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 تـمهـيـــد
 

كللا  . قبللح حللوالي  لفللي سللسة  جللح  اللور جساللسا البشللر  

ت في  حد ات، سكسإحدى األقلي   إلىعضواً في عائلة فقيرة تستمي 

ست عللاح حللوالي ولللي وولولليم سللسة تضللم  .  صلل ر دللل  ال للال 

    .ةالاسوات الثلوة األجيرة مسها جدمته ال ام  
 

. رونلهمكلا  ملا لاللوا  ت ك   الساس تقر باً في كح   كح   غير      

التار خ ال    ظهر على جرائدنا الصباحية  و تلار خ حقلوق  فإ   

 زة علم كلح  اور عاح حياة متمي ل  كتاب  شهد لحقيقة      طبع     

 .مم عداه
 

و لز عم  كثر شلص  تلر  . ج. خ المرموق هـُسئَِح المؤر   

فرجلللاب درنللله إتا قيالللت عظملللة هللل ا . تلللرويراً  ائملللاً فلللي التلللار خ

الً حال  هل ا  الور  لرتي  و  " ة، فإ   الشص  دالمقا يس التار صي  

ة األ ل ل عتتجم  : "خ كيسيث سكوت التور توقال المؤر  ." االجتيار

ر فلي  اور هو  كثر شص   و ل وتز ا  مع مرور الزمم على     

  ."ه ا التروير ما لال  تزا د و بدو     . تار خ البشر
 

كللا   اللور : "وقللد  دللدى إ رناللت ر سللا  الملحظللة التاليللة 

. ، وحكملله لللم  ستهلليجماللله  دللد   . ة ظهللرت كبللر عبقر للة   سي لل

ال . شلص  ارنتله ملع     ناحيلة، وال  مكلم مق  اور فر د في كح  

  ."ه ددو  المايح مكم فه  التار خ كل  
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 لالفصل األوّ 
 

 ما الذي يميّز المسيح؟
 

 

مجموعلللة ملللم السلللاس فلللي للللوس  إللللىراً ملللؤج   ي تحلللد  كسلللت  

ملم هلو، فلي ر  كل ،  الور "هت إليه  الاؤال التالي،  نجلوس، ووج  

فللم مللع هلل ا ت    و نللا. اً عظيمللاً  جللادوا درنلله كللا  قائللداً   سي لل" المالليح 

لكسللي  عتقلد  نلله كللا  . عظيملاً   اللور الماليح كللا  قائلداً   سيللا ً . اللر  

 . كثر مم تلك دكثير

الرجال والسااء عبر ال صور انقاموا عسلد طلره هل ا الالؤال  

هلل ا الصلللل حللول شللص  واحللد  لمللاتا  فلِللَ  كللح  " مللم هللو  اللور "

تا    لملاهل ا الضليم وال ضل آجلر كلح   اسل  مم       كثر  اسمه  اب  

قفلح دلاب  إللى ال  ثلور  حلد، ديسملا  ميلح السلاس ي عم هللاعسدما تتحد  

صلل و  موقللد الللدفار   ت    نهلل   و اللور  اسلل الحللد ث عسللدما تلل كر 

في لسد ، فقال عللى الفلور،   جرةتكرت اس   اور  مام سائم سيارة 

 ."م دياورالسقاح في الد م، جاصة فيما  ت ل   ال  ح   "

ال  تضا م   َ م غيره مم القا ة الد سييم  لِ كيد  صتلد  اور ع 

السللاس عسللد تكللر  سللماء مثللح دللوتا وكسفوشلليوس وغيرهمللا   رجللع 

، لكلم  الور هؤالء األشصاص لـ   لد ر درنله هللا   اً مم       إلىالاب  

 .وه ا ما  مي زه عم غيره مم القا ة الد سييم. قال تلك عم نفاه

فوا  اور  دركو   نله وقت طو ح حتى دد  ال  م عر لـ   مضِ  

علم   قواله     مم الواضح  و صبح. كا   قول  شياء م هلة عم نفاه

فلي  نله  للـ   كلم هساللك شلك  .    نبي وم لـ  مم مجر    كثرنفاه تج له 

طر م الوحيلد ققاملة علقلة كما قد م نفاه على  نه ال. ة د عي األلوهي  

 .للصلص والمصدر الوحيد لل فرا ، والطر م الوحيد مع هللا
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ه ا الموضور  شمح مم     قبح ده الكثيرو ، و ضيم ملم  إ    
المالرلة ليالت مالرلة ملا نر لد     غيلر     .     رغبوا في اق ما  ده

 "مم هو  اور حا  لعمه "ن تقده  و نؤمم ده، دح داألحرى 

ماتا  صبرنا ال هد الجد د حول ه ا األمر  إنسا غالباً ملا نالمع هل ه  
  . اور المايح هو هللا وهي ت سي      "ة المايح لوهي  "  ال بارة تتر   

 ت ر فلاً ه" اللهوت السظلامي"ده سترونج في كتا. هـ.   طي   
األشللياء  الللروه اللمحللدو  الكامللح اللل   هللو مصللدر كللح  "دقوللله إنلله 

الملؤمسيم دوجلو   وه ا الت ر د مقبول للدى كلح  ." وحافظها وغا تها
للا وت ل للـ  كللح  . إللله واحللد  شصصللي و نلله هللو هللا دة دللر   لللد انات الموح 

و ضلللليد . وهللللو  حفظلللله و حكملللله ا  . مهسللللدس الكللللو  وجالقلللله
دو  المايحي   ل: "الت ر لد الالادم فيقوللو  إللىو  شيئاً الموح  د وتجا 
 ."في  اور المايح

واسلل   اللور . ولقلل  اسلل  اللور المالليح فللي حقيقللة األمللر  إ    
"   ـ المصل لهللا"التلي ت سلي   شلور الس ونانية مم الصي ة الي مشتم  
مم الكلملة اليونانيلة المقادللة  ولق  المايح مشتم  ." الرب  صل  " و 

الشلص  "وت سلي ( 26:2ة ـ  انيلال  و كلملة المشليخ ال بر  ل)للمالي ا 
علللى وظيفتلليم، وهمللا " المالليح"و شللتمح اسللت مال لقلل  " المماللوه

 .وظيفة الملك ووظيفة الكاهم

وت عسله الكاهم والملك الموعو  ال   تحلد  نه د لقبه على  و ؤك   
ح هلل ا التركيللد  حللد الجوانلل  الجوهر للة و شللك  . نبللوءات ال هللد القللد  

 .ةفه  صحيح لفهمسا لياور وللمايحي   المتل 

األسللماء  إ   . وضللوه  دكللح  م لسللا ال هللد الجد للد المالليح كللاهد   قلل 
تسطبلم  ح ال  مكلم   واأللقاب التي  طلقهلا ال هلد الجد لد عللى المالي

م الرجلاء مستظلر " 23:2 مثلً في تيطس عى هللافهو  ُد. إال  على هللا
قارنهلا ." صلسا  الور الماليح ال ظلي  ومصل  المبار  وظهور مجلد هللا

 .22-5::2 وحسا  2، 5:2رومية  ، 1:2، عبرانييم 2:2مع  وحسا 
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إللى  نالبتها إال    سا  الكتاب المقلدس ليالور صلفات ال تصلح   
ي وكل لل( 6:24، 4:2 وحسللا )الوجللو   م لسللا ككللائم تاتللي  قللد  فهللو  . هللا

، 64:6، 26:4 وحسللا )وكل للي ال للل  ( 21::2، 21::2 متللى)الوجللو  
-32:4، لوقلللللا 1:2رؤ لللللا )  ي القلللللدرة ، وكل للللل(27-22:27متلللللى 

 وحسللللا  2)ة ، وممتلللللك للحيللللاة األدد  لللل(27-26:1، متللللى 55،24:7
 (.4:2 وحسا   ؛:22:5-22،2

قلال  الور . بلا ة اللل  م ال  ليقلا  إال  دلاهجد وال بَِح  اور المقَ  
 وإ  للاهإلللـهك تاللجد،  مكتللوب، للللرب  . "فللي مواجهللة للله مللع الشلليطا 

 متللى) ى ال بللا ة كللاه اللور تلق لل غيللر     ( 4::2متللى " )وحللده ت بللد
، 23:5  وحسلا)   كما نجد  نه طالل      ُ بلد كلاه (.2:21، 33:24

 (.24-1:5ا ، رؤ 6:2قارنها مع عبرانييم 

 اور مم اليهو  الورعيم ال  م  ؤمسلو  دإلله   تباركا  م ظ   
اعترفلوا   نه لسصار، غير كانوا مؤمسيم موحد  م حتى ا. واحد حقيقي

ادده كاه  .  المتج 

ست دا اً مم غيره مم ا     كو  دولس  قح  وقد كا  مم الممكم  
اً، و لدعوه رد ل ة لرجلح ملم الساصلرة و  بلدهاليهو  در   سا  األلوهي  
لكلم هل ا هلو ملا ف لله .  ةة المتشلد  ة اليهو   لوتلك داب  ترديتله الد سي ل

 عسللدما قللال كللاه(  اللور) فقللد اعتللرل دحمللح هللا. دللولس دالضللبط
دس فيهلا ة التي  قامك  الروه القاحترلوا إتاً ألنفاك  ولجميع الرعي  "

 .:21:2عمال "  التي اقتساها ددمه ساقفة لترعوا كسياة هللا

للم  كللو   جللاب  هللو   نللت: "عسللدما سللرل المالليح دطللرس عم 
 االسلتستاجح  الور لـ   صلح  (. 26:26متى ) "  الحيم هللاالمايح اد
طلودى "ته ومصلدره دطلرس ولكسله اعتلرل دصلح   إليلهح ال   توص  

الل   فلي   دليلحماً و ماً لـ    لم لك، لكلم  لك  ا سم ا  دم  ونا أل   
 .27:26متى ." الاماء
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 نا قلد آمسلت "دة مم تلمي   اور، مروا، وهي تلمي ة مقر  قالت  

و  هسالك نثسائيح ال   لـ  (. 27:22 وحسا " )لمايح ادم هللا نك  نت ا

اعتلرل فقلد .  كم   تقد  نه  مكم     صرج شيء صالح مم الساصرة

 (.42:2 وحسا " )إسرائيح نت ملك .  نت ادم هللا" للمايح قائلً 

  هلا اللرب  الور "رج  اليهو  له قائلً  صرخ استفانوس  وساء 

ال بلرانييم  إللى  لدعو كاتل  الرسلالة(. 52:7 عمال !" )روحي اقبح

ا عم : "ه وتلك دقولالمايح درنه هللا  هلر  إللى ك  ا هللاكرسي   االدمو م 

كما  علم  وحسا الم مدا  عم قدوم  اور (. 1:2عبرانييم " )الدهور

ة مثللح حمامللة وكللا  هيئللة جاللمي  ونللزل عليلله الللروه القللدس د"دقوللله 

لوقللا " )ادسللي الحبيلل ، دللك سللررت  نللت: صللوت مللم الاللماء قللائلً 

22:3.) 

فقد كانت له ." كدالمتشك  " ضاً اعترال توما الم رول ولد سا   

إ  للـ   دصلر فلي "قلال . ة كثير م ملم جر جلي الجام لات اليلومعقلي  

 لد  فلي  د ه  ور الماامير و ضع  صب ي في  ولر المالامير و ضلع 

ت للاطد و نللا  فهلل  موقللد تومللا و (. :25:2ا  وحسلل" )جسبلله ال  ؤمللم

دليم  اً     قلي   حلد نفاله ملمال  حلدي  ومي ل"فلاا  حالله  قلول . م ه

 ".درها  إلىولـه ا فرنا  حتاج . د المتجا  عي  نه هللااألموات  و     د  

  مامود د وـمانية   ام مم قيام توما د رض شكوكه حول  اور  

م ل قللة ووقللد فللي الوسللط  واألدللوابجللاء  اللور "ميلل  ا جللر م التل

 لد    و دصلرهسلا  إللى إصلب كهلات : سلم لك ، ول  قلال لتوملا: وقال

  جلاب. وهات  د  وض ها في جسبي وال تكم غيلر ملؤمم دلح مؤمسلاً 

ألنللك ر  تسللي  للا تومللا : قللال للله  اللور! ي وإلللـهيرد لل: تومللا وقللال للله

د قبلح لقل(. 22-:26:2 وحسلا " ) لرواطودى لل  م آمسوا وللـ  . آمست

صله صله عللى علدم إ مانله، وللـ   ود  وود  .  اور اعترال توملا درنله هللا

 .على عبا ته له
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هلل ه ا  للات واقشللارات  كللح   وقللد   تللرض ناقللد هسللا دقوللله إ    
. صا رة مم  شصاص عم المايح وليالت صلا رة ملم الماليح نفاله

الماليح  ملا  سلاء م اصلرو ةً هسلا هلو  نله ردال    ظهلر علا واالتهام
 . زع   نه هللا المايح لـ  فهمه كما نايء فهمه اليوم،        

ة لوهي ل  قال تلك عم نفاه، و نا  ؤملم دلر   المايح  لكسي  رى      
 إلللىواقشللارات . المالليح مللرجوتة مباشللرة مللم صللفحات ال هللد الجد للد

يقلة قلام  حلد رجلال األعملال ددراسلة  ق. تللك كثيلرة وم انيهلا واضلحة
 إللى، فصلل  نله هللاا إتا كلا  الماليح قلد قلال إد ملللكتاب المقدس ليترك  

  و      التستج      شلص   قلر  الكتلاب المقلدس كلح  "الستيجة التاليلة، 
،  كو  كالشص  الواقد فلي ال لراء فلي وضلح السهلار المايح هو هللا

 ."و قول  نه ال  رى الشمس، ود لك  كو  هو واألعمى واحد

ولقلد . يح  وحسا مواجهة ديم  اور ود لض اليهلو نرى في إنج 
    إليلله اللور شللفى رجلللً كالليحاً فللي الاللبت وطللل       كللا  سللببها 

ولـه ا كا  اليهو   طلر و   الور و طلبلو  . " حمح سر ره و مشي
فرجاده   اور  دي   مح حتى ا   .  قتلوه ألنه عمح ه ا في سبت   

ألنه للـ  . لبو   كثر     قتلوهفمم  جح ه ا كا  اليهو   ط. و نا  عمح
"  دللوه م للا الً نفالله دللاه هللا  ضللاً إ   الاللبت فقللط، دللح قللال    للسقض

 (.21-26:5 حسا و)

ومللاتا فللي تلللك  فرنللا  سللتطيع    "وقللد   تللرض شللص  دقوللله  
." فهلل ا ال  ثبللت شلليئاً .  دللي   مللح حتللى ا  ، و نللا  عمللح:  ضللاً  قللول  

نرجل  فلي اعتبارنلا ل تله وجلفيتله  عليسلا    ن ، فلإ    عسدما ندرس     
لل  هللو  ،   مامسللاوالللس  اللل   . ه إللليه الثقافيللة واألشللصاص اللل  م وج 

 عونا نرى كيد فه  . واألشصاص المصاطبو  ه  قا ة اليهو  الد سيو 
فمم  جلح هل ا كلا  اليهلو   طلبلو  . "اليهو  قبح  لفي عام  قوال  اور
  دلوههللا   ضلاً إ   ، دلح قلال  الالبت فقلط  كثر     قتلوه، ألنه لـ   سقض

 فلماتا ر  الف ح القو  ه ا (. 21:5 وحسا " )م ا الً نفاه داه
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ولللـ   قللح "  دللي" اللور قللال  كللا  الاللب  وراء تلللك هللو فللي      
ر لللـه ه الكلمللات اسللتصدام  اللو إ   ."   مللح حتللى ا  "ولل  قللال "  دونللا"

للـ   كلم اليهلو  . ه عمالم ه في  متكافئ، وعلى ماتوى ج له مااو اً ه
وحتللى إتا ف لللوا تلللك، فللإنه   ردطللو  ."  دللي" دقللوله  هللا إلللى شلليرو  

لقلد قلال شليئاً .  اور للـ   ف لح تللك غير     " ال   في الاماء"دـ "  دي"
 هللا إلللى الليئوا فهملله عسللدما  شللار  علم نفالله لللـ   كللم دإمكللا  اليهللو    

، فإنله الل     ملح فيله هللادرنله فلي الوقلت كما قال المايح، ."  دي"دقوله 
. دللم هللاكللا    سللي  نلله ا درنلله جللرى فهلل  اليهللو   ومللرة.  ضللاً   مللحهللو  

كا  هدفه  األساسي هو . ودساًء على ه ه األقوال، ال ا  حقد اليهو  عليه
 .الا ي الضطها ه، لكسه  دد وا ا    فكرو  في قتله

لنه م لا ل هلـ   قح  اور إ    ضلاً  نله  د فحال  كرديله، ولكسله  ك 
 اللور  وسللاء  إلللىجللاء د للض قللا ة اليهللو  الللد سييم . واحللد مللع ا ب

للا إتا كللا  هللو المالليح . احتفللاالت عيللد التجد للد درورشلللي ، وسللرلوه عم 
 وحسلللا ) "ب واحلللد نللا وا "إجادتللله عللم سلللؤاله  دقولللله  نهللى  الللور 

 عماالً :  جاده   اور.  ضاً حجارة ليرجموهفتساول اليهو   ( ":2::3
. عمللح مسهللا ترجمللونسي داللب      . ة حاللسة  ر للتك  مللم عسللد  دلليكثيللر

. لم نرجملك ألجلح عملح حالم دلح ألجلح تجلد د:  جاده اليهو  قائليم
 (.33-:32:2 وحسا " )إناا  تج ح نفاك إلـهاً  و نتفإنك 

اليهو  القو  لقول  اور درنله ف ح  قد  تااءل الب ض عم سب  ر    
كمللا ور  فللي الللس  اليونللاني مثيللر  راسللة هلل ا القللول  إ   . ب واحللدوا 

" واحلد"كلملة  رودرتاو  عالـل  الل لة اليونانيلة دلر   . ت.  قول  . للهتمام
ر، وهي له ا     نها ال تشير إلى الم ك  " محا دة" اور هسا  استصدمهاكما 

وحدة في الجلوهر  و  وإنماوحدة في نفس الشص   و الهدل  إلىال تشير 
ح ه ا التصلر ح الصل   والمفهلوم  شك  : "و   ضيد رودرتاو . الطبي ة

ل ولقلد . لله كلادمب ة إعلنلات الماليح علم علقتله دلا في نفلس الوقلت قم 
 ."  وارت في الفر اييم غضباً ال  ايطر عليه
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درنله  ،رملم سلمع تصلر ح  الو لقد كا  واضحاً في  تها  كلح   
ليلو  ملور س عميلد كليلة  وهكل ا فلإ   .  عللم  نله هللا ،شك وددو      

لللـ   كللم دإمكللا  اليهللو  إال     "ولللي للهللوت فللي ملبللور   قللول ر
  تبروا تصر حات  اور تجد فاً، ولـه ا فقد  را وا     وق وا الحكل  

للت الشللر  ة علللى     . عليلله در للد ه  عقللاب المجللد ل هللو الللرج   نص 
لكم هؤالء السلاس كلانوا نافل   الصلبر دحيلث للـ  (. 26:24 الو يم)

بهللا السللاموس فللي قجللراءات الصللحيحة التللي  تطل  ب للوا ا ر للدوا     ت  
م رسلمية فلي حقله لكلي تلتمك   هلامات  للـ    لد وا وويقلة . مثح هل ه الحاللة
دالللب  غضلللبه  كلللانوا . اقجلللراءات المساسلللبة صلللاتات  الاللللطات ملللم 

 ." م     كونوا الحكام والمسف  م للحك  في آٍ  واحدمات د  

ل." دالتجلد "ض  الور للتهد لد دلالرج  دالب  ت ر    د ملم المؤك 
فلوا للسظلر فيملا إتا هلح توق  : اليهو  فهملوا ت ليمله، ولكلم قلد نالرل     

 كانت  قواله صحيحة  م ال  

واحللد فللي الجللوهر  ي  اللور  ائمللاً عللم نفالله علللى  نللهتحللد   
" لو عرفتملوني ل لرفت   دلي   ضلاً "جر ة  د دكح  و ك  . والطبي ة مع هللا

 وحسللا " )اللل    رسلللسياللل    رانللي  للرى "؛ وقللال (22:1 وحسللا )
( 23:25 وحسلا " )ال    ب ضسي  ب ض  دي   ضاً "؛ وقال (45:22
 االدلممم ال  كلرم . كما  كرمو  ا ب االدملكي  كرم الجميع "وقال 

تشلللير هللل ه ا  لللات (. 23:5 وحسلللا " )ال  كلللرم ا ب الللل    رسلللله
  مللم مجللر    كثللرنفالله علللى  نلله  إلللى اللور نظللر       إلللىوغيرهللا 
للا اللل  م . ه نفالله علللى  نلله ماللاوٍ  إلللىح إنلله كللا   سظللر إناللا ، دلل  م 
 ة ملع هللاكثلر حميمي ل الور للـ   كلم إال إنالاناً تا علقلة    قولو  در   
 االدلملكلي  كلرم الجميلع "روا فلي قلول  الور عليه      فك   مس ا، فإ   

 ."ال  كرم ا ب ال    رسله االدممم ال  كرم . كما  كرمو  ا ب

لقي محاضلرة فلي قال  ا  اب فلي جام لة فرجيسيلا ديسما كست   
عللم اقنجيلح الوحيلد الل     ال ردية، قاط سي  حد األسات ة قلائلً دلر   

 هلو إنجيلح  وحسلا، وقلد كلا  آجلر األناجيلح التلي فيه الماليح درنله هللا
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ل إنجيلح ُكتل ، للـ   ل كر إنجيح ملرقس، وهلو  و   د در   ووـ   ك  . نتو   ُ 
هلل ا  وكللا  مللم الواضللح     . اللور قللال  نلله هللا  ة واحللدة     و مللر  وللل

 .األستات لـ   قر  إنجيح مرقس،  و  نه لـ   ستبه لما قر 

ه المايح  نله ولإلجادة على ت ليقه، فتحت إنجيح مرقس حيث صر   
 لا دسلي : فلما ر ى  اور إ مانه ، قلال للمفللوج. "قا ر على م فرة الصطا ا
 إ    (.:5-41:7  ضللاً لوقللا ؛  نظللر 2:5مللرقس " )م فللورة لللك جطا للا 

 وحلده، سلاموس اليهلو    ملر مقصلور عللى هللام فرة الصطا لا حال  ال
  هلل ا هكلل ا لمللاتا  للتكل  "لللـه ا قللال الكتبللة . 25:43و وضللح تلللك إشلل ياء 

فالرل (. 7:2ملرقس " ) وحلدهمم  قدر      فر جطا لا إال  هللا .دتجا  د
طا لا   م     قلال قل     ملا   الر     قلال للمفللوج م فلورة للك ج" اور 

 (2:2مرقس ." )واحمح سر ر  وامشِ 

 قول و كلد فلي ت ليقله عللى هل ه السقطلة فلي كتادله التفالير   
فالجملتلا  عللى نفلس الدرجلة . إنله سلؤال ال ر   لله: "للكتاب المقلدس

  ملم سللهولة السطللم، ولكلم السطللم دإحللداهما ملع عمللح مرافللم  تطل لل
المز للد اللل    الل ى إلللى عللدم  فالشللص  المحتللال  و. سلللطاناً إلهيللاً 

لكم  الور شلفى الرجلح ملم .  مره  جد الجملة األولى  سهح انكشال
." لله سللطا  م الجلة سلب  الملرض   الموجو  م     مرضه لكي   ل  

 قلول للو س سلبر  شليفر  .القا ة الد سيو   اور دالتجد د ات ه لـه ا 
. صطيلةليس ألحد على األرض الاللطا   و الحلم فلي م فلرة ال"درنه 

رتُكبلت هل ه الصطا لا   فر الصطا لا إال  الشلص  الل   ا ال  اتطيع   
متلوفراً  عسدما مسح  اور ال فرا  للمفلوج، للـ   ملارس جيلاراً . هضد  

 اور  وبت   وحده هو ال     فر الصطا ا، فإ   هللا فبما     . لدى الساس
 ."قط ي، د فرانه للصطا ا،  نه هللا دشكح

فهوم لم فرة الصطا ا لمدة طو لة ألنسلي للـ  لقد  لعجسي ه ا الم 
كست في  لوم  لقلي محاضلرة فلالفية حليم ُسلئلت سلؤاالً حلول .  فهمه

ولقلد .  لوهية المايح، فاستشهدت دا  لات الالادقة ملم إنجيلح ملرقس
قال . ت  لوهيتهمايح للصطا ا تثب  م فرة ال تحد ى  حده  استستاجي در   

 .       ثبت تلك  نه هللا و ،لشص  مانه دإمكانه      فر إ
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رت دما قاله تلك التلمي ، عرفت الاب  ال    وار فلي عسدما فك   
دإمكلا  الملرء    .  جلح. الماليح القا ة الد سييم ر و  ف لح قو لة ضلد  

لكللم ال  حللم ألحللد     اللامح إال  الشللص  اللل   "  سللامحك،: " قللول
 ا ب لقللد  جطللر المفلللوج ضللد هللا. يللة ضللدهكبللت اقسللاءة  و الصطارتُ 

 جح، ." م فورة لك جطا ا "وضد  اور ال   قال دالطانه الصاص 
 هلة إليسلا، لكسسلا ال نالتطيع دلر   إنسا ناتطيع    ن فر اقسلاءات الموج  

، فللله وحللده    هللة إلللى هللا   ن فللر الصطا للا الموج  حللال مللم األحللوال 
 .وه ا ما ف له  اور.   فرها

ار فل عج  إتاً     ُبد  اليهو  ر   ف  ه نج   ح قو  عسدما  صر 
قللدرة  اللور علللى  إ   . مللم الساصللرة دمثللح هلل ا التصللر ح الجللر ء

 .  وحدهراً  ص  هللام فرة الصطا ا مثال م هح لممارسته جيا

-24::6)لد سا   ضاً حا وة محاكملة  الور فلي إنجيلح ملرقس  
وضللللوه إلللللى مللللزاع   اللللور  تشللللير وقللللائع المحاكمللللة دكللللح  (. 64

 مللا : يس الكهسللة فللي الوسللط وسللرل  اللور قللائلً فقللام رئلل. "داأللوهيللة
لا هلو فكلا  سلاكتاً وللـ   تجي  دشيء  ماتا  شلهد دله هلؤالء عليلك   م 

 ادلم  نلت الماليح : فالرله رئليس الكهسلة   ضلاً وقلال لله.  ج  دشيء
اقنالا  جالالاً  ادلموسلول تبصلرو  . المبار   فقال  اور  نلا هلو

ق رئليس الكهسلة ويادله  .ة وآتيلاً فلي سلحاب الالماءعم  ميم القلو   فملز 
مللا ر  كلل   . مللا حاجتسللا د للد إلللى شللهو   قللد سللم ت  التجللا  د: وقللال

 ."فالجميع حكموا عليه  نه ماتوج  الموت

رفض  اور في البدا ة     جي ، فوض ه رئيس الكهسة تحلت  
(. و نللا سلل يد  نلله ف للح تلللك)ولللـه ا اضللطر  اللور     جيلل  . القالل 

 إ   ".  نللا هللو: " جللاب". ادللم المبللار    نللت المالليح: "ف سللدما ُسللئح
، (هللا)ادلم المبلار    (2)  نله قلال درنله تحليلً لما قاله  اور  ُظهلر  

وادلم اقنالا  الل   ( 3)ة، والشص  ال    جلس عم  ميم القو  ( 2)
 . سيرتي على سحاب الاماء
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كللً ملم هلل ه التركيلدات الثلوللة إشلارة واضللحة إللى كونلله  إ     
لقد فهل   عضلاء . ها م اً تو  اللة كبيرةكل   واجتماعها. ظرالماي ا المست

المحكمللة اليهو  للة، الاللسهدر  ، هلل ه األمللور الثلوللة، فقللام رئيالله  
فقلد سلم وا مزاعمله " ما حاجتسا د د إللى شلهو  "دتمز م وياده قائلً 

 .فقد   انته كلمات فمه. مسه شصصياً 

تثبيتلي  كثلر ال  وجد درهلا  : " وضح رودرت  ندرسو  قائلً  
لقللد وبتللت حقيقللة . ملله شللهو  م للا و توكيللداً وإقساعللاً مللم درهللا   قد  

اليهلو   ر     عليسلا    نتل ك  . إ عاء الرب داأللوهية دملا قلام دله  علداؤه
لـ   كونوا قبيلة مم المتوحشيم الجهلة، لكسه  كلانوا شل باً مثقفلاً عللى 

ليله داقجملار إصلدار حكل  الملوت ع ولقد تل   .  رجة كبيرة مم التد  م
لـ   متسع  حد عم التصو ت في ه ا . دساء على إ انته على ه ه التهمة

المجلللس الللوطسي الهللام المؤلللد مللم  دللرل القللا ة اليهللو  دمللم فلليه  
 ." شصاص مم نوعية غماالئيح وتلمي ه ال ظي  شاول الطرسوسي

مها ه ه هي الشها ة التي  را   اور     قلد   مم الواضح إتاً      
فهمللوا مللم جوادلله إ عللاءه اليهللو   ونحللم نللرى   ضللاً دللر   . اللهعللم نف

كللانوا  مللام جيللار م، فإمللا    تكللو  تصللر حاته وتركيداتلله . دكونلله هللا
للا     كللو  هللاتجللد فاً، وإ كانللت الماللرلة فللي غا للة الوضللوه  مللام . م 

.. عللى هللا اتكلحقلد "سلصروا مسله ألنله  قضاته حتلى  نهل  صللبوه ولـ   
 (.43:27متى " )هللا ادمألنه قال  نا 

سللو تي  اللللة تمز للم رئلليس الكهسللة لثيادلله . ب.  شللره لسللا هللـ 
م الساموس عللى رئليس الكهسلة     ملز  : "دقوله ق ويادله دالب  لقد حر 

، لكلم كانلت األعلرال (22::2، :6:2الو ليم )المشاكح الشصصية 
 الشلد د أل    استهجانهر ده ه الطر قة عم وال ا ات تملي عليه      ب  

ى هل ا فلي نفلس الوقلت إللى ولقلد     . د د   ب ر عسله فلي حضلورهتج
تقلد   درهلا   فللو للـ   لت   . القاضي ال   كا  في وضلع حلرج ارتياه

لكللم الاللجيم . ه ألصللبح مللم الضللرور  إدطللال التهمللةململلوس ضللد  
م نفاهالمت    ."ه  هسا جر 
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هلل ه المحاكمللة غيللر عا  للة كمللا  قللول  وهكلل ا فإنسللا نللرى       
فهللل ه المحاكملللة فر لللدة دللليم محاكملللات : "رو م لستلللو المحلللامي إ للل

ه  وإنمللا القضللية المطروحلة ليالت  عمللال الملت   المجلرميم، حيلث إ   
التهمة الموجهلة للماليح واعترافله دهلا  و شلها ته ومثولله  إ   . هو ته

 ملللام المحكملللة، وتحقيقلللات الحلللاك  الروملللاني م للله، والكتادلللات  و 
ة ة المالليح الحقيقي للماللرلة هو  للهللا دم كل  السقللوح علللى صللليبه، تت ل لل

 "مم هو  ادمو  في المايح  ماتا تظس  . وكرامته

 قول القاضي المشهور جيسور في م الجته لموضلور محاكملة  
هة له  ملام الالسهدر   هلي التجلد د  اور در    . التهمة الوحيدة الموج 

التهملللة  ملللم الواضلللح ملللم روا لللات األناجيلللح األرد لللة دلللر   : " قلللول
فقد كلا  .   م دها هي التجد دتي حوك   اور داببها و ُ المزعومة ال

 تبلر تجلد فاً دالسالبة ة غيلر طبي يلة، األملر الل    ُ لد له قلو   عي در    د  
ج لح " اور  جيسور إلى     ه ه إشارة (. ):33:2 وحسا )  " قناا 

 حللاك  السللاس فللي م ظلل  (. ، وللليس لمللا قاللله عللم الهيكللح"نفالله هللا
وه، ولكم ه ا األملر للـ   سطبلم عللى محاكملة المحاكمات على ما ف ل

 .فلقد حوك   اور داب  هو ته. المايح

 جلل     تكللو  محاكملللة  اللور  لللليلً كافيللاً مقس لللاً علللى  نللله  
حتلى فلي  علداؤه  ولقلد  قلر  . فقضاته  شهدو  دل لك. اعترل درلوهيته

وكلل لك رؤسللاء .  اللل   جللاء فللي الجاللد للوم صلللبه  نلله لعلل   نلله هللا
: اً وهلل   اللتهزئو  دلله مللع الكتبللة والشلليوخ حيللث قللالواالكهسللة   ضلل

للا نفالله فمللا  قللدر     صل صللها" إ  كللا  هللو ملللك . جل لل  آجللر م و م 
، قللد اتكللح علللى هللا .إسللرائيح فليسللزل ا   عللم الصلللي  فسللؤمم دلله

 (.43-42:27متى ) " إ   را ه، ألنه قال  نا ادم هللا فليسق ه ا  
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 الفصل الثاني
 

 أم مجنون؟رّب أم كذاب 
 

مجللال   ال تتللر       قللوال  اللور الواضللحة عللم كونلله هللا إ    
   اعيلة  جلقلي  الور مجلر   الشلائ ة دقلوله  إ   ( الشكوكييم)لصدعة 

مو  لسا ه ا الطره ف الباً ما  قد  .  و نبي  و فيلاول عل   ت الي  عميقة
تيجلة على  نه الصلصة الوحيدة المقبولة لدى ال لماء البلاحثيم،  و الس

 ناسلاً  والمشكلة هلي     . ة التحليح  و التفكير المسطقيالواضحة ل ملي  
و  رؤوسلله  موافقللة وال  للرو  الم الطللة والصللدار فللي كثيللرو   هللز  

 .مثح ه ا التفكير

. ته تا  همية  ساسليةدالسابة لياور، فقد كا  ر   الساس في هو    
ملا لعمله علم دحيث ال  اتطيع  حد     قر  ما قاله  اور عم نفاله و

فهل ا الصيلار .    اعيلة  جلقلي  و نبلي  إلى  نله كلا  مجلر  تاته و صلُ 
 .ولـ   كم قصد  اور     كو  األمر هك ا. ر لساغير متوف  

لو س  ستات الفلافة في جام لة كمبلر ج هل ه .  س. لقد فه  سي 
:   ر اللل)اً كت  ه ا الفيلاول ال   كلا  ال   ر  ل. ة دوضوهالقضي  

 وطبي ته و صح الكو   مور ال سبيح إلى وجو  هللا قد در   هو مم   ت
شلص  ملم تلر ا   إني  حاول هسا     مسع     : "في  وم ما( م رفتها

    قبللح دياللور   نللا ماللت د  : "تلللك القللول ال بللي اللل   ناللم ه غالبللاً 
فهل ا هلو الشليء الوحيلد ." جلقي عظي ، ولكسي ال  قبلله كلاه   كم ل  

  إناا  وقال مثلما قلال ال شصصاً كا  مجر   فإ   . لهال    ج   ال  نقو
لا     كلو  مجسونلاً،  و    .  مكم     كلو  م لملاً  جلقيلاً عظيملاً  فإم 

ا     كو  ه ا الشلص  هلو ادلم . عليك    تصتار.  كو  الشيطا  فإم 
ا     كو  رجلً مجسوناً  و شيئاً  سو   ."هللا حقاً، وإم 
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 مكسك    تصس فه عللى  نله : "لً لو س قائ.  س. وـ   ضيد سي 
شص   حمـم،  و    تبصم في وجهه وتقتلله كشليطا   و    تالقط 

ي وإلهللي، لكللم لسبت للد عللم التظللاهر األجللول عسللد قدميلله قللائلً رد لل
للـ   تلر  هل ا .    جلقي دشلر  عظلي   م ل  داحترامه دقولسا إنه مجر  

 ."الصيار لسا، ولـ   قصد تلك

    مضى وـماني وعشر م سسة في هورت ال.  . جي. كت  ل 
لقللد كانللـت كلماتلله مللم  ولهللا  جرهللا : " راسللة نقد للة لل هللد الجد للد

  ة ملم الحلم  تصر حات حول نفاه، وال م سى لها كتصر حات مجلر  
إنللللزر شللللص  المالللليح . صللللا رة عسلللله كسبللللي  و وسلللليط للللللوحي

جملللة  لكللح  ( مللع  نلله للليس الموضللور المطلللم)كالموضلور األساسللي 
 ."م سى  كو  لها      قالها، ولم

:  قول كيسيث التور ـت  ستات التار خ الماليحي فلي جام لة  لح 
لياـت تـ الي   اور هي التي تج لله عللى هل ه الدرجلة الكبيلرة ملم "

ولكسلله مللز ج مللم . زاً التمي للز وال ظمللة مللع  نهللا تكفللي    تج للله ممي لل
 و صلل  التور لـت إللى". وال  مكلم فصللهما. الت الي  والرجح نفاه

ل قلار الدد      كو  واضلحاً لكلح "القول   الور  ر لإلنجيلح دلر   متفك 
كا  م لماً عظيماً، لكسله . اعتبر نفاه وت اليمه وحدة واحدة ال تسفص 

كلللوت هللا، والاللللو  كانلللـت ت اليمللله حلللول مل. كلللا   كثلللر ملللم تللللك
للاقناللاني، وهللا ة، لكللم ال  مكللم فصلللها عسلله  و  إدطالهللا مللم  مهم 
 ."وجهة نظره

لا . مجلال لصيلار آجلر ولـ   تلر      . لقد  علم  اور  نه هللا  فإم 
    كو  لعمه صحيحاً  و جاطئاً، ولـه ا  ج  عليسا    نرج ه مرجل  

" و نلت  ملم تقوللو  إنلي  نلا "هله لتلميل ه الاؤال الل   وج   إ   . الجد
 .ة إجادات محتملةما لال قائماً، وله عد  ( 25:26متى )
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فللإتا كللا  . اً  كللا  كاتدللا عللاء  اللور درنلله هللا إ   لسفتللرض  الً  و   
لا     كلو  قلد علرل  نله . كاتداً، فإنسا  ملام جيلار م ال واللث لهملا فإم 

ا  نه لـ    رل تلك وسلسدرس كللً مسهملا ونفحل  األ للة . كاتب وإم 
 .مةوالبراهيم المقد  

 

 هل كان كاذباً؟

ا   كمللا لعلل ، فإنلله كللتا كللا  المالليح   للرل درنلله للليس هللاإ  
وإتا كا  كاتداً فه ا   سلي  نله مسلافم ألنله . داً جدار  تباعه ك ب مت م  

فه  األملر، ديسملا طل  مم ا جر م     كونوا صا قيم  مساء مهما كل  
كمللا  نلله كللا  شلليطاناً ألنلله طللل  إلللى . ك دللة عظيمللة وعاشللها عللىا   

ا جللر م     ؤمسللوا دلله لتللرميم مصلليره  األدللد  والحصللول علللى 
فلإتا كلا  علاجزاً علم إوبلات مزاعمله و عمهلا، وكلا  . ةدد  لالحياة األ

  لرل تللك، فلقلد كللا  شلر راً، دلح كلا  علللى  رجلة ال توصلد مللم 
هللي التللي  كونلله هللامزاعملله عللم  و   حمللم أل   دللد      كلل وال. الشللر

 .قا ته إلى الصل 

لللسكم . مللاً  جلقيللاً صللالحاً  اللور كللا  م ل   سلليقول كثيللرو  دللر    
للد كللم     كللو  م ل  كيللد  م. واق يلليم مللاً  جلقيللاً صللالحاً وهللو  ت م 

 تضليح الساس في  ه  نقطة مم ت اليمه،  ال وهي هو ته 

االسللتستاج المسطقللي  نلله كللا  كاتدللاً  إتا كللا  األمللر كلل لك، فللإ    
ولكم نظرتسا ه ه إلى  اور ال تسالج  ملع ملا ن رفله عسله  و . داً مت م  

اسل  المالليح، حللدي ت ييللر فحيثمللا كللرل د. علم نتللائج حياتلله وت اليمله
ل اللصلوص إللى  شلصاص إ جادي في حيلاة السلاس والشل وب، وتحلو  

ملللدمسو الصملللر، و صلللبح األفلللرا  الب يضلللو  قسلللوات   مسلللاء، وشلللفيَ 
 .ة، و صبح الظالمو  عا ليمللمحب  
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جي در طانيللا وجصلل  كتل  وليللام ليكللي، وهللو  حلد  عظلل  مللؤر   
ة ة وحدها لل الـ  شصصي  مت المايحيلقد قد  : "لدو  للمايحية المسظمة

 غ  ملللم كلللح  ة  لهملللت قللللوب السلللاس دمحبلللة ملتهبلللة، عللللى اللللر  مثالي للل
الت ييللرات التللي حصلللت علللى مللدى الثمانيللة عشللر قرنللاً الماضللية؛ 

ال صلور، واألمل ، واألمزجلة  و ظهرت قدرتها على الت امح ملع كلح  
المصتلفة، والظرول؛ ولـ  تكم  فضح نملط للفضليلة فحال ، ولكسهلا 

الالجح الباليط للالسوات  إ   .   ضاً  قوى حافز على ممارسلتها كانت
الثلوللة مللم حيللاة  اللور السشللطة سللاه  فللي تجد للد الجللسس البشللر  

 ."دحوي الفلسفة وكح نصائح علماء األجلق وته  به  كثر مم كح  

 إتا لـ  تكم ه ه الشها ة صحيحة، فل: " قول المؤرخ فيلي  شال 
ة األوللى    تصلمد و  وال  مكلم للفرضلي  دد   نها تجلد د صلر ح  و جسل

كلملة ملم كلماتله   مام نقاء  اور الروحي وجلله الل  م  طل  ملم كلح  
جلدار اللسفس  إ   . عمح مم  عماله و لقيا  اعترافلاً وقبلوالً علالمييم وكح  

 في مارلة على ه ه الدرجة مم الصطورة ود قلية واضلحة وحكيملة دكلح  
فكيلد . اً مالرلة غيلر مطروحلة إطلقلاً الوجلوه هلي   ضل المقا يس وكلح  

ة واحلدة، س مجسو   ال   فقد توالنله ال قللي وللو ملر   مكم لشص  متحم  
ضطها ات، و  للو فوقهلا واالو    بحر دهدوء كبير فوق دحار المشاكح 

على  عوص األسئلة و عقدها درحك   كما ت لو الشمس فوق ال يوم، و ر   
تله عللى الصللي  وقيامتله فلي اليلوم هلدوء علم مو ر دكح  اقجادات، و تسب  

وهلي  -الثالث واناكاب الروه القدس وترسيس الكسياة و مار  ورشللي  
ة عللللى هللل ا السحلللو ملللم األصلللالة، شصصلللي   ت حرفيلللـاً  إ   نبلللوءات تلللـم  

ه عللم الماللتوى ، واقناللانية رغلل  سللمو  واالناللجاموالكمللال، والثبللات، 
 ."البشر ،    تكو  محتالة  و وهماً 

كيلد : "الماليح كلاتب القلول دلر    ر  اً مقس اً ضلد     طي شال 
  مم  مكم، داس  المسطم وال قح والصبرة، لمحتال مصا ر  ناني مجر  

كاملح  ة عرفها التار خ في جو  األجلق     صترر  نقى و نبح شصصي  
مم الحقيقة والواقلع، و حلافع عليهلا وادتلة مسالجمة مسل  البدا لة حتلى 



 2: 

ة ة مفيدة فر دة، جط ل  دسجاه جط  صترر و سف  كيد  مكسه       السها ة 
ي ملم  جلهلا دحياتله ة كبيلرة سلامية نبيللة و    ضلح  ة  جلقي للها  همي  

 "في وجه  قصى حملت الحقد والكراهية مم ش به وعصره 

 تب للوه و ؤمسللوا دلله كللاه، فلمللاتا إتا  را   اللور مللم السللاس     
جلاراً ناصلر اً إللى دللد ـه للشــ   اليهلو    لملاتا  ل ه  دصلفته نتوج  

لكو  دإ ملانه  دوحلدة ص ير مم حيث الحج  وعد  الالكا  الل   م  تما 
  لمللاتا لللـ   لل ه  إلللى مصللر  و حتللى إلللى االنقاللام التللي ال تقبللح هللا

  اليونا  حيث كانوا  ؤمسو  دآلهة مصتلفة ومظاهر مصتلفة له ه ا لهة 

 اللور،  ال  مكللم لشللص  عللاح كمللا عللاح  اللور، وعل لل  كمللا عل لل  
 هح هسالك ددائح  و جيارات  جرى . ومات كما مات  اور،     كو  كاتداً 

 

 هل كان مجنوناً؟

    كلو   إتا كا  مم غير الم قول     كو  كاتدلاً،  فلل  مكلم 
، مع كونله مصطئلاً فلي اعتقلا ه  فملم الممكلم    قد اعتقد ف لً  نه هللا

 ر در     نت ك  م عليسا   كو  المرء مصلصاً وجاطئاً في نفس الوقـت لك
ل اعتقا  شص  درنله هللا ة  دقلو  ة فلي حضلارة تلؤمم دوحدانيلة هللاجاص 

مصلليره  األدللد    تمللد علللى  والمبللا رة إلللى إجبللار ا جللر م دللر   
اق ما  فيه، ليس مجر  شطحة قصيرة مم شطحات الوه  والصيلال، 

فهلح . ما فلي هل ه الكلملة ملم م سلى ولكسها  فكار شص  مجسو  دكح  
 كا   اور مثح ه ا الشص  

  شلللبه اعتقلللا  شلللص  اليلللوم درنللله اعتقلللا  شلللص  درنللله هللا إ    
نفاه، وسيستهي ده األمر إللى  سيكو  شصصاً مصدوعاً  ضح  . نادليو 

غيللر  نسلا ال نلحلع عليلله .     حجلر عليله للئل  للؤت  نفاله  و غيلره
فات الشللاتة وعللدم التللوال ، وهللي األمللور التللي ترافللم عللا ة التصللر  

ورداطلة الجلرح اللل ا   االتلزا سليكو  . الشص  المشوح المصبول
 . ظهرهما  مراً مدهشاً حقاً لو كا  دالف ح مجسوناً 
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 صلللد نلللو ز وكولللل  فلللي  حلللد دحووهملللا السفالللية الشلللص   
 للسترسالالشصصية على  نه  كثر ميلً  انقاامالمصاب دالفصام  و 

    هرب ملم عاللـ   رغ  الفصامي . ةفي الصيال والحل  مم الواق ي  
 الدد      كو  إ عاء المرء درنه هللا صراحة، إ    لسواجه األمر. الواقع

 . ناحاداً مم الواقع وهروداً مسها

ر، في ضوء ما ن رفه علم  الور، مم الص   عليسا    نتصو   
فسحم  مام إناا  نطم درعمم األقلوال والت لالي  . ال قح  نه كا  مصتح  

نة م  قلد  . ت اليمه  فرا اً كثير م ملم القيلو  ال هسيلةرت ولقد حر  . المدو 
هلح كلا  واهملاً مصلدوعاً دالسالبة : "ديسو  ه ا الاؤال. لسا كلر  هـ

 ل ظمتلله، مصللاداً دجسللو  ال ظمللة، مضلللً غيللر مت مللد، فصللامي اً  إ   
مللـت دهللا ال تثبتللا  إال  رجاحللة عقللله عمللم ت اليملله والمهللارة التللي قد  

وسي  حلللد الطللللب الللل  م حلللد  !" علللاقليم مثلللله فيلللا ليتسلللا كسلللا. الكامللللة
 سلتات علل  اللسفس قلال فلي إحلدى   درسو  في جام ة كاليفورنيلا دلر   

ما  حتاج     ف له هلو     فلتح الكتلاب المقلدس  كح   در   "محاضراته 
هل ا . و قر   جزاء مم ت الي   اور على ماامع مرضلاه حتلى  شلفوا

 ."هو كح ما  حتاجونه مم اقرشا 

لللو  جلل ت : "فيشللر. ت. طبيلل  األمللراض السفاللية جللي قللول  
ي للمقلاالت الموووقلة الم تملدة التلي كتبهلا  كثلر  طبلاء المجمور الكل ل

السفس وعلمائه كفاءة حول موضور الصحة ال قلية، لو جم ساها م لاً 
وه دساها ونقحساها ونزعسا مسها الحشو الزائد، و ج نا ه ه المقتطفات 

ر عسهلا  قلدر الشل راء ة التي عب  فة ال لمي  الصالصة المحضة مم الم ر
لة  و تلصي  دشع وناق  لموعظلة  الور فإنسا سسحصح على محص  

الفللرق سلليظهر كبيللراً وشاسلل اً  وإتا قارن اهللا دهللا فللإ   . علللى الجبللح
 الحلح    لفلي علاملقد حمح المايحيو  ديم   د ه  عللى ملدى . وفاضحاً 

وهسلا نجلد . لقلقلة ال قيملة شواق السلاس ا الكامح والجواب الشافي لكح  
ة ة ال قلي لمصطط الحياة البشر ة الساجحلة الممزوجلة دالتفلاؤل والصلح  

 ."واالكتفاء
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هسالك صل ودة تار صيلة كبيلرة فلي  إ   : "لو س. إس.  قول سي 
تفاللير   اللر و سللهح مللم التفاللير المالليحي لحيللاة  اللور  إعطللاء     

لقيلة و اللتهلا عللى فالفرق ديم عملم ت اليمله األج. وت اليمه وترويره
دد   نه  كمم جلد ت اليمه  ة وديم جسو  ال ظمة ال   الالصحة ال قلي  

.  دالف للحيراً مقس للاً إال  إتا كللا  هللو هللااللهوتيللة ال  مكللم تفالليره تفالل
ها دارتبا  ا  كل  الفرضيات  و السظر ات غير المايحية تت   وهك ا فإ   
 ." قلم كبير

ة    تكلللو  مثللح هللل ه ال قلي لللهلللح  مكللم : " قللول فيليللل  شللال 
ة والصارقللة الصللافية صللفاء الاللماء، المسشللطة كهللواء الجبللح، الحللا   

للللكالالللليد، والتللللي تت   حة والحيو للللة الكللللاملتيم، الماللللت دة الللل  دالص 
والمترهبة والمتزنة  ائماً ـ عرضةً لصدار ج ر  وجطيلر لل ا لة فيملا 

 .وال قح ه ا جيال مساٍل للطبي ة تها  إ   تها ومهم  م دهو    ت ل  
 

 ؟هل كان هو الربّ 

.  اور كا  كاتداً  و مجسونلاً  اً     ستستج در   ال  ستطيع شصصي   
عسدما  ناقش هل ا . البد ح الوحيد هو  نه كا  المايح ادم هللا كما لع 

ر و  ف لللح م ظمهللل  مثيلللرة  الموضلللور ملللع  شلللصاص  هلللو ، فلللإ   
 اً ماتقيماً  وجلقي  ماً   اور م ل   و  عا ة دقوله  إ   فه   ر   . للهتمام

وه  عم ملزاع   الور وعسدما  حد  . اً اً  و رجلً صالحاً  و نبي  قائداً   سي  
حليم  سلرله  ملا إتا (. كلاتب  م مجسلو   م رب  )حول الاؤال الثلولي 
. حللا ة" ال"كاتدللاً، فللإنه   جيبللو  دللـ   اللور كللا  كللانوا   تقللدو      
و لللرتي جلللواده   "هلللح ت تقلللدو   نللله كلللا  مجسونلللاً "وعسلللدها  سلللرل 

وقبلح     للتقط  نفاسلي، "  هلح تؤمسلو   نله هللا:"فرسرل." ع الدالطب"
غيللر  نلله ال  وجللد  مامسللا إال  ." دالتركيللد ال"جللواده   للرتي سللر  اً  فللإ   

 .ه ه الصيارات الثلوة
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جيار مسها ممكم، فمم الواضح  نها  لياـت القضية هسا هي      
 جلل   ال   كللو  " األرجللح  مللا هللو"لكللم الاللؤال هللو . هللا ممكسللةكل  

ال تاتطيع . دها ة  اور مارلة تاتصد  قرار   و استستاجك حول هو   
فه ا جيلار .    جلقي عظي  وتض ه على الرل   تحك  عليه  نه م ل  

ل. غير شلرعي وغيلر مطلروه و مجسونلاً،  و    ا     كلو  كاتدلاً  فإم 
:  وحسللا  قللول الرسللول. تصتللار  حللدها و جلل    . وهللا  كللو  الللرب  

للا هلل ه فقللد كتبللـت" و هلل  مللم "  اللور المالليح ادللم هللا لتؤمسللوا      و م 
ملم (. :32:2 وحسلا " )ولكي تكلو  لكل  إتا آمسلت  حيلاة داسلمه" تلك

د لض  غيلر     . اً اللدليح هلو فلي صلالح كلو  الماليح رد ل الواضح     
سة فلي الساس  رفضو  ه ا الدليح الواضح دالب  الملدلوالت المتضلم  

ال  ر للدو      واجهللوا الماللؤوليات التللي  فرضللها عللليه   فهلل . تلللك
 .اً إ مانه  ده رد  
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 الفصل الثالث
 

 ماذا عن العلم؟
 

تكلللر س شصصلللي  بلللوا      حلللاول  شلللصاص كثيلللرو      تجس   
ة التلي تقلول درنلك إتا للـ  تالتطع    للمايح وتلك تجاوداً مع الفرضي  

. غيلر جلد ر دلالقبول تبرهم على شليء علمي لاً، فإنله غيلر صلحيح  و
دطر قلة (  و قيامتله)المرء ال  اتطيع     ثبت  لوهية  اور  ودما     
السللاس فللي القللر  ال شللر م  كثللر حكمللة مللم     ة، فللإ   ة مصبر  للعلمي لل

 . قبلوا المايح مصل صاً  و     ؤمسوا دقيامته

  فلي محاضلرات التلار خ  و الفلالفة غالباً ما  واجهسي ه ا التحد   
" ال"  قلولوعلا ة " اً هلح تالتطيع    تبلرهم تللك علمي ل. "يهلاالتي  عط

وعسلدها  رجل  د لض الطلبلة  بتالمو  ادتالامات تات ." فرنا لالت عالملاً 
 ر  لت، إنله  ملر " و " ال تحلد وسي عسله إتاً "و سمع د ضه   قلول . م سى

 (.والقصد هسا هو اق ما  األعمى" )ه داق ما  ج     تقبله كل  

وت  وسلاء الرحللة دالطلائرة إللى دوسلطم، وتحلد  راً سافرت مؤج   
للا  للدعوني شصصللياً إلللى اق مللا  دللر     إلللى الماللافر المجللاور لللي عم 

كلا  الطي لار  الير دليم الركلاب . المايح هلو نفلس ملا قالله علم نفاله
للد ك مشلكلة " حي ي الماافر م، فامع جزءاً مم الحلوار ديسسلا، فقلال 

 ."طيع    تثبت تلك علمي اً ال تات" جاب " هي  وما"فارلته ". هسا

فلقلد . ة الحد ثلة إللى مالتوى مل هحة البشلر   لقد انحدرت ال قلي ل 
اً ال  مكلم    ما ال ناتطيع درهستله علمي ل كح   در    االقتسارلسا إلى توص  

ة، ألنسا إتا قبلسا ده ه الفرضلي  !  كو  صحيحاً وه ا شيء غير صحيح
شص   و حلدي فلي     شيء حول   فإنسا نواجه مشكلة في درهسة     

يه  لليلً إنسا نحتاج    نفه  الفرق ديم الدليح ال لمي وما  سم  . التار خ
 .وسرشره الفرق ديسهما. اً اً ـ تار صي  قانوني  
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ة شلليء دتكللرار حللدوي   تمللد الللدليح ال لمللي علللى إوبللات صللح   
ر ديئة في  ج  توف  . تهك دصح  الحدي في حضور الشص  ال    شك  

ح الم لوملات ، حيلث تلدو   الملحظلات وتالج  ظرول مايطر عليها
 .اً ة تجر بي  ة الفرضي  د مم صح  الترك   ة و ت   لي  األو  

للا الطر قللة ال لمي لل  ة، مهمللا كللا  ت ر فسللا لهللا، فتللرتبط دقيللاس  م 
 قللول الللدكتور . رةال لمللي  و الملحظللة المتكللر   واالجتبللارالظللواهر 
ال لل  سلاللة ": كونانت، الرئيس الالادم لجام لة هلارفر . جيمس ب

ة التي نشرت نتيجة رات والسظ  التصور   متداجلة متشادكة مم التصو  
للتجر   ال لمي والملحظة، وتثمر عم مز لد ملم التجر ل  ال لملي 

 ."والملحظات

ة دلللإجراء تجلللارب فلللي ظلللرول فرضلللي   ة     امتحلللا  صلللح   إ    
ماللليطر عليهلللا هلللو  حلللد الطلللرق المالللتصدمة فلللي األسللللوب ال لملللي 

الصشل  ال  طفلو عللى الملاء، فإنسلا  فلإتا لعل   حلده  ملثلً     . الحد ث
نصللطحبه إلللى المطللبخ حيللث نضللع كميللة كبيللرة مللم المللاء فللي وعللاء 

 .الصش   طفو وعسدها سيرى دسفاه     . وناقط فيه قط ة مم الصش 

     لكم لو كا  األسللوب ال لملي هلو األسللوب الوحيلد لبرهسلة  
ل، فإنك ال تالتطيع    تبلرهم درشيء ة األوللى  و نلك حضلرت الحص 
يللت المحاضللرة األولللى فللي جام تللك اليللوم،  و  نللك تساولللت ط للام تلق  

فليات هسالك وسليلة ممكسلة لتكلرار تللك الحلوا ي فلي وضلع . ال  اء
 .مايطر عليه

 وجلد للد سا ملا  الم ى البرهللا  التلار صي القلانوني الل     تمللد  
     نلله  للت   . ق إليلله شللك  ة شلليء دشللكح ال  تطللر  علللى إظهللار صللح  

و  سلي تللك  نله . رةة المتوف  التوصح إلى قرار على  ساس ول  األ ل  
و  تمللد علللى . فللي هلل ا القللرار ال  وجللد  سللاس مسطقللي م قللول للشللك  

ة ة، والشها ة المكتودة، واأل ل  الشها ة الشفو   : ولوة  نوار مم الشها ة
 (.كالمادس  و الطلقة  و  فتر الملحظات)ة الما    
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يع داستصدامك األسلوب المسطقي فلي تقر لر ملا حلدي    تاتط 
ب إليه شك م قول  نك كسلت فلي غرفلة الصلد تبرهم دشكح ال  تار  

لللد ك الملحظللات التللي  كمللا     . فقللد رآ   صللدقاؤ : هلل ا الصللباه
نتها، داقضافة إلى   .ر األستات  ت ك        و 

التلي استصدام األسلوب ال لمي مقصور على درهسة األشياء  إ    
 مكللللم تكرارهللللا، وهللللي غيللللر مساسللللبة للبرهسللللة  و عللللدم البرهسللللة 

ليالت . دصصوص مالائح كثيلرة حلول شلص   و حلدي فلي التلار خ
هلح علاح جلورج "ة مساسلبة لإلجادلة علم  سلئلة مثلح الطر قة ال لمي ل

هح كا  مارتم لوور كسغ لعيملاً ملداف اً علم الحقلوق " و " واشسطم 
هللح كللا  رودللرت " و " ر  مللم هللو  اللور الساصلل" و " ة المدني لل

هح قام  الور " و " ة كيسيد  السائ  ال ام للوال ات المتحدة األميركي  
فهلل ه األسللئلة جللارج نطللاق البرهللا  " الساصللر  مللم دلليم األمللوات 

 . ال لمي، ونحتاج إلى    نض ها في نطاق البرها  القانوني الشرعي

جملللع ة التلللي ت تملللد عللللى الملحظلللة والطر قلللة ال لمي للل         
واقوبات التجر بي ق جا   واالستستاج واالفتراضة لي  الم لومات األو  

شلل وت فللي الطبي للة، وتفالليره ال تحمللح لسللا الجللواب السهللائي علللى      
 هللح تاللتطيع" و " هللح تاللتطيع درهسللة قيامللة  اللور " سللئلة مثللح 

عسلللدما   تملللد السلللاس عللللى "   الللور هلللو ادلللم هللا البرهسلللة عللللى     
ة ي القللانوني، فللإنه   حتللاجو  إلللى فحلل  مصللداقي  األسلللوب التللار ص

 .الشها ات الموجو ة ديم   د ه 

اق ما  المايحي ليس إ ماناً  الشصصي در    اجتبار لقد عرفت مم  
ف سلدما  طلل  إللى  حلد الشصصليات فلي .  عمى جاهلً، ولكسه إ ما  تكلي

 . ي عم اق ما  ال كيالكتاب المقدس     مارس اق ما ، فإنه  تحد  

  " تتجللاهلو  الحللم  "ولللـ   قللح " وت رفللو  الحللم  "قللال  اللور  
فرجلللاب " مللا هللي  عظللل  الوصللا ا "ُسللئح الماللليح (. 32:1 وحسللا )
مشلكلة م ظل   إ   ." فكلر  قلبلك وملم كلح   إلهك مم كلح   الرب   تح   "

 . الساس هي  نه  بدو  نه   وقفو  قلوده  عم ال مح
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. لى عقلوله   دلداً ح ال تصح إقة دالمايالحقائم المت ل   ولـه ا فإ    
، وقلبلاً سلا ملم م رفلة هللاس ه الروه القدس ليمك  جد    عقلً لقد  عطانا هللا

و جلل  عليسللا    ن مللح ضللمم هلل ه السللواحي . ه وإرا ة لسصتللارهلسحب لل
دهع د لقة كاملة مع هللالستمت   ليالث  . ونمج 

اً، ال  سللتطيع     جللد فرحللاً فللي مللا رفضلله دالساللبة لللي شصصللي   
دلداً   للـ   طلل  هللا.  مل م لاً دانالجامفقد جلم قلبي وعقللي للي. عقلي

 .صاً ورد اً اً داق ما  دياور المايح مصل  إلى  حد     ستحر عقلي  

 

ة ة عللللى صلللح    فلللي الفصلللول األرد لللة التاليلللة األ ل لللسلللستفح   
ة لروا للات شللهو  ة الشللها ة الشللفو   الووللائم والمصطوطللات ومصللداقي  

 .عم  اورال يا  
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 الفصل الرابع
 

 

 ة؟ على سجالت األسفار الكتابيّ  االعتمادهل يمكن 
 

ال هلللد الجد لللد هلللو المصلللدر التلللار صي الرئيالللي للم لوملللات  
ا  في القلرنيم ولـه ا فقد هاج  كثير مم السق  . المتوفرة لد سا عم  اور

  هسللا و بللدو     . ةة الووللائم الكتادي للالتاسللع عشللر وال شللر م مصللداقي  
ة التلي ال  وجلد لهلا  سلاس تلار صي  و المالتمر   االتهاملاتشلالً ملم 
 .ة والبحوياألور    االكتشافات حضتها 

ة، اقتلرب مسلي ديسما كست  حاضر في جام ة  ر زونلا الحكومي ل 
ملله وقللال لللي د للد  سللتات جللام ي دصللحبة طلللب الفصللح اللل     ل  

 تبسلي كلح   لا سليد ماكلدو ح،  نلت : "فلي الهلواء الطللم" جطاب حلر"
لقلد . ة عتيقلة عفلا عليهلا اللزمممزاعمك حول المايح على وقلة وانو  ل

ة طو للة تل  د لد الماليح دملد  ال هد الجد لد كُ  درهست اليوم لطلدي     
آراء   إ   " جبتلللله ." و نلللله ال  مكللللم     كللللو  مللللا ور  فيلللله  قيقللللاً 

واسلتستاجاتك حلول ال هلد الجد لد عتيقلة، ولقلد عفلا عليهلا اللزمم مسلل  
لقد اعتمد تلك األسلتات الجلام ي فلي آرائله حلول الوولائم ." عاماً  25

لل . دللور. س. ة دياللور علللى اسللتستاجات ناقللد  لمللاني اسللمه لالمصتص 
كتل  إال  فلي مرحللة م ظل   سلفار ال هلد الجد لد للـ  تُ  افترض دور     

هل ه الكتادلات  جل ت دشلكح  وجل  إلى     . رة مم القر  الثانيمترج  
 سللاطير نشللرت جلللل الفتللرة الطو لللة مللا دلليم  ساسللي مللم جرافللات و

نت فيه ه ه الروا اتحياة  اور والوقت ال    ُ   .و 

لدحلول القر  ال شلر م    واالكتشلافاتة األور  ل دت الحفر لات ك 
مصطوطلات ورق البلر   المبكلرة . تهاة ووائم ال هد الجد د و ق  صح  
 255، مصطوطة تشاتر ديتلي، .م. ب :23مصطوطة جو  را لسد، )
ل.( م. ب ::2ومصطوطة دو مر الثانيلة، . م ة دليم لملم جا  رت الهلو 

 .المايح والمصطوطات التي ت و  إلى وقت الحم
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وهساللك نتيجلة : " قول ميلر دلارول وهلو  سلتات ملم جام لة  لح 
 جرى نشرت عم مقارنة ال هد الجد لد الملدو   دالل لة اليونانيلة، دل لة 

 ال  ا ت إلى     ( لبر  مصطوطات ا)المصطوطات الجد دة المكتشفة 
لقلد لا ت هل ه ." وقتسا في السقح اللدقيم لسصلوص ال هلد الجد لد نفاله

 .تهة الكتاب المقدس ومصداقي  الوقائع المكتشفة وقة الباحثيم في صح  

كتلل  و ليللام  ولبرا للت اللل   كللا   عظلل  عاللـل  آوللار كتللادي عرفلله  
 سللاس وادللت       وقللة درنلله للـل    للد  وجللد ناللتطيع    نقللول دكللح  : "ال اللـل 

   قبللح مللدة . م.ب :1قرجللار تللار خ تللدو م ال هللد الجد للد إلللى  د للد مللم 
الجد لد  اً لل هلد جيليم كلامليم ملم التلار خ الل    ضل ه السقلا  األكثلر تشلد  

ولقللد  عللا  تركيللد موقفلله فللي مقادلللة  جرتهللا م لله ." م:25-:23دلليم  وهللو
ر مللم  سللفار ال هللد سللف كللح   فللي ر  للي     : "قللال" المالليحية اليللوم"ة مجل لل

األرد يسات مسوا دالمايح واعتمدوا له ديم آت  على   د   هو  الجد د قد كُ 
 .(.م. ب 75ـ  :5على األرجح ديم " )مم القر  األول والثمانيسات

.  تبر الاير و ليام رامز   حد  عظ  علماء ا ولار عللى اقطللق ُ  
سلفر  عملال  ملت     تلي عل  ة الة األلماني لكا   حد تلمي  المدرسلة التار صي ل

ل كملا الرسح كا  نتاج مستصد القر  الثلاني المليل   ولليس القلر  األو  
 صللبح مقتس للاً د للد قراءتلله كتلل  السقللد الحللد ث لاللفر . مللم قراءتلله اللتدل   ُ 

 عمال الرسح درنه روا ة غير جد رة دالثقة حلول  حلداي وق لت سلسة 
ف سلدما كتل  . خح مؤر  بَ مم قِ  داالعتبار، وهو لـه ا غير جد ر .(م.ب :5)

غيلر . هتماماً كبيلراً لل هلد الجد لدعم تار خ آسيا الص رى، لـ    ر ا دحثه
. تحقيقاته و دحاوه قا ته في السها ة إلى     رج  كتادلات لوقلا مرجل  الجلد       

ة الشلد دة، فبللد ت نظرتله نحللو سلفر  عمللال ة التفاصليح التار صي للالحلع  ق لل
خ لوقلا ملؤر  " واضطر إلى     صل  للستيجة در    .اً ر تدر جي  الرسح دالت ي  

." و جلل      وضللع دلليم مصللال  عظلل  المللؤرجيم... لملم الطللرال األو  
ز دهلا سلفر  عملال ة  صل ر التفاصليح التلي  تمي لاعترل رامز  داب   ق  

الرسح درنه ال  مكم     كلو  نتلاج القلر  الثلاني، دلح   لو  إللى مستصلد 
 .القر  األول



 3: 

 ملـجبر م عللى نفاله   ر لـمجيم المتحر  الملؤر   الكثير ملم جد  
الستلائج  إ   . اعتباره  توار خ  قدم لتدو م ال هلد الجد لد     رج وا في
رودسالو  فلي كتادله الجد لد . ت. ح إليها المؤرخ الدكتور  التي توص  

 كح   ولقد    ى دحثه إلى قساعة در   . م هلة" إعا ة تار خ ال هد الجد د"
 .م :7قبح سقوط  ورشلي  في ت  ال هد الجد د كُ 

ما ة ال هلد الجد لد انتقللت  ة در   ا  المدرسة الشكلي   قول اليوم نق   
وعللى اللرغ  . تلدو سها عللى شلكح البشلائر األرد لة شفاهة إلى    تل   

 تقد سادقاً، فإنه   التستجو  ه ه الفترة  قصر دكثير مما كا   ُ  مم     
الشلللل بي الفولكلللللور  البشللللائر األرد لللة اتصلللل ت شلللكح األ ب  دلللر   
 االنتقلللا ات حلللد  إ   (. األسلللاطير والقصللل  والصرافلللات واألمثلللال)

فتلرة  ر التقليلد الشلفو  هلو     الرئياة ضد قول السقا  الشكلييم دتطلو  
لياللت طو لللة دمللا  كفللي للاللماه ( كمللا   رفلله السقللا )التقليللد الشللفو  

حلدي ت. دالت ييرات التي حلدوت فلي التقليلد حال  لعل  هلؤالء السقلا 
سلليمو  كياللتسمكر  سللتات الكتللاب المقللدس فللي جام للة  ورت حللول 

 اللت رق تللراك  : "قصللر الفتللرة التللي اسللت رقتها كتادللة ال هللد الجد للد
ة ة عللا ة  جيللاالً عد للدة، إنهللا عملي للالفولكلللور فللي الحضللارات البدائي لل

ولكلم عليسلا    نتفلم . ة عبر قلرو  طو للة ملم اللزممانتشار تدر جي  
م ت فلي تبت وجُ روا ات البشائر األرد ة كُ  ييم في     مع السقا  الشكل

إنجيلح ملم  و ج      فهل  تشلكيح كلح  . ة تز د قليلً عم جيح واحدمد  
األناجيح األرد لة، حال  الملسهج السقلد  الشلكلي، عللى  نله مشلرور 

 ."واسع السطاق د يد السظر وتو ماار متاارر مم األحداي

ي الالادم ل لل  اللهلوت فلي ماكسيح األسلتات الملكل. هـ. تحد ى   
فهو  وضلح  نهل  ال . جام ة  دلم نظرة السقا  الشكلييم للتقليد الشفو 

تر سللا نظللرة .  ت للاملو  مللع تقليللد كلمللات  اللور عللم كثلل  كمللا  جلل 
هسالللك وجللو اً لتقلللـيد       25 ،22 ،7::2كورنثللوس  2فاحصللة لللـ 

ل ا ة فلي جرت ا. حقيقي في تاجيح ه ه الكلمات وحفظها حفظاً  قيقاً 
 الطاللل  كللا  فقللد .مللهم ل   ت للالي  التلميلل   اللتظهر الد انللة اليهو  للة   
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ى وعلاء" مثلح السجي  وإتا اعتملدنا عللى ." ال تضليع مسله نقطلة مقلو 
ال   صدر " الش ر في كلم إلهسا"في كتاده )ديرني . ل. نظر ة سي

كثيلراً ملم ت لالي  اللرب  ، فإنسلا نالتطيع    نفتلرض دلر   (2225عام 
ح تلللك علللى السللاس وقللد سلله  . ة دالل للة ا راميللةت دصللي ة شلل ر   قيللل

 . حفظها

مللا ر  سللتات التللار خ القللد   فللي جام للة متشلليجم .  قللول دللول ل 
ة فرجلللت  سلللطورة الفصلللح الماللليحي   اللللر   القائلللح دلللر    إ   "ال رديلللة 

اقنجيح المقلدس كتل  د لد  والقيامة على فترة طو لة مم الزمم،  و     
." وات طو للة، هلو قلول غيلر واق لي وغيلر صلحيحه ه الحوا ي داس
ال  اتطيع إال  الباحثو  الحلد ثو  : "لً السقد الشكليكت   ولبرا ت محل  

اللل  م  فتقللرو  إلللى المللسهج والسظللرة التللار صييم     ساللجوا مثللح هلل ا 
و  حللول تقليللد ه السقللا  الشللكلي  السالليج مللم التاللاؤل والشللك اللل   لف لل

فتللرة عشللر م إلللى " لبرا للت الصللاص دللر   كللا  اسللتستاج  و." البشللارة
جمايم سسة  قصر دكثير مم    تامح در  تحر د له ولنله لمحتلوى 

 ." ة ألقوال  اورالتقليد الحقيقي  و حتى للصياغة المحد  

ي إلى د لض السلاس  حيانلاً علم الكتلاب المقلدس، فلإنه  عسدما  تحد   
والالب  . تاب المقلدس جيبو  داستهزاء درنه ال  مكسسا    نثم دما  قوله الك

ت  قبلح حلوالي  لفلي سلسة، و ضليفو  درنله ملليء داألجطلاء في تلك  نه كُ 
وـل   صلد لهل  . دإمكلاني     ولم فيله ، فرجيبه  درني  عتقد     واالجتلفات

قلت في محاضرتي دلرني  ؤملم  .تار خحا وة وق ت جلل محاضرة في ال
ة ته تفلوق تقر بلاً مصلداقي  ة ال هد الجد د وصح  ة على مصداقي  هسالك   ل       

 جللل  األسلللتات الجلللام ي الللل   . ة م لللاً ة كلسللليكي    لللة عشلللرة  عملللال   دي للل
ا  هملاً إ  لاستضافسي للحد ث  ضحك ضحكات مكبوتة وكرنله  هلز  دلي مت  

جر تلك الكبيلرة فلي القلول " جاب " ما ال    ضحكك "فقلت له . دالمبال ة
." هل ا شليء سلصيد إ   . د لدلطلب التار خ درنه  مكم الوولوق دال هلد الج

 لللد    عسللدما  قللول  حللده  شلليئاً مللم هلل ا القبيللح أل    داالمتسللا عللا ة   حللس  
( جواب إ جادي عسله حتلى ا        ودالمساسبة لـ   تلمَ . )هه إليهسؤاالً  وج  
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خ عللى قها كملؤر  التي تطب   االجتبارات جبرني  ا سيد ، ما هي : "قلت له
 واألمر ال ر    نه" ته ته ومصداقي  ى صح  عمح   دي قد   لتقر ر مد     

 عتقلد درنله ." االجتبلاراتد لض  للد   "فرجبتله . لـ  تكم لد ه   ة اجتبارات
 .ةالووائم التار صي   التي تصضع لها كح   االجتبارات ج     تصضع لسفس 

 العتملا ة  ساسلي   مبلا  سلاندرل ولولة . خ ال اكر  سلي  كر المؤر  
 االجتبللللارهللللي  المبللللا  وهلللل ه .  شللللرحها ة وللللـ   الووللللائم التار صي لللل

 .الدليح الداجلي واجتبار الدليح الصارجي واجتبارالمصطوطي، 
 

 :االختبار المخطوطي
 

للوولائم  ة السقلح الحرفليهو فحل  ل ملي ل االجتبار المصطوطي 
    نسلا نلدرس، فلي غيلاب المصطوطلات . والمصطوطات التي تصلسا

م د د  المصطوطات والفتلرة  ت ل  ة الساخ فيما ة، مدى مصداقي  األصلي  
 .ة والساصة الموجو ة ف لً ة الفاصلة ديم الساصة األصلي  الزمسي  

ر الثروة الهائلة للمصطوطات التي تثبت سللطا  ناتطيع    نقد   
ال هللد الجد لللد دمقارنتهللا ملللع مللوا  السصلللوص األجللرى التلللي ت لللو  

 .لمصا ر قد مة مشهورة  جرى

ر ديم   د سا ملم متوف  .( م.ق ::4-:46)تار خ ووسيدا دس  إ    
،    د لد .م. ب ::2حلوالي  إللىوـماني مصطوطات  رجع تار صهلا 

 كمللللا     . ةعامللللاً مللللم كتادتلللله لمصطوطتلللله األصلللللي   ::23حللللوالي 
رة كثيراً عم تلار خ كتادتله المصطوطات التي ت و  لهيرو وتس مترج  

 . ة، داقضافة إلى  نها نا رةللساصة األصلي  

داحلث تقليلد      ال  مكلم أل   : "دروس  قلول. ل.ل غير      
ة كتادلات هيلرو وتس ك فلي مصلداقي  ر    و قلول  شلك    لتفت إلى     

 قللدم ناللخ المصطوطللات عللم  وووسلليدا دس وحقيقتهللا علللى  سللاس     
عاملاً ملم تلار خ  ::23 عمالهما ت و  في تار صها إلى ما  ز لد علم 

 ."كتادة الساخ األصلية
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 قللدم ناللصة  غيللر     . م.ق 343ه حللوالي كتلل   رسللطو  شلل ار 
ة تبللغ هسالك فجوة لمسي          . م ::22رة لد سا عسها ت و  إلى متوف  

سلللسة، كملللا  نللله ال  وجلللد إال جملللس نالللخ ملللم هللل ه  ::24حلللوالي 
 .المصطوطات

، .م.ق :5 - 51  دليم ال الي ة الحروب تار خ عم كتاداً  سيزار كت  
 تمللد عليهللا، وعللد ها عشللرة، وت للو  المصطوطللات المساللوجة التللي ن

 . د د وفاته  لد سسةإلى 

م األمر دالمصطوطات المساوجة الم تملدة لل هلد لكم حيم  ت ل   
 رة محرجة للبلاحثيم دالمقارنلة ملع     كثرة الموا  المتوف   الجد د، فإ   
ات هائللة ملم المصطوطلات ظهرت إلى  ائرة الضوء كمي ل. عمح آجر

د اكتشلال مصطوطلات ورق البلر   المساوجة علم ال هلد الجد لد د ل
 وجد للد سا اليلوم . ة ديم لمم المايح والقر  الثانيالتي جارت الهو  
للا . ناللصة مللم مصطوطللات ال هللد الجد للد :::،:2مللا  ز للد عللم   م 

ة مصطوطاتهللا اقليللاتة، وهللي التللي تلللي ال هللد الجد للد فللي مصللداقي  
 . مصطوطة مساوجة 643وعد ها، فل  وجد مسها إال 

اللير فر للدر ك كيسيللو  اللل   كللا   شلل ح مسصلل  مللد ر كتلل  ال 
المتحد البر طاني ورئيس  مساء المكتبة فيه، وهو  كثر الصبلراء جلدارة 

الفترة دليم  إ   "دالحك  على المصطوطات  دالثقة  و  مسالر فيما  صت   
تللوار خ كتادللة ال هللد الجد للد و قللدم المصطوطللات الموجللو ة لللد سا ا   

شلك  ولقد لال ا   آجر  ساس أل   . ا    نهملهاقصيرة جداً دحيث  مكسس
 ."تبت  صلً  سفار ال هد الجد د قد وصلت إليسا كما كُ  في     

هارولد جر سلي عاللـ  الل لة اليونانيلة فلي ال هلد .  ضيد جي  
ة القد مللة البللاحثيم  قبلللو  الكتادللات الكلسلليكي   دمللا     : "الجد للد قللائلً 

 قلللدم  م، عللللى اللللرغ  ملللم     عللللى  نهلللا جلللد رة دالثقلللة دشلللكح علللا
علد   اصت د دها دزمم طو لح و    المصطوطات المساوجة عسها قد نُ 

ة مصلداقي   مم الواضلح      ه ه المصطوطات المساوجة قليح جداً، فإ   
 ."ال هد الجد د  كيدة   ضاً  ن   
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المصطلوطي عللى ال هلد الجد لد درنله  االجتبلارد لسلا تطبيلم  ؤك   
ل عليللله  كثلللر ملللم      وإتا  ضلللفسا إللللى تللللك . عملللح   دلللي قلللد     لللو 
ة المكثفللة لسصللوص ال هللد الجد للد علللى األدحللاي والدراسللات السقد  لل

المرء  التطيع     صلل  إللى  نسلا  امتدا  ما  ز د عم مائة عام، فإ   
ر دلليم   للد سا اليللوم حقيقللي ال هللد الجد للد كمللا هللو متللوف   نلل     وبتسللا     

 .وصحيح وجد ر دالثقة
 

 :الداخليالبرهان  اختبار
 

الموجللو   الللس    المصطللوطي هللو      االجتبللارمللا  وبتلله  كللح   إ    
ر عللى الملرء     قلر   غيلر     . األصلي ديم  د سا اليوم مطادم للس   

وقلادلً للتصلد م وإللى  ما إتا كا  ه ا الالجح المكتلوب م قلوالً ككلح  
وهلل ه هللي المشللكلة التللي  ت امللح م هللا اجتبللار البرهللا  . مللدى     

 . ساندرل. الثاني ال     كره سي االجتباري، وهو الداجل

 جل  تبرئلة   لة "الساقد األ دي ما لال  تبع مقولة  رسلطو  وهسا فإ    
تها، وال  جللل  ة القاط لللة عللللى صلللح  وويقللة ملللم اللللته  عسلللد غيلللاب األ ل لل

 ج  عللى : "مونت مر . فكما  قول جو  و." اعتبارها في مصلحة الساقد
الوويقة وإجضاعها للتحليح  و  افتلراض الز لد المرء     اتمع لمزاع  

ة لوجلللو   و الصطلللر إال  إتا حكللل  مؤللللد الوويقلللة عللللى نفاللله د لللدم األهلي للل
 ."التساقضات والم الطات والمصالفات للواقع التي تزجر دها وويقته

 وضللح الللدكتور لللو س جوتشللو ،  سللتات التللار خ فللي جام للة  
كثيللرو  فللي تحقيقللاته  و مسهجلله التللار صي دللدليح  اللتصدمه الغشلليكا

قللدرة الكاتلل   و الشللاهد علللى قللول   قللول جوتشللو  دللر   . ةالتار صي لل
حتلى للو كانلت "ة شها ته خ على تقر ر مصداقي  الحقيقة تااعد المؤر  

،  و كانلت جاليلة االحتيلالة  و موجو ة فلي وويقلة حصلح عليهلا دلالقو  
كانلت ة عللى  ليلح ملم اقشلاعات،  و مم ال يوب واألجطاء،  و مبسي  
 ." صا رة عم شاهد غير محا د
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وترتبط ه ه القلدرة عللى قلول الحقيقلة ارتباطلاً وويقلاً دقلرب الشلاهد  
لت  حلداي ال هلد ج  لقلد ُسل. لهاالج رافي والزمسي ملم األحلداي التلي  الج  

لم بَ الجد د وت الي   اور مم قِ  لا شلهو  عيلا  لهلا  و مم  ح  شصاص كانوا إم 
 .على ه ه األحداي وت الي   اوركانت له  علقة دشهو  ال يا  

ل: "3-2:2 قول لوقا   ة فلي إت كا  كثيرو  قد  ج وا دترليد قص 
سة عسدنا، كما سل مها إليسا ال  م كانوا مسل  البلدء م لا سيم األمور المتيق  

ل شلليء مللم األو    للت كللح  اماً للكلمللة، ر  للت  نللا   ضللاً إت قللد تتب  وجللد  
 ."ا ال ز ز واوفيلسدتدقيم     كت  على التوالي إليك   ه

 ة إت ألنسللا لللـ  نتبللع جرافللات مصللس  " 26:2دطللرس  2و قللول  
فساك  دقو    ."ة ردسا  اور المايح ومجيئه دح قد كس ا م ا سيم عظمتهعر 

ال   ر  سلاه وسلم ساه نصبلرك  " 3:2 وحسا  2و قول  وحسا في  
ا شركتسا نحم فهلي ملع ا ب . ده لكي  كو  لك    ضاً شركة م سا و م 

والل   علا م " 35:22و قلول فلي  وحسلا ". مع ادسله  الور الماليحو
و قلول ." نلت لتؤمسلوا   وهلو   لل   نله  قلول الحلم   شهد وشلها ته حلم  
وفلللي الالللسة الصامالللة عشلللرة ملللم سللللطسة " 2:3لوقلللا فلللي إنجيلللله 

طيبلللار وس قيصلللر إت كلللا  دللليلطس البسطلللي واليلللاً عللللى اليهو  لللة 
س  جلوه رئليس ردلع عللى وهيرو س رئيس ردلع عللى الجليلح وفيللب  

 ."  طور ة وكورة تراجونيتس ولياانيوس رئيس ردع على األدلي ة

اً اللة جلد  لة وسليلة ف   ه ا القرب الشلد د ملم األحلداي المالج   إ    
خ     ت املح عللى الملؤر   غيلر     . ة شلها ة الشلاهدللتصد م على  ق ل

   ضاً مع الشاهد الل    لرو  الز لد دلوعي  و دلدو  وعلي حتلى للو
 .لً لقول الحقيقةكا  قر باً مم الحدي ومؤه  

لقللد تللـ   تللداول روا للات ال هللد الجد للد عللم المالليح فللي لمللم  
وقللد كللا  دإمكللا  هللؤالء .  شللصاص كللانوا علللى قيللد الحيللاة فللي عهللده

وحليم كلا  الرسلح . ة ه ه الروا لات  و  سفوهلادوا صح  الساس     ؤك  
اء،  شللاروا إلللى  للداف و  عللم قضللية اقنجيللح  مللام جصللومه  األلللد  

 دالقول،  كتفوا لـ  فه  .دالمايح م ت ل   ة الشائ ة فيماالم لومات ال ام  
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ا ه  وجصلومه  ولكلسه  تحلد وا نق ل ،"تللك سم سا"  و "لقد ر  سا تلك"
وقللد ..  نللت    ضللاً ت رفللو  عللم هلل ه األمللور"دشللكح سللافر دقللوله  

 نلت "وعلى المرء     كلو  حل راً حليم  قلول لصصلمه، ." ر  تموها
ألنه إ  لـ   كم  قيقاً في سر  التفاصيح، فاليكو  " ت رل تلك   ضاً 

 .كلمه شاهداً عليه ال شاهداً له، وسيصار قضيته

و ، اسم وا   ها الرجال اقسرائيلي  " 22:2 قول دطرس في  عمال  
ات صللر  رجللح قللد تبللرهم لكلل  مللم قبللح هللا دقللو   اللور السا: هلل ه األقللوال

 ." ديده في وسطك  كما  نت    ضاً ت لمو وعجائ  وآ ات صس ها هللا

دهلل ا قللال  وديسمللا هللو  حللتج  " 26-24:26ونقللر  فللي  عمللال  
للك الكتل  الكثيلرة تحو  .  نلت تهل    لا دلولس: فاتوس دصوت عظي 

لات  ه     ها ال ز ز فاتوس دح  نطلم دكلملات : فقال. إلى اله  ا 
مله ك الل    كل  لِلألنه مم جهة ه ه األمور عاللـ  المَ . الصدق والصحو

إت  نللا لاللت  صللد ق     صفللي عليلله شلليء مللم تلللك، ألنلله لللـ  . جهللاراً 
 ." ف ح في لاو ة

ة نقلد الكتلاب المقلدس وتفالليره دلروس  سلتات مللا   . ل. قلول ل 
في جام ة مانشاتر دصصوص قيمة المصلدر الرئيالي لمصطوطلات 

للـ   كم الوع  : "ال هد الجد د يم فقلط، و  دشلهو  ال يلا  اللو   اظ  هتم 
  علللى صللات موقللد و   ت  ملليلً مللسه  ال فقللد كللا  هسالللك  شللصاص  قللح  

ولللـ   كللم . عهلل  علللى حقللائم جدمللة  اللور وموتللهالللرغ  مللم إطل
ناهيك عم )دإمكا  التلمي      صاطروا د كر   ة تفاصيح غير  قيقة 

 مكم     كتشفها  عداؤه  و شه روا دها ( التلع  المقصو  دالحقائم
إحلدى السقلاط  لكسسا على السقيض ملم تللك، نجلد     . عم طي  جاطر

ة التللي اعتمللدوا عليهللا فللي وعظهلل  الرسللولي األصلللي وقللته  القو  لل
: لللـ   كتفللوا دللالقول. دم رفللة ماللتم يه  لثحللداي التللي تحللدو وا عسهللا

كمللا  نللت    ضلللاً "ولكللسه  قللالوا   ضلللاً " نحللم شللهو  لهلل ه األملللور"
 االدت لا ميلح للدى التلميل  إللى  فلو ظهر     . 22:2 عمال " ت لمو 

شلهو  ملم جصلومه   الوجلو  المحتملح أل    ة فلإ   عم الحقائم الما    
 ."ته ديم الجمهور سيكو  عاملً مقاوماً آجر لقضي  
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ملاكسلي األسلتات فلي جام لة القلد س دطلرس . م للورنس جلي  ل   
وعلقللته  داألحللداي ( شللهو  الصصللوم)عللم قيمللة الشللهو  الم للا  م 

لة  شيء، كا  شلهو  األحلداي التلي نحلم  الً وقبح كح   و  : "فيقولالماج 
دصد ها على قيد الحياة عسدما اكتمح تشكيح التقليد، وقد كا  مم ديلسه  

التقليللد لعلل   نلله  غيللر     . ة الجد للدة عللداء لللدو  م لهلل ه الحركللة الد سي لل
 رو  سلالة م روفة مم األعمال واألحداي وت الي  ُعل مت جهاراً في 

 ."مكم فيه تحد   مثح ه ه المزاع  لو كانت غير صحيحةوقت  

: و قول رودرت جرانت عالـ  ال هد الجد د في جام ة شليكاجو 
 و الللل   ( األناجيلللح الثلولللة األوللللى)تبلللت فيللله فلللي الوقلللت الللل   كُ "
تبت فيه، كا  هساللك شلهو  عيلا ، وللـ  تكلم شلها ته  فترض  نها كُ  ُ 

 تبلر األناجيلح شلها ات موووقلة علم عليسا    ن وه ا   سي     . مهملة
 ." حياة  اور وموته وقيامته

ة التحقيللم داً علللى عملي للب جي للكتلل  و للح   ورانللت اللل   تللدر   
علللى : "ةالتللار صي و مضللى حياتلله فللي تحليللح المصطوطللات األور  لل

الللرغ  مللم وجهللة السظللر غيللر المحا للدة التللي  بللد ها كللاتبو األناجيللح 
لو  حللوا ي كثيللرة كللا  فللإنه   اللج   ة الماللبقة،ومفللاهيمه  اللهوتي لل

كتسللافس . فيم مصتللرعيم للحللوا ي مكللسه      صفوهللا لللو كللانوا مللؤل  
وهللرده  د للد .  عظلل  مكللا  فللي الملكللوت التلميلل  علللى مللم سلليحتح  

القللبض علللى  اللور، وإنكللار دطللرس للله، وعللدم قللدرة المالليح علللى 
 احتملالالقيام دم جزات في الجليح، وإشارات د ض المالتم يم إللى 

ته، واعترافه ده المبكر مم مهم  كونه مجسوناً، وما ددا له  مم عدم ترك  
د للدم م رفللة الماللتقبح، ولحظللات حزنلله، وصللرجته اليائاللة علللى 

فلي حقيقلة   حداً ال  اتطيع     قر  ه ه المشاهد و شلك   الصلي ، فإ   
فكرة اجترار رجال داطاء اجتم وا  إ   . ة التي تقد وراءهاالشصصي  

ة ة الج ادلة الالامية األجلقي لد لمثح ه ه الشصصلية القو  لفي جيح واح
تاتهلا م جلزة  ة اقناانية، هي فلي حلد  وه ه الرؤ ا الملهمة عم األجو  

ح فللي األناجيللحشلليء ُسلل ة للتصللد م مللم     قادلي لل  قللح   دقيللت لقللد . ج 
د لد قلرنيم ملـم  ته و عماللهلحياة  الور وشصصلي  ال ر ضة  الصطوط

ة مبهلرة ح  عظل  شصصلي  داً وتشلك  وضوحاً جي  واضحة " السقد ال الي"
 ."في تار خ اقناا  ال ردي
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 :البرهان الخارجي اختبار
 

. ة هلللو البرهلللا  الصلللارجية التار صي لللالثاللللث للصلللح   االجتبلللار 
د  و ة  جرى تؤك  ة الم الجة هسا هي مارلة وجو  موا  تار صي  والقضي  

 ر  جلرى، غيلر هح توجلد للد سا   لة مصلا. تسفي شها ة الووائم نفاها
ة التي هي موضور تحليلسا و راستسا، وبتت الووائم والاجلت األ دي  

 تها تها وموووقي  تها و ق  صح  

مللللع الحقللللائم  االناللللجامالتوافللللم  و "  قللللول جوتشللللو  دللللر    
الحاسل   االجتبلارة األجرى الم روفة  كلو  غالبلاً ة  و ال لمي  التار صي  

 ."د  و  كثرم األمر دشاهد واحللبرها  سواًء ت ل  

 ثبلللت صلللد قا  للرسلللول  وحسلللا البرهلللا  اللللداجلي كملللا رواه  
حفع المؤرخ  وسيبيوس كتادلات داديلاس مطلرا  هيرادلوليس .  وحسا

كللا  :  قللول   ضللاً مللا  لللي( الرسللول  وحسللا)كللا  الشلليخ ( "م :23)
( دطللرس)مللا تكللره  فللدو   ددقللة كللح  . مللرقس متللرج  دطللرس وكاتبلله
 عماله، لكم  و  ترتي  لمسي، ألنله للـ  سواء كا   قوال المايح  و 

 كلللم ملللم الللل  م سلللم وا اللللرب  و رافقلللوه، وصلللاغها كملللا تقتضلللي 
فملرقس إتاً .  قوال اللرب الضرورة،  و      كو  القصد حصر كح  

جطر عسدما كت  دطر قتله د لض األملور كملا سلم ها،  لـ   رتك      
لا سلمع، و ال  فقد كا  هم    لدجح    شليء  ه الوحيد  ال   حل ل شليئاً مم 

 ."غير صحيح فيه

تتلمللل  عللللى  لللد . م :21)كتللل    ر سيلللوس، مطلللرا  ليلللونز  
دوليكارب مطرا  سميرنا ال    مضى وـمانية وسلتيم سلسة فلي حيلاة 

نشللر متللى إنجيللله دلليم (: اق مللا ، وكللا   حللد تلميلل  الرسللول  وحسللا
وكتبه دلاانه ، في الوقت الل   كلا  فيله دطلرس ( اليهو )ال برانييم 

ود للد رحيلهمللا . دلولس فللي رومللا  بشللرا  و ؤسالا  الكسياللة هسللا و
للل) د التقليلللد  نللله حصلللح فلللي لملللم االضلللطها     موتهملللا الللل    ؤك 

قللام مللرقس تلميلل  دطللرس وكاتبلله، دتاللليمسا .( م 64السيرونللي عللام 
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ديسملا كتل  لوقلا، تلميل  دلولس، اقنجيلح . دسفاه مواعع دطرس كتادلة
ل ضلاً  وحسلا، تلميل  اللرب والل   اتكلر وهساللك   . ملهر دله م ل  ال   دش 

كتلل  ( 22::2، 25:23هلل ه إشللارة إلللى  وحسللا )  ضللاً علللى صللدره 
 ."اقنجيح المام ى داسمه  وساء إقامته في  فاس في آسيا

وهلو  الاه  فلي السقللد . اً اً قو  لم لسلا علل  ا ولار درهانلاً جارجي ل قلد   
ة عللى   األ ل لالكتادي، ليس في مجال الوحي واقعل ، وإنما فلي تقلد 

لقد  وبت عل  : "كت  عالـ  ا وار جول د فر . لةة الحوا ي الماج   ق  
ا  عللى ة ال حصلر لهلا كلا  قلد رفضلها السق لة فقلرات كتادي لا وار صلح  

 ."اً  و مصالفة للحقائم الم روفةاعتبار  نها غير صحيحة تار صي  

قساعاتله ر لقد ر  سا كيد ج لح علل  ا ولار الالير وليلام راملز    ي ل 
سلفر  عملال  ة كتادات لوقا تار صياً، و التستج     ة حول صح  لي  ة األو  الالبي  

 .الرسح  قيم في وصد ج رافية آسيا الص رى وآوارها ومجتم ها

همللت د للدم مللا  امللت كتادللات لوقللا قللد ات  "دللروس . ل. قللول ل 
تهللا دالبرهللا  الصللارجي، فقللد  كللو  مشللروعاً لسللا    الدقللة، ووبتللت  ق  

 ."ة ال هد الجد دعل  ا وار قد  وبت صح   ر   نقول د

األ للة  إ   "جيم الممتلال م شيرو م، وهو  حد المؤر  .  .كت    
 و اللتمر  " ة لاللفر  عمللال الرسللح قاط للةة التار صي للالتللي تثبللت الصللح  

ة حتللى فللي ته التار صي للالدللد     تبللدو   للة محاولللة لللرفض صللح  "قللائلً 
جللو  الرومللا   مللراً برهللا المؤر  ولقللد اعت. ة عبثللاً األمللور التفصلليلي  

 ."مال ماً ده لمدة طو لة

ة الكتلللاب المقلللدس   صلللح  اً     حط لللد لللد    حاوللللت شصصلللي   
للة وشللرعي  التار صي لل . اً دالثقللةلت إلللى نتيجللة  نلله جللد ر تار صي للته، توص 

لل ل عليلله دهلل ا وإتا رفللض  حللده  الكتللاب المقللدس دحج  ة  نلله ال   للو 
ة الوولائم األ دي ل  رفض تقر باً كلح  على ه ا الشص      الم سى، فإ   

 . ة و  تبرها غير جد رة دالثقةالتار صي  



 4: 

هسالك مشكلة تواجهسي  ائماً، وهي رغبة الكثيلر م فلي تطبيلم  
ة، ومقيلاس آجلر عللى ة  نيو  لم على وويقة   دي لم ي   اجتبارمقياس  و 

سلواء كانلت الوويقلة  االجتبلار جل  عليسلا    نطب لم . الكتاب المقلدس
ود لد    ف لسلا تللك، فإنسلا نالتطيع . ةة  م  نيو  لور البحلث   سي لموض
ل عليه تار صي  "القول،  اً في شلها ته الكتاب المقدس جد ر دالثقة و  و 
 ."لياور

ديسو ،  سلتات اللهلوت السظلامي فلي .  قول الدكتور كلر  هـ 
ال توجد   ة وويقة مم ال الـ  القد   كالكتاب المقدس : "جام ة ر جست

لية والتار صي لشهد لصح    ة، تها ه ا ال لد  الممتلال ملم الشلها ات السص 
ة لي لة األو  م مثح ه ه المجموعلة الرائ لة ملم الم لوملات التار صي لوتقد  

 ال  الللتطيع     . والتلللي  مكلللم    نبسلللي عللللى  ساسلللها قلللراراً حكيملللاً 
ال    دور  الشك   وإ   . شص   ميم     رفض مصدراً مم ه ا السور

 علللى تحامللح غيللر مسطقللي   ة مبسللي  ة للمالليحي  ئم التار صي للحللول الووللا
 (."غير طبي ي  )
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 الفصل الخامس
 

 من لديه استعداد للموت من أجل كذبة؟

 
ة،  ال وهللي ا  للمالليحي    السق للهسللا  ناحيللة ت فللح غالبللاً فللي تحللد   

م لسلا تقلد  . الت ي ر الج ر  ال   حدي في حياة تلمي   اور ل  والتحو  
ودملا . تهاة مزاعمله وشلرعي  حياته  المت ي رة شلها ة متيسلة عللى صلح  

ته    م ملم صلح  عليسا ونحم نتحق   اق ما  المايحي تار صي، فإ        
 .ةن تمد كثيراً على الشها ة المكتودة والشفو   

ح هو ، لكم ت ر في المفض  "تار خ"هسا  ت ر فات كثيرة لكلمة  
ال "فللإتا قللال  حللده ، ." الشللها ة ة علللىم رفللة الماضللي المبسي لل" نلله 

هلح ت تقلد  نله علاح عللى "فلإنسي  سلرله " ،ده ا ت ر د جي    عتقد     
" ن ل "و جيل  م ظل  السلاس تقر بلاً "  رضسا شلص  اسلمه نلادليو  

كيلد ت لرل "فرسلرل . و  ترفو  درنه  لــ   روه" هح ر  ته "فرسرل 
 .   تمد مثح هؤالء األشصاص على الشها ة" تلك  إتاً 

الشلها ة  جل   ة أل   مته للتار خ مشكلة  ساسلي  للت ر د ال   قد   
ة تشللتمح المالليحي  .     كللو  موووقللاً دهللا وإال  فالليت  تضللليح الاللامع

. عليسلا    نالرل ة على الشها ة، ولـه ا فلإ   على م رفة للماضي مبسي  
ة عم  الور جلد رة دالثقلة  هلح ة األصلي  هح كانت الشها ات الشفو   "

 ن تمد عليها ونطمئم إلى  نها عب رت دشكح صحيح علم كلح   مكم    
 . عتقد تلك" ما قاله وف له  اور 

 حلد عشلر شصصلاً ملسه    ستطيع     وم دشلها ات الرسلح أل    
امللة قي: عشللر شصصللاً مللات شللهيداً علللى  سللاس حللدويم اوسلليمللم دلليم 

ضللوا للت لل    والجلللد وواجهللوا . هللا كللادمالمالليح وإ مللانه  دلله  ت ر 
 : قاى األسالي  الم روفة درحدت المو
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. تلح دالاليدمتى ـ قُ ( 3)  . ندراوس ـ ُصلِ ( 2)  .دطرس ـ ُصلِ ( 2)
         .   قلللوب دلللم حلفلللى ـ ُصللللِ ( 5)  .ة وحسلللا ـ ميتلللة طبي ي للل( 4)
  قلوب  جلو  الور ـ ( 1)  .سلم ا  ـ ُصللِ ( 7) . فيللبس ـ ُصللِ ( 6)

        .دروولملللاوس ـ ُصللللِ ( :2) . دحردلللة لللم توملللا ـ طُ ( 2)  .ُرجللل 
 .تح رمياً دالاهامتد اوس ـ قُ ( 22)  .تح دالايد  قوب دم لدد  ـ قُ ( 22)

لقلد ملات كثيلر ملم السلاس ملم "اه علا ة هلو والجواب ال    تلق   
ن ل ، لقلد ملات  نلاس كثيلرو  ملم  جلح "  جح ك دة، فماتا  ثبت تلك 

قيامللة    لسفتللرض     وا . اعتقللدوا  نهللا كانللت الحقيقللة ك دللة، لكللسه 
التلميل   فل دد      (.     نها كانت شيئاً غير حقيقي) اور لـ  تحدي 

ة وقلوعه  عرفوا تلك، ألنسلي ال  مكلم     جلد طر قلة قوبلات إمكاني ل
 .ة لصدعةضحي  

هؤالء األشصاص األحلد عشلر للـ   موتلوا ملم  جلح  ولهـ ا فإ    
ملم الصل      تجلد فلي . ةك دة فقط، ولكسه  عرفلوا   ضلاً  نهلا ك دل

عليسللا    نكللو  . التللار خ  حللد عشللر شصصللاً مللاتوا مللم  جللح ك دللة
  الرسلح ف سلدما تكل ل. ة عوامح حتى نقد ر ما قاموا دهل يم على عد  مط  

 . و كتبوا، فإنه  ف لوا تلك كشهو  عيا  لثحداي التي وصفوها

فسلاك  دقلو  : "قال دطرس  ة ألنسا لـ  نتبلع جرافلات مصلس  ة إت عر 
دطلرس  2 "ردسا  اور المايح ومجيئله، دلح قلد كسلا م لا سيم عظمتله

للل ، إ   26:2 الرسلللح عرفلللوا الفلللرق دللليم الصرافلللة  و  د     ملللم المؤك 
 .األسطورة والحقيقة والواقع

لل  : د  وحسللا علللى هلل ا الجانلل  مللم الشللها ة لم رفللة اليهللو لقللد  ك 
ا، اللل   اللل   كللا  مللم البللدء، اللل   سللم ساه، اللل   ر  سللاه د يونسلل"

الحياة  ُظهلرت، وقلد  فإ   . شاهدناه ولماته   د سا مم جهة كلمة الحياة
ة التي كانت عسلد ا ب و ُظهلرت ر  سا ونشهد ونصبرك  دالحياة األدد   

. لسا، ال   ر  ساه وسم ساه نصبرك  ده لكي  كو  لك    ضاً شركة م سا
لللا شلللركتسا نحلللم فهلللي ملللع ا ب وملللع ادسللله  الللور الماللليح             ."و م 

  3-2:2 وحسا  2
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ل: "قال لوقا  ة فلي األملور إت كا  كثيرو  قلد  جل وا دتلرليد قص 
اماً المتيق   سة عسدنا، كما سل مها إليسا ال  م كانوا مس  البلدء م لا سيم وجلد 

ل دتلدقيم    شليء ملم األو    لت كلح  للكلمة، ر  ت  نلا   ضلاً إت قلد تتب  
 .3-2:2لوقا "  كت  على التوالي إليك   ها ال ز ز واوفيلس

وـ   صد لوقا في سفر  عمال الرسح فترة األرد يم  وماً التلي  
. . ل  نشلرته الكلم األو  : " عقبت القيامة وراقبه فيها  تباعه عم قرب

  دله إللى اليلوم الل   ارتفلع فيله عم جميع ملا ادتلد   الور  ف لله و  ل ل
د للدما  وصللى دللالروه القللدس الرسللح اللل  م اجتللاره ، اللل  م  راهلل  

  وهو  ظهر له   رد يم  وماً راهيم كثيرة د دما ترل  نفاه حي اً دب   ضاً 
ة دملكوت هللاو تكل    .3-2:2 عمال " ،  عم األمور المصتص 

جر كثيلرة وآ ات  ُ : "ودد   وحسا الجزء األجير مم إنجيله دقوله 
 .:2::3 وحسا   ." كت  في ه ا الكتابام تلمي ه لـ  تُ صسع  اور قد  

. الرئياي لشها ة شهو  ال يا  هو قياملة  الوركا  المضمو   
 :ولقد كا  الرسح شهو اً لحياته المقامة

 1:2 عمال  27:25 وحسا  41:24لوقا 

 32:23 عمال  :42:2 عمال  24:2،32 عمال 

 32:5 عمال  33:4 عمال  25:3 عمال 

 22:25 عمال  2:2 وحسا 2 :32:2 عمال 

 22:23 عمال  25:25كورنثوس 2 26:26 عمال 

   2-4:25كورنثوس 2

 الور  وـ    نه كا  على الرسح  نفاه      كونلوا مقتس ليم دلر    
وللـه ا فقلد هردلوا . للـ   ؤمسلوا دل لك فلي البدا لة. قام مم ديم األموات

.  وا فللي الت بيللر عللم شللكوكه لللـ   تللر   (. 24::5مللرقس )واجتبللروا 
لك توما ال   قال درنه فهسا. ر  ليح كاٍل مقسعقوا إال  د د توف  ولـ   صد  
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األملوات ملا للـ   ضلع إصلب ه فلي  المايح قام ملم دليم لـم  ؤمم در   
فهلح . ملم  جلح الماليح ولقد مات توما فيما د لد شلهيداً .  ور الماامير

 .كا  مصدوعاً  لقد راهم دحياته على  نه لـ   كم ك لك

وهسالللك   ضللاً دطللرس اللل    نكللر المالليح ولللي مللرات  وسللاء  
فب لد . لكلم شليئاً حصلح للـه ا الجبلا . إللى    تركله  جيلراً  محاكمته،

فترة وجيزة مم صل  المايح و فسه، ظهر دطرس في  ورشلي  وهو 
وانتهلى . الماليح قلام ضاً نفاه لصطر الموت، در     ع دشجاعة، م ر  

هللح كللا  مصللدوعاً  مللاتا . األمللر دلله إلللى     صللل  هللو نفالله مقلودللاً 
لله  حدي له  ما ال   غي ره دمثلح هل ه الصلورة الدرامي لة المثيلرة وحو 

مللوت مللم إلللى  سللد شللجار  شللهد لياللور  مللا اللل   كللا  ماللت داً     
و نلله " 5:25كورنثللوس  2لللي سللوى   جللله  ال  وجللد تفاللير ُمللرضٍ 

 .42:2 وحسا        ("    دطرس)ظهر لصفا 

اللرغ  ممتالاً قناا  اقتسع دالمايح عللى  مثاالً نجد في   قوب  
وملع  نله ( 3:6 ، ملرقس55:23متلى . )انه ده مم البدا ةمم عدم إ م

، فقد اعتلرل (4-:2:2متى )وسي عشر األصلييم لـ   كم مم ديم اال
 عمللللال ) كبللللولس ودرنادللللا ( 22:2غلطيللللة )دلللله الحقللللاً كرسللللول 

   للؤمم   قللوب دلله عسللدما كللا   اللور علللى قيللد الحيللاة، لللـ(. 24:24
 فكلر   .  الصرو  مسله قردلاؤه فقد كا  (. 5:7 وحسا ) على  نه ادم هللا

إلللى  اتهلل هللح تر للد مللم السللاس     ؤمسللوا دللك  "لالا  حللاله   قللول 
 ."  ورشلي  لتصسع م جزاتك هسا 

 ديسمللادللالصز  وال للار والحللرج  شلل ر  قللوب كللا    دللد       ال 
دا عاءاتله و  لر ض ال ائللة دلالحرج ل ديم الساس والمد   اور  تجو  
ليس  حد  رتي إلى ا ب إال  . والحياة  نا هو الطر م والحم  )"ال ر بة 

 نلا "، 5:25 وحسلا "  نا الكرمة و نلت  األغصلا "، 6:24 وحسا " دي
لل... هللو الراعللي الصللالح مللاتا (. :24:2 وحسللا " تي ت رفسلليوجاص 
ه دمثح ه ه األشياء  سيكو  موقفك لو        جا  تفو 
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ألنسللا نجللده د للد صللل   اللور و فسلله . لكللم شلليئاً حللدي لي قللوب 
 اور مات مم  جلح جطا لا  وكانت رسالته هي     . ع في  ورشلي   

قد  صبح   قوب فلي نها لة األملر  حلد قلا ة . وهو حي و نه قامالساس 
د  ولقلد دل. كسياة  ورشلي ، وكت   حلد األسلفار، وهلي رسلالة   قلوب

 ." والرب  اور المايح  قوب عبد هللا: "رسالته دقوله

هلى دله األملر إللى     ملوت وانت. هو الرب اور  اعترل در    
فهلح (.  وسليفوس)ج  على  لد  حسانيلا رئليس الكهسلة شهيداً عسدما رُ 

  التفالير الوحيلد الم قلول موجلو  فلي كا    قلوب مصلدوعاً  ال، وإ   
 ."ود د تلك ظهر لي قوب" 7:25كورنثوس  2

إتا كانللت القيامللة ك دللة، فقللد عللرل الرسللح تلللك، فهللح كللانوا  
مع ما ن رفله علم  االحتمالفم ه ا بيرة  ال  ت   حاولو  تصليد جدعة ك

لل. صللد دللالصلم الرفيللعحيللاته  التللي تت   دوا علللى فقللد   انللوا الكلل ب و ك 
خ إ وار  كتلل  المللؤر  . وشللج  وا السللاس علللى م رفللة الحللم  . األمانللة

ة ة الروماني لتار خ انحطلاط اقمبراطور  ل"جيبو  في كتاده المشهور 
يحييم األوائلللح ملللع دالللاطتها نقلللاء  جللللق الماللل" دلللر   " وسلللقوطها

ة الالر ع وصرامتها كانت  حلد جمالة  سلباب وراء انتشلار الماليحي  
يللة القللد س  وحسللا فللي و لحللع ما كللح جللر م، عميللد كل  ." ونجاحهللا

للت  تباعلاً محبطليم "القيامة  نوتسجهام در    كانت هي ال قيدة التلي حو 
كانلت .   مصلوب إلى شهو  شج ا  وشهداء في الكسياة األوللىلم ل  

لته  إللى  ه ه هلي ال قيلدة التلي فصللت  تبلار  الور علم اليهلو  وحلو 
كا  دإمكانك    تاجسه  وتجلده  وتقتله ، ولكسك للـ  . مجتمع القيامة

 ."تكم لتقدر    تجبره  على إنكار قساعته  درنه في اليوم الثالث قام

ل الرسللح الشللجار فللور اقتسللاعه  دقيامللة وهسالللك   ضللاً تصللر   
والصلدار فلي  االحتيلالو األمر ال    ج لسا نالتب د وجلو   اور، وه
فبطلرس . فلقد  صبحوا شج اناً ديم ليللة وضلحاها تقر بلاً . الموضور

د لد قيامتله،   الور حلي   الل   سلبم     نكلر الماليح، وقلد   للم     
قامللت الالللطات داعتقللال .  هعلللى الللرغ  مللم الصطللر اللل   كللا   تهللد  
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كسه  سرعا  ما كلانوا  رج لو  إللى  تبار  اور المايح وضرده ، ل
الحلع  صلدقاؤه  (. 42-5::4 عملال ) ي علم  الور الشارر للتحد  

ل. مرحه  وفرحه  والحع  عداؤه  شجاعته  روا فلي كما  نه  للـ   بش 
 .دلدة م مورة وإنما في  ورشلي 

لـ   كم دإمكلا   تبلار  الور مواجهلة الت ل    والملوت ملا للـ   
لقللد كللا  إجمللاعه  علللى الرسللالة وماللار  . كونللوا مقتس لليم دالقيامللة
فللرص عللدم اتفللاق  وعلللى الللرغ  مللم     . سلللوكه   مللر م مدهشلليم

مجموعللة واسلل ة مللم السللاس كبيللرة جللداً، إال  نهللا اتفقللت علللى حقيقللة 
مللم الصلل   عليسللا     ولللو  نهلل  كللانوا مللم المصللا عيم، فللإ   . القيامللة

 . حداً مسه  لـ   سهر تحت الض ط نشره كيد     

الرسلح كلانوا  الزع  در    إ   : "ل الفيلاول الفرناي داسكال قو 
لكللم  عونللا نللرى الستيجللة .  شصاصللاً محتللاليم مسللاٍل لل قللح وسللصيد

عشلر شصصلاً  جتم لو   اوسلي عونلا نتصلور . ة لـه ه التهملةالمسطقي  
ملم  إ   . د د ملوت  الور الماليح و تلآمرو  عللى القلول درنله قلد قلام

قلل   إ   . ةة والد سي ل لداً للاللطتيم المدني لح تهدشر  ه ا الزع      شلك  
تتلعلل  دلله الوعللو  . راقناللا  مي للال دشللكح عجيلل  للضلل د والت ي لل

 حد هؤالء الرجال استالل  لمثلح هل ه  ولو     . ةوت ر ه األمور الما    
ة دالاللجم والت لل   ، اقغللراءات الج ادللة  و رضللخ للتهد للدات القو  لل

 ."لضاعوا جمي اً 

لوا ديم ليلة وضحاها تقر باً : "ر م  ما كح جو ت ج     كيد تحو 
للللوا الم ارضلللة اللليم الللل  م تحم  قهلللر ملللم المتحم  إللللى مجموعلللة ال تُ 

والصلل ودات والاللجم والمللوت دشللجاعة فللي  واالسللتهزاءوالتشللكيك 
 "مكا   رو  دياور ودالقيامة في كح  ولي قارات وه   بش  

 : صد كات  مجهول الت ييرات التي حصلت في حيلاة الرسلح 
ل   لام األسلبور فرحلاً كانوا في  وم الصل  مملوئيم حزناً، وفلي  و  "

هلت قللوده  دلاليقيم كانوا في  وم الصل   ائاليم، ديسملا توج  . وس ا ة
ل عسللدما دللرلت فكللرة الصللل  ألو  . ل   للام األسللبوروالرجللاء فللي  و  
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غيللر  نهلل  عسللدما . للقتسللارقيم وغيللر قللادليم ة، كللانوا غيللر مصللد  مللر  
كيلد  مكلم تفالير . دهلا وانيلة حقيقتها، لـ   ااوره  الشلك   دوا ممترك  

مثح ه ا الت يير المدهش ال   طر  عللى هلؤالء األشلصاص فلي مثلح 
  نقلح الجثلة ملم القبلر    تت ي للر هل ا الوقلت القصلير  ال  مكلم لمجلر  

وفترة األ ام الثلوة ال تكفي لظهلور  سلطورة . اته  رواحه  وشصصي  
األسطورة  حتلاج  عملية نمو   إ   . ه ا التروير فيه  كح      تحدي مكم 

تحتلاج إللى شلره ( ةنفالي  )إنهلا حقيقلة سليكولوجية . إلى لملم طو لح
موا لل الللـ  ات الرجللال والساللاء اللل  م قللد  فكللر دطبي للة شصصللي  . والٍ 

التلي نلا وا  دالمبلا  ة التلي عرفهلا، والتزملوا  سمى الت الي  األجلقي  
ر مجموعة ص يرة مم ة تصو  ر في عبثي  فك  . دها حتى دشها ة  عدائه 

ل إللى جماعلة الجبساء المهزوميم قاد ة في علـي ة في  حد األ ام تتحلو  
اضطها  ـ وـ   محاولة نابة ه ا الت يير المثير  ال  مكم     اكتها     

لوها عللى إلى شيء غير مقسلع ك ملي ل ة تلفيلم ت يالة  حلاولو      دس 
 ."ه ا  مر ال م سى له. الساس

كا  لتروير القيامة وحلول اللروه : "ت  كيسيث سكوت ال تور تك 
لوا مم رجال ونالاء محبطليم . ة كبيرةالقدس على التلمي   همي   فقد تحو 

 نه هو المزمع    "رو  على األ ام التي كانوا  رجو  فيها  ائايم  تحا  
 ."ايمإلى مجموعة مم الشهو  المتحم  " إسرائيح فد  

ح هللؤالء الرجللال اللل  م سللاعدوا علللى هلل: "و اللرل دللول ليتللح 
ل  و تحو لللح التركيللل  الصلقلللي للمجتملللع كلللاتدو  ملللم الطلللرال األو  

هلل  م البللد ليم  كثللر صلل ودة للتصللد م مللم  مجللانيم موهومللو   إ   
 ." ليح مهما ص ر لتر يدهما حقيقة القيامة، وال  وجد     

. تفاير لصمو  الرسلح ووبلاته  حتلى الملوت ال  مكم قبول      
دطرس مات مصلوداً دشلكح   جم در   ور ة ل الموسوعة البر طاني  تقو

شصصلاً  وهكل ا فلإ   : " صد هردرت وركما  موت دطرس. مقلوب
ر ردسا، واقتيلد عبلر طر لم  ور لح عللى دطرس كما تسب  " مسطم"آجر 

ة الفاتيكللا  حيللث سللبم    واجلله مقردللة مللم حللدائم نيللرو  إلللى تل لل
ل  فلي وضلع مقللوب دسلاءاً لقلد ُصلو. الكثيرو  مم إجوته موتاً قاسياً 

 ."ده    موت مثح سي   على طلبه، ألنه حا  نفاه غير ماتحم  
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لقد جلـت  الرسلوال  دطلـرس ودلـولس : "كتـ  هارولد ماتسجلي 
ال  مكلم قنالا      كلو  "وكت  ترتليلا  درنله ." شها تيهمـا ددمهما

 ."ساً مم  نه   رل الحم  اً للموت ما لـ   كم متيق  مات د  

كتلل  سللا مو  جر سليللد،  سللتات القللانو  فللي جام للة هارفللار   
شلها ة الشلاهد وتقر لر  انهيلارة ال   حاضر سسوات طو لة علم كيفي ل

ة مثلح ال نجد في سجلت الحروب ال الكر   : "ما إتا كا   ك ب  م ال
لقد كلا  للد ه  . ه ا الثبات البطولي والصبر والشجاعة التي ال تحج 

 سلللس إ ملللانه  واللللدالئح عللللى الحقلللائم حلللافز ممكلللم لمراج لللة  كلللح  
 ."ال ظيمة التي  ك دوها

ضللوا للله لتركيللد المللوت اللل   ت ر   اجتبللارلقللد نجللح الرسللح فللي  
ا عتقد  ني  ستطيع     وم دشها ته   كثر مم   . ة ما كانوا  د عونهصح  

 سلللتطيع     ولللم دشلللها ة م ظللل  األشلللصاص الللل    قلللادله  اليلللوم، 
ة عبلور الشلارر ملم  جلح فلوا مشلق   تكل  األشصاص ال ير مات د  م    

 .ما  ؤمسو  ده، ناهيك عم الموت مم  جله
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 الفصل السادس
 

 ما الفائدة من مسيح ميت؟
 

ج  مثلً تللك الطالل  . ة نبيلةمات كثير مم الساس مم  جح قضي   
ال    حرق نفاه حتلى الملوت فلي سلا    جلو احتجاجلاً عللى الحلرب 

ى و  كثيلرو  فلي الالتيسات دحلرق  نفاله  حتلقلام دوت  لكما . ةالفيتسامي  
 .  إلى مسطقة جسوب شرق آسياالموت حتى  لفتوا انتباه ال ال

ته  السبيللللة ماتللت عللللى قضللي   مشللكلة الرسلللح هللي      غيللر      
لل    تقلدوا  نله .  الور هلو الماليح المستظلر ولقد آمسوا در   . الصلي 

 للل   سلليبسي ملكللوت هللايم درنلله هللو اكللانوا مقتس لل.  مكللم     مللوت
 .إسرائيحو حك  ش   

عليسلللا    نفهللل  نظلللرة اليهلللو  للماللليح المستظلللر فلللي لملللم  إ    
م مللم فهلل  علقللة الرسللح دالمالليح وسللب  عللدم المالليح لكللي نللتمك  

 .استي اده  وقبوله  للصل 

لقللد كانللت حيللاة  اللور وت اليملله تتسللاقض تساقضللاً هللائلً مللع  
م مسلل  فقللد كللا  اليهللو    لق لل. تظللر للات اليهللو  حللول المالليح المستوق  

اً مستصلراً، المايح سيكو  عسد مجيئه قائلداً حاكملاً سياسلي   ص ره در   
إللى  إسلرائيح و لر    واالست مارة ر اليهو  مم نير ال بو    و نه سيحر  

للا فكللرة المالليح المتللرل  . مكانلله الطبي للي اللئللم دلله فكانللت غر بللة "   م 
 ."رات اليهو  المابقة عم المايح المستظرتماماً عم تصو  

كانلت فتلرة انف لال : "سكوت عم عهد الماليح. ل. ي إ  تحد   
مم الماتحيح كبح جماه  و      ولقد وجد القا ة الد سي  . وهياج كبير م

مكللا   ستظللرو  ظهللور المصل لل   فقللد كللا  اليهللو  فللي كللح  . الشلل  
ا ال شك فيه     . الموعو  راً ة التي وق لت ملؤج  ي  األحداي التار ص ومم 

 .عة مم التوق  ة ه ه الحالة السفاي  ضاعفت مم حد  
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ة، ة اليهو   للفقلد ت لد ى الرومللا  ملدة تز للد علم جيلح علللى الحر  ل 
ة ة التي مارسوها إلى إولارة اللروه الوطسي لولقد    ت اقجراءات القم ي  

لقلد اتصل  حلل  التحر لر الم جلز  الل   . شراسلة و ف ها إلى حياة  شلد  
 ه الماليح المللك م سلى جد لداً فلي تللك الوقلت الحلرج، ولكسله للـ  سيسف  

ز وجلو  فتلرة ملم فلسحم نالتطيع    نمي ل. تاتله شليئاً جد لداً   كم في حد  
 . ع المتسامي وراء ه ا الهياج ال   نجد له  ليلً في البشائرالتوق  

لقد دقي الماليح الموعلو  دالسالبة للسلاس لله نفلس المكانلة التلي  
م السصلر ادم  او  الل   سليحق   -دى السبي إش ياء وم اصر ه كانت ل

فلي ضلوء إشلارات  نشلك     وال نالتطيع . ةة اليهو   لواالل هار لثم  
ق للمالليح المستظللر كللا  دشللكح ر المشللو  التصللو   ال هللد الجد للد فللي     

 ." اً اً وسياسي  راً وطسي   ساسي تصو  

المالليح  للللـ   تحللو  : "كتلل  ال الللـ  اليهللو   جول للد كلوسللسر 
اً إللى حلاك  سياسلي عظلي  فحال ، وإنملا إللى رجلح المستظر تدر جي  

 ." ضاً  زة ة متمي  ت  صفات  جلقي  

ة الاائدة في لمم و  كس جيكوب جارتيسهوس الم تقدات اليهو     
لقللد انتظللر اليهللو  مللم المالليح     كللو  تلللك الشللص  : "المالليح دقوللله
لقللد كللا  الحللل  الماللي اني ... ره  مللم االسللتبدا  الرومللانياللل   سلليحر  

 ."ر الوطسيفي  ساسه حلماً للتحر  ( م دالمايح الموعو المت ل  )

ر المستظلر تلاقوا إللى المحلر  "اليهو   ة در   تقول الموسوعة اليهو     
ره  مم نير حك  الم تص  الب يض، و سهلي مم ديت  او ، ال   سيحر  

 ."م وال دلس مكانه مملكة الالالحك  الروماني الل  سي، و ؤس  

وقللد . لجللر اليهللو  فللي تلللك الوقللت إلللى حللل  المالليح الموعللو  
لقد : "وكما قال ميلر دارول. ة اليهو  نفس م تقداته شار  الرسح دقي  

  لله اليهللو  مللم ادللم  او  حتللى إ   مللا توق   كللا   اللور مصتلفللاً عللم كللح  
ملللم المالللتحيح تقر بلللاً علللليه      ردطلللوا فكلللرة  تلميللل ه وجلللدوا     

ل." المستظلر دلهالماليح  ة   تلميل ه دتصلر حاته الجللا   وللـه ا لللـ   رح 
كلا  للد ه  "دروس درنه . ب. ، وكما قال  (22:2لوقا )صل  درنه سيُ 
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  ملح فلي  نله نظللر إللى الموقلد نظلرة  كثللر تشلاؤماً مملا  جل ، و نلله
فقد كانت فكلرة الماليح المصللوب ... مصاوفه دل  ساس سيكتشد     

كت دله السابة للرسح، وهو نفس الموقد ال   تما  فضيحة وتساقضاً د
 ."ة الش   اليهو   د د    ص د الرب إلى المجد غلبي  

ولقللد كللا   لفللر  إ رشللي  اللل   حاضللر فللي موضللور الترجمللة  
عصر  اور كا  " اً في قوله در   الاب يسية في جام ة  وكافور  محق  

 ." مصتلفاً عسه

 للد موقللد التلميلل  مللم  اللتطيع المللرء     لمللس فللي ال هللد الجد 
د للد     جبللر  اللور . الحللاك ( المالليح) ه  مللم المالليا تللوق  : المالليح

ـ ، طللل  إليلله   قللوب عليلله     لل ه  إلللى  ورشلللي  ليترل لل تلميلل ه دللر   
و وحسا     قطع لهما وعداً در   جلس  حدهما علم  ميسله وا جلر علم 

للته   مايح كلا  فلي مصي     (. 31-:32:2مرقس )شماله في ملكوته 
  نهملالقد  شار  الور إللى .   مصلوب  ال، دح حاك  سياسيمايح مترل  

للـ   فهل  .  طلبانله ساءا فه  ما كا  عليه     قوم ده، لـ   فهملا ملا كانلا 
لوقللا )ر دآالملله وصلللبه وسللا عشللر مللا عسللاه  اللور عسللدما تسب للالتلميلل  اال
رو  فلي لقد اعتقدوا داب  جلفيته  وترديته  دلرنه   الي(. 32:21-34
ل. ولـ  جلاء صللي  الجلجثلة. ه مفلروح دلالورو طر م كل ل  رت كلح  فتبص 

ف لا وا إللى ديلوته  .  حلمه  في     كو   اور الماليح هلو الموعلو 
 .جائبيم د د    ضاعت الاسوات التي قضوها م ه هباء

كت  الدكتور جورج إلدو  ال   سلتات ال هلد الجد لد فلي جام لة  
 علا تلميل ه إللى تركله    ضاً الاب  ال  وه ا هو : "فولر اللهوتية

دة دشكح كامح لفكرة لقد كانت عقوله  متشر  . القبض عليه عسدما  ُلقي
 كللح   المالليح المستصللر اللل   كللا   وره     صضللع  عللداءه، حتللى     

مللت عسللدما ر وه آمللاله  التللي عقللدوها عليلله كمالليحه  المستظللر تحط  
صلل  قتلا  و ُ ملاً  ُ الفلاً مترل  سجيساً عاجزاً مم سجساء ديلطس، تلليلً ن

إنهلللا لحقيقلللة صلللحيحة درنسلللا نالللمع فقلللط لملللا نحلللم . كمجلللرم علللا  
آتانلاً  نبلوءات  الور علم آالمله للـ  تَللمَ  لـه ا فإ   . و  لاماعهمات د  

على الرغ  مم تسبيهاتله وتح  راتله لـ   كم التلمي ، . صاغية عسده 
 ." م للقبول والفه له ، مات د  
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شلكوكه   اللرغ  ملم كلح  يللة ملم الصلل ، وعللى د  سلاديع قلد  
اً صللاً ورد للالاللادقة، رجللع التلميلل  إلللى  ورشلللي    لسللو   اللور مصل  

 2 ر موجلللو  فللليوالتفالللير المقبلللول الوحيلللد للللـه ا الت ي للل. وماللليحاً 
سب  آجلر      ." وسي عشرو نه ظهر لصفا وـ   لل" 5:25ثوس كورن

موا ملم  جلح صرجلوا و تلرل   مكم     دعو التلمي  المكتئبليم إللى     
اً دصورة  كيدة د د آالمله مايح مصلوب  الدد   نه  ظهر نفاه له  حي  

" دبراهيم كثيرة مقس ة و نه كلا   ظهلر لهل  عللى ملدى  رد ليم  وملاً 
 .3:2 عمال 

ن لل ، مللات كثيللرو  مللم  جللح هللدل نبيللح، لكللم هللدل الرسللح  
ظهللور وفقللط القيامللة . السبيللح،  اللور المالليح، مللات علللى الصلللي 

وللـ   شلهدوا عللى . قس ا  تباعه درنه المايح المستظرالمايح لتلمي ه  
 .تلك دشفاهه  وحياته  فحا ، ولكم دموته    ضاً 
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 الفصل السابع 

 
 هل سمعت بما حدث لشاول؟

 

جا ، وهلو صلد م للي  لقلى محاضلرات فلي جام لات كثيلرة،  
الطلب  ، فوجئ در   عسد وصله إلى إحدى الجام ات قلقاء محاضرة

وكا  جصمه فلي هل ه ." ملحد الجام ة"قد رت بوا له نقاشاً مفتوحاً مع 
ي فتحلد  . السدوة  ستات فلافة فصيح دليلغ اللالا  م لاٍ  تماملاً للماليحية

الً ونلللاقش البلللراهيم المصتلفلللة عللللى قياملللة  الللور وتجد لللد جلللا   و  
ة التلي الكيفي  واً عم ة متحد  الرسول دولس، وـ   عطى شها ته الشصصي  

 .ةر دها المايح حياته  وساء  راسته الجام ي  غي  

اً ي، كلا  عصلبي  وعسدما حا   ور األسلتات الجلام ي فلي التحلد   
ل   اتطع     دحض دراهيم القيامة  و شها ة جلا  الشصصلية، . اً جد  

ل الرسللول دللولس الجلل ر  إلللى المالليحي   . ةفلجللر إلللى موضللور تحللو 
الساس  مكم     كونوا غالباً مس ماليم " در   المقولة الشائ ة  فاستصدم
األمللر قللد  ستهللي دهلل  إلللى احتضللانه  اً فللي مللا  حاردونلله حتللى إ   نفاللي  
إتاً  اتحالم    تحل ر  لا "وهسا ادتا  صلد قي دلطلد وقلال ." وتبس يه

 ."اً مؤمساً مايحي      تصبحمم المحتمح  سيد ، وإال  فإ   

 ة هلليالح المالليحي  رة فللي صللإحللدى  عظلل  الشللها ات المللؤو   إ    
ل شلللاول الطرسوسلللي، الللل   كلللا    ة، إللللى للللد   علللداء الماللليحي  تحلللو 

وقلد  تاحلت . اً اً وقائلداً   سي لاً مت صب  كا  شاول عبراني  . الرسول دولس
ماً فلي له نشرته في طرسوس فرصة اقطلر على  كثر الم ارل تقد  

ة مشللللهورة دفلسللللفتها وكانللللت طرسللللوس مد سللللة جام ي لللل. عصللللره
سلترادو ال اللـ  الج رافلي  وقد امتلده. ةيم وحضارتها الرواقي  الرواقي

 .اليوناني ه ه المد سة الهتمامها دالت لي  والفلافة
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وكللا  تلللك امتيللالاً . ةة الروماني للع دللولس كوالللده دالجساللي  تمت لل 
سلاً ولقلد  ظهلر تمك  . يموكا  ضلي اً في الثقافة والفكر اقغلر قيَ . كبيراً 

واستشهد درش ار شل راء . ةة والمهارة الجدلي  اني  عظيماً مم الل ة اليون
 :وفلسفة غير تائ ي الصيت

( إديمو سد س)ألنسا ده نحيا ونتحر  ونوجد، " -    21:27 عمال 
كما قال د ض ش رائك    ضاً ألنسا   ضاً 

 (. ر طس، كلستش." )تر ته

فاد فـإ  الم ـاشـرات الـر  ـة ت. ال تـضل وا" - 33:25كورنثوس  2
 (.ميساندر" )األجلق الجيدة

: قال واحد مسه  وهو نبي  له  جاص" -           22:2تيطس 
وحوح ر  ة، ، الكر تيو   ائماً ك ادو 

 (.إ بيميسد س." )دطو  دطالة

ة تللـق اها عللى   لد  الفر الييم تو  كانت ترديلة دلولس  هو   ل 
لللى  للد   ُرسللح فللي سللم الراد للة عشللرة ليللدرس ع. ال قائللد الصللارمة

ل. مي عصره، وهو   ضاً حفيد هيليحغماالئيح  حد  عظ  م ل   د ولقد  ك 
   .   ضللاً  كللا  ادللم فر اللي   وإنمللااً فحالل ، دللولس  نلله لللـ   كللم فر اللي  

م فلي الد انلة وكسلت  تقلد  : "كا  في وسل ه     فلاجر(. 6:23 عمال )
ر غيلرة ة على كثير م مم  ترادي مم  دساء جساي إت كست  وف  اليهو    

 (.24:2غلطية ." )في تقليد آدائي

ل دولس وتجد ده، فإنه مم الضلرور    إتا  را  المرء     فه  تحو 
ة،  ال وهلو إجلصله للسلاموس      رل سب  م ا اتله الشلد دة للماليحي  

 .اليهو   ال    ش ح فيه ضيقه الشد د مم المايح والكسياة األولى

على الرسلالة لـ   كم ما  وار غض  دولس "كت  جا   ودو   
إعطاء  الور (... ولكم) اور هو المايح  المايحية تركيدها على     

قيمتللله فلللي قصلللد  اً سلللل  السلللاموس اليهلللو   ملللم كلللح   وراً جلصلللي  
م ا  لللاً عسيلللداً لإل ملللا  الماللليحي دالللب  ( دلللولس)كلللا  .. الصللللص

 ."ة التي عزاها للساموس كطر م للصلصاألهمي  



 55 

هللل ه الطائفلللة الجد لللدة ملللم  تقلللول الموسلللوعة البر طانيلللة دلللر    
مللت جللوهر ترديللة دللولس ة حط  ة التللي تللدعو نفاللها مالليحي  اليهو   لل
وللـه ا فقلد . ميم اليهو ة و راساته التي تلق اها على   د  الم ل  اليهو    

غلطيللة ) صللبح القضللاء علللى هلل ه الطائفللة رغبللة محمومللة لد لله 
ت حتلللى الملللو" لجماعلللة الساصلللر يم"وهكللل ا دلللد  ملحقتللله (. 23:2

(. 3:1 عمللال " )وكللا   اللطو علللى الكسياللة(. "22-2:26 عمللال )
له القبض على  تبار  الور وانطلم إلى  مشم حاملً م ه ووائم تصو  

 .وتقد مه  للمحاكمة

ا شاول فكا  لـ   لزل  سفلث تهلد  اً وقلتلً . "وـ   حدي شيء له   م 
ى م إللى رئليس الكهسلة، وطلل  مسله رسلائح إللفتقد  . على تلمي  الرب

 مشم إلى الجماعات حتى إتا وجد  ناساً مم الطر م رجاالً  و نالاًء 
وفللي تهادلله حللدي  نلله اقتللرب إلللى .  اللوقه  مووللوقيم إلللى  ورشلللي 

فاقط على األرض وسمع .  مشم، فب تةً  درق حوله نور مم الاماء
د  لماتا تضطهدني  فقال مم  نت  ا سلي  . شاول شاول: صوتاً قائلً له
صل   عليلك    تلرفس . ا  الور الل    نلت تضلطهده نل: فقال الرب
، ماتا تر د     ف لح  فقلال  ا رب  : رفقال وهو مرت د ومتحي  . مساجس

للا . قلل  وا جللح المد سللة فيقللال لللك مللاتا  سب للي    تف للح: للله الللرب و م 
الرجلللال المالللافرو  م للله فوقفلللوا صلللامتيم  الللم و  الصلللوت وال 

وهو مفتوه ال يسليم فسهض شاول عم األرض، وكا  .  سظرو   حداً 
فاقتا وه ديده و  جللوه إللى  مشلم وكلا  ولولة   لام ال . ال  بصر  حداً 

 . بصر فل   ركح ولـ   شرب

 لا : فقال له الرب فلي رؤ لا. وكا  في  مشم تلمي  اسمه حساني ا 
ق  واته  إلى الزقاق ال   : فقال له الرب. هرن ا  ا رب: فقال. حساني ا

في ديت  هوتا رجلً طرسوسياً اسمه شاول،   قال له الماتقي  واطل 
وقللد ر ى فللي رؤ للا رجلللً اسللمه حسانيللا  اجلللً . يهللوتا  صللل   ألنلله

 .22-2:2 عمال   ." وواض اً  ده عليه لكي  بصر
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فرجلاب . "وناتطيع    نرى هسا سب  جشية المايحييم لبلولس 
 ا رب، قد سم ت مم كثير م عم ه ا الرجح ك  مم الشرور : حسانيا

ح رؤسلاء الكهسلة بَلوههسا لله سللطا  ملم قِ .  ح دقد  ايك في  ورشلي ف
هل ا  اتهل ، أل   : فقال لله اللرب.     ووم جميع ال  م  دعو  داسمك

ألنلي . إسلرائيحلي إناء مصتلار ليحملح اسلمي  ملام  مل  ومللو  ودسلي 
فمضى حسانيا و جح البيلت . ـ  مم  جح اسمي ترل     سرر ِه ك   سب ي 
  هلا األخ شلاول، قلد  رسللسي اللرب  الور :  له وقلالووضع عليله  د

ملم  وتمتللئال   ظهر للك فلي الطر لم الل   جئلت فيله لكلي تبصلر 
فللوقت وقلع ملم عيسيله شليء كرنله قشلور فردصلر فلي . الروه القدس

ى. الحال وقام واعتمد وكلا  شلاول ملع التلميل  . وتساول ط املاً فتقلو 
 ملا ر  لت : "دلولسقلال (. 22-23:2 عملال )" ال  م في  مشم   اماً 
لقد قار  ظهور المايح له . 2:2كورنثوس  2  "ا  اور المايح رد س

" كرنه للـا قط ظهر للي  نلا وآجر الكح  . "دظهوراته للرسح د د القيامة
 (. 1:25كورنثوس  2)

 ولـ   سلا ِ . مدولس  اور فقط، دح إنه رآه دطر قة ال تقاوَ  لـ   رَ  
ألنه إ  كست  دشر فلليس . "اضطراراً  وإنماجتياراً دالبشارة طوعاً وا

 (.26:2كورنثوس  2)  "لي فصر، إت الضرورة موضوعة علي  

للله اللل   تللل كللا  فجللرة      الحللع   مقادلللة دللولس مللع  اللور وتحو 
 مشللم  نلله نحللو  إلللىفحللدي لللي و نللا تاهلل  ومتق للرب . "عو و  توق لل

. 6:22 عملال " نصد السهار د تة  درق حولي مم الاماء نلور عظلي 
وعسلدما . ة ه ا الشص  الالماو لـ  تكم لدى دولس   ة فكرة عم هو   

 . علم  نه  اور الساصر   ج  دولس  رتجد مسدهشاً 

التفاصليح واألحلداي المتلحقلة  و ال واملح  ردما ال ن رل كلح   
قلة دملا حلدي لبلولس عللى طر لم  مشلم، ولكسسلا ن للـ  ة المت ل  السفاي  

 .ناحية مم نواحي حياته دشكح ج ر  نه غي ر كح  شيئاً واحداً، وهو  
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تصللفه الموسللوعة . اً ته ت ييللراً  ساسللي  رت شصصللي  لقللد ت ي لل ،والً أ 
لللله وتجد لللده عللللى  نللله غيلللر متالللامح وحاقلللد  البر طانيلللة قبلللح تحو 

لل و وصللد د للد . اً ـ م تللد  دسفالله ومزاجللي      سي للومضللطهد ومت ص 
للتجد للده كرجللح صللبور ُمَضللٍح للله قللدرة علللى التح  قللول كيسيللث  .حم 

ال    عا  تشكيح حيلاة دلولس ونلزر مسله     غير  : "سكوت التور ت
 ائرة الشهرة  إلىمزاجه الُ صادي، وجرج ده مم  ائرة جمول ال كر 

  ."والتروير الدائ ، اجتبار   سي عميم ووور 

وكلا  شلاول ملع "رت علقة دولس ملع  تبلار  الور ت ي   ،اً ثاني 
 إلللىوعسللدما تهلل  ( 22:2 عمللال )  امللاً، التلميلل  اللل  م فللي  مشللم 

 ." ميم الشركة"الرسح  ج  

ه وعللى اللرغ  ملم احتفاظله دحب ل. رت رسلالة دلولست ي ل ،ثالثاً  
 إلللىل مللم م للا  لللدو  لإل مللا  المالليحي لميراولله اليهللو   فقللد تحللو  

مجللامع وللوقللت ج للح  كللرل فللي ال. "لعللي  المللداف يم عسلله و نصللاره
لقلللد ت ي لللرت قساعاتللله . 2::2 عملللال " هللل ا هلللو ادلللم هللا دالماللليح     

 الور هلو الماليح،  دلر    االعتلرالفقد  جبره اجتباره عللى . الفكر ة
لقلد عسلى . مساقضاً د لك  فكار الفر اييم عم المايح تساقضلاً مباشلراً 

الحع جلا   ودلو  . ره الجد د عم المايح وورة شاملة في فكرهتصو  
ف ال درنه  مكم لرجح مصللوب حماس وان  نكر دكح  "ة  نه د د    ددق  

اً، و عللا      كللو  المالليح المستظللر،  جلل    تللرل درنلله المالليح حق لل
 ." فكاره الاادقة عم المايح نتيجة ل لك التفكير والسظر في كح  

ملوت الماليح عللى الصللي ،  و صبح دإمكانه ا       فه       
ا ، هلو إنا  ونها ة ماتهجسة مؤسفة لحياة     سة مم هللاال   ددا له ل 

.  ليصالح دها الساس لسفاه مم جلل المايحالطر قة التي اجتارها هللا
  المالليح  صللبح ل سللة مللم  جلسللا مللم جلللل الصللل    جلل   للدر  دللر   

(. 22:5كورنثلوس  2" )ألنله ُجِ لح جطيلة ألجلسلا( "23:3غلطية )
 إليلهوددالً مم     كو  موت المايح على الصللي  هز ملة فقلد نظلر 

لـ    لد الصللي  حجلر عثلرة، . جته القيامةنتصار عظي  تو  على  نه ا
و مكم تلصي  كرالة دولس على . ولكسه  صبح جوهر الفداء اقلهي
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  الماللليح وقيامتللله ملللم األملللوات وتقلللد   إ ضلللاه ضلللرورة تلللرل    نهلللا
ـ  الماليح  ترل ل موضحاً ومبي ساً  نه كا   سب ي     . "البراهيم على تلك
هل ا هلو الماليح  الور الل    نلا  نلا   لكل   و    . و قوم مم األموات

 .3:27 عمال ." ده

مرسح  إلىل مم مب ض لثم  تحو  . ة دولست ي رت مهم   ،عاً راب 
للت ي للل. لللـه  لل إللللى  ر مللم  هلللو   مت ص  كللا  دلللولس، . ر لثمللل مبش 

ملم  شلرناً  عللى  نهل   قلح   إليه كيهو   وفر اي،  حتقر األم  و سظر 
س  إللللىه اجتبلللار  مشلللم لللللقلللد حو  .  المصتلللارشللل   هللا رسلللول مكلللر 

 .مصل ، و صبح هدل حياته مااعدة األممييم

. صلاً لكلح السلاسفقد ر ى دولس في المايح ال   ظهر له، مصل   
ة تلله الحفللاظ علللى القللوانيم اليهو   للل مللم فر اللي تقليللد  مهم  فتحللو  

اة دالمالليحي  هلل ه الطائفللة الثور  لل إلللى اعيللة  إلللىالصللارمة  ة ة الماللم 
كا  الت يير ال   طر  على حياته كبيراً . ضها د سد شد دوالتي عار

 لليس هل ا هلو الل   : دُهَت جميلع الل  م كلانوا  الم و  وقلالوا"حتى 
هسا لياوقه   إلى، وقد جاء االس عو  ده ا  هلك في  ورشلي  ال  م  د  

 (.22:2 عمال ) " رؤساء الكهسة إلىمووقيم 

ل فلي تجد د دولس نقطة تحلو   لـ   كم: "خ فيلي  سكال قول المؤر   
ل تار صه الشصصي   اً فلي تلار خ فحا ، ولكسه كا    ضلاً عهلداً جد لداً مهم 
حلدي مثملر   كثلرلقلد كلا  . ةة، ودالتالي في تار خ البشر   الكسياة الرسولي  

 ."ة الكامحانتصار المايحي   إلىى مس  م جزة  وم الصمايم، و    

رة ال للداء فللي جام للة جانلل   حللد التلميلل   وسللاء فتلل إلللىجلاللت  
 ة، درنه ال  وجد     قال جلل نقاشسا حول موضور المايحي  . هيوستم

صلاً فلي كلا  الطالل  متصص  . ة  و المايحعلى المايحي    ليح تار صي  
.  حد كتبله  تسلاول موضلور التلار خ الروملاني والحظت     . التار خ

كتادلله  حتللو  علللى فصللح حللول الرسللول دللولس   شللار الطاللل  دللر   
 وقللال  نلله، ود للد قللراءة تلللك الفصللح، لفللت انتباهلله     . ةالمالليحي  و

الفصح دد  دوصد لشاول الطرسوسي وانتهى دوصد حياة الرسول 
مللا حللدي دلليم المللرحلتيم غيللر واضللح  و  والحللع   ضللاً دللر   . دللولس
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ي ففتحت الكتاب المقدس على سفر  عمال الرسح، ال    تحد  . مفهوم
ا حدي د لد قياملة الاليد ال ماليح وظهلوره لبلولس، وعسلدها   ر  عم 

ر الل   حصلح فلي للت ي ل ه ا هو  كثر تفالير مسطقلي   تلك الطال  در   
 .اً لهصاً شصصي  ح الطال  فيما د د  اور مصل  وقبِ . حياة دولس

ل الجل ر  : "كت  اليلاس  نلدرول  لقلد وجلد كثيلرو  فلي التحلو 
د انلة ة الال   حدي لفر اي الفر اييم،  عظ   ليلح مقسلع عللى صلح  

تهللللا، وعلللللى القيمللللة المطلقللللة لشللللص  المالللليح  التللللي اعتسقهللللا وقو 
: كت  آرتشيبولد، وهو  ستات في جام ة  در  م عم دلولس." ومكانته

جان  إنجلالات دلولس  إلىتبدو إنجالات اقسكسدر الكبير ونادليو  "
دللولس قي للد دللاألغلل سللبع   قللول كليمسللت دللر   ." يتهللا هم  داهتللة فللي 

لل ال للرب،  نجيللح فللي الشللرق وال للرب، وغط للى كللح  ر داقمللرات، ودش 
 ."الحكام   د ومات شهيداً على 

. المقلام غي لر حياتله  الور الحلي   دولس مراراً وتكراراً در     كد 
ة دقياملة الماليح ملم دليم األملوات حتلى  نله ملات   ضلاً لقد اقتسع دقو  

 .شهيداً مم  جح م تقداته

 ، وهمللا جلبللرت جام يللا  فللي جام للة  وكاللفور  سللتاتا ر قللر   
 را  . اق مللا  المالليحي  سللاسمللا وسللت واللللور  ليتلتللو ،     حط  

قيامة  اور فكرة جاطئة، و را  ليتلتو      ثبت  وست     برهم     
لكللم  دحللاي كللل األسللتات م . ة قللط  المالليحي   إلللىل دللولس لللـ   تحللو       

ملللم  تبلللار  الللور  االوسلللا  و صلللبحنتلللائج م اكالللة،  إللللىانتهلللت 
ل القللد س  إ   : "كتل  الللور  ليتلتلو . اليمالمتحم    راسلة وافيلة لتحلو 

ة الللوحي اقلللـهي دللولس ورسللوليته كافيللة وحللدها للبرهسللة علللى صللح  
درنه إتا كانت جملس وعشلرو   االستستاج إلىوقد جل  ." ةللمايحي  

ل  سسة التي قضاها دولس مم الم اناة وجدمة المايح حقيقة، فإ    تحلو 
لله . مفلاجئر شيء ف له دد  دت ي ل كح   دولس حقيقي، أل    وإتا كلا  تحو 
 اور قام مم ديم األموات، ألنه  م سى تلك      اً، فإ    و تجد ده حقيقي  

 .رؤ ته للمايح المقام إلىما كا  وما ف له  نا  كح  

 



 6: 

 الفصل الثامن
 

 هل يمكن أن يرى تقيّك فساداً؟ 
 

طيع  لا لملاتا ال تالت: "سرلسي  حد الطلبة في جام ة  وروغوا  
لالب  داليط، "فرجبتله، " ة وتفسيلدها  ستات ماكدو ح  حلض الماليحي  

وهو  ني علاجز علم إ جلا  تفالير مقسلع لحلدي تلار صي، وهلو قياملة 
د د     مضيت  كثر مم سلب مائة سلاعة فلي  راسلة ."  اور المايح

ا  إلىلت ه ا الموضور والتحقيم الكامح في  ساه، توص   نتيجة  نه إم 
 رة الصبيثة التي انطلت  اور إحدى  كثر الصدر الشر     تكو  قيامة 

 .ةحقيقة تار صي   على الساس  و  نها  ه   

ة هلللح الماللليحي  "موضلللور قياملللة  الللور  ُصلللرج هللل ا الالللؤال  
هلح تمللك . اً ملم  ائلرة الفلالفة لتج لح مسله سلؤاالً تار صي ل!" صحيحة
 اللو    اً مقبللوالً  هللح  وجللد لللد سا  ليللح كللالٍ ة  ساسللاً تار صي للالمالليحي  

 اق ما  دالقيامة 

  الور الساصلر ، نبلي  : قلة دالقياملةه ه هي د ض الحقائم الم ل   
بض عليله ة، قُ رت عسه األسفار اليهو    لع   نه المايح ال   تسب    هو    

ملم  فسله تهبلت د لض    لامود د ولوة . ل وصُ    م كمجرم سياسي  و ُ 
  قامله ملم هللا     مي ه لع  تل. ته اجتفتجث   قبره فوجد       إلىالساوة 

 .الاماء إلىات قبح ص و ه ة مر  ديم األموات و نه ظهر لـه  عد  

ة عبللللر هلللل ه هللللي القاعللللدة التللللي انتشللللرت مسهللللا المالللليحي   
 ت في إحداي تلروير كبيلر عللى ملر  ة، واستمر  ة الروماني  اقمبراطور   

 .القرو 

  

 اً فهح حدوت القيامة حق  
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 دفن يسوع
 

 45ة، دحللوالي الل  عللا ات الللدفم اليهو   للد  جاللد  اللور، حلُلل 
ة ر الممللزوج مللم مللوا  مصتلفللة صللم ي  كيلوغرامللاً مللم الحسللوط الم ط لل

ضل ت الجثلة فلي قبلر وُ    ود لد . ات الكفلم حلول جثتلهض ت ديم طي  وُ 
يم اً  للز  حللوالي طس للضللص  جللد   حللرج دللاب حجللر   ،  ُ قللو    صللصر   

و  مسضبطو  اني  اس رومضع حر  وقد وُ . داب القبر دواسطة روافع لياد  
الكاملح  االهتملام لدف ه  إللى "وكلا  الصلول ملم ال قلاب . لحراسة القبر

 ."ةة في ساعات المساودة الليلي  تقصير، جاص   دواجباته   و      

علللى  اس القبللر دللالصت  الرومللاني اللل    للدل  ع هللؤالء الحللر  شللم   
وكلللا  القصلللد ملللم وراء التشلللميع مسلللع . ةة والاللللطة الروماني لللالقلللو  
شص   حاول  حرجة  كح   وه ا   سي     . ات التصر   والاطوعملي  

 اً علللى القللانو  الرومللاني عسللد  تبللر مت للد  الحجللر عللم مللدجح القبللر  ُ 
 . لكم القبر كا  فارغاً . الموت قيامه دكار الشمع و اتحم  

 

 القبر الفارغ
 

نله ظهلر وتكلروا  . قال  تبار  الور  نله قلام ملم دليم األملوات 
" اً دبراهيم كثيرةنفاه حي    راه    ضاً . "رد يم  وماً لـه  جلل فترة  

." دللللراهيم  كيللللدة" و " دللللراهيم مقس للللة"وفللللي د للللض الترجمللللات 
 ::5 اللور ظهللر ألكثللر مللم  قللال الرسللول دللولس دلر   ( 3:2 عملال)

م ظلل  هللؤالء مللا لالللوا  حيللاء  ة واحللدة، و    شللص  مللم  تباعلله مللر  
 .ودإمكانه  تركيد ما كتبه دولس

 ؤملللم دالقياملللة، و حلللد األسلللباب التلللي : "راملللز . م.  قلللول   
تلللك هللو وجللو  سلالللة مللم الحقللائم ال  مكللم تفالليرها  إلللىتللدعوني 

." سكلر شلهر ملم     ُ " صبح موضلور القبلر الفلار  ." ددو  القيامة
كللا  مللم الماللتحيح اق مللا  دالقيامللة دلليم " قللول دللول  لثيللوس درنلله 
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م جميللع و لللـ   تحق لللاللاعة واحللدة للل  والسللاس فللي القللدس ليللوم واحللد 
 ."يم مم حقيقة فرا  القبرالمهتم  

إتا قمسلللا دتقلللو   األ للللة د سا لللة : "ملللا ير. و الللتستج دلللولس ل 
   ر، حالل  قواعللد البحللث التللار صي، مللم المبللر   ة، فللإ   وموضللوعي  
ل صلباه  و  فم فيه  اور كا  فارغاً ف لً في القبر ال    ُ     رناتستج د
ة  و  ليللح مللم   للة مصللا ر   دي لل       كتشللد حتللى ا ولللـ   ُ . فصللح

 ." دحض ه ه الحقيقة   السقوح  و علـ  ا وار  مكم 

ر حقيقة القبر الفلار   هلح  مكلم     ُ لزى كيد  مكسسا    نفا   
ة ة تار صي لللو ، دسللاء عللللى   ل للتلللك لاللب  طبي لللي   للؤمم الماللليحي  

 ة هللاسليم دقلو  د فلي لملا  ومكلا  م ي   اور قلام فلي الجال قاط ة، در   
قد تكو  هسالك ص ودات كبيرة  مام اق ما  دها، لكلم . ةي  غير الطبي 

 .كبرص ودات    مامساسة في عدم اق ما  دها تضع المشاكح المتضم  

ل  الر الصلت  فقلد كُ . ةكا  للموقد عسد القبر د د القيامة  اللة هام 
صللل  اللل  م قللاموا  ُ    الرومللاني، وكللا  ال قللاب الطبي للي للل لك هللو 

إد لا ه لليس علم الملدجح  رفع الحجر وت    ولقد ت   . ح مقلوبد لك دشك
التت وحلدة . وإنما عم مسطقة القبر، فكرنه ُرفَِع وحُملَح د يلداً : فحا 

وللـمانية "  ا جاللت" لل كر لسللا جوسللتيم فللي كتادلله . الحللرس دللالهرب
وتشلمح . عشرة جر مة  مكم    ت اق  عليها وحلدة الحلرس دلالموت

 .ر  موقع الحراسةالسوم  وساء الحراسة  و ت

صللبم داللل عر ورج للم جللاءت الساللاء ووجللد  القبللر فارغللاً، فرُ  
القبر، فابقه  وحسلا، لكسله  إلىهرر دطرس و وحسا . و جبر  الرجال
غيلر األكفلا  الفارغلة لقلد  اللداجح، وللـ   لرَ  إلىنظر . لـ   دجح القبر

 وعليك    ت ترل در   . وجو  جد د إلىاجترقها جاد المايح وجرج 
 . تاً على األقحراً كه ا سيج لك مؤمساً، ولو مؤق   م

ات ة نظر  لطبي ي ل درسلبابمت لتفاير القيامة ات التي قد  السظر    إ     
 .ض يفة، وهي في الواقع تااعدنا على دساء وقتسا على حقيقة القيامة
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 آخر؟ هل كان قبراً 
 

الساللاء اللللواتي  ة اقترحهللا كيرسللوب ليللك دللر   تفتللرض نظر  لل 
وإتا كلا  األملر . قبلر آجلر إللىالجثة المفقلو ة تهلبم جطلر   دل م عم

م ملم  قلوال السالاء التلميل  الل  م انطلقلوا للتحق ل صحيحاً، فل دلد      
 غيللر  نسللا ناللتطيع التركللد مللم     .  ضللاً   جللرإلللى هلل ا القبللر ا تهبللوا 

ة عللى القبللر ة التللي طالبلت دوضلع حراسللة روماني لالاللطات اليهو   ل
 .م دموق هفيما  ت ل   تصطئ   ة، ال  مكم لمسع سرقة الجث  

اس الرومللانييم، ألنهلل  كللانوا و سطبللم نفللس األمللر علللى الحللر   
لللو كانللت الماللرلة ماللرلة قبللر آجللر لاللارعت . الموقللع موجللو  م فللي

إدرال جاده ملم القبلر الصلحيح، قسلكات   لة  إلىة الالطات اليهو    
ال وإلى األدد  .شائ ة عم القيامة دشكح ف  

لا  محاولة  جرى در    تزع   ظهورات  اور د د القيامة كانت إم 
ة التلي السفالي   المبلا  ة ملع فم ه ه السظر  لوال تت  .  و هلوسات  وهاماً 

تحكلل  ظهللور الهلوسللات،  و مللع الوضللع التللار صي  و حالللة الرسللح 
 ة إتاً، ولماتا لـ  تبرل   م كانت الجثة الحقيقي  . ةال قلي  

 

 نظرية اإلغماء
 

ة قلرو ، ر ة اقغماء التي  شاعها فيستلور سي قبلح علد  تقول نظ 
 الور للـ   ملت ف للً، وإنملا  اليلوم، دلر    إليهلاوما لال د ضه   شير 

. واعتقلد الجميلع  نله ملات. ة اقعيلاء وفقلدا  اللدم غمي عليه ملم شلد  
 .تلك قيامة     التلمي   لكسه انت ش فيما د د، فظم  
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فر لدر ك شلتراوس ـ الل   ال ك   فيد ر المتشك  وقد قضى المفك   
:  الور علا  ملم حاللة إغملاء ر   در     ؤمم نفاه دالقيامة ـ على كح  

مم الماتحيح على إناا  ُسِرَق وهو نصد ميت ملم القبلر، لحلد "
 ة وتضللميد لجراحللهفللي الليللح ضلل يفاً مر ضللاً محتاجللاً ل سا للة طبي لل

درنلله  وتقو للة واهتمللام، واستاللل   الملله      طللي التلميلل  انطباعللاً 
ساسللاً ح  انطباعللاً  شللك  .. نلله رئلليس الحيللاةغللل  المللوت والقبللر، و 
مللم  االنت للاحلقللد كللا  مللم شللر  مثللح هلل ا . لصللدمته  فللي الماللتقبح

اقغماء     ضل د التلروير الل   تركله فليه  فلي الحيلاة وفلي الملوت 
للم  كلو  قلا راً  االنطبلارلكلم هل ا . مه لـه  دصوت روائي حز م قد  
حمللاس و    اللمو  إلللىشللكال علللى تحو للح حللزنه  شللكح مللم األ دللر   

 ."مرتبة ال با ة إلىداحترامه  له 
 

 الجثة المسروقة؟ 
 

  .رقت  وساء نوم الحرسالجثة سُ  ة  جرى در   تقول نظر   

للللـه  تحو   احتملللالحلللز  التلميللل  وجبلللسه   دحضلللا  دشلللدة  إ    
هلل ه الدرجللة مللم الشللجاعة والجللر ة دحيللث  واجهللو   إلللى المفللاجئ
للـ   كونلوا فلي حاللة . ة ملم الجسلو  عسلد القبلر و الرقو  الجثلةمفرل
 .ة تامح لـه  دمحاولة شيء مم ه ا القبيحنفاي  

ة الحقوق في جام ة لسلد ،  ندرسو  عميد كلي  .  .  . م جيعل   
ة ة واقفر قي لة الدراسلات الشلرقي  ورئيس قا  القانو  الشرقي في كلي ل

مة في جام ة لسلد  عللى فكلرة قد  ة المتومد ر م هد الدراسات القانوني  
سليكو  هل ا ال ملح مساقضلاً تماملاً : "سرقة التلمي  لجثة  اور دقولله

ة حيلاته  ووبلاته  عم ت ليمه  األجلقلي، ونوعي ل: ما ن رفه عسه  لكح  
لل كمللا     . والم انللاة االضللطها  مللام  لللـه  تلللك ال  فا  ر شلليئاً مللم تحو 

 إلللىم واهسللي ال ز مللة المثيللر مللم مجموعللة مللم الهللارديم المحبطللي
 ." فواهه  شهو  ال  مكم أل ة م ارضة    تك   
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ة قاملت الروماني ل  وة الاللطات اليهو   ل ة القائللة دلر   السظر    إ    
ة للقبلر الفلار  م قولي ل  كثلردت يير موضع جثة  الور ليالت تفاليراً 

ل لللو كانللت الجثللة موجللو ة تحللت تصللر  . مللم سللرقة التلميلل  لللـها
سلوا  نهل   جل وها عسلدما   عرفوا مكانها، فلماتا لـ   بي  الالطات  و  نه

   ورشلي كرل التلمي  دقيامة  اور في 

 وا المكلا  الل   توجلد وإتا كانوا قد ف لوا تلك، فلملاتا للـ   حلد   
صرجللوا الجثللة و ضلل وها علللى عردللة لت بللر فللي فيلله الجثللة  لللـَِ  لللـ   ُ 

  هل ا اقجلراء    السلاس  لقلد كلا  ملم شلر وسط  ورشلي  ليراها كح  
 .ة في مهدها  المايحي   حط  

إنلله ألمللر  تجللاول : "م الللدكتور جللو  وارو للك مللونت مر   ل لل 
سلوا ملم الماليحييم األوائلح تمك   حدو  ال قح والتصد م در   قلال دلر   

مثللح هلل ه الروا للة ونشللرها دلليم  شللصاص كللا  فللي مقللدوره   تللرليد
 ."  إدراله  جثة  اور حضها دمجر  

 

 امةبرهان القي
 

 24 قللول األسللتات وومللاس آرنولللد رئلليس جام للة رجبللي مسلل   
دات، و سلتات الل    قلع فلي وللي مجل ل" تلار خ روملا"د عاماً، ومؤل  

للع تماملاً عللى  رس التار خ الحد ث في جام ة  وكافور ، وهلو مط  
اعتللدت لاللسوات طو لللة : "ةقيمللة الللدليح فللي تقر للر الحقللائم التار صي لل

مها ة التلللي قلللد  ألجلللرى و راسلللة األ ل للل راسلللة تلللوار خ ال صلللور ا
م درنلله ال و نلا متلليق  . ةاألشلصاص اللل  م كتبلوا عسهللا وتقللو   هل ه األ ل لل

ة مصتلفلة  فضلح توجد حقيقة في تلار خ الجلسس البشلر  درهسلت در ل ل
المايح مات وقام وانية   در   ا إ اها هللاو وفى مم تلك ا  ة التي  عطان

 ."داحث مسصد  قبلها كح     د  مم ديم األموات، وه ه حقيقة ال د
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ة إتا  جل نا األ ل ل: " قول ال الـ  اقنجليز  درو  فوس و اكوت 
ة مدعومة مجتم ة، فليس مم المبال ة القول درنه ال توجد حا وة تار صي  

نقل   و      وال  وجلد . مم قيامة الماليح عاُ دبراهيم  فضح و كثر تسو  
 ."المابم د دم صحتها تراضاالفمة عليها سوى عي  في األ لة المقد  

ة فللي هلل ا الللدكتور سللا مو  جر سليللد  حللد  عظلل  ال قللول القانوني لل 
. و. كت  عسه هلـ. القانو  الملكي في جام ة هارفار   ستاتوكا   ،القر 
  لو  الفضلح فلي ": "ر األعللم األملر كييميَ قلاموس ِسل"نلوتس فلي . هـ

ات الحقلوق فلي دليم كلي لمكانتها البلارلة  إلىة حقوق هارفار  ارتقاء كلي  
." وجر سليد( الحقوق الاادم  ستات)ة لجهو  سبور  كي  يرالوال ات األم

ده مسصلل   سللتات القللانو  فللي جام للة هارفللار  د جر سليللد  وسللاء تقل لل ل لل
وقلد الحلع . ة لشها ة الرسح دقيامة المايحداً شره فيه القيمة القانوني  مجل  

علللى تركيللد الحقللائم التللي      ثللادروا"درنلله كللا   اللتحيح علللى الرسللح 
رووها لو لـ   كلم  الور قلد قلام ف للً ملم دليم األملوات، و  رفلوا تللك 

لل  القللول دللر    إلللىوجللل  جر سليللد ." دة كر للة حقيقللة  جللرىكحقيقللة مؤك 
اً حال  قلوانيم يقلة تووقيامة  اور كانت  حلد  فضلح الحلوا ي التار صي ل

 .ة الم مول دها في محاك  ال دلة الشرعي  األ ل  

ة جر، واسمه فرانلك مور الو ، فلي  حلض األ ل لشرر محام آ 
ر التلي يَ حيلاة  الور كانلت إحلدى  فضلح الِال اعتقد دلر   . على القيامة

حللده   س  هلل ه      لكللم دالساللبة للقيامللة، فقللد اعتقللد . عرفهللا التللار خ
ف زم على     كت  سجلً للحوا ي التلي . ة  اوراألسطورة في قص  

ر وقللر  . التللي عاشللها  اللور علللى األرضحصلللت فللي  واجللر األ للام 
اً سيالفر علم اً تكي لمسهجلاً عقلي ل سلفاً     سب  فكرة القيامة، واعتقد در   

غير  نه اضطر، وهو  ت امح مع الحقائم . إسقاط القيامة مم الحااب
وكت   جيراً كتاداً ملم . ت يير قساعاته إلىه القانونييم،  بته وتدردصلفي  
ل وكللا  عسللوا   و  " مللم  حللرج الحجللر "وا  الكتلل  مبي للاً د سلل  كثللر
ة الفصلول دشلكح وتت املح دقي ل."  ُكتل    الافر ال   رفلض "فصح 

 .ة قيامة  اورحاس  مع   ل  
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ه ه التفاللير الم قللول الوحيللد لللـ إ   " قللول جللورج إلللدو  ال ،  
 اللتطيع المللؤمم ." اً  اللور جاللد     قللام هللا     ة هللو الحقللائم التار صي لل
 ثللم وقللة كاملللة، كمللا كللا  األمللر مللع المالليحييم    دياللور المالليح 
ال علللى جرافللة  و  سللطورة، وإنمللا علللى  إ مانلله مبسللي   األوائللح، دللر   

 .ة المتيسة للمايح المقام والقبر الفار الحقيقة التار صي  

ة  صتبللر قللو     مللؤمم  نقطللة هللي  نلله  مكللم لكللح    هلل        غيللر  
جطا لاه      م ملم  تليق      الً و  طيع   الت. المايح المقام في حياته اليوم

لل. م فللورة ة د مللم حصللوله علللى الحيللاة األدد  للو اللتطيع وانيللاً     ترك 
ر ملم حيلاة فارغلة و اتطيع والثاً     تحر  . اً مم القبروقيامته شصصي  
 .جليقة جد دة في  اور المايح إلىل دل م سى و تحو  

ما هلو تقو ملك للموقلد، وملا هلو قلرار   ملا ر  لك فلي القبلر  
قام اللور   ارليسغ رئيس قضاة إنجلترا سادقاً دفحل     الفار   د د 

ة، ة وسللبي  قاط لة، إ جادي ل   ل لةهسلا  : "ة مم وجهلة قضلائية قلالاأل ل  
ة، دحيث ال  مكم أل ة محكمة عاقلة في ال اللـ  إال  دلر  ة وظرفي  حقيقي  

 ."ة القيامة حقيقةقص   تصدر حكماً در   
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 تاسعالفصل ال
 

 !فليتفضل المسيح الحقيقي بالوقوف
 

نله درنله كا  لياور الماليح وولائم اعتملا  مصتلفلة قوبلات إعل 
وسلللردحث فلللي هللل ا الفصلللح إحلللدى هللل ه . الماللليح المستظلللر، ادلللم هللا

م دإحدى  عمم الحقائم،  ال وتت ل  . الووائم التي  جر  غالباً إغفالـها
 .م السبوءات في حياتهوهي تحق  

اللور مللراراً وتكللراراً دسبللوءات ال هللد القللد   ققامللة استشللهد   
 في غلطية تقول كلمة هللا. ه المايح المستظرة على مزاعمه درنالحج  
لا جلاء ملحء الزملا   رسلح هللاول" 4:4  ادسله موللو اً ملم املر ة كلم لم 

لل." مولللو اً تحللت السللاموس ت نجللد هسللا  للليلً علللى السبللوءات التللي تم 
و  ادتد  ملم موسلى وملم جميلع األنبيلاء ." قت في  اور المايحوتحق  
قلال . 27:24لوقلا " ة ده في جميع الكتل ر لـهما األمور المصتص   فا  

متك  ده و نا د د م ك   نه ال دد     ه ا هو الكلم ال   كل  : " اور له 
 لللت   جميلللع ملللا هلللو مكتلللوب عسلللي فلللي نلللاموس موسلللى واألنبيلللاء 

و كسللت  تصللد قو  موسللى ألنكلل  للل"قللال (. 44:24لوقللا " )والمزاميللر
وقلللال (. 46:5 وحسلللا )  " لكسلللت  تصلللد قونسي ألنللله هلللو كتللل  عسلللي

ل(. 56:1 وحسلا " )ح دلر   لرى  لوميتهل ل إدراهي " ز الرسلح، وقلد رك 
نله قوبلات ملزاع   الور در كت اب ال هد الجد د، على تحقيم السبوءات

ا هللاو . "  والمايحادم هللا والمصل   رفواه جميلع دله دل و نبر فما سبم م 
فللدجح (. "21:3 عمللال " )ملله هكلل اـ  المالليح قللد تم   نبيائلله     ترل لل

ه  ولوللة سللبوت مللم الكتلل   إللليه دللولس  حالل  عا تلله وكللا   حللاج 
  و قلللوم مللم دللليم المالليح  تللرل   سللاً  نللله كللا   سب لللي     موضللحاً ومبي  

   " لكللل  دللله  نلللا  هللل ا هلللو الماللليح  الللور الللل    نلللا  و    . األملللوات
 (. 3-2:27 عمال )
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المايللـح       ضللاً  نلا  ل مللـا قبلتلله فلي األو   إللليك فلإنسي سللل مت " 
مـات ملم  جلح جطا انلا حال  الكتل ، و نله  فلم و نله قلام فلي اليلوم 

 (.4-3:25كورنثوس  2." )الثالث حا  الكت 

ة وحللوالي مائتللا  توجللد فللي ال هللد القللد   سللتو  نبللوءة رئياللي   
لوسلب و  نبلوءة فرعي ل هلا فلي قلت كل  مستظلر، تحق  ة دالماليح الة مصتص 

هل ه  كلح   إللىومم المفيلد    نسظلر . شص  واحد وهو  اور المايح
ة ردملا للـ  تلحلع  همي ل. لله" ك سلوا "قلة فلي الماليح السبوءات المتحق  
ه ه التفاصيح هلي التلي  قة داسمك وعسوانك، غير     التفاصيح المت ل  

 .ز  عم دل يم البشر ال  م  اكسو  ه ا الكوك تمي  
 

  نوان في التاريخع
 

تفصلليلً ليمي للز ادسلله،   كثللرفللي التللار خ " عسوانللاً " ولقللد كتلل  هللا 
شلص  آجلر علاح    الجسس البشر ، عم     المايح المستظر، مصل  

و مكسسلا . في التار خ سواء كلا  فلي الماضلي  و الحاضلر  و المالتقبح
 تل  عللى ملدى   نجد تفصيلت ه ا ال سلوا  فلي ال هلد القلد   الل   كُ 

 حتلو  ال هلد القلد   عللى  كثلر ملم ولولـمائة . فترة تز د عم  لد سسة
فرصلة إتملام  ، فلإ   االحتماالتوإتا استصدمسا علـ  . إشارة حول مجيئه

 .257 س  :2مم  2  وـماني و رد يم مسها على شص  واحد هي

ة مطادقلة ال سلوا  الل   وضل ه هللا ومما  ز د مم ص ودة مهم   
قة دالمايح المستظر قد قيللت السبوءات المت ل   كح   لشص  واحد هو     

ردملا ال . م لمجيئلهعام ملم الموعلد الم لي    رد مائةعم  قبح ما ال  قح  
تبلت د لد لملم هل ه السبلوءات كُ   وافم الب ض على ه ا فيقوللو  دلر   

    إللىوقلد تبلدو هل ه الفكلرة م قوللة . فم مع حياتهف قت لتت  المايح ولُ 
ة لل هلللد القلللد   الترجملللة اليوناني للل   ة ب يسي  الترجملللة الاللل نلللدر      

للل ظهلللر هللل ه الترجملللة تُ . م. ق ::2-:25ت ملللا دللليم ال بلللر  قلللد تم 
ة  نه كانت هسالك فجوة ملائتي علام عللى األقلح دليم السبلوءات اليوناني  

لة وتحق    .قها في المايحالماج 



 7: 

قله في التار خ ال  مكم     حق  " عسواناً " كت  هللا     د مم المؤك   
الماليح المستظلر   نهل شصصلاً   رد لو لقد ا على حلوالي . إال  المايح

قلت ولكلم واحلداً فقلط استشلهد دلالسبوءات التلي تحق  .  هو    صحمم 
والبلراهيم ملا  االعتملا   وراقوقد كا  لد ه مم . فيه قوبات مزاعمه
 .  دع  ه ه المزاع 

مللا هللي د للض هلل ه التفاصلليح  ومللا هللي د للض الحللوا ي التللي  
  وتتزامم م ه تابم ظهور ادم هللا    دد  كا  ال

ة ل نبللو  حيلث نجلد  و   25:3سلفر التكلو م  إللىنرجلع  والً    عليسلا  
 وللد ملم "ي الكتاب المقدس عم شص  وحيد  تحد  . عم المايح المستظر

نالح  نجلد هسلا     . ديسملا ا جلرو  موللو و  ملم نالح آ م -" ناح الملر ة
 (.ة احم ر س الحي  )ح  عمال الشيطا  ال الـ  و بط إلىالمر ة سيرتي 

 هللا وال اشر مم سلفر التكلو م دلر    صحاحيم التاسعنجد في األ 
سللام : كللا  لسللوه ولوللة  دسللاء. قللد ضللي م هلل ا ال سللوا  ولا ه تحد للداً 

 إلللى ملل  األرض  رجللع  صللح كللح  نُ    و مكسسللا اليللوم . و افللث وحللام
فقلد . ملم نال  الماليح  استثسى ولثيهمالكم هللا. هؤالء الرجال الثلوة

 .ة سامالمايح سيرتي مم تر    ر     قر  

  مح عبر التار خ  صتلار رجللً ملم   ال   استمر  هللا     و   نجد  
تحد لداً فلي وعلده   كثلر هللا  صلبحوقلد . إدراهي نييم  دعى  ور الكلدا

قبائللح األرض  كللح    دللر   وقللال هللا. مالليح سلليكو   حللد  حفللا هال دللر   
سللحم إ: ادسللا  قدللراهي كللا  . إدللراهي   مللم جلللل و ممهللا سللتتبار

 ُشللملوا دالوعللد  لللـ  إدللراهي كثيللر م مللم ناللح      غيللر . وإسللماعيح
 .سحم ادسه الثاني إعسدما اجتار هللا

.  نالح   قلوب  قلوب وعيالو، فاجتلار هللا: ولدا  قسحمكا   
وسلا عشلر، إسلرائيح اال  سلباطوسا عشر ولداً جاء ملسه  وكا  لي قوب ا

ة  اجتار سبط  هوتا ليرتي الماليح ملم نالله مالتثسياً دل لك دقي لم هللالك
. اقلـهي على ناح  ا ى االجتيارومم ديم سبط  هوتا، وقع . األسباط

 .االحتماالت رى ت اظ  فكرة    و اتطيع المرء هسا 
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 26-22:7ئيح صلمو 2لكسسا نجلد فلي . كا  ليا ى وـمانية  وال  
للى مللم نالل   اسللتهللا دللر    5:23وإرميللا  ثسى سللب ة  وللـما  ناللح  ا 
 ه ا لم  كو  فقلط ملم نالح الملر ة، رجح هللا فسحم نقر  در   . المايح
ة اسلحم و  قلوب وسلبط ة، وملم تر  لة سام، ومم األمة اليهو    وتر   

 . ضاً مم ديت  او   هوتا، ولكسه سيكو  

 لد  هل ا  دلر   . م. ق 2:22علام  إلىة  رجع تار صها تقول نبو   
تل  هل ا الوصلد ولقلد كُ (.     نله سيصلل )ورجليه ستثقبا  الرجح 
 .عام مم ددء تبس ي الروما  ل قودة الصل  ::1قبح 

    نله سلتكو  : درنه سيولد مم ع راء 24:7و ضيد إش ياء  
وه ا  ملر  و مقيلاس  تجلاول . هسالك وال ة طبي ية لحمح غير طبي ي

لة فلي تصد نبوءات كث. ةحدو  التصطيط والايطرة البشر    يرة مالج 
 هل ا، ال   سي يش فيه رجح هللا االجتماعيإش ياء والمزامير المساخ 

لللل: ور و  الف للللح التللللي سلللليواجهها ته،    اليهللللو ، فاترفضلللله جاص 
للله الطر للم  و  وسلليكو  هسللا  ملم سياللبقه لي للد  وسليؤمم دلله األممي لل

طر لم  ، صوت صارخ في البر ة   لد  (2:3، ملجي :3:4إش ياء )
 .حسا الم مدا الرب، وهو  و

 

 ثالثون قطعة من الفضة
 

فلي تضلييم  ة سب ة تالاه هسالك نبوءات فرعي       الحع   ضاً  
ض للصيانلللة سللليت ر  ( 2): الماللليح  فلللي      شلللير هللا. هللل ا ال سلللوا 

مزملللللور ) ح صلللللد م بَلللللملللللم قِ ( 2)               ( 2:42مزملللللور )
ر لللا لك)ملللم الفضلللة ( 4)     مقادلللح ولوللليم قط لللة( 3)   (23:55
( 7)الللـهيكح و ( 6)  لقللى علللى  رضتُ ( 5) و نهللا سللول ( 22:22

 (.23:22لكر ا )م في شراء حقح فصار  اتصدَ تُ 

علد     مد سة ديت لحل  التلي  قلح    حد  هللا ،     2:5نجد في ميصا  
سكانها عم األلد نامة لتكو  ماقط ر س الماليح المستظلر مالتثسياً 

 .مد  األرض األجرى د لك كح  



 72 

  ملم جللل سلاللة ملم السبلوءات اقطلار الزمسلي الل   د  و    ح 
، 2:3ملجلي   إللىة داقضلافة فهسالك  رد لة  علدا  كتادي ل. سيرتي فيه
ة ولللـه ا  همي لل.  للرتي المالليح  وسللاء وجللو  هيكللح  ورشلللي    تشللترط 

ل عظيمة عسدما ندر       وللـ    لد دسلاؤه . م. ب :7ر علام اللـهيكح  م 
اللح المحللد   للمالليح ومكللا  وال تلله ولمسهللا الس إ   . مسلل  تلللك الحلليم

ض لللـها، وطر قتهللا، ور و  ف للح السللاس نحللوه والصيانللة التللي سلليت ر  
لت   جزء مم مئات التفاصيح التلي شلك  ها مجر  وطر قة موته، ه ه كل  

 .  ال الـ ، المايح، مصل  ة ادم هللا  شصصي  ال    حد  " ل سوا ا"
 

  ادفةت هذه النبوءات بالمصلقد تـمّ : اعتراض
 

قلة قد تجد د لض هل ه السبلوءات متحق  "قد   ترض  حده  دقوله  
 ."إلخ.. في جو  كيسيد   و مارتم لوور كسغ  و جمال عبد الساصر 

فإنللك قللد تجللد نبللوءة  و نبللوءتيم تسطبقللا  علللى . وهلل ا صللحيح 
ة والملائتيم  شصاص آجر م، ولكسك لم تجد السبوءات الاتيم الرئياي  

ولقد عرض فر  جو  ميلداو . ة مسطبقة عليه عي  والاب يم نبوءة الفر
 والر   للدة للسشر فلي  نفلر جلائزة قلدرها مد ر  ار السصر المايحي  

قلللت فيللله نصلللد هساللللك شصصلللاً تحق   م     ملللم  الللتطيع     بلللي   لكلللح  
 .ي عم المايح في كل ال هد م القد   والجد دالسبوءات التي تتحد  

ة ة األميركي لة ال لمي لهاروللد هلارتزلر رئليس المسظمل. كتل  هلـ 
لقللد ": يال لللـ   تحللد  "سللتونر د سللوا  . فللي تمهيللد لكتللاب  ل فلله ديتللر و

ة دمراج للة  قيقللة لللـه ا ة األميركي للة ال لمي للقامللت لجسللة مللم الجم ي لل
ة لللسفس سللتونر، كمللا قامللت اللجسللة التسفي   لل. الكتللاب اللل    ل فلله ديتللر و

كح علللام  قيلللم ة دمراج لللة مماوللللة لكتادللله، ووجلللدت  نللله دشلللالجم ي للل
فالتحليلح الر اضلي الل   . مةة المقد  م دالما ة ال لمي  وموووق فيما  ت ل  

ولقلد . ة تماملاً المسطقي ل االحتملاالت مبلا  عللى  د مبسلي    تمده المؤل ل
 ."دطر قة صحيحة ومقس ة المبا  م األستات ستونر ه ه طب  



 73 

علللـ   التاليللة المللرجوتة مللم تلللك الكتللاب تثبللت      واالحتمللاالت 
 قللول سللتونر درنلله داسللتصدام علللـ  .  سفللي مبللد  الصللدفة االحتمللاالت
م فرصلة تحق لل نجلد     "الحلد ث دالسالبة لثملاني نبلوءات  االحتملاالت

  ." 27 س  :2ملم  2ه ه السبوءات الثمانية في شص  واحد هي  كح  
وحتللى  اللاعدنا ." ::2, :::،:::،:::،:::،:::مللم  2   "

 االفتللراضالملل هح فقللد  عطانللا  لاالحتمللاسللتونر علللى اسللتي اب هلل ا 
 : التالي

اً  والراً فضلللي   ::2, :::،:::،:::،:::،:::إتا  جللل نا  
 ولل   . عمللم قللدميم إلللىيها دهللا وال للة تكاللاس، فإنهللا سللت ط   وغط يسللا

وض سا علمة على  حد ه ه اللدوالرات ووضل ساه  اجلح هل ه الكتللة 
    إليلهوطلبسلا  رجلح و   عصبسا عيسي  . الـهائلة وقمسا دتحر كها كاملة
فما هلي .   ثر على الدوالر ت  ال لمة    توجه حيثما شاء شر طة 

فرصته في ال ثور عللى هل ا اللدوالر  هل ه هلي تماملاً نفلس الفرصلة 
 قهلللا فلللي     التلللي كانلللت للللدى األنبيلللاء لكتادلللة ولللـماني نبلللوءات وتحق  
 . شص ، شر طة     كونوا قد كتبوها دحكمته  الصاصة

للا دللوحي مللم هللات هللتبلللقللد كُ "  األنبيللاء    و      ه السبللوءات إم 
ولقد كانت لهل  فلي مثلح هل ه . كت كتبوها كما اعتقدوا  نها  ج     تُ 

شللص   م فللي     حتللى تتحق لل 27 س  :2الحالللة فرصللة واحللدة مللم 
وءات م هل ه السبلتحق ل وهل ا   سلي     . قت جمي اً في الماليحلكسها تحق  

  حى دكتادلة هل ه السبلوءات دشلكح محلد    وهللا الثمانية وحدها  ثبت     
 ."حتى  كو  مطلقاً  27 س  :2ال  فتقر إال  لفرصة واحدة مم 
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 آخر اعتراض
 

لد إتملام السبلوءات اليهو   ل  قول اعتراض آجر دلر     ة  الور ت م 
كثيللراً مللم      وقللد  بللدو هلل ا االعتللراض مقبللوالً إلللى    ن للرل . فيلله

 .ة دشللكح كامللحطرة البشللر   تفاصلليح مجيئلله كانللت جللارج نطللاق الاللي
فهسالك مثلً مكا  وال ته ال   لـ   كم دإمكا   اور     فرضه على 

وعسلدما سلرل هيلرو س رئليس الكهسلة . ه وهو ما لال في  حشلائها م  
ة، ألنلله فلي ديلت لحل  اليهو   ل" جللادوا "   لم  وللد الماليح "والكتبلة، 

 (. 5:2متى ." )هك ا مكتوب دالسبي

ح بَلعلى لمم مجيئه وطر قة وال ته وجيانته ملم قِ  وه ا  سطبم   ضاً 
 هللوتا ووللـمم تلللك الصيانللة، ور و  ف للح السللاس واسللتهزاء السللاس دلله 

. إللخ.. وإلقاء القرعة على وياده، وعدم تمز قه  وودله . ودصقه  عليه
لللـ   كللم . لقللد كانللت نصللد السبللوءات  كبللر مللم قدرتلله علللى تحقيقهللا

ح المللر ة ومللم تر للة سللام و حفللا  دإمكانلله     للدد ر     كللو  مللم نالل
 إللىولـه ا فإنه ال غرادة في     شير  الور والرسلح . إلخ..  إدراهي 

 .تحقيم السبوءات قوبات مزاعمه

ر ات   عتقلللد  نللله  را      لللوف  هللل ه المشللق    كلللح  د هللالمللاتا  تكب للل 
. ال اللـ  إللىة الللملة عسلد مجيئله األوراق الثبوتي   لياور المايح كح  

 وبت .  اور جاء لي ي ر حياة الساس  كثر األشياء إوارة هو      غير     
وهلو الوحيلد . ة مئات مم نبوءات ال هد القد   حول مجيئهوحده صح  

وهلي  -ال  م  قبلونله  ال    اتطيع إتمام  عظ  السبوءات دالسابة لكح  
و عطيك  قلباً جد لداً، و ج لح روحلاً جد لدةً فلي : "وعد الحياة الجد دة

األشللياء . إتاً إ  كللا   حللد فللي المالليح فهللو جليقللة جد للدة...   اجلكلل
تا الكح  . ال تيقة قد مضت  ."قد صار جد داً  هو 
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 الفصل العاشر
 

 أليست هنالك طريقة أخرى؟
 

ملا الل    ج لح ملم "راً  حد طلب جام ة تكااس،سرلسي مؤج   
قلال  الور  لقد دي ست     "  طر م الوحيد ققامة علقة مع هللا اور ال

شلها ة األسلفار والرسلح  ، و    نفاله  نله الطر لم الوحيلد إللى هللاعم 
ة لتبر لللر اق ملللا  ديالللور هساللللك ملللا  كفلللي ملللم األ ل للل موووقلللة، و    

هل ه اق ضلاحات ملا لال هساللك  اللرغ  ملم كلح  وعلى . اً صاً ورد  مصل  
ولملاتا  الور دالل ات   لليس : "سؤال  تبا ر في تهلم الكثيلر م وهلو

  مللللاتا عللللم دللللوتا  و آجللللر ققامللللة علقللللة مللللع هللالللللك طر للللم هسا
ش حيلاة كونفوشيوس  و األنبيلاء ا جلر م   ال  التطيع الفلر       لي

ة،  فلل  قبلح  على ه ا السحلو ملم المحب لصالحة وحا   وإتا كا  هللا
 "الساس كما ه   كح  

 اور المايح        وبت   مم الواضح  نك"قال لي رجح  عمال،  
 " ال توجد طرق  جرى للوصول إليه ددو   اور   لكم،هو ادم هللا

الكثيلللر ملللم السلللاس اليلللوم   شلللير الالللؤاال  الالللادقا  إللللى      
صللاً ورد للاً ة إ مللا  اقناللا  دياللور مصل   تاللاءلو  عللم سللب   همي لل

 جبلت .  و صتبلر غفلرا  الصطا لاعلقة مع هللا اً حتى تكو  لهشصصي  
. ال  فهمللو  طبي للة هللااسللاً كثيللر م ن   ي دقللولي دللر   الطاللل  الجللام

    المح  كيد  مكم قلله محل   "والاؤال ال    ُطره عا ة هسا هو 
وعسللدها  جللاوب داللؤال، "     لل ه  إلللى الجحللي   جللاطئقناللا  

    امح قناا  جلاطئ     كلو   كيد  مكم قله قدوس عا ل دار  "
ته إللى كثيلر  وشصصلي  ى سلوَء الفهل  لطبي لة هللالقلد     " في محضره 

  نله إلله عللى كثيرو   فهملو  هللا. ةة واألجلقي  المشاكح اللهوتي  مم 
 لليس هللا المشلكلة هلي     .  كثر ملم تللك قو  في فهمهة وال  ت م  محب  

 .وعا ل وقدوس فهو   ضاً إله دار  . ة فقطإله محب  
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. والصفة ليات جزءاً مم هللا. صفاته مم جلل حم ن رل هللان  
ة القداسلة والمحب لل - صلفات هللا تا  جلل ت كلح  ادقاُ دلرني إكسلت  عتقلد سل
.  للاً، فالليكو  حاصللح المجمللور هللو هللاوجم تهللا م - وال للدل والبللر  

ولكسهلا . ح جلزءاً ملم هللات الصلفة شليئاً  شلك  ليال. وه ا غيلر صلحيح
، فإنسلا ال ن سلي ة محب لهللا ف سدما نقول مثلً دلر   . شيء صحيح عم هللا

ة شلليء  صلللي فيلله المحب لل سللا ن سللي دللر   ة، ولكس محب للجللزءاً مللم هللا     
 . ر عم طبي تهفإنما   ب   فهو حيسما  ح   . فم مع طبي تهمت  

. ةة فلي الصطي لدجول البشر   سرتساول ا   مشكلة نشرت نتيجة ل 
 الكتلاب  شلير و عتقد     .  مس  األلل     صلم الرجح والمر ةر هللاقر  

لكلم آ م وحلواء . ومجدهته إلى  نه جلم الرجح والمر ة ليشاركاه محب  
ة  و جللت الصطي للسفايهما طر قاً مسفصلً عم هللا  ا عليه واجتاراتمر  
ك الحيم جطاةً  و مسفصليم  صبح األفرا  مس  تل. الجسس البشر  إلى

.  نفاه فيه مع علمه المابم دلهالموقد ال   وجد هللاه ا هو . عم هللا
 نه  رفضوا مشورته فقد جلم الرجال والسااء ليشاركه  مجده، غير 

تله ولهل ا اقتلرب ملسه  دمحب  . ته دال راء واجتلاروا     صطئلواووصي  
 اً فقط، دح إله قدوس وعلا ل ودلار  ولكم ألنه ليس إلهاً محب  . صه ليصل  

 قللول . جللاطئإناللا   مللم شللر  طبي تلله    تللرفض كللح     ضللاً، فللإ   
وهكللل ا فإنلللك ."  جلللرة الصطيئلللة هلللي ملللوت أل   "الكتلللاب المقلللدس، 

 . واجه مشكلةهللا تطيع القول در   تا

 -لروه القلدس  ا، هللااالدمهللا  -ة ص  قرار ضمم ال ات اقلهي  ات 
لل و صللد . اللا اقن - د ادللم هللا فيصللبح إناللاناً، و كللو  هللادللر   تجا 

ل مللم اقنجيللح الماللم ى داسللمه صللحاه األو   وحسللا هلل ا األمللر فللي األ
كملا تقلول ". ديسسلا(  َ  و جلي  )الكلمة صار جاداً وحح  " حيث  قول در   

الماليح  صحاه الثاني مم الرسالة إلى  هح فيلبي دلر    في األكلمة هللا
 .مم المجد و ج  هيئة إناا "  جلى نفاه" اور 
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،    كلم هللا نله للـ كملا للو كلا  إنالاناً . اقناا  - كا   اور هللا 
 حياة جاليلة      يش اجتاروقد .  كما لو  نه لـ   كم اقناا وكا  هللا

للـ   سطبلم عليله التصلر ح . ب طاعلة كامللةمم الصطيئلة، مطي لاً للآ
ناً محدو اً وألنه لـ   كم إناا."  جرة الصطية هي الموت" الكتادي در   

غيلر  غير المحدو    ضاً، فقد كانت لد له قلدرة فحا ، وإنما كا  هللا
 .على     حمح جطا ا البشر محدو ة

 قبللح حللوالي  لفللي عللام، صلل   هللاي  وعسللدما تهلل  إلللى الصللل 
قللد "وعسللدما قللال  اللور . القللدوس ال للا ل البللار غضللبه علللى ادسلله

تالتطيع . ة قلد رضليت ال ا للة والبلار  طبي ة هللا فقد عسى در   " كمح، ُ 
ة اً فلي الت املح ملع البشلر     صبح فلي تللك المرحللة ُحلر  هللا القول در   

 طبي للة هللا ، أل   ئالصللاطاقناللا   ة دللدو      ضللطر قهللل دمحب لل
 . ة قد  ُرضيت مم جلل موت  اور على الصلي البار  

" مم  جح مم مات الماليح "ه عا ة الاؤال التالي للساس،  وج   
هلل ا "فرجيل  ." السلاس ملم  جلح كللح  " و " ملم  جلللي"فيجيبلو  علا ة 

فيجيء الجواب عا ة " صحيح، ولكم مم  جح مم مات  اور   ضاً 
فيالور .  ا ب وضلح درنله ملات ملم  جلح هللا سد تللكوع." ال   ر "

. لـ   مت مم  جلسا فحا ، ولكسه ملات ملم  جلح إرضلاء ا ب   ضلاً 
صلحاه الثاللث ملم الرسلالة إللى  هلح روميلة ي عسله األوه ا ما  تحد  

ارة  ساسلاً تحقيلم مطلل  لكف لوت سلي ا. ارةعسدما  تساول موضور الكف  
بللات طل  ى الصلللي  متلقللد  رضللى  اللور دموتلله عللل.   و إرضللاءههللا

 .ة األساسي  القداسة وال دل لطبي ة هللا

حصلت حا وة في كاليفورنيا قبح عدة سلسوات تصللح كإ ضلاه  
 فللي المشللكلة التللي واجهللت هللا لي  ليحللح  لمللا ف للله  اللور علللى الصلل

قامت شرطة الاير دإ قال سيارة تقو هلا . ةة البشر   الت امح مع جطي  
رت لها الشرطة مصالفة سلير، حر  . ائدةة داب  سرعتها الزامر ة شاد  

، االتهلامتلل القاضلي  مامهلا الئحلة . دعيت للمثول  مام القاضليواستُ 
 جادلللت الملللر ة " ملللاتا تقلللوليم، هلللح  نللِت م نبلللة  م در ئلللة "وسللرلها 

وعسدها حك  عليها القاضي در  تدفع مائة  والر غراملة  و ." م نبة"
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فقلد وقلد القاضلي . دهشو  حدي شليء مل. ة عشرة   اماجم مد     تُ 
 . األمام و جرج محفظته و فع ال رامة إلىم وجلع ووب القضاء وتقد  

 ح   ادسته، غير  نله . فما هو تفاير ما حدي  كا  القاضي  داها 
لقلد : "كارت ادسته القانو ، فل   اتطع     قلول لهلا. كا  قاضياً عا الً 
للو ف لح تللك ." مدإمكانلك    تل هبي دالل. ك كثيلراً سامحتك ألنلي  حب ل

اً، ولمـا نف   القانو  ال   كلا   دعمله و مث لله . لمـا كا  قاضياً عا الً دار 
اً     صللع وودله ادسته إلى  رجة كبيلرة حتلى  نله كلا  مالت د   لكسه  ح   

 .م إلى األمام ليمث لها كرب لها و دفع عسها ال رامةالقضائي و تقد  

 ملم  جلسلا ملم  لله هللاملا، ملا ف الحا ولة إللى حلد   توضح لسا ه ه 
 جرة " و صبرنا الكتاب المقدس در   . فقد  جطرنا. جلل  اور المايح

سلا،  ال ظيملة لسلا،  حب  ة هللاف للى اللرغ  ملم محب ل." هلي ملوتالصطية 
لكونه إلهاً محب اً، إلى  رجة نلزل م هلا ملم عرشله فلي هيئلة اقنالا  

 .على الصلي   اور المايح ليدفع الثمم عسا، وكا  ه ا الثمم موته

للـَِ  ال  التطيع "ؤال التلالي  ارل كثيرو  عسلد هل ه السقطلة الال 
 الةلمؤس  قلال ملد ر تسفيل   "       فر لسا جطا انلا و ستهلي األملر هللا

ولل  ." ، فرسللامحه الموظفللو  ال للاملو  لللد     صطللئغالبللاً مللا "كبيللرة 
 دلرنسي  ف لح شليئاً ال  التطيع هح تحلاول    تقلول للي" ضال قائلً، 

ال  در  كثير مم الساس  نه حيثما  وجد غفرا   وجلد "      ف له هللا
ف سلدما تكالر ادستلي مصلباحاً، . وألضرب مثلً عللى تللك. وـمم  ُدفع

قهلا دل راعي   فإني كلرب محل     ومالامح،  جلالها عللى حضلسي و طو 
وحلليم ." ك و  فللر لللكال تبكللي  للا حبيبتللي، فلردو   حب لل: " و قلول لهللا

ل: " قول لي عليه ه ا المثح  ق     امع الشص  ال     ه ا ملا  توج 
مللللم  للللدفع وللللـمم المصللللباه "وعسللللدها  سللللرل ."      ف لللللهعلللللى هللا
ولـمم  هساللك  ائملاً . وحقيقة األمر هي  ني  نا ال     ف له" المكاور 
 حده   هانك  مام ا جر م فقمت دماامحته، فملم  ولسقح إ   . لل فرا 

 . دفع وـمم اقهانة   نت

لكسله  فلع ولـمم مالامحتك ."  سامحك" قال هللا. ا ف له هللاه ا م 
 .دسفاه مم جلل الصلي 
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 الفصل الحادي عشر
 

 لقد غيّر حياتي

 
حقيقة كوني على قيد الحياة و قوم دملا  وإ   .  اور المايح حي   

 . اور المايح قام مم األموات  قوم ده درها  على     

 لال ا ة والم سلى فلي كلح  هساللك عطلش ل: "كت  توما اقكو سي 
لليس . ف سلدما كسلت فلي فتلرة المراهقلة  ر ت     كلو  سل يداً ." نفس

كمللا . هو ر ت     كللو   سلل د إناللا  فللي ال الللـ  كل لل. فللي تلللك عيلل 
. كانلت للد    سلئلة تحتلاج إللى  جودلة.  ر ت     كو  لحيلاتي م سلى

 "مم  نا  ما سب  وجو   وقصده  ما هو مصير  "

شلليء آجللر     كللو   كثللر السللاس  ثللر مللم     لكسسللي  ر ت  ك 
. وعملح كلح ملا تر لده اقنطلاقة ليالت هلي والحر   . ة في ال الـ حر   
ة فالحر   . شص   اتطيع     ف ح تلك، وهسالك كثيرو   ف لونه فر   

. عليللك عمللله هللي    تكللو  لللد ك القللدرة علللى عمللح مللا ت للرل     
لل  للرل كثيللرو   ال توجللد لللد ه  عللليه      ف لللوه، لكللم   مللا  توج 

 .القدرة على ف له، ألنه  مقي دو 

م ظللل  السلللاس  فوجلللدت     . وهكللل ا دلللد ت  دحلللث علللم  جودلللة 
ع مسللي وانطلقللت نحللو فقمللت دمللـا هللو متوق لل. ممس ماللو  فللي التللد   

د ضللك   والدللد      . و بللدو  نللي لللـ   جللد الكسياللة المساسللبة. الكسياللة
هل  إللى الكسيالة كسلت  ت. ال ا  إحااسلي دالت اسلة:   رل ما  عسيله

 .في الصباه ود د الظهر وفي المااء

 

 



 1: 

ل  نا شص  عملي    د ملم علدم فائلدة شليء فلإني  ائماً، ف سلدما  ترك 
م إال  على ردع اللدوالر ولـ   حصح مم التد   . موهك ا نب ت التد   .  نب ه

وال صير ال    ااو  جماة وولوليم  االجتمارمه  وساء ال   كست  قد  
وهل ا . االجتملارمونله لسلا عللى سلبيح الضليافة د لد  قد   سستاً ال   كانوا
 ."مالتد   "ما  حصح عليه كثير مم الساس مم  هو تقر باً كح  

. واالعتبلارح فلي القيملة  تمث   دد ت  سرل نفاي ما إتا كا  الحح   
إتا  صللبح قائللداً  االعتبللارفقللد  حصللح المللرء علللى هلل ه القيمللة وهلل ا 

س نفالله ل عسللدما التحقللت . هللا و صللبح مشللهوراً لقضللي ة  تبس اهللا و كللر 
لهلل   ة و    مللو  دللاألمور المالي للقللا ة الطلبللة  تحك       دالجام للة وجللدت 
صبلت رئيالاً لطلبلة وانتُ  االنتصادلاتوهك ا فقد  جللت . ولناً واحتراماً 
دسفاللي عظيمللاً فقللد كسللت  عللرل  إحااسلليكلل  كللا  . الاللسة األولللى

، كسلللت صلللاح  " لللا جلللوح مرحبلللاً " حي يسلللي  الجميلللع، وكلللا  الكلللح  
وفللي . اً فللي صللرل  مللوال الجام للة و مللوال الطلبللةالقللرارات، حللر  
لقللد اسللتمت ت دلل لك لفتللرة ولكللم دللد  هلل ا . ملليم للسللدواتاجتيللار المتكل  

. األمر  فقد در قله وجاتديتله، كاألشلياء األجلرى التلي قملت دتجردتهلا
كسلت اسللتيقع ملم السلوم ملع صللدار  اوسليم لوم  وعلا ةً فلي صلباه كللح  

هلا قلد مضلت "لالا  حلالي  قلول،  فللة الليللة الالادقة، وكلر   داب  ح
حتلى  االوسليمحتى  حتملح األ لام ملم   جاهدكست ."  جرىجماة   ام 

الجم لة : كانت الا ا ة تحوم حولي ولي ليلاٍل فلي األسلبور. الجم ة
 .و  تبد  الحلقة المفرغة مم جد د. والابت واألحد

اً دللرنسي  كثللر السللاس حظ لل اعتقللدوا. لقللد جللدعته  حقللاً فللي الجام للة 
الاللل ا ة هلللي "شللل ار  ةاالنتصادي لللواسلللتصدمسا  وسلللاء الحمللللت . وسللل ا ة
شص  آجر، ولكسه  لـ    قمت حفلت دمال الطلبة  كثر مم     ." جوح

اعتملدت . س ا تي ال تصتلد علم سل ا ة كثيلر ملم السلاس       دركوا قط  
لل ر علللى مللا ة، ف سللدما كانللت  حللوالي تالليسلل ا تي علللى ظروفللي الصاص 

 . رام، كست س يداً، وعسدما كانت تاوء، كست سيء المزاج
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كانللت حيللاتي  شللبه دقللارب تتلعلل  دلله األمللواج فللي مستصللد  
 صلد هل ا   وجد ت بير كتادي  . المحيط، وكانت ظروفي هي األمواج

غيلر  نلي للـ   سلتطع     جلد شصصلاً . السور مم الحيلاة وهلو الجحلي 
سي كيللد  علليش حيللاتي دطر قللة  للدل    لليش حياتلله دطر قللة  جللرى،  و 

 ج  الجميلع  سصلحونسي . ة على     ف ح تلكمصتلفة،  و   طيسي القو  
ة ف له، ولكم  حداً مسه  لـ   التطع      طيسلي القلو     علي  دمـا  توج  

 .فبد ت  حس داقحباط وجيبة األمح. الللمة لف له

الل  م  عتقد  ني كست مم ديم القلئلح الم لدو  م فلي جام اتسلا  
كلللانوا مصلصللليم فلللي محاوللللة البحلللث علللم م سلللى الحيلللاة وحقيقتهلللا 

ولللـ   عثللر علللى جللواب د للد، ولكسللي لللـ    ر  تلللك فللي . وقصللدها
كانلت . الحظت وجو  جماعة ص يرة  اجح الجام ة وحولـها. البدا ة

ملم  اوسيم إلىد مم وـمانية طلب وطالبات داقضافة المجموعة تترل  
دللدا . ة، كللا  هسالللك شلليء ممي للز فللي حيللاته  عضللاء الللـهيئة التدر اللي  

  حلل   دـطبي تللـي  و نللا.   رفللو  لمللاتا إ مللانه  ودمللاتا  ؤمسللو   نهلل 
لا إتا كلانوا  ت   عشرة مثح هؤالء الساس د ض   فقلو  م لي  م السظلر عم 

د ض  قلرب  صلدقائي   ارضلو  د لض األشلياء التلي  ؤملم  إ   . ال
ال  قادللح الكثيللر م ) . ائمللاً دشللص  ت  قساعللات  عَجلل ُ دهللا، لكسللي 

حيانللاً   ولللـه ا فللإني  حللس  (.  قللادله دهلل  عسللدما   عَجلل ُ مللسه ، ولكسللي 
فلي رفقلة كثيلر  دراحة في رفقة د ض القا ة الثور يم  كثر مما  حلس  

فللب ض هللؤالء المللؤمسيم ضلل فاء فللي (. المالليحييم)مللم المللؤمسيم 
. ايحييمرو  كمجمايم دالمائة مسه   تسك   عتقد      نسي  إ مانه  حتى 
وه ا .  عضاء ه ه الجماعة الص يرة   رفو  طر قه      لكم ددا لي 

 .ديم الطلبة الجام ييم شيء غير عا    

ة، لكللسه  ي عللم المحب لل  التحللد  لللـ   كتللِد هللؤالء السللاس دمجللر   
فبللدا  نهلل   ركبللو  األمللواج . نشللاط اشللتركوا فيلله  ظهروهللا فللي كللح  

. ا جللرو  تحللت هلل ه األمللواج ة، ديسمللا دللدابللة للحيللاة الجام ي للالمتقل  
 كملا     . الحظت شليئاً واحلداً  مي لزه ، وهلو الال ا ة الظلاهرة علليه 
دللدا  نهلل  . حللالته  السفاللية  و مللزاجه  لللـ   كللم   تمللد علللى الظللرول

فقلد .  غلاظسي حلد   إللىكانوا فرحيم .  ملكو  مصدر فره  اجلي  ائ 
 .كانوا  ملكو  شيئاً ال  ملكه
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عا  ، ف سدما  كلو  للدى طالل  آجلر شليء طال   وهك ا، كر    
فللالطلب  حللاولو  تقليللد . ال  ملكلله  نللا فللإني  سلل ى للحصللول عليلله

وإنللي  عتقللد  نلله لللو كللا  الت لللي  هللو جللواب مشللكلتسا، . د ضلله  د ضللاً 
وعسدها لم نضطر )اً في الوجو  مجتمع قو   جلقي    كثرلكانت الجام ة 

لكم الواقلع هلو (. مم الارقة ققفال  راجاتسا في الجام ات جوفاً عليها
 .رت     صا ق هؤالء الساس المثير موله ا فقد قر  . غير تلك

للـه ا القلرار، كسللت  جللس ملع هلل ه  اتصللات د لد  سلبوعيم ملم  
جه نحو ودد  الحوار  ت  . الطلبةالمجموعة حول طاولة في مبسى إتحا  

   ا  اقحالاس داألمل إلىمم عا ة األشصاص ال  م  فتقرو   إ   . هللا
  وجلد فلي كلح  .  موضلور الحلواريم  كلو  هللاالمقاوملة حل إلى ميلوا 

ة  ها ها المايحي  "مجتمع ص ير شص  وروار  قول   وحرم جام ي 
ل. ها ملا اتالع فل  هل ا الثرولار، وكل  ." )ر مإنها للض فاء وليالت للمفك 

 (.كا  تلك  ليلً على اتاار الفرا  والصواء فيه

واحللدة مللم  عضللاء  إلللىيللراً نظللرت و ج. كسللت متضللا قاً مللسه  
المؤمسلات  كح       كست  عتقد قبح تلك )المجموعة، وهي طالبة جميلة 

كرسللي، لللئل   عطللي انطباعللاً  إلللىو سللسدت ظهللر  ( غيللر جملليلت
مللا اللل   غي للر .  جبر سللي: "ف لللً، وقلللت لللـها لآجللر م دللرني مهللت   

والقللا ة حيلاتك   لملاتا تصتللد حيللاتك  علم حيلاة غيللرك  ملم الطللب 
 "واألسات ة في الجام ة  لماتا 

للي  دلدو  نظلرت إ. مقتس ة جداً دما تلؤمم دله كانت الفتاة الشادة 
دلرنسي سرسلم هما كجلزء ملم    ة ادتاامة وقالت كلمتيم لـ   عتقلد قلط  

 ال تلقلي   رجلو "قلت لـها "  اور المايح"قالت . في الجام ة الحح  
ال . والكسياللة والكتللاب المقللدسلقللد سللئمت الللد م . علللي  دهلل ه القمامللة

قللح  للا سلليد، لللـ   "ر  ت علللي  دقولللـها ." تحللدويسي عللم قمامللة الللد م
 (." اور المايح)، ولكسي قلت (الد م)

 



 13 

هلو محاوللة  فاللد م.  وضحت لي شيئاً لـ   كم  عرفله ملم قبلح 
ة ة، ديسما المايحي   عم طر م األعمال الصالحهللا إلىالبشر للوصول 
السلاس ملم جللل  الور الماليح عارضلاً علليه   إللى هي اقتلراب هللا
 . إقامة علقة م ه

ة فلي فكلاراً جاطئلة علم الماليحي  عد  الساس ال  م  حملو    إ    
قادللت ملؤجراً . مكا  في ال اللـ  عد  آجر في      الجام ات  فوق     

مللم  للدجح كسياللة  كللح   ات   تقللد دللر    سللتاتاً ماللاعداً فللي إحللدى الكلي لل
هللح تصللبح سلليارة لمجللر   جولللك كراجللاً "فرجبتلله ! اً  صللبح مالليحي
فالماللليحي هلللو . ديسهملللا ارتبلللاط     ال  وجلللد هساللللك " للاللليارات 

 .الشص  ال    ضع وقته في  اور المايح

  قلوال رس كلح  دلر     اً الجلد   ملامي تحلد  اً تهسي ل  صلدقائيوضلع  
 نللاس  نلله عللاح دلليماً، و ، و نلله اتصلل  جاللداً دشللر   المالليح درنلله ادللم هللا

ومات على الصلي  مم  جح جطا ا البشر، و نه  فلم وقلام فلي . حقيقييم
 .ر حياة شص  في القر  ال شر م  ي     اليوم الثالث، و نه  اتطيع 

عتقلد فلي حقيقلة األملر فقد كسلت  . ا األمر مهزلةه       اعتقدت 
د ضله ، وكسلت  إللىفلت كست قد ت ر  . المايحييم  شصاص  غبياء     

لحد مسه  حتى  تكل   نتظر الوا ه   ألمزقله إردلاً دالسقلد والتجلر ح، و وج 
ح  نه للو كست  تصي  .  بدو مهزولاً في إ مانه  ستات ة أل   اللكمات القو   

 .ة  ماغية، فإنها ستموت مم الوحدةكا  للمايحي المؤمم جلي  

لكلم هلؤالء السلاس . م رفتلي إليلهه ا هو الملدى الل   وصللت  
و جيلراً قبللت تحلد  ه  دللدافع . ة تللو األجللرىر  ونسي الملوا  تحلد  اسلتمر  

هساللك  لـ   كلم  عللـ      . الكبر اء حتى ا حض  سس إ مانه  و فس دها
مها  ل   هسالك     حقائم  و   .ة ودراهيم  مكم للمرء     قو 

لل    قللوالالستيجللة درنلله ال دللد     تكللو   إلللىح عقلللي و جيللراً توص 
، فقد دد ت تلرليد ة األمروفي حقيق.  اور المايح عم نفاه صحيحة

وعسللدما . نطلقللاً مللم رغبتللي فللي  حللض المالليحيةل كتللاديم لللي ا و  
 مضيت . اً مؤمساً     صبح مايحي   إلىفشلت في تلك انتهى دي األمر 

اق مللا   ولوللة عشللرة سللسة و نللا  دللي م دالووللائم سللب  اعتقللا   دللر   
 .دياور المايح  مر م قول عقلي اً 
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د لي فقد كا  عقلي  ؤك  . ة في تلك الوقتغير  نه واجهتسي مشكل 
فقللد . آجللر اتجللاه إلللىهلل ا صللحيح، ولكللم إرا تللي كانللت تشللد ني  دللر   

 اً قلد م  الور الماليح تحلد  .   األنلااق ملا  الماليحي  حط ل اكتشفت دلر   
 عللوني  ُعيللد صللياغة مللا قاللله . مباشللراً قرا تللي حتللى  ضللع وقتللي فيلله

إ  سلمع  حلد . داسلتمرار قلرر  نا واقد على الباب و!!  نظر" اور، 
لللـ   كللم (. 3::2رؤ للا  وحسللا )   " إليللهصللوتي وفللتح البللاب،   جللح 

ل الملاء جملراً  هم   للـ   رغل  فلي . سي  نله مشلى عللى الملاء  و  نله حلو 
اق ما  دالمايح  اعتقدت در   ). وجو  شص  مثله  فاد دهجة الحفلت

 ا فقلد كلا  عقللي وهك(. استمتار دالحياة   سي القضاء الار ع على     
 .المايحية صحيحة ديسما كانت إرا تي في مكا  آجر  شير در   

ة  كللو  فللي صللحبة مللر   فللي كللح   كللا  الصللرار فللي نفاللي  شللتد   
فحليم تكللو  فللي صلحبة هللؤالء السللاس . الليمهلؤالء المللؤمسيم المتحم  

. الال داء و نلت تكللو  ت يالاً، فإنللك سلتفه  كيللد  مكلم     زعجللو 
ا ة، ديسملا كسلت فلي مستهلى الت اسلة، حتلى  نسلي كانوا في مستهى الا 

وقد وصح دي األملر . كست  ندفع جارج مبسى إتحا  الطلبة هرداً مسه 
إلللى  نسللي كسللت  تهلل  إلللى الفللراح الاللاعة ال اشللرة ماللاًء  و     

فر ركت در   عللي      نلزر هل ا . م مم السوم قبح الراد ة صباحاً  تمك  
 ائماً مسفتح ال قح، ولكم ليس إللى كست . األمر مم عقلي قبح     جم
 . رجة     بد  عقلي دالتلشي

رت فللي الاللاعة الثامسللة ولكللم دمللا  نسللي مسفللتح ال قللح، فقللد قللر   
ة الثانيلة  وساء سلستي الدراسلي   22/22/2252مااء  وم  والسصد مم

 .اً مؤمساً في الجام ة،     صبح مايحي  

للل"سلللرلسي  حلللده ،   لقلللد غي لللر "فرجبلللت " د كيلللد تالللتطيع الترك 
يت فلي تللك الليللة، ودلد ت علقلة صلل  ." و نا شاهد على تللك. حياتي
يت صللل  . اللل   غي للر حيللاتي مسلل  تلللك الحلليم الحللي   المالليح المقللاممللع 

 . رد ة  شياء
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مللم علللى الصلللي    شللكر    هللا الللرب  اللور ألنللك مللت  " أوالً، 

ترضيك، هسالك  موراً كثيرة في حياتي ال   عترل در   " ثانياً، ." جلي
إ  :  قللول الكتللاب المقللدس." )رنلليو طللل  إليللك    تاللامحسي وتطه  

وا    فلتح دلاب " ثالثااً (. كلالثلج ض  كانت جطا اك  كالقرمز، فإنها تبي
 اسلتل . اً إجللص و ضلع وقتلي فيلك مصل صلاً ورد ل قلبي وحياتي لك دكح  

واج لسلي تللك الشلص  . الصلارج الً ولـ   غي رنلي ملم اللداجح  و  . حياتي

 شكر  "مم صلتي،  الجزء األخير وكا ."    جلقتسي حتى  كونهال
اً ال عللى الجهلح، وإنملا كا  إ ماناً مبسي  ." ألنسي  ؤمم  نك  جلت حياتي

 .ة وكلمة هللالة والحقائم التار صي  على األ 

وو  علللم سيم  تحلللد  ة  شلللصاص متلللد    عتقلللد  نكللل  سلللم ت  علللد   
شليئاً ملم هل ا للـ   حلدي     غيلر  . اجتباراته  المثيلرة لحظلة اق ملا 

ولللـ  . يتشلليء مثيللر علللى اقطلللق د للد    صللل   لللـ   حللدي     . لللي
فالرلت . وفلي الواقلع  حاالت دلالمرض! تسبت لي  جسحلة حتلى ا  

طت فيه نفالك ا   " لقلد شل رت دلرنسي ف للً قلد فقلدت " ما ال   ور 
 !(. ه ا هو ش ور د ض الساس   ضاً  د در   و نا مترك  )عقلي 

للكس  د لكل  شليئاً واحلداً، وهلو  نلي اكتشلفت د لد ي  ستطيع     ؤك 
فقلد ت ي لرت . ستة  شهر إلى سسة ونصد فيما د لد دلرني للـ   فقلد عقللي

اشللتركت فللي حللوار مللع رئلليس قالل  التللار خ فللي إحللدى . حيللاتي ف لللً 
هح تحاول "فقاط سي قائلً، . حياتي ت ي رت الجام ات وقلت جلله در   

اً   غي لر حياتلك حق لهللا لسا فلي القلر  ال شلر م دلر    ول ا ماكدو ح    تق
ة جملس و رد ليم دلد ت  شلره لملد  " رهلا وسا علم السلواحي التلي غي  حد  

 ."ه ا كالٍ . حاساً " قيقة عم د ض ه ه السواحي، فقاط سي قائلً 

كللا  . وتلله عسهللا، قلقللي الماللتمركانللت إحللدى السللواحي التللي حد   
رتهل  إللى ديللت صلد قتي  و  تهلل  الدلد  للي     شلل ح نفالي  ائمللاً، ف

كسللت  مشللي فللي الحللرم . ألشلل ح نفاللي فللي   للة جلاللات و حا  للث
امللة تتقللاتفسي مللم حللائط  الجللام ي والصللراعات تللدور فللي عقلللي كدو 

ل.  جر لكلم د لد . ر  و  جلدوىكست  جللس محلاوالً      رس  و  فك 
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. نلور ملم الاللم ال قللي عدة  شهر مم إ ملاني دالماليح، صلار للد   
. ي هسلا علم غيلاب الصلرارو هسا  ال   ااء فهملي، فرنلا ال  تحلد  و رج

فللإنسي لللـ   جتبللر فللي علقتللي مللع المالليح غيللاب الصللرار دقللدر مللا 
و نلا  رفلض     دلا ل هل ا الاللم . اجتبرت القدرة على الت ا ش م ه

 .شيء في ال الـ  در   

. وهسالك ناحية  جرى ت ي رت في حياتي  ال وهي مزاجي الحا  
وما للت  حمح فلي جالد  . نفجر إتا حاول  حده      هز  ديكست  

آوار جراه حيم كست على وشك قتلح شلص  عسلدما كسلت فلي سلستي 
لـ   سَع  حتى  نسي اً مسيجزءاً طبي ي  تي كانت عصبي  .الجام ية األولى

وحليم حاوللت د لد اق ملا      علالج مشلكلة مزاجلي .   مسهلاللتصل  
ة وللـ   فقلد  عصلادي إال  ملر  . ا اجتفلتالحا  م الجة واعية وجدت  نه
وعسدما فقدتها، عو ضت عم حوالي  -واحدة جلل  رد ة عشرة سسة 
 !ست سسوات مم ضبط السفس

ولكسللي سللرتكرها هسللا . وهسالللك ناحيللة  جللرى لاللت فصللوراً دهللا 
 شصاصللاً كثيللر م  حتللاجو  إلللى نفللس الت ييللر فللي حيللاته ، وقللد  أل   

وهل ه . ة ملع الماليح المقلام الحليوهلو علقل: وجدت مصلدر الت ييلر
للـ   كلم . كا  فلي قلبلي كثيلر ملم الحقلد والملرارة. الساحية هي الحقد

كسللت  ضلليم ترعللاً . الحقللد ظللاهراً، ولكسلله كللا   طحسسللي مللم الللداجح
فقلللد كسلللت  فتقلللد لإلحالللاس داألملللا  . دالسلللاس واألشلللياء والقضلللا ا

ادلله شص  مصتلد عسي  ق ولـه ا كا  كح  . كرشصاص كثير م غير 
 .ح تهد داً لي شك  

. ةكرهته دقو  . إناا  آجر لكسي كرهت  دي  كثر مما كرهت      
وحيم  كو   حد والد ك سلكيراً فلي دللدة . ير البلدةكا  دالسابة لي سك  

كا   صدقائي  رتو  إلى المدرسة . ص يرة، فإنه سيكو  حد ث البلدة
نكلللاته      للللـ    تقلللدوا دلللر. ة و طلقلللو  السكلللات حلللول واللللد الثانو  للل
 .فقد كست  ضحك مم الصارج، لكسي كست  دكي مم الداجح. تزعجسي
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ل ي، كسلت  راهلا مسهكلة ملم ضلرب واللد  لهلا  ساء والد  م امللة  م 
  حللد  للرتي كللا  وعسللدما .الحظيللرة جلللد البقللر ماللتلقية دلليم روي

والللد  و ردطلله فللي المصللز  و وقللد الالليارة   جللرج كسللت لز ارتسللا،
كسللا نصبللر  صللدقاءنا درنلله . ال  للراه  حللد حللول م لللد الللدواب حتللى
 حداً  مكم     كره والده  وال  عتقد     . اضطر للصروج إلى مكا  ما

 .كما كرهته

 جلح  -ردملا د لد جمالة شلهور  -صلاً د د    قبللت  الور مصل   
ة ملم القلو   كلا  هل ا الحل   . إلهلي ملم جللل  الور الماليح قلبي ح   

لله ر سلاً عللى ع  صلبح فلي مقلدور     . قل دحيث نزر حقلد  وحو 
وكسلت  عسلي ." ك  لا  دلي حب  " نظر إلى والد  وجهاً لوجه و قول له 

ته ه ه الكلمات د د مواقفي الاادقة مسه. تلك دالف ح  .وهز 

لل  ضللت لحللا ي سلليارة ة، ت ر  عسللدما انتقلللت إلللى جام للة جاص 
للم  نالى ملا . وض ت رقبتي في الجلب  وعلدت إللى البيلت. جطير

، كيلد  مكسلك    ادسلي لا " جلح غرفتلي وسلرلسي  حييت والد  الل  
وـ  . فقلت له  ا  دي، قبح ستة شهور كست  حتقر " والداً مثلي  تح   

 لا "حول  اور المايح، وقللت لله  لت إليهاتوص  شاركته الستائج التي 
ال  سلتطيع     شلره .  دي لقد  عوت  اور المايح     لدجح حيلاتي

يجة لتلك ال لقة الجد لدة ملع نتلك ما حصح م ي دشكح كامح، ولكسه 
الساس ا جر م   ضاً  و ح   ك و قبلك،  وجدت القدرة على     حب  هللا

 ."و قبله  كما ه 

ود د جماة و رد ليم  قيقلة حصلح  حلد  عظل  الحلوا ي إولارة  
فلللي حيلللاتي، فقلللد قلللال للللي واللللد ، وهلللو  حلللد  فلللرا  علللائلتي الللل  م 

 قلا راً    دسلي، إتا كلا  هللاا لا "ي جداعه ،   رفونسي جيداً وال  مكسس
 ف للح فللي حيللاتي مللا ر  تلله  ف للله فللي حياتللك، فللإني  ر للد     عطيلله 

وهسللا  صلللل ى والللد  م للي وقبللح  الللور ." ر حيللاتيالفرصللة لي ي لل
 .مصل صاً لحياته
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تحدي الت ييرات عا ة على مدى علدة   لام  و  سلاديع  و  شلهر  
ولكلم . إلى سسة ونصلدرت حياتي ما ديم ستة  شهر فقد ت ي  .  و سسة

 حللده  ضلل ط علللى لر  رت  مللام عيسللي، كمللا لللو     حيللاة والللد  ت ي لل
للـ  . راً دمثح ه ه الارعة قبلح  و مسل  تللك الحليمت ي   لـ   رَ . كهردائي

فقلد وصللت الصملر إللى .  لمس والد  الصمر إال  مرة واحدة د لد تللك
 ي     وقللد وصلللت إلللى نتيجللة واحللدة وهلل. شللفتيه فقللط لكسلله لللـ   لل قها

 .ال لقة مع  اور المايح ت ي ر الحياة

اللة ألنهلا . ة  و تهز  دهاتاتطيع    تاصر مم المايحي    لكسهلا ف  
 وإتا آمست دالمايح، فادد  دمراقبلة مواقفلك و عماللك أل   . ر الحياةت ي  

 . اور المايح نشط في ت يير حياة الساس

ليللله ة ليالللت شللليئاً  مكسلللك    تجبلللر شصصلللـاً علكلللم الماللليحي   
. حيلاتي الصاصلة لد    فلد ك حياتك الصاصة كما     . وتدس ـه في حلقهِ 

. متلله واجتبرتللهمللا  سللتطيع     قوللله لللك هللو     جبللر  دمللا ت ل   وكللح  
 .القرار د د تلك قرار  وحد  و ظح  

 نلللا .   هلللا اللللرب  الللور: "يتهاقلللد تالللاعد الصللللة التلللي صلللل    
إغفلر للي . جللي شكر  مم  جح موتلك عللى الصللي  ملم  .  حتاجك
تلللك الشللص  اللل    اج لسللي. اً صللاً ورد لل قبلللك ا   مصل  . رنلليوطه  

 ."آميم.  اور داس . جلقتسي حتى  كونه

 

 

 هل سمعت

 بالمبادئ الروحية األربعة؟
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طبي ي للة تالليطر علللى ال للال  المللا   ، كلل لك ( نللواميس)كمللا توجللد مبللا   

 .توجد مبا   روحي ة تايطر على علقتك داه

 

 أ األّولالمبد

 .مدهشة لحياتك خطّةولد ه  يحبّكإ   هللا 

 محبّة هللا

 (26: 4يوحنا  1) ". هللا محب ة ومم  ثبت في المحب ة  ثبت في هللا وهللا فيه"

 خطّه هللا

حيللاة ممتلئللة " ) تيللت لتكللو  لهلل  حيللاة وليكللو  لهلل   فضللح: "قللال  اللور

 (  وتات هدل
                                                                       

 لماتا ال  صتبر م ظ  الساس ه ه الحياة الفضلى 

 ...أل 

 

 

 
 

 المبدأ الثاني

علللم هللا، فلللل  قلللدر      لللرل  خااااطم ومنفصااالأل   اقنالللا  

 .التي رسمها لحياتهالخطّة وال  محبّة هللاو صتبر 

 اإلنسان خاطم

 (23: 3 ةرومي". )إت الجميع  جطروا و عوله  مجد هللا"
 

 (. 26: 2بطرس  1". )كونوا قد  ايم ألني  نا قد وس …: "قال هللا: هللا قّدوس

 
 

                                    



 2: 

 اإلنسان منفصل عن هللا

 (23: 6 رومية( )انفصال روحي عم هللا". )أل    جرة الصطي ة هي موت"
                                                                

هللا قد وس واقناا  جلاطئ، وتفصلح دليم 

ة عظيملللة غيلللر     اقنالللا  . االوسللليم هلللو 

 حلللاول داسلللتمرار الوصلللول إليللله ت لللالى 

: وإلللى الحيللاة الفضلللى دجهللو ه الشصصللي ة

كاألعمللال الصللالحة، والتللد  م، واألجلللق 

ولكللم كللح . الجي للدة والفلاللفة وغيللر تلللك

 .ء دالفشحمحاوالت اقناا  ال اتي ة تبو
 

ُجلَِم اقناا  ليكو  في شلركة ملع هللا، لكلم دالب  إرا تله ال اتي لة ال سيلدة 

ه ا االنفصلال . اجتار الالو  في طر قه الماتقح  فانقط ت الشركة ديسهما

يه الكتاب المقد س جطي ة، و ظهر في التمر   عللى ( 2)  عم هللا هو ما  ام 

التقصلير فلي حفلع ( 3)  و  ضاً فلي ال مباالة اقناا  درمور هللا( 2) هللا، 

 .  وصا ا هللا
                                    

 …المبدأ الثالث يقّدم لنا الحّل الوحيد لهذه المعضلة، وهو                                                                                                                                                                          

 

 

 المبدأ الثالث

لصطي ة اقناا ، ودواسلطته  الوحيدهو علج هللا  يسوع المسيحإ   

 …فالمايح . لحياتك محبّة هللا وخطّتهوحده  مكسك    ت رل 
 

 :والدته عجيب في( 1)

ة ال. ل   كم للماح  ب دشر  روه القدس في  حشاء مر   ألن ه ُحبَِح ده دقو 

كيلد  كلو  هل ا و نلا : فقالت مر   للملل " …ل لك  عي ادم هللا. ال  راء

الللروه القللدس  حللح  عليللك : لالت  عللرل رجلللً   جللاب المللل  وقللال لهللا

ة ال لللي  تظل لللك ". فللل لك   ضللاً القللد وس المولللو  مسللك  للدعى ادللم هللا. وقللو 

 (35-34: 2لوقا )

 اهلل القّدوس 

 سنان  الانئ ال  
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 : عجيب في موته( 2)

ي دله وك ما فدى هللا ادم  ديسا إدراهي  دكبش عجي  عسلدما  وشلك     ضلح 

الل   ملات  ه، هك ا افتدى هللا ال ال  كل ه دلالكبش ال ظلي ،  الور الماليح،

       الماليح دللدافع محب تله قللد حملح عقللاب . عوضلاً عس للا ليمحلو جطا انللا

تا : وفللي ال للد نظللر  وحسللا  اللور مقللبلً إليلله فقللال. "جطا انللا حمللح هللا هللو 

 ( 22:2يوحنا ". )ال    رفع جطي ة ال ال 

". لكللم  هللا دللي م محب تلله لسللا ألنلله ونحللم د للد جطللاة مللات المالليح ألجلسللا"

 (1:5رومية )

 :عجيب في قيامته( 3)

وإن ه  فم وإن ه قلام فلي اليلوم الثاللث  …إ   المايح مات مم  جح جطا انا "

سي عشلر ود لد تللك ظهلر و   للو( دطرس)حا  الكت ، وإن ه ظهر لصفا 

 (6-3: 25كورنثوس  1)  ". ف ة واحدة ألكثر مم جمس مئة  خ

 

 :لذلك فالمسيح هو الطريق الوحيد

لليس  حلد  لرتي إللى ا ب . والحلم  والحيلاة الطريق نا هو : قال له  اور"

 (.6: 24يوحنا ) ". إال  دي

هلللك كللح  مللم ألن لله هكلل ا  حلل   هللا ال للال  حت للى دلل ل ادسلله الوحيللد لكللي ال  "

 ( 26 :3يوحنا ". ) ؤمم ده دح تكو  له الحياة األدد  ة

 

ة التي تفصلسا عسه إت  رسح   قام هللا جاراً فوق الهو 

 . اور المايح ليموت عس ا على الصلي 

  

 حمل هللا القّدوس: يسوع المسيح

                      

 ...                     الثلوة وحا  ال  كفي    ت رل ه ه المبا                          

 ... بل ... أو أن تؤمن بها فقط     

 اهلل

 السنان 
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 المبدأ الرابع

عسدئ  ن رل .  اور مصلِّصاً وسي داً له يَْقبَل ج  على كح  مس ا    

 .لحياتسامحبّة هللا وخطّته  ونصتبر
 

 :ينبغي أن نقبل المسيح

ا كح  ال  م "  وال  هللا    المؤمسلو   فرعطاه  سلطاناً     صليروا قبلوه م 

 (.22: 2يوحنا ) ". داسمه

 :نحن نقبل المسيح باإليمان

لليس . هلو عطي لة هللا. وتللك لليس ملسك  باإليمانألن ك  دالس مة مصل صو  "

 (2، 1: 2 أفسس) ".مم  عمال كيل  فتصر  حد
 

  :نحن نقبل المسيح بدعوة شخصيّة منّا

إ  سلمع  حلد صلوتي وفلتح . هرنل ا واقلد عللى البلاب و قلرر: قال  الور

 (.:2: 3رؤيا " ) …الباب   جح إليه 

 

ل مم ال ات إلى هللا  وقة مس ا در   الماليح ( التودة) تضم م قبول المايح التحو 

  … دجح حياتسا و  فر جطا انا و ج لسا كما  ر د هو 

 .وال  كفي    نقتسع عقلي اً دتصر حات المايح  و نصتبر اجتباراً عاطفي اً فقط

 

 :مثّل الدائرتان التاليتان نوعين من الحياةت
 حياة يسيطر عليها المسيح                      حياة تسيطر عليها الذات                  

 الذات الخاضعة للمسيح -ذ       الذات المحدودة على العرش                                        -ذ 

-        المسيح خارج الحياة                                                    - المسيح على عرش الحياة 

  -   األهواء تحت سيطرة الذات                                            -   األهواء تحت سيطرة هللا             

        فينجم عنها  الالمحدود                                               الفوضى فينجم عنها المحدودة    

 االنسجام مع خطّة هللا                                                                                   والفشل     

 

    ة  ائرة مسهما تمث ح حياتك ا        ة  ائرة تر د    تمث ح حياتك مس  ا   
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 :لتي بها تقدر أن تقبل المسيحفيما يلي الكيفيّة ا

 (.الصلة هي محا وة مع هللا) . مكسك قبول المايح ا   دالصلة الواوقة داه

له إجلصلك  له الل  لة التلي تالت ملها دمقلدار ملا  هم  هللا   رل قلبك وال تهم 

 :ونقتره عليك الصلة التالية. القلبي

طايااي، اقبلناي أيّها الرب يسوع، أعترف باننّي ننساان خااطم، اغفار خ"

مان . لك، ننّني أفتح اآلن باب قلبي وأقبلاك مخلصصااً وسايّداً لاي( ابنة)ابناً 

اليااوم أضااع ثقتااي بااك، تربرااع علااى عاارش حياااتي واجعلنااي ذلااك اإلنسااان 

 ".آمين. أشكرك ألنّك سمعت لصالتي. الذي تريدني أن أكونه

 هح ت بِّر ه ه الصلة عم رغبة قلبك 

 .وسيدجح المايح قلبك كما وعد. ه الصلةإ  ن  ، صحِّ ا   ه 

 كيف تعلم أّن المسيح في حياتك؟

،   للم :2: 3رؤيااا هللح قبلللت المالليح فللي حياتللك  دسللاء علللى وعللده فللي  

علللى      سللاس . المالليح ا   دالساللبة لللك  وعللد المالليح     للدجح قلبللك

؟ ماا عن ماذا يُعبصر الباب فاي هاذه اآلياةتترك د     هللا قد استجاب صلتك  

هلح قبللت : والالؤال ا   هو دورك هنا؟ ماا هاو دور هللا بحساب وعاده؟

المايح في حياتك عسدما صل يت  على     سلاس ت لل      هللا قلد اسلتجاب 

 (.دساء على  مانة هللا وصدق كلمته... )لصلتك 

 المسيح يعد الكتاب المقّدس بالحياة األبديّة لكّل من يقبل

ملم .   عطانا حياة  دد  ة وه ه الحياة هي في ادسهوه ه هي الشها ة     هللا"

كتبلت هل ا إلليك  . له االدم فله الحياة ومم ليس له ادم هللا فليات له الحيلاة

يوحنااا  1". ) نللت  المللؤمسيم داسلل  ادللم هللا لكللي ت لمللوا     لكلل  حيللاة  دد  للة

مااذا أبابح لاك؟ أيان توجاد هاذه الحيااة؟ : دحا  ه ه ا  لة(. 5:22-23

 االبن؟ نذا كان لك االبن فماذا لك؟ هل لك
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 شكر هللا  وملاً أل   الماليح حلال  فلي حياتلك وألن له ال  تركلك وال  همللك  

دساء على وعده،  مكسك الوووق مم     المايح الحلي  (. 5: 23عبرانيين )

حللال  فيللك و    لللك حيللاة  دد  للة مسلل  اللحظللة التللي تللدعوه فيهللا للللدجول إلللى 

هح  مكم     تركك الماليح د لد    قبلتله  إتا كلا  . قلبك، فهو ال  صدعك

ة تحتاج    تدعوه ليدجح إلى حياتك    المايح لم  تركك، ك  مر 

  ال تعتمد عليه ماذا عن الشعور؟                                        

 

فالماليحي  حيلا .  ساس الصلص هو وعد كلمة هللا ال شل ور  الشصصلي

 وضللح لسللا رسلل  الاللي ارة هلل ه . درمانللة هللا وصللدق كلمتلله( الثقللة)داق مللا  

 والشعور( وقتسا داه وكلمه) واإليمان(    هللا وكلمه) الحقّ ال لقة ديم 

 (.22: 24يوحنا ( )نتيجة إ مانسا وطاعتسا)

تاللللتطيع الاللللي ارة الاللللير دمقطللللورة 

لكس للله ملللم الجهاللللة . ودلللدو  مقطلللورة

 .رةدمكا  محاولة جر الاي ارة دالمقطو

هكلل ا نحللم   ضللاً كمللؤمسيم ال ن تمللد علللى الشلل ور وال واطللد دللح نضللع 

 .في  مانة هللا وصدق مواعيد كلمته المقد سة( وقتسا)إ مانسا 
 

 :فقد حدثت لك أمور كثيرة …أّما وقد قبلت المسيح اآلن 

 (.27: 2كولوسي ، :2: 3 رؤيا) جح المايح إلى قلبك  .2

 (.24:2كولوسي )غفرت جطا ا   .2

 (22: 2يوحنا )اً ه صرت ادس .3

      ؛ :2::2يوحناااا )دلللد ت م امرتلللك الكبلللرى التلللي جلقلللك هللا ألجلهلللا  .4

 (.21: 5تسالونيكي  1  ؛27: 5كورنثوس  2

 (.26: 3يوحنا ؛  23-22: 5يوحنا  1)نلت الحياة األدد  ة  .5
 

 هح تاتطيع    تفك ر دما هو  عظ  مم قبولك للمايح  

 لصلة على ما ف له ألجلك  ما ر  ك في    تشكر هللا ا   دا

 ماذا بعد؟                  .إ   شكر  ه في حد  تاته هو  ليح إ مانك ده

 الحم   اق ما  الش ور
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 :اقتراحات للنمّو المسيحي

". البللار داق مللا   حيللا"إ   السمللو  الروحللي هللو ومللرة الثقللة دياللور أل   

سك حياة اق ما  مم ائتما  هللا  كثر فلركثر عللى(. 22: 3غالطية )  وستمكِّ

 :كح   مور  وممارسة ما  لي

 (.7: 25 يوحنا)   تقترب مم هللا دالصلة  ومي اً  .2

 (.22: 27أعمال )مبتدئاً دإنجيح  وحسا  –   تقر  كلمة هللا  ومي اً  .2

 (22: 24يوحنا )   تطيع هللا لحظة فلحظة  .3

 (.1: 25يوحنا ؛  22: 4متى )   تشهد للمايح دحياتك و قوالك  .4

 (7: 5بطرس  2)شؤو  حياتك    تثم داه في كح   .5

   تلللدر اللللروه القلللدس  اللليطر عللللى حياتلللك اليومي لللة وشلللها تك  .6

ته    (.1: 2أعمال ؛  26،27: 5غالطية )و ؤ  دهما دقو 

 :أهّميّة الكنيسة

تللاركيم "مللم    نكللو   25: :2 حلل  رنا كاتلل  الرسللالة إلللى ال بللراني يم  

ج،"  …اجتماعسللا  ولكللم حالمللا  إ   قطللع الحطلل  مجتم للة تشللت ح وتتللرج 

. تضع إحداها جانباً تسطفئ، هك ا هو الحال في علقتك مع دقي لة الملؤمسيم

فإ  كست ل  تسض   د د إلى كسياة ملا فلل تستظلر ملم  لدعو  إللى تللك دلح 

د فيها المايح و ُكلرل  ات ص  المبا رة وات صح دراعي  قرب كسياة إليك  ُمج 

 .ماً ادد  ه ا األسبور وليكم حضور  مستظ. دكلمته
  

 هل ترغب في نطالع غيرك على ما اكتشفت؟

 

لها ة  إ  كست قد قبلت المايح مصلِّصاً شصصي اً لك، فل تتر    در  تبلد  دالش 

اتهبللوا إلللى ال للال   جمللع واكللرلوا داقنجيللح : "لآجللر م فقللد قللال  اللور

  ضاً ستحتاج إلى  روس لكي تسمو في (. 25: 26 مرقس" )للصليقة كل ها

إ  . دة هل ه، وهل ا سليتطل   مسلك جلالة  سلبوعي ة عللى األقلححياتك الجد 

ة  و ل ارة التالي م واال س حد كست تر د تلك، فل تتر    داالتصال دسا على 

  :المواقع   ناه
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