإبراهدموزكرلاوممللملنودلود
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وأنهم،عليهممكذوببانهنجزمفإننالنلكمخالنأكانوما!نببناوممنةالعزلِزكتابنا

براء.منه

الثلألي:-الصنف

يمكنفلا،المطهرةوالسنةالكريمالقرأنفينبوتهمتردلمالنلِنالأثبياءوهم

وكلماافكِئَابِأهلىَتضَدفوالَا!:النبيالالَولونلككنبها،أونبوتهمبصدقنجزمأن

أنبياءيكونونفتدفأيَةَ")1(إِلَيئُا.لزلِؤمَابِيئَاالزذوَمَابِالئهِأمثاوَقُولُواتُكَذبُوهُنم

..وباروكحجى،ميخا،،عموسارميا،(شعيا،هؤلاء:ومنيكونوق،لاوددبحق،

وغيرهم.

الأولالصنفمنالأنبياءصفاتبعضفلنسلَعرضالئانيالصنفعنوبعيدأ

الشردرجاتأىوإلىلها،الملازموالافلْراءالكنبلنرىالثوراة،فيوردتكما

لتبرلرونلكالمزيفهَ،ولْورالْهميهودبنىنظرفيالأطهارهؤلاءوصلوالانحطاط

المرلِضهْ.الماكرةنفسياتمعنوالتعبلِرالفاسدةأخلاقهم

القديمالعهدفيالألبياءصفاتثالئأ:

بارنكابوتصنمنبون!،فيئطعنكئيرةبصفاتالأنبياءالتوراةوصفت

للي:ماالصفاثهذهاهمومنالصغائر،عنفضلاثالكبانر

وجل:صبالتها-الفرك

:الشركإللِهمالثوراةنسبتالنينالأنبياءفمن

:!ا-هارلن

للقاء!موسىذهابعندإسرائيللبنيالعجلصانعانهالتوراةتزعمإذ

فيابطاموممىأنالشعبرأى"ولماالحالئة:هذهروايهْالخروجسفرففيربه،

امامنا،شميرألهةلنااصنعفملهوفلواهاررنعلىالشعباجتمعالجبلمنالنزول

هارونلهمفق!اصابهماذانعلملامصرارضمنأصعدناالذىالرجلموسىلأن

8/2052شىه،صيلكت!اهللَعمالوالأو!النبيقولب!-ولمسنةبالكن!الاغصامكئ!-البخاريصحيح)1(

7362.رقمحليث
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الفمعبكلفنزعبها،وألَونيوبناتكموبنيكمنسانكمآذانفيالدَىالذهبأدراطانزعوا

وصورهايد!هممنذلكفأخذ،هارونإلىبهاوألْواآذاتهمفىاللَيالذهبأقراط

ارضمناصعدثكالتيإسرائيلياآليهذهفقلوامسبوكأ،عجلأوصنعهبالإزميل

فبكروا،الربعيدغدأوفالهاروقونادىامامهمذبحأبنيهاروننظرفلمامصر،

فاموائموالشربلملالشعبوجلسسلامذبائحوفدمو)محرفاثواصعدواالغدفي

+.)!(للعب

الكريم:الفرأنني-هلرون

مبينأالكريمالؤلنغهئحثالذي!هلروناللهلنبيالتوراةنظرةهذ.

بالعجلوصكصههارونصمخبرأسبحانهضالئعالى،للهوتوحيدهوطهارئهفضله

أئزكلعصكفىاوفاءفُيفَماؤ!مُوممَىيَاقؤمِذصأغجفآ)وَعَا:إسرانلِلبنوعبدهالذكلا

المئامِري!وَاضنئهُنمبَصِورَبنفَؤم!فَتَئاقذفَ!ئاقَالَبتزضَى!رَبٌإلَبكَوَغجِنت

أفطالَحَمتتاوَتارَئكُنميَطئمنمالَغفَؤمِيَافَلآاسَنا!نبَكَفَؤمهإلَىمُوسَىقزجَعَ

مَافؤجمدِيهـدالُوافَأَخلَقتمزبكنمئن!مَبئعلَبكنميحِناَنأرَدئنمانمأنعَفدُعليكمُ

أنئَىفَقذَيكَفَفدقتاهَاأنئَؤمزينَةننأؤزَازاحُمنظَولَ!ئابِمف!تاتؤء!أخلَقتا

قنَعبىمُومنىوَإبَهُإِنهُئنمهَذَافَفَائواخوَازنةنجممَذاجمجنالَفنمفَاخرَجَالشامِرِىِ!

فازونلَهُنمفَلآولفَذتفغاهولَاضَزالَهُنمبَطِكُو!لَافَو!ناإنبهنميَزجِعُأئايَرَؤنَأقلَا5

لَنفَائوايمزي!ؤاطبىافَئيىفيالزختنرَبكمُوَيِنًيهفُئنتُمإئمَاقؤآ!اكلبرُين

ز(يثهُنمإذمنعَهنافرُرنيافَ!هئوسنىيخيئَايزجِعَحتىغلإبينعَيهنْنزحَ

إِئيبيرَاممِىوكلابِلِخيبىئَاخُذتاائمابقَيَاهـقَلآافرِيافَعَصَيثتتئيقلأضلواه

بَاخَطبكَفَمَاقالَفَولِي!نَزقبئولَنمإِسنرَأببلَبتِىبَيقفَرفتَئَفُولأنخَشِبت

فَنَبَذنُهَاالزسُولِ!لَرِفنفَبقمَةفَفَبَضنثُبِهِيَبفبُرُوالَنميمَابَصُزتُقَازسَامِرِية

لَكَوَإِنهِسَاس!لَانَفُولَأنانحَيَاةِفِىلَكَفَإِنفَاذهَبئفَلىَنَتسي!لِىسَوثَتوَكذَبكَ

أنيئمفِىلَنَنميقئهُثُئمنَنُحَزكئهُغاكِقاعلَنل!ظفثَئذِيإِلَهِكَإِتىوَلطزنُخلَتهُئنقؤعِذا

89(.-أطه:83غنا(شَيءكُلذسِعَفوَإِئاإِلَةلَاأئذِيالئةإِلَفكُمُإِئمَا!نَشتا

-321.6/ج!خروسفر1()
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لهارونعلاقهَولا،العجلصنعالذيهوالسامريانالاَياتهذهمنفواضح

علبهموخوفأإسرائيلبنىوحدةعلىحناظأالسامرىبقالرلم!هارونو(نبنلك،

.)1(العجلوصناعتهالسامرىبشزالرضافلكيعنيولا،والضعفالئنرفةمن

وَفارُونَمُوسَىعالَىمتَئاولَقَذايضأة!هارونصناتعنسبحانهوق!

انغَالِيينَفئمفَكَلألُواونصَرتَاهُنمانطبم!أنكَزبِبنَوَفؤمَهُمَا!وَلَخشِاهُمَا

فِىعالَيهمَاوثرَكثا!انسُمئَقِيمَالصرَاطَوَهَدَسَاهُمَا!انمُسميمنَنمكِئَاليَ!وَأتَيمًاهُمَا

مِنئهُمَا!انمُخسِنِبنَنَجزِيكَذَلِكَإئاوَهَارُين!مُوسَىعالَىسلَاثم!انأخِرِين

لًئقُونَ(ألَالِقَؤمِهِفَلَإِذ!انمُزسَلِمنَلَمِنيخيَاسَوَإن!انمُؤفِنِبنَعِهَادِنَا

1(.2ا-414:الصافاتأ

والنجاةبالنبوةوهارونموسىعلىوجلعزالةلإنعامبيانالآياثهذهفي

)2(وهذاتعالىال!هلِشاءماإلىذكرهماوأبقىعللِهم،ونصرهم،وقومهفرعونمن

ومعصومون،مطهرونفالأنبياء،التوراةفىجاءكماحتهمافىاليهودبعدهَدهماخلاف

ومنة.اللهمنبنضلونلك

:!بحممملبمان

فلبهصمالالذي!سلبمانليصلامئدبل،هارونعلىالشرلهبقتصرلم

عننعَراالأولالملوكسفرفني،اللهلوننعبدهانساؤهكانلْااخرىآلهةإلىإلهه

وعمونباتقوابلِاتفرعونبنتمعكثيرةضلِبةنساءم!ليمانالملكؤأحبسليعان

تدخلونلاإسرانلِللبنيالربعنهمق!النينالأمممنوحئباتوصيلونباثوالرميات

بهؤلاءسلبمانفالنصقآلهدكموراءقلوبكمبمبلونلألهماببكمبدخلونلاوهمإلبهم

ثسازهفأمالتالسراريمنمنةوثلاثالسيداثالنساءمنمئةسبعلهوكانتبلمحبة

يكنولمأخرىآلههَوراءقلبهاملننساءهأنسليمانشيخوخةزمانفيوكانلَلبه،

الصبدونبينإلهعش!ورثوراءسليمانفذهب،أبيهداودكتلبإلههالربمعكاملألَلبه

كداودتماماالربسبعولمالربعدثيفيالشرسلبمانوعمل،العونيينرجسوملكوم

923،-11/238للنرطبي،-القرآنلأحكاملجامعانظر:)1(

.4/91كئير.لابن-العظيمالنرأنتفصيرانظر:)2(
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اورنليمنجاهالذ!االجبلعلىالموابببنرجسالكموشمرئنعةسلبمانبنىحلننذ(بيه،

لِوقلنكناللوائيالغريبكنعمانهلجمدعفعلوهكذا،عمونبنيرجمىولمولك

الذيإسرائيلإلهالربصمالفلبهلأنسليمانعلىالربفغضبلآلهئهن،ولِذبحن

به(وصىمابحنظفلم،اخرىألهةيثبعلاانالأمرهذافىوأوصاهمرتبن،لهتراءى

(1.+.)..الرب

العلممع،عمرهأخرفي!سليمانارئدافىتبينهذهالمعَدم!الكتابفرواية

اللهاصطفاهبنبيفكيف،تعالىاللهإلىتوجههفىبخلصالسنهذهفيالإنسانان

اليموديقملمفلماذاعمرهاواخرفيارلْدكدسليمانكانوإذاأبلرسلةكلنهثموحباه

المرندعلىحكمتالتوراهَلأن؟وفافأجزاءالموتحتىبلحجارةرجمهاوبقلاله

امراةاوابنل!أوابنكاوامكابناخوكسرأأغواكوإذاال!ية+سفرفيجاءبالتئل...

مناباؤكولاانثتعرفهالماخرىألهةونعبدنذهبقانلاْننسكمل!الذيصاحبكاو

إلىالأرضأقصىمنغكالبعبدلِناومنكالترببينحولكالنينالشعوبآلههَ

بلنسئرهولالهنرقولاعللِهجمنبلانشفقولالهنعممعولامنهنرضفلاافصاها،

حنىبالحجارةترجمهاخبرأألائمعبجمبعابديئملنللهاولأعلبهنكونبدكتلَتله،فتلا

ببتمنمصر(رضمنأخرجكالذيإلهكالربصيطوحكانالئمسلأنهبموت

.)2(العبودبة

الغربباثمنالزراجتمنعالئيالئوراةفيلمامخلفأصلأبزواجهوممليمان

منابنكبردلألهلأبنكئاخذلاوبنئهلابنهتعطلابنل!ئصاهرهمولا..:ْف!مَول

سربعأ".)3(ويهلككمعليكمالربغضبفيحميأخرىألهةفيعبدورائى

بالذبحلهنوسمحومما!هنالغرلِبات،وئزوجالئوراةخالففسليمان

بهلك+.)4(حدهالربغِرلآلهةنبحئنالخروجسفرضيللاوثان،والتبخبر

.ا11/1-االأولالملوكسفر)1(

(Y)17/ا-7.التشيةانظرا،13/6-.التشيةصفر

7/3-4.الددلهيةسفر)3(

22/02.الخروجسفر)4(
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لِذعونكبفأدرك!ولا!،سللِمانبحقالمقدسالكئابذكرهمابعضهذا

بالئوحبدالناسليأمر؟النبيبُعثلماذاوالا؟اليهالافدراءاتهذهينسبونئمنبىانه

مخاطبالمنزلاللَشريعوهلأبهيأمربماواهلههويلتزماندونالأخلاقومكارم

الأنبلِاءأهؤلاءدونالناسعمومبه

منالوق!نفسفيوبسخراللَناكض،ذلكمنليعجبالعاقلالإثسانإن

الله.إلىنسبتهمنبنورعونلاالذبنمعتقديه

6ن:الفرفيحمملبمان

أوشركشبههَالنىيشوبهالاناصعهَ،الكريمالقرآنفيسيرئها!وسلبمان

إِئهُانمدُنغمَسالَيغَانَلِدَاوُودَ)وَوَهَبئَا:شأنهفينعالىاللهقالالذيفهو،انحراف

شَانخَيزِحُبئاخبَبتإِئىفَفَ!!انجِيادُالصَّافِنَاثُبِنمَئمِىعاليةِعُرِضَإِذ!أؤابئ

وَاناغَاقِ(بِالشولَىِهَشخافَطَفِقَعلَى!رُدْوهَابِانحِجَابِنَوَارَتحئَىرَبًىذِكرِ

35-133.:أص

دثه،والذكرالطاعهَكثلِراياواب،بأنهموصوفالآلِاثهذهفىسلبمان

إذئمامأ،اللَوراهَفيلمامخالفوهذامنه،)1(لِكرههمماإلبهئؤابالدطاعهْلىاٍرجَاع

الشركهذاعلىواصراره،عمرهأواخرفيحلَىوالانحرافبالشركتصفهانها

أ!إنلكسللِماناللهنبيوحاشا

داودوالدهوصعنهلِخبروئعالىسبحانهواللهكنلكممللِمانحليكونكلِف

مِنكثيرعالَىفَضكَظثذِيلِئهِانحَمذوَقَالاعِنمأوَممتبظَنَدَاوُدَآتَيتا)ولَفَذفبمَول:

i.1النمل:ه1انئؤنجنِين(عِبَادِه

يكفرثم،والملكوالعلموالرسالةالنبوةبنعمهْإنسانعلىاللهشِعمأنيعقلهل

علىالدلالهَفيمئالخبروداودسلبمانفحالأأحدأمعهولِشركبربهالإنسانهذا

هذهعلىاللهلِشكراانإلابسعهمالم"إذنعالى،لثهوالعبادةوالخضوعالاسنسلامكمال

.)2(الزمانفلئهفيخلقهسائردونبهمااللهخصهااللَيالنعمة

23/89.،الطبريجريرلأبن-البيكجامعانظر:)1(

I.9/78.للطبري-الببانجامع:انظر2()
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والصلة:والسرفةوالكذليوالخداع2-الخيثة

وفى،عامةالأنبباءلطبيعةالمخالفةالصفاتبهذه!بعقوبالنوراةصنث

لنحلَبقوالخداعالحيلنممنخدمالنيالماكرةالبهودننسبهعلىواضحةدلالةنلك

عليهاوالتثلبل،الفاسدةأوضاعهملتبرلِرنلك؟فيلمخوةبعتوبمنفجعلواأهدافها،

لَوران!.خصمن

فصنهذكرناأنسبقوالذى!،لِعقوبالتكولِن)1(بحقسنربذكرهماهذا

العمابقة.الصنحا!فيكاملة

بركنهوسرقاحتاد-صمارقأمحنالأ،كافبأ،كنلكيعلَوبحالكانإذا

علىيعتوبشأنخنيوإذا؟بعدهمنولبندهله؟يبتىفضلفأى،أخيهمنوبكوريته

عبممو؟منبدلأيعنوبإلىالنبوةننحولحنىاللهعلىنلكلِخنيفهل)اسحاىَ(،والده

منيشاءمنإليهايجتبياله،منليعثالنبوهَانبتبينالتوراةروايةحسب

ولاوبعقوب،إسحاقبينحاصلهوكماشخصينبينعقدعنجمارةهيبل،عباده

العقد.هذاإئمامبمجرديشزلانإلاالوحييسع

الوقتوفي،الناسعلىأمينأنبيأبعقوبيصبحكلِفليستغربالالساناق

35)الثبومتاملثحصيلرالخبانةالخداعبعمليةيتومنفسه

الطائعالمقابلوفىنبباً،يفوقلنبستحقالدجالالمخادعالإنسانهل

نقبل.لأظلمةمولزينإنهاأوبهلكيعمتطالمخلص

فالنبوةسبق،ماكلمن-بربئانالسلا!-عليهماولِعقوباسحقاللهنبيبن

للمخادعةفيهامجاللاإلهياصطناءوهيويعقوباسحاقبهااللهشرففمرف

منونجيرتعالىاللهحىْفيمح!فهوالبشر،بينالمخادعةفرضعلىلأنهوالحلِل،

فقالأياتْه،منالعديدفيونلك،الكريمالترآنومكانئهماوبعتوبإسحا!عن(خبرنا

فَبَاثئرئَاهَافَضَحِقدثفَائيَة)وَامزَاتة!إبراهيمع!الامدمانمعرضفيتعالى

71(أهود:بَغالوبَ(إِسنخاقَوَرَاءِوَمِنبِإِشحَادَ

27/1-92.اللَكوينسؤينظر:(1)

Al
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وَهَبئَاالفهِدُونِمِنلِعدُونَوَمَااغتَزالَهُنم)فَلَئانعالى:فلَالنبوئهمصواخبر

صِذقيلِسَانَلَهُنمؤجَعالتَازخمبَنَافننفموَوَهَبئَانَبِئانجالنَاوكُئاوَيَغفُوبَإِشحَقَلَة

أمرلِم:94-015.عالِئا(

انايدِىِاوكلِىوَيَقُوبَوَإِشحَقَايزَاهيمَعِهَادتَا)وَاذكز:اخرىآبةفيكَ!

،45(.46:أصالذابىآذنجرَىيخابصَةاخلَممئَاهُمإِنا!وَانابضَارِ

لهوهببانإبراطم!علىومننهئعلىاللهلفضلبيانالسابتةالآباتفي

بوشفُص!:ْمحمدنببنافب!ف!الذيالأنبحاءهؤلاءأنبباء،)1(وجعل!وبعقوباسحا!

.)2(اللَّهِْخَلِيلابقِالئل!نَييانجنِاللَّهِنَبِىابقُالفهِنَبِى

الدين،فىوبصرأ،العبادةفيلَوة"اعَطواأن!ا!ياثلْذكرالنبوةوبجانب

المجلبين".)3(المختارلنمنفكانوالغيرها،ليسللأخرةاعمالموجعلوا

والنعرىِ:ولزناالخمرحمئرب3

ومعصلِهْ،فسدَأاكئرحبالَهمكانتبل،الناسمنغيرهمعنالأنبباءيختلفلم

خمرشاربوبأنهمالأنبياءفتصفالمخللفة،أسفارهافيعنهمالتوراةبهتلْحثثماهذا

بنلك:وُصففممنوزناة،

:!انهوح

الخمرمنوشربكرمأ،وغرسفلاحأيكرننوحؤابتدااللَكولِن:سفرفبقول

خارجأ،أخوبهواخبرأبيهعورةكنعانأبوحامفأبصرخبائه،داخلوتعرىفسكر

أبحهماعورةوسثراالوراءإلىومشباأكتافهماعلىووضعاهالرداءوبافتسامفأخذ

فعلماعلمخمرهمننوحاستيقظفلماأبيهما،عورةيبصرافلمالوراءلىاٍووجهاهما

سامإلهمباركوقال،لإخوتهلِكونالعبيدجمدكنعانملعونفق!الصغبر،ابنهبه

عبدأكنعانوليكنساممساكنفيفيسكناليافتاللهلبفتحل!عبدأكنعانوليكن

ل!".)4(

.3/124كثيرلأبن-العظما!لرأنتفهميربتصرت:)1(

حدبث4/146،،لبنيهف!إذالموتيعقوبحضرإذئهدا.كنتمامب!-الأنبيا.احاليثكثب-البضرممطصحيح)2(

.rrnrرفم

.4/04كئير،لابن-العظمالقرأنلعَس!رانظر:)3(

9/02-27.النكونسنر)4(
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لحهـحامأو(نوئعرى،الخمرشرب!نوحاَينالنوراةروايةمنظاهر

حام.أبناءمنواحدوهوكنعانعلىنوحدعائمومناببهءعورةبستر

اليهودمملكهالذىوالخداعاللالف!ىَمدىلنايتبينبدفةالروايةهذهفىوبالنظر

كنعانعلىاللعنةولمَعحام،يشرهولاويتعرىنوحبع!كرفلماذاتصرفائهم،لتبرلِر

ففيالتوراةفىجاءماخلافوهذا؟والدهباثمالابنيؤخذانيلَثضيالعدلهل

منيحمللاوالأبالأبإثممنلِحمللاالابنتموثهيئخطئالتيالننسحزقي!ْ

..+.)1(بكونعلبهالشربروشريكونعليهالباربر..الابنإئم

الخصوصوجهعلىكنعانيحمللماذا،الأباثمبحملالابنبأنالئسليمومع

ومصرايمكوشحامؤبنوالنوراةننكرهماوهذا؟الأربعةإخوتهدونحاموالدهإئم

مصرايم؟أوفوطأوكوشابنهيحمللمفلماذا،)2(وكنعانوقوط

عامبشكلوبنيهلحاماليهودعداوةلنبريرجاكاالمكنربةالروابةص!هولكن

اليهودعداوةاصللنابئببنوبنلك،الخصوصوجهعلى)النلممطينبين(وللكنعان!ن

محرفة.نورانبةأصولذاثفهيوالنلسطبنببن،للعرب

الفرآن:فىنهوح

ذكرهمانمامأنخلفصورةالنوراةكنهىنرسمهاكمانوحصورةنفلمت

فىنحمر،واسعةدعرةذوورسول،عظيمنبيالكريمالترأنفيقوحالكربم،القرآن

الرسل،منالعزماولومنوهووألاثمنتة،للرحمةمثالاًوكانالمنابمنالكئبرسبيلها

النالبة:الآباتفيمملِرنهجاعث

5(بَغدينؤالنًيفيننُوحإتىأؤحَبتافمَاتِجي!أؤخبما)إثاممبحانه:بتول

.(361النساء:أ

يَافئَالَقَؤيهِإيَىنُوخاازسنتاالَثذ:فقال!نوحدعوةطبيعةببنثمومن

اننلأقَلآ!عَظيبمبَؤبمٍتَاتعليغُاخافُإئنغِزةإِلَبمافنلَئمناالئهَاغبُذوأفَؤم

فنرَسُوذوك!ئيضَدًلأبِىنبشَقؤآيَاضَلآفبِينفنكلنجىلَنَزيكإئافَؤبِمِن

.18/02حزجم!ممنر)1(

/01.6التكوينسض(2)
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ئَعالَمُونَ(!مَااللهِبنَوَاعلَمُلَكُنمذألصَحُرَئيبىسَالآث!ابئغًكُنمانعَالَمِينَزبً

.[95-62:الأعراف1

إِئىرَبئ)قَ!:لسانهعلىتعالىفقالالوممالُلكلدعوتهفىنوحواستخلم

لَهُنملِمقرَدَعَوتُهُنمكُفمَاوَإِئى5فِرَازاإئادُعَا"سِبَزِذفنمفَلَنموتَهَلزالَينافَؤمِىدَعَؤتُ

إِنيثُم5ُاسئِنبَازاوَاس!ئَنلزواوَأصَزواثيَابَهُنموَاسئَقثمَؤاآذَايخهنمفِياصَالهِعَهُنمجَكلُوا

5-9(.:أنوح(إِشرَازالَهُنموَاَسنرَزتُلَفنماعالَنتُإِثىثُثمجِهَازا!دَعَؤتُهُنم

إِلأهَعَهُآمَنَ)وَمَاقليلأكانالمؤمنينعثد(نإلاالم!توعةالأساليبهذهرغم

مِنَانازضِعالَىتَذَزلَازفينُوخأوَقَ!فق!:علبهمللدعاءلفعهمماأ04أهود:قَلِيل(

:أنوحكَفازا(فَاجِزاإِئاييهدُواوكاعِبَادكَيفمفوائَذَزفنماقِهـإِثكَدَئاز)انكَافِرِين

.26-127

:)وكمادَىفق!نجاتهفيوطمعابنهخاطبالكافرينعلىالدعاءهذاورغم

وفي)هود:142،أنكَافِرينَ(مَعَتَكُنوَلامَغَااركَبئلهئَيَامَؤِلٍفِىوَكَانَابمةنُوخ

أخكَمُوَأنتَانحَيوَءكوَإِناهيهىمِنابئِيإِنرَفيفَفَالَزبًهُنُوغ)وتَاذى(خرىأبة

لَيشَتالشاننِفَلاَصَالِحغزعَمدإئةأهيهكينتبنم!إِئهُئوحُبَاقَلآ!فحَاييينَ

مَاأشألَكَ(نيكَأعُوذإِئيرَبئلال5َأنجَاهلبنَبنَنَكُوناناجمطكَإنًىعِفثمبِهِلَكَ

4-47(.أهود:هانخالميرينَ(ننَأكُنوثزحَمسَييئَقزوَإلأعِفئميهيىلَبشَ

؟لسامعبدأوبجعلهحفبدهيليعنفكيف،كفرهرغمبابنهرحيمأنوحكانفإذا

لهويللَمس،قومهعلىصبركماابنهعلىلضبرانبثوحوالأجدرالأولىلِكنالم

القرآنفى!دكمافنوحالئوراة،فيهوعمايخدلفنوححالولكنله؟،ويغفرعنرأ

التوراةفىوردتاللَياليهوديةالافتراءاتكلمنالبريء،الرحيمالصبورالنبي

المحرفة.

!بطوط

بالسكرالتوراهَوصفتهإذ!لوطلىامندبلنوح،غدالأمريقفلم

عنهابئرفعالتوراةنظرفيلرطإلبهاوصلالثىالانحطاطخرجةبابنتبه،والزنا

لوطؤصعدلوط:عنالنوراةتتولهمالنرىولكنوايأنبلِاءالعتلاءصفضلأالشذْاذ
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فيفسكنصوغر.يسكنانخافلأنهمعه.وابنتاهالجبلفيوسكنصوغرمن

ليدخلرجلالأرضفىوليسشاخفدابوناللصغبرةالبكروفالتوابنناه.هوالمغارة

نسلأ.اببنامنفنحييمعه.ونضطجعخمرأأبانانسقيهلمايأرض.كلكعادةعلينا

يعلمولمأبيها.معواضطجع!البكرودخلث.الليلةتلكفيخمرأأباهمافممقتا

اضطجعتقدإنيللصغيرةفالتالبكرانالغدفيوحدثبتيامها.ولاباضطجاعها

نسلأ.اببنامنفنحييمعه.اضطجعيفادخليابضأاليلةخمرأنسقيهلي.معلبارحة

لِعلمولممعه.واضطجعثالصغيرةولحامثايضأ.اللبلةللكنىخمرأباهماضمتتا

اسمهودتإبنأمنهالبكرفولدثابيهما.منلوطابنثافحبلتبتيامهاولاباضطجاعها

عي.بناسمهودثابنأوللثابضأو!صغبرةأليومإلىالموأبيينبووهوموأب.

اللِوم+.)1(الىعمونبنىبووهو

يزنيبحبثالسكردرجاتأقصىإلىبممكرلوط،صورةالنوراةثرسمهكذا

لابننيه؟ترببنهوألنيلري،انلونببنئبه

منالثرجهْهذهإلىلوطيصلانيعقلهللبشماعل...البسلِطالعقلواق

ولابننبه؟لهحصلماذابوم!نمدارعلىيدركلعلاحنىالعمكر،

حالهما؟عنبسألهماألم؟وضعهمامنموفنهكانماذالوطفاقلنوبعد

لهما؟فعلماذاالحالينافراضوعلىلاحصلبمااخبرئاهامعللهكنبئاوكل

ونلكالروالات،منكغبرهاالروايةهذ.فيجدأواضحوالبهتانالكنبولكن

الكئيرةالئممارلاثصالنظربغضوضكل،!مادمنعلبههمماشرجمةعلىللتلالبل

الروابات.هذهحوللتارالئي

6ن:الئرفيس!ر

الهاهواصثفأعدة،مواطنفي!لوطنكرنجد.الكريمالقرآنفيوبالنظر

فنأخبمِنيهَاسَ!هثكُممَاأنقاجاثمَةلكُونَيقؤب!ف!إِذ)وكوطائعالى:ضلىبالطهلرة

فشرفون(لمحؤنمألدنمفَيالئممَاءذونِفنثتفؤةالزجَلآلَنَ!لُؤنَإئكُغانغالَيبن!

.118-08:افلأصا1

91/03-38.التكوش)1(سؤ
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ألِئئنم!تُبضيزونَؤأشُنمانفاجشَةَائَأتُونبعًؤم!قَلىَإِذ)ولُوطًاسبحانهوف!

إِئاقَؤبهنجؤابَكَانَفَمَانَجهالُون!قؤثماشَنمد!الشمَاءذونِننشَفوَةالزجَالَلَنَانُونَ

إِنَاوَأهالَهُفَألجَيناهُ!يدطفرُ!نَأنَاسنإئهُنمفَريلَكُنمفنلُوطآلَأخرجُواقَالُواأن

النمل:1أنمئذَرِينَ(0مَطرُفَسَاءئطزاعالَيهموَأنطرَلَا!أنغَايرِينبنَفَذرئَاهَاانرَأتَهُ

54-158

لالله،والإخلاصللطهارةمث!ابنتيهمعوغيرهاالآباتهذهفى!فلوط

السابقة.الروابةفياللَوراةلَصورهكما

ي!:اودصج

الِضأبالزناالئوراةاتهمتهإذ،غيرهمنأحسنالدوراهَفىداودحدلَكنولم

سرلِرهعنلحامداودأنالمساءوقتفى"وكان:الثانيصموثيلسفرفىكماوفلك

جمبلةالمراهَوكانتنسنحم.امرأةالسطحعلىمنفراىالملكبتِسطحعلىولَمشى

امراةالبعامبنتبثشبعهذهاليستواحدفقالالمراةعنوممألداودفأرسلجدأالمنظر

منمطهرةوهيمعهاناضطجعابيهنلخلتوأخذهارسلأداودنارسلالحئىاورلِا

...".)1(حبلىانىداودواخبرتفارسل!المرأةرحبلثبيئهاإلىرجعلَاثمطمثها.

منزوجهااورياباسئدعاءنلكبعدداودامقإذفلك،فيطويلةوالقصة

داود،عبلِدمعوباترفضاورلِاانإلاداود،خيانهْتُكشفولابيئهإلىلبعودالحرب

فيأوربابجعلأنالمعركةفيقالئهأحديوأبإلىواوعزللحربأرسلهثمومن

داودضمالحادئهَهذهوبعدذلك،لْموبالفعلليتتله،ورائهمنوالرجوعالمعركةمقدمهَ

ببنه.إلىاورباامراة

اللَوراة،نعلبمكانثلمننرىبا...العفلبنساعلالمكنربةالروابةهذهبعد

آحادسيرةهيفماالأنبياءوسيرةاخلاقهذهكانثوذا؟الأنبباءدرنللناساهىهل

بماالإلئزامغيرهمقبلالأنبياءأمرأيشزلفالوحي؟لْدوةس!كونونوكيف؟الناس

الأنبلِاءحباةفيوبالنظرإرسالهممنوالغايةنبولْمئبطلالئوراةإناببهم،برحى

...تسرقلالْزن،لا،تقتللا"...:تقولحبنالتوراةفيوردلماتمامأمخالنهَتجدها

2-27.الئانيصمونيلسفرانظر:)1(
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بعلزوجةامرأةمعمضطجعأرجلوجدإذاابضأ:ْفبهاواضحالزناوحد،)1(الخْ

+.)2إسرائيلمنالشرفشزع.والمرأةالمر(ةمعالمضطجعالرجلالاشاقيالَل!

الأمرلْركفىالكئاب(هلغد)اوربا(ايماناننجدداوددبانةفيوبالنظر

منأفوىزعصهم()فىالفواحشارلَكابفيالأنبياءليانةأما،قويةاللينلأجلالجائز

!اهمغير

الفرأن:فىاودkص

لمانمامأمخالفةالصورةأننرىلداود،وفكرهالكريمالقرأنفيبالنظرولكن

سبحانه:ضال(ءاءه،و!بارز،ويحارببقائلجيشهراسعلىفهوالئوراة،فيهو

ائإينقالَؤجئُود؟ل!غالُوثانيؤتملَنَاطَفةَلافالُوامَغةأمتُواؤأئنينفوَحَاوٍزَهُ)فَنئا

تغؤألئةالبًليانقكثيرَةنجنَةغًلتَقيهيلَةنجتةينكنماللً!نتُوألفنميظُئونَ

2(.94:البنرةالصثايرين(

زَئور(ذاودوَآئنئانجفضٍعَىألئنئين!ض!لَضتئ)والثذغه:والتانل

الاسراء:55(1

كَدناؤاذفزيَ!وئونَمَامخى)امنيزوصنانه:داودعننعالىفالوايضأ

هـوَأنإفنزاييانضيى!عتئخنقغةانجِقلأسَخرئَاإئا!اؤاثأِئهُأثايذذَادَاؤوذ

أص:أنخطَاب(ذقصلىأنعِنمَةَوَأنَيماهُمنكَهُوَفتلَدتَا!اؤافيئهُفئمَخاثئورَةوَالطًبز

إِنةانفذنجغنمممنيظَنَبدَاؤدَ)ؤؤفبئا:سبحانهفال،عليهامتداننهوعنا.ا-.72

)ص:03(.اؤفي(

هيرهذهالأنبباء،منكغيره!داودوحكمةوعلملنضلونكرلتاءكلهافالآبات

سانرعنالألبياءبهانمبزالثيللهوالعبادةالخيربحبالمملوءةالماث!رفةالصورة

بأوصاتوصفهممنكلالبوهابنورعلمالنييهود،بنينوراةتصورهاكمالا،الخلق

هذهتممجثِلإلىالأمربموصللكبفخثارهم،صفضلاغهاالقومصمفلةيترفع

مريضهْ،قفسياتهمنلكنممئغربلاانناإلاأرحي(نهاوزعمالئوراةفيالاضراءاث

ينصرركماارمململمننابعونبأوصافمفالأ.لبياءبه،لايلبقبمااللهوصنواأنوم!بق

و(خلاقم.،فكرهمفيالشذاذهؤلاء

.ا2/13-ه0الخروجصنر:انظر1()

.2/222السَيةسنر:انظر(2)
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الثالثالمبحث

البهودعندالاَخرالبوم

والجنةوالحسابوالنشوربالبعثتترأصلهافىاليهوديةالديانهَكانثلقد

النبوبهْ.السنةالعزبز،والكناببثليلالآخرةبالحلِاةنؤمنوكانتوالنار

إِلَىوَاؤحَبلًاهِبَصمِي!وَالتبنبنَنُوحإِلَىاؤحَيناكَمَاإِلَلكاؤحَيئَا)إتالعالىفال

وَهَارُونَوَيُونُسَوَأئوبَوَعِسِمَىوَأناشبَاطِوَيَغفُوبَوَإِسنحَاقَوَإِشمَاعِيلَإِبزَاهيمَ

r(.:16النساء)زَبُوزا(دَاوُودَوَآلًيئَاوَسالَينَانَ

بنيفعقبدة،الرسلجميععندواحدةالعقيدةأنعلىقطعيةدلالةلِدلوهذا

اللهبوحدانيةالإلِماناركانهامنواللَيالإسلامعقيدة!محمدامهْكعقلِدهإسرائلِل

السلامعليهمإسرائبلبنيانبباءلسانعلىجاءماذلكويوضحالآخر،باليوموالإيمان

لً!إوَإذ:ابراهيمعنلِقولإذالعزيزكلَابهفيوئعالىلَباركالحقذكرهاالتى

وَ)نبَؤمِبِالئهِمِنفبمأمَنَمَنالثئَرَاثِمِنأهلَةوَاززُقآيتابالَدًاهَذَاانجعررَبٌإبزَاهِيئم

أنمَمييرُ(وَبِنسَالئارِعَذَابإِلَىأفنطَزةثُئم!اَلِيلًاقأمكعُهُكَفَرَوَمَنقَلىَانأفي
1(.62:البترهَأ

فنمبِانآخِرَةِؤهُنمبِالفهِبؤفِنُونَلَاقؤبممِفةَتَرَكت)إِئىيقول!يوسفوهذا

37-38(.ولوسفوَءيَقوبَ(وَإِسنحَاقيَإيزَاهِيمَآبَلألِىبفةَوَاتبص!كَافِرُونَ

وَاقِنمفَاغئذنِيألَاإِئاإِلَهَلَاالفهُأنَا)إش!موسىمخاطبانعلىويتول

فَلَا!تَشعَىبِمَانَقميكُللِتُجزَىاخفِيهًااكَاذأتيةالشاعَةإيأ!لِذنجرِيالصلًاةَ

ا-i.116طه:)فَتَزدَى(هَوَاهُوَائبعَيهَايُؤمِنُلَامَنغهَايَصئدكذ

انحَيَاةُهَذ؟إِثمَا)بَاقَؤم!موسىعنبدافعوهوفرعونآلمؤمنوبقول

وَمَنمِثفَهَاإئايجزَىفَلَاسَئنةعَمِلهَن!أنقَرَارِدَازهيَانأنجرَةوَاٍنمَتَاغالدلىليا

بِعزنجدهَايُرزَفُونَأنجئةيَذخُلُونَقأو"لَنِكَمُؤنجنوَهُوَاتثَىأؤذَكرينصَايخاعَيما

4(.93-.أغافرحِمنالب(

هَذَاإِن!وَأبقىخَيزوَانأنجرَة!الدرلياانحَياةنُؤثبرونَ)بر:سبحانهوق!

ا-6.911:الأعلى1وَمُوسَى(اِيزَاهِيمَصُحُفِ!أنأولَىالصئحُفِلَفِي
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النبىبعتوقد،كثيرةهذافىاسرائ!لبنيعَيدةتحكيالتياللَرآنونصوص

انببائهمعنالكريمالقرآنحكاهماوبلغهم،الأرضبقاعأكئرفىمئواجدونواليهود!

انكرانهمن!أحدعنيسمعولموالروحانيالجسمانيالنعيموإئباثالمعادإئباتمن

كلرجم،اللَوارة،فيموجودهوماوجودينكرونالأحبانبعضفيكانواإذذلك،

سماعمغدبقولواانمنيعجزونكانواوهلالعظعِ؟الأمرهذاصيسكتونفكيف

ولاهذانلناما08()البنرة:نصودَة(اياناإئاالئارُتتعمنَالَن)وَتالُوانعالىلفوله

يَذخذتن)ؤقائوانعالىلتولهسماعهمغدوهكذاأموسىشريعةبهجاعثولانعنتده

صَادقينَ(كُننُنمإِنبُزقتئنمهَئوا!اقيفهُغنن!تصَازىاؤفوؤاكانننإئاانجثة

1111.)البثرة

ذلكواستمربه،يئحدلْونوكانواالكئإ،اكلفيماثمتهراالمعادامركاقوفد

لراهبمبنصالعحدئنافال:ْالمحاقبناخرجهمانلك،ومنظاهرا،اسنمريرانيم،

بينكانقال:وفم!لنسلمةل!هيدصلهنمحمودصسفبنالرحمنجمدبن

البعث،فن!كر،غداةذاتالأشهلعدبنىفومهنكيعىفخرج،يهوديبيوئنا

انيرونلا،وثنلأصحاليذله:فقال،والميزانوالحممالي،والنار،،والجنةوالئيامة،

ويلك،او،فلانياويحكفئالوا:!،الذرسولملهصفبلوذلكالموث،بصكاننبغا

عنويجزونونار،جنةفبهادارإلىمونهمبطبهفونالنالىإنكمنهذااو

اعظمنوفدواانالنار،نلهمنحظيللودل!به،بحلفرالذينعم،فال:اسالهم؟

النارلككمنلألجووانيعلى،ئطبنونئمفي،نفنيفونيثمفتحمونه،،داركمفيئنور

كأا")1(.

ينعَجُوزانعاليتخَقثفَفتعَمِننة+ك!رو!ا!اللهرسولبعئةوبعد

العِنموكنمقكَن!ئُهُتافَاتتفُئورِهِنمنجييصبُونأنئُبُويىاقىإنفَثالَماأنمَإيتةِبَهُودعُجُز

عَجُوزيقِإنالفهِرَسُوليَانهُقدكُتُ!الئ!زسُولأغيًوزخذقخزحتاأضَدثنَهُنَاان

فَقلآفي!ئويىفِييُطئونَأنفبُويىاهلىأل!قزَغداغيدَخَلَنَاانتببنَةبهُودعُخزمِن

منيَنَصذإئاصالَاةفىبَطرَايطَقنافالَثأنبهَثمُئَمننغهُتَانجايُظبُويطإنجهُنممنلَنَتا

"َانفَبز+)2(.َ!اب

23،22.الئموكلي!صلجطم-الئرفعالمربلىلل!عكلرئط(1)

.125رقمحلمِث،،اصا،اج8ثعبركأبىمنالتعوذال!تحب!ب!لممصاجدكت!مسلمصحيح)2(
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الثىالنصوصوعنواللالمودالتوراةفيالأدلةعننبحثاناردناإذااما

نخرجفإنناالنار،منوالئرهيبالجنهَفىوالئرغيبالآخر،باليومالإلمانإلىتدعو

انهعلىالآخراللِوميُذكرفلمأنبلِائهم،لسانعلىالكريم2نالقرذكرهلمامغابرةبنئيجة

الللمود.فىولا،التوراةفىلابه،يصرحولموالجزاءالحسابيوم

الاَخر:لليومألمحتالنىالنصوصبهعض

لِكونقدوانهالجزاءلِومعنبسيطةإشارا!عنعبارةفهوالئوراةفيوردما

عنديمكنوزاذلد)اليس:والنصالدنلِا،الحداةهذهأياممنيومايكونو!دالدنيا،في

هد*لِومإناثدامهملزلوفثفىوالجزاءالنقمةلىخزانني،فيعليههخدوما

مصرعة(0)1(لهموالمهبأتفريب

جبلهالذيأدمهناكووضعشرفا!نفىجنةالالهالرب)وغرسومنها:

فىالحياةوشجرةلدًلوجيدةللنظرشهبةشجرةكلايأرضمنالالهالربوانبت

الجنة،لبسئىءنمنبخرجنهروكانوالشرالخبرمعرفةشجرةوالجنةوسط

عدنجنةفىووضعهأدمالالهألربوأخذ...رؤوساربعةفبصبربنفسمهنلاومن

وامااكلا،ناكلألجنةشجرجميعمنفانلا:أدمالالهالرليواوصىويحفظها،لبعملها

)2(.ئموت(مويامثهاثاكللِوملألكمنها،ئأكلفلاوالشر،الخبرشجرة

سبحانهالدطردالسنرهذافىذكرأنهنجدالشجرهَأكلقصةعرضوبعد

منها+.أخذالتىالأرضليعمل!نجنةمنالالهالربفاخرجه".الجنةمنآدم

النار:باسمفيهاالئصرلِحولْعفقدالجنةباسمالتوراةفيالتصريحوقعوكما

عصواالذينالقومهؤلاءالثرىإلىفينزلونفاهاالأرضونفتحخلقاخلقالته)وإن

بهبغيركادونىانهموكماعافبثهمواريهمغهمرحمنىاحجبوفال:الته.

اسفلإلىونئوقدغضبىمنثنفدحالنارلأناكيدهماشكذلكبؤواتهمواغضبونى

شروراعلبهمأزيدكذلك،الجبالأساساتنسنطلعحتىن!هاتهاالآرضفناكلالثرى

(0)3فيهمافرفهاوسهامي

3.التشبة:32/34-هسفر)1(

(r)2/81-النكوينسفر .Y

32/02-24.الل!ية)3(سفر
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عملمنجزاءفإنواحكاميرسومي)واحفظوا:لفظهماأيضاالتوراةوفي

لوقولكن،الآخرةفيبلالدنبافىدانمةحباهَولاالدلالمة(،)1(الحياةبحطِانبها،

ذلك.توضيح

أبضاكتابهؤفىالتبورفيالنبنولِستيدَظالموات)يتوم:لفظهماائمعياوفي

التشتاكلكماكنلك،غهيزيلونهالزكيوزكاةالرشالأجلالظالم+مزكي:لفظهما

كالغبارئصعدوفروعهمكالبرلْىيكونحرهمغدا،اللطبيخيلهماوالهمث!بمالنارلممان

امس،منموفودةالهاويةأنبه،العالمخوسوفولالجيوشربئوراةفيزهدواوأن

كواداللهوأمركثبرا،وحطبانارافأوسعهاعمعَهاللملوكعمتهااصلحثايضاوهى

فبها(0)2(مشثعلكبربثمن

لادودهماقيى:كنرواالذينالتوماجعمامألىين!ون)ويحرقونوول:

الل!ئمريبن(0)3(للافيجمرةفيصيروننطفئلاونارهمنموت

فيالراقدبنمن)ركئير:لفظهمادانيالكتابمنغمرالثانيالفصلوفي

والإزدراءألعارإلىوهؤلاءايأط!يةالحباةإلىهؤلاءبممنبفظونالأرضنراب

الألهـي(0)4(

هنوخلصنينفسىونجربياعد(منى)فحنيرلهيياوألثالزبور:.وفي

منالعحبمفيولايحمدكمنالهاويةثىذكردالموتفيلبسلألهرحمنكأجل

Iلك+.ف

(النرالي(.)ْسكانيائرنموااسنيفظواالجئثونونمامواول)ئحيااشعمِا:وفي

كماالآخراليومعنواضحةفكرةتعطيولاجدأمحدودةكلهاالإشاراثهذه

وجحلمناروهثاكونعدمجنهْهناكانلْصرحولكنهاسماوىكثابفيلْردانيجب

ذلك.فيونفصبلنحديددونابدبة،وحباة

18/9.حزم!سنر)1(

03/33.ائمعياسنر)2(

(r)66/24.فمعياسفر

12/2.دفيدسنر)4(

.26/91فعياسفر)5(
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عذاب(نوبعنالَلرن،الأمواتفلِامبنكرونالبهودمنالصادوفيينفرفةوإن

الدنيا.حيانهمفييحصحنإنماالملدَينواثابةالعصاة

هذهفىسينشرونالأمواتمنالصالحبنلفنطلَدالفرشميينفرقةاها

ضد!ممنالناسلينالَذ،الزمانآخرممبألْىالذيالمسيحملكفىليشنركوا؟الأرض

فمهماالدنيا،الحياةفيسبحصلهؤلاءبعثانأىمرسىديانةفىجملِعاوبثخلم

يعَررهالذىالنحوعلىالآخراليومإنكارفىمتفقانفإنهماالفربفينبدِنخلافمنبكن

الإسر.

صورةفىولكنوالنارالجنةفكرالنلمودفقراتبعضفىوردوقد

انالفقراتهذهفدذكر،العتيدةحقائىْإلىمنهاوالأساطبرالخرافةإلىأدنىمضطربهْ

المملحةالحوثانثىلحممنيطعمون(هلهاوأنالزكبةالأرواحإللِهائأوىالجنة

فىالنهارمنالأولىالثلأثالساعاتلِقضيالته)انالتلمودأسفاربعضفنقرر

الئالثةالثلاثوالساعاتالناسبينالحكمشؤونفيالئلألبةوالثلاثالشريعةمذاكرة

الحوثمعاللصفيفيفضيهاالأخبرةالثلاثتitoL.4واماللخلقالدشندب!رفي

نأبدونفرسخثدئانةطولهامممكةحلقهشِسعجداكبيرحيوانوهوالأسماكملك

منتهلكوحوشاالدنيافمملأينناسلالاحنىأشاهمنيحرمهانالتهراىوفدنضايقه

وملحهاالأشىوقتلالالايةبقوئهالذكرحبسولهذاوالنسلالحرثعلىوئثىفيها

)1((0الفردوسفيالمؤمنينلطعاموحفظها

4،2.25صفِافر،نبيللَرجمهْ،البابليالتلمود:انظر1()

29

http://kotob.has.it



الثالثالفصل

اليهوديةوالشرائعالعباداتأهم

اليهوديةوالطفوسالعبادالَاأهم:الأولالمبحث

اليهوديهْالشرائعبعض:الثانيالمبحث

البهودعندالأعيادأهمالئالث:المبحث
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الأولالمبحث

اليهوديةوالطفوسالعبادا!اهم

الصلاةاولأ:

أفضلوهى،معابدهمفىالبهودعليهابحافظالتيالمهمةالشعائرمنالصلاة

نفم!عنصالرةروحلِهْواحاسيسمشاعرعنعبارةلأنها؟غدهمالترليلنمن

فنط.حمميةمالبةفهيالفرايبناماالإثممان،

بناءيعادأنلىعليهايحافظانويجبالبهودي،علىواجبهوالصلاة

اليومفىالمنروضةالصلواتومح!نلك،لنحنبقالالهإلىببنهلانوعلبه،)1(الهيكل

صلوك:ثلاث

النهار.لكثحئىالفجرمنوهي)شحاريتا(لصبحصلاةا-

فببلإلىالزويلمنالمَربان،صلاةوهي)منحه(،النهارنصفصلاة2-

.الغروب

القمر.طلوعإلىيلغروببعدمن)معاربف(،المساءصلاة3-

"اماداود:لسانعلىفطورد55،المزمورالسابلَةالصلاةاوفاتعلىودل

فبسمعوأنوحأشكووظهرأوصباحأمساءبخلصني،والرباصرخاللهفإلىانا

51وكوببئهإلىذهبالكتابةبإمضاءدليالعلمفلمادانبالصوكنلك،)2(صوتىْ

وحمدوصلىاليومفيمراتثلاثركبنيهعلىفجئاأورفملمنحوعليتهفيمننوحة

3.أفلكْقبلبنعلكانكماإلههقدام

كلالومْوفؤلأجل:الأولالأيام(خبارسفرفيكمامرنبنتؤدىواحيانأ

.)"(َالممماءْفيوكنلكوتعمبلِحهالربلحمدصباح

والأعباد.السبثيوم،إضافيأي)موممات(تسمىإضامةصلاةوهناك

.431صظاظا،سند.-اليهودىاللبليوالفكر5227ه/السيرىد.ثبهود-موصرعهْثظر:1()

17.ا-556/مزمور)2(

.601/دفي!صون)كأ(

053الأولالأياملخبدسض)4( / rr
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جماعبة:)1(اوفردبةتكونأنإماوالصلاة

ا-ألالردية:

بالطدَو!ألهاعلاقةولاالشخصبهَ،والاحئياجاتالظروفحسبلَؤدى

لشفاءوألضأ،سدومخلاصلأجلإبراهلمصلاةذلكمئال،والمواسموالمواعبد

معالبارافنهلكوف!إبراهبمفنفدم.الربامامفائمأبزللمفكانإبراهبمؤأما:أببمالك

اجلمنصئصفحولاالمكانأفتهلكالمدينةفيبارأخمسونيكونانعسىالأئمي.

في...+.)2(الفينبارأالخمسين

رامراتهأبيمالكاللهفشفىاللهإلىإبراهيم"فصلىالئكولِنسفرفىوأيضأ

فوللن+.)3(وجوارلِه

لأجلموممىوصلاة،)4(اخيهعيسومنخلاصهلأجللِعقوبصلاةومنها

(.)ْإسرائلِلبني

2-الجماعبة:)6(

ي()منيان(مصطلحعلبهملِطلقالأفى،ع!اشخاصعفمرةباشئراكتؤدى

المرنلأوالقائدبرددهالَليلةأجزاءإلاالمشنركلِن،كلالصلراتوبردد،النصاب

مخصوصة،أمكنةفيالصلواثهذهوتؤديبمنرده،الشعبمنالمنوبأ!ما)حزان(

والكهنة.الدبنرؤساءبقررهاوكوانبنطقوسحسب،معروفةومواعبد

فلسطلِنفيالمتواجدونواليهوداورشللِم،جههَإلىصلواتهمفيالبهودلِلَجه

ممفرفىوردكماوذلكل!،دبلهاورشللمفي-زعمهم-علىاله!كلجههإلىيلجهون

شعبككلمنكانإنسانأيمنئكونتضرعوكلصلاهَفكل"...الأولالملوك

القدم!(..)اىالبيثهذانحويدبهفيبسطفلبهضربةواحدكللِعرفونالذينإسرائلِل

.3itصظاظا،حممند.-اليهوديالدينى!نكر:انظر1()

.23rr-18/التكوشسنر)2(

(r)17.لم02!تكو!سفر

.912-32/النكونسنر)4(

32.-3231/لخروجسفر)5(

حصند.-اليهودىاللينيوالفكر2261227-5/لسيريجمدالوه!د.راليهوديهْ-المهودالعوسوعةانظر؟)6(

.441ا-43ظاظا!ص
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نحوالربإلىوصلوافيهلَرسلهمالذيالطريقفيمحوهلمحاربةشعبكخرجوإذا

بشكلمجامعهمفياليهودوبجلس.."،)1(لاسمكبنيتهالذيوالببتاخترتهاالتيالمدينهْ

الوراء.إلىالهيكلاماممنومراكزهمدرجات!حسبمرتب

-كبفيةصحطهم:

أليدبن.غسلوهوالوضوءبقابلبماصلائمتبدا

2()ئلاثة:انمكاللهوالوضوء

الشهربة.الدورةبعدوالسبداتللمنهودبن)مففبه(الطفسيالحمامأ-

الهيكل.فيالفرانضاداءثبلللكهنةوالبلينالقلمينعسل2-

أو،النوممنالاممنلقاظوبعد،الصلاةوقبلاكلفبلونلكاليثينغمل3-

المباه.دوراتلخول

البهوديوبغطيالكب!ر،اوالصغبر)الط!(الش!بوضعالبلبن،غمملبعد

)التفلبن(وبلبسون،المقروءةالمتثسةللنصوصاحترامهعنتعبلِرأ؟رأسهصلانهفى

:)3(الصلاةأكسامأهممنوبعنبران(،عسره-)شمونةو)الشماع(وبقرا

-ألاثمماع:1

فقراتفيكلمةاولوهياسمعاي)شماع(وكلمة،الصلاةفيفسماهم

الواحد(0)4(الربإلهناالربإسرائلِل،لِا)اسمعاليهودلدىالعشرالوصايا

:الشماع-أفسام

(أقممام:)ْثلاطةمنبنكون

الألل:ا-الفممم

مناللهمحبهْووجوبالئوحيد،علىالقمممهذاوبركزالئل!ية،سفرمنمقئبعى

اعينهم،بب!وعصابهْ،ايديهمعلىآلِهْوربطهالثولاد،ولَعللِمهاوصاياهوحفظ،القلوب

الربفثحبواحد.الربإلهنا،الربإسرائبل،ياسمع)اٍ:ونصهابوابم،علىوكنابتها

-8،.3844-8/الأول!ملوكثنر1)

5.236/السيرىجمدالره!د.-لليهودية!موسوعة)2(

(r):152153-ظاظاسحسن-د.البهودىالديفيالفكرفظر.

.،6/الل!بةسفر)4(

.461صظاظاهحصند.البهودى-لدينيالفكرلنظر؟)5(
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بهاموصبكاناالتيالكلماتهذهولتكنقولَك.وبكل،نفسكوبكل،قلبكبكلإلهك

الطربىَفىمشلِكوفيبببلَكإ!دامتكفىبهاونلفظلأولالك،وأروها.قلبكعلىاليوم

علىواكنبها.علِنيكبينصائبولدكنأية،يدعلىوثبئها.وقلِامكنومكوحدن

1(بوابال!(.أوعلىبيتكهصاريع

الثانى:ب-القسم

بوصاياا!نزامعلىالملَرتبهْالنئائجالتسمهذااللَشِةكويبينسفرمنمأخوذ

موصلِكماناالئىوصاياكطسمععْ)فإذا:ونصهثركها،علىالملَرتبرالعقاب،الرب

أرضكممطراعطبتُ،نفوسكموكلقلوبكمبكلوئعبدوهإلهكمالربللَحبواسمعأ،اليوم

فيعشبأبهائمكو(عطيثُوزبل!.وخمركفمحكفجمعتَ،أوانهفىوالمتاخرالمبكر

اخرىألههَونعبدوافتحرفوافلوبكمنزبغانمنواحنرسواولَشبع.أنتفحأكلحالَلك

نعطيولامطر،يكونفلاالسماءولِغلق،عليكمالربغضبفلِحميلها،وتسجدوا

كلماثيفضعوا.الربيعطيكمالتيالطيبةالأرضمنسرلِعأفئبدونغلتها،الأرض

عِونكم،بينعصائبولئكن،أيديكمعلىأيهْوثبنوهاونفوسكمفلوبكمعلىهذه

ووقتالطريقفيالمشىوحينبيولَكمفيالإفامةعندبهامتكلمينلأولادكموعلموها

وأيامأيامكتكثرلكيبوابالك،وعلىبلِل!مصاربععلىواكئبها.ولَلِامكمنامك

علىالسماءأبامطبلةلاهابعطبهم(نلابانكالرباقسمالتيا!أرضعلى(ولالك

(0)2(الأرض

الئالث:ج-الفسم

شحرففلا،اللهبطاعةنذكرالتيالأهدافعنويئحثالعدد،سفرفيورد

بنىحثقانلاً:موسىالربوكلمونصد)مصر،منبالخروج(يضاْولِذكرالعَلوب،

علىولِجعلوااجبالم،علىثيابهماطراففي(هداباْلهميصنعواانل!و!لإسرائيل

وصاباكلوتنكرونفترونهاطبألمفتصيرالأسمانجوني.منفتلِلأطرفكلهدب

لكىلْنسثونورائهامنأنلْمبرعيونكمووراءقلوبكموراءتثروقولاوللنذونهاالرب

6/4-9.اللتئية:سفر)1(

2.ا-ا11/3التشِة:سنر)2(
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مناخرجكمالذيإلهكمالربانالإلهكم.مقدسلِن2ونكونواوصالِايكلوللفذواتتذكروا

الوحبدهوالبهوديةالصلاةفيوالفمماع.)1(إلهكمالرباناإلهاً.لكملبصبرارض

النوراة.منسبقكماكلهالمأخوذ

)العاميدة(:عسرهحمثممونه2

،الشماعبجانبصلواذكمفياللِهودوبقراه،الشماعبعدقسمأهموهي

فيترجعهىعاميدةأوْعسرهْتممونهغدهمنع!مىالنيغمرالثمانيوالبركات

الأصغرصمويلاليهودىالحبرأمْحمولقد،الكبرىالكنيممةورجالعزراإلىئصنيفها

فيوهىعفمرة،الئانيةالعامبدهَفيوثرتببهاعثمرة،الناسعةبالبركةيسمونهمافيها

الربانببن،اليهودنجرمنالأخرىالفرقعلىيصبونهالعنةولكنهابركةلبم!ثالوافع

المشنارواةاياللدائيم+مثرممةْمنهذاالأصغروصمويلالصدرلْبين،طائفةوبخاصة

الأنبياء،سفرومن8الخمسةموسىأممنارمنمجموعةوالشماع،معروفهوكما

دعاءثموللمميرها،المتدسالكئابمنضَراثعلىلع!لَملوعظةداود،ومزامير

2).ختامي

ضرة.عمنمرةثمانمنولتكونالفمماع،بعدفسماهموهى

(r)لممام:ثلاطة!ىغمرالثمانىالبركاتوشدَممم

شهاحمالآلل:التمع

نصها:وهذا،الأولىالثلاثالبركاثوتشملنساببحاى

وإلهإلطاربلِاانتمباركبئممبيحك)4(،فميمخبرشفتىأفتحمولايباا-

الإلهالمهيبالجبارالعظبمالاله.يعقوبو!ه.إسحقإلهإبراهبم،إلهأبائنا،

والآنيالآباء،فضائلوذاكر،الكلمالكالطببة،الإنعاماتالواهب،العالي

بمحبة.امممهلأجلأبناثهملبنيبمخلص

15/37-41.الملد:سمنر)1(

.4،صصعنكهكاملد.اليهور-لنظر:)2(

.941ا-47صظطا،حصند.-اليهودى!دينى!فكرانظر:)كا(

51/17.مزا!ير:)4(
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بسرالذيالملكالِهاباللحلِاةاذكرنا()1(النوبةابامعشرةفياببها)يضاف

المنجيالصعينالملك،الحىالإلهألِهالأجلك.الحياةسفرفياكتبنا.بالحياة

إبراهلِم.منجىلِاربلِاانتمبارك.والواقي

)ويضيفونالإنقاذعلىالقالر،الموتىمحيي(نترب،باالأبدإلىجبارأنت

المطر.ومنزلالرلِحمسلِرالشتاء()وفي.الندىالمنزل(الصيففي

وشافيالساقطبن،مقلِم.جليلةبمراحمالموتىالمحيي.بفضلهالحلِاةالكافل

صاحبمئلكمنال!راب.فىللنائمينأمانتهومعَيمالأسرىومطلقالمرضى

ال!وبةأيامعشرة)وفى.النجاة!ينبتويحلِي،يمبتملكأيشبهكومنكْدراث.

لأمبنوإنك.للحياةبرحمةمخلوفانهلذاكر،الرحمنالأبألِهاملالكمن(يقال

المرتى.محبيياربلِاأنتمبارك.الموتىإحلِاءعلى

المتدس،افلِم)2(السرمحفلنطقكأنغامونعظمك(يضافالعاملِدةلَكرار)وغد

وق!:لهذاهذا+وصاحنبيكلِدعلىمكتوبفهكذاالللَديس،لكيلالثونإذ

فبقابلونهم+.)3(مجدهالأرضكلملءالجنود.ربقدوس،لمحدوس،فدوس

كحمكفىالمكئوبوالمَول"،)4(مقامهفيالربمجدفباركوقائلبنمسبحين

(ال!ه+.)ْسبحوالجلِل.جيلمنصهيونياإلهكالأبد،إلىالرب*يملكالمقدس

لأنكسيلاَه.)6(يسبحونكيومكلفىوالمالَدسون4قدوسواسمك،قدرسانت

التوبهْأيامعشرة)فيا!هالربأيهاأنتمباركوممَدس.عظبمهلكإله،

(.المقدسالملك-كلمةفلكبعديضاف

وهركبرر،يوملكفلرة،يومبىاكنوبر،ثمهريوفقالذيئفمرى-طولالبهولبةالسنةراسمنالعئ!رةالأياموهى1()

لشرى.منالعلنمر

(T)اعثدص.فياللهعرشيحرسرن،المحنكةمننوع

6/3.إئمعبا:)3(

(t):!ء3/12حزلمح

.461/01مزامير:5()

كلأمبرية.ضاتكلمة)6(
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بفاشو!الثلألى:القسم

للي:كماالمنوسطه،وهىعشرةالئلاثودشملنوم!لات،اوطلبالَا(ى

بمعرفهْلدنئامنعلبنافدكرمالفهمالانعمانولعلمبلمعرفهْ،أدمبثيلمدأنصَ

المعرفهْ.الواهبالربأيهاأنثمبارك.وفطنةوفهم

إلىكاملةبئوبهولرللنالعباثل!،ملكناباوفربناللوراتك،أبانالاارجعنا

الئوبة.القابلالربأيهاأنثمبارك.وجهك

برفإنكافنبنا.لأشافملكناباغااصنحاخطأنا.!لأثناابانايالنااغفر

.المغفرةواسعيارؤوفياربياأنتمباركعفور.طيب

اسمك،اجلمنكاملأخلاصأبخلاصناوعجلدعوفا،وبدنلنا،إلىانظر

إسرائيل.مخلصيارب،ياانثمبارككوى.مخلصربلألك

ولفمناءبدواءولعطفنممبدحنا.)1(انتلأنكلننجو،اثمننا.لنشفىربباداونا

وأمين.رحمننمافربلأثكمصائبنا،ولكلألامناولكلامراضنالكل

إسرائيل.فمعبهمرضىثمافيربيااندنامبارك

إلهناياربياباركناالصبف(فيههاينال،السنةلمحصولاتبركة)وهي

أخرهافيكونوالجرد،والبركةالرضاباثمأبببممن!داوباركأيدينا،عملكلفي

ومحممنطيبربانتلأنك،المباركةالطببةكالم!نينوسلامأوشبعأحباة

الشناء(في)ويقال.الم!نبنئباركمنباربباانثمباركالعمنبن.وئبارك

ندىوانزلبالخلِر.غللتاانواعكلوفيهذه،فيإلهناياربيالنابارك

منكلهالعالموأشبعالئبرى،وجهوأرو.الأرضوجهكلعلىللبركةومطرأ

السنهَهذهاحفظيدبك.عطاياسخاءومنبركال!منايديناواملأ،خيرك

غلتهاوبكنبها،وارافالآفا!،انواعكلومنردىء.(مركلمنونجها

وشبعأحياةأخرهافيكونوالجود،والبركةالرضابأمطاروباركهاوثمارها.

السنمِن.ونباركومحممنطيبربانثلأنك،المباركةالطلِبةكالسنبنوسلاهأ

السنين.تباركمنياربياانتمبارك

برميا:17/14.)1(
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اركانمنواجمعنامشننينا،لجمععلمأوارفعحرلِتلا،لأجلكببربوقفي-انفخ

شعبهمشردىجامعرب،ياانتمباركارضنا.إلىمعاًالأربعةالأرض

إسرائيل.

الضلِبئعناوابعد،البدايةفيكماوناصحينااولأ،الأمركانكماقضاللا-ا!

وحكم.وعثلبرحمةربياوحدلاانثعاجلأعليناواملك.والأنينوالكدر

الئوبة(الِامص!شرةفى)ويتال.والحكمللعدالةالمحبالملكرب،لِاانتمبارك

الحكم.ملكبا

،للوشاةرجاءلَكنلاالأصغر(صمويلأضافهاالنىالناسعهالدعوةهي-)هذه

فتقلععاجلأ،ومبغضوكاعدائككلوسِمتأصلئوأ،البغاةكللِهلكبحدث

برياأنتمباركابامنا.فيعاجلأالفسادملكوتدمروتتهروئعدموتحطم

.البغاةوقاهرالأ!اءكاسر

شعبكبقبهَوعلىوالألَقباء،الصالحبنعلىإلهناياربيامراحمك-لترفرف

دخلاءوعلى،كتبتهمس!شيرةمنالناجبنوعلى،شيوخهموعلىإسرائ!ل،آل

واجعل.بالحىَاسمكعلىالمنكلبنلكلحسنأأجرأواعطوعلبنا.الصدق

بالحقالعظيمفضلكوعلىولعنا،بكيأنناالأبد،إلىنخزىفلامعهمنصببنا

ومعدمدهم.الصالحبنسثدلاربلاأنتمباركاعتمدنا.

داودعبدككرسيفبهاولْبتقلت.ماحسبمدينل!،أرشليموسطفي-اسكن

اورشليم.بانىرب،يا(نتمبارك(بدلِأ.بناء(يامنافيسريعأوابنهاعاجلأ،

فرجكفيثؤمللأننابفرجك،قرنهوارفععاجلأ،للبتداودعبلكفربهَ-اجعل

.النجاةفرنفننتربياانتمباركبرم.كل

واقبلبناوارأفعللِنااشفق.الرحمنالأبإلهناياربباصولتا-اسمع

عنلْردناولاوالدعواتللصلوالَهسمبعربلأنك،ورضوانبرحمهَصلاننا

انتلأنكصلالمتا،وسمعلنا،واسلَجبعللِنا،لْحننخانببن.ملكناياوجهك

الصبامبوم)وفيالصلاهَ،سامعباربباانتمباركفم.كلصلاةسَممع

كربفىلأنناالصيامهذاصوملِرمفىلنااستجبابانا.يالنااستجبيتال(

لصراخنا.كَريبأكندعائنا.منملكنايانتوارولاشرناإلىتلتنتلاعظبم.
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)1(

(Y)

لَيل:الذيكالكلا3تع!مع،وأنتنتكلمإلبك.نصرخانقبللنااستجببل

لأنك(سمع"،)1(انايتكلمونبعدهموفيمااجبِ،لِدعوا(نقبلاننيؤيكوق

)لِقراوضدق.كربوقتكلفيوراحمومجيبومخئص،فادربيا(نت

وفتفيإسرانيللشعبهالمستجيبربياأنتمبارك2((أوحدهالحزاق

(.الكرب

هوداؤتالئالث:الئمع

بلي:كماوهيالأخبرةبركاتالثلاثوبفممللشكرات،أى

العبادةوأعدصلاطهم،إلىوانظرإسرانيل،شعبكعنإلهنابارببا-ارض

عاجلأ.وصلاطهمإم!رائيلفراببنورضوكبمحبةوافبلبيئك،محرابإلى

وفيالتمربةالائ!هوراوانل)فيمرضطْ.دانمأشعبكإسرائيلجمادةولنكن

وبظهروبصلويأتلبصعدأباننا،وإلهإلهنا(بتالالمظالالنصحجمديوممط

مدينلن،أورشليمونكرأباثنا،ونكرفكرنا،أمامكوينكروينللَدوبسمعويقبل

والخيرللنجاةلممرفيل،الئ!عبككلونكر،عبدكداودابنالمعمبحوذكر

)فيهذا،الشهرمعمن!لبومفيالنمهر(يول)في،والرحمةوالإحعمانوالعطف

المحفليومفيهذا،المظالصيهدفي(المظال)فيهذا،النصحجمدفي(الفصح

فيوافلطَناللخير،فيهإلهناربيااذكرناونخلصنا.فطلنرحمناهذا،المقلى

علينا،أشنقوالرحمةبالنرجالوعدوحممبسعبدة،لحباةفلهوخلصنا،للبركة

ملكإلهلأنك،نحوكأجمننالأنوخلصنا،وارحمنا،بنا،ورأفعلبنا،وحن

رحبم.رؤوف

إلىرجوعكاعيننافلْرىعنا،وئرضىبنائسرالكثبرةمراحمكبحمبوأنث

صهدون.إلىسكبثثهيع!دالذربياأنتمبارك.برحمةصهيون

صخرةصخرلتا،الآبدبن،أبدإلىآبانناوإلهإلهناالربانثلأنك-نشكرك

منبحمدكونثحدثلكنشكرج!لبعدجيلأانت.هوخلاصناومجنحبالما،

56/24.بئ!عيا:

لممعبد.فيالجماعةبصلاةيقومالذيالكاهنمو
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معناهىالئيومعجزانك،عندكالمحفوظةوارواحنابيدكالمودعةحياتنااجل

ايهاوظهرأ.وصباحآمساءوقتكلفىهىالتيوخبرال!وعجاثبكلِوم،كل

الأزلمنذفإننا،أفضالكلتفطعلاالذيالمشنقمراحمك،شْهيلاالذىالطبب

إلهناالربأنتلأنكنشكركالفترهَ(هذهمأثورات)ومنفبك.أملناوضعنا

والتشكراثالبركاتالبدالِة.فيالمصؤرخلقناالبشر،كلوإلهأبائناوإله

ونجمعبناوئرأفسئحيلِناوكذلكوثبتنا.احببلتالأنكوالمفدس!العظبملاسمك

بقلبونعبدكلِرضيكماونعملفرائضكلنحفظ،قدسكدورإلىمناالمشئتلِن

والفورالحانوكةعِدي)وفى.اللَشكراتربمباركنشكركنحنلهذا،سليم

،الفرجوعلىالعظيمةوالأعمالوالخلاصالمعجزاتعلىابضأنشكركلِق!(

هذاوفيالزمانغابرفىلآبانناصنعئهاالنيالئعزلِاتوعلىالخوار!وعلى

الحشمونيالأعظمالكاهنيوحنابنمتاتياأيامفىالحانوكة(عيد)فيالوق!.

لدلهسي!إسرائدل،شعبكضدالفاجرةال!ونانمملكهَوففتغدماوأبنائه

معهمالعظبمةبمراحمكاتَودفثإرادلك،فرائضيخالنونوتجعلمنورالالث،

لهم.اننفامأوئارتحكمهموحكمتخصومت!،فيوأبلئمشلديم،ولَتفي

الصديقلِن،بيدوالمجرمينالقلبلبن،بيدوالكئيربنالضعناء،ببدالجبابرةسلمث

اسمألكفصنعتبشرعتك.المشتغلبنبيدوالبغاهَالأطهار،ببدوالأنجاس

فىوخلاصأعظيمةنجاةإسرانبللشعبكوصنعث،عالمكفيومتدسأعظيمأ

وطهروا،هيكلكفنظنواببتكمحرابالىأبناؤكجاءنلكوبعد.اليومهذامل!

للحمدالئمانيةالألِامهذهوالَروافدسك،(فنلِةفىفمموعأواوفدوامقدسك،

)فيسلاه..العظيماسمكفناثمكروعجائببمعجزاتمعهمقبثإذوالشكر.

علد!ماتامعندما،شوشنالعاصمةنيواسئبر،مردخايبامنيالنور(عيد

الشيخإلىالغلاممناليهودكلوإه!وفل!ندمبروطلب،المجرمهامان

يأعشر،الئانيالشهرمنعشرالثالثهوواحدبومفيوالنساء،والأطن!

وخببتماثمورلَه،الطكالعظيمةبمرلحمكوأن!سفيمة.)1(ول!همأذير؟ئمهر

.i)1(استير:3/3

401

http://kotob.has.it



وهكذا.الخشبعلىو(ولادههوفعلقوه،راسهعلىجزاءهورتفكرلْه،

سلاه.العظيماسمكفنفمكر.وعجائبمعجزاثمعهمصنعت

وكلالآبدين(بدإلىملكنايادائمأإسمكويرلَقعوي!ع!ليتبارلههذهكلوعلى

سلاه.بشكرونكالأحباء

ويباركواوللِمدحوا.عهدكلبنيسعيدةحياةواكئبالئوبهْ(ايامعشرة)في

الطيب.افىسلاه.وعوننا.نجالتاإلهطببلأنهالأبدإلىحتأالعظبماسمك

العاميدةتكرار)وعندالاثمكر.يليقوبك،الاسمالطيبرب،ياأنتمبارك

علىالمكتوبةالئوراة،فيالمللثةبالبركةباركناأبائناوإلهإلهناالحزان(:بقول

فيالمتدسبنشعبككهنةوابنائههارونفممنالمنطوقةعبدكموسىيدى

برفعبك.وبرافعلبك،بوجههالربيضيءوبحرممك،الربئيارككفوله

و(ناإسرائيلبنيعلىاممميمجعلونسلامأ،وبمنحكعلهك،وجههالرب

أباركم..)؟(

وسطى،ورحمةوإحعمانأوفضلأونعمةوحباةوبركةوخبرأسلامأعلبناا-اجعل9

بنورلأ.له.وجهكبنورمعأجمبعنااباناياوباركنا.إسرائيلشعبكجمبع

ورحمةوإحممانأوفضلأومحبةوحباةشريعةالهنارببااعطبلتاوجهك

إسرانيلفمعبككلوئباركتباركناأقعنيكفيحشأليكنومملاماْ.وبركة

والبركةالحياةسفروفي(:يقالالئوبةأيامعثمرة)فى،وسلامصةبمزيد

أمامكونكتدتلنُذكَزالحسنةوالأحكاموالعزاءوالنرجالجيدوالوقتوالممر

وسلام.سعبدةلحياةإممرانيلشعبكوجميعنحن

أمبن.بالمملام،إسرانيلشعبهيباركمنربياانثمبارك

.)2(ومْوئليصخرلْىياربياوجهكاماممرضيةفلبيوفكرفميافواللتكن

اماالصلواث،كلفيبنغبرلنلا)شباحبم(والئاني)بنافموت(الأولوالفممم

نلك.وغبرالعمنة،راسفياو،السبتفيالمناسباتحسبفينغبر)هوداؤت(الثلث

6/24-26.عدد:()%

91/15.مزلمير:)2(
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-اهم

ائهمأد

:الصلاةفياليهودمظاهر

غدمحلدهَملابسوبرئدونبهم،خاصهْبمظاهرصلاتهمفىاليهوديظهر

في:ننملوللصلاة

91/27(0)1(اللاوببنسفر)انظراللحبةحلقالبهودعلىاللَوراهَنحرماللحبة:-

،مقصوصغيرشعرهممنجزءايتركوابأنالبهودالتوراةأمرث:السوالف-

1(0)2(22/2نلللة91/27)لاوببنوايأذنلِنالصدغبنفو!ملدلبا

محللِانالأصغرانوالضلعان،الشكلمسحطبلوهو)طلتِ(:الصلاةش!-

فبهأبلِض،ولونهالركبنين،إلىيصلشالاأليهودبخلَارماوعادة،بالأهداب

زرفاء.خطوط

باأن!)مباركبقولونارندانهوفبلالمصلاة،التاءالش!البهوديوبرندي

بالرداءأنفسنانلفأنوامرلتاالعشر،بوصاياكقثستلامنياالدنبا،ملكإلهنا،

".)3(الأهدابذكط

4وبدضاء4اهداب،ثمانيةجهةكل)فيالأربعةالأهدابوهى:الأهداب-

دعاءوأيا!ه،حمايهَيضمنايأهدابهذهمرتدياناليهودوبعتتدزرفاء(،

فيوردولقدلِرد،أويخببأنلِمكنلاايأهداببهذهممسكوهوالمرءينلوه

انإسرائ!لجماعةأعضاءإلىطلبالإلهأن4(15/37-االعدد)سفر

منعصابةالنيلهدبعلىولِجعلواثبابهم،افبالفىأ!دابالمبصنعوا

بالوصايا.)4(لئذكرهمالأزروْ(اللون)اى(سمانجوني

الصلاةنعنينفبلاهوكلمة،بربطبمعنىوهي(tefilin)نبفيلبن:الصلاةنمبمة-

والدد.الجبهةعلىالصلاةفيبربطماوهي

فقرا!علىبحتويانالجلد،منصغيربنصندوفبنعنعبارةالصلاةوتميمة

علىكتبتالوصالِا،اوالنوحبدشهادةاي)السماع(،بينهامناللَوراة،من

5802/السيرىلوه!جمدد.-والصهيونيةرثيهوليةاليهودمرسوعة:انظر1()

5902/الصابقللمصلر:انظر)2(

.-5/236237الصابقالمصلر:انظر3()

.5/237الصابقلمصلر:انظر(4)
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)1(فظر

)2(انظر

(rفظر)

)4(انظر

سفرفيوردماإلىذلكوبرجعالجلد،منبسيورالصندوقاتويئبترفائق،

عبنبك(،ببنعصائبولنكنبدكعلىعلامة)اربطهابعَولإذ8لم6النتلبة

العبنلِين.بلِن)الجبهة(الوجهعلىواخرىالبسرى،اليدعلىصندوقمثبتون

اخبارمنالئاليةالندَرةيسمععندمالِلبسهاالربكدهم_للمفياليهودويزعم

إسرائبل(0)1(بافمعبكمئلالأرضعلىامة)واية2االم7الأولالأبام

والللمود،النوراةفيلهاأصللا-لك!أصلأل!ع!3()برملكاالصلاةطاضة

لرسنقراطبنهم،إلىإشارةبولندابهوديلبمطكان،بولنديتر!أنهايبدوولكن

علىفيلبسونهاالأرئوفكسياماالطثة،هذهبلبسونلأالاصلاحيونوأليهود

2()اللوام.

الذيالكبمقفرنمنصنعبوقاولفيوبت!كبش،ونمنيصنع:البوق

برصة.اا-2.ببنماالبوقطولويبلغ،لابنهاقداء!إبراهعِبهضحى

البوببل،وسنةالسبنبة،السنةإعلانمئلمنعثدةمناصباتفيالبهودويشخدمه

اليهودبعضويرى،اليمينالرئيسنالبةوعندالغنرلى،ولِوم،السنةوراس

ال!ئميطان.)3(بربكالبولْىفيالننخانالمتدينبن

فييقراالذيالخمعتموسىأسفارمخطوطإلىتائميروهيالثوراة:لفانف

حعمب)سوفير(خاصكالْببكئابئهيتومالمخطوطوهذااللِهودي،المعبد

لنصبحالأخرىفيالواحدةخباطنهاننم،الرقمنفطععلى،خاصة!وانبن

الخشب،منعمودبنعلىالشريططرفاويثبتطويلأ،نمريطأالصغبرةالقطع

المناسباتاوالصلاةفيْإلامنهثخرجلاثابوثفيالئوراةلفائفوئحفظ

نبليوغدباالمصلبنب!نبهاوالمروربحملهاالمممنوليناحدويلوم،المهمة

I'.)خاصةمراسمفيندفنفإنهاالاسنخدامكثرةمناللفانفهذه

.2/237السصي!ره!يجمدد.-!يهودموسوعة

2/238.ال!سيريلموبد.جمدأليهرد-موصوعة

!ه!ابق.!مصلر

5/921.ال!مابق!مصلر
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المعابدفىيوجدالشمعدانوهذالنور،ومعناها)المينوراه(:الشمعدان9-

الذهبيالف!معداقإلىيعودبانهوبتولونأليهود،منالكثيرومنازلاليهوثبهَ،

هيكلفيكانولْدالاجئماع،خبمةداخلبوضعكانالذيالسبعةالفروعذي

الروابهَحسبالشمعدانوشكل،فضيةواخرىذهبلِهَ،شمعداناتعشرةسلبمان

زهرةهيئةعلىأفرعهاشجرةهينةعلىلصانعهبهالإلهأوحىقدالنورانيهَ

الإله(عبنبأنهاالسبعلشعلاتهتنسيرا-14/113زكرباسفروفياللوز،

كلها.الأرضفيالجائلة

وفيالدهبتبومابيهامضافاالسنةالخلقابامالىبرمزبأنهأحباناويفسر

الاحلَف!،أبامبعلدافرعثمانبةلهفممعدانيس!خدم)الحانوكة(التدشبنبعيداحتفالالَهم

بعبداحدةعلىناسعفرعيحملهامسنمرةشعلهمنبومكلمساءمنهفتلِلبشعلحبث

الئمانيهْ.)1(الأفرععن

ثلأليأ:الصوم

العهدفيمفروضأالصوملِكنلمبلالقديح!،العهدفيغامضةعبارهَالصوم

غفرانأولننب،تكفيربمئابهَاللاحقةالكتبفيالصومأصبحبعدفبماولكنالقدلِم،

طيلهَلِكوقفتدكصبامنا،معبننمطلهيكنولم،الصائمي!وقعهخطرلفعاوفنب،

اولِومأيكوناخرىالِاموفي،ساعة24طولالصوميكونالأيامبعضوفيالنهار،

وفيفلَط،لساعاتالصيامبكونفدالألامبعضفيبلمئواصلة،ابامسبعةاوئلائة

ومعظمبالروانح،وال!طببالنبيذوفمرباللحومكلصفقطالصانمبمدلعآخرصبام

2).آب9ويوم،الغفرانعيديوم4يومينبصوموناليومالبهود

أفسام:)3(ثلاثهَإلىالبهودصبامابامنقسبموبمكن

5022/الصابقالمصلر:انظر(1)

153.صجمدرلمجثد،بحرمحمدد،أليهوديةَانظر:2()

451ص،عبدالمجيبحرسد.د-اليهودية:فظر3() 56 - l.
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-ايام

-!!

-ايام

-!!

-أيام

ج-

مل!:ونلك،القديمالعهدفيحوادثلذكرى

)الأسنارالتوراةفيصياميوم(نهعلىالمذكورالوحدِدوهو،الغفرانيوم

اللاوللن.سفرففىالخمعمه(

والثانى.الأولالمعبدتخرببذكرىفيأب9

للمعبد.تب!وسوتخريب،أورشليماسوارالبابليينافحامذكرىفىتموزا7

والبهود:الففهاءفرها

الغنران.ويومالسنةراسبينماالعفمرةالأبام

.ايلولفد!رياممنمحداكبر

لنجاةكذكرىعانلة،كلفيالبكرالابنفبهوبصوم،النصحلعيدالعمابقاللِوم

.العاشرةلمضربةنزيلاٍصمصرفيلليهودالبكرالأولاد

فرلية:صهام

الفمخص.علمالذيالأسناذوفاةوبوم،الواللابنوفاةنكرىبوم

أولوافقإذاال!الاحتنالو!حتىالزفافيوموالعروم!ثعريم!صيام

الائمهر.

.الأرضعلىلتوراةمننعمخهْستوطالفمخصيفماهدعندما

مزعجهْ.احلامأي!ثادىلألاثمخص،كبذا
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الئلألىالمبحث

اليهوديةالشرائعبض

التحرلِفبدأموسىبعدولكن،خالصةديندةإسرائيلبنيشريعهْكانت

-الأحكاموضعفيالحقلهمكان-النلِنليفيأبناءمنالك!ةئدخلإذوالنغبير،

.!موسىعنوردعمابعيدة(حكامأوفررواوبثلواوغيرو

تضمناففيهما-واللَلمودالئحريفرغم-القديمالعهداسفارفيوبالنظر

وأخلاق،واق!صادية،وسباسبة،،دينيةالمخللفة؟والدنباالثلِنلشنونكاملألتظبمأ

الخ....لولبةوعلافات،ومعاملات

مننشتملهلماالعشر،الوصاباالد!ودشرانعفىعليهالوقوفبجبماواول

اللِهود.حباةفيأساسبةأحكام

العئرالوصاباأولاً:

حباةتضبطوعامةأساسبةشرائعبمئابةانهانجدالوصاياهذهفىوبالنظر

فيهايلنزملاللبهودخاصة(حكامفهيالعنصريهْ،روحتحملالوق!ننسوفياليهود،

لِلي:)1(كماالوصاياونصغ!ره،معاليهودي

آلهةلكبكنلاالعبودبةدارمنمصر،أرضمنأخرجكالذىإلهكالرب(ناا-

وجهي.امامأخرى

فيمماولافوق،منالسماءفيمماصورةولامنحوتأتمثالألكثصنعلا2-

لْعبدها،ولالهالَسجدلا،الأرضلَحثمنالماءفيمماولاتحت،منالأرض

الثالثالجبلإلىايأبناءفىالآباءذنوب(ئعالبغلور،إلهإلهكالربانالأثي

.وصايايوحافظيأحباثىمنألرفلىاٍإحسانأواصنعاعداني،منوالرابع

باطلأ.باسمهينطقمنيبرئلاالربلأنباطلأ،إلهكالربباسمتحلفلا3-

.261-0/2ثخروجصفر(1)
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-7

-8

-01

سبتالسابعوالبوماص!مالككلولتجزنعملأيامستةفىلتقدسهالسبتيومافكر

وبهمتكواملكوجمدكوابنل!وابنكانتعملأفلهلضنعولا،إلهكللرب

وكلوالبحروالأرضالسمواتخلقالربلأنأبويبكنداخلفيالذيونزيلك

السبتيومالربباركولنلكاستراحالسابعأليوموفي،ايامسلْةفيفيهاما

وضهمه.

إلهك.الرببعطبكالئىالأرضفيعمركبطوللكيوامكفيكرم

لعَلك.لا

لانزت.

شمرق.لا

زور.شهادةقريبكعلىثشهدلا

ولاعبدهولافرببكامرأةنشنهلا!رببك،امرأةلشنهولافرببك،ببتنشنهلا

لترلِبك.مماشينأولاحمارهولاثورهولاامته

جاالزو:ئلألبأ

غدمافالله،الالهلرغبهْئحقيقأفبهلأن؟الزواجعلىاليهوديةالعقيدةئحث

نحتبقالىبالإضافةهذا"،)1(الأرضوأطواوأكثرواأئمرواله:قالالإنممانخلق

اذ"هوالفدبم:العهدعلبهنصتماوهذاوارلاده،زوجنهمعوسعالنهرغنهالائسان

الممبببة،بناءهكذاجبار،بيدكسهام،أجرهالبطنئمرة،الربعندمنميراثالبنون

+.)2(البابفيالأعداءبكلمونبليخزون،لامنهمجعبدهملأللذيطوبى

:)3(خطواتثلاثفي!ئمغدهموالزواج

.ْالقاة.يدطلبوهونمبدرخبن+:الأولى

الممملمين.عندالترانغدنثمبهوهيفبدرشبم.اوايروممين:ْالثانية

.العربعندالزفافويتابل،نفسهالزواجنحلَيقرهيسّمونبن"الثالئة:

28.صفرثتكو!1/)1(

.ه-721/3مورلمز(2)

.Tor-5251/!سويعبدثوهاباد.الب!ود-موسوعة)3(
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منها:)1(ودفيقةكثبرةاحكامله-والزواج

اليهود:نجرمنالزواجانهحريم

غيرمنيلَزوجواانعلدممحرمالذي5()لِهوربهمبأوامرالئزامأوفلك

لِدخلونولاإلي!لْدخلوقلاإسرائيللبنيالربعنهمقالالنينالأمم"مناليهود:

لابنه،ئعطلابنلد،تصاهرهمفلاثمومنآلهئهم")2(،وراءقلوبكملِميلونلأنهم،البكم

.)3(ابنكْتاخذلاوابنته

زعمهم-على-!إبراهبمفعلكماعشيرتهمنيتزوجأنيجبوعل!ه

منبزوجهلإممحالَىليألَى(آرام)فدانأبانه،ضإلىيذهبانخالمهامرعندما

إلىيرحلبل،كثعانبناتمنللزوجالايععوبولدهإسحاقاوصىوأيضأ،)4(هناك

"لابان".)5(خالهبنات

منيتزوجفيهوذااللَعاللِحهـ،لهذهمخالفةالئوراةفينتراذلكمنالرغموعلى

امراةلْزوجوموسى،)7(مصريةلَزوجولِوسف،شمعونابنهوكذلككنعانيهَ،)6(امراة

اللَوراهَ!فىوردعاديأالأمركنالتضاةعهدفيبلمثنِن،)8(منعرببة

زيينوالفروالأموريينوالحيث!ينالكنعانيلِنوسطإسرائيلبنوؤسكن

وعبدوالبنلِمبنالْهمواعطوانساء،لأننسهمبناتهمواتخذواواللِبوسيينوالحويين

ألفمه.)9(

فيالتوراةلْؤكدهماوهذا،لأجانببنانهمبزوجونالإسرانبلبونبكنولم

ثم،وطرهمنهاوندالحوى،حموربنشكيماحبهاوقدبعقوب،ابنةلللِنهذكرها

نجتتنأنولاوى-حمئممعوناخواهاواشترطالأبفقبللِئزوجها،انأبيهاعلىعرض

نساءهاوأخذا،المدينةذكورفيسلِفيهماوأعملاالنرصةواسئغلاالزواجفبلشكلِمقوم

كعدها.رما4،06/ممرفىلهوميمحث.صإسمرفيلبنوانظر:

.3الماالأرللمملوكسنر

.73/الشيةمنر

.66-؟4/2التكو!سنر:لظر

.8-8/21لمتكوو،سنر:فظر

.382/النكو!سؤ:فظر

.25-14/54اللَكو!سنر:انظر

84وerr-212/ج!خروس!نر:فضر - /2 I.

.6-35/!قضاةسنر
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للزواجكفءغبرالحوىالرئبسابنأنلإيمانهاونلك؟المدينةفيماوكلواطنالها،

بالميراثالاحتفاظيرجعبشِمطياالداخليالزواجفيالسببولعلأخئهما،)1(من

العفمبرة.)2(داخل

:الزواجفى--المحرمات

،الأممنالزواجتحريملْمحيثاللاوبلِن،سفرفيالمحرماتنظامتوسع

وبنثبنئها،وبنتالزوجهْ،وبنثلأب،العموامر(ة،الابنوبنتالبنث،وبنت،والبنت

وامراة،الابنوامراة،الأبوامرأة،والخالة،والعمةوالأختوأمها،،والحماةابنها،

.)3(الزوجةوأخثالأ!،

:الزوجاتجفد

كانلنلك،ولقدالَصىحدلِوجدولاالبهودية،الاثمريعةفيجائزالزوجاتتعدد

عهد(و،الأولالآباءعصرفيسواء،إسرائيلبنىفىكثيرأشائعأالزوجاتنعددمبدا

لهكنحدىجدعونوكنلك،)4(نسائهفىلِعدديعقوبفهذا،الملكيةعصراواللَضاهَ،

ئمانلِةلهولد،سريةوسسَن،امراةعشرهَبثمانىرحبعاموتزوج(ولدأ،)ْسبعون

ماثهْسبعالئوراة-زع!علىنلككل-لسليمانكانبلبنتأ،)6(وسلْبنابنأوعشرون

السرارى.)7(منمائةوثلاثالنساء،من

د-الطص:

بإعطاءالإجراءاتوشئهيحاخاميه،محكمةفيوبتم)جيطبن(بلعبربهْيعرف

المحكمةلتأكدإذشرجمة،محكمةامامأوف!هود،بحضورونلكالطلاىَ،قسبمةالرجل

الفمريعةحسبالطلاقالمحكمةكاتبيسجلثمالدلِن،معالثاكهاومدىالإجراءاثمن

.)8البهودبة

31.ا-34/النكونسؤفظر:

1.12-36/!علاررسونلظر:

8IAاللاريينسفر!ظر: 6- / I.

ا.!1-.كا/النكوشصنرفظر:

13!تضاةسفرفظر: /.A

11.21/الئكل:الأياماخبرلنظر:

.113/!ملوكسضفظر:

55/السيرىعبدالوه!د.-اليهوليةالموسوعةانظر: Tor615-4/م!رلنبيوميمحمدد.بسرانيل-وبنو

.168
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ئالئاً:السرقة

بماعملأوذلكالغبر؟معوجوازهافقط،بينهمفيماالسرقهَبحرمةاليهوديعتقد

.المَرلِبْمالتسرق"لاالعشرالوصابافي

ثورنطحإذا:فيقولالآخربنعلىاعتداءهملهموببررذلكالتلمودويشرح

الح!كانإذااما،وقعتالتيالأضرارفبمةبدفعالبهودييلتزمفلاامىئوربهودي

جاءوقدبالد!ودى،لحفَالئيالأضرارعنلْعويضبلفعلِلتزمالأمىفإنبالعكم!،

علىيحافظوالمنوحأولادأنلْببنعندماالأجانبعلىاليهودسلطاللهانالئوراةفى

لليهود.)1(وسلمها(موالهمفأخذ،علي!الملَزلةالسبعالوصايا

ايأممباقىأموالعلىالبهودالدسلط:فيقولونبنلكالبهودحاخاماثويصرح

فدقول:فلكفيكئراللالمودويشرح.ودمالًهم

فإنهمجدأتافهةفمئهكانتولوشيئأاليهود()غيرنوح(ولادسرلَىإذا

فمصرحاليهودوامابها،اللهاوصاهمالنيالوصاياخالفوافدلأن!،الموتبسئحقون

علماءوفسرالئريب(،م!تممرق)لاالوصايافيجاءلأنهالأمىلضروابأنلهم

)لاالوصلِهَفييكتبلمموممىوإن،بقريبلبمىالأميإنبقولمالوصيةهذهالللمود

2)للوصالِا.مخالفأيكونلامالهفسلب(الأميمالسمرلْى

منها:)3(الئوضبح،فىزلِادةلأتباعهماملكهالحاخامالْاويضرب

يستحضر(نخالمىفأمرتغبأحاملأكرماًنظرثإذا)عشى(:الرابىلْولا-

للِهودى.ملكانهظهرإذابمسهوالا،لأجنبيملكانهظهرإذامنهلي

امااليهودىمنايالإنعمان،منجانزةغيرالسرقةفإننسرقلاوبئولون:2-

جانزة.فسرفتهماليهوديدبنعنالخارجون

زوجهالهايحضرمنزلها،فيسيدةكمئلإسرائيلبنيمل!أنالئلمودوفي3-

.)4(والتعبالشغلفيمعهتشئركأنبدونفدَأخذهاالنقود

.391صالشرقرى،سدد.-الئلصودنضانحنيالمرصودالكنز()1

السبق.المصلر)2(

.491ص،السابقالمصلر)3(

.491صلثمرفاوى،د.المرصود-الكنز)4(
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ملكالدنيا!أن،حقوقهمبسلَردونبليممرقون؟لاانهميطثدونبذلكفاللِهود

زعمهم.علىوحدهملهم

بن!فلاالعشر،الوصايافعَرالْامعظمفيأبضأواضحةبدتالعنصريةوهذه

....الخهيزنونولابسرقون،ولا،يقتلونفلابأبغيرهممعبثعاملوناليهودانمنها

بأنمأمورونهمبللهم،فبجوزجمرهمأماالوصايا،بهذهبعضهممعيتعاملونبل

معهم.نلكخلافينعلوا

ابعأ:الزنار

يأبىولكنالرصايا،فىسبقكماالئوراةفيالمحرمةالأمورمنالزنا

لافاليهودىيخرهم،معوجوازهاللِهود،بنلكالمتصودلِكونانال!اليهودحاخامات

غيرمنوالمرأة،فاسدةالأجانبنكاحعقودلأن،الأجنبىعرضعلىتعدىإذايخطئ

.)1(البهائممعالعدَدلِصحولا،كالبهيمةالرائيلبني

هذهثجاوزعلىالمئرنبةوالحدود،)2(المحرماتبخصوصالتوراةولَفصل

منها:ءةحالاتفىالرجمأحكاموتطبق،الأحكامهذهمنواحدوالرجمالمحرما!،)ع(

علىوالتمرد،الأصناموعبادهَوالافئراء(،الكنب)أياللهعلىالتجديف

لَكنلمالزواجعندأنهاثب!إذاالمتزوجهَوزنا،المخطوبةالعنراءوزنا،الأيوين

.)4(الجانومصاحبة،السبتيوموالعملمخراء،

802.صلسابق!مصلر)1(كظر:

18/7-92.الحوهمن2(ثظر:سغر)

.12-9202/231-2/282التشِةوسنر،72-2/232التشيةوسفر.2ا-0/201اللاويينسفر:فظر)3(

338.933-ا/البر-د.سدثعلموالعهدللعَوراةاباطيلفظر:)4(
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الطعاممنويحرميحلماخامسأ:

تلكمن(خرىو(حلتبعضهافحرمتالأطعمةصالبهودبةالشرلِعةلَحدفَ

:)1(الأحكام

انباب،لهولبسمفمدَوق،ظلفمالهكلالأربعفوالَاالحيوانالْامناحلتا-

لاإذوالحمير،والبغالالخبللحوماكليحرموعليهوبجتر،العشبوبأكل

لأ.لهالخنزيرويحرمظلف،ولاخففولأنهالجملوكذلكلها،مشقوقظلف

مماوغبرهاوالأرانبوانلِاب،مخالبذالْالأنهاكلهاالممباعولَحرمناب،فو

مشدَوقة.اظلافلااظافرلهكان

لَأكلالنيالطبورمناومخلإ،أومعدَوف،منمارمالهكلالط!ورمنولحرم2-

اكلويحلوالببغاء،والحداةوالبومةوالنسرالصقرأكلف!حرم،والرممالجلِف

الأليفة.الطيورمنونحوهاوالبطوالإوزاللجاج

والجروحالكسر،منممليمةالمأكولةوالطبورالحبوانا!لَكونانمنولابد3-

شرعيهْ.بطربتةمذبحهافيلْنبحوان،والأمراض

ذلكعداوماقشور،وعلبهزعانفلهالذ!ماالسمكمنهابحلالمانيةوالأحياء4-

.حرامفهو

فياللحومطبخويحرم،والحليبواللبناللحمبلِنيجصعأنلليهودييجوزولا5-

،واحدةوجبةفىونحوهاوالجبناللحميتداولانبجوزلابلالزبد،أوالسمن

منبدلاقبل،منجبنأولبنفيهوضعقدإناءفىاللحومئوضعانيحرمبل

منهما.لكلمخصصهأنيةتكونأن

.891ا-79صظاظا،حممند.اليهودو-الدينيالنكرلنظر:()1
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الثالثالمبحث

أليهودعندالأعياداهم

بلي:ماأشهرهامنكنبرةاعبادلللِهود

السبت:اجموم

غروبإلىالجمعهَ،يومشمسغروبمنويبدااليهود،عندالأسبوعىالعيدوهو

خلقنعالىاللهأنإلىزعم!حسب!انبومهذ،نفدَبشَفكرإونر!جعالممبتبومشمم!

فلِه،لِممبلْوالنفأمرهم،السابعاليومفىواستراح(يام،)1(ستةفيوالأرضالسماوالَه

اللِهودلِة:)2(الشرلِعةفىاللِومهذامملِزاتومنعملبأ!ايتومواولايرناحواا!ا

البومبة.الحباة(عمالمنعملايعنالامشاع.

والقرابدن.النبائحولَتثيمللعبادةاليومهذاتخصدص.

لذلكوالائفاقات-الزواجكعقدالعقودَإبرامخصوصاالكلَابةعنالكف.

الأفلاممنفارغةوجيوبهبيدهمنالسب!بتعاللِمالمنمسكاليهوديخرج

كئابأواللوراةإلامعهوليسالمعبدإلىمعظمهمولخرجوالنلود،وايأوراق

.الصلوات

اهلاناللِهودحاخاماتأفنىإذاولكنالسب!،بومالهجوميةالحربلَحرم.

لِومدورانهاوجازدفاعِة،الحرباعنبرتخطر،فىالد!ود()منالبلدهَهذه

حتىالإسرائبلي(الدفاع)جيشبجبش!تسمحةسريعللوهذا،السبت

حروبيخوضونأنهمالعامالرأىأمامويظهرواالسبث،مشاكلمنلِتخلصوا

المشروعلِة.الحروبهذهملريعطيمماهجوميهَ،لالفاعية

الشهر:صابة2

افهصفبهلِظهرالذىالدومهوالأولواليوم،القمريةالأشهرهياليهوديةَالأشهر

فيوليفخوق66/23()شعبانلإاله!فيهولِسجدونللهيكلويذهبونالبهود،لِمَدسه

0)3((4-81/3املِر)لمزالبوق

A-0/2،!خروجسنر:انظر(1) n\،1-5/211التشيةصنر

.ا-66167صظاظا.د.حعمن-اليهودىالدينىرالفكر،otr-4/538م!رلنبيوميمحمدد.-!مرفيلبنوفظر:)2(

.168ظاظاسحسن.صاليهودىاللينيوالفكر4/543،مهركبيوميمحمدد.برفيل-بنوفظر:)3(
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الدرية:السنة3-راس

تشرلِنشهرفىذلكويأتى،ايامثلائةطقوسهوتسنغرقهشانا(،)روشعندهميسمى

)جدليامقلرعلىوحزناحدادافلِهلِصوموقرابعبيومالئلاثةالأياموسبعون)(كتوبر(،

فلسطبن،فىاليهودمنالبافبةالبد4علىبابلملكبخلتصرولاهالذكطأحيفام(بن

اللِهود.)1(منمعهومنجدلياعلىولَضوا،مؤامرةدبروااليهودأءاءولكن

الصران:حموم4

كَبيلولِبدأ(Y)لْشرلِن،شهرمنالعاشراللِوموهو،الكفارةلِوم(يضاولِع!مى

البهودفيهولِصوم،التالىالبومشمسغروببعدماإلىالتاسعاليومشمسضوب

.بالعبادةإلالِشتغلونولا،والنهارالللِل

منمنهايدورماعلىوالندم،النفسلمحاسبهَاليومهذاانالبهودويزعم

اهلها.إلىالمظالمورد،والذبحبلصوم،عنهاوالتكفيرخطابا،

الذكرىبللكاليومهذافافئرنلأورثمليم،بخلثصرندملِراليومهذاوصادف

الحداد.ايام(كبرعندهمفأصبحالألبمة،السياسيهْ

5-عِدالظلل)ممكوت()الصش(:)3(

الغذائبةالزراعبةالموادبئخزلِنفبهلِحنفلوقكانواإذ،زراعيالعبدهذابعنبر

)الخريف(.الفصلهذافيكلهاللممنة

حنىأسبوعويمئدعشر،الرلعاليومشمسضووبمنذالعيدهذاوببدأ.

الثَاتىفيمنهماالأولأخران،يومانالأسبوعهذاويتبعوالعشرينالحادى

الظلل،جمدبختملأنهعصيرت()ثممينيالخنامي()الثامنوبسمىوالعشرلِن،

)تضرلِن(.الشهرهذافىالكئيرهَالأعياديخعْبل

.168صلظاظا،حسن.صليهوديالشىوالفكر4/44،5مهركب!ومي.محصدإسرانيلصبنوفظر:()?

.168ظاظا!صد.حس!ن-ليهوديالليلىوالنكر4/544-545،مهرانمحمدصب!رانبلبنوفظر:)2(

(r):17،916.صظاظا،حصند.البصثي-اللينىوالنكر4/534،مهرلند.محمدإسرانيل-بنوانظر.
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لَوراة(،)مممحتالتوراهَفرحةعبدبسمى-والعشربنالثالث-الثانىوالبوم.

اللَوراة.لقراءةجدبدهَدررةيفلَنحإذ

هذافىاللِهودوينتظر)العربف!ة(،نباتبةاكواخفيالعيدهذافياليهودوبقيم.

وفىالمعبد،اليومهذافيالبهودويدخلالمطر،نزولالعيدمنالسابعاللِوم

الظلل،صناعةفيلَستعملالئيالأغصانمنغصنمنهمواحدكللِد

معللَدينكلها،أوراقهاتتسلالمحطحتىالكرامى،علىالأغصانبهذهويضربون

.الأوراقهذهنسافطمعفنوبهمنسافط

)التدشبن(:)1(الحلألوكة6-جمد

حاولحين.م(،ق16)هسنةإلىلْرجعومناسبتهم!لِاسية،طبيعةالعيدلهذا

فيوالدخول،دينهمئركعلىاليهودإرغامالبونان-حكامطحدابيفانسأنطوخيوس

فىوتمكناالمكابى()يهوذاابنهوساعدهذلكقاوم)منانيا(الأكبرالكاهنولكنالوشية،

1(ولِهوذ)منانياوزودوه،الهيكلمناليونانيهَالتمائبلإخراجمن)دبسمبر(كسلو25

بعبدلَسمب!هفيالسببهووهذاالبهودبة،للشعاشرفنحهواعلِدطاهرجثبد،بمذبح

الندشبن.

7-عيدألفصح:)2(

مسملِاتالعلِدولهذا)مارس-ابربل(،نلِسانشهرمنعشرالخامسأيامهأول

منها:متعلدة

الفَممةج:اوا-الفصح

منبأكثراللِهوديذكرالعيدوهذا،والعبوروالمرورالخطوصعناهاوأصل

باللِهود.المساسادونالمصريينأرضفوقالعذابمرور

الربيع.عيدالعلِدهذاالبهوديعتبرإذللرببع،المج!ليفسحالشتاءمرور

.171صظاظا،حسند.اللِهودي-اللينىوالنكر4/546-1547ميركصححدد.-إسرانلِلبنوانظر:)1(

-AOصظفا.حعمند.العهودي-الدينيوالفكر4/527،صهرفامحمدد.-إسرانيلبنو)نظر:2() ICI.ا
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الحربة.إلىالعبودبةمناللِهودعبور.

.فرعونمنإسرانلِلبنيjنجاةl-،موسىمعالبحرعبور.

الفطر:ب-جمد

لافطرى،عجدنمنالخبزفيهيأكلوالنالبهودعلىنوجبطموسهلأن

يكنولم،فرعونوجهمنموممىمعفرارهمعندلهمتنكبرا،الخميرةولاالملحيدخله

بمعبشهَالثهودئذكبرهذاالفطيرخبزفنيبخمر،حتىالعجينلانتظاروقتلدبم

.الحياةوشظفوبالبؤس،البداوة

الحرية:ج-موبمم

فيالمقيصِنلغبرأيامئمانيهْالعيدهذاومدةالفراعنهْ.نيرمنالخلاصبسبب

يومبن.وأخربومبناولالعبدبامواهمفلممطبن،فيهملمنوسبعةفلعمطبن،

بأخذونهبشربا،دماعجبننهفيبدخلواأنهذاجمدهمفيالبهودعادةوجرت

اوالمممبحبنمنبكونلنوبسنحط!ن!لِهود،نجراخرىلمةمنبقللونهاضحبةمن

المسلم!ن.
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الأولالمبحث

الفريسيون

المنمع!كبنالمئعصببناللبنبن،لفعَهاءمنطائنةوهم!د!ولبة،الؤقمنفرفة

كنلك.محدأواكئرأليهود،ببنفنثماراالأوسعهيلفركةو!ه،النصوصبحرفية

الاشنف!:اولأ

النبنا!ا،المفروزينونعنيلعبربة،نميمْفروكلمةمنمثمنق!سبينالمم

لمكانن!نظرأولنرز،الاغزلىعلىيدلالنسمبةومعنى!حمهور،علىامنازوا

بقبةلطادمخ!ارة،الصفوةف!الفمربعة،بأممردروانصالمودعدمهم!شعببقادخاصة

انضهميعدونفليهودارئز+.ها+عامبلعبريةعلبموبطلتونالأرضعوامفهمالرود

ئخاصهْأنفسهميعدونالفريمميينلنإلا،وأحباؤهاللهابناءوانهمالمختار،اللهشعب

ة)1(الخلاصةئخلاصةوالخاصة

الاننصاليبن(اي)البروشعِالاسمبهذاالنريسببنسمواالنبنهموالصدوقيون

تفرضهمابإهم!تلنسواالنينشأننسهمفصلواقدانهمالتسميةبهذهويقصلون

الئطهير.)2(طدَوسعليم

ومعظمالعلماء،جمهرةإلبهاينئميكانالنرفةهذهانمموممةاحمدد.وينكر

.)3(الم!نهثرينمتاءكثربةلموكان،الشعبوسوادالكنبة

ثلألبأ:ألنثمأة

سطىالمحافظةهمهموكانالمكابيين،عهدإلىالفرقةهذهنفمأةئاريخبرجع

منايضأالشربعةوصيانةالبونانبة،بالأفكاروالنائرالإخئلافمنالبهوثيةالفمربعة

وشاركواالمكابي!ن،سنرفي!منكوربنالحسبدبنخلناءببدوماعلىوهمالنحريف،

241.صا.ج!هلر،عليسدد.،!تمو!عهدالقوراةالطيلفظر:()1

173.صج53ليورثت،ول،!حضرةقصةفظر:)2(

.918ص،سوسةلحمدد.لتريخهليوطيهود!عربفظر:)3(
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واشحهر.م(لَى163أر)75عافىبينابيفانوسانطوخبوسعلىالمكابيةالثورةفي

منوهوالمبلادكَبلالثانىالقرنأواخرفىهركانسلِوحناعهدفىالفرلِسبون

ابنهوواصلالصدوقلِين،أعدائهمإلىوانضمبعدفبماعليهمغضبولكنهتلاهيذ!،

انبعدوفلكإليها،ولَربتهمعنهمرضيتاسكنثرهزوجئهأنإلامحاربلَم،اسكندر

ساعدهمممالها،مسدشارينمنهموجعلت.م(ق78)عامالعرشعلىزوجهاخلفت

الدبنيهَ.)1(وحياتهماليهودعلىنفوذهمإعادةفي

اللِهوديةص!-العالَاندمحافظئهمفىالفرلِسيونبهكَامالذىالكبيرالدوروعن4

فق!:عنهمهامرتنتحدث

لم-خارجهااوفلسطينفيسواء-اليهوديهْأنقذالذيأنفىشكمنؤما

.)2(المتزنةالفرلِسبةالعتيدةتعلبمبل-اسدارسسفر،باروخرؤيا-الرؤىهذهبكن

عاداتموشِتلون،الأمممنحولهمبمنبتأئرونماسرعانلبهودكانفقد

(نإلا،الأمممنوغيرهموالبابللِينالكنعانيدنألهةمنالعدبدفعبدوا،وعباداتهم

المختلفة.البلدانفياليهودوحدةعلىالمحافظةاسنطاعوابعقيدتهمالنربسيون

الفرفةهذهمميزاتاهمثالثأ:

ول!اولواوغ!رهاالفرفهْهذهعنوالكتابالمؤرخينمنالعديدتحدثلتد

بلى:ماالفرفةهذهيميزفممامنهاكلصنات

نمامأالنفبضعلىالنريم!بونكانإذوالملانكة،وبالروحبالتيامةالإبمانا-

فبهمانوعلمبولساليهودفاومفعند!مابنلك،بؤمنونلالنبنللصدومبن

احاكماناا!أموا!لَبامةرجاءعلىفربسيابنفربسي"(نالم:ثالفرلِسبببن

لأن،الجماعةو)نممتثوالصدوقبينيلنربعميينبينمنازعةحدئثهذا!الولما

فبفرونالفريممبوناماروح،ولامصولامامةليسنهاٍبقولونالصلوثلِين

3(.أنلكْبكل

992.صئ!دوت،زكي!هودى.لمجتمع!ظر:1()

656.ص3،جهدرتنها0حونالصو،!علمتريخ)2(

2/1-3.8!رسلاعمك(3)
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ولكنمالمفدس،الكتابكلهييعنبرونهاولابالنوراةالنريممبونويؤمن

والئمروحوالوصايااثموا!منومجموعةشنوبة،بروباتنلكبجانبيؤمنون

بعد.)1(ممابالنلمودسمبتالنيالرواباتهذ.وشافلواواللتاسبر،

البهودمنتسعة:فولهالفربع!بقمنوهوبوسنوسصدبورانتوبنعَل

منالقوبأنمملئم،بناءسانرمنباللينلعمئمساكأ(كثربأنهميجهرون

يصلواؤلكيبتوله:فلكعلىدبورانتعلقثم،ف!رائعمْللَسيرفينجرهم

الخمممةموسىاصمفارإلىأضافواالدقيئالد!مميرهذامنيبغونهماإلى

النيوالأحكامالتفسيراتعلىالمفمنملةالاثمنويةوالرواياتالأحاثبثالمكنوبة

هذهأقالفريعميونوبرىبهم.المعنرفالشريعةمعلميألعمنةعلىوردت

طربنةولبيانعموض،منموممىفوانبنفيمالإزالةضروربةاللتاسبر

حسبالأحباقبعضفىحرفبتهاولتعديلالنرديةالحالاتعلىتطببقها

النغبر.)2(الدائمةوظروفهاالحباةضرورات

بحرمهَوالنمسكوشروحها،الفمربعةبدراسةاهنمامهمالفرب!مببنصفاتومن

والنتوى،بلزهدوالنظاهر،الدينيبلمظهروالاهتماموالفمكللِات،النصوص

الناسويجبروقوالأعداد،المجالسفيالمجالمىبصدوربممتأئروقوكانوا

فوانبنمنللنخلصالح!لبوضعوافمنهرواربى،با:بتولمخاطبنمعلى

فينلكوظهروالنناق،برياءوائصفوابها،بالئمسكئظاهرواالئيالشريعة

بقوله:ومخاطبئهمرياثهمكنبموبيانوفضحملم!السميحملَاومة

الفربسبون.....+.)3(أبهاؤ!لكم

"هوكسلي.شلصاحبهافريممىكلمةوفضحنفاقمبينأشلبياحمدد.وينمر

ويعميكلمةلأغربها،ئكنلمانماالتاريغسخرباتغرائب:--ئنقوله

العار".)4(علىندلأصبحت

.227صهشلبيلحمدد.،!وديةكظر:)1(

.173صلبوركت.ول8،!عضد!صة)2(

992،صئ!نودة،زكيلبهودفي،المجتمع243،244،ص\،جلبر،عليسدد.وايجيل.ثتوراةياطبلانظر:)3(

23/130.14023متىلهجيل003،و!ظر

.992ص،ث!لبياحمد.د،ليهودبة(19
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قولشلبيد.بنكرالنربسبةوالبهوديةالمسبحبةببنفبماالصراععناما

المسبحلِةوجدلافلماإذالناربخ،فىالحظسبنهالفربسبةكانتْهارفولد+:

هذهللنهزانحاولتفلمابلحقيقنها،علىالنربسيةلمعرفةساثحةفرصة

إلىيلجئهالضعفمنمبلغاْالمسلِحيالدينبلغفهل،سنحتإذاالفرصة

.)1(منافسيةأْافضلصفحةبتعمويدنفسهص!الدفاع

رلضمانالنلمود،وللَدبسالئوراة،علىالنلمودللَدبمعلىالفربممحونوعمل4-

أفوالهمواقبعصمنهم،وفالواعلبا،سلطةللحاخاماتجعلوااللدَدسِ!هذا

ؤليلتزمنلك:فىقالوافمما،اللهمخافةمنهخافلْهمولى،اللهصشصالرة

الحي،اللهقولهىاقوال!لأنكالشريعةالحاخاماتأقولىيعتبربأنالمؤمن

ولافولهفصدق،وبالعكسالبسرىهىالبمنىبلكاقالحاخامف!فإذا

.)2(ئجالله.....ْ

،والبذخالئرفعنبعبداًولزهد،البساطةإلىتميلالفربسبونحياةوكانت

.)3(منهمالآخربننفرممابهاوالئمسكبلنضبلةويدفاخرون،الصياميكئرونوكانوا

البهود،علىعظيمننوذولهمالبهودية،الدبنبةالطوانفأدوىالفربسبونوكان

الاحتراموموضعولنباهم،دلِنهمامورفيومرشدبهموقادتهمزعماءهمهمفكانوا

لللِهم.)4(العظبم

الروحزرعليهماٍولِنسبالمَيالبة،ومكانتمالفريمميينظاظاحسند.وينكر

،الأخرىوالدباناتوالأجناسالأممواح!دَلرمنم،العوامنفوسفيالصهيونلِة

وأعمالوالقلاقلالاضطراباثوراءف!،يهوديةغيرحكومةلأبهْالخضوعورفض!

اللِونإنىالعهدينفيوفلكقلة،كانواانهمرغمايأوسط،الشرقفيالنخربب

(ئربان.)ْبعدهومننبنوسبدعلىلشربدهمنمأنإلىوالروماني

.992ص.شلبياحمد.د،ايهودهة(1)

.22-7228ص،شلبىاحمد.د،اليهولية:فظر)2(

3174،جدبورفت.ول،الحضرةقصةفظر:)3(

.302صشمنودة،زكي.اليهودى!مجنمع)4(

213.صظاظا،حصند..!يهوديالدينيالفكرانظر:5()
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فبنكروحديئأ،قدلِمأالفريسلِبناللِهوددورعنالبارمحمدد.ويحدلتا

لعبسىلتسبالئىالفئةوجعل،Ls-)النصاللينوتبليلهمالغربنصارىعلىممدطرئهم

تعاليمفمن،والمع!يحييناللَاربخمنمظلومةطاهرةفئة،كذابساحررأنهزنا،ابنأنه

:)1(للمودهم

عدوفهولِتهودلممنوكلالأوئان،وجمداليهوددينعنمرتدبسوعأن.

للبهود.

بهاتتوأمهوالنار،والقطرانالزفثبينالجحبملجاتفيموجوديسوعوان.

.القافموراتبمتامالمسيحيةوالكناش!باندارا،بالعسكرىزناهامن

لخدمنهممسخرةحبواناثغبرهمالأمموأنالمختار،ال!هشعبانهمولِدعون.

الأخرىالدباناتفىأبنائهمإدخلعلىوبعملوقوغبرهم،كالمسحببن

فىسبأبنعبدالدوكان،بولسفأفسدهاالمسيحيةفىفعلواكمالإفسادها

الإسلام.

.47204820942ص.اجالبلر،عليمحمدد.والالجيل،ال!وراةاباطيل:انظر1()
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الئلأليالمبحث

الصدوقيون

والاشتفاىالنشأةأولاً:

منها:عديدةأقوالإلىالنرلْةهذهنسبهْفيالأفوالاخلكفت

فيالأعظمالكاهنصادوقإلىانفسهمينسبونالصدولْيينبأنفالمنمنهما-

وكان،هارونبناليعازرسليلاخيطوببنهو!وصالقسلبمانعهد

عهدفىالأعظمبلكفوتانفردثمداود،الملكعهدفيالعظيمينالكاهنبناحد

.)1(المكاب!ينعصرحئىالكهنوتبرئاممةممدتهواحتفظت،سليمان

عاشالذىالسوخي()انندجنوم!ئلميذالكاهنصلوقإلىبنتم!بونبانهموقيل2-

وألى،ببتوسْوالأخرْضدرقْاحدهماللملِذلنلهوكانق.م،003حوالي

نسبلمفىلِرجعوقأنهميدصنالصدولْيبنلنإلاالصدوفون،ينئعمبصدوىْ

أخذئولىالذىلداود،الأ!مالكاهنفهوبكئبر،هذامنأقدمصثوقإلى

.)2(لهيكلهاعظمكاهنأسلبمانفعينه،العرشعلىولتصببه،سليمانلابنهالبيعة

ليادعداودالملكوفال+32:الملوكسفرفىوردبمانلكعلىويستدلون

فالَال33الملكأمامإلىفدخلوايهولِاداع،بنوبناياهوالنبيوناثانالكاهنصادوق

بهوانزلوالىالتيالبغلةسكلىابنيسليماقواركبواسبدكمعبلِدمعكمخذوال!الملك

إسرائيلعلىملكأالنبيونائانالكاهنصالوقهنكوليمسحه34جيحونإلى

علىويجلمىماتيوراءهوتصعلون35سلدمانالملكليحيوقولوابلبولْىواضربوا

إسرائيلعلىرئسِمأيكونأنأوصيثقدواياهغىعوضألِملكوهوكرسى

--ويهوذا.)3(

الكاهنالأولالصدوفببناننسابان:ْفولهجنبببرشارلعنظاظاد.وبنعَل

هذ.أبناءلحرصمناسبةأدنىهناككانثلوإذمسنبعذ؟صدوىَلسليماناكبر

.403ص،شنودةزكي،لليهوديالمجتمع0230ص،ثملبىاحمد.د،اليهودبة:انظر(1)

4.21صظفا،حممند.البهود!،الدبني!فكرانظر:2()

323-ه1/الأرل!ملوكشر)3(
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ابةفىجاءمانحوعلى(صدوق)بنىولكنالصدوضبن،ففعممتعممبهْلأعلىطانفهْ،

صفِلى.)1(

وهمالمنبح،حاره!يالم!م!نحووجههالذكاؤالمخدع:لعَولحزف!وآية

للِخلاموه+.)2(الربإلىلأرىبنىمنالمتربونصلاوقيخو

يممموقالفينالصدوقينانالبعضبرىيذ،الحقيقةنممبئهمفيفائمفالخلات

العاثللِنبمعنىيقوقالصداىضدبعَيمْ!ىلَرجعربماضلومم+بالعبربةقي

+.)3(العدلاهلمعناهاْاصبحبحيثئواضعأ،الواوإلىاللِاءمنيخررهائمولأبرير،

انهممكبأ:همبز

باقيعننمبزهمبصناثالبهودبةالنرقمنكغ!رهمالصدرفونبنصف

فهم:الفربعميلنمننمامأالعكسعلىوهمكلق،

الجنةوينكرون،حم!ابمنيتبعهاوماوالآخرةوالحياةبالبعثيؤمنونلاا-

يجدهبماحياتهفيالاسانعليهيجازىوالئمرالخيرفعللويرونوالنار،

وظلمةاضطراباوالخبر،فعلعلىورضاطمأنينهْمننفعمهفيالإنسان

4(الفمر.أفعلعلى

بحرلِةويتولونوالعَدر،والتضاءوالثمباطين،!محلكةوجودكنلكوينكرون2-

)ْ.افعالهخالقالانممانوك،للإنسانالإختيار

معمالمةألىلفعهامما،ثريةلرممدهراطلِة،)6(طبقةالصلوفِونوبعلَبر3-

مافكل،روماناويونانكانواسواء،بلادهمفيالمشوعهْالحاكمةالعملطات

!تلمع.لمفلد)صلومم(هـملأة!بر!ةلمحرفدثرةشنقلأ521صهظنا،سند.ليمردى،!طفيثنكركطر:)1(

.04/46حزمليه!

215.صظطا،صند.ليودى،للمِفي!فكرثظر:+

!مجتمع2.هصهاهج!بر،علىسدد.واكجيل،8!توراالطيل.230صئ!لبيهلحمدد.اليهولبة،ثظر:)6(

.03صهثمنوتهزكي!يهودي،

المجتمع20صههاهجلبد.عليمحمدد.رالأئجيل.التوراةلمجل.23.صضلبي،لحمدد.اليهولية.ثظر:)ه(

.03صههثمنوتزكي!يهودى.

.20،1301صفَاح،جمدلحميدعرفلند.اليهولية،كظر:)م
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.للسلطاتالمداهنةفكانتئروئهم،وزيادةاموالهمعلىالمحافظةللَحقيتهيسعون

عللِمأطلىَوالترفباللذةولنمممكهموشربعنهم،غيدتمحسابعلىالحاكمة

الفبلسوفبهنادىالذياللذهَمذهباصحاباىوصفْابيتوريونْالريسيون

ابيلَور.)1(اليوناني

النلمود،بنكرونفهمللللمود،نظرئهمفىايضأالفريسيينيخلفونالصدولْبون4-

بجانبوهممرفوضهْ،بدعهْوالئراثوالعبادةالأعلَادفيالزيادةوبعلَبرون

المنسوبةالخمسةبالأسفاربؤمنونإذللنوراة،المطلنةالنثم!بةبعطونلانلك

يفموع.)2(سنراببهاولِضينون،مومسإلى

-لنسامحهم!-عِسىمعطببةعلاكةعلىكانواالصدوضبن!وبنكر

الآخرةلإنكارهمفئفدهمولكنهلفريم!يين،معفعلكماالبدايةمنبهاجممفلم،الديني

وبلَاومونه.)3(معهبخلالفونالنهابةفيجعلهممماوالنشور،والبعث

النريمميلِنبينفيمااشدهعلىكاقالخلافلإليهالإشارةيجدرومما

الفرنمندصففي(كانس)لِوحناهرالملكعلافيجلبأنلكوظهروالصدرفبن،

بعداسكندرهاسئملواالفرلِدمبينولكناسكندر،خلبفتهبعدهومنالميلاد،قبلالثاني

منفانللَموا،شانهممنرفعمماق.م()78سنةإليهمفانضمثاسكنثرزوجهاموت

نظرأمنهمالنام!وننرعليهمالإقبالوفلحتىشأنهممنوقللواالصلوقلِين،

.)4اطبنهملأرسنفر

254.اهـصبمللبر،عليسدد.،والأثجيللمثورا؟الطيل.كا.40305صث!نودة.زكياليهردى،هـمضمعفظر:)1(

ثصة،254yea،ص\،جلمبر،والاثجيل،التوراةلطيل231..23،صثملبيهيحمدد.اليهولهة،فظر:)2(

.173ص3،جثيورفت.رلثحضرة،

مرس23/23،متىبخبيلوانظر256،ص؟جالهرهوالأئجيل،!توراةالطيل230صاثملبي،هليهوديةفظر:)3(

.2/234-.0لوقا27"ا-12/8

2560.257ص،اج،!برعليمحمدد.والالجيل،لتوراةاللطيلانظ:)4(
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الئالثالمبحث

السامردين

هذهزالتلافلكورغم،الفرقمنكغيرهمنشأتمأصلحولخلافنشالتد

منالمئاتإليهاوينلْمى،نابلسبمنطفةالبوموالمعروفةالممامرةفىموجودةالنرقة

معسليمةحياةالسامرلِوقويعيشالآخربن،اللِهودقيمنمنبونونوهماليهودن

بداودويكفرونصهبونجبليتدسونلاإذصهيونيتهمبعدمويمتازونهنك،العرب

وسلبمان.

اولأ:فممبئهم

نابلسمنطقةوهيفلِها،عاضواالتيالقديمةالسامرةإلىالممامرلِونينتع!ب

وفاةبعدانقسمتالتي+إسرائبل+الشمالبةاللِهودبةالمملكةئمئلالسامرةركانت،البوم

إلىإسرائبلبنيمناممباروعشرةانضمتإذ،الحكمرحبعاموتولى-!-مدلبمان

فيوذلكبهوذاْفملكةوكونوااورشليمفىبوذابنيامينسبطاوبقيالمملكهَ،هذه

ملكالثانيسرجونغزاهاغدماالمملكةهذهوتحطمتالملِلاد،لَبلالعاشرالدَرن

72)سنةاشور Y،)مخللفمنآخرلِنمكانهموأسكنسكانها،منالكثيروسبيىَ.م

الآشورلِين-منهمكلُبعبدوكاناليهود،منلْبقىبمنهؤلاءفاخئلطالاَشورلِهَ،البلاد

انفاعتقدوامنطدَتهم،فىالبرلِهَالوحوشاننشرتالفترةهذهوفىبه،الخاصإلهه-

إرس!منهوطلبواأشور،بملكفاستغاثواعلبماليهودارضإلهغضبنتيجةنلك

أفامكاهنأإليهمفأرممل،رضاهلينالواالبهودارضإلهشعائرلبعلم!البهودكهنهَاحد

بخاللْمبجانبا!ههذافعبدوا،الخمسةموسىاسفاربعلمهموككايلبلِتفي

منوتزوجواكبلِرأإختلاطأبهؤلاءبلسامرةالم!بقينالدِ!ودواختلط،القديمةلآلهتهم

.)1(كذلكببعضهائمعانرهموتأئر!،البعضبعضم

اباطبل70208020صظطا،حصند.،اليهوديائينشر31.316-4صث!نودة.زكياليهودلى،!مضصع:انظر)1(

2520.351ص،جاالبلر،عليمحمدد.،والالجيلالتورا.
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،ي!فمن4(6-.)17/لئثيلطوكلسؤفيب!عَاصبلهاولردةواثدصة

نلك.فيإلبهظيرجعالمزيد

بإحممَارإليهم!نظرونكثوابل،بالصامرلونيعثرفونلاالبصدينويئكر

منكئبرأمعه!مركوا!صموص.بهو.(أو)الوجمماللهبعبلوالميهلمو!داراء،

إغزالهميجبرجسالأضىالأمممنبزواجهمللثمريعهْمخالفنهمبجانبا!هه،

.)1(منهمالزواجومحم

نلك،فيلمالفرسسماحبصالجكلبناءفيالمساهمةالممامريونأرادولما

وجاءبالوشِ!ن،لاختلاطمخلصأبهودألبعموانظرهمفيلألهمطنبماليهودرفض

تعطيلعلىفعملواوالكراطهْ،العداوةزادمماا-13()4/صراممفرفىنلكذكر

العمامربونوأداملهم،والاح!عَارالنرفةزيدمماالعمابق،عزراسفرفيكماالهيكلبناء

عامفىهذاوكاناورثمليم،هبكلبنلكمناضمينجرزعجبلعلىلهمهيكلأفلكبعد

بوحنابدعلىق.م()128ممنةفيصمحنىقائمأالهيكلهذاوظلق.م(،)432

الترنفيالرومانهدمهثمالمكانننىفيبناءهواعالوااليهود،كهنةرئيسهركانم!

جرزيمجبلالممامرلِونيقدع!يزيلولا،عليهمالمدامريينثورةبعدالميروبعدالخامس

جمدفيهناكالنبائحوينبحواالعمنةفيمراثثلاثإليهويحجونهذا،بومناإلى

والمظ!.)2(النصح

كاهنأوينثخبونموسىاخيهارونإلىفنعمهمينممبونالعمامربونانإلا

منهانحدرالذ!البنىلولاويسبطمنالمنحدراو،اللاوىْلكاهن+ابعممونها!م

.)3(الكبيرْبْ!حبريلقبونهماوعالبأ،وهارونموسى

251.252،صأهج!برهعلىسدد.واحجيله8ثتورالبطيلثطر:)1(

.316fly-صثمنودة،زكيألي!ردى،!حجتصعكظر،2()

(r):5252مرا،ج!هر،عليمحمدد.والاضل،!توراةالطيل8020صظا.حسند.اليهردى،ثطنيلفكرفظر

Irl

http://kotob.has.it



تعيأ:مميزثهم

1(بلي:ةمماالعمامر-شبجم!ممبزكيمكن

.الأسفاربعيويرفضونالخمممة،بايأسنلرالممامريونيؤمنا-

بحث.روحانيالالههذاولىولحد،بإلهبؤمنون2-

رسله.خثمولهاللهرسولterبككنلكبؤمنوق3-

وينوجهونإليهايحجونالنيوفلنهميكلهم،مككوهوجزريم،جبليتدع!ون4-

الهه.جمالتهمفي

المخلص.الممميحبمحئويومنون،والبعثثليامة،بيومالعمامريون.ويومن5-

نون.بنيوشعسفرلصانأليه!ضفون!خمعمةبالأسناريمانمبجانيوهم-1

!محكللبىثكاهننرجمة(لسرية)!توراةوثطر8،.ص2،جلض!رممتثيه!تحليالاملمرثنحلهلم!ثظر:*

.951ص،لصاصيد،لسريرن.ا5-ا4ص،لصورى
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لثافيالبا-ا

--المددعيحية

والدرآنالانجبلفيالمسيح:الأول)طصل

المسيحيالفكرمصالر:الثانيالفصل

علبهاوالردالمسيحبةالعقانداهم:الئالثالفصل

المسيحبةوالشعائرالعباداثأهم:الرابعالفصل

المسيحبةشرافعبعضر:الخامسالفصل

غهايئفرعوماالعامةالمسيحبةالمذاهب:السالسالفصل
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الأولالفصل

والقرآنالإلجيلفيالمسيح

فحلابالمسيحالنعربف:الأولالمبحث

الأناجيلخصمنا!المسيحتعاليم:الثانيالمبحث
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الأولالمبحث

بالمسيح!ألن!يف

منالعديدمنهخرجغيف،طاهربيتإلىاصلهفي!الممميحيرجع

واحدأ!الممميحفكان،العبادةحقوعبالتهالكهتوحبدإلىالداجمنوالصالحبنالأنبياء

موسى!أخيهدعوةنلكفىمكملأعمرلى،البيثالطاهر،البيتهذاسعةمن

والئع!امح.المحبةبينهمزلرعاْ،إسرائيلبنى!ى

لهكانمما،محليةمراثوالعمبيالاضطهادالىبمرفبلبنوثعرضلتد

دبانذمم،الزمنطولمعوالنبدبلالثحريفضخلواخ!م،غاندهمفيالألرعظع

والبعث،الآخرةوانكروا!روحيك،صوبنعثوا،المالية!نزعكعليهمنغلبت

فانحر!،المطيعضهاوبوجر،العاصيكهائع!عابنهم،الحياةوجعلواوالحممإ،

الأخرةبالحثاةمبضرأ!لممميحكعالى-اللهمث،الصحيحمم!لرهاصمطصثهم

وصلواالنيحالمعموءاليهودعلىفانكرومخ!ئه،اللهصميكمنومحنرأونعيمها،

و!فر!م!ونالكتبةلهالكم)وبذ!ئمليدةكلمانهلمض!وئرف،رياء،منالبها

النيالنعنبفالفاظمنوجمرهافالمق()1(شريرجبل...الأفاعيلولادباوالمرامون...

لضى.ومطصثهمفيبمرفيلبنيفحر!ئبين

ومنها،البعثوالكارهمبمرفيل،بنيح!ثبيناملكةالكريم!ترأنلناونكر

قلآ!وفبفاعَىخَ!يِةذهِىَقريةٍعفىفزكفذي)اؤنعلى:ففالالعزبز،فصة

يَؤنات!فتقلآتبِئتقنمفَلآنجفةثُئمغاآيتةاللةقلتتَةمَوئِهَاقيَالفهُقَذ؟!خيىأئن

إِلَىوَلظُزينَعمثةلَنموَئتزاله!طعَابكَنجىفَثطزآعَابنةَئبِئثب!قلأيؤآبَض!اؤ

ت!فينَفَلَنالَخنانَكانمُوفاثئمتنثزُفاكَبفالطامإنىوَلطُزئلئمبى؟يَةوكلتغكلذحمَلرِور

9125"لبقرة:فديز(.فتيءكذمحَىالفة!أغمُقلأتهُ

بعثأليهود،علىالآخرةوالكارالمادةفيسيطرتالذي!محيطهذاضي

رثلماصلها،منمعجزةمولد.فكان!،مريمابنجممس!لمعمثحوجلصالمولى

12،38.23/12/،2،متىكحل!طر:)؟(
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فق!سنهكبررغم"يخيى!وإنجابهزكريابقصةالمسبحميلادلعَصهَالكريمالقرأق

علَبهَادَخَلَكُفنازكَرياوكَتلَهاحَسنَانَبَا!ناوَئبدمَاحَشنٍبفَلولٍرَئهَانعلى:)فَنَفَبكَهَا

إنالفهِغِدِمِنهُوَفَالَتفذَالَكِأئىمَزيَمُيافَالَرِزقأعِندَهَاوَجَدَأنبخرَابئزكَرظ

ئدئكمِنلِىهَبئرَبئفَالَرَثهُزَكَرِيادَعَاهئَاي!!حِمنابلهعزِيَاثمَاءمَنيززُدُالتهَ

الفةأنأنبخرَابفِييضليفَالِغوَفوَأنمَلاَنجنةُفَنَادنَة!الذعَاءسَبىُإئكَطَبئةنُزية

رَفيقالَ!الصْالحِبنَئنولًبئاوَحَصُوزاوَسَئذاالنهننَلهكَيمَهمُصَذقاييَخبَىيُهَشرقي

يَشَاء!مَايَقئىَالتهُكَذنَكَفَالعَافِزواهزَلألِيأنكبرُبالَقَىَوَقَذكُغلِئىيكُونُالًىَ

كَثِيزازئكَوَاذكررَمزأإِلأأبامٍئَحطًةَالنُا!نُكَفمَاَلاًآيدكَقَالَآيَةثيَانجع!رَبئفَال

3414-ا:عمرك)آلوَالإِبكارِ(.لهانعَئمِيوَست!غ

قَالَث)وَإِذ:سبحانهبقول،المسيحومريمصالحثبتالآياتلَواصلئم

هَزقيبَا!أنعَالَمِبننِعمَاءمخىوَامنطق!وَطَفر!امنطَفَلاِالفةإِنمَزيَئميَاأنمَحطكَة

كُنصوَمَاإِلَيكَنُوجيهِأنعبأنباءمِننَلإَ!الزايينَمَعَوَاركَعِىوَاشجُدييرب!اقتُنِى

فَالَ!اذ!لخدصِئونَإِذلَلَنهنمكُن!ومَامَزيمَيكفلُاثهُبمأفحَتَهُنمينفُونإِذندَبهِنم

فِىوَجِيفامَزيمَابقُجمِممَىفمَممِيحُامنمُهُمئةلكَيمَةئِبَشركِالنهَإِنتزيَئميَاأنتلاَيختةُ

فَالَت!المئابحِينَوَمِنَوكَفلأفنفدِفِىالئصَوَيُكَفمُ!فمُفَزبِبنَوَمِنَؤالاَخِزةِالدنيَا

أنرًاقَضَىإِذَايَشَاءمَايَخلقُالفةكَذَلِكِقَالَلَاثمَزيَمنشسبىولَنمولَذلِىيكونُأئىرَبئ

إِلَىوَرَسُولأ!وَالإِلجِيلَوَالئورَاهًؤأنحنمَةَأنكِئابَؤيُطمُهُ!فَيَئوي!كُنلَةيَفُولُفَلأئمَا

فِبهِفَأ.لنُخُالطيزِكَابتَةِالطينِننلَكُمأخَفقُأئىزبغُفنبِآيَةجِنتُكُمفَذأتىإِشرَانِبلَبتِى

يمَاوَألَئنُكُمالفهِيإِنقِفمَؤلَىوَاخبِىوالأبزَصَاكمَهَوَابزِىءالفهِبِإِذنطَبزًافَيكُونُ

وَمُصَذفَال!فؤنِنِمنَكُنتُمإِنئكُنملاَيَةذَلِكَفِىإِنبُيؤنِكُنمفِينَذخِرُونَوَمَالًاكُلُونَ

رئئنمفنبِأبَةوَجِتنُكُمعالَلبهُنمحُزمَائذيبَصىَلَكُموبهأحِلالئورَاةمِنَيَدَممطبَيقَفَا

ثمننَفينم(.صِرَاطهَذَاقاغبُذوهُوَرَبكنمزنىالفهَإِن!وَ(طِبعُونِالفهَفَاتَقوأ

42-151،عمران)آل

ئمولِحيى،زكرلِالَصهَوجل--عزالمولىنكر(يضأمربمسورهَوفي

رَب!رَخمَةِذِكزُ!)كهص:سبحانهالمولىلِقول،المسبحومبلادمربمبقصةاعقبها
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ؤاشنتَعرمِئيأنفَئمؤهَن!يرَفي)ثلآ)3خايانجدَاءزثُتذىقي!زكرياعَنذة

!نزأننوكفتؤرَييينفمَوَالننجنتذفي!نتتئارَفيبدُعَيهَفنو!تنمئتففالزلن

يا!قيضيئارَبئوَاخطةيقُوبَاقيينؤيرثيَرِشِ!ويهفائلئةبنبيقهمتعَافِز)

بىيكُونألىرَلثفلآ!سَبئاقبلىبنئهُتجنىننميخيَىالنعهُبظُابمنً!ئرفيإنازكَريا

هَئينعَيفؤزب!فَلآكَنيكَفَ!!غئاالْ!مرينبتضعَايزاؤفذ!مزَلِىَومَمَثَثمخاثم

ثَلَاثَالئاسَنُنئمَأئاأبد!فَ!أيَةئىاخكلزثفَلآ!شَيناتشوكنمقبلىُبنخَقنئشَؤقذ

وَعَثمِئا!ئنرَةسَئخواانإلَفهِغفَاؤحَىأنيخرَابينقؤيهغىقخَزبخ!سَوئاتيل!

نَفِئا!وكَكَوزَكاةئد!ئائنؤحدكا!متيثاأنحفمَؤأثبئَاةبِعُؤةانيتالبخُذبختىتا

حَئايُنصوَيؤمَبَئوتُوَيؤمَو"يذيَؤمَعلَيهوَمملَاثم!عَيئانجئلز)يكنوكَغيوايلَيةِؤبَزا

دُونِهِنمينفَ!ئخذت!شَزفئامكَ!نا!هيهقامِن6لنبذَتإِذِمَريَمَأنبتَابنجيوآنكُز!

إِنمِنكَبالزختنأعُوذُإنىقانث!سَوِئاتجغتزانهَاخطقمًهرُوحتاإِتيهافَأزسلقَاحجَابا

غلَامًلِييكُونُأئىفَالَت!زبمئِاغفانانكِلِاهَبئرَبكِرَمممُولُأناإئمَافَلَ!تئئاكُنثَ

!لئابآلةولتجكلَهُهَئنعالَىهُوَرب!دالَبَذَلِل!د!!لتفاأكُوكَنمبشَزَبَنمسَشى*ولَ!

أنمَخَاض!فًاجَاءهَا!قصِئامَكَ!نابِهفَ!لدبَذَتقحَطَد4!ففضِثاأمزأونجانَمئ!ورَمفَة

"أئانَحدهَامِنفَنَادَاهَا!مئسئانَشناوَكنثهَذآفبلَي!تبئَيييَافَالَ!الئخلَهجِذع؟ش

جبهئا!زطَبعنيكِئشَاقِطالثخَلةبجذ!بيكىِوَفزٌ!سَرِثائحدكِزب!قجَكلقَذنَخزنِى

لتنصَؤمًايلزخمَنِتلْرْتُإئىلالولِياَحَذَاالْبَمئنرينَثرَينفَإناغنَاؤقْزىِؤاثريىقئلي

أختبَا!لرِئايثتيتاجِنْثِتئذمَريَمُباقَالُوائَخيلُهُفَوْقهَابهفلأسَث!إلميئاأتيَوْمَففتمَ

مَنئكَفئمكَنففَائوابَن!قالطَرَث!كفاام!كَ!ستوَفامتؤءامزآأبُوككَانمَاهَلرُونَ

فبَاركاوَجَطَنِى!تَيئاوَجَالَنىف!نابَآلييالفهِنجَدُإئيفلى!صَيثاأنتفدِفِيقانَ

جَئازايَجطتبىولَنمبِوَالِلسَوَنزا!حَئادُفتُمَاؤالزكَاةبِالصكَاةوَاؤصَ!سكُنتُمَابخنَ

ا-133)مرلِم،حَئا(.أبصويَؤمَأفوتوَيؤمَولميدَثيؤمَعنَغوَالعم!مُ!نتفئا

زوجئه،وعقمم!نهكبررغم!فزكياوشابهة،لرتباطبينهمافالتصنين

السلام--عللِهامربمفصةفلكعلىعطفئممباركأ،طاهرأولدأنهعالى-اللهرزفه

و!يمخرئهعلىعبادهحممبحانه-اللهليدلبى،غبرمن!جمممىولدهاوالجاده

ضبر.)1(بن!اءماعلىونهمملطانه،

.ص،5319جكلوهبنالأململمطبمهثصلىتصوثكلر:)1(
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منذلازمتهللتيرللمغخزيثوولاثته،المعملِحصاخبرلَاالسابقةفالآيات

له؟ونأببدهنهعالى-اللهعندالمولودهذاهكانةتببنليهاصاثظهرتبلولاثدَه،

جمع!ىكانف!:النبما(فنَبكَبمَة)مُصَذقانعالنى:فولهحولجماسابنعنفبُروى

فىللذىلم!جدبطثيفيالذيأجدإني:لمريملعَوليح!ىلموكانلَا،خالهابنيوبح!ى

وكلمةبعيعمى،صدقمناولوهوامه،بطنفيسجودهبعيعمى،تصديقهفنلك،بطنك

جمسى.)1(منأكبرويحيىجمممى،

الخامم!هاو!رالعهالم!نةحواليفيلحم،)2(بللافي!المعديحولادةوكماثت

الزمان.نلكفيالبهولية)4(ملكطروثم!زمنفيونلكالميلاد،)3(قي

!يملببانونلكأب،غيرمنفكانولاثته،منذالممميحالمعجزةورافقت

أيَت)وكلِنَجكَةممبحانه:للَولهمصديئأ،للناسأبةوجل-ولبكون-عز!مولىفدرة

121)مربم:فقفبئا(.أمزاوكَكَمئاوَزخمَةبلئام!

والذي(،)ْالإنجيللبهاللهاوحىللَريبأسنة!ثلاطئين!المم!يحبلوغوعند

وايده!،بمحمدوالباثمارةلثه،والعبودبة،!خلقوحممنالز!مدإلىالدعوةعلىفيهركز

إِلَ!الىوَرَسُولأنعالى:)ضَالنبونه،صدقعلىلبدلل!ةبمعجزاتحمَعالى-الد

فَالفُخُالطنرِكهَدلًهالطدنئنَلَئماخلقُأئىزبكنمفنبِألهجِئئكُمكًذأئىإِسنرَاثِيلَبلَى

الفهِبِابننِفمَولًىوَاخيِيولأبزَصَاكمَهَوَابزىءالنبمابإذنطَيزافَيكُونُفِيه

فَؤفِنِبنَ(.كننُمإيئنكُنملاَبَةًذلِكَفيفيبُ!ولكُنمفِىلذ!خِرُونَوَفاثَاكُلُونًبِمَاوَالَبَئُئم

914:عمران)آل

لًلآإِذ):فتالسبحانهالمولىغهايخبرالتىالمائدةمعجزائهمنوكنلك

فَ!العئناءفنَمَأنجدَةعالَيئَابئَز"أنرَبكَيَعمئَطعُهدمَزيَمَابقَعِيمسَبَاأنحَوَارِئونَ

3،ج!طبرلىهجريربنمحمدالامام!م!كهجلمعو5116ص3،جخو،بنالامامالعظعِ،2نلترتنسيرانظر:)1(

253.ص

66.ص52جكلير.بنبساعلالامامو!نيية،للبدلهةينظر:)2(

.168ص2،ج!خضرىهحنادثسى!سيحيهالفكرتريخ:انظر)3(

بعدها.وما1/5لوقاوبجيلب!ها.وما2/1مثىبخجيلفى!سيحميلادفظر:)4(

97.ص52ج.كئصبنالأملمرالنهلةهالبدابةفظر:)5(

42(

http://kotob.has.it



فَذأنوكطَمَئالُوبئاولًطميَنيتهَائدذلىئريذقَفوأ!ئؤفِنينفنتمفياللهَئئوأ

مَأبخدَةعفناألزفيرَبنُاالئهُئممَريتملننجمشىتلآ!الثئايلبنينغفهَاوفَئونمنلَقمَتَا

قلآ!الزيزِفِيىخيزؤلتؤؤزُفامئ!ؤأيةْؤأفينَاث!بهظعدأتنَانَفونالمنمَاءئنَ

فعَفيينَ(.ننلحَذا!اكفةتيااكفةفغيينفغتطيكئزنَتنعليكنممتزكلَاإئيالقهُ

(11ا-ء12"لماندة:

بترلكما،زمانهلأهلمناسبةوكانثبها،اللهبد.التيالمعجزكمنويخرها

زمانه،اهلبناسببماالألبياءمننبىكلاللهئعث-:اللهصحمهكثيربنالإمام

بهرثبمعجزا!اللهفعئهالعمحرة،ونعظيم!العمحرموسىزمانعىالغالبفكان

للإسلام،انقالواالجبارالدعندمنأنهاالمنيلَنوافلماسحار،كلوحبرتالأبصر،

علمواصحابالأطباءزمنفىفبعث!جمصىإما،،الأبراراللهجمادمنوصارو!

شرعالذىمنمؤيدأبكونانإليهلأحدسب!للابماالآباهَمنفجاءهم،!طبيعة

،والأبرصاكمهمداواةعلى(والجماد،إحباءعلىفثرةللطبببابنفمز!فمربعة،

اللتاد+.)1(برمرهبنلْبرهفيد!منوبعذ،

ولبعث،الروحفيينكرونالذيلوافعممناسبة!عبسىمعجزاتوكانث

بمثابهْالمولْىوإحباءطير،شكلعلىالمصورالطبنفي!ننخفمعجزةوالنشور،

مجاليدعلامماشيء،بعجزهلاسبحانهفالئهالأمر،!ذاحدو:علىلملبرهان

باجمنهم.يرونهظهرندِ!مبينقائمفالدليلوبعئهم،الأمراتوحياةالآخرةفي!ئمك

فيوالمتربللنبافيالوجيه!مريمبنعيعمىورسولهمجداللههوهذا

عنالترآنفكرهاالئيالناصعةصورتههذهولكنبطولغهوالحديثيلأخرة،

دعونه.وطبيعة!وحقيقنهلسبح

.36r-65،ص8اجفرهبنالاملم.صريمكلكلكص)1(
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الئانيالمبحث

الألاجيلخلكلهنا!سلأالمسيحتعاليم

يجدفيهاالمدققأنإلاوشلالض،وئبد!ل،،تحريفمنالإنج!للحقمارغم

والخلقالتوحلِد،إلىكدعوتهأسفارها،فيموجودةالحتهَ!السملِحدعوةمعالم

منوغيرها!،محمدالنبىبتدوموئبشدِرهإسراثيل،لبنيبعئئهعلىالئأكيداو،الحسن

الحق.اهلص!لبهابخنلفلاالنيالص!بحةالنعالبم

منبنصوصعللِهاشمندلأ،التعاليمهذهأهمساسئعرضالقالمهْالصفحاتففي

فيعلبهمفولِةحجةيعئبرالنعالبمهذهمئلوجودإذالمسبحببن،لدىالمعنمدةالأناجبل

و...الخ.والصلب،والبنوةبالتلاليث،بقول!ونلكلئعليمهمخالفئهم

فهي:الئعاليمهذهأهماما

وجل-:-عزالتهاحمَوحيد

الله-توحيدالىدعوةلسابلَبن،الأنب!اءمنكغبره!المسبحدعوةكانث

فيوجل--عزاللهتوحبدثمثلولقد،وحدهلهامورهوئسلبم،بالعبوديةوإفراه-تعالى

والأعَرافربه،إلىوحاجنهوعجزهببشريلْهالمسيحاعدراتفى!!عيسىدعوة

و(لوهي!ه.اللهبربوبلِة

علىالعبارةبصرلِحنلككانسواء،الأناجيلفيواضحخعالى-اللهولوحلِد

وتوحلِدهالمسيحبشرلِةعلىوتدلنحدثكانتالتيالحواتاويالمسبحلسان

لله.وعبوليلَه

وجل--صالرئوحيدراسهاوعلىالإنجبل،منسبقماعلىاملالةولننكر

وعباثنه.بربوينهعيسىلسانعلىالصريحوالاعتراف

المَيامة:صالصلاوضينإجابةفيفلِقولذلكفىمثىإنجيلمذكر

إلهانااللَانذ:اللهقبلمنلكمفيلماقراتمأفماالأمواتقيامةجهةمنؤاما

أحياء".)1(إلهبلاموا!إلهالدلسِىبعقوب.وإلهإسحاقوإلهإبراهيم

0238،لوقا:بخبيل12/26،27،مرتس:إنجبل22/31،32،متى:إنجيل)1( Irv.
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متى:إنجيلفىلمعملِحويتول

+.)1(والأرضالممماءرفيالربيهااحملكوت!يعموعاج!الو!نلكني

إلهأكانفلووإلاامرهما،علىالعَائموالأرضالعممولثربإلايحمدلافهو

نفممه!الإلهلِحمدوهلنفسهايحمدفاله

وصيه،ا!مص!الممميحالكتبهَاحدسلىحينوضوحأالأمرولِزداد

إلفاالربإسرائلِل.ياالسمعهيالوصاياكل(ولث(بعَوله:نلكعلىالمسيحفاجاب

كلومنفكرككلومنننسككلومنقلبككلمنإلهكالربوتحبواحد.رفي

وصيةَلبس.كنفسكقريبكنحبهيمللهاوئانيةَ.الأولىالوصيةهيهذهخرئه.

وليع!واحداللهلأنهقل!بالحق.معلمباجدِدلكاتبلهض!.هاتينمناعظملخرى

.)2(اللةملكو!عنبعيدألستلهق!بعلر"جابأ،يسوعرأهفلما...سراهآخر

لمإذخاننفهووإلالعالى،اللهربوبلةعلىلمعميح!.تواضحةإجابةفهذه

كذلك.بكونانحاشاهبخره،لونعباثتهووجوبربوبيتهعنلِخبر

وئوحيده،خعالى-اللهللَثبسصلاتمفينلاميذهيلقن!المم!يح!وفط

ئلاميذهمنواحدق!فرغلماموضعفيلِصليكانوإذقائلأ:ْذلكعنلوتا!مرأ

أبانافقولواصلبتممىْلهمفتد.تلاميذهايضأوحناعفمكمانصلي(نعلمناربيخا

كنلكالسماءفيكمامفميئدكلئكنملكود!.ليأت.اسمكليدقدس.لسمواتفىئذي

+.)3(الأرضعى

لأمرإلهألمسيحكاقفلوومشلِثته،اللهلإرادةرخضرعهإستعملامهيعلنفهو

ض!يرهإ!دونولهباسمهالئممبيحاتهذهئوج!هاللالميذ!ا

اللهربوبيةعلىدلاللَهافيالنأويلتنبللاالئيالئصريحاتهذهبعد

إلىإرجاعهمحاولة،ونسبهالغسبحعنحثيئنهاالأناجبلبدايةفىنطالعووحثانيلْه،

يقصدونماذا،المسيحنممبشتحثثمعندنتع!اعلولكنناإبراهبم،إلىثمومندلود

كانوارإذاايأنبباء؟سد4منوانهباثمربته؟علىلتأكيدبلَصلونهلترى،يابنلك

.T/1'0لوقا:جمجبل11/25،متى:بخجيل()?

24:متىفظر.3-21/284:مرقىإنجيل)2( -. rc / T،2-28المه.:لوقا.

.1/0103لوقا:فجيل)3(
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نلكفىمدكلفلِنائطولِلة؟البشربةالسلمملهَهذهإلىينسبونهفكلِف،بألوهيتهيتولون

والخلاف!ال!اقضفياننسمومولْعبن

علاقةلهماكلولِزلِلوا،انفسهمويريحوااللهإلىينسبوهأنبهمفالأولى

إنممان.(نهننسهعنقولهفىاو،نسبهفىسواءببشرشِه

فالطبناثنلك،)1(فىبشاثضونأنهمالمسبحنمبعنحلبث!فيوالغربب

فبهاولِرجعطبمة،وخمممبنخمممأينكرلوقاببنما،طبعه(ربعينبنكرفملىئ!ناوث

ناثاننسلمنهلي،إلىيوسفلوقايرجعحينفيداود،بنسليمانمنكسلالمسيح

النسببهذاعلِسىكانوإذاأالنسبهذافباتفيالئكلفهذالماذانلاريفلاداود،بن

الذىمرلِمرجليوسفإلىينعمبونهفهم؟ألإلههملانمبهذامنهؤلاءيخجلألاإله،

لإلههميرضونفيكلِف،ليوسفشرعىغبرابنهذاقولهمعلىفهوبعد،بهاشِزوجلم

كبيرأ.علوأبقولونعمااللهئعلىوطهارلَه؟ألوهيتهفييطعنالذيالنسبهذا

مع!صتهأل!اءفيفهوإبلسِ!،)2(معتجربتهلدوجموديدْهبشريتهيبينومما

فنجدهوحدهاللهعلىوال!وكلالخالصاللوحلدبألفاظمساومالْهعلىبجيبثجدهإبلبس

الهكللربمكئوبلأنهالهك...الربتجربلاأيضأمكتوبيسوعلهلمحالمئلأبقول

ويئركه.منهلِيأسإبليم!جعلمماتعبد+.وحدهوالاهشمجد

كانلووإلالله،عبوديلَهعلىدللِلفهي!صلائهفيتأكيدأالأمرJzولِز

ببشريلَهواعترافهلربهحاجلْهعلىتدلولكنهاأ!ميتها؟!هىوما؟يصلىفلمنإلهأ

العظيم.إلههعندرجلْهودنو

:)3(فيقول!المسيحصلاةمتىويذكر

بطرسمعهاخذئم.هناكواصليامضيحتىههنااجلسوالللَلاميذفقال+...

إنأبتاهيافانلأبصليوكانوجهه6uوخر...وبكتدببحزنوابندأزبديوابني

.انت...ْتريدكمابلانا(ريدكماولكن.الكأسهذهعنيفلْعبرامكن

هوكانإذابأبيهالمسدحاستغائةفالًدةوماولِجزع؟ولِكحلبيحزنالإلهفهل

القدبر.العلىبالربعوالاستغاثةوالخضوعالننللولكنه؟الإله

23-30.38لوكا:ا/ا-16.متى:انجيلنيالس!يحنم!بانظر)1(

.4i/لأ-3لوقا:1/12،13،مرذرا،4/ا-امتى:إنجيلانظر)3(

22/93-6،.لرقا:4،1/42مرئن!:26/36-46.صْى:إنج!لانظر)3(
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الله(نليبرهنبالائحادأفكارهيمزجولكنهايضأ،المع!حلَوح!ديوحناولِنكر

بصوعثثلم:قولهالتوحيدلقبدألفاظمننكرفممانفعمه،معمل!لامضأواحدوالمسيح

ابنكللِمجدكابنكمجدالعماعة.أتت!الآبأيهاوفالالعمماءنحوعينلِهورفعبهذا

المسيحوسوعوحدكالحتيتيالالهانتيعرفوك!الأبديةالحياهَهيوهذهيضهأ...

.)1(هأرسلته!ذي

معجزانه،راواالنبنمعاصريةشهادة!لمعمبحبشربةعلىئمهادةوخبر

الأبصارورذ،والأبرصاكمهوبرا،مرضاهمففمنىالكثير،خيرهامننالهمبل

فيالقصةلوقاويورد!جمعمىصبئمهاثنهبدلياعمىرجلهوفهالأصحابها،

:فيقولبخجبله

سمعفلمابع!ئعطي.الطربقعلىجالسأأعمىكانأربحامناقربؤلما

فصرخمجئاز.الناصريبسوع(نفاخبررههذا.يكونأنعسىماسألمجتازأالجمع

كئيرأاكثرفصرخهولماليعمكث.الم!ثدمينفانتهره.ارحمنيداودابنلِعموحبافائلأ

ئريدماذاقائلأسالهاقربولما.إلبهبعدمكوأمريعموعفوقف.إرحمنىداودا!با

الحالوفين!ناك.قدالمانكبصر.بسوعلهفت!ابصر.انمسِديافلَالبك.أفعللن

)2(+.اللهممئحوارأواإذلاشعبوجمبع.اللهيمجدوهوولْبعهابصر

بناديوالأعمى،الناصرييم!وعتقرل!المعميحمعالعمائرهَفلجموع

وجل--عزللهالحضوروممبحوحمدهاللهمجدشفائهورغمداود،ابنياصولَهباعلى

ئعالى.اللهحمدهلل،يحمدهولم،وربيإلهي(و،اللهابنياايأعمىلِناد!حفلم

)3(!إ!العلمدِنربدلهوجمودينهبائمربتهفيشكالدلالا!هذهبعدوهل

الئدبر.صوفكرهلعقلهمعطلاومدكبرإنسانإلاذلكخلافيتوللا

:فيقولمنهاعظمربهلنبيان!المعميحوبواصل

!وحنا:4/1-3.)1(بحل

-0،1/6.52:مرشى3/92-0.34!تى:وثظر،18/35-43لونا:بخجيل2()

-ا.صها،لدلسي،لترحمكبلكل،لصليباكلعلىلردفيالأريبتحفةرعبوليته:لسيحبصمريةحولفظر)3(
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منأعظمرسولزل!ص!يدهمناعظمعبدللِم!إنهلكماقولالحىَ"الحق

الذىيمَبليمَبلنيالذى،يقبلني(رسلهمنيقبلالذ!مالكماقولالحقالحق...مرسله

ارسلني*.)1(

.)2(منيْاعظمأبى"لأنربه:معظمأأيضأوبقول

المسلِحلسانعلىتهعالى-اللهتوحيدئبلِنالتيالكئيرالكلماتمنوغيرها

يأمراوإله،اوربنهنفسهعلىلمسيحفيهايطلقصريحةُجمارةنجدأق!دوق

المعميحلِونيُعرضلماذالبتساعلالإنسانفإنكنلكالأمرومادامبعباللَه،اتباعهفيها

إلىويلجأوقلَعالى،اللهوحدانيهَعلىدلالتهافيوالواضحهْالكثيرهَالنصوصهذهعن

يقرأونألاأ)المسيح!وهيةعلىبهالبستدلواالحقيتيمعناهامحرفبنالألناظبعض

هوماعلىبهاويسئدلونغيرهاإلىيلجاوقفلماذاأ!العباراتبهذهالمملوءةاناجيلهم

باطل.

كانوكلِف،نفسهالمسبحتلا!يذنظرةمممعانعوضالمسلِحيالكاتبولِسجل

فلِفول:بهايمان!

اولفىيجرؤوالمأنهموجلنابالمسلِح،الرسلعد4تاريخإلىرجعناذا"اٍ

الاعدرافانالعلملَماميعلموقكانواكبهودلأنهم،اللههوبانهالاعثرافعلىالأمر

كانواأيضأ،كبيودولأنهمالح!؟فىالرجميسلْحىَتجدلِفأيعتبراللههوإنسانأبان

المسيالكن)الصسبا(ينتظرونكانوانعم.إنسانهينةفالَياللهيظهرانلِسئعبدون

منيأسَهمممتازرسولسوىيكنلمأجدادهمعننوارئواالتىافكارهمإلىبالنسبهَ

.)3(اللهْذاتهووليس،اللهعند

اثبنلْهماوهيالممميحي،الكاتببينها!كماالمسيحتلاهيذايمانهوهذا

وماورمموله،عبداللهذ!و،يعبدوهولمالمسبحيؤلهوالمإذهؤلاء،عنفعلاًاناجلِلهم

به.وتلامدذهللمسلِح!لةلامستحلثامروالوهيهْربوبيهَمنإللِهنسب

.13/51602يوحنا:بجيل)1(

14/28.يوحنا:إنجيل)2(

.03،مسعكصصض،ذاتهصإعلانهطرقالله)3(
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:القرآنفىئعالىاللهبربوببة!وإفرلرهالممميح-جمودية

و(كدتبه،الصقماكلمنوبراعنهدعونه،حعَبفة!نرأنبةا!با!ببنتفلفد

الأنبباءلدعواتامتداد!عوثهخلق،ممنبشرونهنهعالى-دلهوحمبهوديتهنبوتهصكلى

تعالى:قولهمصداقوهذاقله،منالهابلًبن

بِهِوَمئيئَاوَمَاإتي!(ؤخيئَاوَاثذيئوخاي!وَمنىمَااللْينيئنَتكُم)شَرَعَ

لذشفنمناانغاثنرِجمينَغىكَيرَفِيهلدفَزقواوكاالذينألبمُواانوَجمِعتىومُومنىينرَاهيمَ

(13"لاثمورى:بئِيبئ(.قنإتفهِوَيَفإييثمَاءتنإلَب!يعتُبيىالفهُالفيما

السنةوكنلك!المسبحدعوةحقيعَةوبينفصرمنخبرلمكربمفالترأن

المسبح!إقرارلكرلِمالقرأنغهااخبرنااللَيالئعاليمهذهاهمفمنالنبوبة،

فبهانُكرالتيلمواطنمنالعديدفيتعالىللهوجلصضنرديثهالله-صبوحدانيهْ

الئرحيدكلمةلسانهعلىوجل--عزالمولىاجرى!جمص!ولدكفمنذ،المسبح

الربوبيةلههذعونحقيقتطفيللشاكينمجالألِدعلاحتىالته(جمد)إتىفقال

هذافيالمطلقتدنو!وهيتهاللهبربوب!ةولِقريعترتنجدهالآياتهذهوفى.9لوهيهْوا

بلي:مافلكفكرثالثيالآيا!هذهفمنثْ،إلكم

:عمرانالأفسئَفِيثم(.صِرَاطقذآفَانجُدُوهُوَرَبكنمزئيالفهَإننعالى:)قوله

قيكُونُ(.كُنتةفَلآثِئمتُزا-مِنخَلَقهُألَمَكَمَثذِالقل!غِذجمِشىنئَلَ)إِن:وقولهأه(.

95(:عمرك)آل

تعالى،اللهعبادةإلىلَومهيدعوكان(نه!جمسىلسانعلىبخبرفلمولى

بفننلاحتىعِممى...الخ+مل!+كبقولهويتعهاعيسىمعجزيثسبحانهبنكرئم

مناكثرمعجزاتاباتأدمخلقفيبل!كأدمهدلمخلوقفهوبعدهمنانباعه

فكنلكبربوبيحهاحديقللمآدم!انفكما،تري!منولملببدونخُلقفيالمسبح

عيسى!

:لكتاباهلمخاطبأمبولالسبحصوجل--صالمولىوبخبر

أنمَمبيحُإئفاانحفئإلأالف!علَىنَفولُوأؤلاَلبينئنمنجىتطوألآانبئَاييأهلإيا

ؤلاَؤرُسالِبمايالنهقأبنُوأمنهُؤرُوخفزينمإنىنئماهَاوكبمتةالف!زمئولُنزيزَابقُعشى
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نجىتائهُوكَذلَهُجمكُونَ(نسُبخَ!لَةوَاحِذإِلَةالقهُإِتَمَانَكُنمخَيزًااندرُوأثَخَةتَئولُوأ

للهِعَبذأيكُونَأنانمَممِيحُيَشتَنكِفَئن!وَكيلألالفهِوَكَفَىالأَزضىِفِيوَمَاالشمَاوَات

جَمِيغا(.بِيهفَممَيَخشُرُهُنموَيَعمدكبِزعِبَادثهِعَ!يَسثنكِفوَمَنفمُقَزبُونَانمَلآنِكَةُوَلاَ

(ا-71172النساء:أ

نعالى:فولهأبضأالاَلِاتهذهومن

إِسنرَألِيلَبسَيَاأنمَمييخؤقَلآمَزيتمابقُأنمَسِبخفوَالفةإِنفَالُوأائذِينَكَفَرَ)لَقَذ

وَمَاالئروَمَأوَاهُانجئةَعالَبهالتهُحَزمَفَتَذكالتهِيُمثنرِذمَنإِئةوَرَبكغالنلأرَئىانجُدُوأ

بِةإِلأإِلَهمِيطؤمَاثَحطًةثَالِثُالنهَإنقَالُوأأئذِينكَفَزئفَذ!ألصَل!منلِلطالِيبنَ

لِتُوئونَأقَلاَ!ابيغ!اثبتهُنمكَفَزوأأئإينَنيَمَمئنيَفوئوقَعَثايتنَهُوأئَنموَإبئوَاحِذ

مِنخَنتفذرَمئولإلأمَريَنمابقُأنمَسِبعُئا!زحِيئمغَفوزوَالفهُؤشَمئَقفرُوتهُالفهإِلَى

أئىلظزثُنما!يَاتِلَفمُنُبَيقُكَيفَانظزالطعَامَيَأكحَنِكَ!لَابفَةمبدًوَائَهُالزَسُلُفَبالِه

7217-ه:الماندةايُؤقَئَونَ(.

تلاليث،مننلك،خلافاعتقدمنوكفر،اللهربوبيةبيانفىصربحةفالآيات

كله؟!نلكلهننسبفكلِف،عبداللهانهلِعلنالمم!بحبل،اللههوالمسيحانادعاءاو

ئعالى:فيقولنلكبيانالأبياتوتواصل

بِرُوحأيذئكَإِذوَالِدَثِكَوَعلَىعالَبكَنِغمَنِياذكُزمَزيمَابقَعِيسىيَااللهُقالَ)إِذ

ؤإِذوَالإِلجِيذوَالثوزاةَوَفحِنمَةَانكِتَابَعئمئُكَؤإِذوَكَفلأفمَفدِنجىالئاسَئُكَئمُانفُدُس

اكمَهَوَئُبرِىءُبِإذتِىطَيزافَئَكُونُفِيهَاقئَننُخُبِإِذنِىالطيزِكهَبتَةِالطًينِمِنَتَخلُقُ

بِالْبيئا!جِنْ!هُمْإِذْعكَإِمنزاثِدلَبدىكَفَفْتُؤإِدْبِإِدنِىأنمَوثىتُخْرِبخوَإِذْليماذْنِىوَالأَبزَمىَ

5111:الماندةأفبِين(.مبخزإلأفذَاإِنمِتهُنمكَفَرُوأائذبِنَفَقَالَ

فىوذلكجمبعأ،التهمهذهمن!هووعدسىبراءهَنسمعالأببانهذهنهايهَوفى

تعالى:فيتولالقلِامة،يوملهوجل--عزالمولىاستجوابمعرض

مِنيَهَبقِوَاش6َئخذُوفيلِلئابفُلتَألتَامَزيَنمابقَجميممَىياالفهُفَالَ)وَإِذ

تطَمُعِمدةلمدْففد4كُن!إِنيحقلِىلَبشَمَاألولَلآلِيبكونُقاسُبخَ!لَكفَ!اللهِدُونِ

امَزشَفاإِلألَفنمفُفتفا!أنغوبِغنُألتَإئذنَقسِكَفِىمَاأعالَمُوَلاَنَقسِىفِىمَا
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أنتَكُن!ئَوَفيتَنِىفلَئافِيهِغلئثمُافمَهِبذاعاليهنموَكن!ذرَئئنمرَئىالقهَانجُدُوأانيبه

فَلأئكَلَهُنمثَطزؤإِنجمِادكَفَلإئهُنمتُقئمهفغإِن!شَهِيذشَيءكُذعنىوَألتَعَيهنم!زقيبَ

(11-6118:الماندةأ(.الخكِيمُانؤَيزأن!

للملااعلنولالئهمنذالمسيحأنوجل--صالمولىببينمريمسورةوفى

جمممى!:لممانعلىخعالى-فيفوكالعبويبة،هذه

مَاهَارُوناخ!يَا!فر!انتيناجنتلَقَذمَزيَمُيال!ائوانَخمِئهُقؤمَهَاديمافَتت)

فِىكَانقنئكَئمُققتقالُواإنيةقالثمَرت!نجفاام!كَاستؤمَاسَؤءافرَا(بُو؟قانَ

فاألِقَمُ!هَاركاوَنجعفنِى!تيبفاؤجَطنيأنكِئابَأئ!لِغالئهجمَذُإنيقالَ!منيئافففدِ

شَقئانجثلزا!جطتِيوكنميؤايددىؤبَزا!حَئاذمتمَاؤالزممَاةبِالصتَاةوَ(ؤمت!ييكُنث

فَولآمَزفيَال!نُجمشىذتذ!حَفاال!صوَيَؤتمأمُوتُؤيَه:مَولملِلثيَؤمَعتىوَالسنىئم!

فَ!ئمَاانزاقَضَىإِذَاسُبخَ!لَهُولَدمِنيئَخِذَانلِفهِكَانَها!يمدرُونَفِيهِثذِممطفخق

فَاخملَفَ!مْممتَعيثمصِرَاطهَذآفَاغئوهُوَرَبنُيرَبًيالفهَؤإن!فَيكُونُفُينةبثول

27-37(:أمرلمعلدبم(.بَؤبمناثمهَدمِنكَفَزواللذينَفَؤيلىنجيمهنمبنأناخزَابُ

نلك:علىمؤكدأنعالىويتول

فؤانمخَيزآلِهدنَاأؤفَالُوا!يَمباونَمِتهُفؤمكإِذَامتَفامَزيَمَابقضُربَ)وكلَغا

مدناوَنجكلنَاهُعَيةِاتعَمئَانجذإئاهُؤإن!خَصيئونَفَؤئمهُنمب!جَدكاإِئالَذضَرَبُوةمَا

لَعِفنمؤإئة!يَخلُنُونَانازَفيفِىمكَايخكَةينئمتجَعالتَانَشاءولَؤ!إشزانجبلَئبدى

لَكُنمإِثهُالمثثيظَانُيَصُدثكُمُولَا!فسُفِيثمصِرَاطهَذَائي!نِوَبِهَالًمدرُنفَلَاثلشاعَة

ائذىبَض!نكُمولِأبَثنبِانحنقةِجِتثكُمقَذقالَبانبَئماتجمشىءجظوكئا!فيمنذُؤ

صزاطهَذَافَانجُدُوهُوَزتنمرَئىهُؤالفهَإن!ؤاَطِي!نِالفهَفَ!ثفُوافِد4نَخثَلِفونَ

ألَيبم(.يؤبمعَذاببنظَلَئواللنِينَقوَيلأبَيبَهنمبنانأخزَابئفَاخلاَلَفَ!شمئَفِيثم

61-ه57:الزخرفا

بعضهم،بقولكماابنههوفلادله،جموددِئه!الممميحيؤكدالآياتهذهفني

ويؤئىالصلاةيتبماللهانبباءمننبيبل،آخرونيمَولكماإلهولاثلائة،ئالثولا

مؤلدرسولكأيبالبينات!الممميحجاءبلوامه،واهلهدومهمعللواضع،الزكاة
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لَومهوداجمأوجل-ثعزاللهبلوهيتهمقرأفيه،لِضالفونالذىلهممبينأ،بالمعجزات

الله.ابنأو؟نهنفممهعننافيأ،وحدهعبالتهإلى

رممولناهوفهانلك،لِؤكدمافيهانجدفإننا-!-نبينام!نهْفينظرناماوإذا

جمَدُهُمُحَنذاوَلنلَهُشَريكَلَاوَخدَهُالفهُإئافيَلَاأننمَهدَفَي!:يدَول!الحبيب

حَقوَأنجئةُمِتهُلئَرخقزيَغإِلَىأنقَاهَاوكَيمدهُلرًصُولُهُالئهجمَذُع!عمَىوَأنلَرَسُولُة

عَنجَابِرابقُحَدشِأنوليدُقَلىَأنعَم!ينكاننامحَىأنجئةَالفهُأدنخَلًهُحَقوَالئارُ

.)اَ(ثمَاءَْأئهَاالثئَثِيَةفجئةاقي!بينوَزَادَكللدَةَعَنعُمَيز

وَبَفعهُلطبَيلَيشَمخكاو"نادُوَاننبيَاءمَزيَمَكِالننثئدبىأو"لَى.اتاص!:وبمَول

-نَيىة.)2(

واحد.دبنهمانإلىنلكفيإفمارةواحد،والأبمخئلفاثأمهائمايوالعلات

،وحدهوألوهبنهنعالىاللهربوببةعلىدلألنهافيصربحةوالأحالبثفالآبات

إله.ابنولابالهولسِ!رم!ولوأنهوجل،صللمولى!المسلِحعبوديهَعلى

موسى:لشريعةمكملأخاصة6لبلإسربنىبى2-إرساله

اللهوالِدهالأفوام،منغيرهمدونخاصةال!رليلبنىإلىالمسيحجاء

بإفنالموتىوإحياء،والأبرصاكمةكإبراء،نبوتهصدىَعلىللِبرهن؟بمعجزا!

تهعلى-اللهانزلهاالتيالائمريعةمكملأالمرائ!لبنىإلىجاءأنهللملاواعلن،الله

ثعيئأ.منهاينسخولم!موسىعلى

لشرلِعةمكملأغلِرهم،دونخاصهَإممرائيللبنيجاءانهعلىلَؤكدواقواله

:يقولإذمتىنكرهماالنصوصهذهفمن،موسى

وإلىتمضوالاأممطرلِىَإلىلَائلأ:واوصاهميرم!لهمعشرالاثنا"هؤلاء

.)3(الضلهَْإسرائيلبيتخرافإلىبالحرىلأبوابلتدخلو.لاللسامرينمدينة

متى:فيلَول(بضأنلكتؤكدالكنعانيةالمراهَوقصة

.4rtroرحليث168،ص4،ج..94بب!الألييا.هاحالدثكت!،البضرلىصحيع1()

.5ricرقمحديث513اص4Gج0505ببلبخرىهلامامالأل!اء،لحالبثكتبالبخارفي.صحيح)2(

1/5-0.7متى:إنجمِل)3(
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امراةرإذارصبدا.صورنواحيإلىوانصرفهناكمنبسوعخرجنم

ابنثىداود.ابنيامميدياارحمنيفانلةإليهصرختالتخومللكمنخارجةكنعان!ة

ئصيحلأنهااصرفهاقائلينإليهوطلوانلامبذهللّدم.بكلمةيجبهافلمجدأ.مجنونهَ

.)1(...ْالضالةإسرانبلبيتخراف!ىإلاارسللموقالفأحابوراكا.

يلي:كمالهيموممىشريعةليننضيأتلمأنهتؤكدالنيلنصوصاما

لأنقضجثتانيتظنوالافيتول:ْإنجيلهمنالخامىالأصحاحفيهتىيذكر

ثزولأنإلىلك!!ولالحقفإنىكمل.بللأنقضجثتماالأنبياء.اوالناموس

الكل.يكونحنىالناموسمنواحدةنمَطةاوواحدحرفيزوللاوالأرضالسماء

ملكوثنياصغربدعىهكذاالناسوعقمالصغرىالوصاباهذهبحدىنتضىنمن

.)2(الممموكْملكوتفيعظبمأبدعىفهذاوعلمعملمنولماالسموك.

...:ْضَوللهووصبته!المسبحمعالأبرصكصهفيالأناجبلونفكر

للكاهننفسكايىي!هببللأحد.للَوللاانانظريمموعلهفقكبرصه.طهروللو!

.)3(لمْشهادةموسىبهامرالذىثمربانوقلم

والفريسبونالكئبةجلسموممىكرسيعلى:ْفيتولوثلامبذهالنام!وبخاطب

لأنهمئعملوالااعمالهمحسبولكنوافعلوه.فاحنظوهئحنظوهلنلكمقالوامافكل

.)4(بفعلونْولابفولون

موسى!شريعهْسوىللابملِكنلموالنربم!بون؟الكئبةبوصيكانوبماذا

مخالف!ه.ومحمهؤلاءصحنظو.مابلئزموا!أتباعهجمم!ىفامر

الكريم:الفرأنفيبمرأسِلسنيالممميعدعوة-خصوصية

جمسىعنالحلبثوكان،قومهبىنبيكلربعثةالأنبياء،للكريمالترآننكر

بعضعذ*ومخفف،التوراةمنلديهملمامصدقإسرانيلبنيالىنبيله!

بلي:ماالآباثهذهفمنمها،لتمدلواالنيالأحكام

7/24-.3.:15/21-24.و!ظرمرضمتى:بصل(1)

5/17-91.متى:بجيل)2(

.ا-5/214لرنا:،-44،ا/.مرقى8/3،4،متى:بجيل)3(

(i)23/203متى:بجيل.
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نعاد:فوله

الطينِفنَلَفماخثيُأئىزَنكُنمفنبِأبَهجِتئكُمفَذأنيإصنزانِبلَببهيإِلَى)وَرَسُولأ

انمَولُىوَاخدىوا!بزَصَاكمَهَوَابزِىءُالفهيانقِطَيزافَلِكُونُفِيهفَأتنُخُالطدزكَايَتةِ

كُنئمإِنئئنملآبَةذَلِكَفِيإِنئيؤتِكُنمفِيتذنجرُونوَمَالاكُلُونَيتاؤأَلَئئكُمأللهِبإتن

وَجِنتُئمعالليهُنمخزنمأئذِيل!صىَلَكُموبهأحِذالئؤرَاةِمِنيَذيبَبقَئمَاوَمُصَذقا!فَؤفِنِين

(05،)الماندة:94وَاطِب!ي!(.النهَفَ!ئفوأزبًكُنمننبِأبَة

وجل:عزالمولى!يمول

وَأئَبئَاهُالتؤرَا؟مِنَيَدَيئِنجيقَئمَامُصَئقامَزيغالننِييشىآثَابىهمعلَى)وَهفي!ا

ئنمئَثِبنَ!ؤمَؤغَةًذهُذىالئَورَاةِبنَيَدفَهِبَقَئمَاوَمُصندئقاؤلُوزهُذىنجي!الإنجيلَ

فمُفَأوتمثكالنهُألز"لهِمَايَحكُمئنمونقفيإالئةألز"لهمَاا!نِجيلإأهلىُوكليحكُنم

!4-647:الماندةأأننَاممِفُونَ(.

بمَوله:الآباتهذهعلىالطبرىوبعلق

بمافصدقمحمديافبلكمنأسلمواالنينالنبيينأئارمريمبنجمسىْألَبعنا

فأنزل،الانجيلينسخهلمماحقفيهبماالعملبانوأمنلَبله،ومنموسىعلىانزل

زمانفيلعبادهاللهارئضاهلماوببانأ،قبلهالتيللكتبمصدقأعيسىعلىالإثجلِل

(V)".احكاممنعيسى

شريعئهوأن،كافةللأمماللهينزلهلمالانجيلانبالنكرالإنجيلاهلوخص

.)2(اليهوديةبالأمهْخاصةكان!عيسىبعثهَلأن؟زمانلكلب!قيةلبست

لسانه:س!خعلى-فبفولو؟عولَه!موسىعلىلِدتى!صكيسىهووها

بَدقئمَافصَذفاإلَلبهُمالفهِرَسُولُإِنىإِشرَانِدلَب!ىيَامَزيمَابقُعِدشَىل!)وَإِذ

فَالُوابِانبَيئَاتِجَاءهُمفَلَئاأخمَدُاشمُهُيلصينبَثِيبِرَسُوليوَمُبَضرًاالئورَاهِمِنَيَدَئ

(6:)الصففبِمن(.سِخزهَذَا

،!موسىبهجاءلمامصدىَإسرانيل،بنىإلىاللىرسول!فعبسى

أنفسم.علىفرضوهاالتيالئشدلِدا!بعضعنهممخفف

.701801،ص3،ج،للطبريجرير!نالامامثبيك،جامع)1(

كاا.8ص83جا!مال!مي،لملينجم!محمدالتاوين،محاسن)2(
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التمديهَ:الأعمالعى3-حثه

وصومصلاةمنلعباداتراداء،الصالحالعملعلىنلاميذه!الممميححث

الكربمة.الطببةبالأخلالَىالنمممكعلىوحث،وز!اة

الممميح!يقولإذفلك،فىأقوالهمننماذجوهؤه

المجامعفىقائمبنيصقوالنبحبونفإنهمكالمرانين.تكنفلاصلبتؤمتى

وامااجرهم.اممدْوفوا!إنهملكمألولالحقالنال!.يظهروألكيلشويرعزواياوفر

الخفاء.فيالذىأبيكإلىوصل!بابكرأغلقمخدعكإلىفالخلصلبثفمئىفث

فىالذياباناهكذاانئهمفصلواعحنية...يجازلِكالخفاءفييرىالذىفأبوك

كالمرانبن.عابسينتكونوافلاصمنمومتىملكوثك.ء.للِأثاهممك.للِ!عَدسالسموك،

فادهنصمتفمنىانتولماصاثمبن...للناسبظيروالكيوجوه!بغبرونفإذكم

فأبوكالخناء.فيالذيلأبيكبلصائماْللناستظهرلالكي.وجهكواغسلرأسك

علانيهَ+.)1(لِجاكأبكالخفاءفييرىالذي

بأمرولموجل،عزللهفبهعاوالإخلاصوالصومالصلاةإلىيدعوفهو

نعالى.للهونوحبدهعبودبنهعلىبدلمما،وباسمهلهولصومبالصلاة

:بفوللصدفةوفى

لكمفلبسوإلابنظروكم.لكيالناص!قدامصددَالَكمنصنعواأنمنْاحترزوا

كمابالبوقددامكنصوتفلاصدفةصنعثفمنى.السمواتفىالذىاببكمعند(جر

صنعثفمئى(نثاماالنام!...منيُمجلوالكيالأمةوفيالمجامعفىالمراؤونينعل

.)2(الخناء...ْفىصدئئكئكونلكيلِمبنك.تنعلماشملكتُعرتفلاصدثة

المسنطاعفدرفبهاوالإخلاصولصدفةوالصومبلصلاةبأمر!لخسهح

له.شريكلاوحدهلله

الحسنة،بالأخلالَىالنمسكعلىالحثمنكلامهفي!يكثرالممميحونجد

منها:نعاليمه،فياكئروهي،طيبةمعاملةالناسومعاملة

6/5-18.:متىكطل1()

:6/1-4.منى)3(بجيل
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عبمى!لسانعلىمتىيقول

اناواما.الحكممستوجبيكونقتلومن.تقتللاللتدماءقيل(نهسمعئملد

قلم!فإن...الحكممسدوجبيكونباطلأأخيهعلىيغضبمنكلاقْلكمفالَول

المنبحقدامقربانكهنكفالْركعليكفميئألأخيكلتذكرثوهنكالمنبحإلىقربانك

1(.أ...ْفربانكوفدمتعالوهينئذأخلِك.معواصطلحأولأواذهب

نلا!بذه:لأخلاقمهنبأايضأويقول

لتظررلماذا...ئدانونئدبنونبهاالئيبالدبنونهْلأنكمندانرا.لالكي"لاخبنوا

سّولكيفاملها.ئنطنفلاعينيكفيالتيالخشبةوأمااخيك.عبنفىالذىالتذى

جمنك...+.)2(فيالخشبةوهاجمنئامنالتذىاخرجدغيلأخبك

لهم:فبنولالمحبةإلىنلاهبذهبدعووالمسبح

بعضأ+.)3(بعضكمئحبوالأ!يكم.اناجليدةؤصلِهْ

أحبواالممامعوقلِهالكمأمول+لكنيمعَول:ا!ائهممحبةإلىيدعوابل

يمميئونالذىلأجلوصولالاغبكم.باركوامبغضدكم.إلىاحسنوا.أعدائكم

ابيكم..050)4(

يدعوسبقكما!فالمسلِح،الأناجيلفىالملتلالضاثلْواجهناوكلعادة

انهمنلسانهعلىلولَاهبقولمامعهذايتفقهلولكنللأعداء،حتىوالمحبةللفضبلة

المسلِح:صلوقافلِقول،والانقساملل!فربقجاء

أصطبغهاصبغةولي.اضطرمتلو(ريدفماذااكلأرضعلىنارألألمَىئجئت

(قولكلا.الأرضعلىسلاهألأعطىجئتأنىانظنونتُكمل،حلْىانحصروكبف

الدينعلىئلاطةمنتسمينواحدبيتفىخمسةالآنمنيكونلأنهانقسامأبللكم

والبنثالبنتعلىوالأمالأبعلىوالابنالابنعلىالأبينقسمئلاطة،علىوالثان

(حمانها+.)ْعلىوالكنةكننهاعلىوالحماة.الأمعلى

n.2-/503:بخجبلمتى)1(

:7/1-ه.)2(بخجيلمتى

13/34.يوحنا:بخجبل)3(

(t)6/27.28،لوقا:إنجيل

11294-53.لوقا:إنجيل)5(
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اللهبناءلألههمثعمحملصناعيظوبى:وقولهالمحبةمعيتنقمذافهل

بدعون..)1(

هذافييعَعنحد.الرلِاءمحملهىتلاميذهالمعميحفيهيدصالذىالوقثوفي

اخبرلغدمالِلَولقجدهلمه،معحديئهفيالأناج!لترويهماحمبونلك!خئق،

تكلبمه:يريدونالخارجفيواخوتهله

فأجاب.يكلموكانطالبينخارجأواقنونوإخول!امكذاهوواحدلهْتق!

امىهيهاوقالتلاصِذهنحويدهمذثم.إخوتيومنامىهيمنله.للقائلوفال

)2(وإخوتى..000

ماليبمموعلهاكاللها:فيتولمباث!رةبصورةامهمخاطبأأخرموضعفي

)3(050..امراةياولك

الئحريفولكنهمطلتأ،بنلكاعلَدلانبي؟منبر.-نرانيصحهذافهل

بالآداببلنمسكاوامرهكئروماإللِها.دعاالني؟لسمحةالنعالبمللكعلىوالزبادة

)4(..الخ..والمغنرةوالموادعهْوالوفاء،،كالصدق

الجوانخاصةلدنبا،هذهفيوالزهدالتسامحدعوتهفيعلبهركزوعما

الملذاث،فيوإسرافهالمالحيازةفيشِنننوالكلرفمهواتها،المادةعليهتسطبركانت

بلزهدوامرهموصدرفببن،فربم!ببنمنواموالمالنام!علىالمممبطرونهؤلاءفعتف

يلي:مانلكفيقلهفمماالنانية،الحباةهذهفيوالنقشف

لأنكمالمراؤونوالفربدمبونالكتبةأبهالكمؤبلعبعمى:لع!انعلىمىَلِفول

وبل.بدخلونالداخلينندصنولاانتمتدخلونفلاالناسقدامالسمواتملكوتنغلتون

العملبانالفادة(يهاالأراهل...ببوتناكلونلأنكمالمراؤونوالنربسبونالكلَبةالِهالكم

المراؤونوالنريسيونالكتبةيهالكمويل.الجملولِبلعونلبعوضةصيضنْون!ذبن

(نقبأ".)ْايضأخارجهمايكونلكيوالصحفةالكاسخارجلُنقونلأنكم

:5/9.)1(بخجيلمتى

38/9/مرض:12/46-9،5منى:بخجيل)2( : U)1ro- rI2.ا-ا

2/4.يوحنا:ببيل)3(

r/'ه/r?-?منى:جمجيلفظر)4( , tv- rA,لوب!لوre 12/33- 6/32-36، 12 -A vv " 03، "920 : U.

12/37-53.لوثا:12/3854-.مرفى:وكلطر23/134،1525،26،صئى:بجيلفظر)5(
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ممنوغيرهمالفزيسلِين!المسيحفلِهاعنف،النصوصمنوغِرها

حق.بغيرأموالهموأكلواالناسعلىوتسلطواالمجامعنزعموا

الجموعمنواحدسالهحلِنوال!تشفالزهدإلىفبهادعاالثىالنصوصومن

له:فقالاخبهوبدنبينهالمدراثيقشمان

منوثحفظواانظروالهموفالمتشمأ.اوفاضيأعليكما(قامنيمنإنسان"يا

كثرترجلاثمثلألهم)وضرباموالهمنحيالَهفلبسثكئدرلأحدكانمتىفإنهالطمع

الللِلهَهذهغييااللهلهفقالقربب(اجلهانيدريولايخزنهاكبفوتحبزأمواله

ضكيأهووليسلنفسهدكنزالذىهكذا.لكونلمناعلئهاالتيفهذهمنك.ننسكئطللث

:فبقولالزهدالىدسصفهمالإصحاحنفسفيوبواصللله+.)1(

منأفضلالحياةلالبسون.بماللجسدولائلإبرنبمالح!اتكملَهثموالاْ...

نراعأقامتهعلىيزيد(نيقلراهلْمإذامنكممنَ...اللباسمنافضلوالجسدالطعام

أنتملَطلبوافلابالبوالَي...لْهتمونفلماذاالأصغرعلىولائقدرونلاكنتمفإن.واحدة

2(".أالعلماممتطلبهاكلهاهذهفنئقلتوا.ولاتشربونومالَاكلونما

دعوةروحنمئلحفبفةوهى،الأناجلِلامئلأتالسمحةالنعلبماتهذهبملو

الضعناء.علىوتسلطوكبرياءبطرمناللِهودعليهكاقلمانظرأ!المسيح

الكريم:الفرأنفيالطيبوالخلقالصالحالعملعلى-حثه

علاصاتومنوبشرلِلَه،عبوديده!المسيحلسانعلىالكرلِمالقرأقذكر

وصيامصلاهَ،بلعيادة،وحدهلهوالئوجهوجل--عزل!هالاسئسلامالبشرلِهَهذه

النعبلبة.الأمورمنوغيرها،وزكاة

علِسى:لسانعلىتعالىفبفول

كُنثمَا(بقَمُبَاركاوَجَعالَني!تبِئاؤجَعالَنِيأن!ثالبآتَايىَالفهِجمَذُإ.يى)فَالَ

3131-0:أمربمحَفا(.دُمتمَاوَالزكَاةِبِالصتاةوَأؤصَلأبي

12/13-21.لوثا:إلجيللنظر()?

12/22-31.لو!ا:إلجبلفظر)2(
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وجهوعلىالبها،دعا!تيلطبلةالأخلاقبعضببكبعدهاالأيكوئواصل

منتهىالآياثتظهرلمهمعئمدتهالألاجبلتفكرحينضيبوالدئه،بر.!خصوص

وَالشلَائم!ئتمثاجَئرأ!غكتيىوكلَنمبِؤالديَي)ؤيزا:ئعالىمبولمعها،واللينالأدب

-rrأمربم:حَئا(.بخصوَيؤمَأئوتُؤيؤمَولملِدثيوتمغن rr]

اهمومنالعَدم،منذالمهمةالئعبديهالمظاهرمنوالصحاموالزكاةفالصلاة

التلب،ظبظجبارأيكنفلمالأخلاقأهممنبا!أموالبز،والماليةالبدنبةالعباديتنوايم

وثرحمة.الرافةقلبهفىجعلبل

الععَبدةغصرينفكلنيمكنلالذمتريبطةاموروالخلىَ،والعبادةفلعقيدة

بربدثبنأيفيالل!ظبمبةالفمرلئعصالخلقيهَ،القبمصالدمبليةالشعانرعنالإبمانبة،

عملببطلالمقوماتلههذانفصالواكط،الالهيل!نهجوفقالناسحباةبصوفلى

+.)1(اللهاريدهكماالدبنمنهومويخلفالحياةوفيلنفوم!فيالدبن

المفدس:ْالكئابفى!م!محمدبالنبي4-ءالئبشير

سواءالغيببة،الاخباراتمنالكثيرليجدالمقثسلكتابفيلقارئاق

محمد!ومجيءنلك،علىفماهدةوالرؤىوالنبوءات،المعم!لَبلاممنهاالماضي

فعلىوالجديد،القدعِبعهثدهالمقثمىالكنابفيهابئمرالتيالعظلِمةا!أمورمنواحدة

لامعةص!بقبتمحمدبالنبيالبفمارةانإلاتغبلِرمنالعهثينهنينلحقممالرغم

كلاحمنالفقراتبعضبنكرالبعميطةالنقرةهذهفيوصلأدومالعصور،مزعلى

اللَليم.بالعهدوسابداصنالْه،بعضنكراوءنبينانكرههاورثثالتي!عهثين-

القدبم:العهدفيءمحمدكالن!هيا-الثبثمير

وصناتصنائه،ونكر!محمدبالنبيلسنارهمنالعدبدفيالقدبمالعهدبدئمر

النتراتبعضوهذهوالت!ثبة،!ئكويننلكنكرت!ئيالأسناراهمومنالباعه،

الاخنصار.وبتصدالحصر،لاالنمئيلسببلعلىفبهماالواردة

.4..صا،جلطب،س2ن.ثعرظصفي)1(

8-372.صه52جرالالجيل،!توراةفيالاصلاملش)طبضرأخبفينصلقمميلثظر.
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فقدالمماعِلؤاما:قولهعثئزالسابعالإصحاحفىالتكوينممفريذكرهفمما

واجعلهبلدرنيعمأعثراثنىجدأ.كثبرأواكثرهوأئمرهابركهاناهافبه،لكسمص

كبيرهَ+.)1(امة

!-محمدوحملالثوراة،علبهاللهونزل!موسىإسحاقبركةفحمل

،فارانعنهابتالالنيمكةإسماجملوممكنالدَرأق،ص!ليهاللهو(نزلإسماجملبركة

محمدأالنبيوجعلبمباركتهاللهوعدتحالقانإلىالبرئِة،هذهفيالسكنبنوهوواصل

وفرلِته:إسماعيممكنفاراقانعلىمؤكدأالتكوينسنرفيقول،نسلةمن!

إياهماواضعاًلهاجروأعلاهاماءوفربةخبزأواخذصباحأإبراهبمفد!كر

منالماءفرغولماالممبع،بلربريةفىوناهتفعضتوصرفها.والولدكئفهاعلى

ول!العمماءمنهلجرالتهم!ونكىالأشجار...إحدىنحتالولدطرحتالنرية

معالتهوككضبمة...(مةسأجطهلأنىبهبدكوفمدىِ!مواحملىفومىلها...

فلرلنْء)2(بريةفىوسكنفوس.راسينمووكانالبريةفىوسكنفكَبُرالغلام

العمابعالأصحاحفىوردماإلىانئبهالفطناءأنبعضالقرطبيالإمامولِوضح

بذمرتلِن؟!ثحمد"إلىيشيرونللجملحممابمخسبعلىاللِهودبأنرف!عشر،

ومعناهاجدول()لجوىوكلمةجدأ(،)جدأمعناهاوالتيالبرانية)بمادماد(كلمةأن

التينوالبالغهَفحمدْكلمةحروفهامجموعفيمنهماكلشماوىكئبر()الشعب

حرفأ.)3(ونسعلِن

وتكثير!إسماعدلعنلتكوبنسفرفيورلثالتيالإشاراثبعضهذه

.بعدهمنوأئباعهخ!محمدبنببنااننهتالتي،امته

تنكرماغلبأ،التلميةسنرفنىاللتثيهَ،سنرفيوردمابعضلنرىولكن

للتيم:ابنفيقول،علبهالد!ةفيابلغ!هيصفالَه

فييقع!الافمدَراكفإنصفالْه(،نكر)ا!ااسمهبمجردذكرهمن(بلغ"وهذا

ودعوته،وعلاماثه،وصنائه،،بنعتهنكرهبخلافوالتمي!ز...التعرفبحصلفلاالاسم

17/02.سنرلنكو!:()1

(Y):2.ا-ا21/4:التكوينسفرانظر

.2266،ةهص،القرطبيالامامهالأعلامفظر:)3(
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فينوعهويحصرويمبز.يع!نهماعذافإننلكونحو،مجيئهوو!،لمتهوصنة

ئمخصه..)1(

بلي:مافهرالتثميةسفرنكر.مااما

بكلفيكلمهمفمهفيكحيولجكلمدالهإخونهموسطمننيهألهم+فمفوله

اطالبه.انابالممىلطينكلمالذيلكلامىسمعلاالاسك!ويكونبه،اوصيهما

لاسمينكلمالذ!اولطبنكلم!أوصهلمكلامأبسمىفيمكلمئطنىالذيالنبىواما

..)2(النبىذلكفيموثأخرىألهة

إسماعلِللنرمعلومالبهود،منوقومه!موسىإلىموجهوالحدبث

الفقراتفىالواردوالكلاماخولن،فهما،وسارةهاجرمن!لأبراهبمابنانواسحالَى

إسماعبلإذأفالمتصودالبهود-طيمنكميقلولم،إشونمْوسطننبلَول:السابقة

ى!اذ!عسِمىبنلكالمقصودبأنالبعضفولبردوهتا،بعدهحط!ونرينه

إسحاىْ.إلىئمومنا،حرائيلبنيإلىنعمبهفيبرجع

مامعبتعارضهذالأن!المممبحبهالملَصودبكونانبننينالالكْ؟شوله

وجهأالربصفهالذيموسىمئلإسرائيلفينبيبعدبتمولمالنت!بةْسفرفي؟و%

بفرعوقمصرأرضفيلبعملهاالربارسلهالنيوالعجائبالآيكجميعفي.لوجه

صنعهاالنيالعظدمةالمخاوفوكلالفمديدةاليدكلوفي،ضه.وكلجميدهوبجمبع

.)3(إسرانبلْجمبعاعبنامامموسى

بنلكالملصودبكوقفكبف،إسرائ!لبنيمنمئبللهلِكنلم!موسىفبعد

بممرائيل؟.بنيمنوهو!عسى

منفموسى؟موسىوبينبينهفيماالممالالةوجهفابنعيممىبانهسلمناماوإذا

اع!لَاد-حسبإلهوجمسى،اللهوجمدبائمروموسىلم،منوالممميحوام،اب

لموالمسبح،أعداءهلوفانمفاiوموسىصئلب،والمممبحبصلبلموموسلمممبحببن-

بنلك.متصود!رجمسىلنصراحهْتدلللئيالمنارفاثمنويخرهاابدأ،بنلكيتُم

56.صلجورية.كيمبنالأململمححيرى،هدية)1(

.2ا-.81/8التشلاة:سؤ2()

(r)1-3/0،2التشهة:سنرi.
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لئددية:ممفرقولإلىنظرناماوإذا

الأناجيلفىوردمامعلِتعارضالنصهذانجدفإننا،فمهْفىكلامهْاجعل

وكاناله!كلفىويعلمربكتب،يقراوكان،علميةبيئةفىنشأالذى!الممميحعن

عظبمأ.)1(رببأ

يعرفلِكنلمالذىالأميفهو!محمدلنبىعلىللطبىَتمامأالسابقةفالفقرة

سبحانهغهاللَائلفهو،الناسبهيخبرماالوحيمنبلللَىوكانالكتابهْ،ولاالقراءة

3-15النجم:أيُوخى(.وَخىْإئافؤإد!!أنهَوَىعَنيثطقُ)وَنأ:وتعالى

الوحيلهق!إذنلك،علىشاهذحراءغارفيعليهالوحىللزلوحاثثة

مرا-ثلاثذلكوتكرر،القراءة(صفلاايبقلرئأيافا!:النبىفبتولإفرأ+،

وَرَئكَاقزا!عَيينأن!لسَانخَلَ!!خلَ!أئديرَب!)فزاياسنم:الملكقالأنإلى

طولِلوالحديثا-ه(:العلقأيالَنم(.قنمطَأفبِعتلنَعلأ!بِافمتَمِعالتمفذىِ!فاكزمُ

لافيقولهذااقرالهويقالالكتابةلِعرفلالمنالأحاليثمنالعثبدوهنكذلك،)2(في

.)3(الكتابةاعرت

.اخرىدلالا!إلىنحناجالصربحةالدلالاتهذهبعدفهل

+جاء!موممىلِقولبعدهمنوفربثهإسماعيلسكنهاالتيفارانوعن

وعنالقدسربوالْهمنوأتىفارانجبلمنوتلألأسعلِرمنواشرقسيناءمنالرب

قدميكغدجلسونوهمبدكفيقديسيهجميعالشعبفأحبلهم.شربعةناريملِنه

.)4(...ْأفوالكمنلِتتلبون

...امامكيعيشإسماعيللدتبراهيماٍوفلف!ْحينفيها!إسماعِلفسكن

إسماعيل،فريةفكئرت(أرباركه...الخ+)ْناهافيهلكسمعثفلَدإسماجملواما

.1/3808/106يوحنا:وإنجيل4/16/052لوقا:بخ!لفظر:1()

،!ال!هرسول!ى!وحيبدءكككيفبب،!وحيبد.قاليالبضري،عبداللهليالامامالبضر!،صحبحانظر:)2(

.4رتمحليث،4ص،جا

9Iاشيا:سنر)3( 2 / Y.

.23/23،التشية:سفر4()

.17/02:!نكونصنر)5(
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وهذ.،بعدهمنوئباعه!محمدسثدنافيكلها!بركةوكفتالصحراء،فيوانتضروا

ايراطم:لممانعلىض!الكربمثعرأنغهااخبرنا!نكوينسفرفيلولردةالدعوة

إِئكؤيزكيهِغؤانجفمَهأنيتالبؤيكمُهُمُأقيَعلبهنميثكوممهُنمرَسُولأمهنمؤبخعَث)زنجدا

(912)البنرة:الحجيمُ(.الؤيزألتَ

وفارلن(وسعير،)سشِاء،!ممابد4َالئحثةالمناطق-اللهصحمهالتيمبنونكر

انأيينِ(أنبقبؤهَذآ!مبينينؤطويى!ؤالزيئَول!)وَالئ!نكعالى-فولهنظبروجعلها

فالتين؟المناطقتلكفىظهرواالنينالألبياءامكنة!ىنلكفيئنديرأا؟-3"لتين:

فلِهاظهرالتىوالزيلَونالثينمنبثوهيالمقدممة،ايأرضإلىئرجعوالزبتون

مكةالأمينوالبلد!،موسىعلبهاللهكلمالذيالجبلسشِنوطور!،المعمحح

ءِ.)1(محمدنبوةمظهراللهحرم

نبيكلمعالنوراهَالمئعملنهاالنيالألفاظحولجمبلةكلماتالنبمولابن

فبتول:واممنعلن(،وافمرق،جاء،و)افبل

بإشرافهبعدهاالمسيحونبوة،الصباحبمجيءموسىنبوةممبحانهْوشبه

ووي،الآفاقفيضوءهاوظهورالفممصباستعلاءبعدهماالأنبياءخاتمونبوةوضيالة،

فجرهفاضاءالكنرليلموسىبنبوةصدعحممبحانه-اللهفابئسواء،بهاخبركماالأمر

الأرضوطبقواممئعلنالضثاءوكمل!مع!يح،بنبوةوالاشرالْى!ضياءوزلد،بنبوته

.)2(علبهمْوسحمةللهصلويتمحمدبنبوة

بمحمد!الئبائميرمهاوردرالتي!قيي!د!دفيالوودةالنتردبعضهذه

ضيالمزبد،،ومن-كانلك،ثصهمالعهدفيالبف!ارك(كئروماصنالة،نكرتاو

!به.)3(فليرجعالكثبر!كئبرالأسفاربثي

96.صلعوزية.ثيمبنالاملمهلعرىرريةلطر:)1(

96.صلجوزيةهلتيمبنالأملمثحهرىه!ية)2(

-1،7/،2:فمطو.9-15941/1-7؟لم54سرلمز،94/01:لتكونوسؤ،2/312حسيةسؤ:!مزيدثطر)3(

934-صهلسر!ة(،اة)!نور:وكطرها،!ر،،3/3:حبنوق،4-215/ولثيد 1 t.
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الجديد:ْالعهدفى!بالنبىب-التبثمير

علىحَعلى-اللىمملكةحلولبقربالأنبياءمن!كغبرهالمسيحبشر

:بمَولثقلبمالعهدفيفدانيال،الأرض

قثدممىلشعبتعطىالسماءكلنحتالمملكةوعظمةوالسلطكْوالمملكة

وبطبعون+.)1(بعبلوناياهالسلاطينوجمبعبدىملكولْه.العلي

لوبوافئلى:واقترابهاالمملكةهذهبحلولكنلكوبعمرالمعمدلنيوحناوجاء

صوتالعَانلالنبيبإشعياعنهقيلالذ!طهوهذافإن!ع!مولت.ملكوتاقترفيفدلأنه

.)2(معمد!يمةسبلهاصنعواالزب.طريقاعثواالبريةفىصارخ

فلكفنمنى:فبقولالمملكةهذهحلولبتربمبشرأ!المسيحوجاء

بعموعوكانالصموات...ملكوتافنربفلأنهثوبواوبتوليكرزيمموعابنداالزمان

r(+.)مريضكلوبشفيالملِكوثببفمارةوبكرزمجامعهملمحىلِعلمالجليلكليطوف

فقالبنلك،التبشيرإلىلَلامبذهدعابلفقط،الممميحعلىالبائصرهَللَتصرولم

إنهفانليناكرزواذاهونانتمؤفبمادسكوته:لثبليغالأخرىالمدنإلىارسلهمحينلهم

.)4(السمودْملكوثافنربفد

ولمدخلنموه!مدبنهْؤألِةفيتول:الأمركانمهمانلكئبليغفىعليهمويشدد

ننقضهمليندكممنبنالصقالذيالغبارحتىوثولواشورعهاإلىفاخرجوابتبلوكم

(.)ْاللهْملكوتمنكماقتربقدإنههذااعلمراولكنلكم.

فقد:بهايدعوأنتلاهيذهامرالتيصلانهصُلبمنالملكوتهذاجعلبل

مششِ!لنكنملكول!ةليأت.اسمكلبلمَثسالسمواثفىالذىاباناهكذا.انلْم"فصلوا

.)6(الأرضْعلىكذلكالسماءفيكما

كا.ا-9528ص2.جوا،لجيل(،التوراةفيالاسلامببني8)البضدفينلكلعَصبللنظر.

7/27.:داند1()

1-3.3/متى:إنجيل)2(

(r)1/4،115:مرقسبنبيلوثكلر4/170،23متى:إنجيل.

0.1/9لوفا:جمجيلوفظر0.1/7منى:بخجبل)4(

.01/01011لوتا:بخجيل)5(

1.1/2لوتا:وهـظر6/100،1منى:إنجيل)6(
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يديهفعلىسيتحق!ذى!منتظرسالمصيحوكلعذ.!ملكوثفصةوحول

يوحناقصةيفكرفمئى!معم!ة،هذ.فيفيالألاجبلبينالأخئلافلىنجدفالنانلك،

بنوقعاممميأتي؟الذي!نبيسهل!ممميح،صيمم!بعثغلما!ممجنفيوهو

اوردكمابهوالمبفترالمبتيئوهو،السيححقيقهْصس!مَممرأبوحنايبعثفكبفآخر؟

؟!بجيله4فيمئى

منيلتبنارسلالممميحباعمالالممجنفيسمعظمالِوحنالمامتى:ْصول

1(أخر..أننئظرأمالآتيهوفتلهوفلىئلاميذ..

التدس،)2(فماوروحبالناروالسيحبالماء،يعمدالمعمدلنبوحناكانوفيا

بالنارالمسيحبدعلىئعندلبيوحناالأولىككبلبوحنا؟بدعلىالمممبحنعمبدفائدة

بالماءالمعغدفهو،نفسهمعالمعمدانيوحناي!ثضءلجناندريولا!القدسوالروح

مما،)3(العالمخطيئةسدحملالذيالهحملبانهللممميحبفد!دالوفننسوفىملئوبة،

ضرورةفلا،خطاياهممنللاخر!مخلصبلمطهر،طاهرفهواللهحمز،انهدام

إفن.التعميد

التدى،والروحبالنارئباعهمنأحدأعئد!السيحلنايهلاجبلتنكرولم

مماالممعيرة،هذهالكنائسوو!لتهذه،الئعميدئمعيرةممارسةفيتحميذاممئمربل

والكناثع!لد!مبذهبدلاإذالمدس،والروحبالناربالدممبدالملصودلبسنهعلىيبرهن

العكسنجدولكنبالماء،الئعميدوالغاءبه،اكداءعلىوالعملالإيمانمنبعدهمن

!سيحية.!حياةفي

ملكوثلنوأخبرهمئلاميذهحنر!الممميحلىنجدالألاجيل،فيوبالنظر

بممانكاقأخر.مثلأ+الممعوامنى:!تولثمار.،تعملاخرىةلأممنمسينزعالله

رضمهالذىالحجرالكثبفيفط!تملمايمموعلهمف!كرمأ...عرم!بيترب

أجمننا.فيعجيبوهوهذاكك!ربفلمنالزلرية.رل!صلر!هوالبناؤوق

11/203.:متىبصل)1(

.ااعممتى:بج!)2(

p.92/ورخا:بجيل)3(

165

http://kotob.has.it



هذاعلىسقطومن.لالماره.تعمللأمهوبعطيمنكمبنزعاللهملكوثكلكمافوللذلك

والفربم!يوقالكهنةرؤساءسمعولمابعمحقه.عليههوسقطومنبنرضضالحجر

عِسىالملكوتبهذاالمتصودبأنالمسيحيونويتول.)1(عليهمْيئكلم(نهعرفواامئاله

لهم.لاعلبهمحجةالرواباتهذهولكن،غبرهدوق!

فإننا،المعمدانيوحناعنالألاجيلنكرتهاالئىالبشاراثهذهعندوقننامافإذا

يوحنا،قلربعدحتىالبفمارةبهذهالئحدثيواصلنجدهبلبه،الإيملىإلىودعاهمنجد

فكيفملكولد+،بقولهمْلبأثاللهلهىينضرصابانصلالَمفيلتلا!يذنعليمهبجانب

به؟امحتقوملكونهالدعاءبهذايامرهم

النضابا،منكغيرها!لتلاهـضمننخلولأأنهانجدالفضيةهذهفيوبالنظر

الروحاقتنكرللمصيح،يوحنائعميدقصةالأولىالئلائةالأناجيلئوردحينففي

رضي!.)2(بهحبيبيبنيهذاقدصوتأولالماء،هنصعودهبعدعلبهحذالقثمى

منبعديئجيءفولهفىالملَصودبانللمسبحالمعمدانبوحنابشهدأندون

بالماءعمدتكمناحذاثه،رباطوأحلفحنيلأنأهلأنفسياحعمبلامنىالَوىهو

.)3(القثىْبالروحفيعمدكمهووأما

بهالمقصودلن،صريحوبفمكل،إنجيلهفيلِؤكدالإنجلِلييوحنانجدانناإلا

اللهحملذاهوفق!.ابيهممَبلأيعموعيوحنانظرالغد"وفىفبعَول:!علِسىهو

كانلانهقدامىصاررجلبعديبالْيعنهقلتالذيهوهذا.العالمخطيةبرفعالذي

قائلأبوحناوشهدبالماء.اعمدجئثلنلكلإسرائيلليظهراصفهكنلموأنا.قبلي

لكناعرهاكنلموانا.عليهفاممدهَرالممماءمنحمامةمل!ناظلأالروحرايتإنى

هوفهذاعليهوهيمدهّرأنازلأالروحسرىالذيليقالذيكبالماءلأعمد(رسلنيالذي

.)4(الدْابنهوهذالوشهثثرايثفدوانا.القثسبالروحلِعمدالذي

م!67-.8.!حوزية.!عيمبنالحيدى،هديةلظر.يملىملكوتحولو!زيالةلم33-21،45متى:بجيلانظر)1(

.23.24-.صالند!،يلارحمةلعق،وإظهر926-272،صاثمرطبي،الأمام،والأعلام

3/21-1/9،1.22-امرشا-13/3،17متى:بخبيلانظر)2(

(r)ي!.النلرو!كر3/61لوقا:وبخجيل1/8.مرتر.وبخج!لِثطس،روحمعالنلرويفكر1>3/مئى:انظر

1/92-34.يرحنا:إنجيل)4(
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وتخصيصه،للمسيحلمعمدانيوحنابمعرفةئصرحلمالأولىالثلائةفالأناجيل

سبق.كمابالمسيحإنجدلهفيالإنجبلىلِوحنايحددهاب!منا،البشارةبهذه

لستوافراثيينكرولمقاغرفانتمنالمعمدانلبوحنااليهودسؤالوفى

فسألوهلأ...فأجابانت؟النبيانالسثفدَفىانت؟اللياماذا؟إذأفسألوهالمسلِح،فا

...+.)1(النبيولااللياولاالمسبحلسثكنتاقلْعمدبلكفماوقالا

المممبح،وجمراللياغيرنبيبمجيءلِؤمنونكانواالبهزدأنيبينالنصوهذا

)1/25(.يوحناإنجيلفىإليهالمشارهوالنبيو!ا

علىيذكرمتىإنجبلنجدولكنايليا،لبسيوحناانالنصهذامنولِظهر

ويردأولأياتيايليااقله:ووَريسوعفاجابفبالَول:ايليأهولِوحناانالمسلِحخط!

كنلكارالواماكلبهعملوابلبعوفوهولمجاءلَدايلياإز:لكماقرلولكنيشىء.كأ

يوحناعنلهمق!إنهالتلاميذف!حينئذمنم.يؤلمسوفايضأالإنسانلن

2(تمعمدان".أ

فلك،بنكرويوحناايليا،هوأنهيوحناعنبخبرمئىإنجيلفي!ؤإلممدبح

فيكنبأحدهماعنبصدرانللهوحاشاالآخر،وبكنباحدهمابُصدقانمنف!بد

الأنبياءمنبأنهلبوحنايشهد-!-فالمسبحذلك،صمنزهوناللهفأنبباء،اخيهحق

يوحنامناعظمالنساءمنالمولوثينبين!قململكمأهولالحق:ْفيقوللعظماء

)3(.لىهلسد

،النصوصهذهوراءكانماهدفأضاكلالددلأضاتخصمننلمصولكننا

والئدلبللأهدافمالأ.لاجبلنصوصإخضاعخكلمنهدفهمنحفيقيصحابهحرل

بنولون.ماصحةعيى

الممميح،بمجيءيؤمنونكانوا!يهودلعلىكلها!رويكهذ.مننخلص

النبيأبنلك!متصودفمن،الأخوةالنبوء!هذ.فييهمناماوس،!نبيونلكويليا،

2.لأ-ه1/9ورحلا:يط)1(

7؟/9-13.منى:معيل)2(

.11/11منى:ببل+
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تورانهممنالنبىثثامواصتاىيعلمونفمالسؤيل،هذايوحناالفرنسيونسألفلقد

محمد!النبيهوبهالمقصودأنعلىدلتوالتيبعضها(،)1(لىاٍأشرناأن)سبىَ

التبش!رعلىركزوالذيبلذا!يوحناإنجلِلمناكثروضوحالأمرهذالنرىولكن

الأنبياء،خالَمهوالمع!يحهلنتررئمنلك،فيقالهمافلنتراصفالَه،وفكر)بنارقليط(

!م.امبعدهنبيولاالنبينلكوهو

يلى:ماالنبيهذاعنإنجيلهفييوحنافكرهفمما

(طلبواناوصاباي.فاحفظوائحبوننيكنتماق!ْالمسيحلعمانعلىقوله

العالمبشطيعلاالذىالحقروحايأبد.إلىمعكمليمكثأخرمعزيأفيعطيكمالآبمن

+.)2(فيكمويكوقمعكمماكثلأنهفحعرفونهانتمواما.يعرفهولايراهلالأنهيمَبلهان

الآبمميرسلهالذيالقدم!الروحالمعزىؤأما:الإصحاحنفع!فيوبقول

.)3(لكمْقلنهمابكلولِنكركمشيءكلبعلمكمفهوباسمي

ابيكمأناسارسلهالذىالمعزيجاءومتى:ْبتولعشرالخامسالأصحاحوفي

يأنكمايضأانتموتشهثونلي.يشهدفهوينبثقالآبسصدمنالذيالحقروحالآبمن

الابتداء+.)4(منمعي

المعزىهذاصفا!فيه!المسيحفيوضحعشرالسادسالأصحاح(ما

فبلَول:

لْمضي.اينبسألنيمنكمأحدولسِ!ارسلنيالذيإلىماضبىفأناالآن"واما

أنلكمخلِرإنهالحقلكمأكوللكنى.قلوبكمالحزنملأ!دهذالكمثلتلأنىلكن

جاءومتى.اليكمأرسلهذهبثاقولكنالمعزى.يأتيكملاانطلقلمإنلأنه.انطلق

يؤمنونلافلانهمخط!ةعلىأمادبنونه.وعلىبزوعلىخط!هعلىالعالملبك!فلك

رنلِم!فلأنثينونةعلىواماابضأ.لْروننيولاابىإلىذاهبفلأطيبزعلىوأمابي.

تحتملواأنلَستطدمونلاولكنلكملأقولأيضأكئيرهَأمورألياق.دبنفدالعالمهذا

(i)02-818/1:التشيةسنر.

.-1/5,17،يوحنا:إنجيل)2(

14/26.يوحنا:بجيل)3(

15/526.27بوحنا:الجدل)4(
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منيحكلملا!أنهالحقجمبعبىيرشلكمفهوالحقروحذاكجاءمىَوأما.الآن

ليممايأخذلأنهلِمجدنيذيك8ألْلِهْبأمورولِخبركمبهيتكلملِمممعماكلبلننسه

معرضوفيوبخبركم+.)1(ليممابأخذإنهقلثلهذالي.هولثبما2ا!ولخبركم.

ثلاثةمهافلواانمإلىبذبللناركليطالمممبحيبنتفممبريتصالقبمبنحثبت

افويل:

الحامد.أنهاولأ:

المخلص.ثانبأ:

المعزى.انهثالئأ:

!معزي.)2(بأنهفالوالبعض،المخلصأنهعلىاكثرهم

الروحبإرساللهمنعزينهمميواصلإنهإذالمعمبح،يبلمع!لبعضوفصد

لبمكثأخرمعزيأفيعطيكمالآبمناطلب+أنالهم.قالإذ،لآخ!حينمنإلبهمالقدس

.)3(الأبدْإلىمعكم

.المعزيأمافالَال:ْالتدسروحبهالمتصودانأخرقولفيلهمر-رضح

فلنهمابكلوبنكركمئميءكلبعلمكمفهوبامممىالآبسبرمملهالذياللَدسوحألا

.)4(لكمه

بأنبكملاانطلقلماقلأنه.انطلقانلكمخبربهالحقلكم(فوللم.وفال

(.)ْإديكمْلرسدهذهبتبنودكنادمعزي.

الروححلالمعميعذبلنمعد،بالفعلحدثهذا!علىئمنوده)6(ويؤكد

المومنق.)7(عىالتلس

!طا:9؟/.-؟.)؟(بط

72.صل!ذية.ح!فىه!رملاصنلطر:)2(

1/16.،ور!:بطأ؟

؟/21.،ورطا:بط)،(

\(أ.!!:بط5()

132.صثرلثهزكي!س!حه!كلر:)ح

"ا-4.رط:يصثطر:)3(
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الاَياتبهاففعلواالتلاهيذص!فىالسماءمننزلثناربةالسنةبأنهاق!والبعض

.)1(الحواريينعلىنزلتروحأنهآخرونولَال،والعجائب

بينها،فيماواضحاًلَعارضأنجدفإنناالسابتهْ،النصوصفىدققنامافياولكن

بلِنفربط،انطلقإذاإلايالَىلن)النارقليط(المعزيأن!لمسبحلِخبرحينفمثلأ

؟االمسيحبالمعزيالمقصوديكونفكيف،المعزيهذامجيءوبينذهابه

المسيححضرةفيبللزلكاقالروحهذالأنايضأ؟التدسروحغِروهير

روحبهالمتصودكاقفلو،ذهابهبعدسدأتىإذبتصده،(نلمعتولغيرفمن!!

حبنه.فىنلكلبتيئالقدس

51ير،بذاتهشخصانهعلىتدلسبقكمامعينهْبصفاثالنارقليطهذاووصف

الشهادهَ)المعزى(صفالَهفمنمثلأ،كالروحمعنويشيءعلىلا،الناسولِسمعه

أنهعلىتدلكلهافهذه...الخ،الغيوبمنبكئيروالإخبار،للحقالناسوإرشاد،للمسيح

هذاأناخبرالمسبحبللنفممه،المسبحشِمهدكيفإذ،المسيحبهالمقصودعظيمإنسان

فيتول:منهاعظمالنارفليط

نفسهمنلِتكلملالأنه،الحقجميعلىاٍيرشلكمفهوالحىَروحجاءملَىْواما

.)2(وبخبركمْليممالِاخذلأنهيمجدنيذاكألَبةبأموروبخبركمبهلِسمعمابكلبل

ماالأناجيلفيوردلالدنعم؟إنسانالحقروحهلنفسهلطرحالذيوالسؤل

فيالَول:إنسانبأنهالحقروحرسالئهفييوحنافيصففلك،بنيد

لأناللهمنهىهلالأرواحامتحنوابلروحكلتصلقوالاالأحباءْالِها

لِعلْرفروحكل.اللهروحلْعرفونبهذاالعالمإلىخرجوافدكثبربنكنبهَانبياء

المس!حببسوعلِطرفلأروحوكلاللهمنفهوالجسدفىجاءقدانهالمسيحبيدموع

+.)3(المسبحضدروحهووهذااللهمنفلبسالجممدفىجاءانه

73.صالجورية،لقبمابن!حثرى،ررالةفظر:()1

.16/131t،بوحنا:لإلجيل)2(

(r)"4/1-الأرلىبوحنارصدr.
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جاءفهل!،محمدالنبيعلىدلاللَهافيصريحة!الصعمبحمنشهادةفهذه

جمرواباطيللْهممنبهالصقماكلصويرفعهويطهرهلهيفمهدمنجمسىبعد

؟!!!!م!؟

ولكن،!كذابينجمسىبعدنبباءطاكم!يكوننهعلى،لَدل!غمهادةوهذه

بعضهمفوليردمماجموثبنه،وبثبنون،السبحبححهـفاتبخبرونلبباءابضأسبكون

.بعدهنبىفلابطعمى،خلْمثالنبوةبأن

الِضأ؟مردودفهو،القدسروحهوطفارفليط-المعزيهذابلنزص!مهملما

خصلهمفالهمائلاميذهنسىفهلللتهْمابكلبفكركم+هولمق!!المسيحلأن

به؟ألبفكرهماللَدس-رحعلبهمبتلزلحنىفلبلةأبام

إذالممم!ح،بعدفالمانهعلىدلالةأخرْمعزبأاوْاخر+فارقلب!!وفول

كانلأنهاللَدع!،الروحعلىلتطبقلافهىواحد،أنفيف!ريعتإتثوجدلىبعمرلا

سابفاْ-خُكرتلِوحناإنجبلفيالواردةالمواصفالقننبعناماوإذااشممميح،م!،ضوأ

فمئلأ،للشكمجالألدعلابما!محمدعلىتماماْل!طبقنجدهافإننالمعزيهذاعز،

بهْ.بنكلمبسعمابكلبلننممهمنلاينكلم:ْفوله

بانهالتولعلىالطرلِقيتطعمماوالكتابهْ،القراءةيعرفيكنلم!فالنبي

ودفانقبحقائقأخبرالأمبةهذ.رعمولكنهبأخبارها،ض!ا!لديمة،الكتبعلىاطلع

الصفةبهذهانصافهعلىبدللمماعلما،ها،إلابعرفهالاو!جديد-!مديمالعهثينفي

إِناهُؤالجط!فهَؤىقي)وقايتطنخعالى-اللهرسولعلىوبصدقلمجر.،لرن

3-5("لنجم:يُوخر،.ؤخغ

وكافيثذمَاتنزِيفنتتالنرتائنزوخاالي!دخَينا)وكتيةنعالى:وفىله

52(ألئمورى:نجدنَا(.بنننناءننيِهِئفإيئوزاخخناةونمبنفبن!

فنر3نقذاالييادخمئانافتم!لضتنعَهَتدن)تغننعدس:وفىله

3(&سف:جمة(بخةنلِ!فيقتؤفي
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تستطلِعوفلاولكنلكمقوللاايضأكئبرهَامورألي"إن!المسيحوقول

لالأنهلاحىَجميعإلىلِرشدكمفهوالحقررحنلكجاءمتىواما.الآنتحتملونأن

.)1(آتيةباموريخبركمبهويتكلملِسمعماكلبلنفسهمنيتكلم

-عزالمولىعنواخبر،الحقإلىالناسفأرشدض!محمدبهفامماوهذا

ممافلئاوغيروصفاتها،والنارالجنةوعنوأشراطها،الساعةوعن،وصفاتهوجل-

لمامصلثَأفجاءمنها،الغيبا!وخاصة،والإنجيلالئوراةفىالاجم!وجهعلىورد

ل!فحَقًجَاءبز!ئج!ويقبشَاعِرآلِهتِنَالَتَابىكُواأنِثا)يَمَولُونَلَعالى:فالَد،الرسلمع

36-137:الصافاتا(.كمُزسلِدنؤمتذق

محمد!احذبهايلْصفلملِوحنا،إنجيلفيورتبسلِطةصفا!هذه

الئمارلَاالتىالعليدةالمؤلفا!إلىفليرجعالزيادةارادومن،الصفاتمنالكئلِروهنك

.)2(ذلكإلى

الإلجيل:والتوراةفى!بالنبيبالبشارةالكريمالقرآن-إخبار

وو!!وصفالَهبمحمدوبشارتهمالسابقبنايأنبياءعنالكربمالقرأنئحدث

--.الأخبارمنذلكوغيروبلده،ظهوره

!الرسولواحادلِثنلك،عنتحثفَالتيالكريماللَرآنآياثبعضوثعذه

ننبتَالطجَاءهُنم)وكلَغالَعلى:لَولهمنهافيها،العلماءواتوالابضأ،ذلكنىالواردة

ئاجَاءهُمفَلَئاكَفَرُوأأئذِبنَعلَىيَ!شَنْئحُونَفَبلمِنوكَلألُوأمَعهُنمئمَامُصَذ!الفهِجمندِ

918:البالَرةاانكَانجرِينَ(.عالَىالفهفَلَعًةُبهِكَفَرُوأعَرَفُوأ

به،كفرواالعربمنبعثلماولكن!بعئئهفبلاليهودموقفلْبلِنالآيهَفهذه

علىبمجي!هيستحصرونالكتاببهذا!الرسولمجيءفبلمناليهودكانإذ

.16/12013يرحنا:بخحيلانظر)1(

طجوفلهَ،ثليمبن،الحيارىوث)!ة6-22،صج،،،تيميةبنالاسلامضيرء،الصحيحالجواب!لك:نىا!ظر2()

-ا6هصللامرفي،بريسبناحمد.للفاخرةراياجوبه268َ-926،ص،لترطبيالأمامارالأعلام71-84.ص

بن!م!يخ،الصليبعبدعلىطردفيالقريبومنحة24-244،-ص2.جالهثقى،اللهرحمهَ،الحقوإضهارا..7

م!184-918.الطبر!هربنبنعليرلدولهَ.والدلرر810،1-.صسر.الحمد
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عادقتلمعهنقدلكمالزمانآخرفينبىسيبعثإنهيقولون،قاتلوهمإذالمشركين

(1).ليمو

الأوسعلىيستفتحونكلألوايهود"إن:قولهعباسابنعننعيمابوويروى

كلألواهاوجحدوابهكفرواالعربمنالتهبغهفلمامبعئهنقبلالتهبرسولوالخزرج

أليهودممثمريامعرور:بنالبراءبنوبشرجبلبنمعاذلهمفق!فطِ،يقولون

بأنهنخبروناالشركاهلوإنابمحمد،عليناتستفتحونكننموقدواسلموا،التهثفوا

جاكامالكمنذكركناذيهوما:مشكمبنسقففد،بصفتهونصفونهمب!ث

".)2(نوفهبئمىء

سبحانه:يقولالكتابللأهالمعروفةصفانهصاما

لَمنممُونَمنهُنمفَرِيمأؤإِنابماءهُنملِغرِفُونَقتاتؤِفُونَهُأنكِدابَآنَمئَافمُ)أئذِلنَ

6411:البقرهَأ(.بَطَمُونَوَهُنمفخق

فقال:ص!اللهرسولعنسلا!بنعبداللهسأل!هعمرانفلكفيرويومما

نبي،انهمحمدفىأشكلستلألىلَال:ولِمَ؟قال:بابنى.منىبهاعلم+أنا

.)3(راسهعرفعَبل".خ!ل!والدتهفلكلولديفاما

ألَباعهعلي!أحياءوهممحمدبُعثلئن؟كلهمالأنبلِاءعلىعهد(خذولقد

ثُئموَحنمَةكِتَابفنآتيتُكُمتمَاالئبِئِدقَمِشِاقَالفهُأخَذَإوَإِذ:تعالىفيقول،ونصرته

ذتِكُنمعالىوَأخَذتُنمأفَرَزتُنماقالَولَتَنصُرئهُبِهِلَنُؤفِنُنمَعكُنمئمَافصَذقزسُولجَاءكُنم

181:عمرانآلاالمثئاهدِبنَ(.ثنمَعَكُموَأنَأفَاشْهَدُوألًالأقرَرئَاقَالُوأ!نرِي

.124ا،جكثير،ابنالفداءالى،العظيمثعرأنتفسيرفطر()1

.،4صالأصبهلي.عبداللهبناحمدنعيمبو،للنبوةد!لل2()

(r)2صكأ:.اج!زمخشر!،،الكئمك.
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:)1(الرازيالإمامويقول

مماالكناب(هلغدالمعروفةالأشباءللَربرالآباتهذهمنالملَصودأنْاعلم

فياللهنكرهماجملتهاومنلعنادهم،وإظهارألعنرهم!طعأ!محمدنبوةعلى!دل

بانموالحكمةالكدْابأناهمالنبنالأنباءمنالمبثاق(خذئعالىاللهانوهوالآياثهذه

ثلك.لبلوااثهمواخبرونصرو.بهأمنوامعهملمامصلقرسولجاءهمكلما

وجهين:علىالآيةهذ.فيالمفعمربناخثلافولبين

ب!نجنهمأ.بعضهمبصدقانفيمنمالميثاقاخذنه:الأول

الميثا!ياخذونكانواأن!:!ئم-بتلبك!الأنبباءانالآلِةمنالمرادانوالثثى:

وهذا،ينصروهولبهلِومنواأنعليميجبفإنه!محمدبعثإذابأنهاممهممن

العلماء.اكنرقوا،

وجل:عزالمولىويقول

الئورَاةنجىجمندَهُنممكئُونجايَجِدُونَهُأئذيا(نن1الئينالزسُولَ!ئي!نَأأثذِين

عقيهئمؤيخزمُالطيئالطلَفئموَءيجلانمئكَرعَنِؤينهَافنمديانتؤُوف!يامُرُهُموَالإِنجدلي

ؤعَرؤرهُي!آهموأفَثذينَعلفهِنمئئيىئتتؤايآغكلإمنرَهُنمعهُنموَ.يَفتعُفخَبَأنِثَ

(571:افالأص1فئفلخونَ(0هُمُاونمنكنغهُالزفيئذ!نالئوزوَاتئىأوتَمنرُوهُ

نلك:فيالرازيالاماميقول

لوفلكلأنوالإثحبلالنوراةفيمكنوبنبونهوصنةنعنهأنعلىيدلؤهذا

فبولعنوالنصارىلليهود!منفراتاعظممنالكلامهذانكرلكانمكنوبأبكنلم

ممايع!عىلاوالع!المننرلث،اعظممنوالبفانالكنبعلىالاصرلرلأن!وله

النعثنلكلنعلىدلنلكروظمافىله،فولصالناسونفرحالةنتصبانيوجب

2(.أنبوثهْصحةعلىالدلائلاعلممنوالاثجيل!توراةفيمنكور

.51201؟.ص!ههر،!هطونفضلاممهصهصص)1(

؟2.م!بم.؟.لر،ى،لضلاممص.صص)2(
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ص!النبىصفاتعنيخبربللَوراةالعالملعاصبنعمربنوجمدالله

بنطعَمزِوبقَالئهِجمَذَكلَتِيتُ:قولهبساربنعطاءسشالبخارىفبرو!طمها،!موجودة

أجَذفَ!الئؤرَاةِفِي!الفهِزممُولِمبتةِعَطأخبِرئِىلنُتُعَهُمَاالفةرَضِىَفعَاصِ

ازسَنتاكإِئاالثبِىأئهَابافقُزآنفِىصيتتيمايبَضيىالتورَاةفيلَمَؤصُوثإئهُوَالفهِ

بِنَطلَيف!المئَوكلَسَئي!كَوَرَمئويىجمَذِيألتيق!ئيئنَوَحِرزاوتَذِيزاوَمُبَضثزاثمَاهِذا

وكنوَيَضزلِضووككِنالشئِئَةَيالعئيئَةِينتَعُولَافأمنوَادِفِىسَخابولَاغَلِيظولَا

عُنياأغينابِهَاوَيَننَحُادفهُإِئاإِلَهَلَايَلَولُوابِلنفئَجَاءفمِفةَبِهِيُقِبمَحثَىادثهُبَنْيضَة

غفقا+.)1(وَللُوباصُغاوَآذَأنا

عالَ!ءبَعلَمَهُأنآبَةئفغلِكُن(وكلنم!ال!و"لِينَزُبُرلَفيى)وَإِئهُلَعر:ولعَول

(1ا-6979اء:الشعراإِمنزانِيل(.ببهى

ويتعرفوناليهودإلىبذهبونفريشمشركوكانؤفد:الرازيالإماملِقول

نعلْهعلىالإلطةالكتبتطابقلأن،نبوتهعلىظاهرةد!ةيدللوهذاالخبر،هذامنم

نبونه+.)2(علىقطعألِدلوصفته

بدء،فنشَاهِذوَثتهِدَبِهِوَكَفَزتمالفهِعِندِينكَانَإِنارَأبئُنمقُل)نعالى:ولِقول

(01:الأحقات1الطالِمِينَ(.ففَؤمَيَفدِيلَاالفهَإِنوَاسدفبَرُلُنمقأمَنَيثفِهِعلَىبِنرَأسِلَ

به،وإيمانهبنبولْهص!للنبيسلامبنجمداللهالأ!ماليهودحبرشهادةففيها

فال:م!لامبنعبداللهعنالترمذىمروي

إِشرَائِبلَ(.بدىفنشاهِذ)ؤشَهِدَفىةنزلت،اللهكنابمنآياتفىلزلت

انكتَاب(.عفئمغدَهُوَمَنوَبَيئَئنمبَشِيشَهِمذابِالقهكَنَى)قُلفنونزلت011)الأحقاف:

ي43(.)3("لرء:

.2521رقمحلمِث28،ص3،ت،الأسولَىفيثصخبكراهبةب!البضرفي.!بيوع،كتب!بخلرلىهصحلِع1()

.41هص452ج،لرري!فخر،ثكبيرالتفسمير)2(

6710067.مراجه-.سلامبناللهعثمن!بب!،المن!كتب،للترمذي،!صحيحثظر:ثجمع)3(
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صفانه!ورودعلىوشأفدهمشهورةسلامبنعبداللهإسلاموقصة

ممَيصغاقَلآ:وقاصابىبنسعدفيلَول؟بالجنة!الرسوللهشهد،)1(!حنىعندهم

قلآقإسلَابماللًهِيعَ!دِإِئاانجئة!هلبنإِئهُانلزفيعلَىلِاحَديننمِى!يَقُولُادئيئ

إِشزبيلَ+.)2(!بهىبنئنابذؤننهذفأيَةُهَذ؟نَزالتوَف!

نعالىفقال!عيعمىلممانعلىالنبيهذاصالصريحالأعلانجاءواخيرأ

لممانهتعلى

نجيقئنانصطفاإلَيكمالنهِرَشو،،إئيإشزاليلَيَاشِنرفيَانجنُعمنىتلأ)ذإِذ

فالُو!كالنينُاتحَاءهُمخئهئاأخمَذاسنة،كَصيمِنيَهلِيبِرَسُوليؤئبَمثئزاالثورَاةِمِنبذي

(6:الصفأ(.ئبِينشخزهَذآ

يو!بعض،إلىبعضهابمملمالمنرابطةالرسلةحلالَاثنصورالآيةفهذه

حلقةبعدحلقةالأرضإلىالسماءمنممندةانجاههافىواحدةحتلِتنها،فيمن!،سكة

المنصلة.)3(الطوبلةالمملسلةفي

فال:أبيهعنمطعمبنخبيرصالبخاريالإماملروي!النبيأسماءوعن

ليِالنهُينخوأئذِيأنغاحِيؤألَاوَأخندُمُخئذأناامنناءٍخغممَةُلِي!الئ!زسُولُفَال

أنعَافث..)4(وَقيضيىعقىالئاش!خمثتزائذيأنخاثمِرُؤأتافكُنز

عناحمدالاماممروي!،عيممىوبفمارةايراهع،ابيهدعوة!والنبي

لهذءفىقلنتااللْهِتئِيائكتتلآاناتةاكاالاثمام.ئنيتورفال:عامربنلنمان

رلمحثص،12،ج،5برثهكمخلاىطيلأمط.هلمدثصيلمخرىهب!ماطلاممثهنرى.صصح(1)

وصمع؟،ص.ا7.ج.طموللنهطىكىمنطي،الأسكمىلمنرى.ب!لاململهظ!.صصح)2(

483".رلمحث.391.ج،سحمهشعة*شكلمنسلسهـةهشكل!مىصمهالأمل!صلمه

6035.ص6.بمظعي.سىصنر.طكليل)3(

11%6صج،.-.رررسول!.ليما.ماطي.لمدعيصى!دخؤيهي!ماطلاململ!فر!رص!)،(

.،.8rرلمث
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اضَاعَ!ئوزمِتهَايَخرُبخأئة(ئيوَزأثجمِممَىوَئاثنرَىإِبزَاهِعَأبِىدَشَةُلًالَأنرِكَ

.)1(الثئامْلَمئورُيتهَا

نببنا!أوصافأنعلىصراحةللتالنىوالأحاثبثالآياتبعضهذه

النبىمنقريبأعهدهكاقالذى!بعلِسىالأمروفتهى،!قدممنذالكتبفىولردهَ

محمد!نبوةفىشكألنىلناببقىد!ثهافيالالَطعبهالأثلةهذهبعدفهلءِ

وفالأمنواالنينقدرةبمملنهمالكثاباكلمنالمنكرونلقندىهلغه؟والأصاض

وجل:صالمولىغهم

آمئاقائواعالَبهنميلكىؤإِذَا!يُؤفِئونَبِههُمقليبماينأن!نَاليَآنَيدافمُ)أئنيين

52-53(،القصصأنعميهيينَ(.فَبِلإينكُئاإئازيئَاينأنحقإئهُيل!

تعالى:وقوله

مِنَضًفُوأيئاالذمغينَتَفِيضُأجمئهُنمتَرَىالرًسُولينِجىالزِلَمَامتمِصُأ)وَإِذَا

183:"لماندةألاثئاهِلِبن(.مَعَفَاكتبئَاأمثارَبئَايَقولُوانَنحَق

النبي!بهذاللإبمانسواءحدعلىالكدابويأهللنادعوةكلهاالآياثفهذه

الهوىمعتعارضمهمايئبعانأحقفالحق،والعاطفةلعصبيةونبذوالَباعه،

الذيالح!نلكإلىاليومالكتاب(هليصلانإلىالأولنآنفهلوالقبليهَ،والمصلحة

ولهملناوندعوذلكاللهنرجو!!المؤمنبناحبارهمعنالسابد4َالآلِا!فيهحدئللا

والتوفبق.بالهدابة

الصلب:قصهَنهفى5

إلابلمسيحلِؤمنوالمبلالمسلِحيلِن،عنالمهمهَالعمَائدمنسبقكماالصلب

القضدةهذهفيفصرَوبإيجازالالَرآنجاءلذا!معميح،مجيءمنفائدةفلاوإلامصلوباْ

تعلى:فيقولوتفصبلأ،جملهَالمطدَدهذانافياَ

22324.رثمسحلبث5903/ح،حنبلبنيحمدالاماملحمد،سند)1(
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كَفَزوأأئذِينَبنوَمُالفزكَإلَنؤرَانج!مئَوَفيكَإئىجميسَىيَاالفةقال)إِذ

نجيمَانجبتُئنمفَاحيٌفزجِغئنمإِلَنثئمأنقيَامَةيَؤمإلَىنمقرُوأالًذينَفَوفئاتئهعُوكَأئذينؤنجاجمذ

55:عمران"لثَختلفُونَ(.فِيهِكُننُنم

يقنل،لم!فالمسيحالئأولِل،تعَبللأوبصورةالنفيكانالنساءسورةوفي

سبقإذالمفسروق،ضِىخاضالئيالتناصيلفيالخوضنربدولا،يصلبولم

المعمألة،هذهفيلمنصلالحكمإلىلنممنمعولكننلك،فيالمؤلناتلحعضإلىالإشارة

نعالى:بنول

صنلَفوزوَمَافَنَفوةوَمَا.شعبلى)-!ص.!لَفريَبمَابقعشىأنسَبيحَقَمالتاإِئا)وَفوبههنم

الطنائبَاعَإِلأعِفبمينلهل!لَهُمتمئةثتأتيينجطِاخنَلَئوأأئذِلِنؤإِنلَفنمفئئهَوك!ن

انكِنَابن!اهلىِفنوَإبئ!حكِيغا!يزاالفةوَكَكَإلَنِ!الفهُزققةبد!لاليتافَلفوهُوَمَا

(1ا-5795النساء:أشَهدذا(.علفهنملكُونُأنيبَامَةِوَيَؤمَمَوَبيمالبزليمالَيُؤيخنَن
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الئلأليالفصل

المسيحيالفكرمصادر

القدلِمالعهد:الأولالمبحث

الجدبدالعهدالئاني:المبحث
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الأولالمبحث

الفديمالعهد

ولقد،النصارىوفمعانرعتاندمصدرهووالجلالِدالقديمبعهثيهلمتلاسالكتاب

البهودية.صلحديثفيالقديمبالعهدالتعريفسبق

الثلألىالمبحث

الجديدالعهد

الجدبد:لعهد

عبعمىعهدعلىلناسعلىال!هأخذهالذيالمبئاقأيالمبثاق،بمعنىالعلا

قمممبن:ضمنوضعهاويمكنسنرأ،)1(وعشرينسبعةمنالجديدالعهدوي!كون!،

التاريخية.الأممفار

اللَعلبمبة.الأسفار

ثناريخبةالأسفارلأ:

على:الناربخيةالأسفاروتشئمل

طوفابهوحنا(.-مرفص)منىالأربعةالأناجيل

الرسل.اعم!رسالهَ

الأربعة:9-الألاجدل

النرلْىبهاولَقر،الكنيسةبهاوتعترف،المسيحيينغدالمعتبرةالأناجبلوهى

المخدلنهَ.لسيحدة

لمنئعطىماوهي)الحلوان(معناهايونانيهْكلمهَ(Gospel)إنجيلوكلمة

الباثمرى.)2بهاريدثم،ببشرىيخثي

8.هص.وفيعليد..!مخسة1\م!نر؟فظر؟(أ

.172ص،ئملبياحمدد.،المسيحية:انظر)2(
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لاييجيل:-الث!ف

هذهورغم،نصنهئمئلوئكادالجليد،العهداكساماهمالأربعةالأناجلِلئمل!

مؤلفبهافييُفمكبلمناخرة،)1(عصورفيإلارسميةوئصبحنُعرفلمنهاإلاالمكانهْ

ولكن!،المسيحمنهماحديرفىلمبانهوفيل!،)2(المسيححوارييمنفهمعلى

)منى-مرقصطوفابهوحنا(:الأربعةالأناجبلعننبذةهذهنلكرعم

منى:لجيلا-

-النصارىزعمعلىعئمر-الاشالحوارليناحدمنىالرسولهومؤلفه

الميلادبعد06سنهْحواليإلىثألينهتاريخبرجعإذجمبعأالأناجيلأحمهووإنجيله

كانتوالنيالحدبثة،)3(ألنبممطبند!الاَرامبةباللهجةمنى(لنهوفد،الأقوالأرجحعلى

علىالانجيلهذاويفمتملفلسطبنفىالعصرنلكفيوالكتابةالمحالثةفيمستخدمهْ

إصحاحأ.وعفمربنئمانية

انويقالاليونانيةاللغةإلىالإنجيلهذامنرحميتينيطربقصبعرفولا

بعضاخطأوقدبه.يعندسندالر(يلهذايعرفولابئرجمنه،قامالذيهونفسهمتى

لأناللانبنبة؟اللغهَإلىنرجممااولثرجمفدالسنرهذاأنفررواإذالعربمزرخي

بدرنإليناوصلتالنيوهيلمَدم،كمالبونانبةالنرجمةهيلهنرجمةأولانالئابت

كلوديتصدقلوليوسصرؤفىيترل:بذنفعمهالبطريقابنيقررهماوهذا.أصله

مبلا!بة14ممنهَلمبرطورأونصبمم،اق.ممنةولد،!رومان)لمبراطورالأول

بالعبرفبةبجبلهمتى(اىم!بوس)ينصدمئرسكنب54(سنةمنصبهفيوهوومات

صاحبيوحنااليونانية!ىالعبرفيةمننرجمة("ىوصمر.،المقدسبيتفي

(4).هلإلجبلا

3.هصيوكاىهمورسد.،ولطم7لبهلواو!توراةالكريمثكللنثظر:(1)

.11ا-ه10صلترحمك.ع!داررلصلي،اكلعلى!ردليالأريبتحنةثظر:2()

.789صاضلسهلح!د.!سيطةه!نر:)3(

.86AY،صوفي،عبدلواحدعليد.لمئصةهالأسفركظر:)،(
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مرفص:--لجيل

عشرستةعلىوبشتمل،السبعينالئلاميذأحدمرلَصالقديع!هومؤلفه

لأاللِونانيةباللغةوألفه65(و63ممنةحوأليJالأقوارجحعلىالفهوقدضحاحأ،

اممناذهإشرافثحتالاهتالبنهوكان،العربمزرخىبعضلِنكركماللاينيهَباللغة

بعضمنهواسنمدحتائقهبعضفيللبهرجعرقدوبإرشاده،الحواريلِنرئلِع!نجطرم!

الئاريخ.)1(حواثوبعضلنكرياث

بطرسكنبهقدالإنجيلهذالنالعربمؤرخىوبعضالبطريقلنروىوقد

فصلِرنارونعهدوفي:ْالبطريقابنجمارةونص.مرقصئلميذهإلىونسبهنضه

رنبمىبطرسكئب68(ممنهَ!ى54سنةمنروماامبراطورنيروق)بلَصد

الروابةلهذهيعرفولامرفص".إلىونع!بهروميةمدينةفىمرفصانجلِللحواريين

ممنديعئدبه.)2(

يض-ج
التابعين،(حدوهولوقا،القديسلنهموًإصحاحأ،وعشرينأربعةعلىوبحتوي

حوأليايإنج!له،مرلْصفلِهالفالذينفممهالعصرفيالأفويللرجحعلىالفهولَد

مؤرخيبعضبذكركمااللاتينيهَبللغةلاالبونانيةباللغةوألفه65،او63سنهْ

فىلِقولفهوئبوفيلوس،بسمىلعظبمكتبهفدانهعلىتثلبعبارهَوافتتحه،!عرب

المسيحيينبدن)بقصدلديناجرتالتيالأحداثتاريخفىكئمِرونكئبثقدفانحنه:

قمتفدكنثولما،الحوادثلهذهفمهودأكلألواالذينهؤلاءهننم!ماحممب(الأولين

انالخيرمنرايتلذلك،الأولىنشلألهامنوتئبفهادفدقأبحثأالأحداثهذهببحث

؟ليقينىالرايعلىثففحتىممملسلةصورةفىثدوفيلالطعِأيهالسعادتكي!ونها

فبه،اختلفولنلك،العظيمبهذالِعرتانلوفايحاولولمتلقيتها+،التىالئعاليمفي

يذهبهذاوإلى،علمائهماحداوالبرنان!ماءأحدانهولَيلمصريأ،كانانهفقيل

إنجيلهلوقاوكتبالبطريىْ:ْابنعبارةونص.العربمؤرخىمنوكئبرالبطريقابن

تاوفبلا+.)3(لهيت!الرومعلماءمنث!ريفرجلإلى

ا.VA)1(ثظر:السيحية،د.احمدئملبي.ص

87.صوفي،عبدالواحدعليد.،المقدسةالأسفلرللظر:2()

1/ا-2.لوقا:كجبل)3(
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د-ئعيليوحنا:

الحولريينأحدوهويوحنا،!رسولالفهإصحاحأ،وغمرينإحدىعلىيثمثمل

بعد09سنةحوأليالاهنأليفهوكانالبونانية،باللغةو!نه-زعمهم-علىغمرالاش

مرحلةغهالمصلهإذجميعآالألاجبلاحدثلنلكفهوالأقويل،لرجحعلىالمبلاد

عامأ.)1(ثلانبنزهاءنبلغكببرةزمنبة

هذااغمادعلىمجمعةالحاضرالعصرفيالمسيحيةالنحلجميع(نومع

احدزبديبنحنابرإلىنعمبنهصحةراعثمادبهموحىممَسأواغبارهالإنجبل

هذايمكرونكانوا!ْ!سيحيةفىالباحثينمنالقدامىبعضفإقعشر،الألتيالحواريين

وبرونالجدبد،العهدفارإدفل!هْمر،يوحناإلىاسندماجميعكذلكوينكررنالإنجبل،

القديمةالمسيحيةالفرقبعضكانتلقدبل،أخرينأشخاصئأليفمنكلهفلكان

إلىينسبماجمدمعفىالمذهبهذالذ!المبلادكيالئانيالمرقأواخر!يثفسه!ا

الإئجلِلهذانسبةصحهْفيالمحثثلِنالباحث!نمنكثيركنلكوبرئاباسفار.منلِوهـلا

هؤلاءومن.إليهنسبتهصحةبعلمليتطعللاتهممنكبيراًمحدأانبليوحنا،بى

المعارفدائرةفيالممميحيةالمسائلتحريرعلىاشرفواالنبنالعلماءجماعة

يوحناإنجيلمؤلفلنفيمريهْانهْلالثناجبلثرجمحهمفيفكرواضدالبربطانبة،

أخرشخص

هوانهمت!هليمؤلفهادعىوفدالمفمهور،الحوارىزبديبنبوحناعبر

بأنوجزمتعلاتها،علىالجملةهذهالكنيعمةفاخنث،المسيحإلىالحبببيوحنا

غيرصاحبهأنمعنصأ،الكتابعلىاصممهووضعتالحوارى،يوحناهوالكتاب

الذيالنيلسوففلكببنواهيةبرابطةولويربطواأنبحاولونالنينوليتينأ.يوحنا

لنلجلبلالصياديوحناالحوارىوبينالميحدمنالثانيالعَرنفيالكنابهذاألف

كفلكهؤلاءومنالرياح+،يدراججهودهموستذهب!مندأي!هلمحاولتميجدوا

أنهذكرواضد+،العشرينالترن!.Wباسمْلارالماثمهورةالنرنسيةالمعارفدائرةمؤلفوا

منرسانلئلاث)هيالجدبدالعهدمنأخرىأسنارواربعةالأئجيلهذاليوحنانجنعب

88.صرفي.عليد.الشسةهالأسفلرفظر:)1(
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تسلملاالأديانمسائلفيالحدلِئةالبحوثولكنيوحنا.ورؤباالكاثولبكيهَالرسانل

.)1(!نعمبة!هبصحة

والنحربف:الصحةبين-الأياجبل

منبهموحىكتابهمانالنصارىزعمعلىحزمابنردودمنبعضأسنكر

الموضوعالظاهروالكنبالأربعةالأناجلِللتافضاثحزمابنفكرفلا!السماء،

نلك:منأناجلِلهم،بشرلِهَتؤكدلتيل!لالضاثمننواعثلاتةفيها،وفكر

الواحد:الإصحاحفىالواحدالإلجبلأحممَصى

إنجيلفيوردمالمئ!،سبيلعلىمنهاكئيرة،أملالةفلكفيحزملنينمكل

إنماالأنبباء،وكنبالتوراةلنقضجنتأنىتحسبوا"لالنلامبذه:السبحقولمنى،

ولا،واحدةباءئبيدلاوالأرضالسماءتبيد(نإلىلكم(قولالحقفإنىلإئمامها،أتبت

الصغبرةالعهودهذهمنعهذاحللفمنالجملِع،شِمحنىالنوراةمنواحدحرف

علىالناسوحضانمهومنصغبزا،لسمواتملكوتفىفسبدعىنحليلهعلىوحمل

.)2(عظبغاْالسمواتملكوتفيفسبدعىإنمامه

فى)أىقلِلدد:المسيحلِتوللِسيرة(سطروبعد،الإصحاحنفىوفي

إلاامرأتهفارقمنلكماقولواناطلالَى،كثابلهافليكتبامراتهفرقمنالئوراة(

(r)".يزنيفإنهمطلتةتزوجومنالزنا،لىممبيلألهاجعلفقدلزنا

وبعد،لينقضلِأتلمانهالسابقالنصفيبقولإذواضحئتالَضنلكوفى

اناخبرالذىالمسيحمنينرواانالنصارىعلىيجببل،الأحكامتهبنلضقلبل

علىالمسحح)أىوهوعظبفا،صغدزايدعىالتوراةعهودمنصغلزاعهن!حللمن

.)4(التوراةفيالمباحالطلاقبتحربمهعيودها،منكببزاعهذاحلزعمم(

98.ص،وافيالراحدجمدعليثحقلس!ة،الأمفرلظر:)1(

-«.Ivه/متى:بجيل)2(فظر

5/310.32)3(المصلارلم!يق

.2/1891،حزملابن-لضر:انظر)4(
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بمنائثحبرأ+!يكلبطرمقة!سيحكولمثىإنجيلفيوردماومنها

علىاحللنهماوكلالعمموات،فىمحرنايكونالأرضفيحرمنهمافكلالهمموك،

!مممولت+.)1(فيحلالأبكونالأرض

فإنك،تعارضنيولا،مخالفباأئبعني:لبطرسالمصيحيقولبتليلوبعده

2()الآدمببن+.مرضاةتدرىوالمااللهبمرضاةجاهل

فىلهويلَوللعالى،دلهإلآئجوزلاالليالمكاثهْهذهبطرسبعطيفكيف

مرضاةإلآيدرىلا،-جل،عزاللهبمرضاهَجاهلبل،معارضمخالفألهننعمهالو!

أوكنيفبمفالَيحإليهيبرانحزمْلايصلرابنيتولكماصنتههذهفمن،الآدميين

!قماوواللهانئانبة،فيصئد-لقدالأولىفيو(صابصلق،كانولئنزبل،ببت

.)3(وجلْصاللهخلقئمركافرمتدلألها4الأولىفىغهنكروامماشبتافطالمسيح

اساء+بن:السبحلسانعلىمدىإنجيلفيوردحزم)4(ماابنفلكفيوبذكر

لمواقربحتهفقدمنكسمعفإن،وبينهبينكفبماوحدكفعالَبهالمؤمناخوكاليك

فإنثلاطةاوشاهدبنبنمهادةكلمةكلتثبتلكيمارجلينأورجلأننسكإلىفخذبمممع

لمجوسيبمنزلةغثكفليكنالجماعهْمنيسمعلمفإنالجماعهْ،بخبرهفاعلميسمعلم

)0(والمم!لَخرج+.

ؤغدمنى:يقولممبق،لمامضادللسبحقولينكرقليلةباسطرنلكوبعد

سبغا،لهاغرلننامرنى(خيإلنالماءفإنسيد!طيالهوقالباطرةإلبهتدانىنلك

.)6(ممبعةفيولكنممبغالك!وللستيسوعلهضَ!

(Iكظر):16/91!ع!منى.

.الم623متىجمعلا:فظر)2(

.2/31صملاين-البص!)3(

.2/7rالم!ابق!سلر:لنظر)4(

.7Iا-18/5متىبجلا:لمظر)5(

.18/2123-متىبجيل:فظر)6(
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المختلفة:اصحاحلالهفيالواحدالإلجدلتهنالَضلي

منها:كئابه،منكئلِرةمواطنفينلكعلىنماذجحزمابناورد

لا:ْلتلاميذهالمسدحقولمنمتىإنجيلفىوردفبماحزمابنذكرهما

لكمأكَولالحقفإنىلإئمامهااتبَإنماالأنبباءوكتبالتوراةلنتضجنتأنينحسبوا

الدوراة..+.)1(منواحدحرتولاواحدةباءثببدلا،والأرضالسماءنببدانعلى

فيمبماعشر،الإلتىلتلاهبذهيلَولإذنلك،خلافبتولأخراصحاحوفى

الأرضفىحرمتموهماكل:زعمهمعلىالمسيحعلىللالذيالإسخرلِوطييهوذا

(Y)السماء+.فيمحللأيكرنايأرضفيحللتموهماوكللممماء،فىمحرفابكون

للحوارببنوالئحربمالنحليلبكونكلِففيالنصدن،هنلِنببنواضحفالتلاكَض

لإئمامها.)3(وفكن!لَرراةلنبلدلبأ!لمانه!ولهمع

لكنالأنفسللالفنبعثكلمفال:المعمححكلوفاإنجيلفيوردمامنها

لياردوإنمانازاالأرضفيلألتىلَدمث.إنما:يثولآخرموضعوفىلسلامئها"،)4(

يأصلحاتب!انىأتظنونإئمامه،إلىمن!صببذلكو(ناجملِغافيهاوالئعطشإشعالها

اثنين،علىئلائةبيتفيمفترفبنخمسةفبكونبلِنملأفرقولكنلاالأرضاهلبين

علىوالأم،الأمعلىوالابنهَ،الأبعلىوالولدالولد،علىالأبئلالمة،علىوال!ان

()ْةالخل!ةعلىوالكنهَالكنة،علىوالختدةالابنة

صراخا.)6(الآخريكنبمنهماوكل،النصينبينواضحفلدلهاقض

المخملفة:الألاجيلبينج-التناقض

المسبح:كسب

حزمابنيذكرإذ!،المسيحنَسبحولها؟الأناجلِلاخلالفتالتيالقضالِامن

عنلِخلَلفالذي)7(المسبحلنسبمنهماكليونكِرلوقا،وإنجيلمىْ،إنجلِلفىوردما

(انظر

(فظر

(فظر

(فظر

(فظر

(فظر

(انظر

.5/17018بخبيلمتى

.18/18بخجيلمنى

.291/"10حزملأبن-الفصل

.9/56لوتابجيل

.3-13/94-لوتابجبل

.2،2TO/ةحزملابن-الفصل

.3/2338-لوقاوبخجيل.7Iا/ا-متىبخجيلنيللممصيحنسب

187

http://kotob.has.it



ئمالنجار،يوسفإلىالمسيغنسبهْمئىعلىاخذثمنلك،حزمابنوفصدالآخر،

إلىالنجاريوسفميسبU-4أما،داودبنسلبمكولدمنالملوكإلىبوسفينسب

.)1(داودْبنسليماناخيداودبنناثانإلىلِخرجهحئىمىْنكرهمالنينغيرآباء

كنئاالنسب!ناحديكونلمنضرورةلابدبلَوله:ْفلكعلىحزمبنيعلق

ولاجمبغا،الملعونانفبكنبكنئاالنسببنكلابكون!لابداولوقا،اومتىفبكنب

حقا".)2(النممبينكلايكونانالبتةبمكن

:الناسبينالسيح-ميمة

جئتأفىتحسبوا"لا:متىإنجبلفيالمعميحفولنلكحزم)3(فيابنيذكر

وبينوابنهالمرءبينلأفرؤ.لْدطتوإنماالسبف،لاالصلحالأرضأهلبينلأدخل

.)4(خاصةالأرضاهللمرءيعلديولوخشَهاالكنةوببنوامهاالابنة

.)"!لسلامتهاْلكنالأ.لفسلللفنبعث"لم:بقولإذنلكبنلالضمالوقاولِنكر

:الواحدةالحادثةفى-الننافض

كان)أورشلحِ(برشلا3منالمعمبحتدانى+فلما:المسبحعنمتىإنجيلويورد

لهماوقلنلامبذهمنرجل!نبعثالزيدون،جبلجوارفاجيبدتلهيق!موضعفي

وأقبلاعنهمافحلابفلوهامربوطةحمارةفيهوستجدانبلَابلكماالذيالحصنإلىاقض!ا

قوقبهليتمنلكوكانوقتهمنيريدكماالسيدانفقولااحدتعرضكمافإنبهماإلي

فتوجهاتانوابنحمارةعلىمتواضغاملكمميأئبكصهبونلابنة!ولواالتائلالنبي

منواجلساهعلحهماثيابهماواللَباوفلوهابالحمارةرأفبلبه(مرهماكماوفعلااللالملِذان

فوفهما+.)6(

ارسلالزيمْونجبلغدفاجيبي!المسلِحبلغ+لماانه:مرفسإنجيلوفي

فلؤاستجدانلخلتمافإذابحيالكماالذيالحصنإلىاذهبالهماوقالتلاميذهمنالدين

)1(الظر

)2(!ظر

)3(ثظر

)4(لنظر

5(ثظر)

)6(فظر

.2/93I-حزملافيق-!فصل:

.2/13حزملابن-!فصل:

.2/2425.!م!ابقالمصلر:

..1/3437-0متىبخعيل:

9/56جمجيل: UJ.

.2/17-منىينطل:
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هذامااحدلكماقالفإنإليبهوأ!بلاحلاهالاَدميين،مناحدبعدلِركبهلممربوطا

الفلوووجدانانطلعَالكمانلِخليهابيهيحتاجالمعم!حالسلِداقلهضَولاللَعلان!ذ!ا

لكماماهنالكالوكْوفبعضلهمافق!فحلاهزمانلِنفىالبابرجبةفالةمربوطا

فحملايسوععلىالفلووسافالهمافتركوهلِعموعأمرهماكالذ!مالهفقالاالنلو،نحلان

)1(فوق+منوركبئيابهماعليه

تكنبمنهماواحدةكلقضي!ان"فهاتات:بقولهذلكعلىحزمابنويعلق

.)2(فلوًاْركبيعَولومارضوفلوها،حمارةركبيتولمتى،الأخرى

لنصوصثمدهفىحزمابنلِفكرهاالئيالنماذجمنالكثيربجانبهذا

وغبرمحرفهْالأناجبلهذهأنعلىيؤكدمماالألاجبلهذهلتثضفلِهاوبببنالأناجبل،

للوحي.نسبنهافيصحبحة

التطيميةالأممفارثلألياً:

علىوهياليونانلِة،باللغةجميعهاكنبت،وعشرونإحدىالرسانلمحديبلغ

:)3(التالى!نحو

التفصيلمنبشئعنهاالحدلِثبولم!،وسلِأتىكنابهَمنرسالةعشرلربع

لأهميتها.

يوحنا.كنابةمنرممانلثلاث

اسمهكانعشرالاثنىالحواريدن)احدوهو:بطرسكدابهَمنرسالتان

المسبحسماه،الملازمينتلاهبذهاحدوكانالمسيحاتبعوكَدسمك،صيادوكان،سمعان

وروماانطاكبا؟بلدانعدةوزاربلمسيحلِهَبشربالآرامبة،الصخرةبمعنى)كبفا(

76سنةاعدموقد،الرومانيةبلدولهَالمسيحيةنشرفيلفضلإليهويعودوغبرها

صليأ(0)4(

.7ا/ا-امرشبجيل:فظر)1(

.2/38حزم!بن-!فصر:فظر)2(

(r)571-573.صحبنكه،!رحمنعبدهالاسلامية!ع!لة

68-96.ص،وافي!واحدعبدعليثشصة.الأسفر)4(
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http://kotob.has.it



افاربومنعدئمر"الالد!الحوارلدنْ)احدوهو:لعلَوبكنابهمنواحدةرسالة

وفدلأورشلبم(سففاولالمسبحيالنارلِخوبعنبرهرسلنه،لنئ!راخنارهمالنبنالمسبح

رجمأ(0)1(بالإءامعلبهحكمحيثبأورشليماليلادبعد62ممنةحوألياستشهد

المسيحالسيدافاربومنالحولريين)أحدوهو:يهوذاكلَابهْمنواحدةرسالة

ودبانفىالمسبحبةإلىبدعوكانحبثالعراقفياسنشهدوفدوالسلامالصلاةعليه

(0)2(والفراتدجلة

أشبهلأنهارؤباوسميت(النبوي)العمفراواللاهوني(يوحنا)رؤيةرسثة

.بدولونكمابلظهرأهابوحثالكن،بالأحلام

-محنويلتالرسثل:)3(

بلي:مانتضمنهـ(ج،ب،)1،الرممانل

عام.بانمكلنعلبميةمواعظنضمنث

اللهانزلهاوالئيالأصلالدبانةعلىبولسيثخلهاالتيالجديدةالعتاندئضمنت

بعدالأمويتمنقاموانه،الخطيئةمنللعالمتخلبصه،المسيحنبوةمالو:.عيسىعلى

...الربابيهيمينعلىوجلس،ودفنهصلبه

بولسيدلدلهالمالنيالوحبدةالرسلة)وهي)د(.يعتوبرسالةمحئويات

بلي:ماونئضمنواتباسكه(

منبولة.!اث

ممهلة.امئال

علبهالمسبحألوهبةبببانالرسالةهذهعنبتلفدبوحنا،رؤبارسالةمحنوبات

،بعدهمنعليهاوالتواهدِنالكنيممةبح!وعلمهالممماء،فيوسلطانهو!سلام،الصلاة

هذهل)ويظهرأ!الملكوتفيوسلطانهومجدهالمسدحبألوهيهْيئصلماذاثونحو

ينباعه(.احداوبولسصناعةمنالرسالة

.7.صوفي،!ولحدعةعليالمتصة.الأسفر)1(

71.صوفي،لول!جمدعلي!مضة،الأسفر)2(

.573س!مهـ!يهالاسحعهةالعتهدة)3(
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بولمى:رسثل-مكلألة

عقائدهمعلىالاسلَدولفيالأولمعدمدهمبولم!،إلىالمنسوبهَالرسائللَعثبر

(الإيمان)كَوانينعبارةعليهايطلالَونجعلممماالأناجبل،مناكبربدرجةوشعائرهم

بولس،مكانةلنئبينعليها،الوكَوفمنلابدلأهميتهاونظرأ.)!(عقاندهماهملجمعها

فيها.لباطلهَللعقائدووضعهالمسبحبةتحريففىودوره

إلىرسالئهحولخلاتمع،رسالة!مرثلاثبولم!رسائلبلغ!ولقد

عشر،الثلاثالرسالًلهذهعلىالاعتمادإلىالباحثبنمنالكثبرالعبرانببن،)2(وبمبل

سنهَبينماكئبتالرسائلهذهينويُنكر.)3(شكوكمنبعضهاحوليثور،مارغم

نقريبأ.)4(وسنبنممبعهْممنةإلىوخمعملِنالتبن

نملبي:أحمدد.يلَولالرسانلهذه(هميةوص

تردددونالتولوبمكنجميعأ،الرساثلأممدام!خمعمةحجمهافىتملوؤهى

فيورتالنيالتفمربعاترإنالممم!ح!ة،فىاللكل!رلِعمصلروحدهابولسرسانلبن

(Nْ.وشربعالَهْبولم!لآراءوصدىنكرارأكانتالأخرى!رسانل

نظرأالمسيحلِة؟للدلِانهْلحقبتيالمؤممسعلبهبطلقلأنبعضهملفعمما

.)6(غيرهمناكثررسانلهفيالدبانةهذهمعالملرسمه

:)7(مجموعاتثنإلىبولسرساثلوننفممم

الأولىرسالنبهوتضمرحلانه،التاءكتبتالنيوهي:الأولىالمجموعة.

غلاطية،إلىورسالئيهش!لونيكى،(هلإلىولئانيهَ

ورسالتهكورنئوس،اهلإلىوالئانيهَالأولىورسل!ه

رومبة.إلى

38.هص3.جالخضرى،حناالتسد..!سبحيلفكرتديخ!ظر:1()

12.سعزيز،فهيما!عسبرلس.كتابكفى*هرشثفكر!ظر:)2(

بومحمدالامامالنصرفيةافيومحاضرك352،ص!يز،فهيمثلس،بولسكلَابكفي*هرتيالفكر!ظر:)3(

.11ص.زهرة

384.مر3،ج!خضري،حناثلسد.،ثسيحيالنكروتديخ99.1صر.المتلسثكتبتامرسثظر:)4(

ENCYLOPAEDIA.انظر!رسكلهذهاهميةوعن11،1صئملبي،احمدد.،السبحية)5( BRITANNICA

.047707VOL.ء I

77.ص،زهرةبومحمدالاماملنصر)نية،نيمحممركفظر:)6(

351.352،ص!يز،فهيمالقسد.ثجليد.ثحهدلهى!ملخلفظر:)7(
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أفسع!،إلىرسالتهىوتضمثم،السجنرسانلونسمىالئلأدية:المجموعة.

وفيلبى.،وفليموق،وكولوسي

الأولىرسالم!بهونشملالمرعوبةبالرسائلوتسمىالثالئة:المجموعة.

نبطم!.إلىورسالنهنبموئاوس،إلىوالثانبة

:الخضريحناالقسيقولومكاننهاالرسائلهذهوص

بلَوانيننسمبهليمكننامابولمىرسانلفييجدالمدقىَوالدارس

حاولالرسولانيظنالئيالعباريتوالجمل(الأيمان)قوانينبعبارة!ونقصدالإيمان

الممميحي..)!(الايمانيلخصأنبها

بولع!ائباعالقثيم،)2(واطلق"حهذوملحقاتهاالثوراةعلىبولساطلقولقد

.)3(الثانيالترننهابةفيوفلكالجديدهالعلارسانلمنمهاوماالأناجبلعلى

بهالإبمانمنلابدأساممأواعتئرت،ايمانهمقوانينجمعثالئيهيفرسائله

اللبانة.هذهدخولأرادلمن

بعضبجانب،موجزةلراسهْدراسنهامنلابد،الرسانلهذهلأهملِةونظرأ

لمسبحبةفيبولساسنحدئهاالنيالعلَائداهمىعلللوفوفونلكالمسبحبة،الشروحات

ضمنأ.اوصراحةإما!المعمبحلعاليمبنلكمخلفأ

الممميحبة:فيبولم!احدئهاالئىالفثداهم

دثه.المعمبحبنوةا-

الممميح.صلبعتبدة2-

رألوهبنه.المممبعبربوبيةالفول3-

وعالميئها.برسلتهالتول4-

بالمسيح.وختمهاإسحاقنسلفيللنبوةحصر.5-

38.صه53جالخضر!.حناثمىد.!سيحي.!فكرنريخ1()

.3/14كورننوساكلبى!ئثيةبولسرسلأةكظر:)3(

.34،ص!هنهيماثعسد.طبلث،!ميبىثحلخل)3(
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لئه.المسيحيلِنببنوةقوله6-

النامو!ما.إلغاء7-

النعمبد.عفبدة8-

الرباني.العشاءعدَيدة9-

بولسعن(خفتقدوحثيثاًفديمأالمعمبحبةعدَائدمعظمأننجدوبالنظر

المناطقإلىبهاوبعث،المنحرفةعقائدهبولدروضعالرسائلهذهففىورسانله،

منعأاخرىمواطنفيسأذكرهوالبالَيالعقائد،هذهبعضسانكروالآنلصختلفة،

ثكرلر.

الته+:ا-السيحْابن

واشتهراللفظهذاظهرولكنوالجدلِد،اللَدبمالعهثينفىاللهْ+ابنلفظورد

.غيرهمنأكئربولسلسانعلى

مرة،واربعيناربعمنيقربماالجدبدالعهدفيورداللهْ"ابنولفظ

ربعاللهْلفظْابناستعمالهفبلغ،رسائلهفىكئيرةمراتاللالَبهذابولسرالمئعمل

.)1(مرلْينولفظْالابن"مرة،عشرإحدى+ابنه"ولفظ،مرا!

نحولالتيدمشقحادئةبعدوذلكلد،المسيحبنوهَإلىدعامااولوبولع!

بدعو()(يبكرزجعلالرسلْوللولْتاعم!سفرفيوردماحسبالمسيحيةإلىمها

اللهْ.)2(ابنهوهذاانالمجامعفي

المختلفهَ،والبلدانالكناش!إلىرسائلهفىنلكتاكبدفىوزادتوسعئمومن

مماالِضاً،للكرازةوموضوعاً،للإيمانموضوعأاللَة"*ابنعقيدةمنبولسوجعل

فلِقول:،الإنجيلهذافىالابنلاختصاصنظرأابنهْ"بجيلبهيبشرعمالِقولجعله

.)3(ليْفماهذابنهإنجلِلفيبروحىأعبدهالذكااللهقبن

.41صا،!يزفهيمالتسد.،بولمركت!فياللاهوتيويلنكر8051ص.المتدسالكلَ!!اموصانظر:()1

.902/:لرسلاعمد)2(

(r)1/9.ررملِة:لىبول!ر،ر-!ة
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يكونبأنجديرفهوخلاضئا،فياللهإرادةحمَىَولضحيتهبطاعئهفالمسلِح

1(.أوالكرازةللإيمانموضوعأ

منها:،المختلفةرسائلهفيالمعتقدهذاعلىبولس(كدولقد

+..:قولهالعقاند،:منالكث!رفيهاارممىالنىرومبةإلىرسالنهفىجاءما

المسبحبسوع،الأمواتمنبالتبامةالتداسةروحجهةمنبتوةاللهابنونعبن

ربنا...+.)2(

أيضأ:بقولالرسالةنفسوفئ

ارسلإذفاللهبالجسدضهحبنأكانمافيعنهعاجزأالنإموسكانمالأنه+...

.)3(لجمثْفىالخطبةدلنالخطيةولأجلالخطبةجعمدشبهفيابنه

ننهمانيجب:الربخداميعَولللابومساوالْهالابنهذاحولفُكرومما

الطبمعةفىومنمماوياتمتطالقاننظيرانهماو)الابن()الاَب(النعبلِربنهنبزب

علىبشتدانيتصدالد""ابنبلمَبالمقدسالكلتابفبهايدعومرةكلففيوالكلِان،

هوالدابنفالمسيحتمامأ...للأبلتيننسهاالطبيعةنوفهوالوهيته،واصالةحفيقة

.)4(مخلوىْاىالدفيهايشاركلاالليالطببعهَللكا!هبهَ،طبمعهجوهرفي(ب!همل!

الإصصاحمن34،النترةروميةلرسالةشرحهفيباركليوللِمويقول

إنه،إنجيلهفيالأساسيهَللئعاللِمملخصأيعطي،ننسهبولسلِتدمان(وبعد:)ْالأول

امرين:إنجبلوهوالمممبحيسوعحولينركزإنجيل

شخصعنبولسبعظفلمالإثسان،هووحقأفعلأفسِموعالثجسد:إنجيل(-

الذىاللَة"عنْابنوعظمولكنه،إنسانونصفإلهنصفوهمى،أوخرافي

ل!خلصهم.جاءالنينمنواحدأصارالذىصووعظداود"...ثسلمنجاء

.4351،41ص!،لهم!لسد.هبولسكتابكفيلللاهوني!فكرلظر:)1(

1/4.:روميةاهلثىرسلنه)2(

(r)روميةاكل!ىرصالنه:/r A.

74.صلرلي.خديماثه3،تعصدكل)4(

.941ص3،جبركلى،وليمد.لجديد،الحهدلشير)5(
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وكانلَا،بطوليةميتهوماتجملِلةحياةعاشيسوعانلوالقيمام!:بجيلب-

وماتلَاملآنهالمئفرد+"الواحدولكنهالعظماء،الأبطالمنواحدألاعَبر،نهايته!ه

وبحضوروجصبقوةمعنايحيايسوعولكنالنكرى،إلايحركواولموفتههوا،لبلامون

!!م.

فدهَول:الفقراتهذهمل!شرحفياكثرنلكالربخدامويوضح

طببعتهفيالمسيحإبرازمنهالمقصودكانال!ه()ابنلقبانإننلنائتضح

بعَوةتبينالذىنفسهألِضأهوالجسدبحممبداودنسلمنوُلدفالذي،كإلهلجوهرية

إلهأالكل)علىايضأتعينلَدجمرانينعملمنانىالجسدحعمبالذ!اوذ!ال!ه،له

نكرمكماالواحدنكرموأنبالآب،نؤمنكمابالابننؤمن(نالأبد(،)1(فعليناإلىمباركأ

قىخر+.)2(

التالبة:)3(النقاطفيالبنوةمعانيحنانافمدويلخص

النربدة.الأزلبةالمحبةعلىندلا-

الإلهدة.الصورهَفي!وحدةعلىلَدل2-

لثه.!عدالةعلىلَثل3-

.اللاهوتجوهرفي!وحدانلِهَعلىتثل4-

ا!هي.!مئامعلىتدل5-

لها.مثيللافريدةوحدانيةانهاعلىلقل6-

الآب.إلاالابنيعرتاحدلسِ!،فائقةسربةوحدةنهاعلىئدل7-

مناتباعهوفهملها،وفهمهالمسلِح،وفلسفتهابنوةعنبولسلقولبالنم!بةررا

لِربدون،ماعلىالدلالةفيكفايةكلاممففينعللِق،زبادةإلىتحلَاجلاوهي،بعده

الفصلفيالأفانيمطبيعةعنالحديثعندعليهسنالَفالمعتقدهذابطلانشواما

إللِه.)4(فليرجع!ئالث

9/5.ررمية:بىرصلأت)1(

77.ص.للربخدلماثه؟هتصركل)2(

(r)4.اصحنا،نلاهـدالسيحى،الالِمكشخثقخس

الفصوصبعضعلىكنلكويسَلرنلثلأث؟الأصحاح.التكوينسفرفياببهابئميرونللنىرخطب!هألمض!ةفطر:)4(

للشو)يمثي(5/7،رمرثي،32/80ليمبا51/5،مزاصبر4،1/18العل!0،2/5لخررج:صثلثعلبملعيفي

30.893لم386،صهمقزه!يلى
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وعالمبئها:برسالئه2-الفول

المسيح،ربوبيةاعلنلنفبعدرسانله،منالعديدفيرمملتهعنبولسئحث

إسرائيلبنيعلىرسالتهيقصرولمله،رسولأبل،الربلهذاعبدأنفسهمنجعل

جميعأ.للأممرسولهبأنفالولكنه؟كسيده

هذهعلىليضفي،رسائلهافتتاحبةفيلَكونماغالبأفهيبرممالئهقولهاما

للمعارضهْمح!الفلالب!،اٍويدصيتولفيمااحدبخالفهفلاوالشرجمة،اللَدسيةالرممانل

اة،التوشاحكامبنسخ7مرهلمخالنةمجال!لا،وصلبهوبنوتها،المسيحبألؤهبهْقولهفي

كافر.مرلْدفهوخالففمن

:فولفيفلدخببيانبدأهاروميةاهلإلىرسالئهففي

فوعدسبقالذياللهلاثجيلالمنرزرسولأالمدعوالمسبحليسوععبذئولس

نعمةْضلناامممهلأجلبهالذيربناالممميحيمموع...المقدسةالكئبفيأنبباءهبه

جههْمنالمسيحبيسوعإلهييثمكراولأ...الأممجميعفيالايمانلاطاعةورنمالهَ

سلألرفيكماأبضأفبكمثمرليلبكون...العالمكلفيبهيناديايمانكمانجمبعكم

لل!هودييؤمنمنلكلللخلاصاللهقوةلأنهالمعمبحبإنجيلاسنحيلستلأني...الأمم

.050)1(اليونانيثمأولأ

الفقراث:لهذهشرحهفيباركليوليموبتول

)يائموعالربعبدفموسىجميدْبانهمْاللَديمالعلارجاقعظماءؤصففتد

لثنبياء،المملِزاللقبهو+لعبدْلبَوكان24/92(،)يشوع:الربعبدويشوع1/2(

جاعثالنلِنالربأنبباءلَائمةفينفسهبضعفإنهالربجمدإنهبولسبتولوعندما

2(.أالربعبيدانممنعظمئم

المسيحلبسوعرسولأالمدعوئولس:فبنولرسالنهترسبخبولم!وبواصل

+.)3(اللهبمشيئة

545516ه1/1:رو!يةاملبىرسالته()1 P1, ..A

.81،ص3،جيركلي،رليمهجديد،العهدئئسرر)2(

1/1.:كورنئوشاهل!ىالأولىرسالنه)3(
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يلَول:الرسللباقيالمخلفةمهمطْوص

صلبِيتعطللئلاكلامبحكمهَلا!أبفمر.بليأعفديرمملنىلمالمعميح+لأن

ه.)1(لمسيح

وبنول:

.)2(...ْبالموتعلينامحكومكأنناآخِرِينَللرمملنحنابرزنااللهانلرى"فإنى

ف!تول:رمملتهعلىبولسويبرهن

انتمالسلَمربنا.المسلِحيعموعرأيتاماحرأ.اناالممترسولأ.اناْالعت

خلَمأنئملأنكمرممولاببكمانانإنماآخرينإلىرسولألس!كفَفي.الربنيعلي

.)3(يفحصوننىْالنينعنداحئجاجىه!وهذا.الربفىرسالتي

رسالنهعلىالبرهنهْفيبولسحججمبيناْالفتراتهذهباركليوبفمرح

وهي:)4(

انينضحالأعم!ممفرفىونكرارأمرارأفكرومما.لربراىلْدفهو

1/22،لرسل)اعم!للقدامةشاهدأبكونلنرسولأيصلقعلىالأ!م!برهان

،2/324/33 ، /o)rالجديدالعهدفيالإبمانفإن،العظمىأهميتهالهاالحتتةوهذه

"إننيبولسيقولولاشخص،فىالمانولكنهلمذ!ب؟قبولأاو،بعقيدةاقللاعألبمى

1/12(.تبموثاوسما)2".آمنتبمنعلم"إننى:يقولولكنه،آمنتْبماعالم

ناجحةكانتورسالئهخدمئهانهىبولم!؟لِنكرهاالنىالئانيةوالحجة

...الرسالةثخئميدعوهمفهو،النجاحهذابرهانهم(نفسيمالكورنثلِونوكان،وفعالة

وجودحقلِقةكانتوددالتقللِد،أوالغشوعثمالحلَلِقة،ضمانهوكانالختماقأي

إنسانأىعلىالحاسمالنهانيالبرهانفإن،بولسإرساللِةضمانهيكورنئوسكنيسة

المسيح.إلىبآخرلِنيألْىأنيستطيعالإنسانهذاانهوالمعمبحلِعرفما

المسبح:ظهورعنحديثهبعدعشرالخامسالإصحاحفيويقول

.1711:كورنثوساولثىالأولىرسلته1()

4/9.:كورنثوساكلبىالأرليرسلأته)2(

(r)93/كورن!وس:اكللهىالأولىرسلأسَه 20 , I.

330.331ص3.جابر!كلىولبم!جيد،الد*لض!ر)4(
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اهلألسثالذيأناالزسلاصغرلأنيانا.لىظهرللسلَطهكأنالكلؤأخر

المعطاةونعمئهاناماانااللهبنعمةولكنالد.كنيسةاضطهثثلأنيرممولاْأدعي!أن

معي.الئىاللهنعمةبلانالاولكنجميعأ.منماكثرئعبثانابلباطلةئكنلملي

.)1(آمنتمْوهكذانكرزهكذااولنكامانافسواء

بتوله:فلكعلىباركلىوبعلق

ويشعرالرلممل،اصغرنفسهيعئبرفهوبولمى،ئواضعترىالأعدادهذهفمن

ابيه،وصلفيمافضلاكطلننسهيزعمولم،العظمىالوظبنةهذهلنور،ا!لأبكنلمانه

عنلْواضعهفيي!رلدودله،المعطاهاللهنعمةبفضلبلغهمابلغانهيعترفإنهبل

+.)2(وعيوبهنمَصانهبلتكران

بولس:يفولجمبعأالأممإلىرسالنهعالمية-وش

لملأني.إنسانبحسبلسِ!أنهبهبشرتالذىالإنجلِلالأخوةأيها+واعرفكم

الذىاللهسرلماولكنالمسدح...يسوعبإعلانبلعُلمته.ولاإنسانعندمنا!بله

لمللوفثالأممببنبهلأبشرفنابنهبعلنانبنعمئه.ودعانياميبطنمنافرزني

3)لحمأولمأ...".اسئشر

لمإنهإذ،رسالتهلادعاءبولسمعاصريبعضمعارضةمنالرغمفعلى

اضطيدءبجانبكلههذا،المسيحفبامهبعاينولمالأرضيهْ،حياتهفييسوعمعيجدمع

بقبشريأ،مصدرأليسمصدرهاوانرسالتهعلىلِؤكدبولسلإلا،للمسيحيين

.)4(دمشقطرلقفيلوجهوجهأالمم!يحمعلمابلحلنمبافمرة،اللهمنجات

الختانلرممالةبطرسفيعملالذ!+فإن:رسالتهعالميةعنبولعىفيقول

وأماهمللأممنحنلنكونالائمركهيمينوبرناباأعطونى...للأممألِضأفيعمل

)°(فللختان+.

.15/8-11كورنئوس:اهل!ىالث!ثةرسالته(1)

.vviكا،78ص3.جيركلي.رلمهعديد،الي!ك!ص)2(

(r)16عحطية:بىرصالته o1& 12، .1/11i

946.صج3،،بركليرليم!عليد،لعهدلتسصثظر:)4(

.2/809غحطية:اكلثىرسلته)5(
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ألِهالأجلكملِسوعالمسيحاسدربولساناهذا+بعمببيلَول:(فسسوفى

".)1(لأمم

بيتنملكيولَوَانيمعيوقفالربولكن:ْيقولتلِموثاوسإلىرمملتهوفى

.)2(الأسدْفممنفأنمَنتالأممجميعوبمممعلكرازة

اكلَفيولكن،رسالتهعالمدِهَعنبولسفد!الِتكلمكثلِرالنصوصمنوجمرها

الحصر.لاالئمثيلسبلِلعلىسبقبما

صحتها،علىللبرهنةئصلحلادعوىمجردانهانجدبولم!لْولإلىوبالنظر

مقرونةدعواهمجاع!والرسلفالأنبلِاء،لليلإلىيحتاجالادعاءهذامل!لأن

صحهَعلىذلكمنايأيقدمنجدهفلابولم!أماصدقمعلىتدلوآيالَابمعجز!

والتيالأناجبل،فيالواردة!المسيحدعوةلطبلِعةمخالفتهابجانبهذارسالئه،

هذابيننوفقانيمكننافكلِف،إسرائيلبنيلخرافإلاجاءماأنهعلىفيهارصى

المسيح.ودعوهَدعونهبينماالواضحالخلاف

ونسميهابنأوللثينستحبللِنأفْهالها:ْولِدَولمربملِطمئنالم!هووها

ويملكأبيهداودكرسيا!هالربولِعطيهيدعىالعلىوابنعظيمأيكوقهذابصوع،

امرهمولِئولى،الناسجمبععلىسحملكبانهيقلفلمالأبد"،)3(إلىيعقوبببتعلى

داود.بنيعلىأمرهاقنصربلجمدمأ،

لبنيإلالِأتلمأنهففيها،واضحةالكنعانلِةالمرأهَمع!عحسىوقصهَ

.)4(إسرانبل

إنجيله:فيمئىفيقول،الأخرىالأممبهلِبشرواألالتلاهيذهصراحهْويعلن

ملبنةإلىنمضوالاأممطرلِقإلىقائلأواوصاهمارسلمعئرالالتىلاءْهوً

(.)ْالضالةإسرائيلبلِتخرافإلىبالحرىاذهبوابلتدخلوالاللسامربين

3/1.لفس!:بىاكلرسالته1()

4/17.تيموثلرص:الىالثثيةرسلته)2(

1/03-33.!تى:بخبيل)3(

15/21-28.متى:ثظر)4(

.1/56.متى:بخبيل5()

991

http://kotob.has.it



تعلمون+انئمللتلا!يذ:فيقولىنلكعلىبؤكدبطرم!!المصبحخلينةونجد

ببه".)1(بانى(واجنبيباحدبلنصقانلِهودىرجلعلىمحرمهوكبف

إسرائدل،)2(ببني!المممبحدعوةخصوضبهْعلىالدالةكث!رةفلنصوص

عبسىونكنببولسنصدئفهلالمسبحبة،الدبانةعالمبة!دعىالذ!اهوبولسو(ن

دعوئهفيمطابقوالرسوللأممئاذه،تابعاللالميذيكونالا؟!لبولسرلربالمميدوهو

دعوةوخصوصطةرسالنه،وعالمدةبولم!تعاليمبينالمطابقةهذهفاينارممله؟!لمن

،.؟المسبح

صدفه،3علىالدالة!!الآبى؟بالمعجزاوتالمؤبدنجدهالمعم!ححباةدراسةوعند

نصدلْىأنلِعمَلفهل!،بقمىالادءا،صمجردإلانلك،منأياْلِملكنجدهفلابولسأما

بلغمهماغلِرهونصدقرسلهمنرسولأنكنباناللهمعاذعدسى؟(ونكنببولس

ومكانلَه.الانسان!ذأفمأن

:الزمان6خرفىبهالمبشرهو!المسيحواناممحاقنعملفىللنبوة.حصرهَ!

،الزمانأخرفىبهالمبشرالنبيعنالمخللنة(سفارهافيالتوراةئحدئث

والئبشرِالنبيهذافكربعدهامنالأناجبلوواصلت،كذلكالمثعثدةصفاتهوذكرلْا

.!المسيحلسانعلىونلكبه،

فيعليهماوالَباعهبولساعتمدالعهسِن،فيالنبىبهن!االبُائمرىلوجودونظرأ

غيرهم.إلىالنبوةخررجمنخوفأ،بعهدهنبيلاوأنه!بعيسىالبشارةهذهحصر

كماوهيكاملةالقصةفلِوردالنكوين،ممفرالمسألةهذهفيفصلسفروأكثر

الربانالهولَاللأبرامالربظهرسنهْوتممعبنئممعابنإنجرازكان+لما

علىأبرامفسقطجدأ.واكثركوبينكبينىعهديفأجعلكاملأ.وكناماميسرالتدير،

I.0/28:لرصلاعد1()

.r.2ْ89-2صللطهطلرقي.صتمحمدوالأسلامه!لنصرفهة:انظرلل!زيد)2(
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فلا.الأمممنلجمهور(بأولَكونمعكعهديذافهر(نااماقائلأمعهاللهوئكلمرجهه.

الأمم،منلجمهورأباْاجعلكلأنيإبراهلِم.اسمكيكونبلبرامبعداسمكيُدعى

وببنوبينكبينيعهدىواقِمبخرجون.منكوملوكأمماً.واجعلكجدأكئيرأواثمرك

لكواعطى.بعدكمنولنسلكلكلهأاٍكونابديأ.عهدأاجبالهمفيبعدكمننسلك

.)1(لههمْواكونأبدياْملكأكنعانأرضكلضبتكارضبعدكمنولنسك

تخصيصدونإبراطمنسلفيعامةالبشارةانالنصفىالواضحفمن

فعملواإسماجل،نعملإلىالنبوةانئت!منخافوااليهودولكنإسماجمل،أوالسحالَى

دونإممرائيلبنيبهاالمقصودالأسنارهذهفىالبشارةبأنوقالواالأحداثم!بقعلى

نجرهم.

الآئي،لنبيبهذاالبفمارةواصلولكنهموممى،بعدمن!عيع!ىوجاء

إممماجمل.نسلمنوانهصنالْهوحلد

كانواالذيا!هوهو،البشارةب!هالممَصودهوعلِمىبأنفلبولم!ولكن

فىوتكلفوا-زس!مهم-علىالنمبفىداودإلىيرجعإذ،إسحاقنسلمنبنئظرونه

والتحرلِف.التبديلولِظهر،الشكبثلِرمماذلكفيالأناجيلول!لالضتنعمبه،نحربف

اهله؟بينفدهبتينوالتحاقضوالاخنلافالأمرهذافيالتسليميمكنفكدف

اهلإلىرسالتهففي!،لإبراهيماللهوعدعنبولسفلهمالننظرولكن

فلِقول:المعتدَدا!،كباقىنلكويفصللِوضحرومية

ليإن،القدسبالروحليشاهدوضمبر!ماأكنبلأالمسلِح.فىالصدقأقول

منمحرومأننسأنااكونلواودكنثفإني.ينقطعلاقلبيفيووجعأعظيمأحزنأ

نسلمنلأنهمرلاإسرائيلدون.همالذلِنالجسد.حعمبانسبائيإخوانىلأجلالمممبح

اللهاولادهمالجسداولادليسأينسل.لكلِدعىبإسحاقبلاولاد.جميعأهمبراهبم

الولَصَهذانحوآلْي(ناهذه.هىالموعدكلمةلأننسلاءيحسبونالموعد(ولادبل

17/1-8.سؤ!تكو!:1()
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اسحاقوهوواحدمنحبلىوهييضأرفقةبلضطنلئاوليسلن.لممارةويكون

الاختيارحممباللهقصديثبثلكينمرأاوخيرأفعلاولابعديولدالموهمالأنهابونا.

مكنوبهوكماالصغبر.بصتبعدالكبثركلهاقليدص.الذيمنبلالأع!منلبس

!عمو+.)1(وأبغضث!عقوبأحببت

ملَول:)2(إسرائيلبنيناريخفيالاخنيارهذ.باركليويشرح

علىوبرهانأ،اللهاخنبارفيبلبالمبلاد،لابرايمالإنئس!منالأمركليس

السيدةابنوإسحاقالجاريةهاجرابنإسماعل،ابنينلابرايمكئولسيتولنلك

فوالمرعد...ابنكهواسحاقاما،الجسديإبراهبمنمملمنإسماجملوكان...سارة

بولدمرويمضيمختاربن،اهيمإبرنسلكلليسإذأ!راهيم،بنويةإممحاقاللهاس!طى

ليمرانهيتضحهذامنالتول:إلىباركلىيخلصثمويعترب(،)عيصوأخرمثلأليقدم

يتبلىالمنافشةهذهيسمعالذياللِهودىوكان.اللهمنمخئارينإبراهلِم!ملةكل

ابدايعَبلوالمأليهودولكن،إبراهيمنسلمنللعربابأإسماجملكانوقدبسرور.

ولكنيعلَوب،لواموعيسولكلوميين،بأعيم!ووكانالمخنار،الفمعبمنالعوب

فكرتهبولسبرهنوهكذاالمخنار:الشعبمنالأدوم!لِنيكونانابدأبقبلوالمالبهود

علىيعتمدلمالاختبارهذاإنبولسوبتول،إبراهيمنسلمناخئيارحدثانهوهي

قبلمنحدثعيسوورفضبعئوباختبارانبدلبلاسنحتلأداتهم،اوالمخثاريناعمال

رفقة.بطنفىوهماالاختبارحدثلتدشرأ،اوخيرأفعلاولابولدانان

بهذهوجل--عزاللهوصفعلىويعنرضالنترة،هذهعلىباركليويعلق

يكوناندونوالتنضيلالاخنياريقعانالعدلمنليسإذ،بذاتهئليقلاالنيالصفات

فيتول:)3(ألائمر،،الخيربفعلعلاقهَلهما

.9/1-13روممة:بيرسعمه)1(

21.صه53ج.يركليويمهدثلاهوو!حص)2(

.21216،هص53بميدكلي،ويم،لملي!حيلذس)3(
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الناسبعضيرفضاللهانتعلمنالأنها،الفكرةهذهنقراونحننجفلؤفد

مسئولأال!هئظهرلأنهاصحبحةغدرالمجاللةهذهاقنقولوقدالآخر،البعضويقبل

أخلاطلِأ".تبريرهيصعبعملص

كلخلفمنبقفوالله،اللهمنشىءكل"إن:يتولالمطافنهايهَفىولكنه

خلفها".مناللهفإنعلبنا،الغامضةالأشياءحتى،لأحداث

(هلإلىرسلففىفيقول،رسائلهفيالمعدمَدهذهتوضدحبولعىويواصل

سبقإذاوالكتاب.إبراهيمبنوهمأولئكالإبمانمنهمالنينأنإذأاعملوا:ْغلاطية

همالندنإذ.الأممجمبعلَتباركفيكانفباثمرسبىَالأمميبرربالإبماناللهانوأى

".)1(المؤمنإبراهلِممعيتباركونالإيمانمن

إبرا!يمبركة+لتصبرفبلول:،غيرهدونالمسيحفيالمباركهَهذهجعلولكثه

ألَولالإنسانبحسبالأخوةأيها.الروحموعدبالإيمانلنن!يعموعالمسيحفيلثمم

فىفالَبلتالمواعيدوأما.علبهيزيدأوإنسانمنولوتمكنعهدأيبطلأحذ!س

نسلكوفىواحدعنكأنهبلكئبرلِنعنكأنهالأنس!وفييالوللا،نسلهوفيلراهيم

".)2(المسيحهولذي

:يقولذاٍغلاطيةإلىرسالتهمنالرابعالآصحاحمناكثرالمعتمَدهذاوفصر

إنه.الناموسسَممعونألسدمناموستحتتكونواأننربدونالنلِنانلَملي!لوا

منالذيلكن.الحرةمنوالآخرالجاريهْمنواحدابنانلإبراهيمكانأنهصكتوب

!ماهاتلِنلأنرمزفلكوكلفبالموعد.الحرهَمنالذيوأماالجسدحسبولدلجاريهَ

سلِناءجبلهاجرلأنهاجر.هولذ!ماللعبوديةالوالدسدناءجبلمنأحدهمالعهدان

العللِااورشلبموأمابنيها.معمسدمبدهَفإنهاالحاضرةاورشللِمبالَابلولكنه.العربيةفى

اهنفينلد.لمالئيالعاقرابتهاافرحيمكتوبلأنهحرة.فهيجمبعأأمناهىلتى

3/7i،غلاطبة:اهلبىرسالته)1( 6A.

3/410،15.16علاطية:اهلالىرص!الته2()
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نحنوأمازوج.لهاالنيمناكثرالموحانمةأولادفإنشمخضلمالنيابنهاويصرخي

الجممدحممبولدالذيحينئذكانكماولكنالموء.لاداوبممحاقضظيرالأخوةيها

الجاريةاطردالكئاببتولماذالكنايضأ.الأنهكذاالزوجحسبالذىيضطهد

بلجاريةأولادلسناالأخوةابهاإذأ.الحرةابنمعالجاريةابنيرثلالألهوابنها

.)1(الحرةاولاد

فيتول:باركليالثالثالإصحاحفيالولردةلنترةعلىوبنلق

المنردصيغهْفىهيإرعمائسل+كلمةلنهيبولىعللِهابركزلئيؤالنتطة

فردإلىولكنالناسمنجمثورإلىيشبرلاالةفعلافلكوعلىالجمعصبغةفيلأ

وبذلك،المسبحيسوعهوالعهدفيهيتحققالذىالشخصإنبولسوبقولبعلِنة،

وهوإبراهعِسلكهالذىالإبمانطريقهواللهمعالصحبحةوالعلاقةالسلامفطربى،

-)2(اللهْوعدبهجاءهالذىالطربىَ

بولسأنلىاٍذلكفيمشلِرأباركليفيشرحهالرابعالإصحاحفىوردما!ما

،مستبدةوهىالقثيم،الناموم!لعهدرمزأهاجرمنفجعقهذه،رسالئهفىرمزأاتخذ

عبلِثكذلكالناسيجعلالناموم!علىالمبنيوالعهد،العبوديةفياولدوواولادها

ماأقصىهيبالشرائعوالئمسك،مجردةبشربةبدوافعوُلدهاجرولدوكللناموسا،

اللهطربقاي،يسوعالمسيحفيالجديدللعهدفمزأسأرةمن!جعلبالمتابلوفىبحلَلَه،

اللهمنبوعدوئدوولدها،Lpj-Uالنالاالنعمةطريقعنالبشرمعالئعاملفيالجديدهَ

ابناضطهدكماالمسبحببنلبهودبضطهدالمطاتنهابةوفي،نسلهوكفلكحزفهو

يُطردوكنلكوالوعد،النعمةابناءيضطهثونالناموسفأبناء،الحرةابنارجارية

ميراثمننصيبأىبنالواولااللهحضرةمنالنهابةفيبالشرئعالمنمسكون

.2fl-ا/،علاطمة:اكلبىرسلأنه1()

488.ص3،جيركليهويملهئهد،لمي!كر)2(
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فيتئحلَقلملإبراهيماللهمواجمداقعلىيؤكدالسابلَةالفلَركفىفولع!.ةا(النعمة

فىإسرائيلبنىإليهيرجعوالذى،الحرةابنوحدهإسحاقفيتحققبل،كلهمنع!له

الإنسانين!فقطبالمسيحطالإلِمانالمواعبد،هذهبهلْمتلنين!معميح،ومنهمنع!بهم،

إبراهبم.بهااللهوعدالنىو!بركةالنعمة

لابعدهمن!نري!هإممماعيلفيالمتمئل-بولصزعم-علىالجعمدفابناء

أبدأ.لمواعِدهذهبمتتحققولنو!بركة،النعمةهذهينالوا

العهدفيبولع!لبهاعبعتمدلدىالنصوصهذهفىوالنلفقبالنظرولكن

فىلاص!محمدنبينافيالمتحقتةبعدههنوفريتهبمماعدلِعلىل!طبقنهانجد!تللِم،

هوللاضطهادسضةجعلهماحباثه،فيبنلكمبفمرأالممميحجاءبل!!مع!يح

.بعدهمنوتلاميذه

فة:ْالمسيحيينللنوةحمَوله4

إذوهيكله،اللهأبناءالمسيحيبنبأنفتدبولم!،رسانلفي!مطلَدهذاظهر

ومن؟اعملهفىالمس!حلِشاركون!يممينبنلكفأصبحوافلِهم،العَلع!ر!روحاللهحل

الناليهَ:الفمَراتسنببنهماوهذاوالملاثكة،النالم!لبنونةاهمها

فبهافصرالدىرسالًلهأهممننعتبروالتيررمبة،اهلالىبولع!رصلهَضى

يلي:ماالبنوةهذهعنفيهايقولفنراه،المسيحيةالحباةفيالمطعَداتا!ووضح

اعمالنملِتونبلروحكنثمإنولكنفستمونون.الجسدحسب!تمفيْلأنه

تأخذوالمإذالد.أبناءهمفأولئكاللهبروحينلَالونالنبنكللأنضمتحيون.الجممد

.794،،69ص3.ج،بركليوليم!جليد،!عهدنث!يرثطر:1()

بتوله:!زعيمهذاعلىئعلىطهرد.

بمَنيتزخلقفئنينمزلتمبلظئوبنميغنفمفذفبئوَلجثيزةلفبمائنَاءنخنؤلئمتلآىلْتفوز)و-نقت

1(في)المندة!نمي!(.وَ!يْبمانمنَفتاوتاؤلأزفيكالشتلآلطوجمبْنئتاءتنويعئطُقئتاء
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الروحالآب.(بايانضثرخبهالذىال!بنيروحاخنئمبلللخوفيضأ!عبودثةروح

اللهورئةُ(يضأورئةفإننااللهاولأدكئافإنأولادأ.أننالأرواحنايفمهدا!ضأنفمط

ألاماناحسبنيفاٍمعه.أ!ضأنتمحدلكيمعهنتألمكنابن.المسبحمعوورثوت

اسثعلانالخليتةانتظارلأنفينا،يستعلنلنالعتبدبالمجدلمَاسلاالحاضرالزمان

علىاخضعهاالذىاجلمنبلطوعأليسللبُطلإ.الخلبتةاخضعثفيالمله.بناء

الله.أولادمجدحربةإلىالنسادسجوثيهَمنستعتقأبضأنفسهالأزرالخليقةالرجاء.

دناالنقنحنبلضطهكذادليس.الآنإلىمعأولممخضسَنالخليقةكللننعلمفابنا

أجمماثنا..)1(!اءالنبنيمثولَطناننشافينئنأيضأ(ننشانحنالروحبلاورة

شرئبالتيوأثارهضوبطهولهالرومك،لدىموجودأالنبنيقانونكك!د

فولقمنمهبماالمجنمعهذافخاطبالتانون،هذائمامأكعيبولسوككتطيه،

البنوةفكرةفصاغ،للعالم!يهود!ا!نجلايدبحلممزجههـذى!ئبنيفانونمنمعم!قدأ

بمااللهعانلة!ىله!ضملمنمحفزأسواء،حبعلىواليهود!روملناليهلجنب!.

ألاممنالمنضمهذاينحملهليجبماومليناًو!ضاء،المجدميرثمنلهيئحتق

العالية.مكانئهوبلوغالمجدهذااجلمنومئاس

بفمنركونبالنأكبدذكم8بالمم!بحوفحلوااللهبناءهمالمم!بحي!نكداموما

فلك:فيبولسفبفولأيضأ،الئدسالروحوحلول4جمهماللهبحلولمعه

اللههيكلئفممداحذكاناقمكم.يممكناللهوروحاللههيكلانكمتعلمونْاما

2(هو+.أانثمالذيمتدع!اللهطكللأناللههمبنم!ده

بمَونه.ايضأنحنوسبقيمناالربأدامفؤالله:بفولالعمالمىالأصحاحوفي

ا!اهوأجعلهاالسيحا!ماءأفأخذالسميح.اضاءهياجسالكمكئعلمون!عمئم

الزنا.مناهربوااحد.iروحفهوبزانيةالثصقمنانتعلمونلسنملمحائما.زانبة.

.rr-ir/8رر!ة:بىلهرسلنه1()

6.17؟ه3لمكورنئوس:املبىالأولىرم!حمه)2(
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امجسد..الىيخطئيزنيالذىلكنالجعمدصخارجهْهيالانعمكيفعلهاخطبةكل

لعمئمونكماللهمنلكمالذيمكمالذي!تدسللروحجمكلهوجعمدكملتعلمونلم!ئم

لله".)؟(هيالنيلرواحكموفيأجعماثكمفيللهفمجلوا.بثمنفمنركم!لألكملألنعمكم.

لبانةفيالمع!لحشاركةنالوابهاالنيثطع!بةلرحطْ!ى!نبنيهذاوبلغ

التدبسينلتعلمون+ألشم:يتولكورنثوسإلىرسالئهففيايضأ،المحلكةبلالعالم

ألعمنم.الصغرىللمحاكممعمناهلبنجمرافانئمبكمبُدلنالعالمك!فإذا.العالمم!بدبنون

.)2(الحباةهذ.لمورمالأولىمحلكةسنديننناتعلمون

:بفولثملمميةهذهوص

(فسم!فيالنبنالتدبسينإلىاللهبمفمبنةالمع!بحبمموعرسولئولس

مباركالمممبح.يعموعولمربأببنااللهمنوسلاملكمنعمهْبعموعالمم!بحفيوالمؤمنبن

كماالمع!يحفيالساوياثفيروحيةبركةبكلباركنالذيالممميحيسوعربناابوالله

لعبنناممبقفي.المحبةفيلَدامهلوموبلاكلبممبنلنكون!عالملَاممبىقيفبهاخئارنا

.)3(مثمبئئهْمممرةحعمبلنفممهالمع!بحببمموعللنبني

بتوله:الفتراتهذهباركليويوضح

الذي،بولسذهنفيواضحةالئبنيخطواتمنخطوةكليننرىهذاْمن

كنالتد،اللهعائلةفيالئبنيإلى(الرومانلدىالئبنفىوصورقانون)يتصدالتشبيهنقك

سلطانعلىالئائرةالعملأطةالباث!ريةالطببعةوعمابانحت،الكاملالخطبةمملطاقئحت

وشطبعلينا،سلطةأيهَ!قدبمةللحياةتعدفلمالوصالة،نحتونقلناتبنانااللهولكنال!ه،

غنىلكلورثةمعهاصرنا،اللهمعجديدةحياةبدناوهكذا،ديونهبكلوانتهىالماضي

ايضأ،نحننرئهالمسبحيرئهما+،اللهالسبحْبنمعوووئبن،اللهورئةصرنا،الله

ا-.6.2-4:كورنثوساكلبىالأولىرسلنه)1(

"2-3.:كورنئوساكلبىالأولىرم!لته)2(

ا/ا-ه.!س:بىرسلأنه)3(

702

http://kotob.has.it



للحباةلَامقدالمسيحذأئموماأيضأ،نحننرثهفهكذاا!م،ورثقدالمسيحكاننواٍ

.)1(ايضأْهذاسنرثفإنناوالمجد،

الانحادعلىويؤكدغلاطبة،اهلإلىرسلنهفىالمنهومهذابولسوبكرر

فيتول:بالمسبح

بالإلماناللهابناءجمبعألأنكممؤب،تحتبعدلسناالأيمانجاءبعدماؤلكن

لِونانىولالِهودىليسالمسبعلبسنمبالمسبحاعنمثنمالنبنكلكملأنبعموع.بالمسبع

.)2(يسوعْالمعميحفيواحدجميعألأنكموأنئىذكرليسحر.ولاجمدليس

ملءجاءلماؤلكن:فبقولالرابعالاصحاحفىكثرالمذ!ومنلكولِوضح

تحتالنينلبفندى.الناموسنحتمولودأامراةمنمولودأابنهاللهارسلالزمان

اباياصارخأكَلوبكمإلىابنهروحال!هأرمملانباءانكمبماثمالتبنى.لنن!الناموس

.)3(بالمسيعْدلىفوارثكنثواقابنابلعبدأبعدلستإذأالآب.

فلكفىالمجئمعلالوانبنشرحهبعدونلكهذه،البنوةعلىالدليلباركلىويمدم

فيتول:الآلهةوخلمةالبلوغإلىالطفولةحياةمنالانتق!فىوطقوسهمالوق!،

الماسةالإنسانحاجهْففى.الغريزيةالقلبصرخةمنيأتيابناءأللاءْودليل

الكلمةالرممولبولسوبستخدم،*ابيْقانلأويصرخاعلىإلىجمنهالمرءيرفع

الرب(نوبلوح،الأبتعنيالنىالآرمبةالكلمةهىاباوكلمةالآب+أباالمكررةْ

لنخاصةقدسيةذاثالبشرآذانعلىوقعهاوكانكئبراً،الكلمةهذهاستخثمددبسوع

هذهالغريزبةالقلبصرخةأنالرسولوبع!لَد؟الأصليةلغتهافيالأولونبهااحتنظ

(بناءأنناإفننعلمفنحنهكذاتصرخفلوبناكانثوإن،القدسالروحعملمنهيإنما

فبهتتحكمبأنلحياتهبسمحالذيالإنسانانبولسويرىهولنا.النعمةم!راثو(نكل

.191،291ص.اغاطيوسليدحيحما،اللهولظر:20،230،2ص3.ج،بركليوليم،طجليدثعهدلكسهر1()

3/25-28.علا!طة:اهلبىرسالته()2

4/4-7.:غلاطيةإلىرسالته)3(
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إنسانأنهبلغأ،اصبحفتدالنعمةطريقتعلممناماطنلمجردفهو!ناموسجموثبة

".)1(المسبحيالإيمكفيناضج

المسيحيالإلمانفيداخلكلببنوةبولسمهاف!اللَيالفتراتبعض!.

المَداسةعلىبحصلثمفبه،اللهوحلولبهالممميحباتحادعالبهَدرجةبلوغئمومنلله،

العالم.دبانةفيالمممبحبثملرئابهاالني

ففط:بالايمكوالتبريرالنلموسبغاء5-جمدة

فلا،مرسىشريعةونسخ،بالايمانالنبربرغيدةعلىرسانلهفيبولىركز

المخنلفةالمسيحاعم!منعملالتبربرجعلإذذلك،علىالثأكبدمنرسالةئخلوتكك

والإنممان.ال!هبلِنحتالتي

التبربرعالَيدةفجعلوا،اللاهوتباحثبيمنالعدبدالمعتقدهذاعلىلكدوثدد

البرعقيدةلمواجههْولاهولَهبولسفكرفيالانطلاقنتطةبل،الأساسهىهذه

البهود.)2(بهانمعمك!نيالناموسباع!

جبمسعنعزيزفهيمالتم!بنقلبولم!لدىومكانتهالمعئلَدهذاأهميةوص

:)3(فولههمنبورد

لىاٍولولِقللأنالرسولفكربتفاصيلحلَيتبةمعرفهْلديهإنسانيأيبمكنملا

التبشيرى.العملفيالأساسحجرإنهإذبالإلِمانالتبريرعقيدةاهمبهَمنولصةلحظة

بولسلفكرمفسرأيعلْبروالذى،بالمسيحالانحادخاصة،الأخرىللعقائدإهمالهمحممع

والنندبس.والمصلحهَ!نبرلِرمناكئر

(V)394.ص3،ج.بركليوليملجلِد.لميلصَر

انظر:المعئفدهذااهمبةوعنه،.ص!يز.نهيمثعسد.،بولسكتبكفيللاهرئيثعكرثطر:)2(

.ENCYLOPAEDIA-BRITA!CA, VOLIV. .P M

52.ص،عزشفهعثعىد.،بولسكتابكنيث!هرتيثعكركطر:)3(
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المقصودباخنصارو!ناموم!الئزىالئبريرمنبكل!مقصودهوماْولكن

و!تبلهمجميعأ!نصخطالايغنربهالذىالمجانيةاللهنعمةفعلهوالت!ير:

بهه.ا1(و!من!قلهلإلاالأنعمكعلىماالذى!سثحبرلأثلونلككابرر،

واطلات8فانونْلرتمر!عةمضا.الأصلفييوناني!فهو!نلموس:لما

إلىثرمزماعلبأنهاإلاكله،ثلليم!عهدعلىلحيانأوتطلقشريعتموسى،على

.!توراةبهاوالمتصود.)2(اللهغدمنالبوحىنمريعئهأيموسىناموس

ثعلمبه،اسدرمنأساسبالابماقالنبريرجعلبولسأنلنابئضحسبقفمما

المميدخالفبلمنها،!والئحللموسىشريعةنسخإلىالدعوةمنئمكنبهإذ

منها،حرفلِقاملىمنوحنر،موسىبئمريعهَالئمسكفيوشثدامرالذى!المسبح

صحافماهالنممخهذاتبليغهفىلمسيحفصترهل3!ئمامأبخلافهاوقالبدلبمنفكبف

بهيامرفيمانفسهمعبشاقضالوحيكلام؟بعدههنلبولم!الأمرولَركنلك-

الخلأ!هذاتزلِلوواضحهْصريحةإجابةمنهمرنطلباللاهوتعلماءلنسألالر!مل؟!

الولردة!لمسيحثعليمبينمانفسهالجديدالعهدفيبلالعهثين،بينفبماوالتلاقض

رسانله.فيالمنكورةبولسئعاليموبين،الأناجيلفي

5227.228ص\،جولط!مونهف!رلرسثعسر.الا!ك،لمحولف!رع)1(

789.ص!متمى.لك!تدوسفظر:2!)
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الئاكألفصل

عليهاوالردالمسيحيةالعقائداهم

علبهاوالردوألوهبنهالمسبحبربوببةالفول:الأول!مبحث

التلاليثعقبدةالئاني:لمبحث

المسيحصلبعقبدةالئلث:لمبحث
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الأللالمبحث

علبهاوالردوألوهينهالسبحبربوبيةالفول

محبهاوفلنهمالنصلرىغدالممميحرلهوببةلىلأ:

الذىكببركهودورلبولسككولضولوهبته،السبحبربوببةالنصلرى!طعَد

غداورسانلهبدايةفييع!نخلمهاكلنماوعدبأرسلألله،فيكئبرأ"!ربهفي!منعمل

نفا.منرسالةتخلولانكادفيمنها،لالنهاء

بهوبفصد+الربْومرة!سيحْ،بعموعبA+للمعمبحمضافة!فكرهافمرة

والذيالكاملةالربوبيهذيبالإله-الربكلمهطيالممميحبةعلماءو!مرها،لسيح

كماالمعمبحربوببةعلىالأدلةمنبلعدبدمممندلبنوالدعاءبالصلاةلهيئوجهانبجب

لاحفأ.شاني

ئصنهاو،والإلهالرببأنهالمم!بحصلتحدثالئيبولىاكويلبعضوهذه

فمئلأ؟المسيحبربوبيةفولمفيعلبهاالنصرىويعتمدوالألوطهْ،الربوبيةبصنات

نعمةثبلنااسمهلأجلالذىربنا.المع!بحبصوع...رومبة:ْاهلإلىرسالتهفىبكَلل

يسوعوالربأبينااللهمنوسلاملكمنعمة...الأممجميعفيالإيمانلإطاعةور!مالة

..)1(لمسبح

ربنايعموعألَامبمننؤمن!نينلناممبحمبأيضأنحناجلنامنئلويتول:

.)2(الأموكْمن

المممبع".)3(بعموعبربنااللهمعسلاملنابالإبمكنبررناففإذكنلك:ْوبتول

الآنبهنلناالذي!ممميحبربنابال!هأبضأنننخرفي:قولهويواصل

*ْ.)4(ربناْالممميحببعموعالأبديةللحياةبالبرالنعمةئملكهكذا...لمصالحة

.45،57الم:روميةاملبىرسلنه)1(

.2،/4:روميةاهل!ىرسلأته)2(

(r)5/1.:روميةاكلبىرسلأت

.5/11،21:روميةاكل!ىرسالنه)،(
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منإلابذالَهنجسأشيءلبسانيسوعالربفيوم!يقنعالمإني7:رلِتول

لننتتلولكن،الرسالةهذهفيالأفويلمنوض!درها.)1(نجع!ْهوفلهنجسأشبئأيحسب

.أخرىرسالةإلى

باسميدعونالنبنجميعمع...:ْبقولالأولىكورنئوم!أهلإلىرسالتهففي

يسوعوالربأببنااللهمنومملاملكمنعمةولنا.لهممكانكلفيالمعمبحيسوعربنا

بسوعربنااستعلانمتو!عونوأنتمماموهبهْفىناقصينلسئمإنكمحتى...المسبح

اللههوامينالمعميح.يمموعربنابومفىلومبلاالنهايةإلىايضأسيئبئكمالذى.المسيح

.)2(ربناْالمسبحبسوعابنهشركةإلىدعبنمبهالذي

المسبحيم!وعرابتاماخرأ.اناالممثرممولأ.أناالستألِضأ:ْفبهاوبنول

ربنا..)3(

التياللبلةفييسوعالرببنايضأسلمتكمماالربمننسلمث+لأننيويعَول:

خبزاً...+.)4(أخذضِهااسلهم

ايضأ.النهابةإلىممنعرفونأنكمارجووأنا...يفول:ْلهمالنانيةرسالنهوفى

لربيومفيفخرناأبضأأنكمكمافخركمانناالمعرفهْبعضابضأص!رفتموناكما

بسوع".)5(

غيوهوافدهَرأجلكممنانهالمسيحيسوعربنانعمةئعرفوق"فإنكم:ربتول

".)6(بفقرهاننمنسنغنوالكي

الربوببةالمسبحإلىفلِهاوينسبرم!ائله،فيالواردةبولساقوالبعضهذه

)فيلبىئهسلونيكي-الأخرىْرسالًلهفيالألفاظهذهأكئروما،صراحة

الحصر.لاالتمئيلسبيلعلىالأقوللهذه...(،ولكنتيموثاوس

.41/41:روميةاكلالىرسالنه1()

1/79،كورنئوس:اروإلىالأولىرصالنه)2( AA.

9/1.كوردنوحا:اكلالىالأولىرسلأته)3(

11/23.:كورنثوساهلالىالأولىرسالته)4(

.1/13014كورنئوص:اهلبىالثثيةرصالته)5(

1/كورلئوس:اهلبىثئانبةرسلأنه)6( A.
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بعضفهذه،للمسيحنسبهاالئيهذهبولم!كلماتلمسيحيونفهمكيفاما

اللفظ:لهذاالحقيمَيةالمعانيلناتوضحلعلهالعلمائهمالأقو!

:الفولإلىخلصواثم،بالمسبحوافنرانهالنظْالربْص!الربخدامتحدث

يجبله،الأرضوعلىالسماءفيللنين،للجميعربَأالمممبحالمعَلعىالوحياعلن+ثدد

عليناوالسلطانفيناالحقلهوحده،المطلقبمملطانهاعترافأالمخلوقاتجميعتعمجدأن

.)1(الناديْلخالقلأنه

بسوعوالربأبونا"اللهرسائلهمنالكنبرفيبولع!ببداهاالتيالمتدمةوحول

يعبدونه،الذيلدهتفميرلله،ممميحيةايمانئمهادةبأنهاالممم!حيونغهايقولالممميح+،

فيبينهمافرقلامعأ،متحدلنفهما،والابنالآبببنالمطلعَةالممماواةصونعبر

الآخر.)2(صلِخلالفعملمنهمالكلولكنواحد،فجوهرهماالجوص،

وبعض،المسيحْبسوعبلفظْالربالمسيحصعزيزفهيمالتسوتحث

:)3(فبنولالمسبحالوهبهَعلىبنلكمستدلأبه،الموكلةالأعم!

الطبيعة؟إلىلعداهبلوالوظدفة،العملعلىيعتصرلمباللهلعموعئفمابهؤلكن

بينكاملأتشابهآنلممىأنبمكنفلاوالوظلِفهَ،الطبلِعةببنالكاملالفصليمكنلالأنه

لسِموعيُنسبعندما)الرب(فلقبطببعلَهما،فىاختلاكأنجدئم،العملفىالالئين

.طبيعد4ْمجدفيأبضأوبشاركهالأرضعلىاللهبعمليلَومانهيعنىالممميح

:فيقولاللههوالمسيحانصراحةويعلنأكثرالأمرلهذانوضيحهفيولِزلِد

.)4(الجممدْفىظهرثداللههوولمممناهرشاهلناهرايناهالذيالمسيح!اْفي

حنا:نانمدبثول،اللهربلِنببنهالنصلوعثمالمع!يحألوهدةوحول

بينماإلهأ،المسلِحلِونجعلهكإنسانالمعمبحإلىينظرلمنتبدوالصعوبةْإن

وهذابلاهوته،الوتْنفسفيمحنفظأإنسانألبصبرلتازلاللهإنه،العكسهيالحلَبفة

الاعتراضلِمكنلأنه،علبهاعتراضلاحفهمنهووالتدازل،الفائقةخرتهبحعمب

16.صثرب،خداماثه3.تجممدكل)1(

ivص!رب.خدام؟.اللهتج!مدهلثطر:)2( ، \ l.

138.ص،عزيزفيمثصد.،بولسكتبتكفيثلاهرتيثمكل)3(

53.ص،!شفهيما!عسد.لاهوتيلأ،جم!شا)4(
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فيبمجدهممافهذاواتضعللازلإذاالرفيعالعالي(ما،حقيقتهفوقنصمهيرفعمنعلى

اجلنا".)1(منهوالم!كلهذاولم!يماجموننا

السبح:ألوهبةعىالنصرى-اللة

الولردةا!وفىببعضالمع!بحألوهبةعلىالسميحياللاهوثعلماءويعمندل

كماوهيالجديد،العهدفيلمصبحلسانعلىوردبمااوالفدبم،العهدانبباءلممكعلى

يلي:

الندم:العهدفىورداحما

لسك-سطىالعَدبمالعهد!حوردبماالمعمبحالوهبةمنار)2(علىإلياسبعمندل

عجيبأويدعىكلعَهعلىالرياسهْوتكونابنأونُعطىولذلنايولدهحلأن:بتولبذفمعيا

.)3(السلامْرئيم!أبديأابأخبرأ!هأمثمبرأ

النأوللدنحبلهالعنراءأية.ننعمهالسبدبعطبكمؤلكنفلك:فلغهوقوله

معنا.ال!هغمانوئيل-لهَصيرهوالذى4(عمانوثبل!االممهوتدص

!ربهال:ا!مائلداودلممكعلىالمزاميرفيوردماالىكنلكويع!لتدون

(لقميكْ.)ْموطئأأءاعكاضعحئىيمينىصلجلسلربى

الجد!د:العهدفيلردل!!

!صفكوبعضئلاميذه،(و!جمعمىلعماقعلىوردمانلكفىوحجتم

إلهبة.صبغةذاتصنكوهيالمعمبح،بهاوُصف!ني

فتاولواحد.والآبأنا:ْالمسبحفولبوحنابجبلفيوردماالأثلة!هفمن

ليغدمنلريئكمحعمنةكئيرةاعمالأيمموعاجابمللِرجموه.حجارةيضأثيهود

لأجلبلحصنعمللأجلنرجمكلعمنافاثلبناليهوداجابهئرجمونني.عملاكلابعمبب

--6(.أإلهأْننعمكئجعلبعملنوانتنإنكتجليف،

4.صهحدا،دلا!دلسبعي.الأيمكخهخحىخمى)؟(

.6،1117؟صمندهبيلىثمىيمكله2()

9/6.بب:)3(

.431جم!يا:)4(

0.11/1هـمزلمير:)5(

1/03-0.33!حنا:بجيل)6(
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انجللفبورد،محاكمتهعثدحثماالمع!بح،ألوهبةعلىبهلسندلونوما

رنيعىفسألهبشيء.بجبولمساكنأفكانهو"أمايلي:كماهذهالمحاكمةكْصةمركم!

تبصروقومموفهو،أنايدموع:فلَال؟المباركابنالمسبحانتأله:وقالأيضأالكهنة

ئبابهالكهنةرثسِىفمزقالع!ماء،سحابفىوأتيأالتوةبملِنعنجالممأنممانالاٍابن

أنهعليهحكموافالجميعر(بكم؟ماالئجاليفسمعتمقدشهود؟إلىبعدحاجلتاماوفال:

.)1(الموتْمستوجب

بوحناإنجيلفلِذكرالد،لبنوةلنفسهعيعمىشهادةعلىالللَهمفيويعئمدون

يؤمنمنكللِهلكلالكيالوحيدابنهبنلحتىالعالماللهاحبهكذالأنه:ْفيقولنلك

ليخلصبلالعلمليدبن.العلمإلىابناللهلِرسللملأنهالأبدبة.الحياةلهلَكونبلبه،

اللهابنبامممبؤمنلملأنهدبنفدبؤمنلاوالذييدانلابهيؤمنالذكطالعالمبه

الوحيد..)2(

والوهبئهالمسيحبربوبيةفولهمإبطالثلألبأ:

الصناثبعضعلىاعتمادهمبجانبالمثميح،ألوهبةعلىأدلتمبعضهذه

الأبد!ما،وهوالحلِاة،وهو،الأزليوانهللنام!،وإدانمهالخطايا،كغنران؟ابيهالمنسوبهْ

المسيحبهالِصفونمماالكئبروغيرها،مكانكلفيوالموجودشيء،لكلوالخالق

الربوبدِهَهذهأنإلاوعامدم.)3(المسبحبةعلماءعندوألوهينهربوبيتهعلىيدلمما

لسانعلىالأناجيلفيالوارد!المسبحئعالبممعوتتناقضلتتافىوالألوهبهْ

وبشربته.عبوديلَهصراحهَفبهابعلنواللَي،المسبح

:)4(الأقوالهذهمن

14/61-64.مرنس:بجبل()1

.3AI-(1/يوحنا:بجيل)2(

متر،ابيم!ايملاي،:التاليةالك!بإلىفليرجعالسيحألو!ةعلىللسيحيةلطةحولالمعلومكمنثمريدلردمن)3(

ا-3.24صمكدولل،جوش.السيحالسيدنيثقتي34َ1،صهلرب،خدام3،اللهتجمثهلا-16،137ص

i،ص،اللهحم!بحللِمد.،السبحلاهوت -9 i.

ا-ء6.4صملكلري،محمدد.!،محمدونبوةالسعبئ!ريهَ:انظر4(,
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المصيح(برسالةوالإبماناللةبتوحيدالأبدية)الحياة:الأولالفول

يعرفوكانالأبدبةالحياهَهى)وهذهوجل:عزالمولىمخاطبا!عيسىفول

1(ارسلنه(.إالذيالمسيحوبمموعوحدكالحقبفىالإلهانت

ولم،رسولهعلِسيوانال!ه،رحدانلِةمعرفهْالأبدلِةالحباة!!عِسيفلِن

وإله.إنسانعبسىإناوالثلالمة،الأقاثيممعرفهالأبدلةالحياةاقلعل

ربه،يخاطبكانلأنةالبهود؟مناحديخشىاندوننلكفالوعدسِى!

فيالأبدلِهَالحلِاةانئبتوإذ،لبينهالنجاةمدارالمم!الِحوالوهيةالتلاليثاغدَادكانولو

التولوهوالأبدى،الموتهوفضدهما،الرسولالمسلِحوبشريةالبهوحدانيةاعتقاد

وربوبيته.المسيحبألوهية

وصدة(اغمومحبتهالته)نوحيدالثلألي:الفول

أنهر(يفلماينحاورونوسمعهمالكتبهَمنواحد)فجاءمرقسإنجيلفيورد

هيالوصاياكل(ولإنيسوعفاجابه،الكلاولهىوصيهْأيهَسالهحسناأجابهم

نفسككلومنفلبككلمنإلهكالربوتحب6واحدربالهناالرب،إسرائيلبااسمع

نحبهىملالهاوثانبة،الأولىالوصيةهيوهذهقدرل!،كلومنفكرككلومن

بلحقلِامعلمجيداالكائبلهفقالهاتبن،منأعظماخرىوصيةلبسكنفصك.!ريبك

النفسكلومنالفمكلومنالالَلبكلمنومحبئه،سواهأخروليسواحدالدأنهكلت

فلماوالنبائح،المحرقاتجمبعمنأفضلهيكالننم!اللَرببومحبةالتدرةكلومن

(0)2(اللهملكوتصبعبدالست:]فالبعنلأجابانهبسوعراه

مداروعليهاوالأنجيلاللَوراةفيبهاالمصرحالوصاباكلاولانفعلم

الوصَاباكلاولاق!عبسيبقلولم،اللهوحدانبةاع!لَادهىالأنبباءوعملالناموس

اللهبوحدانيةالاع!قادبوجبمماالثلائة،الأقانبماحدالمسبح!اللَلالثِ،ولااعدهَادهى

جميعأ.رسلهورسالة

I.7/3يوحناإنجيل)1(

12/38-44.مر!سإنجيل)2(
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العماعة(علمنفممهعنأنفبه:الثالثالفول

الملائكهَولاأحدبهالِعلمفلاالساعةوتلكالبومفلك)واما!لممميحقال

(0)1(الأبإلاالابنولاالع!ماءفيالذين

علمخصصالمسيح!لأن،المسيحالوهيةوبطلانالللكبثبطلانلِبينوهذا

الآخريناللهس!بادوبيننفسهببنوسري،العلمنلكننسهصونني،وحدهباللهالتيامهْ

بنلك.العلممحمفي

علموهيا!وهبهْصناثمنصنهنفسهعنينفيانل!يصحلاوعليه

النقص،لاسلكزامه،النفيهذالهيجزلمإلهأالمسيحكانفلو،الساعةلحمومنه،الغيب

الابناقنومصالغيبعلم!الممميحنفيلأنبالتلاليث،الدَولل!ممفالنترةهذهاقئم

لَعاليلله(لْبتهو(حدكلعنالغببعلمنفىلمالكنه،الثالثايأفومكاننيهلِوجبلا

إنههنابنداقبصحولابالألوهبة،وللَردهاللهوحدانبةعلىفاطعةدلالهلل،وحده

والكلمةالكلمةمنئجسدالنصارىبزعملأنهلاهوثه،دونناسونهصالغيبعلمننى

بناءالأزليمنتجسدلمنبالغيبالعلمحصولفوجب،اللهعنومنفصلةازلبةعندهم

الله.ووحدانيةبشربنهئب!تبذلكالعلملهيحصللمولما،زعمهمعلى

وردماالغيبيعلمكاقالممميحانلأجلهابعلدّدونالتيالنصارىاللهومن

الموضعينفني)22/7-13(،لوقانجلِلاٍوفيا-16(،)14/2مرفم!إنجبلفى

لهما+.فالكماووجداقانطلنا

تعلمأنثرب)يا:للمسيحبطرسفوليوحناإنجلِلفىماإليكنلكوبعمتدثون

)1((0احبكانيتوفأنتشئ،كل

وجهبن:منباطلةواللنهم

ففي2ةاللهمنهوبلابئد(علمهمنلبسالغيب!المم!لِحعلمإق:الأول

أعمالاوسبربهيعملههوماجميعوبرلِهالأبنيحبالربالأن5/02يوحناإنجيل

r(نئم(0)لللعجبواهذهمناعظم

13/32.مرفر،بجيل)1(

21/7؟.يوخابخجيل)2(

(r)5/02.ررخابخجيل
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وسلىلا()1(.احابوه:Tإداماغدكمالعلعلمان!ابمموعلهم)ضالأيضأ:و!ه

صغار.منو!ثلممبعةله:فنالوا3الخبزمنغدكمكميسوعلهم)مالئلامذ.

(0)2(السمك

!مموعض!لمممنهالنيالمراةبعرتلمالمع!بح!لن8/45لوفابخجبلوفي

.لم!منيْ!ديمن

ال!هبأنق!لماوإلا،الغيببعلملا!ةالسبحانعلىنللالنتركفهذه

عنالغلماتسلىولما،السبببخناءالحاصلالئعجبمنهصدرولمااعمالا،سبربه

علىيدلو!مذا8غهبعدبمافكيفإليهالأشثاءبوبيعلملاكانفإذا،الطعامممَدلر

إله.بنولأإلهاوليسمخلوقباثمرانه

ولملغيرهحصلنلكفإن!بالغيبالميمبععلمصحةافنرضنالوالثثى:

حضرئهغدمابنيهجمعيعقوب!(ن9432/اَالئكوينسفرففيالهه،بكونوا

اخبر.)3(كماوومعثئصلبهم،بأموروأخبرهمالوفاة

.كثيرةيخببةبأموراخبر!موسىل33/1-92اللتئبةسفروفي

ببعضئما،ولالملك(خبرصمونيل(ن01/ا-16الأولصموئبلسنروفى

الغبببة.الأمور

اخبرواانهملميهوديالكاهنوفافابعوربنوبلعامأليشعصوردفلكومئل

فكمال21/21-24،ة18/41-45و17/1الأ!لالملوكسفرفيكماغِبيةبأمور

لاخبرهمألهةبهموفافاوبلعاموألياثعوصموئبلرموسىبعقوبصبد!لماحدا

العلمهذالنبعترفونوكلهمالمسيححقفينلكيتاللاليجبفكذاعلألبة،بأمور

لهم.اللهبإخباركان

--والمئمينة(الفدرةنفسهصأنفبهألرايح:الئول

رسجدثابنيهامعزبدىابنييمإليهللَدمت)حبنئذمتيينجبلفيورد

عنواحدهذابنا!ييجلسانقىله:قالثأئريللِنماذالهافتالئمبئامنهوطلبت

21/5.بعيليوحلا(1)

.1/34متىهلهعيل)2(

94/1-32.لمتكونسفرجمظر:3()
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وعنبمينيعنالجلوسوأمايمموع...فأجابملكوئكفياليسارصوالآخرلِمينك

لماإليالمسلِح!كانفلوابي()1(،منلهع!اءللنينإلااعطلِهانلىفليسلِسار!ما

باثه.ولَخصلِصهانفسهعنالقثرةنفيمنهصح

منفلكلهوهبمنإلامنهاحدتمَريبعلىخرئهبعثمأكَرلما!والمسيح

يكونفهلوإلا،الكاملةالعلبااللهلصفاتالبشربةصفانهمغايرةعلىإفرارهدلالنَه،

انتفتفمنومفميئته؟إراللهلدفيذصالعجزمنهاوالئيالنقصبصفا!متصفاا!ه

المسبحكونينفىالمشيئتينبينفالاختلافإلها،يكونلاالإلهيةوالإرادةالتدرةعنه

والعَدرةالإرادهَفيلالَفقابزعمونكماالأبجوهرمنالمسيحكانلوإذإلقأ،

والمشبنة.

الصليب(خن!بهعلى)صراخه:الخامسألفول

فانلا:عظبمبصوتبسوعصرخالناسعةالساعة)ونحومنيإنجبلفىورد

وام!لمعظبمبصوتبسوعفصرخ...نركشيلماذاالهيايشبفشىلماإلليإللى

الروحإ.)2(

أستودعيديكفيأبتاهياوفال:!بمبصرتيعموع)وناديلوقاإنجبلوفي

3((.أالروحالملمهذافالولصاروحى.

اوبالحلولالفانلبنمذهبعلىسبمالاالمسبحالوهبةبننيالصراخوهذا

عليهبمدلعالحعَيقيوالإله،روحهيم!ودعولاأخربإلهيسئغ!ثلاالإلهلأن،الانقلاب

لاثلوسحيوهووالموث،العجزصفضلاوالاممثغثهَ،والصراخوالثعبالضعف

غبر..اله

مألوه(انهلىالنصسمرمعنفسه)ئسوبثهألسادس:ألفول

إليلأهبي)ولكنالمجدليةلمريم!المعميحفوليوحناإنجبلفيورد

(0)4(وإلهكموإلهيواليكمبرإليأصعد!ىلهم:وفولياخوتي

02/02-23.يوحنابجيل)1(

27/05016.منىبخجيل)2(

23/46.الونبجيل)3(

0.2/13لهوحنابجيل)4(
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!ههمووبههوابوهم.أيو.الل!(نفيالناسسانروببنببنهسوي!!د

جمبعهمالآيةبهذهالمخاطببنكونلزموإلاالها،يكونلامألوهاكانومنجميعا،

منفريبالمعنيوهذاالمألوية،فيالناسبسائرنفعمهساويمن!والحقألهة،

11أيهالماثدةسورةفيالسميحصنعاليفولهمعني Yبهامرننيماإلالهملالت)ط

(.وراكمربيالكةاسلوالن

يكونلاعرهإليالذاهبلأنفطعا،لممميح!الوهبةلتفيالممابقةوالفترة

ئانياولنومامئحدا-باللهالسيحكانولوغه،المنفصلإلييذهبإنماذوربه،متصلإ

لموإلاالائحاديبطلوبذا،إليهوالمذهوبلذاهببينالئفريقلوجوبكلامهبصحلم

إليه.المذهوبمنالذاهبيعرف

منه(اغمالآ-ان)اغرافهالسالع:النول

نفيفيهوهذامنى(،)1(اعلماسالأنللممميح!فولبوحناإنجيلفيورد

منه.ا!مبكونلصفضلاشئكملالهلبساللهلأن؟المسيحلألوهبة

كانلوالمعمبح!لأنوالللكبث؟المعمبح!!وطةزعمعلىردنلكوفى

أدنومبينالعظمةفيولعمويمنه،أعظمالأببكنلمالمزعومةالثلائةالأفانبملحد

زعمعلىمشماوونالثلاثةهؤلاءلأنالعَدس،الروحولثنومالابنوأفنومالأب

.النصارى

إلط(يوحىبأول)نصريحه:الثامنالقول

الذيللأببلليلبسنعممعونهالذي)والكلاميوحناالجبلفيورد

ئعالي.اللهجانبمنوحيكلامهولبالرسالةتصريحفيلرسلنى(.)2(وهذا

بخجبلفيماإليهاللهيوحيهبما!ناسيكلمرسولاالمممبح!كونبؤبدومما

وفاليعموعاجابهمبتعلملموهوالكلَبيعرفهذاكبففائلبنالبهود)فنعجببوحنا

.!AT/1)1(معهلورحلا

14/28.روحلا)2(جمعيل
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هوهلالتعليميعرفمشيئثهيعملأنأحدشاءاقلرسلني،للذيبللىليسنعليمي

مجدبطلبمنوأما،ننسهمجديطلنفسهمنبتكلممننفممي،منناألَكلمامAlمن

ظلم(0)1(فيوللسصادقفهو،سلهالذكا

عنإلايصدرلابكلامالمسبح!اتياناستغربواالبهودانلنابظهروبيا

يثكلملاوانهأرممله،الذكهاللهمنالنعليمهذهانلمفببنالصماوية،بالكثبخب!رمطلع

بطلبإنماوهوفقط،نفسهمجدبطلبننسهعندمنبئكلممنلأننفعط،غدمنبهذا

فنلهوارالواالحفبقةهذهبفهموالمولمااببه،اللهبوحبهبماإلابنكلمفلا،اللهرضا

اوصاهالذيهواللهوأن،اللهمنسمعهالذيبالحقإلايتكلملاإنممانبأنهعليهماحئج

لاوهو،سمعهكمايؤدبهبلشلِئامنهيخفيلاالوحيعلىأمينفهو،وبتول!تكلمبما

بدبنمهو-ونعليص!بحانهاللهاي-إلبهالموحيالكلامصاحبلكنلمنكرينبدين

.الآخرةفي

الألمملن(بابننفممهص)نعيره!ناممع:ألفول

إنممانا.إلابكونلاالالع!انوابن،الإنسانبابنننعطص!المعمبحجمر

سنرففيإنسانا،يكونأنصاللهلتزيهالتديمالعهداسنارفىوردولند

إشثا(0)2(لاا!ةالألىهوئع

(0)3(ليندمإنمطلالبسلألهيندم)ولاصمونبلسفروفي

جاعراإنماوالأنبياءوصنانهالإنسانغيروصفائهاللهلنثببنالنلَراتفهذه

ماوهذاوالأفع!،والصنات،الأسماءفىالعبودبةومتامالألوهيةمتامبيناللَامبالفصل

وردفالَد،كلامهسمعوااووصاحبوهرأوهالذبنجمبعوأثبتهالمم!يحلسانعلىثبت

دفلوقدمرة،سبعينمنأكئرإنسانرابنإنسانبأنهالأناجبلفي!المسبحوصف

ابنولاألهالبس!عيسيانفمالثيلهمنعلىلخنيولالتكنله،هذهالمم!يح!

بممان.!نولاإنعماناليسالالهولىد،

-18.)7/5يوحظيط)1(

p.1/9صئمع)2(

،92المهالأرلمرنبل)3(
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الإثممان:وبنلالأشمانننعمه!المممثحنصميةعلىأمئلةيليو!ما

،وياثمرب(0)1(ياكلا!عمانابن)حاءمميبجبلنني

فييتردلونهم...و!مامنهم!ئألمسوفيضاالاش!كابن)كنلكوفي

النال!(0)2(ا!ديثيبع!لمسوفالانممك!نبع!وع:لهمق!الجليل

لمهلأنديود،بابنإلا!دبكئلاعامائلائقمنكئر!المعميحمكثو!

خالطو.الفيننلاهيذ.وصفهوبهذاإنممك،وابنإنممانانفع!هوسميداود،نعملمن

إنممانوابنإنممانبانهنفمطصالممميحثصر!حككانتوإذا،احوالهجمعوثماصوا

.Tالهوابنإلهإنه!قولواحنىلهيجيبمامنهابطمالنصارىفهل

ورسولأ(نبيأنفسه)ئسطهألعاثر:أفىلل

ناصرةمنالذيالنبيبسوعهذا:الجموع)فتالثمئيإنجيلفيورد

(0)3(الجليل

اله،ارادةليسإرلنهويننبيبأنهنفعمهالمسيح!وصفلوقاإنجبلوفي

فعالاللهلأنفلك،عليهنعسرلماإلهاكانولواورفملبم،اولادبجمعلنيسئطعلملأله

بااورشلعيااورنملع،صخلرجانبييهلكانيمكنالا:يتولفهوبريد،لما

كمااوحكاجمعلنارلتمرةكمإلثهاالمرسلينوراجمةاكلهلهياء،قد4يااورشلبم

فنلواالسرانبلبنيلأنونلكنريدوا(،)4(ولمجنماحيهاتحتفراخهاالدجماجةتجمع

للبلدفالخطابلعَدمني،منفلئمكمافلينربدون:بفولفكأنهانبيانهم،منكئبرا

سماهاا"لةأورئملبم،فيفل!إنهالنصارىفولعلىألزمبنبونهوالتولاهلها،والمرو

:.الالهفانلهبابنلولمالألبباءفانله

برسالئهنطقاالألاجيلهذهو!ثر،اللهرسولنفممه!المعميحمممىوكفلك

لمعمبع.ألويةمنكرىعلىللردالفالذىيوحناإنجيلهو

I.91/)1(مع!مثيا

71؟/منى)2(مجيل &YTY.

21/11.منى)3(مط

13/33-34.لو!امعيل،()
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(0)1(أرسلنيالذييقبلبقبلنيومنيقبلنييقبلكم)منمئىإنجيلففي

الأبلليتشهدهياعملهاأنااللَيبعينهاالأعمال)هذه:المس!حقولوفبه

(بصرتمولاقطصوتهش!معوالملي،بشهدارسلنيالذىنفسهوالأب،أرسلنيقد

2)هيئبَ(0

باتيلاوأنه،اللهر!مولبانه!جمسيفبهابصرحجمدمهاالفقراتفهذه

فدبممان)وألابوحناإنجيلفنى،يتكلمبماذاابيهيوحىالدلأنغده،منبالكلا3

الته(0)3(منسمعهالذيلهالحقكلمكم

منيأنبالاتحاد،التولردفىكافولرم!ولالمرمملبينالبديهيواللَفربق

بكونلببطلوعلبهالعَثبم،مرسلهمعبئحدفكيففدبمابكونلاالإرسالعلبهوقع

فبن،اللهرسرلهوأواللههويكونأنإماالنام!يكلمكانفالذىرسولأ،كونهمعإلهأ

الله.هوكونهبطلاللهرسولهوكانإنو،اللىرممولكونهبطلاللههوكان

01/04منى)1(بخجيل

-25/6rv(بخجيلمتى) r.

.8/04يوحنا)3(بخجيل
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الثلأليالمبحث

التثليثعقيدة

السابقةالأممعندالنئليثعقيدةأولأ:

والفلشفاثالدياناتإلىاصولهفيبرجعانهنجدالمعثالَد،هذادراسةعند

القلماء،المصربونايهفسبقهمالئلوث،بهذالَالمنأولهيالمسبحيةفليستالدَثبمة،

تلكعندالمطمَدهذالوجودونظرأ،الأمممنوغيرهم،واليونانوالهنود،،والفرس

فلِماالاخئلاف(والتوافقمدىلنرىلَلكيئهم؟عنموجزةنظرةإلقاءمنلابد،الأمم

معتقدعلىائرلثالوثهمكانوهل،المتأخرةالمممبحيةثالوثمعثلوتمنلدي!

لا؟امالمسيحلِهَ

يلي:ماالأممهذهاهمومن

الندهاء:ا-المصر؟دن

بجناحنلكإلىورمزواالقدماء،المصريينعندالقدممنذالتلللِثعقيدةوُجدت

لِخبره،أن)لتشوكى(الكاهنمصرملك)توليسو(سلوعندماوافعى،)1(ووكرطلِر

الكلمة،ثمال!ه،اولاَوهو،اعظمهومنيوجدنعم:الكاهنفاجابهمنه؟اعظمهناكهل

صدرتوعنهمبالذا!واحدوهم،واحدةطببعهَالئاثةولهؤلاءالالَدس،روحومعهاثم

المسيحى،الئالوثمعونالَارنه،المصريالئلوثعلىالضوءولنلقي،)2(الأبديةالنوة

بلي:)3(ماثلوث!عنذُكرفمما

)اوزيرسِ!(،اوسيرىالإلهصجمارةا!أولالأقنوماقانبمثلاثةمنلِنكونانه.

خلق)هورس(،الثاثيالأفنومعنهنتجالذىاكبرالإلهوهو،الأبويسمى

.الأربابوربالمخلوقاث

وهو،الكلمةأوالنطقاوالابنوسِممى)هورس(،هورالإله:الثانيالأقنوم.

والكر،النطقوإلهالمفمرقة،والشمسالنوروهو)أوسبرى(،الإلهابن

.1891،صاالسَرطاهرمحمد،النصرانيةفيالولتبةالعقلدانظر:()1

(Y)26.ص،مجديمحمدمرجلن،ئالوثامراحدالد:ينظر

(r):9708،ص،مجديمحمدمرجك،ثالوثامواحداللهفظر.
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لمبكرعجلهَمناللهوتنارمنولد،العجولبعَيهْعنممتازبعجلوشبهوه

تشتهالآخربن،لكثنومينفغاير،العالموخطاباننوبلِحملوهو،سواهتلد

للمو!.قابلأليكونبالإنسان

السماء،ملكهَأنهاويعحقدوق،الأمرتسمى)إيزيس(،ايم!الإله:الثالثالأقنوم.

،صولجانرأسهوعلى،جميلطائربصورهَلهاورمزوا:الثانيالأقنوموام

للبشَر،الحياةواهبة)الزيس(الإلهأنهإلىإشارةالحياهَ،علامةبجانبهورممموا

ابنهاترضععرشها،علىئجلسامرأةبصورة)ايزيع!(الالههذاصورواكما

هذاثارناماوإذا،الشمسوقرصالملكتاجراصدكاوعلى(الثاني)الاقنوم

فىسواءببنهما،التشابهنجدفإننائالوث،منالمعميحيينلدىبماالئالوث

.)1(القدسوروح،الكلمةرالابنالآب،،الأوصافاوالمسميات

خلق)الابن(،الثانيالأقنومغهنئجاكبر،الإله)الآب(،الأولفالأقنوم.

عندالأولالأفنومثمامأيقابلهالأقنوموهذا،الأربابوربالمخلوقاث

خالق،الكلضابطابواحد،ببههنؤمنيقولوق:ْامانئهمفيفهم،المسيحيين

بصفهفي)الابن(الئانىالأفومعثهنتجالذىالأصلوهو+والأرضالسماء

.الدهورْكلفبلالآبمنالمولودالوحيداللهابنئأنهالمممبحبون

فهوالمصربين،عندكماتمامأفصفائه)الكلمة(:او)الابن(الئانيوالأضوم.

وغد،وخطاياهمفنوبهممنالعالمليخلصجاءالعنراء،مريممنالمولود

عندوالابن،للموتفابلألبكوقبالإنسانتشتهوحدهالابنانالمصريين

فداءأجلمنوماثالعنراءمريمومنالقلم!الروحمننجسًدالمسبحبين

.الناسوخلاص

بهوصفماوهذا،الحياةباعئابانهالمصريونلهلِرمزالثاكوالأفنوم.

..(.المحبي)الرببأنهوقالواالتدس،روحالمسيحيون

هذاولوإن،اللاحقةوالممميحيةالتدماء،المصريينئالوثبينالتشابهصهذا

إذالفدماء()المصرببنبالسابق)المممبحبة(منهااللاحقئائرعلىلبدلفإنهشيءعلى

إ!باللاحقالسابىْيئأئرلىبُعدل،

631.ص،الخضريحناللالسالممم!حيهالفكرتريخفيامانتهمانظر:أ(!
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التيالضمعوباسبقهنالمصريون:ْحبيبرؤوتالأمم!اذنلكفىولِتول

الإلهاوزوربع!لقصةصدىالمممبححباةفىالمصربونوجدإذالمسبحيةاع!دقت

الئالوثنظامناحيةمنالممميحقصةاللقتوكنلكالشر،روحضحبةذهبالذي

.)؟(المصرىْالفكرفيالتللبثفصةمعاثلس

!ععفورد-بجامعهَالحفرياث-ام!ئاذ(كربي)جارسلانالعلامةجعلماوهذا

الأولوأت،الفرعونيوالثلوثالمسبحيالئالوثببنوالنطابقالنمال!وجودعلىبركد

الأخبر.)2(شاخذ

بتلاليئاالمم!لِحىالتللثِتأئبرعن!ثرللحديثمجاللاالمقارنةهذهوبعد

منعندهمبماالمعمبحبةئاثرمدىلنرىالبابلبينإلىلننلدَلوالاَنالمصربلِن،القدماء

ملالثة.معدهَدات

والآشوريين:البابليمنعند2-النثليث

منالاَلهةهذهونظموا،الآلهةعثثثالتيالتدبمةالأمممنالبابللِون

وكيفمار(،)انشارالأولال!دائيغدهمفنشأ،آلهةثلائةمجموعةكلضمت،مجموعات

وإنلبل،)آنو،وهمأخرىآلهةثلاثةمنهاووئدوالسماء،الأرضجملهَمثلانوهما

مياهربفهوايااما،الأرضربوإنليلالممموا!،ورب،الأعظما!هفأنواوايا(؟

r(.)المحيطات

من:المكونالثالوثمنهاظهرالبلاد،ئلكفىلئلائياثمنالعثيدوهناك

إلهوهوروس،الجمالإلهإلزبم!اووعشتروثالفممس،إلهأمونأوبعل

والنماء.)4(الخصب

ئعل+،با!هيتعلقطماوخاصةالأخير،الثالوثبهذاالمعمبحيةوتائرت

نقثيثيةظهرتالمسلِحنهاية"وعتبغها:يتولشلبيد.جعلمما،وصلبهومحاكمنه

عتدثمالمعميح+،هوالاسمو!ابعل،مكانوضعجديداسممععكناصرهابنفسبعل

.اصثمبطية(،ثماهرة)كع!سكتله!يحبيبرروتصنفلأ.ثلبياحمدد.السيحيةه(1)

(Y):81.صمرجلنهمجدىمحمد،ثلأوثامواحداللهفظر

.لعننتلأ53صهاهه604!ثلئةالمت،عه،لكويتحامعةالاسحمية.واللراصكالشريعةمجلةفظر:)3(

16.ا-ا95صلنرش،يينمابلادلولابورت.

.131ص،لطهطريصتمحمد،والاسلامالنصرانية:انظر4()
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المسبحبون،بهالِؤمنالتيونهايتهعبسىومحاكمهَ،ونهايتهبعدلمحاكمةببنمفارنة

.)1(المس!حامممبعلمنبدلأإلائفكرببنهمافارقأفعلأأجدولا

المسيحبةتأئرعلىالدلالًلمنمزبدإلىكلههذابصنحئاجترىبافهل

؟!الخصوصوجهعلىوبالتئا،عامةالقديمةنجالمطقدات

)دوان(:قالهبمافثلقيالآشورببناما

2).الأفانيمْملكئةآلهةيعبلونوالحنيعَونالآئموريونْوكان

نقلأصفعلأترىيافمننلاليثهم،فيالمعمبحبةسبتواوالآثموريونفالبابليون

التيالنتانجبعضبنكرسأكلتيالمئلئة،المعلالَداتللَصيلفىاطيللاوحئى13الآخر

ينطلبماحسبعلىالأحيانبعضفيظيلأرسافصلالباحئين،بعضإللِهاشصل

الأمر+.

والئثليث:3-الفرس

ومئرك،أورمزد،وهيالثلالمة،الأدانيمذوبا!هأمنواانمالفرمىصنكر

المخلصاللهابنومثريث،الخلاقفأورمزدبه،الخاصةوظبفئهمنه!ولكل،واهرمان

لمه!.)3(واهرمانولوسيط،

)المسيح(يقابلالثانيالأضوموهو)متراث(اننجدالثالوثهذافيوبالنظر

لألباعه.ومخلص،اللهابنفكلاهما

والئماليث:-الهنود4

هذهابرزمنالنلالبثوكانمعتقدانهم،ونعدد،آلهتهمبكثرةال!وداشذ!رلقد

التوراة)خرافاتكنابهفي)دوان(عنهمفقالفمكاله،لْعدثالللكيثحتى!معللَدات،

هواللاهوئ!ةعباداتمو(فديرأعظماننرىالهندنحو!بصررجعنا+إذا(:والإنجيل

مررتى(،)ترىبلغتملللكيثهذاويدعونأدانيم(،ئلاثةذيبالإلهالقول)ايالتلاليث

.)4(اقانلِمْأوهيناتمعناها:و)مورنى(ئلالمة،معناها:و)ترى(

.5410551ص.ثملبياحمد.د،للسبحية:فظر(1)

66.صلتتير،طاورمحمديلنصرثية،فيالول!ةالعتاند2()

6.هصالل!ير،طاورمحعدلنصر!ية،ليلول!ةيلعق!د:ينظر3()

.هصه!لبر.طاورمحمد!نصرثبةهفييلوشبةالعن!د)4(
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قولهم:الهنثيهَالكئبعنلْرجمحبن)مالفلِر(الأستاذالئالوثهذاولِوضح

"ني(الوحيدوبابنه،والأرضالسمواثخالقالكلضابطواحدإله)بممافترى(لّؤمن

)مايا(بطنفيرْوحاى)فابو(منلْجممدمخلوقجمرودمولمننورالنار(ى

معمنهوالذى،والابنالآبمنالمنبئقالمحييالروح)فاليو(بونؤمنالعنراء،

.)1(ويمجدْلهيسجدوالابنالأب

فإننا،المسيحيونبهالِؤمنالئيوالأمانةالأخبرالنصهذافينظرناماوإذا

"نى(،والابن)سافتري(،يقابلهفالآبالممممياث،فيإلاببنهمايُفكرخلاطأنجدلا

في)فايو(لْجممدالعنراءبطنفييمموعفيتجسدالذيالوفثوفي)فالِو(،والروح

الهنود.عندالعنراء)مايا(بطن

والبوفبة،،البرهميةوهمالتلاليث،عرفتالهندفيديانئيناهمنكرمنولابد

ثالوثهم.ص!فولهم

ا-ال!رهمبة:

من:البرهميةثالوثويدكون

الخلق.الالهبرهما....

الحباة(.ص)كنابةللخلبقةالحامىاوالحافظالإلهوفشنو....

والمعيد.)2(والمبيدوالمهلكالمبدئالإلهوسبفا...

علىبلناصموثظهرالذىالاله)كرياثمنا(ب)ففمنو(الثانيالأضومويدعون

الأسناذوغدالواحد،الالههيالتيالثلائةالأقانبمأحدوهو،العالملبخلصالأرض

الأمماسيةالمصالرمنالمعلوماتمستمدأ،والمسيحكرشناببنمقارنةالدكبر()محمد

قرِاءةوغدنصأ،واربعبنسلْوننلكفىففكروالمسيحللِن،)3(البراهمهْمنكلعند

سوع.نجدكرلشنامنفبدلأفتط،الممممباثفيإلاخلافأنجدلاالمقابلاتهذه

.Aاصمرثلن،مجدىسد،ثالوثامواحدالله1()

وثمذاب،الأليكلر!مةمى!ملخل47،ص!ملوفي،!ضضابومحمودالصيد،والعلموالفلصفةاللينلظر:)2(

52.صئلبي،احمدد.هالكبرىثهندالأليلن53،ص.جااممود،محصدجمدالرزاق

لومحمدالاملمالأليكهمقرنككظر:02،ا-.83صالمكو،طامرسدالنصرفطةهفيالول!يةيلعق!دفظر:)3(

.274-2ص،زهرة
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ية:لبوذا-ب

المكونبالثالوث(لَباعهاولِعلَقدوأليابان،الصبنإلىانلعَلتثمالهندفىنشأ!

من:)1(

النرفانا.اوالخالقالإله.

البعث.بعدالنام!بحممابالموكلماياالعنراءمنالابنبوذا.

بوذا.فولدتماياالعنراءعلىحلالذىوهوالقدسالروح.

أقوالببنمقارنهْشلبى()احمدود.الشِر(طاهر)محمدالأستاذمنكلوعالَد

معفقراتهامعظمفينتفقوالئى،المسيحفيالمسيحيلِنوأ!ويلبوذا،فىالبوذيين

المؤلفبن.)2(هنبنإلىفللِرجعالمزبدأرادفمنالصستعملة،الئواريخفيحئىبعضها

:)3(5-الصينيون

وكرت3،ق3468صمنة)فوفي(الصلِنيالفلِلسوفلىاٍالصينىالثلثلِرجع

عن:جمارةنالوثه

المنظور.جمرالمجهولغبرالإلهأوبن()تي.

.والملوكوالحكماءالآباءارواح-و)شانج(.

.الأخرىوسيارانهاوالشمس.

6-اليونان:

العصورفيشيوعأواكئر،المهمةالفلم!ناتمناليونانلِهْالنلممفةتعتبر

هـ:نصحيإبراهلِمفيقولالمع!يحية،العقاندمهانشاتالتيالأولى

.901صالطهطلوي،إساعهـلعزتمحمدوالأسلام.لمنصرلبةفظر:)1(

،ا-56915ص،شلبياحمدد.المسيحثة،2،22-..اصلللتيرهطاهرسدالنصرفية،في!لولتيةالعت!دلظر)2(

-68.ههصز!مر"ابوسدالأمامالأديكهمقلرنك6لظر:و

69.ص.المنوفيالفيضلوبجمودطصميد،ولطملمفلصفةالدينفظر:)3(
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كماالمعمبحيةالمطلَداتإلىتنسرببد(ت!الهلنسنبةالمؤثراررَانْوالحق

أنماطوببنمطعَدائهاببننحلمالمممبحبةالكنبعمةاخنثإذالمعمبحبون،اللاهونبوقبفر

.)1(الهلنشيْالعالمفيالمعروفالفكر

لثولبوالتيالللكيث،فكرةكانثالمجئمع،فلكفىالفكرانماط(همومن

ذلكتطبيقوجرىالسنلي،والعلموالأرضالسماءطبتاث:ثلاثمنمركبالعالم"ان

مربممنولالنهعلىسابقلهأوليوجودبمرحلةبالمَولالمسيحعلىالثلائيالثصور

الصلببعدفامنهمرحلةنممربم،منولاثلَهعندالنجسدمرحلةثم،الأرضعلى

ورفعلَه".)2(ورفعه

جمولس-ئأثرهعلىلَدلوالئيالممميحلمكانةبولعىرفع!علىاملالهَيذكرثم

معنمامأيتطابقوالذىيوحناانجبلفيوردماينكرئمالملالئة،اليونانيةالفلسفةبهذه

.)3(السابقةالفلسفة

الئالوثفكانولْعددها،آلهتهمفياليونانعندظاهرالتلاليثكانفلكوبجانب

عندكانعمامعدلهَصورةوهووهاربوكرانبم!وايزبع!سبراببسمنالمكون

ولكنواحدأإلهأجمدفكلاهما(،وحورسوايزيس)أوزوربسنلاليثمنالمصربلِن

.)4(منمكل!معدهّداتمعنشاسببصورة

المسبحبة،إلىانتقلثوالنيالملكئية،وفلممنئهمالبونانصشديدباخنصارهذا

كببر.بشكلفبهاواثرت

وبرهميةبونيةمنالسابتة،الملالثةبالعتائدتأئرلاشكالمسيحيفالتلاليث

كماالتلاليثهذافيالبارزالأئرالمنأخرةاللِونانيةللنلم!نةيضأوكان...الخ،ومصرية

بهذهئائرتالممميحيةبننقولولايوحنا،وانجبل،بولسرسانلفيخاصةببتا،

اهـ893الأولى!م!دة،الأوللعدد35.صهص!ببلىههذ.مجلةغمك،قحيسدد.ولنصرلمحية،لل!تل!ث1()

اهـ893الأولىلصنة،الأولالمدد350هصهشبليهذ.مجلةغمك،قحىمحمدد.والنصرفية،اللتلي)2(

.2ا-.1/5:كولوساهلوبى2/6611-:فيلبىاهل!ىبولسورصلأةا./1-15يوحنا:فجيلانظر:)3(

وفظر5353،358صاهـه893سنة\،حصبيليهتمجلةغمكهضعيمحمدد.والنص!رفية،التئ!ثانظر:)4(

.87AA،صالصالقي،محمدد.غ!دنا،ولتليثهمهلم!ونكعن
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هيمالىاٍوصل!اتإلىتطورهافيتدرجثولكنواحدهَ،دفعةالملالئةالمعدمَدا!

التالدة:)1(النقاطفيجنيبلِرالأسناذالتطورهذاويلخص،اليومعللِه

الخاصهَالأساسيةعمَيدتهفىجدلاىيقبلالمبداحيثمنالايمانبمكنلما-

بالتوحلِد.

علِسىودوربشخصيهَالخاصةالإيمانيةالإضافاتلكلالمنطقلِةالنهالِةب-كانلَا

.الوحدةدرجهَإلىال!همننفربببةهى،المسبح

الروحوالابنالآبرمزمناطفاظإبرازإلىتسعىعكسبةنزعهْهناككانتج-

يخلصئملِوم،بعديومأسميز-ط!مامعالمهاتئحددثلاثشخصلِالْافي

ملَزايدهَلَوةفييتعلقكانالأبمانبأنالفولالنهالِهَفيبعنيوهذاللتول:ْ

تتخلىانإمامأزلَى،فيالمسيحلِةالَباعاولْعممامتعارضةفروضبأهداف

الله،فيالثلائةالشخصياتهذهبينالدخلىأوالدلللِث،والتطمليمْالنوحيدعن

(صز!نلكرغمولكن،الإلهيةالذاسَهَجوانبمنجوهرىجانببأنهاوالقول

فمخصيا!وجودوعلىلَلَجزأ،لاالئياللهوحدةعلىلْبقى)انعلىالغلببة

لامناقشاتنشأتطرفاهيتعارضالذيالفرضهذاوعنفيه،منمبزةثلاث

لَحصى...".)2(

الفضابامنالعدبدلتاولفيهامدورالبونانبهْللفلسفة(نبتببنكلههذابعد

أوإنسانهووهل،ولادتهحيثمنالمسيحف!د(ولالوشِهَ،بلمفاهيمرخلطهاومناكَشتها

فىالسائدةالوثنيةالفلسنيةبالصبغةوصبغتهاالأمور،منوغ!رهاورفعهوفيامطْإله،

المسيحبةإلىالئلاللِثدخلكيففلنرَ،الثانىالمبحثفياكثرسبتضحماوهذاحبنها،

لهذاعلمإئهمئنسلِراتبعضعلىنقفثم،الحاليوضعهإلىوصلحتىوتطور

.الثالوث

.891991،صجنيببر،شرلالسهحمِة،)1(

.991ميحندبير،ئمارليلسيحية،:انظر(2)
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نطورهاوكلفيةالنئلبثعدلدةبذورئلأليأ:

منلابدللئلالبث،الممميحللنعنداللاهوتعلماءئنسبراتلبعضالنعرضفبل

النيالنطوراتهيوماالمسبحبة،المعنندهذادخلكبفمهانببنبسثطةنبذةنكر

ببانثمومن(،القدسوالروح)الأبصالابنالنهائيةصورئهإلىاوصلئهحتىحصك

لئالوثهم.المحصيحببنفهم

له:وشروحلالهمالسبحيةالللكيثدخولكيفيةبيانفىا-مدخل

نصورفيبركزونلنلك،اللهفيالمعميحيالإبمانملخصالللكبثعقيدةنعئبر

اللاهوتفعلماء،الخلاص!بخربئوهوالأبلده؟ئلائبةصورةفهيعلبها،الإله

وردثكأبالإلهفصورةالقدبم،العهدفيموجودةيخرالنللبثغيدة(نبدركون

لعتبدةواضحنكرفيهلِوجدلاالجدبدالد!دلنعلىكنلكوبللتون،إسرائيللبنىولكن

كدالمطلَدهذااهمع!(قيعثبرونولكنمبها،المتعلتةالحلبئةمصطلحانها(والتلالبث،

،النصوصمنالعدبدفيالطسوالروحوالابنلاَببذكرهوف!لكالجدبد،الد!داحنواها

والابنالآبباسموعمدوهم،الأممجمبعولكمنواإنن)فاذهبواالنصوصهذهفمن

نعمهْجملعأمعكنم)ولدكنلعولبذبولم!رسالةنيوردماوكنلكالد!س()1(،والروح

()2(.أمين.ا!ددسالروحوئترجمة،اللهومحبةالممميح،!سوعربناالله

الفاظيعنملونالمئلئينلإلاالاللكبث،منالعَلمالعهدخلومنالرعمثعلى

اللهاسمفيالجمعكألناظضمنيأ،منهاَالللكبثفهموااوئلاليثية،معانيخملوها

الله.إلىنممندالني(ا!ع!،)ْاوالضمالر،)4(او+الوهبم.،)3(

28/91.منىكعيل)1(

.؟3؟/4كورننوسالي!ث!هةبولىرصلأة)2(

.222-4صصض.سمكوحدثيته،رنوعذثهيكل،942،043ص52ج!قيةهالمعرت6دثرثظر:)3(

"8.فط:1/5265223:!تكو!سنرفظر:4()

طنظص.*هوتوعلم2،ا-ا6صحنا،نلا!دخحى،خسفظرو!مريد1/26011/7التكر!:سنرفظر:)5(
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اسندلوا(نهمإلافبه،النلكبثصراحةعدممنالرغمفعلىالجدلِدالعهداما

منكلبألوهلهْفيهابعؤلونالتيالثصوصبعضمنواسئنبطوهفهموهبماعلبه

باقىعنبنلكتميزبليوحنا،إنجيلفىكثُروهذا،)2(القدسوروح،)1(المسبح

هذهورغمالألوطة،هذهعلىالئأكيدمنصنحائهمنصفحةتخلوثكادلاإذاالأناجلِل،

.)3(ضمنيبشكلوردولكن،فصولهفيمنكورغِرالئلاللثبأنلدرونالألوطه

خاللِةلِجدهاويوحنا(ولوثا،وفرقص،)مالَى،الأربعهْالأناجبلعلىفالمطلع

فياساسأويعتبرونها(،))28/9مثىإنجبلفىالتعميدلنظهَعدامانمامأ،)4(ذلكمن

سواء،حولهلَدورالمأخذمنالكئ!رفإنالنصهذافىوبالنظرئالوثهيم،علىالتدلبل

الأناجيلفيالنصوصلبعضمخالفتهأوموافقتهأو،أصالتهمدىآو،معناهفهمفى

.)5الأخرى

علىالد(كلدفىهامدوربولم!ورسانلبوحنا،إنجلِلمنلكلكاقولعَد

يوحناإنجيلمنمعظمهامقثبسهْذلكفيأمانتهمففلَرالَاالقثس!،وروحالمسيحلاهولَا

.)6(بولسورسائل

نئضمنالرسانل-طيؤهيالكدابية:المعارفدائرةتقولالرسانلهذهوعن

جميعففينسبجها،كليدخللالذيايأقانيمالملكثاللهلمنهومالشهادةشِرىماكل

كلمعوتوكلِدهإعلانهتربدالذىالأساسالموضوعهوالذىالفداءنجد...الرساثل

اللهإلى-الدوام-علىجمبعألَرجعإنمابه،لْرتبطاللَىاوبئضمنهااللَيالبركا!

يسوعولاربالآبأمامنايظهرصفحاثهامنموضوعكلفعلىالأقانلِم،الملالث

القدم!".)7(والروحالمسلِح

)1(

)2(

4()

)0(

)6(

7()

9/01/62122.)،8/24001/0.3يوحنا:وإنجيل:انظر 21، Y1/611.

ء-57.صهحناهلائ!د.حقثقخس16/5-15،و4،1/7،90،1يوحنا:بخج!لِفظر:

.1213،صهك،جرن،السبحالسيدفيالالهلجسدالطور433،ص2،جللكتابية،المعارتدفرةينظر:

.34صب!غرريندا،للسبحيةالول!يهَالأصولفظر:

222-ص،للحاجمحمدد.النصرفية،66/71،صملكاريهمحمدد.محمد،ونبوةللسبعبشرية:نلكفىفظر

لمجموعةوالنصرنمية،الاسلامبينمناظرة70،1و60،1ص،وصفيمحمدثز،والأوهاملحقيتةبينالسيح226،

94،20.35ص،والمسبحيالاعملاصلفكر

7.21صوالسيحي،الاسلاميالفكررحلىمنلمجمرعة،والنصرانبةالأصملامبينالمناظرة:ينظر -r r.

.،35ص2،جالمكنبيهَ،المعارتدانرة
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نجدهلاالفدس،)2(،)1(وروحالسبحمنكلالوهبةعلىنأكبدهفيوبولس

"البركةالمسيحيونويمممبهاواحد،موضوعفىإلاالئالوثغاصربينيجمع

معالتدسالروحوشركةاللهومحبةالمسبحبسوعئعمةفرلهفيونلك،الرسولبة

+.)3(جميعكم

لعمَيدةرسمبةصباس!لأالنفرةهذهالمسبحبونبعنبرلاالجمع!مذاورغم

بكلولكننلك،إلىيقصدلمانهصالأرجحثويةفمهادةئأنهاويقولون،الثالوث

ا!انيم+.)4(ملكثاللهأنعلى-وضوح

لهاالأساسبمِنالمصلارينفيحنى،صريحبشكللهاوجودلاالنلكبثفعقيدة

واصبحث،صبغتكبفننمطيطرحالذيالعمؤيلولكن(،بولسورسائليوحنا)إنجيل

للمع!يحية؟الرسمبةالعتبدة

هذ.اهمولنشعرضالتمماؤل،هذاعلىيجيبقرارتهاواهمالمجامعلرالسة

!مئلئه.امانتهمعلىخدمامنونتفالمجامع

النماليث:غبدةفيودورهاالمسيحيةالمجاهع2-اهم

فانونللكنبعمةوصاتالسبحبة،نلريخفيمرموفةمكانةالمجامعاحلالث

والمجامع،وسلامأمنفيالع!يرلهايكفلماوالفرلراتالنظممنلهاووضعتايمانها،

نوص:إلىلتثمممالسبحية

عد4:احمعد،

لهاويضعواالمخلكنة،الكنيممةمممكللبفحصواالأسعةمهايعنمع!نيوهي

المناسهة.الحلول

ية:tمكليحمعالع

مهاينفموا!ة،علىمنطفةكلو!صرسةال!فةالمجامع!.ونخص

المخدالفة.لمورهم

صر.وعرها85551/،موهه/9رو،2/31في،1/2ت1/53كلl،7/روممة:!طر1()

63.لعكهةوكورلنوش12/1،1الأولىكورلنوس8/15115/951،03رومهةثطر:2()

(r)131/،كورلثوس:اكلبىثمالهةبولسرمملة.

.436ص،2ج!كتيهةه!معرتدثرة(4)
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المسكونبة،المجامععلبهاويطلىَ،الأولالنوعالمجامعهذهمنويهفنا

ونعفد)المسكونهَ(،المعمورةأنحاءكلفىالمسيحبةرجالبينلجمعهابذلكوسميت

الامبراطورمنبدعوةالاجتماعويحْ،انشقاقاوبدعةكظهورللضرورةالمجامعهذه

المسكوثهَ،فىلتتمل!وغربأ-حمشرقأالكنيسةاساففهَغالبيةحضورويشترطالمسلِحى،

.)1(فبلمنلِكنلمجديدأفميئأالمجامعهذهوتقرر

للكنبسة،الإيماثيالمانونو!ررث،عمدتالتىالمجامعهذهأهملنرىوالأن

لِلي:كماوهي

م(:)325نبفبةمجمعا

وإعامة،القيامةعيدلِومكئحديدعدلِدة؟المجمعهذاانععَاداسبابكانلَا

فيالرئيسيالسببولكن،)2(اسيوطاسقفحتبوسشقاقوبحثالهراطقة،معمودية

منكغ!رهمخلوقرسولهوهل،المسيححولالمسيحيةالطوائفبينالخلافانعقاده

لا؟أمملالهازلىالجواهر،فىمساولئه،ابنهوأم؟الرسل

وقد،مصنوعمخلوقوالابن،اللهوحدهالآببأنالقولشِزعمكانفأريوس

المسلِحبةالمؤلفاتمنالعدبدفيهذهمقولنهوسُميت،)3(الابنيكنلمإذالآبكان

هذاعقدفيالأساسيالسببكانث-زعمهم-علىفبدعتهالآريوسية،)4(بالبدعة

التيلَعالبمهاهمسأذكرولكنوحباته،)6(آرلِوسعنألَحثأناربدولا(،)ْالمجمع

يلى:)7(مااللَعاللِمهذهأهمفمن،المجمعهذاانعقادفىالسببوكانتإللِها،دعا

(')

)2(

(r)

)5(

)7(

.2.صالألطوألي،كيسثحجامع،صمرفظر:

27-.3.صالألطوفي،كيس،المجامععصرفظر:

.26iص،زهرةبومحمدلنصرنثة.نيمحاضرلتلظر:

.166مر،جا،بصترسسليم،المعاصرالاسمكالسيحياللاهوت32،ص،الألطوفىكييس.المجامععصرفظر:

ملخل628،ص4،ج،الخضريحناالتسالسيحي،النكرتريخ.3،صالألطوثي،كريصياالمجامععصرانظر:

.010201صابندلى،كوم!نيالسيحثة.العفيدةإلى

حناللقمرولسيحى،للفكرتاريخاوبعدها31صالأنصر!ي،كرشيثمجدع،صرني:2ريوسحياةانظر

.167-182ص،الحاجمحمد8التثليثالى!توح!دمنطنصرفية617،64-.ص4،جالخضرى،

سللِمالمعاصر،والانسانالسيحياللاهوت6340،635ص!4،تلهخضرلى.حناالسيحي،الفكرتديخانظر:

.661،11Yصا،اج.بسترطه
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(زلبأ.لبسالابن!كا-

كباقيالآباللهخليدَ"وهورلي،ليسوالابنمولود،يخرلزليواحداللهاق2-

الخلانق.

الإلهية.المفميئةحممب!عدممنخرجبلالآب،جوهرمنليسالابن3-

ثممميحيونلهينعبدلذىوالمعميح،اللهمنلنىوهوئابتأ،وليىمنغبرالابن4-

والحكمةوالعلمالكلثة،كالفدرةالمطلعَةالإلهبةالصفاتبملكولاإلهأ،لبس

الكلون.

أيضأ.مخلولْىوهو،الابنمنالنىالصس!روح5-

مجمعغدئصئدعيسابفةض!الامننكرنا.وما!ه،أربوسأراءفكانث

!كبيرضمطنطقالامبراطورجعلممالها،المنل!بةالحلولووضعلمندثمئهاهمسكوني

إلى025بقماالحضورمحدوبلغ325م،)؟(ممنةفيرنلك،!مجمعهذالعتديدعو

المتفأ.)2(052

علىالأسالنةمنوألفانولربعونثمانيةكانوانمينكرالبطريقابنولكن

والتيالمخثلنة،الطوففبينالمناضكوبدء،المجمع!بعدولكنأرائهم،اخنلاف

بألوهطةالفلأللبولعىراىإلىممطنطبنملى،أربوسمفولاتحولننركزكانت

ثمانبةمحدهموكانالأسلاضة،منالرأيهذالمؤبديخاصأمجلعمأعَدثمومنالممميح،

318،)4(الأسلالنةعددبانيلَول!بعضجعلمامذاولعل3(وئلاثمانة،أغ!ر

معصمطنطبنغده)الذيالمجمعهذاصونرنب.الأخرىالكببرةالأءلدمنجاهلبن

Aمخالفيهوحارب،الملكنبناهالذيالإبملنْقانونأهمهاككءة،ننانجاسقفأ(3ا

كنبهم.)ْوحرقولاحتمولمجرهم،أربوسبةهن

-57.ههصهالألطوكيكيلممدع.صمر!ظر:1()

627.ص4،جالغضري،حلا!سيس،!فكرتريخالظر؟)2(

.،12812،ص6،زمرلوسد!نصر!ة،ليمحافمركفظر:)3(

.6.صايهلطو!ي،كرسىلمطمع،عصر627.صtiجالخضرى،حنا!سيحيهالنكرتريخفظر:)،(

66مى،!ي1لأمطوكوهـسى8حمجثععحولا*6صج؟8خاحخضر!88حممطحيحنكرتريخفنثو:لأه،
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بلي:كماوهونصه،ذكرمنلابدالقانونهذالأهميةونظرأ

وبربيرى،لاومايرىماالأشياءخالصالكلضابطأبواحدببههتؤمن

إلهالآبجوهرمنا!الوحيد،المولودالآب،منالمولوداللهابنالمسيحبسوعواحد

فىللافيمسابىمخلوقغيرمولودحق،إلهمنحقإلهنور،مننورإله،من

البشرنحناجلنامنالذى،الأرضوعلىالسماءفىشىءكلكانبهالذ!االجوهر،

السماء.إلىوصعدالئالثاليومفيايضأوقاموئأنسوتجم!دنزلخلاصناأجلومن

كانإنهيلَولونالذلِنوأماالقدم!.وبالروح.والأموا!الأحياءللِدبنهناكمنوسلِألَي

مادهَمنوأنهالعدممنخلقوإنخولدانقبلوجودلهيكنلموإنهفيهبوجدلمزمان

ملعونونفممتغيرأوالئغيرقابلإنهأومخلوقاللهابنلناوأخرجوهرأواخرى

.)1(لرسوليةالجامعةالكنسلِةمن

وتعاليمهآرلِوسضدموجهةأنهانجدالسابلَهْ،القانوننصوصفيوبالنظر

في،وصفاتهجوهرهفيللابمساووانه،المسبحلوهيهْعلىفقراتهفيويركزلَمامأ،

هذافيونجثبعد،يكتمللمالذيالثالوثفىالثانىالآقنومبشكلهذهبلوهيتهالمسبح

اقرميته.ئمومن،لوهبتهلْحديددون،القدسللروحذكرمجردالقانون

!مآخذعنالنظروبغض،عقدةعلىالمترلْبةالنتالًجوأهمنلِقيهمجمعصهذا

لم!نينالمخلنينهؤلاءعنالسَماؤلإلىمرغمبنانفسنانجدأننالااٍعللِه،الكثلِرة

لِاهوما،اسقفولفسبعمائةنحوعثدهمقاربوالنلِن،الاجتماعهذافيلِشاركوا

ولماذا؟صوابعلى(سقفأ()318والأقلبةخطأعلىالكئرةهذهووومصلِرهم؟نرى

البلاد؟!فيوبضطهثونكتبهموتحروْبالالَوةمخالفد!راياعتاقعلىهؤلاءيجبر

عنهويدافع،الإيمانيالتانونهذايتبنىكلِففسطنطبن،منلنعجبإننا

5ْ؟إ.)2(بعدبنتصرلموهو،سلطانهبقوةولِدعمه،جمرهعلىوبفرضه

لِطمعآخرهدفهناككانأم،مخالفيهلمعلالَدا!إخلاصهوصلالدرجةالهذه

هؤلاءلأفكارمالبل(،أسقف)0017الأغلبيةتالِدديكعبلمولماذاتحقيته؟فى

640.65صايانطوفي.كريممي،المجامععصر63.صا،4جلخضريهحنا!سيحى،!فكرئريخانظر:(1)

43.صب،اليصحنثيا،الكنسيثئمرعمجموعة

.132ص،زهرةابومحمد.النصرانيةفيمحاضرات65..ص4.جالرضرى،حناثمحيحي،!فكرتريخفظر:)2(
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(Aا،)اظهرواعتقوعللِهعلبها،كانالنيولتبنهشاممبهذهمعد!داتمكان!فهل3

؟!.مطلَداتهم

هذا.ومجمعهقسطنطينأمرمنح!رةفىتجعلناجدأكثيرةشماؤلات

المنعقدةالمجامع،الكثيرينأوساطفيقولأيلقولمالتانونهذاعورضولقد

اءما،الموحدينمنفيهاكئريةوكانم(،)335صورمجمعاهمهاوكان،بعده

وفداننجدإننابلالملالئه،)1(الإسكندريهْبفلعمنةهتأئرأككالذىالإم!كندربة،بطريك

المنتح.)2(الإ!ملنفانونوضعالذيهوالإممكنلاربة

ممالملالئين،(ولئكعلىوفتصرواث!وكئهم،وقويتنفماطهم،زا!فالموحدون

التلاليثوأنوجل،-صللهالخالصالتوحيد!كانثالممميحدعوةانعلىيبر!

!حنة.المعميحبةعلىوكليبلخيل

المئلنهأئباعفوىإذ،الموحدةوافكارهاالآريوسية،اننصاريدملمولكن

بنعلقمماوخاصةالمممبحببن،صنوففيثانبةالخلافودبلهم،الحكامبممماندة

القدس.بالروح

متولئهوشات،مخلوقولكنهببه،لبسالتدسالروحبكمندونبوسفقال

مجمعوهرأخر،مممكونىمجمععفد!ىئيوثوسالامبراطوردعىمما،)3(الناسبين

لمتعمطنطينية.

م(:)"(ern%)ال!سطنطينيةبحمجمع

وخمعمبنمائهْحواليوضمثبودوس،الامبراطورمنبدعرةالمجمعهذاعّد

واضافواالنيلَوى،الإيمانفانونجمول!مجمعهذاو!رم،381سنةفيونلكالمقنأ

كماوالنصألوهيئه،علىالمخللف!قدع!بالروحينعلقماوأهمها،الفتراتبعضإليه

بلي:

.،513313صهزمرةيوسد!نصرثط،نيمعاف!رتثظر:1()

631..63،ص54جلعضرى،خاثمىلسيعيهلفكرتريخالظر:)2(

.136ص،زهرةيومحمدلنصرثهة،فيمعانرك9.صاالألطركيهكرشيثمبلمع،عصرثظر:)3(

401صالالطوكي،كريصي،لمجمععص!ر566.666صه54جلحضرى،حناثصالسيعىه!فكرتريخفظر:)4(
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والابنالآبمعهوالذكاالآبمنالمنبثقالمحييالربالقد!أ"والروح

الموتىقبامةوندرجىالخطايا،لمغرفهَواحدةبمعموديةونعترفوممجد،لهمسجود

الدهر.فيوالحياة

وأنه،المقدسالثالثالأقنومهوالقدصىالروحانتقريرلَمالمجمعهذاففي

والابن.للابمساو

م(:)431اِقمسُىج-مجمع

خلافا!نشاتمافسرعانلْهدا،لمالخلاففللهَانإلاالسابقهَالمجامعرغم

القضابابعضبجانب،ألوهيتهوإنكار،المسيحطببعةحولالمتعددهَالطوائفبينجدبدة

.الأخرى

المسبحالسبدفيبأنهقالالذكماونسطوربيلاجلِوس،هؤلاءراسعلىوكان

.)1(ا!هامالعنراءأنوأنكر،وطبيعتان،وشخصان،أقنومان

لْيؤدوم!يوسالإمبراطورمنبامرأفسسمجمععُقدالخلافا!،لهذهفنلَبجة

نسطورحرمانفيهتموقداسالَف،مائناوحضرهم،431سنةفيوذلكالصغدر،

اللاهوتانحادفيفائمالمجيدالتجسدسزانالمجمعولَرر،رتبتهمنونجريده

السلِدةوانلْغلِير،ولااصَزاجولاانفص!بدونالأزليالكلمةأكَنومفيوالناسوت

"نعظمكونصها:الإلِمانقانونمقدمةالمجمعهذافيووضع،الإلهوالدةهىالعن!راء

العالممخلصلناولد!يأنكاثه،والدةالتدلِسهْالعنراءأيتهاونمجلكالنورامريا

ثهلبلالشهداء،إكليلالرسلفخرالمسلِحوملكناسيدنايالكالمجدنفوسنا،وخلصاتى

واحد،لاهوثالمقدسبالئالوثونبشرنكرزالخطايا،غافرالكنانس،ئبات،الصديقين

".)2(أمين.باركربيا،لرحمربلِا،لرحمربيا،ونمجدهلهنسجد

نسطورعلىْردأالمسبحألوهيةعلىوالثأكدمرلِم،لَأليهتمالمجمعهذاففي

وأكَواله.

منالنصرانية،210261هص،الألطوفيكرشي،المجامععصر213.21-5ص3،جالكنيسمة،تاريخ:انظر1()

1184.185ص،للحاجمحمدالت!ليث.إلىالدَوحبد

.1:1147,ص،الألطوأنغكريس،المجامععصر)2(
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واضح،بفمكلالتئلبثغيدةوصياغةبلورةئملعَرببأ،الئلالمةالمجامعبهذه

الابنمنكلألوهيةعلىالناكيدفيئمالذيالنيقوى،الابمانفانونفيفلكوتمئَل

بكالأغر)تإلىعلمائمبعضلفعمما،للثالوثالمكملبنالأقومينالعَدعى،والررح

الميلاد.)1(بعدالئالثالقرنفيإلاتظهرلمالللكيثلنظة

فومكلوعدةالمعميح،طببعةنوضبحفيالمجامعنلكبعدوننابعت

بالآخر.

انسبقكصاالمنسبالكنابلهصلةولاالكنعمية،رجالوضعمنفالنلالبث

فيالىنلكبنمولم!ئلالمة،ا!انعهذ.بينيجمعصربحأنصأنجدفلاذكرنا،

زكيمنولللمممبحبة،هدم،اةمنهاوجعلواالعمحطبن،علبهائسلطالئيالمجامع

لمثمالمعميحي،الايملنصلللناعوم!بلةأمرهابدبةفيالمجامعهذهكانثثمنودة:

نلدفيمممنغلأاضاضه،للتفيذالامبراطور،!دفيلداةنلكبعداصبحثانلالبث

المجامعأصبحتوهكذاو!م!لطان،و!ننوذالجاهإلىوطموحمالأساصةبعضمطامع

ببنرالئمقاق!خصوممصراعهعلىالب!ضحتو!بناء،ا!اةكانتلنبعدهدمراة

.)2(المخنلفةاللهلادفيالسلاحية

وبترارائمبهاالئمعمكعلى!صرونظمال!ا،للمجامعنظرئهمهذ.كانثفإذا

ئعالم!امنغدهملماصرلحةالمخلنة

اوالجا.والعملطك؟أالمنصبلثمهوةوالأممئعمحمللع!نعطيلهوأم

اجنهدلنلدالسيحيين،المانفىالأساسهيالللكيثغيدةأصبحتوهكذا

الصنحاتوفيخرنه،حمبكللثذهان،ولعَريبهالئالوث،هذاف!رحفيمنمالكئير

الئالوث.لهذاالتفعميراثهذهبعضسنرىالقالمة

المسبح،بطببعةبنعلقمماالمعمبحينبقالخلافددثالمجمعكهذهمعد

ولكن،)3(السيحولاهوتبنامموت!منعلتةخلافاتملمنلأضةسسةمجامعلنلكوغقد

36.مرسعك،عرض،وحدثونوعذلةا*فظر:1()

.176صاهجئ!نوثهزكيالأفطاتريخا..7صش!لبي،لحمدد.دلسيعية،لظر:)2(

(r):؟-56.217صالأمطوثيهكريصي،المجامععصرفظر

242

http://kotob.has.it



شرحمنمفرلِقكليحارلإذهذا،يومناإلىالخلافاثهذهلَزاللاإذجلوى،لون

لنلك.الأمئالبضربللأذهانوئترلِبها،نظرهوجهة

)ابنبالمسيحفبهادعاالتى،بولسرسائلفىواضحةبنررهبداتفلتلكيث

معظماننجدامانتهمفىوبالنظر،القدسروحبجانبألوهينهناكيدفىزادثمالد(،

المسيعبألوهيةيتعلقفيماخاصة،بولسورسانلبوحنا،نجبلمنمتتبممهَفتراتها

.)1(العَلسوروح

يعئبريخالفمنوكلوالكناشىللمجامعالأساسىالعقيدةالتلكيثاصبحوبنلك

وألَباعه.)2(أربوم!معفُعلكماالد،كنبسةمنمطرودأكافرأ،

ثالوثهم.تفسيرفىببن!فيمالِخلالفونأنهمإلااللَئليث،علىهذااثناق!ورغم

للنلاليث:المسبحلِينتهفمممرات

هوالقدسوروح،الكلمةهووالابنالوجود،هوالآببأنلِقولفبعضهم

هوالقدسوروح،الكلمةهووالابنالوجود،هوإلاَببانايقولونوآخرون،القدرة

الجراد،هوفالأبكالر،،حكيمجواد،هى:الثلاطةالأقانبمبانيقولمنومنمالحباة،

هذهئحتالصناتبثيويجعلونالقادر،هوالقدم!وروحالحكحِ،هووالابن

.)3(الثلاثة

ومببنأ،الأناجيلمنعليهوالندلدلثلوئه،لْنسيرفيجهدهفريقكلوبنل

الثلائة.الأقانبمهذهببنالعلاقة

لَخلالطلاهوتلِأفلسفبأنظرأالثلاثةالأقانبمذيالإلهفىالنظرالمسلِحيهَفبدالَه

جذفيالمسيحيالعقلولِعملبالخي!،الوالَعفلِهويمتزج،باللاهوتالفلسفةفي

اللهوتخلطبالأرضالسماءتصلالتيالملاحمابرعمنملحمةنسجفيوبراعة

.)4(بالإنسان

r-صوالسيحي،الاسلاصالنكرلمجموعة،والنصرانبةالاسلاميينثمناظرة()? .r Vا).

.402صالجوند.التيمابن.للحيارىهديةثظر:2()

9ص2،جتيم!ة،بنالأسلامشمخالصحيع،هـجوبى)3( t

253.صالخط!ب،جمدالكريمالقرأنهفي!سيح4()
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هدىلنرى،مسيحيينلاهوتلعلماءالننسيراثهذهمنبعضأسأفكروالآن

الأساممبة:لعقبدتمفهمهمفيواخنلافمل!افضهم،

حنا:نانمدفيتول

والروحوالابنالآبافانيم:ئلائةفيشريكولالهنظبرلاواحدالله"بأن

واحدأ-إلهبلألهةثلاثة-لااللههوالدَثسوالروح،اللههووالابن،اللههوالآب.القلس

ومنمبزبنامنزاج،بغيرمئحدق!انيمثلائةولكنواحدأ،لاهوئأواحدأجوهرأواحدأ،ذاتأ

العلم،كلي،زماناوبمكانينحبزلامحلود،جمر،ابدىازلىافنوموكلانفص!،بغبر

واحد..)1(ذاتا+لحانيملأنالم!لطلن،كليالتدرة،كلي

"!ر:فيقولباللتلبثثدولرغممركبلمجراللهلىعلىسمعانعوضويؤكد

للطعنمجلىضكلكانCA,معنانولينالهبناوألهة،نلالمةهنكانبالنلالبتالمرادكان

المرادالأمرلأنكنلكلبسالأمرلكنإئمراكأالحالةهذهفيبكونهلأن4الللكبثصحةفي

همالثلاثةالأفانيمهؤلاءولالثلائة،ا!انبمذاتبعينههوله،شريكلااللهانهوبه،

الله()يواللاهوثجئاثكونهمصيخرجوالملأنهمله،ئمريكلاالذىاللهذاتبعينهم

وحدانبنه،معينعارضلافالللكيثولنلكالاطحق،علىبتجزااوينقععلاووحيد،واحد

النوافق..)2(كلبنوافقبل

،بyVIAliالجوهر،منعماويةكانبمثلاثةصجصرةاللهظبيعة:بوستد.لويتو

،الندىالابنوإلى،الابنبواسطةالخلق!ننميالآبفإلىا!صى،روحوالله،الابنوالمله

3(!عمواء".ةعلىالإلهيةالأعملىجمبعلتقاسمالثحثةلنصبرالتططر،لنسروحوإلى

فلا،الإلهيةأعمالهمجميعفيلمركهمما،بعملأقومكلخصنلنبعدفبوم!ت

أنيمكن!ذالأعم!،فيكلهاتثمتركدلمتمافلأللتهماوالئخصيصأهذالماذاالري

االفدىإهولقلسciD',i:!مطهر،سفالآبالأعم!،منبئماءبماأضومكلبقوم

22.و2اصحنا،ن!!سهميهالأيمكصحن!قخس(1)

(T)38.صسمكهعرضوحدفيته،!نوعارر%كه

(r):7010801ص،للمقص!كقبتاموسفظر.
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:إلياسبولسذلكعلىيجلِبئلائة؟فيواحدإلهأالمسيحيونجعللماذاولكن

الأولى)يوحنامحبهَالروكنهبالئلاليث،القولإلايسعنالااللهكنهعلىاطلعناإذا+لكننا

اللهسعادهَمصدرهيفالمحبهَسعيدأ،اللهليكونمحبهَ،بكون(نإلايمكنولا4:16(

إذأفهيالنور،وانتشارالماءفيضانآخرشخصعلىوللئشرتسلِرانالمحبهَطبعومن

شخصأذاتهيهبانعللِهكان-الألوهيةعنهانتفتوإلاسعيدغدر!همدنىصلاسعلِدأ

الابناللهولَدَولذاله،ناطلَةصورةبالتاليوبكونرغانه،ومنتهىسعالنهفيهيجدأخر

الابنوبادل،رغباتهومنئهىسعالتهفيهووجد،ذاتهووهبه،اياهحبهنئلِجهَالأزلمنذ

المتباللهالمحبةهذهوئمرة،رغباتهومنتهىسعادئهأبضأهوفبهووجدالمحبههذهالآب

ولا،معاصوواحدأثالوثأاللهلِجعلإذأالحبهوالتدس،الروحكانتوالابنالأبببن

الابن،غلِركانولو،الابنإلاعللِهمحبطْالآباللهحبسالذيالكائنهذالِكون(نبصح

ذلكو!كمالأ،دونهمنإلىبحاجةاللهلكانملاكأاوبشرأمحثودة،خليد4َكانولو

علىمحب!هلِحبساقهذهوالحالةاللهعلىإذأفلَحتم،النقصصمُنزهوال!ه،اللهفىنقصاً

المنظورغيراللهصورهَهوالابناق:الرسولبولسيتوللهذاسعادنه،فيهافيجدذاته

لعمماء،فىمنعزلأالفضاء،فىتائهأكائناْإذاًاللهفليم!ا:ها(،)كولوسيخلقكلوبكر

وهكذابراكه،الكوقعلىمنهاوثفبضالمحبةشمودهائلائةأقانيممنمؤلفةاسرةلكنه

التئليث".)1(هذايفرضالدكنهإننقولانيمكننا

بالمحبةاللهكنهبملالونفهم،(نفسهمشِاكضوننجدهمهذا،فمروحهمفيوبالنظر

علىمردودالنمثيلهذاولكنمشماوبة،الثلاطةافانيمهوان،لاهوتهكم!علىكلللِل

لهاويفترضوقآخر،شخصعلىلَفبضوبجمعونهالِوردونها،اللَيفالمحبة،اصحابه

أمالآبأولأالموجودترىبافمنبنلك،ل!سلمنامافإذالِلَحابان،الأقلعلىشخصين

ولدالذيالأصلهوالآبأنبعدرفونرهمالآخر،احدهمايممبق(نمنلابدإذ؟الابن

مسايىغ!رفالابن،الابنعلىازليدهفيسابإذأفهوالمحبهَ،هذهلبهبهالأزلمنذالابن

يمكنللاوعليهازل!ته،فىللابمسابىألَنومبأنهلْول!يناقضوهاذأزلبتهفيللأفي

)الأزليهَ(.صفاتهمنأساسيهْصفهَلنالَدهالئلوثهذافي(لَنومأالابننتصور

إلىملخلفيالنمئيلهذا!انظر76،77،صلمبعموعي،لبولسالسححيصوعص161صئملبي،احمدد.السيحية.(1)

Yitضبنلليةكوممني!المسبحبهَ،الشِدة ، Yir.
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وبعثتآدم،خلقانمنذالسادةبهذهوجل--صالمولىيخبرنالمولماذا

الممعاد؟هذهإلردصعاجزةعتولمكانتكلبالثوحبد؟جمبعألهمأمرأبعدهالألبياء

الثالوت؟فيالمنمنلةسهسعالنهفهملمببم!رلىنلك-صحاثما.المولىبعجزوهل

ف!لله،والدصة!-السيح!حنى!توحيدعلىكلهمالألبياءالقاقنفعمروبماذا

أااللهوحدفيةذ"في-باللهصالعياذمخطئونايةنبباء

كببرأعلوأنلكصومحلكنهاللهنعالى!مخطئأهوعلبمالمتلزلالوحيلنأم

ثالونهمصباغةإلىلفعممما،الكمالدرجةبعدمماالمجنمعونيلتمماوممةبلغوهل

مخللنونبينهممماوهمالللكيثالسيحيونيئبنىكبفلرىولا؟!الناسعلىولرضه

يمانهمأ(1نيأساممبةلعنبدةوفهمملعمبرائمني

انالنصارىئرى:سباطبولم!الضيقولفيللثئليثأخرىفمروحاثولنز

كشفذانيهْخواصثلاثوله،الكمالبصفكمرصوفواحد،جوهرئعالىالبارى

بمممونهالذيبالجوهرويئميرون،!قدسوالروحوالابنالآبوهي،القناعغهاالمسيح

)ايذالْهلعلا!العد!ذايصمونهالذىننعمهوبالجوهرالآب،لىالمجردالعدسذاالبار!ا

إلىذفهمن!معتولالعلرذايع!مونهالذيجمنهوبالجوور،الابنبرذفه(يعقلالذى

+.)1(!ظروفصبنضهكاممالالجوهروبريدونالطَس،لروح

بهايأثلمسربانبهْ،كلمةنهايعنرفىنفالمبالأفانيم،!ولهمفيوبالنظر

الئيكلمئهفيحئى،باليونانيةالئالوثهذانأئرعلىيللفإنماهذالل،)2(ودالمسيح

النلكيث.مدرعليها

فتالوانلك،فيبينهممماويخئلنون،محيدةبمعككالعكةالكلمةهذهويفسرون

،بالصفاتونرة،بالخوصوئارةبائمخاص،ئارةبنممرونهاولذا،الأصلبمعنىيبها

.)3(بالجواهرو(خرى

التيو(مانتهمانفمممويخلفونيلتلا!ضونالكلمكلهذهئفعميرالْهمفيفهم

علبهمبوجب!جوهر،لهذاصناثوالروحوالابنجوهر،الآبصفبتولهموضعوها،

نلكلأن،الإلهاغبارهايمكنلاالإلهفصنكزعممَحكلىالهيناعتبارهماعدم

.41و13صممبددبودسدشروع1-ش121،22ص،فمدبىلحمدد.هالسيحية1()

22.صخا،نلا!دض!ق،خسا.6ص،مسكعرضونوعرحدفيته،%ىلالهلنظر:)2(

051.224.ص2،ج،تيميةبنالإسلامث!هخللص!ح.!جوبكظر:)3(
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ثولميبطلوهذا،والروحالابنعلىزيادةاخرىآلهةوالحكمة،الكلامبانالعَوليستلزم

للافيمساوٍ،مخلوقنجرمولوداببه،جوهرمنحىَإلهمنحقالابنْإلهعناماندكمفى

فيالآبيساويلاإذ،بنفسهقائماْجوهرأ)الابن(الصفهَاعتباريمكنولاالجوهر+،في

فلِتكون،ثالثجوهرالقدس?JJJ،ئابجوهرالابنيكونوبذلكملاله،جوهرإلاجوهره

بيننقيضلِن،بينجمعوهذا،واحدأْوإلهأواحدأثجوهرألِقولونوهمجواهر،ثلائة

منوهذاجواهر،ئلاثةوإئباتواحدبجوهرأوآلههَ،ئلاثهَوإثباتواحد+"إلهالدوحيد

)1(الجوهر؟!فيالموصوفشماوىالصفهَبأناللَسقلِمبمكنلاإذالمحد،

جعلمماالمانهم،أصولمنأصلوئبسلِطشرحفيوالتكففال!ثاقضإنه

ايمانهم؟فىالأساسهذافملهمانىبلعامة؟!فيكفمنه،حيرةفىومفكريهمعلماءهم

والمخدلنةالعديدةشروحالَهممنالرغموعلىفقط؟!!والعبلاكرهَالفلاسفةلفئهَالدينوهل

بطريالَتين:وذلئا،للأذهانالئالوثهذالَقرلِبفىجهدهميبنلونفإنهم،لثالوثهم

الأمثالوضربالنشبيهااولى:االطريقة

واخرى،بالنارومرة،بالشمسمرهَبعضأببعضهاوارئباطهاأقانيمهمفيشبهون

.)2(الآخرعنأحدهماي!قدملاابلَداءوالنورالحريرةقرصهافىلِوجدفالشمس؟بالنفس

لأن؟واحدةشمسبل،شموسئلالمةلبستارئهاوحروشعاعهابقرصهاوالشمس

انعلىدليلالثلاثهَالمظاهروهذهعنه،صالرانوالحرارةوالشعاع(صل،الترص

صعبأ.)3(أمرأليس!والوحداثيةوالنعددالدمدد،مبداذالَهافيهيالأشباءفيالوحدانلِة

وايحرارةالشعاعلأقبها؟التولبمكنلالثالوثهميضربونهاالتىالأمئالوهذه

كائنا!فهيالأقانيماما،الشمسممملمَلأشكائنأمنهماكليعلْبرلاالفممسمثالفيكما

والكمالاتوالتدرةالأزليةفيمشماونإله،القدسوالروح،إلهوالابنإله،فالآبمستعَلة،

(4).بيهدةا

11711،ص2،جتيمبة،بنالاسلامشيخ،!صحيحالجوابينظر:)1( A.

164.صالبوش،بولسالسيحمِة،وصحةالشليثفىمتلأ4)2(

.Aftحرجصاحبببالسبحبة،المبادىش5،،،صحمبة.صصحمدد.والسبحية،الوشِةببنالحتلبثلظر:)3(

ص،..حمايةعلىمحمدد.والسيحبة،الول!يةبدِنالت!ليثفظر:)4(
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الحرارهَفيهيوجدفاللهب،ونورحرلرةمنيلازمهاومابلنار،اقان!مهمويملالون

إذ،بالنفسلحلأثانيم-لهاتفمبيههمفيوكنلكآخر،علىشيءبثتلمانلونوالنور،

حبة.)1(نطقبة،عتلبة،،ثحثةصفانهافىوهىواحدةالنفس

لعانبم،ضربوهالذىالفممسمث!في-الله.صحمهئيصِةابنالإماموثصرد

امثالهم.بالىصمفيكافيوهو

صفنانفهمامردود،وضوءحرلرةمنيصاحبهومابلف!مع!،للئالوثفف!بيههم

وإذا،حرارةبهالعَومالفسىبكالئعمليمعلىومذابغيرها،تحللمبها،ف!مئانللائممس

،والأرضبالهواءالفائمتىوالحريرةكالثمعاعبغبرها،فثمغها،باننهومافصدواما

وانبها،لابغيرهافانمة!نس!صبائنةمننصلةأصاضلأنهماونلكبضأ؟باطلفهو

ألاثممسأثارمنائروبماصنلالها،منصنةولابلن!مس،لبمماوالضعاعالحررةهذه

والصالحين،ايةنبياءمعحاصلهولماممالوونلكالفممم!،بممببيخرهافيالحاصلة

وجودفلاوعلبه،عليهمأنزلالذىوالوحيوالحكمةالعلممنفلوبمفييتوموما

بنلك،لهاختصاصلا!والمسيحوخرئه،حكمتهأئارهيوإنما،الناسوتفيللاهوت

.)2(نجرهدونبألوطيهللقولمعنىفلا،المرمملينباليشاركهبل

الآذهان،لمىئالوثهمللَريببهاحاولواالنيتفمببهاذ!مبطلانبيانص!ا

الوفتففيالتئمبيهاث،هذ.مئلبعضعلىبنكرونانهمنجدفإننا،مؤلفاتهمفيوبالنظر

ناف!دفيقولالتئمببه،هذابنكرونأخرينفإنالأمث!،!مذ.علمائهمبعضفيينكرالذي

منب!شببهلتالثلاطةأهانبمهجهةمنالواحداللهلعمبيهبالمرةيجوز+لانلك:صحنا

ولامحلودجمرواللى،ومركبةمحلودةالكائنككللأنونجرها؟كالنممسالكائناث

في..)3(نركبب

بأملكةالدذيتتائمب!هالبعضحاولؤفطتول:سمعانصضنلكفيويؤيده

إلاالروحباتنفهملاالئيالعامةغوللىوحدانبثهائالوثبمَربوالكيالطببعة،من

الله،ذاتحقبقةعنالإفصاحلونلاَصربهاائوالتيالأملالةجميعولكنبلمحعموم!،

.163416،صثبوش،بول!السيحية،وصعة!لتليثفيمفلةلنظر:1()

.120،121،3101530155.ص2،بمتيمبةهبنالاصملامئمبخرلصحبحالهجواب!مزيد:فظر)2(

(r)22.صخا.نلا!دالايمك،!،خ!قخس
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تشبهولا،وحياةونطقعقلأووجسد،وروحنفسهنالمكونالواحدالانسانتشبلأئها

النيالواحدةالشمسلشبهولا،والحياةالنطقالذليوجودهامعفبهاالئىالواحدةالنفس

الله،مناجزاءاوعناصرليسواايأفانبملأن...والحرارةالأشعهَالذاتيوجودهامعفيها

الذيالأمرالاطلالَى،علىفبهانركيبلاالنيذائهجمنهمبلله،وظائفأوصورأ،او

.)1(الكائناتْبدننظيرلهيوجدلا

فياللاهوتمدرسهَحمدبرأكليمندسيقولالثلوث،حولالفلسفلِةاقوالمومن

فإننلكومعالآخر،علِنأقنومكلنلك!ْليسمفعمرأ-الثانىالقرنفيالإسكنثرلِة

وهوواحدةجوهرهملأقالد،ذاتهىولحدة،ذاتهمبلذوا!،ثلاثللِسواالأقانيم

اللاهولَا+.)2(

الآبنربدفإنما،اللهذكرناإذا:ْالرابعالقرنفىض!رغوريوسالقديسويقول

عنلَتمبزلاالآخرمعافنومكل"وحدةولِقول،اللهْذاتلأنممعأ،التثسوالروحوالابن

الواحد،0)3(اللههمالأفانبملأنشيء،فىذانهمعوحدنه

التفويضالثلألبة:الطريقة

الأمرازداد،الثلوثتبسيطخدكامنالنصارىحاولاللَيالتنسيرا!هذهبعد

مازقمنهروبأالعقلفوق-اللَلكيثبأنها-القوالإلىلفعهممماواضطرابأ،لَعقيدأ

فيبوجدلاسانداى:ْفبنولعلمانهم،كبارلسانعلىونلكفبه،وقعواالذيالتلثض

هذهبهااخفَالئىالدقهَبالنةالصامتةهـطريمهْمناعجبهوماالبشرىأ!زتاربخ

بدرنالثابنة،المسبحبةالحتانقببنلنا-صعوبتهاصغممكانها(الثالوث)عدَيدةالعقبدة

.)4(مناومةاوا!امجاللة

فهمأنفهمهانونرجوسكدَولنا،طاقةلْدرعلىنلكفهمناوفدبوطر:القسويقول

أماوا!ارض،السموا!فيماكلعنالحجابلناينكفمفحلِنالمسللَبل،فيجلاءاكئر

(.)ْكفايةفهمناالذيالقدرفيالحاضرالولَتفى

.43ص،سعكصض.وحدفيتهونوعصؤتهالله(1)

.31ص،سعكصض.وحدانشِهونوعانهصالله2()

(r)31ص،سعكعرض،رحدانيتهونوعاتهصالله.

31،.ص52ج.الكتابيةالمعلرفدانرة)4(

.01هص،زهرةبو!حمدالامام،النصرانيةليمحاضراث5()

924

http://kotob.has.it



،والإدراكالعكلينوقالتلاليثاننفكرلاإننافيلَول:ْسمعانعوضويؤيده

الئوافق+.)1(كلاللهكم!معيئوافىَنلكمعولكنه

الحتبقةهذهتبدو!:فيقولالثلوث،إدراكصالعجزهذاحناناشدويشرح

هونفعمهالله!وعلىصحتهاعلىثليلأهذاأليسولكنالاصمنيعاب،وصعبةفعلأمعقدة

النطرةرفقيصنعهفابمايصنعهأوبزبفلىلركفياالإنعمانلأنTبهاذائهااعلنالذى

بحنينةخاصأالأمرفلككانفيااماواسثبعابه،فولهلبعمهلالعكلمسنوىوفيالبشربة

العقلمنوالممى!طبيعيالفمفوقكبيرأالاعلاقيكونكفلابدالمحدرد،جمرالله

ليتعمارر...العع!بقفللثالوثلبمميطةاللثعمبردهذه.)2(بعدمعهْبتعارضلاولكن

وهلأ!بديهياتهمعيئعارضبللمّبله،ولاغولنائطبيقهلاماال!هيكلفناهن

بمابفولونالفبننرى؟ثعقلاءهمومنعامهْ!للنالىلمففط،والفلام!فةالعمَلاءلفة!لين

لهأومتدكضأمممنحبلأ،الع!يعنبره

نوصلوالائمضط؟لهعتلاءهمالمع!يحييناللاهوتوعلماءالفلاممنةكانوإذا

باللهنعوذالأخرىأ!قةمنالموحدةالماضيةوالأمم،السابقينالأنبياءفهل،الثالوثإلى

كله.فلكمن

تعطيله،دصهإلىنلننتولابعتولنا،الثالوثسافيونتدبرونفكر،نقفلي!ا

فبه،ولخنلافم،المع!لحببنثلوثص-اللهصحمهنيمبةابنالإمامثالهماأجملوما

يمكنالناسمفالاتعامةفيالعنلاء:ْمنطهلفةفلىمؤل:للعمكل،معرضنهوعن

تكلموابلفالوا،ماينصوروالموضعوهاالنينلونلدالنصرى،مقالةإلأئصورها

نصارىغمراجممعلو:بعضم!الولهذاالندَيضق،بينكلامهمفيوجمعوا،بجهل

عنوابنهولمرئهالنصلرىبعضسال!لو:أخروف!ثولأ،غمراحدصلتنرتوا

)3(ةثالثأقولأوابنه،أخرفولأوامرأتهقولأ،لرجللتالنوحبدهم

.24صسملذ،صض،وحدليتهونوغ%كهالله(1)

.3vصنلارر.حنا!سيعيهالأيملنكهحق!قخصى)2(

.هاصه2،جنيمية،بنالاسلامئ!يخالصحيع،لجوب)3(
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الغيبمبادئالنىعنديقفالذيالمتعجلالقانعالعقلإلابالتعدديقولفلا

ذلكفيتودوينظمها،يدفعهامبدأالكونبةالظواهرمنفصيلةكلوراء(نهرىوغايالَه،

الطليقةالواعلِةالعقولاماوهكذا،،للحربوإلهللشر،وإله،للريحإلهبوجودالاعنقادإلى

إلىوششثمرف،التوانبنقانونإلىتسموولكنها،الالَوانينبأحادلْرضىلافإنهاالمشمامية

.)1(التوانينتلكجمعثالتياليد

الئدلأاكلألبمطبيعةئالئاً:

المسيحبهَطوائفوقولال!ئلبث،صالحديثالماضبةالصفحا!فيسبق

ولعد،الثالوثلهذانفسبرالْهماختلافرغمإلمان!،اسم!مناساسأوجعلهبه،المخلالنة

لذلكفعلَدوا،وطبيعتهالمسيحفىبحثواحبنمارلْعتهواشمعت،الخلافهذاازداد

كلمنبخرجونكانواإذ،فائدةلونولكنهاهذهخلاهاتهممنللخروجعدةمجامع

خلالحأ.اكثرمجمع

حدة،علىكل(القدس-الروحالابن)الآبالئالوثهذاأقانعِمعلنتفالآنو

لهذهالمسبحبةنخصبصاتلنننببنوالنرأن،والاثجبلالنوراةنصوصخكلمنونلك

وايمانموففوممأذكروالانجبل،الموراةفيبشأنهاوردعمانخلالفبمعابالأفانبم

الابن،بشانبرونسنانحا(،كاثوليك)(رثونكع!،لمشهورةالئلائةالممميحيةطوانف

عليه.بينهمفيماخلافلاالآبإذالمَدم!،وروح

:ا-الآب

الأقنومالمسلِحيةفيبهويدَصدوالجدبد،،القديمالعهدبنفي+الآبْلفظفكر

الد.)2(وهوثالوثممنالأول

ذلكمن"الغرض:جاروديايلنريبتولاللهعلىاللنظهذاإطلاقفعن

إلىوجودهفىمحناججمبعأالخلقأنإلىالاشارةاولاً:حقانق؟ءةإلىالأنظارلنث

.v،69ص.دررمحمد.د،الدين()1

2،جوواطسو!.لدراوسالايمك،اصولثمرحا.80ص،Yجبرسو،ميخايلكلَابيه.حقلقمجموعهْانظر:)2(

.اصااثلرطبي،الامام،الأعلام180صالشمرر،الكت!قاموس952.ص
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علبهم،عطوفبعبالهلمطيفاللهلطلحىثدلالةوثثياْ:الأب،إلىِالابناحتباءجالد،

.)1(الاينْعليالإبصصغ!

النعمةولىءكعالى-الله!اىمجلبْنيإ،ثيهودغدِو!بنوةالأبوهولفظتبم--

.)3(الحعصَيأليوحدوهوإبلأهء)2(من!عمبونوبمالنضملوصا!حبِ

بنها:النصوصمنالكئيرفينلكنؤكدوالئوراة

.)4(..ْإلهكمللربأولاد+ننم

(.)ْ!نأْلييكولقِوسبألهكونناداود:ْبحقاللهنولوورد

أبونا+.)6(فثثانكإشعيا:رفي

يوكدوماو!بنوة،لثبوةالمجازي!معنىإلائحمللاالئيالألناظولمجرها-من

الربانامئل:ْونلكوجل--صللهوالشزيهالنوحيد!ناظمنالنوراةفيوردمانلك

أمامي.أخرىألهةلكيكنلاالعبوثثةءبيثمنمصرارضمنانجرجكالذيإلهك

نحتمنالأرضفيومافوقمنالساءفيماصورةولامنحوئأثمنالألكنصنعلأ

النصوصبجانبالئوحيد،)8(نصوصمنوجمرهاه.)7(الأرضلَحتمنالماءفيماو

ونئمالناروممطمنالربدفلمكنمالت!ئثة:سفريئولافيوجل--فيللمولىالبنزهة

عنالمولىينز.فهو-صوتآة)9(يلَئروا.صورة:لمولكنكلامصوثممامعوق

مثلميَول:ْليسِالمللبة،كهننعمه8!ٍولطزالمرلى!راىاحد!كونلنو،الصورة

البولىشز؟علىمنهابممئللو!ئ!أأابنضومى،)1منوعرهاا()ْ.يثمورونْيااله

)1(

-21)

(3)

()،

)5(

)6(

(17

(A)

)9(

01(

11(

Iوالأثهكمحرفدكرةص1Tص،حميةعليسودد.و!سه!ة،!و!تهة!!تثليث Aءلم/ْ.لأخحى

----.؟اصثوطثئإلأملمالاعثمثنلر:

ا.riصط!طلرى،صتسدالاسحم،لهيسدثظر:

14/1.!هة،صؤ

43؟.ثن!ي:صمونك

4"8.ونظر3"516بمعها:

-02/2-4.:الخروج

6-9.لم"4-905مئلأ:دمعكيةثظر:سنر

،/12.!تدثية:سض

33/26.يلت!ثية:سنر(

6،/9.ا-.2،رث!ا:833ثخروج:(
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بنالَضالمعنىبحلَيتهَفالتول،والأبوةالبنوةلنظمجازلِةعلىبؤكدمماالملالئية،ص

كببراً.علوأفلكعناللهتعالىوولدا،صاحبةدلهبأنللنولويدفعالشزبه،نصوص

"إنمنها:،نصوصهمنالكثيرفى*الاَب"لفظةفيهفورتالجدلِدالعهدأما

:بقولصلالمَهفىالمسبحهووها".)1(السمواتفيالذيابيلكنلكيعلنلمودمألحمأ

لك+.)2(مستطاعف!يءكلالآبباْبا

+.)3(والأرضالسماءرفيالأبأبها*أحمدك:المسيحبقوللوقاوفي

فحلِنئذالانسانابنرفعتهم"متىكْوله:المع!يحعنإنجيلهفىيوحناوبورد

والذىأبى.علمنىكمابهذااتكلمبلنفسىمنشبئأافعلولستهواناانيتفهمرق

لِرضيه+.)4(ماأفعلحبنكلفىلأنىوحدكطالآببتركنىولممعيهوارسلنى

سبىْبمااكتفىولكن()ْبوحنا،إنجيلفىوخاصةالنصوصمنالكثلِروهناك

الحصر.لاالنمثبلسبلِلعلى

فلممميح!،المربيالرببمعنىالجدبدالعهدفيالواردهَالآبْولفظةْ

بهاانزلهالديالمنزلةننسهانزلئم،الأرضفىلاالسماءفيوربكمإلهكملمبفول

السماء.)6(فيالذيإلهمأنالأرضفيالناسنعلبموهىإل!ومالكهربه

لغتم-فىالأبكانفإذا-:اللهصحمهنبملِهابنيالولالآبوعن

لنظمعنىكاقابنهالأبلِربىممااعظمعبدهيربيالذيالربهوالمعميحيين-

مصطفىمرحومأجعلل!البوم:المعنىفيكون،الأبوةهذهمعنىبناسبمماالولادة

مخترأ..)7(

16/7.:منى)1(بعل

14/36.مر!س:بجبل)2(

0/1.21لولا:بحل)3(

8/280.92يوحنا:بطل)4(

/،814/2861128،12،17/بوحنا:بعبلقظر)5( I.44.410 '4.n

\.1Vصالجوزيهَ،التمابن،الحيرى!يةثظر:)لا(

923.ص2.ج.تيميةابنالأسلإمئميخ،الصحيحالجوابكظر:)؟
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الفديمالعهثينفيالرلردةوالبنوةالأبوةألفاظبأنالإقرارإلىالعلَليدفعومما

الأببدنماصلةمنلهالابدلهاالحتيتيةلمعانىينمجازبةمعاببهائرادوالجديد

وهذا،الأملبيضةالملقحةالأبنطنةمنمتولدأالابنيكونوبنلكالولد،ليكونوالأم

فهو،تعلىالدعلىمح!المعنىهذاص!وإطلاق،الأممبينعليهخلافلامما

لنظةمن!ملَصودهووالإلهالربمعنىيكونوبفلكوالولد،)1(الصاحبهْصالمنزه

فدالآب0ْلفظةلىنجد،المقدسالكن!فيوبالنظرالحقيتية.الأبوةوليسالآب،

ئخئلفببوهالمم!يحئخصصلماذانئمما!بجعلنامماومجره،المعمبححقفيوردت

داعيفلاوإلانلد؟خصصتفىينةمنكل1حها؟معهالماث!تركينهزلاءبوةص

!!الئخصبصلهذا

بوةوهللعبعى؟أالعمابدونوهموداود،لإسراثيلاللهأبوةصنعولوماذا

بنصللضرلرينبفإبليسحقيلبة؟بوةبوحنا،21(هيإنجيلفيالولردةإبلبس

حقيثة،أولادأيكونوالظصيخرجمالأبوةدهذهمجازىمعنىإطلاقوبعدم،الإنجيل

سم(11عرصاحبيدَولهلالثبوةالحلَبعَيالمعنىلأن

بمعنىالمجكممط،معناهاالعهثينفيبالأبوةالمتصودأنلنابثببنكلهنلكفمن

الكريم،!قرأنأماسبىْ،ممابثئرنلكعلىوالندليلال!مَصيلأرلِدولاوالاله،الرب

ئهعالى-اللهوحدانيةعلىفاطعةوبصورةلئلل،لفظْالأبوةنكرمنأبئهخلثفلق

الممميعوهون!يءكمئلهليسالأحد،الواحداللهفهووصفانه،ذانهفيالمطلتة،

البصير.

الأفنومإلىالانمعَالمنلابد+الآبْالأولالأقنومصالبمميطةالنبذةهذهوبعد

الأفنوممذاص!و!هملنرى+الابن+،وهوالأكئيرأ،المممدحيونفياخثلفالذيالئانى

وطببعنه.ألو!ئهحيثمن

.05اصلنجدهعبد!وبايهلبيا..!صصلظر:)1(

(Y):8/41-44.يوحنا:فبيلثظر
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2-الابن:

البنوةبهاويدصدعام،باثمكلبعهديهالمقدسالكئابفي"الإبن+لفظورد!

السلام،أجلمنولِسعىالخبر،بعملمنعلىوتطلقالحقبقبة،ولبستالمجازبة،

.)1(المحبةبهاوئِقصد

منالكثلِرالقديمالد!دأسفارفىنقراالمجازيومعناهاالبنوةهذهوحول

منها:النصوص

ابنىإسرائلِل،الربيقولهكذالفرعونفتقوللَائلأ:موسىالربْخاطب

للِعبدني".)2(ابنيأطلقلكفقلتالبكر.

لياخترلَهلأنيودبارىبيتىببنيهوابنكسليمانن"اٍلداود:الربوبقول

ولدل!".)4(اليومأنا.ابنىأنتلداود:ْالرب.)3(ويقولأباًْلهاكونواناابناً

مجكيئمعنىلَحملوكانت(،)ْالبنوةلفظفلِهاوردالئىالنصوصمنوغدرها

كببرأ.علوأذلكعناللهتعالىلئه،حقيقلِةبنوةوليس

بعضهاوسانكر،نصوصهمنالكئبرالابن+فيلفظةْفورثالجثيدالعهداما

اللهأبنألأ.لم.السلا!لصانعيطوبىمئيْإنجبلفىروىمافمنهاالمئال،سبدلعلى

(6).هعونيد

ظللنمنلِرهَسحابةإذايتكلمهو"وفيماعشر:السابعالإصحاحفيوكَوله

.)7(اسمعواْله،سررتبهالحبببابنيهوهذالَاثلأالسحابةمنوصوت

".)8(اللهابنالإنسانهذاكاننحقأ:بقولالمنةائدوق

1 J):فيالسيح86إ-ص،ولالسيحيةالاسلامبينوالمناظرةا.37صطهطاوممي،صتمحمد،والأسلامالنصر،ليةفظر

.6.ص،ليدكاححد.الاسلام

4/220.23لمخروج:)2(

(r)28/6.:الأولالأباماخبر

/3.الأوليلحزمور،()

6/8:فمعيا:لظر(5) 4 ، 1 3/ 0 5 /2 I،13/9:وارميا.

.5/9:صنىلألجبل6()

./715:صْىفجيل7()

.519/3:مر!سفجبل)8(
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يدلرلابهيؤمن+الذي:الابنبجانبالوحلِدبلفظةيئميزبوحناإنجيلوفي

.)1(الوحيدْاللهابنبامممبؤمنلملأنهدبنقدلِؤمنلاوالذى

)2(البعمبطهذابحثيفيحصرهايمكنلاالنصوصمنالعدبدوهنك

الحقبقي،لا،المجازيالمعنىويغرهاالنصوصهذهمنالملَصودأنويئضح

ذاثهفيواحدAltنلك-صاللهئهعلىللهالصاحبةلعَتضىللهالبنوةبحقبتةالعَولذاٍ

هذ.منالمنصودالمعنىنيميةابنوبوردولدا،ولاصاحبةائخذماوصناته،

المربيالربلهبند!فالمركصحهحأ،هذاككفبن:مقولو(مثلهاالنصوص

فبن،المرحومالمرثىهوو!نبولدها،الوالدهمنكعكهأرحماللةفبن،الرحيم

والرا!،الرتبالأ*المر!فيكونلولدها،الوالدةنربيةهناكغلليدهالتهئر!ة

رلاه..)3(الذيالمعميحغدهباطن

المسيحلممانعلىوردماالمجريهعناها!بنوةمنالمراد!علىيدلومما

فتط،الناجونهميرايمابناءبانفالواحين!يهودصالبرخصوصبةرفعحبن!

جهةمنولكنحقتئها،علىلبعمتالنم!بةوهذه،يلبسإلى!المممبعفنعمبهم

البرطريقسلكواماللهبناءكانةالنال!جعلالمتابلنيبذالممبئ،وسلوكهمانكارهم

الولالةفيالحقيتة،لاالاستعارةممببلعلىاللهأبناءجميعأفنحنوعلبه،الصالحولعمل

(قربولكنهاللهبنوجمسبنلك،اللهوصفبليقولا8الحيوانصناثمنوالانجاب

المجازم!بيلعلىبنفهو،الكرامرسلهمنرسولبلالمانأ،اكثرلأنهفلك،فيمنا

بحنظه.)4(وبحنظنابرعايثهيرعاناابناءكلناكما

اولمع!يحمعنُكرتسواءمجازبأ،معنىبهمايدّصدو+الولادةفلنظهْالابن+

معهالآخريناشنريكمنلابدإذيصح،فلامعبنةببنوةلمسيحئخصيصاماعِره،

عليها.ئدلفىبنةمنولابدالخصوصبة،هذهفى

18.لم3يوحنا:ثجيل)1(

8لرتا:كعيل1/27،او3/16517،:متى:قطر2() r /8 r!1/512،5/259/3500.1/36ووحنارثع

79.ص2،جهتيميةبنالاسلامثميخ،الصحيحالجويب)3(

62.صثيدك.لحمدالأسلام.فيرلسيحانظر:)4(
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فنكرة،لذلكالتمهحدبمئابهفكانث،المسلحلَاليهفيهامدورالبنوةللفظوكان

فىعاليةغبرحادئتهوأنالوحيد،اللهابنبانهعنهفكرماإل!ترجعالمسلِحالوهلِة

المسيحبنوةالمسيحبنوةمنفجعلبوحنا،إنجيلعللِهردزماوهاذالبشرلِهَ،ناريخ

قولهفىنيقيةمجمعمعتمدكانتالبنوة،)1(وهذهالوحيدْالله"ابنعنهفق!مملِزة،بنوة

إلىالوحبد+لْشلِرالابنلفظةْاصبحتإذاالآب+،منالمولودالوحلِد+الابنالمسبحعن

.)2(ذاتهالرب

علىاللهْ"ابنلفظإطلاقفىالمسبحيونترجكيفجنيبيرشارلويلخص

أنهونعتقد"،ليهوه*ابنألا"ليهوه+عبدأنفسهْاللِهوديلِعتبرانلِمكن:ْفيقولالمس!ح

الصفة6بهذهللناسولَقدمدد+،نفسهْعبدأتصورلَدعلِسىلِكونأنالمحتملمن

حدعلىو"طفلأ""خادمأ+تعنيبكلمةالبونانيةإلىلَلَرجمماكثبرأالعبريَعبد"والكلمة

اللهْ"ابنمنهومولكنالعسير،بالأمرلبس"ابنْكلمةعلى"طفل"كلمةوتطورسواء،

.)3(اليونانيْالفكريالعالممننبع

ممايوحنا،)4(إنجبلومؤلفبولساستخدمهااللغهَهذهأنعلىجنببيرويؤكد

ومنهدفهما،يخدممعنىاللفظهذاتحميلعلىلْركيزأالناساكثرمنأنهماعلىيدل

كثابالْم.فيظهرماوهذابألوهينه،يقولائم

هوالمسيحبأنالمسبحيوققالإذ،البنوةادعاءبعدسوءأالأمرازدادولمَد

المسبحهذا"إنقال:إذلدئش(ديسونعنهعبرماوذلكالجسد،فيظروولكنه(الله

ترتبطالئجسدفحادثةولهذاالجسد،فيظهرقداللههوولمسناهوشاهثناهرايناهالذي

منولدولكنه،بشريابمنملالنايولدلمفهوعنراء،منالمس!حبم!لارروثبقأارئباطأ

يذكرالسببولهذا،العليكَوةوظللتهاالربروحعليهاحلإذرجلأ،لْعرتلمس!نراء

وإنسانإلهْفهو،الناموسلْحتبشريهْاممنولدكاملإنسانأنهالمسيحعنالكناب

.3/16بوحنا:انجيل:انظر1()

.341ص.مئارإلياس،ايملي:انظر)2(

.51صجن!بير.شارلالمسيح!هَ،)3(

.51صشرل،المسيحطَ،:انظر)4(
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منخدولكنهالناموستح!مولود،امراةمنومولوداللهمنمولودراحد،ولْتفي

.)1(وخطلِةغثىكل

بلي:.مامنهاعدة،امورإلىالمسبحلاهوتإئباتفيالمسبح!وقاسشدولعَد

اسمهويدعونابنأوللدئحبلالعنراءذاهوالإلهيةْالألتابإليهنسبثكونه

كانوالكلمةالكلمةكانالبدءفيبوحنا:،)2(وفولمعناهْاللهتفسيره!ذيعمانوئ!ل

الجدلِد.)4(العهدفيالولردةالنصوصمن3(وجمرها،أاللهْالكلمةوككاللهغد

(وعدمازلبة،)ْمن،الكمالبصفاثانصافهألوهئه،علىبعمندلونوما

كنلك.)9(ئميء،)8(وخرتهبكلمكك،)7(وعلمهكلفيحاضرالئغبر،)6(وفه

ا(والعناية،)؟1(،)ْكالخلقإلهبة،أعمالمنإلبهتعبماإلىكنلئاوبصشدون

المبحثإلىفلبرجع،)3؟(وللزبلاةيليهعلىظهرثالتي،)12(والمعجز!العالموثينونة

دلالةذاتللةانهانجدوجمرها،هذهاللنهمفيوبلنظرالمممبح،الوهبةصالسابق

بجانبهذاالمعمبح،ألوبةعلىالدلالةفيصريحةوليعمت!يه،يذبونلماظنثة

وبطلانضعفيببنمماالمعميح،معسبقمماالكثيرفيالرسلمنالكثيراشتريك

1()

(T)

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

9()

11(

،53.5،ليش.صاليصونضلعكالاهو!ة،

2،ج41-؟2480،43-5267صج\،دحددهلر.ورسفالأشي،!وحيمصدرثظر:!سعلومةحول

منير!مىهـسيح.ثعب101-701.صبنللي،كوستيلسهـع!ة،!عقلةاليملظ.247rte-؟-701.ص،.

35.؟3-.صلا،لنظميللامر!علم2-4.27صعهـلنور،

1/23.متي:مج!

1/1.روخا:ثعيل

بىالأولىورسلنه1/512تملوليكيبىلئ!هةور!نه9/ه،روميةبىيولىرمملأ"02/28.روحنا!ظر:

.5/02الأولىروحناوسلة2/513نيطسبىورسلأته3/6؟،نيموثرس

.1/8022/13ورحنارررياI،1/28/5807/5،روطاكصلثظر:

13؟/.لبر!بربولىرسالةكظر oy-.لأ/i

8؟/02.متىثصلفظر

2/23.2-هروحناولمحجيل22،؟لم.لوتامدل11/27.متى!صلثظر:

v1/11روحناورريا1/3.لبرث!الىدصعةثظر /8، I.

ا-1/6.13كولوسالىبولسورسلأ"؟/3.ورحناكعيلثظر:(

المكا.ثحبرثيعن!ىثرصلأ"الظر:(

32لم25!تىكصلثظر:( ،ri،5/522.23يوحناوبجبل

8/56-95.يوحنامجيل4،كا-.4/7مرقصكطلثظر:(
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ببنوتهلْولهمفلكفىدلائلهماهمومن،المعانيبهذهغبرهدونالمسيحنخصيص

بردودمنالمسيح(لوهيةعلى-اللهصحمهالهندكاالكهرحمهالشيخردولعَد،المسبح

ملكاو!مامحمدد.علدهزاداللنهم،)1(ثممناللةبأربعةفولهمعليهمردإذ،ممتازة

.دوجمع،المسيحألوهبةعلىالمسيحيهَلأدلةجامعةردودهمافكانت،اخرىأربعة

بردبهماوسأستعلِن،)2(رائععلميوبأسلوبطيببشكلوعرضهاالأدلةهذهملكاوي

المسيح.بنوةعلىوملكاوى()الهندى

وجهين:منوذلككبلِر،ضعفالمسبحعلىاللةْ"ابنلنظإطلاقففي

وصفاللذينداود"ابنوْ"الإنسانلفظْابنمعاللفظهذاتعارضاولهما:

لافلماذاالكه"،+ابنلفظمناكبر،)3(وبصورهَالنصوصمنالكثلِرفىالمم!لِحبهما

لِرجعالذىلداودوبنوئه،إنسانيتهبحقيقهْونتز،المجازيمعناهعلىالنصهذانحمل

أمهأجههَمنالنسبفيليهاٍ

لعمابقهَا!فاظمعيئتاقض،اللههواوإله،المسلِحبانالمسيحلِينواعلْراف

اوالقدلِم،)4(العهدفيإنساناًبكونانننىئهعالى-اللهلأنداود؟ابنأو:+الإنسان"ابن

الكئابفىالنصوصهذهب!نالتوفيىْبمكن(فكيف،)ْصفائهفيالإنسانمل!يكوناق

المقثم!؟!

لفظلِكونانيمكنلالآنه(،المسيح)ألوهيهَالاستدولهذابطلانثلأليهما:

حىَفيبجوزلاوهذا،الأبويننطفهَمنالمتولدهوالابنلأن؟الحقيقيبمعناهالبنوة

،)6(والبارز)7(0)8(الصالحبمعنىوهي،المجازيمعناهعلىاللفظحملبلزممماال!ه،

)1(!ظر:

)2(بضرية

(r:فظر)

)4(فظر:

)5(فظر:

)6(انظر:

)7(انظر:

)8(لظر:

ا-27.صه،ملكاويمحمدد.،الحقإظهر

.5Yi-0صملكاو!،محمدد.السمِع،

36.ص،ملكاويمحمدد.،السيحبف!رية.61ص2،جالفديهاطهرحمة.الحقإظهلر

1.1/9هوشمع:

9/32.وايوب:15/912:الأولصمون!ل

15/93.مرلَس:إنجيل

23/47.لولَا:إنجيل

،0،551صملكارى،د.هالسيحبفمرية17.،1ض2؟ج.الهندي،الحقإظهار
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المسحح!بينحدثما،المجازيمعناهاالبنوةمنالمرادانعلىيدلومما

ببنمالهم،ابأواللهلله،ابناءصالحأيعملونمنالمسيحجعلإذ،)1(محادثةمنواللِهود

الأبوةهذهفهلايليس+،هو(بمنلهمْانئمفقال،الشيطانإلىبرسالئهالمكذبينينم!ب

مطبعونطلحوناىمجازيأ،معنىبهذااريدولكنأحد،بذلكبلَوللاحق!قئها؟!ص!لى

للفميطان.

فينقراهما،المسيحالوهبةعلىاللهْ+ابنبلفظاممتدلالهمضعفببينومما

:يقوللوفاففي،بالبنوةاللهإلىيلكثبريننممبثوالئيالمخلالفة،المقدسالكئاباسفار

ابنيبمريئيل:الربيتولهكذالنرصنفمَولالتليم:العهدال!هْ،)2(ونيبن،ألم

،)4(وجمرهااينأْليبكونوهوبآلهكونأناسلبمان:ْصالله!ول0،)3(وأيضأالبكر

)ْالكئبر.يلنصوصمن

فيمعهمالمائمنركالممميحنخصبصوجهوماآلهة؟!جمبعأهؤلأءندعوفهل

نحملانبمكنلافيغهم،شفياوجميعأ،لهمتثبت(نفإما؟ادونمبالألو!ةالبنوة

ألهة.)6(فجمبعموإلاأالحفبتةاعلىالممميحوبنوة،المجازيمعناهاعلىبنونم

بتولونفماذاإله،نهالسيححقفيالولردالبنوةلفظمنالممميحبونفهموإذا

المسيح3(بلالأثمخاص،أمنالعدبدإلىا!وهبةنم!بةفيالصربحةالألفاظئلكفي

ألهةفاللألهة.إنكمفلثاناناموسكمفيمكتوبأألبساليهود:ْعلىمعنرضأبقول

الاَبقلسهفالنينالمكنوب.ينتض!!مكنلا.اللهكلمةإلبهمصارتالنينلأولئك

ه.)8(اللهبنبيظثي!ليئجئفإنكلهأللَولونالعالمإليوارسله

.?:-:8t/يوحنا:لهعلاثظر:)1(

3/38.لوثا:كجيلفظر:2()

4/22.:الخروجسون)3(

7/،1.طئثى:صمونثل)4(

13.م2ندطس:الىورسالنه9/5.:روميةاهلإلىبولسرممالة28،لم02يوخا:فطللظر:)5(

52.ص،ملكاويد.السهح،بضرية2.ا-.7ص2.جيلهندوهاليق،طهدالظر:)6(

.381/1و،82/6المزصر،917/1!تشيةو،1/26:جلخروسفر:فظر2()

(A)3631-/014:-سحناكجيل
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كما،الحقيقةالبنوةبنوتهمنئِرادلاانهعلىالمسيحمنصريحهَإجابةفهذه

لَحئمل،لاماالنصوصهذهلمل!الئحميلهذافلماذاحتدقيهَ،ليستألههَاللِهودلْولان

؟!J).14-معلَتعارضبل

علىمنهاويممددلونعِسى،علىالمسيحلِونيطلقهاالتيالألناظوحول

فكلها،اللهروححلولأو،مسكناوظهر،اوفلِه،اللهحلولألفاظكانتم!واء(لوهيئه

منها.بواحدةلهاختصاصفلا،المسبحمعالكئيرونفيهايشترك

علىببنهمفلِهاكلعادهَالمسبحبوناختلف،وألوهيتهالمسبحببنوهَالقولوبعد

بينهما؟يجمعامإلهدة،أم،بشريةطبيعلِةفوهوهل،المسيحطبلِعة

المختلنة،فرقهمظهرتحيث،الأولىقرون!إلىهذاخلافهمولِرجع

.)1(النرقمنوغبرهاوالنسطورية،والبعقوبية،كالملكانية،

وهذهوطببعته،المسلِحفيقولهمنهالكلكاقطوائفثلاثاشتهرتثم

والبروئسثانبهَ.والكاثولبكبهَ،الأرئوفكسلِة،:هيالطوائف

التيالأناجيلهذهالأناجبل،فيوردماعلىالطواثفهذهمنكلاعتمدولمَد

الإنسانية،الصفاتبملككإنسانالمسيحفذكرثمخللنة،بأشك!المم!دِحعنلحلثت

الفداء،)ث(دعواتودبرلصدبىَ،)3(موتعفىوالبكاء(،)2والتعبوالجوعكالعطش

العادلِبن،البشرفوقإنسانأو،كاملبإنسانوصفتهالئىالصفاتبعضوهناك

منها:عثلِدةبصناتفوصف

Theا lastAdem"ااو"Thefirst born of allcreation"

)كولوسىفيوكنلك15/45(كورنئوسإلىالأولى)رسالطَفىوردوهذا

منبددِهعلىظهرلماالعادببنالبشرنفوقالنيمكاننهعلىوحصل1/15(،

وله)اللهابنبأنهعنهفعُبر،إلهيةطبيعةذوبأنهالمسيحوصفئمومن(،)ْمعجزات

51،52.54،ص2،جالفمهرشثي،النتحابيالامام،ولنحلالمللفظر:)1(

4/6.يوحنا:وانجيل4/2،لوقا:وفبيل8/0.2متى:لجيلفظر:)2(

1/33.3-ه1يوحنافج!لانطر:)؟(

7/36.لوقا:انجيل:انظر)4(

7/36.لوفا:انجيل:انظر(5)
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of God)بعدقبامنهالوصفبهذهوصفهفىالفقراث،)1(والعمببمنالعديدفيوفلك

بالتعببرونلكولوهلِلَه،بفمريتهبينماوازتْالتيالنصوصبعض،)2(وطاكالمو!

1(0)3(1/4)يوحناالمعميحجسمفىالإلهحلولعن

فربقكلاعئمدولعَدوطبيعئه،المسيحصالمخلالنةايأناجيلاوردئهماهذا

لوالهمإلىالنطرقارلِدولامنولنه،صحةلنأكبدفهها!ردماإلىالمسبحببنمن

اهمأقويلممأوجزولكن،نحصىانمنكبرفخلافانهموطببعئه،المسيححولالمنعددة

والكاثوليك،الأرثوفكعى،فيوالمتملالةالحاضر،!مرنافيموجودةطوائفئلاث

.)"(والبروندمنانت

ا-الأرثوذْكممية:

باقويتولونالأبن،الإلهمنأفضلالآبالإلهبأنالطائنةهذهائباعيؤمن

للبعقوبيةامندادأالحديثةالأرئونكع!بةونعئبر(،)ْواحدة!ماث!بنةواحدةطببعةلهالمسبح

ر(يم(431)افم!عىمجمعتبنىإذوطببعثه،المعمبحفيالتولفىهمبتتهملثيالعَديمة،

بلانامأانحادأالإنممانيةبالطببعةانحدإلهبأ،واحدأافنومأللمسبحبانالنائلأليعتوبية

إنممانألالدلمفمربم،الإلهوالدةبحىَهيالعنراءو!اسنحالة،ولاامدَزاجولااخنلاط

حتأ.)6(اللهامفهيلنلكالمئجممد،اللهابنبلعاثيأ

هو-بنرك!بنعترفؤلكنناعنه:فيقولالائحاد،هذاالدمفملَييوحناويشرح

في،انفصالولااننعمامولانغببرولااخنلاطولانحويلبلاالأفنوم-بخصمافي

أفنومهوهذابأن!ائلبنالمثجسد،اللهبنافومفيلهماكماعلىحاصلتينطببعتين

3/21-22.لوفا:ويلجيل1/36،،:مرقىوثجيل27،المامثى:فجيللظر:()1

27/32.ا-02/7،91متى:فبيلانظر:2()

,Al-Habshneh,فظر:)3( Dr. Bahjat, The concept of Messiah in the three religions, Judaism

04991,Christiantyand Islam, .p1.p-11-T.1 Manchester University

.991-302صئ!لبي،احمدد.!سيحية،فظر:()1

.431ص،!طهطديصثمحمد،والاسلامالنصرينهة:فظر)5(

هالحاجسدد.النصرأنيةه1630صضلبيهللسيحهة،ا.4.صهزهرةبوسد،النصرانيةنيمحاضركفظر:)6(

.402ص
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انفراددونالاتحاد،بعدفيهسالمتيننظلانالطبيعئينبانومعترفينوناسولَهلاهوته

.)1(المركبْالواحدالأقنومفيالأخرىمعإحداهمامتحدتلِنبلبمزيتها،منهماكل

ب-الكلألوليك:

الابن،والإلهالآب،الالهبينالكاملةبالمم!اواةالفرقةهذهأصحابريؤمن

مجمعرألِهانبنىالنيللملكانلِهَامندادوهمومشبننبن،)2(طببعلَبنللمسبحبأنوبتولون

لهوأن،والذاتالطبلِعةفىواحدشيءالمسيحبانفالوالذيم(451)خلتدونية

ومشبننبن.)3(طببعنبن

)الرب(فيهبدخللمالذيالوتْ"ففيفبالَول:لربخداماالطبيعةهذهولِشرح

الجوانبجميعلنفسهاخذبلجديدهَ،شخصلِهْلنفسهيلْخذلمالإلهلِة،طبيعتهص

إنسانأإلهأ،كونهجانبإلىاصبحانهايالبفمر،بهابتمتعال!يالاعتياديهْالبفمربة

شخصأذاتههوبقى،الأزلمنذكانكماولكنمتمبزتبن،طبيعنينفىكان!اأيضأ،

واحدأ.)4(

الروحباتحادبالناسوتاللاهوتاتحادولِشبه،كلفنجونذلكعلىويؤكد

راحدةوحدةويكونانمتحدانفهماذلكومعالآخر،عنمخلالفمنهمافكلبالجسد،

ولِكونانالجوهرفىنمامأمختلنانفهماوالناسرثاللاهولَاوكذلكالإنعمانلِهْ،ئدعى

علىالمسبحلاهوثإئباثفيكلفنوبعنمد،المسبحبدعىواحدأوأفنومأراحدة،وحدة

الابنيعتبرالنيالتلاليث،عقيدةفىامماسانهماعلىبدللمماوبوحنا،بولم!(فو!

(فبها.)ْمهمأجزءألمثاني()الأقوم

ج-البروئصئلألت:

ولانلك،فيالكاثوليكالبروتستانثلِوافقوطببعته،بالمسدحللالجمانبالنسبة

5ْغ!.)6(يخللنون

.156صاللمئمقي،يوحناالأرئوفكس،الايمكفيمقالةلمنة)1(

Iص.الطهطلرىعزتمحمد،والأسلام!نصرلنيةثطر:)2( 3 I.402ص،الحاجمحمد.د،النصرانية.

(r):402صاالحاجمحمد.دانيلأ،النصر3110ص،الطهطلىيصتصحمد،والاسكلالنصرفيةثطر.

.8.صهالربخداماله،تجصدكل41(

.671ص،الخضريحناد.،عقانديةلَديخيةحمراسةكلفنجون!طر:)5(

.402مر،الحاجمحمدد.،النصرلنبةثطر:)6(
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بينهافالخلاف،المسيحبطبيعةوايمانهم،المشهورةالئلائةطوائفهمعنهذا

فكان،مذهبهلثصرةمجمعأفريقكلعدَدبل(شُده،على)الابن(واحدالْنومفيحلى

الكاثولبكاطلقبل،فائدةبثرقولكنم()451خلقدونيهومجمعم(،)431افسم!مجمع

،)1(بينهمممايخللنونالواحدبلدَولالقائلينحىْ،اللصوصمجمعافسُسمجصععلى

معمفماتومنايماننا،بديهياثمنالتضيةهذهالكئيرةالخلافاتهذهبعدنعئبرفهل

غولنا؟!

وانفاقأإجماعأاصحابهالدىبجدالئيالأموربعضفىالشمليميمكنهفلعقل

ااواللتلالضأهلهابينا+لهاملاعليها،

منلابدطبيعئه،فيولخلافوبنوتهالمسيحألويهْعنالايجازهذاوبعد

والمعدمَدالصحبح،الطربقمببنةفلكعننحدثتالتيالآبالَابعضعلىالوفوف

نهعالى-اللهلتزيهذكرناانالسابقمبحتدابدابهْفيممبقإذوبنوئه،المسيحفيالسليم

ايضأ.للهالممميحبنوةنفيبجانبعام،بشكلوالفمريكوالولدالصحابةص

فاندة.منمهالمافيهاالأفوالوبعض،الآياتمنأخربعضأسأنكرولكن

السميع:وبنوةالكريمالفرأن

سَحدلثصفمرة،الكريمالترأنأياتمنالكثيرفى!جمعمىفصةوردت

البنوةبصناتلْصنهأندون،العاليةمكانتهصواخرىلله،عبوديتهعنومرةنعمبه،

مدجمها.علىالأئكارفيوثمندثالاتهامكهذهالآياتغهنفثبلالألوهبة،(ولله،

فدره،منالحطالبهودحاولالمممبح،فيالممميحبونرفعالذيالوففني

نجىنَطوألأاف!ئالباهلى)با:نعالىفنالالفريئينمخاطبأالنرأنفجاءبالباطلواتهامه

وكَبمئَةالنهِرَشولُنزيَئمابقجمِمنىأنمَممِغإئمَاأنحقإلأاللهمحَىوَلاَنَقولُوأدبنكُنم

(171النعماء:أوَزممكِهِ(.بالئهقأبنُوأهنةؤزوغمَزيمَإنىاتقآهَا

للفمكمجالأيدعلاحئى!،المسيحنسبذكرعلىالكربمالترأنركزولقد

إلىنعمبهفىيئصلفهوعيممى،إليهالِرجعالتيالعربقهْالعمد4بنكرفبدابشربته،في

اِين!رَابِمَوَآلَوتُوخاأ!مَاضطَفَىاللَهَ)إننعالى:فبنولالطاهر،الببتذاكعمرانآل

.163164،ص،زهرةبومحمدالئميخثنصرانيةهنيمحفمرك1()
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لمحالَتِإِذ!عالينمسَمِيغوَاللهُبَضبىيننجضمُهَاذزية!أنعَالَمِبنَعلَىثحرَانَوَآلَ

أنعاليمُالشمِيعُأنتًإِئذمِنًىفَئَفَبؤهُحَززابَطنيفِيمَالَكَنَذَزتُإِنًىرَلثعَنرَانَامزَأةُ

الذكَرُوكَيشَوَضَعَتبِمَااعالَمُوَالفهُاَنثَىوَضَغهَاإِئيرَفيقالَتوَضَفَهَافَلَفا!

:عمران)آلالزجيم(.المثئيظَانِمِنَوَذزئئَهَابِكَ(جمِذهَاوِإِنىمَزيَمَسَئيئَ!اؤإنًىكَالأشَ

ri- rr]

الملانكةبشرلَهاإذ-!-للمسبحامألَكون(نلهااللهقدرالطاهرةفمرلِم

مئهُبِكَلِمَةيُلهَشًرُكِالقةإِنمَزيَمُيَاانمَلآنِكَةُقَالَتِ)إِذئعلى:فلِقولالاصطفاء،بهذا

:عمرانآلافمُفَزبِينَ(.وَمِنَوَالاَيخرَةِالدلىليافِىوَجِيفامَزيَمَابقُعِيسَىانمَسِيحُاشمُهُ

145

هذهورغمبها،تهعالى-اللهايدهالتيالمعجزا!ذلكبعدالأياتذكرثثم

وَرَثكُنمرَئىالقهَ)اٍنفق!:عبوديتهعلىيؤكدكان!عبسىأنإلاالمعجزاث

15:عمرانآلاثشمفِيمْ(.مبرَاطهَذَافَاغبُدُوة

+عيسىامهإلىلِرجعهأنهالمسيحعنالكريمالقرآنحديثفىالملاحظومن

الطاهرهَلمريمابنفهو،البنوةحيثمنبالثهعلاقةلهلِكونانلنفيوذلك+مريمابن

فلكعنالدتعالى؟الحقيقةهذهاللهيعلناتمنالمانعفماوإلادئه،ابناًوليس،العفيفة

كبيرأ.علوأ

فبهااللهنزَهالبَمربمسورهَفىوردلْالمربم-!-المسيحبنوةوتفاصبل

أنحَفىقَولىَمَزيزَابقُعِيسَى)ذَلكتعالىفق!،المسيحبنوةحالَيتةوببَنالولد،شنفسه

لَهُبَفُولُفَئمَا(مزافَضَىإِذَاسُنحَ!لَهُولَدمِنبتخِذَانبنهكَانَمَا!بَمئَزونَفيهِأئذِي

3(34-إ:)مريمفسئَقيئم(.مبرَاطهَذَافَانجُذوهُوَرَبَهـنمرَئيالفهَوَإِن!فَيكَونُكُن

خل!رشبهيأدممئلألهمضرب!!المسيححقيقهَاللَرآنبتبنأنوبعد

لَهُفَالَثتمثُزاببنخَلَفَهُأدَمَكَمَثَلِالفهِعِندَجميسَىمَثَلَ)إِن:نعالىفق!بخلته،المسبح

أء(:عمران"لفَيَكُونُ(.كُن

جعلدموهللمسيحلِلِن!الكلا3)لِوجهفلئم"فإنفيلَول:الطبريالآيةهذهوبنسر

وليسأب،ولالهأمفلا،أدممنبأعجبوكونهمولدهفلين!،وشأنهمولدهلعظبمإلفاْ
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ط!تهولاوالدةولالهمولدلأالثينالروحان!ينالملانكهمنبأعجبالمسلحمولدابضأ

.)1(إلهأْمنهاف!يءبسمىولامادةولأ

ومنتلبه،اكرموتربيته،ابدع!أدمفيوالأعجوبهْنلك:ْفيالجاحظويلَول

المقدمهو،خدامهوالملائكةمنزلهوالجنةدرهالعمماءكانتإذ،واشرفاعلى

".)2(الخضوع(ف!دوالسجودبالسجود،

اهلدعاوعبودبته،،المسيحبشريةعلىلدليلالكريمالقرأنكمانفبعد

بَفتنَاسنؤاءكَلَتةإلَىثَقالَؤأأنكِنَالباهبر)يَانعالى:فعَالعلبهمالمشنقدعوةالكتاب

قإِنالنهدُونِفنأزلهَانابَضأكَضمناب!خِذوَلآفنينابهوَلاَنائنركالنهَالأتغذالأوَنجيمكُنم

(64:عمرانأالمُمميهمُونً(.ليأئااشهَذوأفَفولُوأتؤكؤأ

ئعالى:ففالعليههوماعلىواصزمذ*،أصضمنعلىالحكماصثرثبم

اغهُدُوأإشرَالِيذشِياأنمَمبغؤفلأنريمَابقُأننعببخهُؤالنةإِنًفَالُوأالذبنَكَفَرَالَقذ

بلطايمِينَؤمَاالئرؤمَلوَاهُأنجتةَعقب!اللهُحَزمَفَقَذلالنهِيفنرِكمَنإلًةوَزَبكُغرَئىالئهَ

ئنموَإبئؤاحِذإِتةإِلأإتل!منوَهَاثحطةثَالتالنهَإنقَالُوأنذِينَكَنَرَئقَذ!ألصَابىمِن

72-73(:الماندةأاًابينم(.كأآبئبنهُنمكَنرُوأائذِينَنيَسَئنيَقُولُونَعَئابتتهُوأ

منةُقئمدَإِذَامَلنَامَزيَمَابق)وكئاضئربيَ:الكتاب(هلجدلصسبحانهويتول

إِن!خَممِئونَقَؤنمفنمب!جَلفاإِئالَذضَرَئوهُمَاهُوَأنمخَفزآلِقتُناابَقائوا!يَصبذونَ

(57-95:الزخرفاإشرَائِيلَ(.ئلهيىهَثَفاؤنجعفنَاهُعلَيةألعَمئَاجمَذنجاهُؤ

وجموديئه،لمريموبنوتهالمع!يحصالكربمالقرأنفيوردماباختصارهذا

فقال:الكناب،اررمشابهةمنمها!رسولناحفرنافلقدالمطهرةالممنةاما،وحدهلله

وَرَسُونة..)3(الفهجمَذفتُوئواجمَذهُألَاقئتاقريَتمالننالنصَلرَىأطرَثكمَانُطرُوفي"تا

يُعَافيهنمئمًفوكذلَةيذ!نَالفهميقمنمعَةأذىمخىامن!هَرُاخذفَا!:وفاد

ل!جمترفُهُنم..)4(

32.صثطبري،ردص346صالئرليهعدالمجهدد.،الاسلا!يثفكر)1(

342."صجالماحظرعثمكلي،الجاحظرسكل)2(

.40rttرحليث?tVص4،ج05،ببهالألبياء،احاثيثكت!للبغرى،الامامالبخدى،صحيح)3(

الأماماحمد،الأماممصند521.ص8،ج7378،رثمحليث83بب،لتوحيكت!البضري،الامامالبخارى،صحيح4()

.4459رتمحليث5131ص7،جاحمد،
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المسيحلِة،بمقولهبقولمنيقلَرفهالذىالذنبعظبمصمخبرأح!ويقول

فَاناذنِكَلَهُيَكُنولَنموَشَئنبهىذَلِدَلَةيكُنوكَنمأدَمَابقكَل!يوجل:عزالتهبقول

ولَدلِىفَقَولُةإِيًايَثنتفُةوَافاكَانَكَمَااعبدَهُ(ناقدِرُلَاانًىفَزعَمَإِئاقينَنذِيلهُة

ولَذا+.)1(أؤصَاحِبَةأئخذَأنفَسُبخَ!لِى

علوأذلكعناللهئهعالىدثهبنوتهوادعاءالمسلِحعنالإيجازبهذاواكلَنى

رسولوانهالبحته،البشرلِةوطبدمته-السلام-عللِهمالمرلِمبنولَهحقلِقهَوبلِانكبيرأ-

-عزلمولاهعبذهوبل،بإلهليسوانهمنه،rJومرلِم،إلىالقاهاوكلمته،الله

روحوهوألا،المسيحيةئالوثفيالثالثالأقنومإلىوسأنلَقلولد،انمنذوجل-

المسائلمنوغيرهاالروح؟!بهذاالمقصودوماألوهيلْه،حتيقةلثرى،القدس

به.المتعلقهَ

أالفد!روح3-

هذاالوهبةجاكاولقدالمسيحبة،نالوثفىالئالثالأفنومالقدسروحبُعنبر

الحربةم()325نبالَهممعنركإذوالوهبلَه،"الابن"بأفنوملِةقولهمعلىمناخرةالأقنوم

دعاممايوم،بعديومأازدادالأقنومهذاحولالخلافولكن،القدسبروحالايماقفى

روحلوهيةلَقرلِرنتائجهاهممنكانوالذىم(،3)القسطنطينيةمجمععقدإلى

الآب.)2(منمنبثىْوانهالئلائة،الأقانيممنواحدوانه،القدس

القسفبقول،وشخصهاللهذاثأنهعلىالمَلسبالروحالمسلِحدونويؤمن

صفةمجردوليم!،الدائمالأزلىاللههوالقدسالروحينالقولؤقصارىمقار:إلباس

الذيوالشخضأرواحنا،معيتلاقىالذىالروحهوبل،إلهيلَاثبراوعملاوقوةاو

شأنه،والإكراموالنعبدوالسجودالإجصكلبسنحقالذكطوالسيداشخاصنا،معبنعامل

".)3(العظيمالأفدسالئالوثفىوالابنالآبفمأن

النسثى،م!ننصححح4.ا.ص6،ج7494،رقمحليثا،ب!اللثسير،كت!البخدى،الأمامالبخلري،صحيح)1(

ا.o19رقمحديث،474ص2،ج17،1ب!الجنايز،كت!النسلاي،

13.ا-ه33صضلبى،احمدد.العسيحلِهَ،1371380،ص،زهرةبومحمدالنصراندِة،نيمحاضراتفظر:)2(

183.صمقر،إلياسالفسالصثي،)3(
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القديمالعهدففىالمقدم!،الكتاباسنارمنالكئيرفىالقدم!روحوردولتد

الروحمنواخذمعهوتكلمسحابةفيرب"فنزليلي:ماالعددسفرفبنكرنلك،ورد

لمولكنمددبأواالروحعليمحلتفلماالفمدوخ.رجلأالعمبعدنعلىوجعلعللِه

الربشعبكلليبتيالي.أنتأنتئغارهلموم!ىلهقق!ايضآوفييزيدوا+.)1(

عللِهم+.)2(روحهالربجعلإذانبياءكانوا

أصوله.منغصنوينبثيشىجذعمنقضيبؤيخرج:يقولاشعباوفي

ومخافةالمعرفةروحوالفوةالماثمورةروحوالفهمالحكمةروحالربروحعليهوبحل

.)4(النصوصمنوغيرها+.)3(الرب

في-هذاالأرضإلىيرسله،اللهمحلكةمنمصبهئقصدالتدسوالروح

التلاس-زوحالبهود:غدالندسالروحمنهومصصبزالقسلِقولإذالتدبم-العهد

معمننلةبطربنةوبعملاللهبرسلهخاصجوهرهوالبهودى-لرسميالرأيبعبركما

بالعالمالارئباطلِعنيفامند"وبملاله،اللهمنبائيلأنهولكنالإلهبة،الإري!ةحلودفى

(..)ْباللهوبالناليالإلهي

ولكن،اللهغبرآخيرثمخصالقدسروحانعلىواضحئعبيرفهذا

وهذا،اللهذاتهوبلثالوثم،فيأفوماًجعلوهبل،المعنىهذابعتمدرالمالمسيحيين

علىالمسيحبةالكنيسةفيوالدانمالثابتيلرايؤلكن:فقالمتارالقم!غهعبرما

شخصفيالئالثاكوموهو،اللهذاثالدَثىالروحأنهوالعصور،مخللف

العظبم..)6(اللاهوت

بمشدأقنومينه؟!فىمعتمدهمهوماولكنالقدى،الروحفيايماذكمهوهذا

القدسروحأقنوميهْعلىالدلالةفيالمنمهورةالثعميدصبغةإلىالمس!حيونالملالون

92.و11/25سفر!علد:)1(

(Y)92.و11/25العدد:سنر

(r):11/102الثمعيا.

6/3.3،ومزمور1/52التكوينسفرفظر:4() / I 4. 1، l.2/5،وججي/5

26.صخ!يز،فهعد.ا!للس.الروح(5)

.181صمقر،اليصاثعس،المثي)6(
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ويعدمدون"،)1(القدسوالروحالآبباسموعمدوهمالأممجميعوللمذوافاذهبواالقانلة:

الروحوشركةاللهومحبةالمعمححيسوعربنائعمة:الرسوليةالبركةصلِغهَعلىكنلك

.)3(النصوصمنولمجرها")2(أمين.جملِعكممعالقدس

التيالألوهيهَهذه،القدسروحالوهيةعلىبينهحهـملْفقونفيماوالمسلِحلِون

علىالتعدبلاثبعضادخلتالمجمعهذاففيم(،)381القسطنطبنلِةمجمعفيقررت

الربالقدس+وبالروح:القائلالقدسبروحالإيمانفعَرةاليهواضيف!هالنيقوي،الإيمان

بالأنبياء،الناطقوممجد،لهمسجودوالابنالآبمعهوالذىالآبمنالمنبثقالمحبي

الخطابا،لمغفرةواحدةبمعمودبةونعلَرفرمموللِهَ،مقدسةجامعهَواحدةوبكنبم!هَ

آمبن".)4(العلَبد.الدهرفىوالحياةالموتىقبامهَونترجى

العدلِدبذكروذلك،القدسروحألوهيةعلىالبرهنةفىالمسيحدوناجنهدولقد

بلى:فيما(خرىإلىو(شبربعضهاسأذكرالجدلِد،العهدفىالواردةالنصوصمن

بأنهكالقولال!ه،إلىنسبالقدسللروحنُسبماأنعلىذلكفييعلَمدوق

بأشعلِاأبكاالقدسالروحكلم"حسنأ:الرسلاعمالفيوردكماوذلكوناطق،متكلم

لِسكناللهوروحاللههدكلانكمئعلمون*أماالمؤمنفىالمسدالَروالسكن"،)ْ(النبي

كالأزليه،)7(،إلهيةصفالَامنالقدسروحبهوُصف!ماعلىأيضأوبعنمدون+،)6(فبكم

شىء.)9(كلعلىوالقدرةبلسرائر،)8(والعلم

28/91.:انعيلمتى(

.13/41كورنئوص:إلىالئثيةبولسرسالة(

14/16.ويوحنا:12/310،32متى:انجيلفظر:(

.6.هص،جا،السكينسْايابا!للم!،الروح66.111،هص4،ج،الخضرىحناد.السيحي،يلنكرتريخ(

.61/31:ويوحنا،01/02:يرمتى82/52031/2:الرملعمدا(

.3/16:كورنثرسإلىالأرلىبرلم!رسالة(

.الم،9:للعبرانيينللرسالة(

.16/13ولولَا:،2/01:كورنثوسإلىالأولىرسثته(

.8II/روميه1/535،37لوفا:انجيل(
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كالخلق،اللهإلابعملهالاالنيالأعمالببعضفامهعلىايضأوبعنمدوق

غدإلهأالقده!روحمنجعلتوالألتابالصناتهذه.)1(الأمواتمنوالإفامة

علىلئكنبقلبكالشيطاقملأ+لماذالحنانيا:صراحةبطرسبنلكبتولإذالممميحيين،

هذامنالمسدحبونفبممتلل2(?اللهْ.علىبلالناسعل!ئكنبلمأنتاللَلس...الروح

مجمعهم.نصكمالهالعبادةللَدبممنلابدوعلبهإلهأ،التدسالروحانعلىالنص

فيها،للخوصالمقامبتممعولأ،بولسرسالًلفىكبيرحظالقدع!لروحوكان

لفعمما،الأقوملهذامنحهاالنيوالأهمية،القدسروحبألوهِهْقولهنكرناانفسبق

والنولالفدس(روح)أى!وهبنهفيلوالهعلىالاغمكإلىبعدمماالمسبحبةعلماء

صبزالفسينولهماولنرىأفومثنه(،)ايرسالنلهفيبهمصرحنجروهذابأقومبئه،

هذهكل:يقولإذافوميته،منهاهموكيف،بولسكتاباتفىالقدسلروحدراممتهبعد

عنمنمبزهوالوفتنفم!وفي،اللهروحهوالروحاننببن(الروح)صالافنباسات

والئعزبةالحبةالئماربعطبنالكيالآبمنهبهْلناا!ىو!فبنابعملإنهالآب،

عننمبزهولهالبشربةالحياةفيلهشخصبةالرسولعندالقدسفلروح،التوبة

الآب..)ع(

ثم،اللهروحهوالروحبأنفقال،بولسرسالًلمنصبزالقسفهمهماهذا

وعلىفلك؟يحدثانيعقلهلتزىفيااالآباصمتمبزبأنهويعَولنفسهبنالْض

إذمردود،منهابأيوالقول؟!الصفاتفيامالطبلِعة،فيالئمايز،فيما..حدوثهفرض

شالصناتتمابزوكنلكمنعثدة،بلهةالتولإشكلبةفىبوفعالطببعة،بنمايزالتول

أاالذا!اصشنكلافالصناتعا!دل،بعَولهلاالذاث

انمإلاوالوهشِه،الندس،روحافنوميةعلىالمعمبحببنانفاقمنالرغموعلى

المشهورهَ.الئلاثطواننهملالَولهبماوساكتني،الروحهذاانبئاقحولاخللفوا

علمانظروللمزيد3/6،:كورنثوسإلىلثانيةورسالته8/1،1:روم!هإلىبرلسرسالة6/63،لِوحنا:انجيل()1

357.36-هص،النظامياللاهوت

5/4.:الرسلاعم!)2(

.1560157ص!يز،فهعِللاسىد.،اللاهوتيالفكر)3(
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روحبأنوالقانلالقسطنطلِنبة،مجمعألَرهبمانؤمنالأرثوذكسيةفالكنيسة

)15/26(0)1(يوحنافىوردماعلىنلكفىولِعتمدون،وحدهالآبمنمنبثقالعَدس

الروحبأنقالواوالبرولَستانت()الكاثوللِك،والإنجيليةالغربيةالكنيسةولكن

المعقود)نولدثر(مجمعبقراراخذأوذلك،والابنالآبمنمنبئقالمحلِيالربالقدس

القدسالروحانبثاقفالَرةعداماالممابىَ،القانونفبلوالذىم(،)958اسبانيافى

4/60)2(وغلاطية9،لم8رومبهإلىبولسرسالتيفىوردماعلىوبعنمدونالسابتة،

وقولوانبئاف،الَنومبهَ،منالدَدس،روحفىالمسيحلِوقلِعلَقدهماهذا

بعضسأنكرولكن،لذلكيشمعلاصالمقامهذهأقوالهممناقشةأريدولابألوهلِته،

،القدسروحأواله،روحفيهاذُكرواللَيبعطيه،المالَثسالكلَابمنالنصوص

،الألفاظهذهشرحفينفسهامعالمسبحبةلتافضوببانمعناها،حنبالَةعلىوالوفوت

ملكأم،اللهذاتالقدسبروحيفصدفعلأوهلغحره،دونبالمسيحتخصيصهاأو

الله؟قِبلمنفرسل

يلى:ماالقديمالعهدفىالواردةالنصوصهذهفمن

3)المباه+.وجهعلىبرفاللهزوحالنكوينسفرفيوردما

.)4(الأبدْإلىالإنسانفىروحىلِدبن"لاالِضأ:وفد4

(لَخافوا".)ْلاوسطكمفىقانمزوحي:حجيوفي

.)6(عليهمْروحهالربئجعلالعددسفروفى

مني".)7(لتزعهلاالنلسىزوحكداود:وقول

4ء.53،صبخ!وكيوت،بولالأرئوذكعمي،النراثفيالتلسالر!ح30اrص،النظامياللاهوتعلمفظر:)1(

احمدد.السيهية،2310صاموسكومطرانبلاطونالأرئونكصية.والتعاليمالمقثداخصفيالممهيةالخلاصة

ا.riص،للطهطاويصتمحمد،والاصلامالنصرفبة610هص،شلبي

نيثفلسالررح3130ص،النظامياللاهوتعلم666.ص4،جالغضرى،حناا!عسالسيحي،الفكرتريخلظر:)2(

.45ص،إفدوكيموتبول،الأرثونكسالترث

1/2.:التكون)3(

6/3.:التكولن)4(

2/5.:حجى)5(

1.1/92العدد:)6(

.51/11:مزمور)7(
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.)1(الفدسْالروحمنالباصاباتؤامنثت:بفولالبصاباتوعن

كانالرجلوهذا.سمعاناسمهارشضليمفيرجلوكانلِقول:ْسمعانوعن

القدسبالروحغليهأوحىوقدعلبهكانالقدسوالروحإسرانيلتعزيةينتظرتتياْبارأ

.)2(الربْمسبحبرىانفبلالموتبرىلاأنه

منوغيرهاالددس،)3(الروحاقبلواقائلأ:اللَلامبذالمسيحبخاطبلِوحناوفي

خصوصبةعدمعلىيدلمما،علبهميتلزلالقدسروحانلْببنالئيالنصوص

فلك.)4(فى!المسبح

فكلهم،الحواريينوبلاكى،سمعانامألبصاباتاميوحناسوءاآلهةفكلهموإلا

القدم!.روحعلبهمحل

أمامه،بطنفيالقدم!روحمنلْجسدعندماالألوهلِة،المسيحاعطىومئى

كالحمامةالروحوراى،الأردننهرفيبوحناعمدهعندماالثلاثينسنبلوغهعند

بابنسنة()35الفترةهذهدُعىفلماذاامه،بطنفىوهوذلككانواق؟!عليهللّزل

ايده،مخلوقبشر!المسبحانكلهذلكمنئشل!تجفلذكطالنجار؟يوسفابنداود

(الأنبياء.)ْمنكغلِرهالقدىبروحالله

الردفياكثرالاسدطراداربدولاهذا،قولهمعلىالاغراضاتأكثروما

المرادبيانفىأنفسهمفيهاالمسلِحبونلِناقضنصوصمنذكرلْابماواكتفيعللِهم،

هذهمعوقفهمنلرىيافهل،غبرهدونبمعانالمسيحولْخصيصالمَثس،بالروح

مامخالفةوعدمالععَل؟بديهياتيلائموبمااللتاكَض،عنبعيدأولثسيرها،النصوص

الله!رسلصثبت

.1/14لوفا:ك!ل)1(

2/250.26لوقا:!جبل)2(

02/22.يوحنا:فجيل)3(

1/15(/80/2/5401?الحوار-منالعلبدعلىنزولهبنكرثرسلاعم!فظر:)4( 1 4t،فى:نلكلَنصيلوانظر

.6951،791891صج3،ميَميهْ،لنثصحيح،ثجوب

.411صملكلري،محمدد.ثسيح،بئمرية)5(
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سريعوباثمكلساعرضالعهثين،فياللَدس!روحسشالبعميطةالنبذةهذهوبعد

.الكرامعلمائنابعضوافويل!نبيناوممنهْالعزيز،كتبناآباتخكلمنبنلكالمراد

والعمنة:النرأنفىالئدسروح

وكانالنبويهَ،والأحاديث،الكريمالترأن؟باثمنالعدبدفيالتدم!روحنكر

مممابىولاإله،هوفلا،غموضاولبسهناكيكونلندون!جبريلمهاالمقصود

نكروهـبلنهار،ليلنسبحهالئيمخلوقاتهمنمخلوقبلال!ه،حياة(يضأهوولالده،

.الروححولسريعةإلمامهمنلابداللَدمى،روحمهاذكرالثىالأحاليثاوالآبات

النار:وصففيالرمهْنومقول،العربكلا3فيالنفخهوبلضمفالزوح:

واحههاإليهارفعهالهو!اُلت

فلرأفبنةًلهاواقتلروحك

رفيتأ.)1(نفخأبننخكاى:بروحكواحيهاالنار،ا!االيكوارفعها

بأمر!جبريلمنالننخنلكايمنه،نفخهْايمنهْزوحبوالمقصود

منه.)2(فهووإننه،الله

منها:)3(عدبدهَمعاببالروحيربدولقد

وامره.حكمه:)للهروح.

.!جبرلى:والروح.

بحيانهفصارالكفر،موتمنحباةلأنه،الدبنمنجبربلبهنزلهوماوقلِل.

الإنعمان.جسدبهبحياالذيكالروحللناس

يروبهلماونلكالجسد،بهيلَومالذىالروحبمعنىالروحوردتالحديثوفي

:يتول!اللهرممولسمعت:يقول!هالخطاببنعمرعنمممندهفياحمدالأمام

تخرجحينروحاًلهاروحهوجدإلاالموثحضرةعنداحديقولهالاكلمةلأعلم"إنى

4..%945،ص2،جمنظور،بنالنضلبي،لعربلم!كانظر:()'

(T)36.،كاهص،6ج،!طبرى،الميلنجامع:لنظر

(r):463.ص2،ج.منظورابن.الفضلليهالعربلسكانظر
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إلاإلهلا؟لعمهقالالئيالكلمهَهيف!:القيامهْ.لِومنورألهوكانت،جسدهمن

*.)1(الله

منها.سبقماعلىوأقتصر،الروححولالمعانىمنذلكوغير

فيها،عظلِمة،مكانةالقدسلروحنجدالعزلِز،الكئابألِا!لْرأناماوإذا

بشرهاالذكطهوالقدسروحاننجد-السلام-علبهامرلِمقصهْفىبدابهْوبالنظر

أهلِهَامِي!انتَبَذَثإِذِمَزيَمَانكِنَابِفِى)وَاذكُز:نعالىفولهفىوذلك!عيسىبابنها

شوِثا!بَشَزالَهَافَتَمَثذَرُوحتَاإِلَيهَافَازسالنَاحِجَانجاذونِهِنممِنفَائخَذَت!شَرقِثِامكَ!نا

غُلَانالَكِلِاقبَرَب!رَسُولُانَاإِئمَافَالَ!تَقِئاكُنتَإِنمِنكَبالزخمَنأعُوذإئىقَالَدت

رَبْكِفَ!كَذَلِلقفَالَ!بَغاأكُولَنمبَائمَزبَغمسَسَىولَنمغلَائملِىيكونُأئىَلًالَ!ث!زَكِئا

12أ-أ6:أمربمففضمِئا(.أمزأوكَانَمئاورَخمَةلِلئاسِآيَةولِنَجعلَةهَئنمحَغهُوَ

جبربليبلِنفالحدبثلوقا،)2(انجيلفىوردمامعئنطابقالبشارةوهذه

فلِه.بالنفصبلمرويومربم

القدسروحأننجدلولمحا،اندجلفيوردوماالكريمالالَرآننصفىوبالنظر

مرلِمتخافكبفثمرسولأ،يكونلاوا!ه،فرسِليتطلبوالإرسالفرسر،)جبرلِل(

ذلك-عنكعلىلهاالمتحدثهواللهكانولومنه؟!بالرحمنوتستعبذا!همن

إ!ابيهااللهرسولبأنهبخبرهاأنمنبدلأالئالث،لهالاٍالقدسروحاثنومبانهلأخبرها

نلك؟إعلانمنيصفونعماسبحانهالمولىيخشىوهل

زوجنَا(.مِنفِدمَا)فَنَنَختافولهاورُوحدا(نِجيهَاقازسالتَا)نعالىوفوله

ئكونئهعالى-اللهإلىالإضافةإذحقيقتها،علىليستفبهاالإضافة19(الأنبباء:1

نوعبن:)3(على

كقولهوالحباه،،والكلام،والقدرة،كالعلمبنفسها؟للَوملاصفةإلىإضافةا-

وقرله1255،البقرة:أيفناء(.بِمَاإِلأعِفمِهِفنبِمثنينجيحِيطُونَ)وَلاَ:تعالى

.187رتمحلبث568،96ص،جااحمد،الاماممسند:انظر1()

1/26-38.لوقافجيلانظر؟)2(

438.ص،ال!فكرينمنلمجموعة.والنصرانيةالاسلامبينمناظرة)3(
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إضافةقببلمنفهذه158،"لذاريات:انميَينُ(.انقؤةذوالرزأقُفوَالئة)إِن

غه.باننألهمخلوقأليستبهفانمةلدصنةوهي،الصفة

وفوله26(،الحج:أبلطاببينَ(.نجيئبئ)وَطَفزئعالىكنولهعِن،-إضافةلي

مملركبائنددمخلوقالإضافةمنالنوعفهذا13(،الفممس:أؤسُنفافا(.اللًه)نَئَةَ

)فَلنمالتائعالى:ضال،القبيلهذامنوللروحوالئكريم،للثاثمريفاللهإلىوأضيفله،

وانهسويأ،بشرألهانمئلالروحهذاانسبحانهنكرإذ17(.أمريم:زوحتا(.إنفهَا

فائمةعينانهعلىبدلمماإليها،اللهرسولبأنهلهاوقالمنه،واممئعانثخاطبها،

بذاتها.

ؤابئهَاؤجَطتاهَازوجتاينمقافَتفَختاقزنجهَااخصشت)ؤالًني:نعالىوكوله

قزجَفاأخ!شَتأئنبىغِؤانَاب!ت)وترينمايضأ:و!وله19(،)الأ.لبباء:لًنعَالَببنَ(.أيَة

211الئحربم:اأنئَلأبتين(.بنَوكانتوكُت!بمارَئهَالبفبمَاتِوَ!ندفُتزوحِنَابننجطِفَتفَختا

سَويا!لفَمَزانهَافَئَمئسَرُوحتَاإِنيهَا)فَأزممالتَا:تعالىفولهيفسرهاالآياتهذه

غُانانهِبأفبَزب!زشولُالَاإنًمَافَلآ!نَقئاكُنتإبئبندَيالزخنناشذُإئيقلأَت

1-11[.7:لآبةاأ0(زكِيا

روحهأنفعلمبث!رأ،لهائمل!ونه،وروحهرصلهنهحممبحانه-فأخبر

رنعالى.)1(سبحانهصننههيالنيحلأاثهالمرادلبسله،مملودمخلوق

0ق!اسَويئةأدمسشئهعالى-فىلهنجدالكربمالدَرأنأياثفينأملناماوإذا

وأدم،المسبحبلِنوجل--عزالمولىوبربط912،"لحجر:زوحِي(.مِنفِيهِوكنخت

بنخَلَقهُأدتمكمنل!اللهبخدَعِممَىمنذ)إن:وجلصفبتولبأدم،المعمبحخلقفيشبه

95:عمرانلالقيكُونُ(.كُنتهُفَالثيئترَالي

بلواحد،فبهمافالننخالمعميحأصفالواكماإلهأدمصالملكئهيتوللافلماذا

أ!المسيحمنالألوهيةبادعاءاولىفهو،لآدميُسجدبأنال!هامر

.141،21،ص2،جنيمية،بنالاصلامثمئ،الصحيحللجولبلنظر:)1(
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روحفهو!،)جبريل(المصهولمريمالمئملوالروح(نيتببنسبقمما

روح(نهلىاٍفنسببنلك،اياهاللهبأمربواسطئه،نموالننخ،اللهحباةولبستالالدس،

N(1ال!ه.من

فىنفخ12(1،1:التحرلِم19،)الأنبياء:السابقدبنالاَبتبنفىالواردوالنفخ

)2(!عبسىنفس

وهذاوالَباعها،الرسلعليهاجمعتماوهذامربوبهْ،مخلوقهمحثثهوالروح

"انازوَاحُ!)3(الرسوللفولوذلك،السنةأهلوسانروأنمتهاالأمةسلفيعتفدهما

4(اخنَلَفَ".ةمِنهَانَنَاكَرَوَمَاانئلَفَمِنهَانَعَارَفَفَمَامُجتدةجئُود

عيسىروحفلِهابما،مخلوقةفالأرواحمخلوقهَ،إلاتكونلاالمجندةوالجنود

وردإذ،الحواملبطنفيالروحلنفخألِضأالمماللهَ،النفخفيأدملروحالممالالة!

الملكهذاويكتب(الزوحَ+،)ْنجطٍيدقُخُل!ولُئمبالأرحاموكلاللهانالشريفالحدلِثفى

سعالته.أووشدَاوتهوعمله،وأجلهالمولود،رزق

جبريلبهالَامولكنملك،أيبهايقملم!عيسىروحفىالنفخهذاولكن

مَقيَمَابقَعيسىيَاالفهُق!)إِذ:تعالىلقولهمصداقأوذلكله،ونكربمأتشريفأ-!-

1(0)6(51:الماندهَأ(.انقُدُسِبِرُوحِأئدئَكَإِذوَالِدلَكَوَعالَىغلَلِكَنِغممياذكُز

لِلي:ماصراحةالقدسروحفيهاذُكرالتيالآباتومن

البترة:أانقُذسِ(.بِزوحِوَأيذلًاةانبَبئَاتِفزيَمَابقَجمسَى)وَأئَبئَا:نعالىفوله

AY)791:البفرةأالنهِ(.يإذقِفَنبِكَعالَىنَزثَهُفَلأئِهُئجِبزِيل!ؤاكَانَمَن)د!:ونوله

وَرَقعَلفةكَفمَننمئهُمبَضيعالَىبَضمهُنمفَضننَاالزسلُ)فِفكالِضأ:هوفول

(2؟ه:البقرةأ(.أنقُدُسِبِرُوعوَأيَّدئَاهُأنبَيئَاتِمَزيَمَابقَعِسِسَوَآئيتادَرَجَاتٍبَقمهُنم

35.36،ص6،بم،الطبريالببان،جامعلنظر:)1(

45.ص03،ج918.ص22،جالرازى،الكبير،اللشيرفظر:)2(

.261ص4.ج53336رفمحديث2،ب!،الأنبياهاحاليثكنل!البخارى،الامامالبخارى،صحيح)3(

166.ص.الجوزيةالتبمبن،الروح).4(

.49ص،4ج80،32رتمحلبث6،ب!.الخلقبدءكت!.البخاريالامامالبضرى،صحع:انظر)5(

87.ص،الجملشالدينحسند.أبمكمئلاللهسندجمىمثلكانظر:)6(
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أمئوأأنذينلِفئَئتلفخقزب!بنأننُلُعينَز"نة-رُوخ)فُيوجلعزوفوله

2011:"لنحلبنمُممبببن(.وَئثنرَىوَهُذى

ورًسُولَةالئهَحَاذتنيُوَاذونَاناَخروَأنيَؤميالثهيؤنجنُونقَوتائجدُ)تا:وتوله

انايتانَلاُلُويهِمُفيكَئَبئ(وَتمئكضَييرَتهُنمأؤإخوَانهُنمأؤأبداءهُنماؤأبَاءهُنمكَثُواوكؤ

(22:أالمجاثلةمئهُ(.لرُوحوَأيدَفم

بِرُوعأئذهُ+الثهُئملحسان!رسولنافولهالف!ربفالحدبثفيوردوما

(1).هأنثدُسِ

المسبحالعدبدبن،وأيدلتزلالندسروحلننببنوبخرهاالنصوصهذه

بهذاالمسبحبخنصولمذانه،اوالد،حاةهوالروحهذااقاحدبدسولمولمجره،

روحشزبلفيوالترأنوالإنجيلالتوراةفيواضحةفالنصوص،نجرهدونالروح

بذلكفالقول،عليهالروحهذالتلزلإلهالمسيحصيُتالفلمذاكئبرين،علىالقدم!

المسدح؟!وبينببنمفرقلاابضأ،ألهةوبخرهموالحرارسِنالأنبياءعننتولانيلزم

النثلبث:غبدةمنالكريمالفرأن-موفف

آدممنذالأنبباءدعوةأنلْبينالمتدسالكنابمننصوصأفكرناانسبق

مؤبدأأيضأالكربمالفرأنوجاءوجل،صدلهالخالصالنوحبدكانتعيسىوحنى

والقولالند،واتخاذوالكفر،ألائمركبمظاهرومنددأ،كبيرةبصورةعلبهومركزأنلك،

بالللكبث.

لعَولهمصدافأونلكلأخر،نبيمن!ف!رائعاخلالصولكنواحد،الأنبياءخبن

انقئفنميطالتإِخْوَةوَفةث!ياةؤفأنجزةالد!نقافِيمَريمَابن!!شىالئلميأوكى+،ا!:

مبينأالئلكيث،فضيةنجا.حازمأموضأالترأنوفلنلك.)2(ؤاجذْوَ؟!نُفنمشَئى

نلك،لتاولتالئي!نصوصصضفيولكنعمأببن،كمامعشنبهاوكنربطلانها

دعواتفيالأساسهي!نوحبددعوةلعلىنؤكدالنيالآبكببعضال!عَدبماحببت

try!لث6،طي،لغلق*ءخلي!هغرى،الامامثهغرىهص!ع1() I y pij9.هص،4ج

.؟17ص54ج43،34رلمصيث055رلميلياكبيامهلعلهثصالبخري،الأمام!مخرىهصعهح)2(
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بعضهالعرضذلكلَؤبدالنيالمقدسالكنابثصوصالتاولولنجملِعأ،الأنبلِاء

سابقأ.)1(

النئليث:لفيدةوردهالكريم-الفرآن

خلفه،منولايثلِهب!نمنالباطلياتيهلاالذيالخالد،اللهكتابالكريمالقرأن

اليكَ)وَأنزكنَا:تعالىلقولهمصداقأونلكعلده،والمهبمنالكتبمنسبلَهلماالمصدىَ

148:الماندةأعالَيةِ(.وَمُهَدفِنًاانكِنَابِمِنَلِدَيهِبَ!قَئمَامُصَذفًابِانحَقانكِنَإَ

خالته،تجاهاعنقادهالإنسانعلىبجبفبماالحىَمبينأالكربمالالَرأنفجاء

التىئعالى،اللهوحدانيةعلىاكبرالتركبزوكان،والشرائعالعدَائدمنالعدبدبجانب

فررهماأولكانلذلكازمانهم،اختلافعلىجميعأوالمرسلوقالأنبلِاءبهانادى

حمسبحانه-فهووالولد،الصحابهْعنوئنزلِههحمَعالى-اللهوحدانيةالكريمالقرأن

الخالقوهوشيء،بكلالمحيطالالَاهر،،خلتهشؤونعلىالهحمنةلهالقبوم،،الحي

فَولُهُفَيَئونُكُنلِنُولُوَيَؤمَبِانحقوَالأَزض!الشمَاوَاثِخَلَقَائذِي)وَفوَكلهاللأ!ئمباء

173:)الأنعامانحَق(.

فبلالصحابهْ،عنوكذلك،القدممنذالولدعننفسهوجل--عزالمولىفنزه

شُرَكَاءلِفهِ)وَجَعالُوأ:تعالىفق!،اللهْالمسيحْابنبأنولِقولواله،المسيحيونينممبهأن

بَدِبغ!بَصِفُونَعَئاوتَعَالَىسُنحَلألَهُجمفبمبِعزوَبتَاثٍبتِينَلَهُوَخَرَفوأوَخَنقَهُنمأنجِن

شَىءبكُذوهُوَيثتىءكذؤخَتقَصَاحِبَةْئهُئتُنولَنموكَذتهُلِكُوي!أ.ئىوَالأزضِالشتاوَاتِ

شَىءكُذَعَىوَهُوَفَاغبُدُوهُشَىفيكذخَالِقُهُؤإِلأإِلَهَلارَبهـغالقهُتلِكُمُ!عالِينم

E'.-2اs.:الأنعامأ(0وَجميل

وَمَاألشمَاوَاثفِىنالَةأنقَىهُوَسُبخَلألَهُوئَاالفهُاتخذ)نائوأ:تعالىوتوله

86أيونس:نَعالَفونَ(.لاَمَاالتهِعالَىأئفُوئونَبِهَذَاممنطابننغِدكُمإي!الآزفىِفِي

،3702/ائمعيا:،/914:اللوبين،1-01،31/216-/51،316-6/،التمثية،ا"0/8-0/215:جثخروسنر(1)

!كثير.وجمرها
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نثَتوئونَإنئنمإبَفاأننلاَبخكَةمِنوَفخذكانابَينزبيُ)افَدننئغ:تعالىوبنول

(04)الإسراء:ظِينا(.فَؤلأ

ثُئذقتإذأنِجبمابنئفةفكؤنافندمبنثنهُائخَذَ)نا:وجلصوبنول

19("لمومنون:ضا!ئأَ(.فهِمئخككأضإنض!ئغركلَكا!لة!انج!

وكفئمأنبتَلت(ابزئ!)قاممتَنئهنمننعمه:صكلهت!حمميحد4-ن!أويضل

وكذ!لففونونإِقبهنمنن!هُما"!ئنابلُرنَؤفغأنفاأنمفمكَةَخلت!اانم!ان!قُونَ

(ققا!تحكمُونكَعصلَكُغنا!اندثينَعَىأنثمَكأ!نطنَى!تفانبُونَؤإئهُغالنة

ؤبَيقبَيطًؤنجكلوا!صَالِقينكننُغإبئجئاكِنَمفَنُوانيين!ممنطانةنكُنمأنمَ!تذكوُون

بضبئونَ(.غاالئهشنخلنَ!نمُخضَرونَإئهُنمانجِئةعِمَمتتشفاوالفَذأنجئةِ

ا-949115الصافات:أ

والئمربكالولدصوجل--صالمولىمنزهةجاكاكلهاالآياثفهذه

لهيكون(ن!ععَلوكل،إليهفمَيرشربكوكلسوا.،ماكلعنالغنيفهو،والصاحبة

عماسبحانهوالأرضالع!مواثفيمالهلهأاومملوكعبدشيءوكلخلق،مماولد

1(كببرأ.أعلوأبفولونعماونعالىبصنون

الولدلأن!ولد؟غهينفياولىبابمنوجل--صاللهشالثمريكونفى

ألهةمعهبأنللتوليدفعبالولدوالتولالفمريك،)2(منازعهْالملكفىالأب!نازع

كبيرأ.علوأنلكصاللهئعالى،الملكشازعه

نعمبه،ذاكرأ!جمعمىحتيئةوجل-حمشالمولىيبينكلههذاربعد

للباطل،وداحضأالحقيتةكاثمفأ،ومريم،عمرانالسورتيفيخاصهْولجده،

محكمفيضال،تعالىللهابنأوليسبشر،وأنه،عمرانالسد4منبانهفأخبرنا

فَبتون(.ئةكنؤا!ازفيالعئماوَالتنجيمانهُب!مننحَثَهُوكذاالفةائخذ)ؤقَانوأ:الشزيل

الفهكِذعتىمتَى)إِنصبحانه:ضلىأدمصرمللهجمعسأنيبينثمأ116"لبقرة:

انمُمنُرينلأ.ننتلأيكَنزيبنفخق!نيكُونكُنلَهُقَلأثِغتُزالببنخقتةألغكَمنس

95-.16:عمركلال

3.كا32،ص6iج.خصلبن!ضا.يوالكر53ثوفىنث!وكظر:)1(

.651،71،ص؟،2جلصلس،ثمملدمضطبي،ثصك،لأحكامهعدءالظر:2()
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أنثى،بلاذكرمنخلقتوحواء،أنثىاوذكرغيرمنترابمنخلقفآدم

وحواءفألموأنئى،نكرمنخلق!ثمالخلقوسائرذكر،بلاأنثىمنخلقوالمسيح

لهوفال،روحهمنأدمفينفخالذيحمسبحانه-وهو،المسيحمنخلتهمافىاعجب

بلوالناسو!،اللاهوتبينجامعأأدملِكنلمذلكورغم،المسيحوكنلك،فيكونكن

.)1(ناسوتكلهالمسدحوكذلك،ناسوتكلهكان

صهذهوالصاحبهْالولدنفسهعننفى(نبعدوجل--عزالمولىوأخبرنا

لَعالى:فق!هؤلاء،وقلدواتأثرواالمسيحدينباناخبرقبل-منالمشركينمقولةكانت

بِاقوَاهِهِنمفَو"لُهُمذَلِكَالقهِابقُانمَسِيحُالثصَارَىوَقالَ!تالفهِابقُعُزَيزأنبَهُوذ)وَقَالَتِ

أخبَارَهُنمائخَذُوأ!يُؤقَكُونَأئىالقةقَ!لَلَفمُقَبلُمِنكَفَزوأائذينَقَولىَلِضَاهؤُونَ

وَاحِذا!إِلَفالِبَعدُوأإِ!امِرُوأوَمَامَزيَمَابقَوَانسَمِبخالفهدُونِفنازبَاباوَرُفبَانَهُنم

أحَذالفهُفوَإقُلسبحانهوقوله[033-االنوبة:أيُمئنرِكونَ(.عَغاسُبخَ!لَةهُوَإِلأإِلَهَ

ا-14:)الإخلاصأحَذ(.كُفُؤاثهُيكُنولَنم!بُولَذولَنمبيهذلَنم!المئمَدُاللَّهُ!

الولدننسهعنونافيأالكئاب،لدىالخطأهذامصححاًالكربمالقرأنفجاء

فكِثَابَالفهُيُؤئبَةأنلِبَشَركَمان)مأنعالفبقولدئه!وعبودبتهالمسيححتيقةومببنأ

بِمَارَبَّلألِئينكُوئوأوك!ناللهِذونِبنئىعِبَاذاكُوئوألِلئاسِيَفُولثئموَالئبُؤةَوَانحُنمَ

وَالنًبِئِمقَانمَحطكَةلًتخِذُوأأنيَأفرَكُنموَلاَ!تَذرُسُوي!كُنثُنموَبِمَاانكِثَابَتعالًفونَكنتنم

(9758-:عمرانآلأفسلِمُونَ(.أننُمإِذبَطبِانكُقرِ(يَامُرُكمأزبَابًا

منعبالنهإلىيدعوأنبعقلفلالئه،وعبوديته!عيسىبشرلِةهيفهذه

الله.لون

صفاته،وكم!ألوهبلَه،حقيقهَأخرىآياتفيوجل--عزالمولىبينثم

علِسى،ببنوةالقولسواء،بذلكأعتتدفيمنالحكموبينوالولد،الصحابةعنوترفعه

--يلي:ماذلكفىفمماوردئلاثهَ،ثالثوانهالوهيته،او

عالَىئَفُولُوأوَلاَدينبُئفِىتقلُوألاَأنكِتَابِاهال!)يَاالنساء:سورةفيلَعالىفوله

وَرُوخمَزيَمَإِلَىأنطًهَاوَكَلِمَد4الفهِرَسُولُمَزيَمَابقُعِلِسَىأنسَميخإِئمَاأنحَقإِلأالفه

92.هص2،ج.تيميةابنالأممبمئميخ.الصحيحالجوابفظر:)1(
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أنمئبخلأنهُؤاجد!ةاللةإننائئنمخبزألتفوأ!تةتتوئوأؤلآذزممبههل!الن!قأبئوأمنة

بنمخدكِتنن!وبملأكدنهوكنىايآزفينجيوتاالعئنرَكنجينائةوكذلَةيكون

وَءيممئكنزتجِكيَهك!يَمشَيتؤتنفئنَز"لنفمَلايكَةؤلآللهكَدأيكُونانفنم!ييحُ

أ!غدزفنمقفوَفيهغالصئابخدتوَكئوأأمئوأفنِينَفلظ!خبيغاإلَيهممَفضنرُهُنم

نفم!عِلئونوَلأئمَيظتآياقفَئهُفنمؤالممكتروأالمدمنئوأالنبنوَأفاقضب!ئنؤيزيدُهُم

1ا-713ا!نمماء:تصِصأ(.ؤلأوكِفاالثهذودطئن V

جمه،وبفرطوا،الحقبنجاوزوابألا!كناباكلتخطب!عظيمةالآباتفهذه

لمحممبحانه-فالمولىإحق،ابغيراللهعلىللَولىفهوالله+،بنسيممىْصبلَولهمونلك

نلك.)1(عناللهنعالله،ابنأبدعىانبممتحقخ!لهمنجمرهولاجمممىفلاولدأ،بنخذ

عنبالانتهاءوامرهمئلاثة،ثلثاللهبأنالتانلبنوجل--عزىلjنوعدئم

لافالثهمعادكم،فيالآجلاوهذا،فولكمننيجهْالعاجلالعقابعليكمفسبحلوإلان!ث،

صاحبهْ،لهمنوكذلكببه،لبسولدلهمنكلإذوصنانه،ذقهفيواحدهوإلاإله

كبيرأ+)2(علوأنلكصوللزهوتعظماللهعلا

انلِجوتلاأنهبينجمدالله،جمسىانعلىالحجةئهعالى-اللهأفامانفبعد

علىاللهابنأنهإئباثفىيعولونكانواإذ،النصارىكْولإلىإشارةدلهابنأبكون

هذ(بسبباللهعبادةصيستمكفلن!مسيحانتهعالى-فاخبرالمغلِباث،عناخباره

لأنهمالغبِ،علمفيحالأمنهاعلىالمقربونفالمحثحةوالتدرة،العلممنالقدر

لنإنمإلاحلمكمالومع،القدرةفيمنهوأعلىالمحفر!،اللوحعلىمطلعون

وفدرة.)3(علمأمنهماكلطوهوبالمعمبحفكلِفا*،عبودبهَصبسلتكفوا

وفولمالمسيحبة،نلالبثصنحد!حافإنهاالمالدة،سورهَالىاندهلناماوإذا

أحدالمسبحانإئباتفيكئبرأعلبهااغمدوا!نيا!وهحةهذ.،المسبحبألوهبة

فننف!قريَمَابقُأنمَسِيخفؤاللةإنفألُوأائنهنَكَنَرَ)ئقذنعلأى:فْتالالثلانة،ا!انيم

.2115116toA،جلطيرىهحضييلبهك،ثىثظر:)1(

117.ص2،جهلطريثضينىليك،حمعكظر:2()

(r):لمص.صوثظرa.39.ص؟ه؟ج!ري
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ويهنهجَمِيعًاالأَزفىِفِيوَمَنوَافهُمَزيَمَابقَأنمَسِيحَيهالِدَانأرَادَإِنشَيتااتنهِمِنَبمالِكُ

قَدِيز(.شَىءكُلعَلَىوَاللةيَمثتاءمَايَخلقُبَيئَفمَاوَمَاوَالآزضىِالشمَاوَاثِمنكُ

(17:الماندةأ

مريم،ابنالممميحهواللهبأنكلوامنبكفركعالى-اللهبقسمالآيةهذهففى

إلهأكانفلوامه،وإهصبإهلاكه،عيسىجاءإذااللهأمرلِردأنيقثرالذيذافصن

بنيكسائربشرالمسيحأنعلىوحجةعبرةذلكففي،وأمهنفسهعنودفعهذلكلرد

ذلك،منشلِئأيملكلاالذىالمسيحلايشاء،منيُلَهرولايُغلبلاالذىهوفالثهآلم،

مننفسهمنفععلىيقثرلاالعاجزلاشىء،لكلوالماشيء،كلعلىالدَالرهوفالثه

اله!.)1(من(مهمنعولاال!ه،منبهنزلضز

فلِقولئلاثة،ثالثأنهأو،المسيحبألوهيةاعتقدمنكفربلِانالآياتوتواصل

إِشرَانِيلبتِييَافمَسِيحُوَفَالَمَزيَمَابقُأنمَسِبحُفوَالفهَإِنفَالُوأفذِبنَكفَرَالَقَذ:نعالى

وَمَاالئارُوَمَاوَاهُانجتةَعالَيهِاللةحَزمَفَفَذبِالنهِيئئنرِلقمَنإِئهُوَرَبهـنمرَئىالفهَاغبُدُوأ

إِلَةإِلأإِلَهمِيطوَهَاثلاطًةثَالِثُالفهَإِنقَائوأأئذِينَكَفَرَئفَذ!ألصَابىمِنلِلطالِمِينَ

يدوبُونَافلاَ!ألِيثمكَأَالثمِتهُنمكَفَرُوأائذِينَلَيَسَئنيَفُولُونَعَئايتنَهُوأئنموَإِنوَاحِذ

مِنخَلَتفَذرَسُوؤإِلآَمَزيَمَابقُانمَسِيحُفا!زحِيغغَفُوزوَالفهُوَشَننَقرُونَهُالفهإِلَى

ا.لىانظُزثُئما!بَاثِلَهُمُنُبَثنُكَيتانظُزالطعَامَيَاكُحَنِكَ!لَاصِذيالًةوَافَهُالزَسُلُفَبلِهِ

الشميعُهُوَوَالتهُنَقغاوَلاَضَزالَكُنميَطِكُلاَمَااللهِدُونِمِناثَعدُونَقُذ!يؤقَكُونَ

ضالَوأقَذقَؤبمأفوَاءثَئئعُوأوَلاَفحَ!غَيزَدِينِكُنمفِىئَقلُوألاَانكِتَابأهلىَيَاقُذ!انعَبيمُ

72-77(:)الماندة(.الشبِيلِممَوَاءعَنوَضئوَأكَثِيزاوَأضئوأفَبلىُمِن

فلقدال!ه،هبرالمسيحبأناع!دَدمنكفرحمسبحانه-المولىببينالآياتهذهففي

وعبدمئلْهم،لمخلوقوفالوافأشركوا،بالمعجزاتوأيده،بالمسيحتعالىاللهاخلبرهم

ذلكلِكونوكيفا!ه،هوبأنهلَالوا،واصلهنسبهمعروف،نحوهمبشرمئلهم

وربهم،ربهاللهبأنأمامهموبعحرفوطاعئه،اللهبعبادهَويأمرهمبدعوهم،والمسبح

الإله،هوبلالمسدح،هوولدألثهإنبقولهموذلكبه،والكفرالشركعنونهاهم

58.6-اص3،جالطبرجمي،جعفرلي.رلببانجامعانظر:)1(
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مصرفإنوالاكم،خلفنيالذيوسبدكم،مميدي+وربكمربيالله+اجمدرا!قولفالمسيح

المصير.)1(وبئسالناراكلِم،العذبئلاثةئالثنهاوأللههوالمعميحبأنالتانلثن

كعمائررسولوأنهالمع!يح،بنمربةالآياتهذ.فيوجل--صالمولىوبقرر

ومن،الطعامباكلانكاناوامهفالمع!يحإله،بأنهالمع!يحببنقولضمادبببنمما،الرسل

علىلقدرإلهأكانفلووالإيجاد،الخلقعلىالقالرهوالالهلأن،بإلهفليسكنلككان

نفسهصالضرردفعيعمتطعلمفمنوالم!راب،الطعامبغلِرنفسهعنالجوعالملفع

كنلككانمنلأن(يضأ،بار!ليسللطعاموالمحداجللعالم!ن؟!إلهأيكونانيععَلكيف

سعأبرالعجز،علىيخلاث"أثصا6ىلأن،بالهليسبغيرهفوامهكانومن،بغيرهفقوامه

بكن؟لم(نبعدحثفهوأمله6!انمنلنالمعلومومنرباْ،لامربوباْإلابكونلا

.)2(بخالقولبسمخلوقفهوصفدههذهومن

وشامد،عامفحكمهاثلائهَ،نالثالث!اناعتالَدمنكنرفيصربحةوالآيات

اللهبأنالاَخرين:فولأوئلائة،فماللهمعإلهانوالمسيحمرلِمبأنبعض!فدسواء

تشملهم،فالآيات،)13واصإلهالثلالمةوهذاللَدس،وروحوابنابافانيم،وئلائةجوهو،

فذهئلائة،)"إفم،اللهمعإلهانوامهالمسيحبانيلَولمقالقديعةالعصورفىكانإذ

التثش-والروحرالابنطلآبالئلائةبالأفانبماثولماو(،)ْالآنحدىموجودةالطائفة

بى!جزمثالطوائفهذهفكفرواحدأ؟ولبمتئلاثةألههَالحتيمَةفيوهيواحد،؟

ئفذنزيزَ...الهنُانمَمبيحُفؤاللةإنفَأئوأفذينكَلَرَ)ئفَذنعالىفدإذلسابنةالآبات

فيوالشكلللَرددمجالفلاأ17-73:الماندةأ0(0ثخَة.هثقثالتةإِنْقَالُوأأفذينكفَز

للئوحيد.!منافيالئالوثبهذااعئتدمنوضصكفر

pI):3130.314ص6.جدطبري.ثعؤلي!لى.جدعفظر

.31631،هص56جلطبرىه!عيك.بمع:فظر)2(

51.ص512جلرويه!نضل!،طتصرثظر!)3(

4.0111صهعبدلإ،ثعانىللبوة.دستثبهت!طر:)،(

ليواخنمم95102صللحسرى(5عكلهالمنمةولبدتعرفىيةمر+)ن!مهملكدىد.ن!ني!ظر)5(

37-93.صلهاوجمالتم952053ن!
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عبسىعظمواحينالممميحلِون،فيهوفعف!ماالوكوعمن!نببناحنرناولقد

مَزيَمَابقَالثصَارَىاطزتكمَائُطزونِي"نا!فلَدالآلوهبة،لرجةإلىفأوصوله!

وَرَسُولُة..)1(الفهِعَبذُفَالُولُواعَبذُةأنَافَلأئمَا

بُغانجبهنمثُمًانوكذلَةيذىالفهِمِنسَيعَهُأذىعالَىأصنبَزأحَذفَا!وفوله

يَلَززُفُهُنم+.)2(

سبحانهلهوعبددله،مملوكفالكل،الشريكوصالولد،صمنزهسبحانهفالد

السْمَاؤاتئَتلدُ!إِذافمَيناجِثثنملَفَذ!ولَذاالزختنُاتخَذَ)وَقَالُوا:تعالىفيتول

يثلغبىوَمَا!وكَدًالِلزختنِدَعَؤاأن!هَذاأنحبَ!وتَخِزأنأزضنوَتَناثمَفىهِتهُيدفَطزن

عَبذا!خمَنِالرًأتِىئاوَأنازفىِالشمَاوَاثِفِيمَنكلإِن!وكَذالِتْخِذَأنبلزخمَنِ

889-ه:أمريمفَرذا(.انقيَامَةِيَؤمَآئيهوكئهُنم!عَذاهُنموَطأخمتاهُنملَفَذ

عبادةمناليومالمسبحبونعلبهلماومخالفته،وعبوديتهالمسيحوعن

هَزيَمَابقُفِبئنميدزذِأنلَبؤشِتنبِيَدِهِنَفسِى"وَفذىِ!:لِقولالخنزبر،وأكلمالصلبب،

يَفبلَهُلَاحتىفمَالُوَيَفِدضَأنجِزيَةَوَيَضَعَانخِنزيرَوَيَقنُلَالصكِيبَفَيَنسِرَئقسِطاحكَفا

".)3(احَدٌ

طقوسها(وللاليثها،فيسواءالعصر،هذامسبحبةمنبريء!فالمسبح

نقص،كلعنلهولتزبه،تعالىلئهئوحبدالأنبياء،منكإخوانهفدعوئهتمارسها،الني

لسانه:علىئعالىفغالؤلد،انمنذنلكاعلنفلقدوجل،عزلمولاهكاملةوعبودية

وَلؤمت!لِىكُنتُمَاابقَمُبَارَكاذجَعالَني!نَي!اوَجَعتنىانكِمابَأئَ!لِىَادفهِعَبذإِثي)فَالَ

13'03-:أمريمحَيًا(.دُمثمَاوَالزكَاةِ؟لصكَاةِ

171.ص4.ج،45،3رلْمحديث055رتمبابالأنبياء.احاليثكتاب،البخاريالامامالبخدى،صحيح11(

.902ص8.ج3378،رقمحلث3ِ.رثمب!الئوحبد،كت!البخارى،الأمامالبخدي،صحيح)2(

53.ص3،ج2222،ر!محلبثالخنزير.قنلب!،البيوعكت!.اببضريعبداللهابيالامامالبخارى.صحيح)3(
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قكنا!يَممًزونلمحهِئذِيانحفئقؤلىمَرتنمننعسَ)ذذِم!بحانه:ث!ثم

رَييالئهَوَإِن!فَيكونكُنلَة!ولُفَفنايفزاثَضَىفيَامئفخثَةوك!بن!ئَغذَللِئهِ

مِنكَنَروالتذِينَلوي!!لَهِنمهِنفاخزاتنَاخينت!نسُبغصِرَاطهَذاقاكلُوةلز!نم

ضنلَل!فِىأن!وتمالظًالئونَتبن!ثُوتتايوتمؤاممِزبهنمالنيغ!غمميؤآنثنهَإ

34-138)مربم:فدن(.

هوiحم!بحانه-مولاناغهاأخبرناالنيدعونهوهذهعيس،حفبفة!مذه

يدَولهعماويعرضالأبات،هذهندبرفيغله!عملعا!منفهلالفانلبن،(صدق

لنعنوسَديم!هوالولد،الصحابة!نول!زيهه،ملكهفيدلهوشركند،منالمفمركون

كببرأ.علوأنلككلصال!هنعالىثلاطة،ثالتاوئلائة،آلهةمنواحداًيكون
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*-الئالثالمبحث

المسييئ!صلبعدْيدة

ليخلصالآببذلهالذيالابنهذاال!ه+،"ابنالمسلِحصسبىْكمابولستحدث

.)1(قبلمنآدمأبيهمخطينةنثيجهَمعهمولدثالثيخطاياهممنالناسبه

هذهدنسمنالبشربةلإنقاذ-المسيحيونلِؤمنحمماالوحبدابنهاللىفبنل

موتمنفجعلبولسعلبهركزماوهذا،الابنلهذاوالئعذبِللصلبفكانالخطيثة،

.)2(والكرازةالإبمانلصحةيصلأوضامنهالمسبح

ئرنكزوغلِرهاوالئطهروالموتوالخللِفة،ال!ه،صالمسبحبةالنظرباتفكل

:إلباسبولسفيقول،)3(المصلوبالمسبحفكرةعلى

لقد،المسيحياللينمنالدائرةنقطةبمل!الفداءممروبالتاليالمسلِحموتْإن

ال!هوارضىخطاياناعنكفربهالذيدمه،وسفكالمسلِحبموتالومماطةمفعولتم

+.)4(اباه

جعلهبولسأنإلاالأناجيلفىورودهرغم-المسبححمملبالمعلالَدهذا

الذياللَة""ابنفكرةعلىبولسإنجبلفركزرسالًله،فىالمسبحبنوةبجانبالأسامى

اهلإلىرسالتهفيكببربشكلظهرماوهذاجمعاء،الباثمربهْخلاصاجلمنصلب

.الأخرىورمصانلهرومبة،

ذلك:علىأفوالهمننماذجوهذه

خطاةبغْدونحنلأنهلنامحبتهببقال!ه"ولكنف!:رومبةاهلإلىرسلتهفي

الغضب،منبهنخلصبدمهالآنمحبررونونحنكئيرأفبالأولىلأجلنا،!مسبحما!

.15/4iكررنئوس:اهلإلىالأولىبولسرسلةثظر:)1(

.المصلوبالالهكتابهفيمولنمكجوردنصا،.صديدث.احمدهالمسبحصلبسالةكظر:)2(

.49صبيالىهبولس،السبحيصوع3()

(t):بعدها.وما221صثطر
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مصالحونونحنكثيرأفالأولىبنهبموتاللهمعصولحنافاس!اءونحنكنابنيهله

بحثاثه+.)1(نخلص

بحكمةلالأباثمر،بللأعتديرسلنيلمالسيح+لأنكورنئوس:اهلإلىوبقول

نحنعندناوأماجهالةالهالكبنغد!صليبكلمةفإن،المسبحصلبب!نعطللنلاكلام

ه.)2(اللهفوةفهيالمخلصبن

بسوعإلابينكمشيئأاعرفأنأصململأنيالئاني:الإصحاحفيولِدَول

مصلوبأ.إلاابب!بدعُولمالمعميحبعرفلمفبولسمصلوبأ")3(،واياهالمممبح

أنأيضاْأنافبلتهماالأولفىإليكم.سلمتفإننى:ميولاكثرنلكعلىولِؤكد

حعمبالئالثاللِومفيقاموانهد!وانهالكئب،حسبخطايانااجلمنماتالمسيح

الدئب..)4(

منوسلاملكمتعمة:بولسقولحسبعلىبننسهالموتهذاالمسيحواخنار

لعالممنلينقنناخطايانالأجلننعمهبنلالذيالمسبحبمموعربناومنالآبالله

(أببنا".)ْالدإرادةحسبالشربرالحاضر

الأيمأنإلأالانسانعلىماالخطايا،منوالثخلصالموثبهذاوللاندفاع

فمافئ،يحياالمسيحبلانالافأحباصلبتالمسبحفعيمَول:إذالمسبحفيوالائدماج

ننسهواسلماحبنيالذياللهابنايمانالابمان،فياحباهفإنماالجسدفيالآناحباه

لأجلى..)6(

.\ه/8-.رومهة:اكلبىرسلأته)1(

18كورننرس:اكلبىالأولىرسلنه)2( Gi Y/.I

(r)2.لم2كورلئوس:اكلبىالأولىرسلنه

.01/34،كورلئوس:اكلبىالأولىرسلته)4(

.1/308عحطة:اكلبىرسحله)5(

2/02.غلاطهة:بىرسلنه)6(
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جسدفىالاثنينويصالح:ْفيقولالصل!طرلِقعنتمثالمصالحهَانويبدن

به".)1(العداوهَقاتلأبلصلببال!همعواحب

المعتقدهذافلسفةشرحفيفصلقدنجده،روميةاهلإلىرساللَهفراءةوعند

تعالبمه،منالكئبرتفص!لفيالأساستعتبررومبةرسالةإنإذالمعتفدات،منكغبره

إلبهم.المرسلةأهلهاحاجةبسدبمابكنبالأخرىر!مائلهفيولكنه

لأبنائهموحواء("دمايأبولِنخطيئةبلْوريثبولم!يؤمنالرسالةهذهففى

،الموتوبلخطيةالعالمإلىالخطبةدخلتواحدبإنسانكانماذلكأجلمن:ْفبقول

الجملِع".)2(أخطاإذالناسجميعإلىالمو!اجتازوهكذا

آدمنسلإلىوانحدارهاالخطبةهذهإنكارالعبثمنأنهالمسيحيونويعتبر

بمكنلاوعليه،الإنسانعرفهاحقبقةأخطرانهاعلىإلبهاينظرونبل،بعدهمن

تجاهلها.)3(

لِوملأنك8وأبليأروحلِأمونأمانا،خطبتهمافيوحواءألموقعأنوبمجرد

آدمنربةلبالْىمرلَأوجعلهالمو!هذاعلىبولسواعلَمدثموت+،)4(موتأمنهائاكل

المولْاوبالخطدةالعالمإلىالخطبهَدخل!واحدبإنسانكأنماذلكأجلفن:فبقول

(.)ْالجميعْاخطاإذالناسجميعإلىالموتاجئازوهكذا

فيتول،لخلاصهمالوحبدابنهببنلذلك(منالبشرلِةانقذتاللهمحبةولكن

بلمنبوًمنكلبهلكلالكىالوحيدابنهبنلحتىالعالماللهاحبهكذا"لأنهلِوحنا:

.)6(الأبدبةالحباةلهتكون

بعدونحنلأنهلنامحبتهبينالله9ولكن:فقالأيضأبولسعللِهأكدماوهذا

7)لأجلنا".المسيحماتخطاة

2/16.أدرع:إلىرسالته)1(

.5/21:روميةاهلإلىرسالنه)2(

(r):3730.375ص،مقارإليالى،ايمثيفظر

.2/71:التكوينسفر)،(

.5/12:روميةاهلإلىرسلأته5()

r./16بوحنا:إنجيل)6(

.5/8015رومبةإلىرسالنه)7(
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أفامهالله!لقلبكوأمنثيعموعبالرببفمكاغرفتاق+لأنكايضأ:ويتول

خلصث".)1(الأمواتمن

ننبجةأدمفريةلحنتالتيالعتوبةصو!اءكفارةوصلبهالمع!يحفموت

جمرماوطىا(2نبابنه،أوبقبلالسيحفييندمجلىفعليهالخحصرادفمنخطيئه،

قأمنالابمانبمجردتنحعَقالنمراكةالمعمبح.)3(وهذهلصلبمنهومهفيبولسغه

4(.أبيل!ْواهلانتفتخلصالمسيحيصوعبالرب

المسيح.صلبصبولسلمفهوممختصراثهذه

فبئول:صلِزفهيمالقسالأمرهذاويوضح

مطاليبوفيإلصليبوعلىبمموع،الممميحفيطلله-نفسههونزل+لقد

منومكبعمربنه،جعممفيخطاباهحاملأالإنممانصالموتاحنملإذالكهفداممة

(.)ْكرامدَهْوحفظاللهمحبةرغبةاشبعوبهذا،اجله

الإلهلهذابممئطبعالاالمعنندات؟اهذهننسبرفيالنكلفهذالماذاأدريلا

والأرضالعممواثخالقوهويمكنهألانلك؟منوارقىأبممطبشكلالننبهذابغفر

البم!يطة؟!الغفرلنبكلمةالخطيةهذهيغفر!شيءكلعلىوالقالر

ابمغنرةئحصلأنيمكنالاأاإلههمصاللاهوتيينئصوروصلالدرجهْألهذه

لاحئىالمتدنيةالدرجهْهذهإلىالإلهبهذاالعجزوصلامالدماء؟سفكبدرنللننوب

للعَرب؟)منإلىلَرىوباوبانأ؟الحبببابنهبللَديمإلاللبائمريغنرانبممتطبع

المع!نوكوالدموالعنفالصلبهذاوهل،المصلوبالمممبحهواللهجعلوابل

لننزهإنناوالآئامأ!الننوبلمرئكبيمُنحثالئيوالرحمهْالمغنرةمعيلتام!بفعلأ

فيالكاملفهو،يتولونعماكبيرأعلوأاللهفنعالىنلك،كلصوجل--صالمولى

الودود.الغفورالرحيمالرحمنصناثهكل

0.1/9روميةاهلبىرممالتهلنظر)1(

.893-904صمفر،ثيصيمثى،!ظر:2()

(r)2/02علاطيةاكلالىرسلأمَه.

16/053.31الرسلاعصدثظر)4(

.7.صعن!و،فهمثعسد.،بولسضابكفياللاهوتي!فكر5()

092

http://kotob.has.it



منهومهفىينا!ضبولسأننجد،المقدسالكتابنصوصفىبالنظرولكن

احدينوبولا،بعملهبحاسبإنسانكلانلَبلِننصوصمنفيهوردماالخطلِةعن

الآخر.عن

الآباءعنالأولاديمَتلولاالأولاد،عنالآباءلِقلر"ولاالتشيةسفريقولفمئلأ

.)1(يقتلْبخطيتهإنسانكل

طرقكلعلىمفدوحدانعلِناكالذىالعملفىؤقالريالول:إرميافيوكنلك

.)2(اعمالهْئمروحممبطرفهحسبواحدكللتعطيآدمبنى

لساقعلىوردمامعي!لاقضوكنلكالعنيىَ،)3(العهدنصوصمنوغيرها

الوصالا.)4(بلطبيقلئمالمخلاصبانكولهفى!المسيح

هذاالمصالحةلمفهومبارلَاكارللَفسلِربلِانفيالخضريحناالالَسولِقول

بلي:ما

انلِمكنهلابنفسهوالإنسان،موجودةكانتوالإنساناللهبلِنالعداوةْإن

فتدخل،يموتانمنلابدوكان،بالموتالإنسانعلىفحُكمال!ه،معسلامفييصبح

الخاطئالإنسانهذانفسههوبكونأنعاتقهعلىو(خذ،المسيحلِسوعبابنهالله

عودهَهىالمسلِحبهاثَامالتىفالمصلحةشر...كفاعلماتعلحهوبناء،علبهالمحكوم

ولإلَمام،العالمتأسيسقبلالإنسانوبلِنبلِنهاللهمعالمكسورالعهدولَجدلِد،السلام

الموث.وهوالخطيةهذهاجرةاللهابنبئحملوذلك،الخطيةتصفبةمنلابدالصلح

اللهمعصولحناالوكْتفلكومنذ،الأولآدمافسدهمابإصلاح-عيسى-الثانىأدمفقام

اجلنامنتنازلهفىظهرتاللَياللهمحبةلَعلنأنإلاالكنبسةعلىفمانقبلها،انعلي

مكاننا".)ْواخذمناكواحداصبححىَ

24/13.الم!ةسفر)1(

(Y)23/9ليمياI.

(r)81/02حزفيدو،5/7نيامرو،418/1العلدو.02/5جالخرو:نظرا.

نلإنتاإشايكضيمت)ؤمَن:تعالىفيتول،الكريمالنرأنمعيتعارضالس!دوهذاا.ا-91/67متىبخجمِلانظر:)4(

غنفاؤلأفَلإلْغا!يذض!ؤمَنيتنميهِنَلإلْتايهمًدياهتَذى)فننعالى:ودولها.ااا)النمماء:نَنميبماإ.غىيكْحيبة

(71)غافر:فتؤتم(.ظنغتاقشانت!انتميكلفجزى)انقؤتم:تعالىوقوله1(.5:)الاصاه(.s(خزلنزَؤأيىزةلريىْ

.1ا-1030صالخضرى،حناالقبىد.إنسك،امإليهالمسثحفظر:5()
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الناسخطيةصوفداءكنارةوموتهبولع!عند!مم!بحصلبعقيد!شهذا

فلسفةمحاولأأدم،اب!همعنوورئوهااكئممبوهاالنيولالكحبائهم،فيبرلَكبونهاالنى

يؤمنونفاليهود،افكارهماختلافعلىائناسابيهلبجنبأهدفه،يخلمبماالمعتتدهذا

خطاياهممنليخلصمينتظرونهوالولتيونينتظرونها،الئياللىلمملكةكمعَيمبه

الصلب،بمبدةصعصرهفىالرائجةالأفكارمنوغِرها،والحكامللسادةوعبوثيتهم

فيتولإث!اره،فيالمئثدالمجموعهذايناسببماورامعنقدهلصياغةبولم!لفعمما

نلك:عنجنيبرشارل

تملااثمملكةحلول؟أعثاافكرةانالركان-جولسالداجمهْيلبثؤلم

اللَرميالأملعناصرمن!أ!بم!إلاودعامةلعَسِرألهاتجدلمبلكئلِرأ(الإغرلِق

منوتقريبهامداهانوسيعمنلابدكانيتنهموهالىللمشتركينارلِدوإذا،اليهودي

ألأفيمبعوثانهعلىالمسبحفيقدمالوللبةنعلبمْالآسرارفىالمعتادةالمفاهلِمبعضرت

فيهمانجدسعبدةآخرىبحباةوأليالنِ!"الخلاصْجميعألناسإلىلبحملارسلحتلِقة،

بول!م!ورأى،الأمثلالمصيرمنلَطمحلماكاملأئحتيتأ-الأخص-علىإسرح

فضيحهَالقبولكلليللَبلوابكونوالمالمائمثركبنمنالجدبدالأنباعانابضأ:بوضوح

الح!بطببعةايأ!اءيكفلمطلتيالمشينةعيممىميتةلتصلِريجبلأنهالصللِب+،

واعملعملِق،دشِيمغزىاكثرواقعهَمنهالِجعلمُرضيألَفسيرأإليها-الرجوععن

"المصلوب"جمسىإلىإلايلْجهولمالمزلوجة...المفمكلةهذهفىفكرةالحوارى

لروحال!ثمخبصمننوعأونملوالوجود،فيننسهالعالمئع!بقإلهبةشخصبهَفنصوره

الآرضإلىنزلحثىطوبلأامدأجانبهإلىاللهبهاحتدظسصريأْزجلأئَصتورهإله،

ثمها+.)1(هويكونجلبدةبفمربةفيهالبنشئ

التول:إلىخلصئم

بئقللينوعونالإنسانبنياقالمنهوم:واضحجمسموثأصثبحؤهكذا

فحملالممبيلبهثبهمكالمسبح،ادو!الألهي.لنورالىممببلأيجدونفلا،خطاياهم

الكبرىْ"الفضبحةاصبحتأيضأوهكذا...وموتهبعذابهغهاوكفرآئارهمعنهم

ءا34ص.من!ئصرللسيعهة،1()
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(دلولبس،برسالتهعلِسىلمجيءالأولىوالعلة،والهدفالأعظمالسر:هىالمزعومة

.)1((ْللصليب)حديثسوىيكنلمال!بشيريعملهسائربانبولسلَولمننلكعلى

الأقواملدىوجودالصلبلعقلِدةاننجدفإنناالمَددم،الئاريخفىنظرناماوإذا

عنيتمالخلاصىأنبعتقدوققديمأفكانوا!،المسيحمجيءقبلالقديمةوالشعوب

نفسهوتقثيمالآلهةاحدبئجسدلِعتقدبعضهموكانالخطلِنة،عنفداءفبيحةلَقدبمطرلِق

وخطاياهم.الناسص!نوفداءذبلِحة

لِفصتلوالنصرانيةالوثنلِةالعقائدبيناللحبرطاهرمحمدالأسناذمقارنهْوفى

صهؤلاءوالصينلِين،والمصريين،والرومانيلِنالهنود،عندالمعتقدهذاوجودحول

البوذبيننظرفىبوذا"ينهوكلبيلسانعلىبقولهفمما-المس!حبعثةقبلعاشوا

لهموببلِنوبفدلِهمالناسلبهديالعالمهذافىبالناموستجسدوأنهمعأ،وإلهإنسان

هوبوذاانيعتالَدونكماالبوذبين،كافةبعتمَدهاللاهولْى،التجسدوهذاالأمانطريىْ

التدبروللأسئاذالبشر،أئاملبكفرذببحةنفسهكْثمبوذاانمعتفدائهمومن،الناسمخلص

منالناسلئخليصوصلبهاآلهتهالْجسدفيومعلْقداتهاالشعوبلالكحولجملِلتفصلِل

معتقدضمنهاومنالسابقهْ،المعنقداتبهذهالمسيحيهلَأئرعلىيبرهنممافنوبها،

مؤلفهإلىفليرجعذلكلْوضيحارادفمن،الشعوبتلكعندلماومقاربلَهالصلب

الطبب.)2(

كئلِرأاختلافأهناكاننجد(3)،الأناجيلفىالواردةالصلبقصةقراءةوعند

نفاطونسجبلالنضبة،هذهفيبالبحثالمؤلفبنمنالعدبدفامولندروابانها،فى

المسيحجسدمسحمنالقضدةهذهمقثما!اهمهامنوكانف!ها؟والدلاقضالاختلاف

والمحاكمةواحدائها،الأخيرةوالليلةولَرقبلَه،الأخبروالعشاءبهوذا،وخيانةبالطبب،

:عبدالوهاباحمدالأستاذقالحلْىالكئدر،وغيرهاالصلبولِوموزمانها،ومكانها

\.rAصجنيبير.شرل،المسيحية1()

74-83.صالدلهَير.طاهرمحمد،النصرانيهْالديانةفيالوشِهْالعقاندانظر:)2(

(r)وانجيل26،27،28،الاصحاحمتىبجيلوظهور.:تيامتهإلىتلاميذ.المسيحواخبرسَباانمنذالقنلصحارلةفظر

.91005221يوحناوايجيل4،1،1516الاصحاعمرفى
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ئمهادفهاللتحبةيكفياخنلافأالصلباحداثفيالأ.لاجبلرواباتاخلكفت+لفد

جانبأْ.)1(الحالثنلكص

منكلنحثالألاجبلروباتفيواللتثضالاخنلافونناطالصلبوحول

اللَكرارولعدمذلك،فيواسجا،عبدالوهابواحمد،الخطيبجمدالكريمالأسئافين

كئابيهما.)2(إلىبالرجوعننصحوالإطالة

الحفبنةببنألمسبعصلبئسلةأسماهنلكفيفبنمسفردبداتحمداوللداعبة

وهذا،ابيهنليرجعلمصف!هذهعلىلنيقبائمكلالاطلاعنيرغبنمنوالانلَراءْ

النضيلة.دارهنشوراتمنالكتاب

فق!تمامأ؟واضحهَنجممورةكي!القرأنفَصلفلقدألالَضيه،لهذهبالنسبةأما

صَلَبُوةوَمَالنئوهُذمَاالف!رَممُركَتزيَبمَابنظعِسَىانسَمِيحَ!تفنَاإِئا)وَفَو"لهنم

الطنئ6ئبَاغإلأعِفبميني!لَهُممَامئهُشَذلَيىنجيهِاخماَلَفُوأائإينوَإنلَهُنمشُئهَينو،

(ا-57158)النساء:حهـبنا(.!يِزاالفةوكَكإلَيةِألفهُب!زفَعَهُ!يَفِيتافَئَلُوهُؤمَا

لثنبياء،لَللهإسرانلِلبنيلمع،اللهكلَابأباثمن(يفيللصلبوجودفلا

وجمرهـ،المَضلِةهذهفيواخئلافائهاالأناجيلشاقضا!ظلوفيض،مممئبعدوغبر

للاسندافى.بصلحلأالاحنمالإليهتطرقامركللأنللاسندول،نصلحلافإنها

.28،صلصهـعبد!وب.لسهصة،ثعق!دمصالرفيالسيح)1(

وا!عروه8ولتوراثمرانفيالسثح.28،صجمدلوهإ،لعمدلسهعهةهلعتعدمصلرنيالسهح!ظر:)2(

ا-.tY.18مرمرمكهمعلاىد.!صكهلمبه!سهع204-95،5صهالخطيب-!كر!م
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ادابحالفضل

المسيحيةوالشعائرالعباداتأهم

المسلِحبةالعبادا!أهم:الأولالمبحث

المسيحبةالشعالًرأهم:الثانىالمبحث

http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



الأولالمبحث

المسبحبةالعباداتأهم

إنبقولونفإنهمالصومأما،والصوم،الصلاةهماعبالتان:النصارىغد

.الفرقعلبهئختلفقدومدقاتهإجبارى،لااخئلِارىعلبهشرعة

عنالرإليتقرب!زعممفىوهيالثبن،)1(اركانمنركنغدهموالصلاة

المعمبح.طربق

الصلاة:لأأو

بمنزلةمنهاوهمابدونهما،نصحلاأساسيانشرطانلهاعندهمرالصلاة

الدعامة:

:الأول-الشرط

يوحنا:إنجيلمنعشرالسادسالإصحاحفىجاءفقد،المسيحباسملعَدمل

شيئائطلبوالمالاَنإليلِعطيكم،باسميالأبمنطلبلَمماكلاقلكمأكَول"الحق

.)2(كاملاْفرحكملبكونواتأخذوااطلبوا،باسمي

المسيحبدمولكن،اللهرضاعنابعدخطاياهبسببالإنسانبانذلكوبعللون

منه.قربباواصبح!بعدهذازيل

الثلألى:-الشرط

الحاد!ماالإصحاحفيجاءفقد،عندهمبماالكاملالإيمانالصلاهَيمببقلى

فأمنوانصلونحينماتطلبونهما!لطلكمألَول*لذلكنصه:مامرقسالج!لِمنعشر

لكم+.)3(فِكونلتلوه،(ن

رتفسيرا.79"ص،شلبياحمدد..والمسيحيةا-22،125صمرة،ابومحمدالنصرينية،فيمحاضركثظر:)1(

.202ص.يحيىإممماغيلاحمد،القدلِمةالدبنيةوالمعمثداتموالاسابعدها،وما2/441وليسنج.ا.الالِمك،اصول

.624؟/230يوحناثجيل)2(

11/24.مر!ر،ث!ل)3(
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المرن!لأن،البتةمرتابغيربإيمانالطلبؤليكنيعتوب:رسالةفيوجاء

منفمبئابنالأنهالإنساننلكبظنفلا،وتدفعهالربحنخبطهالبحرمنموجاينمبه

عنهيقولوالذيالمزاميرسفرالصلواثادعبةعلىالمشئملةالأسفارواشهر.)1(الربْ

منويخرهالنبيداودلصلواثذهبيةخزانهبهوالنروع:ْالأصولكئابصاحب

يعرضهاوكئيرأالقدمىالروحمنمسوقبنالخاصهْ،احوالهمفيبهاصلواالأنبياء،

بناعما!لأ!دْ"سكلئللاطشعانهَحالنايطابىْمااقوالهممنفنقتبس،احوالهمذاثعلينا

صلائتافيشقئبست-فإياذاعلىوالأسىالحزنحالفيكناإذاكماالأمور،ملماتمن

والاغراف،التوبة.جمت-:تأئدإهـاالعباراتأشدعلىبشتمللأنه51--مزمارمن

مننقتبع!ونعمتهعلدناالد!ص*برالشعورحالفىكناإذاركما،اللهمنوالاستغفار

والنعمة.بالمحبةوشعورنالَلوبنا،شكرعنالتعبيراَ-30مزمار

:)2(بليماالمخلالفهَصلواتهمفييتولونهومما

الصبح:صلاةانهى

فيهااسلكالتيالطريقعرَفنىئوكلت،عليكلأنيالغداةفيرحمل!ْاسمعني

اعملانعئمنىالتجأث.اليكرب،يااعدانيمنإنتنني.ننسيرفعتإليكلأني

.)3(مسنوبةارضفىب!بنيالصالحروحك،إلهيانتلأنكرضاك

(لتاءبنعمل!ئحنظنيانشنتانكبما!ومخلصيالسماوىابىانثإلهييا

النهارهذاكلاممئعملأنعلىساعدنيبدا،الذيالصباحهذاوحئىولىالذيالليل

طاعهَولالإرضائكيكنلمإنفمىءاياعمل(رافول!اوافكرلاوانخدمدك،في

نُشعانكوكما.ْإخوئيولخلاصاسمكلمجداعماليجمبعنؤوللكيالمنثممةابراللك

البر.سبيلفياسيرلكيروحكبضوءعقليابضأاثرالعلمهذاعلىبشمعمك

منمننظرأأعماليجمبعفيوإكرامكخدمل!دوماًغابنيلنكنإلهيياوهكذا

إرالنك.حسبيكنلمإنعملأيفيأبدابأنليشممحلا.الخي!ا!كلفقطةعمك

للحياهَإلىالأعليإلى(يضأنفمميارفعبأنالحياةهذهلأجلأعملوانااللهياصمالني

.1/67،بعنوبرسالة)1(

الع!لية.العهدةكلت!لي،سيحةصلاة)2(

.\.8-:431!مزمرر)3(

892

http://kotob.has.it



أصمدلكىوكَؤنىوجسد!ماننسىاحنظابنائك.لجميعاعددتهاالتيالممعيدةالسماوية

بدونبيلْحيىْالئيالأخطارجمبعمنوخلصنيالشيطانثجاربكلوجهفي

.انقطاع

بأناللهيااليكألْضرع،علبهنثابرلمأنامرفىالبدءالعبثمنانهوبما

هباتأبضأفياكثرحلِائى.(يامكلفيبلاللِومهذافيفقطلسِ!وترشدنيلَمَودني

الحبببابنكمعالكاملهَالشركةإلىاصلحتىأخرلى!يوممناتقدملكينعمل!

كلمنكأناللكيإلهيلِاإللِكوألَوسللأنفسنا.الحقبقىالنورهوالذيالمسيحيسوع

اللام!اه!هرحم!كحسبذنوبىلىئغفرواناخطانىجملعشسىبانالخبرا!هذه

مخلصنا،المسيحبسوعبواسطةصادقبتلببدعونكالذبنجملِعبنلكوعدتكما

أمبن.

المساء:صلاةض2

ئعطيبأنالبكأتوسلالإنسانلراحهَالليلعمكقدانكبماوإلهىربىلِا

دائمأقلبييكونوانإليكنفسيلْرنفعأنعلىئعملوأنالليلهذافىراحهْجسدي

اندطاعبدونرأفتكالَنكروأنمخاوفىجملِعاودعكباناللهياعقمني.بمحبتكمملوءأ

زائدألِكونأننوميتدعولا.الروحيةراحتهاعلىتحصلبأننفسيئم!لَطيعلكي

للَكنلخدمل!.اهلأأكثرأصبحلكيقواياسترجاععلىبساعثني(نبلاللازمعن

والأخطاراللَجاربجمبعمنلَقبنيوانوروحيجسد!مافينقبألَحفظنيبأنإرادتك

اسمك.مجدإلىألِضأنومىيؤوللكي

عثيدهَ،بطرقإليكاخطألَالْداكونانبدونيمضِلمالنهارهذاأنوبما

كلنُخفيأنككمارحمتكحسبخطايايكلتدفنبأن،الخاطئأنااللهياالبكأتضرح

آملِن..مخثصيالمسلِحبسوعبواسطةصلالمَيارفع.اللبلظلامئحتشىء

:الطعامفبلماصلاةنهى3

".)1(اللهفممنئخرجكلمةبكلبلالإنسانيحباوحدهبالخبزكليس

،:4.)1(منى
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لناوتتدسثباركبأنننوسلإللِكالخيراث،لجميعالدانمالمنبعانتربنايا

منا.نلكننوفعأنككمابنعقلمأكلنانعمنعمللكيوجودكمننعملالمهالذيالطعامهذا

شيءكلفبلنطلبوأنالخبراثكلصانعالسماويكالآبدومأبكلنعترفسامحنا

المسبحببسوعابلبأ(رراحناننغذىلكيالمطَسةكلملدفيالكاننالروحيالغذاء

أمين.مخلصنا،

:الطعامليماصلاةض4

علبنافيفوكدرحمته!لىالش!و!،كللِاحفدوه،الأممكلباالربثسبحوا

هللويا".)1(الدهر،إلىالربوأمانته

انقطاعبدونعلينااغدئئهاالئىلخبراتكلاجلمنالسماويابانايانشكرك

يلؤمماكلبإعطاثهابأجسالنانعلتيلأنكاسمكليتباركاللا!ثاهية.رحمتكحسب

التيأفضلحياةرجاءفيحيالداتجثدبأنسركلأنهوخاصةالحباة،هذهفيولحانظها

المتدس.إنجيلكفيلنا(عننثها

العالمهذاومخاوفبأمورننشغلبأنلناسْممحلابأنإلهناياإليكنئضرع

دومأومنمظربنالعمماءإلىأجمينارافعينالأعلىإلىننئظرلكيساعثنابل،الفاني

أمبن.ولخلاصنا.لفدائناالسماءمنمميأتيالذيالمسيحيسوعربنا

جنيفبئعليمالمعروتالمسيحياللَعليممنمقنبعمةهيالصلواتهذه

ا-1564(.5،)9كالفنجانللمصلح)سوبممرا(

الربالية:-الصلاة5

فيكماماثمبنلنلتكنملكول!.لثاتِاسضك.ليدهَلم!،السمواتفيالذيْأبانا

نحننغنركماننوبنالناواغر.اليوماعطناكفافناخُبزنا.الأرضعلىكذلكالسماء

والقوةالملكلكلأنالغمرير.مننخنالكنئجربهْ،فيئُدخلناولاابيناللمذنبينايضأ

امبن".)2(الأبد،إلىوالمجد

1مورثمز(1) 1 V.

.31-9:لا!نىثجبل(2)
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مواقبتلهاليسأنهكمابوم،كلالصلواتمنمعلِنعددعلبهمولبس

اليهودلأنولكنالعبادهَ،فيورغب!همالمصلبن،نشاطإليوكل!دذلككلبل،معلومة

الصلاهَلالزم(نهاسللبطواومسائهيومكلصباحفيهياكلهمفىاللهبعبدرنكانوا

المساء.فيوالأخرى،الصباحفىإحداهمامرت!ن،

اليهودويخلفونالإكئار،فالمستحسن،عندهممحدودعددللصلاةيكنلموإذا

بمل.اللهلِجعلالصلاةمنالإكئارانزعمهمفى

(؟)لصوما:ئلألبأ

الصباحمنعندهمرالصيامإجباريأ،وليساخئحارىالنصارىعندالصوم

البقرلباث.علىولِقتصرون،الدسممنخالبأطعامأبحداولونلْمالنهار،منئصفحتى

الذ!ماالأربعاء؟يومبصوممنفمن!ببن!،فبمافبهامخلالفالصيامواوقاث

المسيحلصلبالجمعةيصوممنومنهم،المسبحعلىفيهقبضبانهالنصارىيزعم

ومنهالمبلاد،بعيدلتتهيبرم،43لمدةالمبلادصياميصوممنوهناك،البومفلكفى

العذراءوصوم،طوائف!حسببومأا-594بينماألِامهوتتراوحالرسلصيام

منصوصغيرالصومفإننلكورغمالصلِام،انواعمنوغيرهايومأ،15ومدلْه

العبادا!.منعبادةواعتباره،المدحفبيلمنفلِهاذكربل،كتبهمفىعليه

رالأسلام122،ص.زهرةابومحمد،النصرانيةفيمحاضرات791،صثملبي،احمدد.السيح!هَ،انظر:()?

.302صلِحلِى،إصاع!لاحمد،القديمةالدينيةرالمطثدك
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الثلأليالمبحث

المسيحيةالشعالراهم

النعمبد:اولاٌ

فنوبهم،لهمئغفرفبماالمع!يحيين،نفو!افىمكانئهالهاالئيالعقائدمنالتعم!د

نقية.حياةولِعيشون،الخلاصوينالون

لاوالني،المجددةائطيفهَو!حياة،الخطيةمنالاغتعمالإلىترمزفالمعمودية

أحله.)وأ،واقذارهالعالمحياةفيلِعيشلانسانلَكونأنيمكن

ولكنالمنعددهَ،هرهامظ!،كأأالبهودبة،الدبانةفيوجودهالهاوالمعمودلِهَ

إلى"غسلْكلمةلَشبر"عماد+وكانتمنبدلأالمسنعملةهيغُسل"كلمةْكانث

وا!ماإقالأخصالمعنىفىالمعمودبةوكانتفلك:ْعنمقارالقسولِفولالطهـارة،)2(

كرمحزلها9-!!إعحدابانبهودلِهْ،إيصفرعندممارسلَهاالكئهودعلىطحلَمالتىبزلفربنمة

كأم!ى!".)3(بهعلفَالتيالول!يةالرانمنكلللَخئالصه

!،)4(وبالنسبةالمعمب!بثعمبدقامالذيوهوالناسيعمدالمعمدكلِوحنا!كان

لمماظعلىلورودهانظرأالشعبرة؟هذهضرورةعلىالمسبحبةالمذاهبلتنىَللنعمبد

الأناجبلئوردولم(.)ْالقدماْوالروحوالابنالآبباسموعمدوهمقالْحينالمسبح

لْعميدعمليةانحلْىادائها،كيفيةفىالخلافإلى(دىمماالشعيرةلهذهتفاصيل

فامانهلُنكرلمننسهوالمممبح،الأناجيلئنصلهالمالمععدانبوحنايدعلى!الممميح

أحد.)6(بئعميد

98،.صصقد،إلهصلضيماليه)1(

(Y)03/:!خروجسضفظرYY- IA.16/27.28،اللاوببن:وصفر

19،.صمنر،اليص!صىبمثيه)،(

(t)213.لوفا:و!حيل.1،؟/98:مرقىوبطا.ا-3/26متى:بخجيلثظرة

.28/91متى:معبل)5(

،/2.يوحنا:إنجيلانظر()'
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-كبفيةالنعمبد:

سعد:إبراهيمالقسيقولالتعميدكيفيةفىالخلاففعن

خص:منالمعموديةتتمأنيجوز

علبه.بسكبهأوالمعتمدعلىالماءبرش

الماء.فيالمعتصدبتغطبس

المعمودلِةئ!مانالضرورىمنول!م!المدس،والروحوالابنالآبباسم

الأخرىالطوائفبعضأنغيراللَغطلس،يفضلالإنجبليينمنفسمأانمعئالرش"

يحسبونهبل،غبرهعلىاللَغطيسبتفضبليكئفونلاوغبرهموالتتليثبلِنكالمعمدانلِبن

.)1(الطرلَىْمن!اهمايسلتكرونأنملدرجهْوجوهريأ،ضرورلِأ

المسيحمنبأمرالمعينبنوالقساوسةوللرعاهَبالكرازةللمكلفبنبلَمبالمعموديةوالقيام

الوظبفة.)2(لهذهالمشبخةوسلطان

إلىيرمزطقِ!مبىمجردفهي،تؤدىوكيفالمعموديةعنباخئصارهذا

.والإحسانبالبرمملوءةمشرفهْجديدةحياةوبدء-والخطايا،الآثا!منوالنقاوةالطهارهَ

فيعللِههوعمايخلالفأخرمفهومأالطقسلهذارسمذلكبعدبولسولكن

لهوجعل،حينهفىالسائدةالمفاهلِمهنبغلِرهالطقسهذاخلطعلىفعمل،الأناجيل

الأرضيهَ،المسبححلِاهَيخالفبشكلالمسيححلِاةفهمالذيفبولسبه،الخاصهْأسراره

فكانالإلهى،المسيحفمخصلِةوكؤن،السائدةالمعئقدالَابلَلكالشعبرةهذهوربط

قلهماولنرى.للمسيحالإلهيةالنظرةلهذهننيجهَبولسسكندالخاصمفهومهاللمعمودبهْ

الئعصِد:عنبولس

عبدةرلازناةلاتضلوالا.اللهملكوتلِرثونلاالظالمونانتعلمونلستمْام

باسملْبررئمبلنقدسلْمبلاغئسلتملكن.منكماناسكانوهكذا...فاسقونرلااوثان

إلهنا".)3(وبروحبسوعالرب

دجبِةمكرموالممارممة،المفهومبينالسوديةوانظر488،ص2،جسمد.ايراهيمالقس،الديناصولشرح)1(

.1ا-6080ص

994.صرممَلر،إلمالىالقسايملن،294،ص2،جسعد،ايراهيمالشهالليناصولئرحينظر:)2(

.ا6/9-ا:كورنئرساهلإلىالأولىرسالته)3(
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خلْصنارحمئهبمتتضىبلنحنهاعملنابرفيباعماللاايضأ:ْويتول

التدم!+.)1(الروحوتجلبدالثانيالميلادئغممل

البهود،يسنعملهاالئي-كان+عمل+كلمةبستخدمبولىنرىالنقراتهذهففي

معانبهاالمعمردبةليعطينلكبعدانلعَلولكنبهم،وتانرهمنهماقتباسهعلىبدلمما

النالية.الفقرا!فييقولهمافلنقرابها،انفردالئيواسروها

:بنولرومبةاهلإلىرسالنهففي

منكلانناتجهلونأمفيها.بعدنعلِائ!كيفالخطبةعنمدلاالذلِننحنْ..

إلمشحأقاكماحثىتللهبالمعموديةمعهخفنا.لموتهاغمدناالمسيحليسوعاعثمد

صرناقدكناإنلأنهالحلِاة-:ةفيايضأنحنتسئكهكذاالآببمجدالأمواثمن

بنبامنه".)2(ابضأنصبرمونهبشبهمعهمئحدبن

غلاطلِة:فيويتول

بالمسيحاعتمدتمالنينكلكملأن،يسوعبالمسبحبالإلماناللهابناءجميعأ"لأثكم

لأنكموانئىنكرليسحرولاجمدليس.بونانيولأيهوديليس.المسيحلبشمفد

بمموع".)3(المسبحفيواحذجمبعأ

:مبرلكولوسيفيوبوضح

بخئانالبفمربةخطاياجمممبخلعبيد،مصنوعجمرختانأختلئميضاْؤبه

الذىاللهعلبالِمكمعهيضأ!منممهاالئي!سوديةفيمعهمدفونقالمعمبح.

.)4(الأموكهاألهأمه

.صيز:الضلهعَوللها!جليدةبولسومفابم!سوثيهْوحول

بعضهانكرناوالئيالسوثيةفيبولسهـ!)يعض!ممابقةالأ!لدتهفي

هوم!.ىوبجممد.بالمممثحالارثباطالىالسولهةنودىكيفالرسولببينسابئأ(

53.تطى:بىرمحمه)1(

6/2-ه.روممة:اكل!ىصنهر)2(

(r)3/526527عحث:اكلبررسلأتهTA.

2:كولوسي!ىرسلأنه)،( 10 /1 T!.
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للموتالمعموديةفىمعهفيدفنمولَهبشبهبالمسيحيتحددالمؤمنانيذكرإنه،كنيسة

)1(ةالمعموديةفيمعهيقوموالِضاَ

:فيقولللمعموددِةبولسفلسفةويشرح

فيهفاخطأاخطأوإنه،مونهوفيخطبلَهفيمعهاشترك"دم(نسلهكلْإن

المؤمنيتحددفبالمئل.الجميعفيهفماتومات،خطاةحسبواانهمبمعنىالجميع

ماتواقيامئه،فيريشتركونموتهفىيشتركونإنهم.المقابلةوجوهكلفىبالمسيح

فيفلكوكلوفيها،فلِامتهفيمعهوفاموادفنهفىمعهودفنوامولْهفيمعه

.)2(المعمرلبة

السادم!الأصحاحروميةإلىبولع!رسالةفيللمعموديةباركلى)3(شرحوفي

الدلِاناتبعضلطقوساسنخدامهفىالبارعةبولسعقليةيوضح،2-همنالفقرا!

المعموديةعنيتحدثفهووشعائر،عقاندمنيعرفرنهبماومخاطبتهمحينئذ،المنتشرة

وخئانذبيحةمناليهوديهَ؟دخولهعندفعلهمنمعدلقهاعلىبجبومااليهود،عند

آباءمنثلاثةبحضورالماءفيبالتغطيع!تتمكانثهذهوالمعمودية،ومعمودية

لماالمعمودبةفىلمفهومهبولسومشابهةاليونانعنحديئهلِواصلثم،المعمودية

باركلي:فلِقولعندهم

البرنانبةالدياناتكان!فقد،بولسيقصدهمايفهمونالبونانيونْوكان

والأحزانالهموممنبالحريةمعدثتيهالًعِدوكانتسربة+صو!ةبولسوتَالموجودة

قصصوكانلَا،الآلهةباحدالمؤمنباتحادالحرلِهْهذهوتجيء،الأرضيةوالمخاوف

منالطقسهذابصاحبماباركلييفصلثمقام+،ثموما!لَألمإلهعنالدلِانالَا

فبفول:حركات

35..صعريز.فهيمللش!،بولسكتابدَفياللاهونيالفكر)-ا(

3530.354ص!يز،فهمالتسد.،بولسكحابكفياللاهوتيالنكر)2(

.918ص3،ج،بركليرليمالجديد،العهدلسيرانظر:)3(
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كواالرالفعَرةهذهفىبولسفالهماسمعواالن!يناللِونانببنفإنهذاؤعلى

نمَولولسنابالمعميح.منحدأالمعموديةبواسطةوالقبامةوالحباةالموتمننمامأقصده

إنهنتولولكنناالولديلِن،أوالثهودأفكارمنالمعموثثهْصكلامهاستعاربولساقأبدأ

.وبدركهاْبنهمهاانوالوشالبهوديمنكلبدمنطيعصورأيسنخدمكان

اليهودلدىالعوجودةالمفاطمبهذهئأثربولصيكنلمإذا...ننساولولكن

،بلذالف؟االبونانلدىمثبلةإلىهذاالثعميدمفهومنقلفلماذاواللِونان،

؟!العكساهنل!شالمسبحبةالوشبةالبونانيةنتبعَلاولىابهما

رسولأ-يكونأنصنهضلأمالنكر!؟داجمةبكلفالجدلِرالأمر،كانفمهما

ولكن.الباطلويبطلالحقاللهبحقانإلىغهااللتازلومحممبالنهعلىالنباثمن

فيباركلىقاككماالبونانلدىومنهومةمئطابتةبمعانيالمعمودصبغبولسلننر؟:

تئبعالأخيرةانمنبدلأالولتبةللبونانيةتابعأالمسيحبةمنفجعلالسابقهْ،الفتراث

الأولىء

له:بولسوفلسفةالنعمبد،صجنيبيرويقول

وهو،المنجيالمتدساللباسيرئديكماالمسبحالمعميحييرتدى"فبالتعمبد

بعدخرجمافإذاالنعميد،إناءفياوالنهرفيبتغطيممهالأمواثعالمإلىرمزبأبنزل

سوفبأنهايتن-ثلاثبامبعدالئبرمنالممميعخرجكماكمامأثلاث!اسات

.)1(الممميحْمجدكمانلك،لهالله،كفييومأ،يمجد

مامخالفأ،الطقسهذالههاأحاطللئيالجليدةبولىومنابمالنعميدصهذا

يونانبةمنالسابقةالمجئمعاتلدىبماذلكفيمنائرأوئحميذه،!المم!بحعلبهكان

نأئربلوتتاربالمَديمة،الفمعوبغدالنعميدسشاللدبرالأسناذنحد!ثوفولِهودية،

'(.)إلبهفلئرجعالنمعوب،للكغدبماالمسيحدة

.0،1صحهنيبيرءئ!رل،لمسلاحية(1)

ا-97.182صال!مير،ررعرسد!نصرفية،الد!ثةنيللوشيةلعق!د)2(
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ثلأليأ:العشاءالربلألى

بولسولكن،والطقوسالعقائدمنكغبرهاالأناجيلفيالشعيرةهذهذُكرت

فيوردماتخالفوالتي،الخاصةواسرارهبمناهيمهال!ئسِرهَهذهأحاطكعالته

الأناجيل.

مرفى:إنجيلفيوردماالشعيرةهذهصالأناجيلذكرتهفما

هذاكلواخذواوكَالواعطاهموكسروباركخبزأبمموعاخذيأكلونهمزفلِما

دمىهذاهولهموقال.كلهممنهاففمربواواعطاهموشكرالكأسأخذئمجسد!ما.هو

منبعداشربلاإنيلكمأثولالحق.كئيرينأجلمنبسفكيلذيالجثبدللدكدالذ!أ

إلىوخرجواسثحواثم.اللهملكوثفىجثيدأاشربهحينمااليومذلكإلىالكرمةنناج

.)1(الزيتونْجبل

العهدفيوالنصحالجدبدالعهدفيالربانىالعشاءبينالمسلِحيونوبربط

وردكماوشعبهاللهببنكَامالذيوالعلا!موسىلىاٍلِرجعونالنصحففي،القديم

:الخروجسفرفى

بهتكلمماكلفقالوا.الشعبمسامععلىوقراالعهدكئابحموسى-+واخذ

العهددمذاهووق!.الشعبعلىورشاللمموسىوأخذله،ونسمعنفعلالرب

".)2(الأقوالهذهجمبععلىمعكمالربفطعهالذ!حالجدلِد

بها،وصلبه!عبسىموسىوبربطالحالثةهذهشينفولتونولِذكر

:)3(السابقةموسىحالثهَذكرهبعدفيمَولوالأممال!هببنالجديدالد!دبمئابةولِعلَبرها

.22/91002لرتا:وإنجيل.62/26،3َمتى:إنجيلرانظر:1/22-26.،:مرقسبجيل)1(

.42/708:جالخروسفر)2(

.020202أصئمبن،فولتونالمسع،حياة)3(
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الئانيالطرفاما،الأولالطرففيالربطرفبن،بنغتدعهدإننقهو

ثنمبعض،معبعضممعَدممهْسريةشركةفيالدمهذابنضلصارالذى،الشعبفهو

كطرفوالث!عوبالأمموكافةيرلكطرفاللهبينجديدعهد!عوم!الضرورةكان!

الأبنتوسطحينالنصمع،في-الصلبككصكنلكالأخيرالعاثماءكانوهكذائان...

علىغدالذىالعَدمللعهدفين!لكمئلجدهدأعهدأو!.شعبهوبيناللهبينالأزلي

!عليالعهدبع!وعمهدالحيوك،بلمثطمالعهدعلىموسصلقوكما،موسىيدى

الجدعدللعهدالذىدميهوهذا!ائلأ:ْالحقيقيالنصعحملهوفهاغبلرعلىبدمه

الخطالا..)؟(لمغنرةكئص!لكلمنيعمنكالذي

فبتول:جليدأفصحأر!سميهالربانيالعانماءهذاالخضريحناأثصوينصل

الفملبدةالرغبة!ذهعنلنابعبرلنيرادنلاجمذهمعالأخلِرالعائ!اءبهذافام+ءثما

)ربالكاهنهوههيممبعجلبدأفصحأبنالميعطالفصحْ،!م!اآكل!اثمث!تيئمهوة

الوثت...نفسيفيوالمقَئمالمقلثمفهو،نفسهوالخروفلنببحلهذاالمقم(العائلة

والد،النامنمعجديدأسكهدأبتطع(نبدمهالممميحامم!طاعالصللِبعلىالنبحوبعملبة

.)2(لعلمْخطاباوشالعالمصيكنرلكيصلببهبلمالآبإلىلخلبهفي

نلكفيبولسيقولهمالنرى،الربانيالعمماءصالممربعةالائمارةهذهوبعد

السابفة.المعدهَدككبثيعلبهاطلفهاالنيومنابمه

إلىالأولىالرسالةفيونلك،موضعينفيمفصلأإ!ربانيالعفماءبولمىخكر

كورنثومأ.اهل

كاسألول.مافيأنتماحكمواللحكماء.كما(ثول:ْيقولالأولىرساظهفني

شركةهوالبسنكسرهالذيالخبزالمصيح.دمشركةهيألبممتنباركهاالئيالبركة

28.لم26:متىب!ل)؟(

(T)3220.323ص2.جثغضرفي،حناثعسالكنيصةهلي!فكرتريخ
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الخبزفينشتركجميعألأنناواحدجسذواحدخبزالكئيرلِننحنفإننا.المسيحجسد

احد.لوا

المنبح.شركاءهمالنبانحياكلونالذىأليسالجسد.حسبإسرائدلانظروا

فإنماالأمميذبحهماإنبلشىء.للوثنذبحماإق(وشيءالوئنإنأأقرلفماذا

اقنقدرونلاالشباطبن.شركاءانتمنكونوااناربدفلستلله.لاللشياطبنبنبحونه

مائدةوفىالربمائدةفىتشتركوا(قلَتدرونلاشلِاطبن.وكاسالربكأستشربوا

منه".)1(أفوىألعلناالربنُغبزام.شياطين

سلملَكمماالربمنلَسلمت"يأننيأيضأ:بتولعشرالحادىالإصحاحوفي

كلواخذواوف!فكسروشكرخبزأاخذفلِهااسلمالتيالليلةفىلِسوعالربإنايضأ

ئعاثموامابعدأيضأالكاسكذلك.لذكرىهذااصنعوا.لأجلكمالمكسورجسديهوهذا

كلمافإنكملنكرى.شربلَمكلماهذااصنعوا.بدمىالجديدالعلاهيالكأسهذهفائلأ

اكلفنأيُإذأيجيء.أنإلىالرببموتنخبرونالكأسهذهوشربتمالخبزهذااكلتم

ودمه.الربجسدفيمجرمابكوناسئحقاوْبدونالربكاسشربأوالخبزهذا

بأكلالذ!حلأن.الكاسمنوبشربالخبزمنلِاكلوهكذانفسهالإنسانل!ملحنولكن

.)2الربْجسدمميزغيرلنفسهدينونةويشربيأكلاستحقا!بدونويشرب

فاثَتبسوا،بولسارادكماالربانىالعشاءالمسيحبوقاللاهوتعلماءفهمولقد

وبشرحيبلِنعزلِزفالعَس،الطقسلهذاشرحمنإلبهذهبوافيماعلبهاواعتمدوااقواله

وهوالممملِح،ودمجسدفيوشركة،للربذكربأنهعنهفيقرلالعشاء،هذامنالمنزى

ذلك.حولشروحائهمنبعضوسانكرالِضأ،روحيوشرابطعام

أ-01/5.22:كورننوساهلإلىالأولىرسالته)1(

11/23-92.:كورننوساهلإلىالأرلىرسالته)2(
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فيبولسقولعلىعزيزيعئمدللربن!كزالربافيالعشاءانمفهوموحول

ئحدثثم،)1(لنكرىْشربئمكلماهذااصنعوا...لذكرى*اصنعوا...السابقةالفقراث

الربعشاءأنيظيرهنائن:القولإلىوخلصلها،التفسيراثوبعضالنكرىص

الحاضرووجهه8الضضرفيبتوئهينسالباالذيالحيالماضيوجهةوجهاث:ثلاثةله

وجهةئمانفدائي،بمونهللعالمومبشرةومنالبهسيدهامعمرئبطةالكنبسةفبهنحباالذي

.)2(الممماءْمنالربوفادبهامخلصهالتئظرحيثالمس!لَبل

120.25/،1:كورنئوساكلثىالأولىرسالته)1(

5356.357صه!ف!ملضىد.،بولسكنلكلياللاعرتيالفكرينظر:2()
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الخامسالفصل

المسيحيةشرائحبعض

الأربعةالمحرماث:ا!أولالمبحث

والطلاق()الزواجالأسرةئنظلِم:الثانىالمبحث
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الأولالمبحث

الأريعةالمحرهات

بكلأخذ!وعليه،مقدسةكتباالسابقبنالنببينواسفارالتوراةالمسيحبةلَعدبر

انويظهر،عل!هائرلْدبنصالمسيحخالفهماإلاالتوراةعليهانصتاللَىالشرانع

فيوهم،المسيحبعدمنسنهوعشرينالشِنمننحوذلكعلىاستمرواالمسبحببن

مضيبعداجدمعواالنلاميذولكنببنه،الذيوالطريقسنةالذ!ماالمنهاجعلىيسيرون

يحصرواأنعليهممقترحافيم،يعقوبوخطبلهم،ئركهمنسنةوعشرلِناثنملِن

،والدمالمخنو!ق،وأكل،الزنى:وهي-زعمهمعلى-اربعهَفيالأمممنالمحرم

إلييدعونهممنبعضعلىيشقالخئانانوجدوالأنمذلكوكانللا!ثان،ذلحوط

بسببه.منهافدفرونالنصرانبهْ

بيانبعدالأعمالسنرمنعشرالخامسالإصحاحفىجاءمانصوهذا

الرسلراىئحينئذ،شأنهفىالفصللأجلواجنماعهم،الختانبشأنالتلاصيذخلاف

وهماوبرنابا،بولسمعانطاكيةإليفيرسلوهما،منهمرجللِنيخلَاروااقوالمشايخ

الرسلهكذا:بالِديهمكنبواايأخوة،فىمتقدمبنرجلينوسيلا،برساباالملقببهوذا

إذوكيليكية،وسوريةإنطاكيهَفىالأمممنهمالذينالأخوةإلىسلاهايهدونوالمشايخ

انوقائلبن(نفسهم،مقلبينبأقوالازعجوكمعندنامنخارجينأناساأنسمعناقد

نخنارانواحدةبنفسصرناوفدنامرهملمنحنالذبنمن،الناموسونحفظوالَختت!وا

اسملأجل(نفسهمابذلاقدرجلبن،بولسوبرناباحب!بنامعإليكمونرسلهمارجللِن،

لأنهشفاها،الأموربنفسبخبرانكموهماوسيلا،يهرداأرسلنافمَد،المسبحيسوعربنا

انالواجبهَ:الأشلِاءهذهغيراكئر،لثلاعليكمنضعالاونحنالتدس،الروحرايقد

(ننسكمحفظتماقالني،والزنى،والمخنوق،الدموعنللاضنام،ذبحعماتمتن!وا

معافلِن".)1(كونوا،ئفعلونفنعمامنها،

.92-51/22الرسلعم!ا(1)
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حرمهماكلللناسيحللونولنلاميذالمشايخليتبينالخطابهذافي

الامشاعjأمور،اربعةإلاعلبهممحرمابجعلونولأالسابنبن،النبببنوكنبالنوراة،

الخمرلهمحلالئوراة،حرمنهشئكللمحلبنلكوفقط،الواجبالأمرهوغها

النحربمهذاإنوفالواحرمنه،فدالنببدِنوشرانعالئوراةكانتماوكلوالخنزير،

ونجليه.القدسروحمنبالهام

نلكأفشَاحفىش!أنه،بطرسلسانعنالأعمالسنرصاحبذكروقد

قددمهَالِاممنذ(نهمثوتلَ!ْانتمالأخوة"الِهانصه:ماالقرارذلئهأصدرالذىالاجئماع

شهـللقلوتالعارفألله6كلتونويؤالإنجيلكلمةالأمميسمعبفمىأنهببننااللهاختار

ظهرإذبشيء،،بين!!لهِلِميزولمأيضا،لناكماالالَدس،روحلهممعطيالم

آباؤنا،لِممئطعلمالئلاميذعنقعلىندربوضعاللهلَجربونلماذافالآق،قلوبهمبالإيماق

أولنذكما،نخلصاننؤمنالمسيحيسوع.الرببنعمةولكننعملهاننتنولا

كانو!عماجهرابنصرفوائمالهؤلاءسوغالذكماأنيستنادالنصهذافمنألِحما+.)1(

ينزلكانكما،يزعمونكماعليمالتلسالروحنزولهو،المسيحئركهوعماصكئغِه،

المسلِحبة.كناباعتتادفىوذلك،والصديتيناننبيينعلى

الثوراة:)2(فىئحريمهمعالخنزيرلحمتحلمل

انهالمعروفوكانالخنزبرلحمالتوراةمحرماتمناحلوافيمااحلواولقد

.التوراةراسهاوعلىالقدبم،العهدبكتبنأخذالنيالنصرانبةفيحرام

بسببالنصراثيةفيدخلوالمااللِهودلنالمعَامص!افيالبطرلىَإبنولروى

بطربركفأشار،ايمانهمفيالنصارىنشككندصرهبعدلهمقسطنطبناضطهاد

"إن)ء:وقالالخنزلِر،لحم(كلعلىبحملهميخلْبرهمانكسطنطبنعلىالقسطنطينبة

لحومها،وتطبخ،الخنازيرتنبحأنفئامرياكلونه،لأوأليهود،حراماللوراةفيالخنزير

آمنعندئذ"اليهودبةعلىمتبمانهعلم!ياكللمفمنالطائنة،هذهمنهاويطعموق

.51َ7/1Iدرسدعم!ا(1)

.131ص،زهرةبوسدلنصركية.نيمعرتلظر:)2(
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،النصارىنظرفيالمقدسهْالتوراةالتحربمعلىنصلَاإذالخنزير،بتحريمثسطنطلِن

لنايجوزفكبفمحرمالئوراةفيالخنزير"إنوفال:الد!ود،نظرفيمتدسةهيكما

الاعللَادعلىحملهحتىبهزالماالبطربركولكن+للناسونطعمه،لحمهناكلان

هيجدلِدةب!وراةوجاءالئوراة،سانرابطلقدالمسيحؤلكنله:كَال،فقدح!لكلبانه

إنماالإسمان،ينجسلبسالفميدخلماكلانالمقدسبجيلهفىوفالالإلجيل،

بجريمماذلكوغبروالكنر،السفهيعنيفيه"منلِخرج!مماكلالإسمانينجس

وبنلكالتحللِل،لَفبدرؤيارأىبطرسبأنرسولهمبولسعنقصهَويالَص،مجراه

الخنزير.يحللون
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الئلأليالمبحث

والطص()الزواجالأسرةتنظيم

للزواجنكرالمسيحيةفيالرم!لأذ!ميعد!دونمنورسانلالأناجيلفي

كئبمفيجاءماوخلاصهمخلْصرة،)1(الأسرةفمريعهْلبعضبيان!بهاوالطحق،

وهوللأطساناثئهشرعهالزراجإنبلله،وشرعللإنسانسنقدالزواج(نالمعتبرة

1J?بكونانجيدااللِسالتكوبز؟فيكمالأنهحواءضلعهمنلآدمفخلقعدن،جنةفي

نظير.+.معيدالهفأصبح،وحده

التناسلبهَهالقدرةعدمحالفىبةأال!اجازلَدمتيإنجبلفيالحسيحانعلى

اسئطاعإذاالعزوبةتجوزانهكورنثوسلأهلبولسرسالةفيوجاءبدبهي.وذلك

ه!منالسابعالإصحاحفىجاءففد،الزنىويتولْى،ننسهلِضبطانالمراةأوالر.نل

أفا،كمالبنواإذالهمحسنأنهوللأرامل:المنزوجين،لعرافولؤلكنىسالة:الر

+.)2(الحرقمنأصلحالنزوجلآنفينزوجوا،لفسهميضبطوالمذاونكن

لِوجدلموإنواحدةمنبأكثريثزوجأنللرجلتحل،غدهمالزواجوشريعة

الإصتففيمتي،إنجيكمنالطلاىَنحرلِد!فهمراوقد،يطلقولافلك،فينص

ا!بوافقفلاالمراةمعالرجلامرهكذاكانإنتلا!يذه:له"فالمنه:عشرالتاسع

لهم".اعطىالذيلل،الكمهذابفبلونالجم!ليسفث!:أشِزوج

لكلامراتهبطلىَانللرجليحلهلفائلبنلبجربوهالنريس!ونإليهوجاء

هذااجلمنوقالوانئىذكرأخلقهماالبدءمنخلقالذيينلموفالفاجابسبب،

واحدأ.جسدأالالتانوبكونبامرانهوبلنصقوامهباهالرجليدرك

.tiA,791صهث!لبياحمدد.ْو!سيعمةها.513728ص6.زمربوسدالنصر!ية.فيمعمرثفظر:)1(

5377،393ص،واطسونفدرلوسالضوالنروعهالأصولشرحركظر:58395كورنئوسلأكلبولسرصلة)2(

ni

http://kotob.has.it



لكموافول...إنسانيفرفهلااللهجمعهفالذىواحد،جسدبلاثنلِنبعدلبسإذ

بمطلقهَيلَزوجوالذكط،يزنيباخرىولْزوجالزنابسببإلاامرأتهطلقمنإن

يزنى...+.)1(

:الافتراقفيهمالِجوزحالاناستشِتولكنلِقع،ولابجوزلاالطلالَى

ويجابالئفرلِىَلِطلبأنفللاخرالزوجلِن،أحدزنيح!:الأوليالحالة

الزنى.ئبتإنالحالهذهفى

عنداللَنريقفلِصبحمسيحيغبرالزوجبنأحدكانإذاالثاتية:الحالة

:كورنثوساهلإليبولسرسالةفىجاءولذابينهما،الألفةوجودوءمتهاجرهما

الرجللأن،تتركهفلامعهابسكنأنلِرئضىوهو،مؤمنغيررجللهاالئيؤالمرأة

فأولادكموإلا،الرجلفىمتدسةمنةالموًغيروالمرأة،المراةعندمالَدسالمؤمنغير

فلبفارلْى".)2(منالموًغبرفارقإنولكن،مقدسونفهمالاَنوأمانجسون،

فىجاءفقد،نساءهمالرج!بحببأنرمملهموصابافيالمسيحلِهَامرلْاولقد

الكنيسة،ايضاالمسبحاحبكمانساءكماحبواالرج!+ايها:بولسرسانلإحدى

امرأنه،واحدكلفلبحبالأفرادأيهاانتماماوابضا:وفيهالأجلها".)3(نفسهوامملم

رجلها.)4(فلتحبالمرأهَوأما،كنفسههكذا

91/3-9.منىفطل()1

.اا-ه7/3كورنئوسلأهلبولسرصالة)2(

5/250.28افسىاهلإلىبولسرسلأ4)3(

.5rr/انسساهلبىبولسرسالة4()
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السادسالفصل

عنهايتفرعوماالعامةالمسيحيةالمذاهب

الكاثوللِك:الأولالمبحث

الأرئوذكس:الئانيالمبحث

الدينىالإصلاحأوالبروتسانت:الئالثالمبحث
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الأولالمبحث

)1(الكاثوليك

الذبناللانينالغربإلينفوذهالامثداد،الغربيةبالكنيسةكنلِسنهمونسمي

بلاررفي(تباعلهابوجدكماوالبرتغ!،واسبانباوفرنساوبلجيكاالطالبابلاديتطنون

وأسبا.وافريدَباوالجنوبيةالشماليةوامريكياأوروبافي(خرى

كبلِرالرسولبطرسهوالأولكنيسنهممؤسسأنالكائولبكويدعي

أوبالبطرسبةكنبستميسمونفهملنلك،خلفاؤهرومابابواتوأن،ورئيسهمالحوارببن

النىوحدهاولأنهاومعلمنها،الكنانسامندعىلأنهاالعامةأواللاطبنبةاوالرسولبة

العالمفيالمس!حيةلحشر

أكلللرهبانواباح!المخنوىْ،الثمأكلأحلثانهاالكاثوليكبهَمسثحدئاتومن

واللاطيندين.وفتثذالولثبنالجرمانابيهالتجذبذلكوكلالخنزبر،دهن

معا.والابنايأب،اللهعننشاالقدسروحانروماكنبسةلَتول

الابن.وا!هالأبالإلهب!نالكاملةالقدسروحانروماكنلِسةلْعئقد

وصنمبنتبن.طببعنبنللمسبحانروماكنبسةلقول

رعاياها.منلِشاءلمنالذنوبلغفرانصكوكإصدارروماكنيسهَاعتادت

فى)عتقادهاننبعنكنلموإنالكائولبكبة،الكنبسةتنبعاخريطوانفوهناك

ببانهم:الاَتيوهمومشلِنتهالسمبحطببعهَ

ا-ألنسطورية:

خلعهقبلسنيناربعلمدةللقسطنطيندةبطربركاكانالذينسطورإليلتسي

مات.حنىامبممدبنةفيالَامحبثمصر،إليونفبه

،02.ا-99ص،ص!لبياحمدد.والسيحية،،1781-83ص،زهرةابومحمدانية،الفصرفيمحانمراتفظر:1()

.1ا-30..ص،القضاةاميند.،رنرقوليك
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:!!وت
سن!ةاعلنالذيمارونالقليسإليول!ممب،لبنانجبلالطائفةهذهومقر

.واحدةمشبئةأوواحدةرادةاٍذوولكنهطببعئ!ننوالسبحان667م

بمدينةالممالسالمجمغاحئمعلذلك،الرايهذاالممميحيةالكنانم!للَبلولم

ولَكفيرهوولعنهوحرمانه،ماروننحلةرفضوفررميلادية068سنهَالتممطنطبنية

مذهبه.لذهبمنكلنكن!ر

لهملِجدوافئم!ه!ف،ءوصنوفالاضطهاداتمارونبوحنابالَباعنزلتوقد

صمَهـبهبم:إلكاثوللِكب""(كمنيدئحايلذ-وقد،لبنانجبلبمدنوالاعتصامالفرلرإلاملجأ

-عئىببعَوالنعلى+،!*206عاهمعهاوالانحادالطاعةلهافأعلنواإلبها،وفربتم

روما.نبابابالرلِاسةيقركانوإنبهمالخاصىوبطرلِركهمرألِهم

ج-السريان:

)ملوواحدةطبيعةنوالممسيحأنق:يقولونالأسيويينالمسيحيينمنطوائفهم

وبطربركمرابهملمكانوإن،علبهمالكاثوليكلِةبرباسةلِعنرفونلكنهممصر(أفباط

بهم.الخاص
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الثانىالمبحث

)1(الأرثوذكس

اتباعهالأنالشرلَيينالرومكن!سةأواليونانلِة،أوالشرلَبةكنبستهموشممي

.واللِونانالبلقانودولكروسباأوروباشرقمناي،الشرقببنالروممنكان

كنيسةعناننصلهابعدالتسطنطينية،مدينةكانايأصلىالكنبسةهذهمقر

فىويلبهالبطربركمنوببداا!لبروس،نظامالكنبسةتلكوننبع400،1سنةروما

.العاديونالقسسيليهمممئازون!سسوهمالقمامصةفيمالأساقفةثمالمطارنه،الرئبهَ

الخنزبزدهنأكلإباحةورفض!،المخنوقالِدمأكلالشرقيةالكنلِسةتالَبللم

.للرهبان

فقط.الأباللهمننشاالقدسروحانعلىالشر!بهَالكنبسةأصرت

الابن.الإلهعنالأبالإلهبأفضليةالشرلْيهْالكنبسةلَال

وهناك،واحدةومشلِنةواحدةطبلِعهَلهالمسيحانعلىالشرفيةالكنيسةلَصر

الآلْىوهيعنهمستقلةكنائسهاكانتوإنالأرثونكسى،المذهبتتبعأخريطوانف

بيانها:

)أفبطية(:المصريةا-ألكنيسة

باباحالياولِدعى،القاهرةفىالمقيمالالَبطبطربركهوالكنبسةهذهورئيس

الحبشةسكانالرلِاسهَهذهفيوبتبعهالمسيحبين،الأفربلَببنورنبم!الإسكنثرية

يسوسم.اسقفال!يعلِنوهوالقبطبة،الكنبسةلبطربركخاضعونفهم،المسيحلِون

والبلن20،2-ا!.صنملبيهاحمدد.،رالمسيحثةا-78،183ص،زهرةابومحمد،النصرانيةفيصحاضرلتلنظر:)1(

.01ا-304صالنضا..امبند.!فرق،
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لأرمن:ا-2

فيلِنتشروقكانواواقارمينيا،الأصليموطنهمالمسيحيينمنطوانفهم

أنالتبطبةالكنيسةاعندَادالمسبحفيبعدمَدون،الأوسطالشرقبلادوبعضمصر

كمامختلنة،دلنبةوطدَوسدبنبةلعَالبدلهمولكنواحدةومشبنةواحدةطببعةفوالمسبح.

.الأخرىالكناشىفييندمجونلالأنهمبهم،مسللَلينبطاركةلهمأن
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اللالثالمبح!

)؟(الدينيالإصلاحاوالبروتسلألت

والنرويجوسولِسراوهولنداوالثنماركوإنجللَراألمانيافيالبروستانتيندشر-

الكنيعمةتلكاتباعإنبمعنيالإلجيللِة،كنيسَهميسمونوهم،الشماليةو(مريكا

فلكل،أخرىطائفةأوأخرلأحدالخضوعدونبأنفسهمويفهمونهالإنجدليلْبعون

الكنائسبهبعارضونالإنجيلفهمفىمنهمالانجاهوهذا،فهمهفيالحىَقالر

فىبعتقدونوالنينالكنبسة،رجلىعلىوقناالإنجبلفي!نعتبرالتيالأخرى

خلفاءالبابوالَابلتالَلهامكتوبةغيرتعاللِمبلالتيادعائ!عنفضلا،الإلهامجانبهم

سلف.ص

هىالمقدسةالكئببأنالاعلَقادمنشلِئالِغبروالمالبروسلَانثأنوالحقلِقة-

الإلهي،بالدينالإيماننورمنبعانهاكما،البشرىالعلمطربقفىالهدابةنبراس

لاوانه،حوتهمماشيئايخالفماإلينظرهفىينساق(نللعالَللِباحلاوأن

فد!ا.وردماوراءالعلممنشئإليحاجهْ

غلوبمنعقالوافقطإنهمبلالمسبحيةالأصولمنيبطلوالمالبروئساتَأنو-

إصلاحالاالكنلِسةلإصلاححركةكانتأخربمعنيأو،سلطلَهمفىالرؤساء

بئطرقلمضخمةموضوعاتبتيتلذلك،النقلِهَأصولهاإلىوإرجاعهاللمسيحية

الآني:ملوالإصلاحإلبها

فراراثخصوصاالعفبدهَ،فىالسابفةالمجامعفرارةسلاهةومديالتلالبث

وفي381سنةالقسطنطلِنيهَمجمعوقرارا!هيلاثلِة325سنةنبقبهمجمع

تتررتالآخرالمجمعوفيالمممدِح،و(لوهبةالتلاليثعقلِدةلثررتالأول

التدس.روحالوهية

واليك20،2-ا0.صئملبي،احمدد.،والمسيحيةا-78،183ص،زهرةابرمحمد،النصرانبةفيمحفمرتهانظر:)1(

.30،1،01صالنضاة،اميند.ولروَ،
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النظرلة.هذهصحةومديالبئمرخطبنةصللنكنيرالمسيحصلب

لواردةالمع!بحنعالبمعلىالافنصاربمعنينفسهالسمبحإنجبلصالبحت

بالعفبدة.منهانعلقماخصوصاالمسبحبةعلىالدخبلةالنعالبمويشبعادعنه،

وارجاعهاالمم!بحبةإصلاححاولوامصلحبنعبثرةالمسبحبةالأجبالنعدمولم4-

اوخوتدونووضوحصراحةفيالملاعلىو(علنوهاالنتية،طبيعئهاإلي

فيمامساعبهمفشلتوإن،والعذابلعنتوذافواالأهوفىسبيلهافيثواولاوجل

.إصلاحمنإليهيطفونكانوا

يلى:لمانثمثلالبروسئثتبةالكنيسةمبكئ

لمالنيالأحكامكلوردللمسبحبة،الوحيدالمصلرهوالملدسلكلَابجعل

أنه!قبلالذيالخاصالعلمإلياوالبابواترايإليلْمسّدالنيكثلكفبهئرد

الآخر.عنالواحديلَوارثونه

وبفسره.المتدسالكناببقراانمسبحيكلحقمن

الرباسهَوعملرباسئها،كنبسةفلكل،عامةرياسةالبروتساننبهلكنائسلبس

المتدس.الكتاببذ!موحدهيسلَللىبشطيعلامنوئوجبهالإرشادهو

العمبنات.غرانحقللكنبممةلبس

لغائهماخنلافعلىالنال!يثراهحنىالمخللفةللغاتالملَدسالكئابترجمهْ

يعرفونها.بلغةودعوهمصلائمنكونوحنى

للنكزى.إلاهوويسوث!مهالسيحبجعممللص!اء-دبميسد4لأ

Iمحم اللين.لرجالالزواجوياحةالربنةيضرورةلأغرك

افرب.للوشثةخلكلهاالممجودومحمالكنثسفيو!نملابل!صورفخلأمحم

الكناسلعَعلكماللئحد!مفهومةاللغةبربلغة!صلاةسَاملىتحرم

كاللائبنية.مينةبلغةلعَيمهافيالأخرى
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لخائمها

وعباداتهمعالَائدهمبعضومناقشةوالنصرانيهْ،اليهوديةفيالبحثبعدواخيرأ

التاليهَ:النلَائجتسجليمكن

الهجمةهذهلمواجهةفلِها،والتعمقالأدبان،ممَارنةفيالخوضضرورة.

المباركة.وارضناعقيدللاضدوالعسكريةالفكرية

الرالِةالدعاةيحملانمنلابدوعليهمزلِفلَان،ديانلَاقوالنصرانبةاليهودية.

وجل.عزالمولىبهأيدهمالذكالحقإلىداعلِنطرلِقهمويشالَوا

الدبانتبن،هاتينأصحابدعوةفيجهدهمببذلواأنوالعلماءالدعاةعلىيجب.

نسمعهاالهدالِةوفصصمنواصلة،الدعوةلهذهفالاسلَجابةالمسلِحبة؟خاصهَ

جميعأ.

الحالَد،هذاومصدرللنا!ا،البغبضةوغصرلِتهمالحافدة،اللِهودحفبفةببان.

فيشكأدنىببقىلاحتىومعملمبن(،)مسمحيينحولممنللناسوالعداء

اوهنااتفاقاتتوقبععنفضلأأملتا،صخطرهمودفعمقاتلت!،ضرورة

هناك.

الخرافاتهذهمنالسلامعليهماوعبسىموسىبراءةلَمامألَوضحالدارسة.

إليهما.المنسوبة

والإنجبلوالتوراةنحريفهما،فىلاشكوالجديد()القديمبعهدلِهالمقدسالكداب.

السلا3.علبهماوعبسىموسىعلىالمنزلبنالصحلِحبن

الصحبح،طريتهاعنالممميحدةحرففياللِهوديبولسدورالثراسةلَظهر.

.ه.بولسمسيحلِهْهيالحوممس!حيهْ:بأنقبلحتىفيها،وثنيتهوإدخال

الكناب،اهلباطلردفىالأساسىالمصدرهماللنبوبةوالسنةالكربمالقرأن.

يضأ.ومحاججتهم،خداعهموكشف

والرشاد.الممدادلَعالىاللهاسألالختاموفي

وما،إليكواتوباسلَغفرك(نتإلاإلهلااقأشهدوبحمدكاللهمسبحانك

العالملِن.ربلثهوالحمدأنلِب،وإللِهتوكلتعلبهبالثهإلاتوفيقي
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اجعالمر

!ر

-01

والمراجعالمصادرفلألمة

الصبية:

الكريم.الفر؟ن

الدارأالالًلمصمشقدارالبار،عليمحمدد.الئديم-والعهدالتوراةابلايل

هـ.أ014الأولىالطبعة،الشامبةج!روت

ى!ك!-ال!العلمدارمطبعة،جبرةإبراطمالقمصاللة-ابن

المفلبثا،ائفوافى،شالصإدرسِ!بنأحمدالدينشهاب-الفاخرةالأجوبة

3!لأآهـْ-أ604الأولىالطبعة،جبروتالعلمية q

طلإماموالنبواتوألمعادالنو!ثعلىالشرألعاتناقإلىالثفاثإرشاد

العلمبةبهيرو!.الكبَداراهـ(،025إتالشوكانىعليبنمحمد

الثاندةالطبعةمصر،.-االسل!دارحوى،سعيد-النفسدرفيالأساس

أمه989هـ-ا904

لهوالكنابهك،جونالبروفسور-المسيحألسيدفىالإلهنجممداسطورة

والئوزيع-والنبئمرللطباعةاللَلمدارهك،ئحريرهعلىاشرتمؤلنبن،سبعة

.اماهـ-504859الأولىالطبعة،الكوبت

سميرةلَرجمة:ادغاروبند،يونغغوستافكارلللمسيحة-الولميةالأصول

الأولىالطبعةالإئسانبة،للدراساثالدوليالمعهدمنغموراتالزلِن،عزمي

.ام99ااهـ-141

داراهـ(،803)تالهندفيالرحمنخليلبناللهرحمةالح!-إظهر

.أم9هـ-88ا804الأرلىالطبعة،بهيروثالجيل

دينمحدمنوإطهروالأوهاماللسكمنالنصلريلقنيماالا!م

!نركديرالعمفا،حعلزياحمدد.:نحفيئثصطبي،الامام-الاسم

مرةثعا-ييلص
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31-

-14

-15

-16

-17

-18

-91

0r-

-21

-22

الئانلِهَالطبعةالدمِّافة-الدَاهرة،دارعبدالنور،منيسالعَسد.الممميح-الفا-

(.الطبعسنةذكر)دون

الكلَابالناشر،الجملالدبنعزحسند.أدم-كمئلالثهعندجمسىهثلإن

.اماهـ404849الأولىالطبعة،لبنان،بيروت،العربى

داربمطبعةطبعةالدهافة-القاهرة،دارعنصالرمقار،إلباسالقسإيملألي-

الطبع.سنهْذكردوقالثالئة،الطبعة،للطباعةالجيل

عباسبنبحيىبنالسموعل-للحكيمأليهودإفحامفىالمجهودبذل

الدارودماثمق،-القلمدار،طويلةعبدالوهاب:علبهسكلقوقدم،المغربي

91?.98اهـ-041الأولىالطبعة،ببروت-الشامبهَ

دارالستا،حجازىاحمدد.والإلجيل-الئوراةفىالإ!مبنبىالبشارة

.امهـ-989أ904الأولىالطبعة،جبروتالجيل

الفرزقطبعصَطابعملكاوى،محمدد.!-محمدونبوةالمسيحبضرية

.اماهـ-413391الأولىالطبعة،النجارلِهَ-الرياض

الجامعبة-الإسكندربة،المعرفةدار،مهرانب!وميمحمدد.-إسرائيلبنو

.ام999طبعة

-الشروقدار،طنطاويسبدمحمدد.-والسنةالفرأنفىإسراثيللهنو

م.5052اهـ-024طبعهَ،اللَاهرة

العلوموللتمافةالبشلِردارالزعبى،فتحي.صالوضي!بالأدباناليهودي!ئاش

ام.هـ-4411499الأولىالطبعةحمصر،الإمملامدة

المعارفبوزارةالترجمةإدارةترجمةهامرئنن،جونالسبر-العالمثاريخ

المصربة-الناهرة.النهضةمكنبةطبعةالعمومبة،

طبعالمثافة-القاهرة،دار،الخضريحناالالَسالسيص-الفكرئريخ

بالنجالهَ.القومبةالطباعةداربمطبعة

الجدلبمطبعةطبعالتعافة-الفاهرة،دارلوربمر،جون-الكنيسةثاردخ

ننصبل(.إدونالأولىالطبعة،للطباعة
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نثمرمطر،ويراممب!ك،فود-الأولىالضرة!ولمنالكنهسةفريخ23-

اوو6598حمووتهالأدنىللنمرقالكنثسمجمعمعبالنعرن

جمد!مجيدد.نحنون!متريزى،اللقللعَىمصرَفيوأثرهمالد!هودنريخ24-

مصر.الفضثلةنيإ،دلر

اللهنصرد.!،-محمدرسولهوبالإ!مالنوراةوالالطلئهاثمير25-

-المنصورة،الئوزبعوالنعمروللطباعةالوفاءدار،طالبأبوجمدالرحمن

م.2002اهـ-423الأولىالطبعة

طبعالنانية،الطبعهَ'أ-043)تنعبمابيالحافظالن!هوة-دلانلثثبيث26-

ام.59اهـ-.936-"كد،العثمانيةالمعارفدائرةمجلسبمطبعة

دونالئانية،الطبعةحمابة،عليمحمدد.والسمبحية-الوثنيةببنالنثليث27-

لَفاصيل.أيذكر

الأولىالعمنة(،سبيلي)هذهمجلةمن،عثمانقحيد.-والنصرانيةالئثليث28-

893J?1&الإسلامبة-للدعوهَالعاليالمعهدصصاثرة،الأولالعدد

.الرياض

,r-إلفسالألدلسيالنرجمانجمدالله-الصلييأهلعلىالردفيالأريينحفة(

دارحمابة،علىمحمودد.ونحنبق:لطَمبملامه(،فينررميداانمملم

ام.اهـ-i839.3الثالثةالطبعة-!تاهرة،المعارف

بابن!معروتبكرليبنمحمدجمداللهابيالحافظالاماموثطى-ئحقيم03-

مكنبةثعباس،بوالمنعمجمدعالل،الروح75(،6-أ19)!جوزية،الع

والنفمر-الفاهرةللط!اعةثمرأن

طبع،الأولىالط!عةالفاهرة،اللقافة،دار،باركليول!مالعديد-الد!دنفممير31-

نوبار-!قاسةداربمطبعة

الكنبإحياءدلرلمَاسمي،اللقجم!محمد-للعلامةالالالمميننعمير32-

الحلبي.!بابي!سىمصل-!عربيهْ
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-34

-36

-37
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-93

04-

-41

-42

ir-

-44

)تكثير()ابنالحافظإسماجملالفداءابوالدينعمادالطيم-القرأنتفسير

.امهـ-839ا304طبعة،المعرفهَجبروتدارطبعة77(،4

دارهـ(،)544-406الرازكطالدينفخرالكبيرالإمامالك!هير-التفسير

.ام099اهـ-114الأولىالطبعة،بهبروت-لبنانالعلميةالكتب

الغلير.دار،ماضنبيلوئقلبمترجمهَال!هابلي-التلمود

-مشق.القلمدار،صبريمحمد-إسرانيلبنىشريعةالتلمود

الدوزيع،ووالنشرللطباعةالناشر،رزرلَىاسعد.صوالصهيونيةالتلمود

أم.19اهـ-أ141الئالثةالطبعة

لَرجمة-العربيةباللغةالسامريةللئوراةالكاملالنصالسامريةالتوراة

حجازياحمدد.بها:وعرفنشرها،الصوريالحسنأبو:السامريالكاهن

893789الأولىالطبعةالأنصار-القاهرهَ،دارالناشرالسقا، -- Aiام.

دون،عبدالنورمنسِى:ترجمة،مكدويلجوشيالمسمح-السيدلْيثقثى

والناث!ر.الطبعتفاصبلذكر

دار،الطبريجربربنمحمدالإمام-6نالفرآيتاويلعنالبيانجامع

.-lA91eأهـ154الأولىالطبعهَ،لبنان-بيروت-المعرفة

الطبريجربريابنمحمدالإمامالفرأن-آينأويلعناللهيانجامع

الحرسلَاني،فارسوعصاممعروفعوادبشارد.ئهذيب31(،)224-.

.أم99اهـ-0144ايأولىالطبعة،الرسالهَبهلِروتمؤسسة

ت)القرطبيالأنصارياحمدبنمحمدعبداللهابو6ن-الفرلآحكامالجامع

مكدبةلَوزلِع،جدروتالعرفانمناهلمؤسسهَالناشرأم(هـ-671273

حممسْق.الىالغز

بنأحمدالعباس(بوالدينتتيالمع!يح-دينبدللمنالصحيحألجواب

السيدعلىطبعهعلىواشرفلهقثم728َ116(،لَيميهَابنجمدالحلبم

..(.الطبعومكانالطبعةنكر)دونالمدنيصبيح

ا!أخوة-مصر.كنيسهَمكثبةحنا،ناشدالمسدحى-الإيمانعنحقال!خمس
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منمجموعةالتحربرمجلسبباوى،وهبةوليمالكثابيهْ،المعارفدأ!لرة45-

الدلحافة-التاهرهَ.داربباوى،وليمتحريرهاورنبدر،المؤلنبن

العملف-اضواءمكئبة،الخلفجمدالعزيزسعودد.اوليان-فيدراساث46-

م.002اهـ-4222الأولىالطبعة،الرياض

منفمورات،نربهضعالق:تحتيق،الطبريرتنبنعلي-والدولةالدين47-

.ام979الثلثةالطبعة،الجدبدةبهبروتالآفاقدار

الحديثةالكتبدارلْى،احمنمالف!ضأبومحمدالسيد-والطموالفلسئةالدين48-

مصر.-الجمهوربةشارع-

در:كأ،عبداللهمحمدد.-أ؟*دلِاقئري!،لدراسةممهدةجمحوثالدبن94-

-الكويث.القلمدارنشر

ندَدبمهالغزاليحامدابو-الإلجيلبصريعجمسىلإلايةالجميلالرد05-

ومرطهَ،بيروت-الجيلدارالاثمرقاوي،عبد)دثهمحمدد.:وتحقيق

ام.99هـ-.0411الئالثةالطبعةالفاهرة،جامعة-الزهراء

الأولىالطبعةالمَاهرة،-الصحوةدار،للجاحظ-النصارىمحىالرد51-

أم.849هـ-5041

ث-فيالثالطبعهَ،الفلاحمكتبة-الأشعَرعمرد.--والرسالاتلرسل52-

ام.859

دأربمطبعةطبعهَالللافة-التاهرة،دارعزبز،فهيماللَس-القدسا!روح53-

للطباعة.الجلبل

المطران:تعريب،إفدوكيمرفبولالأرثوذكعمى-التراثفيالقدسالروح54-

-بيروتالأرئوذكسية،والمنف!وراثالبولسيةالمكتبةمناثموراث،نجمةابياس

91rالأولىالطبعةلبنازا، 91X.

الطبعة،متار-التاورة(نباءالتدلِىديرمطبعهَ،المسكينمتىالئدس-الروح55-

.ام189الأولى
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-57
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-61

-62

-63

-64

-65

-66

الأولمحىالطبعة،دندبس-الخلبلمكنبة،الصاحباياد-السامريون

م.2...اهـ-421

بنعلسىبنبنمحمدعيممىلأبى-(الصحيح)الجامعالترمذممعسنن

ومطبعهَمكثبهَشركة،عوض!وةإبراهيم:ئحقيقهـ(2-0792)9سورة

593759الئانيةالطبعة-بمصروأولادهالبابيمصطفى - gelأم.

هحمدد.-الوثنيةالنصراندةالفالدفىواثرهالطرسوسىلولسشاول

41الأولىالطبعة،الرياضوالئوزلِع،فشرالإسراءدارملكاو!ما، Y-اهـ

.ام899طبعة،الخالديصلاحد.البهودية-الشخصية

سعيد،إبراهيمالقسد.،واطسوناندرواسالقسد.-الإيمانأصولفمرح

(.الطبعسنةذكر)دونالرابعهْالطبعة،ال!الافة-القاهرهَدارعنصدر

عبدالعزلِزالشيخ:ئحقبقهـ(،256)تالبخاريللإمام-البخاريصحيح

--A)441والئوزيع،والنشرللطباعهْالفكردارمطبعهباز،بنعبداللهبن

99 i.أم

دارالناشر،المالكيالعربيابنالإمامبشرح)الئرمدْي(-الئرمذيصحيح

بهيرو!.العربيالكلَاب

فؤادمحمدئحقيىَهـ(261-)602مسلمللامام-مسلمصحيح

(.الحلبيالبابيعبسىفيصل-العربيهْالكتابإحياءدارمطبعة،عبدالباقي

اهـ-293،للطباعةالحريةدارطبعة،سوسةأحمدو!هود-الصب

ام.729

مكانذكردونأم،529سنةفيكتبهالأنطوانى،كريسى-المجامععصر

.اخرىتناصيلأوالطبع

محمدد.تحفبقاللتلِر،طاهرمحمدالنصرألية-الدبلألةفىالوئنيةالعفاند

جامعةالزهراءبهحرمومكثبة،بيروثعمراندارالشرثَاوي،عبدالله

.اماهـ-441399الأولىاطبعة،الأزهر
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-96

-07

-71

-72

-73

-74

-75

-76

مجلةمنشنبوي،إبراهبمشلبىمحمد-النصارىغدألئثليثعقيدة

الكريت.،جامعةفيالشربعةكلثةصنصدرالإمملامبةوالدراساتالشربعة

ام.اهـ-604869الخامم!،العددالئالئهَ،السنة

مكدبة،صالحاللبنسعدد.الإنمملأليهَ-علىوخطرهااليهوديةال!يدة

م.002ا--Aا421الئلئةالطبعهَالنابعدن-اللَاهرة،مكئبة-جدة،الصحابة

فيطبعالممعبحبهَ-الالَاهرهَ،الدكافةدير،لبنشأديسوناللاهونية-عقيدثنا

الطبع.سنةذكلا.دونلئانية،الطبعةالحدبئة،التجاريةالمطبعة

البخارىِ-إسماعد،بنحمد"4عبدالتهابىالإمامصحبعل!ئرحالباريفنح

وكئبه:أبوابهرقمس؟-852(،)73السملَلا!ىحجربنعليبناحمدالامام

دارنشرالخطبب،الدينمحب:وصححهوخرجهجمدالبافي،فؤادمحمد

بلِروتطبنان.والنشرللطباعةالمعرفة

أبوللشهرسئلألي-والنحلالمللوبهامشهوالنحلوالآهواءالمللفىالفصل

-القاهرة.الخانجيمكتبهالناشرالظاهركط،حزقبناحمدبنعليمحمد

عمرو-حسانبنالتهجمدِدالإماماخئيارالجاحظكتبمنمختارةفصول

لَحئبق،الجاحظرسائلهـ(،ا-255)05)الجاحظ(عثمانأبوالجاحظبن

الأرد*قالطبعهَالحانجي-الدَاهرة،مكئبةالناشرهاروق،محمدعبدالسلا3

.اماهـ-993979

الطبعهَ،النفائسد)ر،الفاتحزهديإعدادبى،ألى..الئلمود-الأفيلْضح

.أم199هـ-ا214الرابعهَ

الدار،الشرفيعبدالمجددد.-النصارىمحىالردفىالإسصالفكر

.ام869-الجزائر،للكتابالوطنلِةوالمؤسسةئهونسالتونسية

القلم-دارظاظا،حسند.-ومذاهبهالبهودي-اطوارهالدينىالفئر

.ام99هـ-5ا614الثالثةالطبعة،الشامبةبهبروتوالدار،دمشق

عنصالرسشلر،فهيمالعَسد.-بولسكتابكفىاللاهوليالفكر

للطباعة.الجلِلداربمطبعةطبعص!لفاهرة،اللمّافةدار
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VA-

-97

-08

Al-

-82

AT-

-84

-85

Al-

AV-

اهـ-504اللَاسعهَالطبعهَ،الشروقدارقطب،سبد-القرأنظلكلفى

م.0891

.اماهـ-204829،العاشرةالطبعةفطب،سبدالفرأن-ظكلفى

التحريرهينة،الاختصاصذوىالأساتذةمننخبةالمفدس-الكئابفاموس

صالرمطر،إبراهلِمالأسلَاذ،طمسنالكسانثرجوند.،عبدالملكبطرسد.

ال!لّافهَ-العَاهرة.دارعن

المعارفضوءفىالمفدسةالكنبصراسةوالالجيلوالئوراةالفرأن

سنهَذكر)لون-القاهرةللإعلانالفتحطبعة،بوكايموربس-الحديثة

(.الطبع

الأولىالطبعةالدوللِة،المطبوعاتدار،زاهررففىد.-الأديانفصة

.ام89.اهـ-004

علىوانننتاخلَارنه،بدرانمحمدنرجمة:دبورانت،ول-الحضارةفصة

.أخرىتفاصيلأيدون،العربيةالدولجامعةفيالئقافلِهْالادارةثرجمته

الأوسط.الشرلَىفيالمعَدسالكتابدارطبعةالمفدس،الكتاب

الوفاءدار،ربيععليمحمد-والنحريفالصحةبينالمفدسةألكتب

.ام499اهـ-tاهالأولىالطبعة،المنصورة-والنوزيعوالنشرللطباعة

مصر،-السلامدارطوبلة،حبدالوهابالنوثي!مبزانفىالمقدسةالكنب

.ام099-هـ411.الأولىالطبعة

النأويل-وجوهفىاكاويلوعيونألننزيلوغوامضحفانقعنالكشاف

الزمخشريمحمدبنعمربنمحمودالدجارالقامممابيالإمام

-orA)67)الزمخشري( f،)دار،شاهينعبدالسلاممحمد:وصححهظبطه

.ام99اهـ-0145الأولىالطبعة،العلملِةبهبررت-لبنانالكنب

الطبع.عنلَفاصبلدون،سمعانعوض-المسيحبكفارةئنتفعكيف
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-مصر،للنشرالننوسخلاصلجنة،اللهحسبحليم-د.السيحلا!ت88-

ام.669،الخلاصمطبعة

للنشر-مصر،النفوسخلاصلجثة،اللهحسبحللمد.-السيحلاهوث98-

ام.669،الخلاصمطبعة

منظور()ابنائفضلأبيمكرمبنمحمدالدينجمالالعلامة-الكلبلعمان09-

للطباعةبيرو!دار4والئشعرللطباعةصادردارطبعةهـ(،71)063-ا

.أم-689ا388،والنشربهيرو!

بمص!سؤ،،المعارفدارجمقاد،امدمودجماسالإلهه-العفدةنشأةفيالته19-

.ام069الئالئة،الطبعة

رسنةمكانعننفاصيلدوق،سمعانعوضذالَ!-صإعد4اللَةص39-

الطبع.

السنارينى،احمدبنحمحمدالأثريةالأسراروسواطعالبهيهْالألوارلوامح39-

قطر.حاكمئانيآلعليلاثميخطبعة

ت؟الأرشمل!تعريبالدمشقى،يوحناا!أرثوذكسى-الإيمانفىمقالةالمئه49َ-

يه!اسض::الطبعهَ،البولسبهَطبنانالمكتبةمناثمورات،بلَىفمكور(دربانوم!

9ا i.ام

-التاهرة.الخانجيمكثبةشنودهَ،زكىأليهودي-المجئمع59-

شارع-3الأخوةهكثبةمنشوراتبرسو،مدخائيلكئابية-حثثقمجموعة69-

.ام199بثران،بجزبرةالأخوةكنيممةمطبعة،هانمانجه

نحمَبقأهـ(،322)تالفاسمياللبنجمالبنالن!يل-محمدمطسن79-

طبعة،البخاريسمدِرهئمامالاثميخوصححهبهاعمىجمدالبافي،فؤادمحمد

--)1544991eالأولىالطبعةب!روت-لبنان،العربيالنربخمؤمسة A.
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-99

-155
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-201

-301

-154

-501

-601

-157

-801

الفكردارونشرطبع،زهرةأبومحصدالامامالنصراثدهَ-فىمحاضرات

(.الطبعممنهْفكر)دونالئالئةالطبعهَ-الدَاهرهَ،العربي

للنشرالمنارداراحمد،خلبلإبراهبموالعَرآن-والإنج!لالتوراةفىمصد

.ام399،والنوزبع-اللَاهرة

مراجعةشما،فهمىنرجمة:داود،عبدالأحد-المقدسالكنابفىمحمد

والشنونالشرعيةالمحاكممطبوعاتمن،الصديقمحمدا؟مد:ونعليق

.91Xهـ-85أ504الأولىالطبعة،الدبنبةكطر

الطهاطاوى،عزتمحمدوالفرأن-والإنجيلالئوراةفىالإسلامنبىمحمد

ام.اهـ-604869الثانيةالطبعةالجدبدهَ،مصرالنورمكنبة

المؤلنبن،منومجموعة،بندليكوممتيألممميحيهْ-العقيدةإلىمدخل

.ام829الئالئةالطبعةالنوربهبروت،منشورات

اللثافة-التاهرة-دارعنصدرعزبز،فهلِمالقسالجديد-ألعهدإ!ىالمدخل

للطباعهْ.الجليلداربمطبعةطبع

،المسبرةداراسودالرزاق-جمدالمذاهبوا!ياندراسةإلىالمدخل

إهـ.104ام-819الأولىالطبعة،بيروت،للموسوعا!العربيةوالدار

علينرجمة:دبدات،أحمد-واكنراءالحفبفةببنالمسيعصلبمسالة

المَاهرة.-والدَوزبعللنشرالفضبلةدارالجوهري

الروي،محمبعبدالله:تعليق24(،ا-ا)64حنبلبناحمدالإمام-المممئد

.ام99ااهـ-141الأولىالطبعة،لبنان،الفكربهلِرو!دار

الخضريحناالقسد.بلت-كرلفكرفىتهراءةإنسانامإلهالممميح

(.الطبعسنهْذكر)دونالأولىالطبعةالئقافة-اللَاهرة،دار،الخضري

النهضةدارالناشر،مرجانمجدىمحمدد.إله-أمإسمانالمصي!ح

-المَاهرة.العربية
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11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

،الجوهريعليوللَثبم:نرجمهَدبدات،أحمدالداجمةالا!م-فيالمسيح

والنوزبع-الناهرة.للنشرالنضبلةدار

دارالناشرالخطبب،جمدالكربموالالجيل-والثوراةالفرأنفىالمسيح

.اماهـ-385659الأولىالطبعةبمصر،الحديثالكتب

مكنبةالنانمر،عبدالوهاباحمدالممميحية-الصالدمصالرفيالممميع

-الفاهرة.رهبه

عبدالحليمد.نرجمة:جندِسِر،شارلد.وثطورها(-)نشأنهاألمسيحية

لسنةثفاصبلفكردون)الثالةاوفيعةاللَاهرة،-المعارفدارمحمود،

(.الطبع

تجونبه،البولسبةالمطبعةالحداد،درهبوسفالإئجيلى-الوحىمصادر

.ام679

الفراءمسعودبنالحسينمحمدلأبي-والئاويلالنفمميرفيلثنزيلهعالم

.امأهـ-412299طبعةبهيرو!النكردار،البغوي

الفكر-دارجمدلباقي،فؤادمحمد-الكريمالفرآنلألفاظالمثهرسالسم

ببروت.

التالافة-الفاهرهَ،دارنجبب،مكرمالفم!وألممارسة-المفهومبدنالسودية

والفمنة.الطبعةفكردونحمشبرا،للطباعةنوبارداربمطبعةطبعة

النكردارطبعة،زهرةابومحمدالإمامالفديمة--الديلألاتاول!انمفلرناث

(.زيادةنفاص!ل)دونالعربى

النهضةمكنبة،شلبياحمدد.-الكبرىالفداي!يان-ادبانمكْارنة

991الناسعة،الطبعةالمصربة-الناهرة، r.م

الطبعة-الفاهرة،النهضةمكنبة!نملبي،احمدد.ايديلن-السيحية-مثرنة

.ام399،العاشرة
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21

22

23

24

25

26

27

VA

الطبعة-الالَاهرة،النهضةمكتبهَ،شلبىاحمدد.اشيان-اليهودبة-مقارفة

29lالعاشرة i.م

الأبنحقبق،البوشيبولسالسميحية-وصحةوالنجمميدالنثليثفىمقالة

ام.659،-لبنانالبولسبةالطبعةالبسوعي،خلبلمممير

الآبنحقبقالبوشى-بولسالمسيحبة،وصحةوالتجسيدالنثلبثفىمفالة

.ام839،البولسبةطبنانالمطبعة،اليمبوعيخلبلمممير

الديانث!نمنالفكررجالمنمجموعةو!نصراثية-الإ!مبينمناظرة

العلميةالبحوثلاداراتالعامهْالرئاسةونف!رطبعالنصرانيهْ،الإسلا!ية،

اهـ.704،الرباض-الممعودبةوالإرشادوالدعوةوالإقاء

بنالشيخبنعبدالعزبزالشبخ-الصليبجمادعىالردفيالفريبمنحه

-المملكةالطائف،والتأليفللنشرلديفدارمنفمورات،عمرانالحمد

9اهـ-.004الثالثةالطبعةالسعودبة،العرببة Aأم.

دارالمسبري،والصهبونبة-عبدالوهابواليهودبةاليهودموسوعة

أم.99i،الأولىالطبعة،الممروق

،مفرجب.ط.بإشرافالباحثينكبارمنمجموسكةالأديمانعالممومموعة

م.4052طبعةاكا!*بهلِروت،1أ3النشردار

الدار،الالَلمحممشقدار،الطهطاويعزتمحمداوليان-مقارنةفيالميزان

4الأولىالطبعة،الشامبةبهبروت 1 rام99هـ-3ا.

لمشني،-الفلمدار،الجاجمحمدد.-التئلبثإلىالئوحيدمنالنصرانهة

-)413299الأولىالطبعةبيروث،-الشامدِهْوالدار -Aأم.

الأنصار-الناهرة.دارلطهاطاوي،عزتمحمد-والاسمالنصرانبة

الأولىالطبعةببروت،-لجبلدارالسفا،حجازياحمدد.-التور)ةفقد

.اماهـ416599
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بنمحمدالدينشمسالإماموألنصلرى-اليهوداجوولفيالحيريهداولا-31

دونالمصربة،الكنبدارطبعة7(،اه'-l)19الجوزبةفبمبنبكرأبي

تفاصيل.

.وعيرهالطبعصئناصيلاىنكرلون،الربخدام-الإلهئعممدهلا-32

الاغصام-الناهرة.دارسعنان،كمالد.وغيدة-ئريخاليهودا-33

الطبعةحممفمق،القلمدارجمدالعليم،كمالمصطفىد.ا.-العالمفيأليهودا-34

P(اهـ-6145الأولى i i*

الشرفلط،الدراساثمركزيصدرهاجمدالمجيد،بحرمحمدد.-اليهوديةا-35

الفاهرة.جامعة

الأجنببة:المراجع

-136-A society of Gentlemen in Scotland, ENCYLOPAEDIA
.BRITANNICA,INC. FIRST Puplished in 1768 , Bolum

,17.witliam Benton, publisher

0Dr!137-،*أ Islam and the Christian doctrine of the Tri

0991,,BahjatAl- Habashneh-, Manchester university
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البهود------------------لهابنشمبالنيالناريخبةالمراحلاهمئانبأ:

---------------------------بلبهودع!د4لهامصطلحاتثلثا:

-------------------------أليهوديالفكرمصالر:الأولالفصل
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--------------------------------النبواتالثالى:المهحث
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59----------------------------------------الصلاة:لأ(و
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000000000000000000000000000000000000000000000135المسبحبةالبابالثلألى:
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ا00000000000000000000000000000000000000000009r!بالمسيحالئ!يف:الأللالم!حث

0000000000000000000000000000144الأئاجيلخكلمن!السيحثعالمالثلألى:المبحث
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00000000000000000000000000000000000000000000000000000251الثلاثةايأقانيمطبيعةئالثا:

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000251ا-الآب

200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000255-الابن
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....................................الكائوليك:الأولالمبحث
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الخثمة-----------------------------

-------------------والمرلععالمصالرفهـمة

------------------------المحنو!ات!لأمة
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 
 تم تحمیل الملف من

ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 
The Guided Islamic Library for Comparative Religion 

http://kotob.has.it 

http://www.al-maktabeh.com 

 
 

 

 

مكتبة إسالمیة مختصة بكتب االستشراق والتنصیر 
 .ومقارنة االديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 
 التنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 

http://kotob.has.it/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/ar/rss.php
https://www.twitter.com/guidedlibrary
https://www.facebook.com/guidedlibrary
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