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╝ 

ايمريـ, وٟمًتٕملم سمف, وهق اعمُٕملم  احلٛمد هلل رب اًمٕماعملم, ٟمحٛمده محد اًمِمَّ

 ـــــػم اًمـــــُٙمـــــُتـــــبـــــِّم وع قمَ ـــــرُ ـــــِْم ُمَ 

 

يَمة ا  ََشَ

 

 

وًمٞمة  ؾمخاء ًمٚمخدُمات آضمتامقمٞمةمجٕمٞمة   َشيمة جمٛمققمة ٓسماز اًمدَّ

 

 

 ظُمالصة يمتاب:

 ؼِمّ اًمْ  ُس ٛمْ ؿَم 
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ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم وٟمحـ , هذه اًمقصمٞم٘مة أىمدم اًمقصمائؼ أٟمػ ذيمرها قمٝمداً : ىمائٛمة ُمقراشمقري]. 47صـ -, ُمٙمتٌة اعمح

م, 165م, ٕنَّف ضماء هبا اؾمؿ سمٞمقس أؾم٘مػ روُمٞمة اًمذي شمقرم ؾمٜمة 171, وإن يمان يٛمٙمـ أن شمرضمع إمم ؾمٜمة م185ٟمرضمع شمارخيٝما إمم ؾمٜمة 

سمع إظمػم ُمـ اًم٘مرن اًمثاين ٟمًٌة « ىمائٛمة ُمقراشمقري», وُدقِمٞمت وهل ىمائٛمة رؾمٛمٞمة سمُٙمُتب اًمٕمٝمد اجلديد اًمتل يماٟمت شُم٘مرأ ذم اًمٙمٜمائس ذم اًمرُّ

ٟمٕمؿ أنَّ اإلٟمجٞمٚمٞملْم م. 1741م( اًمتل قمثر قمٚمٞمٝما ذم اًمُٙمُتب اإلُمؼماـمقرية ذم ُمٞمالٟمق ؾمٜمة 1751 - 1671)ُمـ ؾمٜمة  إمم اًمٕمامل ُمقراشمقري

ًَملْم مل ُيذيمرا ومٞمٝما ام  يماٟما ُمذيمقَريـ سمدًمٞمؾ ىمريٜمة اًمٙمالم, إوَّ ٞمَّلْم اًمثاًمث وًمٙمـ اجلٛمٞمع ُيًٚمِّٛمقن سم٠مَّنَّ
, وهذا ُما ضماء ومٞمٝما قمـ اإلٟمجٞمٚمِ

امء, اإلٟمجٞمؾ اًمذي يمتٌف ًمقىما وشم٠مخٞمػ»واًمراسمع.  ًَّ هق  ويمتب سماؾمٛمف, ويمان ًمقىما ـمٌٞمًٌا َصِحَب سمقًمس ذم أؾمٗماره سمٕمد ُصُٕمقد اعمًٞمح إمم اًم

ا إٟمجٞمؾ يقطمٜما, وإن يمان هق ٟمٗمًف مل يَر اًمًٞمد ذم اجلًد, ىمّمتف , أطمد اًمتَّالُمٞمذ, وم٢مٟمَّف حَّا أؿمار قمٚمٞمف اًمتَّالُمٞمذ وإؾماىمٗمة سمٙمتاسمة وأُمَّ

ُأوطِمَك إمم أندراوس أنَّ ؿ: فومٚمٜمّمؿ ُمٕمًا صمالصمة أجام, صمؿ ًمُٞمْٓمٚمِع سمٕمُْمٜما قمغم ُما ُيقطَمك سمف إمم يمؾ ُمٜمّاف. وذم اًمٚمٞمٚمة قمٞمٜمٝما, اإلٟمجٞمؾ, ىمال هل

تف سمرى اجلٛمٞمع  [.«يقطمٜما يٜمٌٖمل أن يٙمتب سماؾمٛمف اخلاص ىمّمَّ

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم إنَّ : »وهق يمالٌم ُيٗمحؿ يمؾ ُُمٕماٟمدًمٞمقن[, صمؿ ىمال ]أي: إيريٜماوس أؾم٘مػ ]. 51صـ -, ُمٙمتٌة اعمح

ويُمّؾ ُمٜمٝمؿ جيتٝمد أن يثٌت رأجف ُمًتٜمدًا , طمتك أنَّ اهلراـم٘مة أنٗمًٝمؿ يِمٝمدون هلا, صحة إناضمٞمؾ إرسمٕمة وآقمت٘ماد هبا ُمتلم هبذا اعم٘مدار

ٝما ؾمة . وشمقـمِّد ُُمٕمت٘مداشمٜما ذم صدىمٝماشمثٌت , وًمذا ومِمٝمادة ه١مٓء اعمُٕمارولم ًمٜما ذم اًمٕم٘مائد واؾمتٕمامهلؿ ٕناضمٞمٚمٜما, قمغم ٟمّمِّ وإناضمٞمؾ اعمُ٘مدَّ

ئٞمًٞمة أرسمٕمة أجْماً , ومٚمامَّ يماٟمت أىمٓمار اًمٕمامل اًمذي ٟمحـ ومٞمف أرسمٕمة وم٘مط. أرسمٕمة وم٘مط ٓ أيمثر وٓ أىمؾ ياح اًمرَّ . وحَّا يماٟمت اًمٙمٜمٞمًة اعمُٜمتنمة واًمرِّ

قمائؿ شمتدومَّؼ يٜماسمٞمع اًمؼمارة أرسمع دقمائؿ وضمب أن شمًتٜمد قمغمذم يُمّؾ إرض أؾماؾمٝما وقمٛمقدها اإلٟمجٞمؾ وروح احلٞماة,  . وذم هذه اًمدَّ

ىمال أطمد اعمٚمحديـ أنَّ إيريٜماوس اظمتار أرسمٕمة أناضمٞمؾ ُمـ سملم إناضمٞمؾ إظمرى ًمٞمٙمقن قمددها شمٕمٚمٞمؼ هاُمٌم ُمـ اعم١مًمِّػ: ) واحلٞماة.

, وم٘مد اؾمتٕمار ًمتٕمٔمٞمؿ قمدد إناضمٞمؾ قمدد ٕمريإنَّ قمٌارة إيريٜماوس هل ُمـ ىمٌٞمؾ اًمقصػ اًمِمِّ ُمٜماؾمًٌا ًمٕمدد أىمٓمار اعمًٙمقٟمة. ومٞما ًمٚمْمالل: 

اًمرياح إرسمٕمة, وُمثؾ هذا يمثػم ذم يمؾ يمتاسمات قمٚمامء اًمٕمامل.( وذيمر إيريٜماوس يمٞمػ اسمتدأ ُمتك إٟمجٞمٚمف, ويمٞمػ اسمتدأ ُمرىمس إٟمجٞمٚمف, 

ة إؾمٌاب اًمتل محٚمتٝمام قمغم ذًمؽ, وسملمَّ أيات اًمٕمديدة اعمُتٕمٚمِّ٘مة سمتاريخ اعمًٞمح اًمتل شُمقضمد ذم  إٟمجٞمؾ ًمقىما, وٓ شُمقضمد ذم وصحَّ

 [إناضمٞمؾ إظمرى. وأثٌت أجْمًا اًمَ٘مّْمد اخلُُّمقيّص اًمذي ٕضمٚمف صٜمَّػ يقطمٜما إٟمجٞمٚمف.

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم إنَّ أىمدم أقمداء اإليامن اعمًٞمحل مل يًتٓمٞمٕمقا أن ُيٜمٙمروا أنَّ اًمٌِمائر شمقاريخ ]. 58صـ -, ُمٙمتٌة اعمح

ٌة ُمـ ُمزج ظمراومات وصمٜمٞمة وومٚمًٗمة يقٟماٟمٞمة ُمع سمٕمض طم٘مائؼ ُمًٞمحٞمة, ثالً وماًمٖمٜمقؾمٞمقن ُم: صادىمة يماٟمقا ُمـ , اًمذيـ يماٟمت شمٕماًمٞمٛمٝمؿ ُُمريمَّ

ًمق مل شمٙمـ ُم٘مٌقًمة ُمـ ذي ىمٌؾ . وماًمٌِمائر, اًمتل يماٟمت ؾمالح اًمٙمٜمٞمًة, أىمدم إقمداء وأىمقاهؿ ؿُمٝمرة وُٟمُٗمقذًا وُُم٘ماوُمة ًمٚمٙمٜمٞمًة اعمًٞمحٞمة

. وًمٙمـ اًمٙمٜمٞمًة يماٟمت ُُتارهبؿ هبا وشمًتٜمد إًمٞمٝما قمغم اًمٙمٜمٞمًة ه١مٓء إقمداء إًمِّداء وُما ىمٌٚمقها اًمٌتَّة ٕنٙمرها, وُُمًٚمَّؿ هبا ُمـ اجلٛمٞمع

ة اعمُخاًمٗمة ٔراء أوئلؽ اهلراـم٘مة. ىمال إيريٜماوس:  رة وُُمثٌتة قمٜمد »يمٙمٚمٛمة اهلل وشمقاريخ صادىمة إلصمٌات ُُمٕمت٘مداهتا اخلاصَّ إنَّ اًمٌِمائر ُُم٘مرَّ

ؿ ي٘مٌٚمقَّنا ويِمٝمدون ًمّمدىمٝما وجيتٝمدون أن يًٜمدوا آراءهؿ قمغم أؾماس, أجْماً طمتك اهلراـم٘مة , اجلٛمٞمع اًمذي , ىمال سماؾمٞمٚمدس. إٟمجٞمكم وم٢مَّنَّ

وئمٝمر م, 71 - 61, وقمغم ذًمؽ شمٙمقن ؾمٜمة ُمقًمده سملم ٞماس يماشمب ُمتَّكهمقًم ُمـ شمٕمٚمؿ أنَّف ,م141 – 125قمٚمَّؿ ذم اإلؾمٙمٜمدرية ُمـ ؾمٜمة 
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ًٓ قمـ اًمٌِمائر وًمٙمٜمَّف وُمِ٘مد, قىما ويقطمٜماضمٚمِٞمًّا أنَّف ىمرأ واؾمتخدم سمِمائر ُمتَّك وًم  151ؾمٜمة , ويمذًمؽ هػمايمٚمٞمقن شمٚمٛمٞمذه. وىمد يمتب يمتاسمًا ُُمٓمقَّ

ىمد اـمَّٚمٕمقا , م161 - 141ؾمٜمة , ويمذًمؽ وماًمٜمتٞمٜمقس وشمالُمٞمذه. ويمتب َشطمًا قمغم سمِمارة يقطمٜما, اؾمتخدم شمٚمؽ اًمٌِمائر ٟمٗمًٝما, م161 -

سم٢مٟمجٞمؾ يقطمٜما, يمذًمؽ  26ُمرة سمإناضمٞمؾ اًم٘ماٟمقٟمٞمة, ُمٜمٝما  78اًمٜمتٞمٜمقس يًتِمٝمد , وم٢منَّ صمٞمقدوـمس شمٚمٛمٞمذ ومقمغم اًمٌِمائر واؾمتٕمٛمٚمقها

 [م, وم٢مٟمَّف ُيِمػم سمٙمؾ ووقح إمم سمِماريت ُمتَّك ويقطمٜما.181 - 165سمٓمقًمٞمايقس, ؾمٜمة 

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم (.  م125 – 111)ؾمٜمة  شُمٜمًب إًمٞمف رؾماًمة( 26:4)أع  سمرٟماسما اًمرؾمقل]. 41صـ -, ُمٙمتٌة اعمح

ٙمتقب: إنَّ اعم اًم٘مقل قمٚمٞمٜما يٜمٓمٌؼ ًمئال ًمٜمحاذر»: ي٘مقل 4 ومّمؾ رؾماًمتف وذم. زوراً  ًمف اعمٜمًقب اإلٟمجٞمؾ همػم وهل, م75 ؾمٜمة ذم وإصح

. م231وأورجياٟمقس ؾمٜمة , م194اىمتٌس ُمٜمٝما أيمٚمٞمٛمٜمدس اإلؾمٙمٜمدري ؾمٜمة , ورؾماًمة سمرٟماسما هذه«. يمثػميـ يدقمقن وىمٚمٞمٚمقن يٜمتخٌقن

وشمٚمؽ ـمري٘مة اًمٞمٝمقد ذم اىمتٌاؾماهتؿ ُمـ , «يمام هق ُمٙمتقب». ومٛمـ ىمقًمف: م392وأجروٟمٞمٛمقس ؾمٜمة , م315 وذيمرها أوؾماسمٞمقس ؾمٜمة

ؾمة ؾماًمة يمتاب حيتقي قمغم هذه اًمٙمٚمامت, اًمُٙمُتب اعمُ٘مدَّ ك وذاك اًمٙمتاب هق إٟمجٞمؾ ُمتَّ , ٟمًتٜمتج قمـ ي٘ملم أنَّف يمان ذم قمٍم ُم١مًمِّػ هذه اًمرِّ

 [(, وٓ شمقضمد ذم يمتاب آظمر ُمٕمروف أن.14:22و  16:21ُمرشملم )ُمت , إذ شمقضمد ومٞمف هذه أية اًمذي قمٜمدٟما أن

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم ؿمٝمادة أيمٚمٞمٛمٜمدس اإلؾمٙمٜمدري: وإذا يمان شمرشمٚمٞماٟمقس ىمد أتاٟما سمِمٝمادة ]. 47,  46صـ -, ُمٙمتٌة اعمح

ؿ ُهٜماك ُما يماٟمقا يٕمؽمومقن إٓ سم٠مرسمٕمة أناضمٞمؾ ومِمٝمد , م195وم٘مد ضماءٟما أيمٚمٞمٛمٜمدس اإلؾمٙمٜمدري سمِمٝمادة ُمٍم ٟمحق ؾمٜمة )ىمرـماضمٜمة(,  سم٠مَّنَّ

شمرة سماًمتَّ٘مٚمٞمد ؿ ىمقًمف سمِمٝمادة, صمؿ ذيمر أؾمامء يمتٌتٝما, ُُمتقا أيمؼم اًم٘مًقس إطمٞماء » واضمتٝمد ذم شمٕمٞملم اًمقىمت اًمذي ومٞمف يمتب يمؾ ُمٜمٝمؿ ودقمَّ

ٝمادات قمٝمداً « ؾمٜمًّا ًمف: وهذا إُمر جيٕمؾ ؿمٝمادشمف أىمدم اًمِمَّ ـ أنَّ ي٘مقل », وإًمٞمؽ ٟمذرًا ُمـ أىمقا ًِّ ُمقن ذم اًم أىمدم إناضمٞمؾ قمٝمدًا ُُها اعمُت٘مدِّ

ا إٟمجٞمؾ ُمرىمس. اإلٟمجٞمالن اعمُِمتٛمالن قمغم ؾمٚمًٚمة ٟمًب يًقع , ومًٌب شم٠مخٞمٗمف هق أنَّف حَّا يمرز سمٓمرس ذم روُمٞمة وأذاع اًمٌِمارة سم٢مهلام أُمَّ

وح اًمُ٘مُدس,  اُمٕملم قمغم ُمرىمساًمرُّ ًّ ن ُما , قيؾ واؾمتٔمٝمر ُما ىماًمف اًمرؾمقلويمان ُُمّماطمًٌا ًمف ُمـ زُمان ـم, أؿمار يمثػمون ُمـ اًم أن ُيدوِّ

ا يقطمٜما. وم٠مخَّػ ُمرىمس إٟمجٞمٚمف وقَمٚمَِؿ سمٓمرس سمذًمؽ ومٚمؿ يٕمؽمض قمٚمٞمف ىمطّ . ؾمٛمٕمف ومٚمامَّ رأى أنَّ اإلٟمجٞمٚمٞملم أظمريـ ٟمنموا شماريخ طمٞماة , أُمَّ

وح اًمُ٘مُدس وطمل, اعمًٞمح اجلًدية سمٜماًء قمغم ـمٚمب روم٘مائف وسمقطمل اًمرُّ يمان أيمٚمٞمٛمٜمدس قمالوة قمغم هذا, و«. يمتب هق اإلٟمجٞمؾ اًمرُّ

 [.اإلؾمٙمٜمدري يروي وم٘مرات يمثػمة ُمـ إناضمٞمؾ إرسمٕمة اًمتل سملم أجديٜما اًمٞمقم

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم ة ]. 22صـ -, ُمٙمتٌة اعمح سمِمٙمؾ ٓ جيٕمٚمٝما ىماسمٚمة يمان يٚمزم أن جيتٛمٕمقا ُمٕمًا وُيرشمٌِّقا طمقادث اًم٘مّمَّ

تف , ًمٚمٓمَّٕمـ همػم أنَّ ُما ذم إٟمِماء اإلٟمجٞمؾ ُمـ فماهر . طمتك شمٙمقن ُُمٓماسم٘مة ُمـ يُمّؾ اًمقضمقه ًمٚم٘مّمص إظمرىويٜمنم يمؾ واطمد ىمّمَّ

ٗمٞمٝما مل يتقاـم٠موا قمغم آسمتداع.آظمتالف  [, دًمٞمؾ قمغم أنَّ ُم١مًمِّ

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم يروي شماريخ اًمٌحث ذم ُُم٘ماسمٚمة  «ضمقن ُمقٟمرويمٞمًٌـ»وىمد يَمَتَب اًمديمتقر ]. 92صـ -, ُمٙمتٌة اعمح

خ اإلٟمجٞمؾ ي٘مقل:  ًَ خ اخلّط إصٚمٞمة ًمٞمًت ُمقضمقدة قمٜمدٟماوًمٙمـ ي٘مقل ىمائؾ: »ُٟم ًَ , يمام أنَّف ٓ وضمقد هذا أُمٌر ُُمًٚمَّؿ سمف ٓ ضِمدال ومٞمف. إنَّ ُٟم

خ اًمّداِرضمة ؟  . وم٠مجة سمٞمِّٜمة قمٜمدٟماوٓ همػمهؿ ُمـ يمتٌة شمٚمؽ اًمُٕمُّمقرًمٜمًُخ فومرضمٞمؾف و فضمقومٞمٜمالف و فؾمٞمٜمٞمٙماف إصٚمٞمة  ًَ ة اًمٜمُّ إذًا قمغم صحَّ

ؾمة أىمقى ُمـ شمٚمؽ سمٕمنمة . ٟمٗمس اًمٌٞمِّٜمة اعمقضمقدة قمغم يُمُتب اعمُّمٜمِّٗملم اًمُ٘مدُماء ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمّتاريخاجلقاب:  إٟمَّام سمٞمِّٜمات إؾمٗمار اعمُ٘مدَّ
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ًّ . ٕنَّ قمدد ٟمًخٝما أوومر ضمدًا ُمـ يُمُتب ؾمائر اعم١مًمِّٗملم, أوٕماف قمل ًمٚمٜمُّ ً إمجاًمٞمًا, اخ اًمِٕمّمٛمةقمغم أنَّا ٓ ٟمدَّ , وًمٙمـ إذا ٟمٔمرٟما هلا ٟمٔمرا

تٝما اًمٕمجٞمٌة ًمقضمقد اشّمٗماق يُمكّم سملم جماُمٞمٕمٝما اًمقومػمة.  هب أنَّ قمٜمدك مخًلم . واخلالف إٟمَّام هق ذم أُمقر زهٞمدة ٓ ُيٕمتّد هباطمٙمٛمٜما سمّمحَّ

حة»ُمـ يمتاب  ُٟمًخة أو ُمائة َٚمؿ أطمدها ُمـ اخلٓم٠م, ة ُمٜمٝماأٓ يتٞمن ًمؽ سماعمُ٘ماسمٚمة اؾمتخراج ُٟمًخة صحٞمح, «طمٗمظ اًمّمِّ ًْ ٕنَّ , وإن مل َي

ُ٘مُٓمقن مجٞمٕمًا ذم ذات إهمالط ٟمٗمًٝما ًْ ٓ ُيداظمٚمؽ , وم٢مذا رأجت أطمدهؿ شمرك يمٚمٛمة ُمثاًل طمال يمقن اًمتًٕمة وإرسمٕملم أثٌتقها؟  اًمُٙمّتاب ٓ َي

. أنَّ شمٚمؽ اجلُٛمٚمة مل شمٙمـ ذم أصؾ اًمٙمتابطمٙمٛمت قمغم اًمٗمقر , وإذا أثٌت أطمدهؿ مل يذيمرها اًمتًٕمة وإرسمٕمقن. ريب ىمّط سمقضمقب إصمٌاهتا

ىمٝما قمـ سمٕمْمٝما.  خ وشمٗمرُّ ًَ ة اًمٙمتاب شمٙمقن سمٜمًٌة قمدد اًمٜمُّ شمًتٓمٞمع إصدار ُٟمًخة , ٕنَّؽ سمٕمد شمدىمٞمؼ اًمٜمَّٔمر ذم ُُم٘ماسمٚمتٝماوُمٕمٚمقم أن ِصحَّ

 [«صحٞمحة ـمٌؼ إصؾ.

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم ُمٕمٚمقٌم . ومٜمُجٞمب: ظمالف سملم اًم٘مراءات اًمٕمديدة ًمألناضمٞمؾيٕمؽموقن سمقضمقد ]. 91صـ -, ُمٙمتٌة اعمح

ـّ اًمٓمٌِّاقمة مل ُيٕمرف إٓ ُُمٜمذ قمٝمد ىمريب . وُمٕمٚمقٌم أنَّ إناضمٞمؾ ىمد ويماٟمت اًمقاؾمٓمة اًمقطمٞمدة ًمٜمنم اًمُٙمُتب أن شُمٜمًخ سم٠مجدي يمتٌة, أنَّ وم

اخ يمثػميـ طمتك سمٚمغ ُمٜمٝما ُما يزيد قمغم ُمائتل أخػ ُٟمًخة, ًّ رًا سم٠مجدي ُٟم َخت ُِمرا ًِ وًمذًمؽ شمٕمتؼم ؾمالُمتٝما ُمـ شمٖمٞمػمات زهٞمدة رضسمًا ُمـ  ُٟم

ؾمة ؾماعمة ؾمالُمة ُُمٓمٚم٘مة مل يٙمـ , وإذا يماٟمت اًمُٙمُتب اعمٓمٌققمة ئمٝمر ومٞمٝما ظمٓم٠م, اعمُحال ومٙمؿ سماحلرّي ُما ُيٙمتب سماًمٞمد ؟ وطمٗمظ اًمُٙمُتب اعمُ٘مدَّ

ومٚمذًمؽ ُوضِمَدت مُجٚمة ىمراءات . قضِمد اهلُل ومٞمف ُُمٕمجزةٓ يُ , ؾ إًمٞمف آضمتٝمادواًمٌمء اًمذي ُيٕمرف سماًمٌحث وُيقِص , ُُمٙمٜمًا إٓ سمٛمٕمجزة دائٛمة

َـّ اًمذيـ وىمٗمقا قمغم خُمتٚمػ هذه اًم٘مراءات, خُمتٚمٗمة ًمإلٟمجٞمؾ  اًمٕمكمّ , وًمٙم
ِ
 [.ؿمٝمدوا سم٠منَّ اإلٟمجٞمؾ وصؾ إًمٞمٜما يمام ُأقمٓمك ُمـ اهلل

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم وٓ خيٚمق ُمـ اًمٗمائدة أن ٟمذيمر ُهٜما »ىمال اًمٕمالُمة أوضملم دي سمٚمٞميس: ]. 96-94صـ -, ُمٙمتٌة اعمح

ٌٜماها شمرشمٞمًٌا شمارخيٞمًا, وهل:  ٌَؾ سمال دٟمس سمٞمًقع1)اًمٗم٘مرات اًمتل ي٘مقم قمٚمٞمٝما آقمؽماض, وىمد رشمَّ : ئمٝمر أنَّ ذم ُٟمًخة هياٟمٞمة ( احلَ

مجة, ومل ُمـ إٟمجٞمؾ ُمتك ُمـ اإلصحاح إول 18ُأنٙمر هذا احلٌؾ ذم شمرمجة اًمٕمدد خمٓمقـمة ُمـ اإلٟمجٞمؾ,  ا همٚمٓمة ذم اًمؽمَّ ؼ أَّنَّ َـّ اعمُح٘مَّ . وًمٙم

د ذم آيتلم أُ  لم ذم اإلصحاح قمٞمٜمف قمذراوية ُمريؿ يتَ ظمرَ يٙمـ ىمّمد يماشمٌٝما أن يٚم٘مل فماًل ُمـ اًمِمّؽ قمغم هذه اعمُٕمجزة, سمدًمٞمؾ أنَّ اعمؽُمضمؿ أيمَّ

يًة أخٞمّماسمات ٓ إمم اًمٕمذراءُٟمًب هذا اًمتَّٓمق: (46:1( اًمتَّٓمقيب )ًمقىما 2)ـمٌ٘مًا ًمٚمٜمَّص إصكم.  خ إمم اًم٘مدِّ ًَ وهل سمال , يب ذم سمٕمض اًمٜمُّ

خ أمجٕمت قمغم أنَّ ُمريؿ هل اًمتل ىماًمت هذه اًمتَّ ؿمّؽ همٚمٓمة ُمـ اًمٙماشمب ًَ خ : (4:5( ُمالك اًمؼميمة )يقطمٜما3)حة. ًٌِ , ٕنَّ مجٞمع اًمٜمُّ ًَ ذم ُٟم

ٟمٞمة )يق4). يمثػمة ُمـ اإلٟمجٞمؾ مل ُيذيمر يشء قمٜمف ة اعمرأة اًمّزا خ: (12-3:8طمٜما ( ىمّمَّ ًَ ة ذم قمدد يمٌػم ُمـ اًمٜمُّ , وًمٙمـ ُمـ مل شُمذيمر هذه اًم٘مّمَّ

ٌب,  ًَّ ٝمؾ ومٝمؿ اًم ًَّ خ اعمخٓمقـمة اًمتل يماٟمت شُم٘مرأ قمٚمٜماً اًم ًَ . وُمـ يمان ُي١مَشَّ إمم سمٕمض وم٘مرات ُمٜمٝما سم٠من ٓ شُم٘مرأ أو يماٟمقا حيذومقَّنا, وم٢منَّ اًمٜمُّ

ة اًمتل ٟمحـ ذم صددها, وُمع ذًمؽ وم٢منَّ ًم إنَّ اًمٌٕمض »ىمال أوهمًٓمٞمٜمقس: «. ُمـ أصّح ُما ذم اإلٟمجٞمؾ»قازي يٕمتؼمها هذه اًمٗم٘مرات اًم٘مّمَّ

ٕمٞمػ ِخِٝمؿ ظمائٗملم, أو سماحلري ٟماىميص اإليامن احل٘مٞم٘مل, ُمـ ذوي اإليامن اًمْمَّ ًَ ـّ , ىمد ٟمزقمقها ُمـ ُٟم اذ دًمٞمؾ ُمٜمٝما قمغم ضمقاز , يمام أفم ُمـ اِّتِّ

مجة اًمالشمٞمٜمٞمة, وهق «. هذه اخلٓمٞمئة ة ُمقضمقدة ذم اًمؽمَّ خ وهذه اًم٘مّمَّ ًَ ياٟمٞمة. وقمدم وضمقدها ذم إرسمع اًمٜمُّ ُيٕمادل قمدم وضمقدها ذم اًمنِّ

خ ُمـ احلرف اًمثٚمث اًم٘مديؿ, وذم أيمثر ُمـ  ًَ ًْ  311اًم٘مديٛمة ُي٘ماسمٚمف وضمقدها ذم ؾمٌع ُٟم هذا قمغم أنَّ خل اًمّدارج. ُٟمًخة ُمـ احلرف اًمٜمَّ

ختلم اإلؾمٙمٜمدرية واإلومرائٛمٞمة وائع ومال ُيٕمٚمؿ إن , 23:8ص  - 3:7وُمـ اًمثاٟمٞمة ُمـ ص  52:8ص  - 51:6, ُمـ إومم ُمـ ص اًمٜمًُّ



وع قَمِّمػم اًمُٙمتُب  ؿمٛمس اًمؼِم  [5] َُمنْمُ

 

  www.alta3b.wordpress.com/books/juice صٗمحة قَمِّمػم اًمُٙمتُب

يس ًمقىما ذم )ص 5). يماٟمت ُمقضمقدة ومٞمٝمام أو همػم ُمقضمقدة يف وهق ذم ضمٌؾ 44-43:22( ُما ىماًمف اًم٘مدِّ ( وهق أنَّ خمٚمِّّمٜما فمٝمر ًمف ُمالك ُي٘مقِّ

خوم٘مد طُمِذوَمت هذه اًمٗم٘مرة ُمـ سمٕمض , وأنَّ قمرىمف صار يم٘مٓمرات دّم ٟمازًمة قمغم إرض. اًمزيتقن ًَ وًمٕمّؾ اًمٜمّاىمٚملم ُمـ ومرط همػمهتؿ . اًمٜمُّ

ا ٓ شمتَِّٗمؼ وٓهقت اعمًٞمح أنَّ خمٚمِّّمٜما ىمال ًمتالُمٞمذه اذهٌقا وشمٚمٛمذوا  (19:28( ذم إٟمجٞمؾ ُمتَّك )ص 6)(. طمًب ُما ومٝمٛمقا ) طمذومقها َّٕنَّ

دوهؿ  ًمٞمس هذا ؾمًٌٌا إلٟمٙمارها ذم طملم . وًمٙمـ ومٝمذه أية مل يروها أوؾماسمٞمقس«. سماؾمؿ أب وآسمـ واًمروح اًم٘مدس»مجٞمع إُمؿ وقمٛمِّ

مجات ىمد ذيمرهتا.  خ إظمرى واًمؽمَّ يس ُمرىمس )ص 7)أنَّ مجٞمع اًمٜمًُّ  سمٕمض ذم ًمف وضمقد ٓ( 21 – 1:16( اجلزء اخلتاُمل ُمـ إٟمجٞمؾ اًم٘مدِّ

خ ًَ اإلٟمجٞمؾ ذم ُٟم٘مٓمة وىمػ وُمجائٞمة  سمام ىمٌٚمف ارشمٌاـمًا وصمٞم٘مًا, طمتك أنَّف ًمق طُمِذف, ًمٙمان ظمتام ُُمرشمٌط أنَّف ُيالطمظ أن ٓسمد اًم٘مارئ وًمٙمـ. اًمٜمُّ

خ اًمٞمقٟماٟمٞمة  ًَ ٞمٜمائٞمة واًمٗماشمٞمٙماٟمٞمةضمدًا. وهذه إقمداد اعمقضمقدة ذم مجٞمع اًمٜمُّ ًِّ خَتلم إىمدم وُها اًم ا شمريمٝما ذم اًمٗماشمٞمٙماٟمٞمة. ُما قمدا اًمٜمًُّ  أُمَّ

ومارهمًا وهق اًمٕماُمقد اًمقطمٞمد اعمؽموك قماُمقدًا يماُماًل ُمؽمويمًا , ُمـ هذا اإلصحاح 21وقمدد  8ومقاوح ُمـ ظمٚمق حمٚمٝما, ٕنَّ ُما سملم قمدد 

خة ا اجلزء اخلتاُمل ُمـ إٟمجٞمؾ يقطمٜما8). وإيريٜماوس اىمتٌس ُمـ هذه إقمداد ذم اًم٘مرن اًمثاين. هٙمذا ذم يمؾ اًمٜمًُّ وماًمٕم٘مٚمٞمقن ُيٜمٙمروٟمف , ( أُمَّ

. وٟمحـ ٟم٘مقل أنَّ ذًمؽ ًمٞمس ؾمًٌٌا وي٘مقًمقن أنَّ هذا اإلصحاح ُأوٞمػ إمم اإلٟمجٞمؾ ٕنَّ اعم١مًمِّػ ظَمَتَؿ إٟمجٞمٚمف ذم آظمر اإلصحاح اًمٕمنميـ

ة اإلٟمجٞمؾ أو قمغم ُتريٗمف,  إذ أنَّٜما ٟمرى يمؾ يقم أنَّ اعم١مًمِّٗملم ُيْمٞمٗمقن إمم يمتٌٝمؿ ُما ئمٜمُّقن إواومتف ًمالقمؽماض, وٓ هق دًمٞمؾ قمغم قمدم صحَّ

 [.رضورياً 

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم قمل سمٕمْمٝمؿ أنَّ اًمٕمٝمد اجلد]. 71صـ -, ُمٙمتٌة اعمح ليدَّ ف أو سُمدِّ إٓ , وهق ىمقل ٓ يٕمتؼم ذا ىمٞمٛمة يد طُمرِّ

ا أصّح ُمّا قمٜمدٟما خة إصٚمٞمة اًمتل يٕمت٘مد أَّنَّ وهل م, 211. وًمٙمـ ٟمحـ قمٜمدٟما ُٟمًخًا خمٓمقـمة أىمدُمٝما يرضمع إمم ؾمٜمة إذا أتك صاطمٌف سماًمٜمًُّ

خ اعمُتداوًمة ُُمتٓماسم٘مة متاُماً   [.واًمٜمًُّ

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّ ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم ؾُمؾ, وأيمٚمٞمٛمٜمدس ُمـ روُمٞمة]. 42صـ -ة , ُمٙمتٌة اعمح (, اًمذي ُوًمَِد سملم 3:4)ذم  أطمد ُُمٕمارصي اًمرُّ

ٌَت يمؾ أؾمٗمار اًمٕمٝمد اجلديدم, 111م وشمقرم ؾمٜمة 41و 31ؾمٜمة 
ُُم٘مَتًًٌِا ُمـ سمِمائر , يٙمتب ذم رؾماًمتف إمم يمٜمٞمًة يمقرٟمثقس, وذم طمٞماشمف يُمتِ

ً( وي٘مقل ومٞمٝما:  ُمتَّك وُمرىمس وًمقىما روا يمٚمامت رسمٜما يًقع اعمًٞمح يمٞمػ ىمال»)ٕنَّ يقطمٜما يمتب إٟمجٞمٚمف ُمت٠مظمرا : فويؾ ًمذًمؽ اإلٟمًان, شمذيمَّ

ق قمٜم٘مف سمحجر رطمك وـُمِرَح ذم اًمٌحر ُمـ أن يٕمثر أطمد  ظمػٌم ًمف ًمق مل يقًمد ُمـ أن يٌ٘مك طمجر قمثرة ذم ؾمٌٞمؾ خمتاري. ٟمٕمؿ, ظمػٌم ًمف ًمق ـُمقِّ

ٖمارف.  [«ه١مٓء اًمّمِّ

ك يقطمٜما: اًم٘مّس  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم ُمٜم وحاذا ٓ ُيٙمتٗمك سماًم٘مقل , ُما اًمٗمائدة ُمـ شمٕمٚمٞمؿ اًمتَّثٚمٞمثىمد ُي٠ًمل: ]. 113, 112صـ -, ُمٙمتٌة اعمح

اإلضماسمة قمغم , ُمٜمٝما: إنَّ شمٕمٚمٞمؿ اًمتَّثٚمٞمث رضوري آقمت٘ماد سمف يمآقمت٘ماد سمقطمداٟمٞمة اهلل ٕؾمٌاب يمثػمةومٜمُجٞمب:  سمقطمداٟمٞمة اإلهل ؟

, ومٝمق وسمام أنَّف همػم ُُمتٖمػمِّ , ُمثؾ: يمٞمػ يٙمقن اهلل هق اًمقدود أو اعمحب, اًمٙمثػمة اًمتل ُيٕمؽمض هبا قمغم اًمقطمداٟمٞمة اعمحْمةآقمؽماوات 

ومٛمـ قمًاه يٙمقن ذًمؽ اعمحٌقب اعمقضمقد ُُمٜمذ . ويٚمزم ُمـ ذًمؽ أن يٙمقن َُمقُدود أو حمٌقب ُُمٜمذ إزل ىمٌؾ ظمٚمؼ اًمٕماملودود ُُمٜمذ إزل, 

يح واًمقطمٞمد هلذا اًم١ًمال»أطمد إوماوؾ: ىمال  إزل قمٜمد اهلل ؟ ومٜم٘مقل إنَّ أىمٜمقم أب اًمَقُدود وأىمٜمقم . ومٗمل قم٘مٞمدة اًمتَّثٚمٞمث اجلقاب اًمٍمَّ

ٓ ُيٛمٙمـ آقمت٘ماد سمقضمقد صٗمة . وقمٚمٞمف, «أطمٌٌتٜمل ىمٌؾ إٟمِماء اًمٕمامل». وُما أطمًـ ُما ىمال يًقع ذم هذا اعمٕمٜمك خماـمًٌا ٕبٞمف: آسمـ اعَمقُدود
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د إىماٟمٞمؿ ُمع وطمدة اجلقهر, ٜمذ إزلاعمحٌة ذم اهلل ُمُ  اً , ُما مل ٟمٕمت٘مد سمتٕمدُّ , اسمتدأ أن حُيّب ُمـ اًمقىمت اًمذي ظمٚمؼ ًمف ومٞمف, وإٓ يمان ُُمتَٖمػمِّ

ـ ذم يمٞما» إنَّ ُمٕمٜمك شمٕمٚمٞمؿ اًمتَّثٚمٞمث. «أنا اًمرب ٓ أتٖمػم», وهذا سماـمؾ ٕنَّف ىمال: حمٌقسمًا ُمـ اعمالئٙمة واًمٌنم ٟمف أنَّ اهلل يماُمٌؾ ذم ٟمٗمًف وُُمتْمٛمِّ

ا قم٘مٞمدة اًمقطمداٟمٞمة اعمحْمة ومٛمٕمٜماها «يمؾ ُما هق رضوري ًمٙمامًمف ـ ؾمقاه ويمائـ سمٛمٗمرده ُمٜمذ إزل». أُمَّ وإٓ , «أنَّ اهلل إهل ُُمٜمٕمزل قمٛمَّ

. وم٢مذا ىُمٚمٜما ومٞمٜمٌٖمل أن شمٙمقن صٗماشمف ىمائٛمة ٓ ُُمٕمٓمَّٚمة. ٕنَّف إذا يمان اهلل ذا صٗمات, ومٜمْمٓمر إمم اًم٘مقل أن اًمٙمقن أززم ويمان ُُمِماريمًا ًمف

ٗمات إدسمٞمة  وإمم ُمـ ئمٝمر ىمقشمف ؟, وُمع ُمـ يٙمقن طمٙمٞمامً , وُمـ حُيّب , ومام اعمٕمٜمك أنَّ اهلل حُمّب وطمٙمٞمؿ وىمقياًمقطمدة اعمحْمة, سم إنَّ اًمّمِّ

 [)ٓ آخٝمة(. ومٚمذا وضمب أن يٙمقن ذم اهلل أىماٟمٞمؿ, ٓ شُمقضمد إٓ سملم ؿمخّملم قماىمٚملمسم٠مؾمٛمك ُمٕمٜماها, 

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم ٌِّٞمَّة وإًمٗمة ]. 115صـ -, ُمٙمتٌة اعمح اًمتَّثٚمٞمث جيٕمؾ اهلل ُِمثآً ًمٚمحٞماة اًمٌنمية ذم ُما يتٕمٚمؼ سماعمُٕماَشة احِل

رٟما قمغم اًمتَّٛمثُّؾ سمحٞماة اًمالهقتواًمٜمًٌِّة اًمٌٜمقية سملم اًمٌنم.  وذًمؽ سمُٛمٕماَشة إىماٟمٞمؿ, اإلهلٞمة , وُيٛمٞمِّز ضمٜمًٜما قمـ همػمه ُمـ اخلالئؼ وُي٘مدِّ

ٌَّة ًمٚمٖمػمؾماُمٞمًا.  متٞمٞمزاً  دٟما اًمالهقت قمـ يُمّؾ ؿُمُٕمقر سماعمح دة, ومٚمق ضمرَّ ة جُمرَّ , وؾمٚمٌٜماه صٗمة إًمٗمة احلٌٞمة, إٓ ومٞمام يتٕمٚمَّؼ سماعمخٚمقق ضمٕمٚمٜماه ىُمقَّ

ٌَّة سمٕمْمٜما ًمٌٕمض.  [اعمُٜمحّط قمـ طمٞماة اًمالهقت, وأومرزٟماه قماّم هق أقمغم ظمقاّص طمٞماشمٜما, أي حم

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة , ُمٙمؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم : يمٚمٛمتلم ُُمًتٕمٛمٚمتلم ًمٚمتَّٕمٌػم قمـ إًمقهٞمةصمؿ ُيالطَمظ أنَّ ذم اًمٕمٝمد اًمٕمتٞمؼ ]. 135صـ -تٌة اعمح

اُملومإومم قمغم ُمذهب أرسماب اًمٚمُّٖمة اًمٕمؼماٟمٞمة, «. إًمقهٞمؿ»وإظمرى « هيقه»إطمداُها  ًّ وهل ٓ , شُمٓمٚمؼ قمغم ذات اهلل وقمغم ضمقهره اًم

ر طُمُْمقر اهلل وىُمدرشمف, . واًمثاٟمٞمة شُمٕمؼمِّ شُمًتٕمٛمؾ قمٜمدهؿ إٓ ُُمٗمردة , وًمٙمٜمَّٝما شم٘متيض أن يٙمقن وهل ٓ شُمًتٕمٛمؾ إٓ سمِّمٞمٖمة اجلٛمع قمـ شمّمقُّ

مجة احلرومٞمة ًممية إومم ُمـ اًمتَّقراة, شم٘متيض أن شمٙمقن هٙمذا:  ذم اًمٌدء أهلة ظمٚمؼ اًمًٛمقات »اًمٗمٕمؾ سمٕمدها ُُمٗمردًا. وقمٚمٞمف, وماًمؽمَّ

ة أىماٟمٞمؿ ذم اهلل« إًمقهٞمؿ» ًمٗمٔمةذم وم٢منَّ اًمُٕمٚمامء ُما ومٝمٛمقا إٓ أنَّ «. وإرض  [.وـمري٘مة اؾمتٕمامهلا ُما ُيِمػم إمم وضمقد قمدَّ

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم ياٟمة ؟ ].  97صـ -, ُمٙمتٌة اعمح وهل , هق طم٘مٞم٘مة أقمٚمٜمٝما اهلل ذم يمٚمٛمتف»ُما هق اًمنِّ سمحًب شمٕمريػ اًمدِّ

ىمٝما وإن يُمٜمّا ٓ , شمٗمقق اًمٕم٘مؾ . واهلل سمؾ ُما يٗمقىمف ويًٛمق قمٚمٞمف. ومال ٟم٘مقل أنَّ اًمنِّ هق ُما ُيٜماىمض اًمٕم٘مؾ, «ٟمدريمٝماوًمذًمؽ يٜمٌٖمل أن ُٟمّمدِّ

ياٟمة.  [اًمذي ظمٚمؼ اًمٕم٘مؾ ومٞمٜما, ًمف احلرية أن ُيٕمٚمـ ًمٜما ُمـ احل٘مائؼ ُما يًٛمق قمغم اًمٕم٘مؾ. ًمذا, يمان ٓسمد ُمـ اًمنِّ ذم اًمدِّ

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم ر, إٓ ]. 99صـ -, ُمٙمتٌة اعمح يـ اعمًٞمحل أها همػم أنَّٜما ُٟمٕمٚمـ هذه احل٘مٞم٘مة وهل أنَّف, وًمئـ يمان ذم اًمدِّ

ر ٓ ُٟمخٗمٞمٝما قمـ اًمٜماس سمؾ ُٟمِمٝمرها,  ا همػم حمدودةأنَّ هذه إها وٓ يًتٓمٞمع اعمحدود أن , وقم٘مؾ اإلٟمًان حمدود, وَوضْمف اًمنِّ ومٞمٝما أَّنَّ

 [.ُيدرك همػم اعمحدود يمام جيب

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم ىمٞمؾ أنَّ ظَمٓمِٞمًٌا ُُمٚمحدًا أظمذ هيزأ أُمام ؾماُمٕمٞمف سمتٕمٚمٞمؿ اًمتَّثٚمٞمث, صمؿ اًمتٗمت إمم ]. 99صـ -, ُمٙمتٌة اعمح

هؾ شمًتٓمٞمع أن ُِّتؼمين », وم٠مضماب اعمًئقل اخلٓمٞمب ؾمائاًل إياه أجْمًا: «يمٞمػ شمٗمٝمؿ أنَّ اًمثالصمة واطمد واًمقاطمد صمالصمة ؟»أطمدهؿ ؾمائاًل إياه: 

دت وم٠موضمدت هذا اًمٜمُّقر إنَّ إُمر ؾمٝمؾ, », أضماب اعمٚمحد: «يمٞمٗمٞمة اؿمتٕمال هذه اًمِمٛمٕمة ؟قماّم شمٗمٝمؿ ذم  ء اُتَّ وم٢منَّ اًمِمحؿ واًمٗمتٞمؾ واهلقا

ق », وم٘مال: «يمال», وم٠مضماب: «وهؾ ُيٛمٙمٜمؽ أن شمٗمٝمؿ يمٞمػ أنَّ اًمثالصمة ُمقاد شمقضمد ٟمقرًا واطمدًا ؟», وم٠مضماسمف اعم١مُمـ: «اعمٜمٔمقر وهؾ شُمّمدِّ

ء سمف.ومًٙمت, «ٞمتف ؟إُمر ُمع قمدم ومٝمٛمؽ يمٞمٗم ل همٞمٔمٝمؿ ُمـ اخلٓمٞمب إمم اؾمتٝمزا  [. وطمٞمٜمئذ أدرك احلارضون اًمٜمُّٙمتة, ومتحقَّ
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ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم إنَّ آقمت٘ماد سمِنّ اًمّثاًُمقث إىمدس هق أقمٔمؿ إيمرام شمًتٓمٞمع اخلٚمٞم٘مة أن ]. 115صـ -, ُمٙمتٌة اعمح

ُمف هلل وًمٕمٛمري أي ِهّ أهمٛمض ُمـ ِهّ اًمّثاًُمقث . أقمٔمؿ ُمـ أن ُيدرك سماًمٕم٘مؾ اًمٌنمي هق أقمٔمؿ إيمرام ًمفوذًمؽ ٕنَّ اإلىمرار سم٠منَّ اهلل , شُم٘مدِّ

ٞمف  ؟ ٜما ُٟمْمحِّ ل ًمف أقمٔمؿ يشء ومٞمٜما وهق اًمٕم٘مؾ, وًمٞمس هذا وم٘مط, سمؾ إٟمَّ م اهلل, ٕنَّٜما طمٞمٜمئذ ُٟمْمحِّ قمـ ٟمقع ومٌاقمؽماومٜما إذًا هبذا اًمنِّ ُٟمٙمرِّ

وًمٙمـ اهلل ىمد أوطماه ًمٜما وٟمحـ اقمت٘مدٟما , ويًتحٞمؾ قمغم قُمُ٘مقًمٜما اًم٘مارِصة إدرايمف أو ُمٕمرومتف, ة ًمٜما سمف اًمٌتَّةإذ أنَّٜما ٟمٕمؽمف سمِنّ ٓ ُمٕمرومهمريب, 

 [.ويٕمٚمق ومقق ومٝمٛمٜما اًمٌنمي, ٕنَّٜما ٟمٕمت٘مد سمام يًٛمق قم٘مقًمٜما, وهذا جيٕمؾ وحّٞمتٜما يماُمٚمة, سمف دون أن ٟمْمٕمف ُتت طُمٙمؿ اًمٕم٘مؾ

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم ر اًم٘مقل أنَّ ِهّ اًمتَّثٚمٞمث قم٘مٞمدة يمتاسمٞمة ٓ شُمٗمٝمؿ ُمـ همػم اًمٙمتاب ]. 121صـ -, ُمٙمتٌة اعمح ٟمٕمقد ومٜمُٙمرِّ

س وري أن ٓ يٗمٝمٛمٝما اًمٌنم, اعمُ٘مدَّ , يمام أنَّف ًمق اؾمتٓماع احلٞمقان همػم ٕنَّٜما ًمق ىمدرٟما أن ٟمٗمٝمؿ اهلل ٕصٌحٜما ذم ُمّماف أهلة, وأنَّف ُمـ اًميَّ

ٕصٌح قماىماًل يماإلٟمًان. وم٢مذا يمان احلٞمقان ٓ ي٘مقى قمغم أن ُيدرك اإلٟمًان ُمع أنَّ آصمٜملم حمدودان, وُمع أنَّ اًمٗمرق اًمٕماىمؾ أن ُيدرك 

ة ًمٞمس هلا ىمرار, وسملم ذيٜمؽ صٚمة ىمريٌة وشم٘مارب يمكم ذم ؾمٚمًٚمة اخلٚمؼ.  ومٙمٞمػ سمٞمٜمٝمام هق همػم اًمٗمرق سملم اإلٟمًان ورسّمف, ومٌلم هذيـ ُهقَّ

ٕمٞمػ أن   [يٗمٝمؿ اإلهل اخلاًمؼ ؟ي٘مقى اإلٟمًان اًمْمَّ

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم ا شمٕمٚمٞمؿ اًمتَّثٚمٞمث, ]. 122صـ -, ُمٙمتٌة اعمح , ٕنَّف ُما ومال يدظمؾ ُتت طُمٙمؿ اعمًائؾ اعمُٜماىمْمة ًمٚمٕم٘مؾأُمَّ

وًمٙمٜمّا ٟم٘مقل إنَّ اهلل . ثٚمٞمثصّح رومض اًمتَّ , هؾ ٟم٘مقل يمام يتّمقر اًمٖمػم أنَّ اًمثالصمة واطمد واًمقاطمد صمالصمة ؟ إن ىُمٚمٜما ذًمؽهق اًمتَّٜماىمض ومٞمف ؟ 

د. ضمقهٌر واطمٌد ذم صمالصمة أىماٟمٞمؿ د ذم إىماٟمٞمؿ. ومٗمٞمف وطمدة وشمٕمدُّ . ومٚمق ىُمٚمٜما إنَّ اهلل ضمقهٌر ذم صمالث ضمقاهر, أو أىمٜمقٌم وطمدة ذم اجلقهر وشمٕمدُّ

 [, واطمٌد ذم اجلقهر, وصمالصمة ذم إىماٟمٞمؿ.ذم صمالصمة أىماٟمٞمؿ, ًمّمار ىمقًمٜما ُمرومقوًا. وًمٙمٜمّا ٟم٘مقل قمٜمف إٟمَّف واطمٌد سماقمتٌار, وصمالصمة سماقمتٌار آظمر

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم ٓ ُيٛمٙمـ أن ُيًٚمَّؿ سم٠منَّ صمالصمة أؿمخاص »يٕمؽموقن قمغم اًمتَّثٚمٞمث ىمائٚملم: ]. 141صـ -, ُمٙمتٌة اعمح

ً طم٘مٞم٘مٞماً  أنَّ اًمٕم٘مؾ اًمٌنمي قماضمز قمـ ُٟمجٞمب: أنَّف ومْماًل قماّم ىُمٚمٜماه ُمـ «. صمالصمة آخٝمةصمالث ـمٌائع أو  ٓ يٙمقٟمقن, ُُمتٛمٞمِّزون قمـ سمٕمْمٝمؿ متٞمٞمزا

أي صمالصمة أومراد طم٘مٞم٘مٞمة , إنَّ اهلل واطمد ذم صمالصمة أىماٟمٞمؿ», ٟم٘مقل أجْمًا أنَّف ٓ شمٜماىمض ذم هذا اًم٘مقل ومٝمؿ إُمقر اإلهلٞمة همػم اعمحدودة

ومٚمق يمان . إنَّ اًمٗمالؾمٗمة ُيٛمٞمِّزون سملم احاهٞمة وإىمٜمقمواطمد ؟ ومٝمؾ ًمٚمامهٞمة وإىمٜمقم ُمٕمٜمك «. وُمتٛمٞمزة ذم ـمٌٞمٕمة أو ُماهٞمة واطمدة إهلٞمة

ا وُمٕمٜماُها ُُمتٌايـ, ُمٕمٜمك هاشملم اًمٚمٗمٔمتلم واطمدًا ًمقىمٕمت اًمٜماىمْمة طم٘مٞم٘مةً   [.ومُٛمٛمٙمـ وضمقد صمالصمة أىماٟمٞمؿ ذم ضمقهر واطمد, أُمَّ

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم ا ضمقاب اًمٕمٚمامء اًمالهقشم]. 141صـ -, ُمٙمتٌة اعمح , ومٝمق أنَّ أىمٜمقُمًا واطمداً ٞملم قمغم هذا آقمؽماض, أُمَّ

ام يٜمٌث٘مان ُمٜمف ويًتٛمران ومٞمف طمًٌام ىمال , وُمٜمف يٜمٌثؼ إىمٜمقُمان أظمران, سمؾ إٟمَّف ُمٌدأ اًمالهقت, ٓ يٜمٌثؼ ُمـ أطمد, أي أب قمغم أَّنَّ

ٞمة. وم٢منَّ صمالصمة أؿمخاص سمنميلم واًمٗمرق قمٔمٞمؿ سملم إؿمخاص اًمٌنمية وإؿمخاص ذم إًمقه«, أنا ذم أب وأب ذمّ : »اعمًٞمح

ـْ هذه إؿمخاص ضمقهر خُمتّص سمف دون همػمه, أي صمالصمة ضمقاهر ومرديةي٘مقُمقن سمثالث ـمٌائع,  ا ذم اهلل, وماًمٓمٌَّٞمٕمة, أي وًمُٙمّؾ ُِم . أُمَّ

ً طم٘مٞم٘مٞماً اًمالهقت, ُُمٗمردة ٓ شمٜم٘مًؿ.  ون ذوي ـمٌٞمٕمة واطمدة إهلٞم, وًمذا شمتٛمٞمَّز إىماٟمٞمؿ متٞمٞمزا ؿ يًتٛمرُّ  [.ويٙمقٟمقن اهلًإ واطمداً , ةهمػم أَّنَّ
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ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم  -أب وُهٜما ٟمٜم٘مؾ شمٕمٌػم أطمد اًمُٙمّتاب إضماٟمب قمـ ِهّ اًمتَّثٚمٞمث: ]. 121, 119صـ -, ُمٙمتٌة اعمح

ومٝمق , ومأب هق هذا إىمٜمقم, وإذا يمان اهلل أىمٜمقُمًا واطمدًا وم٘مط. سمؾ إٟمَّف يمائـ سمذاشمف, ٓ يًتٛمد إىمٜمقم إول أصٚمف ُمـ أي يمائـ: أصٚمف

وٓ ؿمّؽ ذم أنَّ إىمٜمقُملم أظمريـ «. إنَّ أب هق إصؾ أو اهلل اًمذي هق ُمـ ذاشمف وسمذاشمف إهل». وىمد ىمال أورجياٟمقس: أصؾ اًمالهقت

ام اؾمتٛمدا ُمـ اًمٓمٌَّٞمٕمة اإلهلٞمةُُها اهلل ضمقهريًا, وهلام ُمؾء اًمالهقت يمإىمٜمقم إول.  امومٞمُٛمٙمـ أ, وًمٙمـ سمام أَّنَّ اهلل سمإىمٜمقم » ن ُي٘مال أَّنَّ

إنَّ », وىمد ضماء ذم ىماٟمقن أثٜماؾمٞمقس أضمغم سمٞماٟمًا وم٘مال: ُمقًمقد همػم خمٚمقق)آسمـ(  إىمٜمقم اًمثايني٘مقل ىماٟمقن إيامن ٟم٘مٞمة أنَّ  - آسمـ«. إول

سمؾ أنَّ أصٚمف إززم ٚمقًٓ ًمٕمٚمَّة, وُمٕمٜمك ذًمؽ أنَّف ًمٞمس ظمٚمٞم٘مة وٓ ُمٕم«, ومٝمق همػم ُمّمٜمقع وٓ خمٚمقق سمؾ ُمقًمقد, آسمـ ُمقًمقد ُمـ أب وم٘مط

. وهمٜمل قمـ اًمٌٞمان أنَّ هذه اًمقٓدة ًمٞمًت ُمادية ٕنَّ اهلل روح. وحَّا يمان أب ُمقضمقدًا ُُمٜمذ إزل, ومآسمـ اًمذي هق ذم إىمٜمقم إول

وح اًمُ٘مُدسصقرشمف ًمٞمس حُمدصمًا وًمٞمس ومٞمف يشء حُمدث, سمؾ هق رضوري اًمقضمقد أززم.  إيامن ٟم٘مٞمة واًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞمة: ضماء ذم ىماٟمقن  - اًمرُّ

يس أثٜماؾمٞمقس «. ُمًجقد ًمف ُمع أب وآسمـ, إىمٜمقم اًمثاًمث ُُمٜمٌثؼ ُمـ أب» وح اًمُ٘مُدس همػم »وقمٚمَّٛمٜما ىماٟمقن إيامن اًم٘مدِّ أنَّ اًمرُّ

 [«.ومٝمق أصٚمف إذاً , وًمٙمٜمَّف ُُمٜمٌثؼ ُمـ أب, ُمّمٜمقع وٓ خمٚمقق وٓ ُمقًمقد

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة , ُمٙمتٌة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم وىمد شمْمارسمت آراء قمٚمامء اًمالهقت اعمًٞمحل, ذم يمؾ اعمذاهب اعمًٞمحٞمة, ]. 151صـ -اعمح

ر ذم ُما َيْٕمَجز قمـ اًمتَّٕمٌػم قمٜمف, ذم سمٞمان يمٞمٗمٞمة وٓدة آسمـ إزًمٞمة , اقمتٌارًا سمام ؾمار قمٚمٞمف ويمان يٜمٌٖمل أن ٓ يتخٓمَّك اًمٕم٘مؾ اًمٌنمي إمم اًمتَّٗمٙمُّ

ٓ  , دون إيْماح يمٞمٗمٞمَّتٝما «سمقٓدة آسمـ إزًمٞمة» سماًم٘مقلطمٞمث ايمتٗمك اعمجٛمع اًمٜمٞم٘ماوي ٟمٗمًف,  شماريمًا ًمإليامن اًمتًَّٚمٞمؿ واخلُُْمقع ذم ُما

 [.يتٜماوًمف اًمٕم٘مؾ

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم ية اعمًٞمح ًممب ذم اإلٟمجٞمؾ: ]. 145صـ -, ُمٙمتٌة اعمح , إىمٜمقم اًمثاين ًممب إنَّ سمٜمقة اعمًٞمحسُمٜمُقَّ

, ىمٌؾ ٓ ُيٛمٙمـ أن ٟمًتٛمّدها ُمـ اًمٕم٘مؾ أو أي ُمّمدر آظمر, وهل يمٖمػمها ومٞمام خيتّص سماهلل. اعمًائؾ اعمُتٕمٚمِّ٘مة سمإًمقهٞمة ُمـإىمٜمقم إول, 

 [.ٕنَّف ًمٞمس يًتٓمٞمع أطمد أن ُيٕمٚمـ اهلل إٓ اهلل ٟمٗمًفأن ٟمًتٛمّد ُمٕمرومتٝما ُمـ اهلل ٟمٗمًف, 

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم وقم٘مٞمدة اًمٙمٜمٞمًة اًم٘مٌٓمٞمة شمتجغمَّ ذم اخِلٓماب اعمحٗمقظ قمـ اًمٌٓمريرك ]. 153, 152صـ -, ُمٙمتٌة اعمح

ؾُمقًمٞمة, »اًمذي أووح ومٞمف رأجف ذم وٓدة آسمـ إزًمٞمة, طمٞمث ىمال: « إؾمٙمٜمدر» 19اًم٘مٌٓمل اًمــ ٜما ٟم١مُمـ, يمام شم١مُمـ اًمٙمٜمٞمًة اًمرَّ سمأب إٟمَّ

وال, اًمقطمٞمد همػم اعمقًمقد اًمقاضمب اًمقضمقد يٕمة , سمٖماية اًمٙمامل ٓ يِمقسمف زيادة وٓ ُٟم٘مّمان هق هق, وهق قمديؿ اًمتَّٖمٞمػم واًمزَّ ُُمٕمٓمل اًمنمَّ

يًلم. وسمرّب واطمد يًقع اعمًٞمح اسمـ اهلل اًمقطمٞمد. وإنٌٞماء وإناضمٞمؾ ؾُمؾ ويُمّؾ اًم٘مدِّ سمّؾ ُمـ , ًمٞمس ُمقًمقدًا ُمـ اًمٕمدم, رّب أسماء واًمرُّ

سمؾ سمٜمقع ٓ ُيدرك وٓ ُيٕمؼمَّ قمٜمف طمًب , ووماًمٜمتٞمان سؾماسمٚمٞمقوًمٞمس طمًب اجلًد اهلٞمقزم سمتٗمريؼ وومٞمْمان إضمزاء يمام زقمؿ . أب احلل

)أي ًمٞمس يماقمت٘ماد آريقس اًمذي قمؼمَّ ومٞمف قمـ وٓدة آسمـ سمٙمٞمٗمٞمة أبٕمدشمف قمـ إزًمٞمة(, ومٛمـ خُيؼم سمجٞمٚمف ٕنَّ  اعمُٕمت٘مد اًمذي ذيمرٟماه ؾماسم٘ماً 

ل اعمقًمقدة ٓ شم٘مدر أن شمٗمٝمؿ هذه اًمقٓدة اإلهلٞمة ُمـ ٕنَّ اًمُٕمُ٘مقوضمقده همػم ُُمدرك قمـ يمؾ اًمٙمائٜمات احائتة يمام أنَّ أب همػم ُُمدرك. 

ٓ يٜم٘مص , وم٢مٟمَّف همػم ُُمتٖمػمِّ يمام أنَّ أب همػم ُُمتٖمػمِّ . وٓ أطمد يٕمرف ُمـ هق آسمـ إٓ أب, وٓ أطمد يٕمرف ُمـ هق أب إٓ آسمـ, أب
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اًمتاُّمة. هلذا جيب أن ٟمحٗمظ ًممب همػم اعمقًمقد اًمٕمٔمٛمة . ومٝمق آسمـ اًمٙماُمؾ وصقرة أب قمـ أب ؿمٞمئًا ؾمقى أنَّف ًمٞمس همػم ُمقًمقد

ُمة اًمالئ٘مة سماٟمتداسمٜما ًمف اًمقٓدة إزًمٞمة ُمـ أب م أجْمًا اًمٙمرا  [«.اًمالئ٘مة سمف, وآسمـ جيب أن ُٟم٘مدِّ

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم . وىمد اقمتاد أىمٜمقم سمؾ اعمُراد هبا, ٓ ُيراد هبا صٗمة يماحلٙمٛمة« اًمٙمٚمٛمة» وًمٗمظ]. 154صـ -, ُمٙمتٌة اعمح

, واًمذيـ يَمَتب هلؿ يقطمٜما إٟمجٞمٚمف, وٓ ؾِمٞمَّام اعمُتِمتِّتقن سملم إُمؿ اًمذيـ قمرومقا اًمٗمٚمًٗمة اًمٞمقٟماٟمٞمة« اًمٙمٚمٛمة»اًمٞمٝمقد شمًٛمٞمة اعمًٞمح اعمٜمتٔمر سمـــ 

ويمقن . ب وآسمـ اًمٌنميلمشمٜمٗمل يمؾ ٟمًٌة ضمًدية سمٞمٜمٝمام يمٜمًٌة إ, وشمًٛمٞمة اعمًٞمح سمٙمٚمٛمة اهلليٗمٝمٛمقن أنَّ اًمٙمٚمٛمة هق إىمٜمقم اًمثاين, 

 [(.21:11, ًمق 27:11, ُمت 11:2يمق 1, ٕنَّف ٓ يٕمرف أومٙمار اهلل ًمٞمٕمٚمٜمٝما إٓ اهلل. )يقضمب يمقٟمف اهلإً , اعمًٞمح يمٚمٛمة اهلل

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم يـ: ]. 155صـ -, ُمٙمتٌة اعمح ذم هذا و« واًمٙمٚمٛمة يمان قمٜمد اهلل» ىمال يقطمٜما اإلٟمجٞمكمىمال أطمد اعمُٗمنِّ

ً قمـ أباًم٘مقل أُمران:  اد يماُمؾ واشمِّٗماق شماّم ذم يُمّؾ رأي وىمْماء وقمٛمؾ. أوًٓ  أنَّ آسمـ يمان أىمٜمقُمًا ُُمٞمَّزا . وىمال صماٟمٞمًا أنَّف ُمع ذًمؽ سمٞمٜمٝمام اُتِّ

م واًمّٓماقمة , أي أنَّ ًمف ِصٗمات أب ٟمٗمًٝما وىمقشمف, واؾمتح٘ماوُمٕمٜماه أنَّف ُمًاٍو ًممب ذم اجلقهر«, ويمان اًمٙمٚمٛمة اهلل»أجْمًا:  ىمف اإليمرا

 [.وُمٕمٜماها ُهٜما ضمقهر اًمالهقت, ِّتتٚمػ قمٜمٝما ذم اجلٛمٚمة اًمتل ىمٌٚمٝما, وًمٗمٔمة اهلل هٜماواًمٕمٌادة اًمتل يًتح٘مٝما أب. 

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم يس سماؾمٞمٚمٞمقس: ]. 116صـ -, ُمٙمتٌة اعمح اًمّذات متتاز قمـ اًمتَّ٘مٜمُّؿ, أي إىمٜمقم, يمام يٛمتاز »ىمال اًم٘مدِّ

وىمال اؾمٓماؾمٞمقس سمٓمريرك أنٓمايمٞمة ُما «. قمـ اًمٌمء اًمٕماّم واًمٌمء اخلاّص ًمُٙمّؾ واطمد, يمام ُيٓمٚمؼ اؾمؿ طمٞمقان قمغم يمؾ واطمد ُمـ اًمٜماس

ا اًمتَّ٘مٜمُّؿ وإىمٜمقم ومٞمُدّل قمغم اًمٌمء »اىمتٓمٗمف ُمـ ُم١مًمَّٗمات يمػمًمُّس اإلؾمٙمٜمدري:  اًمّذات واًمٓمٌَّٞمٕمة يدٓن قمغم اًمٌمء اًمذي هق ُُمِماع. أُمَّ

ا أىمٜمقُمٝمام ومُٛمختٚمٗمان اًمذي هق يس أثٜماؾمٞمقس ىمال: «. ظماّص ًمُٙمّؾ ومرد. سمٓمرس وسمقًمس ُمثاًل ُها ذوا ـمٌٞمٕمة واطمدة, وأُمَّ إنَّ »واًم٘مدِّ

ؾمؿ واًمِ٘مٞمام »صمؿ ىمال: «. اًمٓمٌَّٞمٕمة يشء وإىمٜمقم يشء آظمر ا إىمٜمقم واًمرَّ قرة هل يشء واطمد. وأُمَّ وماًمّذات واجلٜمس واًمٓمٌَّٞمٕمة ُمـ اًمّمُّ

ة   [«.هل أجْمًا يشء واطمدواًمٗمرد واخلاصَّ

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم ُمٕمٜماها اًمقوٕمل يمام , يقٟماٟمٞمة إصؾ« أىمٜمقم» وم٢منَّ يمٚمٛمةوسماجلٛمٚمة, ]. 117, 116صـ -, ُمٙمتٌة اعمح

ف اًمٕمٚمامء وح اًمُ٘مُدس, ي٘مُرب ُمـ يمٚمٛمة ؿمخص, قمرَّ ص ومإىمٜمقم قمٌارة قمـ ؿمخ. وُمٕمٜماها آصٓمالطمل شُمٓمٚمؼ قمغم أب وآسمـ واًمرُّ

اإذ ي٘مقل: )أنا( أىمقل, أنا أومٕمؾ, أنا أطمّب .. إًمخ.  قماىمؾ ُُمًت٘مّؾ ىمائٌؿ سمذاشمف يٜمًب أومٕماًمف إمم ٟمٗمًف , ومٜمٗمس اإلٟمًان ٓ شُمٕمّد ؿمخّمًا َّٕنَّ

ب أومٕماهلا ًمذاهتا. سمؾ ظُمٚمَِ٘مت ًمتٙمقن ُُم٘مٞمَّدة سمجًد, ومٝمل همػم ُُمًت٘مٚمِّة سمذاهتاوإن يماٟمت قماىمٚمة,  ًِ وًمذا ٓ , وسمدوٟمف ٓ شمٙمقن يماُمٚمة وٓ شَمٜمْ

ي٘مقل اإلٟمًان: ٟمٗميس ُُتّب, ٟمٗميس شمٗمٝمؿ .. إًمخ. سمؾ ي٘مقل: أنا )اعمُريمَّب ُمـ ٟمٗمس وضمًد( أطمّب وأومٝمؿ وأىمقم وأىمٕمد وأُمٌم و.. و.. 

 [إًمخ.

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم همػم أنَّ اًمٗمرق قمٔمٞمؿ سملم إؿمخاص اعمخٚمقىملم وإؿمخاص همػم ]. 117صـ -, ُمٙمتٌة اعمح

ة سمفومااعمخٚمقىملم:  د. ومٗمل اًمٕمائٚمة ُمثاًل إب وإم ٕؿمخاص اعمخٚمقىملم شمرى ًمُٙمّؾ ُمٜمٝمؿ ـمٌٞمٕمة خُمتّمَّ , وهبا يٜمٗمرد قمـ همػمه متام آٟمٗمرا

وإٟمَّام ذم اهلل , وهؿ صمالصمة أؿمخاص سمثالث ـمٌائع. صمالصمة أؿمخاص ًمُٙمّؾ ُمٜمٝمؿ ـمٌٞمٕمة سمنمية ُيدقمك ُمٕمٝما إٟمًاٟمًا ويٛمتاز هبا قمـ همػمهواًمقًمد, 

ؿ صمالصمة أؿمخاص ذم ـمٌٞمٕمة واطمدة, إٓ ـمٌٞمٕمة واطمدة. وًمٞمس هلؿ, يا ًمٚمٕمجب, أب واسمـ وروح ىُمُدس: أؿمخاص صمالصمة أىماٟمٞمؿ أو . ومٞما وم٢مَّنَّ
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شمرى يُمالًّ ُمٜمٝمؿ ُُمٜمٗمردًا قمـ أظمر يماُمالً سمذاشمف يتٙمٚمؿ , وإهمرب ُمـ ذًمؽ أنَّف ُمع يمقَّنؿ صمالصمتٝمؿ ذوي ـمٌٞمٕمة واطمدةًمف ُمـ ِهّ قمٛمٞمؼ, 

وح اًمُ٘مُدس: «, أنا ومديت اًمٕمامل»وي٘مقل آسمـ: «, ظمٚم٘مت اًمٕماملأنا », ومٞم٘مقل أب: سماؾمٛمف ؾمت اًمٕمامل»وي٘مقل اًمرُّ  [«.أنا ىمدَّ

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم دون أن , سمؾ إٟمَّؽ دمد أنَّ اإلٟمجٞمٚمٞملم اًمثالصمة إَُول َرُووا وم٘مط طمقادث اعمًٞمح]. 17صـ -, ُمٙمتٌة اعمح

طمًة إمم أنَّف إهل سمع يمام, ُيِمػموا رصا ؿ أرادوا أن يرؾمٛمقا اعمًٞمح ًمٚمٕمامل يمام رأوه ذم طمٞماشمف. أؿمار إمم ذًمؽ يقطمٜما اإلٟمجٞمكم اًمرا ٓ , وذًمؽ َّٕنَّ

, أي أنَّف اهلل اًمّٔماِهر ذم اجلًد, ويؽميمقن ًمٚمٕمامل اًمذي ي٘مرأ يمتاسماهتؿ اًمٜمَّزهية أن حيٙمؿ سمٜماًء يمام يماٟمقا يٕمت٘مدون ومٞمف وىمت شمدويٜمٝمؿ يمتاسماهتؿ

ة ُما اقم  [ت٘مدشمف اًمٙمٜمٞمًة إومم ذم اعمًٞمح.قمٚمٞمٝما سمّمحَّ

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم أنا اسمـ » سمؾ ىمال؟ « أنا اهلل» حاذا مل ي٘مؾ اعمًٞمح رصحياً وي٘مقل سمٕمْمٝمؿ : ]. 175صـ -, ُمٙمتٌة اعمح

وح« أنا اهلل» ومذًمؽ ٕنَّف ًمق ىمال«. اهلل « أنا اسمـ اهلل» سمؾ ىمالازان ذم اًمالهقت, , وُُها ُمٕمف أىمٜمقُمان ُُمتجيٛمع إمم أىمٜمقُمف أىمٜمقُمل أب واًمرُّ

 [.ًمٜمٕمرف ُُمًاواشمف ًمف« أنا وأب واطمد» وىمال, ًمُتٕمرف ٟمًٌتف إزًمٞمة إمم إىمٜمقم إول

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم ية اعمًٞمح ًممب ذم شماريخ اًمٙمٜمٞمًة: ]. 147صـ -, ُمٙمتٌة اعمح ٞمَت إىماٟمٞمؿ اًمثالصمة سمأب سُمٜمُقَّ ؾُمٛمِّ

وح اًمُ٘مُدسوآسمـ  ح هبذه إًم٘ماب اعمًٞمح ٟمٗمًف. واًمرُّ وح اًمُ٘مُدسقمٛمدوهؿ »طمٞمث ىمال:  ويمان أّول ُمـ رصَّ « سماؾمؿ أب وآسمـ واًمرُّ

ؾُمؾ قمـ ؾمٌب إـمالق هذه إًم٘ماب قمغم إىماٟمٞمؿ اإلهلٞمة ُمـ سماب اًمتَّٚمٛمٞمح. وًمٌَِثت 19: 28)ُمت  (. ومل ُيٗمّمح ًمٜما اعمُخٚمِّص وٓ اًمرُّ

دت اًمٙمٜمٞمًة, َدوْمٕمًا طمتك ىمام آريقس اهلرـمقىمل وقمٚمَّؿ شمٕمٚمٞمامً خُماًمٗمًا ذم اًمًٞمد اعمًٞمحإمم اًمٌحث ذم ُمٕمٜماها,  اًمٙمٜمٞمًة ٓ شَمْٚمَتِٗمت , ومحدَّ

ٌَب شمًٛمٞمة إىمٜمقم اًمثاين سمآسمـ. ىمال آريقس:  وظمٚم٘مف , سمؾ أصدره أب ُمـ اًمٕمدم, إنَّ آسمـ مل يٙمـ ُُمٜمذ إزل»ًمٌدقمتف, قم٘مٞمدهتا ذم ؾَم

ة, سمحًب اظمتٞماره اعمٕمُتقق, . وأنَّ اعمًٞمحُمثٚمٜما ذائؾ, يمان ذا ـمٌٞمٕمة ُُمتٖمػمِّ الح واًمٗمْمائؾ, ومٙمان ُيٛمٙمٜمف قمٛمؾ احآثؿ واًمرَّ , ًمٙمٜمف اقمتٜمؼ اًمّمَّ

 [«.وم٠مَشيمف اهلل ُمـ أضمؾ أقمامًمف اًمّّماحلة سمٓمٌٞمٕمتف اإلهلٞمة, جُمِٛماًل إياه هبذه إًم٘ماب: يمٚمٛمة, اسمـ, طمٙمٛمة

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّ ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم هتا وؿمجٌتٝما, ]. 148صـ -ة , ُمٙمتٌة اعمح وماًمٙمٜمٞمًة طمٞمٜمئذ ىماوُمت قم٘مٞمدة آريقس هذه سمٙمؾ ىُمقَّ

دت ومٞمف قمٙمس آريقس سمِم٠من وٓدة آسمـ ُمـ أب, وووٕمت ىماٟمقن اإليامن وٟم١مُمـ .. سمرب واطمد يًقع اعمًٞمح, », هذا اإليامن: وطمدَّ

هقراسمـ اهلل اًمقطمٞمد,  )أو:  ُمًاٍو ًممب ذم اجلقهر, ُمقًمقد همػم خمٚمقق, ُمـ إهل طمؼ إهٌل طمٌؼ , ٟمقٌر ُمـ ٟمقر, اعمقًمقد ُمـ أب ىمٌؾ يمؾ اًمدُّ

وأنَّف مل , صمّؿ طمرم اعمجٛمع اًمٜمٞم٘ماوي اًمذي ووع هذا اًم٘ماٟمقن يمؾ ُمـ ي٘مقل أنَّ اسمـ اهلل يمان وىمتًا مل يٙمـ ومٞمف(«. واطمد ُمع أب ذم اجلقهر

. وم٘مقًمف: أو اؾمتحال اسمٜمًا هلل, أو أنَّف خمٚمقق أو ُُمتٖمػمِّ , ذات أظمرىأو ي٘مقل أنَّف ُمـ ضمقهر آظمر أو , أو أنَّف ظُمٚمَِؼ ُمـ اًمٕمدم, يٙمـ ىمٌؾ أن يقًمد

, وأنَّ وٓدشمف ُمٜمف, ُي٘مّمد سمف أنَّ ـمٌٞمٕمة آسمـ هل ذات ـمٌٞمٕمة أب« إهل ُمـ إهل» هل يمقٓدة اًمٜمُّقر ُمـ , سمٛم٘مدار ُما اؾمتٓماع اعمجٛمع أن ُيٕمؼمِّ

ا يمٞمٗمٞمة هذه اًمقٓدة, ومٚمؿ ُيٕمَط قمٜمٝما سمٞماٟمًا أنَّ أب واًمد وآسمـ ُمقًمقد أن ٓ ومرق سمٞمٜمٝمام ذم يمؾ يشء ؾمقى. وُمٕمٜمك ىمقل اعمجٛمع, اًمٜمُّقر . أُمَّ

, واًمٙمٜمٞمًة قمٚمَّٛمت أنَّ آريقس ىمال سمٕمدم أزًمٞمة آسمـ وأنَّف ًمٞمس ُمـ ضمقهر اًمالهقتيماومٞمًا. وماًمٗمرق سملم قم٘مٞمدة آريقس وقم٘مٞمدة اًمٙمٜمٞمًة: 

ُمف أب حلٔمة واطمدة, وأنَّف ُمقًم  [قد ُمـ ذات ضمقهر أب.أنَّ آسمـ أززم, مل يت٘مدَّ
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ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم ىمد ومرض ىمٌؾ يُمّؾ ق.م(  411يمان أومالـمقن ) - راسمٕمًا: ذم اًمٞمقٟمان]. 131, 131صـ -, ُمٙمتٌة اعمح

اُمل قِمٚمَّة اًمٕمامل ًّ رات, يشء سمقضمقد اًمٕم٘مؾ اًم وح اًمذي هق اعمثال إول ًمُٙمّؾ شمّمقُّ اإلهلل أو ومٝمق قمغم وضمف اًمٗمٙمر , صمّؿ سمٕمد ذًمؽ اًمرُّ

, وأظمػماً يٕمؽمف ذًمؽ اًمٗمٞمٚمًقف اًمِّماقمر سمقضمقد روح قمٔمٞمٛمة ُُمٜمتنمة ُتٞمل اًمٕمامل وُتريمف, وهل قمغم ُمذهٌف ضمزء أززم ُمـ اهلل يمٚمٛمتف

ًت اعمدرؾمة إومالـمقٟمٞمة اجلديدة ذم اإلؾمٙمٜمدرية, قمٚمَّٛمت شمٕمٚمٞمؿ أومالـمقن ومٞمٚمقشملم ذم ؾمٜمة  اًمذي م, 261ُُمتَِّحد سماحاّدة. وحَّا شم٠مؾمَّ

وح اًمذي سمقضمقد صماًمقث واطمد ذم صمالصمة أىماٟمٞمؿ اقمؽمف : إول قمغم ُمذهٌف هق اًمقطمدة اًمّثاسمتة, واًمثاًمث قمغم ُمذهب أومالـمقن هق اًمرُّ

ا اًمثاين, ومٝمق اًمّراسمط سملم إىمٜمقُملم إول واًمثاًمث,  ك اًمٕمامل, أُمَّ ر اإلهللحُيرِّ ى اًمتَّّمقُّ ك اًمذي ؾمقَّ إٓ . وهق ُمٕمروف قمٜمده سماًمٕم٘مؾ اعمُتحرِّ

, أو إمم اًمٖمريزة قمٞمٜمٝما اًمتل شُمٕمٚمِّٛمٜما سمقضمقد إهل, أو إمم اًمقضمدان, قِمقوًا قمـ أن يٜمًٌقا اهتداء اًمقصمٜمٞملم إمم اًمتَّثٚمٞمث اإلهلل, عمُٕمٓمِّٚملمأنَّ ا

ة ُمـ اًمٗمٚمًٗمات اًمقصمٜمٞمة يمام اوٓمرسمقا . وىمد وماهتؿ أنَّ اًمقصمٜمٞملم ُُمْمٓمرسمقن ذم اقمت٘مادهؿ سماًمتَّثٚمٞمث ىماًمقا أنَّ قم٘مٞمدة اًمّثاًُمقث اعمًٞمحٞمة ُُمًتٛمدَّ

ؿ مل هيتدوا سمٜمقر اًمقطمل اإلهلل يمام سمٜمقر اًمقضمدان, وؿمّتان ُما سمٞمٜمٝمام يمٚمٞمٝمام ُمـ ـُمُرق اًمتَّٜمقي ً َّٕنَّ ويماٟمت ر. ذم قم٘مٞمدة اًمقضمقد اإلهلل, ٟمٔمرا

د اهلل وٓ شُمنمك ُمٕمف آظمر. ويمام اظمتٚمػ إقم٘مٞمدة اًمقصمٜمٞملم ذم اًمّثاًُمقث أنَّف صمالصمة آخٝمة ُمؿ ذم اًمٙمٞمٗمٞمة اًمتل , سمٕمٙمس اعمًٞمحٞمة اًمتل شُمقطمِّ

روا هبا اًمتَّثٚمٞمث. وهٙمذا ي٘مقل اعمُٕمٓمِّٚمقن:  روا هبا اهلل, يمذًمؽ اظمتٚمٗمقا ذم اًمٙمٞمٗمٞمة اًمتل شمّمقَّ ياٟمة »شمّمقَّ إنَّ سمراُها وومٞمِمٜمق وؾمٞمٗما ذم اًمدِّ

وح اًمُ٘مُدس  [«.اهلٜمدوؾمتاٟمٞمة, ُيٛمثِّٚمقن أب وآسمـ واًمرُّ

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم ٞمٜمل  - صماٟمٞمًا: ذم اًمّملم]. 131, 131صـ -, ُمٙمتٌة اعمح ح قم٘مٞمدة « ٓوؿمق»إنَّ اًمٗمٞمٚمًقف اًمّمِّ ُيقوِّ

واًمذي متتد إًمٞمف يدك «, HIـه  » واًمذي شمّمٖمل ًمف وٓ شمًٛمع صقشمف ُيدقمك«, Iى »  إنَّ اًمذي شمٗمتش قمٜمف وٓ دمده»ىمقُمف ذم اًمتَّثٚمٞمث سم٘مقًمف: 

ـ ُمـ عمًف ُيدقمك ومتخٞمَّٚمقا ذم شم٘مٚمٞمدهؿ أوًٓ اعمٌدأ  أو أب )اًمذي شُمٗمتِّش قمٚمٞمف(, صماٟمٞمًا اًمٙمٚمٛمة, أي آسمـ )اًمذي «. WEIوـه » وٓ شمتٛمٙمَّ

ـ ُمـ عمًف(,  وح اًمُ٘مُدس )اًمذي ٓ شمتٛمٙمَّ ٞمٜمٞمة« ى ـه و ـه» واحلروف اًمثالصمةشُمّمٖمل إًمٞمف(, صماًمثًا اًمرُّ , شمت٠مخَّػ ُمٜمٝما يمٚمٛمة همريٌة قمـ اًمٚمُّٖمة اًمّمِّ

 [«.هَيَْقه» وهل سمال ريب, قمـ اًمٚمُّٖمة اًمٕمؼماٟمٞمة ومٝمل إذًا سمال ؿمؽ ُم٠مظمقذة

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم ٌّئ قمـ اًمّثاًُمقث]. 131, 131صـ -, ُمٙمتٌة اعمح  أوًٓ: ذم اهلٜمد: ٟمجد ذم ُأُصقل إديان اًمقصمٜمٞمة ؿمٞمئًا ُيٜم

ومؼماُها هق اعمقضمقد همػم اعمُتٜماهل إززم اًمذي أوضمد احادة «. ؾمٞمٗما»و « ومٞمِمٜمق»و « سمراُها»: يمان اًمّثاًُمقث اإلهلل ُم١مًمَّٗمًا ُمـ صمالصمة -

وذم زقمٛمٝمؿ وفمٝمر ذم إسمداع اًمٕمامل. وومٞمِمٜمق هق احلٙمٛمة احلاومٔمة هذا اًمٕمامل اعمخٚمقق. وؾمٞمٗما هق إهل اعمقت واعمالؿماة ومٞماليش يمؾ ُما جيد. 

 [.أنَّ ه١مٓء اًمثالصمة يتقًمقن ُمٕمًا شمدسمػم اًمٕمامل

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم ٌَّد )أوًٓ( « ًمزور واؾمٜمار»إنَّ اًمٗمٞمٚمًقف  - صماًمثًا: ذم اًمُٗمرس]. 131, 131صـ -, ُمٙمتٌة اعمح يمان يتٕم

ؿ شمٚمؽ اًمٙمٚمٛمة. )صماًمثًا( إمم ًمًاٟمف اًمذي يٚمٗمظ « هرُمقومقرا»إمم قم٘مؾ  اُمٞمة. )صماٟمٞمًا( إمم روح اًمٗماقمؾ ًمف اًمذي ُيتٛمِّ ًّ اًمذي ًمف اًمٙمٚمٛمة اًم

اُمٞمة دون اٟم٘مٓماع. ًّ  [اًمٙمٚمٛمة اًم
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ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم طمٞمث اهلٜمد : وذم اهلٜمد وومارس اًمٚمذيـ ي٘مال أنَّ سمالدُها ذم ُمقىمع ضمٜمّة قمدن, ]. 232صـ -, ُمٙمتٌة اعمح

ٟمٗمثت « ؿملم يماًمٞمقغ» ة شُمدقمكيماٟمقا يزقمٛمقن أنَّ طمٞمَّ , ومٗمل اهلٜمد. ذم شم٘ماًمٞمدهؿ آقمت٘ماد سمٛمجلء خُمٚمِّص اًمٕمامل. يمان اًمقطمل إول حمٗمقفماً 

ٛمت إرض وأهٚمٙمت ؾمٙماَّنا ؿ, «ؿمٞمٗملم» ومٜمزل إهل ُمـ اًمًامء اؾمٛمف, ؾمّٛمٝما اًمّزقماف ومًٛمَّ ًّ ومٜمجا , وًمٌس ضمًامً سمنميًا واُمتّص اًم

ٌِّئة سماٟمتٔمارهؿ عمقًمقد خُمٚمِّص اًمٕمامل. اًمٕماعمقن سمٗمْمٚمف ة اًمثاٟمٞمة, شم٘م« ومِمٜمقا »ىمقهلؿ قمـ إهلٝمؿ  وُمـ ظُمراوماهتؿ اعمُٜم ّٛمص صمامين ُمّرات ًمٞمٜمٗمل اًمُ٘مقَّ

ت اعمخٚمقىمات سمٗمٕمؾ ؾمٞمد قمدو اًمٌنم,  ور اًمتل قمٛمَّ ذ ؿمٙمؾ إٟمًاناًمنمُّ ة اًمتاؾمٕمة واِّتَّ د ذم اعمرَّ ًَّ الم قمغم إرض. صمّؿ دم ًَّ , ًمٞمٕمٛمؾ قمٛمؾ اًم

ُٟمقب, «أيمٞمام»ويمان ُمـ أقمٔمؿ ذسمائح اهلُٜمُقد ذسمٞمحة يدقمقَّنا  ُمقن ومٞمٝما ٔهلتٝمؿ محاًل ًمٚمتَّٙمٗمػم قمـ اًمذُّ ويماٟمقا َيْتُٚمقن ذم هذه اًمتَّ٘مِدُمة , وُي٘مدِّ

 [«.ُمتك يا شُمرى يقًمد اعمُخٚمِّص اعمُٜمتٔمر ؟ ُمتك ي٠ميت اًمٗمادي ًمٞمٜم٘مذٟما ؟»صالة ُمـ وٛمٜمٝما ىمقهلؿ: 

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم ا اًمُٗمرس ]. 233, 232صـ -, ُمٙمتٌة اعمح ومتٝمؿ ذم ٟمِزاع ىمام سملم اًمٜمُّقر اًمُٗمرس: أُمَّ ومتٜمحٍم ظُمرا

ٚمط سمنموره قمغم إرض, « اهريامن», سملم سملم قُمٜمٍمي اخلػم واًمنمَّ  واًمٔمَّالم, ًَّ إهل اخلػم اًمذي شم٘مٛمَّص ذم ضمًد « ارُمقزد» وسملماًمذي شم

الم«, ُمؽماس» إٟمًان ُدقمل ًَّ ول»ذم يمتاب « اسمـ اًمٕمٌزي». وذيمر واٟمتٍم قمغم اًمنمَّ وظمٚمَّص اإلٟمًاٟمٞمة وأقماد إًمٞمٝما اًم قمـ « خُمتٍم اًمدُّ

وىمٞمؾ أنَّف , وأصٚمف ُمـ سمٚمد أزرسمٞمجان, وىمٞمؾ ُمـ سمالد آؿمقر, يمان زرادؿمت ُُمٕمٚمِّؿ اعمجقؾمٞمةذم هذا اًمّزُمان, »رس: ُُمِمؽمع اًمٗمُ « زرادؿمت»

ل ف اًمُٗمرس سمٔمٝمقر اًمًٞمد اعمًٞمح وأُمرهؿ سمحٛمؾ اًم٘مراسملم إًمٞمف, ُمـ شمالُمٞمذ إيٚمٞما اًمٜمٌَّ ً ُتٌؾ , وهق قمرَّ ُمان سمِٙمرا وأظمؼمهؿ أنَّ ذم آظمر اًمزَّ

ٝما ًَّ وأنتؿ يا أوٓدي ىمٌؾ يُمّؾ . وشُمرى ذم وؾمٓمف صقرة قمذراء, وقمٜمد وٓدشمف ئمٝمر يمقيمب ييضء سماًمٜمَّٝمار, رضمؾ سمجٜملم ُمـ همػم أن يٛم

قن سمٔمٝمقره ًّ سمٞمٜمٙمؿ, وم٢مذا ؿماهدشمؿ اًمٙمقيمب, إُمؿ ُت ُمقا ىمرا ومٝمق اًمٙمٚمٛمة ُم٘مٞمٛمة ذم , اُمْمقا طمٞمث هيديٙمؿ واؾمجدوا ًمذًمؽ اعمقًمقد وىمدِّ

امء ًَّ  [«.اًم

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة , ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم لم, وم٢منَّ ].  233صـ -ُمٙمتٌة اعمح لم: وُمثٚمٝمؿ اًمّمِّ ة « يمقٟمٗمقؿمٞمقس»اًمّمِّ ح همػم ُمرَّ ُُمِمؽمقمٝمؿ رصَّ

: سمُٛمٕمت٘مده سمُٛمخٚمِّص ي٘مقم ًمػُمؿمد اًمٕمامل ؾمٞمٔمٝمر ؾمٛمٕمت أنَّ ذم اجلٝمات اًمٖمرسمٞمة ُمـ آؾمٞما, ». ىمال ذم أطمد يُمُتٌف اعمدقمق سماًمقؾمط همػم اعمُتٖمػمِّ

امءرضمؾ صاًمح يٕمٛمؾ أقمامًٓ قمجٞمٌة  ًَّ ٚمٓمان قمغم إرض, ٕنَّف ُُمرؾمؾ ُمـ اًم ًُّ ا , وهق ُيٌاَش ُمـ اعمؼمات ُما ٓ حُيَم قمدًا, ويٙمقن ًمف اًم أُمَّ

َه سمف وس احلّؼ , اؾمٛمف ومال ُيًتٓماع أن ُيَٗمقَّ , ؾمقف َي٘مُدم أُمػم طمٙمٞمؿ«: »شمِمقٟمغ سمرٟمغ»وىمال ذم يمتاسمف «. وأنا يمقٟمٗمٞمِمٞمقس ىمد سمٚمٖمٜمل أنَّف اًمُ٘مدُّ

امء  ًَّ ٜمَـ اًم ًُ ومتٕمٜمق ًمف يمؾ إُمؿ واًم٘مٌائؾ طمتك أبٕمدها طمدودًا وأقمرىمٝما , ضماُمع ذم ؿمخّمف يمؾ اًمٙمامٓت واًمٗمْمائؾ, وأطمٙمام اإلهلقمامل سم

ذيمر , «ُماشمٞمٜمقس»ومٞمٚمًقف صٞمٜمل آظمر يدقمك « يمقٟمٗمقؿمٞمقس»وؾمٌؼ «. ٕنَّ طمٙمٛمتف واؾمٕمة ٓ يًؼم همقرها وٓ يٜمٗمذ ُمٕمٞمٜمٝما, ذم اهلٛمجٞمة

امء ًَّ لم صقرة شمُدّل قمغم ذًمؽ  ,اعمُخٚمِّص اعمُٜمتٔمر اعمُرؾمؾ ُمـ اًم يمام شمٜمتٔمر إرض اًمٞماسمًة اًمٜمَّدى واعمٓمر ًمتٜمتٕمش هبام. ويمان ٕهؾ اًمّمِّ

ُمزي,  ةاًمٜمَّٕمٞمؿ اًمرَّ ة, ومٞمجٕمٚمقن اًم٘مامـمة ذم طمجر اُمرأ امء.دًٓمة قمغم أنَّ اعمقًمقد اعمُٜمتٔمر ؾمقف ُيقًَمد ُمـ اُمرأ ًَّ  [, وإن يمان أصٚمف ُمـ اًم

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة , ُمٙمتٌة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم د ذم وصمٜمٞمة اعمٍميلمُمٍم: ]. 234صـ -اعمح ًُّ و « أزوريس», وم٢منَّ ويمذا ٟمجد أصاًل ًمِنّ اًمتَّج

ور, « إيزيس» ومٚمٙمل شمْمع أهلة طمداً ُيٛمثِّالن اًم٘مقشملم اًمٗماقمٚمة واعمٗمتٕمٚمة, وأنَّ روح اًمنمَّ اعمتٛمثؾ هبٞمئة اًمتِّٜملم ُمأل شمٞمٗمقؾمف إرض سماًمنمُّ

الم, ومًحؼ اًمتِّٜملم« أوروس» ٞمقسمؽم ـمٗمؾ يًٛمكُوًمد إليزيس ُمـ ضم, هلذه اعمٗماؾمد ًَّ  [.وظمٚمَّص اجلٜمس اًمٌنمي وأقماد إًمٞمف اًم
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ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم اًمٞمقٟمان: ويُمّؾ ُمـ يٓمَّٚمع قمغم قم٘مٞمدهتا اًم٘مديٛمة ويِمٕمر سمقصٞمتٝما, ٓ ]. 235, 234صـ -, ُمٙمتٌة اعمح

ؼم« روُمٞمف»ؿمّؽ يٕمٚمؿ أنَّف ُوضِمَد ُمـ ُيدقمك سمـ  سمف قمغم ضمٌال اًم٘مقىماز, اًمذي شمٙمَّ  وأراد أن ُيًاوي ٟمٗمًف سمأهلة, وم٠مرؾمٚمت ًمف قم٘ماسمًا يٕمذِّ

وئمٝمر ُمـ «. اإلهل وطمده هق اًمذي ي٠ميت ويٗمتدي هذا اًمٞمائس«: »أؿمٞمؾ». ىمال ومِمٗم٘مت اًمٞمقٟمان قمٚمٞمف وأرؾمٚمت ًمف ِهرىمؾ خُمٚمِّّمًا ومٚمؿ يٗمٚمح

امء ٕمٚمؿ طم٘مٞم٘مة أهلة, وٓ اًمٓمَّريؼ اعمٜماؾمٌة ًمٚمٕمٌادة, اعمحاورة أشمٞمة أنَّ أومالـمقن اقمت٘مد أنَّ اإلٟمًان ٓ ي٘مدر أن ي ًَّ ُما مل ي٠مِت ُُمٕمٚمِّؿ ُمـ اًم

ؼم أمجؾ, »ىمال ؾُم٘مراط: «: أخٌٞمادس»و « ؾُم٘مراط». وهذه اعمحاورة يماٟمت سملم ُيٕمٚمِّٛمف ذًمؽ وقمٚمٞمؽ أن شمّمٓمؼم طمتك ي٠ميت ُمـ إنَّ اًمّمَّ

«, ُمتك ي٠ميت ذًمؽ اًمقىمت يا ؾُم٘مراط, وُمـ ُيٕمٚمِّٛمٜمل, وم٢مين أوّد أيمثر أن أراه ُمـ هق ؟»ىمال أخٌٞمادس: «. ُيٕمٚمِّٛمؽ واضمٌاشمؽ ًممهلة واًمٌنم

ا ٟمزقمت اًمٔمُّٚمٛمة قمـ قمٞمٜمل فديقُمٞمدسف ًمٙمل ُيٛمٞمِّز »ىمال ؾُم٘مراط:  إٟمَّف ًمٞمٝمتؿ سمؽ. وًمٙمـ, أٓ شمرى أنَّ فهقُمػموسف ىمال قمـ فُمؽموماف أَّنَّ

ب إًمٞمف إُمقر اًمتل دمٕمٚمؽ مُتٞمِّز اخلػم واًمنمَّ , أن يٜمزع أوًٓ اًمٔمُّٚمٛمة قمـ قم٘مٚمؽ ومٙمذًمؽ قمغم هذا اإلهلاإلهل ُمـ اإلٟمًان.  ىمال «, وُي٘مرِّ

خص, وم٢مين ُُمًتٕمد أن ٓ أظماًمػ ًمف ىمقًٓ إذا يمان ذم وؾمٕمف أن »أخٌٞمادس:  يٜمزع اًمٔمُّٚمٛمة ويمؾ ُما ُيريد أن يٜمزقمف ُمٜمّل, وأجًا يمان هذا اًمِمَّ

وٓ وؾمٞمٚمة عمٕمرومة إرادة أهلة إٓ , ًمٞمس ًمٜما أن ٟمٕمرف احل٘مائؼ إٓ ُمـ أهلة أو ُمـ أبٜماء أهلة»وىمال أومالـمقن: «, جيٕمٚمٜمل أومْمؾ ُما أنا

. وهذا ُمثؾ اًمٗم٠مس اعمؽموؾمة اًمذي يمٚمٛمتف همػم اعمحًقؾمة طمٌٚمت هبا ضمارية, واطمد هق اإلهل اًمٕمكم ذم اًمُٕمال»وىمال أجْمًا: «. سمٜمٌل يٕمٚمٜمٝما ًمٜما

, إنَّ اًمٕمكم إقمغم ئمٝمر ذم إرض»وُمـ ىمقًمف: «. واؾمؿ اجلارية اًمٕمذراء, وي٘مرسمف ٕبٞمف ىمرسماٟماً  ويدظمر ًمٚمٕماملسماًمٜمار, وؾمٚمؽ ذم أطمِمائٝما, 

سماٟمٞمة, وُي٘مٞمؿ اعمقشمك هٞمب, وئمٝمر آياشمف اًمرَّ وىمال أرؾمٓمق ذم يمتاسمف «. وٓ يٕمقدون يروٟمف إمم يقم احلٙمؿ اًمٕمٔمٞمؿ, ويرضمع إمم قمرؿمف اًمرَّ

ك اًمُٙمٜمُقز:   [«.ويًٛمع صقشمف اًمذيـ ذم اًم٘مٌقر وي٘مقُمقن, أدوٟماي اإلهل اًمذي ئمٝمر ذم اعمًٙمقٟمة أمجعإنَّ يمٜمز احلٞماة قمٜمدي »اعمًُٛمَّ

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم وُمان: ]. 236, 235صـ -, ُمٙمتٌة اعمح وُماٟمٞملماًمرُّ ا ويمذا ٟمجد هذه اًمٕم٘مٞمدة قمٞمٜمٝما قمٜمد اًمرُّ , وَّٕنَّ

ُمـ «: »ؿمٞمنمون». وًم٘مد شمًاءل أيمؼم ظمٓمٌائٝما اًمٕمامل وخيْمٕمف ًمًٚمٓماٟمفومآُمٜمت سمٛمجلء إٟمًان يًقد قمغم يماٟمت أُّمة طمروب وومتقطمات, 

سمٕمة: « ومػمضمٞمؾ»وىمال اًمِّماقمر اخلاًمد «. هق هذا اإلٟمًان وُمتك جيلء ؟ ؾمؽمى اإلٟمًاٟمٞمة ضمٞماًل ضمديدًا سمقٓدة ـمٗمؾ يٜمزل »ذم أنِمقدشمف اًمرا

امء ويٜمتًب إمم أهلة ًَّ شمر أنَّ «: »سومًٌاؾمٞماٟمق»ذم شمرمجة اًم٘مٞمٍم « ؾمقٟمٞمقن»وىمال «. ُمـ اًم ق ظمؼم ىمديؿ وُُمتقا يمان ىمد ؿماع ذم اًمنمَّ

خ: « ٟماىمٞمتقس»وىمال «. إىمدار ىمد طمتَّٛمت أنَّف ُمـ اًمٞمٝمقد يقضمد ُمـ يًقد اًمٕمامل يمان يمثػمون يٕمت٘مدون أنَّف ورد ذم أؾمٗمار اًمٙمٝمٜمة »اعم١مرِّ

ق ُمان يٗمقز اًمنمَّ وقمرف سملم أهؾ هماًمٞما أنَّ قمذراء ؾمتحٌؾ , ٞمتقًمقن اًمتَّدسمُّروأنَّ  رضمآً  ُمـ اًمٞمٝمقدية ي٘مدُمقن وم, إىمدُملم أنَّ ذم هذا اًمزَّ

ذ هلا يمٝمٜمتٝمؿ اعمٕمروومقن سماًمدرويد هٞمٙمالً ذم ُمديٜمة َششمر يمتٌقا قمغم واضمٝمتف  [«.فًمٚمٕمذراء اًمقاًمدةف سمُٛمخٚمِّص اًمٕمامل واِّتَّ

 

 

 

 



وع قَمِّمػم اًمُٙمتُب  ؿمٛمس اًمؼِم  [14] َُمنْمُ

 

  www.alta3b.wordpress.com/books/juice صٗمحة قَمِّمػم اًمُٙمتُب

ك يقطمٜما:  ًَّ ٌَّة ؿمٛمس اًمؼِم اًم٘مّس ُمٜم اًمٕمامل وومالؾمٗمتف ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ, ُما ىماًمف وُمّا طُمِٗمَظ أجْمًا قمـ طمٙمامء ]. 236صـ -, ُمٙمتٌة اعمح

اًمٕمدل يٌٓمؾ وإُمة اًم٘مديرة شمِمٖمب )شمٜمحط( وشمٓمٚمب ُما ًمٞمس هلا سمحؼ «: »اًمتًٕمة إطمجار»ذم يمتاسمف اعمٕمروف سمٙمتاب « هرُمـ»

«: قًمسؾم»وىمال ف«. وهق آب يٙمقن ذم إرض وشمتآُمر إُّمة اًمٜمَّجًة سماًمٌاـمؾ هؿ وطمٙمامؤهؿ قمغم ُمٚمؽ اعمٚمقكواعمخزون شمٔمٝمر إياه ف

واطمد هق اًمْمقء همػم اعمحًقس, وهق «: »أدٟمس»وىمال «. رب أصمام اًمذي يمؾ يشء سمٕمد وٞمائف ٟمٜمتٔمر, اعمٚمؽ اًمٕمٔمٞمؿ اًمت٘مك سمال دٟمس»

خ اًم٘مديؿ: « شماؾمٞمتقس»وسماجلٛمٚمة, يمام ىمال «. واًمٙمٚمٛمة اعمقًمقد ُمٜمف يماُمؾ ذم يمؾ يشءذم يمؾ وىمت اًمذي جيقز اًمٗمٙمريـ  ؾمٞمٜمٝمض »اعم١مرِّ

ق وخيرج ُمـ اًم  [وىمد وضمد اًمٗماُتقن ُٕمريٙما شم٘ماًمٞمدًا ُمثؾ هذه ذم اعمٙمًٞمؽ وسمالد سمػمو.«. ٞمٝمقدية ُمـ يًقد اًمٕماملاًمنمَّ

 

 ذم اخِلتام ......

ٌَّؾ هذا اًمَٕمَٛمؾ, وأن يٙمقن ظماًمّمًا ًمقضمٝمف شمٕمامم, ُُمتٌَّٕملم ومٞمف هدي ٟمٌٞمٜما حمٛمد َصغمَّ اهلُل قَمَٚمٞمِف َوؾَمٚمَّؿ  ٟم٠ًمل اهلل أن يت٘م

قمقيةؾماهؿ ُمٕمٜما سمدقمٙمؿ عمِماريٕمٜما  (, سمٌٜمؽ آؾمتثامر 873179, احلًاب اجلاري جلٛمٕمٞمة ؾمخاء ًمٚمخدُمات آضمتامقمٞمة سمرىمؿ )اًمدَّ

 اًمٕمريب, ومرع ُمديٜمة ٟمٍم, اًم٘ماهرة, مجٝمقرية ُمٍم اًمٕمرسمٞمة

 عمزيد ُمـ اًمتَّقاصؾ:

  صٗمحة اجلٛمٕمٞمة قمغم اًمٗمٞمًٌقكwww.facebook.com/sa5aaa  

  11211115654217اعمنُمف اًمٕمام جلٛمٕمٞمة ؾمخاء, حمٛمد ؿماهلم 

  ٟمة شم٘مرير   http://tqrir.wordpress.comشماسمع اعمزيد ُمـ أقمامًمٜما قمغم ُُمدوَّ

 احلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتّؿ اًمّماحلات

http://www.facebook.com/sa5aaa
http://tqrir.wordpress.com/

