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مجموعةمنوالثالثالثانى:الكتابابئ

-.

!..-فيفى.

الثانى:الكابيحتوى
الأنجليزية.للنثرةالضافيةالمقدمهترجمة-ا

المقدمةءبهذهالملقةالمقتطفات-ترصة2

ختامية.تقارنيةدرام!ةثم،وتمهيدتعقيب-،

والاخيو:الثالثالكتابيحتوى

الترجمةعن،(برنايا)انجيل*لمخطوطهنصئةترجمة-1

ا!تيتى.بلاصلمقابلتهامع،الانجليزية

صفحاتلبعضبهلوانصورمع،للملحقاتكاملةترجمة-2

المخطوطة.

،5لمعتمدأار*ممفعم(برنابا)لانجيللكارنيةدراصهختامية-3

ا!ريم.القر؟نضوءوفى

ونضروتقيقترجصه

تخ!هـ

ا!يخيم

مز!لتاا0نركدم؟نىي!ا(جمنحمىنىمضتايما

ع!مىةلننرااءعلملزيهاؤالمد،تالمشاضط"

ترلضا(-جرنجوبراالص-شةالوصتتهـت

هرلتااكايؤختزواص!جة11ترية.زبهؤر

بالقاهرةومحامجامعىأستاذ

هرةالقاولى41الثفمرمه
13،51
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آؤخىجيص!عبفيالر

رصصهيم
الانجليؤيةللترجمة،الجديدةالعربييةألثرجمةهذهنقدم

فىاللهيفضلالماقبة،الفريدةاللاتيئةللمخطوطة،الوحيدة

بهاتفضلالتىالترجمةوهى.(فيما)بمهينلأ(الى!ولةمكلبهة)

أشعالمابئذانك؟ال!عربيةالف،لىبترجمتهانجالاذنثم،ولجنصرها

مدينةفى(لور!اوقرشته(رجلنسديلاالكريمانالكنسيان

.م7091سذة(انجلترا-أكسفورد)

7خفيت-بل-اختفتأن-تلبثلم4ألانجليزبالترجصةهذهأنبيد.

اليد،أصابعمنءصداأقلنسخسوىمنهايفلتلمحتى،نثرهاعقب

هىتختفىأن-الواقعبدلاية-لنخشىوانا!العالمأرجاءسائرفى

خرىا81

دكديمئأهعبالانجليزيةضثرمالاعادةحفزفاصاهوهذارلعل

.--..-.تراثهعلىالحفاظلفريضةوأثإء،العلمبمامانةكأفاء،لهنا

له-ننعمسىلامناليهام!بقنافقد،العربيةالى1الترجمةأها

فضيلةونضرها،سعادةخليل/الدكورالاصناذوهو،فضلا

.ام809سندة،بالقاهرة"المناردار"عن،رضارسصيدمحمد/الشيخ

الاخلاف-هد!:بجلاءاللهشاءانيدركسوفالقارىءلص

فمثلا:؟ولككهذهترجمتنايين-الاختلافا!بل

نفسهاءالدتينيةالمخطوطةمعبمقايلتهاالترجمةbLmانفرأد-أ

الىسفرنابعدوذلك-الانجليزيةالترجمكةعلىالاقتصاروليص-

ثم-تصويرنا،التدقيقفىإلامعارمحالمخطهـطةهدهلقحص(فينا)

هصورةمنبامحرلها

ونيقنا،الدتينية،.-بالمخطوطةالانجليزيةالترجمةقابلناولقد

!للتزمنا.طفيفةكانتولو،اختلافاتمطبينهن!اوقعماالئ

المصوطة.
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الانجنيزيين.للناشرينالاضامةالمقدمةترجمةعلىحرصندا-ب

نشرتهما.فيوالمالاتالاقتبامما!منالم!خثةأعقبماالىبالاضافة

المخطوطة-فىسواء،هامشكلتحقيقعلىحرصنا-%

وهى-الانجليزيةالترجمةلمحيأم،أولاوثفب-أبجديةبأرقاموهى

ثانيا.وتألي-ءصديةبأرقام

سوإء:الانجليزيةالترجمةفىالبهامشيهالاشاراتتحقيق-د

فىأم(،الجديدالعهد"قيام(،القديمالعهيد"فيمراجعالىاكانت

الكريم.القرأن

اشاراتمتىالانج!يزلةالترجمةفىوردماعلىالتعقيب-!

الهوامضاخرفىهذهتعقيباتناوتأتى.عميةالالصالم!ادفالمىتقارنية

.،أمعقوقهأقواصوبن

لاوراقصل41طبقلترجمتنأنفرتناتصدرانعل!الحرصة-و

يفمتركانعلىحرضاله!المبالغهال!ذهبناوربما،المخطوطة

فاثبتنا!ي!يهبينوكأنهاالمخطوطةمطالعةفىمعناالقةارىء

الانجليزية،الترجمةولصفحات،بوجهوجها!وراقهاكلهاالارقام

الذىالعنوانيسارعلياللاتينىرقمهامعصفحةكلبةذيةوذكرنا

الانجليرية.الصفحةرأسعلى.نجده

فىالكلماتبعةنتحتوجدناهاالتىالخطوطكذلك-ز

اها.كعدلاذاتهاالكلماتتحتترجمتنافى6دبتناها،المةغغةوطة

المخطوطةفىالجثلبينالفواصلالضخثةالنقاطأما-ح

اللونمنتيصربماولمكنهواضعكافىأثبتتاهافقدا!حمرباللون

ة.الاصصود

فىهىروكماعنوانكلاطاررسمعليحرصناكص-ط

المخطوطة.

هواثشعلىعوديةبحروفالمحهلةالتعقيباتاما-ى-

بحروفهنقلناهكما،تعق!بجمابالكلماتءورنافقدالمخطؤطة

لمالتعقي!تكررواذا.،أثعقوفينقوسينببنالخطأووضنا
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لخابلاليه--بالاشارةالاذجليزيةالتهـجمةفعلتكما-نكتف

وصورته.موضعهتعقتبيكلذاكريننكرره

الترجمةأخرفيوردماسائرترجمةعلىحرصئاكما-ك

.ملحقاتمنالملانجليزية

ولم،بآكملهالنمثرتنا(فهرست)بقائمةذلكختمناثم-ل

منالانجليزيةالترجمةفىولاالمخطوطةفىوردماعلىنقتصر

كلبينالتفرقةمع،تفصيليةموضوعيةعناوينأضفناوائماغاهـلن

هحذهمنالمذولىالصفحةهامشفىذلكوأوضحنا،وأخرىطائفة

كلحة.فىلقاا

فطنةعلىيخفىفلنوصياغتهأ.لترجصقيمتتىأما-م

.الجديدةجمةتضة5هذعناءتبخثممناولماذاكيف/.القارى

سائرالى،الشكرولخالصالذكربعاطرشنتوجهفاناةبعداما

كلوالى،بالنشرأوبالترجمةأوبالبحثالمجالهذافىسبضصااعن

وصبر.دابفىالعملهذأمعرحلتناطوا)،بمعونتذاتفضلوامن

فىولاالط.!لهذافساالكما!نزعم-ولن-لمفانا،!ختاما

كنا-،سنينعثرطوال،عانيناهومابذفاهماكلرغم،محواه

المعص.بهذاالوفاءقبليوافيناأز،،ا"جلفيهانسابق-نزالولأ

وص!قبلمن،الحمدكلالحمدنرف!،وحدهوإليه،اللهفالى

غ!كىالعثلبهذاينفعأن:ولإلدعاءبالرجاءنصرعواليه،ب!.

.نلقاهيوملنأبكرعهيحغسبهوأن،يراه

.تح!سء

...سميخيملم

قى!حامنجامعىأستاذ

iمابسهـ3141ةالتعد.ذو:!القاهرة 9 Vrم
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صكصسير

111!الانجليزيينالنافرينالمترجقينأتجلم.

لورا()(وحقيلتهرجلنسديلا

القوليمكن،،اللاهوتيةالدراساتمجلة"فىمقالتانهناك

ايدينا.بينالتىلهذهـالنثرةالطريقمهذتاقداتفمأ

وليم/دكتور)بقلم3091أبريلفىظهرتفقد؟أولاهماأما

وقد،الحاليينالناشرينمنلواحدفكانتإذثاليةواما.(أكصون

y.W[تما1أعوامبثلاثةذلكبعدنثرها

علىبدأتفلقد،الهدثنعلىأالعربيةالتعقيباتترجمةأما

نودالذى(مرجليوث)ا"ستاذأتصهاثبم(مريوت/ميجور)يد

الصفحةمحلى!ننشرهاألتىالقمةمملاحظاتهالىالانتباه.نلفتأنهنا

بالاضافة،ا*يطالىالنصترجمةأما،يلىقيما68لصفحةالمقابلة

ولورالنصديلاعملهوهذافان،بعامةالمخطوطةتحقيقالى

.(ب!

علىبل،العتيقةالصورأعلىالحفاظفىالمترجماناحثهدلقم

النضكانوحيثط.المخطوطةأصفىالرجمكا؟سلوبمقئىء

المترجمينفانبالضبط"الممحصالكتابدانضيتابعالمخطوطةش

تعديلالطمع-أيضامنهااستقيالتىt(المعتمدةالروإت)التزماقد

ه،المقدصايكتاب"مراجعطهاتبدوالشالصور؟لكك-طفيفة

:القارىءفصيجدهاواضحةبدرجةاهميةا؟كبرالقر2يخةالنظاثبراام

اختصرناها-التىالهامضيةالملاخظاتفى!اليهامضاراوأمامقتبسةأما

.مصتطاعحيزأصغرالىا!غطبكل-ذلكوراءفيما

حولالجدليلأالمناقثمةمنالمقتطفاتاهم:بالمقدمةالحقناوقد

.(برنابا)اانجيلأ

اخانتغا-منفهومعقوفينقوممدنبينماكل!\،

لى+اللاهوتيلأالدرإساتمبلة"عننقلايهماكاملةترجمةنثرنا+،

.-61801ص(،(برنابا)انجيقعنالاورسالكحفوثاثق!اذولكابما
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نفصهالنصاتبعنابينما.ععشرالثامنالق!هـنمحاببأقلام

(،المقدصالكابدالمرإجع-شأملةت!نانونرجو-حافلةبقائمة

التطبيق.فىجرىلماموضوعىبيانمع

الحصبانفىتكنلمالتىالصعوباتمنكثيراالمترجمانواجهلقد

ذلعك،ايديهمابينالعثلهذ،فيهاظلالتىا،ربعةا"عوامخلال

او،تاسكتجوالخفلصياغتهتمتقدالترجصةهذهمنمحيراأن

المرإجع.محبعنوهعيداصغيرفندقحجراتفى

المعونةهىوتلك،منهابأعظمووجهتقدالعقاتلكن

الايطاليينالاخبارمنولخاصة،بهاحظياالتىلرضيهfالصجة

أوركا.أرجاءفى-حقيقة-المثلبفضلهملصربالذين

المعرفانالميهميزجياأنالمترجمانيخودالذينهؤلاءبينمن

)لمحلورنصا(من(مينوتشى)بدر:ا*ستاذ:الجميلمنبهيدينونهمابما

:والاستاذان(مار؟)من(موناتشى)و(جويدى):وإلاستادأن

كرفحثنى():لاصتاذوا(بدأليرمو)من(صيزاريو)و(نلتنؤ)

محفوظاتبادارة(مالاجولا):العاموالمدير،(بادوا)من

.(فنصيا)

والىأولابألعرفانلمدينانالمترجمينفانايطالياخارجفىأما

المكتةمدير(باصككارافونرتز.ج):للاصتاذالمدىأبعد

دكتو/):الودودالعالمزميلهوألى،(فدنا)فى11،الامبراطورية

للمخطوطةالجاهدالفحصعلىعطفهيقتصلمالذى،(بيررودلف

المخطوطة،مصتقروفيها،"الدولةمكبة":ا؟نص:لمنقولأ)1(

وصادق،الاصتقبالكرممن،فضلايهمننصىلامنادإرتهاعلىهـلقوم

.الودإعومود)،المعونةصابغالى،الترحيب
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من(بريكيه.م):لهستاذبالضكرالمترجمانيدينكصا.بكاملها

ءالموضوعهظحولأبداهالذىالخاصرأيهعلى(جنيف)

بالعرفانليثقدمانالمترجمينفان؟ألانجليزأ*صدقاءبينوفيما

تويغبى(باجتدمحور/):منكلأسداهاالتىللخدماتوالامتنان

أ،ولىهللفصولالود!ىفقدهكانالذى

http://kotob.has.it
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.ج!.الموورهـ)القمميصوكذلك.يصميرةغيزقيمةعملهمامن

وكذلك،صعلومتهمنالواسعةالافادةيصعدهكاالذى(جراى

قيقةبمقترحاتلهيدينانالذ!(بزجمت.سهف):ألاستاد

ثمتى.

كليرعنأعرهوافلقد(طرندون)مطبعةحعلىالمهيمنوناما

والصبر.العطفمن

/دح!ور):الىخاصةبصفةبالامتنانييتقدمانالمحققينوإن

بهتتصممهماالتىالمهمةهذهبهماتناطبأنلهيديناناذ(صنداى

.مرموقب!اهصاميحظىمماواحدةلهماباينسبةكانتفلقدنتلالجها

الصعولاتوان،العملهذااسلغرقهاالتىالطويله!لفترةان

هذاعابصابعضعنمعابمصئولالتهماييبوءان،ظ!هافىتمالتى

.دكرتومنغرابةمنالععل

والنقائضالم!لبمنال!يرأنتماكأييدركانالمحققتنانبيذ

الاالكصالوجهعلىاتمامهاالىيصبوأنأحديصتطيعلامهمةفى

مختلفات.ثلاثةإومجالينفىخبيرايكلنان

فنيمميا

القديمسينكحليوم

6091سنة

المترجم،Jillفى.كاذارغة)،لأصفحةأ

http://kotob.has.it



المحتويات

.للارقتامبديلمعقوفينقوسينبينالأولىالارقام:ملاحظةأ

.،أللاتينيةالحرفية

ايصحات

،176-،191مقدمة

لم:أوتصمل

،101(برنابا)،إنجيلأمخطوطة:اولا

،137(برنابا)،لاجلأالموضوعىالجوهر:فانيا

المفقود(الغنصطى)الانجيلمث!كلة:ثالثا

(إعرجليوث):للأصتاذملاحظة

)برنابا(أبانجيلممتعلقةوثائقمنمقتطفات:رابعا

"المقدصالكتاب"لمراجعتصنيف

كردمر(ف..ج)بملماهدائيةمقدمة

لاتينيلآأهتقابلةنصوص:(برنابا)إنجيل

الترجمة،معوانجليزدة

عامفهرسالت

(،المقدصالكتابوللمرإجعفهرصت

المعتمدةاللاتينيةالترجمةلمراجعبكرست

أنلقراو(لفولجاتاا)

،،51

.،،81

105؟

771!

،197

د3-98

094

794
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ذبلوتصورلب

فى3المخطوطةعلىالمترجمانأجراه،لذىالنحصنليهجة

لأ.9هI.اكتدلر

.،الهامشعلىمواضه!أفىبالترصةندرجهااثهثماءإنأ

غا.)المناثر
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هقكهة

(Pa)

برثابا()مخطوطات:أولا

والاسباثية.الايطالية،المخطوطتان16،

القرنفىبرنابا-.وا"سبانيةالايطالية،المخطوطتان!ا،

الاسبانيةالمخطوطهقصة-.الاي!ليةالمخطوطةقصة-.عشرالثاهن

)فينا(.لمخطوطلأوصف-.بالايط!يةا"سبانيةلالمخطوطمة،عحقة-

11،افترافتعلىمبنىافتراض-:عرلى،أصلافتراض21،

1)برنابا(،أ!نجيلالموضوعىالجوهر:ثانلاا

أسمتخداه!-النصرأنىا!لقدس""الكتابعلىالاعتماد11،

الاستخلامهذاانكثماف-(برنابا)عند،،المعتمدةلكصيةIا"سفا!"

بفلسطينأو!ييةمغرفدةلا-"الأناجيلمعدالمكاتبتوافقا"فىولخاصة

استخدام-الدارجةالمحليلأوالصياغات)برنابا(-الاولالقرنفى

إيضفط-المعسى"للكتاب)إلمفولجاتا(-المعتهدةاللاتينيه"المترجمة

التأليف.مثمكلةعلى

استخحطم!-وايقر؟ن()برنابا:المحمديةوالمادةاليهوديةالمادة21،

أحقاصيص=()الرابيينكاصيصاستخحام-المعتمد)غيرا*ناجيل

اتضالنقاط-القرأنفىتلميحاتويطقرينعى)برنابا(-التلمودية

وفكرةوسلمماعليهاللهلصلىمحمد-والقرأنتا)برنابا(لينمحددة

والقدرالقضاء-متأخرجدلمنإثار-!ينيةمهارس!ات-()المخئص

الوسيط.العصرفىبصورتهالزهد-العالمية-التصوف-
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لأ؟()3
وله،)

إ"سبايةشئمكلة:)برنابا(عنثالوسيطالعصردكويق31،

العصرسماتمعالايطالىبالطابعمميزةلمحات-.ايطاليةلمخطوطة

-ا!وى()اليولحيل-()دنتىبالشاعرا!صالنقاط-الوص!يط

نإاستظهار-متناقضةمعومات-والتأليفالتارهخجولاستنتاجات

عربىإصلهن!يكونانالمحتملمنليص-)فنصيا(منالكاتب

للمخطوطة.
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لمفقودا(لغنسطىا)الانجيل:ثالثا

(Pأص

القثيساسطورة-:المفقودالانجيلعنتاريخيةملاحظات(1)

.()جلاسيوسمنالبابوىالقرار-.)برنابا(

ترتيحالممكنمنالفقراتبعض:هناامتخدامهامكانية)2(

منه.اصتقائها

)برنابا(،لالجيل،تتعلقوثائقمنمقتطفات!رابعاا

با(برنا)تمخفوطا:.و!أ.

عشرءالثامنالقرنفى)برنابا((1)

وا،سبانية.اللايطالية:المخطوطتان

اهتماصما)برنابا(انجيلأئارعضرالئامنالقرنمصتهلفى(1)

مختلفينبنممختينالعلمبلغهمالذين،(فى)انجلترابينالمثقفينبالغا

النصهى:احثاهماوكانت.ماحدالىالمتالقرلبتى،الوثيقةهذهمن

اما.الصفحاتمنيلىفيماالاولىللمرةالانننضرهى.'s!1،الايطالى

عنبجلاءمترجمة،ا*صبانيةدالىمنقولةكانتفمدالاخرىالنصخة

ا*نظارعن-الحظلحوء-اختفتالتىالنعمخةهىوللكالايطايية

.11،الحينذلكمنذ
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قصةالمخطوطةا،يطاليةا

3(أص

فىكريمر(.ف.)جالحتناهافقدالايطاليةمخطوطتناأمأ

.(1)9017م!ذة،(ام)أأمم!تردا

ذللى،لىتضيركما)،م7131عامفى،صنؤات.أرلعولث

العلأصةالسموصاحبايىتحفته(كريمر)إهدى(3)(الاهدائيةالمالصة

.(سافوعا)امير(ايوجين)الأمير

فىطرثهالمخطوطههذهءوجدت،ام738صمنةوفى،واخيرا

فىالامبراطوريةالمقبةالىالآميرهذامكتبةمنالباقيةالبقيةصحبة

ب!ايةتحبللماالرجوعفىأوغلنماااذالكننا.الانتستقرحيث()فيت

المخطوطة،لهتهمؤكدةثار6علىنعترلمنفانناعشرايثامنالقرن

حالمجا.()الجتودةالمفعخةتصديرفىغامضة،فرةل!ناكأنمنبالمرخم

انلدرجةعطوفاكانالذىالمثقفالنبيلألسيدان":)تولند(يقول)1(

مصتضارفكانالذى)كر!ر(الصيدهووالمقصود-إلىالمخطوطةهذهأوصل

يه!خصمكتبةمنيهاظفروقد-)امصتردام(فىيقيمكانلكنه)برومميا(.لملك

.حياتهخلالىبهالناصتسامعمماكانوقد،المدينةتلكفىكبيرونفو:عظيماصم

لانهاام!ذللنعوتهاكانهل:اثرىلستلكننى،المخطوطةهذهقيمةيعلىفه

.به"يتديقماتمئل

أنظر:

.V,Cf..ننلاأ below, Pهـهـهلامم!هكه*"."!طح+:d!مTl

.97لصفحة(المقابلةأالصفحةيلىفيماانظر)2(

كريمر()ان":76لصفحة،المقابلةالصفحهأإنظر(دنيص)ويقول

فىضيقةظروفايعانىكانأذ،إهيرالىالمخطوطةهذهببيعهصعيطكك

.،الوقتفلهـل!
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فى()سيلووصفهازأهاالتىالنصمخةوهى،،لاسبانيةيالروايلأ

الايطايةمخطوطتنا2نتنبىءانيمكناضارة.وهى،1734سنلأ

(؟958-5859)ا؟1(الخامستوسم!لهال!بابا)فىمقبةماكانتيوما

ا!سبانيةاالمخطوطةقصةا

قصيص(هلم)ثكتورأعارهداقدكانتا*صبانيةالمخطوطةانإذلك

الىب!لكانتقلتثم.()مع!لالى)همبضير(بلطنعن(أل!دلمىبلع!ة

فىالملكةبفية()زميلوهو(فنكهوصتوماص/أكحوري!ى

)دكلور/ألى-ترجمةوصعها-الاخيرli*منانتقلتثم،()اكصفورد

.78،1صنه(بمبتون)فىالمحاضر(هويت

فىالمخطوطة4هذإلىيضير(هؤيت)ثكتور/نرىوهنا

الانجليزية.الترجمةمنحقتطفاتعدةبهاويلحق،الثاعنةمحاضرء

ا*سبانية،الروايةتلكعنلمحيتماالحاضرةالمطوماتخهلههىهذ،

ا"صبانى،منا!صل()شلاقتبصهاالثىا؟ربعا!طوعكالىبلاضفة

وذلكالقار!اء"الىدا:تصديرهفىأبدأهاالتىبملاحظتهمصحوية

.(23،للقر2ن(1))نضرتهفى

المؤرخة،أدكتورلممنكاوص)وصبةفىالمخطوطةلهدهاضار؟كؤلىلم(1،

وكل"كليتههحبةالىاهعأهاأنهالمظنونهنوايثى،*9-؟يوليه-!ى

هىالمخطو!!عذهحصذ-ح!!ىعلىل!نحتى-جرتالثى.طحرلات

المتى!صمتصحككلافلستكماتماما،بالففملباعتقدالمل!(كلية)مكبة

كلهاأالمبلادفىبلانجلحرافىالرئ!عم!ةالمكبدعلىالعائمينألىلحوج!هها

أول-هرشو()فراالراهبسيفكرهاالتىالروأيةهىوهذه:أنقول،11،

5(سكعصوص/)البابامكبهمىالمخطوطةهذهعلىعثرهن

.ايقرأنمعانىهن)م!دل(فهمهلماترجعةمجردص:نرلمنتول!لم2لم

عربى:مقسرعلىحتىستحيلةفهىالقرإنهفاطالحقيقيةالترجمةاما
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مايقونهكدلهيصورةفقتبصأنبلاهتملمالجطيرمنلكلنولعوف

ععقةلذللىكاناذهـمخمة،ا"سمبانيةالمخطوطةتقحيمعق()سيل

أيضا."مطالية)هخطوطةبتريخ

المتوسط)ال!ارتو(مقياسفىالكتاباندا:)3(()سيليقول

مربيسيراتلفاهنلاولكن،خاواضحيدوىبخطمكوب.8.

.لهخيرةالنهاية

ش!اويةكيرفصهفىعضرلحنوأكلينمائتينالمخطوطةوتحاقوى

صفحة.وعث!فيوارلصائة،الطول

يد.علىلم!يطاليةلللغةعنمترجمةفهاالمخطوطةصدرفىهـلحق!

عرنحى،سقلايعرندهـ-عمصطفىتاص!صه!3،جونى()أر3مسلم

المخطوطة!كضففيهيخبرنابتصيوجوقةالمخطوطةوهذه

وقعقد"انه-)3(هرينوفرايدعىنصوأنياراهباكانألذى-*صلية

فيهأيهاجم-أخرىبيونسالات-(يوص)ايرلحنادعلووسالةبايصدفة

زاعضا؟(بولصلمأيقحيص)

(T)القارهـ-الى":ايتصدير"القرفى":جل".

لكن،)فعغعصيا،لأقيرفىكثعرالمرورأمارينى(أماهـمتو(لحم)،(

هو:بيقيقلاحكفاهوالذى،صمtبهذ؟المعاصرالوجدالوإهب

!م!(منه!مسرء!طذه"كه.مسم

.؟ده9منةالمنثررةالم!نومةالكتبفهرستعنممئولاكانالذىوهو

الضخعىنعتبر!نايتا-ياقي!ححفهل)11(مايغرى41مرفىكلنويو

المعحونفصههوا؟سبانيةأالمخطوطةتمديرفىفكرهورديلذى)صريفو(

هنسلاصلأرتكيوايذى،ايممعةبصوءاثتهرايذى(ماهـمنىفنصيفزوفرا)

اييهتوجهت،أيسفنعلىأيضاقبالعملعليهحكم!ينهـلعد،النصليمغدرات

فنبسبا.فىالتحقبقففىإمام،العبنتجنأيؤتمحة(خبرا

3،54؟م!نهخايودالم!خص113يئافعلهأنلول!

[r]فاثمةممل!هنلىوكانت،أشانيافى)آرأجون(أ!مللم.أنقولا

إنطو:.ى*يواءتحتباصمه
Encyclop.!ذ!ق1503.!,512.511 iaB

برنأبا(انجيك-2)
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اصبحوهكذ!،)برنابا(انجيل:هىانصذلكفىحجتهان

كما،الانجلهذاعلىيعثربأنالشغفملهوف(مرينو)فراالراهب

(11،.الخامص)صكستوسذلباباحميمامرافقاجعله،منهبرحمةاللهان

استغرق،()البابامكتبةفىكلاهماكانابينما،يوموذات

عنيبحنشأتجذنفسهيشغزافلكى)فرامرينو(هوإما،النومفىقداسته

دفسهالانجيلهوأنهيتبينيداهعليهمأتقعبأولفاذا،ييقرإهكتاب

اليه.يتلهفالذى

.كقه،فنىتحفتهيخفىأنيتلبنشلدمباللاكتشاففرحهغمرةوفى

المجوهرةثذهمعهصملاوانصرفاستأذنه)،لبابا(اصتيقظوعنحعا

1(0المحمدىالدينإلىبثراعتهاتحؤلالتى،.السماوية

اديطأليةااللمخطوطةا!سبانيةالمخطوطةشهادةأ

لمحتته--.علىالوصفيةالملاحظة4هذمننجمعهأنمانستططعا!

ترتجطلاالأسباليةالنسخةانالواضحفمن.الاهميةمنخلواليس

ازاءوفصلا،بصفحةصفحةةكاملاإرتباطاأفينا(فىبمخطوطتنا

.(11جداطفئةايحقفىهىالاختلافاتانمق.الرغمحملى،فهل

-أيآكان-الكاتبيقينفىبوضوحاستقرهقد،ذلكعىؤفضلا

1،فترسط")ألكوارتو(بمقياص11بانهاالاسبانيةالنسخة()مسيلوصفلقد(لأا

.)الاكتافو(بمقياصالايطاليةالمخطوطةابينمأ

".ا*يطاليةفىهووكذلك،فصلا222يحتوىا،صبانيةالمنصخةوترفيم

الاهدائية-المقدمةباصتبعاد-الايطالي!وتضم،صفحة03،ا*صبانيةوتضم

.،صفحةفى58:،ى.ورقة922

وتولى0152ممنة(.ولدبرتىفل!ى):بالميلاداصمه:،نقولأ111

الطقومى.لاصلأحبحماصوعمل.مبحوظنضاطلهوكان،0915-لأ585البابوية

عنهةقيلحتىفرنسافىالدينيةالصراعاتفىمؤثر!بصور!وتدخل،الدينية

النلاهـما.ا*فذابئ.خاافه
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للنسىخه-العنو،نصحيفة:أصغبعبرةأر-التحثيركتبالذى

صابقةايطاليةلمخطوطهترجمةكانتهذهنه-ختهان-الأصبأنية

.)2(يها

الكاتبهذأأنملحوظايكونفلسوف،ذلكالىبالاضافة،ثم

نسخة(يضع)انط،وآتهعريىأصلد!عنيقولهماطلقالديهليص

لمحاذتأن!االمحتملولكن،أسبانيةأمايطاليةأنهايتضحلا-ما

مقدئمومن)(الخامسصكس!ؤس!البأبا)!عكتبةفى-ايطية

.(095؟صنةقبلذلككان

لكونلقأخرىمرةالاسبانيةالمخطوطةتوجدانفالى؟وبعد

كتابتهاعن(صمينى)تقديرفانتاريخهاعلىحكمتفمكيلمقلمورناوو!

أما.خلغموض!ا-باتخدير!و(1جداواضحيدوىبخط":بأن!أ

بالتحديد.يصفهالمفانه(هوإيت)

كانتاذافيما:الفكرزنادنقدحأنعلينايتبقتىوهكذ!

الكتابهىتكونألىالعقليمتصيخأنيمكنالايطاييةمخطوطتنا

أ؟آ(مرينوفرا)(اصطنعه)أو-الدينباسم-أختلصهايذى

هدهبتال!رجعتقدعضرالئاصأا!رنفىالنقديةالأراءان

البلأفيةالضغراتتوجد(PPI-Ixv)الصفحاتيقابلمطيلىفيعا)2(

)حمأ-أ07!أ-ا.55((هو،يت/ثكور)ترجمةرمن،ا*سبانيةاينصخةمن

هذهحلالةوان.الايطالمىال!صمنلهاالناظرةالمقطوعاتمعجنبالىصبا

ال!ئلة(العنوانصفحة)نطريةمعتتنلامضانهامنهايبعولن8النا!را*مطلأ

وأنها،.الايطاليةبا"نجطوطة؟بكلعبماكلمة،غايبماترتبطأ،سبانيةعلق-النصخ!

منالمديديقصدفانما-غالبالمترجمةالحهـذراتفى،أحإناتختلف:حيثما

الامعهلبه
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(Pan)

فلكلسماالىافى،م0158-057؟بينماالىالمخطوطة

.)3(ب!يل

.ء!8-ءكأ-!321:!ى(لاهنوىحى)يقول)،(

"لمضطوطةواثهاه!،.88؟أو.183عاه!حوكىكىترجعكضطيةصابلأا!*

-.العرسيةايلتمن-الاخم!تبكل-لأيطاييةهمامتربمة،اللاتيفت
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بايرالمخطوطةهغ!ينصبصوفالحاضرالعصرفىخبيرأأن

الوثيقةه!ه--بب!م!ةب!مبدصاعلىب!اء،أقالىاهرنألىتؤ

عليه+!ت"لئىوالورى

ذض)فينئا(وضف

المتهقيض:يضىءمنللوثيقةبفحصفلنقم

-(ا؟ايوج-2662ذدبرقمالايطاليةالمخطوطةان

ايصيك،الصغير(والكوأرتر)بمقيماصوهى.(فينا)بمعبة

صلب،لكهألرقيقالمقوىيألورقومغلقة،ورقةyooفىوتقع

بخطلجبصد7-مزضف،دافىبرونزى(خ!رويونهبالجلدومغطى

وأنظر:."بقليلتبع!نصختلمعترايخمعىالقرنمنثصففىوفلك

من:الثامنالملحقفى(تويفد))ب(،ي!لملحقفى(هو!ت)(1)

مصو&وض!*!ثيهالترهدانا":يقولااذهـ"!ال!!.ء9

مكبكحا.،م!علىعامحثمثةعليهامضقدأنهبوضوحصعفتالهجائية

الغاسمرنشا4ولاالنسلهيعنىه!!أن":1718!نة(كلك)

الناس.أي!لثفصه،،لمربععثر

ايبضعةاهميهيو!أنيعنيه-موققهصم-ك!الذىا!يمر)اما

أط1)الوجهفطر+ظت3محليدب!ر!ن*:!هصوطةا3!ديعرضهااحى

.Pكأ)لمالحةفلقابللأكصفحلأطى Ixلم.يلىفيعاأ

سعكفىعنهالمترجماندأورلذىا(لاهنو!!د)ص:(نقولأ

بكلكعربيةمنالايطاييةايىمترصةألالتينمةالمخطوطةان،:الهامشهفط

!عدر"مجرد،الظاهر!ه*:!رنمىكحرهمانصهوجفا،،ضم!

1(*ضهتبكل)ويضه

والك!.(0001)-برقم(دلأيس)شرسكانتسابقا-!كمالى(؟)

"16LI-i--.Uهنةبعيمصلعو!!الفلصف!! cبعمييلىمواثعي
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حت!لاا"ركانيتفادىالداخلى)واوخطلالحافهمحلا!قيمذهفمزدوج

با*زهارمركزيةزينةالمنتصفوفى.(111لللمحمثمورةيفمكل

مذهبمزدوبمبخطموشعأةولكنها.ثلوينولاتذصببغيرمزخرفه

ما.حد+الىهرلهىشمكلعلىبهايحيط

شرقى.هوانصامظهرهيكلالتجليدهذاان

هو!ا))3(ايبارشميينالمجلدينعملمنهذاكانولئن

تجليديكونفلسوف(الحافظعةللعلبهبالنسبةباليقينالثابت

ةلمعيحيسوعافجيل":االكعباايعقبعنىومكتوب(ايوجين)ا؟مير

.1((؟صنابالقدجص)بروإية

بكتابناالحقناهاالتىالملونهولايصورة،بكفأحمدتفاللأن:لمنقولىأ

هنامايقالفان175ص"(برنابا)إنجيلعنوربى41الكشمف"وتائق:الصنجق

ولاا؟ميربسيوفيهاع!قلألاو،ضحةصلب!انا،لاليص(الاميرسيوف)عن

الاطدق.علىسيوفبية

معلم4صناعةمنالزخرفةهذ.بانالزعملتيرير:أنقولIأ؟ا

منكانهذاان-ثقةعننقلا-حالاسيقررانانفصهماالمترجمينلكن

.!ايوجين)أ"ميراستقدممعاباريصيينمجلدين!ح

كرمز،الامملامىايفكرعنلكونهاابعد(ايتثليت)فكرةفان؟وبعد

التثليث()تعتمدنفممهاالام!لاميةالعباداتفانةالعكسعلى-بل،لعقبة

بالوضوءيلصلاةدiالإستعدشبل،والم!جودالركو!اثناءبالتصبلحالصلاةفى

الوجهوغصل،م!تنف!اق11و،المضممة):بالتثليثمطلودلامعطمفممحرر

*كتمملا.فىوه!ا(...المرفثينالىواليدين

انجيلعنا!ورساكسف!ثاثق،:ك!ابنافىلهذامناقف!تنايىاجع.

:.178ص،(بونابا)

Ladyققولا؟( Maryتصيبهايعايكبأن+:1717سنلأفى

:بارشفى.ن!هر؟المصدين؟عكمعنافينوان،المتركىرأنعة.بدجلدباج!؟

ول.ايعملبهذاللقيام!ارسالهملمقد

http://kotob.has.it



(أن!1.05))ع!2.(

.121الفرقيةللنماذجالدقهرائعمذهلاتتلال!االمخطوطة

فئىنظيرأ-ذاكبتجليدها-أطخطوطيةلهذهان؟والواقع

وهىم5.157نسنةالى.ترجعتركيةوثيقةتجليدفىوذلك،الدقة

)4((فنبصيا)محفوظاتفىالآن

النىالكبمنمهولاعدداهناكأنالفهارسبينننقييناخلالفوجنفا31

.،المخطوطةفىمثلمانفم!هاوالوش.بهلواننفسهرلزيت!ورقفيااشغمل

مجلداالف15الىيصلالكبهذهعددوان

!(برناباأانجيلعنورلى19الكتممفوثالق*:كلابناراجع

.ايكابأخرفىالصوربملحق)5(رقمالصورةوانظرIvaص

.rch4قه!اأ!ول1571لمول( Capitoli fra TuRchi et Venezia Co)

.265(.Ven

مع-التقاربشد.يدالتزلنل!ن،بكيرإكبرالوثيقةفذهبدجم

كماالقصطنطينيةفىتجليدهاثمقدكانتالوثيقةوهذه-،لايطالميةافىخطوطة

الدتجليد.حاثميةفىتمزىخلالمنسصىالثى!ل!وجمة.الكابةمنهواظاهر

فىاليهاممثبارلمعماهدةإلايطلأيةايصياغةهىايوثيقلأهنهإنالظاهروفى

:،فنيصيامخطوطاتأ1571صبتمبر،فى،باقبةتزال،رسالة

Senato!.)ثهعث!( IT
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؟-عرضهيبلخالذىظهرهاعلىمكوبةحووفتوجدولا

.(1)بوصة،**6+فهـو!هالصفحقهمقيامىأما،بوصة

ولتد."لركى*:بأنهالمخطوطةورق(تولند)وصفولتد

.)2((دطيس)ذلكعلىتابعه

الحكم.يغلكيشهدانعليهياتععمزايدقيطإلقحيصلكل

بأنهما:وصففصاامكن(801،لأ7.)ورقتينهتال!انوإلواقع

صماتهمافىتماما!ختلفتلانلكنهما"وصقلهمالصقهمااجبهد"

بضةأما.وناعمتانرقيقتان،صفراوانفهما؟إ،وراقاتجيةعن

النصمبمومتانةالخضونةإلىمانوعانميلضجميعهاالصفطك

عنيكثمفقرب!عقالفحصأن!ا.(القطنىالورئمن)

الاطلاق.علىشرقىووقيحملهالمبصررية(الهائيةالعلامة)

فىطوحالتىايعلامةان"):(برييىم.)ا*!متاذويقول

علامةيهى،داثر8داخل(هلب)مرصلاثمكلعلىالقرقنمميبم

."صميرةخاصةبصور8ابطالية

رأىفى-ترجعانماال!مةهذ"بهاحمصمالتىالهيثةأنكصا

.-ص!رص3"ءفيعص!ول.P).4"559:!ا(مويند)11)؟(

ايصابق.الترلهيبههلى،بومة8*6وبوصة11لأاليسك

وثامق"حبطفيضع!علاهعأيقاث!بالص!كلرأحمع:Iصلأ

.WAص،(برنابا)!بيلعن*وهـمى!ف

فى:(منيى)و،اينلصال!صل،نفمهلمرجعاش(ثولغ!)3()

.أد(بالللحقيلىفيمافلدأقتياسويعى!(مح!أ!رال!
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)3(.عفرالسدصالقرنمقال!اتىأفضألى-اللامع؟!بيرهذأ

قدمتكونان-طبعا-المعنىمنفللساليدويةللكابةاما

محليهاكتبالذىالورقمنزمانأ

بزماقالورقصنأع!تاهـلخبعدلصنلاانالراجحوالاحتمل!

.خصمبل

(r)ببعر(البحريةلمر!5)ايهلميأن*:(بريكهم.)*ص!كيقول

يليين!س!س)عمه!ف!:المصمىايتصميموأن80عدوأجهكعن

.5639صنةمنأبعدأيىترجعأن-بلأتايد-يم!نولاحديهةزملأيةمهبة

ثرجعمنهالعيك!ساحدبصيلىححبهوأيتىيدىحتأيتىاينوعيكوقى

95+ببقماالى -iOAA؟،.

المميز8وايعثمكالورق+:اثطبوعحطجهقى.(برمكهه!.):مكلر

لهكلنط!هربرسمجثفي!(iولخيف+!حي)!!ل!ظا!=

لأ.533صنةايىيرجعر3وهو،يديناالذىالرصمالى

-وهماما!عوعلى-هرلحا!رشبهايصننموفجينهلأ!فاعلى

:(يبخحصيك)فعاجفى

(I)1578بتدلخ،*هص،امبلد،638رقم.

.563؟بتاريخ35؟ص،مبلهـا،858؟رهم)ب(

ند8ول:ن!كهنه!ضاولحة!:،,ورها)!ا

خ!ل!a8.0187)المفاربةضديدضىءعندهظيى

؟SAYء5،5؟صذةالى-يرجعالايطاييةالمخطوطةايى-الذمافحوثرب

11.01..nos,32.!+ننألأ.P

ايعضر)(مجلص)و(فنصيما)فىالثيونمطسمضوطكفشاوهر

.(برلاملا)لبنلأمعيرمنكر3باخنوفلد،006؟-.ده؟لملو!

تماها.*يطاليةالمصوطةيضارعنظيرعلىهثلىنعتويمولكدا

،563؟،،55؟عمنوأتالىفيربعبسضطوطتنائبهاالنم!اخحثر-اما

ارضيففى00515،1563،1563؟وصنوات،ايعويةسضوكلك"فى680؟

!..Fabbr.S

http://kotob.has.it



)3ث!.!-(2(إفي

يالاضأفة،الاولمىالحفحةفىتف!ثزهالذىالمصورالنموفبئ.ان

صالحةةماديقدمانسوف،الكتابمنتصفمنمصورنموذجالى

المخطوطة.تاريخبخصوصموضوعىحكملصدورمقبولةبدرجة

الاي!فىالضائعا*صلوبانهالواضحمنسيكونالعامفأصلوبها

عضر.الخاصصالقرنمنالثانى

فى:جدهأنيمكن-أيمحامقبولةبدرج!-قريبثابهوهتاك

فى،،3،01،6301،136سنةمن(فنيسيا)مخطوطاتبعض

المحفوظاتفى0155،1562،1567صنةومن،الدولةمحفوظات

.(مرقص/للقديفىاالثشعة

مدح!ظقوىبثضابه-رايناهفيماانطباقاأ!طرالئظيز-أما

هذافان-صحوطتنما!اليدهـلهوللكتابةللوارقاالمصيزةالسمادطفى

،ا*حذدرةالمجحوعةقىموجود،1وثيقة؟هو-حالطأىعلىتالنظيو

نكو.فر)دوقيعتحملاالتىوهى
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فى(لؤفياند

(،).851،بريلأ

)،.!(

(Segretario Ducale)51هووالتاريخ

مخطوطةفىالمفارقاتبعضهناكبلاميايزالفلا،ودعد

.)2(اهـبىتد!ليصالىالمحترلماأيتى(برنسابا)

ألاصمذوالشخصإ"هومن:التساؤلالىيقودناذلكان

والذى(امستردام)فىكانالذى)3((،الكيروالنفوذاالعظيم

-هق(تولند)يذكرهلماطبقا-(كريعو)تمقنمكبتهمن

3)د(ماءبوقت9017سانةقبلوذلك،الكتاب6حياز

لكنث،المفارقاتلتلكأخرتفسيرهنداكيكونأنالممكنومن

هذاأيزالفلا،سبقفيماالمعروضهبصورتهالفرضصحاذاحتى

عفر.العمادصللقونيرجعحلمخطوطتناسابقاأصلايتطقب!الفرض

بانا"سبانيلأتقبىءالنعهخةفى"العنوانصحيفةولأنعلى

مرجعأ"صلىأنالىثصديرهايث!لرانكما،اطاليااصلاهناك

تولند()فيهعثرالذىالتاربدخقبل-ا؟قل!عاى-سنة013الى

.(امستردام)فىمخطوطتناعلى

أليهبنلاتصلانالخارجيةللدلالةيمكلنمائقصارهوهذا

ايتحديد.وجهعلى

مخطوطتتا،فىإليدهـلةالكتابةفان؟الهاخليةالدلالةعنأط

ويو-قايلاإيوراءإلىبنايعودان،مليهكلبتالذىوالورق

04..delPror !. No.,185 P!!1(أ.ع(

.طرولن،مشمكلفىالتنوعومخاصة)3(

P.)دبرمممقتطفا!،،*:بعدفممافكلر)3( Iwii).

+-).!)صفحةابرقم،مقتطفات:بعدفيماأنطر)ء(
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المخطوطأاسلوباناذ،عثرللعمادساشرنمئتصفالى-بصعلاية

انهمازؤسيبدو-بعدفيماسنرى!ا-وصياغتها

علامات،والصياغة*سلوبأيكوتالمها.مئمماأسبقاصلى

أدييةا!عوبةعلى

القرنكئابتفدس:(Y):أولا

ورا-عربىاصلبافتراضعمثرالثامن

الايطالميةالمخطوطة

العرسأ*صل(ن":(هواكت/دكور)يكدي88،1ممنلأفى

.،للثرقافىأموجؤيزاللا

بناء(هوايت)منصدرقدالتقرلرهذاانبهالمعترفلكن

قبلالمنشورة"تمهيديةأحماديث":فى(مميلأذكرهها!لى

عاما.بخمسينلخل!

يخل،ا!ايضالديهمالمحمذينان":(سيل!)ويقول

.(برنابا/القديس)الىخسوب،العربيةباللغة
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(05يهي)

بصور8،السلامعليهوالمسيععيصتاسثىفيهيزوىحيت

!تظهى،الحقيقية*ناجقفىنحدماللتىلخهعقجدا!ضلفة

.،هرأنه!ىمحمدمعهاإيتىالمرولاتتلك

نفصه،(ميل)كتبهالذى،التصدير"الىنرجععنحمالكننا

صة:بمايعمرفنراه

برنابا(لمالقديس)انجيلرايتالآلىيصبقلم!اننى*

!دث!:فىعنهقلتهالذىايقليلف!لكمنىصلرعندما

(منوىلادى)إلاصتاذ.مناصتعرتهاقتطفاكانوانما،!ايل!ية

.!طبعهصبقمما.(تولند))،صتاذومن

كشانكاشانهاعربىاصلءعن(ميل)معلوماتلان،واذن

-،القارىءالمى:تصديرهلأفىيظهرماباسلكناء-عداهاماصائر

عل!2هي!يةوص،مستحدثةجمرهكررةمعلوهاتلقيةفىهى

11،،6)7؟صنةفى،(منوىلاالهستلذالمطبوعةالمؤلفات

21(.8؟17صنةفىالمطبوعة(تولند)*ماذمؤلفاتوعن

راىقد،(تولف)ولا(لاصوىالا:انهيتبينوه!ا

ألاخير(نضابالرغم-الايطاليةللمخطوطة-عربيةفممخةاحدهما

واجهتقدباتالتحدمنسلصلةان:القولالىبادرقد(تويند)

وقد-،الانجيلهذاملرمنو31(واحدةنصخةيينتجواالمصلمين

.جدفىىدونولكنبععدمنذفلئااي!تمر

المعملمينبأنايعاهةالشبهةك!الىتجنحالاقىالظووفان

ملىبلعئور-(برناب)لافتةتحت-يعتزؤنايخينينفصهم

1715(.,Iv(Pub. Paris+4،).ص!،م!!هلأء

)2(!د).ه!ال!!*"،117.ل!

See:!ثءسدي،خ!4"،5!لة his!
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عنمعلو!اتهميسشقونانحا،الأصلىالحقيقىالوحيدالافجيل

الصدير":هوواحدطريقكامن(برنابا)اصل*جود

وحدها،أمنهاوالتى(صيل)كتبهاالتى-((التمهيديةوا*حاديث

ألانجيل.لهظترجمةلدلهمبانالفكرةنبعث

للمخطوطة--عرسلأملالفاهرىألاح!بجأنفجدوهكذا

عبروالذى(!يمر)طهالذىالحدمىثنايافىويتلاشىيذوب

اصلاالانجي!!لهداان:يقولكمايفولىاذاهداثهصفحةقى،عنه

عرليا.

حالمنغافى،)،(المخطوطةداخلمنذلكعلىالاستثمهاداما

الكاتبين!ااشحاصهيمكنالذىالسلبىادجدلوكذلك،الرإهنة

لهعد.فيمانعالجهماهذافان.بالعربية

تحزيزالثخدملانفسهاالونيقةأن:رأب!أ!بدىأنهنابحصبنا

النقديةالكتاباتفىالمصبئيلبدهىالظنىاكتراضلذلك!عدملا

عضر.ايفامنالقرنفى

،المزماءتطاولأنو!حد،انه:القولعلىلنتجما!رإننابل

عربيا.انجيلاالمحمديونالجدليونابرزفلئن

العرليلآالحواشىعنكاراباصك(!ون)يوسفستاذ4لقويهلمالحبعا)د(

اوربيا.بيدمكولهلأ-جدال-بلاثانها،المصوطة!ى
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بدقة،نجحصهأنالضرورىمنيكونفلسوف،(لبرناباا

بالاختباراتفحصهيجبكماتماما،وادبيةيغويةوباختبارات

ربمعالوثيقهبا،صالةإيزعماطلاقلمحىنتصرعلكيلاوذلك.الاثرية

الايلإلية.النسخةمنمصطنعةترجمةمجردأنهاالنيهايةفى.يتبين

.1(بونابا)،!نجيل!لمؤضوعىاهرالجو:ثانيا.

نكىتاريخ!وعنللوثيفةالظاهفي!الصورةعنننصفعندما

اإجورعلىنميزأننمحتطحفانظالجوهرىمضمونهانتأمل

؟./،.:،أمايلئ

المفدسى"كاالكتابغلىأولذهوبذرجةظافرأاعتمادأ()1

كا.ا"رلعة"المعتمذة!ألاناجيل*على؟وبخاصة،النصراذى

.وفىحمدىيهودىجوهرمنوكبيرةمكررةتضميناتأ)02

انغضؤرتراثومن(القديممين)وأقامميصأخبارمنأثارة31(

الموسطى.

صقحولرادحظاتببعصنقومأنابلناسبمنيكونولمنوفي

..التبىالىجملىإلنقاطهذه!تن

الئصرائ!ا،المقدسالكابدرعلىفئا!عتمأد

إ!دممةاسفارنا*حببى.(لميهرنابا.ججدأ:،الظإهرالإجمتماد.ان01

،،اي!ربعةالمعتمدةكالاناجيلعلىةاخضوسرجة،المعتمدة
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(05يالى)

وبموقفهاذه!أجزأادعا-كليفوقترجيحا،الفورعلىليرتجح

.واصمصممص،لنجيلىت:هذ!

1(برثابا)،انحلأكافىالمعتمدةالكتب"استعمالا

فىعمبوجهاحصاؤعاجرىقدسفراوثلاثدنتسعةيدنمن

عن-لمجلمالاهناكفدان،القديمالعهد*لظبالكمىاعتمادنا

وكلير،ابرنابا)الم!ارجعاواقتبصطقدمنهاممفراوعنرفياثنين

لليهابا!صم.!يرمنها

ينقلوانه،تخونهكانبناذاكرةنرىحالنيناوحالةوش

هوبينما(اضعياء)عن!شقل،(داود)عنولكن(ا"مث.ل)

يالعكص+لر8،حزضداعنلنغلى

ه!،القدعالعهد*يكابمعرفتهفانعامهودصورةلكل

يلاطلاتعد(ثىءضهييدرولا،طحوظة!درجة،هضقةتدةمصفة

فى،المقدسلملكط!".الاتاراتفىالضاذوالخطأالمغموضمن

،8لم)؟(طقوفى

التى(لمازأمدر=1،داوداصفار"هىلديها،ثيرةروا؟معفار

اقتبسللتى"ائعياءصفو،وكذلك،1موةثعثينشاحرطيهايئعير

المتكوين،صفرلا:يليهائم.حرأومرةوعو!نخسامنه

.!الخروبمصفرهو

صفر"،وهو+المقدصللكتل!"نوثيبفىلملصلاصا

ا؟خيوواما،،ايعالمنضوء"!سحلايحتوىفهنه،للتومق

والمست.اليهوحية8المهد!مصكاحنصف!ة؟!لىفيماكطر)8(
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.الحساب،يومأبمعجزات،الوعظىأللتأثيرفمنم!ب

باغتبرها:كهالخمسة*ممفار*مامحتمرةاقتبامماتول!ناك

.ألأ،"موحمااصفار"

فهفل!-لمأالأولوناي!نبياء"-الأولىالتا!يخيةا!تبأما

ماهحدالىمتكررةمنهااقتباصات

فسان(،دانيال"الىبوفوحالمنسوب(،الملولهسفرولأ!

ذكرليثايردلماذ،الواقعفىالاغظلنالهاقدالاخيرةالمجموعة

،"ا!بإمأخبار"سفرالىواحدةبماضارةإلا

ناحتى،المحافظينعندالعتيقةميةالمفمىوكل!:،نقولأ111

عر،ها،مارفضوأقد-(المصدوقيون)وهم-ا*ولايصدرفىاييهودمنفريقا

.16ص،،يلزواجالعمةالنظرة":كابنافىذفىراجع

برنابما!انجيل-3)
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(P)فلخي.

كقبثمكيدوناعالمدهاوالعى-المعتمهةيخر*ممفارأما

-(1)،،القديمايعهدا"اسفارمنالمعتمدمع(برنابا)وانج!تا

مكة.علىولكلفت!ح

،ا*مثالصفرأ"الحكمةلأوصفر،(الجامعة*صفرعنوالنفل

صليمانهالىمنسوليانراه

واحدموضعفىمدمجة،،(طوبيت)ممفرا"إلىان!ارةوهنافا

.)2(،،التثنيهسفر"منأقتباصمع

.(سوزالاأعلىصدرالذىالزائفالحكمالىاشمارةوهنا!

ارجديه(عهدفا)فىالمضمومةسفرأالعثرلنواالسععهبينومن

ع!شرتصع،توجدأنيمكنمبامثرةغيراومباثرةاثمارات1هنتاكفان

-وحدصاالأناجيلعلىتقت!رلاالدشارا!3وهذه،هكل81علىمره

هذ4ولنى-كلهاللوثيقةمماممى41القوامتضكرأنهاسنرىالتى

الرسالة!و،الرةياضر*و،ا؟عمالسفر*كذلكلكلمملالاشارات

القل!مص/)و(يعقوبلمالقديصكاارسائل*و،العبراذيينالى

.(يوحنا/القديمى)و(بطرس

ذا،ألاعتباراتلبعضأهميهأكترهوماهنال!يزاللاأنهعلى

مبعوثكتابخاتعلىافءبعضمتكررةبصورةأعثصديوجد

لمهاجمتهيلصدىهدفا"الخاطثةتعاليمه"كانتالذى،الوثنيين

.)3(بصراحة(برنالاإ

يلىصفيماأنظرالمائعةايلاتينيةأيترجمةإستعملقدإتهيبحر!؟(

.!أفللي

وسفرد32/،3ايقتنيةسافر:ومارن-أ03:الوجهانظر)2(

.،1/2!(طوليت)

.ب-1،331-3الوجه:أفطر)3(
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أذنأ!.ء(

.)،(،المجولسيةالرسانل!معظمضاأثزاتوجدناولقد

ب(،%A)2:الوجهفىالموجود.هودلالمةالاعطمالمثالكانوربما

فىا*صليةالفقرةهنظاهرةبصورةيقتبمى(برنابنا)نرىحيث

روما"أهلالىالرسالة"كافتذلكخلال!فىلكنهلماالخروجسفر"

.)5(عقلهتصمغلالتىهى

المعهد"فى،،الرسالر"الىالمتكررةالتقارنيةالاشاراتان

ا!جازمةالمكثيرةالجدليةالاضدلالاتبينأخواشهلالاشمكر،الجديد

.،؟!(،الانجيل)ألهذا(برثدابحا)تاليفضد

يفلرض(لبرنابااالعامالطابعأنمجردليصالأمران

قدشفوىتراثاستععال:فمتلا،مشلاركةموضوعيةمادةوجود

علاقةهنال!أنكما،المعتمد،(الجحيدعه!ف"كابأيضاإستعمله

الكاثوليكيه،بالرسائلوكذلك(بولص/القديص)بكتابخاتأوثق

علاقةوهى،ا،الثانية(بطرس/القليص)رسالة")فعهابما

حرفية.لمطابقاتألتكلإريتضمنها

ا!ناجيلمح()برنابا،رانجيلتوافقا

ذلمكهو(برناب)حولهيدورالذىالمركزىالمممتندلص

ا"رلعة.أناجيلنافىالمفث!

،كورنثوساطااداهودالرصالة،-،لرميةاطاالىالرصاية*)4(

P*-،كلاطيةاهلالىالرطلة"- Dفيلىأهلايىلرم!الة - aالرطية

ا"ولىالرطله*-،تصايوفيكىاهلالىالرطلة*-،كولوصىاهلايى

،.Aع-تيصثاالمحا

هنالمد.اطثبعهاطحطةأشر)5(
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(خ!05)

منمأخوذ(برنابا)انجيلثلثمنئحوأأنمنوبالرغم

القوامتفكلكأنهاالمعتمد!ا،ربعة*ناجيلتبىلنىأخرىمصادر

كلها.(برفابا)لوثيقةا"مماصى

مهافيقدالتلمودىأوالمحمدىبانتصابهات!صيزالتىالمادةأصا

اعتراضة.جصلاكانتلبكما(برنابا)
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(rv)
)ص!5(

وتقدمالمسيحفمفىموضوعةمحاوراتشكلفىتكونماوغالبأ

كلبيرأونصييا،وروايتها،العاماطارهاا!لحاوراتلهذهاهـناجيل

.)1(منها

منالافتتاحيةالرواياتصابخليطالقصةتبدأ،وهكذا

،(،البض!ةول:،(لوقااو(متى)أوالثالث*ولالانجيليق

،"لمصرالهجرة"،"المجوصفلارة"،"الختانول،،،إليلاد"

.2()المعبدفىذلكبعدكاقماثم،"امرلاءمغ!بحلألم

النبوية"الرسالة"حوللدور(برنابا)عندالمحورىوايجزء

كما)3((،صنةثلالينالعمر1منعيصىبلخعندما*اسات!هلفالتى

إ*مثال،بصربوالمواعظ،والمعجزات،بالرحلاتلحافانه

هذهتتضعتهمماوط!لرغم،القيامةومقا!خلاقعنوبا"حاديث

مععلمىنجرتنا!سقفىالاصرافمنوا"حاديثالمواعظ

ا!لتميزالعامالاطارنتابثنأنالممصمنيبقىلكن)،(ا*ناجيل

.للروايهآلمعتمدة

برنابا()(انجيقمنأا*خيرةالصفحطتفان،وأخيرأ

،"الخيانلأ"و،(،العضاء"و،(،الفصحعدد،):تصجر

تعرضتقدكلتيهماوالمحاولاتالرواياتان:يلقولحاجةولا)1(

بهية.للسيحالشهادةاستبعادأجلمنيلتحرلف

تبينقدالمعتمدةالهناجيلمخالفا(مرنابا)عندوردها!فقولا

وقد،للنصرأنبةالاولايص!رفىمنههـلحربحذافيرهورودهصبقفانه

وثائق*:!ابناراجع.بمصادرهاالصوابقهذهمنجملة(تويند)(ورد

وأضافأكدهاوقد91،02ص."(برنابا)انجيلاعنا؟ورلىالكمف

.لا،،ه،ص.نفصهغابناانظر(مميل)اليها

.أ-1،9-3:الوجهأنظر)3(

.3/23(لوقااانجيل:وقارن،ا-9:الوجه:انظر)3(

أ!!:فيمايلىفظر)8(
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15)كئع

كانالتىالأمورهىوهذه،)5("الصلب"ثم،"المحاكلمةا"و

انمنالرغمعلى،فيهانصيبألأرلعةا"نالمجيلمنواحدلكل

،)6(الرإبعالانجيلمنكانرمماالسبيثتابععلىالغالب

الىاذنهايةفىيخلص،(برنابا)انجيلأإلانجيزوأن،،يوحنا!!

)7(.للسماءصعودهوإلى،المقريين*تباعهالظهورألىالمعميمحعودة

ينبغىممافلعل،العامالاطارعنالحديثفىاأفضنداهدكناواذ

أصلوبنوضغلكى،بالتفصيلاثنتيناومقطوعةنتأمرأن:الان

انعلى:إنجيلهمادةاستخدامفى،(برنابا)لانجيلأالكللادب

هن.بريئا،هنصفااستعهالاانجيلكليمممعملأنهمفدمانفثرض

تقريرفىالرإبع،لأنجيلمخالفة:فمثلا،القص!ومموءإفية!ماد

ا*ولى-ا"مورسردفىأنه:قبلارأينافلقد.المصيحي!لاهيةالامتياز

مندوردما-شديلاباقتراب-يقابع-الخ،والميلاد،كالبضارة

مكل:،أخرىمواضعف!الكنه:(والقديص/يوقا)(القديص/م!ى)

فان،لل!عذراءالولادةكل!مأ"إلالم")تصةو،(،الخمصةا*ف*داطعام

إ،أيوحئاالرإبعالانجيلعقلهفىاستقرقدأثهيبدو(برنما)

علىالفقرأتهذهمنقليلغيرعدديعتمديينما،رميهصيةبصور!

لها.مباسزكاصاس(مرقصلمالفديص)

بطرىهذااعلماد"عنلنم"نفسه(برنابإ!)انعلى

العهد*منظلاهرأاقتبامحايقتبصعندما-أحيانا-فهو؟ث!تى

أنجيلية.بفقراتالعاللمضغولالحقيقةفىأءكانلاحظالقديم

،مميدهمنبدلايهـلمبثميححمايذىهو(يهوذيا)انمنبايركم)5(

ح!الى-تابع،اخرىنواعهن(برناباألكن،لهوبيضابهته،المسيحأ

!أ.المعتمدأالانجيلرواية-ما

.بعدهوهاب-216:الموجهعلىالهامضيةالملاحظ!أنطر)*(

.أ-1،2الىت-YVA:الوجوهأنظرالأ(
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(Pax)

ايضا:يحتمىنجده)أضعيماء(""سفرمناقتاصيوجدعندمافصكد

.)1(النبىاهذاألكماتالانجيلىالتفير

أو،(الصدرلةالمراة)عنالروايةتلكمئلنجدواحيانا

الانجيلعنيختلففبينما،بالعمىالمولود1(ا*كمهالرجل)

متابعة،العامالاطاورسمفىيةابعه،المميز!اللكاصيلفىا*صلى

.)3(الاقواصموأضعفىحتى،عالبالهصلخماضة

ا؟ربعةا؟ناجيلعلى(برفابا)اكمادفانأخركطومر!

،الذاكرةمنيقتبصفيهانراهالتىالمقطوعاتمنسلصلةلهتضهد

بينيخلطأو،متباينةلهاا"ناجيلتصجيلفىهىاحدائلافيجمع

طفيف.ظاهرىتضنابهألابينهماليصروايتين

المعبدهتطهير*عندالمصتعملةاللغةبينيجمعنراهوهكذ!

الثانيةافىتةف!االمستعملةوتلك(3/يوحناالقديص)إ،ولىللمرة

r/هتثىالتليص) ) ( 2 i.)

(الحدباءالمرأة)قصةفىالواردةا*وصذبينيجععوهو

أخرىأوصافمع،(13/لوقا/القديس)اليهودىالمجمعفى

92/13"(اشمعياء)سفر"هح.ب-23الموجهفىا!صلر)قارن)1(

6(هرهعى)وأني!ل / Y-؟..

اخرىقطعةفى؟نهنصجلأنفحممب(يبرفابا)لإنص!هنلكن

هنهفقرةفتتقعم!أميرالمزإسفر"مناتتباصهيستأنف(أ-6ء:الوجه)

.االمعتمدأيلانجيلمنأقثباسهعلى

*خيرةايتطعةوفى.ب-73I:وأيوجه،أ-86:الوجهlنطر)3(

يوحنا()انجيلفىماعلىأنطبثهعممعأكوأصوضعبوضوحثرى

ف!تها.الروايلأفىبماترتبطموإضعتعكلحمواصهذهلكل،9/+

بلاخرا-48:الوجهأنطر)3(
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!(Pأ

القديص/)(الجدفىبالاستصقاءالمرلضإلرجل)قصةمنمعمتقاة

.أء(%i(لوقا

عندالمائةقاثد)؟مختلفينشخصينبينيجفعوهو

عند(اإلنبيلالرجل)و8(ملىانجيل)(متى/القديص)

يخلطوهو08()ء(يوحنلاانجيل)(يوحشا/القديص)

(المجذومصمعان)و(بطرسصمعإن)بينظاهرأخلطا

61(متىإلقديص)روايةبينيجتمعكعا(الفرنصىسمعان)و

.6()،(لوقاالقديس)ورواية

الخنزير()و(بالجنالملكبتسالمرجل)عنخبرهأنكشا

لقدميس/1)او(مرقص/القديعى)عندمإعلىبوضوحمبنى

ن!،(اثثينوليصمجنوناواحدأرجلاهناكأناذ)(لوقا

القديص/)عندالمندظرةالمقطومحللأمنمدحمة(،الاوانقبل،،:عابارة

.)7((متى

1(برنابا!)لايخطأقارىءهناكفليسةورباختصار

انيمكل،الملقةىالذكاءمنالبدائىبالقدريتمتع،النيةصادق

فىتعتمد،برنابااثجيلأوثيقتناأنعلرالتعرففىيخغق

ا"مةلدىا!دةا"ربعةا*ناجيلعلىمالتهامعظم

.)8(الذمعراذيه

والروافيت(برتنجحا)،انجيلأبينالتوافقأنعلى

علىيقتمرلافانه-قبلهنذلكالىأشرناكما-لطفيفالانجيلية

يجعع.أن

لوقاآا13/1!وكقلك(الوقاوملرن.9؟-أالوجهنظر2(11

5/%:- r13/2(متى)و.

.-!32الوجه(!نظر)5(

.3؟13الوجهككر)،(

Y(-)03--!وجهام!ر.

،رلعةi(ناحيلناأنالىنشيرانالم!ورىمنأننطنولا)8(

:(برنابا)منمضتقةتكون(نيمكنلا
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)فء،

الأصلية،مصادرةفىتمامامتبمايثةهىالتىالمعجزإت.ويخلط

االجفيل(فىجممانمابين-نتوقعهـنالمعكلمنكانكعا-يمزجولكه

ودونإعتباطا-يضيفانهذلكمنوأكر،)يهوذا(فىكان،أماو

عنثقلا،)2(صبيناءجبلوإيى،)1(دمضقالىتحركات-مسؤع

..معتمدةغيرمصادر

منيعرضبماأهامنايتبماهىان-وهذكهنا-يممعدهأنهاومع

للرسالةاعوامبثلاثةمححودةفترةمتضمئة-،سقيقزمذيةتملاحظ

انهكفا،غامضالان!يةفىالعامالانطباعلكن-()03بعامةالعيسويةلم1

والمتهاجالصياقمنا"ئانجيلمافى-جدامسرفةبصورة-يجهل

.العمامالتوفيقى

ا"ولالقرنفىفلسطينبجعرافيةبرناباجهلطا

التوقيئ!غموضيصايرالجغرإفنىجهلهفمان،ذلكعنفضلا

.عندهالتارنجى

فىومنحدرأمصعحأسيدهمعطافالمذى)[أالمبعوث!1هذان11

لأيى()فيلبىووقيساريدةدم!ثقمن،امتدادهاعلىفلسطينارجاء

قماربفىيبحرأنمستطاعةفىالانسمانأنرايهمنيظهر،سيناءجبل

منحتىالرحلةهذهمطرتعرضروايتهأنكما،)4((لناصرةv)الى

عنهبلومحهانالواضعومن!5()(المقدس)بيت.الى()الغاصرة

.ب-561،ب-251الوجهأنظر(1)

.(-79الوجهانظر(2)

.ب-ة.والموجهم!-،09الوجهأفظر(3)

.ب-؟9:الو-انظر1،)

.ب-لأ66،-.ب65N:.الوجهينتطرن(51

1f،عل!ول*للفظة:نرتضيهاالتىاإيترصمةهىهنه:أالقؤللم+..
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فه،1)82(

القرنفىبثلصطينيتعلقفيماا*قلوعلى،غيرهعنمنقولةفدصطين

تاريخنا.هنا"ول

ودواوينهمهالصلطانوإصحاببالملوكجمير!الىمضمغولثقهان

(.)'الوصيط)A11Lكتابمنلواحدطبيع!يالمجوالانضغالذلكوم!

ا!حبار(،أكابرو()هيرودسعنليقولهالكيرلديه)برنابا(ان

فىلايطنبلنه،(الرومانى،لشيوخ)مجلصو()بيلاطصوعن

لمان،وفيةغيرمعظمهافىمىبل."المقدس*يالكلتابعنأحالميله

الواقع.فىمتوافقةكيرتكن

صحبةشتكرارأ)ميافا(و()بيلاطىو()هيرو!سليذكلانه

منقفونايعممصد!إلط()بيلاطصمنيلتص)قيافا(ونرلى.)7(معما

المه()ابناو)المه(انهعيصىتسميةيانالرومانىالضيوخمجلص

محفور(،المعبدفىالقانونهذاإضهاويشموأن،فادحةجرسةتعتبر

الازووص(و،)مرتا(و.مرلمإنيغكل!1)8(النحاصعلى

يعبلحملونفهمالوم!يطJ*AJفىوص،بأسرهاإلالر!مككهم

اننا.ونجد9(!!كات)الطد!

.وأيتضبيهأت*هئ!وكلللى،6عدكد()هيرو!سألىعندهفلاشلرات61(

بابت!ائهخكرهمتعطيمشجيعايتعكلالملودألى)برنابا(هيل،نعلى

.مللرب"حنىيمنحهلمتضرتوهو-المخطوطاص!ائر-شجمبربصت

.--،21،-ب3.؟،-أ6،:الوجوه:م!انطر71(

(A)يشعأخرقانونأليه(ضيفتدالقانونوهذاأ-401:طوجهفكر

.ب-3؟3،-ب*1:الوبهينأنطرعبمى،8،عن!ر

ل!5(مفحة،يعدفيمامدميليىانظرثم،مي-8.2الوجهأنطر(+)
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5()ن!ه

منغالىمتاالوسطىالعصورهناخألى6مرب-عا!مةبصور8-

.ا*ولالقرن

الدارجةوالترجماتبرنابا

ففه،،ا*ولودالقرنبفلصطينجاهلا)برنابا(كانلئن،لكن

اصيلهصرفة-أ؟ا!1أالقرأنكاتببعكس-لديه،لكحيرأىعلى

كليرةصفحاتيقرا(نيصتطعأحدمنوما.المق!صةالنصرانيةبلكتب

ألانطبم.بهذايخرجأندونأبرناباانجيلأعملهمق

ففهماايقصورأماراتمناحيانا*نجيل)هذ!أفىهايوجد،يكن

والجيد،القايم*بالعهدينجطوالفماملةالذجملأمعرفل!منوزناا!

.صمواءعلى

أى!3الونيقةهذهـالمعرفة)برظبا(اممتقىاينمن:وينتصماعل

درسهما2تصرترجمة

الاصديهصكانت)صواءالايطاليهالمخطوطة،أالوئيقةكانتان

هنالك،كانت-ترجمةاية-ترصةينقصهاقتتى!كان81!ربمالا(أم

هلمفه-بجلاءييرىقارىءلكلوميسور،هوجودالقرأن:!أنقول11،

يكه:،سيرتهمعنولا4نبياءإرسالاتعنجومريةحعيقة"يجهل

كل!اأ؟لبإ(!ويى)عبرة:فيهييسوماالتفاصيلحث!وعنأعرض:اولا

81الألأ/20)يوسف(سور،:ونصاصرأحةفلهاض

ايعفم.هنهاويشربالعقلتسحزأيتىSUطيرركاه!عنتنزه:ثان!ا

الهفوأتعنبلوأيكبثو"لفوهحثعن-ي!نبياءكل-أ"نبياءعصم:ثالثا

ثالنىهضالقعيموللعهدوفىال!3أيقرأنفىماوؤإيعيناولينوالصغائر

اسعكناءبدون!نبياء
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)د،،(

.أ؟أ121الدراجةبلغته

)!!(

الآقحمإلايطاليةوالترجماتعندهالنصنبلنالتقارنيهالدراسةيكن

جميعا.عنهامستقل)برنابا(عندالضانستبيقأنهايبحوعهدأ

اما،التفلارنيةالدراسةهذهلمل!نموذجيننقدماناهناوبحسبنما

(،العمامةالصلاة"كل!:فىالمعتمدة،صرلمالحذراءتراخيمفمنأولهما

)الابؤ:عن()أليموعيةالمواعظفمنالثانيةوأما،انجلتراكنيسهفى

.(السفيه

)نن!5(صالانجليزىالاصلأأنظر

جدأالحريةوا!ع)برنابما((نيمفالفورعلىسنرى،وهنا

التىتلك،الاجماليةبالترجماتقورنممااذا،مراجعهاضخدامفى

ينللعهد"لضائعهلترجصق!ااوهى،ث!لث!ء4!أخرىلاتنيةترجمةبأج!!اتتابع

علىالكلماتاختيارفىأواالسياقنسقفىمتابعة،"والجحيإألقديم

السابقة.الترجماتبهذهالتصاقهاىفيفىتتفتاوتوقدالسواء

المالوفة،المقطوعةهذهبمثلأنهحيث،لكن

8()با،صلحملمعلىلامكونولماذأ:أنعولا21!
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أذذذ!05د(51

خطاصهيتخذانا!لترجمأوالناسخمنالمتوقعمنفلعل

دونالداكرةمنالكتابةفىيحضىوأن،بغيرهالتزامدونمستقلا

ناالأفضلمنيكونولسوف،عنهينقلالذىلمصدرهالمتصلالرجوع

من:مأخوذةقائمةيلىففيمما،قهلجرةمرويةمقطوعةب!منانلحق

افاحيةترينماالمقطوعةوهذهبرنابا.(ترجمة)ماعدابرجر(.)م

:(السفيه)الوأدعنالموعظثه

6(زنن!ه!)صالانجليزى*صأانظر

""Vulgate"المضهورة.اللاتينيةالمترجمهمع)برنابا(يتفق،وهنما

وضعنىجزئىالتوافقأنهنبمالرغم،موضعينفىوبوضعكامهاتفاها

ا.عممIورقيصا

لمقتطفاتتقديمهفىالاستقلالسماتبكلويعمتكليتميرلكه

-(برجرأدمكتور/لمايراهوفقا-وكلها،أخرىدارجةبلغالاوترجطت

.(1)الاقليمىبالنمطمطلقاارتباطاترتبط

الشائعةال!ينيةللترجمة)برنابا(استخداما

يجدفويمأ،قريبمنذعرضناطالتىالنموذجيةالفقرخلالىومن

يزعموأن،ذلكمنأبعثألىيذهب*نمدفوعاالغالبفىنفسهالانسمان

اةللعهنينا!ثمائعةاثتينيئالترصةللكعنحتىاممتقلالاالبرنابا(

الترجفات1بعضترجمةجرتمنهاالتىوهى،والجدبد،،القديم

الحارجة.

&Aحولالفورعلىا؟مرتحسمأوسعتقارنيةنظرةيكن

.الفكر؟

الترجمةفىب!المعلالقائمةالذغهوبين()برنابابينالتطابقأنذلك

.المقطوعاتبعضفىغالبمانراهاوالتى،الثمائعةاللأطينية

للوص!يط!.الجصرفىالايظالى!الانجيل:برجر(.ص/)دكتور:انظر(1)

بعرما.وها136صفحة،-،رومانيا
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(86)
5()،ف

كليرأألتعطابىهذا،بالغموض-التحديدعلى-تتمعإيتى

المقدسبالكابالارتباطللضلفىحتىلتفسحمجا"محددةهانراهوبصورة

.(جيروم/اللقحعصمالوفةترجمةمنالنصرانى

مسنشطهدأعضرخصسةنحو-النضىلحدش-قىجمعنالعد

بصورةالمظابقةستتجلىوفيهاالاناجيلط،(!امنوسبعةايق!يم""العهد

ناالصعبصنكانوربصا،عارضتوافقمجردتكونانمن6قوى

فىكانممااصعاناكر-تقارندةنظرةأن:-نرىفيما-بالقولنجازف

اليها.وصلناالتىالنتائبمتؤيدسوف-وسعنا

المزامير،،"سفر:منهى،كبربدرجةالملحوظةالضواهدان

-:ارميا(،مراثىلاسفرو

،(!نععهه)صالانجليزىملىا9انظر1

()إثمعياء،(،"الجامعةوداايوب"و""الخروج:اسفارلناوتقثم

"،-ايق!يمالعهددافىاصلاتتجلتىال!هرةوهذه،أخرىصارخهثواحد

الىتحولت/لوقا(2/2)التدميصعند!موكلمه

نا!ا(4-)5الوجهفى)برنابا(اليطأسارغثما)محسغ

باسمجاءقد4/28(يوحنالم)القديصفكرهالذى)هظلأك!

ه!ط!م-وكذلك(أ-86)!()برنماباأعند)هلا4)(

ه!ة!د!م=:جاعت5/28(يوحنا/القديص)حند!أ!4فغ(

هدا!4-!و،(ب-67)لم()برناباأعند=)هعصض

"صبحت:(اه/3)(لوقا/إالقثيصعند=!دس

!ه+=

وهكظ.(ب-6:)الوجه1أبرنابا(أعندهأم!
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فى()7
)الهص"،

بوجهمتحررنقلهويلانجيل)برنابا(نقلاق:القولوهصارى

،اكر8فىالذأولالتباص،لاهمالLai،دقيقةغيرواقتباصات!احيانا،عام!

الضائحةاللاتينيةأيترجمةعنالإخلاصيكليخدكلوابدادائمالكه

تجعلورررجة،بكلمةكلمه)ط!الاسوالجديد"القحيم"للعهدين

تللىمعومبلارأحقيقيماوئيقاائتلافمااليهننصببأننثمنعأنالممكنمن

القرجملأ.

التأليفالتركيزعلىمفمكلة

صنفان.ا*هميةععيمةليصتالتأليفبمضكلةذفاعلاقةان

اليهاوصلناايتىاينل!ئجلاتزإلاذ،قاطعبراىنتسحانالعجلة

إلايطاييةلمخطوطتنا(مترجموt)مؤلفالىتضير،نهايبعر'ناحتى

اللاتينية.أينصران!ةلبانمنرضعقد،()برنابانجيلمن
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0Ctأ-8
)!ء(

وقد،الأورهيةالنهضة-علهدفىاوالودطىالمعصورفىالمفماثعة

المبتمرالاستخطمبهذا!المزاصركامعالايحاءبم!فروثيقةكفةلبماكفت

لايجهـلهماوالمتى،الكاثولميكيةالكنيحمةئكهنةاللهوميةالاحعكيةكبلمراكز

راهب.أوبكاهناختصاصا!رلكنها،الدنيولحةللثقافةالمتفرغون

)3!برناثايهوواققؤتامحمدية.:ثانياأ

ومنقوضةملضوههومسحيةيهوديةبقصصحافلالقرأنان

131،الفهم

المراحلقىمحمدأانهىالظاهرةلهذهعوماالمقبولالتفصيران

جمتقهكأرالحنكطالتلقينعلىبعيدحدالىيعلتعدكاندرصالمتهمن.الاولى

.(1)المكتماب"اهلb):فمفاهمنأ!،الأسوا!وفىالف!وارعفى

المصا!روهى-وثائقيهمصادراصتعملقدبأنهالقمائلةالمنظرلةأما

جزءالمقدمىكااو"اكابمثلأ11-قبلصابهااتصلقدكانالمتى

فعلكيرتكبوهو،للدقةالهائلفقدانهينقضهاالنظريةهذهفان،منه

بينيخلطاذ:منصاشماهدانموذجابحممبنا،جدابمميطةأمورفى

(.Y)المباركأالعذرأءولحينموسىإختمريمضخصية

.701ص،بعدهاوما06ص"محمد،،ة(جليوث)مر:أنظر(؟)

.23ص11،تعليقناراجع:،أنقول

نفسه.المرجع()هرجليوث:وقارن.3،91ايصورتان:ايقزأن)3(

:لنرىالمقرإننصوصالىلانرجعلماف!ة!أنقول

هىوالايات(عمران)الصور؟صإييهاالمشارأ*ولىالمعورةأن2:2ولا

6 - ،Tفىدلكالقرأنذكركما،عمر،نإبنههى)مرسم(الم!يدةأنخكرتومد

واحدبحرفيغكريما!ثمان!ن13لم66)ايتحرمم(:سور؟هىإخرىصور؟

اalابنينكانا(نهماولا،وهارونلموصاالاكانهذا)عمران(اناضارةولا

Sخراعمران
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فى()9

المعتمدةكيرا!ناجيل

)3!،(

قد11(الضرقيينوا!هودبالمعيحيينلمحمدالمبكرالاختدطان

الفقهى،والجانبالنع!كىالجانبذلكفىسواء،كتابهعلىثرهترد

عند-المعتمح!المقدسةبالمكوباتمعرفاتهانعدأمإوقلةمنوبايرغم3

اليهولمجةالمعلصم!منقوياطابعأيحملالترأنف!-النصارى

الانجيلىالنهجذاتالمنحرمةاللصرأنيةتعاليممنو!ذلك،ألرابينية

اختيا-):ونصها28الاية)مريم(صورةفهىالئانيةالسورةاما:ثانيا

-.(بغيماأمككانتوماسوكلامر!أبودكانماهرون

ولا)مر3(ب)عران(ان:اضارةولاواحدحرففىكلهالقر؟ني!كرولم

كيرولا)هارون(اسمهولدأأنجباقد()مرلمامصالثىعمرلمن()امراةان

.()هارون

يفظات-وبجلاءمرارا-تؤكداالقرأنلغة.العرليةايلغة(ن:ماللا

هثلا:واقرا.الدمعلاقةعلىلايقتصراللاخاء(

الخصم.هوضاوا"خ3/78!ثسء(.اخيهمنلهعفى)فمن(؟)

.لأ؟/27الث!يدين(اخوانكانواالمبذرين)أن)ب(

.7/28أختها(لعنت؟مه)كلما!خلت)%(

.د3،/8اخها(مناجمرصالاأيةمن)ومانرلهم)د(

.("الكرممالقرأنلالفاظالمفهرسالمعجمدا:وراجع)

المسلم(اخو)المملم(المؤمنأخولمومنU):الصحيحالنبوىالحديثذفى

علىنسبى؟خ(وسلمعيهالله)صلىلمحمديكنولمونبى(أخمنبك)موحبا

واقر؟.المتقوىفىالمتضبيهبمعنى(هاروناختيا):نفهموهضا!*طلا!

.(بايااملىكانتوماh3..امرأأبود!نماهارونأخثيا):ايسيلألى

(برنابانجيل-فى)
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()جم!5).ة(.

الصيدبامأ،لمرتبطهالعمماتبعصمحمديستنعصخهذإ4كلومن،البدعى

وبطفولته.المسيح

أثارمنهلحوظة.بدرجةقخرر)برنأبا(فمان،أخرىناحيمةومن

تصجيلهفى-ايهقلعنى-وذلك(الزائفة)النصرانية:يمممئىماتاثير

طفولته.ولفترةلجلضالمصيح(أ-نلولد

عن:،المعتمدالنصرانىالتراثمنالطئقةال!احدةواللمصة

والذىبربانا،انجيلأهن(ب-5الوجه)فىالم(،بد!ن!الولادة

مبىيضكلربما-صنرىكما11(القرأنمعأ).برنابا.ميهيتعارض

....31(النصرانىيلتراثاتتاثيرهد!صرانحقيقدة

الشرإثمنجزءاهذاكانلقد،الاخرىالناحيةومن،يض

الو-طى.العصورفىاللاتينيةالنمزالةمنالمقبول

ا-.الرابيليةاي!قاصي!اممتحدام-أ..!.--

6.فهو-أعظم)نجرناباانجيلمىاليهؤدى-الزأبيئىالغنصزأمما.."

والمتسمنهاكلكاحدةبين.انقيل.القىالسمواتقياسففى،وضوحا

فاننا(أ-اافى&لوبحه-)برنابا(انجيل)عمخصمممائ!مصيرةتليها

.()2ألمقدصبيتتلمودالميثوث..فىالمترإثمندقيقااستن!صاخانجد

من.سليمانالىنسبوفيما

(!*لص.)ضوانظر(31أيفصل(الزائف،متبى/انجيل):قابىن؟)

بزيلى.فيما.

.9:الوجه()برنابإ-،.!).،

؟إلنعى؟(،)أ؟دمهذ!ايئ.وأجدةاشادة!هالترأنمىيى9أضولط!:أعأ

8سور-النخله(جذعالىالمخاض)فاجاءها:اليلادةهذهعنالوحمدالمرأنى

8()ا،لممن-iالولادعندمايصيلوهو-()المئخىفأين-91/23()هرلم
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ل!!5(أ!:)آة

(1-لأ6ابوجه)،(برتبا)عندأالسحرلةالفوى

بالرقيةللتعويذالمتإخرةاليهوديةمن.الصي!دصشاليهنسبوفيما

مثقمثله-(برنابا)فان(ب-71الوجه)!يرناياأ

نجدهلمذلك!مف-بهمثال!هنادأ؟االتلمودلتيع،؟111(القرأن

جمذهللتلفظنتيجة،الشوصءالهازلةالمعجزةعنالروإيةفى

Addonai؟لا:الصيغة Sabao،(ب-167)(برنابالىا.

حولإلمترإ!ةالابيانيةأ!صديربعضضاك،كذلك

لم،31(،الخطئةفىوأدمالشيطانسقوط"و،ا(الخلقبداية"

ما8حدالىيهودىأصلمن-ضكبغير-ئنخدرأساطير.وهى

وثيىإتصالطوعلى!ان(نجرنابا)!لانجيلأالمؤلمفهذالكن

أ؟أذلكاثباتالصعبمنوربماشكون،بعنىالرابهثبمباشر

،إاحمدىالتراثبها!مالتىالتصفية1عملياتانعلى

كمافيا-الاحتمالاتجميعفى-ديكون،-يليهوماأيقرأنمنابتداء

بايحقائق.بياناللترير

ألقرأنفىعابرةاشاراتويطورينسق(برنابا1ا

ا"هميةبايغةمسألةلهى(1والقرأن)بونابابين.الصلةأن

معا.اقخالفوالىالتف!ابهالىباالتظر

!صبذلكالمثطقالفهرصت:اثبز).؟(

التنمودية.اتمقولاتهذ.منواحد"أحرفاالقرأنيخكريم:انقوللملىاا

التجريمبين3،النضأةمنذ،المراة":كتابنافي.ذلكلفصيلرأجع121

!.ايثلافةا؟ثيانقى8والتكريم
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(or)
،ا!،

.الملاحفتفىاليهااثميرقدالاتصالنقاطمنوفرةفهناد

أيضاهبكيرالمزلدتقدمأنمحمتقصيهلدراسةأمكنوهـلما

امحددةاثصالنقاطا

ثتى.نتائجالىتقودناهذهالاتصالنقاطانصكلى

الخاصةالتعاليم(برنمايا)ريكل،الأحي!نبعضففى

تصدريجعلهمابينما،لها،لتاكيدمعببساطةيكررهاوهو،بالقرأن

ترتبطالمتىبألمقطوعةذلكنحلكسااالمسيحأالمناصرىأينبىفمعن

2!ارقمللسورةالديانىالمحمموننرىحيث(،الجبلبموعظة"ا

.)2(الموعظةلتلكموضو!

يتمثعلكما،مانحوعلىأخرنو3منالتناظريكونوأحيانا

لماالانجل"هذافىللمع!يحجبريلبهيقومألذىالمهمالد!رفىمثلا

0)القرانفىمحمدمعلدورهمثيلا ) rفىالمتناظريكونأنأو

والقرأناالأنجيلأ!الكلابينمن!فىيوجدالذىالمتشدابهالوصف

.)2("الانجيل"أو(،لوحىfلأبنغي!نزسةالتىللطريقة

،امتداداأكلئرقصة(برناب)يقدامأنالنادرمنوييص

عناصرهاالاالقعرأنيحتوىلاالتىوهى،وتحديدا،وتماسكا

(T)ملحوظةه31صا-16الوجهانطر

التوحي!8جوهر!فيها،(الصمد)صورةوهى:(نقولأ

،ا-72،(-7،،ب-13،ب-9:الموجوه:(برنابا))3(

.ا-19؟،1-هـ،

.3/79السورة.القو2نوافطر

6PxvNate،ب-9:الوجه!طر)د(
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أيم!كاة:()نم

ابراهيمطفولة)):قصةهولغلكالمثالىوالضاهد.أ،ويى

."و!حوش!ه

ا"ساطيرعنطفيفتجلاف-اجىأهبمنرىالفرأنففى

تدبيراتفىمنهمكا،ابيهوثنيةمنساخرأيتمثئى-)5(اليهودية

الوثنيينا!طمهنبمعجزةافلاته،.وفىا!عناملتحطيمنضطة

.)6(تحرقهأنالناريمنعاللهفانالملتهلي

فىلكنا،هناكألك

.21الحمور!فىبذلمل!المتعلقةاأ،ياتعلى(سيل)ملوكلةأنظر)5(

.07-51وإ"يات(إ"نبياء)سورةوص:!نقولأ

.37،؟2ايسورثك)6(

منضيئا"يجهلهيم"القرأنبانألمترجمانيعترفهكذ،:(نقولأ

ويكه:الدينيةايتواهـلخحقائق

.(ا"يبابOويى4عبر)صههايوجز(1)

ا"ساطير*:بحقالمترجمانصماهاالتىبالحكاصيلالحضويرفض)ب(

.،أليهومية

.ا؟خطاءمغمائرمنبل،الفواحشسائرهنكعةإكبياءيعصم(!)

براهيمعنايكرلمالقر؟نفىاليهاكرناالتىجمك%و!رأ

العكومن"صفر":،ايقديمالعهد"فىعنهقيلماأنظرئم(0.7-2/؟ه"ا)

.3!ا-12*ماحك
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)ي!5(541(

امحربصورةمروياذلككلنجد(برنابا.)أانجيلأ

خطيئبما"قصةفىذلكومثل،(1)وإثارة،وشسلس،أفاضة

لرفضهالعقوبةعليهتحل-القرأنفى-ابليسفان:"ايضيطان

فىثبساتها،أمحربتفضيلالقصةرفيكر(بزتللإا)أما0(2)دم1تومير

كانتانماأدملتوقيرالدعوةانبجلاءيييقفانهذلكعنوفضلا

(.r)منهلاأتصانخلقالتىللارضللتواضعجوهرهافى

قصةفىبالذبحالمقصودام!ميذكرلما!ر؟نفان،أخرىومرة

برناب!ا()لكن(اصحميل)أنهاطفصرونذكروقد،(،)ابراهيم

صرحقد،اسماعيلاصطورةتقديمعحىباصراريحرصالذى

.)5(النصصميممفىباسمأعيل

نجده،للقر؟ن(برنابا)!أنجيلأمشابهلأففى،كألك

وإلمرأن(برنابا)!انجيلأيخكرإذوتوضيحاتحديدااكئر

،)6(وصيل!لاهمالناصطحسناتيصجدونالملائكةان:كلاهمما

بالحقاظفهـاقهاعندا*رواحيصتقبلونالملالكةان:كليهماوفى

.بارزةسخصيةولهو،جبريلالملائكةزعيمأن:كليهماوفىعليها)7(

وجبرللميكائيلالابالاصممفمكوراهل!نجدلاالقر؟نفىبعنحا؟لكن

.بعدهوماأ-26:ايوجه(برنابا)(1)

وغيرهما.والصابعةالثفية6ايحدور)3(

.أ-76والوجه،بعدهوماا-+:الوجه(برنابا))3(

.33:الصور!)8(

-.ب-12:الوجه.(برنابا)5()

الوجغةوفى،ب-92؟:الوجه(برنابا)وفى051رقمأيصور))6(

.انصانلكلحارصينملكنهناكأدمنكلورا-113

.ب-؟.2:.الوجه(برنابا)وفى(افتثاحهافى)97المسورة)3(

،لمغىهدأفيهاييص(النازعات)السورةهذ.عكل:،نضلأ

ألاطلاق.على
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)ن!!(أ)55

لتحديدفياهبواانوحدهمللصفصرين.وبقى،11،(3-/3ء9الصور!)

فعنده(برنابا)اعا.وإصرافيلعزرإئيل.:بذكرذلكمنأبعد

وميكائيل،،جبريل!:هم(،اللهالى1مقرتينملائكةبأريعةولقائعل!

.)9(وظيفةمنهملكلخصضالذين،وأورييل)8(،ورافائيل

واعتقاله،،()يهوذاأ!بالذى(لأ.)الصحرى،،التحولولاما

هوذلملككلفانلمالمسيحأسيدهمنبدلأوصلبه،ا!تهومحا

05(القرآفىلاشاراتأ؟(تطوير

ذلكعنمرةعناكترذكرهمماربالرغم،نفسهالقرأنفىلكن

ملكل:أللمعمعا(11بديلا)يذكرلم!ه،المضبوبالعاطفىالموقف

.21!(يهوذا)او،نيتيان)او،العريانى(سعان)

الام!انيةالنصخةتذكرحيث،ب-231،!-56الوجهفظرأ"(

.(أوهـلهيل)بدل(عزرإئيل)

المترجمينفانةيالىومماصبئممامحيروفى؟واذن.،نقولأ

.القرءأنمحليهينصيمسماجاء(برناما)أنيعترفان

على:شاهدانوهذإن

لهرنابا()مخطوطهأنوا(المقرإن)عنينقللم(برنأبا)ان(1)

!سلمايكبهمايمكلثيهما؟لمخططوتينبل

وإذن،اللاتينيةا*خرىعنترجمةليصتالاصبانيةالخطوطةان(ب)

منهط.واص!بقاعرقمخطوطاتهناككانتفقد

(ضي!!)صفحةفىيلىماوقارنا-328:الوجهأنظر)9(

.بعدهوماأ-222:الوجهإنظر(01)

.د،3ألصورتانا(الأ

T/)وصيص(,nor)الصوابلكن:انقوللما!أ Y').

برنابا()إنجيليكلنإنلا-نضقيأخرهجدوصذلا:،نقولأ!2!

-ا.ة.القرأنعنئكلهد

http://kotob.has.it



56()
)ن!5(

-المفعر!بدوريقوم(برنابا)نوى-أخرىمرة-وهنا

عليمانعثرلممستلةوفيقةعملفىانهمفثقدالحقيقةفىيكنلمإن

.121(الانحتى

بصورة-يقدق!(برناب)فمانالاخرويةا*هورفىأما

جزلية.

ص:علىفيماو،نظو،لبرناباايغنصطى!حهل":خلا)2؟(

--.يعدهاوما)4*
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)نذأ!،(1،،(

،المقولاتلعذهتصقيهتميقد!ا،عنهاالمقوأنلمقولاتLامتطد.

فىمكلايظهرإن،سواءعلىا+مرلنو!.اي!ضلاجزئيةبمورة

ا"ثيرةالموضوعاتمنوهؤ-الأضةفىالمحصابعلىالهالحرا!حاح

.اليومذلك!هوالالمثبراصتصويروفى-محمد)1(ب!تمام

.أ؟أواقناعااتزاناكر-جدالبلا-(برنابا)لص

ارلعينتمتدالتىولم(بحرنأبا)عندأالمئيرةالمفترةان

تجدالفترةتلكان،،،اللهغيريحياشىءلالافيهاوالتى،!ا

وصفلكن.)3(المقبولالاصدمىالتراثفىمعدلانظيرابازائها

فائقة.بدرجة-للنهايةالبحيايةمن-أقوى(برنابلا)

وانجيلالقرأنبين-هنلامان؟والجنةجهنمبخصوصاما

مبينأ.-اخمكفا(نابابر)

ايخظايا"نع!قعلىمرتبة)3((برنابا)!كتدجهنمأنذلك

التهائيةصورتهابصعولةالايبلخلمالتىكاوألاقائمةا!مبعالكبائر

.محمد)2(عاندالحمحابيومفىعماالمحرفة

!كندما":127صفىماوقارن7Aص"مححد*:مرجيلوث)1(

واحتد،صوتهوارلكعوإرمكع،وجنتاهكوهجتالحص!يومعنلممحمدأتكلم

.،اصلوب

:(برنابا)وهـ.الفصلولتمهيحيةمباحث":(سيل)إفكلر)3(

ص.-ب*ه:ايوجه

الصحيحأيح!يثقىولاالقر،نفىوإحدنصيردلم:لمنقوللأ

فللي.يمثل

.ب-1د6وايونجهب-06:.الوجهأثطر)،(

يلى.فيمافيما(*لعه،)صخهانطر)8(

ايخطايادامذهبتعدإدواحدنصكلهالقرأنفىييص:انقولأ

.!الم!بع
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(OA)!اللمإ

فىيجامدأنهمنبالركماعثديإيابأالجنةانكما

بكيراقلجنةلكنيها-الجنةهذهفىايجم!لاحصوذكاءث!غف

!-.)5(القرأنفىادجنةمن-المحععيةللمتعيدالنظرب

اخرىنقطةلثايقده!المصيحالسيدوميلادالبضارةتقرمرانعلى

برنابا()فيهيبدعالذىهذ!"انجيلنا"والقرإ؟نبينللمقارنة

المقدصا.با!ابالفا!قةبععرف

ائممريمان؟3،91الع!ورتينفىالمضطرلةا،خبارففى

بفتحأ(أمعمر)!العينأبكسر[أا(أمعمربنت":هىعيسى

*ضاوفىالواردةالقصةوكذلكة21!"هارونا"اخت:وهىاالعين

سحببطريقخطبتماوعن،المعبدفىغخائهاعنالمع!دةكير

خلالتصفيته!اجرتالتىالقصةوإهذه131!القرعةأالقضبان

Jacabus!"صنحات de Vo"موضوعامتتدوالثى

الدإةهذه،التااليةوالقرونعثرالرابعالقرإنفىللرسامينسحإيا

مماعهخاجتها،شالنخلةطريقعناءجازيةبنجدةمرتجطةنراها

التراثفى!؟هه*سطورهإمإصدرالتصبمحتى

الحصلنى.41سطورى

لأ631،4السور(التر!ن1:وقارن،ب-581:ايوجهانكلر(5)

556وخصوصا

تطبعى.خطاولعلها،بدنون(.عمرانأ.:الضوأب:الأأ

ةخقيبنا.)"!!صفحة)2(هامشرأجع:انقبىلأ131

طسإهه

القرغةهرهان-3/55(اعمرأنأل)سورة-ايترأننصمن+،

!يه.القرأننى!عدلاأنهبلاإخطبتهابر!ستهرلمكالةب!وص!كثت

ا!غاميةالمخايفاتثهغ!ا،اطهرألزوإجهابرلامرلمخطبةالىوأ!!8اثر

.(برنابا)فيهابماا8ناجيلومائر2نالمربين
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.!9-؟(
.،!النف

عن.مولدلجعلومراثهلضيفابحعدمهفى.فائه(برنابلا)أما

-.(المعصبانجوجنا)القديسقصة-منلمسات!المصدح1(يعيحناإ

جيرإنوشخصهاسصهأن-كأامضلممبب-(برنابا)راىلل!ى

ممإلبر.عنصجلمنايضاقليلةلمساتاضذكما-والاخف!!ءبالطمص

.()6(ثصثمون)ميلاد

..التىتلكجمخلاف-(ببرناب!)عند.الرواية1نبيه

اييهاأث!يرالتى2والمر"جعءبة-،،ب-،:الوجهينفطر)،(

.هسمي-
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المقدلص/أنصعلى-مطلتةصورةمؤصقمة-القرأنفى

هظعقالؤحيدالموضوعىوالاخل!ف،(لوقا/القديصوأ(متى

الصيدةالىخبرنعبةفىهوأنما-هصية41منشءوله-النص

!جي-!،ل!4=(لمبدون"ابنهاوضتقد؟نهاولعذرإء

5(1")عليهلا6مبلتقدالولادةغصصيلا:أنبجلاءالمقر؟نيؤكدبمنما

آلالر؟نعن-القؤرعلى(برفابا)هخ!كف،انن،هنا

،(الموضوعهذاعنالصمتتمتزءالتى)ايضاا!تمدةا"ناجيلوحن

الانجيلهبقايامنقلوحبقيةنرىانالممصمنكانرلما،وهغا

.)2(المفقودالغنسطى"البرنابى

كاتبناأنالملاحطةستحقمملافان،الامملحاءهذأومع

للفاءةأدرا!*ىالحقيقىافتقادهمنبالرغم!برنابالانجيلىأ

منبدركم-لكه.)،(المعجزاتاهووفىوللتاناسبءالفنيلأ

89؟.،؟(ايصور

النخلة،جذعالىالمخلضفأجاءها):القر2نىألنصلكن:لمنقولأ

كحزنى(*تحتهامنفناداها.منصيانصياوضتهذأقبلمتياليثنى.هالت

غيريعنىلاايعرليةايلغةفى(يلمخاض)ويقط3د،91/+!مردم)صور؟

طم.بأىاوتباطاىون.-LAPيصاحبهتاوهو-؟لصوأكلإنهمار

حلعصر.ولمتتيبثيمالولاد!!نيتعينالتايعةاجملأإنبل

يضمهاطمهثم،ولا!ثهفور؟مهعيىنحاء8معجز؟لط:ثفكرأنبقى

!ناجي!!ماثردونايقرأنبهاينفردهد،المهدقىومو

يلى:فيحالهعدهاوما4؟صأثكو)3(

المنصوليالزاثفالانجيلوهو،معتمدغيرأنجيلفىالفكر)هذهوطع

صا،لكن،:13الفصل(المخامعىالقرنفى)(متى/القديس)ألى

.".*م!"4تتعرضيمفكغل!،بدميثيوثيمالطثلك

كوبر(.ص.ب):بقلم!،الانجيللهغأأ*نجليزيلأأي!رجمةانكر

.م0187(ونورجبتوليمز)-

3)Mللمجزةترميح!يقحم!وUAWنلممرد(روضع)الىةالنصولl

:...003-.-فى-4الوجه)(هوشع)و(صى)عنالمغكور8القحة!حةيثرر
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أ،!!0111،

بعضفىالصبيايخ!ةالغرائبتلكصوببوضوحوجهتهاتخذ-ذللى

بصمتهتركمها.)ء(القيلهذامنهوو!أالبدعيةاي!ناجيل

.!)1القرإنمن91السورة.على

المسيحيةامحمدوالنظريةأ

ةا!ا!و!االاختلافنقاملماحاسةنقطةهناكانعلى

المع!يحية.بالنظرية

فانه:القرانفى(مسيح)اىهناككاناذاأنهفلك

.دا)5(مناللهألصادرةالكلصة"(هريمبنعيصىالمس!يح)

عيصىفان-القرأنفىماعكىوعلى-(برنابا)عنداما

بينظريةقعاءا!-ثبتبكل-لينكروجودهكانانما

)7(محمدعلىاالمعميحلىاللقبهذايممبغولكى)6((المسيحية)

المسيحميلاد!تقبلالذىبالمزودأحاطالذى،الدهعفالضوءلأ)8(

موجودش9-2(يوفا)عندلماطييعى،متدادوهو(ب-5أيوجه)

،ييعقوبالبداشالانجيل:امثلأةالمعتم!بيخرإ؟ناجيلهنكلير

يلانجيلوفي،3ايف!ل،(للطفولةاعنالعرسوالانجيل،9؟الفصل

.(الصابق-كولر)13ايفصل،(متى)الىالمنصوبالزا!.*

.ءيةالبطهنطثايلأةالسورة)5(

:ونصئا.08برممالمعصؤد)وا؟لحة(عمرأنال)صر!وص":!نمولأ

مزدمفيعيعيالمسيحأسمهمتبكلمةيبثرداللهانمرلمياالملائ!!يتاذ)

.(،المقرئينومنو*خر)الدنيافىوجيها

لي.-101،بد85/-،ب-د3:ايوجو.انطر)6(

(v)4-"1،02-2""ب-3،ايوجوهانكلو.
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62(أ.

)الميم

.111القرأنفىهطلقالنفسهذلكيزعملمم.الذى

انتفترضالتئالظسرثهبصظاتعللتقدالظالمرةهذهان

-باعدادهقامقدأنهلابد،برنابانجيل1،(انجيلنا"

يزليمأنهغير،أسلمثممصيحياكانرجل-الاصلاملميستخدمه

.)8(المجديدةبعميدتهالعلممنالمحظقليل

كتابه(*معر!برنابا)أنالمؤ!منانمنبالمركم،!يكن

.بايقرأنمعرفتهمنأحصن!و!الجديد:ءالقديمالعهدين.أ.المغدص

،هذاأختلافهفىا!مببهويكونأنيصعبذلمكفان

.(المسميح)باللقبتحولليقذبك

:له.فى-لمبرناباالمحمدىالانجيلحول5:(.كصونأقأرتا.:8(-لأ!

5(!.April,,2091 Pي!لإكامم!+!ق!!ها"ك!نه!هول

لملذكورةيالمجلةالمنئعورا8صلمننملابكاهلهنضرناهولعد:انموللم

ى(برناب).انجيل!عنإ!ورسالكضفوثلئق!كابنا-:ايبابقفىوفبك.

.85-6.إص

برنابا(أعذ(مصيا).لفظبيىللفارقتخلعلناأنظر:أنقؤلأألأ،

.ايقرأنش(المسح)ر

برنابأ().الجيلعن*وربىالكضف"وثائق.كأبنا.أ،ولفىوتلك

03 Gs.-"-..؟-.+.:ا.-ت
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.؟،m)6(-آغ

ترتبطجزئيحةولكه،ذاكرةغفوةاو،قلمهفوةمجردليس

.(المعمدإنيوحض/القديس1)لذكرلمبرناباأبحدفه

المسيح،يمولدأالشارةلخبرلقريرهكانكيفلاحظنمالقد

بلم!إتاثرائهمعبعدهاوما1/26(لوقاامنبوضوحمستمدأ

المذكوريالفحلذكرهسبقفيماالسابقالمولودولادةقصةمنمأخوذة

نفسه.

واجدففىةالسابقةالفقراتلهذهصدىفنجد؟القر،نفىاما

ألىالربملاكيعلن،محمدعندكبيرةبدرجةالمح!وشةالأخبارمن

5()لأيحيىيصمىابنمولدزكرداالث!يخعبده

ليحيى،ولالزكرياالاطدقعلىذكرفلا(برناب)عنداها

القرأنية،أالفقراتأنوص131ارحقيقةهذهمنالرغمجملى

131مصاكرهاستخدمتهااوولتبنااصتخدمهاقدانهاييدوالمطروحة

يدهتحتنجا،هزأكأانجيلا*وجدقدوثيعتناكاتبكانوسواء

لكنهتحفظبدونالوقا/للقديساآستخدإمةبرغمالانجيلوضا

فقدذلككأنواذ،الصابقالمولودذكرعناعرضقد-مالسبب-

كلم!هيص!بوأنالسابقالمولودهذامكانينسبأنفىب!افحريةشعر

.)2(المصيحالىينسبوأن

-العؤمنفصهفىوجدومدكاتبناكانام،ذلككانسواء

ضا،.!برنابا)عندائص2دهوالذى)انمصيح-:محمدتسمعةعلى

.9؟العحورةمافتتح()1

ائازكريايا):ونصها7رقموا!ية(هرلمأ.صرةوص:!نقولأ

.(هحمىاسمهبغلا!نبثزل!

س.--؟3!والوجه،-ب83:الوجهأفطر)3(
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يحيى-الصاقالمولودمكانعامدأنسبفهكذا()3(اسماعيىسلالة

.(المعمدانيوحنا)للاصتبعادمضطرأكانفقدتمومن،المسيحصالى

هذهلهعرضتقد(برنانجا)انجلل!تبأكانوسواء

بهماوردتوقدتبدوانمعاالظاهرتينفنةتل!أمالحالة

.(،1الروايات

فهل(المخلمى)هومحمدأبجعل(برثابا)أنض!ولا

1(قتيطالبر)لقبمحمدعلى-قبلمنأكدتاكما-أيضاي!بغ

نفصه.القرأنيجيبممابأقلولابئكثرالسؤالهذاعلىنجيبلن

صورة):تسققفصيرةسورةمنتصففىمشهورةايةففى

وردتفياكلرةعقلهفىأحتفطوردص-محمدأدرى)5((الضئ

بهاذأ-بعدهاوما،Y/14/36،15/36،16:(يوحف!)عند

نفصه،هونبوءاتهعنواحأ(مردمبنعيصى)لسانعلىلحضع

بلن!مصدط9المحكماللهرصولانى):الظدد4العبارأ!فىودس!

إسمه.بعدىمنلانىبرسولىومب!ثراالنوراةمنيدى

(3iالاثنينوخصوصأ.لي-162،لي-31،،ب،ه:للوجوهانظر

.ألاعتمادهذاعلىجمرىأهميةيعلق(برنابا)انألواضحومن.الآخرلحن

ببالهيخطرلا،برنابا)أننلاحظاأنالاهتماه!يثيرمماان)،(

تأمنلايركم!نك!ط!و)!فه،:الملقبعن!نملاقةايةخطلقا

ذلل!.!تتضالعرلحيةاللغة)!النث!ول-لة(!ابثظ

المصيح):الأولاللقبفل!باس!خداه!لنفسهيصمح(برتابا)ونرى

المناصرىعيمىرصول)«:انهنفصهعنفيقولا-3الوجهفى!ثد!،

الاناجيل.يتابعكماالقرأنيتابعذلكفىوهو(،يالمصمحالمسمى

ط!ن!!ل!المخلص):الاخيراللغبيرفض(برنابا)يكن

..61:ايصوولوهى)5(
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)سص!.،،

ا!ثتراتالىمباضرةيرجعالنصلهذاالفاوسىوالمفصر،أصمد

ا!كالهغياأليهمؤيدةباعتبارها(يوحق/الفديص)عندالموجؤ

صد-عنربما-يخلطونباللاجصعفانهمالمع!لمونإحاياثزاما

-محمود،مضهور=()1ح*ا!!!=بيريقليت)!يمةيا

)3(صيلنانبوءة:،وهىأ:أخرىكلمةوهين(محمد=أحمد

المذى،الهندفىالمتشدد-المححدىالترإثجاء،كمومن،المميحر

.(الاذجيلقفسمايىعودالمعرى)هوالاصلأمذبى(نيركس

الاضأرةتزيدلابرنابا،مخطوطةذمنالايطالىالذصوسف

منلتبلغ-المواقعفى-انهابل،)!ر"نفصفىمنهاوضوحدا

المخطوطة،منرمنهاموضعففى،معرفتهادونلحولصد(الغموض

يقلل،الكهيرللللمن(ماخوميتو):اصممعنالكلمفيوثمكحكنئما

يلمحابقالمرجع)تيميةابن:عندنجدهاالمكلمةلهذهمناتثةاوصع)؟(

5/6-A):"فقئس،ع!ةمفاهد!لغتهمش(باراقلهغس)المكمةفسغذه

ايحلم!،:51(5حمد-انهاوقاظأ،ب!رةايحامدةاىحماد-انها

يقدممنبمعنى،المعزى-وهـدص)ألمقوىةأى،المعز=انهاوقائل

يرجحهالأخيروالمعنى.يمدح-بمعنىانها:يقولوالبعض،لغيرهالعزاء

ج!د،(باراقليط)لهصيكونبار،!تهالذىلأ:(يثع)بكلماتيؤكدههن

(.)بكصتورفاقتبصهاالتىهىأنهاييدوالكلماتوهذه)-!جيدمديحفى:أى

المبائر)شالمشهورةجمارتهمتؤكدهاكما-(ابوث)من(ييفى)و

انهاالىيذهبون"المخعى*:تعنىانهايقويونايذينوهؤلاء...بايتحية

صريانية.اضافةمع،ينقذ-بمعنى(ياراق)منمثتقهوانها،سسانيه

كللمةانهافيقويون(المقو!ه)تعتىبانهاالكلمةهذ.يفصرونللذيمةهؤلاءأما

خي!هوالقرأنفذلاءتقررإنالىاشيرانيىيدسهبغىوإنه.يونانيه

(ع.س.د.):عننقلا-لهنتوقفانتحتاحإه!يةلهييصتجامع

.،مرطيوثلم

المرعايصابق.فى(سيل)ملاحطات:انظر)3(

برنابا(انجيل-5)
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فىلكن.ولr()لعجيبالمخلصإصمإنل)تجمسىيصانعلى

()د(الباراقليت)الىأثمارةالعربىالمعقتميلهرأىالذىالموضع

.((الرائعالواحد1)ة:عبارةنجد

الفاية،فيهبمامضوشالموضعهذافىالتفصيرفانوهكدا

العربية.اللغةفى(أحمد):لتمصاوب(،الرائعالواحد"يجعلاذ

فى(ىللمعزاو،العبرلهفى(للمخلصاممحاوكذلكلكنه

.()5اليونانيةفىأخرىولكلمة،اللاتينية

ولالتعقيبالمفقرةبهذ"والظنإلحدساليهيذهبمصاولعل

الاخرهويكنلمان)6(-باللذخي!أضارقد(سيل)يكونأنعليها

لقولتعندما-لإ،فئعةمجردعنناقل!مجرد،)!لرةهذهفى

هذافى-فانهم،(ىالمعز)"،(النراقليتأمنهـلدلالا

!م!صضءه،=بيرلقليت):حلمةأقحمواقده-المعتمدغيرالانجيل

ق!دأنهلنبيهمزمعمو!الذى(الرإئع)أو(المضهرر):تعنىالتى

ول.)7(بالاسمبهادنبوءةسبمت

.ب-8.؟:الموجهافظر)3(س

اينهايلأ.فىب-6ء:الوجهانظر51(0

النهاية.-فىب-د06الوجهعلىب.المتعقيب:ثظر)5(

ا*حبانيةالمخطوطةعنيتح!ث(ميل)صانان-الواضحمنليص)6(

هرهعلنىيطلعلمأنه،،مقعمفس-.لاهويعتر!كلا)،الأيطالعةعنؤ

.52-36((تصهيعيةاتديثدا:كلتبعندماسككعلىولا

ادبداية.منداضر،،تمهيعيةاحاثيتء71(

!ابنا:ف!بالتغصيليلاعرافتانعوصراجع:،نقولأ

.82،؟هص،(برنابا)انجيلعن!ورلىالكضفوناثق"
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صخ؟-(

كابهفىهشامابنلنايقدمهمئيرأهناضرأحخبرأهنالخانحلى

صرحمنطرفايسوقوهونراهحيث،(1(،)محمدحياة"ةمعنأ

يكتبهوفافا.37-15/18(يوحت)غدوردلماحقيقيخر

يلى:ما

:"الأنجيلفىموجودةاههرصولصفة"

مرلحمبنلعيعىالوحىمنكانعفخ،بلغنىفيما،كانوقد"

الممنوحةالصفاتعنالنصارىالىالانجيل!فىإللهمنج!اع!فيما

.انجللهفىالخوارى-11،(يحنئن)كتبهفلما-!-ادهلرصول

--:قالخأنه!.--ادلهلرصولمرممبذاعيسىتمهادةحول

صنعت!أنىولولا،الربأبغخنفقدأبغضنىمن"

ولكن،خطيئةلهمكانتماقيلىأحديصنعهالمبحضرلهبم.صنائع

لابدلكن.أيضاالمربومنمنىأقوىآنهموظنو!يطرو!الانمن

:أئ،بخنلاأبغضونىانهم):الففوسفىالتىالفحةدكم-(نمن

مناليكمايهيرسلة-الذىهختا،المنحصخا!نجاءقدفلو،-(بياطلا

.يكونفلصوف،الزبعندمنالذى0القحمىروحومصى.الرفيعند

صتكونون)،القديممن!معىكتمايغينايضاlنانم،لىشهددأ

.(تثكلالالكيماهذالكمقلتلقد.(ش!هودأ

يعنى:المحمود=بالسريانية(المنحمنخ)."ورودأنهـلما

(د-ترمتيتى)!يية-(برجمتأض.ف.)ا،صتاذمنيغفضل)1(

."--..!..(كمبرلححلأ

ا!ألاقتباص"هذايطابق27.ما-/"ا%0d(ووحنأ)1عند.:!لكلولأ

جاءومتى*:(26فقرة):بالخرصخهلأننىعلنئ،36،2الفقرتانتتض

،ا؟بعندهن.-الذىالحقرو82..ا8ب"منالي!أناصارسلهالذىالمعزى

ككممخايضاانتموتشهدون*(.:-:فؤة)-،..لىيثمهدفهويخبكل

.+الابت!اءهن

.،موحفا)هوالمفصؤ(نواضح:أ؟(
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(ر!05)

ادةصلى(!3،قليطسالر)=:نانيةوبالب(بايعربي!ةمحص؟أ

."31(وصلم؟يهوعلىعليه

ا،دينيةتطبيقاترا

تعليما-الوأنيخوىكلا-(برتنجا)انجيليحتوى

.الصلا،موضوعفىالجمالlvر

فىبالتزامهاا*مرصعاليهااشصيرالتىالصلاةفصاعك

8،لمخكورالصاعاتلككمعتتلاقى(نهاييد!،برناباأ،،اثجيلنا"

دلوك)أناذ-غامنرالقرآنيينماةلكن!3،اvالصورةفى

بعد(1):،هما6محدلتينلصاعتينالمفصرونجعلهقد(المضمص

يرنايا()نرىلكننا،الفروبوقبل)ب(.مباضرةالظهر

هناكتكنلمان،الحمهرالتقليد!يةالصاعاتيعدأذا،صررلى

.)3(أيضاصادصة

،94؟حمه،0186(جوتنجن)صا(وشنفلد)نضرةنقلاعن2()

كلمةتصمتععلايتىالوصيدةا*راميةاللهجةان!ة(بركيت)ويقول،015

.(ايفلمطيغيةايلهبة):ثمىاينىهىالمشىبه!ا(منحمنا)

فلصطين.فعوطنه،العملامعليهالمصحايصيدلمجهاى:انقولأ

المصا.11):يلصلا؟(كرنابا)منعىمن!رةايتا!ةايعاعات3()

ة(أ-6.؟)نجياولصروقعض)للا(؟(لعه-63،ب-301)

ا!صرر()4(1-لأ")الالبمامفتمف)*(ة(ا-.18)المح!)!(

.(1-172،ب-012،ب-79)النهارمنتصف)و(؟(ب-،9)

وأحد6صلا؟الليلمنتصفصلا8)د(والل!لصلاة)%(!برناقاذا

المتيدية.*ملاصةالصلاةالىتصلفانتا
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فى.!أ،ثط!محعهألىال!وتنب

،،.!(

احا!يت":(صيل)وكنملك301،صمحمد5:(مرجليوث):انطر

النهايةهغ!8الفصل،+تصهيعية

ايطهر)3(الابر)1(:ضس!ملامبةالطواتيكل:rنمولاأ

العثلا.)5(المنرمى)،(الض)3(

خطمامطبمى.وهوبدبيمالقاناببع!!بيز!الترجملأفى)3!

كم-):ولصهاVAمرقموجملأ(*صرأء)سور8هى:،ثعولأ+لم

كاايفبرتر2نانأيفبروقر2ن"الليله!كلالىأيثمسلص!الصلا؟

-(،مثمهوحأ
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صورصاانشكولا،ضد-المتاعبرقيةاةكعويذةللهالصلاة

.أ؟(للنبىالمجاورينالذصارىلدىمستعملةكاثتالمحزفة

الصلاة0هذهفان[r]قسوةمنالمسلمونبهيضيزرلما!أيكن

.111*أبانا"الافتتاحيةالكلمةتفقد

الأولى،االكنسيةالطقوصمنكانمابعث،أحثثصورةوهناك

يهودايكونواأنالمظنونمنمعينينقومأخطاءأالىغامضتلميحفيها

للصلاةافتراباوأكثرمناظرةصورةيقدم()برنابامنركماونصارى

منايتحاصبعدالحقيقىموضعهافىيقدمهاوهو،ا*صيلة

.(1)الحواريبن

:عبارةيفقدلايزال()برناباعندالنضىفان،حا!اىوعلى

مقحع!،ليست،(ار!ثالكمن"لاتحرمنا:عبارةأنضابالرغمتابانا،

.)2(التقليدىبالضكريتسمالختاموإن

فىالبارزةا*مورهنوالصيامالزكاةفان،الصلاةفىوكما

هذافىالمسيحأنمنبالرغملكن،سواءعى)برنابا(وعندالقرأن

تتميزالتىالتعاليمتلل!،ايصيامعنت!عاليمهخلالأبرنابا(الانجيل

وفىالعرضفىيتأنقوانه،المنطعىالمفهوممنملحوظةبدرجة

ذللفانهبرنجم،،القرإنأمننيةالثاالسورةفىالجوهريةلمضمامينفيالتصريح

بنظرةولو-!تباربعينينظرلانجةه!)برنابا(انحيلفىأالمصيح

الاصملام.فىالث!رعىالصالامألى-نبوية

*.-.9--101الوقلأ(:وقارن!-93:الوجهانكلر(1)

عفدأيصلا!غنالمعحمدة(.إهاالمقرجفةأهانثىهـ613:--"مقى(انظر-أ!3(0

يرويخهفيمادرابو-للعرذاء،ؤ،153مىدمحمد"مرجليوث:فانطرالمحمديين

ت-..91!-(،الضب)العهذؤفى)رلحديثأ:كتابفىتحعينر()جولد

يلعالميرأ!،.الزخم!ربلله:.-)الحمط(.أالفاتحةالفعت!حوينن":اقو3،.11،.-

.---.....!ي!-..13*(الرحيم

http://kotob.has.it



()71-
)غذذم!(

لل!فا!بة31!كذجمرى)3(القرإنبهأمر!:رمضانصيامان

ثمانيةذوقمرىثمهروهو،العمماءمنالقر؟نفيهانزلالزمنيهآلتى

)،(حيث)برنابا(عندنظيرلهالصيامهذاان181يوما21!وعثمرين

الصيامعلىيحافظونبأنهمالواقعفىيوصفونوحوارييهعيممىنرى

لم.031الكبيرالنصراش

القدرحولالمتأخرالجدلمنأثار

الجدلمنبجلاءتتألقسمات()برنابايعرض،النقاطبعضفى

نفممهعنليشفوانه،محمدعصرأعظابفىلمينالمهعندئارالذى

.للقبرأنالحرفىالنضعلىخارجف!قاةفى-مانحوعلى-

:انعلىينصن،لذى)5(17السورةفىالصارمالحسمان

ايبئلذلك-منهبدلاهنانرى-(عنقهفىطائرهالزمناهانسان)ككل

الاعلانوجاء،)6(الحئرةالارادةحقوقإلىفلسفىباتجاهالمحتدم

وعلىالحرةالارادةتلكعلىلهومانماالقدرفىالحقالمذهببأن

فالتدر."معاا!هىالقانون

185الايات(البقرة)sسورهى:،أنقولالثانيةالصورة)3( - 1 Ar.

.؟-79،ب-69:الوجهأنطر(4)

.13و*ية)الامراء(مور!وهى:أنقؤللمالبدأنيهن)5(

اصبحفقدالجبرلةالقحرلةمذهبها.وهابعده؟-089الوجهأنظر)6(

..(1-181الؤجه)إنظرالصميطانضلادمنباعتبارهبالاصتهجانهعبوخا

[r]علىيوها38ذوواحدقمرىثمهروجوجد،ظاهرخطاهذا:أتقولأ

الاطلأط.

المقمد)ا"لاصلفىمنعيرمووفما)بونابا(ينلوهلم:،أنقول+،

اييهوهيةالمصاثربينالصيام!طص!:في!ينانملهتلصيلوأجعأ*فيى

-لأ."*سلامو,والنصرأنبلأ
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8الارادبح!ولةأالقاضي!ة،لاهيةFYIالارادةصغطقاصاحماعلى

."لانعانيلأ1

أمخهب،إو"))القدريةمخمهبنرىانشئنااذا-بمقحورنا،وهنا

العصرفىالنسرانىالتأمالىالفكرتأثراو-(1)"المعتزلة،،

الوصيط.

أالتصوف

وربما،المتأخرإلعصرفىالمذهبىللتطورمشابهةأثاروهناك

،)برنابا(عندألتصوففىتلوحانيمكننصرانيةبعاطفةترتبطكانت

الصوفية-النزعةأنذلكوالتقثفيةالعالميةالمنزعاتمنبهتتسمفيما

تضد-التىالقاصيةالجافهالالهيةالنظرةلتللىمناقضةمنهافيهاعلى

هى-مرسةيدعلىالاسلامتاريخفىممثلةنراهاأ؟!-القرأنفى

فىظهرتالتى(ايجديدة)ا*فلأطونيهمدارصمن-أ؟رجحعلى

اجمعوالتى،31!نسبياالئصوفيةالنزعةقبلعصهـمبكرفىفلصطين

اطه!عالوحدةمبيلفىبهاالتضحيةينبغىالاسياءكلإنعلى+لحباعها

النزعةذلكبعدتأتىإنطبيعياكانهناومن.للحبا"علىالمطمح

.)برنابا(بهاالت!يتصمتلك،وإيعزلةبالتأملالنعمك8حياايىايتقشفية

الصوفية،شكعلالتصوفيةالنزعلأأخذتالهندفىكمافارصوفى

.الوجود6وحداتجاهألىوانحرفت

المعارف"داثر)وقار8ايفصل"تمهيديةأحاديثلا:()س!يلأنظر(؟)

41(.،اfح!،"محمدول:()هرجللو!وكذللى،295ص16لمج!Uالبوطانية"

:أثقود(890ص16المجلدلاالبرلطانيلأالمعارف،دإنر!:(نطر)2(

هرهباليلأ،رثضسهوصهه،*تهاثهذهيصلممالاصلامىايتعولىيص

ط!انهماجر+صالمله(يم)ايو-؟!ومة8ثا!،و!غة!ر؟!واخلمه

مصلم.كلمنهاببرأ
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وحعد؟نحوملحوظاتجاهاىودون،)برنابا(انهيلا1وفى

الله،حبحولالجميلةالنبيلةالأفكارمنتراثالديهفانالوجو!

المخلصة،للعبادةالنهائيةالمكافأةهوبذاتهاللهوان،اللههعوإلاتحاد

.)3(ادبىتعبيراىفىكفاءلهايتيصرلنالتى

التعاليمعالميةا

يعرضأأبرنابا"انجيلنا"فان،ماممبقلالى-اخرىمرة-ولالاضافة

مكانا-جنبالىجنبا،المومنينبجوار-تيح(،مصةرحمةلأاهاهنا

منأوتواهاضوءفى"تصرفواالمذينالكفارمنالحنفاء!أيلفضلاء

.،النور

غيرصوتالهانن6القرعنيقالأنالممكنفمن،النقطةهذهوعن

للحظاتتمثيلانرىرلما11!والرابعةالثانيةالسورتينففى.مؤكد

الصورتينهاتينفى-المطروحفمن،النبىسيرةفىتصامحأأكثركانت

للذينأيضاموفورانهبلالمؤمنينعلىمقصورغيراملاهناكأن-

وعملالآخرواليومباللهأمنلمن-وأيصابئين،والنصارى،هادوا

:انالصارمالتقرلرذلكيواجهناالثانثةالصورةفىلكن)،(صالحا

-)هن.

5،ب-53الوجوه:مثلاانظر(3) 9 ، 1 - OA186ب-589،ب-؟

:مرجليوث:انظر،واليهودالمسيحيينمعلمحمدالمبكوةالعلأقماتحول)،(

STIبعدها.i4tu،؟06،6مى،نفصهالمرجع

وهابعدها.006ص.نفصهالمجلدأيبريطانيةالمعارفدائر!:وكذلك

اي!عظيمين،هوفوعيهكانا،أيحصابيوموتثد،الالهو!)فانوهكظ

بهما.مابنعلقهع

2/62()البقرة6صور:انطر.رايخامصلأاللأانية:الصولباأنقول1،1

.596/(الماندأ)وسرر8
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منا*خرةفىوهومنهئقذرفلندينأالاسلأمغيريبدخ

اتباعطقهإيذىالمنهجهوا*خيرالنضوهذا(-11،الخاسرين

.إلقورطىمحص"

هىالالهىالانقاذرسالةأن:ترشدبحونيعلن)برنابا(لكن

عبادةالىيدفعهوازعلديه-كانم!ان-الانسانوإن،(1)للجميع

الفضلاءوإن،الخطيئةلاتمحقهخفاثهغمبالوازعوهذا،الله

النوريهمينكفمفسوفوأنهم،اللهرحصةتنالهمالكفارامنالحنفاء،أ

وأحدويفرضهايعرضهاعقيدة-وتلك)2(قبلهيكنلمانالموتعنث

.(3)الكتابفىوأصالةجما"-غيرالمعتمد!-الوعطةالامثالإعظمهن

.،(برنابا)انجيلأ

الوسطالعصرفىالتقشفىالتيارأ

انجيل1،الانجيلأاهذا!فىالتقشفىالقيار!ناك،وإخيرا

ايهولىأيامهففى.بمحمدالخاصالمنهجمعبعنفيصطممالذىأبرنابا

من.تاصرار0فى-أصحابهمحص.منع،المكئىالعهـدفىتلاهاوما

(،،)،إلاسلامفى"لارهبانية:لأن،بحزه!التقريرمع،،لتقففيةالافكار

.-!لأ33،-به،الموجهانظرالأ(

.01/35"الاعمال*سفر:وقارن.ومابعده-أ؟8الوجهانظر)2،

الوجه:انظر،مجدبةإرضفىالممرة"الثجرةهنالوعظىالمثل-)3(

.ب-82

.73؟،؟5؟،"Aيصفحات5،محمد":()مرجليوث:انظر-)،(--

ا*تجليزية:ايترجمةوفى،AO/T(عمران)المورأص:!أتقول11!

t=8الهالكينممن shمح!6"طأ
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وا*ولادالزوحسةعن:)5(واحدموضع.شسيتحدثاذه،حقيقه

العزربةفكرةلترشخاتجاهأاىبلهليص.لكنه،الاينيةللحياةكأعهاء

الفصل-دوقعندما(بولص/)الق!يصعندكانمماجمتر،الاجبارلة

للنموذج-لايزادلكن68()()كورناثوصنإيىإ!ولىرصالتهمنالصمابع

للهسلمين--إلمجاورللقالص!رمهينايتصارىعؤ.-والتقضفى.الزهبانى

منفيهبما-الاسلاهى-التصؤفوعلىالاسلامعلىتأثيره

5()7خلوةفىالحياةنحواتجاهالىماتطورسرعان،غامضتأمل

ممبق.عمامخقفةكير-بعيدحدالى-فهى)برنابا(فكرةماا

التوبةبخصوصالمطلوباتقسوةوراءبالبحثينجمالتغضفىفالمنهج

لحياةوهنالسقانون.(8)لمدةوالهوالص!قةوالصيام،والتواضع

.)5(-الور688

نا؟منوا،لمذين-)يأيها:وتصها؟،را"ية()التغابنصورةهس:اأنقول

ايلهفانوتغفرواوتصذحواتعفواوانفاحذروهميكمسدواوإولادكمازوإجكممن

ايتعميم،ينفى()منلمفظلأنايعرديةايلغةمنطقفىوواضح(-*رحيمغفور

الرجلاغراءمقدروهمفىأوحبهمفىكانفرلماوا*ولادا"زوإجبعضالمرأدوانما

وراجع.ايتفسيرمراجعمنضئتماوإقرا،إلحرإم!بالكصباوبالبخلاوبالجبن

.أينضأإ"منذ،)المر؟ة:كابنا

ؤهابعدها.لا/25:)كورنتوص(-)6(

عمافضلالاجبارية2أيعزهـلةبفكرةمايصمحالقر؟نشييىبل:،أنقول

حتىالعسزودةعنالنهىتث!ديدمنالصحيحاينبوىالح!يثفىومكلرمقررهو

.(منىفليسصنتىعنركي)من:قائلاالاسمعنخروجااعتبرها

.ء95ص،ااصابقالموضع،البريطانيةالمعارفدائر8+انكلر-)7(

701الوجه.انظر،للتولةكثمراتوالصلاأ،والصدقة،ايصيامعن-)18

-Iصأنظرالصيام!عنويلمزددY1%-الوجهأنظر،الصدقهوعن،8ومابعدب

.!يعده-وباسبب3.؟لإو-بدومابعد..-فد،لوجصانكلرايصلاةوعن،أ-013
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تحفققدألاتجاههذانكن.!9(كا)ايلتا(ولكتئبعنهيعبزالتقضف

يومفىالمتنصكين(الحقيقيين)الفريصيين:قصصممىمههجةبغزارة

.(هوثع)و(احجتى:الناصكينوالمنبيين(ايليا)

ايعصمرفىالضائعالتقايسمناخفىالفورعلىهنانحنوهـا

تللىفىبالتقوى-المض!والغريب-السافجألتظاهر4الوصيط

مع.،التمثيلية

.--801وميم!ء-8الوب!لنظر-)9(
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الخلاءاأعما!ايىالانلهفملناح!يككلب،المسرفهالله1محماورالحهم

)إيقيص/فىنلمححيثهنال!،المصريةاليحراءفىبالاعتزال

،()برنابادالأولينالعمابنى.(بولص/)القديصوأنطون!أ(انتوثى

.(؟)وإيحغير(ال!ير"اوو!ى

والموديانالتلالىألى،لترحاليحملنا-أخرىمرة-الاننحنوها

التقوىفىللمبالغاتنطربحينش(الوسطى)وايطالياومبريا()3فى

كاندبمايتصم-()برناباعند-()هوضعان.(فيورتى)لأبطال

لايزال)حخى.(صيدهنرىبينط،طائضتهتال!منجينبرو()فرت

والصلاة.ضهرةا*كثر(تودىدجاكوبون)فراالىاقرببضبه

يلهجاذ)3()حخى.(لسانعلىتوضعبالاستغفاريلنفسالمرهقة

بإعوبأنيصتهلهاوالتى()جاكويونلاصجاعالعميقةالزوحبصميم

اداءبكلنفصهعلى

منعليهينزلأن:الربم!عونراه،الدعاءهذاوبعد،وختامأ

عليهيحلانبل،،الحياةهذهفىالشرور"صائر:فقطليس،رحمته

الأرواحبذنوبوكذلك،بذنوبىأستحقهاالتىاث!مكافة)ة:الآخر؟فى

حلتالذينبذنوب!يكبل،ايجنةدونمنالمطهرصاحةفىالرهينة

الإفياولتكصاشكربإونوذلمك.أمكناذاعهبديةاللعنةعليهم

بساطةبأكثرلكن،بهذاوضبيه.(r)،،اث!م-أجلهممن-سأقاصى

وهو)حجى.(يصلىحيننراهما،الذاتىالضمنرحماصهنوتحررأ

.البرنابا(القدوة

.بعد.وهاأ-163الوجهاتظر-(؟)

.أ-39؟ايوجهانظر-(2)

ا؟ولى"العصورمىالايطايى".،دب:!ه!=جامبارى)3(

A-لأ87ص.الانبليزلحةايترجما tAأ-791الوجه()برنابا:وقارن.
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نشماطهيضارصفانهالايطاييةللعخطوطةالكاتبتاريخ!انماوأئا

.-8-عصمرالثالثالقرنمناخوفى،الوضيطالعصربيئةفىبانعمجام

فلكتهانحوالتحديد.حلئمنبمزيد-ايتأمليصتحقمماويعل

الوسيط.العصربلونبرنابا،،"لانجيلايظاهرالتلوين
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1)بونابا(!نجيلالوسيطالعصرتلوين:ث!ألثاا

النصفالىتاريخها-يرجعرايناقدكما-مخطوطتناان)3(

الذ!ييرى-()دك!لامنوىالأصتاذواركان،عقرالسال!صالقرنالثان!ن

منبصراحهيحذرنا-قرنبحوالىذلكماقبلالىبتاريخهـايرجعان

منأخرىضروبوعلىكابتهافىالخططرلهقةعلىالنظرتركيز

.(1)أصالتهاعلىامارهباعتبارها،اللحناخطاء

يزعمونسوفالمشمينأصدقاعنافان،الأخرالجانبوعلى

الأولالقرنفىانجي!!ةأصالة،البدائىثمكل!فىالمخطوطة،1لمحوثيقة

لهذه-أدخنىالمتاريخاننتخيرلكننا.الميلأدىاأتاريخنامن

.الأولالقرنالىمنهعضرالسادسالقرنالىأقربهو-المخطوطة

تارلخااأسبقأيطليةمخحئوطةعنالسؤالمشكئةا

عزبىكا!،اصلافتراضعلىالخارجيةالقرينةانرأينالقد

نتناولإنقبللكننا،التفاهةبالغةالشواه!منهى،للخطوطة

منيكونرثما،النقطةاهذهعلىالخارجيةالقرينةتلكالمباشربللبحث

أصبقتر-نايطاليةوثيقةبافتراضالممكنةالمقولةنتدبرانالحواب

منها.منمموخةنممخة)صنا(مخطوطهولكون،تا!يخا

(1)202.Mena!ana." T3v,"Pأن1715،بارشطبعة،

....و....بئمذوذاتهايلملاحظةملفتةالمخطؤطةهذهكابةفىالخططريقة

الجه!أمار8أنهاعلىأليهااينظرليتحتمحتى،فيهاالفسادأوجهمنملايحصى

.،ايكابةتقا3علىحلايتها-قبل،الناصخعنداينطقوسوء
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هذهمثلهناككانتانهفاما.بسيطأنهسيبدوامامناالبديلأن

متعمدتزويرهىمخطوطتناأنواما،عنهاالمنص!وخالايطاليةالموثيقة

565؟بينما)رلنملعضرالصادصالقرنمنالاخيرالنصفالمىلرجع

المدعويداقترفتهقدالتزهـمرهذايكونأنالممكنومنم(0915-

المفقودةالاسبانيةالترجمةفانالحالةهذهوفى.نفسهمرينو()فرا

البثائل:وأخر.111)فينا(فىالحاليهالمخطوطةمنترجمةصتكون

الأدبلةالمهزلةمنجزءكلاهما،تؤأمتاننع!ختانكان!اككانأنه

نفصها.المتقنة

الرابعللقرنيرجعتاريخاأصبقيكوناصلافتراضأنبيث

ا؟ولى:النظرةعنهلتعزيزهيقالمماكثيرله،عشرالخامصأو

ونغما،وبراءةأمالة1)فينا(مخطوطهأالمخطوطةفىانذلث

اضاراتذلكبجوار-فيهاانكما،الومميطالعصرمنايطالياومناخأ

ام!بق.لعصرالمخطوطةهذهاندممابالىمحدة

الومميطاالعصرومنايطالية،مميزةلمساتا

الم!ونطبيعةفىيتجلىضرقىبلونمغلمةالمخطوطةان

العمل.وخطةالموضوعى

هو-الذظروجهاتمنوجهةخلالمن-نفصهالمقدصفالكتاب

المخمظةهذهيمدأالساميةب!اللغاتادأأىالسامىا،ثبمنمغوعه

حجمهافىالثلثينيقارببمايساهمأنهكما،لهاا؟مماممىاالقشكيل

وعربية-العطوسيةاا!هانةأمنرايخيةأمماطيرانالىبالاضافة،كله

المخطوطة.حجممنايباقىمعظم-تصمغلإخر!امرة،ضرقيةم!امية

بالاجمال.والنزعةالموجهةمحمذكلا"الانحيف،هذافان،وأخيرأ

المخطوطة،اسلوديبهيتسمماكلفىيتجقىمماالرغمعلى،ذلككل

،الذ!والجؤوالمناخ

هصهرأجع.المخطوطتضبينطاهر!اختدفاتمناديكن:اأنقول111

8.!-ص77)برنايا،"عر!انجل!المقفأ"ورلى!وثاثق:كلابناراجعثم8هاهثى
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غرلى-،ضخمتأثيرمنلثثيرأذلليكفىان،الأسلوبهذالتنفمط

يرنابا()أنعلىالبدإيةمنذودلالهاثارةأعظمبصورة-وايطالمى

وأالوسيطالعصرومنايطالىأصلمنخالصةبصورةينحدرلمان

بصورةشخصياوت!يزااصالة:الأفلعلىلديهمانالنهضةعصر

ا!فىالمخطوطة8هذمحتوياتصاكتالتىلكك،ناث!رة

.(؟)الراهن

الفواكهموسمفى(البلزا)عنالبهرالتصو!رىحديطهان

منمالوفةنظائرمع؟غالباعالميةبخبرةلينطق)3(بالصي!

نأييد.الفور)3(علىنفممهاعنتكثم!صوف(،القديمالعهد)،

تحعل:إلتىحصادهيومألمحصوقعنحديثهافىنفسهاالمقطوعة

اليومكتابتهاالممكنمنىن"غنائهأصداءدتردوالوديانالتلالأة

كما.(فين!ؤ)أو(تسكانيا)اقليمفىيجرىلماوإفىكوصف

استلرمهاالمتىوالمقتضيات،الفصةفيهوضعتالذىالمث!هدأن

محالى،تلوينلتفديمنسيياقليلةفرصاللكأتبليت!حان،موضوعها

اتWنلعا(يرنابااتصوساتفىقصورهناكفليصذلكويرغم

فىالاستعارةأوالتضبيهبطرلقةالمطروحه،المعاصرةوالأعراف

مقنعة،غيرقرائنيكونيكادذلككلأنمنهـلالرغم.معظمها

الوسيطالصرفىايطاليااحواللخالفلا-مقيأحابأى-أنهاغير

النهضةهعصرفىآو

منالاقتباحاتصياغةالىتمتد-رايناقدكما-ا؟صالةان)1(

من:لنعصهيغتنمأنمتأخرلكاتبالمتوقعمنكانورلهما."المقرصالكاب"

الانجيلهنأو،09!ا؟صغةفىالمطبوعالايطالى"(مالرمى)انجيل"

.مهـا31صنة،(الفنيصىالانجيل*:وهومنه*م!بق

.ب-185الموجهانظر)2(

سفر"و،9/7،65/13(،أ"مثالسفر!:مثلاقارن)3(

.17/.؟،9/3،(اثمعياء)

برنابا(انحيل-6)

http://kotob.has.it



(AY))5!أنغ

المبانىالىوالاشارات،)د(المحاجربث!ئونالخبيرحديثان

دلالتهامن،بتاءةأمةعلىدلالةأخرلمهى،)5(المصلدبالحجر

.المخياميعضقونعربعلى

-ليست(لانكارهاصبيللاامتكررةاثمارإتهنالىانثم

والىالجنودتدريبوالى؟)6(وإلابحارالمبحارةإلى-جدافنية

الخبزيحملوهوالعبدنرىوهناك؟)7(الصقوقتيجرىها

النشطةالحركةونرى،)8(للاعنابصيدهمزرعةفىالمزأرعينالى

،(؟.)يصلكمربوطاالاسيراوالطير،(9بالاقدام)ا!نابوطءفى

الذىالمفلاحونرى،(%I)با!ظةبحمولةمثقلاالحملوحصان

.)12(الفواكهمننصيبايحتاز

ضعفا.اوقوةالافارههذهتفاوتتولئن

"--116:الوجهانظر()فى

لي.-153،ب-701:الوجه(فظر)5(

.-ا137،-ب901،-ب19:الوجهةملا)61(

.ب-53؟:الوجهأنظر)7(

(A)أ99؟:ايوجهأنظر-.

.-ب؟5r:الوجهأنظر)"(

.ب-502:الوجهإفظر).لأ(

م!._128:الوجهأنطر)؟ا(

فيأيضا!عنفصهفلل!أنولو،أ-013:الوجهأنطر531(

.+ايصي!ايعي"
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8()كأ
5()كثص

!نها،الوسيطايع!عر-!رايطالياملىالد!ةترجيحش

انجيلفىأهنماكانثم.الترجيحهذاعلىت!توافقجميعا

أعظمبصورةبق،ادق-بصورةمرسومةتصولريةمناظر،(برنايا)

الخثمبيةالنبيذ(براميل)فهناك؟الحالأتبعضفىتضخيصا

وهوللملكمنظروهناك،()1لتنظيفهائدحرجونهىالواسعة

بينما،لديه،السايصأالخيلحظيرةخاحمإلىأ*وإمريعطى

.(رهبة)3فىذلكعلىيطلالمتواضعصديقهيقف

،(r)تقثمفىكقوتإيخبزمجرداعتبارمنالسخرلةومناك

بايدىبالغةبدرجةمقهورونوهماللصوصلبعضمالهدوهناد

.(د)أنفسهمعنكضفوامااذأ،ومشهتمرأىعلىويضنقولى!الجود

وقطع،للسرقيةفالضمنق،الرئيسيةالعقوباتيينتفرقةهناكانكما

التحقيقوقاضىالمعتقلالسجينونرى،)5(للقتلالرأص

الاستحلالمذكرةلهفيةفىيكبقضائياكاتبأنرىبيفصا،يح!تجوبه

ملكيةنرىفهنالك؟؟أيخدرا.)6(اعصاقيليزلمزلالسجينعلى

مريم،مثعل،بخصوصهملاشخاصمحتكرةيعاقتهاالقرية

الموصميطللعصرتنتمىصورةوتلك،(لازاروصاو،(مرثا)و

فىطبيعيةصورةانهاكما،(اللاهـل!ن)لعصرانتمائها1منأكثر

المىانتمائهأمنأمحرعضرالخامصاوعثرإيرابعالقرنفىايطاليا

.الأول)71(القرنفىفلسطين

كانتالمتىصالمجل!قرإبيأنالعلممع.لي-،+،:أيوجهإفظو)؟(

ا!قا.صاصتعك

-*.:ههالوجهأنظر)2(

()rفلهمثليجرىانا!نالمىالنمرومن،ب-23ةالوجهأنظر

ألايطاليين.المزإرعينطبقةبين

.--168:ايوجهافظر)ء(

.--916:الوجهانظو()"ه

.--92؟:الموجهفظر61(

(V)8..2:الوجهافطو*-.
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)8،(
)كخص(

الاشارةفىتوجدربما،الحكمألهذاأصبرراتهناكأناعى

منالسادصلليوم()8(7(د4!ع-الجمعة)اسمالمى

أعظممنباعتباره)9(العمكرألمىرةالاففىتوجدكما،الأصبوع

لعمايةالوصفيةالخديداتبعضفىتوجدكما،التبرةعواد

،للكتابالعام!الهيكلفىأخرىهرةتوجدأو،(01)العملةضرب

والفل!مفية.،واللاهوتية،الدينيةالتفسيراتتصودهالذى

أثرناماوهو،(11(،)كميدونالولادة"يعتقدالذىالمن!بان

ألاصل؟فىالمملزةبالصفاتالمحددوالتعين،سبقفيماالميه

(i()3سالموص)اصمأو،(i()2مرثم)اسميحملنكنمنءمثل

عنفضلا(i)4الكتانمنثولايرتدىكانالمذىالمرجلاسع!أو

المجتمع-هرالدهصشم!بوهى-اددرسططاليفا!شارات

ثرةالمفايطليمومىاذاللكوهيئ!-،)15المتتليثوسيكولوجيغ

قرينةتقوه!لاالأفراتهذ"كلكانتلئن.،،1)16برنايأ)بطايع

ال!ناعادفد(أرسطو)أنمننراه!مع-لمط!تابعرمىأصلعلى

إنعصرعلى-اهر!نكيف-ابتداكللىلتدقاذها-العربحونص

.بعدهمااوالوصبمد

بمؤلف.العورعلىترلطناأخير!ذكرناهاالتىالأمورهذه

.أ-؟3لأ:الموجهانظر(8)

_'.3801:الوجهأنظر(،)

!ر!تحجثب-57:الوجهفىموجودةتحديداالاشاراتوأعظم).؟(

ينكر(فنفانى)لكن،محليةلهبةأيةفى!ستعحلامثلهاأكتففيم-عبارة

لها.تعريفا

.--5:ايوجهانظر(ا؟)

يتلام.طيهالمصيحللسطدالع!رأءولادةاى:،ضول،

.92؟--(:الوجهانظر)،1(

-.-ب6؟2:الوجهانظر)13(

.-(322:الوجهانظر)،1(

ب.-1IT:الموجهانظر؟()5

-.-5ص!--افى.،ا-؟11:الوجهانطر(16)
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()85
كيش()1

:نس!ألانذيكبعدالطبعىمنويصبح"الالهيةالكوميديا*

3(دنتى-)ذمديونيتهعلىعلاماتايلأيحمل(برناب)ككاذاعما

ايصحيح3هوالعكسأناو

1(دنتى)محالوفاقنقاطا

منبالرغم-مذلهلالفظياتطابقابالتأكيدهناكفان،والآن

دون-(؟)ماعبارةتكرارفىوذلك-حاصمايكونلارمماانه

أ+ولىالفاصلةلحنيصثعنابما.جهنموصففى-)2(اهاصوا

نأمنتميزاأقلذلكإعتبارالمكنمنيكنوان(دنتى)قصيدةفى

به.يد

خلالمنوذلك-حالىأىعلى-يقنعنامماال!يرهناكلكن

اليه.الاقترابمنبمزيدالنضىفىاحأمل

دنتى()عندبمايقوةلذكرناالملعونينوصرخات،لمح!ه!فوصف

الصورةوكألك،)3(جينمعنقصيدتهمنالئالئة-المفاصلةفى

بعدتظهروالتى-جمنملموصفوتحديد"اتفصيلاأعرنجدهاالتى

الى(دنتية)صورةهى،(برنابا)انجيلإ1(،)الكابفىذلك

ايضياطين،وويلات،الحلقاتسلأسل:منفيهابما،بعيدحد

ؤعة،المروالالام،اللادغةؤالافأهى،الكاصرةالجوا-منفيها!ما

:(حنتى)وقارن.ا-532،لي18،!-2،(بابرنا)(؟)

.27/؟،،!هيةأيكوميعياا"

.87مانفصهالمرجع.(منتى)و--63(برنابا))3(

نفسهالمرجع:(!نتى)وقارن...-ب63(برنابا)(3)

ففصسهالمرجع:(دنتى)هعب-62(برنما)أيضاوقارن3/301

بعط.وما،/32

بعدها.وماب-1':1:الوجهانطر)8(
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(86)
الم!ء(

كأشغال،المقلدةالضاقةوالاضمغال،11،(تنشال)كلام

هذهفىالسائدوالمبدا،المحرقةوالقدارة،لم(21سيسيفوص)

برنابا()عندعبارةهناكأنكما"العمقبحمبالجزاء":النار

قصيدةمنوالثلاثينالثانيةالفاطةألىتعيدناأخرىمقطوعةفى

الفصوقارجاسكثأنفكرةنرىليص.)5(جهنمعن(دنتى)

عنهاوقعتالاتىالخطيئةتلكوخصوصا-إلانسانخطيئةمن

:الشيطانوهوالحقيقىهامصدمنتنحدرأرجاصوكلها-توهة

،النارلانهار(دنتى)تخطيطفوقهايمتدالتى،لفكرةهذه

.(1)6(المطهر)عنحديثمنالصورةبهذهيتعلقهاذللىفىبعا

وممفهماوهو،اللهرسولمقدمعند"النارمحو،)ان

عنوجميلةثمهيرةمقظوعةلظكرتنايم!تدعى،حياوصفا(برنابا)

اعظبمهوماهناكيزاللمحلا؟أخر!ومر،(v()دنتى)عصل

العاصىيفكرحالماالغفرانباستحاتالانجارهوذلك؟(A)خطرا

:كلهاتالىيثميرإلتقريرهذافان"جديدةخطيئة!اقترفى

:(منتفلترودايدوجو)

22ص32فنفصهالمرجع:(دنتى)و!-الأ3(برنابا))5(

بععط.وما

81ف.نفصهالمرجع:(ثغتىأوتارنإ-3،(برنبا))+(

.013ص،3فوكأيك،بعدهاوما86ص

86بر9نف!هرجمالم(ثىدن)وا-015،ب918(برنابا)الأ(

ب؟هعا.وما

3/437.(حلأتى)وب-59ةالوجه،برفبا))"(

*غرهق.أصابيربعضالى.اث!رة:21(،أ؟!
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8(الأ
(Pali)

محلفةدرجاتوجودبامكانيةالقاكلالمتفسير)1(ضلاء

نا.بالصعادةالمغتبطينبينبالغيرةشعورورون،الجنةشللمحد

لف،(أوغسطين)إلىألقدمبهيرجعالذى-العفسيرهوهغا

علىالذإكرةالىاهذيصتدمىلا-متميزةبصورة(دنتى)كدهقد

منالثالثالفصلفى(بيكارط)عنالجميلة،لسطورمككالافور

ويكن-الكيرانالمؤكدمنأنعلى3)3((دنتى)ولفردوص"

وكذللى،المادةفىيلتضاركىيعزانيمضتقدثمممتا-الكلليص

.،،والع!ماءالجحيمجغرافيةالأ:يصمىعماالقوليمض

هىالزحمصوان،سبعجميعاالسمواتانيقررفالقر6ن

ا!-والجنة،تممععندهفالمحصوات(برنابا)امامنهاالعمابعه

.)3(العافرةهى-(دنتى)عند

(،المطهر"فان-تما!ا(دنتى)وكمثل-ةأخرىومرة

عندالجحيموكذلك،السبعالكبائرالمخطايالترتيبوفقامرتب

.)د(للمطهرمكانفيهليصعندهالترتيبلكن(برنابا)

ا؟.Aص،7فنفصهالمرجع:(حنتى)وب-8،(برفابا)()؟

3/07"الفرثوص":(دنتى)وب-918(برنبا))3(

بعع!سا.وما

.،1/2(يوحنا)علىأتعقيبهفىأ(اوكصطين)وكألك

.ب-091الو!(برشابا)و،2الصورة،القرأن3()

خلقالذىهو-):ونصها36ية41،(البقرة)سور)هىأنقول!

بكلوهومعوإتسبعفصوأهنالع!ماءالمىإم!وىثمجميعاأ!رضشماي!

ايسابعةأالصماءفىالجنةفاين-(!عليمشىء

الاصلامالىالفكرةهذهدخلتوأنما،القرأنفى"مطهر"يوجدلا)د(

البرمطمانية.،لمعارفدإئرة:؟نظر.المعتزيلأفرقةمؤسص(وأصل)يدعلى

.2،5ص6؟مصد

يلاطلاقعلىالمصلمينمناحدولا(عطاءبنو،صل)يعسيم:،دكولأ

.(المطهو)بفكر؟
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)ظ!5((.في)8

عنيختلف(برنابا)هتدالخطاياترتيبانمنويالرغم

المذكورالترتيبذبكعنحقيقةيختلفكلما-(دنتى)عندترتييها

.()5(إلاكوينى)الترتيبمنيقتر!انما-معروفةقائكةكلفى

منوهى-مجتمةالتفصيلهذهكلكانتفلئن،والان

بينمباسزارتباطعلىالدليلأقامةفىتفشل-عابرفحصثمرات

نوعالثقيم-حالأىعلى-فانها،(برنابا)و(!نتى)

تذكرناالتفاصيلهذهكانتولئن.إلاحعكالسديدالارتباطمنمأ

تتجنب"اذ،التذكرةفىالدهاءألباالغةفنها،(دنتى)ب

الىتضيروهىممتبدوفانهايلتذكرةتكنيملئن؟بل،(،الوضوح

القهـقرىتعودوهى،(برنابا)و(دنتى)بينمفمتركمثاخ

عنر.الرابعالقرناعماقالىا"صليةالايطاليةبالنعمخه

عرضيةاضارةزهاتعزخياليةدرجهالىايجذلىابةالنطريةوهذ.ه

!سوفعليهاالالحاحأمكناذاالتىالاضارةتلك"اليولعلا"إلى

الراهنة.صورتهفى"برناباانجيل""صلمحددأتاريخاتعطيثا

االمنوىاليوبيلا

(ابرنابا)جعلهقد-محمدمجىءعننبوءةفى-فالمسيح

أنيمكنلاول!ذا"..)6(عاممائاكليثىيوبيل":عنيثكلم

.العبرىاليوديل))يكلن

دنص()فى-(حمال!رام!ات":(مور/ثكور)عندالقائمةاانظر(5)

اللفية.المصلصلة

.2-87،بمه:ايوجهأثكر)6(
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.أ98)
5.()ذذلكل

*الموبيل،عنيذكرفلاالقرأنأما(،1)عاماخمممينكليتكررالذى

111فمينا

،"الغرديةالنصرانيةا*مةعنداليوديل"يبقى،وعندئذ

ظهرعندماواحدةفتر!الاتكنلم-تعلمماحدودوفى-وهناك

.،عاممائةكليتكرر+انهعلىإلاحتفالهذاعنالحديث

ممنة(الثامنبونيفاحايوبيل)هومصجر(،يوبيل"أولان

مصنة(المتادصكليمنتيوبيل)فهوالثانىاما،)2(م!.13.

الناحيةمنمتاكانجاحا1،ول(اليوبيلأحققفلقد"م0135

يوبديل()أكلأبينالفترةباختصارقرارصدرأنلدرجةالمالية

وتاليها

هقامولالذصفأن-التحديدوجهعلى-يعطيناسوفهذا:ن

التىالفترهتلكحتمافيهكتبتالذىالعصرهوعاثرالرابعالقرن

برنابا،)كاتبأنيعنىسوفحمذاأنكما،ادجدلحولهايدور

معاصرأدكان(لبرشاباا"ولىالايطاليةالمخطوطة:اى)

.(أليغيرىدنتى)

والتأليفالتاريخحولاستنتاجاتا

سوفالموضوعىالمضمونفىالداخليهالقزيخةفان،هذا؟على

!،الميلادبعد0135-0013بينماايطالىاصيلمصدرالى!ير

تقدمانعلىقادرة(اليوبيل)فقبرةتكنلمانالحقفىوذلك

..أخرتفمميرألنا

(I)"2-25+اللاويينصفر.

()yىصفالتعرمكهذاان0013سنةشرسياالمزعومكان،طثعا

.جير.مح!لالي8!سأرالىثميل8المطصرالثمقإمدمنسحق-،!ه!منة

.---....-..4رلايفصل8وأيطاليادإنتى،:(راك!)انكر
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9!،ةثأ
أغللد"(

ناالكتابيهوالطريقة،وإ،صلوب،اللغةعصهفماذاةؤمعد

3ققول

حاصمالحص-منهانفهمهأننصتظيعماحدودفى-مرإرهاان

اهلصاأ13بالتحيدكان(فينا)مخطوطةناص!فان.ثفافا

وايى،عشرالصابحأوالرهأوعثرالصادسالقرنومن(فنيصيا)

الكلماتهجاءفى-ظاهرةبصورة-الفضلىيرجعالناصخهذا

القواعدفىالخروجثكراروكذلك3()(أيفنيمية)الطريقةجمالى

نايمكنأيضاواليه)4(المملفىالايطالىصتعمالriعلىإلذية

هذالكن5مبرزحرنإ*صالببعضاستعمالفىالاصرإفبرجع

ذلمح!وجودمع،ع!راىبهيتميص!حليهلهجة؟يةمميز؟يعتبرلا

هنا.نجدهاكهامكثفةبصورةيكنلموان،كبيرحدألىعامبثمكل

لفمه9ءالأف

ئللااةطقفأ!صماا

دنآللأر(بلةي!)

لتلأ!ه)نل!2*لكهصا

هـمح!!االظ!ىط19لفيأئظ

غها)لقنامتلجقااضااحيل!!ا!!حل

صعن.ع!ه.ا-ا...-.6لما.عكل!ه8 عا.)3

مظضرمحىاحح!ثتصلأ!!طهوإخعيهاثهصسثبالمحزلىهـل!مضعئهتبق؟يكية

لنافيمروج!يد!بهآ!)!س!منبهه!:مثلا)الصخةالحروف

المجه-بنء!ابدلاها!همثلا)1لصا!ربعض؟ضضابومنلك
1)،طم!ري!ا"70-

(2)لعبه8نل!!يريلألىليه،!تقف.لأ.2نااعهامذ!عتا،"دأطث

ر!ر!س!!ه!ا!ورهريلىجممفطهي!!ضعيلبما،!ط.

يثأا(ا،5):"ءارخيةلمءليالع!"لم!ا!صأ)و(لفنيصيةt)للميزات
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13!-.منالئاشح.؟منضارلةمعلوقايئ

ي!يدوماعلى(فئيسيا!

،-اي!حوية!ادفؤجمد،.الخطلبما.يدط!يمة:إلماهمةأفىما!يلجمده

انجيبلإ.الكتاب"لحىالهبالهدةوراللفابعاما"ب!لوبالىبالإضمافة

يليميها(ئتنكانية)تكرن.إنالنىاقربوهى،،(برنابا)

القرلمجهتؤيدتزاللننفصهاا"قاويلهذه()1(فنيممية)تكونان

ت!ونانإهرججة،،الموضوعىالجوهرمنإستخلاصه!سبقالتئ

للقربئتجيرجع،يحوطها.الاهمالنسخة.!فينا)سخطوطتنا.س

افدم-مئه!،وثيقآعن،(فنيصنأ!ناممخ.صانقلهاقد،حمثرابممادض

.(تصكانية)كانتانفاييدو

الئين:أ!طغعن!وتميخبزآءالعلماشتج!نعاه!اجماعىرأئهئد(1)

المثنكن!ايضوربخصؤص-تأهـحخ-،ال!هموالمرجوعأششارتهمب!وةأخصونا

.(ءسجميكعيثر.وابصبى-ع!ثزالخالنىبالقيرنينكانفيما)وأمصلوب؟يلكمة

-فىثلثمبايههوللايالال!ةللتصكانيةالمميزةالصماتبينالتقصيم(والخلطبخصوص

،(تسكانى)بأصلالقولالىيميل،(روما)هن،(مونلالض)فهصطذ

5(صيبنا!ير،1إ"ضثاذأما-.ت(جممليا)مئكان-رلعاناسخذللابعدتمخهتم

منن5(كرينينى!ألاسكاذلكن!ابتصكانى)!الاصلفيركد.(بنرمو)من

عو..(الفنيصي!،المنطق!اليافضطوطةابلهجبة!يقتريمب(.-؟باجوا)

جملبىظل!هرجحاايزمنيالإحتلادفاليال!مإ!-المميز؟.فينجيرىبعمىيجزب

يلرإنجيمامبيتبطةبر،مبتنتاجلانه.محطد).ينطقةإيةالبىابن!م!هذهايرجابم

،،ادنجي!6يطالية-أوبرتضفلاليهمللغةتأنوآضغ6أ)ةكنا"ي!تئوص،لننحقكيقة

تعئكائتىث(-!ص!-إ!)كانرلعاالنصفانوينللى(ئنصيا)هنالنامغمن

مجرذي!قيتكن)2(أقنمبيا)ببنئا!خي!علبىفي!لهن-خيكته

ايىتعنيلهف!نجغدض!ز-(:ا"ضك.ثغ:)إفتينئئمىهئلاكانائي:أخثن!

.....ت-لى"أيثضئائيلأ.أ)
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)التصكانية(المععقةحول،الفورعلىيثورالذىالعؤالأنبيد

ومثيرطريفوبثمكل،الخطيةالكابةومعاللغةمعتمتدالصا

ادبية(تصكانية)انهاام8حقا(تسكانية)كانتهل:للتعماؤل

كانايا!أيطاليينك!أيدىعلىذلكبعدا*سلوبتأثرثم

قد،عضرالخامعرالقرنوفىلكنهم،اليهلنتمونالذىالاقليم

الضهدر(الفندصى)ذللى-وجلاءوضوحبأعظم-نضرلوا

عبمريهالى-مرونبعد-ا"مري!ؤلأنالى،(بمبوبيترو)

T)1((بترارك)و(دنتى)

لصكانيه()نصخةهنلاكانتبأنه*فثراضأجيزولثن

نصخةهناكتكؤنانيلاحتملافىذ!لكنظيرفان،عهداأقدماهلية

.(بالتعمكانية)وتصطبخ،عضرالصادصللقرنترجع(فثيعميلأ)

انالممكنومن-لأ575حوالى،ماشخصاف!انةهـداختصار،

انهائا-ا*صبانيلأالمقدمةفىالمذكلر(مرينوفرا)المدعويكلن

انجيلى):المسضهغااختر3انهواما،صابقاولمقنصخ

.(بدرايا

أقاويلشان،!جيلهذااختر3تدلالشخصمذأكانولئن

تصبيمانالنهايهفىيمكل،للحيرةر!وال!بليلة!رل!نالهراء

كليرأيصمقرفلنالرليهصىإهتطهنااها،بححماقطخرقاءهحاولة

سنهتممابقدر،المخطوطهفىالحطى.والرسماةصلوبحول

أصطنا!شاستعملتالتىونالمواد،بذكأوعؤتالتىبالبواعث

ل!زوير.

-،(يمبب)دافثرلاالمقطوعلأ-خاصبوجه-قارن.)2(

40.!لأح!إ!."!با
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المصوطةان:ثقةفىالقوليمكف،جميرحدوالى،ه!ا

جميعالىبانطر-هى(برتسا)اانجيلشاأالايطالمط

أكانسوا،ضخصيعملهوانه،اصيلعمل-كراض4واالمقاصد

رأهبا.،عاالياضخصاأمكاهنا

http://kotob.has.it



!ااكلصه-أ..--.-.!---..!-.---..ت-.*لأ--ء-ة-:.آ.9ز-)

مناللأتدنيةباقرجمةمالحوظةعلى.هعرفةانهص-بيذةعلمانيااه!-

(1()ذنتنى)عئدتوافرترب!االتىوياكزجه،--المقذهىأ!اب!

سمر،)معخاصهألفةعلى،(دن!ى)"مثتل،أنهكمآ-

/-ء-..،المزامير!

قبدأالمعمجيةالمقدسةبالكبمعر!هتبقشخصمملضاانه.

بالححس-فانهولذلك؟بعيدأسبقاالاسلا-مفىلمقثسةبالكتباتصاله

الان!رانية.عنمرتد-والتخمين

فلعلنا،عربيةاصليةنم!خةاكلفمافبا!دفةوقعفلئن؟وبعد

تؤكلالكىالالضىءتكنلمالنعمخةهذهان:القولعلىنجرؤ

.الاولالايطالىالمترجموشخصيهاصالة

المعربيةا!صالةاحتمالاستبعادا

اضاث!+الواقعحقيقةفىهوعربية؟صالةالاممتثهادلكن

وهتهافت.غاهض

بهاالمكتولةالايطاليةا!ةانيقولونالخبراءانفلك

بصورة،الايطاليةلغتهافىاصالمتهاأتجيزهاأوترجحهامخطوطتنا

دنتى()معرفهمنفطنةأقلتكنأنالمقعسبالقالطمعرفتهوان)؟(

.سوأء!رجةعلىالضمولفىلكهما

برنابا()عنهاينقللمختبضعةالىرجعقد(ثنتى)!نصصح

،(جو!يت)و،وزكرلا،ا"نضلاونضيد،(امير):(صفارةمم!.ضيئا

أهىالمىوالمرسلالة،(كورنثوص)؟هلالىالمثانيهوالرصالة،(المتاسين)و

.(يهون!أورممالة،(فسى)

برنابا؟)رجوع81خرىالمفةشنضعانيمكنا،متابلهاوشمن

،(موزانا)و،(ملافى)و،(حجى)و،(وسعاه):اص!ارمى

.،بوصا)يلقدبسأ،ولىالرسالة-ببعوماطى-وكللى
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واثعخمننالحدصمجردهنكلهاتنبعثل!لخارجيةالقرينةالط!ا

صدورهاالمحتملالمر،وغةالتوكداتمنأو،)3(فصارىلعلماء

ا،متكررةتحدياتمنفمتوهمابركمالذينالمسلمينالجدليينمن

ييرزوالمذلكبركم-لكهم،تقربياقرنينخلال،مرةبعدمرة

,lطلا!.على

يجامعةا!متلذ(نللينوI-س)41متاذفانالموضعهذاعن)3(

ا،مهتاذإما0(،عربىاثرعلىثمىءيدليوجدلا":يكلي(بايرمو)

كلوعلى،الرأىلذلماءمثتابه!رايه(روط)أبجامعهأجومدىإجنازيوأ

يحاصمةييست(مكلينو)،،ص!تاذيفترضكما-اللغوهةالقرينةفان،ح!

الىايعرليةمنينقلوناللترجمونكانبينماإنهأرز،111أوأكجا.هغيفي

يالعربي!ةمليئانصايعطونناواكانفانهمالوميطايعمرفىايحتينية

مخلوطة.ترجمياتهمكانتوه!آ

،مطريي()%أيةحول(الزرجالى)معمدة:مثلالخ!هـععرع!

ايترجبةعنجدأمخلكفة،بكلمة!يمةحرفيةأيلاتينيةايترجمةجامتمقد

ايعاثر(ايفونسو)رعايةتحتذإتهايعرلىيقنصإنهاعمالمتحررةا!سبانية

.(قصطيلة)من

أهصتردأه!:،):شالمنطوطهعلىحصلالذى،(كري!ر)"ن)3(

ألاهداء:أنظر)؟لأاrفى(أيوجين)*ميرالىوإهعاهاه!.913منةقي

عوليا.!صلايفترفى((!ن!ثا.!)

-9.لأأشالمخطوطةمكك(هـدمر)أعلر.الذى-(تولن!)!ا

وش"تمهيدية-احاثيثالمقعمة"فىاليهايشيرالذى،(صيل)و

هنال!كانبانهيلم*هما"ايقرأن5:يكابهمتعيمهفىوغليث،ملاحظقه

يلنهايةفىصثم،1بذيقوملاايحالبطبيعه،شص!همممايكن،عربىأصل

عضيق.مجذرد

.:،..005!ههىالملا!ة:وثلرن!16صبى-يخصا!كر.
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المعتفومن،العربيةباللغة(برنابا)أانجيلأهننعمخة

فيماالفضليرجعانما(برنابأ)أانجيلأبوجودمعرفتهمان

0)8(ثمكبحرلديهمكانتالتى(سيلص3)خاباتألى

المفقودا(الغنسطى)ا!نجيل:مشكلةثالثاا

المفقوداا؟نجيلعنتاريخيةمذكرات(1)ا

تمصتحوذسوف،عرلى9لمحتمل.،صقالوجود-مضكلة.ان--

إستجحادأمكانيةمنبدامهما.،الدائم-الاهتماممن.مؤكدةحرجة-هلى

--.الاحتم!هذا-

لمخطوطتناومالسوابقبالمصادرتتعلىأخرىمشكلةهناكنض.-.-

هى:المممكلةتلك،واصتقرأراعمقااعطمباهتمامثحظىأقى

بين(برنابا)،انجيلمنأإلايطاييةالمخطوطةتضم!هل

الاصم3هذايحملالذاىالمققود(الغئصطى)الانجيلذلكحقتيها

برنابا()القديسأسطورةأ

اقعيصرفاتاصافعندانهسعولااسطورةهثلاان

علىموصدا-خاللى؟طاالمخإمسالقردتفىتجرمافىبرنابا،()
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.)1(*هبخط!وبةأ؟ا)ممى(القديمىانجيلىمننممخهصعره

بالفصلىاصتهلالهاانهنبالرغم(برنابا)عنمخطوطتنا)لكن

انهاغير(2)(لوقا/القديس)منمستمدةروايتهافىالافتتاحى

فصولهافىعليهاغالبةبصورة(متى/القديص)انصلتستعمل

.الفصولمنفيصاييها!ضاوهـلحما،ا*ولى

أ(ج!سيوس)منالصادرالقرأرأ

انجيلدرالىيشير،الجلاصيومىالقرار*:المدعوالقراران

كانورلما،)3(والمنحرفةالممنوعةبالكتبقائمتهفى!(برنايما)

(،(الجلامملوصى)القراركاناذا:انهنلاحظ(نهنالمصعاناالمهممن

بعدالذىالقرنفى-عاميوجهالمتوقعهوكما-يؤرخ

هنانحظىفاننا،الميلادىالسادسالقرنفى:أى!(جلاصيوص)

هنالرايعةالصنةفىوقعقدالا!ستاففاىأ،ولينيلمورخينوشا)1(

انظر:.الميلادبعد78،سنةإى(فشو/ألامبراطور)عهد

045pp. 422 sqq andكا،tomهحثه!لا!كه:ءف!أ!

!لع!(8916,.)

نفصهالمحعرهذاعننقلاأخومرفىالمغكوربكن:انفولأ

.الاكث!افبهةأاللاسضمهايوافيماهو!!ويعل،بوتبا)إن!ل!صأنه

كنلك:وانظر%,%f.ص،(برنابا)إنجيلعنالكضفوثائق":كابناراحع

يلىةمماا؟اص(حنيصميضيل)هقال،

بعما.وما1/36(يوقا)و،ب-3الوجه(برنابا):للبضار28(ر

(r)6/01(ايجلاصيوص)لرار.

كتابناةفىالقرارهغامنضوئيةصور؟نضرناوقد:!مكولأ

.،03ص(برنابا)انجيلعنا!و!مىايكت!فوثاثق"

برنابا()نجيل-17
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عمليةوبصورةكهذامعتمدغيرانجيطبقاءعلىبيندبرهان

أ!ا11(محمد!اعصر

ءا!د-هها.أهمتعثالها.ام!دية)3(ا

فىوالواردة-المعتمدةغيرالقصصجمعضأنتماهايبدو3؟وهنا

هذاصأمباصغنربطريقمممتعارةكانتربما)،(ايقرأن

.أ؟أالافجيل

علىتتلمذمسيحوتطالبلكانافن،كذلكذلككانولو

،لبرنابا-(االقنسطىلانجيل2"باكراءالفورعلىأصيبقدالقرأن

--3.يديهفىالانجيلهذايقعانكفرصةلهأتيحتاذا

.أصليا.ائجيلايالطنكأ-ء3ا!دفيكى،الجدلس!بيلوعلى،وعندئذ

،-قددفمبمههوئهلاتيذيةترجمةناأو،()-يبرنايا"غنسطيا"

-فى.وقعت

.9+.ص،سبقفيداانطر()د

نصؤصهة-+مىاستثناء!ون--وأ،خبارالقصصسائر!قرtيل.تاتقولأ

!صو؟هنجهما-بضبأن!ا.وردماتجلرنلم،ايقر؟ط-

آكابوولتويئؤف،ةأ*وكهو.هطا(جيلاص!ؤص).و:،نقوللأأ؟أ

!البعثةهبلهد!ضعربرناجاافجيلبتحزيبئالمثمهيرقرأرهأن(ىه!698_29،

:-ء؟ةث*د..-اثرنمنبحترالمحمعية

ا.يمه!-11189--المب!كةتوننئضد(.أنثألىنجيلام!يوص)يفؤننوشحيل

:قرونأرهعةمنبجرلأصلامجمهوربب!أ!

.Larousse.كلعا:أفكلر Gelase
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تصما-عثرالمخامصأوالرابعالقرنفىمرتدنصرانىيدى

ناا!اضعر،برناباألانجيلناأ؟،الاسبانيةللترجمةحعثكما

السادسالقرنمنا*خيرالربعفى(مرينوفراأايدىفىوهعت

صغروانالتبضيرىيكتافيامناداالمفورعلىميمنحهخلكفان-عضر

المادهمنهائلاقدرايعملهسيمنحمحا،عظمتهعلىحجمه

دلوضوعية.

()1(مرينوفرا)لقصة-قيمةاية-قيمةهناككانتولئن

31،ممنجده،!!لفقود01(الغنصحطى)بالانجي!نبطلكىفاننا

التنديدفىالنهاياتالىالبداياتمنقيلمابجومرحافلا

ذفترضأنيمكنمخطوطتاغيرفماذا.(بولص/بالقديس)

.للاهتمامالمتيرةالوثيقةهذهعلىيلحقاظ

منفلعل،إاحبراايدىبين(برنابا)نصأضبحومدإما

.القرأراتضاذيهمنتركانابخ!ر

منحفنةمعانستجمعانينبفىفربما؟حالكلوعلى

المبحثمنالمزيدنظرفىفائدتهبمعضهاأذبترمماأيتىالمقترحك

سلف.قدفيماعملياوجدناهمماأكثر،العلمىوألتحقيق

أفترأضناولئن17،18صمبيقفيماالقصةيتلكنكفاريبع)1(-

!قكانفربما(هرينوفر!)عندأصلايهوجدمد(برنابا)(هنه!للمان

ألانجيلصورةفى(اللاتينيةإوأليونانيةباللغة)الانصليهغانواةوجد

بمصادروذيكالعرضىالأعترإفيثبمزبماؤمحاها،ألقعيم(الغنصطى)

ايضعيب.خيل!

-فىبابترجينالخياليوغلطايمبحيقالم!ىيغاالى5يل!،ن!لوا

د؟-يرنايا)إنجيلأ!صابة-علىفكارلمبرد*يضءلا18ا!ونهت!ه
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ان!جك-مينااستمدادهاالمحتم!منشذرات

ا!غغعمطى-()(يونابا)

الإنجيلمنالفرلدةالثمذرةتلك:بهنب!امافأول،واذن

.الانحتىلنابقيتوالتى(لبرنابااالاصلى

يخوفيمنان:"(برنابا/الحوارى)يقول":كلماتهاونص

يحطىبذلل!لأنهالأسوأبالشرفازقدفانمامنازعاتفىيالغلبة

.(3(")اي!كيربألحلأ

الالطاليةمخطوطتنافىبالضبطلراهاالتىالشذرةهىوهذه

نكهةمع،المحكمةالأخلأقيةبالمبادىءتحفلالتى،(لبرناباا

الحزامهمعيتماثمىماوهذا،الشعريةالنكاتفىألاغراقمنحزبلفة

كلوعلى.اللسانبخطاياوتنديده،التواضعيواجببالالتزامالثابت

.هذإتةالنصضالمطكلرةالنصوصاكتشماففىننجحلمفاننا؟حال

حطا.مناأسعدهومنهناكسيكونوربلهما

منج!لاءفى!متمدهوصاوبعيدا،ذللىوراءفيماإما

تجنيب.يمكق!ممامحددغيرقحراهناكفان،اثعممدةالاناجل

لنامكنناولركما.المسيحلمجاةمعتمدعيرقضصى(ىفىاندماجه

بدونالولادة"":فى(لبرناباا(الغثسطى)الانجيلمنأذارانرى

وكذلك،اليهالاشارةسبقتقدمما"اللامعالموء":وفىولألم

وعن.أفذئكةعنا!لخصضةالدراسا!فىكانترلماتفاصيلفى

.-ا.!بهااثعتزفاناأفعجزات.لمحيرمنبعضا؟نعلى.-والنضورالبعث

)2(ب+!!ث!لأءذ!ك!يىث(r!أ:ع!.93.ءأ

.ة-"والتىباروتت!ياامجموعة"عناللنقولةايلغطوعةوه!ه:!نقوللم

كلكمف!ن!ةكقايهـ:ايتعم!.أ؟!لمح!صسؤرثهلأنرءجععريا،كوفه،!لأل!ثه

:.--:..-.؟-.،.،...ء--..:؟.-:.-..*!ه-4(برنمسا)اثجلىع!

http://kotob.has.it



دغ(:110\-!:-

طلانفة.منهاتبلخوالتى)أيضابهأالمعترفغيرا،مثال.ودعض

المصدرذلك،نفصهالمصدرالىترجعرلما،الجمالضاعالية!رجة

يوحنا/القديص)استبعأدعنأيضامسئولايكونربماالفى-

مصئولايكونكصا،(إخر)1-تفسيرلمهليصساوهو،(المعمدان

،هيرودص)و(بيلاطصعنايروايةطوالالمتميزالتعظيمعن

.(قيافا)و

لسمعأناابطلهأو(توماس)لث!خصية(برنابا)اتالان.

ضولامقبولايكونموف،2()ع!ثر*ئتىقائمةفى(ايغيور

عنالاعراضنجدبينما،متأخرةانجيليةمنحبىلاتهعبالتقارن

التراثفىلذكالموإزىالنظيرهو(وص3تد)و(يهوذاأك!كر

المبكل.الصريانى

1،(متى/القديص)الميهااشارالضاليهوديةالقصةقبولإن

يستهعفكانلشخصطبيعيايبدوسوف.)3(الخالمىللقبركتفسير

العنصر1لكن؟المسيحعنالجديدبالعهد*رثوذكس.ىالتعليممحاربة

العاطفة"هذههو،بذلكيتعلقماكلفىالمدىأقصىايىالمذاهل

دثم،محاكمتهثم،اعتقاله(يهوذا)بهأاستقبلالتى"الجدإشة

ه،المسيحأسب؟همنبدلأصلبه

باعتبار.عيسعلىدورهوتوفمع،(يوحنا/القعيص)بامتبعاد()1

هحمدتصمية-قبلمنتوقعناكما-الطبعىمنأصبحفقد،بمحمدمبضرأ

1(الميح)

ز،لاسماعيلالمعمحانتسابعلىبالضغطالالحاعفان،ذلكمن!ر

كلا-لصببيرجعلاوالمسحمحمدشضيةتعريفانييمن،لاسحاقيويدص

.بايقر؟نالجهلهنحر-مفترضاكان

(y)4ايفقر8هذهعلىوالملا!ة،--ب'1الوجهاثظر.:.P ,25 Notre

-.----.-.-.-.-صه،أ-227ايوجهانطر)3(
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(r01ة)
طص؟.()

محمدهااستمدرلما،كامضةلقهااشارإتالقرأنفىوهناك

ايذى(بسرنابا)(إيغنسطى)الانجيلمناختطفهمابعضمن

فىأماأ!ا،ادركافهمهماونادرأ،أ!أليهالسمعاسترققدكان

عظيمبثممولمرصوم!ايهامايحادثفهذا(لبرناباامخطوطتنا

.ملحوظروائىواقتدار

أولئكأيدىشالموضوعهذانتركأننفضلالاشاراتوبهذ.ه

كما-وإلكين،يتناولؤهانواقتدارأ!اءةاخريكلنونالذين

سموت(برنابا)أن-)،(قبلمنأخرهوضعفىلاحظناقد

*همية،منكعبيرجانبعلىضكدتليثيرالوجودفىيظهر

قعلى،(المغنص!طى)ا*دبيدرسالخىللطالببالنبةيكنلمان

وكخلك،(الوسيطالعصرفكر)يدرسللذىبالنممبة:ح!اى

صمواء،والنصرأنيةالاسمبينبالعلاقاتالمهتمينل!ؤلاءبالنصبة

عملبا.لاحتياجاتامتخصصياعلميااهتمامهكان

ابريلفى،اللأهوتيةايرأصاتهصة!:فىمنشور،مذيلاانظر)8(

.IVY-د،2ص5091

عن-*ورلىايكشف!ثح!"!ابلنافىمثوجانصرثاهقد:!ثقوذأ

-.."ء؟-86ما،(برثلا)انبيل
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ة؟أ31

-حاشية

)ذذ!ل!!(

خأ.أ!م!ي!ا!دناl-/مرجليوثا!ستاذ):بقلما

كا!قد(برنابا)انجيلبأنايقائلالافترافىعصعلى

نبداأنعلينالزامانرىفاننا،ا!رييةباللغةسابقوجودأىد

الصمتذلكمن،الافتراف!هذانقضعلىأالييلونقيمالحوار

المعملمين.عذدالجدلىيسنفىالاذجيلهسذاهثلحوسل

!4!مط!عأمحأكه(=نتتينضنيدر)ا*ستاذبهقامماوهذا

تدعوبصورةالموضوعلهذارصدهالذىيحثهفىالرائعبتصنيفه

the"،:عذوانتحت1877صنة،للاجاب Abbandlungen"

كا3يهمح!ىueك!4حمهمة.م!!كط.،ر

تنتمىأعمالندلة.أحصاهاالتىا!ععالطجمدةمنكالط-دقد

مطبوعة.نثسرتفىالمناليميسورة،الاختلافأضدمختلفةلعصور

انجيليشقبلواأنجميصالرصائلهذهضبوافيمنالمفروضوكان

صللمالانجيلهذاانلولا،الترحيببغاية(برنابا)

أذانهمتادذكره

حزع،!بنةهوالتلأطثة،يلاعصلىلقلكدالكتابهولا-أولكان

المللفى11،الذص!":كتابهطبعوالذى(!56ءسنةالمتوفى)

الجزء)قليلةمصنواتمنذالقاهرةفى"والنحل31،والآهوإء

.!رو1317سنة،ا!ول

ناويعلن،بالغعنففىالأربعةا؟ناجيليدمخخزمانجنا!

.31،الاطالقعلىفعروفةغير،للعصسيحأ(لتلاميدأسمأء

التعريف.اداةبعون:*صلفى:،.نقولأا!لم

.*خيرةأ!لفبعدهمزةبعون.*ملفىأنقوكأأ3لم

برنابا()أسميعرفلمنسحزمابندط2اى:(نقولأ31!

---.اثجيلهولا
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)8.؟(
5()!ن!رر

فىنضرتفقد(738eإحوفى)ثعميةأبن/رمسالةأما

بدسلمنالصحيحالجواب":عنوإنتحت،الماضىالعامايقلهرة

-لأد،"المحميحدجا

معيساقدرأيذكروهو،سابقهمنضغناأققتيميةابن/إن

بالظنثمبهةلديهليصتتيصةلبنلص"الاربحةهاجيلناا!ضالةعن

امحمةأأالنبىيجامللانصلوجودأهنا!أناالظئمجردأ

.(برنابا)انجيليفعل!ا

والمبنية!9آدم!نةالمؤلفة)المسعودىالفض!أبىرصالهأها

فىنضرتفقد،لألجعفرىصالح51،البقاء*بىسابقعملعلى

الدينبينجدلىحوارا":عنوانتحت3918-1877(ليدنا

."للسيحىو،لمدينالمحمدى

يتظاهرانه،يبدو،6،لأا"ربعةنحيليتنلولونلؤف

خاطنا.لمهاالمنصرانىللتفسيريعاتيرانهمنبالرغم،بأصلالتها

نتوقىانا!دمقكانرلمابالمحبخاصاعملاهناكأنعلى

!انلي،لبرناباعولىلنحل*الىمااشارةعلىفيهرلعثور

للحاجى"المرأجعمصنف)اهوف!لك؟وجودالانحلهذالملر

.(م1657-1656=!6301المتوفى)خليفة

الا!لحعة،ا،ناجيلكتاباسصاءف!يقد،،انجيللا:عنوانفتحت

مريم(بنجمس)انجيلان-أخرونمحيرونيؤكدكما-ويؤكد

ششا!(برفابا)عنيعرفلألكنه.تمامامختفاكانقدانهلابد

يكلن-معرفةاية-صعرفةهناكتكونبأنالظنقان؟ولعد

ثيمية-لين-لكم!ذايقيغلابنكابإيضاوهنا!:!نقولأأدأ

يحمتاكالييمص"واينصارىكبهودأجولةشايحيارىهحاية"بضوان

.58،95صوأنطر

ال!عوقي.!ول)بح!ون!صلفى:،لكولألم51

.(برنابا)لانجيلاشارةث!وناى:أفقول)ا61
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انمافهدا(برنابا)إنجيلعنمكلمبهالديمكماذصلمونالهلأود

ظنوهص،(،القران"عن(صيل)كتابالىيرجعظنهو

اثنى-بيد.مؤكدايكنلمانكبيرةيدرجةممكنانهلىيبدو

اية-باشلرةيجودفارسىأوعربىعملباىأ-لصل-لمملمهصف

.ذدمأ-محارة

مقكانالذىللالجيلالطنيةبالاسمعادةالقائلة1الفكرةأنملى

بينوقعتقدالفكرةهذهأنفلابدبدكوهقدالنصارىأنالمفترض

اللغةفىالظذيلأالاستعاداتوجودمنذ،اسلامىكتفكرالكعيرين

."المزامير*و،،ابراهيملكتاب"العربيه

أطعلىيقوملننفممههوبديذهجيدةصلةعلىمع!لمأأنببد

،،برثاباانجيل،صورةفىالدينهدةاتضيمباعادة-حلا

.،عيصىا*الىولالأله"منمباثرخطابفىوانما

الم!عمى:المرموقالصوفىالنتاجمؤلفانالعجيبلمنوانه

انيم!ت!فكانوالمذى(م00،1سنةحوإلى)وللالكاملاكسان"

لكن،عيسسفمفاعةخلألمنينجونسوفالنصارىأنيييق

ثم،لابن!،وا"م،الأبباسم"يبداانجيلهمان:يعلنالمؤلف

ضلالطصاالاشيئاالانجيلعنيعلملاأله-حوارهبقيةضا-بيعو

فىأالعوبيهباللفةاالواردةأالمتفبساتفان،9بعد0!قرفى

*-عربىيكتبلاانيستحيل(برثابا)فجيل،ص!قى

هغأنحوأامالعربيةاللغةهى!للهلغتهكانت-صواءعربى

النحو،قواعدفىأمالاملائىالهجاءفىسوأء؟خطاء1Uالعربية

.1()أجذبى!كاتبأعنبالوضايهيذم!هما

الوأسحأطلا-كانألذى(ثولند)صلاحكةم!!ت!!ظهذه،1،

مذ8يصفهذى(+منوى)كلنكخللى،الهقلأشهف*نحص!!ى!

انطر!1،يلجود!بالغةبصورةمكومة،:!نهاعلى،ايعرميةاكتبات+
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)صب!5-(

حالإتفى-للكلماتالخاطىءاقرتيبيكونانالممكنمنان..

،-ألأ!المخطوطةهامعىعلىمكتوبةكونهاالىراجعا-كفيرة

الكاتب.عزمفىمقصودةتكنلميلذلك

يكونحيثمطروحةنراهاالتصولباتفانالملاحظاتفىأما..

ذلكنرىوأحيانا،مكليهالقدسيةام!باغيجبمماالكاتبعندالمعنى

الت!عليقاتتصويبأيضرورىغيرمنأنهرؤىلكن؟أخرىمواضعش

تصويباتئ!يقيا.!عربية

التعيقاتهذهمنالكترنهايةفى"مف!ولdعة)لفظامأ

كانورهما،ماءكتابمنيقتبسالكاتبانعنىدلالةفانهالهامفمية

أخذالذى،(إيقرأن):أنهعادةيبدوالكتابوهذا،اكاكرةهن

المعرفةضحالهمنالركمعلى،هنهابعضاالتعليقاتهذهصاحببكتبما

.(بالقر؟ن؟

!).ع(نظر)(دنيص)ال!ليعالعايملكن(ن!لء:يلىفيماء=

لم.ر.ألذيلىملاحظةفىيخنق"

يتصيليتعرضيم(تولند)ان:ننكلرانيلانصافمنلكن:،أئقول

لحروفايضكلىالوصفعلىأقتصرقد(لامنوىدى)أنكما،ايتغل!قاثهذ..

نصوصراجح.إملائياولان!لالا،يغو!ايتحليلهاالتعرض!ونللحاكة

،(برنابا)فجيلعنايكثفوثاثق":كتابنافىحرفيابعوالهما

.31،92س!

المرجح*كابناشبتفصيليهذاتفسيرنياعرضناقد:!ثثولأ1،1إ

تركيبد)لم،.-يوايكلكاثترميبا)فىالخطأهذاوأن"003،ئفصه--.ص

إ؟!جنوندافىممننذ!ل!كل(والاملائيةاينحددةالقوأعدرعاية)أو،(دايجمله

:!!..--..لضهنجير،يلغبمااليإرس
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)رر؟(..ةأ(!)7

متعلقةاوثائقهأممطفات:رايعا
-(برنابا)Cيانجيلىر

)1(

نمةسبا14اتلشذرا

اللاتينية،المخطو!ف!ابنظائرهامقابلتهامعأ

ا!تانأصل(-لأ)-

المخطوطة،ترجمةألالطالية%ةالمخطوطة!

2،وسبانية41،ا!تينيةأ

،2دم*:عيسىقاقئمقالعندئذ:-أ،22وجهأ

بخديجه-كل،ا؟ولالرجلاذJوAIالرجل،2دم":عيصى

حرمهالذكاإيطعاممن-لهالمجىإ!ام-الضيطانبخديعه-ثكل

أ؟!الجعمدفتمزد،الجنةفىاله.إلمجشةفىاللهحر".مهالذى

باثه:قائلافاقسم،الروععلى..،لمحار

فأخذ.أقطعكأدطعزمتلقد!اد!1،أب-22وجهأ

-أوهنالك؟11الجسدألحمعلى

ليعطعجبرجلصدفقألبالحجرلقدحجرابإلم):قداشلاإقممم

أكذبولناقطعهأنبادلمأقسم!0)0("(9قطعنك

اراهالملكفانوعندئذ.".أب!أ،صخرمنقطعةكسرواذ"

وهىجصمه!االز(ئدة،ألقطعةأليقطعهجصدهبلحمأمع!كفانه

.!،ور!!االتى.الحجرمنالحاد-بالخرف

!جلى"كلأن!ا،.وهكذا..،،جبرللالمل!زجرهوهنالك

النصيهظضلامضثناوانظر*ا!لخطوطتينبين*خلحفامطلأمن11(

*نجيل.مقيلىصمياهوضعهعدبعفك

dعقبترصتهاهمغا:انقول؟131 !صل.ش8الموارد،صبانيه
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ألايطالية،المخطوطةأ

صمااللاتينيةأ

انبالدأقسمتلقدا:فأجاب)*

.(.بداكاذبااكونولن،6مطعه

!القطعة،الملناراهعندئذ

وهى،جسدهلحممنالزإئدة

نأكما،وإهكذا..قطعهاالتى

منجسدهلحمياخذ.رجلكل

ملتزمهوفكذلمك،أدمجسدلحم

2دمبهوحدهاكلبرمىان

..كا.بيصين

المخطوطةضلاحن5

22-ا،الوجه،اللاتينية1

.131ه-ب23

هأوطة،!ترجمة

ا"ممبانية

يجبفكذلكأدممنلحمهيأخذ"

على،أدم!أقسمبماالموفاءعليه

.،بهالوع!

(فى:)سيلهـنقلاعن

الفصل"تمهيديةأحاديثول

.!الر(بع

والملكابراهيم-(3)

المخطوطةمترجمة!الايطالية،المخطوطةأ

ا"ممبانية:فالا،ا-03وجهأ

انعلىينبغىماذا":ابراهيمقالاعلانينبغىماذالا):أبراهيم

،(.رباضدملكىافعل.،رباخدملكى

اقواسلا.عنليتميزمزدوجافجعلناهمعقوفبقوصأ"صلفى31،
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الايطالية،المخطوطةو

4نبياءوا111الملائكة

..،المقدمعين

ألىاذهب:!:المل!لمجابه

الرب،ن؟فاغتصلالينبوعذمه

ول.م!يتكلملنيريد

وللاذه،":بواهيمأجاب

.أ!اغتصلينحكلىينجغىجمخه

كشمابئقصهالملنعاظهرعندئذ

الينبوع.واغتصل.فى،جصيل

هائلا:،ب-03وجه3

بنضكذكهلربدوركافعل!

.(،.ابراهيميا

ابراهيم.!اغتعمل

،ا-03الوجهعننقلاذ

.!ب-03

ا،(-الحكم

الايطالية،صحهلمخ!ا

عاةالحية-الربدعاواذ

يمعمكالذى(ميكائيلأالملد

اطرد!ولاكا(.):أواقالطا!بعميف

إثلى،،

المخطوطة،ترجمةأ

ا"صمبانية

أ،وا!نيياء111المقديعمين

الىأذهب":المل!اجاب

الربن4واغتسلالينبوعهذا

.،،معكجغكلمأنيرلد

ينبفىوكيفه*:براهيممر

فىالملل!ثهفظهر؟*أغتمملأن

فىفاغتعحل،جميلكشابصوهـة

ابراهيميا")لهو!"ل.الينبوع

ابراهيم.فاغتسل.،،هكذا

فى:(سيل)نقلاعنلل

الفابل"ت!كهيديةأحاديث"

.!الرابع

لمحيةعلى

مل،!نزجعة
الأسبافية

-هالرب5وإسحتدعى

الذىمبكائبل!الملكأو،الحية

،المثريرةالحيةهذها!نةمن

منهاامطحبالخارجلونوعندما

ناتAVلراذاحتى،ارجلها

تسحيأنتضطرفصوفتمشى

.).(ثاألارضفوقجصهها

له:وقارايثهبعيفيمع!ك

الجموح،الحيةهذه"

واقرم،اولاالجنةمناطردها

بجحعمهاعئ،للؤحفيرجلها

6لنطوطتين.بين*ختلافاتأمط!مقالم1
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المثيطاندعاالربأنثم))

نك4!:لهفقالضاحكاجاءالذى

هذين،خدعتقد-المنبوذايها-

ظنى).(ثينطووجطتهـما

وفىفيهماذجاسةكأان)زيد

فميتويونحيذمااولادهمادمدع

فسوف).(وسيعيدوذذىحقيقة

منلحالنجإصةهذهأ-لمضى

فمكفىتدخلولعموفأيخصامهم

.بالنجاساتتكتظكيما

15-3،الوجهعنللىنقلا

تما.-السابع

)011(

شريعةات1،1

الايطالية،لمحطوطةا!

بأ.!الو!وهبكننق!!

.!ب3.؟--المى

(-0101)

-)5(-تصمص

اا.32-بالوجوهآفقلاعن
،ب322المحا

)!."(

ناارادتانا"بدايىا*رض

.-"تماثمى

جاءالذىأبليسوإسمتدعى

خدعتلماذا)ر:لهوقال،ضاحكما

جعلتهمالقد!اللعينأيهاةهذين

منفيهمامافكل.مدنصين

همااو31جميعوفىالمقذازة

سوفلانهم،فمكفىسيدخل

صتكتطوأنت،حقيقةي!وبون

ول.-بالقذارة

فى(مميل)عننقلا-!

الفصل،القرأنعنكلابه

لما.السابع

)3(-رد!(-

فيمبرا

ا"سبانية،لمخطوطةا!

هولمج!():محاضرأتعننقلا!

.178دصنة(بمبتون)فى

33-37!ص

كأد!()*،5

1()يسد

هويت(-)محاضرأتمننقلا!

85ص1788ممنة(بمبتون)فى

----------،-.بعدها"ما
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55(زننلهخاأ-(-آ.ا)01

عيسىظهورمناعقبهوماالصلب-61:أ

ب-326الإجوهعننقلاأ

،أ-231الى

موجودغيرختامىفمليعقبهاأ

.،ا،سبانيةالمخطوطةفى

ادشنراتهذه:،نقولو

ثماءان-تجد(t-،)التلاث

مواضهافىبتفامهأ!رجضتهااله

اللاتينية.المخطوطةفىيلىمما

-هناظيعهاتكرارلعدمفتعتذر

الأا-؟(

هويت()محاضراتعننقلاأ

،.الذكرسالفة

النلاتالشذراتوهذه

صبققدبتماصأ(6-،).

الكشفوئائق":كتابنافىنضرها

كا(برنابا)انجيلعنإ*وبمى

لعدمفتعتذر،،8-72ص

هنا.تكرارها

)ن!عأ-!ا،،(

.--:أب(

برنابا()بانجيلىمتعلقةمقتطفم!ات

من

أعمالث!و،،نصرانيات،):كتابيه-فى(تولند-جون-)

---.!ه.فتنوعة

كتابنا:فىالمقتطقت8هذنبرنا:،نقولأ-ت

ةني2،ص(بونابا)انجيلعنا"وربىالكشثتلوثائق

(9p)نننعط=ف)0

--.-)ص(

لمخطو!ة(لامنوىدىبرنارد)اي!ستا!وصف

-.ء(فلن!)

اصلهعقوننرجمد!نجنفافهالمقاذ.هذأندثرنا:-نفوذ؟ثمتر
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فم!ا.!(=)نل!أ)13"،

المبرابعالمجلد.،!5ول،"بمجلةالمنفمورالفرثصى

.م1715(بارشى)فى،31-202ص

أنجيلعنا؟ورلىالكشفوثائق،):كلابنافىوذلك

.،3-38صكه(برنابأ

(د)

)،فه!،لأ؟ه

دنيص(ميشيل)،مامقتطفلأ

فينسا()بمكتبةا،سبقايهمين

الالاهياتفىخطيةكتابات

((برنابا)انجيلىمناللاتينيهالمخطوطةعنأ

أ!رنمن،والعرليةبالايطاليةمكوب،11،تركىمخطوط3+.---

22وورقاته،عضرالحن i،عرلية.تعليقاتوعل!ه

،(المصمح)المدعولعيسالحقيقىالانجيلدا:صدرهفى

ده.(برنابا):حواهـلهذكرهلماطبقما،العالمالىايهمنمرسلنبى

المذكورالانجيلومعه(يرنابا)جثماناكتشافتملقد

.(فلنونيص)الامبراطورحكمتحت(قبرص)ش

!لللربج(افىمنضورتاريخىمرجعفى(تيودوروص)روكد

لمحوبعةالسغةذىوقحقدذلكأن.بعدهاوما571صivy.م!نة

.(زينونيص)الامبراطور!كم

ل!مذ.النافمألاصطلاعحصب(اصلاص):المقصودلعل،أ؟أ
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(05،ذ!أ،)3"1(

صنة(روما)فى(جلاصيولمالبلبا)منالصادروبالقرار

.8المعتمدغيرالاسفارمع(برنابا)انجيلادعتبرفقد،69،م

6هـللن.الخؤاعسلبين(كوتلريوم)عندكرهوروقد

(باروتضيان)مجموعةوس.لأ69صا*ولالمجلدفىوذلمك

.6."3برقم(بدليانا)بمكتة

المصسيع"طفولة":عنانجيلامراثحىفىهناكانويقال

+.والاسلاماينحعرانيةيضابهأنجيلاايبرلرعندوأن

)113(
5(-)!ل

والاص!بانية.العربيةباللغتينانجيكهناكانيقالكصا

،،القارىءإلى!تصديره":فى(سيل(جوبم)أما

المنضور(،القرأنترجمة)،عنالانجليزيهباللغةكتابهمن

ثقلوقد؟.أصباثيةمخطوطةنج!كرفقد.1732"سنةلتدناالى

".:،فقرال!أرمعصنها

انجدل:ياسمأهبلبى)راعى!هلم//دكلور-)عئدوكائ!.ث

العرندىقصطفىالاصمبانية-إلىالايطاليةعننقلهاوقد.(برنابا)

كان(ايرانيوص)انالراهب(مرشوه!)عنذكروقد.أ،راجونى

كان(نهوبما،الانجيلهذاعلىبناءأ(بويص/ألقديص)يهاجم

مكنبنهالىدخلفقدالخامص!سكستوص)للباباحميماضيتا

ودخلدينهعنارتدفقدفل!علىوبشاء4ألانجيلهذاواخذ

l لاصلام.

أعطم5:بانهاالانجيلىهذاروأيلأوصفأصيل)ذكولقد

مولنو(فرالاثناتضاتذلكفىبما،،محصوفتزوير

.(برنابا)و(بولى)و(ايرانيوص)و

(A-انصل)برنايا
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1،()4 l
()!ا.ء

انظر:،أسبانيةاخرىمعمتقابلةإيطاليةنماذجرهنا!

."لقرأنi"):عنكابه!ن"الصابعالفصلامئلأ

فيما(،الحيةعليالحكم":عنالثالثةالث!ذر؟اوردوهناأ

.،مئذقريبأصلفنا

!سعهمبه!عى)،11(

برنابا()،إنجولهوامثىعلىأالعرميةالتعليقاتأن

جون)فأنوهكداجيدكيرازرملائىوالضهىطط،للقرأندارسكتبيا

صغة.مائةالىترجعالمخطوطةانذكر(كرممرفريدريك

المجلدفى(لامنوىدىبرنارد)المخطوطةعنكتبوهد

17لأ6(امصتردأ!م!)طبحة-aف،ن!!ه!ولأ)خاالرابع

!ابه:!ى(نو!دخون)-ر!للى(ب!س)!عحةوفنى

لمه.ن!افيات"

لم!ةالايو!لاا!ة(1"3صا*ولىالمجلدهمه)قالوقد

اهصبردام!()فىبالصهفةأكتضفتهاوقد،المصيحبةا*قطارفىواحدة

ا"ميوعظم,i%الصموصاحبمكتب!فىالانوهى9017صنة

.(صاقوى)أميرأأيوجقأ
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هجموعةمنوالاخيرالثالثالكتاب
برناباانجيلء

ؤيأ%؟

THE.

GOSPEL OF BARNABAS
مر!ونفرهـ"ولالانجليزيةالىترجمه

(!ولورالنمم!يلا

ب!صلمعمقابلتها،الانجليزيةعنالعرليلأألىجديد!ترجمة-ا

اللاتينى.

صاتلبعضب!لؤانصورمع،للفلحقاتكاهلةترحمة-3

المخطوطسة.

و*ثاجلعهي!لارعم(برناباألانجيلتقارنيهختاميةدراممة-3

ال!ريم.القرانضوءوفى،المعتمدة

وبف!حرونخقيقنرجمط

!حض

-!عى!ون-

ل!نىلنى!بهما-سانى!.-5ل!د3)الع!
نحثجنكع.!ميقيلمحزةاسط-اثساض!اهـة

ف!--بصشكد)لهضمىضمتمص!لم!

بتىلبزب!مرعهطبافلأتجىميغ!لتر

بالقاهر!ومحامجامعىاصداذ-

لهرولىالمندثرة

-م99(بم--مه

13،.ا!إهر؟-

برنابا(أنجيل-9آ
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والفسمهبذالمحىالطباجمة.أص!خالأ!

ى!صق!كلمأعلى،.لعرميه-للطيعةالمسلصلالكلجمم-لأ

وبينهصحا،اليسزاليالان!يبنى!أ!رقيصم،اليمي!ن

صصحعا*ن!ليزيةالترجمهفىاردالكلحسبالصفحهلمعمو!عنواث

وعئ!دما.(الخ1،3،5)رتويةلإنبليزيةا؟ر!امأن:ملاحطة

ننيله!قانناكلمربيهألصخةخصالانجليزيةالصفصرءيتغير

الانجنيزية.الترجمةفىالمذكورالعنوابئذكرمع.سطرينبينذلك

فاصل.بخطوالجديدة!لفماب!الصفحةهوامضبينالفصىثم

.بأصامهم!االاشعلونيةيلنثرةيتع!وامثعمركي-33-

التالمبى؟التحوكلى

مصحوبة(005-،ب،1)الهوأمض.أ!بجديه-أولا

الايمعر.أوالايمنلهامفىفى،.ومطنهاالعرثية1للتعقيباتببياننا

الائجليزية.النضرة1-كىاذبرقميةإلهوامضىبثانيا

.،14معقوفةبأقواصخصصئاهاوقدتعقيباتنا-:ؤأخيرأ-:ثالثاكأ!

علامةنضعقاننا-ا!يامضىإحدحكلى.لباتعصبانخميف-!دن.

ilيبداية! l .a lb.ضافة

ا!طماتولحصرلاضافثتالمنعى!اخلل!كلاسءالم!وهه-؟3-.

انجلمزيةالنضرة-شمواسأ8.-ورمتو،ذا،الهامضىاقىالمغلوطه

+35مزدوجحةبصورةميزناها

اينضرةفىوردتواذاا!جنييةللاجملانمالهلاليةإلاقواس-،

(.(.!))مزدؤج!بصورةميزناهاالانجليزيه

المراجعولعناوينا!مماسجة*قوجمطلتخوض،."علامه-5

.-+!ة.عغصةظها+ألداخيةالفرعية11!قوإ!اما

(صلفىبلاحمرمبىجودةابجمل!تفأطتفئالدوائر-6

انكلماتأما،الطباعةلظروفلونفأدرنبرمئمهافاكتفيناالمخطوطه

القاتمبلاسودميزناهافقدالمخطوطةفىخطوطتحتهاالتى

كلأبنا:بأخرالملونةالصوروانظر.تحتهابالخطوطوكخلك

.،،(برنابا)انجيلحكنا،ورلىالكضفبوثائنى*

!لقفص!ع!ةكللبيان،با.،تالموحطأعبإرةت7

الورقه.رقمييانمح،المخطوطة

الموفق؟والله
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رقمصورة

(2)رقمصورة

(2)رقمصورة
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"-!نبي

ألا

!:

(4)رممصوره

(6)رقمصورة

7،يونءص-7ء.ع!بر"-737،،777!س--7-ع77ءعكا7
د.عكا.-7ء.-:،7*-لا-/-7--3ص-7

ص7!؟.!ء/س!%لاء2077.!-ء7.*ع2!-ش!.*ة

كاإبخيخغ!جم!ء-.حط!ط!"س-جم!

يربر-ء"4!لم!فء-73ء7ء7ء؟.!!

!ؤع7:عع-!لا-كا

7يرئن

-ش.يربم-كأ.-د707-7غصيرع7ص07.ع3-كا..صع-خلأ3.صع!ص.تر..7/،3؟لم.بر777/كا+ضش.؟إخمصء:برلم77:...م-3..ع.عكاء-7كا37

ءأ!ض!-ء!ء.كم3صصكاعع-ععع3عدكا7عخص؟:-ء-!ص-ي..ء.---لح

7بزءع--7+-س!*؟/-س.صآ،لا3-خ7،رز-77،-ي!ني

ء-7كا--برصدور-ء-بمبرص!و!برضبربجبماصلا6زبرلا!؟7خ7!-.لمص؟بزاء-?3--!ير.-خءكا/--.!يزنرص!؟ءص-كاأ!،لإ/?7لمبر!خصصخ6ء.ءفي.--بهتزصجمغيم!ع.---3--

(5)رقمصورة

-ع،!7ش-+!اء-077ع.ع-عءتر-كابر!-ءع7ع0337ص7-7-7ء7عسء7.37

(-8()ع7707)رممصموره
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و7.ع

-عكا
-07-ىص--عكا3

كاع77ع7.لاعصءع-ء. 7.لا-ء27لى لا،-77-ع-.و

(11)رقمصورة

ىعر

مى

!

!!

!

27!بر/امملأوأء-.كأ،س-/شبر+و،

7في!إ-س:!+ءأس-لا3/بربر
ة--/بربن-؟.ض3كايءيم!

".؟-..لا-صش-كاش73كاء،فبر.:-ص--،،+ءس71

..ء.لملا

(01)رقمصورة

41)(12)رقمصورة

ع.ع7عع.-7.-.،/ع!ير-ء.: ..ء.!-بم..:.بر!ممبهغفي":.ةخ...عشبهح!بشغ،ين!هح!!عارضكأشو!*ال!إ،إ!لأ-.-7-شةص-ز؟/..3-3بر

ج!+*؟ء؟.ةأ.نمم.7ة-خفيسصدء؟جى-.-ء-،-.ءبمصء/لم؟-!-ى-،33-كا3س:4ص-----بم--

ير/.فيبر.3!-!ش!جم!!*نم-ص-بن!ص!كض؟ص6-!ء-دفي.--ع7؟ل!بر.7.+!قئكأع-ير...كا3ض!.قيكأيم،؟كا3.7.ع-إغخءفيس.لا-

لأ:+ع7-...-جمش؟-.لاير!طني،-لا-3-.ث!!ض"لأفي،-:؟نح!-ج:،ة-صد:كاحترء.7..ر7بمم!7نم3-

بم!3----.:.لمءخسءيهبهرخ(!بز،شعءخ،.!ترع-!.ص.ة.،فيلأص؟+؟3؟ا-.73..،-إ.عوس%7-7-07لاع7-3ا7.ع!-ع.ء:.س-؟-قيس--7.:
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(16)(15)رقمصورة

(02)(91)رممصورة

Wرقم)صورة
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(22)(21)رقمصورة

(24)(23)رقمصورة
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!32(31وقم)صورة

33ri
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(43)(ii)

37

41

(rA

!!(
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(46)رقمصورة

)748((47رقم)صورة
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3-ا،و\،أوجه

"30

المعمميح،1*:المدعو،لعيعمىالحقالانجيل

لماطبقا،ا!المالىإدلهمنمرمبلجديدنبى

حواريه"(برنابا)بهعرف

المدعو:،الناصرىعيممىحوارى،(برفابا)

.6ء3،.بمزأصلام!!رفىعلىيقطنونالذينلصائريؤدالمسيح9

قد،باعزازالمحبوبالبديع،العظيم21،(1)الالهاظ

رصةفى.المعميخعيعسىبنبيةالماضيةالأيامتلكخلالأنممثا

كثيرينأنعنهانجمالتىلككةوالمعجزاتالتطيممنعظيمة

هخعبالى1يدعؤن-بالتقوىالتظاهرتحتالضيطانخدعهمممق-

)1(،اللهأبنأنهعيعمىيدعوناذ.وإل!رawll.فىغايةهو

لحمكلمبيحين،اندواه!علىبهاللهأمرالمذى)2(للختانهن!رين

وايعبارة،9المعنىتجافىهناالفاصلةخكن:أنقولأ،-.عظيم،لأانله-أ

،سفل..؟علىهنرأصماإ"يصرالهامثىفىبكوبة

ألاهيته.ينكرإنهاليهمغصوبنفصهعيصىأن-؟

الرومانللحنودوان،(أ-01..الوجهبهامشينلاحظة.يلىفيماأنظو"

.أ-06الوجه..انظراولههةبطكبوةلاولوسموهالخينعم

..17/01"التكوين،سفرأ":أنظر-2

وانظرالمخطوطةث!كل-المضتطاعقدر-التنزعنماالوجههدأهىا"أ.أ

الفثمفوثائق":كلأينابأخرالصورملحقفىالوجهلهذ!الملونةابصورة

+.(برنابا)بخجيلعننا"وربى

المخطوطة.طوأذوهئأ!؟ا؟حمربالبونايصطر.فوقايج!ةيفظالإ(

هاتينمثل-وايجملايكلماقيبعضتص/خطودم!.المخطوطةئى131

!نلك.هلاحظةفنرجوايكلمتين
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3.0

المذى(بولس)انخدع:أيضاغمارهمفىالذيناولدالث؟نجص

..بهسالاعنهاتكلم!لا

وسمعتهرايتعههدالذكماالحىهذاأدوقأنا؟هذااجلمن

لنجوأانوعسىلعل.عدسىمعءمخالطتىمنكانماخلاس

.تنخدعواولا

من.ادلهحكمفىوتهلكلا8بالضيطان،3-بإو!

مضادأ(r)جديدامذهباميكمينثرمنكلمنحذار،ذلكأجل

ايله!فليكن.الأبدإلىباينجاةتحطونلعلكم،ادؤتهالذىلحذلك

ثرهكلومنالضيطانمنولي!حفظكم،معكم(1)نالعطم

..أمين

(ب)،الأولالفصل!

الىجبريلالملكبفرى:المضموفانالاولالفصلهذاف!

عيصى.مولدبخضوصهريمالفدراء

تحىلعفراءحدث،*خيرةالصنواتكلكفى

زارهاان،(يهوتا)مبطوماءداودذريةصأ.مريم!

بالهامئىب-3أيضاالوجههذافىمكررة!"عظيمايله"-أ

.".،علىأسفلمنأ*يمن

منا*يم!بالهامثىمكوبةأيعبارة!.،*صريلىانزالفصل"-ب

ء."-لمجبزائلا1ألانفلأ!صور6أ،:ونصهاأعلىالىأسفل

وثائق*.:!بنافىالتع!يماتهذه5خطاءوتكصيرناتحليلناوراجع

..035-اة1ص،(برنأبا)أنجيلصا"ورب!مف

.A-1/6،(كثطي!)اهلالمى(بولس)رسالة":قرن-3
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05فىالبضرى

بكلتعيشالعذراءهذهكانتوبينما.ايلهعندماجبريلالمل!!

معالصلاةعلىعالمحفة!،لومينالهالا،اثماىبدون،قدسية

غرفتهافىدخلهنالك،بمفردهاهىبينما،يومذات.!صوام

،)5(يامريماهـمعكفاليئن،:قائلاوحياها،()جعجبريلالمالك

الخلك.ظهورعند)6(العذراءفروعئت

البشرىجلىيلىةصفحه
!.5

قدلانكمريمياتخافىلااإ:قائلاعهارومنهدأالمذكلكن

لنبىوالدةلتكونىاصطفاكالذى(1)اللهعندبفضلحظيت

)2(."هـثرائعهفىيسلكونذعلهمإمرائيلضعبالىسيرسلهالذىهو

بما)«:المعذراءاجابت0»الثزادبصد!1)[1-،وجهلم

أجاب0"بنينإلدانلىفاش!ا،رجلااعرفلا-ترىحص-اننى

قادرانصانغيرمنالانسانصنعالذى)1(الهان،مريمياا":الملك

..،)3(لديه!مدخيللا"نه،رجلغيرمنانصانافيكيؤلدأن

الىاسفلمن*يمنبالهامشوالعبارة.!هريمالىجبرللنزول-ص

.3مريمعلى،جبرللأأنزل":ونصفااعلى

الصورأ)3(،القر2نفىالبضرىخبروحول،1/28(لوقاا:قارن-5

ألانجليزية.النضر؟مقثطوراجع.)91(وايصورة

.1/92(لوتما):أنظر-6

هدير،.يله%ا-،

ا-،)التالىالوجههاهثىفىوردال!عقيبهف!ايكن!

لمخطوطا.1فى

1/كم.(لوقاا3-1/380(لوقا2-ا1.30/(لوقا-اا
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لبفمرىا
!.5

،(إبقديرشىءكلعلىاللهأنأعلماننى":صريمأجابت

فيكفاحصلىوالان":لملككأجاب.،(مضيئتهفلتنفذولذلك

والثرابالخمرمنوستحفظينه؟")4(عيصىستصصينهألذى-النبى

منمفسطفلهوالطفللأن،)5(نجسلحمكلرمنالمسكر

دته،خادمةمأنذا"):قائلةبنواضعنفسهثامرلمفحنت.،،ال!

.)7(الملكفان!رف.(،)6(لكلمتكطبقايكون"مافليكن

الله،عضة-نفسىيا-،أعلمى":قائلةاللهمجدتوالعذراء

هوإنرعىمدو*نه.)ص(،،منقذىباله-روحىيا-ىواعتز

تدعونى-سوفالاممجمغانحتى،عظيمةرعايةخادصته

اسصهفليتبأركعطمةجعلنى9زرالقديرانهواذ)).،،-مباركة

الذينمنجيلالىجيلمنتمتدرحمتهأنوأذ)«5،(القد.وس

.."يتقونه

وثمتفقبضتهأحكمق!دالقديرأنواذ"بأ،وجهلم

وأحز،مقاعدهمعنبالأقوياءأهوىلقد،ا0،،قلبهبخيالالمزهو

كانومنبالطيباتأتخمهفقدجائعاكانمن".(،المتواضعين

والعبارة!"خىءكليعملانقادراللهأنأعلمإنا:مر3قالت*-ب

اناهريمأقالةألأ:ونصقاإعلىالىأصفلمن،؟يمنبايهامثىهكولة

."قحيرشءكلعلى،ايله!لمأ

عظيم"الله":بالنصالعبارةلكن"الحانظ،هوأوعظيمالله"-ص

أسقل.الىأعلىهنالايصربالهامثىمكومةوهى"،وحافيظأ

7،،/31(1ةلضاا!سفر!)نظرا1-5ب1/13(يوتيا-4

.1/51(لوقاا-ر

،ويىورثتوانمااعيسىفىتردلمايفقراتهذهكل:لص:!

1(شئىن)!،القديم!ايعهد*ام!فاومنوهو-،sايقضاIسفرأ*.فئ

:)يوضا(شولص15-1/5(ثايو)عند8خيرةاايفةراتوردتبينما

!،نضلحمكل*الىاث!ارةفيهاتردلمانهاكلما

1/56-55.(لوقا7-ا1/380(لوقا6-ا

.++---.بأيفاظماتتطابقالتاليةايعباراتكأككاد:.!"
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؟.!البفرى

بالذكريحفظانهذوا!).(،الوفاضخالىعنهصرفهفقدغنيا

..ولا*بدالى)8(وابنهلابراهيمالمبرمةالوعودتلك

الثانى،الفصلأ

يوممفالىجبريلالملكابلغهالذىالتحذير

مريمالعذواءخلبخصوص

يجورواأنالناصمنخائفةوهى،ادلهارادةمريمعلصتواذ

فقد.)9(بالزناكخاطئةيرجموهاوأن،بطفللتغحهاعليها

ئدعىرجلوهو،)01(هىنسبهاسلسلةمنصاحبأاختارت

ادل.خافقدتقىكرجللانه،الحيا؟امبز،يوسفباسم

.بهصواماييهوتبتر

الميلادجديدةصفحة
7.0

..1()نجاراكانانهأذيدهبأ!عماليعيش،والصلوإت

،.وكث!فتصاصهاليكوناختارته،للعذراءمعروفا0كهذرجل

فانه،(Y)تقيارجلايوسفكانواذ.الالبهىالتدبيرعنله

،أ-1،6،1-د6،ب-12:الوجوهقارن.اسماعيل:أ!لرأد-8

.ا-1،316-02؟.*

لوقا(ا:انظر-2001د،22/33"التشيةلمصفرأ*:9-اثظر

إيضا.يوسففصعد\):(لوقمااعندالمفقر!يهذهالحرفىوالنص:!2/د

التايية:الفقرةفىثم."!عث!يرتهدإودبيتمنلكونه..ود11دمدينةالى

.،.حبلىوصالمخطولةاتهاهرإامرلممعليكتتب"

إبنهذ!اييص":هنالكوالنعى:!.لأ/355(هتى):انظر-1

.wi(متى):انطر-02لأالنحار
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!.7الميلاد

جملىعزمهاممتقر،بطفلتضخمتقدمريمأنيهلاععندما

ابعادها.

،نامعنثما،3()هووها.اينهخافلم!نه-المهأوجه

عزمكاستقرلماذا،يوسفيا":.قائلاالربملكنهرهاذ

عفلقدانمابهاعملماكلانفلتعلم3زوعلامرلمابعادعلى

تدعوهصو!الذىهو،ابناتضعصموفالعذراءان".،،ايلهبارادة

ومن،الخمرمنأنتتحفظهسوفالذىوهو،عيسىباسمأنت

منادلهقدئسه*نه".)،("نجصلحمكلومن،المصكرالضراب

لعله،اصرإئيلشعبالى)1(مرس!لادلىمننبىانه،)0،،أمة

اصائي!لولعل،)5(قلبهالىيهوذابالهدىيعيدأنيستطيع

.)6(موسىفريعةفىمكتوبهوكما،الالهفريعةعلىيمضى

ولسوف،()باياهاادلهصمنحهالتىهى،عظيمةبقوةسيأتىأنه

..،،كثيرونبهاينجومموفعظيمةمعجزاتيجركما

وسكن،دهالشكرقدم)7(النوممنيوصفنهضوعندما

..اخلأصبكلدهخادما،حياتهكلمرلمالى

اجمصر:الهامضفىاينصيكن:!،نبيايرمملسوفالله"-ا

اسفل.الىأعلىمنمكتوبوهوفقط"مرملالله!

م!ى"الله+*يمرايهاممثىفىالنصلكن:!."المعطىالله"-ب

أصفل.ايىاعلىمنمكقوبوهو

.23-1/25(متى):أنظر-3

1/115-(لوقااو،13/5،7،القضاة!صنرأ*:انظو-ء

:مارن-05عليهوتعقببناالصابقايفصلفى)5(هامفىراجع:!

وليس:!t/16،الخروجاسفرأ*:الهظر-706،-1/15(لوقاا

:لموسالربفقلا*:هنايكوانما:هناوودالماظويلصرةهةهفى

بيومما.اييومحاجةهـملمكطونالثمعبقيخرجالصماءمنخبزال!امطرهانا

.،.لااءناموسفىايعطكلن:امتحنهميكى

/TI(هتى)-7 I.
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الميك9

الفالث،الفعصلأ

"+7

يهحامدينالملائ!وظهور،لعيسىالرائعالميلاد

!حكم(هيرودص)تولى،،لزمانذلكفى،اكهنا

وكان.(أوغسطس)القيصرمنامبراطوركمابقرار(اليهودية)

.أثناء(A)حأكما(بيلاطص)

9(.)(قيافا)و()حئان!الكهنوتيةالرئاسه1،ب-5وجهأ

احصاءبكتابة)01((أوغسطص)منامبراطورىقرأرصدرواذ

وقدموا،الخاصموطنهالىواحدكلأوىفقدالعالملجميع

علىوبناء.الاحصاءفىلكتاب!هم،الخاصةلقبائلهمتبعاانفصهم

مع-الجليلفىمدينةوس-الناصرةغادريوسففانذك

،نها-(لحمبيتالىيذهباكىبالطفلالمتخمة،مريمزوجه

فىيكتبأنيمكنهلعله،-داودذريةمنلكلنه،مدين!هكانت

(،لمبيت)إلىيوسفوبوصول.(قيصر)قرارحعبالاحصاء.

يوسففان.فيهاالغرباءزحامضخامةمعحصغيرةالمدينةكانتواذ

لايواءمكانفىالمدينةخارجماوىاتخذوهكذا،مكانايجدلم

هنالك.ساكتايوسفكانوبينط.فيهيحتكونالرعاة

والرعاةالملائكةب*-صفحة

..تلدكيمالمريما!يام!لتاذ

".9

س،القديميلعهدايضائعة!للاتينيلأالترجملأ*ق!ن.كهنوتياركيع!ا-8

.2/2(!!ا)شايركاتلكك

وردبمااطلاقالهعلاقةلا(يوقا)عندالضرةيهذهايحرفىوالنص:!

.،صوهـلاواد(يمرينيوص)كانيذ*ولالاكتتابوهذا":هووانما:هنا

.3/؟-3(لوتا01-ا3/1،20(لوقاا:9-قارن
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والرعاهالملائكة
و.،

ابنهاووضعت،اللمعانكلاقبضياءمحفوفةالعذراءكانت

بلفائفلمفتةواذ،ذرإعيهابينضم!هالذى(10)الهابدون

!ظةحاكرفةهناكيكنلم"نه،المزودفىأرقدتهفقدالاطف!

.بابقهاج-أقبلضالمك.الئزل

يصبخون،النزملألىالملائكةهنغفيرجمعاا-6وجه!

ومريم.اللهيتقونالذينأولئكبالصلامويعلنون.اطه-ببركأ

العرور.بأعظموربتاه،عيمىلمولدالربحعداولوممف

الرابع،الفصسلىو

يعلنونهوهمعيسىمولدللرعاهتعلنالملائ!

8وجدوانبعد

)3(.غنمهميرعون-كعادتهم-الرعاةكانالوقتذلمح!فى

يظهرمل!منهيخرج،ياللمعانفاثقبضياءمحفوفوناولاءوماهم

الضياءهذابحمبببالفغالرعاةفامل!.الهبيركأسبحوقدلهم

روعهممن.الربملكسكنوهنالك،الملنولظهو!،المفماجىء

الذفزةهقدهةاذطر.بالماوتبطت9؟السورة،المقرأنفى-أ

وإنما-"لمإى-ألمالىاطلاقايثميولاالقرأنلكن!..*لجليزدة

.(-المنخلةجخحالىالمخاضفأجاءها-):اييهاالمثمارالقرأنيةا!يةقول

ايلغوية-بمادتهوهو(المخاض)فأين.323يةأ91(مريم)سور؟

كامر،صالكلأنطثقفىينحصائما-وأستجملاتهاثعكاقاتهل!مصافردكمحروفه

الناصخاضما!:-القاموصفىجاءكما-وهى(المخاضة):ومله

وييسالولاد؟يسبقالذىالصائلهمخلكأقووافح،ورجمانا8مضافي!

Tالولادأ*من(ا"خماض)هذ(فأين،نفصها-ادلا18

.91-3/ول(لوقاأ:آافطر-3
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،ء9ةوالرعا.لمدئطا11

طذلوئدفد*نه؟عظيمةمعرةإليكمأعلنهأنذاا":.ماذلا

بخلأ!لمسيأتىالذىهو".(،الربممننبىهوداود--،مدينةفى

امه،معالمزودفىالطفلتجدونولصوف،اصرائيللبيتكعظيم

هنالك.أقبلذلكقالوعندما.،،ايلهببركأتصبحالتىتلك

ببركةالملالكة.يصبحونمنغهيرجمعبأ-6وحهأ

وعندما-.الخير-)3(ئضمرونالذين-لهؤلاءالصدموجعلنولط.أكله

نذهبدعونالا:قائلينبينهمفيماالرعاةتحدثالملائكةان!رف

!ااعلنهاقدايتى(t)الكلمة.ونرى،(لحم)-بيتإيىقدفا

بيت)الىكثيرونرعا!أقبلهنالك.(،ملكهبواسطةالينا

خارجالمولودالطفلفوج!وا،الجديدالوليدعنباحثين،(لعم

قدضسواولذلك.المز!ودفىرإقدأ.المل!-يكلمةطبقأالمديثلأ

م!االيهامعلنين،)5(.معهمكانمالهموأعطوا،لهالخضوع

بكلمريماحتفظتفقدذلكعلىودناء.ورأوهصمعوهقدكانوا

والثمكرالحمدرإفعين،يوسففعلوكذلمحاظبمهافىهذهـا*صمياء

راوهماكانكم:انصانلكلفعلنين،غغمهمالىالرعلارووعاد.5!

رغبا،اليهوديةفىايجبلىإلاقليمصائرامل!وهكدا.عظيماث!يئا

ماذا،تزىيالا:.قائلا؟الكلعههذهقلبهفىأرسخرجلوكلا

.،،3)6(الطفلهذاصيكون

-(لوهااو،،يلعهد-القديمايثمائثلأأللاتيعيةايترجمةول:قارن---3

.3/15(لوقااركااللاتينيةأل!رج!لأ:-قمارن2.ر؟/3

1):قارن-5 0 2/11 ) ll_,L-ت--66؟6هلم1(لوتااانظو
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والرعاةالملائكة

الخاممى،الفصل11111

عيممىخقانا-

كما،الربلش!لعةتبعأ)7(الثمانيةالاياماكت!لتعندحا

.كتابفىمكتوبهو

(11ء3)المجو!ر،زيارقجديدةصفخم

وحملوهالطفلاخذوأفانهم.)3(موسى!،-اوجهأ

اسم:واعطوه،إيطفلختنواوهكذ،ا.ليختنوهالمعبدالى

الرحم.فىبهيخملانق!الربمل!قالقد!ا،--عيصى

لخلاصهوانما()2ولابد!--ايطفلانوليوصفلمرلمبداولقد

الطفلوحفظا.ايدخضيافانهماثم!ومن.الكيرلنوهلاث

ايه.بخفعية

،الممادسالفص!قأ

اليهوديةالىالمثرقفىنجميقودهما!لجوسمنثلاثة

وجدوهانبعدوالهدايا41خضو!لهيقدمونثم

،(اليهودية)صلك،(هيرو؟ص1)3(حكمعصرفى

.2/21،23(يوقا)-7

المخطوطة.فىهكنا191

.12/3"اللاهـدينأأصحنر":انظر؟-

:ايفتر!لهذهالحرفىالنمىلمكن!.2/38(يوقا):انظر-3

و!املعمتوطوضعتدهذاارهاةأههلمر3وقالصمعانولحاركها"

.،..اصرانبلفىمحبرين

امنمه(أورثمليم)شرج!وكان":25الفقر!فكرتأنيص

.،..تقعاباراكانالرجلوهذا(سطن)

C-9-2/1(متى):انطر.
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1105المجوصزيارة13

يرصدونالمثرقأرجاءفىالمجوصمنثلاثةكان،عيعىولدعندما

قامواواذ،عظيملمعانذونجملهمظهرهنمالك.الساءنجوم

مسترشدين،إليهوديةالىجاعوافانهمبينهمفيماالرأىبتمحيص

المقدصبيتالمىوصولهمولدى.)،(يصبقهممضىالذىبالنجم

(هيرودص)صمعوعندما.،،أليهودملكورلداينأ)"سألوافانهم

استدعىفقدولذلك.كلقاالمدينةواضطرلت،الفزعأخذهذلك

.،،3المصيحيولدانينبغىاين":قائلا،معاوالمكتبةالكهنة

لانهء،(لحملب)فىيولدانينبغىأنهفأجابوا

ياوانتالا.:0()بالمنبىمكتوبهكذا)3-بوجهأ

منك!لط،(يهوذا)أعراءبينبصغيرةءلست،(لحمبيت)

.".اصراثيلشجىسيقودالذىهو،)6(قاثديخرجصوف

وممألهمالمجوصجمعامتدعى(هيرودس)فانذلكعلىوبناء

فىنجمارأواقدبأنهمأجابواالذينوهم؟حضورممبخصوص

قدفالههمثمومن،الم!نذلكألىأرممدهمالذكما!هو.الشرق

أعلقالذىالجديدالملكهذايعبدواان-الهدأياومعهم-تمثؤا

بيت)الىاذهبواد!:(هيرودس)قالوعندئذ..عنهنجمه

وعندما،الطفليخصحممااصتقصاءبكلالبحث0وأمحنوا،(لحم

بأن!مشغوفايضا.أنالأننىبهوأخبرونىتعالواعمليهلعثرون

خداحا.هذاقالوانمأ(،-أعبدهو(ناليهأضر

السابع،الفصل!

الخاصلموطنهموعودلهملعيصىالمجوهىزيارة

حلمفىعيمم!بهحذزهمالذىبالمتحنير

،2/9..متى)8--
5/2!"(ميخا)،سفر1،مناقتبماصا2/5،6(متى)-5

..".اصرائيلعلىمتصلطايكونالذىلىصيحر!5:(ميخا)عن!النصيكن

.3/6-ص،!ى!،"التممبمللعهددااللال!نمهاي!رجمة:هارن-6
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1105المجومىزبارة

واذا..الفدصبيتمنانصرفوا)8(المجوصفانلذلا9

.راواواذ.!بقهمقدالثرئفىلهمطهرايذىيمالنبم

3.100الابرياءمذبحةج!ديدةصف!

عندفانهموهكذا،سعادةامتلئواقدالمجوصفانالنجم

يزالطلأالنجمرأو!،.لمديثةوبخارج(لحمييت)الىمقدههم

عيسى.ولدحيث،واقفا

،المكانذلكالىانطلقواالمجوصفان.لذلك11-"و!أ

الىفانحثو!،أمهمعالطفلوجدواالمعمكنالىداخلونهمولمنما

معالطيبمننفحاتاليهواهدوا.لهالخضوعمقدميناسفل

هدمابكللدذراء،لقصصالمجوصوكرز،ءوالذهبالفصه

يذهبواد*انالطفلمننحذبيردهمهم،نياماكانواولهينمااةثناهدوا

ورجعوا،إخرطريقاصايكينانصرفواوهكذ!.(هيرودص)الى

راوأقدكانواماكلمعلنين،الخاصموطنهمالى

إ.أيهوديةاشالفمنالفصلأ

هيرودهى()و،مصرالىارالبيحملهعيسى

الأبرياءلهطفالمذبحةينصب

اع!قدفقد،يرجعوالمالمجوصان(هيرودص)راىواذ

ال!لايقتلانعلىأصرفقدثمومن.)؟(منهممخرواأنهم

.12-2/01(مت!):انطر-8

(2/6؟.--لأ-)فتى

أفئاليوقة.مأه!أ11،.
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؟ا.ءالابرياءمذبحة5؟

ظهرهنالمحا،نائمايوسفكانفبينما!)2(،نظرلكن.و!لدالذى

امهممالطفلوخذا،يصرعةانهض":.قاثلاالربمقكله

.،،.دمهسفكيريد(هيرودس)*ن،مصدأخلالىواذهبوا

فيوانظلقوا،الطفلمعمريمواخذ،عظيميفزعيوسففنهض

المذى.(هيرودص)ماتانالىأفمواوهنالك،مصرداخل

جنودهارصل،(r)منهسخرواقدالمجوسأنبيقينلاعتقاده

.الولادةحديئىا*طفالصائرلمتذبيح

الجنودفانذلكعلىوبناء.لحمبيتفى!8-بوجهأ

اهرهمكما،هنالككانواالذيناكاطفالسائروذبحوااقبلوأ

هتطلك":القانحاالنبىكلماتنمذتوهنالك.(هيرودص)

تن!ح(راحيل)ان".(،(رامةافىجمظيموبكاء،نحيب

(،")،بم.لهموجودلالأنهمعزإءلمهايقدنملاولكن،ابنائهاعلى

)1(،الظشحالفصلأ

محاوراتيعقد(يهودية)الىعودتهبدعيعى

سقبلوكهلدى،العلماءمعللجدالرائعة

عشرةالثانية

يظهرالرببمل!اذا0)5((هيرودص)ماتعندعا

بللهامضمكتوبوهو،(الحج!سورةأدا:والنضى!"الحجفصل"-إ

إعلى.الىأصفلهن*يمن

للنضفيلكن!.-8؟2/26(متى)3--،،2/13،1(متى)-2

.،،القديمايعهد"فى(إرميا)!تنبوعانذكران13،18

المخطوطة.هذهنجىثائعوهغيا،جمعفاعلمعمفؤفعل:هنا-د

.-ب018الوجه:مثلاقارن

ورثنتااللتانهما،القائلالمنبىعن*ا؟خيرتانفىالفقرتان:نقول!

08،(تجه)عند - WITت!رببا-هبالفاظط-؟

.22-2/91(متى)-!ظر5
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1300الابرياءمذبحة9؟

مدلأنه،(يهودية)المىارجعو!)1:.قائلا،حالمفىليوصف

يوسففانذلكعلىويفاء.(،.الطفلموتأرادواالغين.مات

ممنين،سبعالعمرمنبلغقدالطفلوكان.مردممعالطفلاخذ

.(بنارخيلاوص).أنصمعواذ،(يهودية)الىوأفبل

العلماءبينعيصىجديذمسفحه
!*15

يوسفانطلقفقد،(يهودصة)فىيحكمكان(هيرودس)

فىلميقيمو،وذهبواة(يهودية)فىيظلانخضية،ايجليلش

العقل،ورجاحةالفضلنماء؟(1)الطفلونما..(الناصرة)

فقد،عفرةالدأنيةم!نعيصىويبلوغ.هوالناصاللهيرىهيما

طبعاهناكيتعبدلكىالمقدصبيتالىوييسفمريممعدهب

.كتابفىالمكتوبهأيربيضريعة

صلهإتهماختتمتوعندما..)3(موصمى!أ-9وجهأ

معالبيتالىأعيدقدانهظنوا،نهم!،!كليصىإفعتقدو،وقدلنصرفوا

باحثينالمقدصبيتالىلومفمعمريمعادتلذلد..عثيرت

وجدواالثالثاليوموقى..والحيوانا"قارببينميعمىمق

النريعة.حولمعهمياتجادل،:لعلماءومطفى،المعبفىالطفل

يهيشنىكيف"3:قثلا،واجودتهبا!م!لتهمذهو؟واحدكل!وكان

الخروج").!ض.لم":مثلا-،نظر02اه-(3/.،يوقا):-أنطرا

الضرعيدتصظ*:نصههايلىالاالفقرةهذهفىييصت!.+/15

خرصتفيهته8(4بيب)ثمهرفىقت!اtمركلاكلاأيامممبعةفطيرات!

!كهناالمقصودللتعبدملاهذايصلحفهل،ولركيقأماهىيظهرواولا.هصر
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5100،العلماءبينجما17

.".)3(القرأءةيتعلمصغيرأ.ولمرويتهمع،الشهخامثل

وابوكهأنا؟بنافع!قدماذا؟ضىيا!:قائله!يم!خميه

عيعمى:فاجاب.ا،.حزينانونحنايامث!ثةطوالعنكبحثناف

"ه(t))1(رإ*ملم!بتدمبق؟نينبغىأ!خمةأنتصن**

مذعنا،(الناصرة)الىيوسفومعامهمععيصىهبطثم

..وتوقيربتوأضعلهما

)ب(،العالثرالفصلأ

الانح!ل!-يلكقىعاماايثلائدنصنفى- -.-هى

معجرهبصورهالزيتونجبلعلىجبريلالملكمن

هوقال!ا،)5(عاماالثلاثينصن.الىعيعىوصواذ

لمجمحوأندتهمعالزيتونجبلالمىصعدضد.2،رلىننط

.ألظهيرةوقتوفى،ثم.زيتونا

هذهإلىوصلوعندعا.يصلئىكانبينما!ب-9وجهأ

وحضد،اللمعانفائقنوربهأحاط"رحمةياربأأ:الكلمات

!هوقد.".الربتبار!أ)،:القائلين.المحث!منيتناص!

"انع!انابوىمرضاةاجلهنتتر!انينبغىلاالربخدمةأن"-ا

لماأبولحن(خعمتألاجل!تعلىأايلهعبادةيتركلالأ-:والنص!

اعلى.للىاصمفلهنأ*يمنبمهامش

أسفل:الىأعلىومن*يمنبأيهامثى!11*تجيققزولفصد"-ب

."!بيل!أخذلىأ)صووة"

بعدهاوها13/95(هتىو)7/59ولالفضا)صفرا)":3-هارن

ونمفا:ولالقعيمالعهدلاأسفلرهن(7/15)،القضاةصفر"فترةيكن!

محكةالمىو!جعسجدانهولكصيرهالحلمخبر(جدعون)صمعلماوكان"

المديانيين.جيشإليكمثفعقدالرب"نقوهوا:وقالاصراليل

.3/23(لوتاا:قدن-01/3705(متى):قارن-،

.(بونابا)هوطئصث1ن6صعو111

برنابا(انجيل؟-.)
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1505العلماءبينعيسى8؟

نزلهالذىوهو،تتلألأمراةكانلوكما(6)كتابااللهجبرللالملك

ايثه.عملهقدمابمعرمةفيهظفرالذىوهو.)7(عيممىقلبفى

محشوفاباتشىءكلتشملبصورة،ايثهيريدهوماأنثههـقالهوما

كلأعرفأننىبرناباياصدكل:لىقالكما.أمامهومفتوحا

.ا،معنبى

الاذجيليتلقنعيسىجديدةصفحة
17.ح

أمرهسلفقدأقولهماكلانحتى،واسعةبصورةةنبوكل"

أنهوعلم،الرؤياهذاهيخحمى!تلقىواث.(،.إلكتابهذ!فى

لمريمذلككلعنكشفقدفانه،اسائيلبيتالىمرسلنبى

لتمجيدعظيمااضطهادأيكابدأندلابدأنهاياهامحبرأ.أمه

ثموهن.ليخدمهامعييسكنأنمقدورهفىيعذلموأنه،اله

قد،تولدأنقبلمن؟بنىيا":أجابتهذ!صمصعتلمامريمفان

.".1()دثهالقدصىالاسمفليتبارك؟واذن)،.ولذلكبكلانبئت

على.ليقبلامهعنعيصىانصرفاليومذلكومتذ

11-01وحه01النلوىتكلعفه
-..

ع!ثر،الحادىالفصلر
01بيت.المقدمىالىويذهببمعجزةابرصفمحصايفمفىعيعى

التقى.المقدسبيتعلىليقبلالجبلمننازلاعيصىكانبينما

.القرأن:هحمدقلبفىجبرللطريقعنالوحىنزولرهكظ-6

ميورةمن79للايةاللأثمارة!.الانجليزيةالنثر!مقدمة:وقلرن.39/لأ

اللهبافنقلبكعلىنزلهفانهيجبريلعوأكانمنقلى):ونصها(أيبقرة)

،ا-36.-الموجوقارن-07(يلمؤمنينهـلهثرىوهدىيحيهبينلمامصحقا

-.ب-9؟3،ب-هـ8؟

اعلى.الىاصفلمنا؟يمنيالهامش!5ايله.،بضم+-!
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.ء71ادنجيقيتلقىعيسى14

نبى.عيصىأنهىالاباشهامعرفوقد،)1(أبرصباثمخص

،داودابنأنت،عيممىيا":قائلااليهبايدموعتومئلفقدلخملك

.".r()هالىرحمةبكظتكن

(،5لأ()3لكأفعلهان-الأخأيهما-ترلدماذادز:عيسىفاجاب

،.1i"0صحةأعطنى،)،(مولاىيالا:ا،برصفأجاب

الذىدثهت!عهثلغبى-انكر):قائلاعيسىفنحره"

أنكككارجللاننى،الصحةسيمنحل!الذىوهو،)ب(خلقد

،.ياصرلاى،أنك!علمأننى"1:اي!برساجاب00(51()ج،،رجل

دلى،أنتفلئصل:ثمومن.ا&بمنمقدسلكن،رجق

.د01/7(مرقص)-0Tد5-01/.،(مرقص)-1

ى!اعصمتصؤلبرجلخاصةصانما(iv/.ا)المفقرةهذه!

قبلها(vi)الفقرةبهتصتىماوهذاالسابقالابرصكيروهو-(ديحا)

.9برصافمارةفيهليمىالذىالاصحا-ذهايةايىايفقراتبقيةثممباثرة

01/551(مرقص)-3

الصابق.ايهاشطراجع.41برصشانفىليصتأيضاالفقرةوهذه!

."صيدى":أو-!ا

رأجع:.دعيصىالمنصولةل!لوهيةمماطةانكلر،تعلىيلوقوف-5

،أ-99،-!89،ب-،5،!-9ء،1-91الوجوه-يلىفيما-

.ا-921،ب-911

بلهامش،اخالقالله":اينصلخن!.،ايخايق5!5-ب

أسفل.الىأعلىمن.*يمر

عيمى:تلط"والنص!."منهـه،مثلكرجلأنا:عيسقالا"-!

يلشم!.اليمينمنإلايصنبالهامش.((منه!أنتمطكأبثرانا

اريد(أ!يدىيا:*عمىلهفقال)"(مرقص)عنداينصلكنرط)لأ،

...؟/51!كصان
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الانجيليعكقىعيسى02
17،.

أيهيا":يتنهدوهوعيسىقالوعندئذ5(،0صحةيمنحنى

أمنح،ممينالمقدلانبيائكالمحبةأجلمن،)د(الخديرالربالايه

يلمسوهوق!ل،هذههـممقولته.(،.المريضالرجللهذاصحة

ا(،.صحتكاسطخبل،الأخأيها،لم21ايتهبصم)،:بيديهالمريضالرجل

يهبرصلعمسانحتىبالغةبصورةالهرصمضذلكقا!وعندما

وتحقمها*برصوبرفىية.(t)طفللحموكأنهعليهيبدوصارهد

يا،هناتعالوا":مرتفعبصوتصونفانه5برىءقدأنهمن

.(،تصتقبلوالحى،أسرائيل

.")كل(اليكماللهيرمملهالذىالنبى*1131ب-01وج!أ

تقكولاصكنتكتمالمك،الاخأيها؟":قائلا،عيصىاليهفتوصل

الرجل،!زادكلماللرجلتو!صلهفىعيصىزادكلما؟لكن(،ث!يئا

منالمقدضالثىخصهأنتالنبىهأنت":قائلا7،صراخهفى

منصرفينكانواممنكثيرمنجعلتالتىالكلماتهىتل!.ولالرب

.المقدصبيتالى

لعيعمىولى41الموعظةجديدةصفحة
!.91

المقدصبيتالىعيصىمعودضلوا،عائثينيهرعون

عيصى.يدعلىاللهأجراهقدلماالقصصمكلربمن

الصابق.مكل!."منه.قديرضصءكلعلىواثهلا-د

منأ،يمنبالهامش(،مرصلا!":الغصلكن!.(،يرصلالله*-كل

أعلى."لىاصفل

اهـ(رصاليشععنوهى!.0/14،؟لثلاىاسودأصفرأ--6

.أال!ميمايعهد)فى

إ!ة.!لفى-الصطرينولينرلعربيةبالل!!كظ3،)

وبطويها.منتصفهافىيتشويهتعرضتايصفحةته31!
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9105لعيصى*ولىالموعظة21

)1(،عفرالثانىالفصل11لهبرص

الماسمسا!يتعلقف!ماالفقهآلعنص!فى

هرولفقدثمومن،بهذهـالكلماتألمقدصبيتمدينةكلتحركت

دخلقدكانايذى،يخسىيروالكىالمعبدالىمحتف!دينالجميع

علىالايستوعبهملمهناكالمكانانحتى،ليصلىهناد

قاثلين.لعيسىتوشلواقدالكهنةفانلذلك..(1)ضيق

صعداولذلك،يسمعو!وأنيروكأنيعضقونالناصهولاءان"

بإم!مفقلهاكلمةالهأن!كمكوإذا،()2المعبدفىمرتفعإيى

.".الرب

يتكلمواانالكتبةاعتادالذىاالمكانالىعيصىصعدعنحثذ

111.+فليتبارك:فائلاف!فتح،(r)يصمتوالكىبيدءاشارواذمنه

بالهامثى"افى(الاصم!!صرةلمدا:النصنكن!"إدلهاصمفصل)ة-ا

!مفلى.الىأعلىمن81يصر

!فان2/1،3(مرتص)عنديض!2/2(هرقص):مارن-ا

.،/5(متىأ-02(ناحوه!كر)ثىبيتفىكك

حولكلها-(متى)عند-بعدهاوماقبلهاوماالفقرأهذهلكن!

المصيح.(يتحردا)أيفثمللأأطيصمحاولات

.17لم13"ألاعمالأصافرأ":قاضن-3

عنتتحدثانإنما)16(قبلهاوالتى)17(الفقرةهذهيكن!

معا:يلعبارتينالحرفىالنصواييلىI(عيمى)وليص(بطرص)

هرقص()اه!مرلمبيتبابأيقرعفلبثبطرصو(ما":16فقر!

:1لأفقرة".إندهشؤأوراو.فتحواظط،تجلها3؟الفقر!شجاءكما

الصجن.هنللربأخرجهكيفوحدثهم،ليعكو!بيدهاليهمفاث!ار"

.،أضموضعالىفىذهب!جثم.بهظوإلاخوة(يعقوب)أجروا:وقال

يردلمضر؟25وفيهأصفرأ"كلهالاصعاحانبل

عص.ادنصمتهسدفمااداثوأمنها!يمة!ا

.خطوطالمخطوطهفىتحتهاالقاتمبلاحودالمطبوعةالكلماتأ؟!
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لعيصىالأولىالموعظةلأ3
91،.

يخلقأنمشيئتهقضتقدوبرحمتهنجخيرهالذ!دهالمقدسالاسم،

الاسمفيتاركا"0"يمجدوهأنععصاهمأالذين()ب:!

.(2،()الا!نىالبهاءصاحب،).(خلقالذى!)جثةالمقثس

جميعقبل)ص(وا*نبياءا!هـليأءإسائرك!(-11وجهأ

)دأود(خادمهيح!انعلىتكلمكما،العالملخلاصترسله".))ا!هـف!اء

.=خلقعنانا*ولياءبريقفى(5()لزهرة%)فبلمن=:.قائلا

يقومونلعلهم(ز)الملائكةخلقالذىلهالمقد.ضا*سممفليتبار!*

والنص:!،،منه.وخيرهبرحمتهالمخلوقاتكلخلق،!لأ-ب

من،ا؟يصر،،بالهمشمنه.وخيرهبرحمتهلمالمخلقاةأكلا!خلق+

أعلى.المىام!فل

افقى.ولخطالكابةأظارتحتايصفحةبأخر0"أثابمع!-ج

مخلوقاتإولأنلمالزمورأ"المزامبرلامىيذكر،أيهأإنه"-د

.".منه.نوروالقديمميننبياء14وكل،عحمدنوركانإدله

(._الأايتايىالوجههامشفىجاء(د)المتعضبهظيكن!

(ولالمزبورفىفكر":ونصه-أفقيا-العلوىبالهامشالصفحةرأصعلى

.""منه.نور!أوإويياءا!نبياءكل.محمدنورا!خلق

اعلىفى1فقيامكتولهةايعبارة!"اهـ.رسولا"نبياءنور"-ور

أ،يصر.ايهابش

ايوجه.هذأهوامشفىمراتمتلهكررت!أهـ،اسم"-و

منإ،يمنبالهامشمض!وب:والمنص!ا،الملائ!ا!خلق*-ز

اعيى.الىاسعل

ويدس.ب-46،ب-16ايوجهقارن.محمدهوللرأد-ء

.ا-1،،ب-36،ب-16الوجوهفىكطNONTIO):عامبوجه

.أ-87الوجهوانظرا-د،الوجهفىكما(المسيح)بأنهتعردفههـمجرى

:وقارن(.ا؟/3)(،المزاميرصفردا"الصباحنجم":او-5

ءr/901،،داايقديميلعهد!6المعممد1ايلاتينيةالترجمةأ=الفويجاتا)

:بالحرفلحكول،المزامير،سفرألاهن.11/3الفقر؟من-!

طللل!ا!نبررحممنفقعسةزينة-مىقوكل!يومشمنقلابئعبك"

.،،حداثثل!
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re.91.!لعيممىا"ولىالموعظة

وأتباعه،الضيطانوتذعاقبالذىادلهوليتبارفي"0"بأمره

.)6(،توقر(نلهافأرادمن"."يركرلمالذىفصو

)ح(صصالمنالانحمانخلقالذىلئهالمقدسالاصمفليتبارد*

".(A)اكائئاتمنعكلهما!كنىم!يطراوأفامه،7(أألارض

منالانسانأخجالذى1،()جدلهالمقدصالاسمفليتبارك"

فليتبارك".،((01)المقد-!امرهلعصيانه،)9(الفردوص

2ثمدموععلىبرحمتهأطلعألذى،()جدلهالمقدصإلاسم

الاسمفل!تبارك"."البضرىللعنصرأبويناول،(11)وحواء

قتلالذى()13(قايين)بالعدلعاقبالذى،)ط(دلهالمدس

."وأرسل،اخاه

24.!ليسولىا4الموعظةجليدةصفحة

مدنثلاثبا!وي!واهلك.(1)ا"رضعلىالطوفان

بالهامثىهكوبوالنمى!"منه.ايطينهنأدما!خلق"-ح

اسفل.الىاعلىمنيمن0ا

إفمقم،ذوأ!ة-ول

ا!ير.الهامشفىأفقيام!وبالتعقيب!

.الضيطانخطيحةتوص!حيثب-36الوجهقارن-6

.2/7"التكوين،سفرأ":انظر7-1

.4/28"التكوين!سفرألأ:أنظر-08

.28،لم،32"التكوين،سفرأ":أنظر-1

.-بفى3الوجهقارن01

ايفهايلأ.(ب-35الوجه):رنت-11

بساهوما،/11ولالتكوين،سفرأ":انكلر-13

.7/8!القكومنممفرأ":انطو-ا
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لعيصىا،ولىالموعظة،2
9105

للبحرفىفرعوقوأغر!".(،31(بمصروبطفى*.3(،،)فريرة

ياجم!ونئلىي!5"شعيهاعداءوشنف)).(ء)(1")ا*حضر

،أب(ثهالمقدسالامعفليتبارك)أ.(،للتوبةالرافضينوعاقب

.،،برحمتهتجلىالذى

أنبياءهاليهمأرصلولذطا،خلافقهعلى"اب-11وجهأ

وإلاممتقدةالض!راطعلىيمضونالمخلتيلعل"."المغدضا

ويمطاهم،ثركلمن()جبأحرهالثائمينأنجىاسذى")."أمامه

..")*بدالى61(وإبنه(5)ابراهيماباناو!!ككاا!رضهذه

.191،ايع!ين!م!فرألا:انكلر-2

.لا/12"المخروج!معذرأ":انقر-3

بعملأ.8،9،01،لاصحاصاتثم،2-35ايققرإتصبل!

.9؟،/38،155-،1/21"الخروج!سفرأ":أنظو-ء

91ص!بل ، .1 ، 01/4 ، .، - /1Y Ii.

.1/155(دقا):ثا،ن-5

هنص.ولللاحظةI-8الوجهشإجع.أصماعيل:إراد-6

يطنكليضظفهوإذ":نصهمافيهوردوهد-ب،0%جههوبل!

.ء.!ب!ايىوابنهلابراهيمكانتايتىالوعودتل!

الملاصظة.&!Aالمترجمكسصا،وهنا!

I-كو.ثبحرفىفرعونإكرق،له،لأهو-

(شق)المصعوتساقعمل!يصربايهمثىالعرديةايصيغةيكن!

!مفل.كى!كلىمنوالكلبة"،نكو.ا!صفىفرعونغرق":ونصها

،ا!أسم!-ب

أعلى.الىلمظمنا*يمنبالهاسمى!

،.ا!ينبى،--

!ا،دلكلمق"رللضابة!اهنبمألم!+:!ا!ا!

*يصن.بالهامش
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ا!هلصصىالأولىالموعظة25

كيلا،المقدصمةثرمعتهأعطانا-هوسعبدهيدوعلىثم!-لا

.(،)7(الأخرىالشعوبطئرفوقهورفعنا،ث!يطانيخدعنا

عمىنعاقبلكيلااليومنفعل-هاذاادخوةايها-لكل*

)"(اللومالناصإلىعيصمىوجه،ألحدةهـلغايةة!هنا."مظl؟،

ولام.فحسبللغرورانفصمهموتم!ليمهم،4t6كلمةنسيانهمعلى

الكتبةولام.الدنيوىولضعهه!الهبأهوالمقيلمفىلتواحيهمالكهنة

جعلوالانهمالعلماءولاه!.اللهثريعةونبذوافارغبفقهاوعظولانهم

هذهوبمثل.تقاليدهمطريقعنتأثيركلمنخاويةايلهثريعة

،بكوأالجميعانحتىالناصالىعيضتحدثالحكمةالموعظة

ويتوسلون،بالرصةبالدعاءيجرونوهم،أعلاهماصادلأهمهن

و!دتهمكهنتهمعداماكانواهكخ!ا.أجنهمهنيصلىخيماعيصىالى

هكذاذكلامه،اليوم!ذعلكسثذلعيصىلبغضاءVاضمروأالذيناولئك
الكهظ.ضد

،9()قتلهفىوتوسطوا.والعلماءالكتيةوضد11-12وجمأ

الربالىيديهعيسىورفع.كلمةيتكلموالمفانهملخوفهملكهم

كذلك،ليكن":يبكونول!مالنماصوقال،وصلى(د)إلاله

المعبد،منعيسىهب!الصلاةولانتهاء5"كذلكفي،يارب

.تبعوهممنالكيرينهع(اكرشليم)منانمرفإاليومذلكوفى

يالثر.بينهمفيياالكهئةوثكم

امفل.الىاعلىهن!يصرايهاممىفى!"سلط!!"-د

.283/1(1ايمكنيلأ!سفرأ":راجع-7

اصرإئيل.يبنىموصمعالممفىورد!هد!

.--33/13(مثي):تلان-8

.(يو!نا)،لأ/2؟2(هرتص)و،د21/6(متى):أنكلو-"

"يممسكوهأنيطلبونكانواوأذ":(متى)عندالحرفىالنصلكن11/530

يوحنا()عندلكن.(مرقص)عندوكذيلى،يلقدكلإثارةفيهوليس

.،ييقتدو.اt3.).jiتتمااليوه!فلكلضن":11/53
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لعبسىا،ولىالموعظلأ26
لىها

.)هـ(،عشرالتالثالفصل!

والعمكذة،وصلاته،بعيعمىال!الخالخوف01حيعمىضلى

جبريلالملدمنالرائعه

الكهنة،رغبةبروحهعسىاوحمروقد.اياه!بعضهرتواذ

و.ليصلىالزيتونجبغفارتقى

)؟2.0(عيمىيطمئنجبريلجديد؟صفحة

الصباحفىعيسىفان،)'(الصلاةفىالليلسائرأمضىقدواذ

يبغضوننى،الكتبةأن،علمانى،الهىيا":.يصلىوهوقال

ايها-لذلكلاكاي6علدانا،يقكونىانيضمروناث!نةوأن

،عبددصلواتبالرحمةفلتصمع-(t)الرحيمالقديرالالهالرب

الهىياأنكدا.(،نجاتىانتلأثكول."مكائدهممنوثجنى

بكلمشك،ويتكل!،الهىيا،ايادالايبتغىلاعبددأنلتعلم

1(..ا"بدألى"."-لصمدالدكا*.")3(الحىهىكلمدد؟ن

،الكلماتبهذهتكلمقدع!صىفى"نعندمااب-12وجها

ن!،عيعمىياتخفلا!:5قائلاعليهأقبلقدجبريللالمللىاذا

حتىتموتلنوانت،ثيابكيحوصونالعمماءفوقساكنالفالف

الىأ!تمنا"يمنايهاهش!.فى"(ا"هن)الصلامنصل،-كل

-.،ا*صا،8ممورأ":اعلى

هن.واثغبارأ!"وسلامأوايرحمن2ذيرأ!،سلطانا!،-ا

!صنلهاعد!

..1/17(.لأيوحنا)-T--.6/12(يوما)-؟
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ثرهعيصىيطمثنجبريل،2

قاربقدالعالمويكون"0"تكامهكملقدثمىءكليكرن

.")3(المنتهئ

الربأيها":.قاثلاا؟رضألىبوجهعيسىوخر

ىا!ياصأعطيليوماذا،بىرحصتل!أعظمما،(إبالعظيمالاله

انهفى!:جبريلالملكفاجاب.،)د(3علىانعمتقدمالكل

انيريدكانعذدما!.كاالذى،)5(ابراهيمنذكر9،عيسىيا

كلمةدتمملكى)6()بم(اسماعنلابذهالوحيدبوليدهفداءدهيعمل!

فدم!بكلمتىفانهابنه!عنقأتحزانالعكين-جزتواذ!.،ا!

.(،اللهخبديا،سكيسىياهن!امثلستفع!فانكلذلاك.فداءكباثما

وصانا،ح!ر!عأجدأينلكن،الارادةبصدق)أ:عيصىفاجاب"

الملكأراههنالك.(،إسرقهأنحكامشوليس،نقودبكندىليص

يثنىكانلهيما،فدأءعيسىقدمهالذىوهو،()7كبشاجبريل

ايهبد.الىالمجيدوعو،بحصدهاكاورلسبحعلى

الايمنالهامشفى!(اللهكبرأمعطأاثه،سلطانالله"-ب

..!جمر!اللهوه!اكلهاهـصلطان":إعلىالىأسفلمن

تكر":؟سفل2علىمنأ؟يمنبالهامض!،(إصاعيلفطءفكر")-(

،.قرلانأإسمافلأ

93،ب-331-!لوجه:هارر-3 y-أ..

ء1612/1"ألمرامير(سفرأ":قارن-،

بعدها.ماو؟23/."النكويق،ضصألا:قارن-5

ط،-156،--51ء،ب.-58،ب-6ءألموجود:هار!-6

!زعوه!تبريرويهذا.بههوعودكلالفلصحاقعنب!يلباستموأرواصمعيل

لكنالمفدىلابنvلصملم+(السورة)القرأنوفىأ-103الوجهفى

اسماعيلى.يح!ونالمفرلن

.23/13ولالمتكوين!صفرألأ:،-رإجعء.:.
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قر؟عيصىيطمئنجبريل.28

1(د)،عشرالرابعالفصلل
يوهااربعينصيامبعدا21داعية111عفراثنىيختارعيسى

الىبمفردهؤعبر.الجبلهنعيسىهبط6-اi'وجه)

وأربعينيوماأربعينوصام،الليلخدللهردنالاقصىاللجانب

عنيفترولا.بالليلولابالنيكارمطلقاثميثايأكللا،)8(ليلة

.).!(اليهماثهأرمعلهقدالذينقومهلخلاصالربألىالابتلالأصا

جائعا.عيسىكانالارلعونا،يأممرتوعندما

Pهـ5عصرالاثناالدعاةجديدةصفحة

سيمىلكن،كثيرةبكلماتوأغراه،يهالضيطانظهرعندئذ

،أسورة"ةأسفلالىأعلىمنا*يعربالهامثى!،المائد!فصل"-د

.،المائدأ

اهـلا:"سفلأعلىمن"يحر{بلهامش!"،يرسلأاثه-!

.8هوسل

A-كتابنا"وراجع0.ونحوها11-8/؟(مثى):فطر

.+.والاسدموالنمرأنيةالميهوديةبينايصيامفلصفة"

يعقوبفابناءألهديانالعامالتريخشيترحد'2الرقمأننلاحط11!

يعيسالحواريوندم،12أصرائيلهبنى،.وأصباط12(يوص!و؟اخ)

الملينةالىالهجر!قبيل(العقبةبيعة)فىمحمعانرى،وإجرا،12

(it)نقيباعثر!نىبينمهنيختارو!النرليهالوافدينأطدنيينهنيطلي

.أ*عدادمزاعم!شالمبالغاتورأءنضطحاندونهدا

)عل!ه(:يترجمة،ميعوث!او!داعية)كلمةأثرنا21،
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!عثرالاثنماالدعاة93
!ه

الملائكةحضرتالشيطانومانصراف.اله.كلماتبقوة،بعيدااقصاه

هودةوعند.(1)اليهبحاجةعندئذكانمالمعيسىووفرت

فممئقبابتهاجأخرىمرةالئاسلصهالمفثصبيتمنطقةالىع!سى

كتلل!تكنلمكلماتهلأن،معههميعكثأناليهوتوسلوا5العظمة

تلمصكانت؟نها،)1(قوةذاتكانتيل،الكتبةبهايتكدمالمتى

القلب.

الىثابواالذينأولئك،حشدهمضخامةمدىعيصىرأىواذ

،)2(المجبلصعد.قىفقد.أورشريعةعلىهمضواذكىقلوسهم

الجبل،منهبطالنهارطلعوعتدما.،الصلأةعلىالليلطرلوعكف

بلنهممنكانوألذين.دعاة:صماهمايذين،عثراثنىوأخت!ار

واصماؤهم.الصايبعىمصرعهلقىالذى(يهوذا)

!بطرص)وأخوه،(وسأندرا):(3)هى!ب-31وجهأ

العثاد(متى)محهذاكتبالذى،د()(برنابا).السماد

يوحنحا().الجمركية،الرسومتحصيليتولى،كانأالذى

(يهوذا)و)2(تد!ايزس.(ريدى)ابناويعقوب

أل!كفعولالفعلينببناءأ"منه.ذكر.عيسىالىمائدةانزلت"؟-

عيعمى.علىمائعةلمإننللم":احملىالىاسفلمنا؟يعنبايهاممى!

.،منه.ذكر

.؟/22(مرقص)و،7/28،92(متى):قلرت-؟--

ابعط.وه612/(3-الوقا

لأ،لأ-9(3/6،)مرقص(01/2-ه3-انضر:)متى

الموقا(6/ءا-16..

القائب،ضامحخرفان،(الغيورسمعان)و(توهاص)-د

.(تدايوص)و(برنإبا)مكانم!واحتل

اليعقوحه،يهوذ!)بعملتبسا(تذايوص)ا"خيرفرىأخرانبيلوفي

-..مص!قلطةحصهنايكه
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عشرألائفاالدعاة
5()ثر

يهوذا)ول!وب.(فيليب)و(برتؤلوميو)

عنلهؤلاءيكشفدائمأ،عيسى!هـفكانالخائبئ(الاصمخريوظى

على2أقامهفقد(يهـوذ!الاصخريوظى)أما،5()الالهيةالاصرار

مناذع!ثريختلصكانلكنه.ايصدق!اتمنيردكالىصاتدبير

.)6(ثمىء!يه

أعرسفىخمو!اسلىلفصلعيممىلجايلمد!ىلمامعجرإ41تجاة

لعيصىدعوةمعرو!ثرىوجه.لا،المظالعيداقتربعندما

وبينما،عيسىذهبهـلذلك.)7(عرصإلىوأمهحوارييهمع

الىفبادرت.نهايتهاعلىألخمرأوث!اذالوليمةمىكتانوا

عيسى:فأجاب.،،.خمرلديهمليصإنهم":لهخائلهأمهعيمى

يظيعو!أنالخدما؟مفأمرت"!أماهيا،لىبالنصبةذلمدومالا

حصبللماءأوعيةصتةهنا!وكان.الامركانأيالهمعيسىأمر

املئود!:جمسىفقال.للصلاةانالعمهملتطهيراصائيقعرف

باصم":.عيصىلهمفقال.الخدمفعلوهكذهبالماالمنية

.أبهيضربمماالصقيا،)ب(إده

أعلى.يلىأسفلمنإ*يمنبالهامثىهكذا!."ا!باذن-ب

النعى.منصصت!يماتهناءتكنيمماهكذا-5

الانجليزية.ايترجمةفىرردماهخا!

.لأ/26(يوحنا):قارن6

عصننيهرضصةأييستول.تقول(يوصنا)عن!ايفقوةهذهلكن!

!ا.ا!املممنمحاليسمنهاوواحد:بفلصينتباع

.-.؟ا-2/1(ورخا):قدن-007

وفيه:33"اللاوص،صفرا"فىبأ"هرورد،يهودىعيد!الم

عضرايخامصاييوه!فى:قاثلااصرافيلبتىكلم:قائلامومىالربو!م"

8د-33الفقراتوانظر".للرب؟يامصبعةالمظالعيدايم!ابعالضهرهذامن

3/،!عزره،:وكذلأء؟16/6،3/01،"ايتثنب،صفرأ".وكف!-

/1i+نحميا+وكنللى A؟18/16!زكربا":وكذللى".
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P.27كمرالىاولسيحولعيعىجديدةصفحه31

.الخدمهحملهافقدثمومن.ول.بالوليمةاذذينهؤلاء))

عتفالذى0)1(الحافلرث!ضايىا103-،1وجهلم.

بالخمراحتفظتملماذ.ا،التقهونالخدمايها":قائلاالمعاونين

ذلككلعنثميئايعلملمأشهاذ0(،لاالوقتهذاحتىالأفصل

رجل!تالوجد،سلدناماهـ":الخث!مفأجاب.علمىعمل!الذى

رثيصفظن.(،.خمرأ.لماءجعلائذىهولانه،اطهمنمقدص

جألسين!نواالذينهولاءلكن،سكارىكانو!الخدمأنالمحافل

وقدموأ.المائدةعقانهضإ-جرىماكلراواوقد-عيسىمنقرلبا

انئا،إي!همن*مقدسنثخصانلنحقيقة!:قمائلين،التوقيرله

.(،!(1)ايثهمنالميتموسرحقلمنبى

ة.قائلينقلوبهمالىكثيرونوثاب،حواربهـهبهأمنعندئذ

)يهوذا(بيتيزوروالذى،إسرائيل4يرحمالذى،)ب(دلهالحمد"

.،،وئتبارك،بالحب

أ-لىاؤج،عننعر-المسادسالثصلأاالمقدصاسمه

حوللتلاحممذهعيسىقتمهالذىالباهرالتعديم

اننضريزةاذصأنجمنالنبرؤ

امفى:الىأعلىمنا*يمربالهامش!"لمي!رصلأا!د-ا

.،صل.أيلى")

إصفل.الىإعلىمنالايصربالهامضى!"دثهالحمد"-ب

اعلى:المىاصفلهنالأيمنبالهامش!(،الدنياتر!فصقدا-ص

."الدنياتركلمم!ورةأ"

الخ!م.رنيس.-أوا

6-تضبه16-وهيهرقمإ!يسرلالفامش)11

الحليم.انينىبالضكل61الرقميوجد81يمن

بالهامضىلكن
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خىالىالماءيحو!عيمى32
ثوه

،)2(الجبلالىوصعد.صحابتهعيسىاصتجمعيوموذات

قائلا.وعلمهم،فمهوقتح،صحايتهمنهاقتربهناكجلسوعندممأ

منفانثمومن،علينا(د)ادهأسبغهاالتىالنعمأعظمما"

الخمرتوخعمابمقدرو،نه".لاخالصبقلبلهنتعبدأنأيلازم

.،()،أنيهفىالجديدة

انينبغىفهكلذا،).،،جديدة*،أب-داوجطأ

الذىلألمجديد4لقرعتصتوعبواأناردتماننجددارجالاتصبعوا

يعجزكماانه:ل!أقولاننىحقيقة*."فمىمنيصدرسوف

ول.واحدوقتفىمعاوالارضالسماءبعينيهيركماأنانسان

يستطيعلا)ه.،()وو(وايدنياالهيحبأنلمحمتحيلانهكذلك9)

كلالضحناءعلىوهما)،(سيعينيخدمأنرفنهبأى-رجل

!ص!ا:لمحى(علىهقا*يسربللهاصى!ولاور،نعمجمرلالاد-

."جمراورنععلأ"

لي1ينظرانيستطيعلايكنه،عينانيهالبسرىائنالك:مثلا"-"

بينيجمعانممضاليسفانهوهكذا،ذإتهالمومتفىمعاوا*رضايصموات

هنأ*يصربالهامش!"منه.ذاتهالوقتوفىمعاالمدنياصبمعاللهحب

يمكنلالكنعينان2دم،فيبنىأمص*:م!سطوروفىا!chiاعلى

يجمعانيمكنلاوكغلك،واحدةحالةفىوا*رضالحماءالىأينصرأ(ن

ولءمنه.واحدةحالةفىالمدنيا!محبف!واول،محبفأ

ونحوهاها/لأ%(متىأقارن-3بعدهاوما5/1(متى):قارن-3

متى()عنداينصيكن:!لأ16/3(هاt)،6/،3(متى)-د

-سيد(يضقرا!يوهو-يمقتأومحبالذىهويلعبديجعل(يوقا)!

8خر.أ!ون
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2.ء7خمرالىالماءليحهعيسى33

سوفالآخو!انأحدهماأجكاذالانه؟)9(يهخرعدومنهما

نات!طيعونلاانكم:الحتيقةاحبركمأناوهكذا"."يمقتل!

."ثهتتعبدوا

الجبلموعظةجديدةصفحة
لىه9

والمكر،!ا!جشح،الباطلف!قأب!ةألدنيالمظ؟وللدنيا"

لمحىراحةدجدواأنألمستحيلمنفانلثنك\!0()1كأالسيىء

ومن"5"وألخصران*ضط!هادااتلقرأن*جدرانكمبل،اللنيا

برأحةمنىتظفزونسوفلانمالدنياولتحتقروالالهفلتتعبواثم

اليكمأتكلق!لأتىشكفتىولتنمتكعوا)).(2)((أرواحكم

هذ8لمحىا"حزونودتصؤلاءمفارهـ!اشافيكونوا"خيق!:بالحق

فليكونواث!5)3(كه!الس!يييماسينعموندذنهم،اي!رضية8الحيا

كل،عدوأنوهماص!يدينيخدم!انيستطيععبدأانممكناليصلاأنه")و(

وال!ه"الدنيايخدماندهعبدارجلممكناييصفانهكفئك،يهخرعدومنهما

العبديختمإنيمكنلا":اعلىالى:مائلةبسطورالايصربألمهامثى:!

الدنياالعبديفم،نيمكنلاوكألدالآخرأإحدهماعدوفي(لصيدفيأ

ول.هنه(تعلىأوا!

.q/6%"ل!و،1(يوحنا)لةرما،:قارن-ا

.1/92لأ(مثى)-3

فى./5(متى)-3

(1 I-برذابا(انحإ
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ده9ائجلهوعظة35

الدنيا،ملذات-بصدق-لمقتونالذيخا)د(الفقراءهؤلاءمبارفي

فليكونوا؟حقيقة").(،اد!همملكةفىاتهمملذتكثرسوف؟نهم

.(،لان،5()ادلهمائدةعلىيأكلونالذينهؤلاءمباركين

انكمل!.كاخدمتهمشويونفمالهالملائ!11_15وجهأ

بقصورأعباءهالحاجيئقلفهل،كالحجيجسفرعلىهرتحلون

كأ.بيقين،كلا3الطريقعبرأخرىأرضيةوأموروحقول

ملاعمته9لنفعهقيمتهوعظمتوزنهقلماالاشياءمنيحملولكهثر

رغبتمواذا"5"تحتذونهمنالايكولطأنالان!ينبغىفبهذا؟للطريق

.(،بهأخبركمماكلتعملواأنحسىاهايافممأعطيكمأخرمئالفى

3)6(بميكسوقمن-ةثئلين،دنيولةبرغباتقلوبكمتثقلوالا"

والأثجا!الأرهارهىهاكاو!ى.!أكللذاسيعطينامنأو

كلمنأعظمبمجدويغخوها)1(ربناايلىيكعموهاالمتى،طيارواله

بغذوكم،أنعمىالقادرادلهانه".،،لسليمانمجدمنكانما

أنزلالذىوهو!.،لعبادتهودغكمخلدكمالذكا()بإيذهانه

ثمعبأجكمنعامأأربعينطوال()جالسماءمن)7(المق

واألبلىالىتصيرثيابيميتركولملمه.،،البيداءفىاصرائيل

ا"يصربالهامش!(،سلطأن،ية،،يخلقأوأيرزؤأاينهد!-أ

"(.صلطاناور،وخالقرازقاله":أسفلالى"أعلىمن

التعقيبتحتالايعربالها!ض!1(،يمرزقأالله،قديرايه"-ب

كأ.رإزىاثه،قح!يرألله":الابق

أسفلمنا"يمنبالهامش!،ا0منه.ذكر.السمانوطاثراالمن"--

لأ.منه.ذكل.،صلواأوأمنوأ":أعلىالى

(هـ/3متى))د(

6.لم5(:)متى5-قارن

L.-9(6-انظر)متى I-/OT.بععما

.16-/83،ايعكنه،سفرلم،-لا
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9ىهالجنلموعظةه،

0)((الهلاد ) A"9رج!ألفواربعين!تمائةكانواأن-مع1ا()،

.،،الأطفا4واالنصاءالىبالاضافة

ليدر!ماوا!رضالسكاءان:لكمأقولاننىحقيقة*

عنلضيق،يتقوتالذيخابعث!افىهرحمتهولكن،)01(الوهن

كهجما!ثرانهممع!انهمالدنالساأكنياءا.ماد!.،)د(جميي

رجلهلاككان11،(11).((وهلكى"اب-15وجهأ

سموفماذا؟نفسىيا-:فقال،()12مواردهتزايدت،غنى

ضئيلة،*نصمحاصيلىعخازنأهدملعموف=.؟=أفعل

ذلك-علىوبناء،قهاوأكبرجديدةأخرىوسأبنى

.!31بالالهالمعرفةفقهجديدةصفحة

."!=المبينبا!وزخخلثهـيننفصىيافانك-

أويىوكالا.الليلةتلكفىمات*نهاتجعىلرجلانه*"

اصدقاءلنفسهمتخذوأن،بالفقراءالفكرمفصغوليكونأنبه

نا،لكمأقولانىبالحق":الحىمنالكلمةهذهلكمأمولد!-د

لنأدلهفضلفانادلىيخثىلمنبالنمبةاما،تنهدمانموفوإلارضالمسماء

أقول":أعلىالىأسفلمنألالهمنبايهامض!منه."ابداعنهمنعطع

لاايلهيخافمنو(ماوا"رضالصماءينهثم:حقالكلامهذ!ألكأ

."منه.ابداعليهإدةرحمةاينقطعأ

.18/8،التثنيلأأمفرأ"-8

هـه1/6،العددأمفرأ"و12/37،(ايخروج،أسنرول9-

41خربم،أصنرأ"فىهكخ!ا!(000/006المرقمنجدحيث)11/31

لكن306ر055الرقمفنجد)1((العدد،سفرأمنالاولالاصحاحفى(ما

دا.ايخروح!سفرأ*فىالسابقالرقمنجد11/31اصحاح،نفمطالممفرفى

51/(يعقوب):قارن-11-بعدها(هرقص)-51

.02-/1216(يوقا)-؟r-بعدهاوما

ويكيناالمابقالوجهبأخرالانجليزلةالترجمةاوردتهاايكلمةهذ.ا!أ

المنطوطلأ.فىوجعنا.هاالمثزمنا
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بالههتأ،ااد(!ثس!ة36
31.P

تماتىالدنياهذهفىألفاسقينارزعنياءمنالصدصاتفان،بالصدقات

أذكملو-ال!ثمأدوشل-أخنروذىا"!"السماءمملكةة!ابكذوز

اضعافعثرةسيعطيكمأنهولو،نعشارالمصرففىمالكمأودعتم

51"؟دتملكقارواادهـجاطا!د"عذأ،تعطواأفلظ،ضعغاوعضرين

دهطتركون.Wوستعحلزن!،لمحمااذخحم:--حقل!قةلمح!اأقوقلفنى"

5(1)"()أابديةحياةمعضثمائةستح!تعيددتفانكمال!هحبفى

.".دثهبالمتخذسعداءتكونواأنلكمينبغىكم:اذنفانظروا"

(بمحنن!رالسابحأنلأصلأ

،ابكمارىايمانعدم:نججلاءندركالفصلهثاف!ا

لفمؤما.افىحقوالعقيد!

:5(فيليبوس)ا!جاب،ذنكصزطمنعيسىفرغعندما

نعرفأن-حالكلعلى-نرغبلكننا،يثهبالتعبدسعدأءاتا"

لالهانكةخية-:!ا!إتبى(أضعاء)"!((لان،)3(أدنه

اذذى-:!عبدهك!ت"الله،فأق=)3!!)تمممص!و.

."!اللهان(فيليبوسيا":عيصىفأجاب..ا(-)2(انا

فان:ايلهسبيل،!تعطونمهماانكم،لكمأقولأنى؟حقيقة"-ا

منألايصربالهامفى!(،مرةهائةمنهبأفخملذلكعلى-لجكافثكمتعالىايلى

اي!شياءمنايدصبيلفى،)أعطتمأما:الحقلكم(قول":أعىالمىأسفل

.،(منه.خيرا،SAمأأابتهمقافى(تعلى!ادلى،كمأعطىأ

هذا":أفقيا،ألايصردالهامش!"ادخلأصفصلهذا"-ب

.(،،اخلأصأ!صورةأ

أعلى.الىأصفلومنا"يمنبألهامش!(،خفىاده0)،-ج

.91/92(متى)-ا

قال":عندهالفقرةهذهنصقذكن!دا/8(يوحنا):قارن-3

صفر!أ"-3-ا،0وكفانأا؟بأرناة!يديا-:(فيلبص)له

الفقرةمذهي!ن!.الدتينيةالمترجمةوقارى.،1/15"(اصعياء)

انحدرتلككلأ:لاصائيلتقريعمجرد(اضعياء)عندبعرهاوماقبلهاوها

الجب،داساقلايىالهاولةألى

ل!يكن"!اt/r»الخروج،سنرأ"-4
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rv1.3ادحتلموعخلةP

هرالهان"بغيرهخيرلاالذىالخيروج!أ

كانما8!لولااوصاةهوايلهاند!"بهالامو!ودلااوذلمح!الوجههـد

ويفمملالثلىلالشتغوئاتحدقاكخم!مهو)،()ث،،حياةلكائن

الله،،!،،أحدأكننئسهتد..ت!ا.حث:تر!!،*مانكلوجوده

لكلجع!لحل!ه،هـ()ثت!،!ءأ-نحؤثلثوإخف،ل!أوالازرأوك

والدلةيتبخو(نه،أ!،،؟)ءذ!اية!ثءثأ!وت-.تجعنى،ورأيةشىء

!(ر)ر!ةولا،شت!ا.-!ؤ!ةأط)أو؟!وذ"،ر!3،أت.،1ولا

هـاسمه؟:قالوافاذا..مو-ىفقالاول:r(1)فقرة،هتبكالنص=

اهيه-)-&سىإالهفيت.ئيظء(؟أ)غفنز؟(،لمهـماقولشف!ذالماللهإسمأ

ا!طرافيل:لبذىلتولهتا-:وذ(!(اميهالذى-الياءوفتحال!اءبسكون

.،اليكمأرنملتىاهيه

وهو-ثتأح!سبىت-حئانه(لهاكفءلا،واحدادله"-د

للصفحة،ا*صىت!طرف!!نع.تعوذحياتهوكذلك،هوالاخيرلا،خير

لم%لجراأ،وت!شلمش!ا!هحة-ا،له،ك!ألا!احدالله،):افقيامكوب

ادله.أكنرإيله"-!-(،منض.وذات،حيوتعأوكذلكهوإلاخيرلا

اوللاادلى"-و-.أسفقالىأعلىمنيسر4"ابالهامثى!"وبائقديم

مناف!يمنبالمهامثىأط".وأخرأأولاثىءلكلخلئولكنه،أخرولاله

."وأخر!أو*أثىء(لكل!أهـخلةألهولاأخر!أولألا)1أض:الىأسفل

!ثريك،دعلسانه،أخاو!ابنودأمولالهأبلاالعظيمإثه"-ز

يمثىلاانه.يكوتولاينامولايأكللافانهايسببولهذا،بدنولا

ليص،المخلوقاتكلعنمجردانه.ثابتداائماولكنه،يتحر!ولاابدأ

!".ذتفىمفردلكنه،إشياءمنمر!حوولامنهيتركبماهناك

لمهأمولاله،أبا!لاتعالى.ثهلا.أصفلالىأعلىمنا"يمنبايهامض

يئكق،ألا!هذهأإ*جل.لهبدنولاله!ثرلكولاله(خولالمهولدولا

صا(منذه)أبدأ(قاعمألكن.يتحركولايذهبولايموتولاينامولا

.بالمذاتلطيفلكنا*ضياءمنيتركبولالهمركفولا،مخلقاتأكل

."منه

11ألصورة(ايترأن):قارن)05( Y:(الصمد.الله.احد.اللههوقل

المقدمة.ألظروللتومتع(.أحد!نوآلهيكنولميولدولميلد"
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4300بانتهالمعرفةفثه38

كا.ينامولا*.كاياكللافانهلذلكجعمملهليسالهولان*

.!يمشىولا*.كأيموتولا*

بالهالمعرفةفقهجديدةصفحة
هـ!3

مضابهةبدونا*بدالىقاشملف،يش!ركولا*

ضجصد،كيرفهوفى.كالذلك،(1)للبشر

"انه.()بالمتجرد،،الثردغاية!ىانه،مادىوتير،مركبوغير

حتىمطلقعدلوهولأ).،،فحسباالخيرلجباتحتىفائقلخير

فاننى،وبايجاز".(،لحكمهمردفلايعفوأويعاقبحينماانه

نأتصتطيعلاايهرضعلىهناانك-(فيليبوص)يا-لكأقول

تراهص!وفمملكته،تولكنه".،،المعرفةحقتعرفهأنولاتراه

.،("مجدناسعادتناخماعدلكمنيكونخثلهبد

لبالتأكيدانه؟تقولماذا،سيدى":(فيليبوس)فأجاب

.،،-1()أبوناهوالهان=:(أضعيأء)فىبمكتم

.،،!بنونذهليس-اذن-فكيف"أب-16وهأ

رمزيةامثال"ا*نبياءول،أسفارأفىمك!بهنالك،):عيصىاجاب

تصغىبل؟"اللفظحرفيةعندتتوقف(نلكينبغىفلاثمومن،كثيرة

وأربعةمائةهمالذين،نبياءا4جميعأنذلك*."المعنىيبالى

لحمواقدالمعالمالىج(1ايهأرصلهمالذفيوهم،ألفاوأرنجعون

هو؟وخير،تجوإدأو-!بحانه-وإبدىقائما!*-أ

هـلهماققائماله":أسفلالىإعلىمن،*يصربايهامش:!"،ويعفوينتقمأ

لااثه-"ب-،،منه.وغفور،انتقاماذاأووخيرولطيف،وسبحانأ

أسفل.الىأعلىمنالايسربالهامثى:"منه"ا*بصارتدركل

اعلى:الىإصصفلمنالايمنبالهامش!"،يرسلأ،ثه"-ج

لمه.مرسلاثهإ

ا،ويىالفقرةلكن:!هـ6/8وقارن!6/16كا)أئمعياء(!سفط")1(

الىتطلغ":(6/01فقر)قبلهاوردوقداهـ،مناجاةفىجاعت)63/16(
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با!المعرفةفقه93
Pد3

نبياء19ممائر)2(شاءسيجىء-بعدىومن-لكن".،،بصوض

قدهاكلكشىا!لذىالظلامعلىنورايشعولمموف،)د(وا"ولياء

.(،ء)!(4أرصوللانه،ا"نبياءقال

باصرأئي!،رحماك،):وقال،تنهدفانهذلكعيسىقالواذ

."ذرشهوعلىإبراهيمعلىاض!قونظره؟)و(الالهالربأيها

كذلك":حواهـلوهفأجاب.(،الفنبي!دقبأمركيقومونلعلهم"

.،((ز)الهناالربأ!ها،فين

جعلواقدوالعلماءالكتمةان:لك!أقولبالحق،:عالسنا!قا

لشوءإتالمضادة،)ح(المزيفةبتنبؤإتهم)3(خاويااللىقانون

ونسقا:/%-Iالفقرةثمول..ومجدكقدسكمصكنمنوانظرالصموات=

ياربانت*اصرإنيلبنايدرلمو،نابراهيميعرفنالموانأبوناانتفأنك

.1(0أصمكالابدمنذوييتاابونا

الطئننحنأبوناأنتربياوالأن":فنسفا(f1/A)المفقرةأما

.،،.يديكعملوكل!اجابلئاوأنت

.،منهوا*ولياءا؟نبياءنوربعدىمنسيجىءمرلمبنعيصىق!))-د

(على.الىأسفلمنا*يصربايهامش!

apostle"4!=(،إلمحه،مبعوثأ*-ص ofGdo"

."اكلهرصول":أعلىالىأسفلمنييمنبالهامضالنصلكن!

اعلى.المىأسفلمنا*يمنبالهامش!".كريمإ!.ايرحمن81"-و

اعلى.الىأسفلمنيحن41بالهامثى!(،سلطانايله"-ز*

العبارةلكن!(،Oد!potent=لمقديرأاللهول-ح

.(،قهاراللىلأ:(علىالىاسفلومنإ*يمنايهامشفىايعرمية

بنيايةالهامثى،نظر،وصلمعليهاللهسلىأمحمد:المقسود-3

.ب01ايوجه

:(مرقص)عندالنصلكن!7/13(مرقص):قارن-3

."ايناصوساياهنتعاييميعلمووهم"
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باللهالم!-فةفقه.د
هـه3

علىعاضبالهفا.:ذلكأجلومن1"(،)،()ط(الحق!ييناللهأتبياء

فبكى.".الايمانمنالمحرومالجبلهذاوعلىاسأئيلبيت

،)5L()5(اللهيارحعاك)):!حاشوا؟أ!حث%تيت-.لدحزا

انالىتسلمهاولا،المقدسة!بالمد!نةبالمعبدرحعةفأفلتكن

.(،لكىالمنتمعوبتحتقرها

عيسى:فأجابكايبعه!ا!يمؤخ!والا"[1-17وج!أ

ه،،!)ك.لابائناالالهالربأيها،كألكفليكن).)

لنهيقاقئشبثتعذيفصطبغمن!!ة
5!P

،القرأن)(،منه.مواضهبعدمنالمكميحرفون)و،اييهود"-ط

(؟)وطصأنا-،المنصارىبعدهممنوهكذا(ه،إلأية:الخامصةالعمورة

14برقمايقرأنيةالاقييكن!"الانجيلفىالكلميحرقون-الكتابوهذاشهيد

منالكميحرفونأو،الميهود":"سفلالمىإعلىمن%!يصربالهامثىوالنص

الانجيلفىالكلميحرفون(النصارأ!بعد.أوهذ.ا.منه.مو،ضهبعد

".الكنابوهذاشهيدأنا(هذاأ

ا!مفل:الىإعلىمنالايمنبالهامش!،،الرحمن"-ى

من!(ص)الر:المقابلةبايصفصةالمطبو!الهامشوفى"الرحمنا!"

ألمخطوطة.يهامعىخلافا

!-all n؟صمفل:المىأعلىمنا"يصربأيهامشسط"سلطانأبائنا

.،،أأباعناأ!الهأصلطان*

.!-6،الوجههامشراجع-د

.9/6؟له(دانيال)،!فر1":قارن؟-5
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المتعيدين!تعذصبا،

)1(،عمثمرالثاهاالفصقأ

ثه،لل!تعبدينا!الملتعذيببيانهنا

بةنقاذهملهدأالهحمايةضالمحانوما

5!P

.(1(()نىتختارهلمانكمفى):أردففانهيخصىذلكقالوأذ

فانواذن"5"حوأرىتكونواأنعسى،اخترتكمأناواثما"

.)2(1(حقاحوارىتكوذونفلمصهفسيبغضكمايعالمكان

تذكرو!هـ"(،لثهللمتعدينعدوادائما!انقدالعالم*ن))

زمافةفىحتىحدثكما،العالماكتالهمالذيناالمقدصينا*نبياء

ايزابل!)بواسطةاغيلوانبىألافحكضرة"0،،()بالإبببى

بجصر،الايفلتل!المسكينالياحماانحتىبا!ةوبكثرة

جيشقائدأخف!اهمالذينهم)3(ا*تياءأيتاءمن3لافوسبعة

."االهيعرفلاالذىالفاسقالعالملهذا،51."0(،(احاب)

أعلىمنإ"يسربالهامض!"(للنوابالمالتعيينأفصل"-أ

."قوكيل،6مورأ،):إمفلالى

حق.بغيرنبى*فعحرةاليهودقتل(الياص)زمأنفى)،-ب

الياصزمانفى،):اعلىالىإمفلمنإ؟يمنبالهامش!،(منه

.،هنه.الحقبغير،إنبياءأ*فعئرةاليهودلميقتلأ

50؟/91(يوحغا):3-قارن15/160()يوحناا-

0007أماهائةهنا&والر!م1813/هـ،،ا!ولالملودلمسفرأ-!3

اختباءتذكر%/!Aالفقرةلنى!A1/11ا"ولالملوك!صفرأ*منفربما

فتؤ!18/13الفقرةو)ما،والماءبالخبزامدادهممعمغارتينفىنبىمائة

غير.ولاالخبرذية

تذكل-أنلاأليهاوالمف!ار-ندصهإلعمفرمن91/18الفقرأ!ان،واخيرا

ك!ةصبعة-حبل!علىالقضلىولبص-صاةعلىالاتجا-
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ادلهالمتعبديخنتعذيب2،
هـ!3

لكلامعدودةرعوسخشعوشن9؟)،(أنقمتخافوافلاواذن"

تسقطليص،ا!رىواطدورا"ليفةالعصافيرصها*5،تفنى

من-()جاذن-ال!هيعصبغمهل"0((41بارادةالاواحدةريشةمنها

قدأجلهمنالذىالانسانعلىيشغمماأكترالطني!علىرعايته

ول.خلق

انممانأى-أنسانيهجدهلأشىءكل+لمب-17وجهأ

هو!بابنهمحفايته!أأكثربحذائهيحنيىبالصد!!ولو

)د(اللهانتظنوالاأنلكمينبغىكم،والأنفى5،كلا:بالتأكيد

عنأتكلمولماذاD!كأةالطيورعلىرعايتهيسبخبينماعنكمسيتخلى

.)!(،،ايكبارادةالاتسقطلاشجرةمنورقةاند5كأالطيور

جدايخضاكمسوفالعلامفيباوحقأخبركماللاتى،صدقونى"

.،،خبثهينكشفأنخوفهلولاييغض!لنلأنهكلماتىرعيلماذا

كا.)و(ويعذبكميبغضكمسو!ولذلك،سترهينهمثأنيخافلكنه!

سفل:2الىاعلىمنا*يسربالهاممثى!،،وحفيظوكيل!اللهلا-جح

."أحافيظأووكيلالله"

اكلى.الىأسفلىمنا؟يمنليامثىL!"ربالمله+-د

(،منه..ال!هباراد!الا(المشجرة)من(ورقة)تصقطلا"-!

الئمجرمنور!لحقطلا":أعلىالىاصثلمن31لهصربلهامش!

."منه.تعالىاللهلمبايرإدة!الا

سوفأإنمم(تخاف)*نهاالاخياراللهعبادتحبلاالثنيا"-و

ولمنه(المعباد!ؤلأءعلىوالثرالعناءتصبإنوتجتهدالمتععىحالهايكشفون

تحبلاالدنيا*:اعلىايىام!فلمنمائلبخطالايعربايهامش!

وتقصدقبحيها!وفما11وايكث!فأان!خافتأا"خيار"نهاا،عباد

.،منه.والصررالمبلاءاتصيبأأنمعباد

.57.-13/؟ه(لوقااوكذلا039-.لأ/28(مقى)ءانطر-،
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ورالمتعبدينتعذيب83
هـ!5

ولكنقلوبكمبذلكتنغصوافلاالعالميزدريهاكلماتكمرأيتماذا*

الذيا"حكمالحكيموهو*5،منكماعطمايهانكيف:اعتبروا

كانفاذا!.،جنونااكبرتقدح!تهانحتىالعالمبهامتهان

تفغصو%ةانلكماينفمنبحلمالعالمعلىيصبر)ز(ا!

37Pبالدرالمشؤجديدةصفحة

خدلمنان!،30"طينهاويااهرضقرابيا،هكوبكم*

منجانبعلىأحدلطمكاذا،لذلك)1(أئفسكمتملكونصركم

الاثمرئردوالا".")12لصرلهلعلها"خرلهفاعرضوبخهك

."،نه،3()بالضر

ه"ضواا"شدالحيواناتسانرتفعلهكذا!!ا-89وجهأ

الذنجااأحل!االها؟ادعحه،ال!ثرعلىلاشعرا9ردلكن9ا!

اولى،بالماءولكنبالنارتطفالاالناران،5")،(نك!ييغض

بالضيرولكن،بالشرال!ثرتظبوالنانكم:لكماقولبالمثلوهكذا

تئرقالضمصجعلالذى،()بايدوذلكم،)5(5)(،(1

ا؟يمنبايهامشالعرليةالعبار!لكن!"وعليم،صبورأالله،-ز

."عليماللهم!برالله":إعلىالىأسنل

بألضر.يدفعلاالئرفانكذلك،بالثارثدفعلاالنار:مثلاش-ا

يدفع،ألامئلا":!علىالى(سفلمنا؟يعنالهاهشبأعلى!".من!

."منه،بالئرأالثريدفعلالمكفلاأبالنارالنار

ا*يمربالهامش!،5كعأهأكعدا-!يؤيدأالله،-ب

.،راز!الله*:أسفلالىأعلىمن

2()يوقا-ا 0 w yمت(-l5/93)ى.

رسالا)بطرهى(1"ويى،3-5.3/9

.TAM(يوتا)و544/(متى)-،

.123/لأ"(رومية)هل8ايرصالة"-5

http://kotob.has.it



بالخدرالتنبؤدده
،3.ء

نأينبغىهكذا9*5كأالمطروكذلك،61(وا،ثرارالاخيارعلى

فلتكونوا=:.ظهالقانونفىمكتوب"نه؟للجميحالخيرتفعالوا

أطهارفلتكونوا-75()=()جقدومى-ربكمأنا-"ننى،مقد!ميا،

كاه(A)()"=كاملاناالهننىكاملينولتكونوا؟طاهرألالأننى

u(1ان:لكماقولبلحق وهكذا،8مميديصرلكىيجتهدالخادم

إرادتكمهىئيابكمأن"5(،لعميدهمبهجغيررداءأىيرتدىلافانه

)وو(لهمرضكيرشلئاتحبواأوترغبواقفحاذر؟؟اذن.وموئتكم

الدلمنبزخارفيمقتاطهانيضنعلىللكونوا*كاهرنجا

.(،."الدشياأنتمفلتمقؤأولذلك،وضهواتها

منا*يسربالهامض!."وكاملوقدوص،،صديقأالله،-ج

.ى،كاميلأووقدوصولىاثده":أسفلالىأعلى

اصرائيل،يابنى=:(الموسوىالقانون)التورا؟فىايلهيقول*-د

وكونوا،طاهرفانىاطهاراوكونوأ،ولى*ننى(قديسين)أولياءكونوا

الىأعلىهنأصطر3علىا؟يمنبالهاهش0اك-كاملفانىكامليا،

أكلو،(اسرأئيلأياينىاالتوريةأفى،تعلىأاللهيقول،:إصفل

9فانىLولياأ -13uكاميلا،؟،كنوأوطاهرفانىطاهرا.،[]كنوأ

."منه!كاميلأ،فئنىأ

أصفل.الىأعلىمنا*يسربالهامثى!."سلطانالله"-كل

د.(65/8-)متى

.9/2،اللاوييقة-3

.0/48(متى)قارن-8
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بالغدرالتذبمم45

)و(،عننمرالظشعالفصل!

مننزولهوعذد،بهبالغدريشأعيس

بالبوصمصابالنتسعةيضئىا!بل

3.ء7

.9()(بط!رص)اجابفلكعيسىقالعندما

:،المعلمايها)،

فماذا،لتتبعكالجميعتركناقدنحناها"أ-ب18وجهأ

الدينلومكىانكم؟حقيقة":عيصىأجاب0(،!لناسيحدث

سبطاعثرأفىثنىضدال!ثهادةتؤدون،جوارىايىتجلعمونسوف

،برب،).قاثدعيحمىتنهدهذ"اوبقوله.(،.اسرائيلقائلمن

منهموواحد،عشراثنىاخترتقدفاننى".(،؟هثاما

وعند،الكلمةلىيذهمريربحزنالحواريونفأصيب.،،(01)مرير

.الذىهذا،ذشك

9!"بالبرصمرضىعشرةشفاءجديدة!فحة

بدموعه،عيصى-الحمرقى-سألالملىاالآنأيكشب

سأصبحوهى،الثميطانسيخثعنىهل،المميدايها)":.قائلا

أعلىمنا؟يصرالهامشبأخر!"البرصمنيثفىهو:فصل،)-و

.،.؟برصc،اليففى1،صورةأ":اسفلالى

همانحوو91/72،82(هتى):نظرا-9

.107/(يوحغا)-01

التصبحميردكما-الانجيلمذايكتبالذى-(برناباا:أىا!أ

الك.ثماءانحالابنللى
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بالبرصمرضىعفرةشناء46
؟3ه!

م!رفتكنلا،برنابايا*:عيصىفاجاب5"3منبوذاعندئذ

صموفاالعالمخلققب!اللهاختارهمقدالذيخاهؤلاء*ن،ا!زن

كشابفىمكتوباسمكلان،فابتهبم،01(،يهلكونلا

..،،(1)الحياغ

منف!ان،تخافوالا":قائلأ،حواريالهروعمنعيحمىوهدأ

،،.إلألهىالشعورفيهليسلانه"."لقولىيحزنلاصميبغخمنى

صلواته،عيعمىوأدى.هذهلكلماته،اريونالموالمختاوونفصكن

الالهالرب،أيهأ1،كذلكايلاصافيكن،أمين"):حكلاريوهوقال

هابطاأقبلخراعاتهعيسىانهىواذ..،،)1(الريخمالقدير

.)2(بالبرصمصايينبعثرةوالتفى،حوإرييهمعالجبلمن

عيصى،يا":.بعيدمنصرحواالمذيناولئك!أ-91وهأ

القربالىعيصىفدعاهم.(،ابنارحمةلكفلتكن،دأودبني!ا

.(،الاخوهأيها،منىتريدونهاذا":لهموفالةمنه

يالكم،51":عيعمىإجاب."اصحةأعطناول:جميعافصرخو!

-!صحةأعطظ=:تقولواحتىعقولكمفقدتمأهذا،أكبياء!ا

قدالذىربناادعوا".(،)3(مثلكمرجلاننىتروننىألا

،ودالدموع.")ب(سيشفنيورحمنقديرهووالذى،خلقكم

منه".مقدر،،ايقادر1،ضىءبكلرحيم،سلطاناللهلأ-؟

أعلى،الرحمناللهملطان".اعلىالى(سفىمنا؟يمنالهامضبأدس!

كأ.منهأمقدرأقدير،أ-ىءكل

ايهامشبأوسط!"منه.وقديرورحمن(ايخاقا),11t"-ب

!كعلىوقدير،الرحمنأو،خالقاللهلأ:اصفلالمىأعلىهنأ*يصر

.،!نه.نىء

.01/02(لوتااوقارنكالا/3(فيلبى)أهلالىالرساللأ،-ا

981-7؟/13(لوقا)أنكلر-3

والهامشء؟-01الوجهافطر-3
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Pد9بالبرمامرضىعثرةثمفاءفى7

معنكن!!،مثلنارجلأنكنعلمإننا":بالبرصالمصابونأجاب

الله،فأدعثمومن".،(الربمنونبىاللهمنمقدسرجلذلك

كاللين:،ليعمىالمحواريون1تمرعهنالك،،.سيشفيناوهو

.،،.به!رحمةلكفلتكن،السيدأيها"

القديرالالهالربافها":قائلاللهوصلىجمس!ا8،تاوعندئذ

.(،عبيدكلكلماتواستمع،رحمةبذطلتحن،()جالرحيم

يكلتكنةالمقدسعسدنولأجل،أبيناابراهيممحبةولاجللم)

.،.المصحةوامنحهم،الرجالهؤلأءيرجوهصاعلىرحمه

:وقالالبزصالرجالىنحونفسهادار،ذلكمعيحىقاقوأذ

.((.اللهلشريعةطبقما،الكهنةعلىأنفسكمواعرضواأذهبوا"

أحدهمرأىففماالطريىعلىوهمهـلرئو!،البرصالرجالفانصرف

.،الابرص:أىأوه!و.عيسىليجدرجع،شفىفدأنه

حنىيخسىوجدقدواذ.اسصعيلياكانأب-91و!أ

.c،مغدسانك،حدفة)):هائلا_ل!لوقرأ-نفسه

العاصفةيشنعيعمىجلىيدةصفحم
"+.كا

يفبلهأناليهتضرعالشكرعبازاتومع،،هاللهمنلا

فأين،برصعثهـةبرىءلقد":عيسىفأجاب.(?)كخادم

أج!يخدسنىلكىاتيتمااش!ا":.برىءللذىوقالا،،؟التسعة

قدمامبلخوقص،.بيتكالىفاذهبثمومن؟)3(،خد!بلى

يمنilالهـمثىبأوصط!،،منهءورحفنمدير،سلطانالملهD-ج

منه!.،الرحمنأوأكلهلعلىقديراللهصلطانة):أعلىالىأسفلضا

قبلطوالتىالفقراتهذهولكن!03-5/"لأ(مرقعى):قارن-؟

منه.خجئمجانتقمصهالذى(يجئون)شأنقى

/0TA(متىأ:راجع-، Y.
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ا،.،العاصنةبص!:،عيصى88

وأبنهلابرأهيمالوعزد1ان!علمولتفلتلهـم.،بك11(اطهفعلى

برىء،الذىا*برص!فانصرفاوانها(،باقت!"قدانثه(،5منبمملكة

طريقعنبهاللهأنزلمامبلخروىجيرانهنطاقالىوصولهوفور

عيسىء

أب(،انعننرونالفصلرافيهاود!وما

عيعمى،علىم!مداذ!فرنإلبحرأ،معجرعيعم!اعلى

)13سثيةفىركبواذ.(الج!!ل1بحر)إلىعيصىذهب

فىعاع!فرلحهناككانفقد(النا!رة)مدينتهالىاقلعت

يخحمىو!ن..الخرقاعلىأوشكتقدالحفيةانحتى،البحر

وأيقطوه،حوإهـدوهاليهأقبلوعندئذ.الصفينةمدرعلىتائما

قدوكانو.(،هالكونفاننا،نفشكأنقذ؟الصيدأيها":.مالهلين

وللبحر،همضدالهاع!ايريحبسبب،عظيمرحكبفىبثماحبط

:-ايصمماءالىعينيهيرفعوهو-وقال،عيصىفنهض..زئير

ثم،.،،.عبادلظعلىرحمةبكلتكن،()ج(سباؤت)الهصاأ،

ذطا.عيصىقالوعندما

مادئ!ا.البحروأصبح،فجأةالريحصكنتأ1-03وجها

اعلى:الىأحمفلمنإ"يمنبالمثامش!"أيعطىأاثله"-أ

."،معطىأا!*

امفل:الىأعلىمنا؟يصربالهامش:!!ايبحرفصلط"-ب

المخطوطةهفىكماايعنوان!طار!رسم"البحرأسورة!"

يغهفىالاحمهوهذا(عليون)(علوعين)اله،ممباؤتاله"-بم

اعلى:الىأسفلمن،لايمنالهامشبأدنىكاهمنه(2المعبرلة)عمرأن

+!مله،عمرإنكن،لاسمأهذا،علعنأإثه،ث!باوتأ81،

ونحوما.37-8/33(محى):أنظر-3
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1fاهـ،العامفةيصكلعسى

طيعهmillهذ!يكونوهنكلا:قالكينالبخارةفزعفقدثمومن

.3"والر-ايبحر

ارجاءشالبحارةأهاع(لناصرة6)مدينةالىالومولوفور

فيهكانايذ.ىالمنزلفانثعم،.وهنحيصىيهقمقدماكلالمدينة

والمتففهونالكتبةقدمواذ..بالمدينةالقاطنيناكثربهأحدق!كيسى

فىبهقمتقدمامبلغسمعناقد)،(نحنلا:قالوااليهانفصهم

موطنكفىهنا(5)أيةلمذلكفأعطظ؟(ليو!جة)وفى،البحر

يتطلبيان%اىيمجيلهذا!:عيصىف!أج!.ىانت

.".وطنهنقبلهقدنجى!منمالأنه،لهمفعطىلنلكها،أية

يهودية()فىكثيراتأراملهناككانقد(اليا).زمانفى"

منواحدةارهللامراةالالينضطأرصلقديكزلملكنه

.".(صيل!ون)

هـ."3وا!ازيرالجنجديدة!فحة

فى(اليشع)زمانفىكثيرينبالبرصالمصايونكانلقد)،

ول..الصريانى11،(امان)غيريبرالمذلكورغم،(يهودية)

هوةاعلاألىوحمطوهبهوامصووأالغضببالمواطنينثرعندثذ

فىيعثمىوهوعنهمان!رفيخصىلنى.أصفلهاالىليطرحوه

وصطهمه

)1(،والعفرونالطدىالفصلأ

تنطحوالقازو،بالجنمن!بايثمفىعيسى

الكعانيةبصياثمفىف!لكوبعد،البحرلى

جر!"عماالنقراتمذهيكن:!8/2303.-(لوتاا:انظر-8

قاونة-05"(اصصاء)صفر.*لىقرهمتههـلص،ناحومضوفى

.93و12/38(متى)

اسفل:الىاعلىهناهـيصربايهاصئى!،،)جن(البنفحل"(1)

.،..ت-.+افي1مور8أ"

فىلكن)!ممط:للمصوطة.اللاتينى!طاماه!ا111

المطبوعهتحتالعربىايهامشوفى(Nأ!لمن!:*ئطيزيةأيترجما

-..النونبضم(نان)اللاتينية

برنابا(انجيل-12)
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3،!والخنازيرالجن05

المدينةمناقتربوعندما.(ناحوم!ر)الى!كيسىصعد

لدرجة،الث!يط!انتمل!قدكانواحد()1منهاخربمقدبا!لقابراذ!

تمصك.انالممكنمنكانسلصلةمنماانه

بايرجال.فادحأضررأالحقوقد،به!-ب02وجهأ

ايه،منالمقدضيأيها":قائله،فمهخلالمنالجنوصرخت

لااناليهوتضرعوا.،،!لتزعجنا)2(أ*وأنهبلجئتلماذا

"3عددهمكانكملا:عيعسفصألهم..خارجأيطرحهم

وعنحما.".وصتينوم!تةوستمائةألافم!تة،كلاأ":فأجابوا

أنلعيسىوتضرعوا،الرعبأصايهمحفكايحواهـدونسمح

المصرورىمنان3ايمانكلاينلاةعيسىقالعن!ئذا..ين!ر!

الجن:صرختفلكعلىوبناء.لا.أنمالا،،لجنينصرفك

.".،لمخنازيرهذهفىندخلأنلاناإصمحولكن،صنخجنحن"

المبحر.منقريباترعىللكعانيينخانزيرإلافعثرةهنال!وكان

فدخلت.لمه.الخنافلرفىوادخلوا،أنصرفوا":ميممىفتال

اليحر.فئبرعونةوطرحتها،الخنازرفى-زئيرولها-الجن

كلورووا،المدينةايىالخعازيريرعونكانواالذينهربوعندهذ

المدينةرجالهفانلذلكوثبعأ..عيصىددعلىحدوىجرىخما

وامته..ثسذىالذىوالرجلعيصىووجدواخأرجينأقبلوا

..أرضهمحدوديب!حأنلعيسىوتصرعوانجالرعبالرجاق

أنحاءفىصامدأوذهب،عنهم-يذلكتبعأ-عيسىفانصرف

،ويديها)3(معهنكلنعانامراةايىروها.(و)صيدون)صور(

.سخارجهأقبلتالتىتلك

ونحوها.17-5/1(مرقص)1()

.8/92(متي)-؟

وه!هفونينائنضب!وصقبلهاوهاهناايفقر6هذهلكل:ن!3

-!.خاsاللقان

TA.(معى):lنكلو-3 - 1/1r.
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والخنازيرالجن51
؟4ء

فانها-،لذلك..عيسىلتجدصوطنها[أ-31وسهأ

لتص،داودبنعيصىيادا:صرخت-!وارييهمعيلاسراتهاذ

ولوعيصىيجبلم.+الثريريزيهقهاالتىبابنتىرحمةلك

غيرالناصمنكانو!،وولديهاالمر(ة!لانهم،واحدةبكلمة

الصيد،ايحا":وقايوا،الحواهـمينالشفقلأ!فأخغت.المختوتين

إ،.هـدل!نهعرخونماأعظمما،!اهمأعليهمثمفقةبفلتكن

فعانمنالتىالمراةجديدةصفحة
.لوسيه

وعندئذ.،،)1(اصرإئيلثمعبالىالاابعثلمانا":عيممىأجاب

،داودفييا،):وقائلةباحة،عيصىالىوولداهاالمراةتقحعت

نأالمخيرمنليص":عيسىفأجاب."ابىرحملأيكفلتكن

عيصىقالوقد(،.يل!بهـئعطىا*طفالايدىمنالخبزيؤخذ

..المختون!نغيرألئاصمنكانو!*نهم،قذارتهمبعمببخلك

يعصقطالذىتالفتتاكلالحبان،ايسيدايها*:المراةأجابت

بكلماتالاعجابأخذ/هقدعيصىكان،عندئذ.ا،سادتهامائدةمن

رفعاوإذ(،.لعظيمايعانكإن،8المرأأيتهماال!:وف!،8المرا

،المرأةأيتها":قالوعنحئذ،ثهصلىفانه.السماءالىيديه

فانصرفت.(،.بسلأمطريقكفىفاذهبى،تحررتتدابنت!

ايف.تم!بح!التىتلكابنته!اوجدتبياتهاالىعردتهاوفى،ءالمرأة

المراة:قالتهفالمحا

إله'"AllلاطلاقVعلىليس،حقيعة"!ب-Yiوجهأ

،.-غيرولاإصرأئيلبنىالىإ!أرسلنىف-:عيعىق!*-ا

اهـأرسلنىعيسىقد*أ!فلألىأعلىمنإ،يمنبايه!امق:!منة

."منه.كيرم!لا!أأسرأظابنىأ!*11تصأ
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ب!4!كعانمنالتىالموا-53

ارتبطواهد(r)عث!يرتهاجكيعفانثمومن(.1)(()ب(اصرةيخل

موصى.حتابفىالمكوبللضرطبقا،إولءبضرب

أج(،والعدثرونالثانىالفصلأ

ناحتىالمختون!نليرالحالقعاصة

منممخيرالمكلب

السيد،(يهالا:.قائلينعيصىالحواررنس!،اليو"ذل!فى

فأجاب."أكعلابانهم:قائلا،للمرأةالاجابةبهذهأدليتلماذا

غورجلمنخيرظباان:بالحقلكم(قولاننىدر:عيمى

لعاسيةأنها":فائلينالمحواهـلونأص!وعندئذ.""مختون

فأجاب.ثه؟اصتقبلهاحكمىسيمدرالم!ذىهوومن!إكلعاتأتلك

الذى-الكلبيفعكماذا-ا*غبياءأيها-تدبرتمككملو":عيسى

!ا.الحقهوقولىأنتجدونفلصوفصيده11،لخدمة-هلعقللا

حياتههـلعرض،صميدهمنزلالكلبيحرصهل،(خبرونى*

ثا31يتقاضىماذالكن".((!قين،نعم؟اللصلعداوة

-دائمأوهو،قليلخبزمعوالاصاباتالمرماثمنمحيرأ،يتقاضى

تالحواريونأجاب0(،3حقأهذا.سرور!محياهيصيدهيظهـر

:فاعقبرواا*ن".:عيسىقلاعنلغذ.ول.طصيدايها،لحقانهد

فى.فجورهمبلعترونولععوفالانص!انعلنى)د(ايةأنعمهىكم

بالهامش:!"منه.اصرلن!بنىايهالااله*طلاقعالىليس"-ب

."منه،امؤنل11بنأايهغير،منلماله0y:أفقىبخطإ*على

أعلى:الىاصفلمن19يمنبايهامض:!"الكلب:فصل"-ح

."ايكلب!سور!أقي

اعلىتألىامفلهن!يفنبأخر.ايهامش!"لمالومابأ-أثهد

."وه!اور،

ييى"؟وتصها!لأ5/5"الثاشالملود!مفرأ":هارن-ة

.،/53(.يوضاأ:قارن-03،اصركيلفى*!هرفىكل!ىاله

"ملفيووجد،،يبرايدقو!ى،أسمةهذهبازاءا؟!

طترجة!ها:متر!يم(e):الكلمةهذهمحلفولفالالتيني

-."نجليزة
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47!ا!تناصل53

ا،الماوفافهعم

.،معإكلهبعف"-

مالمافاتخكروا".،(.عبدهابراهيما*[1-22وجهأ

!ا.الفلم!طينى()جريياتضداسراثيل1ملك(ضاولهـ)(1)اودب

هناكأغدامهيرعىخانمنكانبينما،سيدىما=:داودقال"

ثمومن.خادمكبغنمواصفوا"صد،والدب،الذئبجاءافي

.-الغنموأنتذ،وا،صمدوالدبالغع!أوفبحهاخإكمكذهبفقد

يذهبألا،خيين؟مثلهمالانالمخلقغير(الانجسان)هذاوما=

الذىالقذرالفردهذاويذبح،إصرإئيل()1ربالالهباصمخادمئا

:الحواهـلونقآلعندثذ.=.المقذساوولضعبالصبابيقدع

ن"الاذعمانحتاجهضرورةفىالصببهوما-العيدأيها-أخبرنا+

ابراهيمأمرقدأدمهانبحعمبكمفليص*:عيعىاجاب1،0يختتن

بيعس،اهل!كلكرللناختن،يابواصم=:.)2(،قائلاب!لك

.=للابدالىوبيئكبينىعهدMA؟ن

21،)ب(،والعشرونالتالثالفصلىأ

ولعن،ابراهيممعاللهوعهد،الختاناص

المختوذينكهسص

أسفل:الى!علىمنالأيحرالهاممىبأوصط!داسلطانأدلهدا-أ

امفل:الىأعلىمنيحر81امثىبالي!"*نصانيحمف!ل5-ب

.،*نصانلحم!مورة!"

3لا\/"(ا،ولصوئيل)صنر":أنظر-1 i!ونحو.

.17/11"ايت!من!سفرأ"قارن-2

الصنحةاضارمن8مفلاالضلعمحتاطارماخل،مالمضطوطةه!اأ؟أ

.ا!ثولة.

Eelمكرلىاذ،اللاقينيةبالمخطوطةالفمولترقممفئ!فاوقععنا

!ترجمةاليهتثرولم5الخطاتاعثهالترضموضوايى)3+7ر!م

...الانجلهنز!ة
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اختاناصل54
700،

يظلونكانوا؟لذىالجلمنقريباجلص،ذلكصصىقألواذ

)،(.كلماءألىليستمعوأجانبهإلىحواريوهواقبل..)3(عليه

بخحيعة-أكلأذ،اكولالرجل،iدمد:عيصىقالعندئذ

.،ثار.ايجنةفىاثهحرفهالذىالطعام-الثمي!ن

أ!؟ا23-باوجه
قطعة!رواذ.=اكطعنك(.)با!=:قائلاأقع!موهتنث

الجر:منaWlبالحرفليقطعهجممدهبلحمامعمكفانه!خرمن

)ج(با!6مصمتلقد=:فاجاب..جبريلالملكزجرهوهنالق

الملىاراهعندئذ*.،=اكاذباابداكونولن،اقطعهان

.،قطعهاالتىوهى،جعمههلحممنالزأئدة(القطعةأ

جممدلحمما(جصدهألحميأخذرجلكلان!ا،وهكدا*

.!بيمينألهمبهوعدماكليرعىأنملتز!هوفك!لك،؟د!

اخح!ر،جيلالمىجيلومن،أوييهفىأثمرعاهماوف!لك")

هناكيكنيملأ.(،ابرأهيمزمانفىانهبيد.بالختانالالتزأم

علىمتكائرةكانتالوسية*ن،*رصعلىالمختونينمنعلةألا

.((.ا*رض

إ!يمنبالها!شمرتينمكررةرهى!"يصينصيغة""والله"-نج

اعلى.الىاسنلمن

تحربف"ئمابهرممااايلاتبنىأفالنعى،ظ!علىهنااينرجمة"-،

الانجليزية.ايترجلأهامششوردماهذ!

-3،،؟-.،الوجوهراجع.هظموجود!ا!سبانيهالنسخة-8

؟ضرفىاللاتينيةبالمخطوطةمقابلتهامعالفقرإتمذهترجمةرأجع!

المجلد.بهذا(الممابق(التصحير)

الانجليزلة:الترجمةفى!5/13(كلاطية):قارن-5

!يمر!هك!ال!!علأكأ!t=الر--لمحايحهثار"

ايبد،علىكارتايتىصالروحو!نذيكعكصيقتضىالصياقلكن

ا!لرات:تصويبهكاوان5/،9(فلاطية)ايصابغالمرجعظهيرك!

!وجه1ضهطر.ب!تعاللصوطرفىأيطتينىالدعىان،بل"1-6؟

!جعياالمخطوطة.تؤكلهنامافك،وبعد-ب22الوجهو؟ول-إ32
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الختانا!لجحيدة!فحة55
.94!

6بالختانالمشلقهبالحقيقةابراهيماخبراللهفانثمومنل!

يخقنلنالتىالنفص!.!:(1)قا!لا،العهدذلكوابرم

ء=.كبailالىن!عبىنجاماثمملهامماشتتفاننىحممدهالحم!

بحرارةلحم4نه،هذ!عيسىكلصاتمنرعباالحواريونفارتجف

كلفته،يختنلملمنالخوفاتركوا،5عيممىقالعندئذ..الروء

عيصى.فان،ذلكقالواذ..".الفرودصمنمحروم"نه

1وج!أ - 2 rفى-الروح":قائلا،اخرىمرةتكلما

الجم!دلحملكن،للهمصخرةلتكلنجاهزة"كليريزا

مليهينبغىايلهيخافالذىالرجلفانلذلك"..")3(ضيف

وألىء،ا!له!ناينومن،افىجسدثمهوما:فىالفكريمعنأن

،)1(الج!دلحماللهظقا4رضطينمن*.،.نمايم!افي

لحمفان*.،ولذلك،فيهبنفحة،)3(الحاةنفصنفخوفيه

هثليمتهنانينبغىفانها!بامرالقياملعرقلعندماالجس!

نفصهالمرءيكرهماابقدرانهاذ*.،با4قدا!يوطاوانالطين

.،.)5(ا"بديةالحاةفىيحفظهاصوفالعالمهذاش

عدفىانهليعلنالحاضرة(الحياةأثمهواتفىالجسدلحمان*

فهلةافن*.،.الاثميثمتهىوحدهانهاذخيرهومامس

ارضاءاجلمنخالقهاللهارضاءعنيعرضانلدنممانينبغى

أعلىهن،لايصربدلهتامثى!"منه.ايطينمنإلانصانخلقايله"-ا

.،منه.الطينمنأ!مايلهخلق":اسفلالى

فىالنصلكن!It/17"التكومنلمصفرلم":قاردط-ا

.اي!كلرعلىا!ظنيقحرءا/._17،التكوينلمسفرأ"

.د26/1(مثى):قارن-3

.2/7،ايمكومنامؤأ":قارون-3

.203؟لم(يوحنا)-،
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مه!الختانأسلى56

*دلياءكل*.،.فلكفلمط!بروا1()بأعدائهمهواحد

ومنه،اللهبالممرالقياماصمق+جطدهماعدا.ءكانواقدو!نلباء

علىيعتدوالكلا،حتفهمالىسعداءوههيعماركونمضوادضثم

يذهبوالئعلا5،جمدههوصىبواممطةالمزجاة"."اثهثريعة

.*الذىاثما)لذكروا)ا.".)5(وحاذبهباطله؟لههلخدمه

صحراويةأماكنأرجاءفىهرب.أة!ب-أ3الوجه)

كم،51ة).،،الماعزبجلدويكتصى،العف!بغيريصلا؟بخالجباق

قسوةمنقاسىكم،51".!ا!ضيئافيهايمف!قلماياممن.

منكانوما،منهصرمطرمنعايهتصببكم،51".(،!انبرد

(.ايزابل)منالاضطهادف!لكليهاقاسى،صثينشعطوالعتاء

خبز-ولحالعصر-اغتذىالذى(البشع.)تذكروالا5،(!العذرة

نا:لكمأموليا!ى،،."رثاءأخضنوارتدى،)6(الضجر

وا"مراءالملوكخافهمقد،الجص!دلحميزدرواأنيخافوالمالذين

اوجسد،لحملازدراءكايافلكيكلنانوينبغى"."هائل،برعب

ثعلعونظصوفادعبورالىنظرأالضتماذالكل،.،ا!ربلايها

.،لحمهوحا

أسنى.الىاعلىمنا،يصربالهامض!"،الخالقلمالله!-ب

.،ظقانله*

مثيلاتهاترثعتأخمر!وعبلرإت،(ذنتى)دعبار!هنلا-5

الشاثمة.5لمصوط!ثىهقأت5*والوجهب-لأهالوجهنى

هـ.3لم4،الثانىالملود،سفرأ"انطر-:
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الهاوية!ىوالمنفوطعلزرجديدأشحلأ،5

،21،)1(والعشرونالرابعالفصلطفا"أالمادجمت

لههربانلعذع!انيذبغىجمف:ملحوظمثلط

والمحافلىالولائماقامةمن

19ء+

الذينلهؤلاءويل*:5قائلابكىفاذهذلكعيصىقالواذ

بالتاواهمماهتنر
*و+نا*.ادعداب.دخطاياهمألهمماوانما،اهـخرمىةالحبفىخدر

للنهم+الااهتماماىيبذللاجضعغنىهناككانانهأخبركم

وقفهنالك".(I،،)فاخرةوليمةيقيميومكلفىكانوهكذا

ول.مثخناوكان(عازر):اصمهفقررجلبوايتهعلى

يخالأنرغبتههصارىوكان،بايجراح"(1-2فىوج!أ

.(،ايجث!ع(الرجل)مائدةمنيم!قطكانالذىانفتاتفلك

كانت"0،(منهصخرو!جميعاانهمبل،احداياهيحطهلملكنلأ

.،(جراحهتلمعقكانتلانها،لهأضفقتالتىصوحدهاأيصب

ذراعىالىالملاثكةفحكلته،ماتالفقيرالرجلانحدتثملا)

الصمياطينوحملته،الغنىالرجلماتكذلكاد0،،ابراهيمابينا

اقصىيكابدوهو،عينيهرفعهنالك.الشيطانذراعىالى

.((ابراهيمذراعىبين(عازر)بعيدمنوراى".،،العذاب

بالهامضى!،،،الفقيرالرجلأوايغنىأالرجل1،هصل"-أ

.!،الخسىأوايغنى!سور8أ":إصفلالىsilosمنيحر81

هنا!يمنبالهاصى!"البنعبد)3(وايقصصإحعن+-ب

ء،البدنعبد!هلموءالقصصهـحمن*":صطرلنوعلى)علىألىاصفل

+*-6؟لم"؟(يىقا):-أفطوا

الضطوطة.فى!االما

فىلهنا-الخطاأثرفاكما)،2(:للمضطوطة*صلىالترضمفيأ211

للتوايى.ملىالخطأه!اوشقمرا!م!عقايفصلترقيم
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الهاويلأفىوالصؤطمما!"ر8.
3!،

رحمةلكلتكن،ابراهيمأبتاهيا-:الغنىالرجل!رخعندنذلا

منقطرةاصابعهعلىلىيحمزلعله(عازر)وأرسل،ب

.!اللهبهظفىبالعذاباصطلىالذىلعمانىيبرد=.=ماء

الخيرمنحظكتلقيتقداطأتذكر،ينىيا-:ابراهيمفأجاب

منحظه،فيهاأ(مازر)وتالقى،الدنيا!المغايرةادحياةفى

(مازر)ولكونالعذابفىتكونسوففانكثمومن-.-الثر

مرةالغنىالرجلف!خ".،الدنيافىقاصاهعصاأ=ضزإءفى

اخوةثلاثةبيتىفىهنالك،ابراهيمإبتاهوا-:قائلا،أخرى

يتوبونيعلهم،اقاسىكلمي!بلغهم(عازر)فأرسللذلك،لى

أنهم==.ابراهيمفأجاب"0(،-.هنايحضرونولا

،وإ*نبياءموص،ثريعةألديهم=-با2دوجهأ

ابتاهيا؟!-:الغنىالرجلطفأجاب*."=لكميصمعوندعهم

.،=.يؤمنونسوففانهمأقبرهأمنصتقاملوانهاذ،ابراهيم

فاوا9ذبياءبمصىيؤهذونلاالذينان!:ابراهيمفا-ب!

."=()ج،قبورهممنإيقومونالموتىأنذوحتىيؤمنو!

اولئلمالذين؟مباريمنالفقراءكاناذاماةاذنفانظروا":عيسىوقال

كارطت،ضرورىهحوماعلىالقاصرةوالرنجةبالصبرتزوددا

.،.للجصد

؟!،الجصدءرااردجديدأصفحه

دفذهمالىخو19يحملونالفعينااولئك1،مصاءمنيالهم*

.،.الحقيتعلمونولا،للديدانطعامااجصادهملحومليعطوا

ا،نبياءوحابموصبكتلبيومنلامنأن:أبراهيمق!،-بم

المهامثىبأطى!".منه.البضرمنالموتىيقيممنيحدقينlqخرب

لمهنابرأهيمقال،ةأصطرئلاثةوعلىاعلىالىامنلمن*يصر

لمن،أ،(يعثيقدألم9نبياء!اسالر!كابأو،موصكتاب،يعتغدأ

.،منه.لكل.2ثمبنىهنالموتىيحيى
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194،الجممدءاأزهـمر5،

ه،خالدونوكانهمهذاليعياثموناذهمحتىعذهبعيهونذه!*

،بمير!دخولايدرماويشترون،عظيمةبيوتايصيدون*نيم"

.".خيلاءفىويعيضون

)1(،والعفرونالخامصالفصلأ

وجمف،طابديزدرىانلثنطنينبفىجمف

الدنلا.فىيعيفىانللانسانينبغى

نا،المعلمأيها":.،الانأ11!يكبهوالذىقأل؟عندنذ

ءشكلهجرناقدانعليناكانفقدولذلك،أحقكلماتك

نبغضانلناينبغىيمف-اذن-اخبرنا".".)1(لنتبعل!

احي!اءانناوبما،مثروعاليصلنفسهالانسانقلكل"ن؟جس!دت

عيممى:اجاب0،0الجم!دلحياةالضرورياتاعظاءمنمذاصف!

الحصانكاذ.بأمانتعيفىولعموف،ح!انوكانهجممعكاضظء

باللجامويلجم"."حسم!بغيروالعل،بححصابالطعاميعطى

،..ددليAرtحسبالمشىيمكنهحتى

."أحد!.يزعج!حنىالحصانويكر"[ا-25وجهأ

."مطيعايكون!عندماويضرب،حقيرمك!فىويحفظأول

.".ا!هعداثماتحياولعوفبرنابايا-اذن-ملتفعلهكذا)،

يعترفاذنفصهالشىءقدفعلالنبىداود،*نلكلماتىمصتاءتكن"ولا

-"(3)بددائماوانا،تجاهدحصةنمكلاننى=:.قائ!

أصفل:الى؟علىمن*يصربايهمش!،.يلتمص)8(ايضبط.فظ"-أ

.،اينفس،الزلطلأ!!ور18،

لحتهنا!على8العباريكن01/228O(مرهص):-هلرا

.(يطرحا)

هارن،+-ا)22-ب1.اللزامير+-والموجهم!فر3-15

5(اللاتيديهالترجمة

.(برنابا):ى1111
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الجس-ازدرا06
؟!،

!"نعهرالمذى؟فقرااث:أيهمابملا!برتاباأاحئبرنى؟والان"

لوانهلكأقولبالحقة).ول3المكثيرلخ!تهىالذىأم،بالظيل

لصار"بله؟ئشالنفصهاحدإكتنزالمسليمعقلمجردئلعالمكان

!يماانه!.،معرو!هذافىجنونهولكن.مثماعاشىءكل

يزدادمابقدروانه*.،المزيدالىالفمهوةتزدادكلماالجمحيكثر

بالقدرأالشهوةأتزدادفانهللاخرينالجممديةللراحه41جميم

يت!حوا.،،)3(لكمكافياواحدثوبفليكنلذلك".(،نفصه

جيوب!،قىصجر!حاقظةتحملواولا،نقود!حقييةبعيدأ

مميحدثماذا=:مائلينتفكلواولا،لأقدام!نعالا-طبصواولا

وهو،اللهارادةتنفذونجمف:تفكيركمليكنبل!.=؟لنا

.،يذقصكملاحتىموفورةبحاجتكمصيمدكلم

بقرةالاكنازان.ل!اقولبالحق!.إ*فمىء،اب-35وجهأ

علىشءثصةليصانهعلىمؤكدةشهادةليقدمالحياةهثهفى

.،،.()بالاخرةالريخاةفىيناللكنىالاطلاق

؟!+يالهالحبفاجديدةصفحة

فانهلهاصلياوطنا(المقدصبيت)يكونمنانذلك"

هاتينبينعداوةهناكاناذ،(السامرة)فىبيوتايبنىلا

لمأنعم":الحواررناجاب0،(!تفهمونهل.المديتنتين

فنلد،*رخاعلأكثيرةثروات.جمع.من:!؟قولبالحق،-هي

للصفحة!.بأعلى"منه.ايجنةفىنايبيههنادييصإنهعلىث!لاد

مالاجمحمن:أيشقلكاقىل":الحابةيطارفوقا،صطرسوعلىثقيا

.+منه.ايجنةفىأنصييلهألاثاهدهفا،العنيافىكليرا

.01،.؟/9(متى):3-قارن
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ك!هه3لهالحبفى؟لآ

(1)،والعشرونالممادسالفصل!

اله8يحبأنللفرديندفىجمف

وابيهابراهيمبينالرائعا!دال:الفصلهذأوفمون

وبينما،ترحالعلىرجلهنادكان*:.عيحمىهايهعنعئذ

قطعيخمصللبيعكان)1(حقلفىكلرااكتثمف،ليممىك!

فباعالفورعلىانطقاذلكالرجلعرفوعندما"0(،افنقو*من

أجاب0،،!تصديقهيمكنذلكفهل.أيحقلهذاليضترىمباعته

قالعندئذ.(،.مجنرنفهوذلكيصدقلاضاول:الحوإريون

لكىدثهمضاعركم!تعطلمانمجاتينتكونونولع!وف":عيمى

.،يقارنلافؤالحبلأن،الحبكنزيقيمحيث،انفص!تثتروا

كللهكاناكلهلهكانومن؟ادلهلهكاناكلهيحبمنانارز

للفرديبغىكيف،معلميالا:(بطرص)اجاب."()بثىء

بالحق"عيصىاجاب.لمأ.بنلكانبئنا!حقيقياحباالةيحباى

."منان:لكماقول

82برقموايصورة(Fables)اماطيرا4بيه!وابراهيمفصل،-ا

وأبالأصاطير(المقصص)يترجهاانالانجليزيانالمترجمانامتعاغ:!

كللمةاستعمالاتعليهتعلماجطعومرا،الخياييةبهقاءيصأوبالخرافأت

(Fables)انقريبمنذيهماصبقأنفصهمادالمترجمينلانمع.قواميحمهافى

اها،والعمعرلنالرأبعالفصلصدرفى(المقصعىأ!ايصائبةالترجمةفكرأ

ابرإهيماسورةأ!:؟صفلالىإعلىمن41يمنفبالهامثىالمعربىالنص

!ه.القصص،ابودأو

يهشءكلكانإ!لهكانومن،ا!لهكاناوريحبمن"-ب

،...أحبمن":والمنص.أعلىالىاصفلمندا،يمربالمهامش!"منه

هناكصا

/فىه.هـ3(:)مقىا-تارن
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IVو"فىيهالحبفا

وأطفاله،ذاتهاوحياته،وأمهباهلايبغض1"11-26وجهأ

جديركيرإبنردهذاملرفانول.،)2(اللهحباجلمنواهرأته

انه،المعلمايهالأ:(بطرس)أجاب.()ج"اثهيحبهبأن

،اباكوقر=:.لهموسىكتابفىاللهثبريعةفىمكوب

-:ذلكبعديقولثم=رض)3(41علىطويلاتعيمثىانعمى

ومنه*؟=وامهاباهيطيعلاالذىالابنذلكملعونافليكل

اماميزجمانيجب!.،العاصىالابنهذأهظاناالهامرفقد

بلنتوصيناكيفوالأن.)5(!الضعببصخط".(،المدينةجماب

،حق)6(هىلىةلمةكللاأ:عيسىاجاب.ول!والاما*ب.نكزه

.،اصرائيلبيتالى)7(ارصانىالذىالهمنولكنمنىليست"نها

-بهأثعمقداللىفانتمتل!نماجميعان:!!لك!

المعطى8االعطدة؟قيمةاعظمفأيهماةوهك!ااأ)0)د("مليكم

عثرةجر-إخرثمىءكلمع-وأمكابوكيكونفعندما"

=:اهـلابراهيميقلألمهـ)،."*عداءفاهجرهمأثهخد!مةفىلك

.=اخرج

أمنى:الىاعلىهن*يصربالهاهثى:ة"لميحبأا!")ج(

.،محبأ!-"

الىاعلىهن9يصرابالمامثى:!"(ينعم)،(يرصلاهـ)"-د

.،وهاباولأهـمرسل":اسفل

(.)y1/526،(لوما-امارط،

1(" )r01،،الخرءأصفر /y r

.702/16+العكنية!سفر!")،(

1T،ايعنيةلم!فرلم":أنكلر)5( 1 _1A/ Y.

هن!.المذكوروالمرجعب-9الوجهعلىالمهامضيلأالملاحكلةراجع-6

.18/28،(يوخا)رأجع-7
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7!!وابوهابراهيمجديدةصفحة63

ا*رضلتهصكىواقبل==.)1(واهلكأبيكبيتهن

ه-د=التى

ومن".أولذريتكلكسأعطيها=أب-26وجهأ

وهو،أصنامصانعكانأيراصمابا*نالاذلكايلهقالفلماذاةثم

عداوةهنالاكانتلذيكة."8زائفة7لهةولعبديصتعكانالذى

اجاب.!أ.ابنهيحرقانتمنىا!باندرجهبنغتبينهما

نأاليكاضرعفان!ىثمومن،يحقكلماتكأن".(بطرص)

:)2(عيسىاجاب0،،0؟أبيهمنابرياهيمصخركيفتخبرنا

وهكذا.الهعنيبحثبدأعن!ماممنينصبعبلخقدابراهيمكانللا

.(،-؟الانسانصنعالذىما،2بتيا-:لأبيهيوماقال

مدوأبى،صنعتكقد*ننى؟الانسان=:المغبى*بأجاب"

الأمرليص،ابتيا=:أمراهيمأجاب".ول="صنعنى

الهى،يا:قائلايبكىالسنكبيررجلاسمعتقد،ننى،كذلك

لحقأنه-:أبوهأجابلا.ا،=؟أطالاتعطنىلملماذ.ا

يدهمححملالكنه،انحاناليصنعالانسانيساعدادهأن-يابنى-

الصلاةعلىالانسانيقبلانالضرورىوانما-.=ذلكفى

.(،=ربهيساعدهوصوف،وبمارهاالشمصغارويعطيه،رلحهالمى

؟بب)".-3ابىيا،هناكالايهةمنكنم-:ابراهيمأجاب"

ول.=.بنىيا،العددشمحناهيةغيرانها"=:المسنالمرجل

مصاخده!كتاذاماذا،أبتهيا.":ابرأهيمقالعندئذلا

."!اع!ها

.3؟/؟لاايتكومن!صفرأ-"؟

اقصراخباراراجع(ب-03،مي-+الوجه)أيتالليةال!صهمع-2

عداماا"صناه!كلويصمايرإهيم!معخرح!ث،7،،21(القرأن)فى

8سورنى+!بمعجزةالاحتراقمنوينجوإبراهيمعلىهـمقبضون،كبرها

فى37(الصافك)6!صوروفى.71-لأهإ"ياتفى؟2(!نبياء)

ا*لهات91(مريم)هـر8فىبيلهماايحوأرالىبلاضفة-.389*ا!يات
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وابوهابراهيم--،6
وه7

*شىشر!بىالاخروأراد1(-،3!جها

تنافر،بيتهميحلسوفةتقديركنىففى=.-أأتصعهلا

الذىذلالهتصادف!اذاسحن=.-الالهةبينحربمتنشبوهكذا

المؤكدمنانأصأفعل.فماتا،أناالإهىاغتالانثرايىيريد

=:صاحكاالمسنالرجلأجاب."."أ=أيضاانسيذبحنىانه

أخر،الهعلىحرلاالهيضنلالأنه،خوفيديلثيكنلا،بنىفي

الكبيرالالهمعهـ--المهالمفالكيرالمعبدفىفهناك؟كك

الانوحتى،العمرمنالسبعينعلىاوشكتقدا؟نوانا(بعلأ

فانوبالتأفي=.=إخراللالماقرعقدواحداإلاهاأنأبداأرنم

ورجل،Liollرجلمخده!بل؟واحداالاهايخ!مونلاالرجالكل

أذن--هكظ-:ابراهيماجاب)،.a=أخرالاهايخدمإخر

نعم،لم=:؟بوهقال"ول.-ليهمفيماسلامالديهمفان

يضيهذاLم؟الاهيا-:ابراهيمقالعندئذ.ول=بديهم

يومكلطفى،غبىيا=:المسنن!لرجلاب"ب".(،-3ا*لهة

الذىوهو،ألاهااصنع

وابوهابراهيمجدةفه
9!ه

لضبههماذاتعلملاوأنت،خبزا*ضترى!خرلنابي!-

-:فقال،صانم!ايصنعاللحظة4حذوفىعذصئذوكان."=!الال!ة

الصغيرالمصنموذللى،الزيلتونمنوذ!ك،النخلخشبمنهذا

حيا3كانلوكمايبدوالاIجميلهوكمانظر=.=العاجمن

-:ابراهعمأج!"."=4..اينفسألى!يفتقرلاانهبالتجد

تعطى(نلهمانض.؟-فكفبحر8لهةاتكلن-ابتيا-وهكذا

.،!2لمحننس

تعطىانلهاهكف8حيابغيركانتواذtأ-ب*وبأ

.،أ!هنمييسواهؤلاءأن-ابتيا-لمؤكلأنه=.=الحياة
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وه9وAبوهابراهيم

-:قائلاالغضباخذهقدالمسنالرجلكانالكلماتهذهعندلا

احتفظولنىالفأسبهذأرأسكلكسرتالتفهمسنفىكنتانكلونه

=:أبراصماجاب".(،-االفهمقدرةبعدتبلغلملأنكيمك

كانفكيف،الانسانصنحفىتمصاعدالالمهةكانتلو،ابتيا

منصنوعةالآلهةكأنتولئن-.-!ا*يهةيصنعأنبلانسان

ولكن-5-الخث!بيحرقانجمرىلخطيئةفانها،الخثمب

،الكرةبهغ!الههصنعتقدعندما،ذلكيكلنكيف،ابىيااخبرنى

ناععمىالكرةبالغىأولاداكصحضأنفىتمماعدكلمالالهةفان

بذيك،يتكلمألابنوشماعير)."-(الطلمفىرجلاصرىتصيح

ابت،يا-:.،قائلاأا!نومضى،نفسهعلىسلطانه*بفقد

الرجلباب"0"=8الزمنمنلفترهرجالبدون!العالمكانه!

نأأرودلأننى=:ابراهيمق!د."=!hillyو،نعم=:المسن

الان-:ألمسنالرجلقال."=أا"ولالالهصنعجمفاعرف

بكلماتتتكلمولا،يسرعةالالههذاأصنعوثكنىاسثزلىمناخربم

خبز)تضتهىفانل!جائعأتكونعندمالانك-.-اذى

الذىهذ!بدطعلالهاتهحقا=:.ابرإهيمهالةا(،=كلماتلا

غضبعندئذ))ا)0،،=نفمصهعنيدافعلاوهوترلدك!اتقطعه

هذايا-وأن!،اله-انهيقولالعالمكل":وق!المصنأنوجل

كتانكلو:بألهتىأ-مسم=.=بايهليسانهتقول-المجنون

."=ارجلالقتلتك

والرطتايضرباتكالفقدفلكقالوإذول،ا-38وجهأ

."المنزلمنوطرروهلابراصم

(1)،والعشرونالمسابعلملفص!

كيف:.بو!ل!يتجلىالضلهذا!ا

كلصا،الرجلامنالضصاللائقمنليسأنه

ابراهيمفطنةتتجلى

اممفل:ايىاعلىمقإ*يصربايهامى:!ىالمجنونفصل"-أ

.،"المبثونأصورأأ"

برنابا(انجيل-113
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روهصنام81لحطمابراهيمجديدةصفحة6،ج

وقذ-ؤؤهدوعأ-،--الممىالرنجلجنونمنالحوآريونضخك

قاثلا:ذيكعللمعمأنكرعضىلكنفعابرا!يميحضاقةالعج!تعاغعذهم

الضحلىان=ة،-(1ع)مقولالذعئ.،الذبنىكيعمعاتع-ت-.لقد*

حيث.تذهبلا:!-تم-.-قادمببكاءلنذير-يألحاضعزألوقتفى

شقضىالحياةهذهيهن،يب!نحيثاجلمعولكنالضحكيكون

فةا!ا3تعلموقألعمتم*:عيسىقالوعندئذ.=،محنفى

فمئغاعكلثوابالىمعمعرعمنعخيرينعرجعالا-معومعىزمعامعاقى-معمعمخ

ادوامفخذإر.على....(،+)1(أخرفيضاواالممخريةال!ذ!مبب

انجاب.(،)بأ.لذلك"تبكونسوف"نكبمأحدمنلخجكلأأن

قالعتدئذ".المسنالرجلجنونمنضحكلايقد)):التلاميذ

تعتحوأقعمتدبعيمعمبيمعفع

ضحلىفلنمجنصناتكنلمانفانك،ولذلك)1."صرورهفيه

عيصى:قال")د(بنارحمةدثهفليكن":أ-بوا!إدط

الصدد،إلها)،.:(ف!ليب)قالهعندئذ.".كألكالآمرفليكللا)

ه."كيف

ج!رقمعأنايراهيماتعويتعنىانلأتى"!ب-38وتعءا

الثانيةسنابرا.ميمبلخوقد،يومكاتدا:عيعمىأجاب0"1ابغه

فانناولذلك،إلالهةكل.عيدهوالمغد-:.ابرهلهقال،علعر!

عليهمهـمضحكلنالناسمنيصخرونموحمىزمانفىطائفةكانت*-أ

على!،منه.سخريتهمبسببالمتوخثهالئباهـال!و،ولتالمى.أثهب!ئهم

مومي.زبانفى.طاثفةكانث":اسفلطالىإعلىمنا؟يمنبالهامشصطرين

!جلصورتهمتعد!ارو،يبدلون1،هـلضحكونقوهاأيصضون

."منه.الحيوانآ"سوءأصورأ،ايسخريعهمأ

اهيمن"!جمالهامش..فنةتبكىم!وففانلق؟بحلأو*تضحكلادا-ب

.+!ثبكى1.8نكأب!أتضحكلا.مع!"-:اعلىالىأثوصا

ايىأطىمن*!سربلأمامثى:!"مئه.الثبيهمعالضبيه"-ج

ه"منهيضص-!!معاأ*الجنص:اسفل

!ى.ألى.2صللمن*يمقبالهاهض:!أشغعر؟هـبم،،-د

.3،،07/3الجدمة،صض25قيقارن.ء6--
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*صناميحطمابراهيملأ6
كلها

بعل()هىالاالىهديةونحملالكبيرالمعبدإلىصنذحب

بلغتقدلأنك،Lailلنفصكقختارسوفوائت=.=افغطيم

على-:بدهاءابراهيمجاب4.".-.الهلكلي!نالعن

فلىالمعبدالىذ،هباالصباحفىارزوانوقبل)1-ابىياالزحب

فأساعباعتهتحتحملابراهيملكن1"0،(0أخرانصناتآأى

الزحا!لا.،ازدا!وعنذما،المحدالىالدخولفوروهتايك.مخبوءة

انصرفوغندصا.المعبدمنمظلمجانبفىصنغروراءابراههيماختبأ

وووث-لم-يبى،قبذهالبيت-الىد.هبقدابراهيماغتقد:أنأبوه

.".عثه4للبحث

)!(،والعفرونالفامنالفصلو

المعبالكهنةاغلق،المعبددمنشخصكلان!رفعنحئد"

كلأقدامواممتأصلالفاصابراهيمأخذعندئذ.".غهوابتعدوا

."الفأصوضعاقدامهوعند.(بعلا)الكبيرالالهماء*ط،19صنام"

ق!ة-كانت،ذ.-لانها،التص"ثيلخلقتهالذىايحفأموسط"

."5ال!د

.".ذاجذاستطتفقد،قطعمنومركلبة"اا-r'وج!أ

ول.وعندما؟

P.63ا؟ضاميحطمابراهيم".جدبةصحة--

أنفيهاثشهواالذينالرجالبعضرأ!المعبدمنخارجاابراهيمكانج!

القبضألقو!فانهموهكذا،).(،.،المعيدمنشيئاليعرقذهابهيكلن

جذاذ؟محطمة؟يهتهمراوMوعندما،المعبدالىوصلوأواذ،عليه

(على:الىاصفلمنا*يمنباولمش:!،المصنمفصل"!-

.!الصنم81سورأ"
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ثكل!"ا؟صغاميجل!ابراهيم--168-

مهرولين،ثعالوا.--الرجالأيها-:عويلفيصرنجوافانهم

حوإلىض!دهنألك.الىفقزول".!(،-إلفثناصرعمنولنصع

أنهفىالممببعنابراهيموإستجولوا،الكهانةمعرجلالافعقرة

هلايهغبياءانكم=:انجرإهمماجاب،)0"0آلمهتهمحطمقد

الذىالكنيوهوانصيصعأن-اذن-يرحليكون

انه!أقدامهقربلديهالتىايفأسترونألا-.=لهة%1مرع

هناكوصلع!طذ".،،.اندادلهيكونأنيحبلاانهلموكل

ضدايراهيمأحاديثمنبالكنيرذهنهالمضغول،وهوأابراهيمابو

ابراهيمبهاحطمالتى1الفأسعلىلعرفوالذى".(،آلهاتهم

هوالغادرهذاكأنانما-:،،فصرخ،)."جذاذأالأصنام

عليهموهص=يخضالفأسهذالاناالهتناإغتالالذى،ابنى

:5،،وبناء)،.".ابنهولينبينهجركماقدكانماكل

2وحهأ t-منكميةالرجالجمعفقد،ذلكعلى،)!ب

علىطرحوهفمدوقدميهابزاهيميدىرالطواواذة).،،الخصمب

عناالؤبأهوهااللهيا!."ذازأتحتهمنوأشعلوا،الخشب

أبراهيمتححرقانلهاينبغىلأانالنارأمرقد،مال!طريق

ذحوواحرقبن،عظيمبغيظعالياالذارفتوهجت*.،.عدده

."بالموتابراهيمعلىح!واقدكفو!يالذينأوطامقرصاشى

قريبأيىادةملكبواصطةمحمولا،حقاحرأنفصهابرا"هيمووجد"

ابراطمأفلتوهكذا.حملهمنيرىاندؤنلا)."ابيهبيتمن

(1)،والعفرونالتاسعالفصلأولا 01الم،1الموتضا

بمنأثهرحصة.عطيمةهى".كم:(فيليب)قالعندئذ.

المعرفة.الىإبراهيموصلجمف،المعلمأيهاcفأخبرنا"ة".يحبة

+2علىة3نتملمنالايمنبايهامئبى:!.""ابرإهيمفصل"-ا

.،أنجرايم،نور8أ"

لمخطوطة.1أ؟اه!افى
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.!63الاصناميجطمابراهيم،6؟

منمقربةالىيصلابراهيميكدلم:دا:جمصىأجاب0"0بايله

منهمممافةالىانتقلوه!ا،المنزليدخلالطخافحتىأبيهمنزل

بالفرورة=:وقالبنفعمهاختلىحيث".(،نخلةتحتوجلص

،!نعمانمفاأخروقوةحياةلهالذىهو،الا!!هناكأنلابد

."=اكع!انيصنعانهبما

ابراهيمالىيوحىايهجديلىةصفخة
65.".

.1(=.انع!انايصنعأنيممتطيعل!الهوالانسازدبغير.="

،بالنجوممطوفاينظركانبينصا،سهنالك*!1-03وجهأ

بعدلنى.-،"/ء.ايلههىكانتقدانهاظن،والشمس،والقمر

!اأنلابطبالصرورة=:ثال-تحركاتهامعتحولهاتأملطأن

بالناصفسيحلؤألا-.-تحجبهلا!الغيوم

سمعاذ".ا،كلذ!كحائرهوهـلينما،هنالك"،،=.الهد!

دونحولهالتفتاذ-وهكذا=!ابراهيم=:باسمهلشخصهنداء

لضخصىئداءبايتأكيدسمعتلقد=*:.(،قال-أحدايرىأن

أخريينمريط-لشخصهندأءسمع،وهنالك=إبرإهيم:بالاسم

من=:أجاب"."1ابراهيم:بالاسم-مثصابسةبطريقة

ملك،جبريلأنا-:قيلماسمععندئذ".((-؟ينادينى

.كاةقائلا51هد.الملكلكن،بالفغابراهيمامد،لذلك*."=الله

قدحينمافانكفىوما،دهولى؟نك،ابراهيمياتخفلا=

.-وا*نبياءالملأئ!رباصطفاكقدجقاذأالناصالهةحطمت

قالعذلحذ.".(،)1(=الحياةكتابفىلمكئوبالنكحتى=

ةرب-،ا!أخدملكىافعلانعلىينبغىماذا-:ابراهيم

ذلمحكالىاذهب=:الملكأجاب".،،3=المقدمينوألانبياء

أجاب".((-اليكيتكلمأنيريدإلهلانظكتسلألينبوع

أبدىعندئذ3=أكتم!لأنعلىينبغئجمف،والان=:ابراهيم

."الينبوعفىواغتسل،جميلكثمابلهنفسهالملك

.(ب-"أايوجهقارن)4/3"(فيليبى)!هلالىالرساية5-ا
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5ء،ابراهيمالىيوحىالله7

-،بنفصلثذلكمثلبدوركافعل=:قالهلاولأ-ب35وحهأ

هذاأصعد-:اسثفقال،ابرالهيموأغتسل".،،-براهيميا

ابراهيمفصعد.."=هناكاليكياتكلمأنيرلدالهلان،الجبل

!=:.لنفصهقال!مجتيهعلىجثاواذ،له؟لملكقأل!االجبل

=-:نلداهلطيفاصوتافصصع"(،؟-الملائكةربألىسيتكممثى

اجاب)).،=3لمجادينىمن=:إبراطيماجابه(،!ابراهيم

ابراهيمفحنى"."=يابراهلدا،)((رلكاننى=:الصوت

سيكلنجمف=:قائلا-بالخوفمعتلىءوهو-ا!رضالىوجهه

عنذئذ".،،=1)2(ورمادترابوهو،اليكيممتمعأنيعبدك

،عبدألىا!ضكقد؟ننى،انهضويكن،تخفلا=1b.:قال

ولذلك-.=عظيمضعبالىتنمووأجعللىأبار!أنوأريد

-منزلمنفانطلق

!.67اطيبالم!امرىجد*ةصفحة

التىا،رضلتصكن.فىوتعال،واهلثأبيك-

سمانعلانى.:ابراهيمأجاب*..(،=(1).ولذرياتكلكسأعطي!ا

،خوالهفيلذىلاحتىأحرسذىولكن،الهىيا،ذلككل

هنادوليص،اكااحدانا-:قائلاالةلصمعندئد!.،=-بخر

منأاعافى!أضاءأمناصرعانا==.(1)؟خرصواىاله

واخربمالجحيمالىااشماءهىأواهوىةاحىاميتانا؟!اشماء

بالهامثىخالكموهعها8نايتاييةالصفحلأفىيكها:!،+إحداء5-أ

أعلى.الىإصفلهن-أ!يعن

قبحاوماالفقرةوهذه:!TWA،(التكوفيلمسنرأ"ر،جع-2

*رقىدخاناوافى،:.(عمورة)و(سدوم)هلاكعنتتحدثبعدهاوما

.،ا!ضنكدخانيصعد

معس"ع!أخرالههنلاوليس،إ!أنا=:لابر!يمإولث!،-أ-.

،صدد،:لابرإهيمإ!قال"!اعلىالى؟ممفلم!ال!يصربالهامثى:-!.

..،منه.اله،غيرولاأ

!رضألى*:يكن--التعى!.12/1،2التكوين،ضرأ"-ا

..،اكمي.اريك0
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67،0لطيباألمح!امرى-لأا

ضصهءمنيصلمأنعلىبقادر(حدولا؟ماشاءمنأميها

عرفوهكظ؟الختانحمهداثه؟تاه،عندئذ*.)2("=يقى

..م(.iلأأاولابراهيم0أبؤنأ

:-.قائلايديهرفع،عيصىذيكق!ا-وإذ-ا-ا،وجهأ

."1كذلكفليكن.االهيا،وايجلالىالمجديكفليكن"

اب(،الثثثونالثصل!

المظالعيد)قبيلوذلكالمقثص()بيتإلىعيصى-دهب

ذلك،وابفريصيونالكثبةلجحواذ..؟مئناعيدوهمو(ج!غ!:/ت

فقد،ثم؟من..3()حديثهفىبمايأخذوهأنيلالمروناخذو!

ى!افعلانيلزمنيفاذا،مغلغيا!:قائلا،عالماليهح!ر

فىكتبكيف،.:عيممىباب-."!ا،بديةاسضاة-يىلكون

ربكاحب،:قائلاالوسواس،الرجلهذا!اجاب.كا؟ا!زيعة

قلبك!ثبىءكلفوقربكتحب.ولسوف!...وجارد،؟.)-الاله

انجكإ):عيمسأجاب0"0ففسلث.بثلجاركوتجبلمحث

تكلنويصوف،كألكواععلاتهب:6مؤلولذيك:حصنأأجبتتجد

!أج.؟"sAجاهوومن":لهقبمال.".جمذيةألحياة.!

الىأصفلهنا"يمن:.بايهـامض.!."للبثريةالحبفصلول-ب

.."لمأ.الانصانالح!،سورةأ":اعلى

ام!فل.الىاعلىبن!يصربالهامش::!"ضلطانأول،-ج

!.niry"ايتميةاسفرر!:ثاون-3

.13/،1بل!12/5!(مص)-3

أثخكلوظةتنبتكلائزهامقابل!ظمعبتماههاايفقراتهذهرإجعأالم

ب!وتابا().أنجيلعق!وربىطكسق!ؤثائق":.كتابنا-ش-.!صبانية

.ت.At-72مر،
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الطيبالسدقا-.3
P.67

الىليذهبالم!قدصبيتمنيهبطرجلكان":عينيهرإفعا،عيسى

.،،.)5(لعنةظلفىبنا.ؤهاأعيدمديانة،وهى1،(هـلحا1)

ثيابه:منوجردوهوجرحوهالطرلقعلىالرجلبهذالصوصامعمك"

نأوتصادف".(،.والموتالحياةبيناياهلاريمن،-انصرفوالم

مضىفانهالجريحالرجللهذارؤيتهومع،الموضع.بهذاكاهنسر

دون(وىI)،رجلأمرهـلالمثلوكذيكة).».لهتحيةدون

،ساكرى!ايضأ!هناكمرأنتصادفثم"0(،كلمةيقولك

.،،الذىوهو

.،،الجرلحالرحلرأىاذالرحمةأثارت*أب-31وحهأ

بنبيذ،حهجرYوكسملالجريحإيرجلوأخذ،حصاتعنفنزل*

فوق8اقعدفانه،9هـأراحهجراحهلهضمدواذ،بمرهمومسحها

..،العمامرى!"هوحصانه

،المساءفىوصولهلدىهذاكول

الاتاو-!لاجديدةصفحة
9كا.،

الغدفىنهضوعذعما.صاحبهرصايةالىاسلمهالنزلىألى

،-.ثىءكلفاوسأ!فع،الرجلهذابرعايلأاهتم-.قلا

أحسلمن".،،المريضللرجلالذهبمنقطعاربعقدموا،1،)

بعرعةسأعودكنىنفمسكفلتطب=:قال،المحزملصاحب

.،،=انابيتىإلى-بكوأمضى

أجاب0(،؟الجارهوكانهذينأى؟اخبرنى":جمسىقال

قدانك":.عيصىقالعندثذ(،.رحمهأظهرالذىهوهـ":العالم

فانصرف."ذيكمكلأنتوإعملفاذمبلذك9؟بصوابأجبت

..بالخزىالعالم

j"69،(لضو3)،سفر!"اثظر،:-)5( nthالملوكلمم!فرأ

.rim!!دل
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Vv.الاتاوةمالا

(1)،والثثثوقالحادىالفصل11

ووه

:.وقامو!)1(عيسىمنالقربإلىالكهنةتقدمعندئذ

.(،1لقيصالاتاواتندفعأنمضووعهوهل،معلميا"

"أنقودأيةلدميكهلدا:وقال(يهوذا)إلىعيصىفاضدار

وقأل-فلم!ايديهفىيأخذوهو-الكنةالىبنفصهعيسواسثدار

.،(لاصاحابهامنفأخبرونى؟صورةعليهالفلسهذا":.لهم

اعطوا؟ذلكمكلىبناءلا):عيصىقال.(،.قيصر)):اجابوا

.خزىفىانصرفوا،فعنعئذ.،،يهللهوما،لثيصهالقيصر

مقتربا،أقبلقد)2(مائةقاور-)ل!ووها11-33وجطأ

رحممةلكفتكن،مريضابنى؟)3!مولاىيا":.قائلا

اصراشل:)ب(رباولان":عيصىأجاب0"1بضميخوختى

منصرفا،الرب!لوكان.".بكرحمه!يه

منزلك،،لىصأحضر"ننى؟انتظرنى*:عيصىفقد

؟(3)مولاىيادا:(المائة!ئد)لبب.(،.ابنكسكلىملاةلاقيم

منزلى،الىصتحصر-ايهنبى،وانتأ-انكاستحقلافا

مدرلك*ن"!(،ابنىلشفاءبهاتكلمتقدالتىأاكمةحم!بى

.((.منامىفىلىمل!قالكماحتى،داءكلعلىميلماجعلد

هاهو":.وقال،الحضمد!لىوالتفت،بشدةجمصىعجبعنذئذ

أممفل:الىأعلىهنأ"يمنبالهاهش!"الضفاءفصل"-ا

."بضفىاأمورأ،

أسفل.الىأعلىهن*يصرالهامشبأعلى!"صلطانا!!-ب

ونحوها.22-؟22/5(متى):انطر-ا

.عصكرىلتبأنهويبدو!وثحوها13-8/5(متى،أنطر-2

الترجمة.بهامشوردهكذا!.صيدىيا:أو-3
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!!الاتاوةمالا75

فىونجدتقدمأسائرمناعظمايمانالديه*ن،المغريبهذا

بصلام،لمذهب":(المائةقائد)الىملتفتاوقال.".اصرأئيل

هنأعطالىقدمااجلمنلابنكا!حةمنحقد()جايثه،ن

ملىفالتقى،()،طردقهفى(المائةقائد)ومضى.".الايمان

....إبنهشفى.جمفابلغوهالذلين،بخدمهالطريق

قال!نى(رجلأمنزلفىالعفماءحدددةصفحة
71.0

:قابوا"3"الحمىترفساعةأىفى":الرجلأجاني-

.،.الحرارةعنهان!رفت،السادص!ةالماعةفى،با*مص"

(1)الهالربان":عيصىقالوقتماانهالرجلعلم!وهكذاأ

ب!.رحمةلديهاصرائيل

ففذئمومنصح!،.تلقىقدإبنهفان!33.-بوحما

:ةقائلا،جذاذ.االهتهكلحطممئزلهدضواذ،بربناألزجل"؟من

قال:ولذلك،،)ب(والحىالخقا!،-امرائيلالهفقطيوجدأ)

.."5إسائيلالهيعبدلامحنخبزىمنمميصاحدلا"

!اة:!فلالمىأعلىمنلهيحربالهامثى!!أهـيعطى"-بم

.،امعطى)

.3ة--دا/51("يوحثا):أنطر-د

اصفل.المىأكلىمنأ،يسربأصفل.الهامش!"أهـسلطألط"-ا

الهاهثى.بأعبى!؟.-بنهوجىوحئوإجدا؟اصبرأئيل!بنىاله"-ب

حي.".!حق!إحبأكللحjصkأ-،بن.!اله":اصطر(هـلعةوعلىا،يعر

..!مثهاهـ.
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va!نونى!رجللممنزلفىالعفما!

)ج(،والثلاثونالثانىالفصلأ

ة!74

،)1(عتساءألى--عيصىالشلعةفىضليع-ثمخيص!عا

وانتظره،خواهـنيهمعالمكاقفلكالىعيصىوحصر..يغويهلكى

الحواهـلوبئجلسوهنالك..لأغوائهالمنزلفىالكتبةمن!ير

قإئليتن:عيسىالكتبةفنادى..ايديهميغسلواانبدرنماثدةالى

قبلأيئيهميخسلوالماذ.،كباكأناتقالميدحواريوكيرعىلالماذا"

.ممببى4:أسالكموانا*:حميعساجاب.!!خبزايحوأان

0د()تقاليد!طىتخافظواأنالهفريضةأبطلتمقد )، Tأنتم

نلمعبد=ثذوراواعملواأبذيوا-:الفقرإءالاباءمناء-تقولون

بهي!عولواأنعليهمينبغىكانالذىالقليلمننذور،يعملونوهم

ي!خنقوداييأخخواإباؤهميتلهفوعندما".،،.أباع!م

.،،ايىمنذورةألفقودهذه":أمنرهم

6علي:ايى(سملمندلايمنبايفمضق!،ايبدعةفصل."-ء

.!البعحة،8سورأة

لماذ!=:(الثرلعةهى)اصرأئيلبنىيعلماءعيصىق!"-د

3=انفسكمعندمناختلقتموهاايتىايبدحوتتبعون،ل!!إحكام!صحرفون

عيسىمل!":سطبمن-وعبىأسفلالىأعلىمن8يصبرإبايهامش،:!إمنه

أتحدثونأببعة[PSG.وتتبعونإيلهإحكامتحرفونلمااصرائل]بنىيعلماء

ه"منه.عذدكممن،كمأ

76%11(يوقا):وراجع6-ل!/51(متى.):-أثكر---ا - i،،

بخصوصنمىفيها!ص181/(لوقا)اخيرأاليهاالمث!ار8وايفقر!،؟/1

،هيحعذهصات
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!.7أقانونى!رجلأمنزلفىالعضاء،لأ

أيها.يتضورونا؟باءبينحاا"0(،الله*11-33وجه!

3النقودهذهأدثهلممتعملهل،افافقون،المزيفونالكبة

لصانعلى-يقولكما،)!(يأكللااول".،،"ن،كلا:بالتأيمد

الثيرانلحم-اذن-أناسصهل=:.،،)2(النبىداو1عبده

لىوقدئم،الحمداضحيةالىأهث=.=!ا؟غنامدموأشرب

والكل!أ،منل!شميظأطلبفلنجعتلو-5-*ننىنذررك

.=عندىالفركوصغناءوان،يدكابينالأتمياءسائرأن-يرى

ويذلك،نقودكمحقبالتملئوا-حذاتفعلونانكماالمنافقونايها*دا

15ول.".والنعناع!ا،الص!غبنباتعلى،حتى!العشرتفرضون

وهو،وضوحااطرقاعظم،للغيرأتبدونلانكماالتععماءأيها

...)3(تصلكوهلنالذى

.؟7.،مقبوحانوالوننيةالمذفاقجهيدةصفحه

ا9خحرينكواهلفوقتضعونوالعلماءالكت!بةمعضراذكم*

ن9تريدلاذفصهالوقتوفىا..اذتملككمثقلهمايطاقلا6دقالا

-،نكمأقلالبالحق01"،،0اصابعكممنواحديأصبعتحركوهاان

أخبرونى:*.،.الاث!ي!4خمزاعمتحتالعالمالىخلقدشركلان

عاذةمنتكنلمان،العالمفىتدخلالوثنيةجعلالذىمن

،3باه---باصرافاحب،ملكهنادكان،نه").(،؟ا!وخ

أبنه-فان،امبماتعنحما،ئمومن.".!.(بعل)اسمهوكأن-

فىونصبه،أباهيضهبهمثلابعملأوعز-تاص!عزائهأجلمن

،،.كلان:ملكاأمرابرضعنم،.".المحينةصوقساحة

معمانجةخدلالتمثالذلكمناقتربمند(ب-33وجهأ

51":أسفلالىأعلىمنا8يصربايهامئى!!يصلاا!+هـ-

.+لمأيدر

2وكنلا!31لما،المزامير[!فر!3-5 ، Wit؟.

انعمتروها.لنالتى:ويعلها،هؤكد)غيرهناقراء؟+العيار؟-3

*نجليزية.الترجمةفىه!ا!،انفصكم

.أ؟صنك"-8إلبمتكض:فوائدهوشاالبصاتينفىينبتطبىعضبأ11
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ة.73مقبوحانوالوثنيةالنفاق

"حديكلنولن!."الصملأمةإلهإتكونفصوفذراعالشر.خمص!ة

-الاثرارفانذلكعلىونجاء.اذىبهيوقعانا،مرإ!قمهما

الورود"0ا،للتمثالبدعوا.يقلمون-أفنافعمنتلمؤهمابعمبب

."وطعامنقو!الىالعطاياتحؤلتقصإيرزمنوفى5والازهار

الأمرهذاانقبثم.لهتصإريفا،الاهادععوهانهمبرجهالإتى)أ

بعل()الهصمانلدرجةالامروتزايدة)."ثريعةالىمعادةمن

على()1لدإلكايثهأسفمإكم!.(،كلهالعالمارجاءفيانتثر!!

الغمعمباهذاان؟حقيقة!:.قائلا(افمعياء)إلنبىلعمان

بوإاصإطهإلهمالمعطاةصإريعتإىابطلمإاقد"ذهم،عإبتإا-)1(يببدإذى

قفي!".(،-شيوخهمتقايدويختبعون=.-مو!أعبدى

للسببانصاناينجسإلانطيفةغيربأيدالخبزاكلان:لكماقول

يخربممالكن،ينجصلاالانصمانفىيدخلالذى":التالى

..".الانصاقينجصالانص!انمن

أوالخنرلراحماكلتاذا":الكتبةمنواحدقالهنالك

عيسى:اجاب5،،3ضميرىمنجصلنفهل،اخرىنحممةلحوما

ةالانصانمنصيخ!3ولكنه،الانصحانفىيدخللنالعإصيان"

.")ب(محرماطعامايأكلعندماسينجصولذللى.فانه،قلبهمن

.،قدانك،معلميالز:العلماءاحدقألمن!ئذ

-,!1وجهأ r]("لصإعبكانلوكماالوثنيةضدكثيراتكلمت

جمحى:أجاب0(،5الينااخطأتقدفانكإوهكذ.ا،اوثاناصرإاليهل

0I D - I*!51":إمى4لىأضفذهنا"يمنبالهمش!#محود

!..-،لمخمعبد4

ايىاسفلهن+إ"يعنبالهاهضمنه..،.!.صمرم.الخنزلحبم،-ب

..صإمنه.الخننرمريحصإحرصإ":أعلصإ

.02-3الم5(متى):أنظر-أ
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مقبوحان-لموثنيةا؟لنفاقا
؟70

،-خضبمنتحائيلالميوماصرائيلفىيوحصلاانهجيدا،علمانى"

كلأ!لبعندمثذ.".جسعدلحممنتماثيلهناقتوجدلكن

5،،3وننل!نفنحنوافن":غيظفىالكبة

7،لأ5تهانالونيذة!يدة-صفحة

:يفوللا)؟(الشرعانلكمأقولبالحق".:ميصىاجاب

.،.)1(*اهكالربتحبأنعليك:دولكن،تعبدانغليل!

عيصى:قال.".عقلكوبكل،قلبكهـلكلءنفصكبكل"

.".صحيح!ذأ:واحداواحداأجابوا(،!صحيحهذافل"

1)ب(،والثلاثونالثاكالفصلأ

.الانعمانيحبههاكلان؟خيقة*:.عيمسقالعندئذ

.هلا.()جالاههفهو،صوا!شمىء02خركليلزكأجلهمنوالدى

وجصد*.".هواهبن!تهلاهـ:(أنهخيال)للزانىقانوفكذالا

.يخيالهبمبالمللأهـالمضغوف،الاههماخيالهووالس!!المنهوم

..".أخرخاطىءكلبالمئلوهكذ!ا".،،وذهبفضة:الاهه

!ا،ام!فلالياعلىمنإجمعربالهاممى!!إهـمعبود"-إة

.،امعبدلم

اصغل:الىاعلبىمنأ9يتر؟لهامش!،ابوثنيينغصل5-ب!.أ

.اينبىءاللاق!ببتحت!طبحالعريىالهامثىفىأما"المثركين1صور)51

!ا000011!،3المحرجمنأ.إ!لكرينصبورة::و!دهقب

..ابى-أ!كلاعب!.بنر!ممبرنجالهافش!!سنطانايله5-!

.6/5،الدكنيةاسفرأ"-؟
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؟7.،تهانالوثنية970

هىما،مملميا)):[11(أئلعثعماءدعاه!،اتذىكلاقعفتذ

"ألمنزلالاعظمالدمرهوماداعيصىاجاب"؟العظمىالخطيثة

.وا!كلفصهت

ا"مساصالىباصبعهعيصىاشارمكندهااب-3دوجها

ول.انقاضاالفورعلىالمنزكصقطالامناصفهبأذا،):.وقاك

منتبنيهانالضرورىمنانه،،.":فلكمثلشوالرئ!اد*

الممكقضافان،"ض-جزءاى-جزءذهبلو!ن،ج!يد

رنإلوئنبههىلاقولفاذذى-اذن-هكدا.ترميمه

،الايمانمنمطلقاتجريداالانصانتجردنها،4ابخطيئهآلعظمى

)د(".روحىودالنيهيكونلاح!تىةاولعن،تحرمهرهـمالتالى-:

بايرحمة:دحظىانفىا*ملللأنعحانتتبركاخرىخطيئةكللكن"(

فوقف.(،.العظمىالخطيئةهىالوثينةان:اقولفأناولذلك

الممكقمنيكنلمانهادركوالانهم،عيمىل!ممذهولينالجميع

ذلكتذكروا"):عيصىاستطرد،عندئذ..منطقباىافحامه

الصريعةهفى(يضعوع)وموسئكتبهوما،إثهبهمحلنمالذى

-blقالكالقد.كا.دلخطيئ!مكك.عظيم!-هنىكمترون؟لصوف

هذهمنلمئاىتصذعلذفسك.ان.اياك=..؟.)3(اصرائيلمخاطبا

.=السماءتحتالتى*فمناءلككمطولا،!الممماكلفىالتىيلاممياء

دككمنولا،ا"رضفوق!تىا"شياءدككهنت!ذعهأنولا=

ولا!،الماءفوقالمتىل!ككمنولا=.=*رضتضالتى

الدلنمنلملخروجه!وداذ.(نها،9*صنامحبإ3؟المحرعةإممناءأعظم-رر

علنىأعلىللىأصفلهنا*يمزبالهامش!،.منه.اللههنوالبعد

الدينمنيخربم؟نهال!نميعبدأنايلإالحره!أمنجمرلا*:سطرين

.ة..مئة،أمطىأللههنويبعد

..9،لم؟5،الننب!"-ء6ا-،بم/ءدالضوبم-.!.ا.أ"صمزابخ.-.ط-2

.35:مي.لأ2ايصابطايئصلصرراجعا!أ
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التواضعيعلمعيعمىجديةةصفحة08--
77.ة

=الهاءتحتالتىلكلأشا-

،الأ()1(وكيورقوى،رلكانا"ننى=!ا_35وجهأ

أولادهمومنء!مى=.=الخطيئةلهذهسمانت!االذىوانا

؟باؤناصنعداأنه)2(جمفتذكروا"=.-الرابعالجيلحتى

بأمرايصيف(لاوىاوقبيلة(يضوع)أخذ"."وعبعرهالعجل

يصصوالماذينهؤلا-من(r)الفاوعضرينمائةوخبحرأ،ايه

.ا!حكماخ!دما،أواهول.،،ايلهرحمة

)ج(،والث!ثونالمرابحالفمسل1ا()ب"ادوثنببنعدى

11،

!سر:الهامشباعلى!"انتقاموفووغيور(قلار)اول".(1)

.،.وفو؟نتقاموغيور،قاوىأاكله!:إسفلالىأعلىوفن

8،منه.8كثير8يهةالعابدلىعصارمحكم،)ب(

الهامثىهذاوردالمخطوطةهقالمطبوعايلاتينىالمنصتحت:!

(.هنها8مثرجمنأمثرقينعلىشعيداللهحكم):ه!ا

ومو(مضرين)وييس(المضركين)!لفطالعرساينصانمع

محم":!طرلنوعلىاي!فحةعكىمقلوللأأفقيةبكتابةأ؟يصننبايهامثى

.،منه.المضركينعلىأضددأا!

اسكل:4لىأعدىمنأ!يحربايهامش:!،ا!سفلفصل")ج(

.،االسفلىI[هر18"

.02/5،الخرل!صفر".المعتمد)اللاتينيةألترجعةقارن1()

.TA،2لأ،6-32/،"أيخرل!!!مفرأ+أنظر()3

ر،..8هوTAلم32،الو!ج،سفرأ،شالمعطىطرقم:ملاحطة3،)

.اكفأورن

اييهةبنريم،(يموع)،سفر1،وفى

المضطوطا.اصلطشه!ا)3!
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ثبمهالتواضعيعلمعيعمى

اليمنىيدهتيبصتقدواحد)4(،ضخصر.الباباماه!رقف

ولتىوه-عيصىفاننمومن.استعمالهايصتطيعيكنلمأنهيدزجة

."حقكلماتىأنتعلموالكىلأ:قالوعن!طذ،صلى-كلهقلب

،االعاجزةيدكامدد؟رجليا،)د(الهباصمةثولىفاننى!

وبخضية،عنهئذ..مطلقامرضبهايكنلمكانصليمةيدهفمد

مرةعيعمىقال،ماشيئاكلواقدواذ..يأكلونبدأوا،الة

إحد،أ!عأنمنافضلم!ينةلاحراق:لكماقوللالحق!:أخكلى

.."كيذاأمراجلمن؟نه01H(رو)((.رديثاعرفأفيها

وملوكامراءعلىالهسخطينزل*أب-5Tرجهأ

.(o)أ)و"المظالمليدصرواالسيفا!ا!اهمالذين*.،!رض

نافتذلمحر،مدعواتكونعتدمأةة:(6)عيمىذلك-قالبص

اذا-المصفلكيقول!كللا"."ايهعلىالموضعفىنفصكثضحلا

دونمكانفىواجلصانهض=:.،،،لعنكأكبر.نهصديقحض

ألموضعفىواجلمر.اذهبيكن.لكمخجلهلا-مما=افلك

أممفل.الىأعلىهنا!يحربلالهامش:!.،ا!بفن!-د

يدعةنجيها،يدعأأنمنخيرالمديفة،ثخصأيحرق8ن0--.كل.

يحرق!rرلى":لم!ى..(علىأظهمنهمنبالها!ثى:!،.منهصوء..

:الانجل!زىالنعىيكن!ولمنه.المصوءبدعهف!هأمضعأإنمقالبك

اللاتينيةالكابةتحتالمطبوعايعرلىالهامئىبخلاتمكآح7-يدحة

المطبوعه.

الىاممفلصنا*يمنبالهامش:ول-ء"،-هـسىيقهوأا!،")و(--

ه،،حعطىأ,.)هـثم!ت:اطى

نحوها.وما9،-201/(مثى):افظر(4)

.13/د،(رومية).اهلا!الرمحاية5:قارن)5(

.1؟-5+،(0يوما)افطو)6(

)،1-انجع!يرتايا(
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التواضع-يعلمعيسىةج-
!ةقي

انهض،-.،،ويقوليأتىدكاكقةالذىلعل!.،صفل19

م!تحظىعندئذنك9-.!عاليا،هنا-فاحلسوخال،الصديئايما

و،الضعةتنالهسوفنفممهرفعهنكل؟ن*.،عظيمبثعرف

الثميطانان:لكمأقولبالحق

،،.منبوذايصبحلم

بالاممتكارالثبيطانسقوطجدةضفحة
97.!

النبىةيقولحتى"0()،()استكبارهغيرأخرىلخطيئة"

منهويتجمف-:.،،الكلماتبهذهاياهصعنف!أ،(اشمعياء)

لكوكانت،الملالكة،ءبيكنتالذىوأنت-دابنش-اب!ضاء

ض4fاالىال!قوطانحقا=-.-الفجراثراقة

انصانعرفاذا:ل!اتولىبالحق*(?).كا!=باممتكارك

نفصنهيعتبووسوفأ،عل!.ا"رضهنادانماييكىغصوفلتهء-

ممببتنهذاوليعىخير.،.؟خركلالحقراءفدون

؟منتةبب!ونمائه.طوالهلمج!أنامحراتةمعا*وزالانمنانجعل

3:ة"،..منهأ!يضغهمكضهيرفع.أهـ،..رمن.سيوتيتؤا!ع"-مق-)ز(

أزفعه!ومنا!رفع--!1،ثوضعتأمن-":"أعلىالىأصنىمن!ا،يصربالهامش

؟غلىاايتئمائل(فقىبضطسطرينعلىوالكابة"منه.151كوضهإ

.يس!ار؟

الصؤر8!أالكقريقمقوكانآمقكلرأجمان(الضيطان)أبليص.ضه"-أ

أبليسألا)؟ونصها7دو،،ية)ص(8سوروص:!كا(.7"3/د

أصفلومقأ!يخم!(هنأ(..فبالهلهحى(-(ما-،الثضيب4.الكفريقمنوكاناممتكبر

أ..".-++.انكامريتهق.وكانقكر..!؟بلصقأ-.!منه":اعلىالى

؟علاقةI!قفرأف!هإيكقت.كا/13ذا."(إشعياء)!صفرأ"(1)

ايترجمثينةرابع.(بأبل)طدفىصوانمااالثميطانباصتكارلها

."ايقحيمثلغهذ"-خ!*ه!زكةايعرضع
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بالاصمتكالارإنالشيطسقطة

،ا!(ب)،انجضاع

97،.

علما؟نهعا".)ب(ال!هلمرحمةيتلهفانا"!ا-36و!أ

ثثه.باستكبارهمازلتهمامنكانماحقأ

-ذلكفىوانتضرتمضاعفا-،الضكرقدم،عيصىذلكقالوان

معجمصى.-،كالهاالتىشياء61عظائم(المقدصبيت)خلالاليوم

lالصمكرقدمواالناصانحتىهائلةبصورة.بهاأتىالتىبمعصة

..صالقد،اسمهمباركعن،ايلأ،لىمف.عفا

الضيحتقاليدضدتكن!مور:انهفهمههـاأذ؟اسنةالئبةلنى

زا!رأقدفانهم؟)3(فرعونومكل.أصدنجكراهية-تأججوافاننم

لملكنهم،لاغتيالهفرصةاطمصهفقدثمومن:خص!وةقلوبهغ

)ج(!،والث!ثونالخاممىالفصل1ا2"إبها-.!.بظفروا

--+-------ة..--.1أ-

وراءفيماالصحرأءالىوذهب(آلمقحص)بيتمنميصىانصرف.-

-.ب35ينوجها،يمنالهامشباصصج!،احم!ئكرتىت-"إمهبما.ت

نيايهامضىتل!خكرا*نجليزليناالمترجمينفي،أتوب21بمنكر"

.01-ا3لاالوجهأ

المىأمنفلهنبالهامثى-ا؟يبن.ت!"."المكةمباد؟ص"ت-بم.!

الملائ!-!ه.سح!8!أEli.أ:؟ءلمحا

نحوها.وما!+،/13ال!!سغرأ0ة-3

لمكنا..!جع!.الانجليزمةالترجمةشا-ب35وجهأي!ا.ينتهىا0111:

ء.!م!نا)وصقبلهأ.بكلمة.الوجه.ينتمىهذاالدتينية.انا!وجمةفي:

.،المضطو؟اصفىهكذا131
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9+،بالاستكارالفميطانسقطة85

كأ.المع!أيها":حولهالمجالم!ونحواررهلهوقال.(ا*ردن)

قرأنهمهمناقدلاننا،باللاصتكبارالثميطانسقطكيفأخيرنا"

،،.الشريعملأنالانسانيعرى!ائماو*نه.،بالعصيانممط

واذ،).د(إلأرضترابعنخنةايلةخلقحين":)3(عيسىأجاب

فان".،،أخرئمىءعملدونصنةألفوعثرينخمصتلمد.ةتركهاقد

.(،كانالذىالصميطان

قد*.!للملانكةورئيعىهن-كأنها"!ب-36ةجهأ

لككماأخذايلهأن-العظيمالفهممابهيحظىكانبما-علم

هؤصو!!.،الفوارلعينوارلعةمائة*رضترابمنالككة

.،بايتيينسابقهأروحهخلقالأى)كل(الة

.،،!اسنةالف

P.81الشيطمانصقوطجديدةصفحة

غضبا-شاطوفد-فانهولغلك)ة.)1((،أخرضىءاى!

ايهامثىباصفل:!"(،لارضمنكللة)طيناأ!خلق!-د

.،أطينأا!خإئ":ا!ظ!الىاعلىمنا!يصر

!لىاسرمنا،يمنبيهامثى:!!اثهمن(المرصل)النبى"-كل

،-Alرسوله5؟أعلى

3،3المصورتين(ايقر6ق)فى(بليص4)الثميطانسموط:قارن-3

لم*ا-6،الوجهأعلىايهامثىاقظرالمرانجعمنولمزدد.ونحؤخما

مائةظهـهعكلنار!ح!غوح.سوفأورمجسبممنهانهييايصعلم(رأ

رو)!وح!إلةنجلقالذىالافبجاء.خعم،ومنأالانبياءمن(كغا)الف

ايلخطوطةفىالرقم!،،(كذا)سنة!فبمبعينالمخلوقاتتئرقبل(محمر

الضقيبفى(ةصيصن)يكه،!-صتون)الان!يزيةايترجمةفىكما

علمء:اصطرئلاثةعلىاسفلالىLIulومنا؟يصرايهامشبأعلىوهو

،'I"Aأأو2رلعيناربحمئهيخرج6بم،أقايبمىلمبلصAأ

!أخلق،روحهأالذى،نبئاءSF]،وختم1،إ!تبثاةأ!لممنطىأ

....!-فله.،*ف.أ-تعئةأحبعين18المخلقاأكلااولامنأ
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.818الضيطانسقوط85

نوقرأنمايومأادلهيريدصوف،انظروا-:قاطلاالملائطهحرض

:-أنتااعنباركمفىفليكنثمومن=.=ا"رضىالعرابهذا

فانلذلك".-.ذلكنفعلانبلائقليصفانهولذلك،روح

ا!ئكةصائراحتض!وحينما،ئمومن.أووعناعرضوأكليرين

Atقال،مايومأ I:-الفورهلىفليقم=.-رلالهيتخذنىمنكل

أحبواالذيناولثكفصجد".-.الأرضىالترابهذابتوقير

=:.،،قالوا-رايهعلىكانمنمع-فانه،الشيطانالا،أده

نقومأنعليناينبغىأنهالعدلمنفليصولذلك،روحاننا،ربيا

منظرذاأصبحذلكإلضيطانقالواذ".-.الطينهذاابتوقير

بصبب"."لأطهم،شنيعبضكلأتباعهوأصبح،و!خيفمرمب

.".خلقهمفىاياهوهبهـمالذىالجمالعنهمادلهأزاحتمردهم

وهماالمقدصونالملالحكةرأىعندماهنالك"11-،3وجطا

واتباعهالشيطانأصبحالتىالمرعبةالبثماعةم!ىرعوسهميرفعون

عن!ئذ،).()ب(،.هلمعاأ؟رضالىنجوجوههمخروا".،،عليها

جعلتنىف-عدلبغير-اند،ربيا-:()جالضيطانقال

"اكل(بطلأن6صنتهىاننىاذبفلكرإضل!ننى،المنظرضنيع

لا،المثميطانايها-:الأخرونالثباطينوقال))."=م!مطصل

اللهقالعندئذا01"،،=ارب،أنتأفأنك،رب-بأنهتئ!لم!ه

)د("=لكمخالقأ،الاهابىواقروا،توبوا-.لمخبطدالضيطان

من،أممزالهامئىبأعلى:!،(الملانكة(عبادة)بيان")-(

."!الملاث!أسعدة"-بيان:اسفلأيىأعلى

منه،.ايقصصهوهذأالكافرلنمنوكاناستكراابليس"(!)

الكانرينمنوكانتكبر،ابلسأد:أم!فلالىأعلىومنا؟يمنبالهامش:!

.،منهالفصصمظ

(سفل:الىأعلىمنا"يصربالهمش:!"(يصق)أ!"*--

.،خمق!!"
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Al.ا"الثميطانصيقوطP

غير،نإلقتوقيربأىلكقيامناعننتلابنحنت:.أجابوا

اينه:قالكنثئذ.=الاهناوهو،ءويرىعادلالشيطانلكن؟عآدل

وو(.أ-.رحمةب!لدىليص،نئى،الملاعين!عنىانصرفوا.=

وتنك،رضى41الترابحدكهعلىبصقالفميطانمن!رفوفى*

وه!غا،ضىgا؟المترابهنثىءهعجبريلالملدرفعهاالمحصقه

ول.بطنهفىصرةلها؟نالاثسانفانذلكاجلومن

،فبالصلاةيتعلقفيماجديدةصفحه

1(1)،والث!ثونالعمادسالفصلأ

عكليم.ذهولفىاريونالحوإوقف

عيمس:تالعنائذ.الملائكةبعضلتمرد(.ب-37وحهأ

هنشرأأعظمهوالصلاةيقيملأضاان:!اقول*-بالض

لمالض!يطان،نذلكإ3)0"عإطمعذابايقاسىوصوف،الضيطان

بهذإه-اهـأليهارسلولا،للخوفمكل-سقوطهقبل-لديهيكن

الانمانلكن،.*التوبةالىليدعوه،رسولاى،رسلا)ولاأ-الغرة

أصثل.أيىاعلىمنأ!يمرثايهامثى:0"(يعامب)أ!"-ور

.،بعنسإاوو"

الى2جملى،.هنلهيسرايهامشبأفي!.:،.8الصلاترفيفصل"-ا!-

:..سأ-ت"ب!."أالصلوأأترد(سور)أ":اسفل
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ء.81.بالصلاةيتعلقميهافي7غ

باتىمموفالذى)بماالهرممولىحاعداا!نجبيا-كل)ب،جاءهـ!"ت

أقبرل:".ىطريقةاجمدولكى،كنلل!الامريرفى:ايهلأن،بعدىمن

فاق،لالهلعدلحلمثديغيرأمثهلديهانء-منىبالرغم)د(وأكساثا

انه-،-.يكل.هذاك4لو!ا،خوفأىكردون.،.مبالاأجياثى.برن

هكبه:فىقالالغبى=:ذلكمثلتكلغقددأودالنبىكان*

،فاص!ون،الغبى1هذاأمثالأفاتهمولذلك!.،=الهيوجدلا

.1،)"00خيرايعمكواخدفيهمليص،-بشاعيةعلنىوأصبحوا

منأتعطوالكى-حوارىيا.-)2(انقطاعبدونالصلاةاقيفواة)

ح!،البابأيطرقومند!."يجديسعىالذىلأن،ال!هعطاكل

لمحثرةال!!روالاصلاكموفى".،يعطيسالفىصا،له

قاذكما؟)،()و(القلب)!(علىيظلعاله"ن،)3(الكلام

-بعدىسيجئءالذىاكلهرسولالاثبلىهنا!انبياءكلجا-*-ب

بالهامض:!،منه.جيئهالناهىو!خبر،صادقأنهعلن115بعثنى

قبلى.هنكلهمادهانبياءجاء:.لأأسطرئلائةوعليأعلىالىمق.أسمل!يحر

وأخبرلم)صلتهانأأتعلىأإ!بعلنىبعدىمننميجىءا!رسولجلا

."هنه.مبيثهأأ.مقالناض

أعلى:التىاسقلمنا،يمنبايهاش:!"أ!لمهبعوثأ"-ج

-..!"اءرصول"

موه.01أسفلالى؟علىمن11"يمنبالهامش:!."والبضرية"-د

."أثملمفيأ

أعلى.الىاسفلمنا؟يمنيالهامش!"بصبريز/ا!-!..

1(0منهقلوبكميرىاده1،ن،الصلاةفىايكلماتتضروا"-لا-و.

.تكبربىالإ":مطويننعلىأم!نلالى،إعلىهن4يمبرإلبابشبأسفل.!

."منه.قلوبكم(يئظرأ(تعلىاهـأ*نلمألصلوةأشال!م

.1/1فى"المزأمير"-ا

.".،7لأبر(يتى):،تارن-2

.../،6(مص):قارن-3

..!/61(؟ولر81،!وئبل).،ن!ؤلم"-4
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AAبالصلا!يتعلقفيما
ككله

.=قلبكاعطنى،عبدىيا=:.).((صليمان)لممكعلى

.)ز("وحياة:لكملأقوبايحق!

فىمحيرةصلاةليقيمون)6(المنافقينان؟الله11-38!ج!أ

.،(اولياءيعتبرهمولكىالجمهوريراهملكىالمدبنةمنجزءكل

.،نيطلبهماسعنونلافانممولمذلك،بالضرمكتظقلبعميكن"

كا..)ح(اثهيتقبلهـاأنأردتاذا!تكتعىأنلضرورىانه*

الىاوالرومانىالحاكمالىييتحدثصيذهبمنأخبرونىوألانلا

عقثهقررقدالذىعدافيما،أحديفكرفهلأ(هيرودص)

علىقاكمهووماذاأاليهذاهبأنه":.")7(-اولا-

لكنىذلكيفعلالانم!انجمانواذا".(،احدلا.بالتأكيد3فعله

ثاللانممانينبغىفماذا،انصمانمعيتحدث

P.5بالصلاةيتطقفيماةجديهصفحة

الرحمةمنهيلتمصولكى،الهمعيتحدثلكىيفعلأن*

بالحق".(،)1(أعطاهماكلطىيضكربينما"0،(لخطاياه

فانولذلك،حقيقيةصلاةيقيمونجد!قليلينان:لكمأقول

ه،سدانا،هؤلاءغيرمنالاكثرينعلىأعليهطشيطان

الذيق*.،بشفاههميمح!ونهالذينهؤلاءيحبلاا!"ن*

.اصباهـأ":يمقلا8الهامشبأصفل:!"(ايحىباهـ)"-ز

وبهأأنتهى-ترجمتناشهنا"لبتناكما-ايلاتيني8ولا!!كاش

(io)-(51)باصم(-ا38وجهأرمبط(8حيا)بكلمةلمب-+

اللأتينى.الاصلفمالتزمنا.الانجليزيةالترجملأفىور!مالخلاف

معروفةصلأتكتجعلأنعليكهان!لامس!أيمقبلانتردأن،-ح

0Iصلاتك(تعرف(و) ( aوعيى،إعلىالىأسفلمنإلايمنالهامشب!أعلى

ء".مفهمككمعرف(نجمليكلزم،!حكلاأايلههثبلانتردان،:سطرين

ا8مث!"33/26.لم)سفر.-"

6/.،(:)هعى6-قارن

.2ملأوما/نضهاينعىيكلنرلما.مضطرلةايصياغة-،

.*نجليؤبالترجمةهامضفىوردماهذا!

.انظ.الىمن-تص!يسرباثهامش!،وهابالله"-ا
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؟!ى؟بالمعلاةيتعلقب9"

بالمعرأختجأروقلوبهم،المعبدفىشفاههمأبأالمرحمةيل!ممون

(أضعياء)للنبى،ايثهأيتك!ملمثاانه-جتى".؟.لمأببالعدل

يضفاههملأنهم،لىالمعاندالسغبذلكبعيدااصرف=:قائلا

،،لكماقولاننى".-.()1عنىبعيدقلبهملكن،يمجدوننى

الصلاةلاداء-يذهبالذىان:بالحق)،ابط-38وجهأ

صيذ-هبالذىه!من؟ن4وا«.cc.بايهيستيزىءفانهت!بزبدون

علئأمامهوشنى،)2(إليهظهرهموليا(هيروكس)الىليتحدث

بتأكبد:ب!."المإتحتىيكرههالذى،الحاكم(بيلاطص)

يذهبالذىالوجل!علهماذلكعنيمكلليمىأنهومع.أحدلا

وإجهييما،)3(يةظهرهيولىانهةنفسهيعداندإنالصلاةييقيم

يتبلمالذىالبمرصقلبهفىن9*.،.عليهيثذىللشيطان

يقحوكثم-باذىاصابكقد-فمخصاانلو*!كا.عنه

.((؟لهستغبكيف،بصربهتصكانكويداه*==سأمحذى:بشفتيه

يلوب،-=:بشفاههميقولونالذيناولئكالهم!يرحمهل:كذلك!

خطايافىويضكرونالجور=!يجبونبنارحماك

دة0Tجديدة

المعابدفىالدمنفضلا-يطلبونالفينالناصايلهيرمرلا"-هي

المهامشبأسفل!"منه.إي!همنغضبالتستدعىتنادىقلوبهمبينمابأقؤاههم

لمتعلىأاللهيريدلا":اضلايىأعلىمن!أمطرت!ة!لىأ،!مزد

!تنادىأقلوبهملكنبلصانهمالجوامعفىإيلهمنرحصة[يريدأقوها

!---"،".،هنهأتعلىأايلهمنغضبا

اضصاء:")،صعرأفي:وراجع(000092/13ا!ثنعياء)،سفرأ-*1

--.بعدهاوما؟/12

فىهكذا!."لمهماموكتفاءلأ:-(للمنطوطهاالحر!المتص-هـ03

--------،ء*-،لكرصمةنامي

:ت.هامثى-الترجمة-تفىهكذا!.!كتذ":الحرفىالنص-3
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ككل،بالصلاةيختصفيما

)ج(،والثلأثونالسابحالفصلأ

قلاثليقء.ايخةوتصرغوا.عيسىلكيمات.الحواريونبكى

عيصئ:أجاب.ول.(t)الصلاةاقاههعلمنا،ألسيدأيهالا

.،(الرومافىالحا!بكمأمعمكاذاستفعلونماذاقئدروافى

وافعلوا-+.".الاء؟امإلىيقدم!لكىا)[أ-93وجه)

هىكلماتكمولتكن،اورةلتقيمواتذهبونعن!مانفصهذلك

،ايقدرصاصملىفليتبارك،رشاالالهأيها=:.)5(هذه

هىوكما،ارادتكدائمافيناولتنفذ=.=ملكوتكفيناوليأت

ول.=)د(ا*رضفىنفذةفلتكنالسماءفىنافذة

P!7المعصعصلاةجيهة!فحة

كما،)ب(خطايانالناواكفر،)1(يوملكلالخبزاعطنا=،

كوفىبالصقوطتبتلناولا=.=ضدنايخطنونعمننعفو

الرمعةالعبارة!ا!،(*لهثعا-)عيعىدعاء:ضا*-ج

.،.عاء8عيصىاصورة1،:اصفلايىاعلىمن،ا؟يععربايهامئى

لأصفل.الى!كلىمن81يعرايهامثىيأعلى!،صلطانإ!"-+

؟1/1.(لوما)،-

ايصنيةالمحمديةللنظرةوباينسبلأ.13-6/9(متى)انظر-5

.(ألانجليزلةيلترجمة)المغ!مةانجطرالصلا؟يهذ.

،رزأق.للل!ه:أبمفلالئيكلئا"يحرينانجالهافثى!،يرفيقءالله!-01!

!نيظ-خ!-ا!هأعلىهن!لحعربالهامثى!aامغفر!الله"-ب

-.،.كنورالله"
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ه!78المسد!صلاة"1

،)د(!ناوحدكأنت*نك=.-()جالنريرمنسلهناولض

".والاكرامبالجلالالقمملهالذى

ءآ.(A)،والثلاثونالثاماالفصلأ-،اقى"بدالىء

أمركما-نغتحملدعنا،معلميا":.(يوحنا)اجاب!؟،

)1(لخونهلا":عيصىقال.،،.موصلصانعفىايله

،3.أ،نبياء(ضرائعأو،الموسوىأالقانون"نقضجئت.تأننى

ولكنلانقضهاماجئتاننى-از(الحىنيوايلهاقولبالح!

وعلىا،فرععلىحافظقتنبىكل*نعليهالاحافظ-اولىباب

،)ز(الحىوايثه".)و(،،الآخرينللاثبياء.اكلهبهتكلمقدماكل

ول.احدلا،نفصى.بحعرتهتقفالذى

اسفلةالىاعلىمنا؟يصربالهاهثى!،!يحفظ)الملهلأ-;

.،!حافيظأالله"

اعليالىأصفلمن،إلايمنبالهاهثى!ثهربنا-وأ!أنت"-د

.،ناالهأوأحدانت"

أحفلذالمى(علىهنإ*يعربالهامثى!،الطهلرةفصل،-!

.االطهارةلمضور8.!أ*

جثتمااننى.الحىبإيله:هلكمإقول.الحقيقة3-عيسقال"-و

لمامنه=بها-يعموناللهانبياءكلوهكظ،بها"عملولكن،الثردعةلاغير

قال:-"إصهطوثلاثةعلى،اسفلالىعلىtiطا،إ"يمنالهاهشبأخر-!

لمكنالضرسعةإغيرأأناأجئتما"انا،احىاباكله،.الحق"قوليأنابكيبى

."منه.بهايعملوناتعلىأإيلهإنبياثجميعوكن!لكبهاأعمل،إنأ

إسفل:،المىهن-اعلى،ا؟يحرايهإمثىيأمفل؟+.ايحىبالله"-ز

منماورتين.هرتينمكرر)"،حىأبالله"

..9؟.-5/17(مثى):ثكر-؟

!،-عندئذ):الانجليزيةالمترجمةفىا11

--!--..أيالتينيلأالمخطوطة

وييستفا!ل
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صلا-المصي89
Pء7

يمكنه،اوراوامرضاأأمرأقلينمض"!-ب93وجهأ

يكونلن؟نه،ادلههلكوتفىحقر41سيكونوانما"."ادهارضاء

ينقعىأنيمكنلا:لكمأقولذلكعنوفضلا.هنالمكنايبله

خطيئهبدونالهثرعمن،المواحدةالكلمةاجزاءمنلأواحدمقطع

النردرىدهنانهالىتفطنكلاأناحض!لكننى*.،عظمى

بهذه،النبى2()(اشعياء)لصانعلىاءيقولهماعلىنحاط

بعيدأبأفكارع!واذخبوا،نظيفينوكونوااكشلوا=:.الصات

لنالبحرماءكلان:يكمأقولبالحق"..=()حاعينىعن

ثوكفشاوصر*.،بمبهةأسورصيئاتيحبهقيغسد

ميحملوانما،اكتعملقديصمالما*توضىصلاأاحديقيمنن:!

ةاIانه:بحئصشونى،..)ط(،شية!اانمانفصهعلى

مابكليحظىصوففانه،أداؤهايجبكلا4صلاةرجلأظم

.،بمصرنكل-بصلاتة-الذكط،هوسىايلهعبدتذكروا..سيطلبه

ألانصانزلاجدبةضحة
وو!

.(1)'()"وجنودهفرعوناأغرقوهناك،حمر41البحروفمق")

أمحلى:الىأضلامن4أ*يمنبايهامش!"هنه-ايطهار-بيان!-ح

.،بياناطهرأ!-منه+

مكل!!ابهايلهعفانهالمو!فانكم!لبغيومامدأيصلىأ!ايها+-ط

اعلى:الىماكل؟فقىبخطمطرفيعلىا،يصربالهمش!،.منه.صثم

.8منه.الصنمعابدمكل!حرإماأاللهكدكلانرضوءبلاعمدا!لىمنة

اثعياء(،؟/6؟-.)]..1(3-،

اعلى:أبفلإ.للإمق،إ؟لمن!لطبثى!!فرعونغرقخبر"ا-

.،فكر.فرعونغرق،

.المهاد،!بمأضرأ+:انظر-ا
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!!الانصانزلة39

،)3(شابتةتقثاالثصمصجعلالذى(يشوع)تذكروا"

.)3(،،ايفلسطبنيينصوعبالزعبأخمدالذى(صمويل)و

.،جعلايذى(الاوأ،

.(،)8(ايصماءمنتمطرأينار"11-05وجه)

فحلاأوهكذا،)5(ميتارجلاأنهضألذى(أليشع,)")

كلبالصلاةنالواالذينهم،كثيرون1خرينمقدمونأنيياء

*مورهميصعوالمالحقيقةفىالرجالهؤلاءلكن".(،طلبوهما

،،..ومج!هوحدهاللهابتغواوانما*.،(الض!ة

!.)با،والثعثونالتاسحالدصله3

ولكن،المعلمأيهاجيدأتكلمتلقد":(يوحنا).قالعنحئذ

طريقعنالخطيئةالانصانارتكبلمحيفنعحر!(قيعوزنا

وطهر،؟لاثميطانالهطردعندما":عيصىاجاب."،.الاصتكبار

(،.الشيطانعليهابصقحيثهرض1ترابمنالكتلةنكل!جبريكالملل!

تطير-هنهاالتىالحيوانككلةيخيامماشىءكل()جاندخلق"

أصفل:الىاعلىاجمحرامنبالهاهثى!،؟حم".خصل!-مط

11-:ء+أثمنأي!)أ".

،."خالق!لهول:اضلأيىاعلىمقا"يصربأيهامض،-!يصقايله*ء-

.ةبضاوهاI.'13/،(يم!وعtmض1لأ،:امطر-3

6/،(ا*ولصموئيل)لمصفر!2:أنظر-3 yبعدها.وما

..بعدباوها8؟/إ؟،(إ،ولالملود.!صعرأ":يئكلرهـ-

rrlt(ايثائىالملودأصقر!"-انطرإتء a!يعدها.بره
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!!ء:الإضسانزلة

يوموذات!مافيها.،..بكللهمبفالدنياوالتىتمضىوالتى

تأجمك.وهىللخيلوعذإ.زؤيته،الختةبابضاالفممطاناقترب

لهايكنانا*رضترابمنالكتلةهذه)،.ولأنأنباها،العضب

-ف!اثة؟-ولغعلل!أفادحكدجأللخعلسعكونذلل!فانروحال!مأن

ترأبمنالقطعةتفكبأقدامهاتطاأن،لذخيلألمحاناف!اسيكون

.".شءأىلضىءذلكب!تصلحلاتجغلهامحكمةبصورها!رض

تحدوبعنفوأندفعتالخيلفاصاجتالااب-.دوجهأ

الزنابقبيناضطجعتالتى".،(الارضترابهنالقطدةعككهؤق

.ترأبمنالعذرالجزءلدلايروحااعطىأيهفا!ثمومن.ؤالورو!

والذئ.،.الضميطانبصقةعليهارثمتإذى،الجزءوهوأا*رض

بنباحهالذىايكلبوانهض«."الكلةمنانتزمكةفجبرعلكان

،)د(روحهللانممانايثهأعطىعندمئذدا."فهربترعباالخيلملا

الربايهـا؟القدوسامممكفليتبارك=ةا!لقدسينالملائ!اظأنضدبينما

الهواءفى.راى،ق!ميهعليد"7هبقدواذ!.((=)هو(الاهنا

،4b1ال!الهلا=:.تقولالتىوهى،الشمصرو!لدد!قابة

!مهأثمفتحوهنالك.=)ز(اكااو(رمصول)6(ومحمه

--=انكأذ،()حالالهرلىيأأحمدد=:.،وق!

أعلي.الى(سكلمن،.؟يمق!-بالهاش؟.لعمايلهخلق5-د

.:-.ايمبايقمثل!؟سلطانالله"_كل

1لاa-و -A dl10يمن،باسامض!."ايله!نبىأومحمد،طه

0Atأعلىالىإصنلمن 11 4JI y nارصولمحمدA."

هذهـ.كقولتقركلابة-غق،5.!ة-ب-الجلأ؟..ةعلىأ!مراى-ز.":

مون؟ا8يصنونجالهامع!!!الله(نبى)ومحمد،اللهالاايهلا":ايبملة

نور.خطا.هيقالكنة,ثبم!-على،زعبىأ":الحظزطللأمى،أعلئ"هقل..هى

.،منه.اللهرصولمحمد.viيلاايهلا:الحملمفلكهذألميقول

العنكل.ه!،.*يمنبلأماهثى-نجربين8م!و.!9.!بنيلها"-ح

.-.-::-ء...!.ت..؟..أعلىايى

ئلا3أوهيخذكرإ-!+هخمذءأ.خنابط.+ث-لب؟فىث1لأ.يؤج!مازنإ.:-6

ت!ءـ..قبةء2ذل!-"،.،.و-57-ا.و؟ةهالزفي.لا"فيأخزفههواصعوفى

http://kotob.has.it



4!،؟يممصمحة!ب!يدةرلة.55

ماذا؟تخبرنىانالحوكولكى.تخلقنىبانتفضلتقد="!

.-()ب))(ايلهرسولمحمد:=.-الكماتهذهنبايعنى

=:الهدلعذدئذ)،.(،3--قبلىمنإخرونأناسهذادككهل

قدانصاناولانكاخبركانخى.إررمعبدىيابكمرحبأ

،)ص(ابنكهوءمذكورأللرايتهقدالذىوهذا-=.خاتم!

لمجونوسرف،كثيرةب!اينبعدفيماال!نياالىمياتىالذئ

خلقت-قدأجلهمنالذى،)د(رصولى

الذىوهو=.=(t)المخلوقاتل!ائر=[ا-ادوج!أ

صناءفىنفعمه!يغتروالذى؟)2(ياتىع!ااIll;للدنما-مممعطى

تضر!!=.=،صمنةالفبعمتينشىءاىاصنعانقبل!مصاوى

اعلى:الىأسفلمن،ا؟يمنبالهاهن!،ايلهاأنبى"هحمدا-

-."افئه".مبعدرمولا

=مبعوث)محمدبحق:أ3سلا،أورحمدفغوعنحما*-ب+

.،.منه.8هذاهن:هـمنايا؟الله(ءل!ول-

فراغبعد":أضلايىمائلةافقيةأسطرخبصةمبىإ،يهيبالهامش

هنهـمنا.:يااللهرسولمحمدحقأعماصثللم!تعلىأ0-حالمله

ا.ثهبخغاضه

الىجاءIII،إولاروهنوأحدأميكورهذا،أدميا-:اثهقال"-!

المخلوتت(للمفعولبالمبنى)خلضتويقب.عن!ناس().مبعوثاجاءالثنيا

قال5:ونصه،إسطرسبعةفىلكنه،ابسابقمثل!،"-!ينه.4جل!

يىسولاجاءالعن!االىجاءأأذأأولادكمنمكون!ذاأدمما،لحعلىأاثه

.،منه.4جلهالمخلوهاتخلقتعلعنامن

الايمن،المهامثىباصفل!،أهـ.10إءط!!ء،!نبىأ"-ح

.4!أوورصولى5+:-أ#الى!عنل-مزر

A-"&*أسفل.الىاعلىمن،*صنبدهامثى!،*-ايك

.1/،(يوحنا):هارن+خلالهمن.+:3-أو-.-الى

.؟/9(موحئاأقاز!..:3!--5

http://kotob.has.it



.--.Taf-رله-.دم.----فى6

اضأبعاظقارعلىالكابةهده.امنحنى،الالهأيها.=:قائلادهأدم

دككابهاميهعلىانسانأولايهاعلىعندئذ)أ==ة.يدى

!:تقولاكلأبهأاليمنىا!يدابهامظفركاكلنىة"الكانجةمنه!

=:تقول،كتابةأاليعمرىأبهامظفروعلى=)!(الهالاالهلا

قبل-ابوية-ويمودةعذدئذ!)،.(،)ز(=)و(ادهرسولمحمد

مباركتافليكن=:.وقالعييهومسحجلكلماتتلكأنساناول

وقد-(r)اللهقال=.="الديخاالبىصتأتىعندهااليومهذا

ت.وحيدايبفى؟نحسنالي!!-:()حوحيداالوجلش.حا

هقربةحلىضل!-وأخذ،يفمجعلهفقدثمومف

منهصنعالذى!االضلع!وهو.بلحمالمكانمالئا".((قلبهمن

علىكع!يحيىكليهماونصبلأ.(،لهزوجا6دموأعظاهاحواء

-،)د(قاكلواثموكلاعطيكماهأناا-:."لثماوقال،ألجنة

،.ايحعابي؟هكل!"الله(Prohet-فبى!محمد"-و

1فتن:فىقكرا.انفحهما.فدالمترجمينانونلاحعرلمااللهرصولمحمد":ونح!:

"أء!*ءك"طمخطوطهاللالهينىالنعىوهو(،ح!+مخ!عول=اللهرصول)

.(رسول).للمطبوعةالعربىالهامضفىماهووهذا!

--،اللهالاallلا=:لإدماسيمنىإلابهامعلىبايجابةاللهوصعك-ز

ا،يمق"بالهاهش!3منه.=اللهنبى)محمد-،اليصرىإلابهامول!كلى

اليمنى=اظهدمأابهانمعلىأتعلىأإلله،وءحدا.إصفلالىاعلىإمن

روا.منه-يللهرصولم!د=اليصر!ابهاههوعلىمكتولا-اللهللاallلا

اسفل:الىاعنىمنا"يصربالهاهثى!،،يرى!اللهD-ح

.،يصيرللله"

..يصماوماWY،0طاتصلنأ0صض!":أنظر-00.3

خمركهالقحباجمتلار5ء.لأا؟امم!2،التكدكااسفرأ،:راجع!-!ه

*.(للانججزوتيلل!ثرةاانظرلحقدمةةالمحمديةص!ايتعاليممحرهة

*صاطيرهنتعمللوأنما"حلاميثولاقرانشالاعتبارهذايردلم!

اصمهواهمإينيئهإجمىورفضبهانجفعممالمفبربرنإنجكرهوق!المفاص!ربعضالى

:ايطب!ى!ش!اينإ:مث!ل!راجبمةردوهثمهأوردوهايصردفىالتوصع

.3(البقرة)صورةمن35ية19تفصير*
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امه!آثمزلة

تضلاانحذار=:05عنهضقالاللذين،والقصحالتفاععداما

افنىحتى،نجسينستصبص"نلأنكما،)ط(الثممار8هذمنفتلص

..=فناتبقلاأنلكماأبيح.دى

ولصصف،عنهاأجليكصاسكأفبى=اب-؟8الوج!أ

-.غكليملأتمقأراررتكاب*ان

ك!،حواءيغوىالضطان-!ةصف!

ا.!ا؟41،1ردعولا.-المقصلط!-؟ء

.،،يايغمظمجنونما.هضبحنجلكلملثميطان-صعرفةجلغدسلول.-ء

لجلج!اصييما.فخةصيتالجغإ-5.!بببمقوييماألىتهكطتنرح!

محددةشفرهملرقدمهاوأظفار،حمئئمثلارحلىلمه!،عمة!حمة
ء------.---:؟-..----حم!ممى-ط

فىألخلأنلمىاثغغى=ةايعذولهاقالي".ا،00جانببجمهمنة

وقدتدخللمأنلمكصأكنوكف=:الحلة،ا.اجامت0،،=الجنة
..-!--.-!ت-.-.صص-ت.--ة

تريناتت=:."يحصلطأناجاب-؟عنهاأبعرقاأناللهإسبونتى

خا!هبصأسةلتعؤصالجنةتد!أقامكوقديحب!افه!ف

الجتأدخلمنىفد؟بصط!-.ضكلمعه2!ص!لخ!حضه

ييؤبهـعكذا،لجمبعصكقهح!ئحههئ!ت!مه8حعلع!مسم!جمة
يصةا:قطت-عئحغد!.*-لمف!مفجميز!ئق-كلحليئ

لمعظيمه،(نفى.-:-قانه-للثميطلنفي.،(!؟ربالجاحلروكيفد!قي
----..------حى----!عس!-

اعيىمنا+ييرايهامضباصفل!،(منه.شجرةثقرماولا"ط

"سفل.الى

ألىأمفلمن،إ،يمنآلهامشباعلى!ول6دمحرم:فصل،-؟

.،.أحمحره!لمأمورةلا:اعلى

بونابا(انجيل-15)
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حواءيغوىالشيطان89
هـ!م

انتدخولكفوروهكذا،بطنكفىوسأخك،ففكافتحىويذلك

الطين=منايكتلتينهاتينمنقرلباستضيننى-.=ايجنةفى

.،-ا،رضبكلى-تيثاتمضيان!للتين=ا.ا-د2أوجه

حوا?منقريباالثميطانووضعت،كخلل!الحيهفعلتعندئذل!

المراةامامشفم!ه،لضيطانوتم!ول-ت*نائما.ءكانزوجها6شم*ن

تا!نلالماذا=:.)؟(لهاوقللى،الحمالىج!اب!ل!كا%

=:.حواءإجإبتة)-.-صىقيصمن!مىالصح!التفلككمن

فانهلذلك،نكونحسنمموفمنها3لحا،كلإننا:.لناربنا.!ذقد
ء--ح!-.ث

يقوللاهو=:الشيطانأنجابيلا.(،=.الجنةمنميطرحنا

يطيقلافهوثريهزؤحشوذ--+ولخلكقيوجج!+-تد!3.الضدم

-.-.أله،عبدافردن!لمجبهصلمحعد!ا،للب،ان!ادعدحصبو!

فتؤلكك6005ددادا-لهأليقصا-لمكيلى-تسبحاب!!مؤحكد،"فمبآ

لكماال!مارمن-للكثا!نفضتوف،ث!تورنىعملتملاتو-مقاؤضطبخبك.+ن

ولكزثع!كؤلائخال!حرلنخ!ضغ!قليفلاولمىبئ-.=ت-م!غ!رفا!!ط!

،وم!وفلمركطمانعقعنوم!ومبوالشرالخيردغرفأذآسوف،مغمر-ادلة

تلل!-منوطص()3*جواخخطتعنشذ،إ)أ(!ندتنورلخ!.تائإ

الث!دطلن،قالهقدمالكلزوحها-اخلر!هبشيقظوعندما،ثاالتمار؟أ
--+..----ح!

.،روص،لهتق!محه.اتهـطىما!نت!حكمتمنهاص!الن

..ثا،كلمدتإضكوض!:ألمحلاطعاصتطىبينفك.هلامعه*

-،حلقهفى.وففغ"يده-مدآأطهف-.ةرخمة:فىتهيممف!مفن-ئمآ

هعدها.إما،ء،("ة!3معرأ*انكلر-لأ

يعدها.وما3/،صي-ةمبرأ"أنطر-3
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يهانانوحواءأدم"9

15،أ!،رجللكلالمعلاهة!بقيت!حيث

لطانانوحواءم"جدميدةصفحت.

ص!

!كر3

ا3،-بروجه

1(1)،وا"رلعونالؤاحدألفصللا

،زلية،يلصيكةعنمص!ةتفلصيلشاسبققد!ا!ياان!-آ؟ا

..!نائماأممكانبينماللثميطانباغوا-!ااختصاصهامنذحواء!اوحصها

لهنهم!لرأىمصدرايعرفلمالانجيل!هذاكاتبان:بحع!م!قيمث!لللىكل

المرتأينصراتالفكرعلىوظلالمهالاصائ!لى،ايقديمايعت*نجيرا!خبار-

عليه.والمعتمديه

*صعمىءمموفالم!قاينعيغىعلىيقفهذاان:بجلاءنتبينبينعا

هـلأحرءنجرداص!ع!فكل-و3(6حو)ايى6حدةواضارةيثريمه!لقران

عهعناو!):د!.،أ!)علىالنهايهالئالبدايةمنالصيمةص،فط

عو!هظانأمميافعكنا)(اعزملمهنجدويمفنعسقبلهنأفيم!ى

الخل!ضجرةعلىاثئههليأثمقلاايشيطاناليهفوصوص)(.؟ويزو!

المعرفة)ثجرةامىولا(معروفة)شجرةييستفهـىواذن(يخلىلاومللى

حوأء(!الىوييص(2دم)أيىوسوسقدإلث!يطانانكا

(وهدىعلهفتابرلهاخد"هثم.فغوىربهأدموص):واخيرا

!فضايغ!با-مااهمرهنهفليضواكا-229-02/5؟ا(طه)--صورة

----.2ثمعلتىلا8حواءغحى*يهى

*تحلههذاكحبجا-صلةكلايصلة--امكظاعيقكد-ممال!--.وكل."

يلاصلا".ؤبيق

التجريمبينالنثمل!من!المراة+:كتابنافىلهذانصياتقيقا:راجع

.،(والتكر3

الهدنىبص!،.وللثيطنفىالحيةوصاء(دمجزاءصا،-ا

51وصأ\حم1المجزاءأ!صمورةألاإمفلالى!علىمن،ا،يعر

!أ..واينيطان
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ظنيهاءوحصا!-009
5!P

ومن،).لاعريانمتكاناالكماكلاهماعرف،(1)يل!نالكللأ،

لباساوصنعاايتيناوراقأختأفقد،خجلانهضواذ،ثم

رندهقدباثهأذأالنهارمنتصفمصىوعنمط".(1لسوءاتهما

-:أجاب").-؟أنتأين،يأد-م-:قادكلاأدمونادى،لهما

،عرلانا!رزوجىانالاننىمجضرطمننفح!ىخيأتلقد،هالالأيها

قالعندئذ"."=.؟عافكبأنفسنأالط*نمثلخجلإنقنحنوهكذا

اكل!ماقدتكويخاأنالا،برأكتقماسلبقماقدالذىهوومنث:ادله

تحماانقادهـلنتكلناولن،نححلنبمببيا.ففالتى!مر&من

انiالالهأيها-أدماجاب*.-3؟تجعدمنالجنةفى،

سظ!الشرةلم،)أكلأنالنىتوننفتقت.أياهاأعطيثتنئ!الت!ثاشز؟جة

سبب؟ى=:ةاثهطمرقال".كدفئ.ة((-عنهاأكتفوثخذا

=:ءخطأصنجتي!."=؟لزوجكالكعامهذامثلاعطالت

وكيف=:ان!ةتال1)0(1=.اكل!توهكذ!،خبجيىقدا!مططإن"

ملىتقفجمة=:حواء-!-يجإبت.؟هفماالمغبوذ-المىخباثنته

!أق!عندئذ،..ول=منىمقرهةالىاحضرتلهنب.الثممالى

.((-أكلتثقدزوجلثتلمصهأصغيت..=".*نك:"3ء

!ونةا*رضفلتكن،الثمر!-*311؟-ت-وجه

جرقولتثلن،وشركاحسكالكتقمولسوف==ةلأععال!

الىوتكم.=تعودسوفالارضوالى.=تخبزأوجهد

زوجلىواعطيت،للثميطانأصغيبخمنياوانت=:.قائلااءحي

اهةسكلسيبقيدالذىالرجلسيطرةتحتتمكثينسوف،ايطعام

9-،--لنطو:مر-)صفو.(يلتكوينء /V:ور،جعخابنا!!r

والقكو".امبمبين!مندطنثملا".سلكأ)

هنتصفها.فىالصفحةبطولكيث!انلا!111
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نانيخاءاوحوم!أدأ.؟

هـ11،((-أولادأبالعنا!تحمناينودسوف،طمستبعدةو

P.59

الذى(عيكائيل)الملكلعاأفانه!،الحيه)يلهثكاو)ذ*

الجنةمقأخج؟أولا:5قال(لمو11،()باثهيعب!بشيف

ارجيج!منىاقطكلبالتافىجتكونماوقي،المفريرةالمحيةهذه

فوقجصئخا!سحفا،قيلزعهاف!ى:فنحثىانأحبتاذاخنى

جاءالذى-()جأفننيل!اندعاااثهقانخلكوبعدالا.!.--ا،رض

عغجن،خدعتف-المبوذ؟يوا-لآنك-:له!قال-شحاحكا

جممعوفىف!همانخا!-كلأن:ارادلتىفان=5=ملوقينوجعلتهما

تمضسوف-هـ=وصيعبدرنم!تحقيقةمميتوبونحيثعا،أولادهما

!اأالنراسههذهأ
!هالجنةمهالانعمانطرaجدبةصنحة

)=1بالنجاساتتحتظيمما،فحكفىمكخل- ،U).

اسل.الىأطي،منا*ي!ربالمهامثز:!ا،إروسيفه"-ب

الهامثزبأسفل:!*القصةصتء-الثميطانعلىاثهلعنلألأ-ء

1حذ(أأذضيطانعلىاثهيعنة*."سفلألى(علىمن،ا،يصر

.،!لقصصأ

أثرمنلحمذlألام!يست،تصاهاذف!نتيضالامصلامفىالمأ

ماتت-مقانحتى،اجنةاالىطر!ق-ال!يضعلى-هىوانماا،غضب

كقأجض:رأجع-أل!ثهتاءزمرةفىالطياالجنهدخلتولادقهاأوحملهافى

.(1النث!اةمنذالمر،ة"

فىالغصهذا5لوروالانجليزيةالثثرةمضمةفر"اضارةهت!-1

ا!لأ.-اء9صا،التصثير"رإجع!(ر.ل01!لأمبانيةالفم!شة

المجل!.vaمن
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ث!،الجفةمنالانساق-طرد301

.انتولدأنكبما=:وقاله،رهيازئيرأالث!يطاناطلقعندئذ"

أمدرسوفما.علىنفصىأجعلازالفلنأكون".،مااسو!لجعلنى

هنالملعؤقالقلأانصرفا-:ايدقالعنلئذقي."!=-ي!نيلن

!-ء-؟=حةصتى

قاك.ايهوقالكةالفميطانانصرفحينئذا"هـ-ب3وجهلم

منانطلما=:.-لبكانثاتلاطهماالأذلن)ءذص-

قىأكمارجاءتد!ؤلآبمز-للأضالاعنبدسفدزوموما،أفعرثوص

منصرجه-.-=ابثكماارسذصوف!"ننى-،،.لخعلبا-االهرحمه

صة-
ايجنمنعنبعيدأالضيطانسلطانلمتزيحفعري!كماانحتىالرضد

الذى(t)لرسولىضىءكلاعطىموف8ننى=.=البضرى

.---..."=مصيأتى

منيعيدأ(ئبنمبغ)وللك؟ثقغهما،نفممها!وحجب"

المبابفوقراى،حولهأدمالتفتاذوهنالك،الفرله!وص

فقال".()ب".=.ايدومحمث.رصول،اللهالاالهلا=:.مكتولا

معرعاتأتىأن-بنىيا-ا!يرصةىلعله=:يبكىوهوهنالل!

..،(=الضقأءهنتخرجناوان

واحد؟بالكبرنيضيأدمالث!طانأخطأوهكدا"عيعبى.:مال

؟،.ثهندانفعطيجعلأنوا"خربرغبل!للانعمان-،ياحتقارهمنهما

اعلى.الىاشكلاومن*يمنبالهامق:!"انب!هأ5(1)

.،رم!دله+

بالهامش:!"منه.أ!،نبىأومحمداءالهء."6منه")ب(

م!د41الاالهلا:منه5:أعلىالىأسفلامنسطرهنعلى!يحن

.،مثهاهـ.رسول
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الجنةماالانصانطرد309

أبمأ،ربعون4واالثائىالفصلأ

!!ه

عيعمىوكا!،الحثيثهذاعقبالحواريون1بكىعن!ئذ

ايكهنةرؤصماءلأن،يجدوهحصرواقد!ثيرينراواعنتما.يببم

.)1(بحديثه،متثبسأ!يأخذوهلكىبينهمفيمايتضاوروناخفوا

ثم.وشا

الكتبة-ؤبعفق(صيناللا)أرصلوافث)ا-8،وجهأ

للحق:وموعيسىفأمر.."!انتمنيا:هائكينلثلو.)2(

أو.إارميا)أو(إليا)انتهك":قالواول(.الم!يا)لصتأنا"

.".كللا":عيعمىاجاب."؟القدماءا!نبيا-منواحدأى

لهؤلاء-الغينالت!هلب!فنقدىحتى-،قل!ثتمن":قالراعندئذ

سائرخلاليصرخصوتاننىد:عيعىقالعندئذ.".ارصلونا

)وو(،)د(ا!لرممولالطريقمه!وا،:.((ويصيح(اليبكودية)

بايهامضوالنصايبثرى-بلانجيل:والمراد!ولالانجيقفصل5-ج

."لمبثرةألمصهورةأ":أعلىالىأصفلهن81يمن

-:عي!ىق!-أ9نتمن-:عيصىإصرإئيدبنوصلا5-د

،.صيجىء-منهلأنه(الاله،نبىأ)طرمقيمحو!أن:يمونموتانا

،سئالواأ،:؟علىالىإع!فلىمنأسطرتلاثةعلىيمن8إمالهلشى:!

ناأنلدى،صو،أ6ناععسبمه!أن!عن!بعأ1اصرأكل!أ-ثنى

.".منهأأصيجىءاهـ،نهرصولطرلقاأيحكلرو!

.!اوورمول":أفقىب!طرا،يعربلأمامش:!".أ!!نبىأ-ء

فىمذا-اينصلورودالانجليزمةاينثرةهقدمةفىأثملرةهنلا-1

كابن!:فىإخرىنصوصهعالنصهذا!(رل.ا81مبانيةالفعحة

ول؟t-3!،-ص(برنابا)انصلحنالاورسايكمفوثاثق"

.الأ/80(لوقااو12/13(هرقص):تارن-2
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إجنةا!!الانصانطرث401

5)3(،،.(ا!ثعياء)!سفرأفىحدتىمكتوبههكما

المثمكلطتغيرجحملىةصنحة

!ه

-ه99

نبم؟فماأىولا،(إليا)ولا()المصدا،لفتأمحنلبم1a1":مالوا

منقحرأأكبنخص!وتجعل،-تب"ةبمثريعةلتبثريمفعكالذكما

يصنعهاالتم!-اتانعبانلا.6(أعيصىأج!0(،3(المصيا)

لى-كروما،ايثهيربثهبماأتكلمأننىتظهر-يدىعلىاثه

شكلمورلهىالمقيدشفىمشانجكانلأكوننفصىأجعلأن-بالتكيد

شصعأوالقدمينحذا،روابطاحللأنأهلالي!تكنى".(،عنه

ررهو،و5(،0(المئئدا):لدعونهالذى)1(اثهلرصولالفعلين

يخكلماتيخأتىولسوف،بعثىعقمألتى!لعموف،قبىفطو!نذى

.،.،031()بنهايةلهالن-تكونعقيدقه)نصىايحق

.TV-1/91(يوضا):انطر-3

الصابق.(كل)مثل:!.اهـ1،نبىأ!-ا

نأيبغى((أننى11أنهلىمناصباييصانه=إعيصىق!لا-ب

يئتىوسوف،قبلىمنخحقلأنه،الله(نبىألنعاق(كأه)تئمايكون

المىاعلىص!لمنبالهاهمى:!".منه=ل!بدثينهر!ببمى"بعدىص

تطيق،أ(يضعمأإ)ت"لىيغجغىلاعيسق!":أ!رم!علىاضله

أبعاباقوكشه،بعدىمن!وميجى1،قيلىمن9نمنق،*رم!لى

ء،منه

.5/36(يوحنا):قارن-ا

تتطابق-به-".2والموجهأت7"ايوبتكما-هنا:ملاصفة-2

ومي،كذنئ!يميعىيتالثإنوفى(المسيا)معمحمدثسصية!موزة

(1-13الوجههدارإصوعلي:!+-ا3يلو-اي!ا،برنعاب)

المصيح.:المعحولعيسالحقلانيل2:يقولعنوأن

إتلثيرطعاكأدبنكرالمصيععيييب-وكنافقط-هناأنه:شكنالوأض!بجلاء

!-!هفعندعالمالمسي!)ذكرقد(برنابا)انأى.(المصيا)وليص

المما()دو!
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الفشتئىتعير5001
!.!!

!تشىءك!!اوفس،بلبلةشألكتبة(اد!ويإن!فانصرف

.(،معهأن":قالواالذين2الكهانرؤساء

اصذىا،وحتلظيرهعلىالثيحنك))اب-،4وبأ

.(،.فىءكلىيلقنه

نا:شخمأثهـلىاحقتا":3(لماريبنحرعيممىثلعنت

هـختمئذ"*ضدقفرصظعنيبحثتنشعبنافى.-يخ!!ال!فالرؤساء

ييتالثا*حشمقعلىأحرىمرةتدهبفلااذن":بطرص!ل

هـألرىودةنجى؟!ت،)هـ:تحالهقأللذئك(".الجدحمه

فكذذث،الاذىمنلمجراسألحاصأننىاشرورىمنلانه،ت!لى

لأن،تخفلاولكنهـ"ا،0ادثه!دصهموالذينالانبيأءسائرقاسى

،01ضدضا!جكوضعنهناكر،مغايكونونمن(4).تإ

،(زه)طسانجور(جلالىوذهبانصرففقد،ذ.طهعيصىقالىواذ

الحواردمأأمع،أخإه.!يوخاويعخإببحرسصهعمث؟ح!الك

تابهح%صبحت،عطي!تهـرفرقه"ضرقماهـحعنالك.كذايكتالذكا

موصى!جصمقدوها!لمحالثمص؟جههوتوهج،كالئلجبيمشء

*بثالتىالحاجاتبصالريتعلقلمحماعي!تمعيتكصان!اليا)و

05المقدصمةالم!ينةوعلىعنصرناعلىتقعأن

هعا،نكونأنالخيرلمنانه،ص!يدىب"":قائلابطرصفتكمم

لك،واحدة\)!"هظالللاثهناسنصنع-أرلتفاذا-ولتلك

.33-8137،مرمص)و+3-بعتى!6؟/2!:قارن؟-3

.21/03(متى)(؟)و6/13الثانىالملود!شرأ:قارن-د

على!(خأبإراوتخصيص.ونحوهاء1-1لم!ا7(عدتا:،نظر-5

أ!ثكله-ص!ان-هذايكونلأوكذا!،إ*تاجيلعنمتاخرحال-ى

أد!تعئ؟الناصضعنخفسيريه
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ووهالضكلسر601

!أ.(اليا)!وا،خرى،لموحماثراحدة

.يقولصوناوسمعوا،بيضاءسحابةغطتهميتكلمكانوبينما

جليدةصفحة

:ة)هاهو!أ.

المصيا(1!يعة
15105

استمعوا،جدارضىبهاناالمذى،عب-ى"(-اه،وحهأ

ول..له

ا!رضعلىبوجوههموخروا،رعيأالحواهـلونفملىء

فان،تخافوا!":قائ!حوارييهفأنهضعيعىوهبط05كالموتى

"تؤمنونلعلكمهذافعلوقد،)1(يحبكماول

طا"أ"بكلماتى(ا+)ب،وأ"ريع!ونالثالثالفصلىأ

بأسفلينتظرونهكانواالغينالئمانيةالحواهـمعن-ألىعيصىنزل

.راوهقدكانواماكلللئمانية)1(ا؟رببهوروى.،الجبلأ

عيسى،فىشككلتلولحهممنان!رف،اييهيمهذاوفىوهكذا

لمالرى!قلبهالضديبر!فلم!سخريوطىالا(يهوذا)عداما

ءا":اسفلالىأعلىمنأ*يصربالهديق:!+)يص!أ4ا0-ا

على1،يمنبلهامثى،:!،أ!اأ!نبىغقنجيقصلهةا،-ب

.،اءرصولخلقفى،صور18أاأهذا،:على6الىأسفلمنصطرين

9.،الم(؟-بعكى)متى

المخطوطة.فىهكذا11،
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P.101ثريعة)المصيا(701

الثمارمنوأكنوا،الخلسفحعندعيسىوجلص.مطلقايؤكن

21،اندرياأقالنحدئذ..خبزمعهميكنلماذ-6البرلة

،(المصتاعنا)كثيرةاث!ياءعناخبرتناقيانكول:(،اندراوص=ل

ولمثل".بإضوحشىءكلعقتخبرناأنعطقكمنفليكنلذلك

عيم!ى:aeذبكعلىويناء05افىخرونارلونعالحى4رجاذلك

يقت!عمايخصايجدأ!ىال!ايهاجلمنيعملفاتلملمنكل"

)ج(كامل-"نهاوراق:لكماقولفاننىثم،ووركالا.ةبه

الغناكللهانالأجلىمناد،بهيقنعماالىحتجهلهفليستبيقين

خلق--فقد-!إن!نأجمكأنأرادحينفانهةوهكذا*ةكأ.نفعمه

."أجهمناكى)د(رص!ولهروح-ا؟ثمياء-دروتجل

..)!("الكليخلقانارادتهأمضى"اب-"دوجهأ

يبتمجفصوفغثمومن،ادلهمنولركةبهجةالمخلوتجاتتج!انيلاعموكل

نامقدرأكال!الذيقهـا"،(،اللههخلوقاتأمخلوقيهبكلالرب!ول

انهبعببالاكان.فما،كألكفلككانحيثومن.عبيدألهي!دنوا

فانعااجاءعندهانبىكلان:لكماقول،،!مبالحقذلكاشادقدفلم11

كلماتهمفانوهكذا.فتطواحدةاعةالىاللهرحمةعلامةحملىتد

رصولىلكنإا.،(.البهارس!اا!ىاللمفععبالاتمتدتكنلم

لمالعطاءأطنلو!مإ)ؤ(يعطيهسوفالهفانمميأتىعن!ما)و(االه

!ا":افقىبممطرأ؟يصربالهدش:!."أهـكص"-بم.

.!..،كلم!رثأ

يحر:19الهاهش:!،امنه.!نبيهأر-اثهخلقأول"-د

بالهامش:!،!ينظرأأوو"-رو-"منه.رصولهروحأ!ظقهولط5

باعبى:!ا!!نبىأ"-و-"مقدرا!!:الوجهأطارفوق*على

بهذامرمينمكررتوقد"اولرسول":اعلىالىأسقلمن،اهـيمنالمامئى

أعلى:الىاصعلومق19يعنبانهمثى:!"،أ.يغطىا!"-سزالهاتثى

.+،هعطىأإء"

(هنحرو):لا!جليزلحةالترجمةوفى.الملاتينىا"معلفىه!ا131

.(أندراوص):العرليةا"ناجيلوش
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151.!ثرمعة)1!يا(8.؟

العالمأمملم!ائرورحمهخلاصا!دحيهلانهحقى،،*((لدهخال!

الكافرلن،عفىلقوةياتىولمم!يمف!.ممأ.لةسيعتهستستغإ،ات!ت

،نه").،(.مخبوذ*إدثيطانلحنجعلاتهخىأدثبدبهرولعموف

-*قا*،ابراهمايلهوعتهكذا

المع!يا()نصبسلع!لةةجدفيصق!
"أهثه

وكما=.-الأرضفئثص-ثريتقفى-!أنجارك؟هأثا=

تعمل--!ذلكفثثى،(1)جذاذاالاصغام-يابرامم-هضمت

كانبمن:أخبرنا،المعلمأيها":يعقوباجاب5(،=ذريتك

:يقعولونوا*صميئيينباممحاق:يوني!اليهودفان؟الوث

ةريةايةكأمن؟عنانجن!ان؟ددأ":عيعى؟جاب،،.بصصةعتي

.،،إسحاقا:ت،أصحلقبن،3لىاودد5:يخضياأبب!كا؟طته

(يهوذا)والدكانويفوب،يعقوبكارهـرايد"،ا-i`1وجه)

.،.داود:فريتهضاإيذى

مق؟ميآتى؟.غدمأ11)اكهورسول":)3(عيتنىقالاعتدلذ

،.داود!ذهـمةأمنث!:ا!واريوناجاب!(،؟يكونصه!فكزقيأصة

-داودلأن،انفعمكمعونلت!اكمدتعيصىقالفقدتمومق

ك!اص:ماثل!ققىبصطرا!يحرالعامثى!باخى!أ!ه(تبى)"أ-

اعف.الى1علىمن*يرالهام!تىبأوصطتكررتتم"اللهرصول،

كلمةبينالعكرقةعلىرلحنفنى6صلهافىمحرصا!طوكلةانونلاحظ

(Ncn!ة=)رصود.(Proffetta!يبى)

.المنثرةهضهمن11'-67ص!سيقف!طأ-03الوجهأنظر-أ

.!2-33/51(متى)عتدالمعىراجع-3
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P.301)1!يا(نصبصلصلة901

ادلهيال!هـ:)!(نصمرماقائلا(سيدا):هيدعم-بالروح

هـ=لد!مكموطئ!اكداعكأجعلأنالىيمناىعلىاجلص:لمصهى

فى-الصمأثةلهصصنالذى-قاييكيمضىصوفا!ه=.فان

تسونه:الفعى-افهرسولكانفلو*5-=.اعدائككسمم

:هيتكلبأنلداودصيكود!فكف،ود1يدبغاl-(ب)(مصيا)

المإعفةان:لكمأقوقبايض!ننى!صدقوفى*.(،3(ممب؟أإ

،،-رنيممت،باسماعينىوعدتور

1()ج،وا!يعونالوأيحالفصل!اإ(؟1"باص!"

--

هكلذاصكتوباته،المعتمايهاإ"ت.الحوارلونقالهنالك

عينىاجاب0،5(باصحاق)غكاتالموعدةان:موسىكتابفى

أصصفل:المىمائل(فقىهـهخطأ*يحربالهامش!(،،نبىأ*-ب

.،،رسولا!!

اسغلومنالايمنبلألهامشلما،أأنبى،محمداحمد:فصلهغعا!-ج

.".اثهرصولم!دأصتءأصورةه!!أ":أسطر!ثةوحلى،9علىللى

.3،؟/؟01+المزمور"!المزاميرلا-،

ا*ولىالفقرةلكلن!اجما-يىفىغتيصلم3الفقرة:11ملاحظةأ1

لربى!الموبقال*تبلنصتالمقعصالكاب،العرسةايترجمةاوردتهاثد

.-ليم!،جمة*قلأ":للصولمبيه!بيلمرجمهظعل

4/33،28(عظطية)+ء،ء،و(j3"مية)!هلايرصالة،:-قلرن8

.لأا/21داالتكوين،سفرأ"؟

المضطوطة.فىهضأ11(
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!!اة،المصيا()نعبسلعله011

فىلآ،جمنةلمموسىلكله!امكوبات*:-يتاوةوهو-

إلخين،[31)د((رابينونا)،هبهءأوافما(يوثعح)،حتبهذ

كفضاتث!برييماذافكم:لكماتجولبالحق".،)5(اللهيخافونلا

.؟وعلماظاكلبدناخبثثخئم!-نبعورفقاتتئ(جبريل)ألمللى

.=العالمبملنر،-سدعلمدايراي!م=.:قالالملك*نة!

ضيعلمجمف،ولكن،)ص(اللهيحبل!جمف=اب-86وجهأ

نالصرورىانهنجالتثد-.=+!ةتخملةالذى!لحبالعالغ

--:ابراهيمفا!يبول.=اللهحب.أجل!من،هاض!يئاتفعل

.!!ع!يريده-ةفىماكليقعل"ناصتعدادءعلنى،اثهعبدهوها

التصارىفل!بعرمنثم،انضاثهابعدايكلميغيروناييهود"-د

الى.اعلىمن".!يرمتىبايي!"الانجيلفىايفمغيروا،نفصهابأتطريقة

كضللىاينصارىأوبعده!هواضهبعدهناينىيحرفونأليهود":أصفل

،،منه.يلان!لقىيحرفون

الكابة:أطارفوق!علىبدلهفثى!ة(يحب)الله"-كل

ء،هحبالله"

،ب-6؟ايوجه:أيضاانجطربلأتزوير!هامهظبغصوص-5

ايضااثظر،الموعود*بنبعتبلر.،أسلكيلولخصوص،ا-103

.-!.ب،-.،00216إء156S،2.-ابد-

هـماحلونعلباءيعررهوفما(برنابا)يهلجقردلأايثقرلرأ2(.هذأ

الموصومةلهمفلر!ميقةتحليليةحرأتبعد،يهو!.ويخهم8كثيروناورليون

ش-هصاثرههع-ضلل!تفصيلرأجع.بقرونموصبعديلاثكتبيموانها

ايتجره!بينءأينظةمنذالمر،ة5و،يلزوأحايعامةالنطرة".كتابينا

.،.و!قكبمم
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،.!5(للمع!تأاالروحيهالبةجديدةصفحة111

يكرد،اينك)1(خذ=:لابراهيمقائلاايلهتكلمعنحثخصلا

لتضحىالجبلفوقوتعال،اصماعيللحلكمولودا،لد

عموكاناذا،إلمبك!الابنهواسحاقيكونوكيف".=.)أ(ب

قالاحينفذ.!"اصاقاولدعنئما3()صنينصبعاصماعيل

إلحق،لطاإذ!كأولذلل!،علمائناتاعلواضحأنه":اهـدونبحو

ع!عس:أجابعندئذ."(.)ب(اللهمنأطامرصلطتعلم*نتا

ا!؟فرأئعلالفءدانمايعمعىالشيطانان:لكماقولبالحق،

.،-الفرومرتكىوالمنافقعن،اتباعهمع-اليو"فانهولذلك

بالمذاهبلأالباطلة،،ا!ولونذلمك،ارتكبأ0تقرلباlA..Aكللوثه!"هد

.!()جنادرالايوجدلاالمحقانحتى،الداعرةبالمعيضةواثخوون

انناص!فلهنا؟يعنبالهاممى3ولاصماعيلىفزبان(خبز)،6--

هـ"قرلانأسمامر3أثكرةأص!ى-:

:U-14الىإسمقلطمن8يمنابايهامثى0ولا!يوملطالله-"ب

ه!مرصلايلهلأ

اينصارىذلكوبعد،انئ!ائهابعدالكماتيغيروناليهود"-ج

سطرلنضة*يمنبالهامض!ولافىنجيلفىالكلميغيرونغصهابئطرمقة

لموبعدهأ*مواضعهب!دمنالكلميحرفون":(عاىالمىأمفلمن

لا.الانجيل،أيحرفو!االتصنراأ

.23/2(،التكومن،صفرألا:قارن-ا

عاما.18عمرهص!يكون،،1/35لماالتكولن،صفرأححمب-3

ت"،فالظيخةابحرفيةالنصوسنقر(اتفسطوالاصحاحالفرفى!

الله:فقالى*:25ف(.امامكيعيثىاصماعيلييت:يلهأبرإهيموق!"

كلوكان!"(اسحاق)اصمهتثحوابناط!تكامرإتك(صارة)ب

أسحكلهيويدإنقبلذلك
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للمعمت!(االروحيةالهبة883:
!ا.،

عليهمينقلبسهفالعانم!امنأعليهصاالثناءن3؟للمفصقيىيل

ل!:قؤ!فانختىولذلك!.،.ولجيمفىوعذابكأهفا!0

الفرطصمعيعنحصوف-هو!ور،حمفصي)و-(،،(41e(قى!!

أث!م،س.!!زجمن)،(بر3،فتؤييأاللهمصيقلت
.---=-.،والصتطلحكهبرء!0،5!هفمفري

بوورع.ت،9إسبا!ضيهبروء-*.،74،-هـوجه-

بو3*.،والرصةالبربووحعزينانه-ء،فى)لملاعتدالىالمصنة

ت!االئتىهتل*.إدهف-و!ر-،*.ص!+،والقوىكلصح

لصاثر؟روأمعنضفتءتبصسو-طحمه!كطكم!

Lit."صيمتىخع!ع!،مبارلبفىمكغهئ7*.يا-!-ت(زلم،4خلوظ

كلرأهقهكا،وقرتهولضرأيتهقدأننىصحقونىهـ*!،أن!الم

وعنلأها!.،نبوةاللهيعبيمر!حههنانه!5،فبى

،(5)(ح)كلحملا*تبا:-!بالكز+-،!كانلارو!!-محت.لته،2

أ!إ،منايحىايقأيععقدبتح!+يمنجمالهأقحقة"!ه!ا-تبتى-*يم؟

."ايلهرصول":اعلىالى

العص-!ءصو!أم!+!اصر.هـ!-.

،البرء)أالمعمرلقايلحمك-.أ،.فىأحعر:طسس!سان.قى؟هـ--:

!بانهامئىقلبتو!أ)بارا:ف!بلل!نانى،أجمنصخنور(-:.اللاتينىيخىثأمصيا(

ليةقفى،احصر،!يهربلملعمانفى+:أعلى(يىأسفلمنيسر81

أروء!لصانوفى،:)كنعملاقور(،لاننألصانفى،)مصئى(:اعمرنأ

،:---.+01شباركلأ

أصحفل:المىاعلىصنل!يير.بايهمثي!،(يهبب)ايله"-ز

...،وهاب:الله"

*(.!ط)--.ا!المى.-3---.-4-3-م!د-لا!ع---

---ةب-26ؤب-"-ةايوجة:!رن-3

11/3(ائ!عياء1،صفرأ5:راجع-4 t.

I-ب-.4الوجههامضراجع.
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!!4.،للسيا(االروحيهالهبة113

.ا،حذائكرلحاطاحللأنأث!يجعلنىلعلهنر،معكاكل!ن

ومقدصعظيعاتياا!.نسوفبذلكطرتاذاننى

.(،)!ط(اللهدت

اللههألىمكروراانضكرأعاد،عيسىذلكقالقثواذ

P.ا70منبإذالتاقجثيدةممفحه

،+)أ(،وا!لارلعونإلخامسالفصلى1ا11،اللهالى

يفطنلأأليهوتحدث.عيصىإلىجبريلالملكأقبلعندمئذ.

بيتألىواصعدانهضا":قالالذىصوتهسمعناايضاانناحتى

وفى،المقدصبيتالىوصعدعيصىانصرفوهكذا."،لخقهص

وقلت:،هتفتأواللهأنبىأر1يت-:عيصىقال"-ط

=أ!نبياءاعظمحون2فوفتعليدأخدعانلىا*،يئذنأان،محمديا

عيسىقلا"::إعلىألىا!هفلمنسصرينعلىألإيمنبلهامش!(،منه

أخحم،أاللها!يصر،ن،محمديا:وقلتفنا!يتاللهرسولرايت

ه،منه.الانبياءإعظماكون!فاذاأنعايك

المىإسفلمنصطرلحنعلىا*يمنبالهامش!3المذافقونفصل-"ا

.ا،المنافقون،صورةأ":اعلى

المخطوطة.شكلعلىحرضاكررتهاولكناالماضيةالصفحةتتمةمنالمأ

الاصل.فىهكذا21!

لرذابا!اذحأ-16)
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103لمه(للممصيااالروحيةالهبةداا

هرولفقدثمومن.الناصىلعلموفيأ،المعبددخلالحبتيوم

مع.المعطءالىمحتضدينائناص

ا!ااأتخلأكين،والكبنالحنيرالكاحناب-د7الوحهأ

،تهـاختبىتا!لث:لف!!يخلت.؟المتلمأيخها2):لحائلنعيصى

تت!تإ):تش!قنجاأب!((.فت-ءعنبنيحللكلاشحذار!لك

كنت!قانلدلك؟ابخاثخينعنبالسوءاتكلمقداننى:لكماكول

منت":أجا.بوا0"0()بفىصكمأتكلمفاننىمنفمين

أ!ولبالحق!أ:عيسىقالط.".بصراحةأخبرنا؟،،لمنافق:

فأفحه،أننال!!يراهريصاندأجلمنحممناشيئايقعلمنان:ل!

لراهفىالذىإلدلبلدخلللاعملهانط!مر!،-5لافلمثط-،

صع!هوكلتشسهفكرةحقهنالنثيتركسماهولم()1فكذلكأ!ناص

ألمهيعب:الذىأت؟.متاشتهايخ!ونصاأنعئمؤنال!5،،()جقدرة

بوفاتلانه!ال!رجللابتعاصتى"."الناصيعبدبقايهلكه،بلصانه

،،5:الامرهذاعنيقول()2داودالنبىفان،(إدجزاءكليخضر

جنمنيساك!نجاك.سلمعأتأكىلما.!ذمراءفىصقتدلضع=لا

قبلانهم؟!ل"ضتثمغدأف!رحنمتتحشىاذ=!=خغص

إندتنألأنهـأ،اءالجبنكنعلنمحرأنفحمهمتونيبالموت

لنفانهوهكذا"=عصمتقرغير=)3(اللهنبىأيههـبقالكما

دسيمدحلىاطفانهثمومن"5"0واحدحالعلىيصنصكأ

."يكافئكاد!الجومأرادولئن،غدايذمكفصوف

أعلى:الىاصفلامنا؟يحقبالهامئى!ولالمنافقبيان"-ب

.*بيانمدس"

مائىاهقىبصطرالايصربالهامثى!(،مفخبثاءالمتافقينان"-ج

.،،منه.لخبيثونالمنافقينان"ة(علىالى

اصنلمنا""يمنبالهاث!!ولمنه.يعلمونلاالمنانقيقان+-د

افئ-أعلى.

أخافتت.عنقوشنبينتدأركناهماومذ(!.متركعو:او-؟

.186/3،8،،المزإميرلا-؟

يخح)"بهنألذالنه!لكن!،1/3"ايوب[صفرأ+:هاون-3

.الحماةالقكماء-جمة!!اوهبلايقفوفىكالظلريبرح،يتصمثم!ؤهر
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P.701منبوذالنفاق-5؟؟

.،،غداينهبك*نيشتاقاسوففانه"،ا-LAرجهأ

.،،()فىهدرجزاءهم.؟ن،!ط!بن-أذن-يلفاله11

مشصبلصالمنافقان؟بحضرتهأقفالذى6)وو(الحىباور"

يلجوليد"ايضرعليممتتلانهخى،الحرماتانتهاكفيويوغل

ي!مكىوحدهقالذىاللهمر.يخلت!!وهو".،،صابجهـالمظير

.،،.ا؟بدألىوالمجدأمحعد

103!يالكرو!فىالعاصهيئجديدةصفحة

اطنفاتتان:لكمأتلفاندىفلكعنكاوفضم!لا

يرىايلهبأنأمنقدكانل!حالد؟لانه،)1(لهايمحان؟

لكالط".ولرهيببحصابالأصرارصيعاقب!ات)ب(.صتىءءف

حط!ؤي!هفافإيخناناضاهختنجس!فالذكتقببماصسيصفى

4111قبرمنكلةلمناش!ان.لكملاقبالحقث!5((()بالفحمق

وهكذا".(،والديدانباصعفرنةمكظداخلهلكن،أبيضظاهره

حلقكم)د(قدالله"ناللهعبادةتو!ونكنتمان-ايكهانايها-افن

.ا،اللهعباد!نكم،ضدكمأكنث!لافاننى،منكم،طبب-بلك

المنافقينان"التعقيبلكن!،1عنث.يعلمونلاالمنافمينان5-د

ايضابة.مرمعفوقالصفحة،بعلىوهوولمنه.يعقلونلا

أسفلءالىأعلىمن،ا*يرالهامشبئعلىطا،ايحىبالك!-ص

.،،صبانلهلىأ

إسفرمنالايمنبالهامش!ا،،لهماي!نلا!المنافقيناندا-إ

."مته.لكافرونالمتانمعنأنول:أعلىالبى

الىاعلىمنا*يصربايهامئىط،،ئىءكل!يئافل!ايله*-ب

اللالحييةايصفحةباسفل!العربىالهامشوفى"شءكليبمرالله*أصفل

+،،بك!ير،لمال!ه":ئم،(،بمميرأا!":المطبوعة

؟فقىنجعطر41يمنبالهامش!11عنه.يفاصفونالمنافقينان*-ج

أعلى.المحامائل

اسغد:الىاعلىمنال!يصربايىامش!1((يخلقأالله"-د

خايق*اللهء

.TV/عتث!3"-هـ
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!!4.3منبوذاينفاق116

تشترقىتكهكذ/؟أد-بح؟جلعطنو!لعولاتشترونبختبماذولكن"

معب!ات".،،اعبالاةصون،السوقساحةفىكماالمعبدفىرتبيعون

مغأرةايىتقلبونهالذىذلك،3()للتجارةوليسصلاةبي!هوالله

لارضاصشىءكلتفعلونكتتمفلئن"5(()3(المعصبيناللموص

."أنناصا

عقلكم؟عن"."أدلهوتصتبعدون،)!ب-د8الوجهأ

ابراهيمصأبنا!شلستم،الشيطانأشاءان!-3بمضدصرحف!عندئذ

!.-ا-يذببأنمقتن!اكان،الدحباجلمنأييهبتنركالذى

-يخة.-3!:ا-لم؟هكذاتكون!اان-ؤائعلماءالكهانأيهالكمويل1أ

."أبعثصنكمالكهانة

)!(،ربعون4واالسادسالفصلأ

(هـاع!صاضرباثنىلا:.)5(قالسعيسىتكلمأخرىسرة

تطأصالكيلاسورألهاوجعل،عنبكرمةز-!!بيترلبكان؟مثلا

وهنالنثتللخمرمعصرةوسطهافىوبنى"."0أناتالحبه

ليجه-الوقتحانعندما-ثمومن".،،.مالكعلفلاحىاجرها

لعخترجم!الفلاحونراهبمعندلثأألذين،خدمهأرسل-أسخمر

بصكينطأخرلن،بطون!)6(وبقروأبعضأوأحرقوالحمنهم!

اعى.الىاصفلوهنيهن4tبالهامثى!(الحبتيو3فصل،--

."الصمص،اييوه!ألمسورأ!

.2/16(يوحنا):قارن-3

ها-ونحو؟11/3(مقى!:قارن--

/QT(يوحناأ:قأرن-8 A-،،-

ها-ونحو18-+/11(متى!:نكلرا-ء

اكلامثدمكذا!-رحدطاالكلمةلهذهاللاتينىاللفظفىبتصرف-:

الانطيؤلة.ايترجصة
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!!4.ءمنبوتالنفاق؟"،

صاحبم!يفعلماذا:اخبروفىلأ.(،كليرةمراتفعلوهماوهذا

سو!":واحهكلفأجاب.،،أالفلايخنبهؤلاءالعنبهونعة

5،،0أخرلنلفلاحينمزرعتهيعطىولسوف،الثربمحكميبيعمم

بيت:هى،لفبحمزرعهأنتعلمونالا":عيصىقالذلكعلىوبفاء

.(،ايعنبفلاحىوان،اسرائيل

،و(يهوذا)شعبهم!11-د9الوجهأ

P.111(نايين)منا"رملىالصيدةابنجلايدةصفحة

قدم!ا)1(؟علغمصاخحلاللهلانالغعهـرو،).(1)؟،المقعص"بيت

زمنفىأنهحتى،اكفرحممايتهانبياكل،بطونأ)2(بقرتم

وعن!ما"10(،أدهمنالمقدصيني!فنلكىأ!يوجدلم(4حاب)

)3(-خاموالكنهم،بهيعم!كواأنالكهانرؤصاءأرادفلكقالقد

)،(امرأةرأى،ذ-عيحىقالعنحئذ..اجمروهال!ينالناصعامة

ايتكاراسكارفعى)«.:.-مولدمامنذا*رضأيىالرامىمنحنية

بالحق،اتكلمأننىهؤلاءيعلمأنعس،)ب(الاهنابامع،المر(

لماما،نفصهاالمرأةنصب!عنع!ذ".اعلنهأنيريد11،،اثه!بر(ن

iفل:أسالىأعلىومن*يمرالهامظبأعلى!،[قوىأAl"-ا

"اءقهارء8

ايصفحة.منتصفقؤبالحابقمثل!،،االهبافنلا-ب

.(؟)5/7،،(أضعياء)لمءفرألا:قدن-ا

بيتهوالجنودربكرعا،!":الفقرةلهذهايحرفىوالنص:!

"..يهوذارجاللغتهوغرص،اعراذيل

وحدها.الكلمةيهذهايلاتينىاللفظفىبت!رف-3

.86لم31(مثى)-3

16./3؟(يوتا):أنظر، - i.

ايلاتينىا*صلعننقلنايكنا،وانهأالانجليزلةالترتجمةش111

.أ!ا!!للمشطوطة
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(ذات)منا؟رملاذ!ميذهابن118
P.111

هرمملاليصالرجلهذا":قاثلاالكهانرئيصف!-..دلهمكرة

9من Alحرهةأيحمظلانراهاذ،iاليوه!ش!تقدلانه،لسبت

إخبروننى-:الان":عيعمىفأجاب5،،0العاهاتذ!ىمقشخصا

اجلمنالصلاةنؤدىوأن،السبتيومهفنتكئمأنمشر!مغيرةهو

سقطانالذ-ى.،بينكمالموجودهوومنة)5؟،،الاخريخهنجاة

خارجاألىينحبهفلن5()حفرةفىسبتي!مثورهأوحماره

قدسأكوىهل،وأذن0«)"0احدلا:بالتأكلث3السب!يومفى

لاصعرائيل،ابشةالىالصحةباعطاءالممبتيو!،حرمة!نقضت

.!مناليوم،فىخصأمنكم،5(أ".!،،نفاقكميعرفهناحقلا:

تهشمأننوشك)6(جمتتبيتما،كيرهم!يخطحئمهقمسأنيخاشون

."!همرعوسهم

يخافونممن،شخصطمنأكم،أ-ه".ا-ب9،وجهأ

ماضياف!ب،ذلكقالقدواذ.،،!لفيليأبهونلاولكهم،تثلة

كانوا،نهم،بينهمفيمابالحنقتأججو،!ثالكهانأنبيدالمعبدمن

لعلثكماحى.فيهارادتهميعمللأاوأنيمحمكوهأنمحقعاجزميا

..اللهمنالمقدحمينا*فرادضدأباؤهم

)ج(.،وا!رلعونالسابحالفصلأ

،.(6/59)!رة(كذا).العىمنالموتأينتجأمنفصل"-ج

Iصور)1":اعلىايىاسفلطمنsiيمقبالهمش! IجالميخحIAI Iتأ

لهءايىضا

.12/2(متى):قارن-5

5(متى):-قارن6 ، /.f V(مابلرجةكدفىوالنض!،

."دنجليزتالمترجمةبهاهشحكظ!
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P.111ذاين()منالارملائميهةابن"11

!ضذت.)7(الثانيةالشةفى(المقدغى)بيتمنهابطعيصىنزل

)8!عقتربمضىعندما-هنالك.(نايين)الىوذهب،المنبوى

دعه:لوحب.*نجناالباذ!ن؟حنباطةططافىعش.يم-المديخةبابعن

عيصحومعلعندماونخألمخ!.عي!يترحونالف!انالذىهالأرمل

ومكتا،أقبلف!(الجليل)نبىعيس!ثانكيفانأسكأد

-!)تيخين(ضجيجيدة%تكيمبحة
P.113

ات.بصا.ابتالرجلأجفمنليرجوهبئن!صئينعض؟اهـ؟

عيصىخطفعثئذ"يوهحوبخفعلوكذلث،يخنميضهأنفينبغىبمنجى

منثضى".:-تال-شئتجهولحو-وقال.عخيخاخوكا

.(أإ"أ*عايدعو:ت!ا!وا.قد،عجنوقالحالم؟ن،يخا!هـباندت.

ومالى:جبربالم!يجاءعتدئذ!.نجكىفانهذلكقاتول.كأا*

ءجز،كلعلىقهة)1(أعطا!لحفاللىلأن،تخفا*؟عيسىيا11

ينجزصوف)ب(اللهباسمصتمنحهماكل"."انحتى

هنالك..".با!ام

ئلاثهننحوأاستغرقث(النبوى)تكليفهمجملأنالمعتبرمن-7

.ب-05الوجه:قارن.سنين

.16-لأ3/2(لوهاا:أنظر-8

ةعلى:الىاسفلومنا"لايمنالهامثىبأخر!،!يعطىأالله"-أ

ول.أطىمعلمأ!"

ألصفحةبخرالكتابةمرلعتحت!"الهبانن"-ب

ظلفر!هضالىدخولهأرجاتقداييهالرموبيةنسبةان:يقايه-أ

لما-55الوجهأحوارييه3إهابرزانةعيصىمنهاويتبرا،ب-911وجهلم

ويصتنزللمأ-99!الكينسيخواهاه!لما-89الوجهأألثعب!أمام

.(أ-2لأ19،(-ب56الوجهأبالكتاقيصيدونونهاالذينخؤلأءعلىلنعنة
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ذايين()فىضجمح013.
13105

ارادمتك،كافلتنفذ:قائلا،بأهةعيعمىزفرأا-05فىجهأ

نحومكىذلمحثقالواذ.()ج".الرحمنالقديرالالهالرب"يها

قلاواذ.لمأ.تجى،ةالمراةأيتها)):بعطفلهاوفل،الجتام

؟()بالهبامى:-المشافيأيها-لكاقولد!:قالالميتفياخذ

علىءو،هنالك،حيويتهالغلامأصتعادعغدتذ5ول!معافىانهض

وقت،بي!عظيمانبيااقامقدأد!هان)«:قاثلينجمايخوفالجميع

،-.شعبهزار

)د(،4رلعونواالثامنالفصلأ

كانتاذ.(يهودية)فىالرومانجيشكانالزمانذلملىفى

عرفاكانانهوبما..اجداصناخطايابصببلهمتابعةبدحتا

..الفاصعامةلنفعجديدأف!يثافعلمنيخعبدواوأنيؤلهواأنللرومان

نايين()فىانفسهمالجنودهؤلاءلمابعف!!وجدحين،فهضا

واحدزاركم"دقد.:قائدبقأخربعرراحدأأالنا!ايزجوونلكاصوا،

تزورناالهتصاأنلوبالتأكيد.حسابالهتقيمونلاوأنلم7لهتكممن

ذا،الهتنامنخوفمدىترونوأنتم.نملكماكللمملنفدمن!

.،،.عندنامااحممنلتصاهـلرهمنق!ماننأ

الدحوبهذاالشيطانوسوصولمقد.إ\،"ذااب-05وجهأ

لكن.(نايين)شعببينيصيرغيرهياجأاثارحتىالكلامهن

فىييمضىتحولىوانما(نايين)فىي!طلاتعلىيتمهليمعيصى

:اقالوالبعضان(نايين)فىالتنازعوللغ..(ناحومكفرأ

مرلهكلفوقادعلىبالهامش!،!ومتفحعل11قاحر!اثه5-ج

الىبالاحاية9لمترجمانإكتفى-ب-".اولرحمنأاهـقحيردا:الغابة

اصفل.الىاعلىمنا"يصربالهامثىهناوالتعقيب،ايصابق)ب(هامش

إصفل:الىاعلىهنإ"يصربايهامثى!!المبممىفصلا"-د

لما8المجوصاسورةأ"

كررناهو!ننا،أ-05وجه!فى(عندنا)كلملأأخرمنجزء11!

.المن!وتثكلعكصرماهنا
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لا.ادلهان*:2خرونوقل!.(،.زارناقدالذىهذاايهناانه"

P.115(ناحومكر)فىيعظعيمىج!لدةصفحة'111

،11[Nوب!ا-،عبدهموسىحتى،إحديرهلمولهذا،)1(ظزى

يحونأنلأولىYوانعا،ادلههولميص،زارناالذىأفانهذلكعذى

ليصاد!هلأنادلهابن"لا،اد!ههوليصىانه":أخرونوقال."أينه

وهكذا.،،.،دثهعندمنعظيمنيىهووانما.ايضأليكجععشه

التكليفمن)1(إذثالثيةالسنةفى-أنهحتىبو!وستهالشيطاننزغ

ومضى..عطنيخرابثلمحثمنلشعينالبهـزكر-لمعلسىالنوى

حضدواالمواطنودطعرفهعندماوهنالك(ناحومكفر)فىعيسى

ال!ثرفة8تجالةهمووضعم.غد-م)2(المرفحاجكهركأجكيعمعأ

تصاعدقدوأذ.حواريهمعبهنازلاعيسىكانالذى5للبيتال!

أشقىعتدئذ..صخغماجلمنرجوهفانهم،ليظسىنداؤهم

باصمك،امرائيلاله0يا".:قائلا!نهمكلعلىيديهعيسى

شفىوفنالك.،،.المرلضالضخصلهذاصحةأعط()بالقدوص

الىفهرع،المجمعفىعيسىثخل(السبت)وفى..الجميع

لكى.مجتمعينايثمعبسائرهناك

..يتكلم،وهوأيحممعوهلما-51وجهأ

ايهامئىباعلى!اد(86/3.1صور)ا"بصارثركهلااور"-ا

ا*بصاريدرل!رهوا!بصارهتدركلا):ونصها.أعلىص؟سفلومنا*يصن

.(5الخبيرايلطيفوهو

ا"لهمنالهامثىبأخر!"(كدا)باذنه،صرإئيل(ابن)اله"-ب

.،باذنه!اص،كلأنجىايه*:اعلىالىإصفلومن

.ب-Iqالوجههامثىراجع-أ

-ors/%(مرقس):انظرا-2 3 r،ونحوها

لأسنبعلاهماكورناهويكنا،الماضيةايصفحةبأخوالنفىهذاورد111

اللبص.
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P.511(ئاحهج!الر)!تيعظعيعنى32؟

)ج(،وأ"رلعونالتاسحالمفصل!

يقوكبخث،د3ائر((نهإرئة*إيكاتت1!واليومذل!فى

.،(.نجالحقأقضىفصوفوقتاصصأ!عن!ما،:.)3(داود

بخبفيوأعطىيخسىتهض-31،(ا!نبياء)اءةتبعد-عندئذ

لعد؟ألاخوةأيها":.بذلكفمهيتحوهووتكلم،يلصكوتأثمارة

عنل!ما".ولانه،أبوناالنبىدا؟دبهاتكلمالتىالكلماتسمعتم

:بالحة-لكمأقو)!ونىول5ول.بالحقيقضىفصوفوقتاسيجد

الائسببلاول.((لمحيمايح!قطونأكىاقضاكليقضونكثيرلنأن

قلفيهيقخمونيناسبهموما،يناسبهمماغيرفىيقضونرزنهم

قاثاإ.،دأودلليمابلساظ؟بائظالهبنايهتفحيثما".!.ا"وان

لذل!ث".،،-(4).البثرأبتاءيا،لعدلباقضو!!-:.

ولى*،"الحذريقهـ،افيت:أ!ثسهمينصبو-الذينؤل!علبؤسماءمانمكم

يهم،يكرونالذينهؤلاءكاقة.-عىيق!عواأنألاضيئايفعلون

.((-ردىءوهذاجيدهذا؟قبيحوهذا،حصنهخا.=:قائلين

،،.،اد4قضأءلشضائهصزلب!يرفجوبئلأنائع!،لهمهـضللأ

بالقضاءيتعلقفيماجد!يحآصفحة
711.P

.يقولالذى".ا(ايكهيريتماذا"اب-51وجهأ

اص!فل:الىاغلىومق!يحرايهامضبأعلى!5ايحكمفصلا5-بم

8.أيحكماأسورة+

.75/3،المزاميرت-3

38المزهورمسمنهلفىابرقمايفقرإبل:!58/16"المزامير+-،

،.أحمبنىياتقضونبالمع!تقيمات..ه+:ونصها

.ا،ألقديمايعهد"فتوهى،ا،نببكللمأصفار51:المرادلكل21(
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iTT744با!حضاءفيمايتعلق.P

!؟أبالحقول-أحدأ.اعطيهلن-جدكما،)1(؟قاضشاهدانن!ا="

الحقيقة-فى-ولايروالمبعايشهدونالذينهؤلاءان:أخبركم

فانهملذلك،ا5"هضاهان!داب!ملسبىأنثهنهـلمضون،سمعوا

حميباقضاءعليه!لشنزالذى،إثهأعي!طأماماالهرخى!كلىخقبوحون

اكاباطرتتكلمونمنلا؟لكمويلط،لكم"يل".".ا*خرإليوه!فى

الهكأنهعليهتحكثول!*نكم،(11خبرأالئرثتصمبىن،افضص-

كألهثميطاىالشيطاناع!وأط،"وتب!(،فىالخبب3-لجد5عهو11هد،لرثم

سهفعقا!أى:افتدبر*."5شركلأصلهوالذى1مذأ،خلر

!!اذي5با)+اثهحككل،فلممقهطظك3لمه،انه،تتالدنم

مناجلالمثرير2الضدطانأهمأهنيدر؟،611يةا*ء"-غقىفهحدذئذهـ،ءن

اقول0(،5"بالحق)2(املوا!؟المتاث!/لمسا؟!،فى"لالقضوذ(الملأء،

ألىجد؟الرهيبالحكمعنديرلعدونصوفالممياطينان:-"لكم

سبم،ءإلىتنظطلا:كاضالمنتدبالرجلايمهادا.".الحرجةتلك

.لاشرفإلىولا".،(اصحقاءالمحهولا،أقرباءالىلا"."أخر

الذى،الحىعلى-الله-بخضيهنظركأق!ر!ولكنلأ5ا،مغنمالى

.(،بأعظمإليهتصعىانيجى

(5)بكأاينهحيفىشوثمنك؟نه:انجتخاتسأ11-22وجهأ

عليهيقضىسوف؟رحعكةدونيكىجمنأناحذرننكنى!

.،.رحمةلون

.،يمن،الهامثىباعلى!"أالمضرعأافه،أالئاهداهـأ"-ا

.،حكيمإدله،شهيدا*،ةأعلىايىاسفلومن

فى(ثهثاءانصيأتىايتعقيبهذ!يكن!ول!يحكمأالله")ب(

ونصه:،اصفلالىأعلىهنإ*يسرايهامثىباعلى!ا-153ايتالىالوجه

كا.ا!يحكم"

عايه.وتعقيبتالمحابق()بحامشراجع!!لميحكمأا!")ب(

.5/03+(اثعياء)،صفرلمللأ-!

.1/23(أثعبء):قارن-3
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irfبالمضاءفيمايتعلق

)ج(،الضممونالفصلىأا-

117.P

انسانعلىتحكمالذىانت،الانصانأيها-اخبرنى،

)r(-اي!نطايىأصلهمإسمىقدالناص*ههأنتعلمألا:غير

)د(.)8(3وحدهاكله11خير،هو]أحدلاأنهقعلمألاول.،،؟نفصها

ايها-صحقنى"5)5(،،0وخاطىءكاغبانصانكلفانثمومن

انتقلبكسمنهافالطيغلظةأخرينمكلىتح!أنأت-ألانس!ان

انخطورةاعظمهاما،51".،.عليل!الحكم!يصتتعىها

نا".1،الباطلبقضائهمهلكوا!كثيرلحنكم،151تقضى

اثهعلىتمردولغلد؟منهاصفلبأنهألانصانعلىحكمالثسيطان

علممنعندىفيما،صنهبتابصيىلحصرحأ".)ص(ولتلقه

الضميطانلحعيثحكهاا؟وينبولناانا*.".معبمابالحديت

.،نسلهماسائرعذىحكمكما،الفردوصطمنطردالذللى9،ةبالجؤ

6فول،الحق"

أصغل:المىاعلىمنا*يصربالهامئى!!.الكلالمينفصل"-بم

ه+الظالمينلمصور-أ"

:Lklالىاصفلومنا*يصبالهامثى!+إ!الاخيوأحدلا+-د

.،اء*خيرلا"

إسفل:t"1أعلىومنا*يصربايهامئى!aايخلق!ا!+-ص

.!خالقا!!

ri،2/+روميةإملألىالرسمة":قارنi.

.""؟8(لوقاا:تارن)5(

.3/8،روميةأهلالىالرسالة":قارن)5،
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Iraبرشضىإ-يتطتنحيماجت.ث!ذحة

الح!.أن،حضرتهفىاقفالذى1)1(ألحىبانلهلك!:"

-،"أدههافبقدر()بالمخطايالكل،ألدور؟

،+911

احدش---س--للوجها

دحياثىسمحاطىء-:--.-.-!+.-ج!.-.--:-*-له!

كمانث.،لمثيهأ!واسترف،!ه-دص...--ز-..ة+.----حل!

!،،.لخنهيئةأويخف"ر،لفضيلةا-ص!:ت--:..-ت:

أنتهيب!علثمايصة!د.صقابعثبسيحدطسوف-بالأكيد-اله-+

حف-يئكىضت!اث2.1-تبألأخراعط،5ا؟،10!انه-!!-ة

تتدأ؟5ةرز:-منئمحفتا-ستاتاتبطيم-خ!-،.ط:"شتنص-2

هـ(،.كا!هـينب!شهماسائلزسعبموسص!حمي!(1كر-كأ)،)-تا

5"ا!!!ستحهطبنهدإهلىعلىفص!يم3أ!-اك!ا!لم)ء

()،(خدنصرنبو!و"5((اشديا(أحثخ!ت)3!أا!.بأء).

الهتهم!تههـايكوله-المأكير.نثلحثهت!اد+ظفصعلى،حنم6

كقرحم،ا3!(-رراشاإ--صاأدبهص-أتق:تاتحمجإ(هـأ/لة!ل!.ت

أنخاخى؟يهتلىغ!مي!اللمبضاء؟نب-:ا(!)1:.خونتت؟!إلرادعر"اء

شهان؟ألافسانلثاةتلكلطئتثا".).(،!عكؤثاخقنعى؟تتج!

5(،؟ا*ب!.ءعلى!بالباحنلفعوت(ا-؟حكصقئلأنخم!نق

طقبالتبالحمالدمار!ئمظعلىالتلحيناثعرافمدىفاز4وأذنا،

أمنل:الىأعلىمنا!يصرألهامعىبأخر!،(الحىأض!له!-4

.!حما.طلم!.ا

بأخرن!،مف.المحر!ت؟م،الرمرأ،نحكم؟3حظبسله،1-ب

.!،الحرمأ(مالحوءخكمالحىباللة*:نجكقبه!طارتحتألصف!ة

.ل!/9ائترهان!اثك!واببل!ث/8"-ايخرالمصن!-1".ف!ن-،

6"قهإرن- ( Nبعثما.وما81/9(0صموءص،-نر

+"ا/7؟"*ول!الملها4:.ر!ا-!رن+

1!ا(لى.يرزأ:،!!-!":رخطت-4 /1 Yة.

لعرطا.؟ما؟برولبمموهـأفلم--تحا.ق-
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P.911بالقضاءلكلقفيصا136

صر؟د،وفى".)ةللمصريين()6باعوهالذينيوسفاخوةفىيتبين

وثلاثة)،.(،أخيهماعلىحكماالملذين،موسىاخت)لأ(ومريم

."ألمبر!أالولىع!!حكموأ)8(*يوبأصدقاء

حك!وداود*5ا،أيوب5وهو*،للهأدا11-53وجهأ

وححكم.إ)5،((()01ئوهـلا)و،)9((عالفيبومث)على

وأخرون؟لهسودلحمايكونبان(؟انيال)على(11)(قورض)

هذاأجنىمن)1."0ثلكبعمبتهلاكمكمحلىاثرفواكنيرولط

عليح!-حكمولئتمااعلى5تحكموالا":لكمأقول

،.)13()ض!(.أحد

الهامثىبأعلىهـ!الاخرونيدينهينأخرضدحكمايصعرلاهن"-ء

عليتيحكملا!خر511عىيحكملامن*:؟علىالمىأصفلوهنا؟يمن

ه+منه.كيره

.3،2/لأ،ايت!ين!صفرلم،:قارن6.-

!م!:النصوفى،بعدماوعا12/لأداالععد،صفرل":قارن-7

بمنمخلط-م!رق!يا-المرأن،نونلاحظ.!غن!:بعل

قلاخاذبينهماالترأنيخلعللم،S!المباركةالعنواءومريمهوصأضت

امككأنتوماسوءامرأابودكانماهارونأختيا):ايعفراءهرلممن

!دظأنايعربيةباللغةالماملهمنأيفهمهوالذى،28/مريمصورة(بغيما

شجاءفقد،العامالانتماءبمعنىيستعملماكثيراأأخت)او(إخ)

فىالاضاءوردماوكثيرا،بكر.ابايعنىلمااخىلكه".الصعريفالحعيث

ألآييئ:فمفهوم!؟واذن،المعنىبهذاالثريفالصيثوفى.الكرلمايقرأن

فأين،الصلامعليهمالموصىاخا!نعارونانومعروف؟هارونمثلايا

(!بقرونبعدهماالعغراءمنمو

يلى.وما8+امومي،صفرأ"-"

.16/8؟(ايثانىصوئيل)-9

.11/15(إيئانى!موئيل)-01

.(داريوص)و6/16(داني!)ةفلرن-1لأ

1(هتى)-13 / Y.
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14-،والتضاءيتعلقفيما127

ابورعلىكثيرونثابصخيثهعيممىأنهىأنبعد،وعندثذ

ضىءكلبكجر6!يهنيتمهفونوهمذخطاياهممتقجعيى5ليتوبوا

بيوتكم،فىاقيص!":اطم!العيسىلكن.معهيمخواحتى

هـ(،تنجونصوفوهكذا،خشي!%تلفكألشبدوا،اخح!الراطجر.:

11،)،بايعباتةأنالاور،مولكن،التعبدلاللقىآتلملأننى" r

اكينة،ومن(المجمع)منخارجاانصفمقدذضا"عيصىقالطواث

.كينراعضفالخذوةعضقلأنه.ليصلىألصحراءالىانسحبو

بألشحطانيمثمغقتض؟لح!!حمفحه-:ت؟،تكش

)1(،والمخمممونىالحاثالفصلى11

127،.

ألمعلمةأيهالا:وقالوااليهحواريوهجاء.للربصلىقدواذ

معتكممتكيف:هوأحدهضا"5(،به!.العلمنبتغىشيت!

هو.ثانيهمادا.ول!تائبكيرانهعنهقلتاصكرغم،الضيطان

يخمى:أجاب.لمه؟المنصليومفىلثضىالنتيأتىسوفكيف

دا.اننى:لكماقولىبالحقا،

زمته،علمتاذأذشيطانختىاششقت")اب-orوصأ

ه"ليخطىء،.نالشيط!يوبأتق*!تنأجنصخنى؟خت

l(لاوصمت!لتذلكأجلمنlبواصطهايىتكلمالذى،هنا

حوثما؟!صعىياطلبتئرهىما-ة،غاثرهـأ"-نجريلعذكل

لمحهيتصببشر؟ىآانك؟اشربايكا":أجبتo=؟ربؤ!

مخلوظ!انهلا."كثيرونيهلكاغراءالهحلالمنوأنه،الضيطان

هـ؟جابولبهرحمةلكقتكنلذلك؟الربايهاخلقتهقدالذى

يقولهتجعلهأنحسبك،عنهلأعفون،هوها،عيممىيا=:الرب

ألىأعلىمن9ي!رابالهامثى!أ،(توبة)بلاايصيطانفحل،-أ

،.[توبأبلاالثيطان،صرة1)1:أعفل

.02/28،مص*:تارن-13
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بالفميطاني!ثمفقعيممبى؟38
.ء121

تسبخهارحمةلكفلتكن،!ت1Iلقد،الاهى،ا&بأيى!:=

.(،الأولىاحالتهالىواعيدهغ!أعفيولسوف-.على

طنقدا،ذلكمممعتعن!ماجداصمعدتلقد":عيصىقال

حضرالذىالضيطانناديتذلكلدا."الونامهذاانجزتقدأننى

اجبت:5-؟عي!مىيال!افعلهأنعلىيجبماذا=:قائلا

احبلافأنا-الثميطانأيها-نفحمكأجلمنذلكصمتفعلانك

اذا=:الثميطاناجاب0(،0لخيرقدعوتكقدوانكاخعماثلط

أيضاخدماتكفىبراكبلحمتفانى،خئطتىفىتركبلاكت

أنت،تخدمنىلأناهلالحتفانكويذلك،قدرامنكأعلىلاننى

،هذافلنطح":قلت.-.روحانتابينما،المطنأيها

."لاعخيراأليس:واخبرنى

وحالتل!،الأولجمالكايىتعودأظ!لوأة11-دهوجهأ

سوف(ميكائيلط)الملكان-بدولا-تعلموأنت*.،،.الاولى

.مرةألفمائة)ب(الالهبع!بفالححمإيومفىحتمايصربل!

اجابش."جصمات!عربعذابقصيبل!صوفضربةوكل

ا؟كبرة.ألاتاءيعثتليعمنانيومخلكف!انرىلسوف":الشطان

ألوثنيينوأعظمكثيرونملائكةجانبىفىلىسيكونانهفلاثمك

كانتكلميعلمولصوف،)؟(الهسيزعجونالذينأولئك.صلابة

خشست،قطعةأاجلمنطر!نىبأنارتكبهاقدف.دحةخطأة

كحزيلأنت،الث!يطانايها!:قلتعندئذ"5((0طحن!ط

.،.مكولماذاتعلمل!،العقلى

اسعفل.الىاعلىمقأ8يحرالهامشبأعلى!".ايلهجف5-ب

الترجمةفىهكذا!(العبارةهذهأتركيبفىكموض-ا

m لانحليزيا.
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P.133للتولةاتضيطانرفضجديدةصفحة913

هي!ا-:قائلارأسهيطانالضهز-ساخرويشكل-عندئد*

هـأذا؟عيصمىياانتثقل،الهوبينبينىالسلامهذافلننحزالأن

اشانكلع!ان:فأجبته.-إلعقللصليمفانك3فعلهيب

اهمما=:الشيطىأجاب..بهماالمنفقيلزمهحمب

بكفلتكن،اخطأتقدأنا=:هماهأتان:أجيت.إ=أالكلمتان

فسوفوبرضاىالان=:الشيطانقالعذ!ئذ..-علىرحمه

قلت:=.لىاطمتينهاتينسيقولاللهكانIIIالصلامهذاابرم

ظلملكلالخبيثالمنضانك4،الملعونأيهاعتىانصرفا"ن

.1()،،0خطيئةاىعنومنزهعائلال!هلكن،وخطيئة

كذلكالامصان-:وقال،صاخباالضيطانفانصرف

=111عيعىيا

.=اللهتسرلكى!وبةتخبرولكك-ا-بدهوجهأ

لمالضيطانأسيجديمفةتدبرواوإلان!:لحوارييهعيصىقال

فلتحدئنا.تائبغيرنه8،صيدياأبط!الأ:اجابوا0(،0رحمة

."عنا*ن

لم31"دصفةالد"ها()ب،والضعمونالثانىالفصل!

وهييايكونصوفاطهحصابيومان:لكمقولبالحق*

الىمقأعلى،ا!يحرايهامشبخر!،خطيثةبلا.عاووايله،-ا

.،هننوببلاعاملالله05!ضل

اعلى:كىاسفلوطايمن41بالهامثى!،ايقيامةفصل"--

.،القبملألمألمأصور"

1i!الص8يى.وبدايةايصمابقايوجهفهايةبمنمقصوم(عيصى)يفظ

المحطوطة.أصلفىهكنا131

برنابا(انجيل-،1)
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.ء13للتوبةالثميطانرفض013

ضريفضلواأنيلبثونلاسوفالمالغوضين.أدنالدرجة

عنهميتكلموهواللهلمجسمعوايذصواانعلى،جحيمات

صائرعليهمتثمهدسوفالذيناولئك.()جسخطفى

حدهم!9الميغوضونليسانه:لمكمأقولبالحق.المخلو!ت

حتى،اللهواصفياءالقديمموناكذلكأبل،صيخافونالدينهم

الثقةيفتقثصوفويصوب.بصسلاحهيثقلاسوفابراهيمان

،يخافمموف)د(ادهرصولحتى.!أقولوماذا.لقواهفى

.)و(رصولهيحرمصوفبيناجلالهيكونلكى(A)ايلهأنأذ

كلأعطاهفايفهأنكبسف:احينئذأيتذكرلكيلا،الذاكرةمن

يهننىارتعداننى:قلبىمنأتكموأنالكمأقولبالحق.شىء

نألمحزمنىسوفهذااجلومنi()الاهـاالصلميدعونىصموف

.)ز(!هالحىبايه!اقعمم01للحسابأتعرض

فانرجلاننى،بحضتهنفممىمخفإلذى*11-55وجهلم

نببأقامنىقداللهأنففع.فانونالاخرينالرجالأنكما

.الخطاةوتقويمالضعفاءصحةاجلمناسائيللمجتعلى

كاىاا
P.125الحعمابيو!علاماتةجديهصفحة

رحيلىبعد-الذين*شرارهؤلاء!دأتكلمانن!كيفحافمهداء*

ايصابق.مكل!.*ههارايله"-بم

.،اللهرسول":ولكنايعابقمالا!،المهنبىول-د

هـلهالهامثى"وهاب)يلهء:ويكنالصابقمكل!11(لم،ايله--

."وهلالله":المطبوعالعرلى

.،رصوللا:أفقىبخطا،يصنبايهامش"نبيه"-و

اعلى:المىأممفلمنإ*يمنالهامشبأخر!"الحىبالله،-ز

0،5حمايايلهيم

الهامثىيإغلىلا"منه.دفه(العبدأإنا؟عيسىقالة-ح.

.،منه.ايلهعبدأناعيصىقال":أصفلالىأعلىومق،*يمن

الهاهثى.معأ-05وايوجهالمهامئىهعI-.؟الوجهقأرن-؟
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ء.423ا!صابيومعلاهات31؟

.)1(الشيطانبافاعيلاتجيلىحقيقةيبطونصموف.-الدذياما

(خنوخ()!معىياتى!فو،النهايةلكس!قبيل

"..ملعونةنهايتهمستكونالذ!نالاشرارضدنث!هدونم!وف(اليا)و

بينما،بالد!وع،عيناهأفاضت،هذاعيسىتكلمقدوراذ

أيها،عفوا":.قاخلينأصواتهمورفعوا،بعويلحواريوهانعحب

عيسى:أجاب".ءالبرىعبدكعلىرحم!ةبكولتكن"الايهالرب

.".أمين،!أم!ن"

)1(1،والخمسونلثالثالفصلأا

دماريحلصوف.إليوبمذلكيخأتىانقبل"ةعيسىفال

الدعموةفىبالغةحربسعكونهنالك"نهالعالم!)2(

سيذبحوالابن،الولدلين!بحالوالدانحتى،الرحمةوانعدام

.،ب81

.الشعوببينالعصبياتسمبب*اب-00وجهلم

،صحراءالعمرانويصبح،تتلاشىسوفالمدائنفانثمومن

حتى،لمعفنهمالموتىليحملأ-:يوجدلاحاتىمهلكةأوبئةوتحل

اتينهؤلاء!اما01للحيواناتطعاهايتركون!سوفأنهم

قيمةتعلوحتىقحطااليهميبعثسوفاللهفان"رضlفوقمميبقون

.القذرةشيتاء41منياملونولسوف،الذهبعلىالخبز

اصفل:الىإعلىمنا!يصربالصمثى!"القيامةف،-ا

ء،!أايقيةألمموراأ،

.i-ب231،-ا:ايوجهاقارن-

ايقرأنفىوإلاشازاتنحوهاوما31-2/6د(مض):هارن-2

إلانجليزلة(الترجمة)مقدمةانظر(تبابر)معبكثرةتمثتركلايلساب

النقلويينالانجيلهذاكأتببينالصلةبانقطاعصمهادةهذ!وفى،نعم!

.القرأنعن
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الحع!بيومعلمات؟33
.،1ى

احبدفحممعأنيخهصيندرالذى،ذلمكأ،باشايخىصمحنيالد

؟)ب(4.=اد!هياعلىرحمةفلتكن،خطيثأرتكبتلقد-:يقولى

وقحدارجلاللمحهمن،عليهمتطاولونفسههفزعةبأصواتولكنيم

ولمدةاليوف،اقتراومح،هذأبعد05لهب!تبارك

صكانفوقمرعبةءدمةيإمكلتحلم!وف،يوماعمثرخمعمة

قىمجرادطالشمصتجرىسوفدامالأولىأليومفى.الارض

ولسوف..اذئوبكخضابسوداءبل،ضياءبدونالصماء

إليومفى05الموتعلىالمثرفلولدهوأد:يئنكما%تأتئن

ضلا*رضعلىيحلسوفوالنم،دمالىالقمرصيفقلبالثانى

فيماشصاتلرهى3ألنجولرىصموفالثالثاليومفى..المنثى

ترتطمسوفالرابعاليومفى..الأعداءمنجيشكأنهاميها

ول.ضدمنهاكل،و،لصخورالحجارة

اليومفى..قساةاعداءملوألاخرى"!ا-56وجهأ

ال!ومفى..وكثدنباتكقدمأيبكىسوفالخامص

،(-مكانهيغادرإندون-البحريرتفعصوفأذحما!عى

P.127افىحعمابيومعلاثماتجديدةصفحة

النهارطواليقفولسوف،ذراعاوخحصينمائةأرتفاعالى*

صوفالعكسعلى،البحر!فانهالصابعأليومفى..صوركأنه

اليومفى..يرىلايكادخئىعظيماشخفاضالىيغيض

وتنلأضط،والماءا*رضوحيواناتالطيورتحتشثسوفالثامئ

يعصفسوفالتاصعاليومفى..وصرخا!بزئيرتزمجروصوف

اهه":(علىالىا!سفلوكن.ا*يمنبالهامثى!.(يعطى)اكله-ب

.+،معطىا

بالهابنىI(5-5)ثما؟يعرايهامثىفى(t-1)ار!امروجد!ا!

لدتكالانجليزىالناثريثرولم،ا؟ياه!بازاء(ا-58)الوجهعلى*يمن

ترجمتها.فى9لاالثتينيةالمطبوعةهاهثىفى
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P.127اخسابيومعلامات133

يفلتجمادقلا،القتلفىيغلوسوفانهحتىالرعبا!غباممطربرد

ورعدبرقيأتىصوفالعاضراليومهـك!ا.يخاءاكعشرالا

...النيرانوتلفحهيتهصدعالبمالىللثانحتتالخولفادح

!ولصوف،الخلفالىنهركليجرىسوفسكشر$(دMاليومفى

كليئنسوفعسرالثانىالميومفى05ماءوليسشمأيجرى

إلسماءلهطوىسوفعشرالثالث،ل!ومفى..ولكرخمخلو!ا

فى..حىكليخموتخىفارأت!لرسولس!،كصتكأنها

صمانخىإلرعتفادحزلراليحدثسو!عشرالرابع،اليإم

الأرضتصبحوصوف،الطيورمثلالهواءفىتطيرصوفالجبال

الملائ!يمزتسوفعمشرالخامصاليومفى.!.بساطأكل!ا

".المقدسون

البري!يماذوء)1(حيأ5!5اللهوبن!ا،!ب-156

ضربثم،يديهبكلتاوجههص!ذعلظعالشىقألواذ!،.والمجد

فىكنايسمنكلملعون*:قالوأد.4رفعواذ!."بوال!رض41

هـ،،(1).ادلهانجااتتأقوا!ت

هنالك،موتىكانهمارحواريونخرالكلكاتهذهوعند

فىنفزعلنكناان،الهفلتخفىالان!5:قاثوكأيخدمن!-بخ!أتض

.،،.أب!مثلك

1)ب(،والخمسونالرابعالفصل1ا

ظلامالعالميغشىصوف.ا*مأراتهذ/هتكضىعندما"

أعلى.الىاسغلومن،ا؟يمنالهامثىبأعلى!"ابداحىالملهدا-أ

:S",-*L؟صفلومنالايمنبايهامثى!"القيامةفصل"-ب

.،أالقيمةأ!-ورةأ"

-ب-9ءالوجهوهامش!-yi,%الوجهقارن-ا
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الحممابيومعلامات13د
127،.

وابالرفحةلهالذى،()جحىوحدهواله،عاماأربعينفوقه

!ايمنحسوفربعون41ا"عوامتمضىوعندما.يهبدالى

ألفمثليد!لكنهاخرىمرةكايضمص،بمز؟الذىلرصولهصاة

يكونصوف"نهبتكلملاصموفا،يجلصولسوف..شصص

)2(ال!هالمقربينأالملائكةالهينمثرف..وأ.

فاذا،)د(ايمهرصولعنيبحثونسوفالذينأولع!.أخرىمرة

للمكانا*رلعةالجوانبعلىأنفممهمينصبونصوففانهموج!وهما

جميعيمنحالله!نذلكيتبعتم.عليهأعينهمتكلنلكى

حولمنائرةكالهالنحلمثلصيقبلونالذينأولئك،حياةالملأئ!

.(،سائرفىحياةاللهيبعثذلكوبعد..ايئهرصل

.،91ا!سابيومعنجيهةصفحة

115(،انبيعائه*

كلليقبل9دمتباعايذهبونسوفالذين!!I-57وجهأ

يلى.لحمايتهانفصهمحاشثين(1)اللهرسوليدضهم!

سوفالذينأولئك،المصطفينسائريحىسوفايهأنذلك

.=معنيابناكن6)ب(محمديا=:بألصراخيجارون

اعلى.الى؟صفلومن!يهنبالهاهمى!،5بدأصالله"--

!لى:الىاسنلومن9يمنإبالهامش!،.اللهاأنبى"-د

مرتين.3ومكرر."اوورصمو!"

الوجهوأوريير!انطر،ورإفائيل،وميكاثيل،جبريل:يعنى-3

YA-ا.

أيله"ر!ول":أفمىبسطرأ؟يصربثهامفىلأالله،نبىأ"-إ

الوجه.هذاشمراتطثمكررة

السابق*ه!ل!.ولمحمديا"-ب

وبدأيةالوجههذافطيلأبينهقموهةالكلمةهذه:المخطوطةفىأ؟!

التالى.الوجه
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4.!9الحسابيومعن5،1

رسوك،قلب!فىيهيجسوفالاشقاقفادط؟اهؤلاءولصرخات))

ميييل!فىيفعلانعمماه-ماوصعلى-يتدبرولمموف،ا(اكاا

المخلوقين،لكل()جحياةيهبسوفايلىكذلكخلأصه!ييى

بالاضافة-لهستكونمنهمكلولكن،وجى؟دهميصابقيعو!ونوسوف

حياةيهبصوفألذهانذلكيلى.الكلامعلىقدره-لذلك

مخلوقاتكللضناعتهميفزعسوفبعثهمعندالذينالمقبوحينلعمائر

ال!حربايها،تغفلنارحملنتدعلاإ=:يصرخونوسوف.اله

انالفميطانيشحسبمىالنهفان؟ذلكبعد)د(=.الاهنا

الميت،صلمخثوطكليكونسوفلطلعتهالذىذلك،ينهض

.".لمظهرهالمرعبةالهيئلةمنخوفا

!الفمبطانأهذاأشاهدلاانايلهدىفليأذن)1:يسىقال

يفزعلمحنوحده)1(الهرسولان..اليومذلكفىالب!ثح

.)كل(لما.ايلهألايخضىلنلانه،ا،شكالهذهلمئل

-1()بصورهالجصعينثرسوفالذى-الملكفان،عنعئذ"

أيها،الحسابالىهيا=.:!ئلا

..لمجي،بحكصهأيقضىقيرفيصاففان،شئلائق

."فوقالسماءوصطفىيظهرسوفعندث

عرش(Y)(فاطي!هوشا)وادى"(ب-57وجهأ

--"sill؟سفل:الىاعلىهنا"يحربالهامض!"ايعطىأ

."معطىالله،.

السابق.مئل!"سلط!ايلهدا-د

الصابق.مكل!!ارمكماللهلاهـ-

التىإ!يةهووالمصور!.52/ا5"ا؟ودىكورنثوص":قارن-ا

القيمة.ر*علانفيهاينفخ

.3/2،12"يوثبل":فارن-2
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9155اوحد-ابيومعن136

.بيضاءهـحابةفوقهمنتقبلس!فأنيىوهو،)3(يظرز

الذى،الاهناياتباركت=:الملأئكةتصيحس!فوقالك

صو!،عندئذ.=.الضيطانؤدةمقأذجيتنا!،خلقتنا

)كل(ا!أحبقداحدلاانهبركغموف؟*تله،)1(ألفهردضوليخاف

هنفطعةعلى،النخدىأبالصرفيحكملكنأنذلك.يبغىمحا

فصمعهعانلوبين!ا..فدسأصتول!كنييخكون!اعدطضوأالذها

سوف)1(الهوممولكانi1.1لص..111صفهسقطئفلنواحت

"8باياثريكتظونالذينأيلهخصومصدثقفماذا،لخاف

)و(،والخمممونالخامسالفصل11

الدب.ا"يخيا-ممائرليجكعاننهرصولل!ذهبسإف!

اجلمنايلهلي!كوامعهيذهبواانايماهمداعاالطهميدخدل!م!وف

،.ولن.رعبأنفسهعنواحدكليعتذروسوف05اض!نين

اعلى:الىاصفلمنا*يعنبايهامش!!الله،نبىأ"-ا

الوجه.هذافىايثكلبهذامراتطثتكررتوقد"اللهرصول"

الماضية.الصفحةفىكلهامشالىاحاله-ص

اعلى،الى.أسفلومنا؟يصبالهامثى!"القيامةفصل"-و

هع!القيهلأ1،سحورة1"

ختمفىاللاهوتىيوحنارؤياوهى!02/.،"رفلا"-3

-،الج!يدالعي"

الناصن6يدردخلاقهعئوحقهاللهبجلالعليامعرفةلهمنأن:اى11،

القررهذايبلغلم!الذىبيتما،الحبمنحقهيوفوهفلنرلهمأأحبومهما

المذصيمنقطعةلمدلميهمنإنكما.11وليهأدركمايدركلنبا:المعرفةمن

ضئيل.فلسالاعندهليصمنينالهلا!بهاينال
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P.131الحممابعند!جميدةصفحة+ه

أعلماننىمع،هنالك-11(الحىبيالله-ايضااناكااذهب

يذكيرصوففانه،ذلكايهبرىواذ،عندغذ..اعلمها

خوفه،عقفيزلال"لمحبتهالمخلوقاتصائوخلقجمف()بلرسوله

.:تتضدالملائكةبينما،ووقاربحبالعرضالىمقتربأيذهبوموف

ا.="الالهأيها،القد؟صاسمتبارك

مكربهعلى6!بلقدماف!اذاهـ==الاهنا.111!أ-58وجها

يناجىكما2()برصوله31،،يناجىأصودا!فان،العرفىمن

طويل.امدمنذيلتقيالميكونانعندماالخليل(t)الخليل

:مميقولالذكا،()جاللهرسولهويتكلمهنأولي!نوسوف

عليدلكأقحمءرروحىقلبىهـككل،الاهىياواحبكاعبدلطأنا=

وصنعت،عبدألكلاكونتخلقنىبأدطتفضلتقدلانك.الثمكر

اعلى:الىقسفاطومنا،يمنبايهامش!"ايحىبالله-."أ

.+،حىأبالله،

(،.رصوله):أعلىالمىأ-فلومنا"يمنبايهامثىo(،لمنبيهأ"-ب

رسوئه"":أفقىوبم!طرالايصرالهامشبأعلى،!نبيهأ-3ب

ايهامش.هذأشايضكلبهذاهرتينتكررتوقد

افقى:!سطر،ديصرايهامثىبأ!دى!"الله،نبىأ"-بم

."اللهرسول5

الربوبكلم":فيهالنصلكن!33/11"الخروج":هارن-ا

،.صاحبهالرجليكلمكمالوجهوجهـاهوصى

الوجههذاممدرفىايكنثةهذهوردتاللاتينيةالمخلوطةفىالما!

ختاماذهاضالمكلكةهذهوردتالاذجليزيةالترجمةفىلكن،اثبتناكما

.(ب-157ايضابقأيوجه

-،علهأيفتحسوفدا:إلانجليزدةايترجمةفىأ21

(nhis mindعمهShall)يلممطوطة:الملاتينىا،صلفىوجدنالكننا

(SiScop +)aالخروج،سفا*فىالنصأنكما-انبتنامايعنىوهو

/#.r1ذلك.يؤيد)لأ(الصابقايهامشفىالمترجمانبهام!تضهداكى؟
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Pا.43الحصابعنةمحمه138

،ا!ث!ياءكلفى.،ا"ثمياءكلاجلهناحبككى،لمحبتىالجعيع

ياهخلوقالسسائرفلتحمد!لذلك..الاشياكلكلوف؟ق

=:.ادهخلقهاالتىث!ياء41صائرتقولسوفعندئذ"=الاهى

ا-.الق!وصاسمكوتباوك،رتنابا،الضكرعديدلكنق!منحن

صوفالثميطانمعوالمنبوذينالضياطينإن:لكم6فولبالحق"

مناكلرأحتهمع!ه-نمنلفمضلصوفالماءانحدةطعندئذيبكون

ولصوف.اكايروالنانهمبل..ا"رثننهرفىفيضانه

المخلص،عبدىياالرحبعلىاذنط=ةقائلا3()برممولهايهيكلم

رسوليجيبولصوفا=.شىءكلتناىسوفلانكتريدمافاسلا

قدأفكقلتخلقتنىعندماالنلاذكرانى،يارب=:()جالد

والناسوالهلأئكة،ط31والضنياالجنة.لمحبتىتصنعأنشئت

..=عبدكأنابىيمجدوكأنعصى

الرحمن،الالهالربايها.ثمومن=اب-8Oوجهأ

المجرموعدكتلإفى!أناليك1أضرعفاننى،)د(والعادل

خليلكأتهحتىدقيقاجواباادهيمنحهوسوف".-.لعبدك

خليلىياشهردلديكص-:لؤل!سو!
يقولمموفإده،ولالتوقير،عذئئذدا.)!(3.-محمد

الله=يجيبسوفعغدئذا".=يارب،(جل..-:،محمدأ

إلىجبريلالملكيأتىوسوف"."=جابريلياادعهـم،اذهب

ايصابقة.الصثحةفى(2ب)هامشايىاحالة-3ب

أصفل:الىاعلىهنويكنالعابقتمت!ل"اللهلمنبىأ،-ج

.!اللهرصول"

!علىمثىبالي!!احكيمأورجم،!الصلطانأالملكالله!-د

دا.،وحكلطأالمرحعناللهصلطان":الكتابةاطارفوق

المحهاشلوشا81تالهامثىباحلى!،ايله(صيق)محمدء-رو

لأ،.اللها!لمحا:"محمدحبب

!صعلىللتزفنايكنا،وايجنةايدفما*:لاانصيذيةالترجمافىا31

المخطوطه.لىأيلأتينى
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.!محمدعن!ا!ممابأ؟ا913

.=!هودكههمن،!يهيا!-:يقولو-وف،2()جاللهrرصه

وابراهيم،،.أدمانهم-:3(إجاللهرسوليجيبوسوف"

.أ=مريمبنوعيعى،وداود،وموسى،واصماعيل

P.133ا!عمابعفمحمدجديدة!فحة

الذيندالحمههينادىوموف،الملكيثصرفسوفعندئذ"

خائفين.هنالكيذهبونسوفالذبناولشك،ذكرهمسمبق

ماداتذكرونهل=:لهمالكهيقولسوفيح!رواان9هـبكل!

ايها،سىءاى-:يجيبونولصو!شا=.!رسولىيثبته

سىءكلجعلتقداننى-:اللهيقولومموف".=3،لرب

سوفعندئذ*=.بهالخدثىصاثرمحمدنىانعسى،لهبالص

أيها،مناافضلث!هيدثلاطةمعنايوجد=:منهمواحدكليجيب

هؤلاءه!ومن=:عندئذاللهيجيبوسوف".-)1(الرب

الذىالكتاب=:موسىيقول!فعندئذ.=؟الثلاثهال!ثم،و؟

=:داوديقولكاوسوف.=الأولاالضاههأهواياهأتيتث!ا

يكئمكموالذىدا.=الثانىهواياه؟تيتنىالدىالكتاب

خهاذ!يهالعالمان،يارب=:()بصوف.يقول11(1ا؟نأ

الذى!الكابلكل،ورفيقكابنكفتانثى:قالالثميطان

أضلمن(ولاهما،مرتينوردتالايمنابالهامثىا،اللهنبى"-3ج،2ج

.أهـ"رصوللا:إعلىالىها!لفتىبخطوثانيتهماأعلىابى

."ال!لامعليهمريمبقعي!ىوكت!دأودوكتابموععىك!اب"-ا

ختاهه:فىلكنهناكلاوالنص،اعلى.يىأصفلومن"يمنبالفامش!

.اسلامعليهأ

Aكلى:الىاصنىوهن*يمنالهامضبأخر!"فنى.الضمةفى5-ب

.+نكر!القيماأفى"

.إلممياقمنوأضحهوكماالعملامعليهعيمىوهو111
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P.133الحسابعنةمححد.18

عبدد.انااننىبالحققالاياهكيتنى[-I-95وجه)

..=)ج(رمولكيثبتهيمايعترف.الكتابوذلبن

هكذأ=:يقهلوسوف،)د(اللهرصوليت!مسوفعندئذ

يكونوعندما،.=يارب،اياةجميتنىالذىال!إبيقول

قدماكلقائلايتكلمف=اللهسوف،ذلكقالقثأد(اللهرسول

اناكميعلمانواحدلكلينبغىلكىفعلتهقة،الأنفعلته

سوفاللهفان،بهذات!مقد!اللهلميكونوعنئمماهـ*=احبك

اصطفاهممنام!ماءسالرفد"مكئوباقابا،)رو(،رممولهيؤتى

ف!هالاجلاليقده!سوفمخلوقكلفانثمومن..)وأالله

اهديلنها!قد،نك،والمجدالرفعلأوحدكلكاللهم-:!ائلا

،()بم!الووسولد-)ز(أ،والخمممونالسادساالفصل1)

،ا!

42511يفتحموف* AMيخادىوسوف.رسولهيدفىب

اصفل:أيىمائل(فقىوشطر41يعرأيهامشبأعلى!"لملبيكأ"-بم

."نبى"لا"5ء!=رصول،:اللاتينيةولالمخطوطة"رسويك"

وكذله"اللهرصول*:الصابقتحت!"الله(نبىأول-!

المخطوطةهفى

وكألل!"رصوله":أفتىبضطا،يعر؟،لىمش!"نبيه"-كل

المخطوطة.فى

ا،يربالهامش!الصلام"عليهمحمد:ايخنابفكريوجدايقيامةووممفى-و

علطهحمدالكت!يذكراالتيمةأش":.اييارالييمهلاصنلالىأعلىضه

.+!صد3أ

،يوراأاسفكالياعلىمنثميمشبالهمثبى!"القهاهةفصل"-ز

.،االقيعةأ

المحطوطا.فىهكذاالمأ
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P.133الحسابعفصد؟،ا

المصطفبن،وجميعوا!نبياءالملانطسائر-فيهلقراهو-لهر

رصولعلامةمكموبةتكونصوفمنهمواصكل)1(جينوعلى

مكتولا.الفردوصبهاءيكونصوفالمكتابوفى.()حالله

بجانبهيجلسالذى.الله)3(يمينالىايئىيمرصوفومثدئذ

،الأنبياءمنمقربةعلىالقدلحبمنيجلصوسوف،منههقرلةعلى

."المباركلون!يجلصاو

P.135الحصابعندعليهمالمغضوبج!يهصشة

وصف،البوقفىحينئذالملكينفخوصوف6القديصينقربة

."الحسابالىبم!نمكى

ا-ب95الوجهأ

1)أ(،والخ!سونالسابعالدصذ!.ا

يتهمهسوفارخزىوباعظم،ايتعسذفيياتىموفعنشذ+

صوفجباههموعلىالمومنينجيع!ينثرلمصوفالقياهةيرمش"-ء

عىا!يمنالهامثىبأخر!ولمنه.ا!انبىأدينبالنورمكتوبايكون

المؤمنينهجميحيحثراايقيمةأيوه!كاناذا":اصفلالىاعلىمن!ين

.!منه.ايلهرسول!ينبالنورحيبهتهمعلىيكب

.7/3،9/8،للرؤ!اأطرأ!ة-مادن؟

.25/+(هتى):2-قارن

8.ايقياهةفىايكلاروعلىأيضيطانعلىأيلهكضبفص"-ا

؟على:الىاصفلمنصطرلحنعلىالحفحةقمةوالىا"يمنالطمئىبأعلى!

!يفيما،أفىايكار،وعلىالثيطانعلىاللهلميلغعبألمسور!أ"

..،صنه

http://kotob.has.it



الحعمابعندعليهمالمغضوب183
P.135

ميكائيل()الملكيدعوصعوفالله!ان
الثميطانممي!ربانه.()باللهبعميفمرةألفمائةصيصربهالذى

منأوليكونولسوف.ايجحيممنكثرمثلثملضربية.ولكعل

ذلكوبمثل،أتباعهالملكيثادىوصعوه!.إلهاويةفىيلقى

وبعهد-(ميكائيل)الملكفانثمومن.ويتهمونيهانونسوف

خمع!ين،والبعض،مرة!ائةالبعضيمعربصوف.-اللهمن

سوفوعند!ئذ.خمم!اوالبعض،عثراوايبعض،!كشرفيوالبعض

جفمان-:لهميقولسوفالئه؟ن.الهاويةفىيهوون

للحصصابينادىسوفذلكبعد.=الملعونونايها؟لمثواكم

التىالمخلوقاتكلاولاصضدممسيهبالذينوالاثرارالكفةرسائبر

الآدميين،هؤلاءخدمتكيف:اللهأمامفماهدة.الانصان!ون

.(،مخلوقاتهوالىاللهالىاساعواقدانفصهمهولاءانوكيف

فنهمثموهن؟ضدهمضاهداا"نبياءمنواحدكلينبكضوصوف

.!عليهماللهيقضىسوف

."الجحيمبلهيبلأاا06-وجهأ

كرةاو)1(كل!فىلغويمضىلنانه:لكمأقولبالحق"

قميصاان:لكمأقولىبالحق.الرهيب.اليومشعفاببدون

انضاناحتملهاقدقملةوكل،كالضمصيتلالاء.سوفالفمعرمن

انهماياللمص!اجمن،51..0شؤلؤةاد!تنقلبسوفاللهحبفى

عبثواقديكبىنونسيفالذيناولئك؟واهـلعامراتطثلمباركون

منمجردينيكونونالدنبهذهفى.قلوبهممنحقيقىبالتجاءالله

خطاياصنمتحر!ينيكلنونصوففانهمث!مومن*الدنيويةالاهتمامات

أعلى.الىأصفلوهن!يعنيالهمثى!"اللهسيف،-ب

يكم:ئولولكن":هنالل!والنص!12/36(متى):قارن-ا-ب

.+"الطتيكله!ص!اباعنهايعطونصوتالناصبهايتكلمبطالهكلمةكلان
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fir35105الحعمابعنةعليهمالمغضوب

يقدحموا؟ن،التزام]عليهميكونلن.،tأافل!وصيرة

يجزونمحوفولكنهم،الدنياثرواتانفقاقدانهمكيف:حصابا

لوالعالمأن:لكمأفولبالحق.(Y).والتجائهملصبرهم

الارجوانى،بدلالثمعرمنالقميص-الفورعلى-لاختارهذاعلم

لمجونوعندما..الولائمبدلامالذهب!واهوالقمل

-:()جلرسولهايفهيقولمموفهد!حوسبوا

P.137بالحممابيتعلقفيمأجايدة!فحة

فادحا.كانكم،فرهم-اخليلىياأ-هوهات

خدمتهم،فىالمخلوقةلمجاء19سائرصخرتتدخالقهمانافاننى

لم=الاث!ياء!يطفىوهم

فانلنلك.ا،اير!قرونى=!ب-06وجحهأ

يجيبوسوف=.داعليهمرحمةلدىتكودطلاانالعدلاعطم

أحدلا،()بالمجيدالاهناطيالياربلحقانه=:(1)الهرم!ول

رصوله.،*:اصفلاشاعلىشايمر81بالهامش!،ارصالةأ*)بم(

المطبوعةفىالعرلىالهاممثىيتابعالانجليزيةالترجمةهامشفىوردمالكن

اللاتينية.

الانجليزلة.الترجمةفىوردهاهذا!.المحواريينعمل)2(

التاليلأ،للجملةبدايةالانجليزيانالمترجعاناعتبرها*خيرةالكلماتأ"ا

المخطوطة.شاللاتينىصل19تابعنا!يكنا

أعلى:الىأمغلوهنا؟يمنالهامثىبأعلى!aا!انبىا"-ا

.اهـ،رصل"

الصابق.ه!!+صلطانا!"-ب

الساب!.الوجهأخرانهاعلىالانجليزيابايترجمةجاعتأيكمةهذ.ا)1

يلمصوطههايلأئينى!ملتابعتالكنا
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"&37ب"لحسافييتعلقاليما،،أ

عليهم.الرحمةيممالكأنديسدتميحعداصلظثأبخاطئافي

قارقدواذلأ."=ض!همالعدلأطئت-أوجكيعقل!فعبدك

اصطفاهممنساثرمعءا،نبياءلكةجميعكان،اشفاتهـه

نا:ل!اقولبالحقالمصحليهن:اقإلولما!ا؟نجو!اس!

ضدبالصراخيجأرونصوفوالرملوالجارة،وافذبأ!العناع!ا

)ب(افهيعيعهسوفعددئذ05بالمعدقتطالمبو(!فا،أف!بر

اخرىعرة-ذصابهمش-يرون!شهاصذصنإإونث!جهلم،د!

الحنيئةاناتوالحيموإيخلالكلابأليهكتفاكىالضهـابذلث

،)ج(الربالادا!ا=:يولوندمموففانهـم!م!كأ5ا!و!

صوفيطلبونه.أيذىذلكلكن")د(-.أقرابمحذأأ!آج!اأضذ:

(،.،يهملايمنح

1)ور(،والخمعمونالثامنالفصل11

عيصىهـلكى.يمرارة،لحواريونبكىيتكلم!كيصىكانبينكا

.غزارب!موع

أيها".ة!فالخآتكلم)يوحنا(بكىأنبعدأ1-61انو!لم

الممكنمنلحكوركدف:هوا"ول؟ثعرفهمااننحبصدئانثالمعلم

تكونلن.والضففةفيذرحمثةحافلعهالذى);(ا*رسوإ!(ن

المعية.ايصغحةهامثىفى)ب(.الحمابىمثأ!-ب

الىلجق.هثل!"صلطانيما*-ط!

ترأبا(كنتليتتىياال!فرويقوليدإهقدمتماألمرءينظرمب)-د

8سزرة!.منه /% VA"!ثلاثةوع!ىأعلىلليالمفلمقي!يصربالهامش

.ه،برقما!يةأنوالمصاباصطر

أعلى:الياضل!هنل!يمنايهامضيهنى!"العاكلفصل*-ء

+.المعاور[هورةأ"

!ى.بصطوا*بصربايهلمئي!ايص!اب!()1الىاحالةأ-؟
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لأ.ةغ؟

ثر،+!نجألخممأبيتعلطفيما018

الطيبنمن.انهم.يرى،.نجينعاس-اليومذللق.فىالمنبوزينعلىشعقةدبه

صتني!أنيفنىجمف:هوإهدانى10نفسههوانه!اذاته

مناكثرهناكفهلواذن؟جحيماتعرصبتهيل(ممجائيل)إ

داودفا-يمعتولشمحكاان!:عيصئ.أجاب5"؟واحدةنججيبم

إلحاطئينعلىتالقمأءعئه!ع!سو!اننثىأنجمفق"ةفبى

رأي!طلقذ-كا-ظظ.-،.ةبهذ،.ال!اتأاأامنهمأيممخرولمموف

Iا!نصىوثرو)تهة،فهفى%مكوضعالذىالان!ان ) t)=أجل.")-من

.و-.إ،؟أبيه.منيممحرسوهطابراهيمان:لكبما!لايالض،ذلك

بمالجخيم-يتعلقفيماج!يلىة!قحه
Pا.93

؟)1(دين،!غصا!رمنيمبخرصسوفيكأحم"!-.

اخرىث.مرةسينهضضالمصطفين8تذللىيلحيض.يكعئء

اهون!ر.بعق!!جسلنانهمحتىيافه.سالطةالشاممن

.م!جم!ثمنيمجمل!مإنيو)كظك..الحبزولالهف.فىضالة

أففالمذى،.!)ب3!اإإيجبمبالليماايبه!..رسول:الجم!ونوف

.Wayأaيرالمزا.!بمنرألأ:قإرنبا

خكلأمطبعى.وممعده(منه)الانجليزيةالترجتةفى111

،.يرلالهوسضاالعحمنيهأنتمنإلاالمفاعةتنفعلايومثذ)"-ا

.901برقمألالةأنوايعوأب0(02/801سوبىة)".منه

هآ"!!الىنه"م!.بلعخيطبهاللاتينى81صلشهتا[5]

اهصلفتايعناكظ.ه".!ا):(عدايته):الانجليزيةالترجهفىيض

--.....:---.بت/..:--.ة.!ة."ةايلائيتنى

يلت!تولم،حىAبا،:افقىبممطراهـيصرالهاهثى؟خر!-ب31!

ة....!يقلهذاالطبو!هىاصلى!الهامثى!؟و!يالمثزصد

.--خطا-ءإ--.

برنطيسا-،انجيل--18)
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9؟105بالجحيمليمايتعلق؟"!؟

بالجنصائمفلامأا،نب!ئىمنبالرغم-اننى:حضرثهفى

."-البثرى

الغ!لاطلبسوفأليومذلكفىلكنىلاأب61-وجهلم

واعظم.كلماتىيمتهنونالذينهرلاءضد-رحمةبدكلن-

.،31!يدكفونالف!ينهرلاءضدأطلبهماأ

.(1اةانجيلى،)()بم،والضممونالتاسعالفصلأ

..!

وفيها.-ا!قربينتلاميذىيا-)2(واحدةالجحيمان"
اوحجراتسبعيهاأنهابيد.لهبدمقاباالملعونونيقاسىسوف

غطمهايذهبوالذى.ا،خ!رىمناعصقالواحدة؟مناطق

اررسيفعنكلصاتىانعلى.اعظمعقابايقاسىصفعمقا

يع!حقواح!هخطيئةالايرت!لامن،ن.حق(صكائيل)

جحيمن.يستحقخظيحينيرثطبومق،8واصدجيما

كصابعقابواحدةجحيمشيئمعوونسوفالمنبوذينفانئمومن

واثه.هالففىأو،مائةاو،جحيماتعئرفىكانوالو

أضل:الىl6vوهناهعنبالهامش!،.ئ!عيدعق!فمل"-ء

،.امحة&ثعير8أس!ر"

.ب؟89-ايوجههلمثىق!ن-ا

.بعدهوماب-86،الوجه:انظرللبيمايمنسطىيلو!ف-3

ص!.؟*دمعاليمي:يئهخطوطهايلاتينى*ملفى[3]

بالمعنىايترجةظرنا..و*تلافوايشهيرايطويث:لمعانىحصعوهى

!حسسرء
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P.913لالجحيميتعلقفيما147

الثميطانيجعلسوف-عدالتهوبصبب،قدرتهبقوأ(أ!الخير

ح!بوأحدكلوالباقين،جهنمألفالففىكانهلوك!ايقامى

انهحقأ؟المعلمالها":(بطرص)اجابص!نذ.)ال!(،ئره

."صلمذيكأ؟لصيم

الحديثهذاجعلكوقدوال!وه!،الفه"11-62وجها

عنانجرناوكأا،تسترصحاناليك1ن!مفاننانمومن.حزينا

تقولانك،(بطرص)يادا:عيصىأجاب."ءالجحيمتفمبيه

لماوالا،ممولهاذاتعلملاانك(.بطرسأيا،أستعانلى

هذهـالحيأةشالراحةان:لكماقولبالحق..هذابمكلتكلمت

ععلكلتصتهلكاتىوالنار،يلتقصىالصمصانماالراهنة

وصائر،افنبىسلممانانجمف:اذننمميتمقدأو..!الح

:.،اسليمانأمقولهالحقانه!الكصلاستهجنراقد،*نبماء

=!يفلحلا)3(الصوللن=

بالجحيميتعلقفيماجيدةصفحة
141.P

موفإي!فمىنانهولغلكابرضاا

ومنا8يمن.بايهمش!،اثىءكل!علىهدراأاء.مد-ا؟.

.أكيهأعلىضير51":اعلىالىأمن!

Lollومنأ؟يمنايهمامئىبأحنبى!؟أعق!طأ0005"ء- Lpki

؟.وجوبأ"أفرادظعد،عغاب،قجوبأ":ونصهاغدضة8عبراسفل

ي،ايعظم

،-..a،73.أسفر"!ث!ت!3
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IiAالججمبخ!وص
ءه141

تصتطيع!ما!.-ة)1(ق!فانهثمومن!.")1)1(يدتنود

!ثي!لوهاذا"."=راحةبدونفاعملهعمكمن!!ك

بائه،يطيرالطرهخلوقانبما=:.؟!فاء:ا!أجباءاجمظم

انجن!ئي:نجبمأتجوليبا!ق1)20(ز-ليعملمخلوقالائممان

ول..الاضياءممائرمنأكثرالراحة؟مقت

1()ب،الصنؤنالمصل11

ضدالفمتاءانكا..ألجنةضدرهى،واحدةا*.ان

لصفضافانذلكعلىوبنأء..ال!!"حر

.،-اءجةمب!جراىقدي!نانيلزمهجهنمبؤص

غدالةلعئتةق!مكانمبن،جهنمألهاياأuIب-..؟6وجطأ.

عنهقال،الذىالمكأنانها1،وألمطرودينالكافرينللعنةأهه

وعبخيوامو!نيمىضالك!:.اورصحا)،(يخوب

-.:المطبروكضفالني!(81(اشعياء)ويقول...=ابى

وابونا.()ج=يموتمموفثبدهمولا،يخمةلنلهـييهـمان

الضتاء-شيئاسيعمللاانامصولالرخلحلا-:سليمانقي"(4)

أ؟يمنول!الهامثىمنه-الصدمة؟جليتصكعالصيففىيض،البردمنخوفا

جال،صقعمان".قال:اللمينالىماثلة.أصطربخمحةاعلىايى.أصفلببنن

!يتضهله!ر،حئفمقاءلضتبضىءفنىيضتغللاأنلمآيتنبلأ

-..-..+منه.الصدقة،جلالناصعلىأيدورأ

!ربنهعا8يط..بالهاهنئت..!،.و=.ءكضك.-الجحمفي-ت..."-

00،1-.ث:....:.ا.ت!ت-:،.--اجكملم6سورأ":اعلىالىأ!ئلهن

بال!مثى!"منه.ابدايموتينوثودها،تخعدلاجهنبمنلر"-بم

،!بدأخهنغ،لميتاز"+أتدقغألأة...الحننئافىملالبينابتنطرمن*يمر

*.....-...--*...."مه.جمظألمولة*،أ!ؤنم!

.5/7،ايوب"-0102لم9"ايبامعة"-1

.ة4"لم36"أئمملا،.يطح.:ت05.؟/22+ايوب"-3
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P.141.-.الجيمبخصوص.9-1%

إعية!.وصهبرقعليهميمطراصو!عثدلذ.ب:(.5)لطكنىوهوقالها!0

نجغ،تعانماءخاطئين.منلهم.يا\..(،"-.-جماتته1يمجزيتيابربهأجملة

القيمة،واللايس،ا!ممهيةالبحوم،كب!!لولصئدجمرصالهممبيبدو

سيستمفمكم.!الشربالغنإءونواقى،ك!اعمةؤأ*رالص

والعغاب،الكاوىوا!جحو،إ.المضق!وا!فيبه،ألمجموم-الجوغ

ظجعة،.أشةعيحىأطلقوعنصئد!!ا.أ-لمرلؤفح-ةأفكاء:المئنري!

يهم،أخيرألكانأصلافطرواول:يكونوالمانهملو؟ح!ة:قائلا

ولتتخيلوا.الرهيبالعذابمنا"لوان8هذمثلوا9يقاهانمن

ليصالذىوهو،جعممهمنجزءكلقىالعذابالوأنصى

الجيم.مفهيعنخرؤأئما،غيهتكطغأيه,.يخبدت
:الخؤارلوناجاب0،،؟عظيطألماذيك.يكونألن.،لخبرونى

عفئذ.(،.الأعظم،الأالمهدانه1"!ا-،6ا!جه-أ

؟.ارححممنعدملهو5هـبالمعألبن!هذاان،وا!ثا":علمىمال

لا.،فىاثهولوانهكالحقانبئكم

كجحيمبخصموصجذيدهصالحة
143.P

اثدئياهذهشإلنامىكاثةقاساهالذ"ىا!يبمسلاروا!صةكالة،

1،خرى،الكفةأوفى.الحصابيومافئمميقاصونهوما

المرذولؤن!تاز،المجحيمأيممنواحدةمماعه111!اللهوأ

تأنىالدنيوية،لبلايا4ألان.الدنيويةالبلأيا-سكبدون-

همالفونألف!يا!نأيدىاعلىضأت!ا!ضر!هـ.أق!ا!ا)إلإنصلئيةعلنى

.511/1-"عز،مير"

ألىاعلىا"يع!ز-من،لفأهش"باوسط!،أدم!طفلأوهو*-ا

.،؟معولابنت:اصفل

ابخليزية-الترجمة-"دونللمخطوطةالملاتيسصلا8ه!اش[أ؟

./مى.-،."..ء...،..لمفالصهئزنج!ههء؟
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بالجحيملق!علقفيما015
443"8

يزفونفاسوفالىالنارلسعيريا..الاطلاقملىاتمفاقبغير

مسايكمفلنLsZالبردلزمهريريا.!التعساءيلخاطئين

لحضا"صغانلامعطكذيا.اللبمنيغضدم

سوفالتىءامنماءاقلا"ردن،ذمرأ"ن.!والبكاء

كلكممنثهمتعنسوفوينا.عيونهممنيحظةكلثفيض
هو،أضالقفم[ادهويكن01وأمهم،أبيهممع،اثخلإقةا*شياء

.!.بدs,الىكباركالذى

1)ب(،والممتونالواحدالفمسلأأ

معاغتصلفانه،عيصىذلكقالواذاب-63الوجها

وجمندئذ.موممىخابفىالمكتولةاولشرلعةحعمب،خوارييه

طوالأليهيتحدئوالمفانهمهذابحزنهالحوارونرإهواذ.صارا

النونالجمهوقدمنهمكلتوقفوانما،الاطلاقعلىاليومفعلك

:.المصاء5+صلاةبعدفمهيفثحوهوعيمىق!تم..لفماته

يقتحمانلعثزملصاانعلمقدانهلوسينام،!ل!ل(1)لاصرةاب"أى

هـلرلحضيترهفسوف!نه.،هذايفععلأاحدلا؟بيته

تعلمونافلا*:31!!عيممىقال01،اللمىلن!بحأمشعب

عمنباخايتحولوهو)2(يزاواصدمكلالضيطاتان-افئ-

ايشيطان؟ليجعلأهوهكذا.يفترسدأنلسهيمكن

كعفل.:الىاعلىمنإ،يصرايهامثىبثنر!.ةالغافلون:صك"-لي

.،ايغافرنلم6أصور"

؟iny4(قاIIإ--

2-"أبطرص(ا،ولى،5/".

"(ةظثركاه-الانجلمزههالمرجمةثون-أيلاقين!!ليفىهكذا121
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!."43بدجيميتعلقفيعا51؟

احتضىاذاانه:لكم6هوللات.()بميخطىءأ*نصان

يكونمعوف!ئه،أييومذلكفىلفغلنفانهالتاحرحخرانم!ان

لجيرانهنتودهأعطى(r)رجلهف!كانلقد.الام!تعدادجيد

فاحصعن.عادلهببةالربحيقتصمانعلى،بهايتاجر91يكى

اصتعملوابعضهملكن.،لنقودضاعفواانهمحتىالتجارةبعضهم

."فىالنقود

.aالئقوداعطامملمنعدوتئص!*!ا-،6وهأ

التاجرمكلجلىيلىةصفحة
514!.

الامرصيمئسجمف:الاناخبرونى.بالمرعنهمتحدئينأ)

صوفبالتثيدانه.؟للحصابالمئينين،لىالتاجرلالحاريدعوعئدها

يتقجرسوفغضبهلنى،التجارةاحصنواالذينهؤلاءيكافىء

طبقايعاقبهمسلإففلاوعندل!.ا؟خرينضدلج!عنيف

نا:جحصرتهنفصىتقفالذى)1(الحىبالله..للثريعة

لدىألديهماكل()جالانصاناعطىقدالذى()بادلههوالإر

*جلوالضحالأييم!نالىيتحردالذىا،صامكال!(مكل)و،-بم

الطريقعنمغومهميعبهالمؤمنينبينيتحردالثيطانكغلك،ايصيد

أصد،فعللأ!:اعلىالىأصفلمن*يعربايهامثى!"منه.المصمتم

يتحر!الثيطلنهكلكلغلد،ايصيد8جل،وإيشملااييمونالىيتمردفى

.،هنه.المصتقيمأيطرمقعنيغولهمأن،الرمنينبين

بعلما.وما91/13(تماf):قارن8()-3

؟بفل:الىأعلىهنا!يصرايهاهضبأوصط!"!العىأبالله"-أ

ة"."،حماابلأيه"

.،!قار-االله":أفتىبخطولكنكالسابق،لمالقر!بأالله"-لى

.،،هعطى.أ.يللها؟،:!الفص)1(.مكل!"11يعبىأ5-بهله--
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4!ةء،45مثبك!جر.ةا-..02

بيجياتمالانعممابئأ،!1-.بإحقمانكفصبهإ.هـجمخمبم.!لجيإقيفع،لانسان.

..الجنةفجدللإنصنإن-ويكين،البه.ثالجصإز*ي!ن!-ه!ته-الدنيما

بمإفهم-.بفا"أ.يضنزلهؤتهفا-يضعفولاباحسانيحيوتاالذينهؤلاءفأن

VAايىينقلبوىمطهـمألىينطرونان.:ثخاطنيق.وهمذ01،مثهل-

سوف؟احبكيعيضونايرينقاق*الرجالا-كمومنةأقونه!

يئمطرونأكيق41!صرأرط!يهنالخطثين..جمظيم-!جؤاي!قهؤفا

نجبمةفنيالمممتهب!:حياتهمخض،)د(ايهأتاهممابخطايالهم

-أ*خرينوملىبايصمباباثهعلىم!طاولين.ايهعدوالشيطان

..قرم"ا.عقسابهمسكلناملذاأنجببر!نى..:.بايعدوان

،هحص!بعيري!نلصبوف)إ:الحواريؤن

،6-ب،أوجه

)هـأ،والنممنونأنثاثىأبفضلفي.ا

انعليهفانمعياثمتهيحممنسوفمن!.جمايمىقاذثم

وليلانهارأويحرسه.متبمه31!قيح!الذىالتاجرمنا!يلخذ

لملهوففانه.يثمتريهاالتىا"ث!ياءييعايخوه!..،عظيميحرص

يبيع،لنفانةذلكفىسيخصرانهلهلاحاذا*نه؟ربحايحقق*ن

ن"ةتفجلواأنينبغى-اذن-ه!ا..نفممه*خيهرولأ.ك!لا

ثمومن.المتجرهدهوالجصص-.،.تاجبرهىالحقيقةفىنفسكم

بهائلمترىفانماالحؤاسطرلقعنمنقنخأزجيصتقبلهمافأن

ادمسغ-اذن-فانظروا!الحباهىؤالنقود.ة(11وييلا

نزبحوأان!ه.نفمنطيعون!فكل!أضعرولا-نفمنزؤن.بفحب!تنبعولطلا

-اسفل:النىاعلىهنا،يصرخانهامشيأدثى.ةول،وينعمأ!ول"-د

."وخالبالله"

أفي!انجببى؟أضفلؤهنة6.ا؟بمنألفامثق.ئأعلنى.ةا،ألخئب".ا.هضل"---ث.".ا-

.،ايحبلمصور!أ"

.!-لتوب-الانبيزجة-.فكمثقته!ا،-فيخاهعق-،ررص!ب!؟."-
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...التانجؤمثلأء..ة.ء3
ء145

!بة%كلفاوالغمل:والقولالفكرفليص.،-9صطن:ةبفبنا

ل!م:اقوليبالحق.اليوماذبكفىالنحل!تجدؤنصؤفي6فكذ

فيريدا!بوان..للصلإةن.ورثليغتم!لونيكليريئاأن

.بالوعظويقومونليدرب!صنلمحثيرفي!!وين

س."نهايتهموتكون،لهخرلن

.!147الانتقاممنالتحذيرجديدةصفحة

..صمعن!ت

ضمتغاش!-.ة-"

r-65وجهأ i*يئظبون.ألفمذلك.ا!)11أمام

وليسبالفهم!اثهالىأويجارون.رلقلبدونبزكجعسم

.لا!لامائفعم!مويتخموذأاللحومعينويصومون.بالفوا!

ص!الصلاهل!ييبقمحيدةليمبمتأبشياشا؟خرينلعطون

.يعملونجمفلا،يقوثونكليفيعلمونبهماي!ر!مصونانهم

!،يم!بهـمهن!يفعلونهمابنقيضا،خرينيعظونانه!

نا:(1)الحى4ب.انقسهمهمبألصفتهممؤتعونفالحهم-وهكذا

."حبوهعرفوهيو"مهم،ابقلوبهماللهيعرفونهؤلاء"لا

اله.منتلقاهفانماالأنصانيملكه-كانأيأ-شىءكلكانواحت

."حبابتغاءشىءكلينفقانعليهينبغىتمامافهضا

01)ب(،النالث!والسنونالفصل0011"الله

..
.--.....كا......-..بيبب

11().للعنامريينفحينهمن:بالقربعيمىمر،.فعدقداتايامبعد-

أسفل:الىأعلىمنافييمربالمهابش!،،!أ.!الحبى".بايله-001!

-.!.-؟+:......حمأ."حى!بايله"

،:امصفلالىإلمج!م!إ؟يصرانهإيثىيأومط!"ايصهرقصل"/-ل!ه

..،الصبر،صورةأ،

.55-9/52(لوقاا:فظر-ا

.بأضوالانجنيقسةالترنجمة.فىكانتوانالدتينىمل8اهىهكذا111

-.-.ة-.+.!!..-.:-نر:.تأ!نابقالونج!
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.!147الانمكا"منالتحذير15.-د

خبزايبيعواولا،المدينةيدخليتركلهأناهلهافأبى

معلم،ياول:.قالا(يوحنا)ويعقوبفانثم."ومنيحوأهـليه

منناراالقومهؤلاءعلىيصباناثهألىننحعرعانترضىيعلك

الثىالروحهىماتعلمونلاانكم"ا:سعيصىأجاب0(،!السماء

(نينؤى.)يدمرانقحىقداللىانتذكروا.بهذايتتكلموالتوثكم

"نه.

لكلىفىا!يخاثصاحدأيجدنم!4-ب65وجهأ

التبىدعااذا!أنالاثربهالجخ(y)التى.()جالمدينة

القوم!منالخوففاخذه.المدينهلككالىليرسلها)3(يونان)

فىيطرعانلهاللهدبرفقدثمومن،(طرم!وس)إلىيفران

.(يخشوى)منبالقربيهطحو(ن،صم!تتلقفهوأن،

اكلهأصبخحتى،هنلايعظهموهوالتوبتانىايقومي!حولوأن

،للانتقامل!عونالنيناولئك،لهيمويل.الرحعةعليهم

انصانكلاننرىاذ(نفصهمهـ،همعليهميحلصوف،ألانتقام!كه

أخبرونى:والان.)ور(منهايهلانتقامصببنفسهفىلديه!يوجدلم

المجانين.ايها.بالتاجمدكلو3االثمعببهـذاا"يخنةتلكخلقتمقدهل

ذبابةخلقاناستطاعتلمابجمعهااتحتلوالخلانمسائر؟ن

كانفذا.)!(الخلقهو،هذا،شىءلامن-يدةواحدة

بها،يتكفل*نtوهوالمحينةهذهخلققدالذى-البركاتلنه-الله

."أتدمروهاانأنتمترغبونفلماذا

باعلي!+تروىايونانأ،النونبفتحأيونصأقصةأ+-ج

.".فكو(قصعىأيونس،:أعلىالىأسفلومنا"يمنإيهامثى

أعلى.ايىأضلومنإ؟يمنالهامشبأوسط!،انمكامذوالله"-د

tكلأن--،-لوكل تضلقانامتطاعتلمابجمعهاأحتشلأتقدلمغلوقات

صطزين:علنئإمثفلالىاعلىمنإ؟يصربالهامثى!+منه.ثىءلامنفبابة

بلا،!fقبافييخلقلأنيقغروقلا،جنعأأ1المخلقا)1،نجمعأانةه

:.،منه.ثىء

.3-؟(لهوفانا؟انطر-2

.)ح!المثعقيعاوهنال!يلا!فىيلىمماوأخحهوكلا،يونس=21،
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.،914الانتق!ضةصفحهتجديدأ،هة

يث-ترضىهل=:،ويوحئايعقوبياألماذافو"

الىالثحعبهذاينقلبأتطععس)1(رسنا!نضلىان-معلم

دثوارى!العمديدالتمرفهوهذاان:بالتلايث".=!التوبة

!أ.يمبهغئى

الذينهثؤلاءاجلهـمنيصلىان!11-66الوجهأ

قتلهعندما()ب(هابيل)فعقهكذا5الثرلشرفوفن

الذىلفرعون)1(ايرإه!مفعلوه!كذا.ايلهمنظالمل!(مال!ن)

اصابوانمالذلكالربملك!،امراثهمفإخذ
ضابامر)2(المعبدفىقتلعندمازكريأفعل.-وهكذأبمرض

حزتي!()و(اث!عيا)و(ارميا)فعلوه!ا.افافيالملك

و*نبيثاا!أحبابمائر،فعل!اأداودو(كنيال)و

فهلجنونبلوثةأخاصيباذا:اخبرونى.إئطقزون

.3منهقرسااقبلوا"الذيناولئكوضربب!ثرتكلملانهممتقطونه

ليع!تردم!تجتهدونأنكمالاجدرولكن،lهذتفعلواننبايتأكب!انكم

."لعلتهالمناسببالدواءصحله

اعلى.الىأصفلومنأ،يمنايهامشبأدنى!"صلطانالله"-أ

ا8!عرايهاممىباعلى!""قايين"لموقابيلهابيلأقصة+-ب

.أوقابلحابلأفكر":إصفلالىاعلىومن

،جلصلىلكه!8بعدهاوت!ا13/15"الت!من!:-إتظر؟ء

02/،لأ.(ايت!ين.)(إبيمال!)--

3؟لأ28.،اهياأ.ايثاتى4اخباراسفر1،شمايناقضهذا-2

قذكر03فالفقرة،ن!لدتناقضانل!قبلباومااليهاالمثمارالف!رةيبن!

اللبر؟تفكلئم،الدينيةدعوم!نىالث!جا!الكاهن(دا!.يهوياتأ-.ز!يا

1rبعةأتنب22النترة،.ثمإلملكبامر.*بالحجادةر!مااصتاثميادهمورة

.هاهنا-اهعايتناتف!لاينا؟المل!
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..!اول...ا!ئام.صد،.6511

.01()ج،والسلوبطالرابع:الفصلأ-ا

لمخاطبءن،حصرتهفىنفسىتقفالذى،)د(الحىبالنه*

هناكهلفاخبرونىولذلك.انممانأيعاقبعندماا!قلئمختر

.ىيمزقانسبيلفىراسهيهشمأحدمق

مكونفكيفواذن.3عدو4ثوبلا!ب-66وجهأ

اجلمن،لنفعمهالرأص،وهو1،ايههقنفسهيقطعمنالعقلسطيم

هومن:الانسانايهاأنجرنى.؟عدوهنجصميجزع3ان

ثموضا.يمدحكانسانوكل،جسك:بالمتاكيداته؟()!.ع!وك

الذينهؤلاكلا،أيدىأتقتلفلسصف.العقل.!مبليمكلتانقتانك

ذلك؟؟"ضربكلمجذبونك/ويفرونللذينالهداياوت!؟م،يسبونك

هذهفىوالتعذيبالسبابعليكيزدادمابمقدار"نه.الانممانأيها

يو!فىلصييكماينقصماوو-ار؟خطاياكبصبب

اولياءكانICI:الانعمانايهااحبرنىوت.)و(.ا!صاب

كا.وانبياء

اصفل:ايىأعلىومن!يصربالهامتى!،الصبرفصل"-بم

.+ايابر86سووأ"

.،لمأصبالله".:السابقمص!!الحىأبالله*-د

8عدودهومن:(الحقيقة)تعرفهل:أدم(يابن)!خبرتى"-ص

ومنسطرينعلى19يسرايهامشبأعلى!،مفه.يمدحكومن5لخل!

عدود.هنااايصحمح!هل.معرفأدمايابنىأااخبرنى":إعلىألىأسفل

عنه،.يمححل!وضاففط!

allلىواضفرابكألمكعظمكلما*-؟ egoا!اخطالكحمبنيا

كلمةالانجليزيانالمترجمانكرر0cمنهمنه..خر41العالمفىف!ل!مكل

متعلد!!ولي(منه)كلمةفان؟كذ!وليصللمرجعالاثمارةبمعنى(منهإ

المرجبم.ألىللائمار!فهىأيثانيااما،4خرةافى/أيعذاببدكة

فىاسفلومنسطريى.علىإ*يمنالهامفىبأعلىفهوال!عقيب1ها

لعصياظ!،الدنيافىؤالاضطرأبا؟لمإزدياديكيكونهالممفدأر)":اعلى

.،منه.منه؟هلأ*خر8فىا*لملكبكلن
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الانتقامضدجثيدة-ضفحةت15لأ
:151!.

كانواأنهمروبال!باببالعذأبالدنياأصابتهمقداي!ه*

كاشوأواذأ.:اشاطىءايهابك!فعلفماذا.إيريلا

فماذا،معئبيهمأجلمنوالصلاة،بالصبرشىءكلافحتملوا

.8للججمالمستحقالانصانأيها،تقحلأنلكيتبغى

9،وللسبمد(1)()شصعىأنتعلمرنألا،حوارى-يا،أخبرونى

قالاماذاثوالان.بالحبارورشقه،النبىداوداللهعبد

فاللصذلم3(شمعى)قتلوالوبل!كفةودواالذينيفؤلأءداود

حتى=(يولأب)يابلثما=:،داود

أيسبنىولا،دعه؟()شمعىتقتلأنلتودانكا-،ا-75أوجه

الىالسبال!هذايعكسصوفالذىcاكلهارادةهىهذه*ن

ووقا!عن4!اودصبر)1(رأىاثهأناذ،كانؤه!+اول5--نجز!

واحدةورقهمنماأنه؟يغيانا..(ابشالومأ:هوابفهفياء

حظزثمحنةهىتكونعن!مافأنكثمومق.اكلهارادةبغيرثهتز

تدبر..ويكن،فماعك03فيمنولا،تحملتمامقدارفىتفكران

)ب(الجحيممىالشبظينايد!عدى!ب!
لملالمهاصيلة41هغحهعلىغاسصبونانكم.بخ!.ياك

الفومهؤلاءهل:فانجرونى.خيرايناباعتولا،تشقبلنا

رهبتموهمهل.المدينةه!ووهب!موهمهل؟لجمجميد

إصفلةالمىإطىمنأ،يصربالهاسثى!(،ايرىأاللهلأ-إ

...،لممرف"

يعفعيهف!مافكرويكن،وصببهالبلاءفىمفكرفلابلاءفىكتصدا4،-ب

الهاهشبأعلى!،.منه.ص!اظ!يصهب،بك(الجح!محرس).الزبانية

لأ،أاالبلاءأفيكتاذالا:اعلىالىإصفلمنصطرلنعلى*يمن

لعصياظ!.أالزلانىأتكيفعلما،تفكريكنصببهاوملمالبلاءأسككر

3-.:؟-.!مته

13*ئا،الثانى."صيلى)*ءجمر-،..." A r -- sأيحوب:/I I I

.(.دثر،وثينىأ

!فاللاتث!تىيالنصطتزأمإ،بلأسير!مترجةهعماأ"،

.-.،.،الق!يمإلسد+فى!إلانضهعرمببايترجمةثم،المخطوطة
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15105الاذتفامفسد"15

لانكم.،كلا:بالتأجمدأحصادهمفىساحعدثم!ثهمأو؟غدلهـم

شى--فأى.فقراءرجالولأثكم،ا"رضعذهفىشىءانثم

ايسيد؟ايها":الحوارياناجاب.،؟تقولانالذىمذا-افعن

فليكن،):عيعىوأجاب()ج"علينارحمةاللهفليصبغ!،اخطأنالقذ

!ا...كنلك

)د(،والستونالخاممىالفصل!ا

،)2(اليهوبى(الفصح)عيداقمرب:اب-6لأالوجهأ

وذ!ب.(المقدصبيت)الىامحواريينمعذهبعيسىفانثمومن

بذلكالحمام!وصعى.(r)(،.حصطبيت)المصماةإلابركةإلىهر

حركله.بعدأولاالماءدخلمنوكل،الماءهذايتبرادهملكلأن

ثم.ومن.الاعتلالىمننوعكلمنيشفىكانفانه

4.8ثه(حعمدابيت):البركاالمعمماةجلميدةصفحة

-.البركةبجوارأقامواالمرضىا؟سخاصمنكبيرأعددأفك

هناكعيسىورأى.أمععدةعلىمرفوعةاصقفخمسةلىكانالتى

اعلىمن؟ا؟يمنرالهمضباسفل!،منه.إثهأصتغفرفي--

..أصظأكى

يليأصفكومن*يحنايمامثىبأعلى!،الماءحوض(قصل)ء--د

.،-الوضاسورةأ":امحلى

.16-ا.لم(يوضا):أنظر-3

الانصم!تالترجمةفيالنمى!3-5(يوحنا)رأجع--3+

"هطكف!.":بالمخطوطهاللاتشىالنعىوشي!(

سط!ه،،ايهاضهرهماالمتنفىالجديدللسيلان!ليزلةالنمحةوشا

+.lبىبيت*ةللصمية)لم!موفى
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P.153(حعهابيت)البركاالمصماة"5؟

بداءمريضا،عاماولكثينثمانيةهنالكلبثقدعاجزأرجلا

فم-الاهىبالهامذلكعلموقد-عيصى!نثمومن.عضال

ناأترلددا:لهوقال،المريضالرجلهذاعلىا!ركاالأتمعاق

عندىييصاننى،(؟أسيدىلا:ايعاجز،لرجلاجاب0(،3قعافى

ولذلك.،الملك11،،يحركلأعتدماالماءفىيضعنىرجل

.،.هذالكويدخلقبلىمنحدرأإخريخطومقبلاأكلنبينمافاننى

رب،)1(الالهرشاول:وقالالمصماءالىعيغيهعيسىرمععف!غر

.(،.أباذتأ

0،5ايعاجزالمرجلبهذارحمةيكفلتكن"-ا.ا68رجهأ

فلتكن،ا،خايها،()باللهباسملا:!لىفانهذلكعيصىقاك6ةو

العاجز،الرجلنهضعندذذ.،هفراشكوارفعانهض؟معافى

UAL.منزلهالىوذبكلفيهعلىفراثمهوحاملا،اييهعلىمثنيا

لكمثروعأفليص،الصبتيومانه":رأوهالذينوصئ..يه

=:لىقالطفانىالذىان،):فأجاب.".فراثكتحولان

:صألوهعندذذ."-بيتكالىطريقكواسلكفراثكايتقط

فانهمثمومن،،.اسمهاعرفلااننى،):فأجامي.،،أهومن"

وقال،،ايناصرىعيصىيكونأنلابول-انفعمهمبينفيما-قالوا

الذىبينصا،ادهمنمطفرثمخصهه.كلا":أخ!ن

مهيضالعمبتيجعل؟نه،خبيثرجلالثىءهذافعلقد

غفيرجمععليهواقبل،المعبدشعيصىوذهب.،.،الحرمة!

..الحم!دأهلكهمق!ايكمانكانحيث،كلملاتهييسمعوا

اعلى.!لىأصفلوهن!يمنايهامثىبأ!نى!+.صلطاتمله!-أ

افض.بصطرإ!يرايهامئىباعلى+.لملهبانن"-ب

يلانجليرما.ايترجمههمثىتهك!أ!.(مولا!-):5و-"

التزهنا.بالنعى!ننا.*!ال!،+"+:أ!نبيزي!اي!رجمةفىأ11

.+،.!!ول"،":اعخطوطةفىاللاهيهنى
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ص.،01534(خعمدبيت)البركة؟المسماة

)ج(لحوالفمنتونالمنمادسالفضلط3..1

.تعلغاثت،يالمالحالمعلمأيها،-،قائلا"اليه1منهمواحذجاء

."إلجغةفى:فأخبركنىلدلمك؟وبالحق،يدا

!.أج.ة.لماأال!هيهبنا.سوفجزاءاىا"اب-68أ.وجهط..

وحدهاللىانتعلهونولأ)2(صايحاتدعوننىانكما":عيسى

نا-:اللهخليل،31(ايومب!لكماحلأ!)د(الصايخ،هولم+

ليسعواالملائكةحثبى،نعم".=إهرب!اليصيومعمرهط!

-.-..-..،خطما.فيبغيببر

!.ا!حي(حممدأبيت"أالمممماةالبركأةءجديهصالحة

ا!ح!هلقت:ملاظنهذل!ماوكر5،اكلهحضرة،

كنصأنه.إصفلع!4!مئممىحتىايفص!قطويمتف!"ضيئةلمجاتةب

."بأ؟!11(الماء

اجملىشللىامبقلمن،*بيرالهإممعيخأدني!إلحمد.ا،فصل،--.ج.!

.،.الصداسورةأ"

أفقي.بصطرالكتابةاطارفوقعلى81بالهامش،(.ايلهgibحيرل!"-د

-,t v91/(لوفا):ن 1A....

بعدها.وها15/14بهايوبة:تارن-3

ايحمراه!(.)"نصارعيأ!بب-..فهة.-!(!ييب!مد"-ا

ا؟بصرالهامثىباعلى!،منه=الماءتأخذكالصفنجهالخباثثوصائر

لمأيحرميأطذ.:أا!نكلخم*!مال.!دوب+؟ؤغبئ+صبصثقأعلىأكىأسفلمن

ه-4طه..ياخ!الماءسنكر:،أم!ايخب!نر

س.1/26ة(ايوب):هار!-؟
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ا.!55ال!"هخاطر161

عابمى:وقال،الخزىمناصابهبماالكاهنعم!فقدثمومن

هكذا،نه.الط!منخطرااشدشىءلاانه؟لمأقولبالحق"

)2(()ب-.اللسانقبضةفىوالموتإلحياةان-:مطيمانقال

يباركونك!ألذينهؤلاءمن.:"حذاروفأللحوارييه!عيصم!داوامم!هار

أبويخحاالضيطانيارلةباللصمان..()جيحدعونك!م؟نهم

فعلكذطة.لكلماتهالنتيحه!كانالبؤسلكن،الاولين

ذا(جليات!فعلطوكغلك.فرعونبةركوااذ"مصحكماء

بارككلااذ.مزدفنبىأرمعما+فعلوكذلك.الفلسطينيينبارك

هلكمدحإ!منانحتى،زأهاكانثنذمميكن؟)3(اخ!أ

".المادح!نمع

علىم!بببغيريقللمالةفانثمومن!.اا-96وجهأ

يباركونكماتفيان؟ضعب!يا=:.(اشعيا)النبىلممان

لكمويل؟والفريسيونالكتأبايهالكمويل"أ.=)،(يخدعونكم

نأحس.ايربقرلانأفسعقمقدلانكم،واللاويونالكهانأيها

يحمايصاههانيعتقدونالمرملنلتقديميخصرونولغينهولاء

.،.امسان،يصصاأمطفيا

باعلى!(1منه=لاندفىومو!حياتك=:صليمانه!+-ب

ومماتكشلمحيوكل!أسليمانف!:اعلىلىأأضلوهقيمق4الهاممى

.+منه.لصانك

منه".ايحقطرلقمن!سيغولهأته5يمدح!محنحغار"--

من(هنأالحذر":أضلألىاعلىمنصطرتعلىإهيصربالهمثى!.

.،منه.اهصطريئعنلميغر!أ!تيم!حك

318/215-)أملأرو،(

(أفضاب)ضطفكظال!ر.هظوعن60ثالما(*ول؟لملو!أ-3

.،!يميمه!*الرب!يةميبةصعا

.(أضيا".)8،-،

(برنب-انجيل-91)
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ال!م!مخاطر-؟6.!:
515.P

-(د)،والستونالسابحالفصل!سأ

وثيرانكمغنمكممناح!رواا-:..لهمتقولإنك!""

نصيبأأعطوابلبجمعهاتأكو!اولا،ربكممعبدالىخرافكلوصغالى

ا*ضحية،بأصلىتخبرونهملاوأناتم.ا-أتا!قدممالومكم

يكيلا،ابواعيمأبيظلابنمنحصالتىبالجا4يلضهادةهىالتى

3يهبذلتالتىالوعودمع،وطاعتهابراطعأبيناايمانأبدأينسئ

النبىلصانعلىيقولايه!ق.لهالممط:حةوالماباوكةاالله.من-

أضحياتعان،هذهقرابيئكمعذىأزيا=:)5((حزصالأ

..،الزماط؟ن*.=)هـ(الىيبغيضة

.!.157للمكأفاقيالسعىضدجيدة.صفحه

قرطا.

(،)1(هو.فع)المنبىلسانعلىبهلحمف!ا-ب96روجهأ

-مختارا!شعباأالمختاركيرالشعبممأسصاندى=:.قائلا

تسوفاللهان=د:.(حزقمال)التبى!سفرأفىلقولىوكما

:البى+امبفلإةاعبىمن.ا؟محبر-يالهامش!"العريانقصل":د/:

."ايقربان،سورةأ"

لانهاقرابينكمءأيعد.أنابالغضب-يلليود؟إهـ(.)ق!بء-.-".ا!

.؟جكل!لم:الىأصبفلمنم!طرينعلىا،!حنبإلهامثى!،نجه.عندىايغيضة

جمبدبالالهقريفبمإارفع،01!ايغضببمأمىلليهبىد،تعلىأأ*قالول

."!نه.نجث

..2لإ/؟.(؟رميأ.إ:).*نمةبعده!ومااالم؟(...أثمعيإءآ..قار!*به.ا

فىفىأزةصا.ءينفسىأهثاوو-+:!!النصيكن!.2/،2(نعمو)-ا

انت:يقولوهو،ضعبىإنت:(للوعمىاوأقول(لؤرحمةاو(رحمرض31

بم.لم..-..---.."،في.ةيههث.ألاهى!"
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.لممكا!اةيلستعبىضد..-663

أخطأةالذىللعيمطاقياليس،(1)فمعبهمحجدلداع!أيجعل

ويجظليم،حجرمنقلبياخذ،وسبو!(2)يرعوهلمالذين:قيبائكم

أطريبئ،الإن.تمملكونلالإنكبمكلهدلكل!نولمموف)3(جديداقلبا

تومى!وهأنلاجدمراتكمبل.تفض؟نولاالمفتأحومعكم..شريعته

كا.()،يسلكوهأنيودؤنالذيسأولئكامام

بالق!ربالمواقفايرثيصإلكااهنليخبرمنيصرفط"الكاهنوكان

علىسأجيبلاننى،أنتظر":قالىعيصىلكن،المخرابمت

،،.سؤالك

0001-()ب،والمننؤنالثامنالفضلأ

ببمتسا!عوفماذا.،.عنأأخلركانضمألتنىانك-لا"

،،بخورفييفكوونبؤلاء!ابئينان:بأثولبالحق؟الضةقىالله

-إلفم!الصزاعى..لأهنهذلكلم.ا،.؟!من*ير!همأي!عونلا

لل!فهإعيسبط!ج!فعالنة!لا"لفئبيرىعندماا*غناه!منقطيصعالته

الذذبيرىعندمابا،جر،ل!ملهفن،-النصمنوعلى.عنها

يربينالهامئردا*يمنبأعلى!،(ايتيلعة(كمزأخرضنىء..)-.".قكز0ا

ذكبم":المرإدولعل،منه-ثريعة!غيرأنبر":أعئى3ايى02صفل

غيز،أوتكؤن(!كيرأفىأطفتوخةانياءبتضذيد،!الضرلعةهغيرأمنز01

امما3وييص!تفعلا

:-أعلىالتىأمف!ومنيمن19بالهامض!ا،اصائيلبنىفصل"-ب

-.ء+اةا!برالل!أيخئى،!صورةأ5--

؟3!:،.3/103؟(أرمعا)-2

.36/36(حزقيال)-3

.11/53(يوقا):قارلت-د

!يإولالتبزمي!:يكند،.!.3،!عإ(؟).*ءلانطيؤيه.أيترج!في،ات

.لمابمميإب!يعبضببل!ماهمهذ!ابأحالآ،ءفىسبري(-)!*:ا!يئ!ي*
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للمكافل!السعىضد16!ه
157.P

الذى،)ج(حىا&أنكما5(ؤهبالفرابىهـللوذألقطيعيترك

.!الهأنيو4بحضر!أقف

م!!فىفكلتملماالاأء،ا-.،وجهأ

كما.،تقولونسوفكلتم.ولككم!8اثهيصيناموفمانا

أعصاهقدماكلجزاء!ابذلهأنعصاىماذا-:داودنجيهقلا

.ب68()إيى

كعان:.تفقهونيعلكم)17نجمثلاليكمأتحدثصوف

ثيابمنلصوصجردهرجلاالطريقبر"9نبعلىوجدملكهنال!

يخملوااقعيبيدهوأهر.عليهالملكوإمئ!فق.الموتحتىوجرخوه

أهتماه!.بكل!نلكفعلواوقد،بهيضواواناطعيانةالىالرجلهظ

هوابفاعطاهانهصىالمريضيلرجلعظعمابأالمللىوممر

كلنتاطههغاف!والان.وريثالهوجله،ليتؤرجأنضه

ثوية،%0ىوازa،أيعبيدضربالوطا!اةطغليةرحيمابايضق

الىموطيصهفعؤ.الملكعلىبللشرولحم،امر!و!تهن

كمان-خمةاقي-خعمةصماالنهيطلبالملكطنوعندما.عليهالتصرد

..=3لمحنىمكافأةالدكصحفطيصصاذأ-:ليقوليب!ج

الزصللهذأفعلمادا،ذلكالملدصمعمندما،وا!ن"

."!لخحود

..أب.--و!أايصفحلأب!أصنىوص!صالله"-بم

بصا.وها01/1؟(يوصلا):أنطر-5

.6؟1/13"المزأمير،:قلرن-6

كيراينصومهمنالمكليكق.بعدماوما01/03(لوماا:فارن-،

ضدش!طوأر-،ق،ثطمأمصلفيىهعي!جمقخلطهذا!-.8صعتمد

.م\،--اميجعر2لأممأصبقوت(أيبار)عقهو+-0،/03!دكا)
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9؟ا.ءأصركيلصعودجديدةصشلأ165

كلهنحرمهقدللاث!د،المدك*ن،لهتبا*:جميعاأجابوا

أيها":عيمىقل!عن!ئذ.(،.العذاببرهيبوعاتجة،شىء

تصمعالذىالكيرالكاهنأيهاوأنت،والفرلصيونوايكتابالكهان

يخهيسانعلىلكمايله0قالمدمااليكمأعلناننى؟صوتى

لقد-=.:)1((شعيلا)1

لكهم،وأكبرتهم،عبيداغذوت=اب-.،وحرهأ

ول.-.بىاممتهانوا

مكتظاالدنياهذهفىاصرائيلوجد،لذىربناهوالملكان"

،ؤهاروىوموسيوصف.حعبيدهالىصلمهفلذلل!،بالتصسات

حيارلهنايهأكلوقد.،اصرائيل!ثبعبأرعؤهالذينأولئلط

،فرعونوفرق،ممرأخمداصرإئيلث!عباجل!منانهحتىعظيما

أ؟!،والذياندينالكعانيينأملوكأمن()3ملكاوعثرينما+ودحر

ذيك،لكلوارئاأياهجاعلا،العريعات،اصرائيلسعبلأواغطأه

ثمعب،أاحدحلكيفلكن.سعبظفيةيقطنمكانلكلالمو11

مدندواتمنكم.مملهممدانبعاءمنكلم3تفصهاسائلل

ادله-عن،بتعدواقثممنوكم؟ادلهثريعةانتهـككم.لوتها

ايها؟اقترفتمبملالهصظمليتحدواانطلقواقه-.السببلهذا

الحبافىبمنهاجكموترا!ترجونلاوحم.!أ!هان

.=3الجنةفىاللهيعطينامموفملذا=:ثسألوفنىوا؟ن

الذىالعقابيكلنصوفمافا:تم!ألونىانبكمرأ،جدكانلقد"

تفعلوهأنعليكمينبغىالف!فطوافن،جهنمفىلكمالهصيقدمه

*ن؟عليكمرحمةالهلممبغانعحس.نصلا-توبةاجلمق

.".اليكمأرصلتقدالغايةولهذه،بهللغكمأنيصعنىمافىلك

.1Y/(ئمعيا)-01

الترجمة.فىهضا!(31ايع!دولكن)2؟247(يضو3)_3

.(المد!انيين)ينعكللماييهاثرالنعىهذايكن111
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P!915.يراضلجحو،.ةلآ79

.--..-..\.،!.-011-:..-.أ.وجه

ءا11(0،والشنونالتاسحالفضل-

لنانكم.حضرتهفى.أقفالذ.ى،أب!!الخىبد"".-.-.

وعوةوا:!ثولوال!اقولفاننىثمومن.حقابلملقامنىتفالوا

ارتكاببعدأباونافعلمثلمانماما21،،ثانية!اللىأبى

.."قاسيةقلوبكمتجعلواولا،الخطيئ!

يتكلموالمولكنبم،الحديثهذامن،لغيظيكلهمالكهانكان

ايما*:قاثلاغيصىواصنتظرد.!الضعبحطم!منخوفاكم!

.:انبئونى،الصانأيها،الفريمميونايها،الكتبةايها،اثتف!هون

ابىتئطلقواأنتركبونلاولني،الفرمسان2الجل.تسمثهونأث!

،الئساءمثطالجميلةالملابعىارتاءوتشتهون.ا!ربآلرلم

الحكلئمراتوتفمتهون؟*طللا؟تغذواتغزلواانكعإنتولالكنك!

تركبونولاالبحراسماكوتشمتهون.رض41تحرئواابطكبإيطتوولا

كا.مثلالمجدوتضتهـون.للصيدتذهبؤالن

.ح161ابن.!رىهعمى1ا"صم!اج!جيدةصفحه

.الجمهورىالنظاعبءتحتملواأنترنجونلاولككمالمدن.ابناء،

الكهـانومئلالئمراتوباكؤزةالعشورأجبامةأنؤثشثخه

يففلسوف-اذن-.فاةا.بالحق!تتعبدوا.أنلا..تنرغبون

.!.،.،اىبدونخير،كلهناتشتهؤنيرلكمبينفاجمم-،اللة

اه!اق:!مإقبىل.-بالحقألا).عر!ا.دي1.17.-وبخنه!.ا.ث!

.(؟9.حير.أىحير..،يدوبكل.،شرلكم-بكوبمكائا.جيثيعصئكبمصوف

الىاسفلضايبمsvايبامثىباعلى!")؟(الزكاةفصل"-أ

!-.إ،"زكي؟ميور!!ل!:أعلى

أسفل:الق.أغنىهن"ويف!.العابق"تحت!"(ايحى+اتجأ!*ثب

...-!....0001.ا.!--؟ت،ولحيلمأبالله"

ايلاتينى.مل19فىويكهاالانجليزيةالترجمةفىليع!تا31
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..!161أ11ابجن!صونأ"عمىا؟صم!41ب!-لأ16

-،"فخبول)1(يرجقهطللىلهجىء،عيصىذلأىوعغدما:قال...

ثمومن.الصمحمنهصلبورو!،يرىأنأويتكلم.أنعنعجزوقد

:ءةوقالالسما-إلىعينيهرفع-ايمانهمراىاذ-عيسىفان

واعطهالمويضألرجلبهذارحكةلكلتكن،أبائف.)1(ورب-إلهيا"

..(،.أرسلتنىقدانكيعلمونالقومهؤلاءلعل،ضحة

نا،!الضسطانيةالروعأمرلمحانهعيسىذلكقالقدواذ

)ب(؟هف!الا-الرباسمصالأابشلطانا":.قاتلا.،تئضرف

.،،!.إلرجلعنالشرير،الش!طانأايهاانصرف

واب!ر،الأبكلمالرجكوتكلم،،الص!إنيةأإنزوحفا!صرهت.

:قالواالكتبةلكن،رعباملىءقدفردكلفانثممن006يعييه

،(.إلشياطينةأمير21!لؤ(بنز)،بصل!نأالشياطينيطردانه"

نفصها،تدمرفاشمانفس!ض!تتقطعمعالكةكل":عيسىقالعنتئد

الضيطانبصلطان،جرى!أكانفلئن.بيصذولىبيت.وينهار

كانأبناؤكمولثنأتصمدأنلمملكتهالشيطار!شيطانا،؟كيفيطرررفكيف

.)2(سليمانالنبىاياهأعطا*همالذىبالكتابالضيطانيطردون

أعلى-الىاضلمنإ"يمئبايهامش!،سلطانالله*-أ

ايصابق.مثل!"اللهبانن"بب

.31-2؟/22(متى)،نظر-؟

الصحريةالمتدزاتايروايه(التلهؤد)هنيتقبلالقرأنان-3--

كذلهوانظر21،37ايصورتين(القر؟ن)امثلا.قازن.يعمليمانالتى

أيئ!ياطيغتصخيرا"ا؟يةففى(81نبيا-)31السبمرةاما!ا-76ايوجها

ذلك.وقادنصلاويعملونلهيغوصونمئابثمياطينومن)":سليفانيخدمة

وئصهبا-ا:41160،417منان.ففيها!(لئمل!2!.37الصورهوأما(..:يخإفظيقبهبئ

ايجن".صرريعوالأجممى،*صم،أجمكبم)آالانجليزلة%لترجمةقنىا!أ!.

..وأحدئخص(تهمعالتبإسا.بأيتعبدتثيرالجرتجيةألعبرنجيةائتر!جمةولكن

فنىيي)!!ا-!ه!:يلخطوطبماايلاتينبىاةصلفىم!ذالم031

لانجيلالعرلية.اينع!خةلهواما.-.)؟ثالأحثا!:لا..الافطيزيةللترجعه

،،+س.هطللاقفىالنعىقزمناوتد(بول.حلز)12.2/د(متى)
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All i IA!الجنصررأ4عصا4!مب
.ش161

باه.ا!،بصلطانأأيثيطان!ك!تاطيرفأئهم

هذ.فىيهاغفوانلاالقدصالروحعلىالبذإءةان:()جالحى

.،*خرةفىولانيأاله

يحقرصوفنفصهفىالضردرالرجل*ن"11-73وجهأ

..،،.بالححقعرعارفوهونفعط

فاكبره.الم!عبدمنخارجاانصرففانهعيسىنحطةقالواذ

اصتطاعواالذينالمرضىالاشخاصسائراح!روالأنهمألاناسحكامة

صحة.للجميعأعطىفانهصلاةعيسىاقامواذ.جهيعايحتضدواان

الهامش.بأخرولكنايعابقمكل!"الحىبالله"-6

الما!ية:المصفحةمن3هامشبقية-

كلشاواوتيناايطيرمنطقعلمناالناحايأيهاوقالاداودسليمانفىورثأ

رواي!ضاافيضاصودهيسليمانوحمثر.المبينالفضليهوهذأان،شء

قلا):فىنصها(سبا)مل!عركاكا92الايةثم(يوزعونفهموالطير

(.امينيقوىعليهوانىمقامكمنتقومأنقبلب+ليكاناالجنمنعفريت

انقبلبهأتيكاناالكابمنعلمعند.الذىظل):ونصها.ءالايةثم

اث!كرالييلوترلىفضلشاهةا!لاعندهمصتقرارأهفلطهيرفل!اليل!ثرتد

.(.كريمكنىربىفانكنرومنلنفصهيث!كرفانماثكلوهنكرا!

صيا()5،الورأقاذلليكلذكرقدايقر؟نان:أونضيفأ

شهرورواحهاضهركدوهاالمح!وسإت):ونصها،1-812ياتاو!يها

منهميظوضاريهبانمنيل!يهبينيعملشاالجنومن،القطرعينيهواصلنا

وتملايلمحادببمايثماءمايهيعملون.السعيرعذابشانذقهيصناكا

عباد!منوقليلثصكلأداود*اعملوا،راصياتوقدوركايجوابوجفان

4رضدابةالامونمعلىثلهمماالموتعلبقضينافلما.المثمكلر

لب!و!ماايغيبيعلمون!نوايوانأيضتبينثخر!لماءمنستمنر

.(المهينالعذابلى

سليمانامرتحتللجن51تصخيرعن،أيقرأننصوصلهذه؟هـلعد

ه!هذاابعدوما،و!هوسلطانهايلهشيلوفىأيخيراعملالىوص

.صليمانعقبعيدامنمياطين(ال!ر2ن)ينممبهايذى(أيعمحو)مفهو"عق

مثلا.لمكر،،بثر*الصويذكريمالذىهونمصه2نالقرانوحسبه

(8ألبعر)(الصحرالناصيعلمونكلرواايثمماطينوصسليمانكلرفىماأ

.02/96(طه)(.6سحيثالمماصيدحولا):ثم2/201
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4،1.ءافيصر!!مى*صم4ب!916

الرومانيةالجنودبطتالمقدصبيتفىأليومنلكوفىوهنثلى

عيصىكانانط":.قائلينالناصدهعاءتهيبم-الث!يط!بفكل-

.،ليزور6بلالمذىاصراثيلاله

P.163فيلبى(قيصرية)شجمدةممخه

(1)،السبعوناللصلى01،!أ!أضبه"

اليهودى.(الفصحعيد)بعدالمقدصبيتمنعيصىانصرف

جبريلالملكانجرهاذاوهناك،()1(فيلبىقيحرية)حطعود!منل

سالاقدفانه.الناصادهماءيخابدايتها!اكنتألمحابطفتنه

البعض*:طلوا.كا؟عنىالرجاليقولملذا!:قانلاجوارييه

،(ارصا)!يقولونأوإخرون،(اليت!ا)انك-:يقول

اجاب.كا.القدامىا"نبياءمنواحه!انكيقولونأوإخرون

:(بطرس)اجاب."؟أكونمنتمولونماذا،وانتم،:عيصى

وعنفه،كضبانعيمىاصبحعندئذ.،ايه!الن

."الثرلرانت؟نك،3()عنىوانصرفانمب":ما!عر،بغضب

ايىأعلىطاالآيصربالهاهثى!"اينصلرىعلىاللعنةفصل"-إ

.!النصارأعلىاللعنة!4صورأ":.أمفل

نحوهاوها02-6؟/13(متى)عندالخدفوإنظرهارن-2

و؟خرون،(المعمدإنيوحنا).توه!فقلا"،1:نصهماوفله!

،".!ني!اءهنوإحداو،(أرم!ا):و2خرون،(إطيا)

يبطرمي:وقلا!التلت،:عندهواينمى!6؟/33(متى):قارن-3

.،ه..لىمعثرأأنت.ثميطانياعنىلمذهب

المخطوطة.ف!قماماهكذا11!
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4630.(فيلبىقيصرية)في.017

.."ة*2أ.للفصيحةتدفعى"نوتصعىء،)!ب-72وجهأ

.،.دلكتمندقؤااقلكماللعنة!:قائلاعثرالاثئىأنذر.لم

هؤلاءاعلى.)3(عظيمةيعيةابحلولةبوعدأا!منظفوتقد!ننى

)بطرص(يطردانعلىحريصاكال!ولقد.،،،ذلكيصدقونالذين

وفيطردهفلم،اجلههنلعيمىعثراتف!فعواالاحدفانثموعن

!ك.-مذهمثلإبداتقولانحذار*:.قانلااخرىعرة-عنفه

(بطرص)فبكى."ينبذ!سوف31،،العلىأاينهلان،اخرىمرة

يركىاللهالىفاضرع،بغباءتكلضتلقد،الم!يدأيها":وقال

!صة+ىيزانيردلمربناكاناذا":عيسىقالعندئذ5(،0لى

نب!ا.لاىولا،كتيرااحبهالذى(إليا)!وللا،مإسىلعبده

لا.لهالمانلاالذىا(شجيليهذانفمصهميرىادله(نتظتونفهل

،ءفمنىلأمنا"فمياءصائرخلققداثهأنتعلمونألممتم،لكن

طصةهناصلهمافاسوأن،()بواحدةكمة

.؟لانسانمماثلاايلىلمجونكيف،فالان.أطنمه

بخداعانفسهمشلونالذين141،الجهطةأهؤلاءعلىاللعئة

.أجلمنادلهإلىحعتضرفانهعيممىذلكقالواذ."!الممي!ن

:وبقولونيبكون(بطرص)وعثرا"حدكانبينصأ،(بطرص،

."()جالمباركالالهيارلنا،51،[كذلكفليضأ،كألكفليكن"

يهـيعبنبالهامثى?ولمنه5ءشبلاحدtوطمفى-ثىكلايلهخلق"-ب

واصص!(طمفىأ1شءأكلايلهخلق5:أعلىألىاسنىؤمن

ول.للافىء.منه

اعلى.ايىإممفلظمنا"جصرالهافثىبأخر!!صلطان،ايلهيا"ت9ء

ا-3إلوجهعلىوايهدثى،؟-921الوجه:ايضاانظر-3

101-01والوجة

--.Offence،09!.اصاءأ،:.إلانجلييهةاقربخعلأفى.21،

t'.=ايقضيحة":المخطوطةفىاللاخنى*ص!! Scandalo

..وحدهاللأتينىالآصلفىهكذأ41!،31،

-..-:..وحدهاللاتينىا؟صلفىمكرر!هكذأ51،

الحزهغالكنااا
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!63Aفيلبى(قيسرية)ئىخالأ؟

الرأىهذايعل(الجليل)فىوأنطلئعيسىأنصرفذلكبر*

يلفسنارغ.

باينصبةيعتنقونهالمعوام،هماءبدااذى-11-73!.وجه-:

--05لطلاضتى-أعىأله

كليا.،ييرامفبلولجديدة!ئحة

)1(،والسبعونالواحدالفضل001!.!."!

صتبم-قدكان،(1)الشخصدموطنة!إبيصكيسنىصل4-ؤأذ.-؟

المىأقبلقدعيسىالنبىانجمعت.(الجاليل)منطقةسائرخلال

المرضى.عنلاهتصلمبحثواقدفاتهمتمومن.(الناصرة)

الحاثسدوبلغ.بيديهيمصهمأنمنهملثمسين،اليهوأحضروهم

يدخلأنعاجزاكاناذ.بالضللمريضاترمارجلاانايضخامةمن

صطحالىمرفوعاحملقدفانه،عيسىالىIمحمولاالبيابمن

الصقفجعلفى!ثلكأتسببواذ،عيصىفيهكانالذىالبيت

عيصىفوقف.عيسىأمامبألواحنفسهالرجلانزلفقدمكضوفا

مغفورة.خطاياكفان؟أخىيالخفلا":قالثم،ترد.:فىيحظة

وضا*:وقالوا،لذيك.المحامعينمنواح!كلفاغتاظ-،آ،.يكل

الحى،بابله،:عيعىقالعنلئذ.كا؟أ!ايايغنرالذىهذافو

علىيمادرأ0رصاىولا،اخطالااغفرانعلىادرلمب!.بآاننى

إعلى:الىاسمفلمناممزالهامثىبثلىكاهيشرهيو-:فصلأ.--؟..!.

--(-."..،ايمغفر811صمورأ"

-.وم!نحوها12-2/1(مرقس)نظر2-ا
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!.،!!مضلولايمرا؟73

للهكعبدأننىبي!،).،.)ب(يغفرو!5اللهلض،،فلك

تضصعثقدوه!ا؟الأخرينخطايااجلمناليهأفرعأنأصتطيع

:(،يقينلعلىواننى،المريضالرجلهذاأجلهنالميه

،لهذا.دعائىسمحقدا!أن*(ب-73أج!أ

المريض:الرجللهذاأفولفاننى،الحقتعرفواأنوعصى

."=بارئاانيهض،وشيهابراهيمرب،أبائنا()جيرببام!م-

ومجد،معلاىالمريضالرجلنهضذللثعيصىقالطفوعند

للهيتضرعأنءبالربعيصىالىالنالىعاملأتقدمعندئذ..الله

انصقعيعمىفانثمومن.بالخابموقفواالذبنأرضىاأجلمن

،الجذودرب11(!العلى)*لهأيها*:قلايديهرفعواذ،اليهم

.(د)أباصوتلناكى،الفمىايه،اهـا!ق،الحىايه

،.أمينول:أجابواحدفنىئمومن،،!عليهمرحمةبكفلدتن

وكلهم،المرضىجصهورعلىيديهعيصىبعمط،ذط!قيلههواذ

مليناتجلىيقد،تقائليناللهمجدو(هذالك..سحتهمنالوا

.".المهناإيلهق!.بعئهعظيمانبياوان،بئبيهالله

أكضا!اأقلرلااننىايحىياللهلمإقسمأ:!:عمحىق!"--

يالهامش!"عنه.الذنوللايغفرأنلهقدروحدهإور،ذنباىلمإىذفباأ

اقصفتاأعمصم!":وأح!سطرعلىإدفلايىأعليضاا؟يمر

،.421يلااننو"!هنذشاأ!ص!أنأسرلاأناأسىك!له

اعلى.الىأصفلومن*يمنبالهامش!،اههبفن"-ء

ملد!5يلا!اولىألمالحثط1،صامطن!أالله"-د

.،.هـملاىولىصقصهلللهصلطان+:ايصا؟ت

Iءها.المخطوطةفى[أ؟
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P.761الرسولعلاماتصيدةصفحة2لأ3

(1)،والسبعونالثاثىالفصلو

اقولبالحق)).:قاللاحوارييهمعصاعيصىلحمالمصاءفى

بيد.)1(القصحكحبوبينخلكمأنليضعصالشيضانان:لكل

منالامنكمجملكفلنوعنلئذ،اجلكممنأيلهالىتضرعتقدفى

الملكلان،(يهرذا)مقذلكهالوانصا."المكاي!لىيطرر

جررمصل.

الكينة،مع*ليهوذاكالثكيف:لهتلقدا1-7دوجهأ

اقبل،هـسأل!موع...هيعىبهتحدثماسائراليهمفقلطوكليف

أخبرنىة،صيرياول.قائلاعيصىمنمقريةألىتاهيمن

يرنابا،يا،:قىإئلاعيمىفأجاليلمأ8صيضشكالتىفموهن

نفمحهعنصيكص!فالضردرلكن،تعرفهلكىللصاحةهىهفمهليصت

قائلين:الحواريونبكىعندئذ.".الدنياابرحسوف،ننىقريب

هجركمن!يراافضلنموتلان.؟تهجرنالمانا،بيا"

ولا،تشطربقلوب!تدعوالا*:عثصىاجاب0،0ةثنا

خلمكلالذىهوخالقنا!ربولص،اخلمكملم*ثنىث)3(غزعوا

هن1الياجلتفلغدكىبالنظوأما.)ب(.يحميكلفىلصوف

بخلاصياتصوفالذى،-())3(ا!لرصولالطريقيمههلكى

كثيريئزائفينمتنبضيا!ن،تنخ!كواانلكىثحذار.العا

طمىرمنا؟يمنبالهامثى!!اللهانبى1)8(عدملأفصل"-ا

."وورصوله،ايعلامة!،مورأأ":امفلالمحا

أمعنل:طىفلىمضأجصرمعهلثى!،فىي!يتقطه-+ب

+.اوحعيطأضالقا!!

++!لهرصول،:!صابقمكل!،ايله01نبىأ5--

؟3!وكنعىمثد.:"سعان،ممط؟ول."-ثالت:ألوما،3

.،.كعن!هغرلجيلصطلمكم!طليطدنظ"ح!

ا،،؟لمم!.يوصا)-3

5+ه(م!!لا)2هن!وللطشي5-ءهايوجه-أثص3
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P.167الرسولعلامؤت17هـ

1111يبهرجونأصوفالن!ينهمسونتوهؤدء

:(أدراوص)قالعفئذ.،،.انجيلىويدضون،لصاتى

قأجاب.،ةنعرفهانبما-،مابعلامة!برنا،سب-يا*

بصتض،بعدسياتىلكن،زمانكمفىيأتىكانه*جميسي

ت-...،صيكونعندما

نه.ءخىأبطلقةأ31انجيلى،ءلأ-باوجهر

البزمانذيكفيهنالك.ن-مؤمنا:الاجلالاانانيكاد

5"()رمبولبمايرسلصموفو!ذا،بالعالمينالربيشققسوف

سوفبهاأنتىتلك،بيضاء131غمامةراسهفو!تستقرسوفألدى

عن!هيعلنصوفالذىوهو،اينهأصمياءمنواحدبواسطةيعرف

ولضوف،الكا!ينضدعظيمةقوةمعيات..ولسوف.يلعالم

وعنلان!ذيكيرضينىولسوف.ا،رضعلىالوث!نيةيعصحثط

قلت.:ةفيفاص!قىضبينويعموف،ويئمجذ-ر!غالعرفسوفطريقه

.خ.......-،(علىإلاتتقا!يوقعرلصنو!

.P.916االاكواءصاحبوصائلجديدةصفحة-

باحث.انسانمناكثرأنس:صيقولونالن!ينهؤلاءت

سوفيكروعندصا،8!بأفىمه"مهالفمر.صيتولىان:ل!اثول

6.يرفضةانمنحذرعلىالتلمl.(1)يدميهب!نيأخذه-

اعنى:اليأمفلبرمنا*يمن!-بالهامش،،يرولأالله،-د

.فرصلإ!الله:-5

-(ء8/؟ا:)متىء-همارن

الترجت.ان!!لواللاتمفى.فيما!ا،!زخدفوناكا:61!أ-ء.خة

6-::.-.ءا-.ا،مكفالتزمنا،لاخذون*:الانجليزية

ايبجهاضا؟ا!فاالإنجلم!يه!-علىفي..التبرصةابكلم!-بذإ.!ر!ت3!]

*اةالمخطوطةأصلفأيتزهناكذلكوييصتالسابق

ء.3..!-هن!العمابة)جمتن-فإيههذههل!اأ؟ا.-.%

I-صرول!ت:!..يخههمورةالأبمتهلالى.،حمزأتفىاههمة8.الفقرقارن

منعذاأت،اولكن!.*(3!و؟وإنشقايماعةإقترلحت):هـلدإيتها(ايقمرأ

.-.-2"!ة.جيما،ثثلف!سيعوثئأثمعز8ت":عيلر-
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961Pالاكواءصاحبوسائلأ075

ممبققهمهوهى1()الهعبدفان.نذييناثهماءفميعمفكذه4

أحرقوها،التىالمدنعلىهململماأ(اثممبإء)و،الكتيرينإ.قتلان

.بالنارالكىيخصتنكلىالقديم،لجرحلان.فمخواهـ-ا؟!ال

جلاءاظهربالحق-،المنتظرالذبىهذا:!.اى-يأتىولممحوف

الدنيافىيسعىمنيعنفولسوف،اهنبياءسائربهجاءماكل.نغى

.(،فصادأ

1الوه).000 _ voبعضهايحيثىسوفأبينامدينةابراجان"ا

،ساي!رضالىتهوىوهىالوثنيةلثاهدفعندماوهكذا،طرلابعضا

اله:بالحقلكماقول.البمثركسائرانصانبأننىالاعترافومع

ه"تجمه،

،21،(!)،والسمعون
.()1ال!إ"رصوللأتىسوف)1.الدال!المصلء!

-.ا..-!..

فينايختبركمانالثيطانحاولاذاانه.لبمأقولبايحق.،،.

أ.31نفنط-،هوأمدائنهعلىيغيرأحرلاولأنه-اللهاحبابكتماذا

علئيحملكتمفسوعليكهجفاتهارامتهيصلىأنالشيطاثهلكىن

فانهأعداؤ.أنكميعلم؟نهلكن.تةمتهونفيماتنزلقوااقا

أعلى:الىأصنلوهنا؟يمنبايه!اهثى!،ايله،نبىأ-..ا

!.اهمرمول"

رسول؟.:أس!الئ(علىمنالايصربالهدثى!!اب...نى!بلأء!

.!ايله

.!لحوكعل،مور)أ":ايسابىمدس0ولسع!نفصل"-ب

فى،.ا؟صللكذا(!ا"!أ.-يوثع-+)،الانجليزيئاايترجمةفىا!أ

.:41سلفطتزمنا(3-،!د!.!!!صحء.،ة!ح!.

..المنظوطةقىهثقأ2vl]ش"".

كلئئلا-،اولياء./وامبهاغله.أفتمطللا.+يفانجعكمللطيطان+-./اكاإأ"أ-./

ثنههWمدعلىاحديغيرلا
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.!1كىالاكواءم!احبومبائل"76

،نه،ثفزموالالكن.يهلككميكىعنفكليصتعملصوف

.!.لد!عمائىاشمعقدارولان،صلصلةفى!يبص!ضكممب!ن

أجلنامنفقطليس-اخيرنا،صيديا)،:(!حنا)فأجاب

كلف-)2(يالانج!ل!ؤمنوت!وفيالغينمؤلاءاجلمنوسمن

0،5للانعصانيترصدةالضيطان:اىوبالاغواءالمقميمالقالم:ن

ول..طرقبأربعةيغوىالضرلرهذاان)،:عيسىاجاب

!لث!انىة.بلافك!لرالاغواءبنفم!هيباثرعندما؟ا؟ول!)

."!لأعمالهبكلماتيغوىضنهما

عنت؟الثالث.اعوانهبواصطية"اب-75وجهأ

..زائفةبنخييلاتيغوىعن!ما؟والرابع،زائفبمذهبيغإى

وكوقخصوصااالناسحعديهيكبىنانينبغى،لحذرمنكم؟وألان

!ل!ئةالمضغوف*نسانجحدفىيوازرهمعينمنلهالمثمىءكل

اذاادصانين:بلحئ!مأقولاننى.بالم!اءالمحمومكشغف

جميهيقول!ما،انجممععلىالنصرلهيكلنسوففانهاللهخاف

ه=لم(()جأدلهأن=:.(r)دأود

ء.047الفكلخطاياة!بصفحة

صيحفكلونالذينأولذئا،علبكولمجة-ده

يضدظو!وف.لحزللالضيطاىل!كلكيلا،)1(طرقك

لاحتىيمينكعنألافوعثصرة.ضمالكعن(لف

؟على:أصكل-الىوهق!بن،!هالنامئىأأبرصل!له%-5

0+هرمل؟الله

.17/03(بوضا)فلرن-3

.2،07؟،،،/8"،لملزأمير،-3

يالهامنى!.+ضه.!قهمييحم!وأللمؤمنينملاث!الله؟رمل"-ا

ملىمعلكةأمكلي8أرسد!له*:مضزت؟عد!.وطىمى!كلمق-*ك!ر

0001+هلأ؟.طر!مأييحفضأ،الموملأهق
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-71405را!خطالايا\.7

ق!درينافان،ذلكمنوأكثر".-)ب(.يقريوك

يضظنا،اننفصهدأودلعمانعلى-)،(().عظيمةلمحبة-عشا.؟

وحيئما،يعلمكص!وفالذىالادراكامنحكانئ=:.()1.قلنلآ

لسصن،.)رو(=عليصيعيسفأجعريسوفطرقيصفصنمف!يت

!:)2((اشعيا)لمسانعلىاا!أقاللقه.اقولمموفماذا

.أرحمهامنالذىالطفلتنممىانامتس!هل

لنفلننىلحطفلهاأنصحيصاذاانصا:لكماقوللكنى

.،(الاث!يطانمميخافمن:-اذن-اخبرونى".=.)و(فعملام

وبعصة،الملأئكةبحراصةجظىهوبينما*(ا-076وجه01

وعلى،بلاء(لفشمالهمعلىيقعانعس:للمؤمنينايلههال"-ب

علىلايعربالهامثىج،مف.يقرلو!لالكن،؟ءألإفغثريفيهنهم

علىأن.يقععسيلحؤمنينأههقاللأأصعلايى"علىوصنمائلينصطرمن

.،منهيصيبكملايكن،بلاء*فغضرةيمينهموعلىبلاءإلف،ممايهم

02على.الىأسنىومقأ"يمنبايهامشج،محبايله"-بم

لما.هابAداي:النعىؤلكنالشابقمنادنىج"منه!وعدأاده"-د

لترثدكمايحكمةأعطيناكميقد:(،المزأمير"فىيلمؤمنينا!ه!5--

بالهامش!"منه.عليكهناظر!منتذبواوجنما،العوابايطريققى

الزسورفىإ!ههال:.،اعلىألىأسافلمنمائلةصطوراوسعةعلىه!ر

و؟ينالحقطرقأالاأ،ليرشد!ك!العقلاأعطيتكلاالمؤمنيق01

منه!.عليماناناكلراهبتم1،!`.

ايطهلالحامل!سىأنيمكنهلد.يلمؤمنينا!-!بحاتض5و--

المهامصى-أ!ينربأخر!!6س!م.+!ممتىهىتتحي.أق3!كن-زضاكي

للمؤمنين،ركعلى-!أمعبحانهق!+:سفل$.Lnاعلىمقصطورربهلأ3هلى

،؟أ،صلوأدا.(بطنهأفىوأ!مل،اصدأمل(أانتنسىخ!لعصكن

منه،.اكصيعمأ،لمأ.وهظ،تنصى01

.32/8".لمزأمبرا*-ا

.%aير9.(-.6صع!اء)ت3

برتعاأانجيل-02)
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P.471.الفخرخطايا178

كما-الضرورىمنفان،ذلكومع.1)ز(الحيطايه.من

خضيةعلىاقبلتالغىبئى!يا-:أن،)3(صليصانالنبىيقول

الانسانعلىان:لكماقولبالحق*.=.للاكراءاتنفصكاع!!ايله

افكار،،بتمحيمى-أوف!لك!النقوديفحصونالفطنبالصيارفهيقتدىان

+،5()حخالقهالهجنبفىلخطىءل!

1)ط(،والمعمبعونالرابعالفصل11

بفكرةيهتفونلارجالالعالمفىل!جديزالولأكان"

اضاجمف؟أخبرونى.الخطااعظمفىهموأولئك.لالخطيئة

قد!رأاعظم!كانأنهفكوةفىأخطأقدانهاليقينمهات3الشيطان

سائريسوأنبتفكيرهأخطأ51(صمليمان.أد(الاضانمن

أصفل:الىأعلىوهنا!يصرالهاصتىباعلى!ك!(ايحى)يالله"-ز

*"حمابا!*

.،خالقا*":السابقمثل!"(يخلق)إور"--ح.

.،ايفكر،!رةألا:الصابقمثل!(،أيفكرفصلدا-ط

لملأ.2+جامعة3-5

لأ8واييور،البدايةبعح3/والقرأنبعدهوهاأ-36الوجهراجع-8

الوصط،ش18والمح!ورة،الوصمرفى15،17والسورتين،مصتهلهاش

أ"ويى3أما!(إلانجليؤيةللترجمةاالمقحمةوانظر،الختامفى28والصورة

فصجعوا،ده!اسصو!يلملاثكةهلناوإذ):ونصها3د،*ية:وفيها(6المبقر)

ضويةنجهى7ا!فيةوأما(.المكانرلحن.منوكانوإصتكرأيىأبليصيلا

قالإمرباذتصحد.لأنمنعلىماقال):ونصها2؟ا*يةونجيها(6uلا؟عرا

مبو!؟فهى5؟وأما.ايدايم!(.طيئمنوخلقنهنارهنخلقتنىمفهخمرأنا

منظقتهيبصر؟صجحاكنلمقال):ونحها33الايةوفيها(الحجر)

ونجمص!(إلاعراء)سبررةفهى7؟ايرابعةوأما(.مبمنونحمامنصبصال

هل!إبليى*فصجحوألأحمإصجحو!للهلاثكههالنأوإذ):ونصها61ا!ية

وفيها(ايكهف)سورةفهى8؟الخمحمةو!ما(.طيناخلقتلمناسجحا

منكانابيييالاسجحو!،لادبمئسجحوايلملائظهلناواذ)ونصها05ا+ية

4يةأوفيها(ض)6.صير28.مبىالصاحسةوأما(..رلهأمرعنمفصقأيجن

(.طينهنوخلعتهنارمنظقتنىمنهخعررنجا.إ.قو!2:؟م!با؟7ت

مى-71الوجهراجع-5
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)IY-..4.0ابرالفككلخطايا

كانما!ي!أكلتبأنخطاهصححتبسم!فاذا،وليمةاكاالىنجدئق

=:4بونا)6(دابرلاي!ل!تص!بفرلممن.ااع!قل!

.تاسقعلاءان!مماناتا

+..!173على.القلبالحفاظفى.!يدةصفحة

أجلمناليعن.=.الدموعوادىفىبليهوىقلبهفى=-"

=:قائلا(أشعيا)نبيهيصانعلىايلىيهتفذلك

عنالضريرةأفكاركمابع!دوا=:اب-7لأوجه)..ت

بفل=:)2(سليمانلمجولمقصدو!ى)1(.!=عينى

.((=قلب!احنظحفاظك

بحضرته؟نفصنىتقفافيى1،)1(الحىبتالله-"

تا،الخطعئةترتكبخيثلهوالثريرة*فكارضديقال.هاكلأن

اخبروني؟والان..تشيربثونءتخطىإناالممشحيلصا.ان.

بلى،أالصقالىالزرعيغرصاليصالاعنابالزارعيزرعحينما

بمغرهىحينالذىالثميطانيفعلتهاهامطلك.وبالتاجمد

ادقلبفىيغورولكنه،ا"ذنأوالعينعنهيتوقفلافانه،اخطيئة

3().موممىعبدهل!انعلىن!كلمكما.)ب!أاللهبيتهوالذى

.المعتمدةالترجمةوقارن8،5،6/"مزأمير"-6

اغلى:الىأصبفلوطاا؟يمنالهاهشبأعلى!"الحىبا!-،"ا

..+جم!با!5

."أيهبيتاقلبأدا:مثلإ!الح!ابمق!"ايلهبيبنايقلب"---ب

!-ة(إلجعتبدةالترجمة1/161(ائحعيا)-ا

3ت-"+مخ!!:دلم!غه

.26/11،21،اللا،يين!سفرأ":قارن-3
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1478،الظبعهـلمحاالحهامرفا018

و!ن))+2=ثريعتىعلىيمضونلعلهم،فيهم!كونن-:قاتلا

عليهلل!ضلظصنزلأي!يكم(هيرودصى)المالكأنيو؟أخبرونى

أن(ييلاطص)لعدوهتوعزونكنتم،فيهالسكنىيرغبحيث

اذن؟..كلا:باليقين3فيهامتعتهصعأنأو.،ليهيدخل

يحخلأنللشيطان-الاقلعلى-تتيحوالاأنعليكمينبغىفكم

قدربتأانترونانتم!بينما..فيهاف!رهيضعاو،هكب!

ومن.()ب.لهبيتهواذ،يتحفظوهقلبكم()جاعطإعم

."هل؟النقوديمحصالصيرفىأنفلاحطوأثم

جيهةأيفضةوهل،صحيحة(قي!ر)صورة"!ا-77وجهأ

فىجمرا!لبقافانهلك؟المفروضبال!زنوهل-مزيفةأم

ثمغلكفىحريعىديقاذت!م!المجذونللعالميا،051يده

عليهموتحكمالهأنصأروتلومتعنفسوفا!يرايومفىانكحتى

رأكثصكبغيرهم.خدمك!لان،الاهلكاموانعدأميالاهعال

هومنةاخبرونىوا،ن..)ء(-ادهتسارسنوحرصاسخة

لا:بالت!أكلد!فضةعملةالمصرفىيفحصمنلمافكرهيمحصالذى

لأ.-أحد

)ث(،والسبعونالخامصالفصللما

الرتمحيصيكونيمف،سيديا".:يعقوبقالعندئذا

الفضةان*:عيصىاجاب.،؟الثدودمنالقطعةلفحصمفمابها

.(ايهامتىباسفلمكرر)السابقمثد!.ولاثهبيتالقلب!-ب

،+،معطنئأا!*:الصابقمثل?"لميعطىلماثه-"ج

لسفل:ألىأطىومن81يحربايهدمى!"لكسمول3فصل"-د

."،التنبلأ!سورةأ"

.ة16/8(يوت):قارن-ء

!نىابضعىالجدم-علئلإ.ا!.!م!طاعةفىيبغلونلاا!إنصارأناى!

.ب.طاعة
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*ه173العكبعلىالصاظفى6"و.

التقوىعديمةفكلةكلن9،الدموىصالفكلأهحالأفىةالجية

النقرداعلىأالصحيحةفالصورةء..الشيطانمنتاتىافما

انطيفايغ!ىالذى(اثثالوهو-أ،لا!لضياءللشعيمميقمثلاهى

.،ا!حبهوانماالفكل!يزان/ء.به-نشهى

P.175الثمحيحالصيدجيدة!ذحة

،ذثعلىوبناء..ال!عملمحائراداءينبغىبالذكما"

."العددفان

بمقابلههناكالفاجرةبخكاريزجصوف*!ب-7Yوجهأ

الجممد؟يفممةلكى،للاطياالمطابقه.لكمالملاصقة11اككارأ)

الحب!يفسدلكى!الدنيوطأا*رضالحب5بأفكار!أيننكطأ

انعليناينبغىماذا،سيديالز:(نجرثولوميو)فباب.،،.!

عيسى:اجاب0"1الاغواءفىنسقطلكلا؟قليلانفكلكىنفعل

والثاثى:،كليراMذفممكمتروضواان:*ول؟ل!ضروريانأمران،

فكر؟كلفيهدجمعىمستذقعالكمملأنذلك.صلاستكلمواان

يذلد.أيفمموقألوانل!قطاسفنجةال!موثرثرة.قذر!

اجسامكمشمغلعلىعملكميستويىأنغقطليصالضرورىمنفان

تحتاجكها..؟لصلاةاثفعكمتتضغل2نكذلهيلزمكمزمحق

هنالىكان:مثلالدمأضرباننى.ابدأالصلاهعنلاهفهفا

عرفو.ممناحدهناديكنفلمولرللى،!قوقاأاولاءيعىءرج!

=:قلى-ثريو-كرجلفانهثمومن0حقو4يحرتي!مبل-ان

منكسالئ6صخا!اأجدلكى)9(الممومامكلق.الئم!هبفبى

مزارعليحرثوايحضرونوهكذا،شميئايعملونلاالذيناولع!

."ووجه،قدمأمنزلهمنالرجل!هذ!ورمضى..-أعنابى

وهم،بلاد!فىالواقفينمنكيرلنغرلاء*11-78وجه)

ككن-،!نابه.مزرعة(لىومادهم،البهمف!حدت.مفلسون

قه-بيديمل!لجهوالعملمعرفل!لهسبقت-أحديضلم-حميقة

*داءيسعالذ!ذلك،الثميطانانه..هنالكألىذ!ب

خدمتهمقابلالانسانيتاضىئمعملايعطى9نه،لمطحموىأ

تجيرالتصومىمنالمكللنى.بعدهاوها02/3(متى)قارن-أ

.8المعثمد
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iAVء175الاث!ححالصد.

هوثم،الجنةمنقد.ضربمقهوعلةأجلمن..!ديةثيرإنا

عملهيممتدانمافهووبالتأكطد.عمالعنالبحثفىيمضى

ولوجهلكل،!نواماوايأ،البعدةفىبتعمكونالذيناولندألنى

علىالحكمةمنليصانه..-يعحرفونهالنميا.لاا9فد:اه!ا

ولكق،منهيهربلكى!لصريعرفب!أنيكفىأن-انصان،ىالاطاو

.".الضرعلىيتغلبلكىالمخيريعملانعليهيجب

1)1(،ؤالممبعونالممادمىالفصل16

صرارعثلاثيصلذ!رجلهئلأءكان:.)3(مئلالفمأضرباثى!

كيفيجرفلمأ*ولولآن.مزارعينلعكلثةاجرهاالتىوهىل!.عناب

.هيأوراقيالايجذلمالعنبشجرفانهكذا،أهأبعنبمزرعةيفلح

بكلفأصغبى؟تفلحأنللاعنابينبغىجمطفإلثالثعلمفمد.الثانىأما

."،الثانىأاخبرهبممامزرعته،ألثالثأوفبح.رضماد.لكلمال!

005ثمرا.جميرا؟تتالثا!ث4هزرمةالىحتى)اأ-.في78وجهأ

،حرثبدونأهو،مزرعتهترك،إيثالثأرفمدأيذسأالثاننىالكن

لمالكالاجرةكاداءالوقتحلطوعنحما..ال!مفى.مجودوضههنفقا

تفلحانينبغىيمف!(عرفأننى،ياصب"ة:-ا"ول.المؤرع!.قاله

فمأجابه-ةالمننةفذلهفىئم!وعلىاحصللمفانغىمزوعتك-ويخلك

لغأشكحتى،الدتياتصكن-وحي!أ.مىهل..،!مقلا="الصيذ

لىاعلىمنا،يحريا!امثى..-2.+أ.م!قعلمال!-يعىفصل5-5

أضفئنقظلأالممزجميقعلىاكتلبعص.ي!مئلا-"أيعثيم-:10صور)أ"يمفل.:

ادةإإ(ضئابا.)بنوتا!ثص

لم"32لأ(متى))3(قارن.المعتعرةغيرالنصوصمنأخرمكل-2

.بضما..-وما؟المالأ(لوها)-او،-نجعدحا-ؤما
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P.177المسحميحالمميدجيد!صفم،8،

لا؟الأرضيفذحأنجيىأيعرفالذىالثانىقلاحىمشورةثصمال

يعملأنعليهحكم،ذلكلهقالواذ".-لىتدفعمبوفأنكئك

لبصأطتهالشفقةالذىتفعتههذا.لصيدهالم!ب!تحويما1يصددحتىميالسجن

تعملانفىارغبلمبتفاننى،جمن!ااغرب-.:قاللاحرلد!قأطلق

المبمتحق"لمدينعنلكتنازلتأننىوحسبك،مزرعتىفىهذايعد

أين!بفلاصعرح!-:3لهقالط.-المذىالثائنىوجاء)«.-علب!

دعرفأنكبما،بالتأكيد.3لىبهامدينانسالتىالثمار

لكفأجرتهاالتىالمزرعةفان.الاعناررتشذ!كعفجيدا ..

نزرعتكان-،سيديا::الثفياجإب-5جمثيرةثمارأأتت

حرثت-ولاالأخشابثمذبتنم*تنى،()1خاملة

،ثماراتؤتلموالمزرعة،المحربة=!اب97وبهأ

السيدفاننمومن.=شيئالكأودىأنأسنطيعلافاتنىوهكذا

هذاانلىلمحكتانكا.=:.دهشةفىلهوق!التافثاصتدعىقد

ناوجهاحسنعلىعلمكثالةانيةالمزرعهله!رتالذيانرجل

تكونأنيمكناذنذكيف.لكأجرتهاإبتىالمزرعةتذلح

مع،،مزرعتكاثمرتبينماأ،بثمارتبثلملهأجرتههاالتىالمررعة

،انياصميد=-:الثالثفأجاب.=؟واحدةتولةمنجميعانر،هااننا

أنيريدمنيلتزمأنتحتاجولكنها،وحدهدال!متفلحلاالاعناب

تجودفكيف.يومكلقفيصبعرقهوينضجانبثمارهاتجوذيجطها

ذمالمفلاحهحأكانtit-السيدايهابثمار!الثان!كمايفدلاحكمزرععنك

الذىأناكنت=-اذا.8ال!مفىوقتهاهدأرسوىشيئايفعلط

اذن،عامينلمدها*جرةأعطيتكقد.ءمحيرل!اتكلمأنأف!تطيعلا

كلمماتهصاغقدأنهلو،.الفلاحاهذ!أن-السيدايها-المؤكدفمن

.=..صنينخمصلمدة.المزرنعةإجرةاعطاكقد.لكان،عملفى

علىماأبقيايذىأالثانج!،للفلأحبازحرا!ىوقالغضياألصيد"فاجتدم

ييص،عظيماعملابذلتقدأندتوه!ا:=4عشاب،!نالأرضا.

لحالحمفىوينىأالمعنبمز!عةوتف!يبالخضبثاقطيععممفى

الانحليزلة.ايترجمةهامضفىه!!ةةكامحىالنص3حية:-؟وا
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+ا!اف!لصيه"8؟.

قدكانيينما.اعظيمةمكافأةوهوتصتحقهماهناكفاننمومن

."خدمهاستدعى

وضعهوعندئة.رحعةبغيرفغربو."97-باوجهأ

بطحعايردولميومكليضربهكانقاصرخادمحراسةتحتالصمجنفى

.،اصحأبلفمئاث6حهصريطنقأن

P.917للمعرفهالممليمالاممتعملاجعميدةصفحة

111(.والممبعونالممابعالفصلىأا

ك!نيرونسيقول)1(الدينيومفىانه:بالحقلكمقول.!

هم!،!!علمنابضرلعتكذغيرنا،وعضألقد،الربايها-:..له

،الحجارةحتى،ا*ثمي!اءسائرذصدممفت!خ".-

قدنفصابألسنتكمفانكم.ا؟خرينتعظونكتمعن!ما=:قائلة

عيععنى؟:قال."=.الفصوقفعمةيا،انفعمكمضدحكمت!

لمموفبعكمهويعمليعرفمالحقالذىان(،)بالحىبايهاقسماأ،

.()ج،لهيرثىليكادالفميطانانحتى.فاجعبع!ابيعاقب

هنا8يمقبفهامثى0"ايثريفعل-معرفةعند.الذىفصل"-أ

.15فاصقأالعليم،سورةألأ:اعلىالىأسفل

."حىبالله*:ايعمابقمثق!،الحىبايله"-ب

بعكعصه،ويعصلايحقعلممن،ايحىباثه:ضيصىقال"-ج

طعههرحمة!يهصمتكونالثعيطان-خى-ورلعا،رهيبله-عقابه!يكوؤ!

بلىللهعيمىقال":سطرلنوعلىأعلىالىإسدلمن*يربلهامش!"ملا"

نا!عصى1،ضيدةعذاباأيهكانبخلافههـمعملالمحقعلمهنالحنى

."مله.،لهأالشيطإن،يرحم؟

5،.يوما).:!--)1(با-:-. 3700 ، /1r it
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Md91705للمصقةالممليمالاستعمال

لصلاوللمعرفةال!عةرلفا)،(ا!ناهل4!و9فنى،4نوات

كاقهاانماالمعرفةصائوان:!ماقولبالفق.18.به!اأ

دوان؟أخبوونى.تعرفمابكلتعمللحأنSIايتىالخكمةه!ا

.،وبواصطة،مائمأيىجا!اكانث!خصا

تعمهتيديهليض،ةيذفيبخوماابحرعينيه"لم1-08!جهلم

."!بعجنكلنهذ.األيص،فأ!اقذرةأشياءتختارأن

عيصى:تلاعنعخذ.،.ولاقاجم!ه،بلى!:الحواريونقال

التبالرا!الذىالانسانايها؟المجايخاكلليفوقجنونكفان،

انتباسراكك.رض19تجرتانتوليديك،السماءعولت

انتبدرا!.تالديخااشتهيصانتولعاطفتك،اللهعرفت

الجحيم،شظواتتخيرتانفولاعمالك،الفرد!وسأنوارعرفت

،وألات!ابهأليقاكلالغمدويحملالسيفيتركمقدامجندىأى

يرىلكىنيص،للنوريتلهفالليلفىيمشىمنانتعلمونالا

الجيد.الطرلقيرىلكى-ولالآفضلية-!سلكنفح!بالضياء

بائساعالممنياطا.3النزلايىبصلاميقطعهانعسى

ال!رامملىارادقيردتاناذ10مرةألفوالازدراءالمقتلك

فتمضىالمعرأطتعرفلكىا*طهارأنبيائهطريىعنعليكينعمأن

بأنتكتفيمالمنكودالهالكنك.والراصةالاقامةدارالى

.أالنورتبذتاذ،أسواأهوماكانبلاييها.المضىعنلقاعمت

اوو،ذلك،لكأ-لحقافه

P.181التعلمقيصةجال!يدةصفحة

.،إيثمفافالماءيحبلاالذىيالجمل)،

يرىأنيرغبلاكهوذ!،متهليشرب"أ-ب08وجهأ

المر؟يرلكبالذىالفاجريفعلوهكذا.!القبيحوجههفيه

.،لممعطىأايله":المابقمكلول"أيعطىأالله"-د
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،.8140ثيمعا.التحلم186

بصتقبلفنلكن.)1(ثزهيخعرفاولنور-لكيلا4يثرأنه.اذا

ا"مموا-هو؟هذا-ولكنهخيرايعكللأأنهي!يهلاثم"يحكمة

كاكوأتالهدايابصتعملمنممرففثله.،الحكمة3يع!ض-ها

:----،أهداهاخالاغتيال

)1(،والمسبعونالثاهأالفصلى11،110،،-اليهأول

.الفميطانممقطةعلىيفمفقلما!ان:لكمأقولبالحق*

هدةافىوليكن)ب(؟دمصقطهعلىاشفققدذلكلعكس-لكنه

..!.الثرويفعلاللهيعرفلمنالتعسةالحالةلت!عرفوا!اية

"يتر!أنجيد*مرطاذتأنه،ياصميدلد:(ئدراوص)قالىمندثذ

عيسى:اجاب0"0الحالةdimمثلفىنصقطلكيلاجانبا4لمتعلم

بدونالأنسانيصح،الفممصبدوقالدنيا.تحعمنكانتلو*

المعرمة.عدمجيدالكاناذن،الوادبغيرالنفمىت!6و،اجمن

الشيوفي،أالموقونهللحياةجدداليصالخبؤ%نلكم6فولبالحق

.،انلعلمونالا.*بحيةللحياةجيداالتعلغيكونمابمكل

Eوجهأ 1 - AI+هكذا!نه.أايهفرائضمنالتعلم

اصأؤد=:.!اللهيقول
لتوبئانتيين=:)3(المث!محةعنا!هه-"-ىلقول=)3(يعلمونك

الى-اسفل:أعلىحنأ*يصربايهامثى!"القلوبنورهصل"-إ

""ا..،القلوب!النور1،صور8أ"

(على.الىإمفلومبنإ،يمنبالهاهش0"كرلما!ور-ب!

3/03ء(يوحنا):-تجارت-؟ء

.ب632.3العكنية،سفر!،-3

...أ!ابهإ."Iوكئط!.8؟ل!1إ"التنيا410ممرأ:.!تاون3--

11 iهضIالمنوطة.ش
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1 AV181التعلمقيمة".

!!ى،تمثمىوعذدهامحلصكفىتقعدوعذدما،عبشيذصبفريصتى

أذاماتعرفواانيضموا"ن،.كا=كلتوحيثماوقات51ممانر

؟نهالحكمةيضقرالذىذلكفمق!اهوكمإحعمنا!ضعدر

مميدةيا":يعتوبمأجاب."..ا"بديةأنحياةيخعربقاجميد

ذلكومع،ايضاابراهيمولا،معلمهنيتطملمايوبانلنعلمائخا

لكم:اثولبالحق":عيسىاجاب00"0ونبيينمظهرينصارا!قد

حفلىإلىلدكوتهيحشاجلافانهالعروصأهلبيتمنيكلر"الذىأن

وانما؟الزواجحفلفيهيقامالذىالبيتفىيممكنلانه.الزواج

تعدونألاوالان..العروصاهلبيتعنالبعدإءأولثكيدعى

ثريعةفانوهحذا5ورحمشهادلهفضلبيتفىهمانماا!انبياءأن

نا=:)4(المضمونهذاعنا؟دإابونابقولكما:.فيمكممعلنةالله

اجلى=ومن،هنبهسزلههئرلعة

18305.!ا!الىنصبوامةكلجثيدةصمحةخ

أسولبايحى.=..غنهلئعفلناللهمممل!فان.ذلكت

:،نجغ

صويايخلكلملانصان.لمخلقهفىربناان*!ب-1Aوجهأ

.ا!لعبادةمهيأبانهييصرهنورأقلبهفىارسخوانها.فحممب

لكنه،خطيئةبعدظلمةاصابتهانحتىالنورهذافانثموبن،

الله.لعبادةالصبوةهذه-+امةلكلان.دلجب!لانورذلكبركم

مزيفينالهةويعبالون،ابثهخصرواقد،ادهاانجرإلكانوانجننى

يكونانللانصانالصرورى1منفانذلكعلىوبنالم.وكادبين

Aبأنبياء.عارها ، Alالطريقلبيانةالجلىالشورلديعهمنهم

ضااقكط.الجيدةبالعبارةوذلك،لناموطنأ-،للكونأالجنةالى

وهغونعة؟ارثناثهينبغىغيئ!اهمرضتهناىال!ورى

..-.*/31،المزأمبر"-د
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AAAاألىتصبوامةكل!

11(غوإلسيعونالظسعالئصل

183.P

سيتعلموكف؟امواتاكانواافااكبياءسيعلمت.:"اوكيفيعقوبيجاب

فريعتممان*:عيعمىاجاب0،0با"نبياءمعرفةلحيهليستمن

تشلا1المكابة11اناذ،تحرصانلهاينبغىكيمامدونةمكتوبة

يحدقوالذىان:ل!ثولبالحق،بالحق..لكبالمنصبةنبيا

.،يحتقرهوواذما،فحمبالذيىيحتقرلاالذبوة

..،(1)النبى()بارسلالذىاثهأيضا)«!ا-83وج!أ

أخيركم:فانتى.*ممA.منالنبىيعرفلامنبمثليتعلقفيمالكن

يعيث!فانهانسانإى!،انسان-المناطقتلئافى-هنالكعاشانيته

ا*خريئ.منيتقبلهليصبماا*خرلنولايعامل،قلبهسيبصزهكما

يخذللنالانسانهذامنل.ا*خرينمنيتقبلهمايجارهمعطيما

منأقربيكنلمان-إلموتعندفانهثمومن..ا!رحمهمن

ورصا..الرحملأمحفريعد!)ج(ولمنحهاثهلطلعهصوف-ذيك

هذا.د()8للفريعةالحبلوجها!ريعةمنحقد8ااننت

يعملىانعىثريعته.تا!انا"حقبل،تبصواب

ايخيريعملانسمأنااولوجدإذاةولهكذا.يلهحباالخيراكسان

.،سوففهل،ا!فىحبا

I-*أعلى:ىايأصفلومن+يمنبالهامثى!+اللهرحملأهصل

.أالمهأالحظأكا،أسور!*

أسكل:الىأعلىومقا!برالهدئىبأعلى!"روصلأ!*-ب

.+أمرسلاللهأ!

.+امعطىأهـأ5:السابق!صaيعطىأ!!-ح

41حقبل،لا8ايصرل!!جلالئريعةأهـأرصلأنتخيلتهل"-+

اصفلمنصطرينعلى*يصنبالطمثي!!منه"المعببه...ارسلهاانه

الئرلعة،!جلالثرلعةأرملاتعلىأاللهانظننتهل":أعلىأيى

.،منه8يلعباد،اريهاأأالا،لا

.01/16(لوقا):قارن-"
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.*185اختلافايصنعلاا!ةجديهضحة918

؟،اللهأصها!ل-أنمنيكونة)
حبمناكلريحبهصوفانها*جدربل.!لتأكيد،ص

رجلكان:!لأخبركم!اننى..الثريعةمئحهمالذين1يهولاء

تنتجلاجرداءأرضأرضهفىلهوكان.كليرةممتل!تله

خلاليمشىيوماكانليما،وهكذ.ا.فيصاثمرلاأشبءالا

المثمرةغيرالنباتا!مذهبيىوجداذ،الحرداءا،رضهذه

.،نباتا

هذاقالففدثمومن.لذيذةثعرإتلهدا!ب-1982جه

اللذةفائقةبهذهـإلئمراتالنباتهذايحودكيف،ا+ن=:الرخرا

يؤضعوأنالنباتهذايسحتأصلأنأرفضيالتأكي!اننى30هنا

أنكلفهمفقدخدعهاممتئ!اوأذ.=ا!خرىتالنباتمعاينارفى

..حديقتهفىيضعوهوأنجذورههنأالنباتهذاأيخلعوا

لهبمن)1(يحفظصوفربهافانهذابمدسانهاخبر!مانىالا

،،.كانواحيثصالبريعملونألذىأولئكجن!

1)ج(()ب،الثمانونالمفصلرا

بينعو.ص()1(،)ارضأفىالاأيوبسصاين:أخبرونى"

.؟11،الفيض!انزمانعنموسصىيكبولمجف5!الوثنيين

اعلى:.ا!اسفلومنا*يمنبالهامثى!،!ضطأايله5-أ

+.أأحفيطAا5

."ايعلم،صور؟أ*:ايحابقم!ل!"العلمفصل!-ب

ا!يمنبالهامش!"(دنيال)ووأبراهيمونوح(يوبفكل*-ج

.+فيأودانيلأ!واببراهيمأوشوحأيوبء:أعلىايىاصفلطا

،1/1.--"أصفرايوب1ف

ايحلابم.عليهنوحفيضان)الم

http://kotob.has.it



183...0-اختلافايصنعلاا!ء91--

ة!-بحق-نوحوجدلقد-:يقول،موسىلإنه:أخبر؟نى"

صنحلأنه،كافرأبلهكانابراهيغوأبونا".-.=2،)الربعنث

ملىرجالضربين-اقام)،(والوط.-.آ3،زائفةوعبد-أصخاما

اصيرا(نضزنبوخذ)أخذهطفولتهفى(-دنيال)و05-ا*رض

لهميكنولم)5((ميفمانرأوعزريا-(أو(حننب-)-ومعه

عبهةءهنخل!بينوترلوا.اصرىأحذواعتدهاصنتانالاالعمرهن

،،الجاقةا*!صيدءئحرقالناركما-أن،)د(الحىباثله-.

1وجهأ 1 - AT*الؤيت!وءبينصرقهسون،ناراوتحيلها.

يعملمنبكل)هـ(رصنربنافانكذلك.واثنخيلوالعرو

.!)6(وامصلكيلىورنانىوشثىيمودىبعنتفرقةدونه.البر

)3(ارم!لحيثمالانهيعقؤبياهناكقلبكيتوقفن!ارولصت

تتيحوان.حمكعنتتخلىانحتماالضرورىمنفانالمنبىا!

.=!ص!يثهىهولماذا؟هذايقوللماذا=:.تفولمنول!،النبى

-.الهيامرهكذا،ايهيريدهك!ا=:قلولكنت

--.،8لمومىايهقالماذا؟رالان"

ء.111187السامرةمنالتىالمراةجدط!ةصفحة

:(اإ،ايهقال01؟موممىاصرائيلنجوsازكرعندما!

الياسفلوبن،19يمنايهامشبأحر!لا.أايحىأايله!د--.

.،حىالله":أعلى

أصفل.الىأعلىمني!ر81ايهامضص!"رصنأيله"-ور

."،مرصلايله،ا:السابقمثل!(،،يرملأاثه"-و

.A/1((أي!كوين،ص!فوأ!-2

.وما-نجعدهب-26الوجهانظر-3

iءv,/31،-المق!لنمنر"-د

بعدما.وما1/6"(دنيال)(سفرألاقارن-5

.-بأ:غ--...-،-!(3/11..)كولوممى:6-قارن

،،16/8.ايخروج:لاصمفروقارن(8/7)صموئيلا-،مفر

.-.الانجليزيةالترجمةنصفىهكذاا!أ
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18705:السامرة-مقيلتىالمرأة.-.191

أقولبالحقاننى".=انا،درونىولكنهملزدروكلم!انهم--

،.كل!حياتهطوالكلينفقأنعليهاينبغىالانصانان:لكم

يتعلبمأنفىولمك!ن.يقراكيفأو؟ييكليمكيفيتعلمينفى-اليس

منالجندى8ذكهومن:اخبروفيوالان").".جيأيصمليمف

بغايةبخدمتهيرضيهكيفيتعلملاالذى(هيرودس)جنبىد

."الذىللغالمتعصأ،الا30جهده

طينمنهوجسماليصرفتطيتعلمة،بأ-ول3وجها

.شبىءكلمبنعالذىادلهعبادةلينسىالايتعلمولا.وببراز

.(،.الابدالىالمباركوهو

(`)،والئمانون-الحادىالنصل!

اذأالكهنةمنغيمةخطيئبماتكونهل.ةانجبرونى"ء

.أ(أالإرفىالىيعصقطفتركو.افىضهادةتابوتيحملونكانوا

)ب(قتىثادلةأنعلموا*نهم،ذلكلصماعالتلاميذفارتجف

عذاان.":وقالوا.اللىتابوتبالخطألمصقدلأنه()2(ىعز)

،(ج)اللهلعمرو!:عيعىقالعذدئذ.،.الكبوىالخطيئةلهو

الأشياء،،)د(.سائربهالدعالنىالهكلمةتنعىأن:ا!كرلخطيئةان!ا

أعلى:الىاصحفلؤهراأ!يهنيايهامثن!"للاءئصل+-ا

---.-.،اثاء،8سورأ؟

"..a1yاء":ايصبابقم!ك"ايعذبأهـأ*-ب

.".صبالله.،1ايصبابقمبل"اإيحىأبلله"-ج

الأيمناليامشبأحر!.!اواحدك!ممىنىءكلخلقالله.مئه"-د

خ-"Aئىكلواحدكلمفىايلهحلق..منه-":2!فكالىأعلىومن

6/لأ.،)معموئيل(ثا-2-*أ

http://kotob.has.it



،P.4187الممامرمناالتىيلراةجديدةصفحة3،؟

ميممىذلكقالواذ.".الابديةالحياةيصنحكبها)3(والثى"

عنبعرنمضىانيجبغدا":مالصلاقههـلحدةالصلاةبأداءظممانه

0،5اللهمنالقعوصالملكلىمالهكذاف.(الصطمرة)

ميصمى!صل-،يومذاتمنالباكرأبحوفىا:،88-أ-وجه

ووهبهالابذمهيعقوبصنعهاقدكانالتىالبثرمنهقرلةالى

الرحلة،منمرهقاأصبحوقدعيصىفإننمومن.)4(يوسف

قرلباطصقدفانهرهكذا.طماماليشتروأالمثينةايىلكميذها!سل

(السانرة)منامراةهى.،وهاالبئر.حجرعلىوقعدالبئرهن

اعطينى":للمرإةعيصىفص!ل.ماءمنهتاخذيكىالبئرالىتححر

الضرابتطلبأنتخجللاأنتوها!:المرأةفأجابت.كا.ي!ثرب

أيتها"تعيصىاجاب،،،!سامرمةامراةوانا،عيرىوأنت،منى

أنتفلعلك،ثعربةمنكيطلبايغىهومنتعرفينأطالو،المر*

صتعطينىجمف،والان،:المراةاجابت.ول.مفهضربةتطلبينالتى

والبئر،الماءلترفعحبلاولالظءتملكلاأنكثرىوان!ا،"شرب

!ه.3عميق

.ة.918الصامرةصالتىالمراةحمدةض!

.،منيضربالذىالق،المر(ةأيتها":عيصىاباب

مرةالظمأبهصيحل،البئرهذاماءلأ-با85وج!أ

أعطيهالذىالماءمن-كانمنكائنا-هثربمنلكن.أخرى

حتى،ليضربوأللظمأىايعطاء،هولموأنصا،ابذاذلكلبعديظ!مالن

ايها*ا:.المزاةمألتعن!ثذ."8.الحيأأ.41يليلأعلىليقيلونافهم

ة23/6،اممر،.-أكرسؤأ+و8/3(يوشاأ-3

.03-8/8(يوصا)-"
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948.ءالممامرةمناللىالمراة391

اذهبىيم:عيحمىفأجاب.(،.هذامالنمناعطانى،(1)الم!يد

:المرأةقالت.ا،.لتضرماكليكماوسأعطيكما،زوجكفاصتدعى

الحق،قلتلقد،ححمنا":عيسىفأجاب.(،.زث!لىليصلأ

هـده.زوجاليسالانمعكوالذى،ازواجخمصةلككانقدلأنك

من،(1)الح!يدايها":وقالت،ذلمكلسماعخزيأالمرأةفاضطربت

:.تخبرنىأنإليكأتوسللذلك؟نبىأنك*لمحانى؟اهذاخلال

بناهالمذىالمعبدفى(صهلون)جبلعلىإنصلاةيقيموىايعبرالينان

غير-لا-المهـانذلكانه.فى:ويقولون،(المقدص)بيتفىسليمان

هذهعلىيتعبدرنوقومنا..)1(ورحمةاللىمنفضلايجد

ول.ينبغىو-.ها(الح!امرة)جبالعلىأنه:ويقولونايجبال

علىالعابدونهمفمن.العبادةتقامان)1(1-85فىجهأ

."3حق

ؤب(،وإلثمانونالثانىالفصل!ا

أرضيالكويل)):.قائلاولكىعيحصىشهدعنعدئذ

معبد،اد!همعبد=:)3(بالقولتتمجدين*نك،(يهنودية)

اصفلومناهيمنبايهامش!،.ورحمن!الخلاصطريقأالله*-ا

.،ورضاهدىالله":اعلىالمحا

المهامثىأعلىفىالنصيكن!،والصلاةالصلاةاتجاهفصل*-ب

والصلااأIيكلت1P!سورةأ،:امسفلىالاعلىمن؟يمر

.+اللةرصول

الانجليزيةالترضةلمحاهكذا!،الصيايهاأوالربالها*-ا

المخطوطةشاممتعمالهالمعتادوهو(حم!لى)ايلاتينىاينصيص

.(ايصيد)بمعنى

.7/2ول(أرميا)لمصفوأ":قار-3

بحرنابا(انجيل-21)
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...V kt-الصامرةمنالتىالمرا
&!مه

6تثموشملبالفمصتغرقة؟الهثمةيكنلملوكماوتعيثينا=الله

الدلقيوه!عليلثتح!سوفهذهـالمرأةفان.ومحامبهاال!نيا

هنورحمةفضلاتجثكيفلعرفتبحثالمرأةهذهلأن،بالجحيم

انكنم،المراةايتها":)3(قالالمرأةالىالتفتواذ.(،.الة

معضر،أنحنأما.تعرف!نلامنتعبئونألسامريين،معضرلم

روعاللهان:.لكمأمولبالحق.هنعزفمنفنعبدالعبرب

عهد.اناذ.ولالحقبالروع().يعبدأنيجبوه!ا،وحق

ىافىوليس،سلايانحبه5فى(ا!دمىبيت)فىبرم3قداللى

فط.--يجودمموفزمانسياتىانه:()دصدقونىلص.صواهم!دأ

كل،وفى،اخرىمدينةفىبرحمتها!

"هكان.\)1ب-85دجهأ

P.191الممامرةمنالتىالمرأةجبةسنحعة

مستطأعا.با!قلهالتعبديكونسوف*

.،(.بالرحمةالصاثقةانصلاة((و!ا

سوفيأتىعندما؟()ب(المسيا)ألىنتطلعاننا)):المرأةاجابت

المحميا()أن-المرأةأيتها-اتعلمينا":ععمىاجاب00"0يعلمتا

عندئذ."(1).الم!يدأيها،نعم":أجابت0،(1يأتىانلابه

اصفل:الىاعلىمنيحر51بالهامشظ"ومعبودحقايله،-يم

.،ابدو.أحقألتة،

زفانفىالانجيلبعدالصلاةاتجاه،التييرهنأغيرهولأ-د

؟مفلي:اعلىهنا"لصرالهامثىبأسفلظ"هنهخبر.(ا،نبثاءخامم)

.،منه.ذكر.1،نبياء(ختمأزمانسالانجيلبعدتأكبلأغير"

26(يوحنا)-3 - rigs.

الق.إجملي:-أسفلوهبنإ؟يمنالهابضعلى4!ا!معبودايله؟-ا

."،معبدأايله"

هراتم!تومكررأ.كلنلذ"رسول"4:ةايصابقممكل"(نبىألأ-ب

نف!ه.بايهامثى

الصابقة.بالصشة)1(هاهمثىراجع!الصيهأوالرب-.يضضىأ
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104.،.ا!امرمنالتىالهراة

مؤمنة؟فانك،المرأةأيتها،اريمانطاةفى*:وتجالعيعبىابنهج

ضخمىكلأمانتكونسوف(الهصف")عقيدةأن.قاعلمىلئلك

هجىءتعرشأنالضورىمنفانأجل.ذطئه،.منالله.اأصفهاءص!

تكونأنتلعلك،()1السيدأيي":المرأةقالت.،،.(المصيا؟

لدس،اللهمنومرصلالضفىاننى!:ععنىابخب،.(-المع!ماأ

من2()(المسيا)يجىءمموفلكن.الخلاصكلبىانيلا.بيت

أبعاجلهمنالدىوهو،العالمصائرك!ع!غعهن!بالى

العالم.ارجأ-كافةفبى(a)اللهيعبهصوفوعندئذ...!!ئنهي

ا؟نتأتى.ألدى(اليوبيل-،سنةانحتىالزحمةتنإل.!ولعموف

،عاءكلالىزمانها(المصيا)ينتصسوف)3(عاممافةكل

..-.ء+ثة.:يبن..فى

.+.مكالاا1-.لأة:ة،:برجه.-!

لغنىءالمديغةالىوجر+قمائفا.)،(ؤعاءالمرأةلوكتعندفذ

..سمع!هقذمابكلالناص

أعلي:الىأتومن-يمن41الىامشباعى!،يرم!لايله*---.-بم-

،.-.!+.-،.تىس!هلهث:

ومنافىيم!ةبالهاصثىاينمىفان!كلا!،العبؤ،ء.اة،نبىأ*:.+د..

ه!رشدلا*:.منفصنة.كلمة.وتحتها،اميد01ايغه*.ت*أدى-.!ض-+

للتبرجماخلطتوهكذا،نفسهبالهامضهرات6اصلفناكل!امحررأوهى

ضفطين:نصين.لانجليزية

.4+.-،:ء.ت؟/+-+.:-؟.!!

ايصابقة.بايصفلأ-؟-هامضرابع-ا

هدالد.والهامئى5-د9.اثظو-الوجه-6فخمد:041ا!خعؤذ،2."-؟"،تة

؟/11"هاللاهـمينأضرا"منة05كليأتىكانالعبرى(اييوميل)-3

..مب0013صنهيههـ*ه!،لانهويبرفى،صع001كلفكانالبابلى()اليوبيل!ا

0035قىمنلأ..ايى8ايئثرنقصمعص iالمقدملأ.انطر

.8المضمدالثرجمةانطر-8
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19P.1الساموةمنالتىالمراب691

)وو(1،والثمافونالثالثالفصل51
011،1عيسمىمى

ودهث!واتلاميذهحضر.عيسىمع)5(تتحدثالمرأةكانتبينما

يقللملكن،،صامريةأامرأةمعهكذايتحدثكانعيسمى،ن

فلك؟علىوشاء.،(3سامريةامراةمعهكذاتتحثلماذالأ:لهأحد

.،.وكلاقبل؟معلميالا):قالوا-المراةانصرفتعندما-فانيم

التلاهيذقالعنحئذ(،.أخرطعاماأكلانيجبا":حكيصىاجاب

وقد،عيصىمعطرلقعابرتحدثفربما":.لبعضبعضهم

لمالانجيلاهدايكبالذىف!لكواستجويوا".طعامالهليجدذهب

هنا،؟خو-شخصأى-ثمخصصاككانهل":.قائلين

.(،3طعاماللمعلمأحصرقدعساه،برنابايا

P.391وال!اهريهعيعمىجيدةصفحة

هن!يكنلم":!الانجيلهذاأيكبالذىذلكاجأبعنلئذ

هذااحضرتالتىلكك،رأيتمقدالتىالمراةعموىأخر.ث!خصاى

التلاميذانتصب،وحينئذ.ول.بالماكللتمههالفارغالوعاء

هذهولينا

..عيعىكلماتعنهلممفرمايترقبون-با86أوجه

أسور8:548سفلعلى2منهيعر1بالهامثى"البراء!فصل"-!

."االبمsuأ

.83-د/،2(يوحلا)انظو-5

المنطوطلأ.لىهضاأ؟(
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P.391واسعامريهجمصى،91

هوالحقيقىالطعامانتعرفونلاان!*:عيصى1+ذاكاذ

رمقيصدالذىهو)؟(الخبزليس4نه،ا!يىهاتعملأن

بارالمد!.اولكلمةانهاحق41وانما.الحياة!يعطيهالانسان

،(1)ياكلونلاالمقدممينالملائ!فانالعمب!هذااصومنه!ا

نض،وه!ا.الله14131الايغنوهملا،نانما

يوماأربعينظلواقد،ايضاوأخر)3((اليا)و،)3(

يرفعوهوعيسىوقال.،،0،21طعاماىطعامبدونليلةواربعين

ثلاثةأبعدأ":التلاميت،ابفي."؟الحصاديكونمتى":عينيه

ابيض!"الجبلأنكيف،الآنانظر91":عيسىقال.(،.أشهو

ول..يلحصادعطيممحصوليوجداليوم:لكماقولبالحقةبالظلال

لان.يشاهحوهيكىأقبلوقدالناسمنجمهرةإلىاشاررعندثذ

أيها":.قائلةجميعااستنفرتهاقدالمديشةالى!خولهافورالمراة

بيتالى()باللهمنمرسلاجديدانبياوئما،صواهلمواافاص

،.وقصت؟"اصرائيل

وعندما.عيصىمنصصعتهقدهاكلعليهم!ا-،"وجهأ

وأقاما!يفالىودخل؟هعهميقيمأنمكيصىرجواهنادحضروا

يتعلقما،الفصىأويعلم،المرضىكليبرىء.يومينهنالك

بكلماتهلؤمناننا)1:للمرأةالمواطنونقالعثدثذ.اللهبملكلت

مقمظهزضخص.*نه،قلتبماايماننامنكثرومعجزاته

.".بهصيؤمنونين.Utهؤلاءلخلاصمرسلنبىانه،حقاإلله

اعلى!الىاصفلوضا41يخابايهامنى!،م!لاالمعكة*-ا

الانصيزيلأ.الترجلأشاأمنهأكلمةسمطتوغدأيئكلIلاالمالت!.منه،

ةLAOالىأمعفلمنا"يحرايهاممىبأخر!،لم؟وصلأايله+-ب

."مرسلالله+

.هـ/8(متى)وكنل!8/،،التثنيةأسفرا":ذار-ا

.18لم2د،ايخروج!صفوأ"أنطو-3

.91/8"الملوكاا،ول،سفرأ"انطر-3

.51ضاءينمميلىكلا.المامه:وهو!

لإسلاع"وفىوالنصانيةاليهو!يةشالصيامفلصفة":!ابناواجع121
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جم!؟يرالهلسااو-"!عيصى.أ9"

وقما!،عيعنىمئ)ءتأقلاقي!إكليلملنصصبعد.ضلاة

)5!رصول.(المصيا)زمانفىكلنصوفإلليلةهده*":.لهم

فذى-فحلأأليوبيل.أذلك1،عامكل(ثيلىا-)ص!هى

ن!نأم!،ان؟رمه.لافاننبىلذلك*..أد((6)3محاهائةكلهن1

.لرننا.،-موقويئهموةمائةرعون!ناخافضى،الصلاهنقمهيأ،ولض

.ءة.:.---!.،أولالىالمبارد،)هـ(الرصنا!دير

....،وواالصفاءمنالصلاةفىلابدجيههشحة

:.،وقتكلفىفلنعكلولذللى،اهباين*

الوأخ!.رشاجما،.بك،ايفاتا!!قراننى":01ب-87وجهأ

ابد؟لكت!نولن..بداقيليس.لكالذىأنت".)1(.،،41حد

رهـ؟،".:(مفلالىأعلىمن41يصربلأمامض!،،الله!نبىأ+-!

.+انلني

صلمظلعفى6مرتجىءكلاتتايقديمالزصنفىايبراءةصلا،إن"--،.

بالهاممى!aمت.سنةكلتكونموف،البعوثأزمنوفى،منةمائة

البراء8!8مسلوأأن*:أطىالىإسفلمنا!ظرل!ثلأعلىا؟يمن

-رفى-ؤاحدأ.أهزةم!هماثة.،.-كلبرإص،تجثىأالزمانقديممى،كانةأ

بر".،مئه.ممنةكل،فىلكونألرسولىزمق

استئ:-افيأعلىمغ!أ*يمرانجهابثىبأخر!"ورحمنقديرالله-ء.

--.،-.اوابرحمنأتجيراللهة

،(.ايفجر!ب-،9.انوجهشمذكورة4للصلا9خرىا1ايساعات-"

وابوجه(نججم.اوليظهورعند)إ-001والبىحه(ايظهر)ب-7!والوجه

الصلاة-هوسلت!واذ!.."الليلجوف-)أ-014والوجه(.خالعساءا)ب--ور3

صلأة)؟مبببية4اييلإومع!الجتنشالمفكورة)للصلاةمع:.هت+ا؟خيو؟؟

.انظر؟المقدمبماا.محمدعند(الخمسةا*وقات)كلنجدفلعلنا(السحر

افقصحاءاصلاةوأنط8ايم!حرإوالذيل!جوففىمبموضةصلاةإلاسلامفىاليس!

لهاوليعىالعمز.صلا!الاسدنما0يمرض"بيئض"ساعلأ..وبعض.بساصكةالمغرببعد

".:!-...ف."؟..!:/-...هنامعابل

لأ:صهقبيماللهاضامعره..،الوجهفاالمذكلر!ارن-.

6ء.ي!بق!يياابهامئىمعب!.-AOالوجهفىالمذكورهارن-6

ة..لللهةأ!لبهطار5*يد."-!.فؤ!و!ىوثحمموأح!الله"3.!--"/

،--.لم-!!.-..ء..--.ه+لمأولهروقديماحد
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ا.ء59للسفاءشاالصلاةفىلابد991

نتبلىايتفاالاشيا!صائروهبتبهـحملسلانك.()بتهايه

بيتئلكمثاللاالذىوأنت.نهايةشىءكلتعطىمموفبعدلك

يعتريكلافانكيتناصلاالذىنج!اطأ"نك.2إالجفمزت.)1

خلقتنا،قدفانك،رحصكعلينأاسبخ.ةحاثولااطتقاز:

"،)ج(.".بكضذغ-منوتحن

)د(،والثمائونالزابعاالفصل"أ".ا.-

الضطرألوأنفلنقدم.".:مالا!لاةا؟اءعيصى..خافرغ.واذ.

اعادقدفه09عطمةرحمةالليلةهذهد)كل(وهبنايهنه،ف!

الصلاةأقمنالقدحتى،الليلةهذهفىيمضىأنيجب-الدىالزمان

صمعتقدوانى.)و(الهرسولمح1011!أ-جماعةهئ

اعلى.الىأسفلومنيمن41بمهامثى!!وماققديمالله"ب--،،

وهنا؟يمنبايهامثى!لماالحمدولهوعاووورحمنجمرالله*--

."وسبحانه(وكأدلأالرحمنالله.اكبرالله":أعلىالىاسفل

اعلىهنالإي!ربالهامثى!،،،الاخلاصمنأ؟المخلصفصل،)-د

."المخلص،سور!":(سفلالى

الله".اعلىالىأسفلمنيمن41بعهامش!لميبأ4111"-كل

:ا(أ:..-وخاب

.،ايلهرصول":ومنلهايسابققحث"-!ايلهلمة)01.نبى-ؤفى.!

الهامثى.معأ-16الوجهقارن-ا

!مكلض((!نعدا-aافخاأالانصيولةالترجمةفى!11

!ا-هـهااصتظهرناههافاضتنا،ظ!أطافدا:المخطوطةشاللاتينى

.ايصياة
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أ.ء59الصفاء!االصلاةفىع!ب002

:وقالوا،ذلكلسماععظيطابتهاجاالتلاميذفابتهج.(،.صوته

ه"علمنابعض،معلميا"

قلاعنلئذ.".الليلةاهذهالتعاليم"11-88وجهأ

البلسمبدهنممزوجأبرازأ-واحدةمرةولو-رايتمهل":عيس

مقاصديبلغلناذ،الحميدأيها،طى"فأنجابوا.،،3الف!افى

اخبرعأنافا"ن،:عيصىقال.((هالضىءهذايعملأنالجنإن

ع!اد!يخلطونانهمذ!لك؟جثونااعظمهممنالعالمفىيو!أنه

لحيونممنكلئيرينانحتى:وباسراف.الدنيابادةا!

يصلونهمفبينما.بالفميطانانخكواقدعليهالوملاحياة

لىأصبحواقدفانهمثمومن،ثنيويهبمفاكلصلاتهميخلطون

تغتمملونعذلأما؟اخبروذى.ا!اماممقابوحينالوقتفلك

نعم،8قنمرشىءيمعمكملاانحذركلمل!خذونهل؟للصلاة

انعلييان8الصلاةتؤدونعن!ماتفعلون%لص.وبالعيهد

تواذن.)ز(ادهرحمهمنبفضلالخطايامنذفوصكمتغسلوا

.8!نيويهأفمياءعنتتكلمواانبالصلاةقيامكماثنا-تريدون

.،تصبحدنيويةكلمةكل!ن،هذامثلتفعلواأنحذار

(.0i(،)يتكلممننقسفوقللشيطانبرازا))اب-88وجهأ

بحمية.تكلملانهالط!ميذارتعدعندئذ

P.791الحقالصيقعنحهيلىةصفحة

صديقحضراذاسنذعلماذا،معلميادا:اوقالب.الروح

يكعلىاحعلوهطا:عيعىاجاب.كا؟ليكلعناللصلاةأدائنااهناء

هاةاولكنالأ:(برثولوماوص)فقال.".الصلاةوأتموا،ينثظر

اعلىهن*يصرالهامشبأوصط!"هنه-ايطهارةروحال!لا!a-ز

.،8!أطهرروح،المعلو؟أمنهفى:أسفلالي

الهامثى.هعI-16الوجهقارن-ا
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.!791الحقالصلميقكا"03

عنالما،طريته!ىويمضىأهينقدانهسيرىكاناذاالحاليكلن

الصلمق(هذاأطناذا*:عيعىاجاب،8معهنعحملااننايرى

مؤمنا،يكونولن،مديقالكميكونلنأنهف!دقونىذلك!ميحنقه

لى:قهلموا".".رفيقأوللشيطانكافرأ،لهكونأبا!حقبل

،(هيرو،صأحيوافتحطترةفىكلاممعلتتكلمواذهبتمأنكملو

اذاستحنقونكنتم،نفسهأ(هيرودص)أذنىفىيتكلمووجدتموه

ستغتبطونكتمانكمبل؟بالتجدكلا3فتظرواأنعلىحملم

هذاهل":عيسىقال.".المللىعندحكلو!ذاصديقكملووول

قالعنحئذ.".الحق؟عظمانه":التلاميذفأجاب."أحق

.،ل!اقولبالحق":ميس

هعيتصثفموي!لىعن!اانعمانكلان*11-98وجهأ

الحلدثتركدمأنكملو-اذن-الصوابمنيكونفهل..ا،

ناالصوابمنيكونهل.؟انصانمعتتكلموالكىاولمع

.!هنهاكثرايهتوقرونلانكم،السببلهذاصديقكملحتنق

عن!عاالحنقمميصيبهكانان،الصديقهذاأانه؟صدقونى

هذاناذ.لابليصجدخادمفصو،ين!ظرأنعلىلحملإنه

وو061مصمانصاناجلمنالهيئهجران:ابايعى!م

يعزلأناللهيخضىمنعلىينبغىصالحمملكلفىانه؟)1(الحى

."يفصدلكيلاالدنيااعمالمننفسه

أخاهمواسل11ا،ول.الصالحالعمل"

()!،والثمانونا
ا.

أسفل:الىاعلىهنيصs<بالهامش!.+االحىأبالله"-إ

.،إأس،بالله

ا*يممربالهاهثى!+اعثوأو!صعيقأمينأيفرئفصل"-ب

.،وايعثر،محببأبينأنرقأ!سورأأ+:؟!فلايى,Atطا

المخطوطلأ.شهكذا11،
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4؟.ثوالحقالصايقمن353

فكا.نجالحمنىيت!م!أوبالصعؤءانسكيعير.عندماإ":عيعىقال

مثليقكلفماذ،كهذاعملفيبينبينهويخولت!؟يبهأحدمضى

0،ا*خيرأهذا ،، rيعمل*نه،خيرأيعملأنه\):النلأهيذأجاة

التيالضمصمثلت!لا،الضرمنعدائمايطلبالذكما.لله

.-،".،دإلمألب!عى

وأئنئ"*:عيع!ىقالى.،(.الظلأمالتطارد"(ب-98وجهأ

اوحعمنأاعملاأا!يعملمعندما-العكىعلى-انه؟خبركم!

!عب.باثبىءمتعنلا.بعرقلتهيعمصمونكانفأيأحسنأأقولاأيتول

رفيقاء.لابليىيصبحانلييالخبل؟أبليمدىيخعممفانه،منهأفضل

.ه.-صن"فمئ!كللطرقلأقالاأخربسئءيعنىلاابليصقهـلك

."قالكمالكمأبرلانى43ن61لكمسأقول!ماذالكن

.."4!وو"الخقالصديقعنجديدةهفحة

ممنألفكلبين=:.ايهولى،المظهزالنبى)1(سليمان*

:.متى.)قالعن!دثذ.،،=..واح!صديقلكيكون،تعرف

اج!اب0(،0مطلقاأحد؟نخبأنقادريننكونفلنة".افن

ا،أشيئالكرهواانلكممفروعأ"لميسانه:لمكملأقولبايجتيعيستى

!هوأالمخطينةعدامانىءإى
1.gbبا،حق؟وأنفا،4مخلوقاباعتبارهالشيطانهوكانان

سأخير،صكل:انى6لماذلااانعرفون..يلهعدواباكبارهاتكلهونهأ

غلىوبناء.)1(ومتقنحسنفمواثهخلقهقدوما،لهمخلوقلانه

ا!نجذ؟كلا!(2!أ/93سور،)(،باتالاأدهخلقما!-أ

ذيهأ!خعلقما-):ونصما5رثموا؟ية(يونس)صورةوهى01العمورأ

اقرأناياتهنإخرهوفعفئى؟اى!يذإتهالنصهذايمكررويما-بايحقال!

و*يه5!د().الدخان.سورةفىش(دد/9،)اليهاالمثمارية4ااها.أيكريم

ال!مابة41يةوبنص-وواضح(-بالحقالاخلقناهماما-):ونمها،3

اسكلربن*لمن!ياله!امكىفاني،وبعد.برا؟رفي.!ممموا!ظيمعتىانها-يبا

نتل.فىاامإيتالترحمة.اتاى-،..الا.جمابحقاللهخلقها!.اعبىالى

.الأممنأدفىاخظأتولكهاالتعقيب

18/8،...ت818ماللا!صلرأ+8ض-8
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هو؟.ت9.الحقالصايقش2ة

---------+.-،ايضاالضالقيكزها!لو!يكرهشأفانظذ

اليمميرمنليص،2()فريدشىءالصديقانما!اأ-09وجه)

لبنالصديه!انذلك.ايفقدأ!السهلمنولكن،أن-يو!

.فىلا؟واخبرصو-!فحذار.بشغفيعشقهمنضدمناشط!حنذ

-:معنىها:واعرفوا..تحبونصنيحبدمنكصديقمختاروا

005ةائطفسطبيبا!مطلقايعضN]][الضهيقان3ضمق

يغر!طجيدطبيبعلىيعثرمانا!رأاكممانانكثاوخكذا

ينيدوفكذدك.الملألعةا*دويةلاستعك!ويفطنا!فواض

.؟لل!ر-يرشدءنكبتويفهمون!خطاءيعرقونأدذين!مهصقاء

ا!إءعنيتعامونأصدقاءلممكليرينأنهو؟شر؟هنالكص

عئهغد:افجونوأخرون.يعذرونهمواخرون.صديقهم

عونأص!عقلءهنالكأن؟شرأوا"د!ت.!سافلأأرضىبالعاء

مصيرهمونولسصفعلطويعينونهصحطاومعبنوئهعالخطا

.نلك!؟كأضدقاءهؤلاءأمثلتأخذواأنحذار.لثزهمفليلا

."8للنتصوص!ناصناعثاءالحقفىأنهم*أب-05!جها

)ب(-لحوالثطتونالممادسالفصل!أ-

فسويقؤملاانيريدكيكاتماما.مكذاصدقكفليكن!

هتإئمتهجرانينبغى%نكمنكيريدو!ا،التقويميتقبلكذلك

.فىتغساةأنيوضيهانعسىكذلكفانه.اولفىحبأ*شياء

يعرفلاانسانكاناذا:لىقولواولكن..ا!خ!ةضبيل

أعلىتالمى؟مبفلوهنا*يمنباكامش!،.ايص!يقفحل+--..

..،ايحببألمصراأ"

.،للثضمالكلأمعلاد،افى--0002

لا!ا:ايكمةإ(.هغهأ-*.

ايعينيلأ.6لضطوطة

5o)فىايصطرلقبيقعضمقرا
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4.،!والحقالصايقعن502

انلهوأنى؟نفصهيحبجمفيعرفأنلهفاتى،ا!يحبجمف

،.جبجمكيعرف

.،10الحقالص!يقعنحبةصفحة

مصتحيلهذا.3نفسهيحبكيفيعرفلاهوبينمااهخرين*

منsن))صيقشخصالكختارعندمافانكلذلك.بلأدتأجمد

فلأبصر.((البؤسفادحانمهانادحققةفىهومطلقالهصايقلا

الرفيعة.لعاثلتهولا.الرفيعلنصبهالاولالاعتبارتجعلولا

ثمخصهالىولا.ايبديعلباممهالىولا.الرفيحبيتهالىولا

صوف-هـلممهولة-لانك،ايرقيقة!صتهالىولابل،الحميل

ب!.كون

51،يضى:جمفانظرولكن..مخوعا*أا-ا،وجهأ

الصالحصة.عمال19لحلط"هحالةالدنمهممياءllيحتقرجمف

تجدبصهولةفاقوهكذا.هوجعمدهيمقتكف:شىءكلوفو!

،ا!خاف{I1،ضىءكلوفوقاوخصوصا.)1(.الحقالصل!يغ

با"عحالدائمامصغولالمحاىاذ!او.الدنيازخارفواحتقر

ذلكومع.ثرمىمحوكانههوجسده،وسادىالصالحة

صوفبهذا*ن!؟ليهحبكتحصرلد!رجهالصديقه!امثلتصلا

)ب(0أعملاالذىاللهمنكهظةأحبهولكن.وثنياتكون

.)1،اعظمبصلاطهيزينهسوففيلك،نه،،،اياهأ

عي!احهعثرفقدصدوةاصديقاوجدمنان؟لكماقولبالحق*

.".الفردوصمغتاحمتلانهبل.ذص

اعلىهنا"يمرايهامشبأعلى!"منه.الحقالصديقبيان"-ا

."بيانلمحببأ،حق!هنه،:اصفلالى

لصكل:ايىأعلىوهنإ،يصربعهامش!!لميهبأا!ت-ب

.aطوهالأ*"

الترجةهامثىفىوردهكذا3هؤكدأكيرهلاايترجمة-أ

الافبلهزمةه
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1005الحقالصيقعن255

ييسصديقلافناليحاذا،سلميالكندا:(تدايوص)اجاب

"8يهجرهانينبغىهل!!لأنعيهينبغىفماذا.ظتمحا

كمايفعقأنعليهينبغى،:عيصىأجابا-ب؟9وج!أ

نفعها؟لهبداطالهاصايبحرالذى.بالسفيئةالبحاريفعل

انعليدينبغىوهكذا.يهجرهاتا!ةيراهاعنذمالكه

فيهايكونالتىا!فمياءفىفاهجره:ا!سوا!يقكمعتييلإ

.،،)ج(.الدرحمة.تهجركانتبتغىلاكنتانرلدمك

1)د(،والثمانونالعمابعالفصلوا

جلأنهنشاصلااذ.العيئاتمن)3(للدنياويل"

مىالويلولكن.(3)المثرفىقابعةال!نياكللأن،الاثم

انه،.خلالهضاالمثريحلالذماللانسانذلك

."30الخطانبذفىجديدةصفحة

اعما!فىويغرقالرحىحجرعنقهفىيربطانهلوللانعمانفضل5*

اليمنىعينك!ثتW.جارهالىيسءانضاخيرأفذلكاالمححر

فاتركهالصحيحالطريقعنيحولدأنيقصدصديقككان111"-بم

مالالةسطوراربعلأعلىيحر11بالهامض!ا،الهرحمةتتر!إنترددلن

طرمقالمعناأيخرديقصدلأنأحببأ.كاناذألا:!لىآيى

.همنه،اتعلى!51رحمة،!يتر!أانتردلمانإتركه،!المشقينلم

(صكلوضا*يمنبالهامثى!((الضرفاعل))لمالمراوغأفصل"-د

."الفاصمقلممور؟!":أعلىايى

9(هتى):انكلر-2 - /IIA.

.0/91،ا؟ولى(يوحتا)لمرممالةا"-3
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05ملا3.أ!طا.نبذفى2"طافي

يعين.تدخهلأنلكخيرلأنه،بيدا،ثا!رحهها!تقا!عها.تجعجرل!

ولاذا110،الجحيمكليهما.فئبعيتيكأن-تدخلىمن

ذلك.مثلفافعل،!صمكأويلمكاغثرتد)u[أ-39.!جيهأ0001!

بيدأوواحدةبقدمالسماءمبكوتفىتدخقانم!حيرشل!

.،،11،الجحيمفىكليهمابعينيكتدخق(نمنالمج!تفئ.ؤاحدة

الصيد،ايهالأ:(بطرص)يدعىالذعا(صمعان)ل-ت-+

احدهصافقداننىالمؤكدمنان3هذأأفعلأنيذرمحىغيف

دهاءعنكاطح،!رصيا،ة:خيسىأجاب0(،ءأعصائى

منأكذطا.الفورعلىالحقجلاءستجدوعتئذ،ئجسد

يؤازركوهن.قدمكهول!صليعيندوهن،-.عينخ!هويعئمك

الاشياءهذهت!نمافعثولذلك.بكهوشىءكقفى

جاهلا،الجنةتدخلأنلكخيرلأنهةفظرجهمالثحطيئه*م!عإة

حصا،النارتدخلانمنللأ.الىلوقليل،ايذكاقهليل

دةنمنيعرمككانيمكنشىءاى.كبعأراعمالذا،كنيا

يكقضىءاىعنهبعيدايطرحكانصانعنكفانبذه،اللهنجدمة

.")1(.لظرهيحجب:اى

منهضوتالى(بطرص)ثطثتهعيصىذلك!اذواذ،-

...-:.)-ا-(نرص-اله:

فاذهبحتل!فىأخ!دأخطااذا)،[1-39وجهأ

.ضيءبأ!!تفعلكماهأكرك(اهـ(أ)خدملأعنيمنعكثىءآى"ا--.-

سطرتعلى4يمنبالمامض!"منه((-عينكشيقع:حرفياأ")نظرثطةيخعؤق

كركعحهفى.8أيبادعنلمتعكنىءكل:-لا.اسفلطتائفنءأتى:اقععفن

.ظ،منه4عمنك.!بربعات!.ما!كلك

("؟/.؟-ة،.؟-انثر:)متى

اهفلا:.!طر.8المح!مدأ8ئايل!ىيتربايتص-يحبربرقبماهذا)؟ا

5(مس 03 ، /%Y o--خ
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ث!،ا!فذثذفىلأ.3

.أخاقريحتقذا،نكفابتهج،انر!أ.انصلحفاظ..!قوت-

؟اخرىمرةوقوهه.شاهدينوادعثانيةفاذلمبينصبحلماذالهكق

ينصطحلماذاثم.للكنيسةذلمبنوقلفاذهبينصلحلمفاذا

واحدسقفتحتتسكنن.فلاثمومن،كافرافإحتب!بهبندئذ

يجلس،حيثواحدةهاث:ةعلىتأكلنولا.تحتهيس!ن

قدمهيضغاينعرفتاذاحتى.،وهكذا.معهتتخدثنولا

.،،..هنابكمدمكقلا-لضعنمصبد".فبى

1)ب(،والث!مانونامنالدالفصل-أا".

تقولأنالأولىبل،منهخيرانفممكتعةانحذارلكنت

بفضله()جايتهيخعنئثلملو؟()بطرسيا()بطهـسيا:-.هكذا

انعلىيجبكيف،:(بطرش)اجاب.كا=.منهشرا.لكت

ه،!اقومه

P.302العنوفىجايدةضحة

ئترمانلنفسكانتتشتىالتىبالطريقة*:عيمىاجاب

معتصبزفهكذا،عليكبربالهتقبىمانتشتهىألدثوكم!.بهما

.".ءبالحق*ن،(بطربد)ياصدقمى.ألانجرين

6وجهأ [D 1 - فيهاتقومم!وفمرةكلفىان:لكrقول9

كلماتكولتحملن،ا!من".رحمة.!لتصدتقيلقبألؤفقاخاك

بفلدط-ق!قبنبغلظة:ذلقاذا.فعلتلكنلا،.النمراتيعض

لىقد.تثمرلهاولن-يكون،أط!بطدالة:-.أيضا

.اعليأنأسفلوصنيمن41.،..!.بالهانحنهفاث!ل..لا؟-ب.-."-قحل

-."اايعاوو،8مورأ"

:.18اله"معين".:ائنابق!"امثل،!يعينأاء"--
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05هير5الشؤش802

الشراء!ايطبخالتىالفخاهـلةوانى؟(بطرصيا)

الح!هه8ومطارطبالحجارةيغ!مملوهان2الممكنهنهل،-طعامهم

!لأوية.الحارلماءبكصلونهاوانما.بالتأجمه!ك!

؟بالنارتحترقالخثمبيةوالأثمياء،بالجدشظايا(الىأتتهشم

لتومعندمافانك،ثمومن..بالرحصةينصلحالانسانلكن

اللهيوففنىلمان-:.لنفسكتقولأنينبغىهاقأخاك

.=5إليوه!،أخىرعملهقدماساثرمنثراكداأعملفلسوف

ايها،أخىعنأعقوانعلىيجبمرةكم":(1)()بطرسأبب

ول..عنك.يعفىانتضتهىمادبعد،):عيصىاجاب0"1ا!لعلم

كاليى:عيعىاجاب1،0ايومفىمراتسبع:أبطرحما(الف

لا.ة)1(يومكلمرةصمبعينعنهاعفبل؟فقطصبعا

والذى!،لهيغمريعفو

ضدهيخكمسوفالآخرلنضديحكم"اب-39وجهأ

اللامراءويل،):هذايكبالذىابرفاباأقالوعندئذ

اللوه!،عليهعيصىفض!د.،(ا.يالجحيمالىميذهبون*نهم

تكلمتبفيما،يرفابايا،احمقاصبحتلقة،:قائلا

ضرووياليسالاكتسالان:لكاقولبا!ق..هكذا

بق!ر،للسنينةالمقودولا،!صاناللجامولا.لبممم

صدورأب(اللهأعطىصببولاى.هللدولةا"ميرضرورة

وأخرينوصليحانوداود(صهوئيل)و(يشوع)ولموصى41ح!م

D - iلصوفتعففان،مر-وصبعينصبعايومكلاخيلىعن،حف

أفقيين:!رينوعلىالصفحةبأمفلالغابةاطارتحت!"هنه.عنكيعفى

ان،هرأأسبعينأصبعيومكلشأخيلىأنعصىأأعفور+

[aeهنه.،منكأأيعفىأا!.

اطى:4لىاصفلوهنا،ممنبلالهمثى!"أيعطىأاهـه"-ب

.+،أهعطىا!،

.31،22لم"1(هتى):انطر-؟
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!!العفوفى"لأ.3.

حلىلم!اءالصيفياللهاعطىهرلاءطصمل!-5!؟--جميرجم!

يكتبالذىابرنابا)تجالجمندئة.".العقعن2()،لضوقا

،،15ايعفوأرو،بايجزاءيصدرأنلمكمكص:يففى،."شألأكناهذا

الاختصأصوح!!للقاضىا"ن،قاضياواحدكلليص!:لأعيعمىنيج!

الهالقاضىوعلى.5(-برشابا)جما-،-!!يتعلىيح!فى

من.بف!عضعض!وببتري!الوالدصس!اط،الجانع9علنئيخكم

--.،...!هالجننميهلكلاأنععمئ

7!!الخاطئينمعالجلمشجد*ة-صفحة

أ)أ،والتمانونالئاسحإ-الفصل.----ا

ا!ندطارأم!كلم.*:-..(بطرس)هإل!اب؟؟.الوجه!

بطول*:عيسىأجاب.كاأيتوب!يكى

:(بفرص)أجاب0،0اليهئتتظرانانتتحبابىا؟مه

.،.ابمربتيسيركلمماهذاأجلمن؟صفيم.ةلك(؟)إصجمىل!س!

قال."(.أب.النهصلهطالمااخاكأمهل*:عيسىاجاب

أمهلهد:علسىاجابكايسفهمولهسوف)ء!ا
وكذلد(بطرس)حزنعنلطذ0،5للتويةوقصلهيتممنىخىطويلا

.!3؟/،()روصية،!لا!مايه-الىأه:ء-ظرن03--

الىأصفلومنأ،يمنايهامشبأخر!"ايكرر3ضلدا-إ

.ىايكريم+-".؟توهـ8-،!لى

!ئأعلىأطأا!يعر!-نجالها!ش((الاحكمد4طويلظ))!بورا!-ب

.-rصبر.أ!".أصنل

الانجليزية.ألترجمةهامثىفىIه!!.أصدلا:أو-1

برنابا(انجيل-22)
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ث!2.!الخاطئينهعا!لمفىv.؟

عيس:اجابثموهن.المقصوديفهموالمنهم19،4خرون

ايخاطئين،منانفصقألتم2نك!فىعرفتم،صليممهمعند!كانلو*

.بالمخطىءالرحمةقلوب!عنتبصواأنابدأتفكرواأنلكلكانلما

مكعمىامهالهينبغىالمخطىءأن:بوضوحلكمأهولىهانىوهكذا

.أسناءتحتمنليتنفسنعسلهكانطالما.يتوب6ن

،+(اللهان.()جالرحيمالقديرريفيمهلههكذا،نه

الزكاةويؤتىيصوه!أنساعةللمخطىءسأغفراننى.-ةلقللم

ثم=ومن.الحجويؤدىالصلاةويقيم

ذشتالرغمهـلاعوابذدكقا!واقدعيرينفان=اب-9دوجهأ

فيهاينتحبالتىالساعةتلكفى=:)2(قاللكننه.=أبديةبلعنة

أثامهعلىابقىلنجانبىمنكاننى.لخطاياهالمخطىء

:الحواريونأجاب(،؟فهصتمهل":عيعىقال.تأبدا

البعضهرمماكلا:عيمىقال.ا،.الاخرنفهمولمبعمافهمنالا

واتمواايصلاةأقاموقدمحيرينأن"تاجابوا0(،؟تفهمونهلاالخى

نا:لكماهولبالحقلأ:عيسىقالعندئذ."باللعنةهـلاعواالصيام

أكتروا*صواموالصدقاتالصلاةمنمزنلدايؤكونوالوثنيينالمنافقين

أنعنعاجزونفهميهمايصانلا*نهملكن.!اللهاولياءمن

،.اوللحبيثولوا

.(يوحنا)قالعندئذ.((بالل!عنةباعوافانهموهكذا

حكلقد":عيصىفاجاب.(،.اكلهفىحباالايمانعنعلمنا*

فانهمذلكعلىهـشاء.(،)3(الفجربصلاةنلهجن3الوهت

أبهالىالمبارك)رر(لريناالصلاةاقاموأوباغت!سالهم،نفضوا

".ا+بحعين

اعلىمنافىيمرالهاشبأخر!اوالرحمنأوقعيرصبوراوو"-ج

.،!والرصمنوتحيوأصبرأأه":6صنىس

ايصفحة.بأخرالكتابةاطارتحت!،غفورأثه"-د

اعلى.ايىاسفلومن*يمنايهامشباعلى!"الرحيمالمله"هـ-

لأ/+.ة،مفر)حزقي!(38-اترن

.-!AVالوجهصبضيخما3.-هارن
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!.،الايمانصاصيدة!فحة2هـا

1(1)،التممعونالفصلأ

إلى.أالحواورنأاقبل،ايصلاةاقيمتانبعد

اقترب".وقالفمهوفتح،عيصىمنمقربةاا-59وجهأ

..عنهممالتمتدماكلفىالي!الدومساتكلمننى4(يوحنا)يا

!!الخاتم001مصطفاهبهاللهختمالذىالخاتمهو(1)الايمانان

واحد!الايمانتسئميايهعلىالذىرسولهالىاعطاه.الذى

الايمانفكفلك،()بواحداللهأنكلما،؟نه.الممطفينمن

-.قي.رممولهخلققداذالهفانثمومن.()جوا!

الذىالايمانهذاأخراحداىقبلالهاعطاهفقد،)د(ا؟ف!ياء

فانوهكذا.الهوماهالالدماعملوصائر،اله:خلالهمنترىطنك

ن؟،بعينيهالهرءيرىمماافضلىشىءكلبالايمانيرىالموما

لكن.تقرييادائمالتخط!ءانهابل،ءلخطىانيمكنهعين1

وكلم!ه.اللهمنأ-سعلىمانملانه.ابايضءلاي!يمان

!لؤلمحلاوانه.بالايماننجواقداللهاصفياءسائران:صدقونى

يزضىأنواحدةىعلىالمسنحيلمنفانالايمانبغيرانه

ايبطلانإلىيجرإ،نيسعىلاالئميطانفانثمومن.)2(اثه

."حخاتأوصدقاتاوصلاةأوأصواما

lعليها،الكافرينليحرضانهبلكلول!:اب-59وجه

لكنه.اجرايمكقىاندونيعملالانسانيرىانيسعده.نه8

ا،يصنايهاشبأخر0"الاصلام"للهنفمعهالمرءاصلامافصل*-إ

."!لاسلام،مورةأ،،:أعلىالىاصمفلومن

.ا!للىإعلىهن19يعربالهامثى0،أحدايله،-ملا

هون(أسلام01منه":كعمابق!"منه"*صلامثيننجو5--

."/بينار

خلقهاأول":الصابقتحت!"اللهأنبىاكانايلهخلقيأول"-د

.،منه،ايله!سمل.!به

طترجة.بهامثىوردهكذا!ايعقيدة:أو-ا

.ا؟/516ايعبرفيينول-3

.آحواريوهأالانحليزلةايترجمةهى1'1
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،.!الأيمانقى3؟3

ثموما.البطلانالىيمانيجيرلكىكلبكلالالا"يتجيرع

وسيكلنا.مثابرةبكلحراممته-خاصةبصورةينبغىالايمانفا

!3لماذا-ةالصؤالهجو:اهوأمملامةا"صاليبأفر

وحولت.الفردوسمنالبضرطردتقد=ألماذا-أنراي!نااذ

،،.مرعبشيطانالىمل!اجعلمنأيضيطان

بينما(r).-!لماذا-سنهجو،والان":(حنالول)ق!عندئذ

.T،المعوفةالىالمدخولبابنراما

ألىأيدخولبابهى"=!لماذا=بل،!لا":عيضى.أجاب

أضافاعنعما،بالصمت(يوحظ)لاذفقدثمومن.".الجصم

انتفمن؟شيكاقالقدايهرصولانتعصفحينما*:محيعى

قهلماذا=:.معترضاتقولانلكينبغىحىالانممانأيها

لاناءهقايكون*.،=؟كذافعلتلماذا؟ربيا،!ذ)قلت

،الماء!حتوىجعلتتىقدلماذا=:لصأنعهيقولأنضلااطين

انه:يكمأقولبالحق".،(=3البلسمدهنلاحتوىوليص

."انفصكمتقوواأناغراءكلضدي!ورى

P.211كالهعيصىمناداةجميدةصفحة

."الكلمةبهذه"

عملا!.؟=كلذاقالال!ه.=:قائلين*!ا-69وجهأ

.".أمنينتعيضونمو!هذابفعلكماذ=كذايرب.اده-.=كأا

(1)،والتسعونالحادىالفصلرا

اقليم،!شملعظيماصطرابهناككانالزعان1ذلكفى

خلالمن-الرومانالجنودلان.عيصى11،،فىحبا!(.يهودنة-أ

جاءالهعيصىان*:قائلينالعبوانيينأتارواقد-الضيطان!كمل

اقليم،ينلأاخىصكظيمةفتغةهبتفثثموعق.".(1)ليزورهم

لملرقمقكرركمايصفحةاصفلفىالهامثىه!االمترجلننمى!-3

6لتن.قى

:.اصدلالمى!اومق*يصربالمامثى!"الكرىايفتنةفصل،-1ا

."،جمرأ!ايفتنت11سورةأ"

ب-!ءالو-وهامشأ-05الوجهقارن-لأ

المخطوطة.فىمضا111
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.!211كالهعيصىمذاداة3؟،

(r)يوماا،رلعينلاياحماظل.*سلحةحملقدكله(!وحية)

لإن.الاخضدوا،خا"ب،فثكال!الابنانحتى،مسرفةوبصورة

:مالواوإخرين."الدنياألىحضرالهصعيسىانا*:دالواالبعضغ

يصمابهلاالاله4ن؟كلا*:قالواوأخريخه8،اعهافيهوبل،ص*

نبىهوالنامرىجمممىولكن؟أولاد؟يلدلافهثمومق.الدصر

عملهاالتىالصيمةالمعجزاتبحببظ!ثاروقد.لمب(".ا!

عيصى.

ربير!أئاضرورياكانفقد،الف!عبولتهدظ،ثمومن

:!المقدصوالاصم،ال!نوتيةيدهأردمرتحيا،موكطلىال!ن

.()ج(3)و؟،(!+=!تيتاجراصاتون)

بالمثلوكذيل!.جبينهعلى،21،(؟())كذاأب-69وجهأ

احتضدفىفقدتموصن(صرودص)و(بيلاطص)الحاكمركب

ضاهرىرجلألفمائتاقوامهمنهاكل،جيوشثلاله(بهمز)

عاندنذلكلم.تهدئتهمتتململكههماليهم()هيرودصول!م.اييوف

قدالحربهذهان،الاخوه؟يها*:.قائلينال!انورئصرالحكم

نرجعأنعليشاوينبغى.حىعيصى،ن،الصميطانعملأثارها

حعببهنؤمنوعندئذ،نفصهعنبيتةيقدمأننسأيهواناليه

طرحواقدواذ.جميعاتهدئتهمتمتتوعنحئذوهكذا.(،هكلمته

اخىا".ياعنىاعف":لهقائلاأ*خراحدهمعانققد-قانهمأصلخثهم

فىذلكواحدكلوجدفقد،ذلكعلىهـشاء،اليوم!ذلكفى

الكهانورئيصالحاكمبدوعق.حصبعاصيقولبعيصىليؤمن،قلبه

اصكل:الىاعلىمنا؟يصربالهامش!"ايحمديهالذىالله"-ب

-!ممبحانايلهة

.تيعلبراهات:عمرلني!مان((فى))امرأميهلش!يمأسم+-.ء

لمنجاأفىعظيمأصم":أصفلالىاعلىمن!يصرايهمض!.بأضعنه-،

(01منه.تتاغرهمك.عمرانلسانلمأمرأثلأ

اربطنيمتدVالذى(رمضان)وليص،ربعينى4الصياميعنى-3

..الترصةهاهئىفىه!ا!.المقلمةانظر.يرما

.أحرفبضعةهنمر!اسم-3

التايىوالوجهأا-169الوجهبينمصسمةايكلملأهذه111

.،مي-أ-*9

..*نجليزهةالترجمهشم!ا.لم21
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P.213كالهعيسىهماداة،21

علىلعثراين:بنبأسيأ-لىلمنضخمةمكافأتعرضجرىفقد

.8عيصى

01(1)،والتممعوىالثانىالفصل1ا1

من8وبكلمة،عيصىمع-أنذاك-كشا

.!يناءجبل،لىذهبداث،المقدصالملن11-79وجهأ

.()1يوماالأرلعين،صياه!أعلىوحوأهـدوهعيسىحرصوهنالك

بيت)الىاليذهب،اال!ردنن!رنحومكيسىرجعذلكمنالفراغوثعد

اله.عيمىأناعتقدواالذينهؤلاءمنواحدرأهوقد.(المقدس

المقدصةبيتيأهل(قادمالاهناا":الفحبأعظمصرخفقدتمومن

ا،رددا.إلىيقتربعيصىرأىقدأنهوتمهد(،!للستقبلوهاصتعدوا

،وجميراصغيرا،فردأفردأالمدينةمنخأرجينانطلقواعنخئذ

؟ن.خاويةتركأقدالمدينةانحتىوبكرة،عيسىيروالكى

أننسينقدإنهنحتى،سواعدهنعلىاطفالهنحملنقذالنساء

لهكل.طعامايأخذن

وأرصلاخارجينركباذلكالكهانوكبيرالحاكملمحوعض!ا

يجدواأنعصى.ركباكماركبالذى،(هرودص)الىرسولا

الفمعب.ثمغبمنءيهدىذلدلعل.عيصى

9وجهأ Vالفلا8فىيومينلمد!عذ4بحثوافقد،ثمومن!-ب

،النهارمنثصفظمر.و-روهالثالثاليوموفى،أ*رلنقرب

موسى.لكابطبقا،8للصلاحهإرييهمعيتطهركانمكندما

بالظص،ا!ر!غطىالذىالجمهورراىاذجدأعيسىهشد

الخم،أفىالثمغبالض!طانأثارقدرلحما*:.لحوارييهوقال

علىصلطانهالثميطانمنيشزعاىألالهفعسى(يهولطة)

اعلى:الىاصفلوهنا،يمنالهامئىبأخو!"اينصارىفحل!هـ-

.!!النصار1،صورةأ*

راجع!.2هدفى(P.411))ا-69الوجهعلىما،نظر-ا

والمنصفيملأ،اليهو!يةايديانلأفىالصياه!فلصفة":كتابنافىذيكتفصيل

.2011،،53،62،63،71-3،،9؟-01ص،*سثموش
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P.213!لهعيعىاأمذاد3؟5

ثرعواعرفوهفلما،الؤحا!إقتربذللىمالوعندما.".الخاطئين

كماالتوقيرونيؤهـلدعوا.(!الاهنايا،بكمرحبا":يمتفون

:.وقدعظيمةزمرةعيسىاطلقفقدلموهنهـ5،يودؤنه6

ا؟رضتنضقاناخثسفاننى،المجانينإبها،!كساتصرفمه!ول

الناصامهفقدثمومن."!الشنعاءكلماتكمبممببمعكموتبتلعنى

.إيبكلنوإخغوا،رعبا

)ب(،والتممعونالثالثالفصلى!

حقيت؟،:.قالالصمتألىمفميرأيدهعيممىرفعواذعندم!

تدائكمفى،الاصرائيليرنأيها،مبينبضص؟خطثمقدالكل

:"لى

P.215صىامراوجدي!أصفحة

لنمله--الربانخثى8وانىالكمالاهأ-انصانوأنا-*

العبوديلأالىايماهامعملقا،ئقيلاوباء.المقعسةالمد!ينةعلىيخل

.،!هذاألىثفعكمالذىالضيطانعلىهرةالفياللعنة.للفرباء

ئارتفقدولذلك،يديهبكلتاوجههصكمانهعيحمىذلكقالواذ

عيصى.يقولهكانمايصمعأنقا!ر؟احديعدلمحتىبالعويلضجة

تمفما،الصعتإلىمضيرااخرىمرةيديهرفعفانهثموهن

قز5ائنى،.!قائلأأاخرىمرةتىئثعوللهممنالناصتهدئة

فىلمتاننى:*رضعلىيقيم)9(ثىءكلاشهد،السماءأها!

امر+منمولود.انعما!اننى.الىنظرأ!
اهكلشقاواتم!انيا.)1(الهلحكممتعرضا*.،2()فانية

.،و،.!والنوم!

اصفل:,Itاعلىهنإ"يصرالهامشبعلى0،*قرارض"-ب

."لاضارلمصور!)"

ل.اسفالىL"alمنا!يصرايهاسشأخر!"اللهحكم"-أ

.أ-1،05-.!الوجهينعلىوالهوامشأ-99الوجهأنظر-أ

الترجمةبهاهثىه!ا!ذللىونض،فانأوإنا1،امراةمن:او.3

امبيزما.
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!أاثرفىعايىا!رار216

،..ا"خرينأ8ئاسىططالبرد.والمجص8؟،-با!*وجهأ

&!تالرب()جمميج!+ءفعن!ا()بثموها
اثلىين.مؤلاةمنمردكأاأحث!اءأ-ممي!؟.كأئهـأ.-لحزق

.".انسانمنأمحزأن-أكونيغتقدونتى

ؤهنةألفرنائ!منعطيعاحثمد-أرأىفانهخيسىذلكقالواهذ

الكهان4!كبير،نرهيرودمع!ععالحاكم(ن!بدافف"ثم

اصجواقدايضاعساهغ":عيصىقالعندئذ.قادمون

."1مجانين

نزل،والكاهن(هيروسىأمعهنلاا!اكموعندنا.وصل14

لمالجنودانلدرجهةعيصىحولتلتفثائرةا!رعمل!،را!كل

راغبينكاتواالذينالشاسجمهوو(لخلفالىيدفعواأنيم!تطيعوا

،-ء-،:.الحاهن..معيتحدثوهوعيصى..يصمعواان

ال!هن،إألكه،بتوقيرالكاهنمنمقربةالىعيسى6مابل

صرخعندشا،حميصىيعبدوأنأم!فلالىنقضةيحنى*ناقاكان.تمه

إ.لاب!01نحى2ألالهكاهنيا،تفعذمماحذار"":.حايا.عيعمى

..ول.الاهناضدخطيئةترتكب

بالغةنجضد!(يهودية)،اقليملأاهتز!قدا*نول:الكاهنأجاب

ليصرخون،(يمودية)اقليمفىلأأنهمحتىوتعليمكيياطهتجاه

.،،واضطرارأ-ولذلك؟الهيأنل!هاتفين

معهناحضرته!قانىتالناصاجلمنلأ،'-1999تجه

.منابلن!عوانم!.(هيردوصأوالملكالروماتىالح!

؟ن.جزلئكمناثيرالذىالشغتباصتئصالترضىأن.قلؤبنا

ئلنوعثدئبايحف!لوه!شاكلهم!حكمعندهادا:علىمال"-ب

بخالزأهـلة!."أتصكمن!رأنسبع!قدايذىهذأكايس!يفلكطعسوفكيمحنا

و!محم!اللهء:أظعيسىه!:."أعلبىألىباظىخطلليسرىالعلوية

قضلإأ!أنا،يعلأه!أللن،أيقتعأأسيفىطمنامكلGnu!القيمةأ

،،..آلفصغتى

أعلى:الى؟صنىوهنأ!يمنالفاهئىباعنى!"القاضامه"-بم

.إ-"كا.---.."حكيما،"

اطى:ايىومينه-اسض*يمنالهدثىبدفلهثم-،-إدله-حي."-!*إة-.

ات."أب.،حىبايلهلا
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P.215قرارصى،031

،=الهابنافك=:يقولوادبعض،تالهافدت:يقولاقيعمى

.".=خبىانالى-:يقولهوالبضى

P.217عيسيقوارجديهةحمة-

تهد!ىءلملماذا،*لهكهانجميريا،وانت":عيحمى06جاب0:

هل.8هقلدفارقتقدتكونربما،ا*خرأصاهل؟الصمغب10هذ

اصلأيا،الربوشرلعةالنبوات،كلأالتح!يانطرفىفضت

."ابالشيطانالمخدوع،التعيص(لهوديةأ.لحاهبهم

1(1)،والتممعونالرأبحالفصل!

اننى*:.)1(اخرىمرةقالفانه،عيصىذلكطلواذ

لصنماننى:ا؟رضعلىيقيمشءكلوانمهد،العمماءامام"قر

اننىاالزعم!كرابةمىعنىالنامىقابهقدماكلمئفىءفى

حلم!تحت.اهراةمنهولود.انصان؟ننى..انعمان!اكر

،الناصمنا؟خرينمثلهنااعيمئالمذىانا.)ب(امح

نفمعىتقفؤ،لذكما()جالحىا*لعمرو.العاهةالشظوات6عأذىو

وله!اخضرهه

خطأ-الكاهنالها-اخطا!هداثكدا(ب-99وجحهأ

يحرلاأنيرفىالالهفلعل.قلتقدالذىهذابمولكلىفلدمط

عندئذ.،.اكطيئه8هذب!ببالمقدصةالمحينةعلىجحميمانتقام

وعن!ئذ.ى.لناأنتوادع،)د(الالهلنافليغقر.":الكاهنمال.

1-nأسفل:الىاعلىمن*يحربايهامش!،المؤهنفصل

.ةالمؤمنينلمصورةأ"

أضلءالىأعلىمنا،يعرالهامشبأخر!!هحكيماللهول-ب

ومثله.ايسابقتحت!(،حىالله،-ء

اعلى.الىاسنلاومنا،يمنابهاهضىباعلى!".اللهأصتغنر"-د

-15:الوجهينعلىاييواهئىوافظرا-8*الؤصهقارن-؟
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يئعلأنلمصتحيلانه،3()صيديا*:(هبيزدس)والحاكمقال

فأجاب.،.تقولمان!ركلافانناثموهن،تفعلأنتهاافصان

،الانسارفىالخيريعملالاله"ن،لحق+ت!؟لهماان":عيصى

منكلحيث؟متخرمكلالانممان"ن.الضريعملالشيطانأن!ا

الحاكم،ايهااخبرنىلكن.ويبيعفيهيعملفانه8برضايدخله

ثريعتشا.عنغريبان*نكلأهذاتقولانانكما.الملكأيبكاوأنت

لرايتما)3()وو(االاهناوميثاق،العهـدأقراتمالو!نكإا

الىوالغبار.ثمالىيتحولالماءجعلإ-بعصا-موسىأن

جعللف.ظلامالىوالنور،عاصفةالىوالندى.براغيث

."غطثإالتىوإهى،مصرتقتحموالجرذانالضفادع

وفلي،ا"بكارذبحالذىهو.ا؟رضمل(ا-001وجهأ

ثحيئاا؟شياءهذهمنأصنعلماننى.فرحم!ثنأغرقحيث،إلبحر

رجلا"نموسىانيعروهوالاأحدمنوما.الاطلا!على

."الصممس(يشوعأجعئىلقد.ميت

P.921سىاقرارجلايدةصفحة

افعلهمالمماوذانك،ا*ردن،نهرأوفلق،1()ثابتةتقف*

رجإلهوالان(يضوع)أن.يفرواحدوكل،)2(ا؟نحىإ

)3(،الصطءمن-العينبمرأى-تنزلأانارجعل(اليا)و.مإيت

واحهكليقإر(اليا)و.افمعلهيمماوذلك،)4(تمطروص

إ*يح!والهامشبأخر!"هنه.وكرقهفرعونعلىالبلا"خبر"هـ-

.،منه.ذكر،وكرقأفرعونعلىبلاء":اصفلالىأعل!من

إلانحليزية.ايترجمةبهامشهكذا!.(مولانا):أو-3

.بعدهوما7،الخروجلمسفرأ*انظر-3

It(يض!ح)،صفرأ":انطر-؟ - IT/ .I a.

هناد.ا!لصجل!ةوالمعجزةا-002الوجه:أنظر-2

893؟/،اهـولالملوداسفرأ":انظر-3 ، rA.

بعدها.وما18/؟8،ا؟ولالملود!سفرأ":انظر-د
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،جداكليرينإخرينأنبياءفان!ذلكبمثل!و.انسانأثه

نايمكنلاأف!ياءصنعواقدالذينهم،يلهوأصفياء،مظهزلنورجالا

كلعلىالقديو،)1(ربناجرفونلاالذشاهؤلاء،.عقولتدركها

."ا*بينأبدألىتباركالذى،والرحمنشء

1)ب(موالتعمعونالخاهصالفصلأا

الىتضعواوالملكوالكاهنالحاكمفانذلكعلىوبناء

مرتفعامكانايرقىأنالمضعبتهدئةأجلمن.عيصنى

.الناص:يحدوأن

8الحجارمنوأحدأعيصىارتقىعندثذا.أب-001وجهأ

عثرأالاثنتى،ا*سباطأإيقبائل(يفمهح)جعلالتىعشرالاثنى

اصرأئيلط،بتىأسائرعبرعدثما.ا*ردنمنتصفمنيأخذونها

ليصعد":.جهورىبصوتوقال5()؟ننعالهمتبتلولمهناك

.(،.كلماتىيعززأنلهالممكنمنيكونحيثمرتفعامكاناكماهننا

بالتر!يد،عيصمىقالحيث،هنالكصعدهدالكاهنفانثمومنا

وفى،المعهدفىلهكوبانه*.يصمعإنواحدلكلئقحكيما

ولن)د(بدايةلهتكنلمالاهناان)6(()ج!41ح!الاله-مشاق

!و!تماماهكذاد:الكاهنأجاب.)!("نطمالحةأبثالهتكون

.،.ضاطا

اصفل:الىأعلىمنا!ي!رالهامئىبأخر!"ورحمنقديرالله"-أ

aألاAllلا:فصل«)-ب AD?الهامثىبأخرtالىا!حفلومن،يمن

Mلأ،صورةأ".:أعلئ All'ممه..الله

(على:ألى؟صحفلو!نا!يمنبالهامش!"!الحىأإيثه"-ج

."حىاالله"

ومعههالصاقيايهمنىتحت!"قديمالله"-د

.،بلا!الله":ومطها*ممبقالهمثىقبل!"،يبقىأالله"!-

.لم"5،(يضوع)،صقرلمء:انظر-.

.09/2ولألمزإمير!صفرأ":قارن-6
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وحدهابكلملس(و)الاهنناانهنالكمكتوب*:عبسىقال

111!دا*:احاهنأجابv()0(!زكا.الاف!ياءصمائرخلقف

.،ضوب

وانه)ع(ىيراكالاانهنا!مكتو!*:عيصقال

ويخر)ى(متجعمدكيرانهاذ.الانسطنعقلعن)ط(خفى

قبا!،:الكاهنقال.".()كيتغيرأداودون،مركب

.!5،11كذلكات

!مكللا4لمصواتصماءانجمف:هنادهكوب*:عيعمىثال

،.(الىلهححودلاالاهناأناذ(A)،بهتحيطان

سليطنقالهكذا":الكاهن..قال!I-"01الوج!أ

!.(،.عيسىيا11،النبى

."لمخلقأالله":ومثلهايصابقالهامشقبل!،أيخئق،اللهو-"

ا*يعربالهمئى!"منه.واحدةبكلمةسىءكلخلقايد"-ز

،.منه.وإحد!ممىثىءكلأيهخلق":أعلىالىأسفلمن

أشل:الىاعذىومن19يصربايهامثى!"ألابصارتدركهلاالله"-ح

ايتربمةمن(منه)الاخيرةايكلمةصقطتوقد،منه.!صار1تدركللاأ!"

*نجليزية.

وم!ه.)و(هامثىتحت،إ،يمنبالهمش!"خفىاثه"-ط

الىاعلىمن!يمرايهامش!.بخر"منه.جصدلهييس"-ى

."منه.يهبدنلا":أسفل

ن!"وه!هايصابقايهامضفوق!،.منه.يخونلاا!-.*د

و!نعلكبالهام!س!،منه.الهيخلفلا::بالمخطوطهالعرلىالمامثمفىنض

بالترص!)د(بإلهامثىلذلكعلاقةولا.ايلاتينيةالطبعةتحتالمطبو!العرلى

الترجة.يهذهيصلعماكلهأيلاتينىاينصفىليصبلالانجليزسة

اعلى.الىاصنلوشا*يمنالهامثىبأخر!،عظيمايه*-ل

.33/6،المزامير،سفرألا:قارن-7

/TV،ا*ولالملو!،سفرأ"-8 A.

ء،نعم،:المصطرينتجابالعرلهيةفوقها!أا!
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lعهصىأرقر

21!.

ضى،حاجةبهليعتايهأنهناكمكو*:عيسقالى

.)1(كه.نق!نأىنقصايطنىولا.ينام!لا.ياكللا.انه

لم!ت!انهدرةعيعمىمالى.!ه0111لحدلمثاتهة:ايكاصاقاله

ادطلاطعلىالهلاوأنه،م!انكلالىأموصدأألاهناأنهناك

كلويالعل،ويصمىي!عالدىهووأنه.)ب(،هو

مجب!لأ،هحدا"ةايحاهنأجماب10()،0ووضيهما

ول.،هناكل

هذه،()جالاهنامميثنا*:يايهرفعوقدعيسىقالعنمئد

ضاثعلىشايدا.!انكاليائىم!و!بهاالنىعقمدتىهى

ة.هالىالمشعبنحونفسهادارplو."..فلدبخلافلؤمنموف

ثتبكىمكتوبانهالحاهنفلقدما!ومن-الهـنكم،توبوا"

،اذخ!ببننحملكمضثفم!لعنكم.-الأبدإلىالدميغاقوفىموص

.الارضعلىتمثمىايط!نصنلافهةفطعة.مزئىانصانأننى

نهايه،لىلكزىوسو!،بدايةولى.ايبمثرصائرم!ا!ن!اءالمحا

،.ذيابةاخلقأنأشطعلاا!أنا11وهكذا

.،.ج!بة"عأب-101وجهآ

أخطانالقدول:وقالوابالب!!اصواتهمالناسرفحعندئذ

.)د((،علينارحمةبكفلتكن،()ج،الالهالمربأيها،نحوك

وان،المقدسةالجينةلصلامةيصلىأنعيصالىبأجممهموتضعوا

ثمومن05)!(41ممأقداملتطأهاغضبهفىربنايضلمهالا

أصفل.الىاعلىهنا*يسرالهامثىبأعلى!"غنىالمله"-(

بلكلى!،(منه.اللهغيرأخرالمههن!ليص":عيسىقالى"-ب

"لا،الهأكيرلا:عيىقال*:يكلى4لىأص!فلومن19يمنايهلاثى

.،منه،ناالمهأ

أعلى.الىاممفلوهنا*يمنايهامشباعلى!"سلطانAا"-ج

ومثله.الصابقتحت!،،اههاستغفر"-د

ه،قهارا!،:ومثلهأيصابقإ(دتى!"قوىايلهة-كل

.22/9،+أيم!ية،صفر)+:قارن-؟

.،تعم*ةايصطزينيقالو!هابالعرمية8؟لم
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اجلومنالمقحسةالمدينةأجلمنصلى-يديهرفعوقف-عيصىفان

.،،؟جا،كألكفاليكن":يهتفواحدوكل4اللهضعب

1)و(يموالتسعونالسادسالفصللما

ابق":مرتفعبموتالكاهنقال.الصلاةمن؟لقرأغعذ*

قهدئةامبممن-؟أنتمن-:نعرفأننحتاجلأننا،عيصىيا

ذريةشا،)ز(مريمبنعيعىانال!:عي!ىاجاب.كأ.امتنا

.،.كلهوالرفعةالمجدلاصدا-واسعى،اللهوخىفانانسا!.داود

يرسصلانلابدالاهنأأنموسىكتابفىمكتوبة،:الفاهناجاب

الله.لريدههاذ،األينالميعلنيأتىصوفالذى،()حالمخلصالينا

.،(11،،رسالةرالعالمالىيجلبوسوف

.!قكر111بالمحتصيتعلقفيماجديدةصفحة

اييكات!عفاننىلذلك.21!رحمة11-152وجهأ

الذى،اكلهمنأالمرسللمأأأالمخلصانتهل:الحقتخبرقان

(!فلةالىأعلىومنالأيصرالهامضباوصط!"الانجيلىفصلدز-و

.،،المبضر،صورةلم"

ا،يمنايهاهضبأومط!ء.مرممبنعيحىإنا=:عيسق!"-ز

."مرلماابنأعيصىإناعيصى!ل":أعلىالىإسفلومن

اعلى:الىاسفلومنا*يمنالهامثىبأخر!،!نبياأيرصل،دثهداح-

،.أرصولأ!مرصل5

ألانجلع!ية.ايمرجمةدونوحدهابالمخطوطةالما

ولرسول":!!حفلالىأعلىمنا!يصربايهامثى!!ا!نبىأ"-(

.مرأتفلاثمكلررة

الانجليزية:ايترجةوفىول(sa):اللاتينىصل9افىأ،!

(Messiah)اتقرأنىاينض.فى(المصح)وييس(المفص)يعنىوكلاهما

المصموعبمعنىنفممهاايعبريةفىا!صلوهو(المبارد):العرلىبالمعنى

،(يرنابا)انجيلمكنالقمف!ثائي*:خابناايبركاراجعبدهن

.503ص

!تؤمثا.وفيالعمبقايوجهبرالانبليؤيةايعرجةفىوردت31!

المخطوطة.
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كير،كذلكوتقدايلهانلحقانه*:عسىأجاب.،!فتوقعه

مناياتىولممعوف،قبلىفضيرقدلكذه،اياهلعمتيالقيقةأذذى

.)1(،0بعدى

فاننا-تقيبركلعلى-ويماتكبكلماتكلا:الكاهنأجاب"

باس!االيكأت!رعفاننىئمومن.ايكهمنومطهزنبىانكنعنفد

الربحبأجلمناذ!واصراذيل(!ونمية)اشعبأصائر

أجاب.لمأأالمخنصيالىسو!جمفيةأيهعلى:تخبرنأصو!

يصتاننى:بحصرتهنالسىتق!الذى()بالحىبالدلأ:عيصى

الربوعدكصاتماما.الارضفباووصائولتومعهالمذىالمخلص

هبائلصائرابارنصو!-:.!ذلا،(Y)ابراهيمادات

مان،العالمعنبع!داالمهصيأحدنىعندمالحن.=ألارض

بان..المدعولهاللأله!ههده-أحرىمره-يتيرسو!الثميطان

،)3(11،الهوابنالهاننىيعتفلاوطالتفوىماال!رعينيجعل

بصورةسىالديالسههاسو!و!قريعتى!يماتىهانتموضا

مؤمماة!رداتلادونيبفىأنايذا!رمنسدكونأذهلدرجة.فأدحة

يرسلوسوف،العالمعلىالرحمةيعمبغسوفايتهفانصالك

ثه.رسويه

.شياء41جميعفميرقداجلهمنالذى*اب-301وجهأ

الايدمروصوف()جبقوةالجدوبمنيأتىمموفالذىهوانه

الذىالسلطانذلكالشيضانعنيطرحالذىهوانه؟الوثنيين!

،بسميؤمنونالذينلمنادلهبرحمةيأنىولسوف.الناصعلىله

.(،يؤمنسوفمنمباركافليكن

.+احىأبالله":ا؟يصرادامشفبمنتهأفقيا!"الحىباهه،-ب

الأيمنالهامشبأعلى!(،.ليليسلودا:اللاتينىاللعانفى،ا-ج

ء+بليسيودا:،لاتنألحانفى":أعلىاالىإسفلومق

.'/5'ا-هارن:)يوحنا(

.8732؟"التكوين،سفرأ":قارن-2

.ب-د9الوجهعلىالهامثىانظو-3

ايصطر.هوق،ز!5-اله)كلملأالمخطوطةفى)91
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ا-أ.-..()د،والتممعبنالسابعالفصلل1،،بكلطته"

-،

تلصيببلدد.)2(هحذائهرماطاحلأنأصتحقلاانئى!

لمه...هIرIحمماورحمهاللهمنفض!

ت!رلا"ةقائلين،والملكالحاكممعالكاهنأجابعغدل!

تن-الحاضرعصرنافى-لأنه.،اللهمنالمطهز،عيمىيانفصك

ايشيوخمبلس)نىنحبصوفائنااذ.أخرىسرةالمفشةهذهتكلن

عأك:أمزبمقتضىأنهأيحالةهذ،همعرفى)51(الدينىالوومانى

.-..،(.الهايناوالأهااخرىمرهاص!يعحوكلن

،،عؤإءفبأج!لا!اتكلان)«:)ص(حيصىقالعندئذ

-ةص..،،.لاذه-

كع،.!11،المخبضاصمج!يدةصنحة

هو،أعزاثلكن؟الظلانميحلسوفالنورم!ملونحيث!

الىايمفل!منا،لمنيالهامش!!ا!انبىأهحمدفصل*-د

الهإم!ءبأخرقعنفصلة،اءرصولا*عبارة(ها!ه!د،سورةأ*:!ا

.ففعمه.

جمن!ما9نه،بهجتغاهوit،نبىأمجىءأن-:عيصىهال*--

الدنيا،أهلمنففاالزائفللاعتقاديستاصلصوفالدنيافىسيجىء

ا*يمز-!مطالهلمثىلمنر!،"-طاعةشالعايمساموثينهيحفظوسوف

؟نهوورصولرضإ!1،صفاذنالمعيمىقاللا:إعلىإلى(سفلمنمائل

يضبطوثينهيناالمدنيا!لمنالمصوءإعتقاديرفعالدنيافىجاء!اتأ

الترجمةمن،لمهامثنباخر(منه)كلمةمعقطتوتا،منه.الدنيا،جعأ

امبليفدة.

.فصطوما7الم(مرقص):-قنرن2

الوجه.:،نطر-مممةأوامووعن،أ-؟4.الوجه:تارن-5

والمقع!ة.،ب-132،ب-173

-.323ض![؟Iهدش.راجع111
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عنى،زائفرأىكلبمرسوثالذى1،110ا!سولأأقدومفى

ه"وعقي!حته

علىسثطان!اتبسظسوفأ!،تنت!عرسوف)ا،1-301وجهأ

ان!ئوذلمك.ابراصماباناايثهوعدقتهكذال!نه.ألعالمسائو

صو!بل.)1(نهايةيهاتكونلن-عقيثتهانهوعزاءيعطينى

".()بالصفاءمعصومةايلهيحالظها

يجى!سوف)ص(اللهرسولءمجىبعدهل!ةالكاهنأجاب

حقيقيوتأنبلاءهبعدياتىلنللأ:عيسىأجاب0،،؟أخرو!ءأنبلا

الزاطينالانبياكلماكبيرعدديجىءسو!ولكن،الفههامرسلون

العادلبالقضاءنانيةينهضهمسوفالشيطانال!ن.لهأحز!مما

كه.أنجيلىادعاءتحتأظنمهميخفونوسوف،)د(ايةمن

متلأنالهمقعادلاقضاءيكونلمجف)):(هيرودس))جاب

اجاب.؟كلأيجينونسوفالتقوى!االمفارغينالرجالهو

سو!،نجاتهأجلىمنبالحقيؤمنلمنمنأنلعح!انه!:حيسى

أقولفاننىولفلك.لجحيمةفىهلأ!أجلمنبال!بيؤمن

المزائفين،وأحبالحقيقيينالانبياءاحتقرطالماال!دمان:()!لكم

.0)1((ارصا.)و121(ميخا)زمانفىيرىانيمصكما

"،!منه.ديفهسيحفظتعالىالله*نابدىايثه(نبىأديندا-إ

:.أسفلالىإعلىمنوهاكلالمخطوطهلاطارمواجهبخظالايمنبالهامش

(،منه.حينهيحفظالك؟نإبدىإدلهرسولدين،1

اررء):اسفلالىأعلىيحرمن4أبالهامش!،،،يحفظأالله"-ب

."(حافيظا

ومطه:السابقايتعقيببعد!ا،نبياء61خافإدله،نبى!"-ص

.(،ألانبياءخاتماللهرسول"

ومطه.السصابقالتعقيببعد!"عاكلادلهحكم)1--

والا!":وولالسابقالتعقيبلهعد!11أد!بنىوألى"-رو

.628/1(رمياة)أشرأ":قارن-لأ

11Lالمخطوطة:فىبينمافقط(الرسول)الانجليزيةالترجمةفى

فالمرمناها.(5ة!مم!نهف5=اللهرسول)

.،القديمالعهدDا!مفارمنسفرباسمه13لم

برتبا(جينا-.33).
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بر.؟25المخفصاسم236

كيف":الكاهنقالعن!طذ.)و(أ،.بث!بيهه!حبشبيةكل!ن

.((؟؟دزسيشمى

.)ز(،؟مجيئهصت!تمفالتىالعلاقةما*!ب-301وجهأ

المذىهوذاتهاللهن4،لبديح(ع)المخلضاسمان*:عيعىاجاب

قال.صماوىممناءفىووضعها.روحهخلقعندماالاصماعطاه

)ك(ساخلق)ى(أجلكمن"ننى؟)ط(محمديأانتظر-:الفه

هايةأجعلهاثمومن،حيراحاشدأوخلقا.والعالم،الفرلوص

.=حتى،للى

الرومانىالضيو!خمجلصمنعالقرارجد!ةصفحة

صيكلنيلعنكومن!مباركاسيكونيياركأصا.ان-

الصفحةبأصفل!"هنه.!الضبيهمعالشبب).الجنصمعالجنس-و

صه".،لجنصمعاأالجني":المخطوطةأطارتحت

الذىالنبىاصمعنيسأيونعيسالىاليهودمنطائفةجاعت،"-ز

الزمانأخرفىالنبىاللهخلق=:عيصىوقال"الزمانأخرفىسيرصل

فكن،اعبر،محمديا:وقأل.محمدأوسماهنورمنقنديلفىووضه

فانايرضاكمنوكل،لاىالجميعوهبتومد،كثيرأ،،-خلقاخلقتقد"إجلك

هـ!!التاءبضمأتزصلوعندما،منهبرىءفانايبفصكمنوكل،ارضاه

بطول!ولمنهءتدومسوفوثريصنالكلماتساثرتفوقسوفكلهتك

منطائفةجاعت":إسحطرخمسةعلىإصفلالىاعلىمنالايسرالهامتى

عيسىفقالالزمان6خرفىيبعثالذىالنبىاصممعنيصألونعيسىاليهود

وصماهنورمنقنعملفىووضعهالبزمانأخرفىاينبىخلق،تعلى!اللهان-

فمنكلهلكوهبتكثير!خلقا،أ(خلق*جلكاءلحرمحمدياتال،محمدا

فاذامنه!برىء-،فأنالمأهـلبغص(!نهأراضفأنا،منكأرضى

ابدالى،بس،ئأو!يعتكالصمكلاعلىأ!طمكأيفوقارسلت

."منه-ا*بدين

!كا.رصولفي:وبوصطها*يمنالهمىبأعلى!ولنبى"-ح

إعلى.الى(صفلومنالايمنبالهاصى!"محعد"ط

الياصفلومناجممنبايهامس!،أهـدصيأ،يحبأاكله"-ى

.،ووهابمحبالله":اعلى

الىأصفلومنا*يمنبالهمش!8اأهـلعطيأأيحبةء-"أه
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لىر!ولآأبعثكفلعموف)01(الدنيافىممارسلكعندمثا5ملعونا

رضأ4السماء.واانحتى.ح!اكلمقكتكونويصوف،للنجاة

هومحمد*.=ابداتفشللنكيالمتكولكل،هنالوليصييهما

-،.المباركاممط

قائلين:،عاليه.صواتهمالحشدوفغعندطذ

)ج(ممحديا،!و.)ب(رسولكللأابعتاللهم،)

!،،العالم8،11لنب!يعااقبل

)د،،والمتسعونألنامنالفصل!

ألكاهنومع،المحثثانصرف"عيصىهذاقالفدواذ

مجا!لاتولهم(هيرودس)محا!اكم،أ-،01الوجهأ

الكأهنفانثمومن.شريعتهوبخصوسعيصىبخصوصعطمة

بممائر،الش!خلمجدمى،(روما)الىيكبأقللحاكمتصرع

قد!الشيوخافعلهماأوهدا51الأمر

:بالهوتالمقصاصأنه:.،1)ىالبهراراوفور،باسائيلأشتى

اله.ابنأ،0ألاها:اليهولبىالتاصرىغيصىي.عوانلأحذلميس

..نحماصعلىمحفورا،المعبدفىتعليقهجركاالذىإلقرارذلك

نحنو-هفلكيخى،ا!شدمناللأجمرإنجزءانصر!وعندما

ازهعصمالذلن0(2)وا*طفال.النصاءصون،رجلألافخمسة

)،-أدد:ومتمهالحمابقالتعقي!نحت!111يإسلأالمهار)-أ

+.---.-ا،،مرسلا

اعلى:الى؟إضل!ومنإ؟يمنالفامشبخأحفى!"الله،نبىأ"-ب

--.--..،.،اAD(رصول1"

ومثله.الممابقالتعقيبفوق!،(محعديا"--

أصفل:المىأغلىومنالايمنالطمثىبأخر!"الطعام!فصل"-د

."(طعمأ،-!رة11ا

-ب-317،ب-173الوجه:سلئفيماانظر-1

تحرها.وما3i:لآه6(يوحنا):انظر-2

.332صأ؟،هامشرأجعأ؟،
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22705الووشاذىالشيفسمجلسمن،عالترير228

يروألكىاثمتياقهمفىلأنهم،خبزبدونيومينقضاءبعد،السفر

ايخشابأكلوافقدثمومن.شيثايحضرواأننسواقدفأنهمعيصى

..الاخردنمثلينصرفواأن.عنعاجزلحنكانواف!:ولذلك،النيت!

(:)فلليب!وقال،بهماشفق،هذاحكيشىلمحعندما،عندئذ

:(فيليب)أجاب0،،3جوعايهلكواكيلا،لهمحبزاص!نجدأين)،

غيرأخبزاتضترىأنيمكنهالاذهبيةقطعةان.مائتى،سيدىيا"

.(؟،فردأكليذوقأنيكفىحتى

قالعندثذ."صغيرةلحكعرةل"!ب-501وجهأ

ولكن،وسمكتابئارغفةخمح!هعندهطفلهانايوجد":(أندثاوس)

أجلس":عيصساجاب0،،؟الكرةهذهبينذلكصبكنماذا

وأربعينضي!نخصسينأيحشيشعلىقجلسؤا،،ايجع!هرا

المخبزوأخذ)ص(!(،اللهبامع":.مكيسىقالوهنالك،ارلعين

وأعطاه،للحواهـلينأعطاه،لذىالخبزكصروعندئذ،بلهوطى

واحد،كلويكل.بالصمكتينفعلواوهكذأةللحاش!لجنإئحوارورن

واحد.كل.وضبع

!.!!ايخزهجميكةشخ

جمعوهكذا(،.زائدهومااجمعوا":.عيبىقالعفدئذ

وضعوهنالك.صلةعشرةاثنتىوملئوا،الكسراتتلكالجوارر!ن

،(3أحلمانااميقظاناناهل":قائلاثكينيهعلىيدهرواجدكل

بصبب.أنفسهمفارقواقدكادوالوكماساعةطوالبأجمعهموظلوا

..العظيعةالمعجزو

صرفهم،فانهيلهالضكرانقدمقدعيصىكانعندما،ذلكبعد

نايريدوالمالذينهم)1(رجلاوسبعوناثنانهناككانلكن

اختارهمفقدايمانهمأحرلىاذعيحمىفانثمومن.يغادروه

باW_,R,:"3اسفلومنإ؟يحنبايمامثى!،AtلمباذنI)-ور

لما.الله

.01!\(لوهاا:-هـاجعا
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1(1)،والتممعو!التاممعالفصل:ا/1،حوأريين

جزءداخلألىعيعىانمحبأنبعد!أ-501ا!وجهأ

جمع!كافقد.الاردنقرب2()(تيرو!فىالضحراءمنغائر

حجرعلىبنفسهجلسقدواذ،عالرالاثنىمعالمسبعينواالاثنين

:وقالبأهةفمهوفشح.منهمقربةعلىيبسونجعلهم!د

وفى(يهودية)،اقليمأفىعظيماضرارأينالمحداليومهذا"

داخلىفىيرتجفمازا!لمحلبىانبلغقد،الضر1هذ.اومحدو،اسرائيل

رفعتهءعلىفيراللهان:لكمأ!ولبالحق.اللهعنخوفاصرى

نمال!يصعنعماانهلتعلمونان!.()ب،!صامراشلويحب

الضقالىينصعفانهأخراشخصاأتحبولكهاتحبهلاوهىسيدة

عند!مالانه؟اللهيفعل-أخبر!وأنا-تماماه!ا.منافسهويدبح

هان.ا!بسببهينسىنتىءأىشينااصرائيل!شعبأأحففث

هنعا-شىءأى؟والأن.()ج.ضىءلاالثمىءهذاجعلقدالله

المق!هس!والمعبالكهانةمناللهالىأحب-الارضعلى

نصىقيدعن!ا.النبى(ارميا)زمانفىفانهذلكورغم

هىلهمئيلهناديكنلم"نه،)،(بالمعبدفقطوتباهوا،اللهالقحعب

ملك(نصرخذنبو)بيدصخطهأثارقدايثهلمحان،الدنيا1سا!ر

،ء.وب(بابلأ

المقدسةالماينةيأخذأنلهاتاح-جيض"!-ب.؟هوجةأ

أعلى:الىأضلومنا"يمقالهامشبأخر!،،أ!غيرةفصل"-ا

.،اللهألمالغيرةأ(سورة1"

اصعك!.الىأعلىمن*يصربالهامش!"ومحبغيورا*)-ب

مرتين-ومكررة،الصافيالتعقيبمئل!"قهارالله"-ج

كحليزهة.ايترجةبهمثىوردمضا!كمضهناالنص-3

ء7/،(ارميا):قارن-3

المخطوطة.فىهكذا11!
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-الننىالمقدسها؟شياءأنلدبىجة.)ء(المق!خنالمعبدمعيخرق!ابرأن

اال!كماربأقداموطئتف-قى"!يلممموهابزت!نإإللهأنبياءجكان

.(5).بالممثرالمكتطن

أصوهن،ينبغىمماقليلا!رأصماعيلابنهابراهيماحبطل!ت)د(

ما،الثريرالحبذلكبظلأنامرا:أفرهالكهفاقa.ذ

.!31اللهغيرةجديدمةصفجة

الذىوهوابنهيذبحانعليهكانانهذعلك-5!الراهيم*!لمحك!

.،!عنقه1()1قظعتقهكانجهالعمكنأنلوصيفعلهكان

ءااجرىولذلك،ملتهباحباأأباثمالوم)أحب!دأود*

وقتلهبضعرهأالافيإوعكق،أبيهضدثارألابنأنا،قصاءهأ

شعره(ابشالوم)احباذ،اثهح!يالهول.()3(يوءاب).

الى!ا!عرأهذاحؤ!انفكان،الاشالاءحميممنأ!ر

ا،،لنله)ليعلمهفي

11المعر!11الصمناقترب)3(المعصيممب!(1)

6الثميطانيدفىاللهظرحهعندما،الثلاثوبناتهالمببعة،تائ!

أيغساضربهبل5واحديومفىوثروأتهابنائهمنفقطيحرمهفلم

يعمبعذلدبحدلحلكهمنجنربخظنتالذيداناللرجة-أنفاجعغ-بمزض

--".ءمسعحين

أعلىةالىأسفلومنالأيمن.يالهامعى.!!اا-صاعيل:قرمانخبرإ)ء-د.

.0،1قربات(أص!مائا!أفكر)1

.20/13وبعدهاوما(192/8ارمت):مارتتث

.؟1/.(مرإئى):قارن-5

أعلى:الىأسفلومنالايمنبايهامثي!"أيوب،تأرلخ!حبر"-ا

.(،،قصصأيوبأذكر،

09--2!لأالوجهسبق-!:فاياإنص-1

بعدها.وما18/9"الم!انى(9صموئيل)[ممفرأ":افظر-2

.-ى-2و/3%ااايوباسفرأ*:انطر-3

http://kotob.has.it



.ء2ق1ا!كرة331

ا*خرينمنأكتريوصفاحبيعقوبأبوناهـأ()ب

.،(،أ.من

فىا!بتدبيرذلك-فتعمبب،(،)أبدائه*!اا.-60ايوجه)

ا*بناءهؤلاءايدىعلىلهعقوبيخدعوات!يوسفأان

وهكذا،ابنهافسرصتقدالوحوضىأناعتقدأنهلدرجة.أثفسهم

-"فىسنينعضرلبث

111،أج(،المائةالفصلأأ!بكاءكاا.

اثهيغصب(نلأخافاننى،ةا*حوأيها،()إالحىباللر)1

خلالىتذهبواأنعليكميجبانهالضروريات2فمن+..لئلكعلى

،الأسباطأللقبائللةلحقمبضرلنواسائيل(يهـ؟ثية!،الحليم!

أجاب.".ينخدعوالاأنعصامم:اصرائيلىفى!عضرة.الائنتى

منيكنماأبتفعللصوف":يبكلنوهمخوفورتنعالحوا!!

نقيمايامثلاثةفلغم!ا*:عيصىقالعندلح!.(،.بهتأهرناأمر

اولصيظهرعنل!ما-مصاء!فى.*نومنذ،ونصوكلالصلاة

،مراتثلاثالصلاةفلنقم-يلىاروةتقاموخثدما،5()نجم

أكبراسرإئيلخ!طيئة.،،نمراتتلاتالمرحمة،ادلىأسائين

.اهـمونالحوأجناب0((0مراتتلاثالاخركماالمخطايامناصاء

.1(0كذنكفلينى"

دعا،الرابعاليومصباح؟فى،التالثاليومانتهىعندما.

عيسى.

والمبعوثينايحواريينصائراب-601الوجهأ

بعرنابا()هاهنامعىيبقىأنيكفى":.ركموقال

(6ايصامر)اقليمسائرخلالالاخرونأثتمولتذعيوا،(يوحنا)"

يلىأعلىمنا*يصرالهامثىباعلى!"يوسفأتأهـلخأخبر"-ب

".[ذكرقصصأيوسف":اصفل

أعلى:الىاصمفلوهنا*يمنبالهامتى!"لمالمساءأ!لاةفصل،-ج

.+مغرب1لو)الص1(صورةأ"

الىاعلىمنا*يخسربمالهامثى!،االقهارأأ!،الحىبأثه،-د

ء":ا!قهار.،أحىأباثه،:سغل

.37دهيلتكومنأضرلم":انظر-،

.دهامنىمع8I-لأالوجههارن-5

المخطوطة.فىه!اأ؟،
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مطروححلأالفأصلان؟بالتوبة.مبصمريرمراصرائيل،(ديةيى)و

علىالمص!ةواقصوا.)6(.لمساصلهاامسى"ةمنقريجا

.)7("0مرضكلعلىسلطاناأعطانىقد)ص(إدد!!ن،المويض

قز.!3التوبةعنجديدةصفحة

سثلاذا(معلميا)1:!\،يفتبالذى1هذاأقاناعندثذ

ثبماذا،اقوبةطاشنواأنعليهمينبغىالتىايحيفيةعنحؤارييماك

."؟يجيبونمموف

هل،النقودحاثطةرجليفقدعندهاد:عيعىأجاب.(؟)

لكىلممأنهأو!ليأخذهايده!يمترممأترا

مماثرالخلفالىيديرهوبل،بالتاجمدكم.؟أعنهاأيسال

كا.؟حقهذاهل.يجدهالكىنفممهفىةقوكلويمممتخدمجسمه

"عظمانه":11،يكبالذىا.هذاأأجا!عغدئد

.1(-ابالصو

1ب()،المانةبعدالواحدالفضل11

هىالتولة!:.عيسىقالعندئذ(VI)اأ-701الموجهأ

انيصشعوركل؟ن،أالمسالىأالفريرةالحياةانقلاب

أعلى.الىإسف!ومنأ،يمن!لجايهامش،ايعطىأا!"-ص

*a[رمصر،*ا!ه

/.؟ومانحو!..r(:)متى6-قارن

وهانحوها.A/لأ5(:)-متى،-قارن

أعلى:أشىأسفلومنا*يمندالهامش!"التوبة"تبييز/لأتقررلر"-ا

."بيهان(توبأ"

الايصرلالهامشهناالتعقيبيكن!أيصابق(I)هامشايىاحالة-013

.011بيان(،،توبر":أسفلالى(علىوهن(ا-701)الحالىللوجه

:VIAالىأصفلومنألاي!هنالهامشيأخر!"التوثةكحمل*-لي

.+،توبأ!أمورةأ"

.(برنامس):أ!أ؟أ
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Yrr33التوبةمحئ!.

بد9"نه.الخطيئةارتكابأءشاءاقترفهفكانماعكصلىIيصتدير

وبدل.البكاءالتالقفةوبدل،الاسىيحلأئلهجبالبهجهصا

البطالةوبول.السصادتمديدالنوموبدل.الصيامتكرارالمرع

حكايةكما،التائبأوليتحول.العفةالفمهوانياوبثل.النفماط

.(،.الصدقاتاعطاءالىالشحوعن،الصلاةالىالقصص

صئلوااذالكنا«:ا!أيكبالذى[رذاأأجابعندئد

ينبغىكيف.بالحزنتسىانعليلاينبغىكيف-،الحواهـهموظو

عليناينبغىكيف.نصومانعليناينبغىيم!،تبئأنعليتا

ينبغىكيف.أعقاءنظلأنعليناينبغىكيف.النشاطنبدىأن

يعطونهصوفجؤابفأى؟اله!قاتونؤدىايصلاةنقيمانعلينا

يينوالماذاالصحبحهبالصأرةخومونوكيف.؟ايعمالهممنأ

."()ج؟بونبتبكيفيعرفون

،(برنابا)ياالسؤالأحسنتلقب)ا:عيسىأجاب

.)ت(.ايالهمشيئةذلكفىكانانب!شحولأجيبأنواود

أقويهوما.عموماالتوبةعناليكاتحدثسوفاليوماناوهكذا

،(.الثودةان-اذن-فلتعلم.(1)-للجميعأقولهلواحد

يقامانشى--اىمن-ا!راأفيهاكاجبا-ب701وجهأ

.تتوبانالعبثمنصيكونهإلا0دهارخالمىالحبلوجهبها

سينطرأساممهأزيلاذابناءكلط:بمثالالي!أتحدثسوف*ننى

كا.حقهذ،ا":الحواريونأجاب0((؟حقهذاهل؟أنقاضا

لاالذى،)!(اي!ههونجاتناأصاصان":عيسىقالغدئذ

اساصخعرفانه،الخظيئةالانصاناقترفعندما.بهالانجاة

15(0ا،*مماصمنالبدايةالضرورىمنفانهكذاو.نجاته

بخطا*يهنبالهامش!"منه؟التوبةيعرفلامني!وبجمف"-ج

."مفه.تولةيعرفلامنيتوبكيف":مفل1الىماثلفقى

اصغ!:الىأعلىمن،لالصرايهامضبأخر!"أثهساءلأن"-د

.اء!أشاأأن،

أعلى.الىأمقلوهنا!يمنبلهامثى!،سلا!ا!"-ص

.133/دا"ي!مرقس:تارن-؟

111)S:(برنابا).
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!.5؟2التائباعترافعنجليدهصمحه23د..

لمانهمتعلمونوانتم،عبييكماليكماساءاذا،أخبرونى!

هلءمنحتهملفقدهمحزنواولمكهم.اليكملإساعتهم.يحزنوا

صا-اخبرلمحمأنا-تماماوهكذا،كللابالتاكلد؟غنهمتعفون

فالاثميطان."لفردوسخصروانهم4يتوبونال!ينبهؤلاءالله-سيفعله

وفازالفردوسخسراذالحصرةفاجعلدصه-خيرل!الع!و-

5)اتعلمون،بالرحمةيظفرلنذلكمعلتط.بالجحيم IILI

كا.يفتقد."نه

،ليكلهانهبل،الهحب!!أ-801وجهأ

1(1)،المائةلعدالثانىالالصلى11111""خالقه
سرد.

اذا.فطرتهعلىماضحيوانكلان:لكماقولبالحقد

الخاطىءفان،لذلكوطبقا5المفقودل!خيرتفجغيركبهمافقد

نفصهفىللعقولةالركبةعندهتتوفرأنلابدحقاتائباس!كونالذى

فانهيصلىعندماأنهلدرجة.خالقهمخالفةدىاقترفهق!كانلما

لكه-.النارمنيعتقهأنأو،ادجنةاللهمنيلتنمىأنيجرؤ.لا

اللهم=:.صلاتهفىويقول،اللهاماما"رضالىيهـوى-بقلب

ايوقيتفى،مبرراىفيوناليكأساءالذىالمذنبالخاطيءانظر

هنافانهتموما.فيهيعبدكأنحليهينبغىق6الذىنفعمه

علىوليص،أنتيدكعلىا-عملقدمابكل-يظقبأنيلتمص

مخلوقاتك.علىالفاسقونيتمماحكلكيلا.كعدو،الشيطانيد

لكى،مولاىيا،يرضيككماوعاقبادقي

العذابهولمنعلىمطلقا.تصبلا-!-ب801وجهأ

الىاعلىمني!رOtايهامشباعلى!"المتولحةفىالحزنفصل،-ا

1iر-أ":1صكل ، Sأأتوبفى!.

المحطوطة.شهكذاأ؟لم
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!ثتز.!التانباعتواف.عن335

بهذاتثبثهلى،الخاطىءفانثم،و!ا.-ال!ثريرهذايستحقكما

يطمحممااعظم()با*منرحمةيص،سوف4االتوبةأأمنالنحو

بشع.لدتصالخاطىءقهق!ةان:بالتأجمد..العدلمنفيه

وهذهت:جقداودبوناIسماهاقدال!نياهذهانحتى

.(1)كأ-المدموع

جعلهالذىوهو،عبيثءهنوأحدأتبتىقدملكصأئاكان

وجلبخديعة-تحادفقدواذ.يمتلككانمات!رعلىسيدأ

قاصسوهكذا،الحكسخطقحتالبائصهذاوقعأن-مثرهر

منوحرمانهاحتقارهفىولكن،فقطمادياليس،فادحةتحاسات

صو!كهذارجلاأنألظترن.يومك!!بعككرلهحه.ة!نماسائر

.1(؟وقتأىفىيضحلث

.!37الخطيئةبعمببالآمىعنجديدةصفحة

هداعرفاذاالملكلأن،بلتأكيدكلدلا):ألحواريون؟جىاب

المحتمللكن.الملكسخطرغميضحكيراهاذ؟للذلحيسوفلمحلسوف

.0،1ونهارأليلاسييكىأتهو

ويلأ(1):قاهلاعيسبكىعندئذ11-901وج!ا

الجنسايهاتعسمنيالك.ايمدا*بدى-العذابر*نللدنيا

نحاما،بنؤ3مقامفىوك!أنكاصطفاكقداللهلأن،الب!ثرى

الصميطانبفعلهول!ف؟التعصأيهاأنتبينما.الفهـدوساياك

،بالهبوطأعليكوخكل،،لجنةمنوظردت،اووسخطوعليك

أعلى.الى،صفلومنا*يمنايهمشباعلى!!اهـالرصق،-لي

.8/6د5ميرالمزا"-؟

اضل:ايىأعلىهنيصر41بالها!مى!،،)؟(عظيمنحيب+-إ

.،عظيم،ثجميأ+
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.!237الخطمئةبسببممى81عن336

عحلوكل،بعفاءا!ثمياءكلتلقيتحيث.الم!ثةالدنياالى

يضحكوالعالم.اكطيئهاقتراففئبالاسقمرارمغل!يع!للبةحع!ن

كثريضحكالخاطئيىجمرانفلكمن!فرهووالقى!ببصإطة

سوفالربأن-قلتمكما-يكونفلسوفولذلك.!الباقينمن

يخطاياهيضحكالذىالخاطىءعلىالابدىبالموتالحكميمضى

ولولايبكى

(1)!،المائةلعدالثالثالفصلىأ
.،،11(1بصببها"

أ-

ييكىالذىالابكلبكاءيكونانيجب.الحاطىءبكاءان!

الذىالجسدعلىيبكىالذىالانسانبالج!ون.يحتعرأبنعلى

.1(منالتىالروحعلىيبكىولا،الروحفارقت!

رحمةفارقتقدالخطئةخلالمن"اب-9.؟وجهأ

.،،أايله

بعاصفة-س!نتهتنكب-عتدماالبحارلوان:أخيرونىا"

.؟سيفعلماذا،فقدهقدكانماكليصتردأنبالبكاءقادراكان

الانسانان:بالحقلكماقوللفنى.بمرارةصكىصو!بالتحيدانه

لخطينتهءييكىان-ماع!أشىءاى-لشىءييكىعندمايخطىء

نجاته،أجلمن،هوأفانطايهمنللالمصانيأتىبؤسكلأناذ

منتاتىالخطئةلكن.هنالكيطربأنحعليهلينبغىإنهحتى

غيرذيكعندوالانصان،الانسانلعنهابتغاء،ايشيطان!الضرير

الخمرانالىيسعىالانصانانهنات!ركونانكمبالتأكت.حزلن

.،،.المنفعةالىوييس

يصتطيعلامنصميفعدماذا،صيديا)ه.(برتويوميو)ق!

الىاعلىهنإ،يصرالهامشبحنى!،المتولهةفىايبكاقصل،-ب

.!توبأفى،بكأ4أصورة:"اضل

حه.فىهكن!أ؟6
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.!37المخطيثةب!سببعن"ا؟سى23لأ

كلليص*:عيصىأجاب0(،؟البكاءيعرفلافلبه*نييكىان

؟()جالحىبالله.1(ميوبرتويإ)يا،يبكىالمدعوعيس!من

منأكثربكواولقد،قطدمعةعيونهممنتذرفلمأناساهناكان

،(الينأولتكمنألف

،.تز9المخطيئةبسببا،سىعن!يدةصفحة

.،(.بالدموعفاضوا)1

لعاطفةاستهلاكهوالخاطىءبكاءان،،11-011وجهأ

تماما.الخطيئةمنالروحليصونانهحتىءالحزنبثرارةادنيوية

نأهلو.الع!نمنا"عالىفىيوضعمايصونالشممسوهجأنكما

ا!ر،!ياهغزيرةدبموعاالصادقالتأئبوهبقد)1(4111

تستنفدوه!أ.بفيرالمزيدالىاايحق.التائبأيصبولصوف

يسكبها،لأن،التائبأيتلهفالتىاليسيرةالقطرةتلذالرغبةهده

استعدادعلىالذينأما..ماءمنقطرةمتوهجموكديستهلككما

!يماسرحكثهتضتدالذىالحصانمثلفهمالبكاءةتيفجرواان

.(،.أثقاسهخفت

1)ب(،المائةبعدالرابعالفصلأ

ةاليا!العاطفة:IAمرانلهميجتمعأناسيوجدحقيقة؟"

مثيلأأيكونفانهكذلكهوصالكن.الظاهريةوالدص!

يحتم!بمماأكلرالحؤناللهيحتعمبالبكاءففى.()1(ارميا)

كه..موملها

اعلى.الىأصفلومنا،يمنالهاهئىبأدنى0!الثىبال!هدا-ء

.01004"،حىأباله،

،51:(صفلالىاعلىمن،لايصربالهدش!!يهبا!"-أ

.،دها*

ألىاعلىمنا،يمربايهاهش!،.البكاءفىالمخسابىةفصل"-ب

.+!البئا!شاايحرملماصورةأ":اصفلا

I-3أصفرأ":قرنimrLAP.بعدها.ام
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+ح923الخطيئةبسببالاسىعن338

الانسانيخسرجمف،المعلمأيها":(يوحفا)قالغدثذ

أجاب."؟ايخطيل!بسبب،البكاءأعداماالاشياءعلىبالبكاء

.(،أعطاكق!(هيرودص)أنيو"

بحدياخذهثم،لهلتحفظهمعطفا"!ب-1لأ.وج!أ

قال."؟تجكىلكىسبباستجتمل:بهويمضىمل!ذلك

لدى.هل،والآن"":عيسىقالعندئذ.،،كلا":!يوحناأ

،ضىءاىشيئايخقدعندمايجىلكى-ممببأ-كل-سببالانسان

(.)ج.اللهيدمنيأتىالكلأناذ.؟يريدكانمامعثدهيكونلاأو

حعمبماهوبافميائهيممرفأناقتدارللهيكونالن،ذلكعلىوبناء

لخاصةتملكانماانكاذ.؟الغبىنأيها؟)د(يرضيه

منتبكىأنلمجكالواجبليىاواالاليص،الخطيئة:نفع!ك

.،(3أضر-شىءاى-شىءاجلمنوليس،ذلكأجل

اقليم،أكلأمامقررتلقد،المعلمأيهـا!:(متى)قال

نا:قلتقدن3وإ.شبشرمماثلةلهليساللهأن(يهوديةأ

ذهفانأيديلهفمادام؟ذلكعلىهـدناء؟اللهيدمنيتلقىالانسان

خطا،علىانت":عيسىاجاب.ول.ا*نسانمعممانله

بمعنىجهلا،الخطاهذامنلارتكبواقدومحيرون،(متى)يا

11الصياكة!أبظاهريعتدلاانعليهيمبغىالانسان"نةالكلمات

البثرىالصمانالىنظراثبالمعنى!ادالاعتأوانما،للكلمات

الربأنتعلمألصتروالان.الربوبينبينناترجمانهوكانما

(،انارا.-نحدما

الىهـصصومن*يمنايمامثىبأعلى!"أههمنثىءكل"-بم.

."51عندت:"كل،ورلى

الماهضتخص!،إللهئىءهنكل،مال!،"ا،طحمدله8أ*-د.

ونلا!،ايلهعندهنكل،مالكا!أصبحانأااله!:ومثلهالعمابق

)ج(ايمابقالتعقيبهىأنهامعمرتينالترجمةفبئتفاقد+الالحيرةالعبارةك

-م!ر؟وليسم!،تقعه
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24.!ايهمقياسلاجدبةصفحة923

كلمنا:=:أباؤناصئ.(سيناء)جبلعلىآباءنايكلم"

=تدعولا،موسىياانت

(.=)Iنموتأنمخافة،يكلمناالرب[=1-1ا1وجهأ

هذالكن!النبى(Y()اشعياء)لسانعلى)1(الربقالوماذا

طرقعنتبتعداللهسبلوهكذا،الارضمنالسماءابتعادمثلبعيد

كا..البثرفكارعنييتعداللهعلمفىيجرىالمصر

)ب(،المائهيعدالخامسالفصل11

يخر..أصفهأنلأرتعدانىحتىبكقياسيقاسلااللهان))

:اذناخبركماننى.ارىماامامكماطحأنألضرورىمنأن

تماماا!خرىعنمنهاكلمتباعدةوأنها)3(تسعالسماواتأن

الأرضعنتجعد،التى"هـ(ء.ضاث؟!.،ا،ولى!تبعتكيكا

هانثمومن.عام)ذاحمس!تمسيرةابمقدارأ

وخممممائه؟لافارلعةبمسيرةالسماواتأعلىمننبثدالأرض

هى11ا!رض11أناخبركمفأناذيكعلىوبناء.عإم

لكمتليالأؤلىوالعمماء،ابرةصمنمثلا!ولىالسماءالىبالنسبة

مهأدنىمنهاكلالسثاواتكلوباث.الثنيهالىبالنسبة

كلىحجممعللارضاالاجثالىأالحجمسكأنبخبر5التالية

.،(.نقطةمثلالمجةالىبابخشذموسماواتا

ارر":اممفلالىأعلىهنالأيصربالهامش!ا،الحمدلها،"-11

1،5صبحانأ

العظمةأ11صورأأدا:ومللهالسابقيعد!+.ا!عظمةفصل"-في

اءلأ.

"55/9(اشعياء)،سفرأ".02/91الخرو،!مفر1"1،2

.ب-%09الوجه:يلىفيماقارن-3

واخرىسماءكلبينعامخصصمائةبمحمافهايتقليدىالتتيرهذا-8

.6النثرهذههن).5(ص!المقعمةوانظر"المقطصبيتتلمودفىيوجد

هذأبين-ءلااية-الصلةبضبههالاتهامتفاهةعلىاهينالبرإأعظممناوهـا

الانجليزية.،للنضرمقدهتناأنظر.ألا-لاموبين(برشابا)الانجيل
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يمكنالعظمةهذهفهل.ذرةمتلبلكل!"أب-111الوجهأ

عندثذ.((.بألتأجمد،كلا)):ادحوار،ناجاب0"1تقاسان

نإبح!رتهنفسىتقفالذى()جالحىبالالهتميصىقال

يهعظمالهوان.)د(رملحبةمثللصغيرايهاماماكله!ال!ن

لكىالرملحبوبمنيؤخذمابمقدار،مضاعفةاضعافا11مفه11

تدبرواةوالان5هذأصإكثر005والفردوسالمسصاواتسائريملا

قطعةهوالذىالاتسانمع-تسبةأية-تسبةسكلىاللهكاران

ولتأخذوأافحذارواذن.الأرضع!ىافىهـتمىالطينمنصغل!ة

الحياةلكمتكونأنتنشدونكنشمأن،المجردةالكلماتوليصالمفه!م

يعرفأنبمقورهوحدهاللهان)ة:ارحواريوناجماب.،ا؟باية

انها.=:النبى(5)(اشعياكلأقالكما-حقيقةو،تفسه

ع!ا*:عيسىأجاب.-.البمثرىأفىحساسعن)!(لمحجوب

المحهنعرفلعموفالفردوصفىنحننكونفعندماثموما،الحق

مالحءماءقطرةمنالدحرأالديخافىأهناالواحديعرفكما

فانوحد!االخطيئةبسببأنهظخبركمءيث!الىورجوعا

".الانسان

P.؟هـ2والاحساصالنفصجدميةصفحة

عنيعرضبايخطيئةالاتصانلأن،يبكىأناعليهيتبغى"

."سيبكىكيف؟لنى.،()1خالقهالله

انما.؟والولائمالملاهىفىيقبعمن*11-113وجهلم

(على:الىاصفلومنا،يعنالهامثىبأعلى!"الحىبا!"-بم

."،حىباهـأ،

ومطه.السابقالهامشقبلا،اكبر،يلى،)-د

اعلى.الىأسفلومنالايمنبالهامش)!هدضىا!a-كل

.،/515"(اضعياء)،مفرأ":قارن-5

أعلى:ايىأصفلومنا،يمنالهامثىبأخر!،يخلقأأ!v-؟

.ءخلأق51،
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.!43والاحعماسالنفى281

تلتزمواانلكمالضرورىأنبيد.ابالناريجودانايئلجلوكطيبكى

علىصلطانلكميكونأناردتماناصوامالىاللهونزواتتحويل

.،(.سطانيلههضا*نة،أحاصيصكم

لهويكوناحساحمالملهيحوىاذنه!ا":(تدايوص)هال

نا=:القولالىأتنتكسون":عبمىاجاب.".صلطانمطيه

!ضانهل:اخبروسى.=(1)هكرااللهواى،هذالهالله

هل":عيصىقال.،أجل":الحواهـدون1أجاب،،؟احساس

ول.؟عاطلاحساسهانمع،فيهحياةيديهانسانيوجدانيمكن

أنفصكم،لتخدعونفانكم،):عيسىقال."كلدألأ:الصارونقال

ألوعى:كائبيكونويخن،وابترأبكم،اصم،أعمىيكونمنلأن

لتعتصما،حيرةفىالحواريونموقع."؟احساصهيكونأين

هى:ولكك،الانصانتكونالتىهىاش!ياءل!ثةهناك":عيمى

ولقد.بذاتهيستقلمغهاوكل،الجسدولحم،والاحساس،الرأ6!

تصمعوالمنككم،صمعتمقدكما،والجسدالووح(")باللهخلق

الله-ث!اءان-فغدا،ولذلك.الاحصا-!،إيلهأخلىجمف:بعد

لله،الصكران!مفائهعيصىذلكقالهقدواذ،.بعامةصأخبركم

شعبنا.6نجااجلمنوصلى

".أمين":يقولكانمناه%حدوكل(-ب1وجهأ

!)لحالمائةبعدالعمادسىالفصل11

نخلة،تحتجلص.الفجصرصلاةمنعيسىفغقدعن!ما

لعمرو)،:عيسىقالعن!ئذ.منهمقرهةالىقلاصيذ؟ثبلوهنالك

فيمالمخوعونكثيرينان،بحصرتهففصىتقفالذى،د()الله

ثديدباقترابمعايرتبطانوألاحم!اصالنفس،ن.بحياتنايتعلق

والاحساصالنفصأنليؤكدونالناصمنالكرىالطائفةانلدرجة

اسفل:المىاعلىومنا،يحرالهامشبا!نى!داايخالقاء"-ب

."،أظقاء!

."امنفس!صرةأ5!،النفصض"-ج

كه.،صأباء":!هطهالصابقاررنى!،الحىباء+-د

.المترجمة.هدئىهىهضا!فاهضاينعى-؟

(برنابانحيل-،2)

http://kotob.has.it



305!زوالاحصاسالغفس252

بينهمايفرقونوانما.نفعمهالفىءهثاوانهما،واحدكيانكليهما

-الحبماسة،النفس:اسيهـدطقون،الجوهرفىوليصالعصلفى

نا:لكماقولبالحقيكن.)2(العاقلةواينفص،الناميةوالنفص

أيصن،غبياءAIلهؤلاءيا.وتعيشتفكرالتىهى،،احدةلنفس

بدونالحياةاما.بالتأيمدكلدأحياةبونالعاقلةالنفسصيجدون

حندماالوعىفاقدفىذلكيرىكما،سلفافه!وجودةأحساص

.!.الاحصاسيفارقه

ه!.ء5والاحصامىالنفعىج!يدة!فحة

الاصاصيتخلىعندها،المعلمايها"(تدايوص)أجاب

عيس:ف!أجاب.(،.حياةلهتكونلنالاتانفانالحياةعن

"*ن.صحبحغي!هذا)1

31الوجهأ 1 - nتبرععندماالحيماةمنيحرمالأنعمان

.)1(بمعجزةيأذلكبمعدالجسدالىترجعلاالروح"ن.الروح

عظيمجزنبعمبباو،ينالهالذىالرعببعمببيذهبالاحعماهى!ن

وحدهاوربها،للمتعةالله()بخلقهقدالاحمماساناذ.النفصلدى

با!رفةالروعتحياوكلما،بالطعامالجسميحياك!ا،يحيا

الشق!لمنالروععلىيتمرذا!الاحممامى11هذا.لحب

ثمومن.الخطيئةطريقعنالجنةمتاعمالحرماثهيصالكهالذى

الكبرىالحاجةلد!يهيجدالجع!ديةبالملذةيجالاالقيربفان.ما

:.طنبكم!-اتولبالحق.؟تفطمونهل،الروحىبالمتاءلتغذيته

هنيحتمكلاوممابالجحيمعليهحكمقداالاحعماسأخلقهاذأ!

حرهانهعند!ظ=الربكانانه=:قال"نه.الجليد%

صغوما!عبدانةاعترففقد،منهطعامهوأنتزاع،التغذيةما

يب!نوالعصقز.:الؤنمطىفىالمأيوفةلارسطوطاليةالفلممفةمنصور؟-2

"..-..اينطرهطمحكانتانها

.أصفل.التىأعلىهنأ؟يئرنجالفامش!"الئئمقا!خلط"-(

.،اهـخالق":الصابقهثل!،أيخلقاهـأ!-ب
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4505والاحساسالروع3،2

ا!!يتق!ونلأفيمنالضعوريعملىكيف:أخبرونىو*ن.يديه

".يتابعونلأنهمنظرا.الهفيهمكأنهبالتأكيدانه

وعن،العقلعنمعرضين،صهماحسا9)!ب-113وجهأ

.(،مقبوحينأ!بحواقدفالهمثمومن..اله!ثريعة

()ج،المائةبعدالممابعالالصل!(1"؟!يعمدونخيرأ"11

هوالخطيئةبصببالحزنيعقبفىءاولفان،وهكذاث!

وهن،مريضايجعلهبعينهطعاماانيرىصاأناذ.الصيام

فان!،الطعاماهذاأأكلقدأنهلو.الموتثمألغميصييهأنيخاف

الخاطىءعلىينبغىهكذا.نفعهيمرض!يلاكهيعرضسوف

اللهجنبفىيخطىءجعلتهقدالمتعةانفبادراك.يفعلأن

الدنيا.طيبتخنالأشياءتلكفيالحسبمتابعة)د(خالقه

حياتهمن،اللىمنيحرمهلانه،كذلكعملهقدلمافليغتم

لأنلكن.الجحيمفىالابديةالميتةويعطيه)!(،نفسهاأ

طيبداتمنالأشمي!"ءهذهياخذلأن!حتاج-حياتهاثناء-الانسان

فليقدموهكذا.اليهالحاجةتسر-هنا-الصيامفانادتيخا

الحسنيرىوعندما)و(مولاهايثه!ليعرف،الحسركبحعلى

من"ينفروهو

705!زوالصيامالتوبةعنجالميدةصفحة

مصركالاحيث،الجيمهى!يف:امامهفايرعالصيا"*

".حدودبغيرالغمهوانماالاط!لاقعلى

اعلى:الىاصفلومنإ،يمنالهدضباعلى!"ايصومفصللأ-ء

له.الصوم،صور!01ة

...!خالقا!!:ومطهالصاببقأدنى!،يخلقأأ!"-د

."،حىأاثه":ومعكهالصابقادنى!ثاالحىبايله"-وو

اعلى.إلئ(صفلوهقا؟يمنالهامشبأخر0"اهـصلطلن"-و

المخطوطة.فىهكذالمالم

http://kotob.has.it



.،ف!7والصيامالتويهعن25د

_1 ،19 ]1j4"اماطوليض.،هنالكرىيانألماهى

هباهجهامنذرةانالعظمةمنتب!التى،الفردوصمباهج

يتيعرسوفمذاهبمثل.الا!نيا5ىالتىلككسائرمناعظم

بالكير.الظفوسبيلفىبالقلالذالقناعةاناذاالحصأتهدئته

نعيم،كلمنالحرمانمعقليل،الدنيافىأمتاعمنأفضل

كانالذىالغنىتتذكرواانعليكمان.ليم19العذابفىوالمقام

علىهنابرغبتهفانه.الصيامتحسنوالكى!)1(المولائميقيم

منا!دىايحرمانلهكان.اذذ.اتفىيومكليسرفأنرض19

بالفتاتبقناعته-(العازار)انحينفى.الماءمنواحدةقطرة

وفر8فىالابإلىيحياصوف-ا"رضعلىهنالحالطعامأ-من

،حذرايكونأنالتائبعلىلكن.الفردوصمبا!جمنرافرة

وبحاصةش،صالحححلكل،ييبطئىصعيهأيص!عىالشيطان!ن

،ضدهثارقدالمتائباناذ..الاتهـينمن!رايتائب،حالةأ

ثمومن،يلودعلأروالىعليهانقلب!المخلصعبده!نانبعدومن

ح!؟باىيصوملاأنلهييررلكىيعمعىسوف.الم!يطانفان

.،يدعوهصوففانهذلكفىيفشلوعندما،بالمرضالتعل!تحت

مري!ما،يسقطأنعسى،مصرفصيامالمى"ا-ب،1،1

ظصوفذلل!فىينجحلمو،ذا.اللذةحياةيعيضذلكبعدثم

الجممدىالطعلمعنبسيطاصياماجامهيؤدىيجعلهثكىيسعى

لذىlوهو.نفعمهاالفميطانمثلأضلهي!نكلما،،أفقط

61لعمرو.الدوامعلىالخيئةيرل!ولفمطلقاياكللا

الغذاءمنالجصماالانم!انأيحرمانلفمنيعانه،)1(الحى

ومعتبرأ،يصومونلااذفياولئكمضؤ(،بالكرياءالروعويتخم

يالتقتيرالمريضسيتباهىهل:اخبرونى.منهمافظنفعمه

الن!ينأولئكهجانينوشميهم،الطبيبعليهفرضهالذىالغذائى

ممرض!يغتمسوفلكه.كلو:بالتأكيد!التقتيرهدأيلتزمونلا

تماهاوهكذا.التقتيرهذاالتزامالىبالضرورةيحتاجبعمبيهالذى

أعلى:الىأصنىوهن*!منايهامثىباعلى!،باهـللى5-ا

."أأصباثه"

.ب-23لوحه,:صيقفيماانظر-ا
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7!.!وال!يامالتوبةعن3د5

الفينويحتقربصيامهيتباهىانلهيجوزلاالتائبان:لكمأقول

التىللصينها"صىيتجرعانعليهينبغىولكنةيصولا

نايصومالقىللتائبي!الغىلاكذلك.عنهااتكميوآأيصوم

قفر.بطعامنفصهيقتعأنعليهينبغىوانمانذيذبطعاميحظى

الدىوللحصانيعضالثىللكلبلذ!ذاطعاماانصانيصىفهل

"ا..بالتاكيد!؟بركل

9،2.!واليقظةالنومعنجليدة!فحة

فيما،هذاحممبكمفليكن.ايعكىيفعل!وبلاولىولكن*

".بالصيماميتعلق

1(1)،المائةبعدالنامنالفصلا!

111-115وجها

بخصوصلكمسأفولمأالى-اذن-اصغوا"

ضلا،إلفثمضانوعانيوجدكماتماماأنهاذ.اليقظة

أنعليكميجبوبلمثلفهكدا،النفصنهموذللىالحسدنومذأك

كان.)ب(الجسديفظهأثناءالتفصتناملابأناليف!فىتهتموا

رجل-كانبينما:أخبرونى.الفاجعالخطأاعظمصيكونذلك

يصدميهاأنيتحاضىأ.لكى،بصخرةنفسهصدم61،يمضى-متلا

.،،3كهذارجلحالهوفما.برأسهصدمحافقدبفدمهاخرىمرة

.،،العقلمختلطالرجقهذافملو،لبائسانه":الحواريونأبب

اقولبالحقاننىاذ،الجوابأحصنتملقدد!:عدسىقالعندئذ

أمفلةالىأعلىهنا"يعرالهامثىباعلى!"الغومفهل"-ا

."،للنوه!!،صور8ا+

معتناه!نف!هي!حلاأنيلزمهفانهنومب!و!بجصدها!يعبدمن"-مي

الىوماثلةمقلومةأصطرثلاثةعلى،يمن%الهامضباعلى!،منه.ضد.

ينوه!أألاأنأأينوه!ولابايبدناتصأا!يعبدمنطىيزه!":امحلى

منه،.ايبدنمعروحه
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..المحقلمختلطلمهوبالنفصويناملالجعمكبتيقظصاان:!

كنلك،الجص!دى1الاعتلالمنفجيعةأعظمالو؟حىالاختلالأنفكما

ف،ئمومن.صعولةامحر،الروحىالاخ!لالأضفاءهفان

يمثل،أالذىبالجم!ديناملابأنهالمنكودالضخصهذامثل!نيلباهى

.((بينمما،نلحياةبالنسبةالقدم

.،بالنفصينامانهبؤممهيعو!لاهو!!ب-115الوجهأ

ئصيان.هوالنفصصامان.!لل!اةبالنعمبةالراسهىالمتى

التىهىتالقىالذفدسفانواذن.الرهيبولحكه(هـ)ج

لمجلهالشكرانتموتقد،مكانكلوفىشىءكلةىايفهلهاييدو

أذهادائما!عارفة.شىءكلوفوقشىءكلخلالوغاشىءكلفى

فانهاثمومن.)د(ورحمةايههنفضلاتنقبللحظةكلفى

ت!عىرنينالدوام1علىسمعهافىيوجداللهجلالهنبالخضقي

خالقكمفاق،للحسابتعالوا،الخلائقأي!ا":.الملائيكةبه

aaAانذلك.،(.عليكميحكمأنيريد I،ودائمامادةتع!النفس

الرؤيةتفضنونكنتماذاعصا:أخبرونى.ادلهعبادةعلى

:(أندراوص)أجاب0(،؟الصمصضياءفىأمنجمضوءفى

الجبالنرىاننستطيعلا،لنجمبضوء!نه،الشمسبصاءإ)

ئم!ومن.الرملحئيباتادق.،نرىلم،لضمصوبضياء"المجاورة

ه-،،فانناثم

والمراقبةالنومعن-ضفحهديدة
لى!54

نمضىالضمصبضياءلكننا.النجم3بضوءخائفينئمئى*

-.".اماين

أعلى.الى-لسفلوهنا*يمن2الهامضباعلى!لأاهـ!م"-ج

!عىا!"!:رمثلهالحبقمنادني!"أوالنثمأهدىأدلة"د--

-.*-ة......+أالرحمقأو
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واليقظةالذومعن347
2.!وهـ

1)1(،المائةبعدالتاسعالفصلىأااا-116الوجهأ

عليكمينبغىأنكمأخبركماناايضاهكثا":.عيسىاجاب

انلا،ريذا،نورأ5أى*الرئلشمسفىبالنفستتيفظوا!ن

الجسدىالذومانالحقاص!ققانولن!لك.الجم!دبيقظةتتباهوا

كيربتاتاا،عذهالادتذاعأألمكن،يمكنماباقصىدانهيذبغى

ادمقليلتقلبيذما،بالطعامبثنعذدماوالجسدالحصان.كن

اصلىيتحاشانمكيلافومايريدمنعلىئم.فانومن.بالعمل

كا..الكيروالطعام،المصرفاالعقلىأ

لمروعانه،بحضرتهنفسىتقفالذى)!(الحىبالله

انمطلقابمضعرهيمييسلكنه.ليلةكلماوقتااالمرءاينامان

هذالمثلالنفصمناموان؟)د(الرهيبوحسابه()جاللهينسى

.،(.النصيان

نستطيعكيف،المعلمايها":يكبالذىهذاأحابعتدثذ.

لناليب!وهذاان:بالتأكيد3الذاكلةفىانلهنحفظانداثما

البؤصأعظمهوهذا!:هة6مععيصىفاجاب.(،.مصتحيلا

."الذى

.(برنابا)يا،الانسانيعانيه9نيمكنول!ب-116ر

كل()خالفهاللهيحفظأنيصتطيعلاا*رضعلىهناالانصان!ن

(سفل:الى(علىمنأ*يصرالهامشباعلى!"المهملفصل"-أ

.،العغعدون!صور؟أ"

(،.حىبايه+:ومد4الساقيمنأثفى!"باهـالحىول-ب

!،،.منه،ايروحنوه!.والقياملأاورتنصىأنيجوزلا*--

L-14هامالينأفقيينسطرلنعلىأ!يمنابايهامش Lil:"يغفلأنيجوزلا

منه!.نوه!،روحأ،نه!هذاأاوالقيملأاهـأ

أس!فل.الىأعلىهنا!يصربالهاصثى!"اهـحكم"-د

أعلى:الىاسفلومنإ،يمنالهأمضىيأعلى-!؟اهـيضلق"-ء

لأ.اهـخالق"
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؟هـ!أاليصةو!نوه!عى853

داشا9نهم،يتضهرونالدجىهؤلاءباستثناء.الذاكرةفنى!ائما

فضدصناءأنفسهمفىلديهمانلعببكريحفظ!تأك

اخبرونى:؟يكن.اللهينسواأنيستطيعكلنلاامهمحض!،)و(الله

-تعلمواقدانهمكيف،بالمحاجرإحجارةإلعملإنالذينرايت!هل

ععلهم،أئناءلانهمحتىالحبهـ!)يصربواان-الدائبةبالممارصة

ايتىايحيدبأيةينهالونلحظةكلفىوهم.بينهمفيماييتكلمون

فافهمذلكيمع،الصبالىيظزواأنبدونالحجرتعمل

تكلنواانويتعشقوا.ذيكمئلفلتعملواوألان.3أيئيهميصيبونلا

بؤص؟البؤصذلكعذىتماماتتغلبوا(نتريدونكلتمانمطهرين

بقطرةالصخوراصلبيثمقالماءأنلاكيدانه.النصيان

علىتتغلبوالملماذااتعلمون.طويلةقزةالصخورتطر!واحدة

:اذن"خبركماننى.خطيئةأنهنتوكوالمم؟نكم6البؤمىهذا

ول.عنساخطاأنه

-الانصانايها-ماهديه(ميريعطيك،1(-117وجهأ

كا.أذتفاذا

P.253العقلذىاللمحفظعنجديدقفحة

الن!ينيخطىءتماطفه!ا.ظهـركلهوتا!يرعينلكتغلق*

العطايااللهمنيتلقى.لحظةكلفىالانصان*ن،اللهينصون

.(1)والرحمة

)ب(،انمائةبعدالعاشرالفصل11!1"

!انعمتسه!أعليكمرمنايصبغهل:.اخبرولحىوا*ن"

ومثله.السابقأ!نى!ا،اثههرىلا-و

اسفل:ايىإعلىمن،،يصربالهمثى!،ورعوف!يهبأ81،-إ

.".ورحمنوه!ألةلر

أعلى:المى؟صفلومنا8يمنيالهمثى!،(ايحكمفصلدا-ب

أ،.المولاية،صورةأ"

منا،خيو8للحرءفتوجدالعزءهذاوفىالمنطوطةفىهكفاأ؟(

ه،الرحمةv!كلم
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253Pالعكلفئاللهحفظعن3"د

بدون-لكميدبرفانه؟بالتاكب"أجل()ج3ا!وقاتسائرش

لكم:أقؤلبالحىبالحق.تعيثمونبهالذىايحياةنفص-انقطاع

-:يقولأنقلبكمعلىفيهاينبغى،جصثكمفيهامر؟يتنئصكلأن

.،=(د)Iالحمدلله

ايحق،اعظملهوقضلهماان،):(يو-صا)قاتعتدئذ

الححالهذهنبلغانالى،يصمبيلفعلمناثمومنةالمعلمايها

المرءان:لكمأقولبالحقداةعيصىأجاب0،0المبركة

،هـ()البمثريةاكوىبواصمةايح!هذهلجلغانيصشطيعلا

فانه.)و(مولانااللهمنبرحمة،فلكيتمان!'*بخراولكن

01)ز(اياهايلهيهبهكلماالخيريحبأنعليهينبغىالانسانأ!لمؤكل

اللحومتلكتاخذونهل؟مائدةالى!تجلسونأعندما:اخبرونى

.(،.11،بالتأكلد،كلا؟أعينكمتدخطاهاالمتى

اور":اضلالىأعلىمن!يصربامامش!!!يهبأألله!-ن

.،وهب

ا!اوريئمكرانالقلبعلىيببمفىفيهايؤخذهرةكل"-!

يتنضكلما":اعلىألىمائلةأسطرثلاثةوعلىمقلوببخطا!يمنبالهامش

".منه!تعلىأايلهيضكرأنالمقلبعسلزم!أ

ايترجمة-منصقطتقد"منه"كلمةانونلاحف

خيرهوماتحب(نفيلؤ!كايخيريهاههيفعلان5حببتإخا،هـ-

يزمخيرالك،دهيجعل!ن!أترلدان":تسماالمسابقمكل!"،،113

منه".خير!!يتمعأانعليك

أعلىمنالإيصرالهامضبأخر0،،.أهـمعطىأسلطانAإ"-و

،،،معطىأوسطانا!،:أسكلالى

.هرحمن5!":ومعهايسابقهبل!"رعوفا!-"ز

واولاالصابقالوجه6خريينالضطوطةصهضومةايكلمةمذهأ؟ا

ايتايى.ايوحه
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...العقلفىاللهحفظعن025
532P

تئالوالنائ!:يكماقصلطتماماهكذا."أ-ب17؟وجهأ

مطهرينلكونواأنأحببتمان-(أحمادراللهان.تحدونلاصا

لكي-لكن،عينطرفةمناقربفيفطهزينثيجعلكم

يريد!121اللهأفان.أهداهاومناله!يةأقدرأيحعىانالانممان

الىالرمايةيمارصونالذينهؤلاءرأيتم.هلنطلبواننذتظرانمذا

لكط،طائلبغيركثيرةمراتليصوبونأنهمبالتأكبد.!هدف

عبثا،تصويبهميكونأنأبدايحبونلافانهم،الحاليكنوكلبفما

فلكفلتفعلواوا؟ن.الهدفيصييواأتاملعليدائمانكهم

.)ط(ذكركمفىلكم،31،اللهأيكوناننحبونالخنيأيها

لكىفضلاعليكميسبخسوفالله،ن.با؟صىفعليكمتنصونوعنعما

متحدالروحيةواليدظةالصياممنكلدان.قلتقدماكلتبلغوا

الصيامفان!الروحية!اليقظةأوقفاذاالمرءانحتىبا"ضر

،أناذ.الفورعلىيذقض

والصلاةواليمظةالصيامجديدةصفحة
!!55

وهكذا.اللهوينسىالروحصيامينقضبالخطيئةالانممان،

صر-للروحبالنصبة-كليهماوالصيام!الروحيةأاليقطةفان

الاطلاقعلىلاحدمفروعاليس،نه.البضرلجميع5ينادائما

،(صيامأما0(1)الخطينيرنكبان

الهامثىباعلىوهو،فيرا،!:التعقيبلكل!،قديما!*-ح

:.اعلىأيىاصفلرومنا؟يمن

الايمن.المهامىوصطفىالحابقمثل!اهـ"هدى"-ط

الملاتينىالنصالتزمنايكا،(الاهنا،:ألانجليزيةاي!رجمهفى21،

"..للحخطوطلأ

لات.مثر-غيرهومايعملانفرد!ىسموحاييس"-ا

انأ!عز".لإ-أ:أفقىرلخط،الضفحةيكابةأ،صفلالاطار!.تحت

كا.منه.-[W]لمالحرمأ"
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5؟لى،والصلاةواليقظةالضيام351

غيرأنفما:افصدقونىويقظاتهالجسدول،أ-ا8؟وجهأ

قؤماهتد،ن.الاشخاضلكلولا،ا*وقاتكلفىم!تطاعين

غذائهم،بتقليلملزمينورجالا،مطفلاتونصاء،ومسنينمرضى

الحعيد4-فى-فر6كلولان.اللونممتععىمنو؟خرين،وأطفالا

عليهينبغىفكذلمحا،المحكممقياسهحصعبتفصمهيكسوكماتصاما

الطفلاكصيةأنكما:تماما،نه.صيا!مه!لمطريمةأ1يختاران

وأصوامهيقكلاته:تمامافكذلك،الثلالهينسنفىلرجلبةمناسليست

.".*خرمناسبهليصت

)ب(1،المائةبعدعشرالحادىالفصل-

جمطأ)ثوتهكل.يعمتعملمموفالفميطانأنماحذأولكن!

حيذماالذومالىتخل!واثمالليلخلالتتيقظواحتي22يضلكم

ومذصتينمصلينتكوئواان-اللهبهاوطكمبما-عليكميذبغى

أصهقائكممنصديقاانلوصيصركمهل:أنجرونى..اللهلكلمة

يامعلم،،ط)):()بطرصاجاب0"؟العطاميعطيكمواللحميأك!!

.،(.مصتهزئابل،صديظيدعىانينبغىلاالثمخصهذامثللأن

،(بطرص)يا،الحققولأحمعنتلقد":إهةمععيسىاجاب

.(،فردكلأنالحقيمةلأن

له.الصرورىمناكثربالجسديتيقظ"!ب-ااAوجهأ

أنعليهيتبغىحينمابالنعاسالرأسمثقلأونائما،يصبححتىأ

اثهمنيصخرالثمقىهذامكل.4الكلطتمنصتاأومصليايكون

فانه،أكبر:بل.الخطئةهذهبجرميبوءبذلكوهو،()صخالقه

ويتفقه،للهث!صمهأقعليهينبغىالذىالزمنيعرق4نهنظرا،لص

"5!اللهأيث!اءوكيفماحينما

آسللالىعلىS*يمر.منالهامشبمنثصف!"ألزمانفصل"-ب

+"ايزمان،8ممورأ!

--Atxأيهامثىباعلى!!يخلقأV4على:الىاصفلىومن*يمن

.،اهـخالق!
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Pهك52والصلاأوال!ظةالصي!352

aإيخمر،احصنفيهاناءمنليثرلواأعداء+أعطىرجلاان

المخمرهبطتعندمالكنه.حالهااحممنملىيالخمركانتطالما

العصيداننتظنهماذا.ليثربصيدهأمنهاأاعطىألروأصبالى

.؟الخادمواماهه،ثىءكلبعرفعندمالخادههيفعلهصوف

لقوافينطبرا،فحقبحنقي!بحهولع!وفيضربهف3،بالتثيد

.،لليهمااحممنينفقالذىللانمماناللهمميفعلهاذا،واهن.العثم

257P(برفابا)هعالحديثيتبادلىعيسىدبدةصفحة

ا!لاةفىوقتهوام!وا،،ذاتهأمشاكلىفىازمنامن*

ولخطيئة،بفذاالقلبتئقلنها،اللدنيامىلل.3إ!ثريعةودراصمة

ناينبغىالمقهمهلأان:لكمقلتعندماقاننىةوهكذا.ااكبر

تنقلي،

وا!اه!،صياءالىوالولائم!،بكاءايى"،ا-991وجهأ

سمعتم.قدماكلكلطتتلاثفىاجملت!:فاننى.يقظةالى

يكونوان،يبكىاندائماعيهينبغىا!رضعلىهناالمرءان

ينبغىوالكم.اليهاسىءقد)1(خالقناالله*ق،ا!كبمنالمجكاء

تتيقظواوان،الحسعلىالصياورلكمتكونيكىتصومواأنلحيكم

واليقظةوالصيام،؟ىالجص،لبكاءوا!.الخطيئةترتكبوالكيلا

(01فردكلبنيةحسبتمارسانينبغى،:بالج!

)ب(1،المائةبعدعفمرالثانىالفصل1ا

يلزمكمبالضرورةانكم":أردفقانه.عيصىذلكقالواذ

نأكللمالانلاثنا،حماتنانصونبهاالتىالحقلثمراتتلتمصواأن

انتظركموصوف،لرينااصلىسوفقاننىثمومن.أيامثمانيةخيزا

والمبىثينالحواريينسائرانصرفوهكذا.(برنابا)مح

اصفل:ايىاعلىهن!يريالهمعق!،.)خلقأأثه""-

.،خلأق515

عدساأ1أسور)":م!ايسابق!،صعىصر8ضا-"لي

.18اصمأ
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ث!،7(برنابا)معىللصيثيتبادلعيصى353

وهنالك.عيسىكلمةح!بطرلقهم!واتخذوا،ستةوضةأهـلعةيرلعة

قالىفقد،ثمومن؟،ا!نأيكبالذىهذاعيسىهعمكث

،(بصناباأيط:يمكىوهوعبسى

عظلمهبحرلكأبوح(نلضرورىأنه"،-ب114وجهأ

.،،.لهامفارقتىبعداد!نيافىأ(نتأتفيعهسوفالذىوهو

ايعا":وقال-يبكىوص-يكب.أجابعندئذ

لاننا،نبكىان-ايضاسواىولاخرمن-لىفليكن،المعلم

الله-ونبى،!ررجلوأنت-!أنتاما01خاطثون

.،.بغزارةهكذاتبكىانلكينبغىفليص

أناسطد!لااننى:(برنابا)يا،صقنى:عيصىأجاب

الاها،دعونىقدالناسانفلولا،علىتنبغىالتىبالغزارةابكى

،الفردوصفىأاللهأيرىسو!اهنا.اللهرأيتقدلكت

.،برىءأننىيعلمالملهانبمة..الدينيومالفغمنامنافىلكت

أ!ثوأننىعلىالى!أحداينظرانفكرةالاطلاطعلىأضمرلم؟ننى

لحملتالاهاأحدب!حنىلملواننىأنجركبل،كيو.فقيرعبدما

المىأمضىلنفانىالانأما.الدنياأفارقعندماصالمفر4:داخلالى

.للبكاءداعلفىكانأنترىفانكوالان،الدينيومالىهناك

لى"ير!ث(نلابد-ذلكاجل-مناننى(برناباأيافلتعلم

س!9باهانتهيتنباعيسىجلايده!فحة

،،عpباولع!وف،عظيم:ضطهاا*ا

!طعةبثلاثينحواريىمنوا!بواممطه!11-013وجهأ

يقشلصوفسيييعنىالذىانيقينعلىفاننىثم!ومن.النقودهن

ييعزوصوف.)1(ألأ،االدمباأمنبرفعنىف-اللهلأن،باسصى

أصكل:الىاعلىمنا،يمرالهامثىباعلى!،ايحفظأأ!ء-ا

.+(حانيطأا!،

لللاتينىللنصاينزمنايكنا+ا!رض*:الانحليزيةالمنرجة!ىأ؟ا

.-.-.يلمخصهة
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باهاذتهيننبأجميمبى355
ك!ه9

ولركم.(1)اناهوانهيعتقدمموفهواحدكلان-الخائنمظ!ر

العارذلكفىألبثسوف،لففعاءصتةيمؤتعندمافانهتلك

الرسول،محمدسياتىعنهمالكن.الدذيافىطويلزماالى

ولمصصف.بعيدايزالصوفالمعارهذامان.()باللهصطالمطهر

صوفالذى.(المسيا)بحقيقةاعترفتقدلاننىهذااللهيفعل

اذنسعنىسرفسوفأذنى:وهو،الجزاءفذايعطيغى

.،،.الثمنعاءالميتةهذهمنثىءفىيست

هومناخبرنى،المعلمأيها":يكتبايذىهذاأجابعندئذ

.(،.الموتحتىأخنقطلأنأتلهفلاننى،الضقىذلك

؟هو،اللهيريدهكذالذنه،بالممكنةعايك:عيعمىفاجاب

عتدماارتقبولكن.()جالعكسيفعلأنيصتطيعلاأالخائنأ

.،،.تتعزىلعلهاالحقيقةفاخبرها8كهذحادثةبأصتحر

أيها-ذلككلافعلسوف":يكبىallهذااجاب.وعندئذ

.(،(د)ايلهشاءان-المعلم

1 Iهـ؟ا،المائةبع!عشرالثالثالفصل(

مخروطااح!رواالحواريونحضرعندمااب-012الوجهأ

منبهابأسلاكميةوب!وااللهويصفميئة،(الآناناصبى)من

ثمومن.عيسىمعأكلوا-إلظهرصلاةبعد-وهكذا.الرطب

حزينوهويكتبالذى01هذرأوااذوالحواردينالمبعوثينفان

منوصيعاحتمامميرحلعيسىيكونانخافواف!!.الملامح9

لأن،تخافوالا":.قائلاواصاهداعيصىفانثمومن،الدنيا

.،(اللهرسولصمددا:السابقمثل!،،أ!،نبىأمحمد"-مي

ثديد+ا!،أ.تق!رلا:الممابغبص!كأاهه-ض!يدتقدير"بج

.:.،(.ا!.ثاءان":ايصابقمثل!،(Aايضاء"-د

(،(.ثوبأ،سور!أ":ومثلهايصابقتحت!"التوبهصل"-"

بعد.-.اوما-222بو-8،2الوحه:كلىفيماشاS-ا
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ث!!9باهانتهلتنبا.عيممى355

أجلالىمعكمامكث!ولسوف"بثتاتيما-عنكم،رحلا-صاعتى

كما-تمصونلعلكم،الانأعلمكمأنيلزمنىهـلذلك.)2(يصيز

ناعسى-؟بالتوبةتحظوهملكى.اساشلسائرخلال-قلتقد

حذرافردكلفليكقاصرائيل!ولذلكخطيئةعلى)و(رحمةللهنخون

.اخطيئةعنأبالتكفيرل!هـمضااحذراأليصفاكرالضل

فىوتطرعتع!تأصلسوفطيياتمراتحمللاشجرةكللأن

.،(.()3النار

ومى،(f)أعنابمزرعةيمتلكمواطنهناككانلقد"

،(الوسط

اعز،العقيمالتينبشجرةالمثل!ربجديدةصفحة

ثثثلولمدة.جميلةتينشجرةيهاحديفةلهكانتمنها*

كل(يرىبينما،يحنرعندماثمراعليهايجدلاالمالكن13اتسنو

لعاملهقالعئئد.ثمراتحملأخركاشجرة!أ-121وجهأ

تثنغلالتيالرديئةالمثىجرةهذهاستأصل=!"الأعنابعلي

فانها،.صيدىياكذلكالامرليص-:العاملىشأجابه.=احكبثاالأرض

يحتنلالاننى،بالصكينةعيت=:الماكقال=.جميلةث!جرة

وثمجر)البلصم(النخيلانتعلمأنينبغىوأنت،النفع.!.يمجمالكل

(،)بلسموصمجرةنخلةمنزلىفناءفىغرستولق؟.التينمنارقى

هاتانتحمللممكندمالكن.التكلفةباهظةبجىئرانأحطتهما

المنزلي-أمامواننجن-الارضركامهاتعالىأوراقابل-ثمراالشجرتان

منبعلهدهتينضجرةعنأتجاوزهلوالان.معااستأصلتهماممد

كلتحملجيث،أعنابىحديقتى*ومررعةبالعبثتشغل،المنزل

ه-الآنبعدبقاءهاألحمللنبالتأكب!.3ثمرااخرىف!جرة

احلع.الىأمفل.وهنا"يمنايهامشبأولا!ىرحمنا!"-و

.،1/91(لوحنا):مارن-2

والموقا(3/01.3/9(3-)متى

-ة()-بامتهاب9-إ13/6(لؤقاا:فطرتد
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عقيمتينبثمجرةالمثلهسرده356
ا!ه

لذلك.جدالخصبةالترلةان،%5مو:ا،عفبعأعل!لىعندئذ

واصمتبعدماالتينضجرةفروعاثمذبصوف*نئى.اخرىسنةفانتظر

وهكذاححارةهعقفراءتربةفىأياهاوأضل،التولةئراءمن

.،،11(،أببأول.=.فمواتحملهصوف

كذلك؟واضلا*ناغ!ب-:المالكولأب-121وجهأ

."=ثمراالتينضجرةتحولوسوف،أنتظرسوف!ننى

كلا،دا:الحكلارب؟نأجاب.ا،8الملهذاتفهمونهل*

لذلمك"،مولانايا

(!!1)،المائةبعدعشرالرابعالفصلأ

(،أباللههوالمالكان:لحمأقولبايحق*:.مكيصىاجا!

اينخلة:الجنةفىللهكانفقد؟عتصئذ.الضريعةهوالإعنابوعامل

هوا،ولوالانصانالنخلةهوالثميطانلان؟(البلصم)وشجرة

منتمرايحملالميلأنهملااللهأطر!مماولقد.(البلصم)

اللعنهصكانتحبيتةبكلصتنبساقدولكنهما،،لصالحيةا*عمال

الانصانهالكهوالملهأنوهما.البنرمنكلير9الملائ!منلمكير

جميعا،اللهتعبثايتىخلوقاتهسطوفىادنياش

فمرايحمللاايغى.-اقولكما-فلانسان؟()جلممنتهجمقا

اعالىةالمحاأ!لاوشاا9ي!نبالهدمئى!،الكسولاثوبة!لا+-ا

..!اتوبأ،التنبل1،صو!أأ+

ه+مالدا!!:ومطهايسابقفوق!كأ!يطكأأثه"-ب

!،هنه.أممابناء.ii-أور4مرتععىلا!لوهككل"-%

،تخالفونألا،مخلوقاتأ!":اعلىايىأسفلمق!يعربدماشى

لامنه.أحم8،بنىامر

ايتالى.الوجهيولضىا!وجمةشهـما.وصماالمفطوطةفىهكنا)؟ا

الصر!.هكاصا631
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اع!!العصمالتينبضجوةأمهضرب*2

3،اططعنيعفلم؟نهنظرا،الحيمويوم!كلهيصقضملمصوف

معاقي،أو،الابدالىلأ3،للملكمعاضا5ا*ولاكسانوعن

للانحتنان:تقولاللهشريعةفانثمومن.حينالىيعذممان

"هذ.قىجداك!ير9خيرا

؟ةهـ!لي!حهولودLmنصانجيدصة

أ"عناء"+؟،يكابدسوفانهالضرورمحاهنفلنوه!ا،ايحيلة"

يعهلهلفلهالدنيويهالجراتهنفىيخر*11-طجه)

.)1(يتوبلكىالانعمانيضهلادهفانثمومن.صالحةاعمالا

!ما-لهدفجمملانالانعمانعلىحكمقدأ!،أانةلكماقولبلحق

مولودالطيران!ا=:.-ونبيةاكلهحبيب،11(ليوبقاك

لكىمولودالانسانفهكذا،ل!ا!لعم!،!ر

.=:الهونبى،ابونا)3(داورريع!لىالضاوكن!لك.=يععل

خبرأؤلدوسمبكون،مباركبنمصنكونخيناعملهنجل

.ا.=محمتواهحصبفردكأهليعملثمومنه-.=اب(ينا

هـبليى.وهو!قضاامه"ى+ا

اسفل:المىأعلىمن8يسرأايهىثمص!!هروأبص!ارو.-"

.،!تو!أصيولما+"

حلألابكصبهبما.إنصانضعافا!:"ألمزاالبر"شداةفد-مي

عايهم"يصير)ايلطةولايةتكلومدوفالهمأصرأفلكوونفموتيي

6LA!ر!ع!ى!نبعهمحى! 6Uالدلورشحاودق!!:احلى

يهموسرلممجوا،!يكونبيد+ح!صمياماأ!نصكهئعف!

القزجمة8هامش!ن(منهأسقطتوت،مت.الولام!

.انعتمدةالترجحةمنه/،*!وبأشر!:قلا-ا

28لم128!ههزاهص"2

فىال!مةهةه،رثتا!زية!وجةص،ضتخى!ايأ"..

التلأ!:الوجه
برنابا(انجيل-25)
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ليكدحمولودالانسان258
مو،فى

بايديهط،عملاقيمام!ليطنواصنهداودابشناكاناذا:اخإهـوخىوالات

معلم؟يا":()يوحناا،!ال3يفعلأنلالخاطىءعلىينبغ!اف!اذا

ان.(و-همأالفقراءعلىينبغىلكن5،!الحث!ءالعملان

.سواهعلىيقدرونلا!نهم،نعم":عيصىفأجاب."يؤدوه

يكونانيلزمصالحايكونلكىالهالح(العملأانتعلمالالص

الفممصفانوهكذا.1(أجالبماالخاجة1منمخررأ،اختياهـلاأ

لاانهاحتى،اللهبأوامرالطاقةدىاتتوا!.افيكاالاخركمااكبيموإل!

لها.جزاءلا،سمسخراتأفانهائمومن،ذلك!وىتصتطليبم

1،1":أخبرونى

لمفانه،بالعكل)د(ايهامرعذدمادا-ب132وجهأ

وايوب.=وجههبعرقيحنياصوفالفقيرالوجلان=:.يقل

الرجلفانوه!ا،عليرلكىمولودالطيرأن!ا=:يقللم

-:أبعاهةأللانممانيما4قال!الما5=يعمللكىمولودالفقير

أبعامغالانسانان=:ايوب!وقال=خبزكتصم!وفجبينكبعرق

.11.و-ههو.أأ.انساناليس!خافانثموما=يعمللكىمولو9

لارتفاع-أخرسببهنادليمى:وبالتاكيد.الامرهذامااثعفى

بميراجمهـوراهنالظان:[وهووحيدببأالاالأفمياءسائرقيمة

خدمةقىبعضهـم،ليعملواقامواانهـملو.:كلمملا!قوممن

هناكلكان،الماءامنأالاسماكصيدفيولعضهم،ا،رض

ضروريايكونفلسدوفالنقمىهذاوعن.العالمفىوفرةكظم

،.الرهيبالحسابيومالحسابأداء

اختبال!.عنليسوما،حرباختياريجىءماهوشىءافضلانا"-بم

الى.ابكلىومنالايمنالهام!ثىبأخر!ا،0خير،يكونانايمكنفلاحر

.*.خيرايكونلااختياربلاكانومابلاختياريكلنما3!ءخير":اصفل

الترجمة.هن(هنه)!يمةشطتوقد"هنه

ارو!:أ"يمنالبابشباحى!(،.وحكيمايعطىاهـا"-د

.!.+.وحكيمامعطىأ

و*ا!االيابقبوجهب!؟خرالمخطوجمةنىهتسوهةايكلمةهذهاأءأ

ايثانى.ايوجه
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65د!الفح!وةأفاتجديدةصفحة935

)1(1،المائةبعدعمثرالخاممىالفصلال

1أحعرسرا aوالذىالحنياالى!هو
انهةباليقين.)ب(أبطالةفىثيضصوفاأحضهماأبعيبه

مافصائرفان،واذن.ثيئايمتطعولاهىءيكمو.لالدو!قد

كا..فيهالمت!رف،دمجرلههوانما،لهالمالكهوليسوجده

فىهنمالكحعمابايؤدىبانيلتزمولسوف"!ا-33؟وجهأ

كالوحوشالانسانتجعلالتىالفمنعاءالفمهوةان.العصيباليو!

صمالع!و.اناذ،الخوفشديدمنهاالخوفينبغى،الكامرة

حيثمكاناىالىالذهابصصلاانهحتىبيتهفىالمرءهع

تجراءمنالكيرونهللثكم،؟ه"الميهيأتىانلصودليكنلا

يقدحتى(1)فانانعاقبلالشخوةط!قيفمن.()جاالشهوة

نوحالاهناكينجلم.انهوحتى،اللهرحمة!ونمنالغالمهلك

.".البئرمنشخصا)2(وثمانونوثلاثة

يم،(r)أثمةحنثكت،أب.ل!كألمحهغمر؟الشهوةبسبب

.".وطفلاهل!طالاضهايفلت

ومنا*يمنايهامشبادنى!"المعنوىالدنسعنالقومةفهل5-إ

."أتوبأ1ضهوا)أايخبث!صورةا":اعلىالىامفل

الذ!،ايدنياالى"حمركممكأ:أخرونى،احمبئىيا"-ب

ا"يصرالهامفىبمأحنى!"شه3ثيئاتعملواولاعليهتحمعراأنممككم

مألمأيابن"ةثمالهالىالمهاشىيمينمنأعلىالىمامكينسطرلنعلى

يعصلونلا،أ"نهايع!محونأايعنياافياثيكلأما!اخروأ

iمنه.(تء

باومط!"منه.يوطاأعائللأونوءأأعلطةخر-"ج

."مفهذكر،يوطوثومنوحقومa:أصفلL,11ا!لىومنجممنالهامثى

بعدها.وها6/1،ايتكوين!-فرأ""أنطر-1

.6/18،التكوينامفرأ":أافظر81"8-فرا"ش-2

.12/5بطرصأو

.SA!اث!ار)لهذايردفلمالنبوىوالصيثالقرانلىاما!

.91،ايت!تاصفرأ":أثظر-3
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5هـ3لف!هوةا.تأت026

،(أدللزوالكنت(بنيامين)قبيلةفان،الصهوةبعمبب"

صلكواقدمحيرلنمنكم:لكمرويتلواشىلاخبرتكمبالحقوانى

.(،.لذلكتكالىلاايامخمسهمدةتكانتالضميوةجزاءهن

فاجاب.،!العمهـوةتخى!اذا،معلميا*:يعقوبأجاب

كانتوات،للحبجعحةركبةهىالفمهـوةان*:)د(عيعمى

وعواط!يما.الاتع!انلذكاء.ماتقنخمفانهاالعثكللتوجيةلخضلا

يبغىكانمايحب-بنفسه-.ذجهلهالانسانانهن!حتى

((.عليه

نا؟صدقوت.ا،لى،يكرهان1،)1ب-331وج!أ

باعتبار.ولكلالهعطاءمن؟نهليص-ضيئايحثعنعماالإنسا!

كانالتىالنفى!ن.داعواانممانأهوفاند،5لهمال!نفسه

معتتحدجعلهاقد،)ص(الخالقالربمعترتبطأنعيهاينبغى

(اشعياء)لسانعلىاحصرةابدىقهايثهفانوهكذا.المخلوق

معدعارةارتكتلقد=:.!الفصوق"رضأقانلا،)5(الخبى

.((-.أصتقبلكوصموفالىعودى،كثيرينعضاق

تكنلملو:بححرتهنفصمىتقفالذى)و(الحىباول"

،(.هناك

67لى!العهنش!وة،جديدة!فحة

صه!الشهـوةا!نصاقكبفىباطنيةشصهوة")

تلبثلاالضجرةفانالجذرابمتؤسلمتى.انهاذ،الظاصرية

------.لما.تموتان

الئاعلىومنا؟يصرالهامثىبأدلى!ا،المجسديةالثمهو؟بيان"-د

.،.بيان!صواةألأ:أسفل

رمنألايعنالهامثىباعلى!ولايتوبأو!يخلقأا!!-رو

ث!.وقوابخالقأوو":،علىايىاصض

.،،،!مىأبألله":ومثلهالص!ابق،-!-(ثنى-الحى،بلا-و

!.-.91،02"-القضا؟(ضرأ؟اثظؤ-8

.,(31/(ارميا)لمصفرأ"هارن-.

ولكا..إلبصايىالوجهبأخرإيكلمةهبهوربت.!حليزيلأ-ايترجمة.هى111

ulالعزملأا usulيلصوكللاتيى..!
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267Pالعينشهوة926

اياما،الخالمقههـوهبهالتىبالزوجةنفصهالرجرفلئقنح؟لذلك*

Sأة&Iكر!و!لد!نص u .-.iaL A

كاناذا،النساءرجل-طنسىكيف":(أثراوص)أجاب

عشى:أجاب0،،؟محيراتمتهنيوجدحيثالمديخةفىيعيش

سوفذلكفانالمامينةفىيعيضمنأنلمؤ!انه؟(أندرا؟س)يا"

.ا،فمموقكلتمتصايتيالاصفنجةصس.المدينة"ننظرا؟يؤذيه

)1(،المائةبعدعفرالسادسالفصل11!ا-هـ12و!أ

تمامأيكونأن،مثيذةفييعيشلكيالاذممانواجبمنان*

نفعمهعنمدافعا،المحصنحولاءاعإولهيعي!ثىحنما.كالجندى

وهكذا.المتينةأهلغدرمندائمخوفوملي،اقتحامكلضة

بالخطيلة،خارجىاغراء،كلأعلى،الانسانهذاأفليتمرد:أقول

لهثمياءمعرفةرغ!ةله*ن.بايحصالانفعالمنوليخف

العين.يكحلماننفسهعن!انممانأسيداجمفلكن.ثةا

(ج)الحىبالله.)ب(؟شهويةخطيئةلكلا!صلهىالتى

فىكهوجصلجتانعينانلهيشتمنان،4بحمرنفصىظفايذى

بينما.الثالنةالدرجةمن،مخففا!الاعقابايتلقىانمنمأمن

.(،.اذصمابعهالدرجةالى،مغلظاأالعقابيتلقىعينانلهالذى

أعمىرجلاراىأنيه-ثالياصالنبىزمانفى(د)لا

اعلىومن،الأيصرالهامشبأعلى!"التولة(،و،العينفصل"-أ

ول.،توبأالعين،صور!ألا:اصفلالى

بايهامثى!،منه.شهويةرغبةكلفىالصببهيالعين"-ب

خباشأأكل،عينأ":اعلىالىمالك!نممطرهنعلىا،يمن

."مفه.سبب!8الثهواأ

بالله:اضلالى(علىمنأ!يسربالهامض!"ايحىبالله"--

-----.لا!حى)

ا؟يصر،الهامشبأخر!"ا*عمىوالمرجلالياسصوار"-د

.،طمأوالعمىأاييلى،:اسفلالى!لىومن
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عوه7العينشصة

تبكى،لمأذا=:قالسفصأله.الحيالةطيبرجدلا(؟كانأبثا

*ضىابكىاننى=:ا،عمىالرجلأجاب.=3الاخايها

.=.اللهمنالمطهر،البىإلياصارىانأم!شطيعزر

111،عنعئدت

منكف=:قاثلا،ألياساتبه"ا--ب،13وجهأ

اجاب".=خطيئةترتكببالبكاء؟نك،الرجلايها،البكاء

النبىارىانخطيئةصهل:اخيرنىالان=:ا"عمىالرجل

النارويجعلالميت.ينهضالذ.ى،النبىوهو1،ايلهمنالمطهر

ا!ق،تقوللاانك=:الياساجاب.-أالسماء1هنتهبط

كلمنإ.-شىءاى-ث!يئايفعلاريعمتطيعلا(الياص)،ن

لدنياافىاداسجميعوان.انصانانككماانصان،نهةتقولما

-:الاعمىالرجلقال-.تولدواحدةذبابتيجعلواانيقلرونلا

=إلياص"ن،الرجلايما،هذاتقؤلانك

Pم!*عمىوالرجلالياصجديدةصفحة

فافكثموما،خطئكهنشىءعلىانجكقد،ولابد،=

تقولهمايكلناناللهيفماءانععى-:اليما!ىاجاب.=تبغضه

الله،"حببتالياسكرهتاننىلو،الاخايهـا،"ننى؟ضا

الرجلغضبهنالكا".-.اللهأحبمابمط؟اشاكرههماوبمقداكأ

لثمخصافك،)1(ادحىبالله=:وقاقعظيماكضباا*!ي

.؟اللهأنبياءيبغضبينمااللهاشانذحباناذنيمكنهلافاسق

الوجهاولانهاعلىالكلمةهذهورثتإكجليزيةالترجمةش11،

هناهنوأبت!اءي!صلفالتزمناالوجههناختامالمخطوطةفىيكهاالتالى

بعهـايت!(اييا)منبدلا(الياص)لفظ-ايلهف!اءان-نم!تعملفنحن

راينا.محاالامممبهذا

اعلىايىاسفلومنجممنالهدشباثنى!،الحىبالله"-أ

1،(احي")بالله
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عدمى19مدالرجدلالياس363
926P

-:الماساجاب.-!بعد!اللكاصغىلنلاننىفوراانصرف

الرؤيهدتلكثرهنكمببصيرتكالانترىلعلك،ا!خأيها

=بصراتضتهى؟هن.الجسدية

تبفدردبينما،بنندرككالياس0تريلكى-11-35!مدجل!أ

الان-:ا*عمىالرجلاجاب.-.بنفسك(ألياص)

!ئةارتكبيجعلنىانيو؟الذىالف!يطانانتلأنك!فانصرف

وقالالصاس5اتأع!نئذ"=.اللهمتىالرالمطالثمضت!ضث

الذىجسدق.لأن،الأخأيها،الجدددقلتقد:.انك-:بالدموع

.لأثعمدىالرجىقال".=اللهعنيحجبكالذىهوتراهاناثمتهيت

أعمدضهماهلصوفصيناى(سيدسلكتأنوحندى،آراكأنأحبلاا.:

،انلأخايها،اعلم=:التاسروالعندئذ"5=.!أهـأكلددلا

تقوللاافك.=:الذعمىالرجلأجاب)ا).=!نسإ11أنااننى

لبالحقانه،ال*خايهاا.-:الياستلاميذقدالعدا:ئذ5-!الحق

هوكانان-فليخابرنيا-:اكاكلميقال.-.الياص1،اللهنبي

-؟أعمىاصبحتبو2،أناثدشيهداقمن:-الؤد-كاإ

1،)ب(المائةبعدعثرالممأبعأ.الفصل

ولانك،(لاوىا(السبطأعشيرةسنانكا-:لاالت.سأ-ات))

على(وأنت1)اعرأةالمىبفمخوةنظزتقد-ادقبععبددت.لكأثؤإء

.-!بصركانتشدع!سد،للهفظ،لذلكأ،المقدصالمكانن3مقرؤهد

المخ!رها!نبىيأ،ضذ!احف-:بئكياالاعمىالرجلقالعندلذ

قد=لاننى

هـولهمعكحديدثيىخطيئةارتكبت-ا!ب135جها)

أعلىومن1؟يصرالهامشبادنى!،الصنمجسدعنفصل"-ب

الصنم"!البحن1(سورةادا:إص!فلالى

إلانجليريا.الترجماهامششهكذا!حامضالنعى-ا
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ه!!ىفىطرجلالياس26د

عصى=:.اباصنأجاب-.اخطأتتدكنتلمارأبقدكنت

!-.*تنى،ا*خأيهـا4عنكيعفوأنالمله
احبهابمقدارنفعىكرههابمضار"نتىونظو:،الحقأخبرتنىقه

هووق!امرانىأنأاشئهاثكعلى،لبفيتابصرتنىألنكفلو،الله

لذلك،ة()بماللهبل،خالمنليسالياصلأن!اللهيرضلاالذى

وفيما-

!71حرأسهآلعينعنجمدةصفحة

4ننى-باجمتاالياصق!ه!ا-،الضطانانافانت!،يهمك-

!ط!همافو!يكللم4ند،،غايها،فابداذن.خطقكعطأصرفك

لككانلوأتكاذ(."لزيفمنالحقترىيجعلكالثئ!المداخلىأ

نا:لكاقولفاتتىئمومن5ثريعتىلتحتقربختلهاادثورذلك

!المحع،يرعىلكىبايدمنويفدون،ير!نىأنيف!تهونمحيرين

اصمق،لهمكضلكانفلغدقم"ومن.كلماتىيحتقرونأولنك

يح!تع!امر!ركل!ضكراأجصدي!أعينلهملكنلملو،نجاتهم

فىمتعتهيجدلكىبيحث9لا6يكنماايا!لراهالذكلطأالمخلو!فئ

،=.كللهعنويكرض،مكبهفىصذمالصطنعقذفانها!وهكذا،الله

OATالياصقمالهقدماكلفهصمهلأ":يتاوهوخوعيسىمالعندئذ.

:الحواررناج!

عرت:اذم!عجبونويكنا،لصرفىفهمتاهلمعد،-أ136وجهأ

.،.4رضعلىهناجدااكل!-نهمبوئيينليعمو!الذينان

-،)1(الملئةبعدعفرالنامنالفصلأأ

ثمعب!أكاناذلاته،الحقلتقولوناتكم":عيصىقالعتدئذ

اعلى:ايىلحذرمنأ!ي!نبالهمنى0،!ايخد!هوأالله"-ج

خالق+المله!

liw-صفل:61طيمن!ربدماهثى0aاينورفصل"-ا

.+اين!،سورأأ"
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271Pالعنحراصهعن265

بان-قلوههمفىكانتالتى-الوثدصةيؤمسبانمغرمااصرائيل

تعليمى،ا؟نيحتقرونكثيرونمنهمالذينلويئك.الاهايتخذونى

اقليم،لمكلعلىصيدانفصىاجعلأنبمصتطاعىان=:قائلين

6ستهياذمجنونوانانىا=.=ا*ها!بنفسىاعترفتاذااليهودية

اماليعلىأم!ولا،الصحواوبةالإمصوصطالفقوفىأعيشان

كعلىض"قحىانعمكمن؟ل!.=ناعمةعيفمهفى!مراءبين

يثترلهلاالنوروتزدرىوللظللن!بابأحتى،مثماعهوالنىالنور

لفني،وافعن.اللهيدمر9نو!!ايحاءوا8نبياءاطرئكةالافيه

فدولى،حراصهتحتلضلمانالعينان(أندراوص)يااخعر!

فأنئمومق.)بأالضهوةفىمصتغرقةنصقطلاأنمصتحيلايكون

عينى".=:بحرقة-وهوبالحققال،(1)النبى(أرميا)

هى=

نلكاجلومن.ا=.نفسهيعرقلص!ب-126وجهأ

عيذطيصرفلنداعيا()جرشااللهالىايثوقبأعظمداو،ابوذاصلى

الصيقةفيفهوطمايةلهثميءكلأنأذ0)3(بالباطليغترلكللا

هل،خبؤاليف!ترىفنسينسخصملكاذا،افناخبرونى.باطل

يؤذىالمحخك*ننظرا،!لا:بلتاكيد.!دخانا.لشترىينفقهص

،(!ا!العينين

بأخر!،منه.ايفسوقضيئةمنيهربكلنمينيهيفلمهن"-ب

يحمنى،أيممن5:صطرينعلىأصنليلىأعلىومن10يمقالهامض.*

."منه.الضهو؟نرمنيخلصلا،عينينأ

أعلى.ألىأ!فلومن!يمنايهامضياعلى!،سلطانالله"-ج

.51؟،لم،(،ر!يا)مر،نى،!أمفر-1

،-+أسفرإللز!ير،9؟1/537

فيكلنئىءيثبههاه!12للمثشنيق!نالم!في!ضلنهولعله!اا

ا؟ايق!مالزمنهنا
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د73الكدملع!أفاتجديدةصفحة366

:إلانسانظيعملاذنوهكذا5للجسمقوتا"يعطىولا"1

لحيهينبغى.لعقلهالهاخليةلبصيوته،بعينيهالخارجى-فبابصاره

وأن.لمشيئتهالطيبهـانوالرض!)1(خالقهاللهيعرفلكيينمعيأن

"الذىوهو،لهغاصةالمخلوقيجعللا

،!"ادخالقيخعراند4!ب"!ئرااللا!ع!.افصل".

إ،)ب(المائةبعد..

اللهوينسىيئالةفيخاا*نممانيتاملمرة!ا!ان.اوحقي!أناذ*

اثة،خطيئةارتكبقدابذلكأصانه5نسال!ا41أصلساخنضالذى

انؤطتقو!ثم.لهتنعكارالحفظهماششااعطاكقدلكصميظأنلو

(،صديقكوتنصىالضءهذاببيع

ص!لجقك.إيىأم!أتقد،بهذاتكونأفانك"!أ-137وجه01

المخلزقاعم!انظرهيقصرعندعا"*شه؟الانسانيفعلتماماومحذ!

يرتك!فانه.الانسانفىحباخلقهقدالذى،الخالقثكربخنىولا

الدفانلذلك.النعمةلجحود)ج(خالقهاللهفأكطيفة

خيراجلمز؟لمرأةخلقىالالة،اللهئيمي!إوالنساءعلىنظرهي!ر

الشهوةه!ذهوستطبى.واش!ظهاابخهاقدنسيو،ورانه،ادجنى

حتيي.أحبهالذىالشىءيماككلء!لل!ه!بأت4شجةال!

عاذكراها!مجردأل!نالتىالخطيئةيات!ا،ث!اقو4،انه

الدىالحسعلى*ب؟الكانعينيهعلىحجاباالانسانوضعفلو؟واذن

الجسدفانوهكذأ.إليهمحضايشمايشتهىأنيشظيعلن

Iأالله"-أ اعلى:المى(سفلومنإ*يمنبالمحامش!ول.،لمخايق

.،.خالقالله"

اسورأأ"ةبرمثلها&،بق!نى1!!االصلاةعنفصل*-ب

.،،الصلو؟أ

أععفل:الىاعلىمن*يصرثالهاممئى!،االخالقأالله"-!

."خالقالله"
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vivلى!73الكلاعلفوأفات

فكذلك.ريحبغيوحراكاتستطيعلاالسفياخةانفكما.لملر!-ءسيخض

صيكونماأما.،لخيئةيحمتبهيعلاالحس،مثهوةأبدونالجسد

(،1)الصلاةالىبالقصص،لتشدقعنينقلبفانلل!أئب!غروريا

ودو"حتىنععطالعقليخررهماهذ!

11'وجهأ V-أنذلك.اللهتعاليممنأيضايكنيم)،أب

يحووربنا،()2اللغومنكلمهكلكنىخطيئةيرت!الانسان

الصلاة.للنفسالشفيعهىالصلاةاناذ.()دالصلاةبسب،الخطيئة

سلاحهىالصلاة.القلبعقال!فا!هىالصلاة.للنفسالضأء

الذىللجسدالملحهىالصلاة"اذششلجأمهىلاةالص.العقيدة

الميدانهىالصا*ة؟ن:لأخبركماننى.بلخطيئةليفممديدعهلا

".يصلىالذىالمرءيدكع-.وفبهماابختان.لحب.تنا

الكلاملغومنبدلالصلاةجايلىةصفحة
275P

ا!طيئةمننفص!هيحفظصوف!لأنه.لا)حسابيومفىنفسهعن1ا

؟(1)ضريرةرغبتتمسهأنمنقلبهيصونوسوف.الأرضعلىهتا

ولسوف"انلهقريعةخغقحسهيبقىمموث*ته.نلحميطانمهينا

.،لمنهصيطلبماكل،للهمنمصتقلا،الحلاحفىجصدهيمضى

الىأمسفلومنأ*يمنايهدفىباعلى!".الغفورموالله*-د

.+غفورالله":أعلى

أ-301الوجه.س!بقفيماانظر-ا

.13/36!همنى":فارن-3

الصلا!ان):نهايتهاقرب92المورة(القرأن):هارن-1

ا!يةيكن!(عليهايلامايتىتلدومنالفاحثملأالمجرائممنأتحفظأ

رنص96.أياتهاوع!د،93(ايضكوت)سورةفىد5برقمصالميهياالمنمار

*(والمنكلالمفحث!اءعنثنهىالملاةان)ا*ية
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275Pمصم!ومنبدلالصلا-368

.!لاةيفيرامرعاان:بفرتهذحنالذى)1(الحىمالله

مما!أكرصالحةاعملالهانصانايكونأنلن

أن"بكمرجل

امحرلماو01أعمى؟ماميدعيهلمايحتج*ا-ا128وجهأ

مناكئرلمأو01دهانبدونيلتئمن(سرجىناصور)إستطعةمن

بدونأخريهاجمأنأو.حركةبدوننفسهعنيدأفعأنرجلقدرة

مايالحمايحفظانأو.دفلأبغيرصصنةعلىيبحرأناو.اصطحة

يقبضأنيصمتطيعلايدلهليصمن(ن:الحقمناذ.ملحبدون

.!ثيئاأ

صكر،الىوالطين،ذحصطالىالبرأزروثيحولانانسانقدرلو

ايحوإريون:اجابفقد،عيسىصصتوفى،عندئذ.،،3سيفعلفماذا

وأسمكر.،.الذهباصطناعالامسلكأىفىنفصهيج!دصوفأحدلا"

التفمدمقعنالمرءيتحوللالماذا،و!ن*:عيممىقلاعندنذ

الذىالزمني!نانالممصاصا10الصلاةالىالصخيفبالقصص

أعرى:كلاالمحالدجمدايصىيكى)ب(اايه

أن-!خير-يماحلكىرعاياهمنلواحدمدينةيعطىبوف

حالةايةعلمامرعاانلمو2(-)1ابالله.!حربافه.

باسنانهلسانهعضالىلا.ابلغونفممهاليهاتنق!بصو!

جميعأيحتمحونلااليدم،لرجالفاناالتعصةللدنيايا.،د!مدون

أجل،من

أعلى:الىأسفلومنأجحنايهامتىبا!نى0،ايىبايله+-أ

.،اصلميالله"

أضل:!دأعكضاا8يمربالهدثى!"أالمعطىهوأالله5--

aىممطلمهرلل!،.

،"!أص!بعله:!يل!ثق؟3-مكل

فدتزهنا*نجلم!ية!ت!رضةتص!الممألضصينبينهاآ؟،

المخطوطة.
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ده75الصملغومنبعدالصلاة26"

فىبلالمعبدساحاتفىولكل.الصلاة!ا-ب19128جه

هووصما،الكلاممناللغوهوقؤ؟نللضيطانهناك،ذاءالمعبدعقر

.".خجلجونعتهاأتكلمانأصتطيعلاالتىا*ثمياءمن.أسوا

ج(المائه-،1بعدالعفرونالفصلأ

انهحنىالذهنيضعفأنه:.4هدهىالكلاملغوثمرةان*

أن!تعودحصانمع!تماما.اوحيمممقبالاشعدادعلىيكونلا

مائةيحملأنفلايصتطيعالقطنلفافاتمناوقية،وزنليحمل

فىوقتهينفقالذىالهرءهو،أصواهومالكل.الحجرمنرطل

ةاكرتهفىيضعمموفالضيطانظنللصلاةيتلهفوعن!ا.الممازحات

تلأ،

277Pالحلأيثمسئوليةعنجديدةصفحة

علىيبكىأن.عليهينبغىعندما(نهلدرجةبكرة.الممازحات*

فانه.،لخطاياهبالمغفوةوالفوؤرلرحمة)1(اللهيمملالكىحطإياه

ويطرحه.يايعد،بم!يؤدبهالذىوهوللغضبالدهيد!بايضحك

.ويتكلمونيمزحونالمذينلهؤلاءاصوبالفان،ثمكاومن.مطرودا

يمزحونالذينعلىربنامقتكاناذالكن*.!ا-912وجهلم

الذيناولئكعندهمقامهمصيكونقكيف.افحمبألغواويلكلمون

الذفياولئكيكونصوفمازقاىوفى؟جارهمعلىويفترونيلغطون

.!ى9قهضرورةلهعملايمارسونكانهمالخطاياارتكابيمارسون

فجيعةمدىاصترعباناصتطيعلاأتش،االمنوثةا،لدتماإليتها51

اعلى:الىاصفلومنا*يمنبعهمش!ا،0اي!مفصلهدا--

.،اال!مىأ18أهور+

.)-(.ايصابقمكل!،ههلرايله"-ا
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77ءهالح!!يثمممئسليةعن27ة

بالتوية،سيقومدهنانةاقولفاننىو"اذن.()بااللهمنعقاجما

ول..الذ.هببصعركللماتهيقدمأنعليهيجب

بصعرانسانكلامصيشترىالذىمن،ألآن؟":اريوهحوااجاب

نا؟اهذايفعلمنأسيتوبويمف.أح!لا:بالتأكيدأالذ!ب

.،،اجضعااي!حمموفأنهالمؤكد

علىقادرالصت،ننىحتىتفكدقدوبكمان":عيصىاجاب

لكن.كلمةكلفىبالمعنىاخبركمان!الضرورىفمنثمومن.رفعها

عليكمغمضماتعرفواانفضلا()جاعلاكمقدإلذىدثهالشكراناقدعوا

كلامه،يبلحانلهينبغىاقاثبان:أقوللمستييا0(1)اللهعن

ذهبا.بةطوحأذهيتمرأنء1لجهينبغيبةتكمعذدما:لاووولكنذي

ا،شياء،فرفىرياتعلىالذهبينفقصالمامابهذاأنهالمؤصمن"ن

،(عندما،،فقطأيتكلمسوف

وبالمثل.يتكلمأنالضرورىمنيكون*لمب-912وجهأ

لجسدةا*ذىيسببسوفشىءعلىذهباينفقاحدلاانه!ا،تماما

.".الأذكطلنفمطيصببربطفئءفىالصمعنفليمتنعكذلك

1،)د(المائةبعدوالعفرو3الحادىالفصل11

اللهم!يعذبدكيفاعرفأنأستطيعلاإنني،،الدنيايالتعاسةة)--

سطرين:علىاسفلالىاعلىومنالآيمن1بالهامش!(.العظيم

بك،لأ!تعلىألللهيعخبجمفإصفاناتعرلاايحنيا!خبيثأكا+

.،منه

.ايىاعلىومنا*بحرايهامشبأدنى!،،المعطئاهوايله5-ج

.،!.معطىاالله":أصفل

اصفلومنا*يمنب!يهاصش!"صمتفىالاصغاء:.ضلأ"-ك

،.،إلانسط1،سورةأ"أعليالمى

؟-هارن:)مرهس(8/؟ا.
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VVIهـ77السدثسنولبتعنP

يسجلالمسجلبينصيختبرهمصجوناالمحاكماعتقلمتى"(')

نأالرجلهذاثكيف:ف!أحبرونى.لمماالقخمية11بالكتابة

ه"3يتكلم

شبهةيلقىكيلاالصميموفىخوففئينكلمإنه":الحواريوناجاب

.،،يقولأنليحذروإنه،نافممهعلى

972Pالبخلدسرووجديدةصفحة

يتكلم.لكتىسغيهيصعىا!انما،.المراكميصرلاريماشىءاىضيئا")

.(،.حراينطلقأنبهيرجونحوعى

ن؟التائبعلىينبغىمافهذا،اذن":يخصىأجابعندئذ

امرىءكل(1)اعلىقداشله.أناذ،ذفد4يخدرل!،يفعل

اذذين،الئرشكتابةوادخرإلخيرلتبةاحد!عما:.ج!*تطجت

كلامهفليقدررحتيناقأنلامرىءكانفان،واذن.ألانسانيخعملهصأ

هـ"!.الذهبتقديرمنأكثر

ا،)بأدأ!المانةيع!دوالعاترونالتامنالمصلما

يكتبانوهما،المدنكةمنإثنين؟دمبنىالمعظيماللهاعطى"-كل

يصر41الهامشبطول!"منه.!يهماوايضرالحيرمنايناصيعملما

هل!ن،أأدمجنىالى،تعلىأابلهعطاهـأأ".أعلىايىأسنلومن

.،،هفه،والحرأخيرهنالفام!يعملماتلكبان

أعلى:!ىاسفلومنيمن9lبالمحامئى!"لمالمعطىهوأالله،-ا

.،امعطىأايله"

!كابجابق:اجممنايهافشبأخر!"المبخيقتومةق!ل"-ب

.،.،توب6،الخح!صأأ8صورأ"

!ديى!دلتالى-ييؤنجهجميطيةالفصلات!عنىانورد:ايقرجمة!ى11،

،.!"--خ---.فالتزهناهاالمخطوطهفىكذيك
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921Pابخلثمرور2،2

بذلالىتغييرهمنفلابدالبخلعقأما"،ا-03؟الوجهر

ينتهي21،ا*غوارمصيازأن!ا:.يكمأقولبالحئ.(1)ايصقات

البخيلفانتماماكلذلكا1اسفلالىفىتطىطالمهماألككةهركزالى

يكلنانالبخيلىعليالمممتحيلمناناذ،0(0)ا!حيمالىهنتهى

بالله:بهصأخبركملما.3لماذاكعثصون.مجنةمىخير؟ىخيريه

ضاشاكان؟انا!حلىلن؟بحضتهنفمىتقفالذى(!)ايحى

ملهوفأتهولدرجةا.=.6ىصو"لهلا=:بأعمهيدفىلىهكه.جم!ته

اومبدئهالىنظردون،الخاصةمصرتهفىيملكماكلينفقبأن

كليتركت-Dوعند،عريانمولودأنه،ذيكو"منتهاه

(.y).ثىء

يتحفظوها،حديقةأعطاكمف(هيرودص)انلو:اخبرونىوا!ن

منها،أثمرهترصلونولا.كمايكنتظهرواأنمتلهفينوكنتم

Lى(هيرودس)إرسلوعندما،(هيرو!س))ألىالاطلا!على

جعلتمقدم!تكونونهل:!خابرونى.بعيدارسولهطردتمعرءطلب

نااخبركموالان.وبالتأكيدنعم؟الحديقةهذهعلىملوكاأنفحكلم

اللهاعطاهالمذىيفوال!الاهان!هيصالدر!هذهالى-ايبخيل

خيرانهبعص،و،لبخيل1،الحسظمأهوالبخلان"5".اياه

.،فانه،ايخطيئةخلالىمنلله

نأعنعاجزاولكونه.يهودىبمايحيا))أ-ب03؟وجه!

التىب!ثمياءطعازضةنذهيحصرفانه!هعفلىلمحبعبباطهنفطيصه

":اصفل61I'll"ومنصز!مثىبص!aمضلومو*--

.،!ايخميص1،ؤأ"

.-2ص!ب!+:أثصبى!مكل+أثحىب!+-"

.ا-؟،.أيوجه:صبقفيماافكلو-؟

.**؟جمموث!صأو)/26،يو*4-!،:!مبم-،

قعتس"!اءشالملاحبفىيصاص!مي.!طنطييوه،1

طهص!-هم
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.P.927ابخلضرور373

رأهـففصهكلماذلكفىامعانايزداديزالولا.؟لهالخيرهييحصبها

".اللهمنمحروها

،)!()و(اللهLSaمنهوانماالخاطىءاهذإءفان.وهكذا

يصبخ"الذى

اه!!الانعمانتركبكاجديدةصفم

أبوناقالكما.ا،أليتو،الخاطىءعلىأ"

يمينمنيجىء!التويةالىأالتحولصذا=)1(داود

لا.=.(1)الله

ن!ان،الانصانليتصبنوعلاى:أخبركمأنلضرورىانه

م!اليمفلنرفعوهكذا.بلتويةالقيدمينبغيكيفتعرفواأنلكم

.(،.بكلمتىمضيئتهبابلاغعليناأنعمالذىاللهالىالثكران

اسفل:ايىاعلىشاا"يهربالهامش!،يلتودةيهدىالله*هـ-

الترصةشا"خيرةالكلماتتردويم+هنه.يث!اءمنيهدىوالله،

نجليزلة.11

حوللا،:ومطهالسابقفوة!،هنه-باللهال!قوةلا*-و

.،منه.بايلهالا

مرمينالتعتيبهداالمترجمانذكل!،منه.يثماءشهيهدىالله-ا

انمع)هـ(الصابقانظر!ب-03؟1ذاتهايوجهه!افىمخطكفتين

أيىاعلىوشاهيمر1بالهامث!واحدةمرةالايردلمالمخطوطةشالتعقيب-!

.،منهيثماءشايهدىوأيله،:اصلل

.(.المعتمد!الترجمةتارن27/011"المزأمير،-؟

مقوب+ييتوبالئضل،كمتىفوةايصطرينبينالمخطوطهفى11!

.،أتوبأفى421هدى،.اعربيةبايحروف

برنابا(انجيل-)26
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الانسانترجمبكا37فى
هر،4

(ب)الالهالربأيها!:.قائلا،وصلىيديهرفحفقدثمومن

اياناصا،بالرحمهخلقناالدىوا!خاحماءكلعلىالقندير

.()جالمحقرسولكعقيدةمح.ايبفردرجة-عبادكونحن-

صائر.وحددانتلحبكونلكهف،نعمكصائرعلىنفطرد

للضلاةمقيمين،لخطايائابحركة.)د(حياتناا21!قاتا!

معلمين،.لكلماتكودارصينصائمين.للزكاةومؤدين

.،تريهمايجهلونالذفيأولئكA،أ--؟13وجهأ

فىالمماتالىحياتناصارفين،حب!أجلمنالشيامنمكابدمين

،،المصدومن،الشيطانمنالربأيها)!(نجنا.طاعتك

وبنفصكانتلذاتكحباهصطفاكانجيتصا.الياومن

ائثوأنبياأصفيائكلسائروحبا.خلقتناقداجلهمنالمذى)و(لرسولك

.،،.المطهـرلن

فليكن،أ0،يارشا!ك!لكفليكنول:التلاميذأجاب

خالقنا،يا،كذلك

ايموبة!يعطىايله.رصنثى?كلعلىقاثر،صلطانالله*-ب

ضيرشءكلعلىسلطانالله*:اعلىالىاصفلوضا*يمنبايهاهثى!

.،!فىالرصاأ

.،رصوية:ومطهالمصابقألهامثىاثنى!،نبيك*-ج

.!صصدأايله":وصلأيهالصابقفوق!!صحودايله-"د

(صفل:L,"أعيىصنا،يصرايهدشبأعلى!+!أيحفط-ايلهص

.+،حانيطأت

lD- Aيشطلميله،t!اسفل:الىاعلىمنا؟يصرايهامشبأعلى

.+!أحيطايله"

.،رمود":ومطهايصابقأثنى!"لممبعو!1،-و

اللاقينيلأ:المصوطةفىلص،ايا!،:الانصيزلةالترصةفى134

!النزمناهاه،اوقات*
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اهك،الانسانترجمبعق5،3

أوالعمثرونئةلث!االلغااوبعد"31،)ز(.الرحيم،الله!"

عيصىجمع.جمعةيوممنالمباكرةالصبيحةكانتلما

فيلأشهفلؤجلصإة:.لهملوقا)2(حواهـلله-الصلاةيعد-

وهكذا،)ط(الارضطينهنالانسماناللهخلقتمامااييومهذا

.".الانسان،هذاIضىءأى:()ى-اللهفماءان-أخبركمصكلف

رلناأن!:اخرىمرةعيصىقالالجمد!جلصوعندما

صخائهمع،المقتدوةوق!رته.ورحمتهبرهمخلوفاتهيرىلكى-

متعارضة،أشياءأرلعةمنمركبااكائناأصنع-)!(وعدله

ورصنءسلطانالله*:ومطهايسايق!ق!،طصايله"-ز

الانجليزية.الترجمةفىيهخيرةالكلمةتردولم

ومقالايمنيالهامش!"الاختيارفى"،ال!لحةعن!فصل"-ح

.،الاختير!صور8أ":اعلىالىاصفل

ا"يسربالهاهش!،.طينمنأدمايلهخلقالحمعةبوم!فى"-ط

.+منه":!هألحرهااصفلالىاعلىومن

النصفو!الصطرمنبينوانماالهواهثىفىليعت!،ظ-ان*-ى

.+.اللهشاءان+:اللاتينى

!!.وعادلخير،أوالمقدير11والرحمنأصادايله"-د

وخيروقديرورحمنجوأدالله5:أحفلالىإعلىهن*يصرأيهامشبأخر

.،وعاحل

028برتموهى!المفابلةايصفحةطىييهدشأنطو-3

"ثط!مة.ايطبعةفر،

اخ!هعالمخطوطةليهاالتزمناالمقوفةا،صرأاكواهىبينهاأ،!

ايترصهآلانصعررية.!هطيف
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الانع!انترجمبعنجدولةصفحة376
ث!رة

ووحدها،.وا!رالمواحدبينفيما،

1وجهأ ri-ر،نهاثىواحدشىءقي،،أبdايذى،ذلمح

،والهواء،ا"رضتراب:هو،التركيبووذلك..الافصانهو

بض.يوازنأنمنهايكليتاحكيما-)1(والنار،والماكل

الانسطنجعممهوالذىذلك،اناءالأربعةالاف!ياءهذهمن"جعل

.وعروظأعضابمع،وجلد،9نخاع،ودم،وعظام،لحممن

كانهماوالحسالنفصفيهاحلحيث.المداخليةاجزائهسائرومح

انهاذ،الجعمممنجزءكلللحعىمثوىجاعلا.الحياةلهذهبأن

..،معراهفىأالزيتمثلهنالكنفسهاشاقدالحصطعندعأ

تحكملكىالحصمعتوحدتحيث،الهـلبهومقرايلنفسوأعطى

.،.بعامةالحباة

بداخلهالقىفقد،()به!االاضان11(اللهخلقوأذ!

وايجايتنالجصهحدروأنعليهكأن.الذىالعقل:يعممىألذىهونورا

.،.اللهأطاعةقلمللخ!مةالعملهىواحدةذاقيفىوالندمى

وقعواة،المجنةفىالعملهذاالملهوضعواذ،ثمكاومن

صكفته،الجممدخعرفقد.الشيطانبفعلا!كوايةفىالعقل

.،.جمالهاالنفصوخسرت.يحيابهـاالتىبهجتةالعقلوخعر

الذكاايحسفان،المازطهذامثلالمىالاسسانانسا!واذل!

..،،ينضدولكنه،ايعملفىراحتهيجثلا

عقل،يكحهالاالتى.كاالمدمه[1-أ!Yالوج!هأ

صابينما.العينانتظهرهالذىالنوريتابع!الحسهذاأ

يرتكتوهكذاةلهفسهفمخدع،الباطلمموىشيئاتصراانجماجتن

-..ا"رضيةا!شياءباختيارالخطيئه

اصفل:الىاعلىومنإ*يمنبلألهامثى!"االخدتبوأ54111-؟

..!خد!انله"

أعلى.الىاسفلهنويكنالصابقبجوأر!!؟حمالملهخلى"-ب

يلى.فيماب-لأ83الوجه-.هارن-1
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3!،الانصانتركيب277

يلانممانعقليعشيرأدط-اللهبرحمة-لضرورىفانهوهكظ

إيبهجةأ،يميز11و،إيثرمقالخيريعرفكيما،مجددا

التوبة.الىارخاطىءيخقلبالمعرفةفبتلك.)د()ج(الحقة

مكب)ء(رشااللهينور!لئن:الكهأقولبالحقفاننىفىلفلك

.،.جدوىبغير،ل!نأالانصانتعقلات!ان،ي!نعمان

حديثيبتغيهاايتىالغايةهىفمااذن":لوحنا)اجاب

.3aصات

تحويلمىثميئايبلغلاكانصانالانحمانان"ةمكيصىاجاب"

يقوم-اللهيصتعملهاةILLS-اكصانأنبيد،ايتلابةايىاثصان

صامنخفيةبصورةالأنصانفىيعملاللهانالىلالنظر.بدلئا

انمصك.لكليصغىأنالمركلعلىفان)و(الانصانخلاص

ي!من!الذىلمالمقالأذلكلهيقالماسائربيني!نانعصى

.،.-خلاله

!!85والزائف،الحقالمعلمجدبدةصفحة

جاءأنتصا!فلئن،ا!لمأيصا،):يعقوبأجاب

المستر.فى

بانهيذلخاهر،كاذبومعلمزاثفنبى"اب-133وجهأ

.،3نفعلانعليناينبغىIضاذ،يعلمنا

11،،المائةبعدوالعمئرونالرأبعالفصل11

بايهامثى!،.المع!تقيمايطريقالىويهدىالتوبهيعطىالله،--

.،يضاءمنيهدىوأيلهتوابالله*:اصفلىالىاعلىومئ19يمر

لحلةلكهامننطةظنهاالمتترجمانواضح!،يثماءمقة-د

ايعمابقهيلتعقيب

.!صلطانالله":ومللهايصابقايتعقيبl!نى!+سلطانايله5-ص

ا!يمصرالهامثىبأخر!+أدمبقفىبضاء+8،يحملايله"-و

منه،.2ئمأبنفى(خذىأ1ثعلىأايلهيعمل*:أسفلالىاعلىوضا

العنواننل!ايلاتينيةايطبيعةوشاالانصيزمهايترصةضهسقط[11

أصورأأ*:!لىالمىاصفلومن!صلاطاربجوارجممنبالهامثى!وارد

حق،العلم
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YVAوالزائفالحقالمعلم
ك!ز،

هـممسلىبضبكمليصطاديذهبرجلول:.بمكلعيممىأجاب

ول..بايدامنهاءالردىيطح!نه،كثيرامممكافيها

علىتسقطالتىالحبةلكنبذراينثرلكىرجلذمب"

ينبغىوهكذا".")؟(.ثمراتحملاالتىهى!جيد؟أرضية

الاصتقبال،ليكنألكن،الجميعإلىالاصغاء:لكعلواأنعليكم

.".lبدية9للحيا!!رايحملوحدهالحق*ننظرا،وحهلنض

مميعرفكيف،وا*ن":(أندراوص)اجابعندئذ

.،3الحى

اتعلىفتلقوهموسكابيوافقشىءكل!:عيمىأجاب

فانثموشا،واحكالحقفك.وا!اللهانأل!نظرا.حق

العقيه!فان.ولذلكواحدومعذاها،واحدةالتعاليم

زالفالحقيكللملو:ل!اقولبالحق.)1(.واحدة

.،داودأباذااللهعطىمامسيق!

،اودكابيكللمولو.اثانىاكاب!،أ-133الوجهأ

ليسالالهرينا،ننظرا.الىبالانجيلاللهعهدلماالتلويثافسده

الثاص.صاثرالىواحد؟برسالةولكنتكلمولقد،()ج()ببمتغير

للتطهير،ياتصو!فانهسيأتىكةما)د(اللهوممولفانومن

.،.لمسابقأصبفىايفجارأفصدهماكلباصتبعاد

سوفماذا،ا!لعلمايهادا:!ن141يكتبالذىأجابعندئذ

نبىأسيتكموعندما،ملوثةالضريعلأستصبحعندماالمرءيقعل

بالهامص!+منه.وأصدالعين،وأحدأيعلم،واصدالله،-أ

و!بق،واحدلمعلمأر،وأ!ايله5:اعلىأيىامفلومن!مق

.+.وا-

اضل.ايياعلىمقoيرابالهاهئىكاه.ايلهيختلفلا"-ب

مص!د.فقىبنطالممابقتعت0+قعوصهه"--

+.اللهرمول5:()بمكل!5اللهجموث،-!

مقب!معم!وميمكلوصه)9،؟لم3-(معى):-!ر؟

(.!امايعدهاوما-153يلوجهصهت
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و!!والزائفاتالمعلمصفحهتجديدة937

."13131ئف!زا

؟(برنطسا)يا،يعكليمسؤالكان":عيسىأجاب

.هيلونيثجوالزمانهذأمكلويىاته:أخبردناننىثموهن

)هـ(الحىبالله.اللطصالتى،كايتهميقدرون!النامى4ننظرا

تصر!أانشانهاماأتعاليمكلان،بحصرتهنفممىتقفالذى

.ذراالتعاليماعظىلهى.اللههىالتى،كايتهعنا!نمطن

بهاتعتدانينبغىصوفاقىهىأثمياءولمئة

.جارهعلىالمرءوعطف.للهالحب:اعنى.تعاليم4كلأفى

تصىءيومكلتزالولا،اللهألىاساعتالمتىلنفسك!بغضك

.،.اليه

هر!7المص!قاتواعطاء،البخلعنجعيدةصفحة

لما.تعالميمكلفانثمومن"

الئحثألوعوصيهذهالعك!ىعلىتكون"!ب-133وجهأ

."*نها،فاجتنبمها

ول؟أالعرأعظموالعدئرونأالخامسالفصلك
)1(،المائةبعد

واصركم:.البنىأعنالحيثأالى81ن(عوداننى*

بعحفاظللتفمبثاوفمىءعلىللحصولالحصيكهفهعندهاانه

سونالاثىءهذامئل=:.يقولأنيجبالعقلفان،عليه

حبهانالمؤكلشاظن،نهاية-ولابد-لهكانتواذا-نهـايتهله

،(حى)بالله،:)%(مثل!"الىبلأيه"-كل

اد.المزانفالنبى5:الانجليؤلحةايترجمةفى21!

أسفلومن*يمنالهامشباعلى0+ايصعقاتاعطاءعنفصل-(

lاصورةأ":؟علىالى .،.لمعفات

المخطوطلأ.فىهكاأ؟!
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الصدقات!اعطاءالبخلعن028
Pر78

ليصتماعلىلحرصوأنيحبأنالمرءعلىفانثمومن.بخون

..نهايةله

بالحيقاسا،صدقاتإيى5المرء5بىخلفلينقلب،واذن،

.،.ياباطلعليهحصلقدكانما.

.()ب()؟.ضمالهتعلمهلنيمينهمميجطييماماانروقبانوعايه

الدنيا،!أهلأيراهمانيستهونالص!قماتيودونعندماالمرالين!ن

Wاالذهـننظرا،مبطلونلكهـوبالحق.يحمدوهموان

فاذا،وافن.)-(أجرهمنهيتلقى!نمااجلهمنانسانيعمل

بأمعليهفان،اللهمن-ضىءأى-ضيئالمجلقىصوفانععانكان

.(،،وحدهرللهبالعملينوم

.بتعتدأنال!قاتتعطىعنحماعينيكتصبوليكن"

تعطى!انت!ماص!ائريللملهتعطىانك*اأ-8؟دوجها

خمررمق،واعطتعطىاتبطىءفى!كأفلا

.،.اللهصاحبا،عنطاما

شء-اى-شيئااللهمنسكصاانشتمونهل:اخبرونى*

اييمنيباليدتعطو!أنعلالكمفانالصلقاتتعطواانرغبثمق-ب

طى،ا4يمربالهامثى!"منه.اليعرىيعم!كذ!"تسعلابينما

بيعكم،أ"ميثمتصقو!أن،ار!يتمأافا":أعلىايىملاطينصطرين

.،هنه.أليمرىيعكمأيصمعأفىلا،اليمنى

بايهامثى!"منه.عليهتقعمكانلانكمفانلاد"فعلتموقدلمن"-ص

عليهأجركملمفطتململمن5:ام!ثلألىمائل.فضمطرعلى*ي!ر

.ههعه

6/3.(متى)ا-
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الصدقاتءaواءالبخلعن281
78P

.)والرمادالترابأيها.لمحلا:بالت!)د(أرديئا.يكون

رثيئافميكاأعطيتمان؟اعماقكمفىايمانلكمي!نجمف،اذن

."(e)أاللهلمحبة-ثمىءأى-

سيئاتعطواانمن،أب!ورسيئاالعطوالاانفضل41كانلقد"

ما،عذرلكميكونسوفالاعطاءعدم،حالةأفى-*نكما؟يئاؤ

فنىءالمعذوةمملكونماذا؟لكن.الدنيالمأهلمنظهـرأح!ب

)و(3بلافضل،نفس!والاحتفاظلمايلهلوجه6ا؟رداهومما

!ر!الحوأرسارصملاةصفحه!يد

بلىلتوبلأ.،.يتعلقفيمالكم6مولهانينبغىماكلهووهذا"

تستمرانبجبالزضا!اكم":الملم!برنابا)أجاب

.،3التولة

فانخطيئةحالطفىانعمانيكومابمقدأر!:عيعىاجاب

آ!يآ!انففآ؟ثموما؟عنهاي!روانيتوبان-ائماعليه

أفصلتائمتهونفانكم،اللهمن-ثمىءاى-ثميئاإثتهيتمااذإ"-د

هومماالصدقاتفأعطوا"ايصدقاتاعطاء"منعملااديتمIII،ا!سياء

اعلى:الىومائلةمقلوبة(سطرولارلهعةا،يمنالهامشبأعلى0،هنه.حسن

ماذا،،؟ثمي!اءخير،أرديتمأأنمياأاللهه!(ارديتمأواذ!"

."هثه.الخيرمنالصدهه"اعملوا!ايصههةعهل،فعلثمإ

هن!يخطيهاانأايصدقاتيعطىلمنينبغىأ؟لمدين؟ىطبقا-"!

ايىمائلينهقلولينسطرينعلىويكنالعابقمنادنى!،منه2ايخبث

منه+أالخباثىأهنيصدقإ!ينبغىلمعندهأديناى،هنأ":(صفل

ايلهه!4.1rتضيواانيمككمففاذا،خبيثهومماايلهاعطيثم1أ5-و

اذا،:إسفلالىاعلىومن*يصربالهامض!ا،منه8هدامم

كحلى،أاللهعند،هلتمماأ،المخباشأمن(تحلىأهـلله!ا.عطيعم

م!ه،

لوقوعها.ضط(بر):فجاعتايكلمةنصفسقط:المخطوطةفى11،

الناسخ.سهوهنويعلها،ايمطرأخرفى
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!هأسواهـلمنارسالا282

بالتوية.تقومانداتمايلزمهافهكذا،إلخطيئةترت!امبثرلة

اظص!،شاعليكماعزخاليتحتصبونلكونوالممااوذلكأ

.،اموةكلفى،اننتقتكلمانعالكمت!لحونأنكماذ

والعفرون)الممادمىالفصلأ
)1(،المائةبعداب-13دوجهأ

مئنىللمضىارصلهمفقد.جميعاحواهـليهعيعىثعاقدواذ"

قدكطوعظواامضوا:قائلا،اصرائيلقليمخلال)1(مفنى

هـ..صمعتم

باسم":.قائلارعوسهمفوقيدهفوضع،عن!ئذوانحنوا

وامحوا،الض!ياطينواطردوا،للمريضصحةاعطوا،)ب(الله

الكتاهن!Wمامقلتبطالهممخيرلن،بىيتعلقفيمااصرائيلخداع

.،)3(.الرفيع

يكب،الذ!هذاععاها،لذلكببمعهمانصرفواهنالك

،إيهوديةأ1اقليمأممثرخلالوانطلقواة(يوحنا)وويعقوب

نو3كلشافين.عيسىأخبرهمقدكماتماميا،بالتوبةواعظين

تبينحواقداصرائيل،فىالناصأانبلغتوبكر،،المرضمن

عندما.()بماللهنبىعيسىوان،واحداللهان:ميصىكلمات

الهامكلباعلى!،.ايلههعا"خرفيمشاركاأ11)1لم!لت-ا

والظاهر،،1!ههرلاأ!صورfأ*:اعلىالىاصاللوشا4!ن

.،يه!*لا*:المرادلن

ومعه.الصابقمنادنى!!!بافن)،-ب

الله،:فىمعه!حايقهقادنى!،نبيوعيعى،وا!ايله*-ء

.،رصولومحيصى،يص

-IT/%:)عرهوه(؟-ثون r.

.أ-9،موبلىصبقماانكر-،
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!!ارسالحهارصلا

عيعىكانماجمطوناالحواريينهنلمالحغحدهذامكلثاحوا

..المرضىبابراءيتعلقفيمافعلهقد

عيعى،ليضطه!واأخرطريقاوجدوا(r)الشيطانابناءلكل

ثيقولونثرعوافقدثمومن..والكابالكهانهمكانواوهؤل!ء

.خافواامهمبيد،.اصرائيلعلىالملكالى-كدعيصىان*

الخفاءفىأئتمروافقدثمومن،الناسعوأما1-35؟وجهأ

..عيصىضد

فقد!ييوديةأ!اقليمأخلالالحواهـمونمضىأنهـلعد

:.قاثلا،ابناءهب8اجممصبل!ااصتقبلهمالذىعيسىالىرجعوا

رأيتقدبالتأكيداننى)د(!الاهناالرب0صنعماذا،اخبرونى"

عاصريضعطكما.تطؤونهوأتتم)،(أقدامكمتحتيهوىالث!يطان

."1العنبحباتالنبيذ

عددلامرضىابرانالقده،المعلمأيها":الحواريوناجاب

.""ايناصعذبوا)5(عديدينث!ياطيناوطردنا،يهم

،الاخوهايها،)!(اللهلكمفليغفرلا:عيعىقال

هد"،نكم

ور!4المق!صربيتفىيعظعيصىجديد!صفحة

طرا=ابرأناقدنحن=:القولطفىخطيئةارتكتم"

."ءثىبكلقامالذىهوالله"ن

أصفل.ايىاعلىوهن*يصربايهامثى!!م!لطانايله+-د

.".كونرالله+:الح!ابقمكل!،يغفرالله"-كل

.(الهامشهعب-05الوجه):شقني!انطر3-

.IAA:الوفا(.-قارنفى

01/175يوقا().-قارن:
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المقدصبيتقىيعظعيسىد"2
9Pا

جمفلخفاولذلك؟بشماءتكلمنا.لقد":قالواعنحئذ

.،.ضحدث

(1)اللهان=:قل!الحعملكلفى*:عيعىاجاب

ارتكلتقدانى=:قل!سىء،عملأكلوفى،-صنعت

.".سنفعلهكذاول:لهالحوا!يونكال.(،!خطي!ة

في!الناصأيقولماذا؟والأن":لمجسىتلعندئذ

قدماالكئرةبهذهرجالأيحىعل!يصلالله1رأواوقداصرائل

.،3يدىعلىاللهأجراه

واصداالاهاهناكان=:لونيقهأنهم":ا!واردوناجاب

.(،=()ب.اللهبخىوانك،جيدا

،)ج(القدوصالاسمتبارك":مبتهجحبجبينعيسىأجاب

الرغبةىلمهذهلميزثرلمانذى

،،اعبدهانامني"،ب-135وجهأ

الىركوافقدفلكقالقدوعغدما

والعشروناالمطئحالفصل1ا0،11الراء )د(،الماثةبعد

ثمومن.المقعسبيتفىودخلالصحراءمنميممىانصرف

قراءةبعدوهكذا.يروهلكىالمعبدألىالفمعبجميعهرولمق!

افقى.بخطيصر81بالطمفى!"ربالله+-ا

وهنأ؟ي!رايهمشبأخر!+!نبىلموعيى،أ!أيله-تب

.،.رسولوعيعمىأحدايله":أصفلالمىاعلى

افقى:بخط،ايكتابةلاطار،*صفلالضلعتحت!،أيلهبامع"-ج

."اللهبصع"

a،-الىأسفلومنا؟يمنالهامثىبأعلى!"؟"بنىعنفصل

.،أ!مبنىلمأصر!":أعلى

ألمخطوطة.شهكناأ؟!
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19Pالمقدمىبتفىيعطعيصى285

انالضعةاعمادالذىالمرتفععلىعيصىصعدالمزاميراسفرأ

الاسمفلينبارك*:قالفانه،الضتالىمابيدهأوواذ.يرلكوه

ءالأرضط!نمنخلالناالذى-8الاخوألحها-3()جيلهوس

الرحمبنجدفانناخطيئةنوت!خنثصلاننا.ملتهبروحمن9ييس

منيهنه،أيداالثلطانلجدهالنالمتيتلك،)!(اللهلدىيمن

روحلأتنبيلاته-:المحرام!!كلىيفوق.لهصلاحلاخيلائهخلال

لمأه=.ملتهب

عنثاوابونايق!ولماذأ-الى.خوةأيها-سمعتمهل

تدهبروحناوأن.ترابأشايتذكر!دواودأانه1)1(هغا31

عدنا.رحمةب!هفانذلكأجلومن،اخرىمرهتعودوزر

يرتجوالن*ن!ا،المكلماتهذهيعلمونالذيىهؤلاءهليتبارك

الخطئةبعدأ!ماليتظر!،الأبداليهـلهمضدخطيئة

،.لهمويل.للأبدتمكثلاخطيئتهمفانولذلك.يتوبون

"ضمبانفسهميتعاظمونالذينأولئك"ا_1361وجهأ

أيص-أخبرونى.انججمفييحترقحجرىفحمإلىسيقرأن

خير-أى-خيريتصاصفهلأإلذاتلتعطتيالمبررهوما-الاخوة

،)2(سليمانيقولكمما.لأنه،وبانتأكيد،كلاأالأرضفوقهنا

كانتلننلكن.-.باطلالسماءتحتضيءكل-:اللهتبى

ولتعطيتالا،كلهاأالصنيااشياء

الوجه.،يهذااللهبصم":اعلىايىاسفلومنا*لمنبالهاممى-2ج

اعلى:الىاسفلومن81يمنبالهامش!!،المتفضلأالله"-كل

.!رصنالله"

.Iلأ-1/،301،،المزامير!مفرأ":قارن-؟

بعدها.وما1/3!ايحامعلأأمقرأ+-3
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3!،المقدصبيتفييعظعيع!ىج!يدةصفحه6"3

بضرذلكمنفاهون،باثفصناللتعاظمقلوشاصهبررا*

ضحلة*نها.أالتعاظملذلك!تبريرمنحيياتنااياهتعطياما

الانصانهنخواقل41المخموقاتسائوأناذ،كيرةبتعام!ات

المحرقبالحروراغتيلواقدالذيناكئرما،051ضدناتفاتل

أكلرما.بألشتاكلوالبردبالصقيعاغتيلواالتيناكترما.بايايف

صمغرقواقدالذينأكئرما5ونجالبردالبرقبصواعقاغتيلواقدالذلن

والمجاعة.ءالوبامنماتواالذينأكئرما.الريأحبهياجأليمفى

الافأعى.يدغتههأو.الكاصرهايوحوضافترصستهمقدنهم4او

،المذجمسالاتصساصمايإسا10بالطعام(1)مختنقين،ماتوالمأو

مطروحط،أصفلالىبهيهوىمافداحةمع،بنفعهيتطظمالمذى

عنأمولصموفماذالكن.امكانكلفيالخلائىسائربهدترلرم

لمههيشتهياناللذينوأيحصرمأيحصد

عناساقولوماذالمغيرولاإلجنوح"-بم136وجهأ

يسخر.الذىا،ئيموعن.الخطيئهسوىثميئاتعرضلاالتىالدنيا

لمؤكدانه.؟ايلهلتثمصيعحوفقاصحيأمرمكللاضطهادايشيطان

الانصانتدبرلنن=:)2(داودابونايقولا!ا-ال!خوةأيها-

.،.ابداخطيئةيرل!فلنبعينيها"بدية

اللهلرافةاكلاقاالاليص-هكب!فى-بنفعمهالمرءزهوان*

ربنااأن-:)3(يقولداودابات.ي!ن.يعفولاحتى.ورحمته

.-اخرىمرةتعودولأتذهبروحناوان،تراباالالعمنا.أشاليغكلر

فاسهةعومن،ترابأسهيجحدانماسنفسهيزهومنفان

الملهيصخطوهكذا،)اللهمن)المعونيلتمىلا-بحاجتهلجهله-

"-فصو!ينم.

3-،l8..المزابر!صض

.؟.،؟5/؟؟3+المزامير[مض3-51
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المقلصبيتفييعظعيصىلأ"3
39!

ليغفرن:بح!رتهنفصىتقفالذى()بالحىبالله.1()معينة

المبارل!خالقهرحمةوالتمص.نفسهبؤصأدردانهلوللثميطانالله

.!.!يعينأبدإلى

ال()جالما!لةوالعفرالئامنالفصلاو

فاننى.ا!خوةايها،ذلكعلىولحناء!11-37؟وجها

الأرصا،علىامفىالذى!وانا1،وصلصالترابمنانحمأنوأنا-

-الاخؤةايها-اقولاننى.خطاياحم!واعرفوابايتولةقوموا:لكم

قلتم=عندماخدعكمقد-،لروص!الجنودبواصطة-الضيطانان

!قطون*نهمنظرا،تصدقوهمأنفحذارثمومن...=هالاننى

."عاجون،)د(إيلهيعنةتحت

!ك!!الاتاواتوجامع11(الفريىجديدةصفحة

!أبونعليهماللعنةاممتنزل!اتماما.وكاذبةزائفةلالهة*

اعالا:ادامفلوصا81همنبايهام!تى!،!يعينأايله"-؟

.،،معيقالله"

.ه،حىأبالله+:ومثلهال!ابقاعلى!،العىبالله"-ب

هـا،يمنايهامشبأخر!+.81صنامتعبدلاان:عنفحل"--

.،ايمنع!ثعبدااللا![8أصور"

أعليومن4ي!ربايهامهق!،مذه.المثرجمنعلىاللهيعذة*-د

بحف!(منهإ)كلمة،ثعون.المئرمنمحلىالله*لشةة:اصكلكى

التعصيتكررثم،الحطرفوق(إيله)ايحلالةلفطكابةومع.اي!وجملأ

.(منه):وهأخره،أعلىالياظلمنولكنهذسهبدهامثى

وليىالتايىالوجهباولالعنران&%:iور!*نحليزيةAلترجةلى111

.المخطوتصاض!ل!

[Dيهوديه.طاهفةايىن!بةلم
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5!،الاتاواتو-ثح،الفرشى-388

عملمنوذهبفضةهى)1913ممالهةان=:قائلا1()داود

ولااذانتبصرولااعينلها.أيدلطم ولاوأنوفتسمعث.

ؤلما.تلمصولاأيدولها،تتكلمولالضنولها.تأكلولافمولها

لربنامتضرعا!لداودأبانافنثم!ومن-تمثعىولاأقدام

ومننهااصنعبهومن،مثلهـسا(!)فليكونوا=:5)1(ا!ى

!أه-.بهاينعون

كبرياءهىتلك،عنهاأحديس!لممجرياءمنب.الهالا

!.الذى،إنسان

فينمى،الأرضترابمنأننهخلقههـدأب-37،وجهأ

انماذن!فىوهو.ثهوأ،وفقاللهيجعللانوشله!ح!لا

جثوىلا=:يقولهكانلو!مأ"الله!ا-ممت!ا-يصحر

هداالى10اعطلهمتيدب!مهـحدا.=.اللهعبدهصا

نب-ألاخوةأيها-من!مينالىانالشيطاىاتنمد!ئفث،المدىلم

ذببة.أخلقأنبثادردعمتاشدتق،الأهأتعتفدوشبجعل!

انأممتطىلاطنىويدي!،ويلالنصكليلتالحببرحماضعافونىومح

ءفى-كلألىبحاجةنالسىأناد-ننىنطرا،انفعىذأأعط!قميئا

نأباللهتصحوكماالافياءسائرفىساصاعد!كم-اذن-فك!

لخقالذىcالعظيمالالهرشاولنا،ن(3فيهل.c<!لفعل

؟(،.والهتهمالوثنيينمننسخرأنالناهل1،()بيكلمتهإلكون

ا!فل.الىاعلىمن،ا*يسرالهامشباحنى+صايله5-أ

!،منه.بايله.الا8قولا،فمىء،لكلالخالقأجميرالله"-ب

،شىءكلخلق،جمرلمالله،:اعلىايىاسكلءمقا،يمن!ابهدش

.+ملأه.باللهالافوبلا

.-011/88"ا!لزاميرلمصفرأ"-1

.المعصد))يترجبة:مارن-2

ايضعوبصائربهيوداليهودىالاصطلاحفى،مم1"فطي21!0

،كلوودفيو
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5905الاتاواتوجامع،لؤيي0281

،الصلاةلاقامةالمعبدفىهفلمح!صعداقت)13رجلانوكلان

طترب.!للاتاواتجامعأأمتعاراوللاخرفلع!يااحطصاوكلع

اننى،ا:.وقاووجمهرافحا.؟صلي(الم!نص)منايفرالسي

كألآخردنلستلاننى،()جالالهالربأيها،الضكرانلكأزجى

."وبخاصة،رجصدليرتكونالذين،ايخاطئين

ك!مبلإؤهذ"لنصرلعثمعامنرلممتعاأ!ط،مرتئناأصوثموي!ننى

.((.امتلكما

،صرهيضربوهو،الأرضاييمنحنيما،بعيداإلشرظل

بأنحقيقغيران،الاهى%:.الرأصصطرقوهوومال

المخطيئةارت!تقدالهننى،(صمكمقد)اليولا،لملصمماءالىقطلع

.(،!بىرحصةلكقلعكن،لكثرة

المعبدمنهابطاالنصرفقدالعشاران،لكماقولبالحق"

"(د(.هنههبلقدرلنالأن،ايفركمىمنافضلبحال

-a aأعلي.اليأصفلومن،ا!يمنالهمش،بأخر..م!لطلناطه

أصفلى:الىأعلىمن!رVSيالهدهق!،حكم!ه!-.

.15-"\/ء"(!قا):ننر-،

ايتنبدهتكرارمععليهالمنموصاوايضيسالاننينصياممما131

عليةموسالىالتايلبهيوجع!دالة،الي!،!(المكعوفى)فىالمط

مف!كورهو!ا-(ايفرشيون)بهيتباهيمامقدمةفىبقىوقد،الصلاه!

حرصتقدامولىالنصانيةايكنيصةانبل-أيوقا)انجل!وفى4هتا

علىلورتهانارقيانالىا9ولعصرهافىوالخميصالاثنينصياه!على

لمبررلا،والخميصالاثنينيصيامواي!عة!ربعاءصيامفاستهعلتالمطود

ك!ا:ش-ا"جنبيةالمراجعمع-بتفصيلذلكراجع.اليهودلمخالفةالا

03ء92صgالاس!وفىوالنصرانيةأييهوثيةالعيانةفىايصيا!للصفة+

.،.-دهصثم

برنابا(انجيل-27)

http://kotob.has.it



792P)مصلى(منزلفيحيسىجليدةمفحة092

هابطاانصرففقدايفريمىإما.خطايتاهسائرلهخافرا*

ماحقا،نبذهقدربنا"ن،المعارمنأسو(حا!فى!المعبدمنأ

.!.سخطفىأعماله

)1(1،المائةبعدوالعمثرونالتاصمعالفصل1ا

علىاتتاذا)1(بنفسهاتزهوأنللفاسالممكنمنهل"

الانعمانلان6!"لتأكيد،!.3حعيقةانسانعملقدلمجنماغابة

لمنفصهاأدالفأصعمل،الذىوهو1،اجل،ايجميععهل5

هلط،،ا!صانألط-وأنت.بيحيه

عملتقد!ن111،بنفعمل!ممتزهو!!-ب138وجهأ

(.)بصلصالمنخلقكقدرلهناأنالىالنظرمح،حسناي!نماث!يئا

ه،!يعملجهركأفيكويفطر

ي!ظلملوأنه-الا10جاردتحتقرأمرى9!

.،3الفميطانصاأصوألكتالث!يطانمن)ج(الله

ا!ئكة(عراحالتقدوحيدةخطيئةانتعلمالا،والان"

انصاناعظم!أحالتكماأ0؟بغيضشيطدهثراليقبو!

احاقهالذى،آ!موهو،الدنياألىءبالذىذلك"ألىلاكما

مححميد،نعانيهلمإاياهمعرضة،تعيصكائنألى!الخطيئهأ

نابمقتضا!تستطيعلديكعلوىقرارفأى،اذن.؟فريتهسائر

أصفر؟الىأعلىمن،*يصربايهامض!،.ايفخارعنفصك"-أ

.!.ايغوورلىاصورةأ"

ا!يممنالهامشبأعلى!"منه.طينمنأ!ماللهخلقد!-ب

أعلى.الىيبفلومن

(صكل:المىإعلىومنا*يمنابالهدنى!+،محفطأالله+--ء

.+أصايطلمالله"

"+1/15.()أت!عياءأسفرا:"أ-هرن

الصابقالوجهبأخوالكلمتانهاتانورثت،الانبليزلةالثرجمةفيأ؟أ

المصوطة.فمتؤمنا
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ث!!(!معان)منزلفيعيعي1،2

عليهالويلطاانالا301خوف؟ىضفثونهوادعلىتعيثى

فلعوف)د(خلقلىصنفوقابنافصكضمصقدم!،الطينقطعةيا

.+"بكيتربصايغىالضيطاناهعاه!تصالمهانةبكنهوى

وقال.الربةلييدلهرةفعاصليفق!عيصيفلكفرلواذ

."اضلكالآمرفليكناكدلكالآمرفليكن":افاص

صلاته،اتمقدككعندمماألأا(ا-)8،لأ(،3؟وجها

بجمعاليهجىءفبثمومن،المعبدفىالمرتفعمكانهمنهبط

المعبد.منوانصرف،ابراهمالذين.المرضىمنعفيم

قدعيسكأ!ألمذى-(3)الابرص(صمعان)هتهنالك

."خزايباكل-أبراه

الجنوهابلغواففد-لعيسىالمبغضون-وايكابالكهاناما

يبحثونكاتوابيقين،نيم.؟لهتهمضدعيسىق!قدماايرومان

السن.خانوا*نهمبهايظفروالمولكهملقتلهطولقةعن

ايىجلسغسه()3(سعان)منزلعيصىدخلقدواذ

اداغلومن*يمنايهامثىيامني!14ايخل!هوأالله"-د

.+همقالله5:اطى

.366/(معى):لارن-2

.05--،لم(&ها):افكو-3

منههـها،ه!ص(سعات)بيتهما،:(متى)ضةفا!

.،!شيينشادي!*:فهو(لوثاا

باهلى(يخنا)محبةأمين(حنيس)ابره.الةىيلعردتمشا؟(

فلكالىحبهوت138رقمبعكرإر"خطافضايلاثينيةويصروفالمنوطة

"13:الح!الترهيمعلىمضياوأنصايتابطهويم!بيز!لنالمتربحانا

فعلنا.وهكذا،ايضاطىءيل!شقيمإثارةقومينبين)8+(وبعره
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سبعانمنزل!فىعمممى2،لأ
79".

خاطئهوهى-1،)مرلمتصبابراةافايأ!يكلكانهـسنما.المائده

نجو!بنفساوتجقت،البيتف!اثخلتقد-عامن!قعلى

-..بدموشكهاوكسذتهض.عيسىذضىبجوارالأرض

!.ور9(صمعان)ضنزلقىعيسىجديدةصفخة

واحص.راصهابث!عراومصحتهما،نغيصيدملنلأهنت!ا

فىوقالوا،عذراالطعامالىجلصواالذلهنوسائر(سمط.ن)

ومنالمرأةهذههىمن:ل!علمنبياالرجلهذاكانيو،ة:مكولهم

.،(و؟هىنهص!اية

.".تلمصهأنلياسبحما)1ا-ب)913138وجهأ

.1(لكلاقولهضيئالدىان،(صمعان)يا":عيسى!لعندئذ

.1(0كلمتكاستهىفاننى،المعلمأيهاتكم":(سمعان)فأجاب

1)أ(،ابائةبعدالث!ثونالفصل!4.إ

ضخصين:عبىثينلهرجل!هتس.كان-":.عيمصي-.قالي

لمواذ.بخصسصئةوالاخر،فلسابخمسينذدائنه!خيناحدهط

الرحضة-بدافع-الماقصأحبفان،ليؤدياهشءمنهمالأىيكن

فادائنهيحبسوففآيهما.منهصلكلالدينككعنعفاقد

."3الحب

.،،.الإكبرالمينعنلهعفىالخى)ة:(سمعأن)أجاب

لك:أقيو!لفافىلفللط،القيملهلقد.احسن!ت":ظطرحييبي.ة

لله.ينينمداكتماكل!ك!:لأنكما،نفصكوالىأخرأةهذهالىأنظر

2/لأ(يوحنا):!أيخظر-4 I.منيص،تقليديالشخحيوايتحعيد

.صاثيا.يكونلاأنيجالمجتمل

اعلي:6الى.آسفلومقا!ممنبالهمئىة5،المغض.فن.أقصل"-أ

س--ء.+لأألؤهفيمور؟أ"
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!!!للضهىبي!فىيعطعيصى392

وذلك.،ابنفسفييللبوصوالاخص،الجممفىبإلمبرمىأحدكما

.،،.الخطيئةهو!البرصأ

)ب(صلواتىخلالمنبا&حكةفاضقد،!شاايهان"

.،،نفصهاأيضفىوأنلىجصل!يثعفى*ن

قدلانكقليلاتحبنىفأنتوكذك)05؟وجهأ

فانكمنزلكدخلتعندمافاننيوهكذا،،لكأ!بخةالقليلتلقيت

فور(عجبافوا،هذ!"المرأ!أم!ا.رأصىذهن!اهـ6بلم

بدعوعهاء.غسلتهما."طتينعتد-قدمىتغسهاطرحتقز!.ررخو!ى

ضاياأن:صل-لكمبالحقفائغى،ثموفن.مفيصب!ص.ظودهنتهما

.6المرالىماتفقا.،-وقلا.كثيرالمحبتق!.*فهاديا.مغفور؟عطرة

(.)جغفهـخطاياكقدالاهناالمزب"ن،بصلامطريقبفىامفس":

نأا(إالخطيئةمنصزيداترلبملاانعينيكنصبضجىولكن

.".انجالاقداجانك

)د(1،المائةبعدوالثثئونالحا!ئالفصل1ا

:و!لوا.2()الليلصلاةبع!حوأريو.عيصىمناقترب

مننفلتكىنفعلأنعايناالفروضي!نكيف،المعلمأت"أ

،-..-3المضيلاء

ا،يمنالهإممقباحني!،ا0ضلطنالله،ابيجمن!الله"-لي

..سلطانالله0كر3،ئله":آعلىاليامملومن

ألىاعلتىهنانأيصربالهامثى!"،ىلغفرأ-لمطانايله"-ج

.".ؤقنورمملطاناننهء:امفل

اصفلالىاعلىومن%4يمنبايهامش!لمهايصانلعنفصل-"د

.،اايسفلىأ!صور8أ"

8/1(.(:)يوحناا-قارن

.،مع.!لهاشىصفضفي!15-8لأ.إيوجه:هارن-3
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سمعان)منزلافيعيعى92!ه
!ء

منزلالىصكوا،فقيرارجلارايتمقدهل"ةعيعياجاب

ا،.؟خبزأيأكللكىامير

ءم13(هير!ثس)مائدةعلىيأكل(يوخا)جلايدةضحة

:(يوحنا)بأجا

ضزلفيخبز؟أ!يتلقد"اب-()04913الوجهأ

السك.ل!داذهب-فتاعرفكان-قبد*ننى؟(يرو!ص)

عنعما،يوموذيت،تمومن.(هيروثس)لعائلةأبيصانوثعوكت

وحطنى،رائعةصمكةهناكألىأحضرفقد،ولميهةيقيمكان

.".هنال!ي!وأنابقىأنعلى!هيرودصأ

لكفليغذر2كفارمعاكيتكيف،وا+ن":عيسىق!عتدئذ

هل.8هكانبارفعتحظى*نسعيتهلا(يوحنا)با)1(الله

يسالكلمعنحماالمائدةعلىتحعثتهل.33طعااثثىالترخصمت

تجلس*نالاخرينمناصتحقاقااعطمنفسكاعتا!دتهل.؟احد

ول.؟اكئد؟الى

اناجرؤلماننى،()بالحىبالله5:(ررحنا)أج!

جال!ا،الكصاءرث،فقيراصيادانفصىارىواتا،عينىأرفع

صغيرةقطعةاعطانىمن!هاالملكفان،ثمومن.الملكوجاءبين

الجميللفعاحة،رأسيفوقالعالمهوىقداننىخلتاطمهن

منالملككانول=:اقولليايحقوانى.علىالملكسبغه1الذى

فانني=،ثريعتنا

أيام!سائر،خدمهساتلهفكت(ا-).18(81؟و!أ

.=.حياتي

اخضىفاننى،(يوخا)يا،بئلسجنةعليك":عيسصرخ

اعلي:الىامفلومنمعنبلهمص!"امشرلمهله،-أ

.+ضورالله،

+.اأضبلأيه"ا:!!بقمو!لهالحيبابله"-ب
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4!!(هيرودس)مائدةعلىياكل(يوحنا)592

لمطرحأمثبماإيهاويةفىباصتكبارناا!يطرحناأن.،

(1)5(أبيرام)

مر)ق!عندما؟عيسىلكلصتبالرعبالحواهـلونفارتجف

بصببالهاويهقييطرحنا6انعصى،اللهفلنخض!:.أخرى

فىجرىماذا(يوحظ)كن-الاخوةاثها-سعتمهلخيلائنا

كما،نهم،ال!طياعلىلقبلونالذينللناصولل.!اميرسزل

يةهبونوصوف،ازدراءقىيموتونصمففانهم،خيلاءفىيعيثمون

.عاث!واءحيرةألى

صث،للناهىماثبةاللهيقيمفيها،دارالدنيا8هذانذلك

كلان:لكماقعولولالحق.اللهوانبيلاالمطهرينسانرطعمقد

الانسانعلىفانثمومن.اللهمنشالهفانماانسانيذالهشىء

وبعذمت،ثمانهبهوانعالما.التوا.6دصىعلىنفسهبحملان

بماثروعفليصثمومن.بهيغذوناالمذىالعظيمالعمخاءمع()جالله

.؟الدمذيافى،هذاوقيلهذاعمللماذا،51=:يقولأنللانسان

.،أنهوحق41ولكن

المحقيقة،فىهوكص،نفسهيخقدر))ا-ب51،1(اهـ1أوجه

الذى(2ب)الحىبلله.الله!ندةعاىيقفبانجديرغير

.1(بحضرته

لم11والزؤانبدزارعالتمثيلجديدةضفحة
3!و.!

االا!تأفقدا!لالغشءهو!بلاافه!صض

انهامثىباعلىولكنعث!هوهوالصابق)ب(هامثىالىاحالة-2ب

الوجه.له!!11*يمن

اليأعلىومنا؟يصرالهمشبأخر!-،اوربعظيمالله"-بم

اصفل.

هنواحد.هذأ(ابيرام)و!16"العثد،سفرأ!:إفطر-1

(أبيرام)اللهفاطكاللههنلمكانتهمادوب!وموصعلي!تمحصابة

معه.وصا

القمح.نباتيخايطردصهطفيلىفبات[1]
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والزؤانبمزاوعالتشيل6"3
ا!ه

-للانسانعاكاناي!.)1(اللهإ!يدالأ!االدنياهذهلمحاهنا

لله.حباحياتهينمقان-فلكمقابلةفى

-(يرحنا)يا.-خطيئةترت!لمانك،(أبالم!بانله

،هكذافعلتهأنكاللهتقديرمن!نفلقد،(هيرودص)معبهكل

.".اللهيخىمنلكلأ،معلما11ولظمعلكانكونلكى

الدصافيتصثمونلعلكم،فلواو!ظ":لحوارييهعيعىتلثمم

،خبزامعهاكلعندما.(هيروسص)منزلمى(يوحنا)عاشكما

،(.خيلاءكلىهناحراراالحقيقةفىتكونونبهذام!

ا،المائةبعدوالن!ثونالثانىالفصل11

!ضبهأحاطفقد.ارجليلبحربحذاءماسيايخسكانواذ

راصياكان(؟)صغيرقاربالىانطلقفا!هثمومن،العامهمنكالنن

الهلب،أهرساهابيفقدوهكذا.الث!صءمنيصحرةمضلةعل!ا

.سما!الممكنمنكانعيصىصوتانحتىالبزمنقريبا

البحر،أليجميعااقترلواضدثمومن11(1،1)201وجهأ

الزأ-هاهو":وقالفمهفتحعندئذ.كلمتهانتظارقىبلسين

إلطبريقطىبعضهماص!االنوريفثركانواة،ليزرماظقتد

فوقجهووقع،الطيورعايهواتت.الناصاقدامفوطئته

لمجفافه.المثسىأحرقتهفقدالنباتبرزفعن!ماثمبرمن.الخجارة

(علي:للىاسفلومن*يمن!بالهافش"(معطىأالله!-أ

."أمعطى،لم"رلله

.،،صأبده5:هنهوإثغىمال!إلصيق!!السبالله"-.ب

-ء".%/1(3ا-)معي
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؟كار!ن$والزؤبالزار:التمثيل347

ا*شراكفانش!اوماط،ضمائكةاسو)رعلىالبعضوصمقط

ثمومن،جيدةأرضفره!البعضهـومقتلىالبذورخقتلمتعنحما

."ضفهومائة،وستين،ثلاثينحنىبالثموجلىفقد

زرعقد،لاسرةي!ب،هوها)).)2(عيصىقالأخرىومرة

الصطحهالرجلفحمم3نايينماثمومن،حقهفيجيدابذرا

البخرلهوقزؤاناوبذر%أءصيححم،المخحوم!الرجلعدو!ن

منكبيرة!يلأهدتشه،القمحنضفعندطفموعئ.الجيد

-:وقالواسيدهمالىالمخدمفلابل.الغمحبينوتفخهثووانيلز

يوجد-اذن-قماذاأحق!فىجيدابذراتبذث(لم.،!لسيتم!ها

لقد-:الشدأج!.=8"لزؤانمننأهضةجمجرةكميةخ!ه

-جيداب!رابذرت

جاء.ألناسنامبينص،لكن=أب-(151ity)وبأ

-ة.الخدمقأل-زؤاناأنقمحموقوبذرلمللمخدومأألعدو

."=؟ألقصحيينمنايزؤأنفنستأصلنذهبأنأتريد

P.3ه5ا؟مئالهزيد.منجديدةصفحه

القمحسؤاصلوطلأنكم،هذامثلتفطو(لا=:.ايسيداج!با*

صوفعندئبملانكم.ايحصادوقتيأتىحتراانتظرواويكن،معه

فىعندئذوت!هـحونه،الفمحبينمنالزؤانوتصتأصلونتذهبون

صومعةفىتضعونهسموففانكمايقمحأما.ييحترقالنار

.=.غلالى

يبيعوالكىكثيرونرجالمضىل!؟*:عيسىقالاخرىومرة

ييتخونلابالناساذا،السوقمكط!انىوصلواعندمالكنهم،تينأ

عجشفقدويذلك.زاهيةأوراقEمجردأولكن.جيدالجذا

wأوروقد030-113/28مثى):اثطر2-2 "V aيخطلفبمالالمكل

هنا.عما
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A4Yء"ا"ضلامنمزية!

-:مالشريرامواطنافانلذلدونطرا.تينهمبيعمكن،الرجال

ابتنئهجمعقدفانهتمومن..=.غنييااصبحأنيمكننى،بالتعد

تيقمعالاوراقمنكبيرة!يةواجمعااذهباأ-.،ذهماأوقال

قدالناس"ن،ذهببوزنهباعوهماهووهذا.-.ىء،ز

مرضىاصبحواقدالناصفانثمومن.ب!وراقفرحتهمتعاطمت

.".فادحامرضا-التينطمذالأب!ثهمم-

وهاهو"،:عيصىقاطاخرىومر8

وضه،ينبوععندهمواطقل!ا1-هـا(15331وجهأ

أنبيد.قذارتهمليغصلواماءالمجماورينالمواطنينكافةياخذ

.(،.يتتعفنالشخصيةملابصهيترل!،الينبوعصاحبنفعطأالمواطن

.قفاحااييبيعارجلانانطلق":عيصىقالاخرى8ومر

علىمبالغير،ذهبابوزنهالتفاحقضريبيعأنأحدهماواختار

يخالولا،التفاحيقبأنخر9اورخب.التفاحبجوهرالاطلاق

بوزنهاتفاحقضرائحترواقدالناصلكن.لرحلل!قلبلاخبزاالا

قدانهمبل،لاهدائهمتلى!كفبمنالاطلا!علىمبالينغير،ذهب!ا

.".احنقأرهإلىوصلوا

الى*مئالبضعربعيصىتكلم،أليوم!ذل!مدىعلىوهكذا

الحوارييقمعذهب،!رفهمانوفور،وعندئذ،المزدحمالحئمد

ا!رمل،الصيدةابن8للحياانهضقدكانحيث.(ئايين)ألى

وتوليالابنمنزلفىلمعيصىأاصتقبلاقد-أمهمعهو-الذى

ا1,(خ!مم!.

(S)،المائةبعدوالثلاثونالئاكالفصلأ

أيها":قلاطين)؟(وصألوه.حواريوهمعيصمىمناقترب

أجاب5ا،0يلناصضرنتهاالتىا"هثلبمعانىأخبرنا،إيصي!

+18أصور":أسفلأليامليمق،ا!يربالهامثى!"فصل"-أ

(3؟-.؟.ا-)معي

المخطوطة.فىهكذا11،
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ه!لاصص+1مزيلاما9،3

ماعلأان)):لم21،!كيصى11ب-()15،152و!)

سأخبركم)2(المصاءصلاةتنلكىفعن!ماثمومن،اقترلتقدالصلاة

.،.همثلا1بمعانى

فقالعيهمىضاالحواهـلونا-مترب،الصلاأانتمتفلما

ول،الطريقفوقاالبذربذرالذىالرجل*:.)3(لهم

ص!!هفكلو!ز*مثلاجلعيةةصفحة

ا*رصوفوق،ا*شواكوفوق،الجعارةوفوق"

لمتا013اللهكلمةيعلغالدىأيعنىأذلككل،المجيإة

الطريقفوةمكعفهى،.".الناصمنكبيرععدفوقتقعالتى

هنالن!يطانامتاصلالذين.والدجارالبخارة2ذانتبلغعندما

بها،يقومونالتىالحويلةالرحلاتبخسببالله!يمةذاكرتهم

؟الجار!فوطتقعوص.صهايتعاملونالتىا؟مموتنوع

بصببفيهمالله!يمةتترمسخلاالذينالملك.خمأذانتبكعذإما

نافانهم،نمومن."ميرالمادىالكانلخدمةلهفةمنبهمما

اللهكلمةتزولمافمعرعان،اللهكلمةأذكىاهامنشىءبهمطاف

نمم4ونظرا،شدةأية،ضذةبهمتقعأنفور.ذاكرتهمص

منعونفىرجاءبومصعهمليصقانهماللهف)1(لا

"ا"شواكبينتقعوهى..()بالمله

.دهاممثىمعا-87الوجه:سبقفيماانظر-2

23-(متي):قارن-3 IA/ 1r.

ايحالى.الوجهاولفىتوجدحيثالمخطوطةاقزمناولكنا

السايق.الوجهبأخرالكلمةهذهوردتلإنجليزلةايترحمةاففى2ا

!؟.منه.الملههنصنايطلبانيستطيعلاللهيصللامن"-ا

يلهأيعملوألاهق،:اضىهـمفطالصفحةماصفلالعابةإطارمحت

.،منه(أتعلى،أيلههنعونايطلبانيمكنلاأتعلىأ

اعلى:الىاسفلرمن*يمنايهاممىبأضر!"،يصنأايله5-ب

.،معمنالله"

للمخطوطه.خلافاالسابقالوجهبأخر-الترجمةفىوردقي121
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305ثهدهمثب!مهيخمد03ث

الذيناولئك؟ذانتبلخصكثدمالم)،ا-(it)3هـ،1!وجهأ

اللهتكلمةنما.ءضابالرغم-أنهماذ.أنفصهمحيا!يعضقون

كلمةهنا!الىالبذرقخلقفالهاالجسدللأالشهوأتششيعن!مالكنهم

الاعراضالىلم،الناص))تعفعالضدميلأالرأحاتأنذلك.الله

اللهكلمةتبلخعندما؟طيبةارسنفرقاتقعوالتى.ايلهكلمةسعق

ا"بثية.ارحياأمنكالقا!تؤتىأنهلىاذ.اللهيخضىمن6ذنى

كلمةفاناللهألانعماتيخنىعندما،حالكلفم،:ل!اقولبالحق

.)1(الاصرةابى(مثلأعنأما..فيهثحمرصوفاله

لعماكرا!ب(بولاية1،وبناالملههوأنه:بالحمطاخبوفانن!

صورةعلياباليصلكته5شياء19سائرخغقداذهاذ،الأع!بء

.الانجابيممتحيلبعونهالذىالتحزدعفهشتفىاذ،أطبيعة

أفهواذن العالمم؟هذاملكلهى14X،()جالاهناااب!الامرة

الله.!يمههووالبذر،البمثرىالجنصهوفيهيبذرالذىوالحقل

.(،.مهملينالمعلمونيكونعندماوهكذا

1وجهأ (3، 1 it)-خلالهؤ،،اللهبكلمةوعظهمفي"(ب

النط،قلويفىالضلالىيبذرالضيطانفان.صاالدباعماط،أنش!لهم

.".أثيممذهبلمكلأمنلهالاعدادطواثتأتىثمومن

انتتعطالم،سيديا-:والانبياءايط!هـونفيصريم"

بهذهالصسلألاتتكون-اذن-فلصأذاأ!ذناصالحةفرلعة

.=؟الكثرة

اصنل.ايىاعليمن-أجمحزبالهدش!!.عططانايله-"يم

-37":وفج!ه!.83-3؟/،3(ضى):نلل!-بنلاف1

هوو!لحكل-38-الانسانابنهوالجيدالزراع:يهمو!لفأجاب

.،الث!وسبنوهووالزؤين،الملكوتبنوموايجيهوالزرع،ءالمعالم
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!كلههثر!حة"شسلاجيد!فحة\.،

صالحمة،فريعةالمتاص(1)اعطيتلقد=:الهفيجيب*

بذرتالشيطانفان.للباطلمستصلمينالناص!أنبينمالكن

.ا،=.هباءصريعتييجعلكيماالضلالات

الضلألاتهذهنشتتلسوف،سيديا.=:.المطهرونفيقول*

.،،=.المبشرتجد!ير

المؤمنينلأن،ذلح!ضلتفعلوالا=:اللهفيحيلي)1

معصيفقدونالمومنينانحتي،القرابةبرابطةللكافرينصلاصقون

ال!قرلن*ن،الحصابأياتىأحتىانتظرواولكى.الكاف!ين

معلطرحونولمصوف،مخئكةتمعةجميعايحمثعرهمصوفعفنئر

.ا.=.ألجحيمفيالثيطان

1وجهأ 1 - )lit) Ito=الصالحونالمؤمنونبينما

كثيرلنكافرينأباءان:ليقيتانه-.مملكىالمحهس!صصن

)ب(اللهيمهىأجلهممنالذينوهم،مؤعنينابناءيلدرنص!و!

!.يتوبكيماللعالم

أ،الماتةبعد،الثثئوداألمرابحالفصلل

يعظوناكين.حقاالمعلمونفهم:تيطيثمرونالذين،LAIلا

فهويب"A'llفىسرورهيجدالذىال!لملكن،!ايحةضرلحعة

سحوفلك.والملقال!ممعصولهنورقاس"لمعلمينمنيلتس

ويستح!ر،والحصالجعصمعنفصهيرلغلالشيطانانإلىالنظر

يغطىال!ىا*رضيةألدشياءمنكمي!:أكا،ارزوراقمنوافرأعددا

اعلي:!لىاسفلومنا*يمنبايهامض!"لميعطىأالله"-أ

.،أمعطىأايله"

اسفل:الىأعلىومن*ي!ربالهمطمثى!،صبورالله"-ب

.،صبرالمايله"
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!!.مثروحعةضال381..

هريضا-لهابتناوله-الانمانيصبحالتىتلك.الخطايابها

.الابدىللموتمحفزأفى

ليغسلواللاخرينماءهويعطىالماءيمتلكالذىالمواطنأما)«

يعظالذىالمعلماأمكلفذلك.لشعفننيابهيدحلكنه،هذارتهم

ياده.الخطيئةسكلى!اكفايزاللانفسهوهو،بلتوبةالآخرين

."مر،

الملائضليصتاذاتعسانسان)،أ-با()دفىد؟5وجهأ

علييكبنفصههولعمانهولكن،تكبالت!هى!اوحههاأ

فيل،لع!انلهكانأحثأانفلو.!عقابمنيناصبهماطهلإاء

.أههولامرعباالضى-هذايكوتألا،نملةصغرفىجصمهلا

الأخرتثظمنان:بالحهسلكمأوطمسالان.مسيالتاكيد،بلى

ذلك،منأأعظملهوخطالياهعنيتوبفىئفسههولكنهباقوييما

يثطعة.

مثل،!:فأحدمصا،التماحيبيعمانلاللذانالرحسلانأما

ويكنه،احدا!.يتملقلافانهثمومن،اللهفىحبايعظالذى

)،،الحىبايله.ضيررجلهعدضةالايطلبولا.بيحقيعظ

،(.فيالمذى

هـ11للجحيمالممبعةال!ركاتعنجديدةصفحة

الدنيابهتحفللاالرجلهذامثلان؟نعصىتقفحمرته،ا

ذهبابوزنهالمقمثريييعمنأمأ.تحتفرهانالأحس!ربل

مانهوهكذ!.الناصيصرلكىيعظالذىفهوالتفاح0وييب

كم،051لتملقهلصتحيبالتىالنفصيدمر-للطب-يالتملى

.،.الصببلهذاايكيرونهلك

يكب.الذىهذاأحسابسندثذ

ناالمرءسلىينبغىجمف":وقال11-)001(186وجها

الذىهومن:يعوفانعليهينبغىوكف،اللهكلمةالىيصغى

،(35لله!حب!يعظ

أعلى:!ىاضلومنا؟يحنالهامثىبمن!صفة،ايىبالله"-،

."حىبايله"
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14دإ،للج!االصبعهاللعركاتعن303

الاصغاءينبغىصالحبتعلببيعمرالذىال!أ،:عيصىاجاب

شهخلالهنيظماثه"ن.يتكلماثهكانلوكط،اليه

.(الواعظفمأ

بالاحتراالخطايامإمخصصا[1أحد]يؤنبلامنوامإ

حيةكأنه،هجرهفينبغى.بذوأتهماناسامتملقا،أضخاصا

.3تفهمونهل.البمرإىالقلبيسممالحقفى*نه،مرعبة

أرلطةالىيحتاجلاجريحاانساناانكصتماما:لكمأقولاننوا

فكذلك.جيددهـ.نالي-ولااللاولى-بل،جراحهلتضميدرسيقة

الى-وبالاولى-بل،رضبفةكلماتالىيحناجلاالخاطىء

عن،يضأنععي.جيدةتقرلعات

،)أ(المائةبعدوالت!ثونالخامسالفصللاادخطبئةثأا

كسإفاخبرنا،المعلمايهسإ":.(بطرس)قالعندإئذ

،(فىمكثثمطولوكم،الضالونسيعذب

الانممانعلل[1r،الجحيم11"(ب-(5It)156وج!ا

.."الخطيئةمنيهربأنيستطيع

قدإماعطيممإراته،(بطرص)يا*:عيعىاجاب

سأجيبلإ.-ادهضاءان-فانى،ذيلإوركم،عنهسألت

الىاعلىوهنالايسرأيهامثىبأخر!داالجحيم*معنفحل*-ا

".،جمإسإمأعنإسإسور؟اأ!::اسهإرإ

هو،أيخطيئة"كلمةمنفقطألاخيرالمقطع:،لمنطوطةفي111

.ايبزءهنافىالمضوب

فايتزمفا،ايصابقالوجهبأخرأالجحيمأوردت:ايترجمةفى21،

اطحصطة.
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18!"للجيمالع!بعة!ركهعن8.3

،كركاتسبعةلهالكن)،(واصتةالجيمأنفاعلموا!ا

!قأنواعسبعةالخطيئة!نتولما.الاخرأصفلمنهاالواحد

!ها،صيعقوجدوهكذا،وللجحيهأأبوابم!بعةفكأنهاالشيطانوكد!

يخحمسوف-قلبهفىاصتكباراالهـكبرأى-المختالأنفلك.عقويات

5اب(بهتاالموجودةالإلامسائرفىماضيا13لدركأسفلفى

باللهفة،ا!مناعلىيكونلأنيصبوأالنياكىاحناكانوكعا

.،عليهيمليهحسبمايعمللان

313Pللجحيمالسبعةالثعركاتعنجددةصفحة

ن+حبغير"ال!هبهيأمرمان!!ضعلى،هواه)،

يوضعسوفتماماوه!ا-فوقه-احدأى-بأحديعدر!

يطؤونهصوفإلذيناولئك.وشرار!الشيطانإأقدامطحت

صوفانهحتى،النبيذيصنععتدماالاعثابتوطاكص.بأقدامهم

..1(للشياطنوأخوكةصلسخرلةموضايكون

."(1)الحصودأمما"

اعلىالياصفلومنأل!يمنالطمشبأوصط!،المتكرعذأب-ب

."عذإبامتكبرألأ:

توصصايقرأنوفى.بعدهوما!-06الوجه:شقفيماقارن-ا

منمحبوكةثيلبفي33الصوردفى:فمثث،الحلورلةصنبنوعجهنمويجت

ودحان،اللحميصلقوماء،محرقةرياحلأ56الصورةوفى،"،(تر

5"ايحرارةصيقىلادخانمنمكفةأعمدة"77الصمورةوفى،"اصود

مثلولاالتنحيقىايتريمبهذ،مثللمالقرأنضلمل!هنايوجدلالكن

،مذاألمغزىبالنسبهأما.هناكماوالعقولةالمخطيئةبينالمفصلةالعلاقههذه

المقدمة.فانظر11الصبعالكبائرد!لتصويروفقاايتركيب

.بالقرأنايعلموبين(برنابا)بينايصلةةنعداماياتمنوهذا!

الحبم()22الصورة:الترتيبعلىفهىاليهاالمضاروا*ياتالسورةأما

03،93(المرسلات)لآ7والصورة،،،3،-(الوإقعة)56ال!ورة،لأ9

."عذاب،حسدأ:يصر41الهأمضبأعلى!"الحسودعذاب"-ا

(اينارهنأ*ضلىالدردفىاللنافقينان(:يقولايقرأنلض+،

ا"امعتكارا*!ر"وييس.د/5،1(الن!عاء)8صور
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؟يى9بمطمالسبعةالعرككعن503

عندلما!بالحسد!يتحرقالذ.ى)u[ا-()6ءا71،وجه!

اإىسافلايهوىإفلصوف.بكلثرإلمصابهويئهلل،خيرهنجاره

فاسه!كبيربإنجاعدديتغ!حصوفلكوهنا.الم!اثصالدرك

وتأسي،لعذابهتطربالأثمياءسائرأنلهيبدوولسو!،الجحيم

انهن!بالركم.!سن!"ا!العمابعالركسصافلايهولملأنه

لكن-مرحإأى-المرإحعنعاجزون،لعذاههالمتهللينلمالملعوإنيئ

فيلانصانيبدوالمنكودطإماللحسوديبإهإذللىتجعنإصوفادلهعدالة

متكونتما!هكذا،بالعذابيععروهذلك،يركلهماضخصاأنحلم

صروريونجدلاحيثأنهذلك.المنحوصا.لحصودأمامالأشياءجملة

له!تويتصرلهبييته!وأحدكلأقلهيبدومموف*طلاكااعلي

.،(12أمصإو1)سإوهايصبهلم

يقد!حيث،الظصىالمحركال!يهوىفلصسفطح!ححلمما"

يحظيولكي.11)الولائمصاحبالفإنيقاصيكلا،معدمافقرا

تنألهوعندط،يثمتهىكانإسإ.لمهتقدمصوفالث!داطلنأكبر،فلنبعذاب

ftقائلين.بعنفيديهمنصيخطفونهإخرلنثمياطينفلنيداه b46.

كنتمأنلىتذكر=:الكلهإات"بإاإ-دلأ(I)7،1وحإهإا

تمأخذأنالانيريد!ادهفانوكذلك،دلهحباضإ!يئا،تعطىلا

."=،ث!يئال

لإحلاهذهعلىتفص!هيجدسوفالانامنكودانسانمنلهيأ"

له.دإاتلووانه.أفحاغإروفاقة،الماضرغديتذكرعندما

كاهإ!بديةالبجهإبألوانلطإفر-ن61يصتطيعهالنالتى-الحسنأت

يلت!هوأتث،اححابأليهيمضيفسوف()ب!رلمبمرل!رك؟ها+

يكونكعا،كاهإ!هاعطاهمالذىالصبيلبد!لواالذينهؤلاءحيث

ت!نغهمسوف!وإهنا.الشبذإينبرازهنيحترقبماالمطبوخالقمح

هـيبعإايإا،معاإثخطاياإيرتكوافألاينعؤدء،مرجمهإجهنميةشعبيئ

(.اضحصأاتعادفىلهمتتب!لىسوفالدثصةالتصرفاتهذهسائرفان

فهصيطلمؤصا!ن..81!شللم!ثيو!تبيونملما(4.ء)طه-،ا

.(()بهثثى

ضظ+:اعليالياسفلومنأ؟يهنبايهمش!"عتولحهآيلغس"-ب

."سإنإاب(.شى!رأ

-..ا-118،ب--الوبصبقفيماأنطو-؟

يرفايا!ل-"2)
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313Pللججمالممبعةاللأ!ركلتعن6.لأ

واللاتى.ثمياطيننساءمثلهناللاش.الجهنمياتالمجنياتمع

ثغرهنواللاتى.لهيبكبريتأعينهنواللاتىةثعابينثمعورهن

.(،مرهر-لصانهنواللاتى.سام

؟ات،للجحيمالعبعةالدركاثعن-جديدةصفحة

التىتلكمثلثمائكةبخططظيفمحزومجسمهن!ا!تيدا-

.،،واللالحى.اصاأالاحمىالسمكبلأمفعمكؤن

صفنبهى)7ءا-أ،لا)هخالبمن8ءاأوجه

جمسعةواللاتى.ضفرأتأططرهنوالبتى.13لمايعنقاوات

أصحابسائريصتمتعصو!هؤفىءمعفلان.نارالتناسليةأسكضائهن

..وللمهمفراض!اسيكونالذىالجمرطلذلك،جهنمجمرجملىأيضهوات

،ألانيعمللاالذىالكموقيهوىصو!إكالثالدركمى(1)--

يلز!هاانتهائهابمجردالتىتلك.هائلةوقصورمداخنثبنىففاخ!ا

موضدهيوضعلمواحدأحجراهناك*نفورالهدمهاحتاجأن

لاالذىالكسولكتفىفوقت!وضعالميهولةألىجارةوتلك.االصائب

عنه.العبع!ييعرولكى،يمضىوهوجصمهيبرفىلكىيداهتتحرك

فمكيولتانساقاهأما،ذراغيهمنألقوةسلبقدالكصل*ننظرا.

الثمياطينورائهمنأن،أذلكمنأوألادهى..الجحيمنجآفاعى

احدولا،الثقلتحتكئيرةمراتأرضاويطرحونهيدفعونهالذين

هذاضعففان،يرفعأنمناثقلالعبمىأنومع.ليرفعهيجعده

05عليهليحملايق!ر

ثنيلأر":اصنىالياعلىمن*يصربايهامثى!،،الكمولعقوية+--ا

،.عغ!

ايغبىمزيحغرماولاالمجرثاءايصن!ةث!يهالذىالممدأن:لعل-ألمراد108-

بالصمحنيالصمل!هذاعلىببخلونومحنرفوهأيصبدوهواة،81صق

للصعا!ة.

فحز،وبخناخأر!ىيه،خرأفيطائروهى،(العنقاء)جمعأ21

اص!اوجم
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هـ!4دللجحيمالممبعةالدركاتعن703

وصا،الآكللاأضفيهوىصوفالثانىالدركافىلأ()ب

."!رجهالىالغذاءندرةا+نهنا

ليو!شءلكهنايوجدلاأن،)،-ب)7،1(8،1وب!

نملوأنهمييلغبعذابتجودالتي.ا!يةوالأفاعىالعمارب1الا

حقأ--لكهنا.الطعلمهذايأكلواأنمنخيرا!انمطلقايودوا

أيثطهملأنلكن،الظاهرفيشهيةلحو!الشياطينلمهمتقحمسوف

يبسطواأنيستطيعون*فانهم.نارمنبأغلالمغلولةواقدامهم

هومالكن.يهماللحم،ذلكأيبدوعنحماالحاجلأع!ديدا

تلتهملأنها!الخاطىءلميأكلهاالتينفصهاالعقاربتلك:أدهي

العريهالإجزاءتشققفانهابسرمعةتخجأنعلىقاثرةوليصتبطنحه

بحالتهامنفره،وقغرةمنتنةتخجوعنحما.ألئلاكولالضرجأ

جديد.منتؤكلفاصا

يهينهحيث،الأولالدر!المىيهوىفانهبلغضبالملتهبامدا

أصفليهوونوهمكثرتهمعلىوالملعونون،"الئ!ياطينصائربالصباب

الطريق.قارعهعليويرفحونه،ويضربونهفيحتقرونه.هنه

يزقفمانهمع.خفهعلىأكل:امهمغارسين،يعبرونحيث

.ه،،مغلولتانوهثصيهيديهلاننفسهعقيدافعأنعنعاجزا

غضيه،منينفثأنعنعاجزانه،خلكمنأوالأدهىأ)1

.،(،مكلىبلرحأ

4ننظرا.الاخرفياهمانيه"،أ-ا،دA]91،وجهأ

..ولاللحميبيعمنيصتعملهالذىهذامثل،بخطافمربوطل!طته

317Pالجحيمأأمثماهدةفىاللهرصولجديدةصفحة

عقوهةهنادتكونسوف،الملعونالمكانهذافى*(1)

،،مفابأايبعنعبد":المسابقمكل!"للع!نايعبيدعقولة"-ب

وهق!يم!ربالهامثى!،أثمابن!هو)و،علدبغيرعقوبات!-ا

وثلاصظa؟حمبن!لاأواالحمابأبغيرعذأب":اسفلالىاعلى

ههاءالمترصاكلنهاحيضيرهالاأفى
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317Pالج!مأمشاهد!لمفىاللهرسول358

متئوعةحبوبمنمزيج:متل،ال؟ركاتلصائرمضتركة،عامة

الذصفهالرعدوصوأعق.الإجليدوإ.النارلإن.رغيفيصناعة

والريح..ةوالبرود.وللحرارة.واجمري!ف،ولملبوقأ

،لله.بعدالةيتحدسوفأولنإككل،والرعب،العنيفوإكلجنوإن

النارولا،الحرأر!عالىتؤثرلنالبرو.ةانحثى.محكمةوبإصورة

للخاطىء(،عذابايعطىسوفمنهأكلاانبل.ألمجليدعلىتؤثرموف

"المنكودلا
اوالثلاثونالسادسالفصلل (،)بالمائةبعدت

أبدالىالكافرونيمكثسوفالملعرنالموضعهذافى"()ج

،أ؟!الصغرىالذرةبحبوبمليئاالعالمكانلوانه.الابديخا

سإطإمإمإائةكطإوإاطإدةمإرةمإمهإاوإاحدةجبةيذإهبحيدإطإائر؟يئ

نوj,^1سيذهبالعالميفغجمندماأنهوولو.!لعالميصرغلص

افنالمحنة .،ثمهروجدلالكن.مبتهجينلا!تاحو)

8،1)،."ورجه 1f4)-يصكنلاعذابهم،لانالأملهذا*!ب

الله-فيحبإ-راغبينيدإنوالملأنهمنظرا.نهايةلهتكونأن

لخيإئطهإم-!اية+يطعوإاقى

لةس!تكلونعذابهملان،حمزاءلهميكونفلع!وفالمؤمثوناما،)أ

لما..نهالغ

نألايد،اذنهكذا)ة:وفالوا؟ذلكلمسإماعالحواريونمرإع

اصورأألأ:المابقمثل!(،للكافرلحنالابدىا!ذابعنايف!ل-ب

.،ولكلفرينإلإىا،.لاعذطإ

ايهاهشبأخرايحعابقهكل050!ده!المنكودالابنأ!أو،-ص

."م!،بنمعمكن)4و،7"--؟+يعز

؟(طدص)ثمسكلا،ممركلى(المعؤيجهاوالمصيفيةالنرأ)وهي11!
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اد!7الجحيم!مشاهد!)فىاللهر!د9.،

5،(1)أالجحيمالىينصو)

ي!هيأنلاث-كانميساكائفا-أهر!د!كلطلأ:ععسىلجاب

للله.وأتبياءالمطفرينأن-حال!على-لحقوانه.الجحيما!4

لما؟عقابأىعقابا-لهكابدوالا-بمف!واض!تطونسوفة

.3ثمولىينعصاىوماذا.كيرليعىالخوفيقاسونفانماا!تقياء

لكى،هنالكيحضرمموف)د(اللهرسولأأحتى،)انه:أخبركماننى

لمحصرههالجحيمترتجفصوفوهنالك.()هـاللهعدالة!شهد

تحتوهمبضرىجممدالذيخالاءهةممائرفانبمثرياجهتدالهويهن

!مطوالعقاببدونارجحيمليفماه!وايقبعونصوفا!العقاب

طوفةتصتفرقهمابميفارهناديمكثمموفلمحكلكه

ول.فحمبباليما*ع!نا

لطه،يصلهماهووذدك*.!ا-(9،د)015وجهأ

.،.اد13اللهرسولمهنفعان!قدأنهمخلوقكليعوفانوعسىلعل

9،!"الجحيم!مشاهدةأفىاللهرشول!يدة!حة

النمياطين،سائرل!غسوفهنالك!الرممولأيذهبعنثط،)

الواحسه-قائلين،هدالمتوا!جمرتحتانفسهالتخبىءوشسعى

اعلى:الىاصفلطوصن11"يمنالهامشباوسط!!االلهأليىأ!-د

هـ+.!هوسولل!

عاثلىالكلا:وفعقهالصلإقهنلى!،رالمفتقمهـأأعادلىلمحله"-ء"

.+فشلموفو

!هد!.بأخرولكتالممابق)د(مكل!-2د

.".الكرسوق":اضىبضطأ"يصرالهاهضبأعلى!3-د

!ججمخكللعؤم!ونيصوأنلابد911السورةزايضاأثرانفي-9

هريم-أهـر؟هن)؟7(ا؟يةفنمىاخطاهدا!الكافرونفيهايخلدبينما

ذكركماهوالورودوةنماخلالهاالعبوروليص(وأردماألامنكموإن):(لأ9

صاهيدخللمفهووبدإهة(مديىهاءوردولجا):موسعننفعمهالقرأن

المرضىأنايضاالقرأنفىوردوقدعنبهاالوصولصجردهووانمااالبئر

ألاوبيتاهية(أمنوبئيومئذفزعهنوهمجه!يممهايب!مبونلاا:كهم

المكنطص!هـدوفما21!2.؟(أم!عل!.)والثانيةكصA33(ابتفص.ز

-.مفها!لزضهفجيلدةى.طهبرحعةللعوفافدصوبالجحيم
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P.931ال!م!مثماهدأأنىاللهرسول031

ضبذ)1(عدونامحمداهن،اهرب،اهربب.-لخر

الوجهعلىنفعمهيصكصوفالثميطانفانذلكوبعمماع.=اهنا

ركمى-على-هنى؟نبلانكا.-:صارخا!ل

ول..=اظلما.ععلفيفلكانولؤ

درجة،وسبعيقاثنتينفىهمالذين،المؤمنينعناما"

ايمانلهمالغينهمصيكونون.أ،خيرتينا!رجتينفىالذينفك

روا!،الشيرلاعملايكئباحدهملكلن-صالحةاعمالبغير

وبعد.صنهالفشعينالجحيمشيم!ونفسوف-للثرمبتهجا

يممعهموصوف،االىجبريلالملكيجىءسوفإلصنينهذه

القلاللةء،لناالمبن!ولةوعود!اين،()ب!محمد

ابداليالجحيميخلدوالنعقيلطس!متكونالنينهؤلاءان

!ص

نىو+!عرابه،الجنهالىالربمل!يرجحصوفعندئذ*

شا!يصربالهاضثاأيتعقيبما!،المثميافيعدو،محمدت-ا

.،هحمدمدوأنمياطينأ*:اصملاليأعلى

اسفل.الىاعلىوهن،ا*يسرايهمشبأدنى!،هحهديا!-ب

ملاس،جهنمالخاطثونالمؤمنونلدخلانبعدإ=:عيصىهلل"--

يهؤلاءوعدل!اينمحمديا:ويقويونالمؤمنوويوأجهه،جهنمالىجرمل

محمدأصريلابلغوأفااالنارشيلابدالىيمكئوالنانهم،أدينكقبلو،ايذين

رله،"سيدهم!دينادىصوفعندئذ،ايخاطئينالمزمنينهنصمعبما

اللهيرملعن!ئذ،الحاعيناحكموأنت،حقأوع!اني!:قاللا

الضلأفىويعضدونهمالنرمنفيخرصنهمومزرائيلواصر!يلوميكاثيلبببرللا

منه"ء

وعلىللورمة*علىالطرفاليأسفلهومن*يمنبالهلاش!

أيجيءاجهنمالوهنينIعصايدخلانبعدعيصىت!":وصلةطرالعصه

منوعكأينهصديا!يقولاوهمأ!لزمنونويوأجههحهنمايى،جرأكلأ

هقسعبمامححد؟اخبرأجبريللمفاذاأالنارفىمخللايبتيلادينلىيقبل

احيوأئت!حقوعكأنيلابفقلىرلهصصداكهطأأنلومئينضلا

وأصر6يمل(وميصل)أصواميلأ!صلىأمه!رصل)!ح!ميق

هنه،.ه!واثظوهمالنارهنلليضبرهم!و!راكلأ
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931PالجيمIمثماهدأ!فىاللهرسول311

.،أد(اللهرسولالىتوقير

!قميالهيروىسوففف"أب-(د\9)015وجهأ

-:ويقول)د(رسو!لةاللهالىيتحدثسوفعندتذ"0،،5سمع

اثىالوعدكر1،)"ص!الربالاهي محق-عبد!6لاو!تعدل!

لى*بلىالىيم!والنا!م:.عقيدشتقبلواالن!ينهؤلاء

.=.النار

"نني-(خليليا-يافصكتما-اصلا=:يجب!اللهوصوف

انت=ماممائرصاعطيك

والثلاثونالسابحالفصلر!oأ)و(=نطدب-

)ز(،المائةبعدا--

منيوجد،8ياريا=:.اللهرسوليقول!وفعندئذإ"

رماهياأين.صنةالفسبعينا!جحيمفىمكثقدضاالمؤيخا

يلعقوبلستلكمنصراحهمتطلقانرلاهياادعود.!()حرحمتك

."-.المريرة

أسفل:الى!ليومن*يصرالمهمثىباخر!،ايلهانبىأ،-د

.،.ايلهرسول"

!-"W4.اعلي.الىاسفلومنا*يمنالهامشباعلي!،(سلطان

.،!معطى*أايله":وعطهايممابقمنادنى!!يعطيأايله"-بر*

أيي(هبىومنإ؟يسربالهمش!،إلقياملأبعدمح!دضفاعةعنفصل-ز

.،القيامة!دم!دضداعة!صور؟ألا:إفي

الياصلوهن،للهامشاممنبايطرف!+ورصمن،ملطانأيله"-ء

.اص

طصطوخمفي(المفكلمده)+ولن!فها:اكطلبأكلمةفىا!

!طكل.زإويةفىالزمنلبيانالمكملاومقطع،يخر81
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لرف!ا!ولصؤ-جليةضة،93

انلله(1)المقزبينا!ربعةالملائكةاللهيامرسوفعئئذ"

رسوله،مقيد!علىكانمنكل.يخرجواوانالجحيمللىينلمق

مميفعلوته.ماوهذا.الجظالىيقوثوهوأن

؟نحني.إأ(اللهرصولعقيدأمئأالنذعلكونسوفوهكذا..

صالحة-أعمالامظلقايعملوالم!ولق-بهصيومنوبئمذينهؤلاء

يذ!بونسوففانهم.للعقيدةهذءعلىمانوامهمنظرا،لكقأ

بعد،الجنةألي

0sأ!جة 60 - fig.) leiضهتصمذىا!ب.!

!،المائةبعدوالثثثونالتامنالفصقاو

النصاءمعالمدينةرجال!هحضر.ا!باح6مبلعنعما

حوازييه،مععيصىكانحيثالمنزلإلى،مبكدينوا،طال

علينيا،رحمةلكلخكن(fl)الصي!آيهادا:.قالكيناليهوتمؤعوا

أخيزاأننالاولن،القمحكلتقد-ه!طصنةفى-ايلق؟ن

.،.الم!نةفذهأ!ضافياكاخيؤ

!(أليأالنتعرفونيلااب!الذىللهلعيا*:عيصىفأجاب

،()اخابعليهواصلهالذىالتعذيبأعوامطواوثلاثة،اللهعبد،الياس

،8)ب(غيرلاالقفاروثماربالحثمائضنفعمهمغذيا.خبزايرلم

ايياصكلوهنهرأتأربعأ،يمنبالهامشمكلرة!"اللهلمنبيأ"-ا

!8"رمولاعلنىت

Y-0ه.-ا : fiا3:!يغيةهـلمخ!ظفيالتصمن!.ب!

.أايصيدأ:بسنىفيهاالممسمقوهو

اعكلمئصر!بدطش"ا!لا-حنهعلىالبلاءاتمد"-ب

ون.بئ

الوجهمن،(اودييل)و(رافائيل)ووميكائيلجبرلل:اى-؟

عزر!يل(أ:(أقهعة!كلراالاصيعية!قى-املببن!.--8-

.هثا!لل!سالمحبفىمما(اورملل)!عل
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هـ+21ثسحرأا!صولى13،

والضائثى،البرتللثبلرضا.كلهمنه!ه،!للهنبي،دار+وبعظ

خهلأايثهلمانهحش،(فحاول)يعن!بهكاناذ.ممنتينطوال

.".مرسالا0

،.الله!سعاءكانواائهم،111ك!ميد-أيها":التاصأجاب

لكن،الاحتصالأصنوامقدولذللى.الروحيةبالبهجةيغتذون

.،كيف

و(روه،،3!ظرهؤدعهسيقتلت!،ب-(.!؟ا!؟%وجهأ

يطولكم":وقال،لبؤسهمعيسصلثفقمحندئض.اطفلاهم6جمهر

.،.يوماعثرين":أجابوا(،3الحصادحتىلمالزمنأ

أ!يامحصذهطوال،هاتض:عايصىأ؟أ،أج!أسكتدثذ

صصنسصوثمنغلله،والصلاةللصيام6دفصناكهب.العضرين

القحهل،حذأصببثدال!قى:ل!أثرلب!ق.(،.عليكمرحملأ

iتتى-:!لواغدما.6ليلىأمررخطيئةائطمىجنرنبدأفهاهذا

-.".افي-أ*أواله

أيعصرين،اليومصباحوقن،يومامحاثرتع!عهصامواوعندما

ألىهرعوأققدتمومن.ناضحيقمحمحسوةوالتلالللضو!،وأوا

شى+وتصؤ8bsعلصى

كةهـ"بهبلثغلويمكباعيعي.جيحرصنعة

:.و!لط،لله!مكلان!معدعمىذطكممعوعصما.صه

ايلهلتسممقدط!ىالخمزواعمصا-الاخوةاليها.-امضوا"

لم!صرفوالمأنهمكلر-بلغتقمحاالرجالوجمع.(،.)1(أياه

..ئبلIصرlilللوفرممبباهذاوكان؟يخزنونه

اطي:ب!منىومئ*يمنبالهدش!"،الرحمنهوأأيله*-ج

.،،صسالله"

المصوطة.فايتزمنا،قلا*:الانجليزيلأأيترجمةفىأ؟!

اطي:اليأصكلءمنجممنبالها!ش!!ايعطىأايله"-ا

----.+لممصيأوو"
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rAtقلاتبهبالفعريتنبأعيصىP

عليهم؟كملكجمسىينصبوالكئيتتاورونالمواطتونواخذ

لخ!.وبمعرفة

منهم.بالفرار!أعيصىلاتفث)-ا)51؟(152وجهأ

لكىيوماعثرخمصةالجهدامذتقصوافدالمحواهـلينفانولذلك

..يج!وه

ا،المائةبعدوالث!ثونالتاصحالفصلى11

،(دوحثا)وهـلحع!وب،!\،هذادكدبالذىافان،وهكذاأ

منا!فررتلماذا،المعلمأيها،ا:.باكينو!لواجمصىوجدوا

يبحثونالحواهـلينجميعانبل.ثاسفىوثحنعنكيحثنالقد

نأعلمتكنىفررتلقدالأ:.ميسأجاب!.يب!ونوهمعنك

لانه.قرلبعمياسنرونهلمايعدونالثصياطينمنكثيفجيثما

منالمصنينمع،الرفيعحالكاهنضدىينهضسوف-هناللى-

لانهم.بقتلىسل!ناالروماشالحاكممنوص!يبتزون،الث!عب

مق*خرولص.اصرائيلعلىالملكلاكتصاباصبوأنمميخاالون

كسا-حواريىمنواحداويغدريييعذىصمفاذذى:هذا

يقولصا،()بللهاويةسيدفعهالعادلالله.لكل.سمئ

نصبمنالمحاوية.للممقوطيدفانه=:)1(داود.ا

،وايدعلممن)ج(ينقذنيم!وفاللهاناذ.=.لجاره-فركا

مقخارجاي!أخخنىسوف"،ب-)151(20%الوجهأ

.".2()اي!نب

--،bأءاليأعلىمناجمسربالهامش!،،المنتقمهوأ:

،أحعامفىهله"أة

.اصيطأأيله":السابقمكل!،ايحفظأالله5-ء

.5/6،و،،هلم9"لمزامبرا5:هارن-؟

2-يوجهlيليقيما-lنطر2 2 i-ي.ي

ضح.وأهوصا(برنلا):أ!ا؟ا
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323Pبهبالغدريتنباعيعى593

قأذلا:هدأهمعيصىريكن؟مفزوعينالثلاثةالحوأريونكان

نالوا،وعندئذ".بىيغدرمموفمنكماحدفلا،تخافوالا"

..العزاءمنثميئا

حواريىهنوثلاثونستةلكهنا6هبل،التالىاليومفي

ا؟خرين.ينتظردمضقفىهوومكت،ملنىمثنى،عيحى

نالابدعيسانحرموا*نهم،منهمواحدبكلالحزنواميمتئد

بالتجدلتعيصانه*:.وقال.فمهفتحفانهولذلك.الدذ؟يغادر

مقتععماهنهحرلكل.يذهبايخاا:انثونيمثىمن

وم!،جيدنر.لالىيصلجمفويعرف،قاثرهو

وخطر،المطرمى!موحل
وطنناهىالدنيا.هذههل:-الاخوةايهأ-اخبرونى.اللصوص

""اولرويةمع،*:بالتأجمد3ا"صلى

Pهـك2الموتفاالتفكركاجدبةصفحة

يكابميفدصيايميهيذالك.كمنفىالدنياظرح.فىوقدانصان"

انصاناأيوجدانالممكنمأصيكونفهل.لخطيئطالعقاب

!،الثرىأالوطنف!لدأ،هووطنهألىيعودن9يلكهف!منفى

رينى،ذيللبييذكرالعكلان.بالتجد!فمهيفىذفميميهيجميميذلميا

"*ن،تؤلده!بالناصأالخبرة

فييفكروالنللدنياالمحبينء11-)52؟(153وجهأ

كايلنمانهمذلكفىاحديكلمهممني!ماالهمبل.ايىت

لحمي".يعمعوا"اE(1)المائةبعدبىلعون41الفصلا!

لمبامئيازالدنيافىأتيتفأننى.الناصايها؟صدقوشلا

مي)

اسنل:الياحليجمصر!هنبالهلاثى="الموتعن!ل"ا-

.،اميدرمي
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24JPيلوتصاالككئركا316

(أجهـشا"ننظبرا5(ا!طايلهلوممولحتىيكونولن،لانصفىيكن

للجنة.فىليصعبماهـلالاحيىلكن،أيبنيافيليثهتهالإنصانيخلقلم

،الروهانمب!ضيئايناليأنفىرجاءلهليسهنانلمؤ!وانه

نأفىبراغبليصفانبما.عنهاجنبىنض!ثعأليبننمون،نهبم

يذهبلكى-ابداعودةبلا-يمتلكماوكافة-هوبوطنهبغادر

ب!ير:--رغبةهذامن6فليكونولصوف.(روما)فىبريعيش

اخبرك!تماماه!ا..(قيصر)إلىاس!قدنفعمهيجدعندما

10وصثيمانا.ببئ )iيأيها!:س.اللهllلمحم،ت

انئى"تاثوامكمالى!اركلنوأل!ورانمؤي!مريوإ.،هى

،!و!لئعاليقىهنأ.لاثولي

انلأىمتجد*ننىثظرا"ا*ن!-ب)539(،15وجهأ

أكلمكمأنأهـبلكنى.أ3(لمحدنيانههايلأتقتربلنالىأحياييوفه

..تموتونجمبتتعلمونلعلكمهذاعن

مر)ونوعملهيصاءضىءكلان،(د)الحىبالله"

هذاع!لىأنفيلإنصانممو!ز،ضرور!عقليكضف،(r)احدة

.هيتقنهلمجطأالعمل

فى،؟خرمعأحدم،.يتمرفونكيف،احفوفىرتمطه

أنلرجلطكديف،ولكن.8حربئىكاتوالبىكما،البسلمبزمق

ء3الموتيحه!نأنيتغلملمالذى!دهو؟حهيذ!ميت!ثمبن

تكلرفى.للقدرليلعأنه-:31،؟ك!دالتببمثد.ظه

+.الملهبرصول":ايصابقمثل!،ايبهأنبيأ+-لي.

س!.بعه*ت!يدمظ!صيخكو!

!8مضالغول:"ومجها!بيى!نجوق"!ويخعالله،-بم

اعلى:الي!نىوبني!يمناله!ميبيم!"الحىبالله"-د

+.1صإنجالله5

.4/؟لأ،الجلمعة!حنم.لم"-لم

صثرفيممبقهاوراجع!.ا-8،2الوجه:يلىفيماقارن-2

!ا.هذا

ايتوصة.همقضهكمة،!ت!ى-خمنى،-

..ا./!tip،المزامبر8-5
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ه؟25الهبتشالتفغعن317

كما:4خبرفكم30فاذا:تعلمونمل-.أ!ر!ميصة؟إ!رني

ي!سصدنهيئالنينهؤلاءميتةفكنلك5نفي!ةالنلعوةا!اقيءكلان

الربخالعنانظوفىا!عويه!ىلنلهرة،في16

.ء"أ!(

هـ!27الموتفىالمتفكرعنجديل!صحة

ما،أمر(أانصانيبدأع!صاانه،المؤكدمنأن"

اقعصىيتجضم.أ+لامولكه،فحصبيستكملهأقيتمنىلافانه

الختانم.حسنلتخطيطهيكوق

اعزمعروالهقيمةيعلىكذىهذا،بائيىانساقمقلةيالا

.،،ب!ضايةسعيصهفانهالث!ميجيضىضحم!لاخة،نغعمهمن

1)،5؟وجهأ or-،يخيطهقصه.هـلعديقصهأنقبل/ة)ا

الذىالوحيدانحتى.لتموتولدتالتىحيقهلكن.بعناية

الناصيقيصأنينبعىالا،ثموقق،يويدلمصهويموتلا

انهمكيفأبناءأيبنونالرينر(يتغهل..3بطلموتحياتهم

يقيسون"تظرهمتحتيكون*ساصفانيضوثحجرلكل

بنجان*نtالاتعمان+لعصومأ.3الجبارينهارلاحتىام!تكامته

2الاصاصأالنىينظرلا،نه،كماربأعظمينهارفسيحياته

.آ(الموتأصاحما

أ(،(المائةبعد"طعوتو1الوا!ال!ل13

لدولد-انه.8يولديمف،ا.لألصانيولدعندما:أخبروننى"

نافعشنىء.اى،ا؟رضىتحتيطحوع!صص.عاهـكلا-بالتأكيد

المحنيطهيوهذه،فيهايلف!يرنضيحمقظعة.ألمهيكون

.اإليهالدنيماتهديهاالتى

،.ةهه-خالئ".:.وول"ايضابقمناثص!"(أ-ينلقالله،--

؟صمل!..الياغلئومن.*نسزنم!ىاف"أثو!.عرم*"قضلى-؟-

.!الموت(سورةأ":
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riA327الموفىالتفكرعنP

تتناصب(نفيهايلزذىءكلفىال!سيلةكانتw،وا!ن"

ه!جيدةنهاية،يىبالعملللوصول،والنصيةالبداية

الانصانم!يبلغيايتيالنهايةهيفما،6-ب)153(ده؟وجهأ

،(1)داوديقول!ا-يموتلسوف.؟الدنيوىالثراءيثمتهـيالذى

.=()بشراميت!أعظمايخاطىءيموتصوف-:للهنبئى

خضسبيةاعروقاالابرةعينفىواقحمثوبايخيطانصانداأنلو*

لمنانه1130غايته11يبلغأنيلعملفكف،الخيطمنبدلا

وهاهو.جيرانهيزدهـلحهولصوف،عبثاصيعملأنهالمؤكد

الخيراتيجمععندماباستمرارذللثيفعلانهيرىلاالانصان

الخضبيةلهعصإةيمكنلاالمتى،الابرةهوالموتلأن.ايدنيه-لحة

يصتميتجنونهفيفانه،ذلكورغم.خيوطفيهاتكونان

..جإوىبغيرولكن،نأجحاالمعمللدجعلباصتمرار

نأاذ،المقابرعلىالبصرفليرجع.بكلمتىهذايصدقلاومن

يفوقحكيماي!حلانيتلهد"ومن.الحفيفةيجدسوفهنالمحا

هنالكأنهاذ،القيركتابفليدرس،ايلهخضيةفىالاخرلنصائر

الدنط،منالحذريعرفسوف*نه.لنبتهالحىالمنهاجيجدصو!

.،الجسدومن

الكهانمعياتمر(لطوذا)ج!يدةصفحة
صت!

ليكونمجوزنالانسيحمأنيرىعندما.الحصومن"

..لبديدانطعاما

.،،طريقهناككانلو:أنجبرونى

كاناذا.انه:حورل!.هذه"،ا-()1801"هوجهلم

عسبمشيتهلكه،بم!غميفضسوفومبطهفىهاشياابصان

يعترخاالفصرأيتمأذا.صتمولونفماذا.رأصهلطضمسوفلهطرأف

اليأصفلومنا*يمنايهامثىبأعلنى!،ا،معواالميتلأ5-ب

،".اهبحإ:."موت!علي

هنالدالمنصيكن!(8)8.؟/03،ايلزاميرأشرألا:قارن-؟

يكلنونلاو!صرار،ا*رضمنالصاة،فلتهلكألنى،:يلههكاءنجي

.+!عد
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932Pالكهانمعياتمر(لووذا)315

حافةالىا؟قرلينيكونوالكىباستماتةويتنافممونبعضايعضهم

انكغأبكمسيكونالذىللذهوليأ.!انفسهمهـلقتلوااأيطرلقأ

لموان،عقولهمالقئتقدصجانينانهم:تقولونسوفت.لتأجمد

.،(الرجاكللمعدوموفنهمكذلكيكونوا

بكىعن!ئذ.،.الحقهوتماماهكذا.":الحواريوناجاب

لو،نهم.الثمنياعثماق،بايحق،تماما.هكذا":وقالعيممى

اذن،ألانضانفىوصطام!نااتخذالذى.العقلبمقتضعاشوا

يتبعون؟نهملكن.الابدىالموتمنونجوا،ادهثريعةتبعوالا

أعد.إءوياتوأ،عقولهمالتاثتقدفانهموالدنياالجصد!شهواتأ

واكثرام!تكبارااكلريعيشوالكييعمتميتون.هملأنفسهمقمعاة

لما.ممنشهوان!ة

وا!رلعونبعداولالثالىأرالفصل""ب!واهم

ضدفانه.هربقدعيصيأنالغادر(يهوذا)راىعندما

.االدنيافيصطوةذايصبحأنفىا؟مل

ايتيعبمىحقببةبحملىانلانه،-ب)،15(155وجهلم

انيطمعوفين"للهحهااليهيهدىكانمابكلفيهايحتفظكلأن

يكونسوفنفسههوفانهوهكذا،امعرائيلطملكسيصبحعيس

فيقالفقد،ا!ملهذاهـفقدواذ،لذلك.ممطو!ذارجلا

،نقودةأختلصاننىيعرفنبياالرجلهذاانكلولا:نفسهدخيلة

اوفبطلابأننىالحلممع.خدمتهمنولطردنىصبرهلفقدواذن

الثرفصنفررجلاحكيمدالمااعيعميأولوكان.نجه

أذآلىالاحسنيكونفلهموفولذللق.اياهيهبهأنادهيريدالذى

ئراتدوأن،ايفربصيينومعالكتبةومعالكهنةجمارمع.مكيدةأدبر

الظفيرعلىقاكراأكونصوفهكذالانني،ايديهمالىأصلمهكيف

إيكتبةأيلنيفقد،جمزمهعقبقدواذ.،بمومن.".جيدبثميء

الىاعبيمنا،يبر.الهإمثىبأ!غيفي!ايقاثرعنفصل"-ا

.،الخائن61سورأ":اصفل
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9!قم+الكهالهمعيأتمر(يهوفا)02،

وأخذو!.111،تايين)فىأ!مرجرىجمف:وايقريصيين

هغ!ااصبحأظصتفكلماذأ":همائلينالرفيعألكاهنمعيتضاورون

.-كهالصوءبنايتفاقمسوفأننأالمؤكدمقان،ملكارلرجل

(،.يصححبأنمثمغوف

331P!انمحماتمر(لحوذا،جديدةصف!

ئطوح6نيصتطيعلاأنهاذكاالقديمطعرفتبعالىاكلهعبده

رجلصلطاقتحت!موربنماس!مضىجمف،هـو+نبلكهـليدتا

."جميحأطظل!صوف،بايل!كيدننا6ء!ذأ

منابطردنا*ننا.أطفدالنأمعلا)11-)155(156وج!أ

الحمد-ولله-لملاقلمننا.خبزنانتصولىلاننغطرمموفوظيفتنا

تعبألاكما،بمأيكوملق.لأثريضضعقغريلنوححمملللى!لنا

"،تايحلومانفصأىنستطيحهاننا"وهكذاعقنونهمنحعن

ربنافان،المخطيئةنرتكبكدا.وانحتى،ننا4،كانماأيا

أصبحاذالكن،والصيامبالمقربانترصتهيمكنحتى.)1(رحيم

طبقااثهعبادةيرلممامااصمترضاؤهيمكنفلنملكاالرجلهحتا

للصيا(الن:يق!لهأتهذفد،.و!صوامئموصىلماكتب

كبار!برحماوأحدص.قدكما)1دأودد!يةمقه!تيلن(س

،(1)ذريهآسطحكيلهنصيأتيانه:يقولومنه.((حواهـلعه

فيوليستاسصعيل!سأن!فيكانتاالالاهيةأالموعدةوأن

ارالرجكيهذا6نيحأذألمئمزةصتكونذأافصا،وايئ.سا

تقدهركىضلالههمم!يزهوالاسصعيايين+ىألأ،،الوكدأان؟ييصى

-بغ!هوما53ايفصلراجع11،

اسفل.اليأعلىهنأ!يصربالهامشهكغا!.-الوحعنظايله"تأ

.،،رسو3":يكن(ايصابقمكل!،نبى،-ب

6،.-االوجه:صبقفيماانغر6-

المخطوطة.فالتزمناالانجليزمةايترجمةمنص!قطتأ11
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ات،الكهان/معياتمر(مطوذا)21،

كصبحل!متلكوهـ،.وهكذا.سوتبلادنافىلسوف!يعطونهم.ا!ؤمث.ن

لأ.8قيلمنالجالكانتكماللاصتعيادظضعااصرأئيل،شعيأ

.هذا-الرا!س!ولعه،لخنلى

اجإبةالكييرال!هن!بطا-ب)55؟(56،وجهأ

الن!اصرلانول.الحاكم!ومع(هيرودصرأمعيتفق!بدانه

،إلجنوببغيرثصنكلأىشيئانستطيع-لنانناحتىا!هننحازون

وله.العملهذاانجازنصتطيعا!.اننا.بالبنوديرضىممهو!ل

فانهمبشهمفيمهبالثمورىلبراىاتخخواق!واذ،ثموسط

على(هيرثوس)والحا!كم.ورافقعنحمابلليليمعمكو.أنائثمروا

خرل!.

)جأ،المائةبعدواه!لعونالثاكالفصل1ا

هحثحق.الىالحواهـلينجفيغ"انطلق-ادلهبعضيئة-عن!ئذ

-ا،صسبععاتأةالغادر(يهودا)تظاهر،اليوع!خلكوفى

عيصىفانثمومن.اعيسيغياب-مصواهضخصاىهنا!ثر

سندمبة-بدون-ليمن!يجتهد4ممنفردكلقليحذر)،:.قال

.،االص!مظاهر

.ن!لركا.اننصضلمفظحننى!مقدر!عناا!وابعد

..هذافل.اذيقصدهكانالذيما

فغم؟3.-(زصدأ)فى!مة.جديذأضنخة.

اليققتنرجعة):.عيسيقالالحواهـلينصائرمجىءبع!

يلزمنيوهكذا:الربمل!يبمقالشخا،نه،أيجليلامنطقةأ

يوم!-خق-ضباحفيعنىفانشمؤفق.هعل!اليأخ!بأنحتما

...".ألياقبل-صبت

تعرفوعندما.الألم!الناصرة111-()557156إوجهلم

ايييمبفلمنإ؟!منبايهابثى!،+؟"اي!ءعنشل"-بم

عيعي.!للحور!ن8،لجوءا:المرادهل!+أج!1،صور8أ":اعلى

وأرلىاي!ابقالو!أخوبينمنقسةأيصةمره:اثفطوطة!يا!أ

،.،إة--إ-....ير-خ!إ-::،-.-.إ..-،ت.،ص.محنث!ر:ء

25-لنجي!ررنجما---(لى
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ىء؟3()زس!وليمة322

فانشموهن.يراهانفيفردكلركبعيضيايبلدة-علىاهل

وهو-.(1.)(ازكا)إصمه،الاتاواتجصعفيعاهلالمعبمازأ

إلحثسمبصيبجمصييرىانعنعاجزأ،القامةقايركانالذى

عسيهنعابك(-وان!طرجميز)ث!جرةهمةالىذصعد-الضخم

عندثذ،.اليهوثيالمجمعالىف!بعندمماا!ل!نبهغاعيصييمران

:.لهوقالعينيهرفعفانه،المكانهذاألىحيصىأتىقدواذ

."منزلكنجىأقيماناليوماعتزمهنى،(زكا)يااهبط!.

..راثصةوييمةلهسند،بصرورواصنقبلهالرجلفهبط

لمباذا!حيصىلحوازييقاثلين،بالسخطالفريصيونفلفط

ء.."!وخاطئينعث!ارينمعليأكلمعلمكمغمب

فى)2(الطبيب،1يدخلأ1مبررو*ى":عيعمىاجاب

:.دا..هناهاجئتمدلماذا)3(وسأخبركماخروشأعنزل!

.".المرضيليبرىء)،:ا!وا

ماعدا-الكأفة،ن،الخوتعؤلودطانكم":عيصيتال.-

-.".طبألىيحتانج!سنلا-المرضى

لا!(.)1،المإئةبعدوا!ربعوتأالرابعالفصل!ا

تقصألذى،)ب؟الضيبنايلهدا!ب-156(إ157وجهأ

الدنياالىوعبادهانبداءه()جليرملاللهان:.بحصرتهنفصن

آ.-9!/2(لوت!ا:انطر-؟

-..ونصها5/أء3(لوتاة2--قلإن-

ونصهما.د،03/3(لوهاا-3

أصفل:viiأعلىومن*يصرالهلاشبأخر"!رشعنفصل"-ا

."أالاحرصأأصرةأ

ي!لي:الىامنلىوصايهامض.*يفن.بعلي!"الصبالله"-ب

..-.--!أء.-.+.!)احئبطه"

."مرضل"ءالله:ايص!ابقمعكد!،..!يرصلأ!له"-بم:

،!نللى،وييسايتمىالوجهرهمبراءمحوانهغاالتربكوضع[11

15ال!اليادببوصوول vلأ(sot)-ا،.
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335P(زمما)وليمة3333

،الافداءألي!اماهمأوللص-بمرنل.ل!وبونايخاطئينلعل

فليصتنطيفايكونمنأنكماتماما،التوبةألىبهمحاجةلالأنهم

كلتغأنكملو:بايحقلكمأقو!لكننى.الاكتصالالنئحاجةبه

لنب.قهمهالخاطغينإلىأدخلبكسغداءلكنتمحقيقيينقرلصيين

لسقبلالدثيابداتولماذا،اصلكمتعلمونهل:أخبرونى

لا.صرفونلانكمنطرا،ل!.لمقائلانى،باقأكد؟الفريسيين

كلماتى.إليفأصغواولذلك.ذلك

الذى-،اللهخليلأ121ادرسأأاخنع)ان(د)

نقلفد،حتبايلحننيا.جعلكير،ايحئمي)،(اللهمعمضي

.ولوهعلالك.الفردوصألى

-P.335.-الفريصيناصلعن.جعيدةضفحة.

توشكضندما*نه)أايحصابيوه!الىيعت!هو"

،ا!ريرصأفكرة:وهللهأيمابقأ!ش!!انوخأقاهـلخ"-د

."أأقصص

./،53"ايتىمنأمفرأ"-8

الفرنمعية:وفى()!ةألانجليزمةايترجمةشهو[2]

ايقواميس:وفى(أخندون):ايحرميةايتر،جموفى،(!)

المضطوطة.هامضعلىالعرسالتعقيبفىوردمحا(ا!رس-اخنون)

والجعيد"-للأالقديم..:أليق!شالكريماينبىهفا.نكروردوقد

التكومن،"-أ..سفر.،-(1)أنطر،القعيمايعهد"ففي،صوأءهلى

يوجد!لملامع..!له-(أخن!وخ)وصر.*:.4جو8ايققرةونص2د-5/8؟

ة-..؟بير-3هـ؟01،يطم!بلر،غر.!"-مي.+اف!.!ه8ع!

3/37ء(،).يوقا-؟.أنجيل1+():فرءالجي!ايعه!"فيأنا

نجقذ*-بلاييك:؟-ا/5-ونصها"للعبرهنييقالمي.افىصالة"-أفي(-

ضينقله.-مبلطيلله-نمكه8ن!جدودغ"الموتيرىير!لملا،يضون)

؟8،يصفا*،%-!-رصة.-،ء.،،.."يللآإرضيمد"بلا4له(نجألميني-للشثول)
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كل3هـ،الفرسسييناملعن325

الم!()معالعبصايرجعفسبىف،الحندمادهادة
ذ!لك-عرفوامذاذ-الناصفانوهكذا.(1(1()رواخ،الياصأ

خا+لفهماللهإليدمعونبداوا،رذلجذهقانهغ

،A.Ulألىعيالحطي!:ي!قةدعنيانمأله-الفريضيأاصبمأ؟ت)*(

.،،هنالكانهاذ،جمنبنلمغةفي

"الصخردةشيلعلىألأسمهذابداقد"،ا-)157(58،لأوجه

للوثنبة،اصتكانؤاقدكانواالكدعانيينلأننطرا.اتصالحينمن

البمثرية.الاددى،صتعتهمارعبادةهىايتي

شعبنا-من-لهؤلاءرةيتهمفيالكنعأنيينفان،تم!برمن

واحدةزأوامااذاكانوا،اللهليعبدواالدنياعنانقطعواإتذين

هو=أىا=!()جفرشمى-:سخريةفىتلوا.مثلهم

،المجنو!الضخصايها=:يقادكماتماما=ايهإلييحبعبم

الىفانطرلذلكاالريحتبحوانتالاصناممنتماثيللكليص

اقبىليالحقإ"عيصىقال.=.الهتفوامعبدوتعألمصمرك

بالأسمليص،فريصيينكانواقداللهوأنبياءالمطهردنسائران:لكم

ابتغواقدتصرفاتهمجم!عفي"نبم.الواهغفيويكنأت!بمكصا

ألخاصة..وامتعدهئمالمدائنءجروااللةحبوفى،،)د(!ظلقهمادم

."فىحباايياهـللفقراءوواهبين!ا*سياءأتلككلباثعين

1)هـ(،المائةبعدربعون9اواالخإمسالفصلأأفئ

(جملي:الياضل!أ،هصردومنايهامشبألحنى!!،حرويش)اوله"-ا

-...-.كا-.+ا.،"ثردسأالجه"

+.خمقسه5:فىم!هايح!بقخعت!+،هضلقلم-"-طهمهه

)!يط(*ضه!)،افاويثو1))طعبيى"دع!رفايمبكفىمرومى"!كا

عبوأن؟لسسان101و!و!س":لمصكلكىاعليمن،يصربطهفئن

الكلمة.عمز8-بانروومح!لمحئينفتحكللاككحعبتت!كد،،-مغهفلاضو!أ-*،-.

.:..:!هنجال!9أيه".:المالق-.!ص+أ-!ئ!01--ء.مك----..

؟+!وعئرداأ!م!؟،!ه:البلييمهص!.،.للعرو!ثيحهيخقت.ني:ا
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؟؟!هأ!يسيئاصلعن325

كات!لفد،)و(إلحيباللهلا

هذاوشوهكذا.فرش!كجعهكئرم!ماجلاعضراشا

صغضوبوحيدواحطهنا!يوتلم،الحدصظالمنرلع!الضطم

.1(جميعاكاشوابل،.جملبه

ضلاماا*ن!ن.للهأصفياء"ا-ب(J)57؟؟-ا19جه

يرضىماهلعل،فريسيالفمائةمن!براصراثيل،فىيوجد3

أaIايلهيصطفيه!فقطأواصد،إلمفكلبين،يوجداناله

منجعمعاخنهكتا-افنل!:سخطشأيقرلعنبونأجانب

"أمرفولا!نناتعتبروانت،عليهمللغضوب

هرفولاالحقيقيينالفرشمييندينامتبرأنا.لافي:عيحعتىاج!

تعايوا،ويك!.أموت*نمصتعرفاتنيذلكشيلطوفي،محموكأبل

كتب.اثهصفىللياصان8فريسيينضتماذاما:ولننظر

الح!ةساثرصننه.(اليضع)حواريهمنبصبراعة،كتيبا

.،،..(ز)هـينااكلهشبرلجعةمعاكشانجية

اسم.سمعواعندماافريسيونبمت

P.337الياصكيب.جعيهةصفحة

أصدلاانهتقاليدهمخدلمنعرفوا"نهم،الياصكيب-

با!ماءينصرفوا!نمكهفوافنهمثموصن،ايتعايم!ذههـحفل

.اداؤصيلزمهماممال،ممأوبراعيبمعار

الأممالساثرعنلتخليتمفريسيينكتملو*:قال+عيسىغدثذ

.".وص!اللهألييهمعىالفريسى"ن،هذاالىثصغواا!خركأ

س!ر8قالالذ!،عيسىالىليصغوا-خبالس-تباطاوأولفلك

ييدأهكذا"ئهأ)أللهعبد)1(!اليامى1(اليا"أ!ة.،ضى.

ا.=هؤلاءصاثرالى!كلبأ0((الكتب

بابه":أضيبخطويكنالصابقا!ني0".ايحىبالله"-و

عء-،،ل.-صي

اعلي.الىا!خايخا8ابالهمش!،.سلطاناالله"-ر

VIA,ايي!كلومن،فيالههـثىلآخر!4..اليلى!،!عاليتا
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373Pالي!اماك!بب؟؟4-3

معيسضواأنيركبونالذين:"!أ.-(.):فيمخأ95.أأ--وجه.

.هذا،الياسأيجبا11،()بخالمقهمخالله

؟يخانون))كل!ا((لى،-فا.كثيرايتعلمانيرغبمنانب:-..

حمن!ب=فياللهيرضاهمايعرفأنيرضيهالملهيخافمن!ن،قليلاالله

الذىاللهينض!وة،لاالمعصولةالكلماتعنيفتشونمنانا.=.

=.خطاياناعلىيؤاخغفابانتالوحرهيختص

اكلائنجليخكوا،اللهالىالصعىفىيرغبونالذينان=.

خارجيوجدأنلنافعمهلاالسي!*ن.ونوافذهمنزيهمأبواب

فاحرسوالذللى،محبوبافيهيكونلا!م!نفىولا!،منزله

يبغضالذىالعالمهذافى!عناخارجايوجدلا.الله،ن،قلبكم

.=.يخه

فليرعوا4معالحةاعمالأيعملواانيؤكونينهؤ--:

ويخصركلهاالحنياامرويرلحانفىجرلا*ت،همأنفسهم

.=..)1(هونفصه

حياةأفليعيثموا،غيرهميعلمواأنيحبونالذينهؤلاء-3

أقليعلم!منتعلمهيمكنقمىءلاذ011غيرهممنافضل

حياتهالخاطىءسيصلح-افن-فكيف،نحنأنعلممماأ

.-8يعلتمه،وهوعملا!منهشرمومنحيثما-يصمع

انإ؟،((كذا).)عليهفان،.اللهيبتغونالذينهؤلاء=

صبناءجبلعلىوحيدأكاناذموسىلان،ألناصمحاررثةمنيهربط

..-وتكلم،اللهأوجدمد

بيهتعسةاللهقع=،(.-با)*ة15%.أوجه--

،.=)2(حبيب

فىواحدةمرةفليخضروا-الله..1يسعونالخينهؤلاكل-

(علي.الىولومئ،*يصالهمشبأخر!،يخلقأالله-"لي

.هلصماوماةالم،2-6.(همى.--!ا

-vلم33،،المحر-!ضرأ++-2

هنا.هظث!روقي،وهالعكيالهمحالمقردءالىصيغةأ..يلتحودبمنلما-.
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فى!!7الياصكيب.*لأ

يمكنواحديومفىأنهاذ.الدنياايوليكونحيثيومأالثلاثين

01-،4لهالى-صالةىهدأب!أعمل!يختصمماسنتينأععالأداء

=.صضمبألىالاينظؤ!.ملا،!ا،يعثى--عذحا

.=.ضرورىهوللابصايتكلحن!فلاة!ا،يتكلموعندمأ=.

يزالونلاوهمالماك!!ةعن؟-فلينهضوا011،يجون-،--.عندمما.-.

وقتهممنفقين.التالى،اليوم!يبلفوالنان*كليظنون؟جياحما

...=-.وزفيرهتييغهالم!يظقطكعما،ال!رؤزة-قعرطى!

.=.وكفىالبهائمجلدمن3()المرءئوبوليكن"-

9؟هـهابذرالابنجديدةصخة

ليلةولكل.الترابعلى!الانسأطأالترابكلةفلتنم-

.-.=.كانيانو3سعينفليض

ضدالاأحدضديحكمنولا..نمسهالاأح!دأ-ولا.يكلهئا.-

.ا.=.نفصته

يدىبينكطتوالوكما،خضيةفىفليقفوا:الصلإة"

.=.الحساتصسمالتاذ

الذىالتضرنعىمع،اللهعبادولفىهذافافعلواوالانا،---

الله،تلقونسوفالانهجبذلكسفانكم.موسىيسمانعليأيأهاتاكم

.!11!معأافكمتشعرون"سوتمككوكلزمانكلفىانكمحد!ا

-5أ-.إ؟!،مبكم!اللهوانالله

،(ولذلك،الفريسيونايها،ألياصكيبموهذا"

.أخرىموةلكمأقولة"!ا-)915(016وحهأ

لله"ن،-هنعاالىدخلتاذلاب!هجتمفزشيينكنتغلو:

.".(1)أيخاظئينعلىرحمة

01/01()مقى-قابله3

والبمهالمفردصعفةبيىتكلر-*نثقدوهدايترجةفىهضا11]

اصفل!؟ايىأعلىمن*يعريلهأصئىباعلنى-!،.ايرحمنايلهbا-

.+،للعومةأ

(.-صأ=في):الانبليزلةايثرضةشأ؟أ
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خ!+4!نرابق328

(أب،المائةبعد.وا"رلحون.آلممأدمىإلفصلط3ا،

صأنا،،(T)بى"53(؟)(زكا-أ!اك-عغكل!

.،.يايرلابنملسقدمااممالاري!-سهفى--حيةأجمطي-موف

.المنزلهذاالمياليومايصصاضدلف"ا-تمخت-!ط.عيصى-.-غ

،االاتوأتبحصلي!العضا!ينهنهانا!-جمير!ان:-بالحق

-الله،ملكوتفىداخلينيمضونصوف.والخاعلئين،والزتة

فيكاخلينيمضونسوفاتقياءأنفصهميثوناكيئمنوأخرين

.""ا*بدىاللهـبأل!ية

قالعندئذ.بصخطانصرفوافقدذلذالفويصيبنوبسصع"

.:ولحوارييه،لتوبةثابواللذينعيسى

=:.ا،صغروقلا،ابنانله)3(والدهنياككان"()ج

قدهـواذطلعيماا*ليفطاه؟!!راتهننصييىأعطنى-،ببى

كلأه!رحيت،بعدةبد4فىوانطلقانصرففقد.تصيبهتلم

".بذخفييعيثئوهو،الزانياتمعلديهما،

هائللأمبعةثرت.خلدبعر-"،ب-(ه-\9)-016وجهأ

جعهمواطنلخ!حةأنطلقالثمقىالرجلانحتى،المبلدةتلكفي

جوعهيسكنكانيطعمهاكانويينما.ملكهفىتغخية-إيخنازيرعلى

الىثمابغدحالكة.الحنافلرمع631القسطلثمرمننجالاكل

(صنل:ألياصمن!حربفهمش!،.الزإشضل+-ب

.،أاطلنيأأصورة)"

مكلاحسن":وي!ناهالحابقمكل0".ييتويةجداجدمق،--

.+االقومةأ

،"."\/ول(؟-أنطر:الوقا

للترجمة.!هكلابهامثى(هولا،):!-او

المعتصرتتيلقرجة).وه!بئ،31.-89ت.-(.-25-لم):ال!و-.،

التدمة-لم!تى!ريقعىتاللاقينمةقرأجم(فريمعا

8-هاسفرو[2]
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ء9د!المجنرالابن92،

واشآ.ابىمنزلفىالولاذماقامةفىوفرةصنكم-:قالنفصه

ولاقولا،أبىالىو*نطلقنفثلاذهبنلذلك.!ب!الجوعهناإهلك

آ)غالعحماءلمحقأفيإ!طيثةأرتكبتلقد،ابىيا:له

.".نجدط!مقلواحدت!نع!امعىفاصنع..ض!ك

4!!-المبذرالابنجبةصفحة

فا!مأأبوهرأه.أنحدثفقدثمومن،المع!كنالرجلأنطلق

قدواذ،ييلاقيهتقدموهكذا.عليهبلاشفاقاوانفعل،بعيدمن

احتضنهوقبله.فانهاليهوصل

خطيئةارتكبتلقد،ابتاها=:قائلابنفصهالابنانحنى

هنلواحد،تصنعأكمألىفاصتع،ضحكالصطء،حقأفي

-5لمحاابنااسمىأنأستحقلا!ننى.خدمك

ابنى،*نلق،هذا!كلتقللا،بنىيا=:.ا*بأجاب

-اتكونأنلكأمنمحولن

واممت!كلى.=عبدىمرتبةفى6`-()619011وجهأ

،هذاابنىوألعصوهاجديدةثياباضااحصروا=:وقالخ!صه

نحرواو3،أصبعهفىالخاتموأمكطوه.جديدةصرأويلواغطوه

كانهذاابنى*ن.فرحانقيمولسوف،المسمنالعجلحألا

وأصبحمغقودأكانلقد،أخرىمرةالى-إلحياةالانأقيلوقدميت

،.((-.موجودان19

ا،ءالمائةبعدوا"ربعونالعمابحرلفصل!ا

عادقدا،كبربالابناذا.(؟)المنزلفييمرجونكانو!يينميافي

اخذ؟لقد،بالداخلطيطربوبئكانواأنهمويضمالكه،-البيتإتى

هملماذا:سالهفع!.الخدهممقواحدأناورىمدواذ"العجبى

حضر،قداخاكان-:.الخادمفأجابه3الصورةبهذهيطرهون

ايفويبالا(-المعتمدةايتوصة):قارن-8

.32-15/35(يوفا):الكر-ا
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Pو41المبنرالافي033

.=،عيدفىالأنوانهم،المسمنالعجلنحرقدأب!وان

لأأنرواع!ؤم،ف!لكصمععندكاثمدلداغعظاا*كبرالابنفاعداظ

نا،بنىيا=:.لهوقال"اليهأبوهخجلذلد.المنزليدخل

فىالابناج!=2.معهوامرحفتعاللذلك،حصرقداخاك

طالما=اننى=:حنق

جيعة،خعمةخدمتل!قد=-با)016(61؟وجهأ

إلضخصهذاو*جل.لكناصدقاشمع*ككلحملاابداتعطنىولم

صوفها.العاهرأتمعنصيبهكلم!رأ،عنكائ!رفالذىالتافه

-.المسمنالمعجللملهأنحرت8ففانكجا"قدأذ

شىءوكل،معىذائماانك،نجىياأ-.الا.بأجاب

وكان.أخرىمرةحىا*بوهوهيتاكانهذايكن؟لكفهو

.ا=.نمرحأنلابدفنانناولذلك،موجودالانوهومفقودأ

واظفرانتاذهب-:وقالا*كبرالابر-غضبوازداد"

..=.الزناةمائدةعلى2كللن*ننى،،باالرح!

وله.النقودمنقطعةمجردينالان!ونأباهو-ررر

يوجد)3(تماماهكذا،)1(الحىيألله":عيصىقال

!.يتوبالمذىللخاطىءالملهملائكةبينمرح

كان*نه،!عيحىأانعرف.4XIIمنفرغواوعندما

.بأنمثمغوفا

؟!،والزائفونالحقيقيونالفريعمونجيدةفح

هـلحينالشبyفلنفمومن.الي!هورريةأأخاقليمالىيع!ب"

"ننا.اليه!وجمةأاقليم!الىتذهبلا،المعلمايها،):ق!لوا

.".-ضعكالكهانجميرمعالقمرواهدالفريصيينانتعلم

وضه8يمنبايهاضا-الترجمةهاضاثون-!المابالمخطوطة!-ا

،1(حمهأباللهت:اعلىداظا

.؟.2-قارت:ألوقا(5؟لم
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؟مق،والزائ!ونالحقيقونالفرشكلن0331

لكننى،تعرفوهأنقبلفلكعلمتلقد":عيسىاجادي

.سىء--نجل!اى-ثميئايفعلوأانيصتطيعونلا"نهم،اخافلا

.(،فليفعلوا،ثمومن.Atliاراد!

اخافهم،لا"ننى،يضتهونماكل"11-(161)162وحه)

.".اللهاخافولكتني

1)1(،المائةبعدوا"رلعونالثامنالفصل1ا

همهل3فرسميونإليومفريصيوهل:.أخبرونىوالآن").

أنه:ب!قلكم6فولانىبلاكلا:بالتأكيد؟للهمتعبدون

رجليغظىأن.هذامناصوأا*رضعلىهنتاضىءيوجدلا

؟نجبرنكم..خبثهليصستروكسائهالدينمهنةباحترافنفصه

تجرفمواانحمسى،الق!يمالزمنفىللفريعحييذاوحيدبمئال

ايدىعليالعظيمالاضطهادولبب،ألياصهـحيلبعد.الحاخرين-

فئاناة.تثمتتقدللفرشين(المقثص1)نان،ضيي!ا

ا!ىعثرةهناكلر!.،واحدعاموفى،نفصهالياصزهان

اثنانقأنطلق..)ب(حقيقيينفرشيينكانواالخينمن(1)نبى

منهما،أالواحدوعكف؟هئالدليممكنلاالجبالفيالفريصيينمن

بينهمايكنلمانممابرغع!،جارهمنثميئاليرىلاعاماعضرخمصة

اسورةأ5:ايتعق!ببل!ة.((كا))الممليعنه!ل"-ا

اصفل.الىاعلىومنإ؟يعربالينثىوهو،اللأم!تصكنالميمبضم،!ه

،مبرربغيرنبىألافعضرةاييهودقلكل،اليصزهكفي-،مي-+

وجملىاسنل!ابىاجملئوهبنأ8يصنالهاهثىبخر!،.هته.وا!)ممنةفى

!افبعاء01أفي،عمثرأ.العه!ود،ممم!أاي!لىزمانيفي:."سطرمن

".منه.واحد!صنةفىالحقيضر

13"*ولالملود!صفرأ":قارن-1 ، VIA.ايتايعةوالقحة

انظر.(بويى)و(انطون)الناممكن"سطرر*مث!ابهةسك!!ل

للقدمة.
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rfvق!ذ!والزائؤن4حقتيونالفرشيون

ثم.)فصولدينكاتان:اذنفأنظروا.واحد؟س!همصلر"الا

*هطأخذاوهنلأد،الجب!تلكفىجدبحلانهتثكجزى

كا.يبحثان

63iوجهأ st i ) i)منهمكلوجدوهكذا،ناءعن"6-ب

ا8كبران:عادتهمكانتلانط)اقالصن!*كبرiفانثمومن.ا"خر

.كبير!خطيئةيعتبرونهاوكانوأ،صو*منكلمبليتكمأنينبغى

تقيمأين=:.((ا!كبرقالولخللى،شميخقبليتكلمانسابضا

.-18-لجا

منهماةة-اصكنهاهنا=:مصمكهاليبأممبعهمصمميرا،أجاب.

..ا*صغرمسكنمنقيلحبينكان!

ه=أاخىياهنااقامتكعلىمضكمإ=ا؟كبرتال

..=هعاماخمصملأععر=:يصغر؟جاب

غباد()1خابئحذعندمداحضرتقدلعلك!:*كبرقال

،أء=.تماماهكذا-:ا!صغراباب.=3الله

على9نااطدهوهنتطمهل،ايهل.ا!!خ=:*جمرقمل

ه+.ت8امزأشل

؟مق!الناممكلن.!رشيان.صفحلأنجد*ة

؟ن،اصراننلمللىهوالذى،دللهانه-:الاصغرابخاب-

-:لاصراثسلمضطهحينيلسلوكايكونونلاالوثنيين

هرمن:-أقولانقصدتولكننى،حقهذا=:الاكبرقمال5

..=3ا*ناصراثيلبضطهد؟لذى

تضطمهأ-!ألصرائيلخطالاات،=:صغر-ا9ا--اب

ا8هرأء((الله))ثلملما.المخطيظيرلبهوالمو8اصائيل

..-.لصرائيلضديلوثميين

.-الكانزيلاهيرفللاطهو!.عنا،جمر-:قلاعنحئذ

يق!ب-)1(اللهبعئهالذى=(أ-)162(163وجه+

.=؟اصرا!ئلبنعنف

اممكل:فىاطيومناجمعرالمفىباعلي.!ة،أ!عطىأيله"؟--

-..+.،أمعطى-سه
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س*39،كأالفرشيانالفممكك

نظرأ-لأننى،(عرفانالآنلىيكونكيف=:ا؟صغرأجلب

(حرفؤلع!ت،غيركانمتكلاأرلم!عثرةالخمص.السننينهذهطوال

..=أإلياحديرسلمارسائلهنماكفليصتويذلك.ايقرامة

ا"كناه!اجلودمنلديكماأطرفما،وا*ن=:ا!كبرقال

"=!-انم!انأى-انع!اتترلمكنتان،اياهداأحطاكقدالذءفهن

ا.وا"رلعونالتاممحالفصلوا[1=]؟-سان=
-.-.،المائةبعد

ا.

اصرائيللثمعبصانالذىان=:.يهصغر(ببلأ

جلودىصانقد)1(البيداءفىعاهاأهـلعينطوالبهيعسونما

..=ترىت!اما.كما

لانه،لاكمامنهلكركأنارزصغرانا،جمرايردلر.منعئذ.

يستطيعونكى،ثمومن؟)نناصمعله.معاهلاتسنةكلفيكان

انكا*خايفا=:قالفقدمحادثتةمنا!بالنفعالميحظىأن

منزلىفىوعتدى،اقراكيفأعزفوانا.،تقرأكيتتعلملا

فيها!.قراءةلومكل6غطكانعساذنفتعال.ولداودمزاهير"

ء-----.-.دأوديثولمالكوا--

--ة،.=ها؟نقلنذهب=:لهصغراجلب

ثردح!أنضذجموهانمضا*ن.،الأحايها=:لهكبرقال

-اعقفلشحثل!ملك،اهرةأخرلمماء

-.ب!5الماءهنقليل=أ-بلأ()16362وج!أ

ثرتابئهنذ-شهرانمضى81ن،ا*خعايها!:81صغريياب

.:نج!.داودضيهلطنعليال!هيقولملذاولننطرظنذمبلخالك.طء

.-ةءهايعطيناإنالربخة!قادر.أب(أق

اغلى.الى-اصكلوهنا؟يمنطهامثىباعلى!،.ضىهه"-ب

بعدها.وما8/5!"ايتثنية،معفرا5-ا

المحطوطة.فيه!ا111
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5!ق!الناس!ن!لالرشيان33هـ

اليابعندوجداحيث،الآكبرمصكناليرجع!افقدثمومن

..العغعبالماءمنعيفا

ضا!ن؟اللهمن"مطهزامرؤانك،الأخأيها=:ا،جمر-قالى-

.-8ألينبوعهذاايلهأعطىقةاجلك

لكنهذا.؟تقولبلتو،ضعانك،أ!خأيهأ--:الاصغرأجاب

،!صصي!بوعالعملأجليمنهداصنعقداللهانلهانهالمؤكد

-=أنصرفلكلا.لمصكى

ء!!الناسكانالفريععيانجيدةصفخه

ارتكبتقدأنشلكاعترففاننى.لم!عفللبحثلمأ-

تبحثوغت،تثربيمبىمينمنذانكقلتعنحما.ضدكخطيئة

شعصتفقدنمومق،ثربب!ون!مهرفيظللتقدوأنا.ماء!كق

.-.منكخيرأكنلتلوكما--،)؟(هوبؤاعمثىخي

ول!ل!،الحئقلتانك،الاخايهتا=:الأكبرقأل!نذثذ

ص!..خطيئةتقتزففانذ

أبوناقالى!نسيتق!انك،ا*خألحيا=:ا*صغرقال

صيعمإقيخكم=!االمياص!(اييأ)

نعرفه،لمكينيصهذاكتببمالتاكيدوهو.)3(نتعبه،وجعاف

-5=.نعضل-به،لكىلبالاوليولكل

.-.ا!جمرهلا

رخهلصقمدركا،صنا=ا-.ا)163(6؟!ه19جهس

قالوات.مد..-)1(-للىخفرقدرمناوان،يحق-.انهةخقوإ.

أبونا!ولةماوقرأكاهالمزامير،صفرأ!تناولفانهفلك

أصفل:الياعبىمبنا؟يصرالهامئىبأعلي!،الغفر!أيله"-!

،.غفورايله،

الترجمة.هامثىفىهكا!.(يد*ء)ءAلمنص-1

Iايوجه:شقفيماانكر-3 a It--
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P3م7الناس!ن-الفرشصيان5+

الىلممانييصقطلاحتيفميعلىرقيبا.*قيصن=:.(r)داود

.=.)،(خ!ياىعنبالمعذرةمتصامحا،العدوانكلم!ات

ا!صغر.وانصرف،اللسانعنحديثا4المضنالرجلتححثوهئتا

احدهماالتقىحتىأخرىسنةعضرةخمصمضتفقدءثم!وصن

وجدهفعنثما..معمكهكيراقدكانلم،صغر%ن8،بلاخر

!.=مصكيألىلرجعلملماذا،ا*خايها.=:قياخريمرةا"جمر

..-.لىقلتهقدماجيدابعداتعلملم*ننى-:ا*صغراجاب

خمسةمضتأنبعد،ذلكيكونكيف-الاكبرقالعندهذ

ابكلماورعنإما=:ا!صغراجاب.=3ترىاكمأعأ!عضر

أعملنلكنى،مطلضانجصهاولم،واحدةصإعةفىتعلمتهافقد

به3نعما،ولاللكثيرالتعئممن-اذن-المقصودضا5بعدبها

ولالأولى:لكن،جيدة،وحدهاوعقليتناتكونأنيبتغىلابل!رأن

=!علمناقدماذا:يسألنالنالحمنابيومفىفانهوهكذا.قلينا

.ب.عهلناقدماذا:ولكئ=،ب-(rr)68!وجه!

)ب(-أ،ئةulبعدالضصونالفصلاك

تحقر*نك،هذامثلتقلفى،خ41ايها=:.ا،كيرأجاب

،والان=:ا*صغرأج!.ب.اعزازهاايلهيريدالتيالمعرفة

وكد+لب،حبنكلمتك؟ن؟الخطيئةفىاسقطلكل!صأتكلمكليف

.-اشا6هول0كلمقى

الىاستلومنالايصرايهامشباعلى!،ايغنىعنفصل"-ب

.،!ألغتا1،بور8.لم".:اجملى

."،1/3د؟،بلزاميرأ":قارن-3

النويجاتا،-المشدةالترجمة"قلزن-8
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rrlممئ،الئاسظنالمريمميانجديدةصفحة

التئريغفيالمكوبةاللهاوامريعلمؤنالذينهؤلاءان=

ان.ذلديعدأرادواان101اول!الأعليهايحافظؤا.أنعيهميفغى

وليقبللعحلظذلل!فليكنائصانيتطمهماوكل.المزيديتعدوا

.!.المعرفة،!!و113

!قخل!ثص،مقمع،أخبرنى،ألاخأيها:..تا*كبرق!

:.!!صفوأجلب.؟لكقلت!قدماكل..تقحلمأنل!.لمحتى.علمت

املمأضعنفسكل-ورمفىفأنا.نفسيمعأتىثانني،*خايها

لأشعروانى،نفسىعنحصاب!ابيانزلآعطى،(1)اللهحساب

.أ-.لأخطائىيعتذربمنأعماقيشداثما

!ر)لكحطاءأيةة.أل!املالأخأيها-:ايهكلبرفل

!.؟هذامثللكللا،الأخالهاات:الأصفرأجاب.

::ةعظيفتين.خطأتينيينأقفأننى،ا-(16)د65؟وجهأ

واهضرى.الخطانينأجمزاننىنفصي'عوفلافني!ها؟ما

أنج!ة"=.!خزينمناكثرللتضيرعنماأتلففلاأتنيهي

.اكبر.أيضائينانكنفسكتعرفانلككيف-يئبفيأويين:.اء=ا!كبر

كلمةاول=:الأصغراجابء.-؟ا!!رالناساكملكنتاذا

هىكانت-الفريصىأسعارأبىداءتناولتمنعما-معلميلىقالي

نفصى،وجمبوانالاخرينخ!راتأسملانعلىينبغىاننى:هذه

01=.الخطائبناجمربأننىنفسىلىتبدوفموفذ!لكفعلتاذالانني

وانتواخظاءهحيرهلمأملالذىمنذا.،يلاخ!.ألها":ا"كيرفال

---:ة3فتألل!انآصلا.انةنرىمامع،الجبالهذهغلى

أثسمتقطت-اثأملأنعلىدتبغىاننى=:ا!صع!رأتجاب

كللور-؟ثمولكثدنةمنىأحسنخالقه!اتعبثلاف،لكواكبtو

،نجدافاذخحرأرنئالانياما،أشتهيكماضياءتجطىلاAنهااها

-ة=ةالأرضطىالمطرقىنعرةأوغزارةخاذ،نؤأ!

"أين،خ8أيهأ.ا-.:تذا!كبزفان،ذلكوبصماع،ئمومن

إكلتنآلىاممفلومن.ا؟يمؤهبالبامض!".حكيمالله"-ا
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!ه!!افدكلنالنرمميان

وممنذءعاماتسعونوعمرىا؟ن*ننى،التعاليمهذهتتمتقد

وانا=عاماوضبعينضع!ة

!.أج.=!فرشى=أ)165(-ب165أوبط

،انسانلم*نك،تواضععنهذاتقولانك،الاخايها:ا،صغر

)ب(الخالقربنايى:.أجيبكفاننىذللىومع،اللهمنمطهر

،8او!فانولرللى؟(1)القلباليينظرويكن،الزمنالىيفظولا

،)2(أخرلناخوةصمتةمنوأصغر،رليعاعاثرخمصةعمرهكاناذ

."=.()جربناإيلهنبىواجح"اصرائيلعلىملكاأختيرفقط

أثك!هلل!يعى-!قعلاماتصدةصفحة

)1(،المائةبعد!والخمسونالحادىالفصلو

حف.فرستاكانالرجلهذا":لمعوارتيهعيسىهللط

ينانتخذهانالحصابيومفىتطريننكوناناللهيئحاءانوعصى

+،.م!عيقا

أ؟(المحواريونككوهر،سفينةفىعيحىركب،عن!ثذ

قائلا:عيصىفعنفهم.خبزايحضروأاننصواقد*ئهمأسقين

قليلا،ن.المعاصركهالفرلصي!نعجهنضيرمن"حسذار

الىامفلوهن،ا*يمنالهاصثىباعلي!ا،10يضلقأالله"-مي

.،.خ!مه":أحلي

.وامثا.ايصمئمكل!"ططلنطله5-.ء--

.6؟/7".!ول(صوميل)[sue]+:-هرن1

صث"61،11،/،001ا!ول(-!مقثيذ)!صفر!+:قارن-3

.+.8؟،2؟،؟لم".صرمة1:4

ومنأجممنبالهامئى!أ(هرويض))الحقالفرصعنفصل*-أ

.6!خ:.!ا.+..صنى]!أCOMAأ!أأصرء"!فلطئ-اطي

.-13-16/5،هتى):-فد3أ

(0r-انجيل)برنابا
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38rالحقالنرشىعلاطت
51ي!

.ول..اطحينمنضخمايفممد-كم!ا)2(الخعير،هظ!من

خحيرأى،.وألان--":لهخراحدهمالحوارونقالعندلحذ

235،(خبزأى؟خبزلدينايضلمان،عندنا

قدهلاقليللحايمانالرجالأب":عيصىقالعندئذ

اذن"نصيتم

S)661وخسه11 - (rtoهى()باللهحبرماذا)«ا

اكلوكيف.؟قمحعنينبىءماهنا!يكنلمحيث)3((ن!ايينأ

الفريعمسنضيران0)5(أسمكينارغفةبخمم!ةكثيرونكلشبعوا

اتلفقدماوذلك،ال!اتعنوايفكرة،باللهالايمانمنمقفر

لمثمعبأأفسدق!بلمكليبميقتصرولم،المعاصرينايفريحميين

يفعلونفانهم،بالمقراعةلجهلهمالعواممنالبص!ءلان.اصرائيل

هطهرينءكافرادبتخذونهم"نهم،يفعلونالفريممييني!رونما

الانسانية.الفطرةزيتانه!ا!قإكريمىهومن6لعلمون

ببكلكألك،ثرابكلصطحفوةببقىاكيتانكا-تماما-!نه

يهبهحيكتابانه.انعمانىصركلقمةعلىالحقالمفركر

..ايلبمالشرلبةمطايقويغملهيقولهءسىكلإ*ن؟()جللدنياالله

ثر!عةيرقبفانهاالفريصىأيعملكايعملمنكلفان،ثمومن

افىا!-لااذى(5)اهوافويصىحصهملحاحقان

(م!فل.ايىيكلىومنأ!يمنالهامصبعلى!+ربالله"-مي

.".وهابايله،:واحنا.!-مكل-الصابقلميهبأالله"-%

خمير8ان":هناللينالنصيض!5/6"ا-كورنثوص":هارن-2

."كلهايعجينتخمرصغيرة

.ب-51؟الوجه:صبقفيماانظر-3

-أهد.!الوجه:صبقفيماء.-إنظر

مايتةحضفيالمبعى.خاللى!جويكن(-5/13م!ى):هارن-5

.،3يبلحفيمافافصد-الملححإنولكن،*رخاملحانتم"ةايجبلعلى
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ا؟!+ا!قالفريعمىعلاماتكأ،3

!6)الضيياءانه.-للتوبةينقاديراهشهكل"ن؟بالخطيئةيمصا

."،السانحين0طرلقيضىءالذ!

معفقرءيمامرهنكل*ن"اب-)165(166وجهأ

قلبفا.ئوصهلاانعلينا.الدن!اهذهفقامف!ايدرك.توبلأه

أ،.الملحوينتن،اكابيخالففانه،يتنضقالزيتيجعلشالكن

ارثتمانثيذلك.زائففويصىهو،لرجل،مذا.الضياءهـلطافىء

".()داييوه!الفريصيونيفعلمثلما-تفعلواانفحذار.تيلكوالاان

353Pالرومانوالجنودجميمى*.جديدة!فحة

C(1)المائة.بعدوالخمسونإلثالىالفصلاو

يومفىالمعبثودخل.المقدصبيتالىعيعمىأقبلتاذ

:.وقالوا،ويأخحوهليعمتفزوهإليهجنحواألمجنبىدفان،صبت

:.عيصياجاب،؟حرب)ثمعالمثروعهوهلط،المعلمايها*

قوقامممتموةجربهئحياقناأن)1(تجرناجمتناك!

----..،،.ا،رض

انتفمث!ىفانته!ا*:الجنودمال وانعقيدتكأتحقتلنا

الهالفثمانيلأ-وعمثرينوحدها(روما)ءدفان))الألهةحفمدنجر

أيهافثىبأعلى!"((درهـمضآ)الفرسشرهني!ينىالله"-د

.،01ثزوسأخبثمنياللهأغؤذلا:اعلىالىأسفلومنأ،يبن

18/:(مص):هون-6 o!ثون.ألعامهـسيعهالحابقمثل

.لا.":...كير.اوبالفريىت!يعى

أ!ثور؟أ.؟""و6حظهاي!صابق!.مئى،.العيمإلاسمهصل"-أ

،!-.+.اعظيمأالامعم

لما7.!ايوبأأصمفرw.:-هازنلأ
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؟ير!فىالرومانو!جنودعيع!0،3

لهمكنلاولانه-.l.-aaواحد.-ا.هوألذكالاهكنتهعواتشطتض.

ا،أينمعرو!"فليصيرىان

1وجهأ - (1166 %'1 Y!((الانكونل!وهـلحما.يكون

قسدكلصا،خلقتكمقدكلنتاننيلولا:عيعىاجاب0،0بطلا

.،.ععيعتيالي-أأاحوثحمأنسلصعيت،)ب(هـمناظقكم

غيرأنهلليالنظرمع،هـلكخلفناقدكيف،والاندا:احابوا

0،5اي!هودمننصد!حولصوف،هـثأهـنااهوامنفمعرو

لكنكم!،)يارو؟ريتكملتبصرهأعينلكمكانتلو":عيصيق!هنحئذ

."اب"هأريكمأناستطيعلافاننىعميداناغتماذ

الناصيزجيهالغىألتثريفأنالمؤكدمني!:الجنودأجاب

عينانذهمكاواحدكللاناولابد،فهمكعنكأذهبقد،ايك

الأعينان":عيمىأبلب.".ضيكفنا:ثقولوانت،راصهفى

ولغلك،فحصبوايظاهريةالجصيمةالاث!ياءترىانتصهطيعالجصحية

وفضةخثمبمنالهتكمتب!واأنill.تصتطيعوالنفانكم

معثييبرلكنتا.ضىءاىث!يكاتصنعانتقدرلاالتىتلك،وذهب

ولخ!للى،بهواجنانرشاخضيةروحيةاعينلناد

.".)ء(مكانكلفيرشانرىاننصتط!فاننا

كيف+؟حذار":الجنودأج!

(IIIوجهأ % IV)-تصب.المهانةاذ،نك؟نتكلم"الي

ضكينتقمصوفالذى(هيرودصأيدفيفلنعطمنكالهتتعلى

فاكئواتقولينكماكانتلو":عيصىاجاب0(،0المقتدرة؟لهتنما

.".صعندها،نني،عني

..اصنابهم!ضونومدعوا،فلكلع!ماعالجنودفابتهبم

لهعمال،ولكنلهقواذ-ئهة-حاجةلا*:عيصىقالعشذ

.،.!عنحئذأو!بحفها،واحد.8ذبابةالمتكمتخلقانفاطلبوا

ايي!عليينا"يببرالهبالثي،بلكلى!".امتق"يد*هبلي

.ت/؟0،001خالقالله5:أسكل

*يصو،الهمعىبأخر!،منه.وثينضت.روحنهين"--

ي!.لحمن!"!موناخافب.!،اربربمهيبن.":امظالييعليومن
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علىه!وفىعلىف!ضةتعبيرجيد)-صئحة؟35

يفللى،يقكللونذامايعواولم،حذلكلسنماعالجنودفغ

لمواحدةذبابةتصنعلارؤشهامع،بالتأجمد":05عيسيقال

جمم!ةثىء!خلقالذىلالهIهذاأجلهاهاأهجرفلن،في

.،هوحدهلاسمهالجيوضترتاعوالذى؟وثاا

لمضغوفونفاننا؟هذالنرىدلمنا،،وا،نأ).إلجنوداجاب

ميصى.ضدايحيهـماليبمم!كنللىكمانواوقد،.نغلىبثن

ومن،(1()ج،()ب(وتسباشوناى3د)":عيسىقادعندئذ

او)نىالمرءيححرجكماالمعبدخارجالجنودددحا!،الفوروعلىثم

ئغصتل.عنحما،براميللمخضبيةكبمرة

وبصورة.بافبيذملئتلاعادة!ا-)r11(168وجهأ

أقحا!هم،اوحينا،حينتارصسمب!رضلترطمحتى؟ه!ئلة

البالغالضزعأصابهموقد.احديمصمقماندونفمك!كل!و

بعدمايظهروالمبحلاوهربوا

(أبداهأبهوديةفىالالفصلالئالثوالضعمون

Li](د)،المائةبعد

يعيهان":.وقالوابينهمفيضو،لفرشيونأ!هأنتصخط

i-و!مةفىشءكلخلقايلهفيA!1بايهامش!،.منه.حدvممن

.!.مته.وأحدطمميثيءكلاللهخلق":اعلىاييا!ملىوهن

!،9منه.(()صباعوت)(ضباعوت)و(أ!ونك)الله!-ب

لم.ثعباوتاولمععناءأ":اعلىالياممفلومن9يعناايهامشبذفل

+.منعه

تحتالاسفلبايهامتى!".عمرانلسانفي*ص!هوتا"--

،.عمرأنلصانإلاصمهظ":اعليايىوماثلمقلومطفقىهـمخطالكابةاطد

أصفل:الياعنىمن*يربالهمامش!،.ايلصفصل!-د

.+لمالحرسأ!6!ور"

اثصوطا.!نىهضا111
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Ttvالجثوهـ-على--ملأب!ر.معبنهخ.
Pهـ54

بقوةهدافعلوهكرا،(عشتاروت)و(بطط)حكصة

.،،.ا(إابشيطان

سسنسرقلاانرينااأسرلقد":وقالفمهعيسىنجتح-

ولمموءللانتهاكتعرضقدالواحد41مرهذالكن5(031جآرنأ

هذهلم،مكل.بالخطيئةالدنيالمكلدهماأفلا!ىالتطابيق

خطاياعنالتجاوزيمكنكما(r)عنهايتجاوزلناالخطيئة

بالندمالانسانتفجعأذاأخزىخطيئة،هناك-أانفلك.أخرى

وصاعنها1،عديها الرحيميرYU"والز!ةصع!الصلاة

لننوعيةمنفهيالخطيئةهذهأما.)ز()و(()كل.لهايغفرها

،،.أبداتحظى

أعيد(،الااذاعنها"بالتجصاوز-با)A11)167وجهأ

..(،.نجالاثمالممأخو

كلالمطبصهكيف،المعلمايها)"ة؟الكتبةاحدقالعنذتذ

أن!ه،(0)ح.اللهمنبفضل،الانالمؤكل!من.؟بالخطيئةالدنيما

نأيستطيعونلاوهم،قليلونولكنهم،مغتصبونلصوصيوجد

.،.ا!جتودبامدىالفورعلي!يضنئونويكنهم،انفسهميظهروا

!((كذا))فيانهمالبضاثعيعرفلامىان،:عيسىأجاب

753Pاللهماالصلبكاجحيدةصفحة

بألحق:لكمللاقولانىبلط.السالبينيعرفواانيستطيعونلا"

أعلنى؟الىأ!مفلمنا*يسربالهمثى!،(.،يغفرأالله"--

.،.غضرالله*

.وا!ناهالممابقمكل!ول.الرحمن+.الله-و

أ،يصر.الهامقبأخر،ايصابقمكل!".قديرايله!-ز

c-"ومنا*يصنالهمشباعلي?(([(للاضبالفعلأ"هدىالله

.،.اللههدىإ):اعلنىالىامنل

!..نحوهاوما12/28(متي)":دتارن-1

.02/15،ايخرو!،صفرأ:افظر-2

بهماهـ-."لمإء3؟وط12(مش)عندمايكلنأنالمصملمن-3

http://kotob.has.it



7؟و،اللهضاالعمبكا343

مانولذلك.يفعلونمايصفونلاوهمليصلبونمحيرينادآ

المعروفطكيرالمرضاندلك.،يهـخرينخطيئةماخطيثتهم-اكبو

.،.ييرالا

المعلم،أيها.":وقالواعيصىإلى"الغريصيونقتزب...عندثد3ش!

.".فعلمنا،الحقدعرفاسرائيلفىوحدككنتاذ

اعرفاسرائيلفىوحدىاننى:اقوللصت*ةعيسىأجلى

دونوحدهباللهتختض=وحدى=الكلمةهذه"ن،الخق

.()ب،(1)الحقيعلم-وحد-هوايذى،الخقهوللانه.سمواه

السلبخطيدراركلكبتقدلكنتهذامثلقلتقدأننىفلو،ولخلك

صدرلوأالقولوفى"اللهلمجدصمارماي!أكون*ننئ،هـلدرجإ-كبر.

.،،صاقطالكتاذن-اللهعرفتقدوحدىانني-=.:،منى

الجميع.مناعظمجهلفىول11-1681(64!و-)

وحدىاش=:بقولكمفاحضةخطيئةاجتومتمقدفانكملذلك

فانائىلاغوهظقلتمانانكم،خبركموانى.=ءالحئاعرف

.".اعظمتكونذلكمعخطبئتكم

مر!قاالفانه،بالسكينة*فوامدصيعااانهمكيهسىراىواذ

تكلمن4،بايحىعارفا!امرائيلغىوحدىلصتأننىبرغم":اخرى

صالتمونى.قدانكماذ،الىف!صغوألذلك.وح!ى

تبلغ،مطلقةبصورة،للخالقمملوكةالمخلوقاتسائرانا":

فانوهكذا.سىءأىلنفسهصىءادعاءيطرحانيستطيعفىءلاأنه

ولئك1كل،والمجد،والصلع،والزمن،والجصد،والحس،الغفس

يرضاهها،غيرعلىتلقابااذاالانصانفانضرهكلةا.لله()نجفملوكك

اعلى:اليأسفلومنيهيمن!بالفدش"!.عالمأ.-."..اكلصذ:

كأ..عل!مايله،

وعكصه:الصابقفوق!".منه.ايلهالاأضأحدلا"-ب

.،.منه.اللهالالماحدأكير"ل!

الىاعكلوص*يصرالهامشنجأومط!.:-"ؤخالكخنهق31."ث-ص-

أصفل.
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7؟!!المهشأالصلبكا384

مخالفاأنفقهاهوان:الحالةهرهوفى.مضصبدايصبحفانه)د(المله

لكل:اقولفانى،ودذيك.مغتصيايكوتبالمثلفالهايلهيوضاهلمه

عندماانكم:حضرتهمىنفسىتقفالذى)!(الحىبماطه

كظةص!عولأكذاصافعلكلا!:؟()قائلينالوقتتصتغرقون

!،)و(اللهضاءان=:تقولوأانثون.-=كذا-.،لىصط!

عتعمماجمروبثرجةالصلبجردمةيترتكونوانكم01صغتصبونفمنكم

"تفذقون

أرضاءفىوصح!تصءفضل*أب-('"A)%46وجهأ

فىوقتكممنجزءاسوأوتنفقون،)ز(ايلهارضاءفىوليىانغممكم

منان.!مغتصبونأمعمتلبونالحقيقةفىفأنتمواذن؟اللهطاعة

هغتصب،مصدكب-لهويرتل!يهماوكان!نمنكائنا-الخطيئةيولكب

التيالكهأنضههوحياتويصرة،والنفصالوقتيعر!.4نه

.،.كلهعد!وللثميطانيهبهاهوفاذا،للهللتعبدلكونأنينبغىكان

موهـ!وأسالمعيصىجديدةصفحة

،)11المائةبعدوالخمممونالرابعالفصلىا

ومطه.ايعمابقاثنى!،.مايهالله"-د

.+.،ص،مالله+:وصطهللسابقA!نى!+.ايحيبايله5-"

ال!ايئ:ومعرعلايرا!مثىبأخو!،.ايلهيرفيتكانأن+و-

.+.الله،ضالىين"

لأمحلىوللتضب،ايلهرضاء*:المرا8يعل!،.رافىسه*-ز

.+.اللهارفىأ*:اسفلايياعلىومن9يمناالهاهثى

..؟،لم،81"رصاللأ-يعضب":-قلرنا

يبو4!قبدمضالتطيبطهاs!،.ععةالمطكاضا-ا
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والعسالم.عيممي355.
!وهـ،

لعلع.Aووالحبإةالئرفيملكالذىالرجلطفلن،لخلك"

.توضذوعن!ما؟يشنئسوفالمغ!تصبفاناتةممتلكالصركلعندما

امرقدهكذالانه،عحلوهذاةرلهلكطعمو!التال!فانحياته

مق"لصلبلاف!اذالجار2بضرف!يطصحعندمالكن"الله

قداللههل.3الضرفمن-حقا-أفضلالصلعهل.هاكتصبه

صعالحيا،ينتزعومن،يعاقبايم!لعيأخذمنان-حقا-امر

مطلقينطلقالثرفمن.يغتصبلكن.ئعاهبسوفالصلع

.،أكللأ:بالتحيد2لصراحا

أباشاكغطبصبب،08نهأ)96؟(-ا.،8وجهأ

ول!كن..)1(اليصادارضذييدخلوالمفانهم!بهالغيبةأ

صإمافانالخطيال!ولتلل!.فقطاطفالهم،سخلأ

مكك.الذىإب(الحىبالله.)3(شعبنامنالظسبعين

لصلبممنجمرعقوبةبيع!خقالنرئييعرقمنان،حصرته

فىمئلهلهوالمغت!الى.منوا!.وحياتهمملعهانسانا

وا8ضصر8لعمانهعكلالفميط!يعتقبلالواحد"ن،الجريط

.،.اذنيهفى!يستقبلها

!نهم،هذالصماع!الغضبأكلهمفالدالمفرلصيولطأما.لأ

..)3(صحيهيرفلواأنعنعل!ينكانوا

بعهامكل!دتود،ح!أيفببت21مورأأت:الحرفاونهأيعنوفىاطار

الترصه!نطيزية:بها!اورث!تك!ا(ايغيث):يلمطبمعةالعرجما

انعه:الوهحمنطد!يكليهعا.يالتطيبعلاتولااأعكلا!ه"

ستيهةه!موهععقماوهةا.المرموطةأيثاءبمتحالصاهع(الفيية)

الله":اصفلالياحكليمق،يمريدممثى!".العىبالله،-ب

.،.Iأص

.03،/192د8ايععد،سفرأ":اثطر-؟

a/،ننسهالسنرأ:انكلر-2 vIكعط.وما

r-02/26(بوتا)-:ت!ن.
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!وثه!العالمعيعمى6،3

أيها":لهوقال،عيصىمنالمعلماءmot.اقتوبمندحذ

3(وفوا!)5قمحاابوينااللهايمغحلملماذا:،أخبرنى()4الصألحالجعلم

ينبفىىنأنهالمؤكدفمن؟الزئ!منلهمالابدبأنهماعلمهوهع؟

.0،1يرأهاحدأي!علااناو.بالقمحله!السماح

يكسك،صايحاتصمينىانك،الرجلأيها":جمسأجابئ.

خطمالتزدادوانك.(.)جالصالحلمهوأوحدهالله*ن.،خطعئى

دلفوصع.عقلكيواصقمااللهيفعللملماذا-:بسؤالك

،اخبركفأناواذن.بكافهفهجيبنك

يطسابقلا)د(خالقنااللهان*أب-()017969وجهأ

يتطلبانللمخلوقممثروعاليعىفانهولنلك.عملهقىمعنانفعد

الملهمجه،يتطلبانأ-وب!ولى-لكل،يلائمهماةهؤومعيلته

وليص،الخالقعلىيعتم!ان-للمخلوقطيكونجمما.)د(خالقه

نفسفىتقفالذى()كلالحىبتالله.المشلؤقعلىألتلق

*.ضىءكلالأتصنالذمتحلو:!رله

ى61الم!حرمهالفاكلةعنجلأيدةضحة

نفصهصيعدكانوهكذا.للهعب"أنفصهالانصانعرفلمالأ

ابداليا!ارد،أ!خالقفان.ولذلك.الض2روصاعلىصيدأ

..رعايتهتحتالانسانيبقىكيماالطعامعئنهـاه،الأبدجما

اصفل:الي(علي9منإ9يعرالهمشبأخركاه.،صالحأالله،--،

.،جر..ت:ايله

هرثين،ومحررة،01،يمنالهاهثىبأعلى!،-أأ-هخلق-ال!"هـ-::

.،.خالى.ايله.خالىأيله":أعلىالطوح!.احظ

()بهامئالىبلاحالةالمترجمان!ني-!".أيحىلاهـبالله-ء

باللهدا:اعلىالىاصفلومنإ؟يمنبالهاهشهنايكها*الصلإقأيوجهفى

.+.أحىلى

.91،ت"1/18(لوقا):قارن-د

المتاليةالصقحةفي2هثثىوانظر!.(القرأن)انظر-،
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4!ثى3ا!رهةالفامةعنفى!7

يرىفانه،صفاءفىعينيهنورلديهمن!يطان:لكاقولهـمالحئ

فاقدلص،نفممهالطلاممنحتىالنوروشمتنبط،بجلاءشىءكل

الانسانارودحبلمان:أقولولذلك..هيذابمكليقوه!لاأيعيثين

جعلولو.و!الهاللهرحمةنعرفسوفأنتول!أنانجلا،الخطبئة

!مر.هذا.فىللهمساويالكاناكطيئةعنقاصراالانسان!411

لف،(1)ومعممقيماصالحلىالانممكخلقالمبارك.الله.فانذلك

فيما"،يضاءممايفعلانفىحر

ول.ودنجاءهوبحياتهيختضى"اأ-%()-171Vوه)

..بالخزىوانصرف،ذلكصمععننماالعالمهض

11،)بالمائةبعدوالخمممونالخامصالفصلال.

وارصلهما.صراممعنينكاهنينالكيانكبيراستدعىعندما

جالصاوكان-،المعبدمنخجقدكلانالذى،عيسىالى

منه:بالقربومعه.ألظهرصلاةمنتظرأ،(I)سليمانبهوفى

...الناصمنكبيروحضدحواهـلوه

اكللماذا،المعلمأيها":وقالاعيصىمنالكاهناناقترب

اناللهارادله.T)2(والفماكهةالقمح،ايجنةفىأالانصان

I-"ا!يمنالهامشبأخر!".منه..بالحق*؟حماللهخلقما

اعلى.ايىأ!فلومن

أسفلومنإ"يمنبالهامثى!".،الصخىأالجؤادعنفصلا،)-ب

.+.-البمإ،لم-سور؟لأ:اطيالى

.-ة.؟/،2يوخا..()-نلان--؟1

(ايقرأن)انظر:.المحرمةايفاكهةومحن.I-د2ايوجههارنت2

-انهاالمنصرونهـلمصرها.البعايةنى-67والصور-يةالبطقرب-83الصور

الثانية.8ا!ورعلى(سيل)ملاحظة:وإنظو،القمح

نيانه-يهقارهـ+!بهويثمهدينمهدهفيما-دائماأيقر؟نكلاب!

اثمخلقثم،ا"ولالخلق:مقلمم!و!ي-ايسحيقالماضىعناخباره!فه
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6!ثه+ا!رمةعن.الفاهة-03في

ق!:اذالانه.!عيسىألاحراجذطاقالاوقدكا"!لاامياكلهط

لمية-منلصيلعنفىلعاحرفاين!يمايقر؟نفان-يهماوقعوما،وحواء=

لجةالمراهـ.والدرميء!كباقيةبالعبرةدائماا!تفا-،الا!قعلي-تماسيل

ايقارىءامامو!يها.جعيعا*نبياءاخبارفيحس،الميدأهذ،تابعأنه

سهدركؤكل.

(،لمحرمةالثصة).تحعميدمناوأحداصفا!هايقرأنيغكر.يم،فىه!أ

الاطلا!.علىثمرهاالمحره!ولا

0383--ايبقر؟)اللانيةايسورةمق-أ:فىاييهاالمثار!ياتواما

عون(!ثحبر8هذهدعرماولا)،35ا!دلأفىالمصمةالضجر؟عنوالنص

يلاطلاق.علىيهاتحديد

الثجر8عنفيهاوالنص25-؟اوأ*يات(ا!عرإف)الصمابعة"ي!ورةلم

:03أ!يةثم(ايضجر؟هذهتقرماولا):%9أ*يةفى،،!لحرهلأ

(8الضحرذاقافلما):21ا؟يةثم(8ايث!جرهذهعنرمكعانهكماما)

غيراولا(الت!جر!تلكماعن(فهكاألم)

.lبثعرإصاتعلماثنىيههنفان،المفصرلن،بعضأعندوردما

*ساطيرركاممنايتفد!ير!بعضأاليتسللكم:المعضمنذيعلمالاصلامي!

حاسم:صردحمعررفبعنوانالمعموغالركامذلك،القصصميادينفى

16الضجر:.حكايةمقدمتهاوهى(الا!رأثيليات)

عنايقيملكتابهتقعيمهفىنفصه(صيلجورح)يسر3وكما،هـدعاهة

وكان،ايعتصيرشالمرأجعمناليهوصلمابنعر!يعترففانه(ايقر؟ن)

افنصوصفىويبص(ايعكصير)فىمراماصاقحين-بلاسف-عغرهيلرجل

اشارالتىوص(صيل)لملاحطةايحرفىالنمىواييل!.فاتهاأيمرأنية

الهحمعيينفانالمحرصةالفحهةاوايضجر!يهذهيتعلق!ما":المترجماناييها

انهايرىفالبعض،محثفةثراءلديهم،النصارىمكللمهعهمIلمصلصبن5

،.اقشي!كلمانهااو،طقيقاثحرةانهايرونو1خرون،القمحسثبة

اصعلامى،مححرهنالمعلومةهذهيص!يمات:المرأجعهاممنىفىيقررنم

صوأهولاالمقرأنلا

فيهيردلم-للقر؟ن*ولالبيانوهو-النموىأيحعيثفان؟وختاما

ا!تبرأتهمتصيويمدلفط

،.وللمكريمبخيمبين؟4لملنص!أمنذيلو*+:محابنارلمجع

oran".5.P,6:وانكلر. .N d"!(!ل!!!ا:م!

http://kotob.has.it



ماتره4المحرمةالفاكهةعن3.لأه

وان.ول3حرمهمافلماذاداةلجلبانا،ص!وف،ظةاللهلردلا

فالانتناذن"ةصانصوف(،.فلكاللهبردلم":هالهو

ول..أللهارادةضدعملقدانهاذ،اللهمنقوةاعظم

تف،جبلعليطريقلمنلصؤايكماانن:مكيصىاجابه

لما.الوصمطفيأمضىأنأعتره!لكننى.ضمالوعنيمينعنهاوية

ذلسكسم!عندما

قدانهتب!نااذ،الجمالىال!هن!ب-017()؟V؟وحإأ

..قلبهماافىأماعلم

يعملفانه،احتياجهبسبب،انسانكل":عيميقالعندئذ

لثميكلحاجةلهليستالذىأ)جاطهلكن.هولمنفعتهشىءكل

لماوهىذذطا.مضيئتهلحسنوفقاالمصنعأحكم-قدضىءأى-

363Pااعمىالمولودألهكلهللوجلجلأيعة!!إ

بحاجةليصاللهأنيعلملكىحراخلقهفانهنسان-اخلق*

ايحةعبيدهلمنحفانه،ثرواتهيعرضملكيفعلكما.أييه

.ي!وهأنعصاهم

خالمقهيحبأنمكصاه،حراأدم(1)نجلقاللهفان؟واذن

ثىءكلعلىاللهأنقمع.سخاءهمعرفولعله،الحباعظم

باقتدارخلقهوهد.ا!سانالىحاجةبهلي!ت،()بقدير

المثر.يقاومانبهايستطعحالةعلى؟حرا().كابكرمه-فقه

الحطيئة،دونيحولانعليفوةذوأللهانذلك.الخيريفعلوان

!ه.تناقضبهبيصاللهلإن".)د(ذاتهكلرمليناقضيكنلملكنه

lعلبى.اليأصفلوهنإ؟يمنابهامثىبأعلى!،.كنيايله"-بم

اغلى.ألئامنىؤفنا؟يننبالهامئق!".خلأقالله*-أ

وصكه.ايصمابقIحنى!+هحيمالله"-ب

..ومعهالسابىأ!كل!--+جوأ!الله-5غ!ت

ID - bاللهa JAM!ء!!.-شءست".:ت.!....وممكهايصابقأدني
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8!م!صهالرجل035

يينعضيكنلمفاله،وصخاؤهأقتداره.الانصانفىيعمل*ولكى

."إلانسانفىتعمقلكى:أقول.الانسانفىايخظيثة.

.)كل(عملهوحصةاللهلما،لمأرحمةا-ا979()73!وحهأ

!قايكهانكبيرأنأخبركمافاننىبايحئأتكلماننيولرهان

.".كهانت!ثمرةهىوهذه،لاحراجىارسلكما

ايكهالط،كبيرعليضعىءكلوتصواالمسنان،،لكماهنانلانصرف

كللهيروىالذىالضميطانظهرهوراءايضخصهذاان":قالالذى

ينظر،صوفاللهلكنةاسرائيلعليللئلكيلهث"نه.ضىء

0،1ذلكفيت

ا-)و(،إلمائةبع!والخمسونالسادسالفصلد

انصرفوممدما.)2(الطهزصلاة(؟)عيسادىهمسما

رحم،أمه.فىكانمنذاعمى،أكمهأضخصاوجد،ايهيكلمن

مىالخطيثة.ارلكب.المذىمن،الم!علمايها)):قاثلينحواهـلوهفسأله

."3اصىولدخى،أمةأمأبوها؟الرجلهذا

خطيئط،أحدهما!ت!هدارأمهولاابوهلا!!عيساجاب

الىاعليومن9يمناايمامضبملى!،.وعاكلرحمنايله"-!

هل.

.ء81ص!رأ":اسفلاليأعلىمن*!مربايهامش!،الفصل،-و

ه!-،8الوجهطى8الهمقانظر-؟

.38-9/1(يوحنا):انظر-2

1IIكنلئهوييصت-..ايمعإيقابرجهبأخراي!مةهذهورثت:ايترجمةفي

هالتزمنندا.الهنطوطةش
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Pهـ63ا8كهالرجل351

وأذ.!.!نجلضهادة!،هكذا)ز(خلقهاللهولكن،يخه

طينةوصنعالارضعلى21،!لف!:أليها*كمه،لرجلاستدعى

بركةإلىاذهب":.لهوقالا*كمهالرجلعينىعلىووضعي

."اواغتصمل(صسلوام)

ثم،ومن.نورأتلقىفقداغتسلقدواذ،ا"عمىالرجلذهب

عودته.ومكند

72iوجسهأ 7 i ) i)الخينالكثيرونقال،بي!إلي-بأ

انه-:بالمتأيمد31!لقلنااعمىالرجلهذاكأقلو)،:.لقوه

-الذىهو

P.365ا؟كلةالرجلىج!يدهشحة

وقال.،للمعبدالجميلالبابالىيجلساناعتادا.!

وابتدروه"؟،بصرهأاستضاءكيفلكن،هوانه":أخرون

الببالىيجلصاناعتادالذىا!عمىالرجلانتأ":قاذلين

"أسؤالكم،ولماذا،هواننى":فأجاب.،،3يلمعبدايجصيل

طيترجلصنع*:اجاب0،،3بعركتلقيتفكفاذن"قالوا

وقالجمنىعلىالطينهذاووضع،ا!رضعلى،لعابههن!بتفلة

واغتسلت،فذهبت(،.(صلوام)بركةفىواغتصلاذهب":.يى

.،(1اصرائيلربفتنارك؟أرىارونوانا

للمعبد،الجميلالبابألىأخرىمرة:الاكمهحصروعندماا

الى،بهكمهأأحغرفقدولدلك.با!مر!هاالمقدص1بيتملئت

ضدوالفريصيينالكهماد!معالرأىيتبانلكانالمذى.ال!انرليس

!8أعمىولدتهلرجليا":.قائلاالكهانكبيرصأله.عيصى

--.".نمعم":اجاب

ومطةايسابقهنادني!يصربالهامش!"اايخالقاهوالله،-ز

.+؟خالي+الله

يعابه.بعضانزل21!

..مطبعى-يخط!ولطها،لقلت":التوجمةفىا31
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صفءالرجل353
نييأى:وأخدرنا،اللهمصجد،والان":الكغنرئيصقال

،أتاد!لذىوكانهل.،البصرروأحطاك-نورمناممىظهرقد

يحصتطيعلالانهأاخرنبياأو،اللهعابدموسىأو،ابراهيمابانا

له..هذامثليفعلأنغيرهم

للاكمه:أجاب

ابراههمالمنلمفيأرلممانى)"11-()73173؟وجهأ

باباليجالصاكنتبينصولكن!ى.ابراليقدنبىأىولاموسىولا

التر)-منطيناصنعقدواذ،منهللقوبرجلاست!حاني،الهعب!

وأرسلنى5-عينيعلىالطينبعضوضعفانه،لعابهمنأيتفلة

هـرجعت،واحتصلتذهبتفقدثم!ومن،لأغتصل(سلوام)بركهالي

ول..صنىبضر

ذم*:ا*كمهماجأب.الرجلهذااسمعنالكهانكبيرسأيه

-واغتسلأذهب":وقالنادانىر،5قدرجلاولكن،بسمهيخبرنى

منومطهرنبى،التصىعيعىهو؟نه"الرجلهذاقالكما

.".اصرائنلرب

يوم!:أى،الميوم!أبرأكقدلعله*:ايكهانكبيرقالمندئذ

جميرقال.(،.الميومابرانىلقد"4.:ا"أجاب."3ايمبت

،نهنظرأ،خاطىءايث!خصهذاانكيفاا*نهاكم":الكهان

،اأيصبتايومأيرعىلا

--االمائهبعدوالضممونالسابعالفصلطأ

خأطكأ.كاناذامماأحرىلا":."1)3!هأالرجلأجاب

(،.ة،بصرىأأضاءفدلحانهاعمىكلتبينماانتىهوأعرفهها!ن

عر!87كمهاالرجل!جيدةصنحة

:ا-:.الكقانذكبيرقلالواوهكذا؟ذلكايفريصيونيصقلم

*نهما،.هtوابيهالىارصلل!ا-ب721؟(73؟وجهأ

-..*5.2-*أ):!ضا:-افطر؟
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rat67ا"كصهالرجلP

و(مه،الاكمهأبياليبعثوافقدولذيك.(،.بإلحقيخبرانناصوف

الرج!لهذاهل":قائلاالكهانكبيراستجوبهماح!راوعندما

الكهاى.كبيرقالعندئذ.".حقاابننااثهلأ:فأجابا.(،؟ابنكما

وقعقركيف،يرىا+نوهو،أعمىولدقدانه:يقولانه"

كا.؟الضىءهذا

لكننا،أعمىولدقدهوالحقيقةفى،):الأكمهابواجاب

فاسأله.ايسنبالغانه،آللابصارلمالنورتلقىكيفى:ندرىلا

ول..بالحىيخبركولصوف

للرجلأخرىمرةالكهانجميروقال،انحعرفافقدثمومن

الأكصهأبوكاناذ0"0الحقوفل،اللهمجدفى):.ا!كمه

الثصيوخمجلسمنصدرقدقرارالان،يتكلماأنخائفينوأمه

إليهودنبىعيصيعن،دف"عا!يجادلأنلأحدليسانه.الرومانى

قالاولذلك،إلحاكممع،لقراروهذا.الموتهواالعقابوأن

.".فاسأله،الصنبلغقتانه":،الابوانر

*ننا،الحقوقلاللهمجد":للأكمهالم!هانكبيرفالعنمئذ

."خاطىءهانه؟أبراكقدانهآعنهأتقولالذىالرجلهذانعرف

ا*كمة:الرجلىفأجابلا7

لا،أم!خاطئاكانانادرىلصتأ،!ا-()17،173وجهأ

منان.،بصرىأفأضاءابصرلاكنتأنغى:مذااعرفولكنى

الاطلاطعلىيوجدلم،السا!كةهفالمىالعالمبدايةمنذأنه:المؤكد

.".()1الخاطئينالىيصتمعلاوالله.أبصرثبم(عميؤيدواحدأ

3".بصرلكماأأضاءعندمافعلماذا،وا*ن:،ا"ال!يسيونق!".

يقد":.أ!وقا،تصديفهملعدمالاكمهالمرجلتعجب

51ية1319الح!ورةمن..منه.ضلالىفيالاالفاسقينفحاءوما،_011

دعاء:"وماأصمفلالياعلىمنالايصربالهامش!".(المكفرين):تقراحيث

مور،منءايرقما"لةانيالصوأب".منه،الظايلأفي*،الفامم!نأ

.01ضلالفييلايكافرسن11ححاءوما):هيهاوالنص13(ايرعدأ

برنابا(انجيل-31-)
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7!ءهاه!الرجل355

تصبحواانأيضااتريدون؟أخرىمرةتسألونىفلصدا،أخبرتكم

."3لهحوازمين

ؤلدتقدبأجمعكانكول:فائلاالكهانكبيررنهرهعندئذ

حوارياأنتولتصبح،ان!رف؟تعلمناأنوتريد،الخطيئةفى

كلمقداللةاننبلموفحن،هوصىحواريو؟ننا..!الرجلهذالمئل

.،،.هوأينمننعلمفلا،الرجلهذابخصوصاما،هوسى

عليهمحرمين،والمعبد(أليهودىالمجمع)خارج،الأكمهأونبذوه

اصرائيلا!ثمعبأبينالطاهرينمع.الصلاةيؤدئأن

!هق!الثلانةا"شواععالمج!يدة!فحة

)(11،المائهبعدوالخمسونالتامنالفصلاث

:.قائلاوامماهالذىعيصىليجد(1)الأكمهالرجلانطلق

uمباركأ-وقتأى-وقتفيتكنلمانكبا lab.

هنبوركأقدلانك،الانانت"!ب-(IVY)،17وجهأ

!اصضد،وناليهابينا)3(داودلسانعلىتكلمالذى!بنا

!انعلىوقالة=اباركوانايلعنون=:قائلا.الدنيا

انن!للى.ت.مباركسالعنانس-:.النبى)3((ميخا)

النورولين.والنارالماءولين،والهواءالمتراببين-التناقفى

مثلليعبى-والبغضالحبوبين،والحرارةالبرودةولين،والظلام

.(،.الدنيتاترلده!وبيناللهبهيوصمابينالتناقض

اصفل:اليviolمنا!يصرالمدشبأخر!لا.الدتياعنفصل"-أ

.،العلأيا81ممورأ"

.9/35(يوحنا):قارن-ا

.901/28".المزاميرأسفرأ":مارن-3

.2/2(ملاش)!صلر).،-3
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!!؟الثلاثةأ"ئوا!عالم503

أعظمما،الصيدأيهاا":قائلينالحواريونصمألهفقدلذلكوتبعا

.،(.لانف!مالانحتىلاننا،بالمعانىفأخبرنالذلك؟كلطتك

أنتي.ترونسوف،الدتياصمتعرفونعند!":عيسيأجاب

كلاكابأفىالحقيقةتحرفوىصموفوكذلك،بالحقتكلمتقد

اصمتضمنها،ايعالمينصنانواعثلاثةهنادأن:فاعلموااذن.ذبى

،والئاروالهواء،الما-معوالأرضالسماوات!فلفهول.وإحد

هذافانشيءكلوفي.الانسانمن!درجةأالاقلالاشياكلفىصائو

=:.اللهنبى)د(داوديقولكل!الأنه،اللهوصيةيتابع!العا

.=منهج!رلهأعطاهلقد

يمنل؟التانيدا.يتعداهلا-،ا-()،17لأا5وجه!

ث!لا!هولمافمخمىمنزق""ةأنكصتماما،الناصم!ائر

صره-المعمالمهذا،والان.الأسرةيمثلوأنما،فحصبالجحران

بالله،هضغوفونبفطرتهم،اهلهأللأن،)ب(اللهيحب-اخرى

وانحتى.اللهالىبالضوقنفطرتهوفقافردكلكضغفبالطسغفا

الله!الىالجمعيتلهفلهاذاتعلمونو!ل"إليهسعيهمفىأخطأوا

الاطلاقعنيضرولا.لهنييةلاخيرلملىيطمحونبأجمعهم،نهم!

أرسلقدالمرحيماللهفانولذلنث.()جوحدهاللههووذاك،فيه

..لنجاتهالعالمالىانبياءه

التيالخطيئةلارقكابالنامىسقوطحالفهـوالثالتلمWlأما

ء)د(العالمخالقللهمضاد)5(قانونالىنفع!هاصتحولت

،ه8يةو01الصوره.منه.،بايعدلألأايالهخلقما"-ب

.،.منهبايحقألااللهخلق!ن:اعلىالياسفلومن،جمعرالهامقباعلي!

01(!تص)سورد5ية41من.(.بالحىالاذلداللهخنقما):النصيكن

ومعكه.السابقاثنى!".أجمر،خيرايله)-%

الصابقاهـتى!!.ويخلقرصلا،ويرممل1،الرحيمهوايله"-د

وخايق.وهرملايرحبمايله+:ومطه

.ب-8،؟/6،المزأمير!صفرلم"-د

بصهاهوما7/1،ا،(رومية)أهلالىطرول!:قارن-5
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الثلاثةا؟نواععال!356
!ق!

.،.الله11(1اعداءأللشياطينمشابهابصبحالانسانيجعلوذلد

الخطيئةطبيعةعنج!يل!قصفحة
17Pهـ

اصلوانعليهالمعخطمنييلغمقتااطهضتهالعالموهذا!

أفبوةاللهلنغهـلالتاكي!افن.؟تظنونفماناةايعالمهذاالأثبياء

فيننصيتقفالذى)1(ا!حىبالمحه.؟اقولطوماذا.فتهم

أضعرأنهيو،المدثياVIIياتىعن!سا(أب!الله

ء(،هذأنحوالحب

اللهلنزعاكن.النريرا!الم!اب-ا(V)،لاا5وجهأ

ولجعله،خلقهاعندما()1()جاياهاعطاهماكل-وبالتأكيد-منه

.".العالمملهذااللهبغضيعظموهكذا"هرذولا

1)د(،المائةبعدوالخمسونالتاسحالفصلوا

العظحة،لفائقةكلماتكان،المعلمأيي":.الحواريونأنجاب

عيعىفقال.".ص!ماالالأننا،بظرفقبكفليكنلذلك

ايتالية.يلصفحةبدايةفى!اعداءأالكلمةهذهرردت:ايترصةفى11!

المصوطةهصياخةايتزمناويكننا

بيله":معتدلافقىوبنطادذيعربالهامش!".الحىبالله!-أ

.!احي!!

اصفل!:الياعليومنا،يحرالهاشبأخر!!.اللهأنبيأ!-ب

.،.اللهرسول!

اعلي:اليأصفلومنالأيمنايهامشبأعلي0،أايواهبأ!يله"-بم

.".وهابالله"

اعليالىاسفلوهنالذيمنبالهامش!".صراه!هوعمافصل،-د

.هالحرمأأص!ور8!،

.-ب301:.الموجهتارنبلأ
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rov71الخطيئةطبيعةكا!P

.أله!منافسا)5(رسولهخلققداللهيكونانالمصكنهناتظنون:

وبلاحقبلى،!:بالتجة.أاطهمحمقصاويانفعمهيجعلن9

Iانكم5هو،5يريدهفىمايريدلاالذىالصالحعبدهلميكونان

الخطيثةاهىشىءاى:تعرفونلالانكمهظتفهمواأنتممتطيعونلا

ن؟:لبمأقول؟بالحق،بالحق:.كلمماتىالىفأصغوايذلك

لدننطرا،)و(للهكمعارضةالاانصانفىتبرز9أنيمنىلاألخطيئة

يريدهماصائوانحتى.)2(اللهيرفضهماالاليستالخطيئة

طو،لذلكووفقا.)ز(الخطيئةعنالمبعديكونابعد-ماهوالمله

اسرائيلش!عبللأن،ةنالريسييىمعوالكهدن،إلكهانجمار!ط!حنى

."سمونغاقد

مماعملكملكاناذن،(r)الاها"!أ-()7175؟لاو!أ

ذا،مضادلممببيتوئومنى*نهملكن.اللهو!ثابهم،اللهيرضى

كتاب()حبتقايدهمدنسواكما:الحقاقولانيريدوننىلاانهم

فهمويذلمح!،اللهواوليا-اكانبياءااسفارلمو،داودوتجاب.موسى

مقتفىابقاهماللهفانتلل!اجلمن.موتىويضتهونيبغضوننى

..كريه

فهل؟(أخاب)لمفعل!وكذللى،رجالاهوسىذبحيقد:اخبروني

a-"نبىأ،،،Ial3ايلهرصول5:ومدكهيصابقa.

لمخرأمأ"ايسابقومثلالايمنالهامشبأثنى!لهالحراه!بيان"-و

.بالخاء،،بيانأ

حراما.فليسيحبهوها،وحدهتعالمىاللهيردهلمماهوايحرام"-ز

ايحرام":سطرينوعلىاصفلالىاعليومنيصرا8المهامشبأخر!،مته

."!نه-يحرملااللهيريدوماأواحداألمتعلىأاللهنريدلاما

بالهد!ى!،.منه.وضعهابعدالكلمات،يغيرونأاييهود"-ح

،.منه"مويضعهبعدمقايكلميحوضناليهودت:أسظاالىأعصمن+يمر

.ب-IVAالوجهفييلىماقارن.الم!ديةاي!رسعةخصاثص-2

لملطبع.صفحةعلىاهاثىمع.-بد9الوجه3-انطر
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P!47الخطيئةكئبيعةكا358

الزجالذبجموصلان.كلا:بالت!د؟قتلالحالتينمنكلفىهذا

.،كى

هـ،97ميخا()و(أخاب)جدبةصفحة

اما0)1(المحقاللهعبلاةيحفظولكىالوثنيةينصف*

علىهـسقىالحقاللهعبادة!
الىانقلبقدموسىالىبالنصبةالرجالذبجطنيذلك.الوفية

دنص.اليتحولقد(اخاب)الىبالنصبةبينما،هو،قريان،تقحيملم

..المتنأ.قضينالطتجينهذينأنتجقدنفصهالعمفأنيلغتلدرجة

الشيطان(نلو:حضرتهفىنفسىتقفالذى()بالحىباوو

مقمنبوذاكانلماادلهأحبوأجمفيرىلكىالملائكةالىدكلمق:

سعى"قد؟نهويكن.ادله

175)76وجهأ i)-مقفانهالل!عقبيدال!صرفهم!ب

(،.مهينفلكاجل

انينبغيافنكيف"):لىا!لمIIAلميكتبالذىأجابعنطثذ

الذىبالكذبيت!علقفيماالنبى(مبحا)،سمر!فىق!يلمايفهم

مكتوبهوكما،بهتتكلمأنالزائفينالانبياءافواهعلىاللهفرض

5،(3اسرائيلملودكابمى

-وباختصارذاكرتكمناصرد،(برتبايا،":عيصىأجاب

.1(0بجلاءالحقيقةنرىلعلنا،جرىماكل

ومكرر8،اسفلالياعلىمنهيصر1بالهاعى!،.حقايله"-أ

مثواليتين.مرتمن

بالمحه":اسفلالياعليصاا"يرالهامشباثغى".السباللهء--

دا.،حىأ

برنما():أى!الم
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)اخاب(مم)مصيخا(355

(1)ج،المائةبعدالمممتودطالفصلالى11

733P

وصفهفى-(دنيإمل)النبي":.أ!،يكتبالذىقالعندثذ

ارتبط،ا=:(1).نصهيكايكتب-ومصتبديهماصرائيلملوكلتاهـلخ

:أى).)(بلعال)بنىضدليقاللا(يهودا)ملكمعإسائيل!لك

ضافاط(يهو)جلصواذ.(العمونييى)همكانواالذين((المنيودمين

فى،عرشعلىكلاهمااصرائيلملك(أخاب)و،(يهودا)ملك

لملكقالياالذينوهم،زائفنبىأربعماثةلممتصدى.(الحعامرة)!

فىيصملمهمصوفاللهن4.(العمونعلن)صداصعد":اصرائيل

.(،ءعمون،بنىأتبعثرولمموف،يديلى

من-نيىأى-نبىهناأيوجدة):(ضافاطيهو)قالعشئذ

.،8أباثنااله

.،(.ثريروهو،فقطواحديوجدلا:(أخاب)أجاب

يتعلقفيمابالضريتنبأدائما""نه"11-)6،1(7،1أوجه

ييتفكهتقالهذا(أخاب)و.دا.مالي!جنفىاودعتهوقد،بى

قد-كثرتهمككلي-موجودينكانواالذين!ن،،(فقطواحديوجد"

قلتقدكما.ا*نبياء!لأن(اخاب)منعالبقرارتخبي!مصار

حيثأيجبالقممالىهرلواقدكانوا-المعلمأيي-تاباماثت

..الناصيم!كنلا

ننظرو!عنا،طاالىاستدعها":(ضافاطيهو)قالعذدئذ

،.يقولماذا

..-هنالكايى(ميخا)باستدعاء(اخاب)أمرلذلك

أص!فلومنا"يصنبايهمش!!.النبى(ميضا).القصمىفصل"-ج

ول..نبيأمكاءأ.القصعى،صورءأ":أعلىايي

.31-0،22/3!ولطلود!صفرأ:-انطرا

صبق.كما.(!نبا):ا!111
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375P(ميخا)و(بطكا)ةصفحهتجدب036

رجلكأنهشاردووجهه،قدميهفىبالقيدحضرالذىهذا=

..والموتالحياةبينيعيثى

هل:اللهباسم(ميخا)ياتكلما"!قائلا(اخاب)سأله

فىمدائنهماللهسئشلموهل!(العمونيين)ضدننهضسوف

.!3أيدينا

ةبنجاحستصعدهلي،اصعد،اصعد":(ميخا)أجاب

.".نج!احاكثرتزاللاواثتتهبطولصوف

منحقكنبى(ميخا)علىالزائفونا؟نبياءاثنىعندئذ

..هدميهعنالقيودوحطموا،الله

أمامابدايركعولم،ربنايخثىكانالذى(ثافاطيهو)اما

ميخا()يابالحقتكلمول:.قائلا(اميخا)سألفدد،اكاصنام

=،.،ينجممارأيتقدكما،أبائنالالهحبا

.".الحربهذهعن"=اب-)176(177و!أ

فأنالذلك،وجهكاخافانثى(ثمأفاطيهو)يا":(ميخا)أجاب

.".راعبغيركأغنام!اسرائيلضعبرأيتقدأننىأنجرل!

لقد":(شافأطيهعو)دمبتسما(أخاب)قالعندثذ

.،.ذللىتصدئلملكنكبالثرالايتنبألاالشخصطهذاأناخبرعلي

."!(ميخا)ياذلكتعلمجمف،وا*ن:ا!هماقألعندلحذ

اجتمعواقدالملائكةمنمجلص،بخاطرىلاحلقددا:(ميخا)اجاب

اخافي()سيخدعمن=:.هكذالولاللهوسمعت،اللهحصرةفى

واحدقالفقدتمومن.-=!يذبحوأن(عمون)ضديصعدان

،يارب=:.وق!ملكحضرعندئذ.أخرث!يث؟خروقالثمهئا

ولاضن،الزائفينانبياثهالىولاذهبن،(اخاب)ضد!اتلن

وشماع..-.يذبحولع!وفيصعدسوثوهكذا،فممهمفىال!ب

.-.تنتصرسوف،نكذلكمثلوافعلفاذهبالانا.=:اللهقالذيك

خدرئيسهمولطم،بالغضبالزائفونا!يخاءامل!عندثذ

الملل!انصرفمتى،الرديهاالمقبوحايها!ا:.قالر(ميخا)

.،؟الكبحملالمذىالملك-اعنإ.معى:اخبرناأمل!كواهبلعثا
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)كاب(و)ميخا(..361
،ت75

أجاب)هيخا(.:0

177)أوجه 1VA)منزلطهنتفيرعنحماتعلمسوف":!-أ

خدعتقدةانذثعلمسوفأعندئذ،تذبحأنمنخوفامنزلالي

.".!ا

،(ميخا)أمصكوا":و!الغيظا(أخاب))حتدمعندئذ

خبزعلىواقصروة،عنقهفيضو!قدميهعليكانتالتيوا"كلال

!وففيتةأيةأ!حرفلاأ*ن*ننى.حودتىحتر.والماءالشعير

:.".عليهأوقعها

ا.=(ميخا)لكلمةووفقا،مصعدينانطلقواعندئذ

+حم!،الخطيمةطبيعةكاجديد!صفجة

:.لخث!مهقال(العمونيين)مللألان5الامروقع.فقد.=

ضدولا،(يهودا)ملكضدتقاتلونلاأنكمأحينكمنصبضوا"

حدوى،اسائيلمحلك(أخاب)اذبحواولكن،اساليلاهراء

.=".انا

."كأففىنه؟(برناب)ياهغاقف*:عيسىقالعندئذ

.،)1(ألماتةبخعدوالعتونالحادىالفصل11 11،1"لمر!طأ"

:الحواهـلوناجاب.ولنجضىءكلمصعتمهل،):عيصيقال

خطيئةالكذبان)ة:عيعمبىقالفقدلمومن(،.سيديا،نعم)ة

!تكلبم..بمنتختصخطيثهالكذبدذن.منهأكبرل!لقتللكن،خقا

.-،،بمنيتعلقانهمع-القتللكن

..اعلىوهن،الهامفى-ا؟ي!قبأدنى!(،.والثرالخيرحنفصل"-ا

.!والثرالخير،صور؟أ":أمفلالى

المخطوطلأ.فيهكذا21،
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هـ+77الخطيئةطبيعةعن.362

ئقلىانأيضايبلخفهو-يرتكه"!-ب؟(VV)178وجهأ

علاجهيمكنوالكغب.انسان:اى،ا"رضعلىهناللهضيءأمكز

"نهنظرا،علاجلهليصالعتلبينما.قيلقدكانلماالنقيضبقول

هل:افقاخبرونى.لميتأخرىمرةالحلا،اعطاءمستطاعاليس

.،8غبحهممنكلغبحهمىخطنتااللهعبدموسارت!

قدموسىيكونانللهحاضا؟لله!ثا"ةالحوارمونأجاب

."اأمرهالذىايلهطاعةفىخطيئةارغا

الطقلأنكلاتماما؟للهحاضا:6هولوانا.:عيى!!عندئذ

ف!له.عملا!!ثياستعليهصناعةشيتصببصنالصوابيضل

،!لليثرألمحقاذونالخاعهنبيناللهيجعلهقالصوابيضل

عندمافانكملغلك.القانونسلطانتحصانساننفمطهوكأنه

تجدونفلسوف،4U4يريد+.11الاليعمتايخطيذةبأنتؤمنون

".اخبرتكمقدكلصااتمدا،)؟(الحق

M(وجهأ %)4v-مرجمأليساللهفهن،لغلك".اا

يريدولايرلدانعليهالمستحيلمنكغ!للىفهو،.)ب(للتير!لاتابلا

ذاته،فىتناقضعلىجمونسوفبغلك"نه،واحدااثميثا

!أ..نهايهبلاالمباردهويكونولن،ل!لماعرضةأ:لىهالتالي

يلنبىالفولةتلك!كفهمكيفلكن!:(فيليب)اج!

،3( )wry):!8=اللهيصنعهلمالمعينةفىثريوجدلاا".

هوكم.(فيليب)يا،هنافانظرا*ن،):عيصىأجاب

-،.فلكجمير

ايي-أعليمنا8يسزالهامشبأعلي!"مخلوقفيرايله"-لي

.،.!هلاينلق:،اضثل

لا.-175قدقائوبه-؟

+3/*(عاموص)أصفرا2-،
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الفريناثئءلااللهج!يدةصفحة،36
!ثه!

الفرسيوقيفعلكما،الحرف،ظاهر6عندالتوقففيالخطر*

سضيانا01رهرقداللهقضاء««أننفصهم9ابت!عواظ-الذين

اللهان=..يقولواانالواقعفىبهمبلغتبصور!،،،،اختارهمفيمن

سوفالذى"ا=للحممابوكيأره،وكاذبوخادع،لحققاثهاغير

..،عليهمينزل

الذمرمقهاهنايتكلم،الملهنبى(عاموص)ان:6موللذلك

افلمبرار81لغمةاصتعمللو."نه،مفرأال!نياتسميهالغى

تصرقة"ثهاسواء،صنكلفا،الضدائدتثرانذل!.العالم

ل!عقخجزظنها9حعمنةانماأو.فعلناهقدالذىالشرعنا

الحيلا،هذهحلايضرفالانسانجعل"نهاحسنةأنهااو.المثر

.(،!ا!،ابحيةأحياةالىنتلهفواننحبانعسى

النابسانفلولذيكووفقا"!-ب,(VA)917وجه!

ءت.ا.طهصنعقدماالاافىصينةفىلاخير=:قالقد(عاموص)

ضائقة.فىانفصطمراوامتى،المنكوبينلاحباطالفرصةلأتاح

.أن:اأسههومايكن..رغدفىيعيشونالخاطئينوراوا

الصلطانهذامثللهأنالشيطان،زعمأبتصدي!كم-كنير!ن

يعانواجملاويخحمونهالشيطانيهابونفلصموف-الانصممانعلى

الترجمانيفعلهماف!علمد(عاموص)فانلذلك.رهقا

كيرحضرهفييتكلم!لمكواحدأ1كلماتهيدققلاالذىالرومانى

اكى-ت،وأعمالهاليهودىارادةكلمانهفىيرعيواخما.الكهان

،.العبرىبماللسانينكلمانيعرفلا

نثانفنةالتعىالوحهاولموالكلمةهذهمنجزءأخرول.؟

المعريية.ايكابةبهتصمحلا
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الضركثمىءلا!له8+

1)!المائةيعدوالسدونالثاذىالفصل1ا

هـ!97

أنلو:أ؟أحضرتهفىنفصىتقفالذى)ب(الحىبالملهلا

ه=،فلهعمله!ماالاالمدينةفيخيرلاا.-:.قالقد)عاموص(

مطلقاخيراترىلاالدنيا*ن.فادحاخطأاقترفقدلكاناغن

.)ج(الباطلص!بيلفىعمذهايجرىايتىوالخطاياالمظالمالا

،بعدوان-فأكثرأكثر-المزلديرنفبونافاصتنثمؤمن

".اثمأوخطيئةتوجدلاانهمعتئين

ف!لكنا،اللهيعملهصالمما)16-(لأ)"0187وجط11

عيعمى،ذلكقالقدواد.،(.ا*رضهلسماعهلترتجفاالإعتقادأ

واحدكلخرانلدرجة،عظيمزلزالهنالكثار،الفوروعلى

قدكنتانانظرواوا*ن.":قاذلاعيممىفأنهضهم.ميتكأنه

،.بالحقأخبرلكم

أ!!المقلعرعن!بةصدحة

-:انقالعنحما(عأموس)انة.هذافبحصبكماذن")

قدفانه،ايدنيا!أطامعمتخثاا.=.الم!ينةفىالشرصانعقدابلها

..ةراوحدهمالخاطئونيسميهاالتىالشدائدعنتكم

اعلي:أيىأصفلومقا!يمقبلأمامض!!البلاءصفصلأ-5

+.العلا"،)مور8،

،4"أصبد4،:ومطايمابقهق(!نى!،.طحييالله"-ب..

الخبيثة4ث!ياءوإ،صأمهوما*خير!يعرفولاال!ثيااهل+-ج

أمفلومنا*يصريايهامش!،.منه.لهاتبعاويتصرفون،العلأيامق

الدنياوخبائثأصرماأيلاأخيرأالدنيااهليعقللا5:اعلىألى

معه،.بهما)ويعملأ

التعيتين،البملتيقبعدالحىبعلهالقمعهذ(ثى:المخطوطةميأ؟6

العرمية.الصياغةتصتصيغهلاماهغاص

http://kotob.has.it



VAG4!!المقسدرسن

صوفوالذىتعرفوهأننرغبونالمذىالقدرالىا*نفلثتقنم

.،.ا*رد!منبالقربغداعثهإليكم6لكلم

واليعمتونأالثالثالفصقل
آ؟أكل!

)ب(،المائةبعد

.،)1(اللهفما-ان!

وبعر،الارثنوراءحوارييهمع.انبيداءفىعيسىانطلق

تحتهحوا!يوهوجلص،نخلةمنقريباجلص(1)الظهرصلاةأداء

..النخلةظل

ايها،الصريةبالغلمعرالقدرانزز:عيسىقالعندئذ

يلاءيعرفهلنانه،بالحقلكملاقولاننىحتى،الاخوة

تتكضفلهوالذى،!(المذىهو"فقطواحدانم!انالا

رديبافلسوفالةيخاا!ياتىعندماانهحتى.بجلاءاللهأسرأر

.،،هؤلاء

أسفل!:اليامجلىمنا؟يصربالهامثى!(،.اللهضاءان*-ا

.،.ايله،ثاأأنلا

اومطه،اي!عاقيادنى!ا.،نبي1،محمدامةعنفصل*-ب

،،رصولا،محصداأامت!صورةأ*:منهصلانويكهماتمقييان

21دهامثىمعأ-87الوجهعليماأنظر-؟

2/،1(أحجىأصدر:أشيلحع!ياايت!رىايتضيرقارن-3

ضوحا.و!ما

بابننىأ-شتهىويلاصا؟!كلوأزلزل!:7اينتوةونمى!-

،.أكل.ا"!بلمتبول

فله.اييالمترجمايثرويم.ا!طوطةفىه!ا11!
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438Pالمقسدرعن366-

الله!ن.لكلماتهممئصغونالذين!-ب)917(018وجهأ

تماماهااجل.التخلةهذهتظللناكماتمامابرحمتهيظلقمسوف

صوفتماماهكذا،المحرقةالشمصحرارةمنالشجرةتحميناصا

بهذايؤمنونالذىاولئك-الفميطانمن-اللهرحمةتص

0،5الرج!

أيرجلهذاصيكونمن،المعلمأيي!ا)،الحواررنأجاب

.،،!الدنيااليسيجيءالذى،عنهثشدثايذى

رصول،(r)صمةاشه!:ظبيبابتهاجعيعميأجاب

مثلت!مااسيكون!.الدنياالىيجيءوعندط،)ج(الله

لزمكالمطرانقطامبعدبالظكهةتجودرضا4ايجعل،الغيث

الصالحاتللأعممالفرصةامجيئهأصميكونتماماحذا.طويل

ذلك.بهاصياتيالتيا!ياضةالرحمةخلالما،صاالمفيا

صوفالمتيالرحهةتلك.اللهبرحمةالمليئة.البيظ-السابه"انه

.(،.غيثكأنهاالمؤمنينعلىاللهيتثرص.

1)د(،ألماثةبعدوالستقنالوأبحانالصقوءا

منحنيالذىالمقليلبهذا.ألا!ملاخبرتحم،ذلكملييناءلأ

ول.)2(فدصهالدثرهدأبخصوصاعرمهأنالله

أعليةاليأصفلومنيمن41يالهامثى!،.الله،نبىلممصد"-ة

سه،رصلفصد"

أصورةلملا:ومطهالايقمنا!ني!،القحرعن"مصل-!.!

.،ايتقعر،لم

هنلى.6وهامشللا-.92طوجهانظرا-؟

قلرن)المقرأتمنأحعثهوهتاتجدهالذىالمتحررالمذهيهغيا-"

الرأبعالف!لينهى،يرأنيتربم!هللثمهلامطضيلهفي"ه.:ضيل

/،1(القرأن):طلاهارنءمطلضقعرعنفهوالاصيلالمتعليماما(ويلمابع

وإنظر،عنتحولبطناهق!رأنمانكلأق!رلم".البدايةبعد

:.6لقعنافيلملزيد
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rawقضهالذرا!؟وحويةالقذرجديدةصفحة

ي!رجة=ثمىءمق!ركلان،=:يقولوفالفريسيون*

اللهامنأهصطمي!نمنأن!11-)018(181وجه)

بوسيلةيعمتطعفلاهرذولا!نوضا!.
قدزكطاللهانوحتى.مصطمىيصبحأن-وصيلهاية-

حتىعليهالمصطفىيمضىصوفالذىالطردقمئلايصالغالعمل

الخطيئةقدرقدااللهأهانهتعاماكنلك،النجاةايبلغلم

عذاب!إلىينتهىأحتىالمرذولعليهيمضىالذىكايطرلق

المهمح،هذاق!الذىاللصانذلكملعونافليكن.=الجحيم

يتاحذلكبصمبب.الضيطاناعنقادهوهذا*ناجمتش!اقي

خدألأنهم،التضريومنافرسميوطريقةايةخايعرفأنللمرء

.اللف!يطانمخلصون

كايةلاعطاءمطلقةارادةالاالقدريعنيهأنيمكنذاما(1)

ألوصملةيع!رلاسه.لأورهفي.ال!الوسيلهالحركلصنقلضيء

المنزلىلححعددم!وف-ا!ن-حم!.!فتحديداحدلستطعلا

انهبل،فحس!للانطقةاللازه!ألى"واالحجرينعصهفىصه

احدلا:يالظكيدلأقدملموطىءتتصعار!لملكلا.لكذلك

لئالفلأيرأن:لآخبر!مواني.،ا.هذاصولفعلانيصتطيعأ1

1ر!والايه(الاصاء)"ر)س! rألزمناهلنصاندكل)ةونصها

5طا lمنثمورايلقاهقاباالقياهةيوملهوهخرجعنعهفي.)

تعنىلا(طائره)لمفظأن:بحروفهالنعىومن،بجلاءالوإضحمنلثن

مرارانهيقدوملمعليهأيلهصليالنبيأنبل،ثيءفي(القدر)

وفي،يعلمهالله!تاثر(كيمي)8نه،ايق!رفيالحعيثحنحاصممانه!ا

ةأ؟!اوذوفي(يلبقر8)الثانيةايحور؟مصتهلوفي،-ايقر؟نضر

وهو(بايغييي!منونالنين):انهمالمتقينضرانطاولفكر،الثالثة

ادراكه.ايعقلعلىي!تحيلما

لى:اسفllاعليمنوويمربدمدش!،.ايقعرعنبيان+-ا

،.ب!ك!لنعبرأ"
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الارأدةؤح!ريةال!نبز68+
ت!،

اللهمنحهاقدالتي.الحرةنا!تبعا"ج.الارادة،ا!هفريعةي!ن

ليصانهالمؤكدمن..)ب(الصافىجودهمن)1(بلانمنان

.-...."لمعندئذر

.!مقرراأكراهابق؟.قدرآأ-(-018)181روجهأ.!

رشا(نحيث،حرنالانتأننيظهرموسىكساب-ان".

:.)2(هذاتكمفقدسيناكلجبلفوقموسمنى،التضرلعأتىضدما

والان:قائلانفم!كعننعتذرحتىالممماءفىليصتوصنتىان-.

يعطيناربماالذىومنذا3اللهوصيةلنايدفب.ليحعرصوفالدىمنذا

حتيالبحروراءفيماهيوك!كعلا51؟عليهةللحفاظاقوه

قلبك،الىمريبةوصيتىوانما.ذلكبمنشلنفسكعنتعتذر

.ت.تريدعندماعليهاالحفاظتستطد-

نأثميخارجلاامر(هلروجس)الملكأنلو:أخهرونى

!لوعندها،إل!هيةبتصاميض!وأنمرلضاولرجلا،ريصيح.صبيا

."؟عدلاذللظيكونهل،ف!لهمىفلن!لمزرهل،هذايفعلا

يكانا*مرهذا6.هيرودص).يمطىلو*:الحو2هـسونأجأب

".-،.ظنالم.فثضهشاعطم

البضرية،أنتقاليهثمراتتلك.داةمتأوهاعيحىقالىعن!ئذ

عليالقدرفيقضىقداللهان=:القولفى.أناذ،ا؟خوةايها

فان=المم!ينمنيضبحان.مفلإ.يشنظمعىخو-عني!الموذؤلى

أنهذلل!.ضليلظانمأنه.اللةعفييفتزونأالفالبهقأهؤلا!ر

كلخ..ا!.،.س-ثاأ؟لوصبملى.!حمآ

بنا،يبمالباهثيبأخر!!".-جحادوهوآلهطب!او-ايلة-:!!ب.-..

ا+..وجنيأدوهابكاايذ.افمقلالثناغلنن

الوجهنىالجدال.مارن".افئ-...-اصغيعاد.نيمعنيدا-.بللإ.:س!-..-

:rالترجمة...بيامثى!دا.!لم.يوما؟با-جمها.طمصوقيجميزإيفقيرة..إ،ب-؟"؟

05دا-35/؟اولاللكنيفة!مراأ،:-قارن2

http://kotob.has.it



ك!هالتبحنحوقدرلاجديدة!ثحة936

":طىءالخا"

ومندما،الخطيلؤيرتكب!ان"11-و!أ

الذىأالق!لاسهذاطلبينما.يتوبان!يوصيهأيرتكها"

الخطيئة،ارتكابعلىالقدرةالخاطىءمنيحذف،يزعمونه

."ثمدااارتكهامنأويحرم

أوائصتونالخامصالفصلأ
11،)((،المائةبعد،.التولههن*

11

)1((يوئيل)النبيلسانعلىاللهيقولمااسمعوالكت!

خاطئئهوتاريد!اننى،لعمرى:رلكم11يقول11:.

اللهقحريجرىفهل.-..ألتويةالىينقلبأن(بتغيولكنى

الزمنهذافريمميويقولهوما،اللهيقولهاتدبروا؟يريدلابمما

ت.

لعدء:)2(()افمعياءالنبنىلصانعليالله!ول،ثم

جمفامممعوا.اللهنادىقدخمدفنئتوكم

بصطتقداليومطوال=:.T()نفعهالم!انعلييول

رفريصيولا.=.مسالضدعلىولكنه،بىيؤصلاشعبلييد

المصطفينفنيابحأنمستطعلاةلالمران.=:يقولونعندما

I-"المقبولعنفصل.a!بالهلشىqtأصفل:الىاعليهنيعر

.،!أثبول16أصور"

./33"لأ،(صقيالا)اضر)ه:قدن-ا

.؟2لم56(ءثصياأ)-3

.56/3(ءث!اياا):قدن-3

الم!وطلأ.!اهض!اأ؟،

برنابا(انجيل-32)
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القبحئحوضذرلا07،
وو!5

.الناسمن!مخراللهانالا-اذن-يقولونفماذا=!للها

وكما.ابيضشيئانيريه،أعمىرجنىمنسخريوكصتماما

ول.يمكنالمصطفىوأن.أاذنيهفيليتكمم،أصمرجلمنضحرلو

8218وجهأ i ) i)يقولماتدبروا.هرذولايكونانإ"!-ب

)ب(الربلقولإ.-:.)،((حزقيال)النبىلعطنعلىرينأ

فلممهفالعميئاتوارتكبصلاحهإيصالحصجرلائى،تعمرى

علىأالات!الفان.صلاحهمنشيقاذلكب:اذكرولن،يطك

.."ات.شقذهولن،امامىعنهلجخلىمموف،صلاحه

شداءفى-)5((هوفمع)لعمانعلىاللهيقولوماذا*

المصطفين،منليصف!عبا!ناد!ين=:.هذاالا-المرذولين

الكذب:عليهويصتحيل،حقفالله.ت.مصطفيى:ولأسمينهم

الزمتنهذافرشيىلكن.()جالحقيقولفهوحقاللهولأن

.(،.بعامةبتعاليمهماللهيناهضونالحاضر

1،)د(المائةبعدوالسنتو!ال!دسالفصلاذ

اللهقالهالذىهذايفهمكيفلكنا،:.(اندرأوص)أجاب

نايريدمنعنىويث!قيوحمهأ!يرلدمنيرحميأنهأ+(طوسي

5"1جمليهيثبق

اسشلةالياعليهنالايصربالهامش!".الحيبايله"-لي

-.".حيبدله"

الياضفلىوهنا،يمنبالهامثي".إ.مخلصأالله"حقايلهء-بم

."صحيقصقللبماايله":اعلي

،ا.لأ.لممنورةومثصلهالصابقا!ني!".القدرعنفصل!-د

..ء10،01ايتقعرأ

-.:-،18/8-2،()حرق!ال،سنرأ"ةتارن-8

1(9/25"()روميةاهلبالىالرسالة!:قارن)1)2/23()موثع-5

اقتناصوفتأ:بغذهاوما.،/33/91،21"ايخروبم":قارن-6

.IAA"(روهية)اهلالىالرساية":هنبوضوء
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7!هالحريةيقهرلاالقدرجديدةصفحة3لأ1

الانصانيعتقدلاأن!هىذالكيقولاللهان":عيسىأجاب

.،،ورحمة،الحياةأني!ركعساهيل،هوبصلاحهناجأنه

اللهمنلهمعنصحتانالله"!ا-%(M)183وجهأ

الرأىهذاافاصدجتنبانعممى!ذلظأويقول.()1بصخائه

ئمقاذافانهلذلك.سواهأخرينالهةهناكأن.!الزاع!أأ

يبيدهانوحاولمثع!فأرهقلأنهذلكفعل!نمافرعودطعلى

موسىكادويهذا.اسائيلفىالذكورالأطفالكقعلىبالقظء

..حياتهيفقد

!وم5أمص!مالمحقيدرالا:بلحقلكمأقولفنىلذلكووفقا

أجل،..)ب(الحرةالمبضريةوالارا.:ة،اللهضريعةموأعليه

!فاب،أحد-يهذدفلا1)ج.العالمساسر-ينجيانلله!نلوحتي

الحرية.منالانصطنيحرمسوففنهوالا،ذلكلحفعلأنلريدلن

لكنهللىهذه-أناد،الثميطانيغيطلكىنهيحعططالتىلكك

الخطيمةارتكبتانجتى.،أ\،ألروحاردرا!العىالطينإ،من

ذلكللتسكنتذهبوانتتوبانتصتطيعفانها،الروحفعل!كط

الطيرسدبىلناانةأفول1100المر!حضهطرثتالقىالمكان

بقدرتهيتخلىانيرلدولا،الحرةالانص"نballبرحمتهيتعقب

يومفيأحدفلاوهكذا..)د(المخلوقعننها!رودلاالتى

أيى.اعليمنا"يصرالهامشبأعلى!ا،0وجوإد،يهبأاطه-ا

.".وجوأدوهابايله":أصنل

.تق!ير،أ":ومثلهايممابقأحنى!،(.القعرعنبيان"-ب

.".لمبيانأ

..أحلاميمرأايله":ا.ألسابىاومثله(ثش!"...يحرصالله"-بم"

ا!ز؟وم!الهامثىبماخر!".منه.قديرثىءكلعلىايله"-د

.؟..قبير.شء!اعلىوايله،:ا!فلالى.اعلى

وأ!مروح*نهاصبهرالذىفهو.ايئميطانهوالمقصودانو،ضحأ؟،

..ء.طينمن
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!د!الحريةي!رلاالقمدركد2

."نظرأ.لخطاساه-عذرأى-عذراسمعنطيعإلحصاب

لد.حينئذهناسيكون!نه"بأ-)182(،8؟وجه!

ويمف.)!(لما!قالىأي!يبواكيمااللهفعلكمةلفماعلان

.".التولةإليدعاسم!رر

1)و(،المائةبعدوالستوطالممابعالفصلار

واضتهيتم.ذلل!ألىعقلكممطحئنلع!هلئن،لذلكووضا"

يمفلأبوحن=؟هذاصثللماذا-:أخ!رىمرهتضلواأن

حجريستطيعلالماذ!،أخبرونى:.هووهذا((بتعليل).)

بأجمعي"الأرضأنمع،الماءسطحعليلحصتقرانأ؟صنردلم)

الهاءبينمأ:هذايكونلماذا:أنبثونى.؟اولءصطحعليتسشقر

أحد.يصتطيعلاحتي،الهواءمنينزاحوالتراب،النريخص!

ورغم،توافقفىوالماءوالفر،وايهواءايتراببينمايبمان

!(1)بتوافقومحفوظه،نالانتهيموحدةأالاريعةأهانهاظك

جمثر،البقرمسائرانبل-هذاتعلمونلاكلمفان،واخن.

.،كمرفواانيممتطيعونلا

!ق!الادراكعليععميرالقدرجيدة!فحة

منا!ونخلقاللهأنس!ون-اذن-فكف-فطكلا

أعلى:الميامفلىوهن8يمناايه!شيأعلى!،.أيتوبأايلهرر-+

.،.توهي،-الله

لمسصور6لم":ومفمهايسابقصا!نى!a.القعرعن!ل"-و

.".لى-ا!تحير،

.ب،ا-131ايوجمين:صبقصماقيرن-ا
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!ؤ،الادرادعلدعع!يرالقحر373

.3)ب(اللهأبديةصيفهمونكيف.3)1(8واحدبكلصةشىءلا

هفهمواأنعلىبقادرين-الاطلاقعلى-يكونو!لنانمهم:بالتنأكلد

."معومختلطامحدودالكونهالانسانلانفلكةهذا

يقولكما.هوالذىإيجصد*(ا-)183(8؟دوجهأ

افضعلىيضغطقافه=للشمادعرضةا-:(I)صليمانالنبي

يحيطواانيقدرونفكيف،باللهلكيقايلهاعمالكانتواذ.

.8بها

أ،!مرك)1برؤيتط،اللهنابعط،(3)(اشعياء)ان

!.1()جممبمبلالهانكبالحق=:قانلاصا،كألك

انجبه،-:)3(اللهخلقهقدجمف؟)د(اللهرممولعنويقول

الذىضا=:)د(يقولاللهعملوعن.ا=!سيندكهالذىمنذا

للفطحوةاللهيقولذلكأجلمن.-؟لهمصتضارأ!ن

ا!رضفوقعاليامرفوعةالمماءأنكماتماماا=:)5(البثرية

فوقهواهاراوما،فوقتم!موصبلالىفانكذلك.

.=.فكم

هـمنأ،!منبالهامش!،.منه.و،حدةبكلمةشىءكلخلقالله"-ا

.،.منه.حدوأ!وطمأشءكلاللهخلقأماأ":أعلىالىأضل

،.ررسه":ومطهايصاثئمناثنى!،.،ثابت!ايله"-ب

!فل.ايىأعليمن*يصربالهامثى0،.خفىالله"-بم

+.ايلهرصول":وممهالسابقمنادنى!،.اللهلمنبىأ"-د

ء+9/5؟الحكمةلمصنر]-"1

.فى/515+.3-")اضصاء(

3-")انعاء(+،5/8.

هـ-*)أهصحاء(،5،لم،ه.

.(،555/1-،)اثعيلا
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!و!الاثردعلىعسراظر،37

للناصهمعلنةليعمتالقدرجمفيةان:ل!اقولفا..لذلك!.

.،.)هـ(اخبرتكمقدكما،حقالواقحأنمع

يعتطيعلا*نهالواقعينكرأنالانسانعلىينبغىهل،اذن

ا؟نحتىمطلقارأيتاماأنا،بالتأكب:لمكلاأ30الكمثةايستنبطأن

ىارصم،الواقعالقدر+مىصحةيكربواحداىبرإحبأ،-

الحهانكيفا"نحتىاعرفلا*نغى..مفهومةليصتكيفبتهأ

،،مغىنجلمع!ه

.111،المرضىببرىء*اوال!مبتونالثامياالفصلل

(+مأو:،أنئةبثد

00ج

l)،18وجهأ sir)-الحواريونقمالعاندئذاب.:

)6(مطلقاانعمانيتكلملمكانه،حلألكمنليتكلمالملهأننجألحق.ول

عشدمااللهان،صدقونى":عيسىفمأب"ب.(،ةلتكلم.كما

الضبهقرلبكلاباأتانىف!؟،اسرائيلبيتالىليرسلنى.اختارنى

بهاتكمماسافوأنلدرجةقلبىفىرسختة7(أصافية.بمراة

منصدورهإيكتبهذا!ينهىوعنحما.إيكابهذامنينبثق

.(،.العالغمنأرفعفلسوففمى

U4%":ومطهايصابقفوق!+.ايحم!/يهلكىالله.-ء"!

.*.أصبحان!أ

الىأعلىهنمصر41ايهمضب!ضر!،.إلاثجعلبنان!حل"-و

.(،..!بيانأ..ا!جيللمأ.صورة.أضل-.ء/"

6-قاون:)يوحنا(7/6،./

.6هامئىب.مع-9الوجه.سبئفيماانطر-7

المخطوطة.فىهض!11،

12 lيف،!تايقالوجةراسكلىالفصلهذاعنوانالمترجمانوضع

.الو!هذابأخر
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!ز!الا!ركعلىعسيرالقدر375

الانبهتتكلمالذىهداهل،المعلمايها:(بطرص)أجاب"!:

.(،1الكلابهذافىفكتؤب

وخحمةاللهمعرفهأجلمناقولماسائرأن،،:ضيعىأجاب

،النجاةأجلومنالانعانمعرفةأجىوميسا.المنهأعبادةأ-

193Pالمجشةر!ةعن.ج!يدةصفحة.

الذىالفبهذامنينبثقانماذلككل،البقرىبلص/))

.،،.انجيلى:هو

رصة:فيهلدهنأمكتوبعل":(بطرص)قال

((3الجنة

1)1(،المالهبعتوالممت!ونالناممحالفصلىا!

تحونكيفولذخبرنكم،10/الىاصغوا":.عيعىأجاب

نهايةلاماإلىهناكوالمؤمنونالمطهرونسيقيموكيف،)1(الجنة

.(،اعظممنواحدةفتلكة.

اعلي:الىاصفلومنا*يمنايهامثىبأدنى!".ايجنةعنفصلأ-)

."أجنلأ،8!أصور!

معجزات!وفوPبانهارهناكلماالقرأنفىمن!ر!الجنةخصائص-ا

ايلهجةبدل:يكن،،الوسطفى7،والنمايةقرب3!السورتينفى-القرإن"

حسية.ايعازات-60السور؟-المقرأنشنجد()برناباعندالروحية

ا*يتينفىالجنةوصفوردوقد(الرعد)سورةفهى13الحمورةاما

واوناجهم2باذهممنصلحومنيدخلونهاعحمنجناتأ:ونصهماد؟؟023

فئعمصبرتمبصاعليكمسلام.بابكلمنعليهميدخلونوالملاث!وذرياتهم

!هاالمدكونوعدالتىايجنةمكل):وذصها"35*يةفىثما0الدأرفثبى

02(5ايئارالكافرينوعقبىإمتهواالذينعقبىتلك"وكللنأفآذم

مثنلطأ:وئصها15رقموا*ية(محمد)مهى-صورة4لأالضور؟اما..-ط.

يتيرلملبنوهنرانهر8اميشهغيواخ!ر)هق-ها*تماوعد...ام!نالتى.!حنة
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9P!1لجنةارشةعن76،

كل*ننظرأ.الجنةبركا!"!ا-()!18518و-ء!

لهكانتمتى،صعدومابلطيضو!عثفس-عظيماكانمها-ضىء

نهايه.

التىنسألدارصالجنةان
المطهصتبعطمتوطاAI*رضهأن.العظضمنتبلخالتى

منهاالمواحدايثرهمانحتىالقدرناليمهأرضهىكنوالمجا

..عالمألفمنقيمهاعظم

ايلههنبىداودأبونارأهاقدأينعيمعنا!ل!أنهذهان.

أمجاديرىانلهاتاحقد،نهنظوا،عنهالهكشفقداللهلان

بكلتاعينبهأغلقنفصهالىت!بعندمافانه،ثمومن.الجنة

العالم،هذاألىابدأتنكلرالاياعينى-:.باجماوقاليديه

.=احصنمن،فيهلىهنادوليص،باملالكر،ن

أسفل:الىأعلىومنا*يصربالهامثى!"،لميحرصأالله"-ب

.،.لمصافيظلمايله+

مصفى،عملهن1نهارو،للضارلهين6لذخمرهن1لفارواطعمه=

النارفىخالدموكمن،رلهممقومضر8الئمراتكلمقفيهاولهم

.(..امعاسمهمطعصيصاماءوسنوه

و!صها:+-5؟ص8ي!وإ(ايوإقعه)صور؟فهى660ايصورواما

.مخلحونولدانعليهميطوف.متقابلينعليهامت!ن.هوضوتةصررعلى)

وف!ة.منزفونولاعنهايصدعونلا.معيقمنوكأصوابريقب!اب

اللرلركدثلا.عبنوحور.يث!تهونمماطيرويحما.يبخيرونمما

لحبماهولاهوابهايصمعولا.معملونكانوأبماجزأء.المكون

.سنضودسعرفي.اييميق!حلبماأييميقصأصحنطسلاما!عماقيلا*

لامقطوهة80!صوفعة.صكلبوماء.ممعودؤظلا.بنعودرطلح

.أيكههض!ليئ.!ماءفثانلضاثا.هوموعلأوفرش،ممنىعة!لا

.(.6لرباعربا
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193Pالجنحةرفعةعق377

:.النابى)3((اشعياء)يقولالتعيممنالالوإناهذهفى

هبهخطرولا،اذناهصمعتولا،بفرعيناشرلم=

،يروالملماذا:تطمونهل.()جيحونهللذلناللهاعدهقدما

اذما.!الذعمهذهمئلقلوبهمعلييخطرولم،يصمعوالم

ييضعم!واأهلاليصوأ،الضفلىأاالدنياأفىهنالعيضونبينمانهم8ذلك

انهمع،داودابانافانذلكأجلومن.ا*ضياءهذهصثلى

كأ.بواصطهيرهالمأنهأخبركمفانتى،حقيقةرإها

قدالله*ن،بضرلةاعين"اب-18()د85iويجهأ

بالمهصلتهأثناء-رأهاوهذا،اليهلمداودنفصأنفصهاخذ

حضرته:فينفسىتقفالذى،()دالحىبالله.الاهىبنور-

لهالاسانوأنلهانهـايةلأ-المجنةنعيممنأ!لوان!ه؟ننظرا

جرةأنكماتماما.بهمايحيطانيم!طيعلاإ!ع!انفان،نهاية

1لمبحر.تعملوعب1نتستطيعلا(لفخارمنصغيرة

الصيف،وقتفىجعيلةالدنياتكونكم-اذن-انكلروا

يهلتبلغألحقالقلاحان10ثمؤا،شياءصادرتحملعندما

ليجعلىحتى.6سالذىالمحصولبعمبببالفرءالخ!ترنحوة

.،أعمالهيحبدنه.غنائهمعالصدىتروروالبب!لىالوثيان

ايله":ومثلهايسابقمنا!تى!+.!يحيىأأيله"--

.،.لممحينىأ

!لى:ايىأصفل9من!يمناله!شبعلى!،.ايحىبالله5-د

،.أأحىبعه"

(كلرلكوص)منيبثوفينا+معباصهنا"،6/4(6صععياء):!ارن-2

.+/9الثانية
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؟حمى،1111لعابثيهاالثوابهواللهج!ي!ةضحةكلم08

الجنةاليقلولكماتماماهكذافارفعواو،!ن.فائقاحبا*

زرعهاهبمنتليقبثعراتمثمرةا*ث!ياءكمة،حيث

النهأناذ،بالجنةللمعرفةلكافهذاان،)إ(الحىبالله

تظنورهقالا.()جنعيمفلالوا!دارالتكونالجنة()بخلققد

او.8حصنهالقاصلاأضياءلهتكونلنبقاسلاالذىالحعمن.أن

.3جطنهايظصلاأضياءلهتكورلمقيظصلاالذىالجص!اان

كا.لديهليصتأنهاظننتماذامبيناضلالاتطون*نكم،حذأر

1)د(،الماثهبعدالسبعونالفصل!ا

6Iوجهأ A )O I A)-صوفالذىللالصاناللهيقولهكذا")[أ

باخلاص.،1P،له.يتعبدأ

وانالعمرى.أجلىمنتعملهاالمىاعمالكاعلماننى-:.

01*نكسخائىيتجطوزين!أ.يىحبكان:)وو(ابدأالحي

نثممكأنتانكعارفا)و(خا!االلهأناأنرتعلى11،،تعبدنى!

ألهبادا:اعلىالىاسفلومنيمنيبايهامش!،.ايحىبايله،-ا

.،حىأ

"ولخالضايلهدا:ومثلهالصابقمنادنى!،.أأيضلقالله"-"ب..-".

ؤمثله.الصابقمن(دنى!".احصنايله+-%

الياعلىومنالايصرالمهامشباعلى!".الجنةعنفصل،-د

+.،جنة!،6سورأ:اسفل

ومئله.ايصابغمنادنى0،.يموقدحيإيله"-15

.الح!اب!منادنى!،.ورحصومدىلمالخالقهوأاللهو-"

!.،0001ورحمنوهذىخالق!يله:إ+.ومئيم

والخدمة-الخادم)بلفطيلانجليزدلأايترجمهوفىايلاتينىالنص11،

تصثصاغلاايخدماأنكبا،8.العهاد!والمراديكن(مححantء.ه!)إ

اييه.ثحوالعرديةايلغةفى

1 I]مبق.فيما11!هامذىافطر
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قى!؟1119لعابديهالثوابهواصص937

لكصىوالرحمةألقضلالاسؤلاتصألئىولصصت.عملىمن

11،،لعبادتىأتضعلالانك.داخلاص،لم11لمتعبدنىأ

فهكذاا.ابدأ،11!تعب!نىأانفىترخمب!نكنظرا،كرضا

ولى،الاهالمأنتأكنتلوكماصأثيبكلاننى،لافعلناتماها

ولكن:.فحصبالفردوسرغد)يديكفىاضعلن"ننى.ند-ا

انل!كما،وتماما،وهكذا.()1،يكأكهـديةنفسى!هبنك

الىاجركلاجعبن،للاب!1،11عصدىأتكونبأنمشغوف

بها.=.الابهد

)ز(،المائةبعدوالسبعونالحادىالفصل11

هل؟الجنةعنتطنونماذا":.لحوارييهعيممىقال

النعيم!وألوانالموفوراتبهدهيحيطانمه!تطد"عهفىعقلهناك

.(،لهتكونانيلزمهالاثسانان

85)1وج!أ 18)lمعرفةعظمتهاثبلخمعزفة"!-ب

.()حلعبدهيهبهاناللهيريدمايعرفأنلهكانانالله

منلواحدهدية(هيرودس)يصطنععندما:رأيتمهل

،(1يهديهانوعأىمن(رأصتمهلأ،لملديهأالخطوةذوىأعيانه

وبالتأكيد:؟مرتينذلكرأصتلقد":(يوحنا)أجاب).

.".فقيرلرجلالكفايهئفيهيهديهمماالعضرمقداران

الأيصر.الهامض.أخرقمول!ولكن!)د(الىأحا!ة-ز

اعلى:الىأسفلوهنإلايمنالهامشبأملى!"لميهبأأيله"-ع

1/1!وهإ!.أيلهة

،االمصلميناكن!إ.،أبمالصوفيةيوحي،.الفصللهذأالم!صومىلميليل-ا

،..ض.ء..ا!إلمقعبمة-.!وإظر،ب-915،ب-25الوجهمارن
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59لىهالضةرفعنج!يدةصفحة038

(هيردوس)الىصيهدىفقيرارجلاانلولكنء:عيسقلا

.".درهميناوثرهما":(يوحناأاجاب3،0سميهثيهفماذا

يخهالنىكتابكمهذافليكنوإ"ن":أ!عيصىقال11

للانع!ان)1(اللهوهبههاصائر*ن.الجنةمعرفةترسون

سإف(هيرودص)انولكماهوفالمالجعمدهالحاضرالعالمهظفى

فىولئنفصللجصماللهيهبهصوفمالكن.فقيرلرجلدرهمايعطي

وحياتهبللثيهم!كليعطى(هيرودص)انلوكمافهوالجنة

.".خ!مهمنلواحدنفصههو

)ب(،المائةبعدوالممبعونالثتانىالفصلأا

=:.باخلاصلههـشعبذحبهلمناللهايقوله!الا

نفن،لذذك.كثرتهاكم؟البحرر!لوعد-عبدىيا-اذهب

.ة-البحراعطاك

18وجهأ )I / AV)-الرمل،منوصيدةواحدةحبها:.=أ

خالقكانا-لعمرى.نعم:بالت!أكيد3يكضعيرةتبدونهل

ا،رضأمراءلصائرال!لمهذافى)بم(وهبتهقدماصامرا!-

اياها.البحرسيعطيكالتىالرملحبةمناقللهو5وملوكها

.؟ا=.جنتىفىلدأهبهسو!مامعبافرنة

21(أفي،ادائهبعدوألممبعونالثالثالفصل1ا

أيياسفلومنا!يمنايهامثيوسط!+.!يعطىأطله"؟-

،.أ)معطىالله":اعلي

سور18أ":ومطهايصابقمناس!+.طبنةعنفصل-هلا

،.!بخةأ

اعلىكن*يمربلالهامشلكه!اللفطيتكلأرالصبقألياحالة-3-

ا-7"؟بلأوجهاسفلالي

ومطه:الصالقضل!+.لمويغطى،ر!خلق،)!طهه"-بم

.+-من(و!احىول"
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!ق!ابخةرغدكا381

أعطىإاذالمالله؟ن.الجنةرغد-اذن-:هلوا*:ع!سه!

،المعاشحعمنمنأوقية!مثقاقأالعالماهذافىألانصصق(13)

الفواكهكميةتأملوا.حملالفالفيهبهصوفالجنةفىفانه

وكميةا؟زحاروكمية.الطعاموكمية.العالمهذاقىالتى

.ألانصانخحصةفىا*ثمياء،لتي

أسرانكلا:حصرتهمىنفصىتقفلذىt)د(الحىبالله

تمامافك!لك.منهحبةاحديأخدعندهاويزدادلزدادرملهيزاللا

تفوةبزياثآ11الجنةفى11)1(للليئوالصةالجودةممتزداد

أخرثىءكلالنحوذلكوعلى.هثانأكلهالذىالتيننوعية

أذا!ا؟بالحق:لهـاأقولفاننىذلكاليوبالاضافةلص.اجنة

4!فملةظلمنقدرأأعلىهوويلآلىءالذهبمنجبلا

أيوانلكون:تماماذلكفمثل".اب-()187186الوجهأ

.،اعليالجنةفيالنحيم

79ت!الجنةفيالجسدعنجديدةصفحة

واينيكانتقدالتي.الحنياامراءملذاتسائرمنقدرالا

اضل:اليأعليمنا*ي!ربايهاممى!".!الحىأبالله"-د

،.،صيأبلألهلا

ايتالييالرجها،لحربايهامضيف!الصابقالىاحالة-12

اسفل.اييإعلىوهن(أ-لأءا)

.13،83،60ايععور8القرأنقارنالجنةفوأكهعن-؟

tyايسور؟واما،35وا*مة(الرع!)مور؟فهى13ا!ووةأصا!

الوأقعة()!ورأفهي60ادور8واها،61وأ"ية(سد)مورةش

.+-15و*يات

.6+،375صاهمش:فىبنصو!هاجمععاأمطانناهاومد
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Pهـ79الجنةفىال!سثعن2"3

؟،..النهايةالعالميبلغعددما)1(اللهقضاءياتىحاتىلهمستكون

فاالذىجع!دثامم!مضه!!:ادن:.))(بصرص)أجاب

."1الجنةفىن41

صدوقيا()تصحلكيلا(-بطرص)يا.حذار.":جمعىانجاب

مرة،للقيامةأيقوملن.الج!انا=:يقولون(ال!وقيين)لان

ونفسهمجسههمفانولذلك.6-(11ملائكةهننلسوليص"،اخبرى

الملائ!خدماتكلمنمحرومونوهم،الجنةدخولمنمحرومان

اللهنبىنسيتقدأنكالمحتملمنهل.الدصياهذهفى(لهملم

)ب(،يحيارديان"علماشا-.يقولكيف،)3(.ايوبؤحبيبه

اللهار!يسوفوبعينى،بجممدىخر19اليومفىاقومولشوف

.8=أج)مذقذى

انالىيطهرصوفلناألتىالجعمدهذاأن:ممدقونى!ن-

يهشه.نظرا5،الانلهاشينلتمنااحههحصي!لهتكونلا

تله-إلىالنهيردهولسوت،شربره8شهوكلمانهتزاقسو!

05الحم!تة!يلرقاطمحدإدمفله

آما5بذاتهواحدعمقثيواحداصيدايخد!نرجنن

،(وانتاني،دلفنيالاوامرلعطيوانانعملطلرىأنفحع!بهالإؤلىا

.إلاولبهيأمرماسانرىيؤ)"،ا-(8!(لا188وجهلم

كانهنعليأنجزأءألبم!دلف!نراقعسلالخميبدوهل..8أموق

العمل3فينفسهاستهلكقدمنبيلهمنيطروان،ويأمرينضر

كلا.:بدل!أكيث

اعلي.الياسفلوهنالأيمنالهامئىباعلي!لما.حكيمأيله-ا

اعلي:الياسفلوهنألايمنالماهثىبوسط!"أيحياأإيلهلأ-ب

.ة"احئى"أيله

".احافيظأالله":ومئلهالسابقن!(دني!ول.ةيخرصافدا-يم:...

33/8"ال*عم[أ!فر"مارن-لأ

لأ.،-2ة/؟.9"أيقب:!قارن-2
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Pرو7الجنةفىالجسدعن383

وجسمهالألصننصا!أدلتاللهعح!علىلجوزاذنمكد!

ب!ادهو!مر!صرفاسطص.ال!تبد!حلىلىحسهمع

تصوه!.3.ههيخبرأنأحق!.ثنت!اننمسلأن5،لمسه

فسدطوذ.ألحرو!.بلبردلشعرو!.تمنسظإ!و،ل!ثسرر

الم-أى-المان!سى!اطها.حالدهلامها.ندبحولا،لمرصب

عماصرعلىبناءالجسممق!سعيالتي،ألجسدمهالالامتلدكن

النمنتمضىأنعدلا-اذن-ي!ونهل:أفول.!تكوينهل

الجهدبأفصىنفح!هأصمهلدالذىألجسمدون،ابخه!يوحد!ا

."؟اللةعبادة!ى

للنفمىشبو!ألجسداى؟المعلمأيها،):(.بطرص)أجاب-

لمأ..المجنةفىيوضعلاانينبغى،لخطيثة'أن-ترت!

-8النفىابيرالجعمدصيخطىءكيفوالان":مكيمىأجاب

رحمهاصتبعاددفىفانك،ولذلك.لمحالهذاان:بالتأجمة

ءكهعنهالل!ه

عليتقضا!لنفمىصدلحخيموادسبعونالرابعالثص!!

،...،-.)1(المالةبعد

..."!

!!،الجنةفيالجسد"عنجدلدةصفحه

!فادى،)ب(اذحيبالك"!-ب)187(188وقيأ

..(1)قائلا()جيرحمتهالططىءطعداللهان:حصرتهفنىنفسي

ابوجه!رعليايعنوانهذاالمترجماناوررر0،ايجنةعنفصل،-ا

لوجهأخرهووانماالمحطوطةفيكدلكوييسب-(IMV)188.التالي

187)ايصابق IAA)خ.-ا

صور)-أأ:الوجهلهذايهيحرالهافئى!وابأخوالتعقيبوكنلل!

،.!أجنةأ

!لى:الياصنىوهن*يحنالهاهئىبأعليا!!ا.السبلألله"-ب-ا

---./.،.!حسأبالله"

،.الرحمنايله،:ومعكهال!ايقمناحنن!ى.الرحمنالله"-ج

22"18/21(حزقيال):قارن!-ا
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الجمة.فىالجعمدعن8"3
!الو!

فاننعى،لخطيثتهالحاطىءفيهاينتحبالتىعةt1.,?dهذهفىر=

.ا.-ا؟بدالمىأ،ئلهحدودعلى!تعحياتهأذكرلن،بنذصي

يذهبلماذأ،الجنةاطعمةدأصوف.الذىفمنوا؟ن

.!.ر3*نهانظرا،كلا:بالتأكيد3النعس!طةهناايجصد

يأكلونسوفالمبارجمنفان،اذنوهكذا:(بطرص)أجاب

وله؟خبثبحونايطعاميفغكلف،ولكنأالجنةفى

الجصمبمايحظىسوفبركهأيه،والان)I:عيسىأجاب

يكونان-با.لتأكيد-اللاشئلمنانه.؟يشربولميلأكللملو

(بطرص)ياالصوابتصللكنك.المعظمللضيءمناصباالتعظيم

الجممم-هذا"ن،خبثفىيفغسوفالطعامهذامثلأنظنكفى

يأتدعاوهكذا،للتعغنقابلةاطعمةياكل-ا!افرالوقتفي

الفسادمنمعصومايكونصوفالحةفىالجم!لكن.ا!ن

يؤمي،كلمنحراي!نولعموف.الفناءومن،لم81وهن

نتنأ.تنتجفه،tفةكلصاتصوالتىولهطعمة

.،.شقناى*والمميعونالخامصالنصلو

3111)1(،إلمالةلعد

-I)ا9Aوجهلم (W]يصنعلىاطهمطولهكذالأ

-:المرذولينعلي.المهانةيصبوهو،المنبى)2((اثمعياء)

يحتفلونولصوف،انابيسهيماثدتىعلىعبادىيجلصولصوف

والمزاعير،اي!وتارصوتوحععالصعادةمع.ميتهجونوهميالوليمه

فلصوفأعدائىتانتماما.ثيءاىلفىءيحتاجونا!عهمولن

يو!رهكم=يينصا،إنبؤصفيتموتونح!ث،عنىبعيد!تطو!ون

يأصفلاضاايتعتيعيثر!الصالئ(صامشالياحالة:.2-ا

اعلي.الياصفلوعن،-بلأ()87لأ88يلوجه*يعنايهامعى

للا/513(اضعياء):قارن-2

خت!هووانطايت!الوجهبدايةايعنوانهذاالمترجاناعتبر-111

ب-)7"؟(هه؟المنتهي!وجه
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هصاوجنةهىالجصدجمن5"3

،!.عبادىمنواحدكل=إوألسيعوطالسادسالفصل!

3()آ!ماالمانةبعد

دحتفلونسوف-ةالقولمؤدىهومأ":لحوارييهعيسىقال

الغرضمالكن.بجلاءليتحنماللهان:بانظكيد.أ=بالوليمة

كثيرةفواكهمعالجنةفيالثمينةوالمشرودات()3الارلعةالانيرمن

الحص.ولا.النفسولا.الم!دكةولالأكقنلااللهان:يخالقكند.جدا

لما.المجصدهوبلاودىوانما)د(

اه!الجنةيبرفعةمتنوعةدبىتجآتجديدةصفحة

للجعيم!هىالجنةرفعهفانولذلن.جسدنأه!الذىثلأ

لملائكةومحالثه،انله:وللحسللنفمىوهعط5اطصة

طريقعنجلاء؟كثرتنكمثفسوفالرثعةان.المباركتوالارواح

الاثياء.صاتسأب(خل!قداننهلأنولظرا))،)1(اللهرسول

."منخيراالأشبءحل!رثألدىمهو(،(ا)لمحبته

بالهامثىالتعقيبهذالكن!اكبقاهامشالياحألة:3-ا

1)91888الوجهلهذاا،يمر 1 - ) Iاسفل.اليأعسومن

".منهالطعامطكللاوالنفصوالر!والملائكةالله))-د

وملائ!!أايله:!مطرينعلىاصفلالىاعلىاهنإلايسربالهامش!

".منهأالطعم!أيي!ألاونفىوروح

ماءمن؟انهارأرلحعهالجنهفىان7،المصورة،المرأنفىهكذا-3

.15وأ!يلأ(هحمد)سورةوس!.عمملوهقنبيذوهنلبنومن

اسفل:الىvia'هنالايصرالهامشبادنى!اللهانبىأ-أ

".أيلهرصولا"

سطرلن.علىافقىبخطالأيصرالهامشبماخر!(خالق،الله"-ب

ب-1،57-18أيوجهانظر-؟

ببرنابا(انحيل-33)
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TAIامكل!الجذةلرفعةمذذصتثرجات

.،(.إخرمخلوقكل"!ب-)188(918وجهأ

رفعةسقكونهل،المعفمأيهـ!":(يرتولوميو)قال

يكونفلن،متصاويهكانتلئتى.3انسانلكلمته،ويةالجة

.(،الاعطيميحسدسو!قرالمحانمتصأهـالةتكنلموان،عدلاهذا

؟()جعادلىالملهلأن،متساويةتكونلن)،:عيثيأجاب

أخبرنى..لكهناحسديوجد616،راضياسيكونواحةوكل

،كنيرونخدمعددهسيديكون،عتصماأة(برتولوميوينا

الذفيالابيةهل.ذاتهالنسيجماألخثمهؤلاءجمعكمما!اذا

ثيابنهمليس*نخم!بلحزن!ينوحونالصبيةبملابعىاكعموا

همصأحبلو.العكسعليانهم،بالتأكيد3المكتملينلىالوط

لانها،غلظالاحتنقواا!و!معثحابهمللبموممأنهنهمأكبر

السخرية.موضعأنهمبأنف!ههمولظنوا،بمفياسهمييعت

وعندئذ،،الجنةفىلملهفمبكارفع(برتولوميو)يئوالآن

درجةاألواحدصصبكونأنهبرغم،واحدةعظمةللكلترىسو!

منسىءالاطلأقعلىذلكعنينجمولمن.اقلولاخر،أجمر

.،،.حعصد

)د(،المانمةبعدوالدمبعوتالسابعالفصل1ا

!ه،المعلمأيها")..!اليكلبالذىتلعنثئذ

عيصىةأجاب."!الدنيا1لهذهكما،الضمسمننورنذجنة

اعلى.الياشلومنارزيمنبئلهاهئى!"عادلايلهدا-بم

اعلى:الىأسفلومنا"يمنالهامشبأ!نى!!ايجنةمنفصل"-د

لم،بنةأ،صرةأ"

.(بابرنا):اى111
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أمكل+الجنهلرفعةمتنوعةدرجات387

لى،اللهتالقدهكذأ"،أ-)918(091وجحهأ

الناسأيهأصعمكنونهاالتىالدياان=:.(يرنايما)ايا

تزينهأ.التى1والنجوموالثمر،لشمسلها،الخطايايرلكبونالذين

خلفتما.مدأناذنكأجلهن8وصروركمنفعكمأجلمن

بي،المؤمنونيعمكن!انتىالداراط-أذن-تظنونهل

المظن؟هذامثطمىبلتأكيدلنضلونانكم.؟أفضلتكونلن

القمرهو\)ص(ورسوني،اندردوصشمسأنا،هـلكلأتلأفني

قدالمذينأنبياثىهىوالنجوم.شىءكلمنييصتقبلالمذى

اشقبلواكمأتماما،بىالمؤمنينفانلذلك.بارادتىوعظوكم

مماتل-خووعلىفانهمأنييائىمنكلمتي

3مكل،الجنةعظمةعنجيدةصفحة

"=.نعيمىألوانجنةفىوال!روربألنعيميظفرون=

1)1(لحألماتةبعدوال!ممبعونالثامنالفصللا

!ا..بالجنةللمعرمةحصبكم!هذافيوليكنلاةعيصيقال

أيها":أخرىمرةقال(برتولوميو)فمان،ثمومبن

.،،.واحدهكنمةمطثتدانمعىتابر،المعلم

:(برتولوميو)قال.".تحبماقلللأ:حميصيأجاب

مث!لوجودنظرا-لانهكا،ظيمة-ياي!أكيد-الجنةان"

.،.عظيمةتكونأز،فلابد-فيهاالحيراتمنالضخاهةهذه

عيس:أجاب

:JL-1الىاعلىومنا،يمرالىمنى!+.!نبي!ه51--

"رموله.+

اسفل:المياعلىمنيلايصربايهلمئى!،.ايجنةعنفصلا"-أ

+.لمجنةأ!8سورأ
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MAرمكل*.ايخةعظمةكا

)1(العظمةمنتبلغالجنةأ!"ا-ب)918(091.وجهأ

الصماواتان:لكمأقولبأمحق.يقيصهاأنانسانيصتطيعلاأنها

عناحداهايبعدالمتىتلك،الكواكببينهافيما(قيمت111تممع

عليالارضوتبعد.عاه!لخمص!اتانسانرحلة،بمقدأرأالاخر

.عامخمصمائةرحلةالأوليالصماء0منالنحوهذا

عظمتهاتزيدالتي،إلاولىالممماكلمقياسعندتوقفلكن

حبسةعلىعظمتيفىا"رصجملةتزيدكمااالهرضصائرعلي

الاولى،علىاعظمتهافىالثاليةءانسصتزيدايضاوهكذا.رمل

7الأخيرةا!مهاءالي،دوايكوه!ا،الثانيهعلىأثالثةوتزيد

أفروبالح!،ن!أانظسيةمنأعظمالنحوهذأعليطحدةكل

الصماواتوسأئرالإرضصائرمااعظحملهيالجنةان:لك

لأ..()بانرملحبةصةصخمألأرضجم!أنفتمأها،11معا!لم

ن!وطانلابدألجلهان،المعلمايها":(بطرص)قالعندئذ

لمه.5ف!هايرىاللهلان،اللهمنأكبر

تفتصىفىفك،(جمطرص)لامهلا)!:عدصيأجاب

.(،.عمدبغير!اللهعلىلم

:ا2أ(ؤإ،أراتةبعدوألسبعونائتا.سعأنفصلىرا

.ؤاراه.عيصىاليجبريقألملكجأءعندئذ

،)2(انشمصمثكتت!لأمرأة!أ-)591(؟91وجهأ

جنةاأ1هـرةألأ:اعلىالياسفلومنا؟يمنالهامشبأخر-12

ايممابق.اهامشاليبلاحالةالمترجمان1حقىوقد

اعلى:الىام!فلومنالأيحنبالهامثى!"اكبرالجنةده-ب

،.جمواجنةأا"

هامشدمعا-111الوجه:سبقفيمامارن-ا

أ6هدشمع-9الوجهافظر-3

سبع!ايعرأنفىيكنهاأ11
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؟م!!الجمةعظمةعىفيمم9

الىالحىأنالعمرى":.صتوبةالكلماتهذهفيهارأىحيث

،وا!رضااصماواتصائرمناجمر،لجنةأنكماتماما،(إج.الابد

اعطمأنا؟تماماكذفى.الرمقبخةمنكبرا*رضأجملةأنوكلما

حباتمنالبحرفى!(عددأكثيرةمراتوأعظم،الجتهمن

!وعدد01بالبحر)د(الهاءقطراتأوعدد01الرمل

قومه"إ!حثاثش11أأاوراقا

P.504الانساناممئحقاقعنجثيدةصفحة

وعدد!01اللاس!جارعلىالاوراقاأوعحد01أ*رض"

التىالرملجوبعذىمضاعفةأضعافاوتزيد؟الدوأبعليالجلو؟

.".وأكبر،والجنةالممموات11،،جميحالتمهتمض!

السبرك،رلنعأ)1(بتوقيرةطنقم":عيسيقالوعندئذ

مائةرعوصهمخفضوافانهمثمومن.(،.الابدينأبدالى

.صكةفىوجوههمعئىصماجدينا"رضالىوخروا،موة

وساثرهوواحبره(بطرص)عايىدعا،الصلاةأدأءبعد

ييمإيتبنفعمكان":(لبطرساوقلا.راىقدبماالخواريين

هىالتىالفممص-واحدةبعين-ترى،الارضجملةمنكبر

.،.ا"رضصيعمنمرةألفاكبر

باعلي!،،قكرأأبمر)و،ويبقىأو،لميحياأالله"-ج

aوكبرعظيم."لمأبعىو،حىأبالله":أصفلالىاعلىومناجعرىلهامئ

."مئاه":ومطهالصابقمنأدنى0،،ماء"-د

أسعفل.الياعلىهن،الأيصربالهامش!،(سجدة"-ا

ويكناالانطيزيةالمترجملأفياجيعأالكلعةهذهتردلمأ؟،

المخطوطة.اينزمنا
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صكل!الانسطناستحقاقعن093

.،هلححقاثهدلأ:(بطرسا)اقال

!6بصيرةأ1خلالفمن،تماهاهكذا"):عيسقالعندثذ

".ترىسوفالجنة

.".()بخالقناالله"أ(ب-الأ09)141أ

،()جا!لهللربالئمكرانقنمفانهيخسىذلكقالقدواذ

ييكندز:فردكلوأجاب.المقحسةوللمدينةاساثيللبيتداعيا

".ياربكخلل!

1)د(،المائةبعدالثمانونالفصلوأ

والمنصوبالمسقوفالمدخلفيعيسيكاناذ،يوه!ذات

الخينمنواحد!وهو1،الكتبهأحدايهاقترباذ.لصليمان

لقد،المعلمأيها":.لهوقال،الفمعبألىا*ح!اديثيلقون

منفقر8غلىوفى4الضعبهذاإشىمحيرةمراتأحاثيثالقيت

،8هيوهاا":عيصىأبئي0،(0فهمالهاأممتطيعلاالكاب

=:.ابيتألابراهيمالوبقالهاالدىتلك":الكلامبقتلى5

أنالانسانيصتظيعيمفوا*ن.=.)1(العظيمذوابك"كلنن

،8،لمالعوابهذامثل11يصتحق

بالتجد":.وق!)3(بالروحعيصىابتهـج،عندنذ

سأخ!بود*ننى،إنىاستمع(r)!اللهممل!عنبعدد؟لص!أنص

".خايقأيله،:الهامضر،*يمنباعلي!،.لمالخالقأايله+-ب

ومطه.الصابقأعلي!"صلطانالله"-بم

لمصور8أ5:ومعه)ب(منادني!!الثوأبعنسز"-د

،.العو!ه

.15/1".ال!ينلمسفرأ-"؟

ti/1.(لوقا):تجلرن-3

3؟/53(مرقى)-3
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ع!!الاذصالىانحقاقعن693

،محدودواكسان،حدودبغيرلكونهايلهان.التعليمهذابصثل

الضك،منبكمداهوهذافهل،اللهيستحقأنيستتليعلافانه

.(،Tا!خأيها

ايكاتب.أجاب

تعلماند،ياسيد":جمافي!ا-(191)391وجهأ

.،.صوتدتن!معأنتص!قهىنفصى*ن،فتكلملذلك،قلبى

ا!نسانان:ص()الحىبالله*:عي!سيقالعندثذ

.".لحظةكلينالهمطقلي!تنفنمايحمتحقانيصتطيع!

لمأدضاأوالحواريون،نفصهعنألكاهنغابذللابصماع

ث!!ا!نع!اناصتحظقعنجديدةصفحة

:.1()عيصىقلاماتذكروا*نهم،الذهولأصابهم!كذلك

.".صدحفمائةينالونفلصوفاللهحبفيبذلوامهمااننهم"

مطعةماثةأقرضكأحد؟لوأن!.لمعيسأملاعندذذ

لهذألحكولانبمقدورgهل،.القطعهذهأنفقتثم،ذهبهن

أمقاب!لمبيتكفأعطني؟دالفةعنبورهةأعطيئل!انني..-الرجل

."3=أصتحقه*ننيلذلل!

ينبغىلمالمقترضأ3ن،مسيديا،!*:الكحبأجاب

فىرغباذا،وعندئذ،بهمدينهويدفعماان-او!-عبه

نفع(ى،لص.8أث!ياءجيديخعطيهأنعليهفان--أكماصىءضىء

.+8تالفة،عذبألورقة

1)1(المائهةبعدوالثمانونىالحادالفصل11

أصظ:ألىأعلىومن!يسرايهام!تىباعلى!،.الحىبالله"-!

،.!حىأبالله*

أعليهن*يصرالهامشئحفل!،.(البشأعنفصل"-ا

،.الم!كنلمصور8أ":اصفلالى

لي-51والموجه92لما"(متى):قارن-ا
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ث!05الانساناممدخقاقاضا293

لذلك!خ41أيها.،القولأخسنتلتد".عيممىاجاب

":فأخبرنى

مقالانصانخلقالذىمن":!ب-i،9)29؟وجهأ

العالم،سائرأب(ألحضاوهبهالذى-بالتادد-اللهانه3ئسىءلا

الخطيئة.بارتكابكلهاستهلكهقدالانسانلكن.منفعتهأجولمن

.الاشانضدثجمعها!الماثقلبفقدالنطيئلأبسببانهف!لك

*عم!كالااللهالىيقدههمالديهليصتعسهفىوالائصان

يجعليومكلالخطيئةبارتكاب*نه5بالخطيئ!زالفاسد!

-:.النبى)3((أئمعياء)يقولولذلك،فاسدانفسههوعمله

سيدون-اذن-كيف.=01حاذضسترة؟كأنهاصالحلاناان

هل.8لمللهأالارضأءعاكاقاثرغيرانههعاسنحقاقللانم!ان

يق!ولردناأنلمؤكداثه3يخطىءلانممان4اأن-المحتملىمن-

يسعطأليوممىمرا!صيم-؟.(r)داودنبيهلممانعلى

صالحاتتعاكانتواذا.3الفام!ىيصقطES!رفكمواذن؟-المكى!

منهاانه،()جالحىبالله.أثمنعاءسيئلاشاصتكونفكم

أناا.=:المقولةمسذهمنأكثراجتفبهالانصانعلىينبغيئىء

ولييمرن،يديهاعملا-ا"خأيها-الانصانفليعلم.=.!!تحق

ألاثعمانعنيصدو!لح

.،؟فيهيفعلهاللهبل،يفعله!الذىهوأليىبالحقفانه

الىامفلوهنالأيمنالهاهثىبأعلى!ده.ايعطىأإللهدا-لي

".!معطىأالله":اعلي

اعلى:الى(سفلوهنا"يمنايمامثىبأدنى!،(.الحىباللهفى-بم

.،.لمصأبالله"

.032/لا(اشعياء):هارن-2

165لم3-"ا؟مثلا؟28
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r4rي!4!الانساناصتحداقعن

391وجهأ )V i gi)-خلقه.الذىاللهمنوجودهلانا«)ا

وان)د(!قه4111امر-طأيناقضأنفيوالانح!انيفعلهماأما

ولثواباالانصانيممتحقلابهاالتى،الخطيثةيقترف

05!ه.الانمماناممدحد"قاكاجديد!صفحة

.".عذابالصتحقوانما*.أوالثمانونالثانىالفصلأ

()،المائةبع!

وانما.فحمب-قلتكما-الانسان)ب(يخلقلمايلهان*

أعطاه.الجنةغادرانبكل؟؟!هاالدلاوهبهقد.سوياخلقه

ومنحه.الانبياءاليه)د(وارسل.ليحرساه.()جملكين

هنينجيهلحظةكلوفى،الايمان()جومنحه.الضريعة

هوومابل.الجنةيهبهفىنهالحبعظيمالمحبوهو..نالشيط

-اذن-فاتدبروا.)هـ(للانصماننفسمهيهبأنيريداللهأن:اثر

،،ديق11،انه!اعظيما؟لاهىاللاأالذينكاناذافيمط

الى(علىهنا،يمرالهامنىبأعلى0،.لمايخالقأهوالله-د

.".خالقالله":اسفل

ومقالايمنايهامثىبأعلى!.))3((التوبةحقائقعنفصل"-أ

،.لمأتوبلمايحققاتألم8أسور5:اعلىاليأسفل

اطاربجوارأ!يصربثهاهثى!+.اايخالقهوأايله"-ب

+.خايقإيله":إسفلايىاعلىومنايعصإن

،أمعطىأ+لله":ومطهأ!بقمنادس!.أيعطىأإيله"-بم

،.موصلايله":ومثلهالصابقمنادنى!".أيرسلاأهله+-د

،.وهاللاالله5:ومثلهالسابقمنأدني!"،يهبأايله"-رو
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.،!هـالانساناصدحظقعن93د

خلقا!أأنفسكممنانصطناخلقتم.تكؤنوأأنالىلمحوهتحتاجون

ارصنطممنبكثرة!يريناشبياءخلقتمقيءتكوشواهـآن5شىءلامن

تكونواأنأ:اكئرهومامعبل،ونهعاألمخلقكم!مع،الله

ديكبعدأ0)و(ربناهوكص"وطيبأعطيثاألاهـ!،خلقتمقد

لكوهنا،الدين0صيمحىوهكذا.نمهذلكتهبونلمكلهالخلق

انكمبيث.للهإيضكرأياتبتقديماقزةه!:فقطعليكميبقىسوف

ه"من6وحيدواحدةأذبابةأتخلقواانعاجزونأنتماذ

ييس*نهونظرأ.الذباب"1ب-()3"39191وجهأ

آنلكمفأنى،الاضياءسائر()حصيدهو)ز(واحدالهالاهنالك

6هرضكمرجلاأنيو،بالتأي.8دينكمتمحواأنتصتطيعوا

ذهب.هنقطعةمانةبأداءهلزمين*صبحتم.ذهبمنقطعةمائة

)ح(صيثلكونهاللهان-ا،خ"يها-هذامعنىفان،لذلكووفقا

ويهبيرضيهمايقولأنيقدكأ.شىءكل،سيدأو،الجنلأ

؟كونره=:(1)لابراهيمقلاذفانهلذلك.يثنعاأيايرضيهما

AUI-و oعطيمالله،:ا*يصرالهامشبأخر!،.وطيبعظيم

.+5وخيو

أح!الله":اققيبخطايكتابةاطارفوق!+.وفردواحدالله"-ز

.!.ووإحد

ومق،*يمنبايهامشمرتبن8مكرر!".،المالكهوأا!ه-*ح

.،.مالهايله":اعلىالىأصمنل

.5؟/؟،5الدحمومن،سنرأ*-ا

ابراماليالربكلا!مار!هورهذهبعد*:هنايةاينصلكن!

*اووقايةدسخأترصانا،يأبرا!تخفلا:قائلاالرؤيافى(ابراهيمأ

تعطيتىما!ئا،الربااصيدايها:ابرأمهفلا-3فقرة.ج!اكثيراحس

.،.!عمنثى(اليعلزر)هوبيتيومايك،عقيماماضوانا
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صكل!iنصانااستحقاقاعن593

الله=:يقولأنيصتطعلم!ابراهيممان=ءالعظيع!ئوأبك

."-.دينى،هوأوهديتىأيله":.قالولكن-ثوابى

الاثمعب،الىوا*حاديثالحطبتلقىعندمافانك،وافن

=:.هكذاالفقرة1تلكتضرحأنعليكينبغى-ا!خأيها-فانك

عملاذا،ألاثمياءمنوكذاكذاالانصان(Y.)سيبالله)3(ان

..=صايصالانصان

سوففانه-لانصانlأيها-اليكصيتحدثعندمااللهاى
فأى؟محبتىابلمن.صنعاأحصنتلف؟عبدىيا=:يقول

مولاى،-:انتفلتجبه.-؟)ط(رلكانا،هنىتبتغيهتواب

يصهاخطيئةبيتكونانيليقفلا،يديكعملمن!ننىنظرا

رحملأبكلتكن،أنتمجد!فهجل،مولاىيالذل!.الثميطان

على!

.!-.يدية!اعم=-11لأ(91319دوجهأ

41105التائبيتله!هع!ابجديد!فمحم

علىحريصا*نوانا1()لكغفرتلق!=:اللهقالواذا"

العقاب"ستحقاش،مولاىيا=:.أتتفلتجبه=.لوابك

فاقتمى.نمخدانتصمثحقفعلتقدلماوأنت،فعلتقدلما

.=.اصطنعتقدأنتماونئي،صنعفمدماامنى-مولاىيا-

!v-إحلاLAيهذا*يعنبدمامفىهنالكها!ايصابق!همش

.،وه!الله،:أعلىايياسفلومنالوجه

أعلى.الىاصفلومن*يمقبالهامثى!+.صلطانالله"-ط

.8ن.3-او

اسلل:الىاعلىومق*يعرالهامثىبأعلىلم.لميف!رأور+-ا

.+.ضورمه+
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Mت411للعقابيللهفالتائب.

.=ألخطيئتكمناسبالل!يب!عوعقاباىا=:اللهقالواذا*

المرذولحين،صىةئريتعذبسوفصابمآث"إر-ة.انتفأجب

=..مولاىيا

،هذامثلفادحأعضابتبتغىولماذا:اللهظلواذالا

لو،منهمواحدكللآن=:.أنتفأجب.=أالمؤمنععبدىيا

مشىاحثرباخلأصثلعبث،تلفيتماقدرمنكتبتىقدا!أأنه

.=.المبخدتكقدممااكثر11

هنطولولاى،العقابهذأستتلقىمتىا=:اللهقاليواذا

.=.نهايةوجلا،الا!=:التفلتجب،=3الزمن

كهسذارجلاان:حضرتهفىنفصىتقفايذى()بالحىبالله

افه؟ن.المطهرييطهلأثكقسائرمنلدارصاءاكثريكونصوف

."8()جالكبرياءويبغض،الحقةالتواضعيحب

سيد،يا=:لهوقاؤلعيصىإبمثسكرانالكاتبقدمعندئذ

لك=طعامأيهدىحادملثلان.خاثمكبيتالي1فلنذهب

..=.ولحوارييكببا-(14)4993وجهأ

تدعونىانتعدنىعننماهناكأجضرصوى":عيصىأجاب

ولست-،اخىانكمتآلولوعندما.-سيبا-وليساخاب

بيته.الىعيصىوذهب،أبذلكأالرجلفوعد."-خادمى

ا!فل:الياعليوهنالايعراليامشيأدني+،.الحيباللهدا-ب

.+.أسأيلله"

وعطه:الصابقهقاثنى3+.منهاالمتكرأيحيلااللهأن5!كا

al- aمبه.المتكريقيصلا!طه،.

01"ثحليزيلأ:"انهم=الترجمةفى[؟] hey".ولا!مكيم
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V4Yابيتلهفالمتائب!

)د(،ألمائةبعدوالثمانوىالتألثاالفصلاو

411!5

المعلم،أيهالم):.ال!تبقاقاالىجالسين!انوابينما

هو!":فأخبرنأنذللا؟المحقالمتواضع()حىيحبالمكالطقلتانك

.0،1؟زاتيتوىو،بح!ي!ونوجبأأصعإلنو

مثاطيصبحلأمنان:حماثوربالحقة:11عيسىl"جاب11

.(،.أنسص"ءع!خوتكييثخللمحلن،صعيوطل

والان":للآخرةحدعموقال،ذلكلصعاعمذهولاكر؟.لككان

.3العمرمنشةآربعوناوثلاثون&منصتبا!كسيصبحكيف

.".صعبةلةفعذهانبنفكب*

شىلفسىتصاثق(3)بالشىبلله":عيسيابب

،،صل!ها!الرجى!لىأ!ةمحمخدتددد"نحنىحلصفيانةحضرت

ةهذ"-5اتحقاضؤأضعكنجلىيلىة!حه

اللوأصعثوثثالا!م!يخرض!ىممىيحببناربامصرور!لملم

-أن!نج!صعكداثىمنء-تصععراطز-فواان*متم!الحق

يجئي:سوفتنه

لمن-سألتموهرلنن5-.ابي=!أ-(،91)091و-4!

ولمثن.=(بىبيت=:يقولسوففانه،-فيهتجشالذىالبيت

.-أبى=:خجلننسوفكات-2شغذوكاالذىمن-:قل!م

مومامانه-اتتحلمواتتمصىا!عثث!انذىمن=:قلقمولئن

اعلي:افيأسفقومنلأيمنبالهامئى!ول،الطفلهرعنفصى))-د

.،.ايولد،سورة!"

0،5محبالله":ومثله!لحابقمنادنىA.ايحبلمالله5-ص

،.أحي!بالمله.لا:أعلىالبمأمفلومنا!يصاليفثىبادلى-3ب

نحوها.وما01/15(مرقص)-لأ
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13،05أسقالتواضع!كأ"93

فهيجبهتلىضجالذىس-:قلتمانلكن.-ابي=:يجيب

وهكدا،وقعتلقدأ-ةج!بسو!كلانهب؟معصوتهكذا

فانه-أوقع!لماذا،وأرزن:قلتمفاذا.=.راسى!ث!ججت

قوهلدىفليعمتولذلك،صغيرأننىترونالا=:يجيبعموف

نالهلابدأبيفانوهكذا.لأقضجرجسلعثلوأجرىأمضىلكى

اتعلمانأستطيعلكىلكن.بثباتسأمشىكنتاذاباليديأخرنى

أجرىانفىولركبتى،صجرةلمصفةابىتركنيفقد،جيداالمشى

سوففاء=!ابودقالوماذا-ةقدتمفاذا.(،.=وقعتفقد

المستقبلفيلاحظ.لأتنمببطءتكضلمIIU،الان=:يجيب

.،="جانبيتبرحلاان

1(أ،1المائةبعدوالثمانونالرابعالفصلا!

احسب0(،3حىهذاهل:أخبروني":عيسىقال

.".الحقلاعنمانه":والكاتبألحواريون

م!ثمئا-ياللهالقلبمدق-فييترمنانلأ:ع!سيقالعندئذ

خير،لكل

صببنفسهعلى،هـلقرلم)،اب-(v)5989؟وجه)

باللممانميتكلممنكللكن.حقام!واضعايكونفلسوف،للخطيئة

فانه،التصرففىإ،نفمهامقولتهأ1ويناقض،الطفليتكلمكسا

الكنري!اءانذلك.()ب.اصيلشوكبرزائفتواضعذوبالتأكيد

صعرلكيلاالمهينةالاشياءتشغلحيمض!!دها

05ويزدروهلمصاحبهاأالنامر

الياصفلوهنييمنايهامشبأثتي0a.المتجرعقفصل"-ا

.!.المنكر،صورةأ":أعلي

الىاسفلومنا"يمنايهامثىبأعلى.!،تعاماالمثكبرعنبيان"-ب

.،.الخاكاميلأممجرلا:يملى
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الحقالتواضععئ993
413.P

الان!تانيعرفبهالذىالنفصانكسارهوال!هتالتواف!ان

التىالجحيممننخاوهه!الزائفا!تواضعلكن.نفسهبالحق

ينبغىكانهااللهالىالانصانشسبحتى.اينفسبصيرةتغشى

نأعليهيجبكانمانفسهالىويشب،نمصهالىينسبهأناعيه

-:ليقولنالزائفالتواضعذاالأنسانفان،وهكذا.اللهالىينصبه

مانهتطىءأنهأحدأخبرهاذامكنط،فاجعطبثرجةخ!ءانه

..8ويضطهد،ضدهبألغضبيشتغر

قدادسهان=:ليقوصئاذزائثالتواضعذاالرحىان

U(ج)اعطاه

415.5(و)موشع()حجيجلىيلىةضفده

ألنعاسيذقذمجامبهومن،ايفا!لكنه،لديه!كل"

إلتصر-الزمالىاحعثكىالرشميوى0وث!ؤطض.صاالرتاعمادعكلقبل

،،ه؟يسنخوطلأ!:-!الاخوةأيهاأخبرونى

المحاضرالزمنفرصسيىان،المعممأبهأةةباكياال!تبأبب

لما"قفولهمفىمخنهم،واسمهمالمفربسييذالبسلم

وباليضكم!.حن!نيونلهماعصوفىلى)[أ-091()691!وجه

البسطاءا.اذلأيض:عوالن-اذن-*نهم،الاصمهذاهنريغتصبواذم

مناأنتزعتلثدحنى،oبتسومتتعاملتكم،!ا!ابرياللزمن

لمالفاوتركتالحقيقيينالفرلممييئ

!والئنمالوىالقمسالالصلر

)آ(،المائةبعد

.،االزائفين،

الياسفلوهنا*يمنالىمشبأدنى!a.ايعطيأالله"-!

.،امعطىأالله":اعلي

بالهاهثى!".اينبى((sحجى))(ايو)قصةعنفصل"-ا

اعلي.الىاصفلومن)كايمن
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ا،!فى)حشى(و)هوشع!(..8

قدالدىالزمانليسانه،الاخايها":.عيصىاجاب

منانذلمح!.الاضةإلدنياهى:وبا*ولىلكن،هذامعسل

بالسوءيمصونالناصلكن،بالح!اللهعبادة:زمانكلفىالممكن

،والآن.زمانكلفىالشريرةبلذساليب:او،سذني

فانه-،الضعةل!بيةخادم،()1(جحزى)انتعلمألا

وثيايهأالعريانينعمانمالأخذ-لسمدهال!روجلبباذكذب

جعلهقدالذينالمريسيينمنكبيرعددلليمعكانفقدذلكورغم.

لهم.ليتنبأات

وأكثر،المشرعمثلإلىمبالونالمظصإان:لكماقولبالحق

حتي.للثريراودهموالشيطان،لذلدتهيجهمالدنياأذطذلكمن

صايحعم!كليجتنبونأذيومفرلسيىأن!ألمثرالىميلهمبلخأ

ليكونوالهملكفطية(جحر!!لمنقفىران؟مطهرةأسوةوكل

05".اللهمنمقبصحين

عيسي:فانئم!ومن.،(.الحقرزعطمانهلأ:الكاتبأجاب

هتللىتروىانأود":قال!ب-)691591وجهأ

نانحتطيعلعلنا،ايثهمنالدبين،(هوشع)و(حجى)

.011الحقالفريصينرى

ناالمؤك!من؟أقولماذا،المعلمأيهاا":الكاتبأجاب

البى،سفرأفيهكتوبانهرغم،دلكيصدفونلاكلثيريخا

.".الحقيقةأروىصوفلكطاعة-لكننى،(دانيال)

عندما،عأماعشرخمصةالعمرمن(حجى)دكان()ب))

قحعىلبى!ايوأ:السابقضل!!.(ايو)قصةبيان"-ب

،.بيان

نحوها.وما5/03(01الثانيالملودلمسنرأ"-ا
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اهوننمحا).ججت(و-أ.ز
P-هـ15

تجاعأنبعد.،عوبدبتا!المنبيكخم،أتشوور)امناظلى

.يلفمراءووهبهسراته

(؟.،حجي)لبىاضععرففد(السيحعولثطا)كانواذ

أحلإ.ذلمةمن..حواهـسهبهلعلم،كمطبوكأنهاس!خئمهفانه

كتلأن،)خجىلكق،ض!ياوطعا!"ثلماياةمبرارأإليتهأهدىفقد

؟..(،فأئلا-:عفب!هعليبالطعاع!ء،دالمبعوثمع!ددائما

اهـ.،-7()فوشعوآحجىأجلمدةصفخة

يبعثهل.(خطتقدنرلك،البيتالىوعداذهب-"

يعر!لانه؟كلا:بالتأكعد3الاشياقيهذهمثل(عولدب)آلني

.-..نتيرولاايخطاياوانمالضيءأصلحلاأئنى

ىات..ر!قضثنىءعندء.لكون.ع!دما(عويدلا)اعنادوقد

كانئمومن.يراهأنعصى،()حجىيلىلمنيعطيهأن-ضيء

لقد،انطر،وا!ن..-:لنفصه!قولذلكيرىعنحما(،صجي

،رحدىلىمداصبالضىءهثالان،بألمتاكبدأعولئب)نصميك

،المرداءةفىهداهثلضىء!فكوليس.ايجمي!هنأموألأفني

=(عويديا)منياستفبالهلكن

الاهأفهفنح!ايحبهعلىالذى=11ت()7691"؟وجهأ

-!.-.=.كنزاكانلوكمايصبحفأنة

-:س"ةا.ت.)1(بمالماته:لبدوالثمائهـنالسادسالفصل11

ن!بلى،كيف:3.!د!جطمأن(غولديا)رغبومتى.ول

عصى(لأ)صلا!-!ناالر=:قائلا.(حجى)ينادىفانه

ا،يمر:الهابشباعلى!.!ايى)8"صلاعنفصل"ا-

"ءثحكاء،أأيوأ،أضورة"

المتعمة8افطر،الصلا؟عن-؟

(.ميريالإ-.5-ىإت!هججهـ3؟)جبر.ا-.-+-،
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."417(و)هعفمع-()جنى2.8

!:.(حجي)يقولعندئذ.-.خعاتكواحدكليصمعان

الذىعبحكعلىبالرحمةاطل،اسرائيل)ب(ايهالربايها

8بركاذكر،البرالالهالربأيها.خلقتهقدلانك،يعحوك

عملك.،بخطايائأانجصلاأنعصى،.عبثكخطاياواقتمى

تمنحفاالمتىالتعليمألوانامألكاراصتطيعلا،الاهيالربأ!ا

الخطافي.غعيرالاطلاقعلىشيئااعملل!؟ننىالمخلصينلعبادك

اناا،فاذكرنياك!لاعباثكأحدتعطيعنحما-هولاى-ب.لغلك

.،!.أنتجلالمكلوجه،عبدك

)حمح(اللهأحبهذلك(حجي)فحلوحينما":الكاتبقال

،،هبهال)د(وهبهاللهفانمعهوقفعصرهفىواحدكلانحتى

،.عنهاللهأمصكهثمصلاتهيشيئا(حجى)يصألىولم!.البوة

01-ب)6،1(79؟وجهأ
والثمانونالسابعالفص10

أوو(،لماثةIبعد

يرىعندماافىا*حيبكىكمأ.هذافالاذالصالحالكاتببكى

كان،الله!يعب؟انطلقعندما(هوشع":وقال.محطمةسفينت

الصنمنبلغقدوكان،(نفتالى)،معبطأقبيلةعليأميرا

فقد،للفقراءووهبهميراثهبلغانبعد،وهكذا.عاماأهـلهعين

.اصجي)!صارياليكوناتطلق

ما"بسائربالتصحقم!أججا(هوشع)وكان

ومطه.المقهناثنى!،.وعدلىص!لطكايلهت-ب

اسفلمىاعلىمن،ا؟يبرايهامشبأ!نى!".محبايله"--

،.وهالىall{5:ومطهاي!ابقمنا!نى!".!جوادلمسه5-د

بأعلى!!.((rهوثع))(أفا)اينبىهصهعنفصل"-كل

،.،قصعىنبى!،ازيا1،!رأأ":اعليالياضفلومنالهمض.!يمن
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94105(هوثمع)و(حج!)-يدهصنحة305

منهذا)1(اللهأعطانىلتد=:.فيقولمنهيطلب"

،،-ةفاتجلهيفلك-الأخايها-الجك

ثولينمنالا(أحوثمعلمتجرد!صرعان،السببلفلك!

.إلمجلودمنوثوب،الخشناشصيجإمنقميص:هص.فحسب

لكنلمهذابغ!رلآف،للفقراءووهيهم!راثهباع!د:اهول

..فريصىةعنهيقالانصموحاا*حد

بأعظمقراهالذىو!و،موصىكتاب(هوشع)يدىكانلقد

؟(هوثع)يا=:.يومذات(حجى)لهفلاذ"حماص

!حاب-:فأجماب.-؟لككانماكلمظثإنتونالغىت

لمه.=.موصي

يذهببأنمضغو!كانمبورلنبىحواربأنححثقد!ا

.؟.المقدسبيتالى

يغللى،،رداءلدبيكنلميكته)[«ا-()791لأ89وجه!

وقال.عليهليعثرامطمقهفد،(هوئمح)تصحقعنسطعهبحد

لكيالمقدصبيتإلىأذهبلأنأتلهفاننى،الاخأيها=:له

أعرفلافنشىلذل!،رداءع!دىليسلكنى،الريماقرلاناأؤثى

.=.أخلماذا

-الأخأيها-عنياعف=:!لذلك(هوشع)صعععنحما

وهبنيقداللهلآنفلد.ضدككبسهخطيئةارتكبتةدلاش!ا

اللهوادع،فاقبلهوالانلذلك.نصيتويقد،لمكأعطيهيكىرداء

.وانصرف(هوثمع)رداءفيلفقدفلدالرجل)عتقدواذ.كأ.لي

لهقال،(حجي)بيتالمياهوثمع)ذهبوعنحما.

احصب.-3ثولكمنسكانترمالذىمن=:()حجى

ج!دا(حجى)فايتهج5=.ةموسيكتاب=:(هوثمع)

.".(هوشع)صلاحادردلانه.ذلكلسماع

الله5:ومثلهال!بقمن(حنى!+.أيعطى!هالل+-ا

،.أمسن
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*94؟ء،:ة.-،.(هوشع)و(حجيأ.8.8

ومنا!،وتركوءصرلاهغنمبوتجردهفاليزارجلاأنوحث"1.

كننلهلدى.ووهبهصوصعفخلح،راهاد،هوئحافننم

.علي-أعضلر-عورتالماعزجددمنصغعرةبعظتنالسهتاركا.جكاهـها

ظنالصطح!)حمجىفن،أ)طجىليرى.يماتلمءولانه،لذل!

ليلموههإلم!حوإريينمنأثنع!نمعذهبوهكدا.مرعضأ(هونتغأ.

!ا.ماداهم

بأوراقمتلففوجدوهفد"اب-(14)8917وجه!

تحعرلم!لخاذاةحالاأخيرنى-ة(طجي)!لكتدثذ.إنخل

أخذق!دموسنىكتابان=:(هوشع)فأجاب.-؟لتزورني

ثم!وهن!اقميصبغير)كهناأحصعرأنخشيتولقد،قميصىمنرا

.-...".اخرأعطإهـقمي!(حجي)فان

يقرأبرهو(هوشع)لرؤيةبيشاياأنحدبئلثدلا)

،اقرأحيفأتعلمأنأو.أيضاانىكا=ةوفل،موميكتاب

الكتافي،اعطاهفقدذلك(هوسع)سمعواذ=.كتابلىكانالا

=.ئللآ

.210،(هوصمع)و(حجى)فهقخجخذيكة

لكيايا؟.وهبنىقدال!لان،كتابكالمكتابهذا،الاخايها=

.(،الرجلفصدلمحه=كتابالىباكيايتلهفمنإلياعطيه

وايتمائونانئأصالم!صل.و

أأ(ماالمائةبعدء.

ة-.!لهةالمكابوقبق.*ا

هـ-ا-!..!-

..،هوشعأاليوقريب()".تجيثحوارىخنافيكانة).

ققلبفقذ!،الكلابةجيد-هو-كطبهكاناذاعاير!أنفىلميرغبته

كاتجلى،شاوق،"الأخأيها:.ذهوف!ة؟هؤضحح)ليرفي

=:لأهويشعأ!نجائيما.نفاما.....=كأنجيقتلكاناذا:ولنتلر

نجالفاش.-الأممنت!...""الحبأغظمألنه؟حبألذئقصل.كنوا!.-."..!.--

،"دلم!9بم+،.بيان.للهحباثد،سور؟ألا:اعلىالىاصفلوهن
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42105وهوضع(أوحجى()."،نى،

.=؟منرأخذهنكن-:الحوارىقال=.منىأخذ،قي!.+..،ء.

-.موصكتاب-:(هوشع!-؟نجللب

حجى()أليذمبا؟خر("إلحوأرىأفانذدبصع

-.مجنوناأهوثمع)انقلبلقد=:لهوقلا

-)9915وجةأ 11-11) Iانه!Aقدموسى!ابانيقول
.=!موسىكتابمنهأخذ

علىمجنونا-!فت19خأيها-ياليلني-(.:حجى)اجاب

.ا.=1،هوشكل(مكلاكائواالمجائينجميحؤبالبت،ابخحوهذا

المجممأأرضاعليلم)1السوريهناثتهابونأغارحينما*

جداقريباتقطن،8فقير"رعلاابنااختطئواكقد؟(اليهوديةأ

لذل!ولبعآ5والفإبصثوى"تبلاءiيعل!حي!؟الكرملىجلىمبن

!الطكىحطبالنعطممضىقدكاناذ(هوشم)أنهف9تط!قب

يبكى.الفورعلىثرعفقدثمومن.اصتبتبم

يبكياحدأرأىومتى،ضحكيضحكأحدأأىراذاكان*نه

بكائهاصببحولالمراة(هوشع)سألا:وحيلطق.بكى

ا؟خت،أيتهاتعالي-:(هوضع)فالمجندئذ5ثىءبكلفأخبرته

،(حبرون)ألىكلاهماوانرف.--ابتل!يعطيكانيريدالله3ن

تكنلمالتى.سلارملطالنعودووهب،نفصط(هوغمع)بحبث

ابنها.اساشوفكتفقبلتها،النقودهذهعلىخصلقديمتلض

حيثالمقدصبيتالىأخذهفقد(هوثمع)اضترىالذىأما-،

.(هوثح)يعرفيكنولم،مبىطنلبماكآئا

مكثهقدعليهيعثرلم(هوشعأأن(ريى.)ءحجىولث!؟

،اخبرهاللهملل!فاذاثموفن.لغعلك.محروثا

!!إأهوشعجمف.أح!*ا-ب.(A)99191أوجه

لغياببكىذ!لكالصالح(حجى)سمعوعئدما.المقجصبيتالى

،.---ا!جث

.5/2!الثانىالملولىاصنر":ترن-1
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"421(و)هوشع()حجي6.ء

صناثنيندعاقدوإد.ابنهالغببأمتبكىكما(هوشع)

محضلوفى،اللهويارادة،المقدسبيتالىانطلقفمدالحوإهـلين

"كلنإلذى.(هوشء)لقى،المحينة

.!43نابةدكفالثمسجيذهصفحه

..صيدهأمكنابمزرعةفىانعمالالىيحمثابانخبزمثقلا."

ذيكيكونجمف،بنييا-:قال(حجى)عرففلص

،3ضديدحزنفيينضد!الذى،الضيخأباكهجرتوردأنك

-ءمبيعاصبحت2لقد،ابتاه=:(هوثح)أجاب.

الضخصقمللىهومن.=:غيظفى(حجي)قمالعذصئذ.

اللهفليغقر=-(هوشع)فأجاب.=؟باعكقدالذىالردكماء

يئىيميوانهحتىالصلاحموفورباعنىقدإلذى*ن،أب!يا"،لك

.=.مطهراأحدأصبحلماالدنيافى

=:(هوشع)أجابا=3إفنهوفمن=:(حجى)قالا

.-اهوسى!طب،باعنىالذىأانهأبتيا

نفصه،فارقاهدكانلوكماالصالح(حجى)لبث،عنحئذ

جميعمعايضاأنايبيعنىموصىكابليت،بنىيا":وقال

.=أباعكقداكماتماما،اولادى

الذى.صيدهمنزلايى(هوثمع)مع(حجى)وانطلق

نبيه!أرسملالذىربنافليتبارك--(حجى)راكماعندما-قال

انحوهأوجرى؟!بيتىالى=،-ا)991(002أوجم

الذىعبح!ءيدقبل،ا!خايها=:(حجى)قالعندئذ.يداهليقبل

ومن؟جرىقدماكللهوروى.=.صنىأفضلكه،اث!تريته

.+.حريته(هوشع)وهبالي!يدفانئم

اليسا"سعهأثركبماكلهووهظ":11الكاتبق!11

.".المعلم
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ى4!تمثتجةالثممنى،0،

1(1)،المائةبعدوالثصممحالتالفصل1ا

منهذالىتاكدمد*ننى،حقهذا":.عيسىفالعت!ئذ.

الله،باسم،الحقهوهذاأنوا-:كليعلمولكى،لذلك.إيله

ول!ساعةعضرةلاثنتى،تتحركولا.(1)ثابشةالضسسفللكف

المقدصبيتمائرفىإلرهيبألمرعبليحدثحدثماوهذا

.(اليهودية)أاقليمأو

هذى،تتعلمهانتبتغىماذا،الاحأيهاأة:للكاتبعيم!!اوقال

هذاان،)ب(الحىبالله.!المعرفةهذه!كثللديكلاننظرا

تصدقهع،(حجى)تواضعانلدرجة،الاسانلنجاةلكاف

..(r)الانبياء(اسفارأوسائرالثرلعةكلليستوفيان(هوصع)

فل:المعمهدفىلتممألنيقدمتعندما-ا"خايها-أخبرنى

الفريعةا"نقضأهدم9ارمملنىقداللهانباحتملا--ظننت

يفعلفىاللهانالمؤكلان0)3(3ا"نبياءااسفارأواالناموما)

متير"غير()ح"نهنظرا

فى2،!التقليديعكفه(المقلاسالكاب)جديدةصفحة

ولهو،النجاةالىللأنسانسبيلااللهفرضهمافانولذلك))

.ليقولوه%!نبياءساثرثعاقدها"-با(لأ)00299وجهأ

اسفل:ايىاعلىومنالايصربالهلاش0دا.(يزيفون)عنفصل"-ا

Iأكور" ! Sااليحرفون."

!.أص،بالله":ومطهالسابقهنادنى!05الحىبالله!-ب

ا!مكل:ايىاعلىومنا"يعرالهامشبأخر!،ا0يبلىلاالليه-ج

هـ..2يله(وراللام.الياءبفتح)يخلقلالا

01/12،31"يثح(سفرأ":قارن-أ

22/.فى(هثى):قارن-3

r-5/17(متي):هارن
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41ة.08
ككلإ"الم!بينكئه(المندسالكاب)

هوسىقابان،حضرءفيتقف.نفمىالذى1()الحىب!ه.

لل!صميينالبفريهالتقاليد)أ(سكفهفالنملتى،دا!أبينأخننمع

كلمتهليعطىاللهكالمنلما،ررسهلولاأ0(-)ب-إلزاكحن%وإ

قدتبوةكلان.!داودوكتابفو-!كتابعن"أيكمذأولم!!"ة%جأكي

به.امرفالله*ناليهيممعىشىءيعد.آليوم!ختنىغآتفقوفاقد

والفرسيون،يقولونهالفقهاءكاناذا.فصمانتظروقألنابسولكن

05معصومونأيضلالمنوالناص-،ضلالاخىاثهاقلؤكفا.يزغؤته

)2(عليهمثحلفلعموف7الايمانعديمالجيللهذاقالويى،نذلك

،(براخيا)بنزكريادممحةأنصان!تقىوكل.نب!أدم!عدر

ة1)د(والمحراب2"لمعذدبذبخنيهألنتى

يمو!انلهئفى!مركوارجلوأى.؟يضطهدوهلمئبنىأى!!

يعمعونهموا؟ن،واحا![تركواأنأالنادرمن"3طييعيةملتة

وأنم،ابراهعاولادانهمبأنفممهم.يغفاخزونفهم.لالمحثيقى

،الضببطانلأولادائهم،(-)21الحي.بالله.-الجفيلالمجبب!تي!ئ!.

اعلى:أيياصفلومناجمنايهامنىبأعلى!"0الحىبالله"-ا

،.،أ-صبجه"

يحرلونالنصارىومعدهم.هوإضعهبعد.النىاليهود.يخرمون"-ب

مثه+.*نجيلفىال!م

ايكلميحرفوناليهود.":اصفلألىأعلئمن.ألمجمز!لهماسئىبظول!..

انا.!عملشالكملحرفو!،اينصاداأ.لموب!ع!أ.مواضيبإءكع!هن

.،منه:القابوهظشهيد

الصابغ:التشيميختا!هذا،"!الكتاليوهغاثسي"!ا+بح.

الياصئلومن،!نبالهامش!".زكرباالثبىميتخبر5-د

+..ئكرأموبأثبى**ةزكص!باة!لى.

*يمقالهامشلصرهثاابتعقبلكنن!"ال!الق1()الى.احأي!.ث12:.

ايحابق.وملل

:.كل.هامثرتهعا-86الوجهقأرن-1

23/35(هتى)-2
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!كإ!...-الكيآيلكفه(المقدسال!اب)9.د

-المغد!مبه!الم!ينةمعالمغبدفانولذلك؟)3(يويدمايفطونلهذاطم.

..-.،.حتىهائلةبصورة.(،)للدماريذهبانسوف

غليحجوالمعبدمنيبعىلانا!ا-)002(؟02أوجه.:

..،6تجر00أ-جر

.إتأ!)لح.ا-لمائةبعداليتسعونهالفصل11

)!(.؟الضعررمعةفى.متفقهفق!هوانت.-،لاخايها-اخبرنى"

اسحاتاذزيةأفى؟)و(بالمخلصابراصيملابيناالموعدةكانتفيمن

.1،1اسماعيل،ذربةأفيام

،بهذاأخبركانأخافانى،المعلمايها*الكحبأجب

.،،.الاعدامعقوبهلجبب

حضرتانينيحرفساخنى،إلاخأجما":عيصىق!عندئذ

اللههنأكرالعاجلةالحياةهذهتحبمادهتبيتكفى،جؤالاض

لمأ-لمال!نيويةيا.حياتكتفقدانتخاففانكالع!ببومهذا.)ز(خالقك

ء427.اصماعيلنمملمبن-!لدالمخلمىج!ية!فجة

المتيقلك.ا*بذيةوالحياةالايمانلفقدأنتخافلالك!طنكلا

-ثركعسة!كقالقلبيعلمهمايناقضبماايلصانيتكنمعندماتضيع

.(،.الله

إنذيلو،-العلمايها.":وقال،الصاسحالكاتببكى،عندئذ

!يسرومن:صمىايهامثىبأعلى!،(ايلهخانوا)عنفصل"-!

!.المله،اتقوأسلمص!ور؟أ":اممفلالى

ه؟.،وزسول:وهعهال!ابقسlثئى!،.ههوث*-و.

!.طايقالمله.،:وهطهايصايضهقادنى!+.يخلقايله+-ذ

.It-8/93(يوحناأ:رنتط-3

f.ء11/!021/6،(يوفا):"-قارن

.01بر3()-يوضاقون:5
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س34اصماعيللمملمنيولد(المفقى)اد.

التيا،ثميتاءمنبكثيروعظتقييكتبالثمرأجودكليفعرفت

.".هيا"الضعبمينينوركيلاتض!أنكونتركتها

لصائرولاللناسوزنالتهيمانلكينبغىماانك"عيعى.:أجاب

ألىعوا.دمااذأالملائةلكافةولا.المطهريخاولا،ا!عطم

خيرى،يهلكونلملمالعالم11الجميعترفىمانلذلك.امهيغضباما

،)1(خال!أيلهاغضابمق"!.-ب)032(؟03وجهأ

تحافظولالحمرالخطيئه*ن.نجالخطيئة،العالمأعليهتحافظولا

فىالموجودةالرمالبكثرةكتيرةعوالميخلقانقحير)ب(والله

.".و!باد؟أببحر

اكئة،بعدوالتممحونالحادىالفصللأ

ارتكتقدAننى،المعلمأيهاا،كياعف،:الكاتبقالاعندئذ

.".خطيئة

أنتفد،هوأفاليهث()جعنظيع!والله"ةعيسىقال

بيدمكتوباعتيقاكتابارايتلقت:.،لكاتبقال(،.اخطأت

(1").فعلتقدكماثابتةتقفالشمصجعل)الذى)()يوضعوموس

الحقيقىالكتاب،هوأالكتابذلك.للهوالنبييننيقالدعيد

،(2))د((المصيا)والدهواسماعيلأن:فيهمكتوبهنالك.لموس

ءببالاعداديقومالذى1(اب)رسولوايدهواسحاقطوأن

اعلي:ايىامفلوصنأ،يمنايا،مثىبأعلى!،.،يخلقأالله"-ا

.+.خالقهه+/

ومثله.المسابقمنأ!نى!+.!ديريله{"-ب

.+.كفورtلمله":وم!هايحمابقمنادني]a!يغفرأ!لله،--

منادنى!،.((فلكونحو))!عماعيلابقلماغبصثأ"-د

".،اسمائلأابنألمرسولأ،:ومطهالصابق

.-ا002الوجه.ا-أنكرصصاصبق

هنلا.المئ!ار-الميهاوانر،جعأ-86الوجه:شقفعماانكر-2
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27APاس!عيل.نعملمنيولدالمخلص511

*.)!(11،،(المس!يا1

اله"الربايما=..فالموسىأن:الكابيقولوهضا

،.(3)جلالد-بهـا(و)لعئد.أعلن،لرحيموايوالقد،اصرائيل

اراهاأو،اممماعيلعي.ذرافىرصولهاراهاللهفان،ثمومن"

اصحاقا،وقفاصطعيلمنالقربعلى.ابراهيمذراعىفىام!اعيل

".فىالذى

يضيرطفل،هناكأكانذراعيه"اا-)102(203وجهأ

منالذىهذا=:.قلاللا)4(ء)3(اللهرسولالىباصبعه

)،(=.)21(اكاضياءسائراللهخلققدأجله

هىان،ياصماجمل=:.بابتهاجموصيهتففقدثمومن

يعنى)!2(اللهعبدأنا،بىلمحاهتم.!والجنةال!لمسائرذراعيك

.،.وصول*:وممكهايممابقمنأهنى!امبعوث1،-ء

I * - iرسوله*:ومعكهأيصابقهناثش!أمبعوى.،.

إذىأعلىومن،*يصرالهامثىباعى0اد.،يله،مبعوثا+-ز

ايله،رصول":اصفل

،.ايخيقأأيله"السابقبالوجه(1)يهامش-أحأية2-أ

ايىماثلافقىهـسخط،ايوجههغامنا؟يمربالهامثىايتعقيبهذايكن!

.+.خايقأيله!:اسفل

هذأيكن!أيمابقبالوجه"،هبعوثأ")-(ايىاحالة-2!-

،.رسول":أسفلالىاعلىومنالوجههذ!منا؟يصربالهصمشايتعقيب

.33/8؟،0الخر!،سمفرأ":3-قلرن

.ا-؟2،ب-.4الوجهينهارن-8

فالتزمنا*نخصيزيلأايترجمةفىيردلمالمعقوفينايقوشنبينماأ؟!

المضطوطة.
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7ير،لم؟اسملا!قئعنلمنيولد(المطئعق)51لأ

اللةخلبنإنجلهمدألمحذىابنكطريقعنالرى.مراىفىنعمةأجد

)ح(لمالخب!لمممالر

..!ه،هريض(نعازر)-جممد!"ضخأ

أ،أولئةلعدوالتسعونالثانى.الفصل.!-إ

اوالبقرلحمياكلالكأ!علىيعثرجلاابكابتدلل!مبكل

فيرحمتهجعىقداللهانعلىيجثر.لأالكابذلكفى.انغنم

اللهان:ولى4هـلالمالكنابهذافىيوجدأبل.كيرولااصراثيل

ء.(1)11(5خالقهيللهألى-بالحقيحمعى.انصانبكلرحي!

الك!نكبير"ن،الكتابهذاكلاقرأأنعلىقادراكنيم

،،=.كتبهقداصماعيلياان-."خائ!-:تفانى-فئ.صكتبم!فالذى-

اخرىمرةالحقدكملاانعينيدئصبضعض:مين!ىق!عذدئد

النج!ا!(ج)يهب.صوف(ت-)بالمخلصبا!يمان-الله*ن،اابدا-

.-.-حديثهعيىانهبىوهناك.،،()دأحديعجولنولدوثه،للناص

ومطه.الصابقمنادنى!؟ربايله"-ع

.أصفل:النىأعليوهنا*يصربالهمش!!.أيخلقاورخيماعله*-أ!

.*"س.+.أخالق!وايرحمنايله

اعلي:الىأممفلومن.!يصرباضر-أيهامئى!"لمهبعوثأة-لبة-ت.!.

-!--،ت-رضول

-%Pيعطىأو0مأيله!.a!ايلهولومثلهالصابقفوقا

+--."---!.!،!،.!معطئأوصلام

كل-ايثجلاالل!.امطي،أطهمنالمبعوث!،11بعينأ"-د

المقععة.إنظر:العالمىايتعليمهناعن-؟
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!4؟عري!لى(لعان!ا81لأ

الميبنسونهمويينما،ثموهن!-ب)102!(302وجهلى

قد،عثسىأقدامعذديكتالذى)2(مريمهاهىااذظر.الظ!م

.((انكثبام!م!نفهذا))،لحيقوديموس)منزلفيدخلت

خادمدان،مميديا":قانلةعيسياقدامطندباكيةينفسهأهـ(لمقت

الانيرقدأخ"وله.،أختلى.انلهمنرحمظيديكعفيوجد!الدى

-،.،،.الموتخطرفيسمرمضأ

لاصنىصأحضرلأذتي،أجبرينى؟داركأين)1:جميمبميأجاب

،؟"..ول.صحتهاجرمنلمله

دارأ!األى(عذيحاببت)،معيذة!في،)مرصماأجابت

فانئذلك؟)3((المجدلؤ!مفىلمأنابينىأط،وأنجنىأخي

لالمأ(عنيابيت)فبمأخي

ة.أخيذبيتاليالفورعلياثهبى"ةللمراةجميممىقال.

لنلأذه؟+ثض"فنولا.أنجردهدكىسأح!رالذذذى،ضناكوأذ!ظرمنى

ا-ى..ول.يموت

ن(وجدتفقذ("عنيابيتؤالىمصتواذ،المرأة)نصرفت،.

مقبرةمىارقدوهقد.قانيبمثمومن،اليونمذلذفى!تقداخاها

-....أبإلمجم

بإخر!"...منه8نجاهنادلما.!نتمحمدحينجمنبملو..طؤم!يق

ثلاف!على،اصفلالياعميمن،المصفحةاصفلوالمى.للهمئر!أهيمن

يمان.الجؤمنينلكلالسلامةالله،عطاهأاللهرسوللدين*:أصطر

لأمنه.السلامة،أيكملممحمددين،يمكمأ

،ا-913%لوجهانجظر،بالخإطئة(لعازاخت4التشخيص.*---يه!!-

بإلمجدلية.اجميريحديدا!ي.ا!نا-هن!

.3هامش"ب-502الوجهانظر-3

،(،!اع!"!ةالا-ليز!ة،الترجمةش111

الخبرهذمفلىنجدخيث،11/في\(يوخنا)انجيلطمنايضبطهذالكن

-،،.اي!ال!..ايترجمةفي
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Litلزو(مريض!(
92AP

المائة،بعدوالتسعونالثالتالفصلوأ

اليوموفي(نيقوديموس)دارفى()ءيومينعيصىمكث

مقرلة.علىىنوعندما.(عنياييت)أليأنصر!القلث

حواهـلمهمنائ!ينأرطالم!ينةمن،؟-)253(302وجه!

المثينة،منخارجةفجرت.بمدومهمريمينهئالكى،)5(يصبقانه

وجدت.صثط

(لعازرا!رعندعيعىجديدةصفخه
34هـ،

لنأخيانلقدقلت،صيدب":باجمةوقايت،)1(.عيصي

حضرتقدفياليتك.أيامأرلعةدفنهعلىضىمدوألان.يموت

له.اطتلما"ثن،،يلحضورأاياقاياكثكوتيفبل

هدلذلك،لنام!ولكنه،مدتألمصأحاكان"ةعيصيأجاب

!اه.)3(لأوقظهح!رت

صو!النوم!هغامثلمن،صيديالا:تيكىوحىمريم(جابت

.،(.صورهفيالنافخالربتلكبواسطهالحسابيومفييرقظ

صنس!ينهضانه:مدقيس،مريمبا":عيسىا111هالأ

منامه.علىقوةأعطانىالله،ن،أ،أليومذيك11تبل

يموتالذىهوالميتفانما،)1(،ميتاليسانه:لكاقولوبالحق

t.6/!1)يوحنا(-

.21/1(متي):قارن:5

اسفل:الياعلىومنيصر411ايهامشبأثني0،.الوتبيان"-ا

.+.أبي!اموت"

-112860/؟ا،(يوحنا)ه:-انكلو؟

.؟؟/؟ه!ه(يوصا5:-قارن2

.المصو!فالنزمناااجاب):كانطيزيةالدرصةليأهـا
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4؟روهفسازر(أعذدقبرعيممى515

.()باللهمنرحمةيجداقبثون

عيس.بقثوم(مرلتا)أخهالتبمغبعرعةمريمرجعؤط

اللهودمنكبيرعدد(لعازراوفاهعندهناكأجدمعمدكانواذ

-(مرتا!فان.والفرسيينالكتابمنوكئير،المقدسبيتمن

جل،علىنيضتقد-عيصىقدومعنمريمأختهامنبسحاعها

اجل.من.رالفرلصيينوالكتاباليهودحشدتبعهطفمدثمومن

ذاهبةأنهاتوقعوالأنهم،تعزشها(ب-(*3)33*3وجهأ

المكانالىوصلتعندمافانهاولدلك.اخيهاعلىلتبكىالقبرالى

سيد؟يالا):بايمة(مرتا)قايت،مريمإلىعيسىفيهتكلمالذكا

لأ.اهاتقدكانما-اذن-أخى،ن،هناكنتقدييتسك

بال!طسوع،فاضعيسىفانثمومن؟باكيةمريمأقبلت،عتدئذ

تعالفى:فأجابتا،."3تكوهارقدقداين":متأوهاوقأل

.،.وانطر

اقامالذىهوالرجلهذاكاناذا":بينهمفيماالفريسيونقال

،ليموت!لمعازرأالمرجلهذاتركفلماذا،(نايين)فىالارملابن

.،،!يموتلنانهقائلا

يبكى،واحدكل!نحيث،القبرالىعيحىاقبلعذخا

.".أوقظهلكىجئتقد،نائم(لعاؤرالان،تبكوالا":.قال

.،اهكذانمتقدأنتييتك"ةلمجنهمفيماالفرلحصميونقال

فلصو!تحطنعندمالكنةبعدتحللمساعتىان":عيصىقالمندئذ

وعندلت.".بسرعةاوقظولصوف،)3(النحوهذابفئل2أنام

.".القبرعنالحجرأبعدوا":اخرىمرةعيممىقال

ايهامقبأوسط!،.الكارحمةبدونيعوتلمنالاموتلا"-ب

.أتعلى،ايلهرحمةبلايموتلامنIموتلا":أعلىايىأصفلومنأ*يمن

+.ملأه

صيث،بعد!ومالي-221الموجهفىينىمامعيتن!عضهفا-3

!لقا.يموتلاعيسانيخ!كرهنايك
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قي!ه9نمعازر)ا!مة11(ج!يةةصفحة+9،-

مات/قذ*نهأأريحهأنتنلقدإ،-لجديا":(هرتا)قالت

ص.،،ةيامءضخر(!لعة

تصدقيس*3(مرتا.)با،هنااتيتقدلمادا":مجيصنى.هالى

.،،أأوظهسوفانني

قدالذىاللهمنالمطهرانكاعلمانى":(مرتا)اجابت

.،..!....كأ.ارصبلك

.".الدنياهذهالي"،ا-(Y)2.330وجهأ

الهالمربكاايصا:وقالالممماءابديهعببسعنلئذ.!.-..

لكفلتكن.،)إ(أبائفاواله!ت،

.،.المقدوضاسعكومب:،المرأتينهلاين-فيء.يليةرحمه

مرتفمع:صوتعيصمىقاقول6مين":الجميعأجابوعندما

،،.اخارجاانعال،-،لعازريالأ

لحواهـلح!ه:عيعىوقالةقاماميتاكان"الذىهذأقان،!ئمومق--"ا

وجهه.علىالغطاءمعالقبر1يثيابمربوطاكانللانبه"عنهحلواة)

.أ،همموتألىأيدفتوأن!أباؤتاإعتادا،كف!

!بمن،ايفريصمييىوبعضاليهودصكبيرحضد.بعيصى!من

!الرهبم،علىظلواالذينهؤلاءوانصرف.عظيمةألمعجزة-.كانت

(لعازرأبعودةالكهانرثيسوابلغوا،المق!سىبيتالمينرانطلقوا

ة(1،)نصارىأناصرييناصبحواقدكثيرين(نوكبءالخياةالتى

خلالمنالتولحةالىصيقواالذيناولاثكالاسمنجهذايسمونكانوا"نهم

عيى.بهايسزالتيالبهكلمة

ا؟يببرياليامثى!".وأبانناواصحاقوإسماعيلايراهيم"أيه"-ا-ا.

،.وأاباضا،!واسحقأ،(صهاعيلأوابرإصماله":أمافلالمىأعليومن

!؟/هد!إةعبلمأمعرأ":هارن-ا!
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؟؟ور،(لعازر.)مةقاالأ"ة

21،)ب(،المائةبعدوامت!ممعونالرابعالفصلأ

يتضاورونوالفرلصيونالكتابأخذأب-)302(ء.2وجهأ

رفضواقددكليرينلأن.)2((لعازراليغتالواالمكهانكبيرمع

معجزةكانت(لعازرامعجؤةلأن.عيمىبكلمةوأمنوا،تقاليده!

.وفمربوأكلالناصمعتحادثقت(لعازرارزننظرا،كبيرة

مح،ويمتلك،المقحصبي!فىض!يعةوله،قوبكانلأنهلكن

قاتهم!لذكأ،(عنيابيت)و(المجدل)،منطقتىأ:اختيه

.r()يفعلونماذاي!روالم

وتوتت(نعازر)دارفى،(عنيعابيت)فيعيصىدخل

..)،(خدمتهأمورومرلم(مرتا)

ومنا*يصرالهلمثىبماخر!،(.الحياةحمائقعىفصل"-ب

!ا.!الحيوت!!حققاتأ،صور؟أ":اصفلالىأعلى

3-قارن:)يوحنا(3؟/.؟

،"ث!خاصخعةملكةباجمعهماقريتينملكةايىالاشارةهذه-3

هنافنحن؟(برنابا)،أنجيلأفىالواضحةالتاريخيةا،خطاءمنص

الميلاررىالقرنشفلصطينفىنكوا!مناقربالومميطالعصرأوردافى

المقعمة.قارن.ا؟ول

الملكةهذهتوجدأن-وعلمياعنطقيا-يمنعالذىوما:نقول!

بعرعرفتهالذى(ازرقطاع)أى،الملطةبحكموليصالثراءبحكمايخامة

.3الوشطالعصرفىاوربافلك

3،(يوحنا):قارن-د /t ir

جهايوصرانهعلىالعنوهنهذايلانجليزيانالمترجماناورد131

السابق.الوجهنهابةالمخطوطةفىيكنه،ب-()18.33.3التالى

برنابا!انجيل-35)
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.-؟3؟.33ء(لعلزرااهامة8؟فى

،()5عيسىقدمىعندجالسةمريمكانتاذ،يوموذات

ألى.مصغية

؟؟هـ!(لعازرادارمىحيسجيدةصفحة

ترىزر2،سيديا)أ:.لعيصى(مرتا)قالتفقد،كلماته

انتلتأحليلزملىصأتوفروزر،بكتعنيلاأختىأن

.(،3وحواهـلوك

ينبغىفيكاتفكرى،(مرنا)يئ،(مرتا)يا)):عيسىأجاب

منهاينونلنجانبا)ختارتقدمريمفان؟تفعلىانعليك

كا..ا*بدالى

الذينمنكبيرحشدمعالمائدةاليجالعماعيصىكانبينما

قيلزمنالالىيبىلم،الاخوةأيها":.قائلاتكلم،بهامنوا

دادن،معكملاجمى

()1الثنيااغادرلكىازفقدالزمن"11-)،.3(0.2و!4أ

غماقياطهكلماتاذهان!الىأستحضرفاننىلذلك.محالةلا

رلكانا-!رى=..قائلا،النبى(2)(حزقيال)اليبها

لكنضوتصوفالخطيئ!ترتكبالتعطالنفصان:)1(الأبدى

فان،لذلك.=.يجطبلصوتلافعموفتاباذاالخماطىء

تماما.؟طويللموتنهايةبالذحقلكنها،موتاليستالراهنةالميتة

هفبانفبرغم،اغماءةفىالحصعنينفصلعندما.الجم!أنكما

:.اوهوأواحدبثىءالاوالمدفونالميتعنيزلدلالكنه،النفس

43-01/38(الوقا:انظر-5

امنل:ايىاعلىوهنالايصربايهامش!".قىوالبالحىبايله"-ا

+.هـل!-[لىبالله8

.13/33(يوحناأ:هدن-؟

بعدها.وها02/اA(!حزقيال):قارن-2

http://kotob.has.it



(!ازر)دارفىعيمى91،
!435

فاقداما،أخرىمر!ييعثهاناللهمنينتظرالمنفونإلمالجصمد11أن

..يعودلكيالحسفينتظرالوص

طالما،موتانهاعليالراهذةالحياهونا
.".باللهالضعورمنفارغةكانت

)ب(،المائةبعدوالتسعونالخامسالفصلو

منلأنهم.)3(أبديةميتةيموتوأذنبيصيؤمنونمنان*

صيصتوفونمانهمولذلك،أعماقهممىباللهيثمعرونصوهكلمتيخلال

.(،)فجاتهم

نألوكما3اللهبآمرالفطعرةتعملهعملالا!الموتهوما(

يريدفعنئما.يدهفىالرلاطوامصك،مرموطبطيرامصكأحدا

،(لم.العتل1الراحما

فماذا،محلقاالطائريطيرأن"!ب-)402(02كاوجهأ

.،قبضتهارتفتحأناليديأمرو!الطبعبالتأكيثانه؟االعقلأيفعل

كماء-انفمناان.=.محلقاالمطائرطير.الفوروعلىوهكذأ

مصيدةهنتحررقدكعصفورهى=،)5(داودالنبىيقول

مئلوحياتنما.اللهحمايةتحفالانصانيعكفحينط=.الصياد

وحصه.الانصانجصمإلىالنفصذرلاطالفطرةتص!تعملهالذىالرلاط

فان،قبضتهاأتفتحأنايفطيرةويأمراللهيفماءفعندما.لذلك

والنفص،،تغفطرالحياة

وملله:ايصابقمنا!نىل!""الموتحفائقعنفصل"-ب

لا..الموت!الحققات1،مور8أ*

25%/؟(يوخا):هرن-3

(2/2؟د-هلرن:)فلبى

!.المعتمد؟الترجمةويقارن*3؟/7د"ملأ!اي"-5
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7؟هـ،(لتزرادأرفيعيمىجيدة!محة03،

.الحفوصيتومواأناللهامرهمالذين(1)الملائكةبأيدىتلوذ"

ضاءقدربنالادط:!صيقهميموتعندماالاصدقأءيبكنفلااذن

تكصيرعد!ا-توقفنجدون-،الانصانأفليبل!ولكن،(11ذلك

نفصهاتقطعلانهانظرا،النفصتكوت11هكذاألم،نه.الخطيدة

..الحقةالحياةهوالذىاللهعن

النفصفان،النفصمصعاتحادهنجدونمروعاالجصمكانلئن

هـلرحمتهيفضلهالذى.()ببئللهارتبا!ابدونترويعالاثد

(،5قواهاويبعثيجملها

لعافر(افانثمومن؟للهالشكرانأدىفانهعيع!ىذلكقالقدواذ

لما.مع،()جخالقىللهعلكالدارهذه،م!يديا":.قال

،حندىامانة،أتانراقدماسائر"11-()602502وج!أ

عثدوع!دكفقيرأأنتكنتولما،لخلك.الفقراءخدمةأجلمن

هـلقدرتحبعندماهنالتقيمفتصل.الحواريينمنكبير

تح!أجماولق!رلثالخدمةيتولىصو!عبداللهلأن،تحبما

.(،.للهحبا4بلغتمابالغة،اليها

اعلى:المياصفلومنافىيمنبالهات.!ول.حياة،حقالله"-ا

+.،حوةأحقاللهلا

ومثله.السابىمناثنى!،.ورحمنbl-suاللهدا-ب

اعلي:اليأسفلومنأ*يعنالهاثىباخر!".أيخلقلمالله"-ب

،.خالقالمله"

(ب-56الوب:تارن)ا؟ربعة،لملائكةان،ب-2v%ا&جهض-ا

،هرلاءمنواحدا-228الوجهوفى.الثايثةالصماءالىبعيسطارت

97(القرأن)ومارن(،.الانفصقبمى"علىالمثرفوهو(اورييل)هو

،،بعنفالأثرارأنفحىينزعون"وهمالملائكةيومعفحيثالمبطيةقرمي

ايصالحين.انفس"بلطفيسملون"و

وييى56واياتها(!نازعات)صورةس)97(اليهاالمظرايصورة!

ايقرأنفييك!عنهاالمترجمانفكلرهمااييتثميرواحدةأيةجميعافيها

ضها::لملصدههذاoاخريأيات
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7؟4،(!ازر)دارفيعيعمىهـ؟3

المائة،بعد-واشتسعو!-السادحاالفصل11

:ا*نانطروا:.وقال،ذلكسمععندساعيصىابتهج

واحد)مر!(لعازراهأتلقدانموتأنحصنشىءهوكم

الذينالدنيافىالاصاحك!ايعرفهلاكمافقهأتعلمولقد،فقط

مر،يموتانيمكنهانسانكلوياليت.!ايكتببخينشاخوا

للناصيتاحلكى-(يعازر)مثل-الدنياإلىيعودثمفحصبواحدة

(،..يعيضونجمفيتعلمواأن

اتكلمأنلىمأدونهى،المعلمأيهأ)!:(يوحنا)أجاب

ا!أنهذلك؟ألفافلتتكلم":عيسىأجأب0"؟كلمة

الله،اواصصلكبيةفىالمصلعمنلهمايمنحبأنالانصانيلتزه!

التزامأ؟كثرانهبل.التعليميختحبأنملتزمهوأيضاكذلك

."مدر!منللكلسلأمابمثثارالمذلمحالفعلبأنأ01

للتولمحة،نفئنهضأنعلى،!-بY(502)60وجهأ

ولفهفمومغا.ميتالنىا!يا!تعيدأنتممتطيعلاالسلعبينما

،فقيرايعناعدانعلىالقدرةل!يهالذىذلك؟قاكل2لفمخصا

الظتلامنا"كرافهبل.جوعالمالفقيرأيموتحتىيع!اعدهفلا

التوبةألى-اللهبكلمة-خاطشايوداناصتطا!ما:ب!ث!اعة

.،،يقففانما.ذلكيفعلولا

93ه!(لعازواداركىعيصىجديدةصفحة

امشالهوضد-.(1)أبكمكلبمثل=:اللهيقول!ا"

طييينالملائكةتتوفاهمالذين):32(النحل!لأ6رقمالم!ورة-ا

.(5تعملونغتمبماالجنةأدخلو!عليكمسلام!تولوبئ

9(ا"نعام)6رقمايموؤ-ب r:-(...فىالظالمونأذترىويو

عظ-تجزوناليوم.انفصكماخرجوا:ايديهمباصطووالملاثكةالموتغمرات

-(.تعمتكرونأيلالهعنوكنتمالحقكيراللهعلىتتويونكنتمبماالهون

لم.؟86(اثمعياء)-1

http://kotob.has.it



(لعازرادارفىعيى822
93AP

اخفيتقدأنكبسببسيهلكالذىالخاطيءنفصان=:اللهيقول

الغاثرالعبدايها،انتمنكاالنفصهذهألاطلبفا.كلمتى

(Y).=،).

لديههاالنينوالفرشيينللكتابالأنالحالفكيف،واذن"

لبدخلواسيتلبفونالذينيصدونبق،ولايدخلون)3(المفتاح

.أا*بديةالمجاة

بعد،واحدةكلمةلتتكلم-(يوحنا)يا-تستاذننىانك

لك:أقولبالحق.!لماتىمنكلمةألفمائةإلىأنتأستمعتأن

الىأنتاصثمعتقثهرةلكلمراتعضراليكأصغىأنلملتزماننى

تكلمكلماخطيئةيرتكبفانه،خر19الىيصغىلنمنفان.

."عليناينبغيلأنتنظراة11(مرة

خبههالهخرلننعملان"ا-ا)602(702وجهأ

.".د!الهاننحبلاماللاخريننعمملولا،لانفسنا

ارهيمنحلملماذا،المعلمايها":(يوحناأقالعندئذ

،(لعازرافعلمطماوبرجعواعرةيموتواأن.للشاصذشك

."يعرفواأنلهميتاحأنعسى

"اننعهسخالنهم!!.،1المائةبعدوالتعهعونالسابعالفصقأ

مائلهنلاكان:(يوحنا)يااخبرني":.عيعميأجاب

الذىالحطبيزيللكىممتازةفأساخدمهمنواحدأأعطى،بيت

فلاءتكلمفانيا،8خرينايصمع،كذا"لاانيحبفىهن"-ا

علىافقىضطايكابةاطرتحت!"منه.مرةكلفىخطأيرقي

!لش،بضطاءأتكماذا،كيرهيصمعألااان[أيردلامن":سطرلهن

هنه!"يفطتكرأرمع،منه.منهاوحدأ

.33/8،6(لىحزقيا).:تجارن3%

25/؟1(لوفا):تارن3
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3f!9؟ول!(لعازرادارفىعيعمى

نالو=:وقالالفأصنصىالعامللكن.بيتهمنظريحجب

ياأخبرنى=.يعرفىالحطبلأرلتقديمةفأسا(عطانىالس!د

الغضببهثارلقد؟بالتأكيد.؟الصبقالماذا:(يؤخا)

غبى،=:.قائلارأسهعلىوقرعهالقديمةالفأصفأخذ

مشقة،غيرفىالحطببهالتزيلفأساأعطيتكلقد!وخبيث

بمثصقةعملمنللمرءمع!لابدالتىالفأسهذهتبتغىوانت

=أناحباننى؟فيهنفعولاهدرتقطعهماوكل.عظيمة

يكوننحوعلىالحطبتزيل=!-ب)603(703وجهأ.

.(،3حقاهذاأليس.=.حصنامعهمكملك

لتعندئذأ01!.الحقلأظماله)،:(يوحنا)اجاب

،)ب(ادلأبدىالحىاشالعمرى-:يقولاللهأن":11حعيمى

لميت.الدفنرفلة:هىلتك،جيدةفأصاانصالطكلاعطيتلقد

اممتعمال-كان!وأءأب-احم!نوافالفين

41Pوتعليمهالموتعنجيدةصفحة

الم.بدونقلوبهممنالخطيئةحطبيصتأصلونفأنهمالفأسهذه=

ا"بديةالحياةحقاياهمواهبا،ورحمتىفضلىينالوطفانهمثمومن

تلوالمرة-يرىانهرغم،فانانهينصىمنلكن.الصالحة؟عمالهم

الاخصىالحياةأرىأننىلو:هـلقول،يموتونأخرلن-إلجرة

حتىبالموتولابتلي!نه،غضبىعليهفلينزلق.صالحاتأعمألالعملت

.=.خيراىخيراكلل!بعديناللا

ايياليل!لككعظيمةكم،(يوحنا*كايا:عيمسقال

ولعلىيقفانا؟خرينسقوطهنلشلمالذىلذلك

81يمنالهامشبأعلى!،.والمعطى،والبعى،ال!بايله"-ب

"-.-،هعطىأووتق،حىأبلالله":اعلىالياسفلومن
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وتعليمهالموتعن82.فى
.!اههـ

!01)قدصه"1،المائةبعدوالتسعمونالثامنالفصل01-

لك:اقولبالحى،المعلمأيها":.(ذعازر)قال.عشئذ-

ولالتىالمعقولةأتيينأنإستطيعلااننى

-مرةبعد6مر-يرىمنيممتحقها"!ا-)702(802وج!أ

ثمخصاان0()1خالقنااللهيخافولا5القبرالىمحمولينالموتى

اجلمن-شىءكلوهبهقإالذى-خالقهليغضبهذامثل

يهجرهاأنعليهينبغىلمحانوالتى،الدنياهذهفىالتىا"ضياء

كا.5نهاثيا

معلملء:!تدعوننىأنكلم+:لحوارييهعيعىقالعندئذ

فمى.بواصظةيعلمكمالله"ننظرا،)'(العمليتحصنونوانكم

المعلميقلم!ائرمعلمهناانهخا3(لعاررأصتدعونكيفولكن

جمفعلمت!لقدحقيقة.الدنيأهذهفى،مامذهبايعلمونالذين

صكسيعلصي(لعازرالكن،معيفمتكمتحممنواانعليكميفبغى

هدية11لعازرأ1نالالقد،()بالحىبالله.ميتتكمتحصذوق

!نحقهيالنيلكلمانهفاصغوا،واذن،النبوة

المرءماتاذاهدرالجيدةالحياةاناذ.اليهاصغاؤ!يزداد

.()جسيئةميتة

اصمفل:الىاعلىومنا،يصربالهامثى!*.لميضلقأايله"-ا-

+.ضالقايله"

+إ.حي!بالله":وهللهايصابقهنادنى!".الحىبالله"-ب

عليهيعودلاخيرهفانالثرعليهـدموتالخيرعلىيعيثىمنلا--

منه،.بنفع

ثمايخيرعلي!ائىهن5:أعليألىأصفلوهنأ"يمنبايهامثى!

هنه+.يهصرهينفعلاالثرعلىلهموت

.-ا-53/3(يوخا)-ا
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01Ivaام!،ولمجهالموتعن

ألحقتجعلأنكهسكرداننى،المعلمأيها"):(لعازرامال-

.،،.عضيماأجرااللهفليعطي!كلذلمحث،التكريميستحق

!لعازر)يكونيمف،المعلم؟يها:هذايكتبالذىقالعندئذ

بينما-أجراتنا!صوفانك=ةلكمضلتهفىطحققائلا

=الانصانان-:.(نيقوديموسهـ)تقولانت

8)3(العقابغيرثميئايصتحقلا=،-ب()703".2وجهأ

."3اللهيعاقبكسوف-لذلكوققا-فهل

)د(اللهمنعقاباأنالاناللةيرضىانعصىول:عيصىاةاب

ملتزماكنتالتىبالدرجةمخلصااعبدهلملأننى،الدنياهذهفى

-.".افعلهابأن

والاممتحقاقالرحمةعنجديد!صفحة
.،مهـ3

عقولةانصكلحلى،برحمته،)1(-أحبنىقداللهأنبيدلأ

فى-فسخص-فقط-مموف-اعذبانغىحتى.عغىرفتقد

!حونىقدالناساناذلىمذاصباكانالعقاب!ن4.(1)أخ!ر

هوكما-الهغير-بأننى-(قررتقدأننى!الكن.إلاها

لصتبأننىأيضاأقررتقد،.ولكلنىهذا-فحسبوليس،الحق

عثى،العقوبهرفعكداللهفانرزلكأجلمن.)3(()ب(المصيا)

اعلى:اليام!فلومنا؟يمنالهامشباعلى?a.يعلامبايله!-د

---.،معخيكله،

.أ-291الوجه:سبقفيماترن-2

-محي،ايله":ومطه)يصايؤمنlدثي!".أيحبأيله1،-ا

+رصول":يهطهابحابقهنأثنى.!،،هبعوثأ-ب

.بعدهو-اأ-222الوجهقاربئ.-(يهظ-لأصفريوطى):Atat-ا

-.؟الوجهكخلل!وانظر،3هامثىهعا-ددالوجهقارن-2

هـ---.-.----ة.؟-".ه!ئيسع

http://kotob.has.it



.،43والاستحتا!الرحمةعن526.

يكونلنوهكذا،باسمىيقاسيهالكىضريراامرءأيدفعوصوف

برنابا()يالكاقصل،ثمومن،العارألا،منهاألى

الله)ح(يهبهسوفعماانصانيتكلمعندما:أا!اإلىالمنتصب)

عندطعليهولكن،=.ذلديصتحقجارهأن=:فليقللجاره

اللهان=:يقولأن-غصههو-لهابلهصيهبهعمايتكلم

استحققس.لمد=:يقوللاانالنظرحمقولي".=()ديهبنىسوف

."أنهميفرونعغدمالعبادهرحمتهيمنحأنيرضيهالله"ن=

(،.الجحيم-بخطالاهم-يستحقون"11-(2".)003وجهأ

)هـ(،المائةبعدوالتممعونالتاسعالفصلأا

وحيدةدمعةانحتى.)و(والرحمةالغنىلواصعاللهان"

الجحيملتطفىءصانر،ايلهاغضبانبعدينوحهنأيذرفهاأ

بحرالففىإلماءأنرغم(ر)لهاللهيكفلهاالتىالعظيمةبالرحمة

منئرارةيخمدانيصتطيعلا-ايكثرةبهذهيوجدانلهكانلو-

،المثسبطانيقهرلكى-اللهفان،ذلكاجلمن.الجحيملهيب

لعبدهصالحعملكليع!ثحضران,يئما-فانه،هوخاءهينضرويكى

منيريدكلما.،للثوابأاستحقاقا.رحمتهحصرةفىالمؤمن

القوليحذرانعليهفيجب،الانصاناما.جارهعنيتكلمانعابده

!سوفلانه؟=!الاجرأامصتحقانا=:هونفصهوعن

،.امعطىأايله!:ومطهالصابقمنادنى!،،يعطىأايله"-!

اعلى:اييأسفلومنالايصنالهامشبأخر!".،ينعمأايله!-د

+.وها-الله"

الياصفلومن*يضرالهامشبأعلى!،.اللطفعنفصل+-ص

.،[كلعص]1-,=[+:ه!لى

فنىالله؟:وعكهالصالقمنلعش!،واير!منكات،.ايله-و

.!والرحمنأ

ومعه.الصهقشا!-أمنى"1جو+.ا!ك---ز!

.-.ءصهء:يلان!ليزلةأي!رحمةشالمأ
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yv،فىمإهوالاستحقاقالرصةعن

.."يدأن*ا،المائتانالفصلأ

ايهالا:.وقال،(ل!زراالىعيسىاصتدار،عندئذ

قصير،وقتاليالدنياهذهفىامكثأنيلزمنياننى،ا*خ

اليابداأذهبفلنداركمنقرلباسأكونعندمنافاننى،ثمومن

."اجلمن،أخرمكان

بخمثىهتقومصوفاند*!-ب8102(903وجه)

.،(.للهحبارلكن،لىحبعنليص

؟ك!هالمقلأمىبيتيدخلعيسيجديدةصفحه

قاللذلك،اقتربقدا!أاليهودعندالفصح،عيدأكان

حم!()لنأكلi()ائمقدصبيتالىفلدذهب":لحواهـليهعيصى

المدينلأالى)2((يوحنا)و(نجطرص)وارصل.،،(الفصح

حمارصعالمدينةبابمنبلقرب21!أتاناتز.إنلنموف)ة:قائلا

نايلزمدىلاننى،هناالىواحضراهاعقاذهافختلا.صغير

لم:الناسمنأاحدصالكمتافاذا.الم!!صبيتالىفوقهاأركب

اليها.بحاجةالمعلمان=:فقولا-3ع!الهاتحلأنلماذا=:

.".باحضارهالكمايصهحونولصوف-

وتبعا.عيصىبهاخبرهمقدماكلووجداااحواريانذهب

الحواريا!وضعوهكذأ،الصغيروايح!ارالأتأنأحضرافقدنذيك

جرىمماحذتوقد.عيصىوربما،الصيرالحمارفوقرداعيهما

لمحانإيناصرىعيسىأنالم!!صبيتأهلمممععندها،يكهنا

عيصى،ليرواث!غفعلىأطفالهممعقدماالرجالفانطلق.مادمتا

طيتبارد*؟متين.والزيتونالنخيلاغصانأيثيهمشحاصلين

ومانحوها.9-21/3(متى):ثطر-؟

A/(3-قارن:)يوقا fl

1i،ويصعهلأ01،اينروبمصفر+:أنطرمصرمناليهودخروبمذكلى

.د3الفقر8فيالعيد

.الصارانثي=إ"تان2،لم

http://kotob.has.it



YA،؟!هالمقل!صبيتيدخلعيعى

.،اداودبنياوالمب*الحمدلك؟)1(اللهباصماليناالمفده!

الي.عيسىأ!لواذ

تحتهابهمالناصنثرفقد،المدينة!ا-()902؟2.وج!أ

الربباسمأليناالقادمفليتبارك:يغنونوهم.ارزتان6قدام

."1داودبعنلاوالمجدالحمدلك-(أبالاله

ترىألا":قائلينجممعى(لىالتقريعالفريصيونفوجه

.،)3(ايلتزهوا"سكنتهمانعلياحملهمTءهؤلايقولما

فىنفصىتقفالذى)ج(الحىبالله":عيسىقالعندئذ

كفرانضدالحجارةلصرختسكنتهمالىالناساخلدلو:حصرته

م!ائرصرخت،عيسىذلكقالأنوبعد.".الخبثاءالخا!ئين

اليناال!ثمفليتبارك":عظيمبضجيج.المقدصبيتفىالحجارة

."االالهالرب11(بامع

جمعواواذ،كرهمعلىلابتينظلواالفرشيينفانذلكورغم

8(.)حديثهفىيجرىبمايأخذوهانيتثماوروناخذوافقدمعاانفسهم

1(د)،المائتينبعدالواحدالفصلىأ

والفرسيونالكتابa!نا.المعبدإلىعيصىدخلانفور

أعلى.الياصفلومنا*يمنالهامشبأثنى!".اللهبانق،-أ

اصفل؟ايياعلىوهنا"يعرالهاهشبأعلى!،.سلطانايله"-لط

+.،حيأبالله":وهعهالععابقمناثنى!،للحىبالله5--

افقلم،ألمسور8أ:ومطهإل!مابقهنأدنى!،ايكلرتعنفمل+-فى

الحرو&بعضوتجوط.ايفصللمضونا؟قربفهو(الرفق):لعلهانقول

المخطوطة."منىنىهعناد

.5،،91/93(!قا):قارن-3

.،فىلما؟وTI/T.(يوقا):تارن-8
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؟!!المقدسبيتيدخلعيسى"43

لئنفا:أنفم!همبينفيماوقالوا.)5(زنىفىمأخوذةيأمره

عنئتايكونوهكذا،موسىلتضريعمناقضاهذأليكوننأيجاها

."منا!ضاهذاليكوننصدهاحكمولئن،مذنبا

زنيفيالماخوذةالمراةجديدةصفخم

.،(بخعظ*نه،نفسههولتعاليمهول

.،ول7

ثمهومن.،،.بالرحمة"بأ-)902(021وجهأ

المر؟ةهذهوجدنالقد،المعلمايها11:ا!اوقاعيسىالىاقبلوافانهم

أ!يجب،،أ!مثلهاأنهوسامروقد.زنى!أحالةفى

.."3انتتقولفماذا،واذن:ترجم

على،عاكسةلممراةصنعوباصبعه،عيمىانح!ىفقدثمومن

طلباايحاحهمعياصرواولما.م!اسدهواص"كلفيهاراىا؟رض

-المرأةاليباصبعهيضيررهو-وقالنفممهنصبعمىفانللجواب

ثم.،،يرجثهامناولفليكنخحليئةبغيري!نكميكنمن":.

..،العاكسة!المراةسئكلوهوأخرىمرةانحنى

ابتثاء،واحدبعدواحداانصرفوافقدذفىالفاحماولرفلة

وعن!عا.مخاريلهميرواأنخجلعلىىنوا9-،ممذمابالاكلابر

ةالمراةأيتهـا":قال،المرأةغيرأحدايرولم،نفحمهعيعىنصب

."1،بالاتهامأدمغوكالذينهؤلاءالن

.ولئن،إهصرفوالف،صميديا":تبكىوهىالمرأةأجاب

.3.بعدإ!طيئةأرنكبلن،)أ(الحىفبالله،عنىعفوت

بصلأم،طريقكفيامضيااللهتبارك":لمجمىقالعندئذ

11(يوحنا):انكلر-5 - /1 A

أعلى:الياصفلومن،؟يمنا!اهني(دنى!،الحىبالله"-ا

.".إأحى،بالله
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4755رنيفيةالماخؤالمرأة.!ه

.،.ضدك"حكميرصلنىلمماللهلان،بعدمنإيخطيئةترتكبىولا

قالفقد،مجتمعينوالفرلسيونالكتابكانواذ،مندئذ

الغنم!همنممانهلهكلاناحدكمأنلوةأخبرونىول:()1عيسلهم

.(،ألن:،منكمكلفليخبرنىأ0واحدامتبهاوفقد

التصعةتاركا،عنهللبحتتنطلق."،ا-031()،2؟هـسمأ

هـلندائك.كتفل!علىتضعهألن،عليهتعثروعندما!والتصععين

عليعثر!قدلانني،معيابتهجوا=::لهمتقولجيرانكلجميع

كألملى.ستفعلأتكبالتأكلد،=فعدلهثكن!الذىأيحمل

ذلح!-منبأقل-()باربناحبيحونهل:اخبرونىوالان

،(2)1الحيبيله.!()جاالعالمص!عقدأجذهمنالذىيغنسان

!وبعمدماالربملائ!ح!رةهيهناكالابتهاجيكونتماماهكذا

رحمه،بتوبتهمأيعلنون،النائبينأالخاطئينلان؟)2(خاطيء

.،،4الله

المائتين،بعدالثاثىالفصل!

يمالذينهمهلى؟يلطبعبحباا"ضدهممن:.اخبروني"

صرضمنالطبيبسفاهمقدالنينام،ابدامرضبهميكن

.،3جصبم

يحبانالعافيةبتمام!كانلمنوجم!دا:إلفرلصيونلهقال

.،*نه-بالتأكيد-فه!ألطبيب

رلله+:أضلأيىاعلىومنالايصربالهامقلميص!اللهb-.ب

ومقالايمنبالهامش!"منه.أده!بني،جلالدنباأيلهخلق"--

اعلى.ايياضل

2 I-يلهامثىاحالة(I)اجصربالهامثىحناالتعقيبيكن!الصابق

!S-(021)1311ايوجهيهذا

؟-انكر:لوها(5؟/3-،.

.؟/01(يوفا):-قدن2
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+ه94الطالحالصالحفمأنلىجيد!صئحأ؟53

ولنىالطبيبيحبفهو،بالمرضلهعلمهـولامريضاليسى*

..هايلاأحباأ

الحىبالله5:قائلاعيسيتكلم-الر-وجرارة-عذدئت

،.لمحبوبرشافان،اشكاركملتح!ءررانتمألعمنتكمان:)1(

هيتوبcsillالخاطىءعنلاا-بY(021)؟9وجهأ

.الله!الصايححبمناثد،بهالعظيمةاللهبرحمةعارفوهو

هنادفانث!هـومناللهبرحمةلهمعرفةلاالصالحلآنذلك

اعظم.يتوبالذىللخاطيءاللهطئكةحصرةمى)1(ابتكاجا

صالحا.ضخصاوتسعينبتسعةالابتهاجمن

تقصالذى)ب(الحىهـباللهأزماننافىالصالحهووأين

حالهمانةالطالحينالصالحينعددلضخمانه،حصرتهفينفصى

!ا..الثميطانبصللض!بيه

فانثمومن،لخاطئونانا":!الفريمصيونالحتابأجاب

الكتاب!ن.لاكواتهذل!قالواوانما(،.بظرحمةلهصتكونانله

لمهه.خاطئون":سهميفالأنالاهانةأعظميحتصبوررالفرشيين

دنكم،كللحلنصانحلنتكونواأنأخثميول:علصيتلعنلئذ

أنفسكمسملن،خطدتتكموتنكروطالحطيئةارتكبتم!فكنتمان

انفسكماحتصبتمولدن"لطالمحونتنكماحذلككلدمانلمصالحين

ادن،خاطئونانكم:بلسانكمتقويونوانتم،صالحينقلوبمكمهي

.(،.1معاأطالحونصالحون:مزدوجونفانشم

الخزىغلبهمقدذفىبسماعوالعرلسييىالكتابفان؟وهكذا

سلامهميحوارييههععيعىتاركين،وأنصرفوا

(سسان)دارالىفانطلغوا.اب-3()"ا313وجهلم

المواطنونواحتثد.يرىءا(ف:11برصهكأنالذى)2(ا*برص

أص!فل.الىاعلىهن،ا؟يصرالهامثىبأخر0،.صيلهN،-ا

اعلى:المىامفلومنيمن4ابايهامثى!+..ايىبالله5-ب

3--،.،أحئ"يالله

v/)يوقا(؟-هارن 4tة.،

خلطاهخا(نوالمظاهر.ما5/38-(لوفاا:وهارن26/6(متى2-)

.(بطرصممتن)ويبرص(ممعان)مين..
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69405-الطالحالصالحثمانس..-33ء

لابراءعيصىالىوتصرعوا(سمعان)دارفىالمرضجميع

المرضى.

:قالفانه،اقتربتقدساعتهأنلعلمعيصىكانواذ،عضغذ

)ج(ورحيممقتدرالله*ن،كثرتهمكانتأياالمرضىنادوا*

.C(.ليبرئهم

انني،ياصرائيل،المقدسيابيت":يبكىوهوعيسىأجاب

تلهفتقدلأنني.الالاهيةعقوبعنتعرفينلالأنكعليكله!بكى

.،،ثجاجةتضمكما(J)خايقكاللهحبإلي،ضمك

P.451المقدسبيتVIPاللهح!ج!يدة!فحة

ثمومن1؟()ترلدىلموأنت.جناحيهاتحتافراخها"

-:هذالكيقولاللهفان

(I)لح.المانتينبعدالئالثالفصلو

أرصلتلقد.العقلجمامحة،القلبقاسيةادينةأيتها=

لكك،.تتوبيانوعساكقلبكالىيردكأنعصبدىاليك

هنولفرعونبم!رفعلتهقدماكلنصيتف؟)3(التضويشمدينةيا

كتيرةاحيانوفى.ياصائيلمحبتكاجل

.J:..1الىVIAوهنا؟يسربالهاهش!"!والمرحمنأقعيرالله"--

،.خللق)يله!:ومثلهالصابقهناثنى!".أيخلقأالله"-د

يصر10ايهامصىبأض!ول.دسبيتعلىالغضبعقفصل+-ءا،

+.أهعصأعلى!أغضي،سورةأ":أصفلالىاعلىمن

.9؟/؟.،.-،8و133/دإلوقا):-قارن؟

..28/.؟1اثعياء)-3
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4510المقد!ابيتعلياللهحكم833

جصمكيضفىلعلإعصسد!بكين-!ب-(211)212وصهأ

منلفحمكليبرىءيم!عى"فىنهعبدىلاكياقتصعينوانت.المرضمن

.=..الخسليئة

وهل.؟منىعقوتةبغيروحدك-اذن-أنتسنبقينفهل=

أصتحصرصوفلأننى.بذنأكليد،كلأ؟يدىمناصنكباركشم!لمك

ولعموف،بجبروتيحاصرونكولعمو!،ضددجيضمعأهراء

)3(.المجحيمفييهوىلصوفكبرلاعكانحتي.ايديهمفياصلمك

عنأعفولن.افىراهلأوالشيوخعنأعفولناننى.

والعسيفالمجاحةالىجميعتأسلمكمصوفاننىبل.الأطفال

معأجعلهسوفبا!رحمةارعاهكنتقدالذىوالمعبد.والاستهزاء

نجينوامثولةوهزؤة،اسطورةتىشتهواحتى.خراباادلجنة

غضبى=عليكيصتقرهكذا.الأعم

!-.()بتناملاونقمتى=ا

)ج(،أنئنينبعدالرابعالنصل11

ألا)«:.اخرىمرةقالفانه،عيصىذلثقاكقداذ

الذينان)د(الحىباللهأمرضىأخرلنقوماهناكانتعلمون

."،لذينمنعدداالمقثسبيتفىكلأنفصهمصحت

يئأحولكى.بالجسدمرضىهم"!ا-)212(213وجهأ

بامصم؟المرضىال!ومأيىا:لكمأقوقفانىالحقتعرموااننكم

هإ،!مرضكمعنكمفلينسرف)كل(الله

ومن2.2الفصلأطاربجوارالايمنبالهامضى!(،.قهارالله!-ب

اعلى.الىاسفل

أ؟يسراليامشبأخر!1(0المقدسبيتعلىاللهغضبعنفصل*-ج

"،قدصأعلىالله!الغضب1(1*:اصفلالىاعلىومن

أعلى:المىاسفلوهنارتيمنالهاهشبأخر!".الحىبايله-د

.".اصأبالمله*

اسفلهالىاعلىومنالايصرالهامشبأعلى!".إيلهبانن"-ور

.01/15(الوفا:-ق!دن3

نالا(لرانح!اه-36)
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المقدصببتدىاللهحكم،فىهـ
5،.!ا

اسأصهـلكى.الفورعلىبرئوامانهمذطثقالقدوعندهـا

وتضرعوا،المقدصبيتعلى(2ب)اللهغضبعنسمعواعندما

-ت11،يقولاللهان)،:.عيسىقدالوعندئذ؟للرحمةطابا

لمئن-

53،.!الابرص("معان)دأرفىجميدةصفحة

!ضية،بلتوبةوفامت،لخظاياهاالمقثسبيتبكس=

أصنعولمن،بعدمنفسقهاأصور)1(أذكرفلنثسبليكي

المقدسبيتلكن.(لأ)قلتقدالذىالنحسمنضىءأىئميظبها

بينام!مىفىألحدتبهالذىلتحفيرىوليصلئمارهاتبكى

أنالعمرى.بكئيربالمزب.يئمتعلغضبىفانلذلد.الأصم

وابراهيم،،أيوب:عبادىأنلمو،)ب(الأبدىا!ى

أجلمنصلوا،موسىمع(دنيأل)و،وداود،(صموئيل)و

،(=.المق!دسبيتعلىغضبىخص:لها،)2(الضعبهذا

ظلبينما،الدارداخلالىانسحبفانهعيسىذلكقالقدواذ

رعب.فيواحدكل،المانتينبعدالخامسالثصللأ

(سمعان)دارفىحوارييهمعحيتعسىعيسىكانبينما

الصابق.بهامضالىاحالة-2ب

الصفحةصدرفىالمكلماتهذهورثتالانجليزيةالترجمةفى-111

الانجليزلة.اللغةبهتمممححصبما،اللهالىالمغصموبالنصبدايةبعدالتايية

أصفلءألىاعليومنالايصربالهامش!،(.الرحيمالله"-أ

ومطه.ايصابقمنادنى0ا،0وقهار،ولاق،الحىبايلهول-ب

،.وقهار،وياق،حىايله"

لأ/8رميا(8ا-هارن:)1

.f1/fI(:)حزتيال3-مارن
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الابرص(صمعان)دارفىدمد5

(لعازرابمريماذا.الأبرص

P.453

قدواذ،)3(المبيتفىدخلتقد،ب-)313(213وجهأ

)يهوذأ(رأىواذ.وثوبهعيسىراسعلىهفدسكبتفقدوعاءكصر

يلبممهالذى!الشيظانأوهو.ظهوهوراءالشيظانعذدهالذىلهو

.(،1الفقراءأعطيهاأنعسى6النقووأحضرىهذاوبيعىاذهبى)،

الفقصاءفان،،تفعلأدعها3لهنعهالماذا":عيسىقال

أجاب0"0دائماتجدونىفلنأهـأنا،دائمامعكمصتجدونهم

بثلأثمائةينعأنيمكنالدهىهذاأن،المعلمايها)):(لثوذا)

صيحظونكذيرينفقراءمنكمةفمانظروالان؟النقودمنقطعة

."1بالمصاعدة

فاصبر،،فؤادكأعر!اننى(يهوذا)يا":عيسىا-ب

.(،.الكلاعطيكسوفولخلك

نهم4حزنفىأيحواريونوكان،خوففىواحدكلاكل

فكان(يهوذا)أصا.قريباعنهميرحلأنلابدعيسيأنعلموا

الدهن،بيعلعدمالنقودمن!عةثلأ!ينخاصرأنهعرف"نهمغيظا

عيصى.إلييؤديهكانماكلصالعةزدجتلسكانلأنهنظر؟

كانالذى،)د(الكينكليرعلىليعثر(يهوذا)انطلق

أليهمتكلمالذلن.والفريصيينوالكتابللكهانمجلصفىمجتمعما

فىعيمىبالغدرأسلمولص!وف،ستعظوننىماذا":قائلا(يهوذا)

،3اصرائيلعلىملكانفعمهليجعليصبوالذكااهذاأ،أيثيي

فىصتصلمهجمف،والان)،:اجأبوا10)213(315وج!)

."!أيديثدا

13-26/6(مص):وكخلك8-13/1(يوحنا):قارن-3

بعدها.وها26/دا(هتى)-،
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؟5،،الكهانجميريص!اوم(يهوذا)جديدةصفحة836

ليصلىالمدينةمنخاربمأنهسأعلمعثدما":(يهوذا)قال

فله،عليهيعثرسوفالذىالمكانالىوسأقو؟كم،أخبركمسوف

.(،.هوجاءبدونمح!تحيلاشكونالمدينةفىعليهالقبضلأن

نعطيكفلحموفلبدنافى!نصلمهكنتاذاأة:الكهادطكبيراجاب

.".ملتكمعاسأحصنكيفترىولسوف،الذهبمنقطعةثلاثين

المائتين،بعثالثألثالفصلأا

منضخمحضدمعالمعبدالىعيسىصعد،النهار1أفبلعندما

اخبرش":.قاثلاقتربقدالكهانكبيرفانثمومن.المفمعب

لصتانك)1()1(بهأقررتقدماكلنسيتقدهلثعيصىيا

.(،3()ب(المهمب)ولاكلو؟الهابنولا،الا!

هان،نعميتمااننى-كيدبالت-كلاا":.()جعيصىاجاب

يومفىالالاهىالقضاكلهـجلصأماماحملهالذىاقرارئهوهذا

الحق:باظمصر!!!تابفى!وبباجمعههذا،لان.الجماب

خدمةواستهى،عبد.وأهـا.احد11الهلملم()دخا!االلهان

اكونانواهـلد،عبدهوانا،أحدخالقناالله=:عيصمىقاللا-ا

اعلىةالىاسفلومن*يمنVبالهامش!".مفه4=0مبعوثةخدمةفى

اضحم!انأوارلدعبدهوانااحد[خلعثاأالله:عمىهال!

الممطر.فوق(ان)كابةونلاحظ"منه.رصوله

اسفلالياعليمنا،يسربالهاهثى(،رمحول"بل!ا،مبعوث*-ب

هناثنى!،منه.اللهعبدوأنا،احدالله:عيصى)هـقال-%

ومثلهالصابق

،.خالقأيله*:ومثلهالصابقفوة!،ا.يخلقأالله،-د

والموجه،((.اووهيةانكار))-19الوجه:مبقفيماأنظر-ا

.(المصيا)انه((أنكار))ا-201
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الكهانجميرضاوم(يهوذا)!ماإ،
P.455

.".(الممميا)تدعوتالذىإ11،)كل(اللهصول

الىتحرإأنفىانج!وىفما،اذن":الكهانكبيرقال

تسعىانالمحتملأمنأالمضعبمنالضخمألحضدهذامثلمعالمعبد

."ملكانذسكتجعللان

يحيقكيلا،.حذار؟اسراليلعلى"!بإ-)213(318وإجإهأ

(.(!ماخطربك

أنا،مجدىالىسعيتأننرالو)1:)2(عيصىأجاب

شعبتلهفعتإصمافررتلما،الدنياashفىنصيبىواشتهيت

شيئاأبتغىلااننى:حقيقة،صدقونى.ملكاليجعلونى(نالين)

.ء(.الدنياهذهفي-ضىءاى-

سلقثميئانعرفأننريداننا":الكهانبميرفألعندئذ

".(بالمصيا)

تحيطدائرةوالفربإميون،والكاب،الكهانرإبوعندئذ

بعيصى.

تعرفوهأنتجتغونالذىالضىءذلكهوها":عيصىاجاب

رإنانا:بالتأكيد1)،(الكذبانهالمحتملامن3(المسيا)عن

أنت(1"لكنتالكذبقلتقدأننىفلو.الكذبأخبركم

.!457:الكهانكبيرهعيتجادلعيانىجديدةصفحة

الفريميين،لمو11الكبة1معانت،العبادةحتىعشمإتنيقد*

لطإلبوننيفانكمالحقأخبركم"ننىولكن.ارإائيلصائرومع

هخاهوأمضعلىالتعقيبلهذاوجودلا!3ايله،مبعوثأ*-كل

.بعدهاوقبلهماولاالوجه

.18/+(يو!نا):قارن-2

3-lب-%10الوجه:ش!فيمانظر.

سبق:فيماقارن.اسماعيلوليص،طودابنانه:ا!ا-د

ب،ا-102الوجه

الله،رصول،:ايعربيبايخ!السطرينمينالمخطوطهفىأا!
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LrAال!انجميرمعيتجادلعيصى
57.،P

ول..(1)قتلىإلىحونوته

وراءايضهطانمعلطأننعلمونحنالان":الكهانجميرقال

.".اللهكاهنتحتر!ولم،سامرىكك؟ظمرك

!تين،الم!بعدالسأبحالفصلأ

(2)ايشيطانمعيليصانني،)1(الحيبالله":عيسىأجاب

ولهـتا.لذلك،الضيطاناطرح*نأسعىولكننى،ظهرىوراء

."الدافح

الثيايستتيرالضبطانفان"11-2(اf.)215وساأ

اللهيمجد؟ناصمعىولكننى.الدنياهذهمنلست!ننى،ت!ى

ولصوف،اليفأصغوالذلك.الثنياأليا()بارسلنيقدالذكا

)21(،حىبالله.ظهرهوراءالشيطانعندهالذىهومن:أخبركم

الشطانيريدهلماتبعايعملمنان:حصرتهفىنفممىتقفالذى

يلبممهالذىاالثميطانأوهو.ظهرهوراءالضيطانعندهالذىلهو

عدواأويعدلاناياهحافزا،هواهعلىويحكمه،اراثتهلبام

يتغيرعندمااسمهيتغيرالمثوبانكماتماعا..فسوقطكيطفي

انممرغم:أيضاالنصكأك.نفصهالمنصيجهوانهرغم،صاحبه

هناعمالبمببمتباينونالكنهمأ،واحدهسادةهنجميعا

..الانصانفىالاعماليبافر

اعلي:اليامفلومنالايصالهامضبأخر!"0الحىبا!لهدا-ا

".،حىأبالله"

لهذاهيصر1بلأمامشالتعقيبهذالكن!.السابقلفامشأحالة-12

اسفل.الىاعلىومن،الوجه

ايياعليومنيحر19الهامثىباعلي!".(يرسلأالله!-ب

".مرسلايلهلأ:اسفل

8./(يوحنا):قارن-ا A

د.:)يوحنا(28/9-مارن
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457.!الكفانكبيرمبميتجادليسى،3،

تلومونىلمفلماذا،خظيئةارتكبتقد((أعلمكما))كتلئن

ليصعفالجصداعضاءانحقيقة.؟كعدوكراهيتىكابثلا،كأخ

أرزعضاءأما،الراسسعمتحدةتكونعندماالاخرأحدها

الواحدللجصدا*يد!أنذلك.غوثالمهتقدمفلاالراسكاالمفصولة

،الاقدامبال!تشعرألمكني،أخرلجسدالاقدامبألمتشعرلا

.(،هىالذىللجص.د

يا!بالحه.(بأمتحد!،)!ب-(3لأt)215وجهأ

ويحه،خالقهالله.8ضاان:بحضرتنفصىتقفالذى3()1

LqLlاللهمئحه11عليهم71الذينهـبهقلاءالرحص4ليصتثمعو

،الخاطىءهلاكيحبلااللهكانونظرا.()جلهبالندسبةالمرأسهيى

الذىالجصدهذامنكلتمالهكمفلو،ليتوبامرىءكأيمهلويكنه

(،على-(د1)الحىبلله-لاعنتمونى،بهأرتبط

.،لرأسىتبعاأعملان،بعداالثامنالفصلأ

را،،المائتين

اليهوديرجمهعيسىجديدةفه
95AP

بيذالانكم،اللهيجبكمفسفافلومونىعملتلئن"

يلومنىأنأحديقدرلماذالكن.،منكمأيريدهماستعملون

ومنالايمقالهامشيأعلىهنالكنه!المم!ابقاهامشالىاحاللأ-13

".،أصبالله"أعلىالىاسفل

ومثله.السمابقمنادنى!السابقاهامئىاحالةا-tأ

الصابقنالهامضينبين!".ايخلقأأيله،الرحيمايله"-ج

."خالقاللهالمرحبمAMI":ومطهما

ايتايية.الصفحةفىالفصلهذاعنوانالترجمةأورتا،لم
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اليهوديرجمهعيمى.د،
P.945

تدعونكماابراهيمأبناءلصتمأنكمدلالةفتلك)1(خطيئةعلى

به.يرتبطابراهيمكانالذىبالراصمرتبطونانتمولا.أنفسكنم

حتىعظيمساحبااللهابراهيمأخبلف،(1)الحىبالله

عن!سرضولم،فحسبجذاذاY()الزائفةالالهةيحطملمانه

نفسههوابنهيذبح؟نيعتزمكأنأيضاكثه،فقظواسهأبيه

.(،.)3(اللهطاعةفى

نأابتغىلاوأنا،عنهأسألكماهذا":الكهانكبيراجاب

.،،أابراهيمابنكأنالذىهذامن:فأخبرنىولذلك،أذبحك

عيصى:أجاب

مجيثحعاسةان!اللهيا:!أ-2151(2261وجهأ

اقولبالحقاننىابهحوئىأحتفظأنبمستطيعولست،)4(لتلهبثى

نألابدالذى)5(اممماعبلهو!المقصودأابراهيمافيان:.

بهأن،لابراهيمالموعود،وهو1()ب(إلمسب)ذريتهمني!ن

.(،.)6(ارزرضقبائللسائرالبركةتكون

هذافلنرجم":و!رخذلل!لسمابخ،الكهان،نجيراغ!اظعندئذ

هوسيعلىبالطعنتفو.!لقد،اسماعيلىفىنه،الفاجرالمضخص

.،،.الله!ثرعوعلى

بالله":اعلىالياسفلوهنا،يمنبالهامش!"الحىبايله)-ا

".!حىأ

ا"يصربايهامفى!دا.منه.اصبماعيلابن،الله،نبىأ"-ب

".منه،اسمائلأابن.إيلهرصولدا:اصفلالىاعلىمن

:)يوحنا(8/6،.ا-قارن

V-ب-38الوجه:سبقفيماقارن.

.ب-12الوجه:سبقفيماقارن-3

.3/17(يوحنا):قارن-د

.6هامتىهع23ص.سبقفيماأنظر-5

.23/18"التكورلن"لمصفرلم":قارن-6
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45!فىا!وديرجمهعيعمىادد

الضعب،شيوخمع،قريسيوكلكاتبكلفان،ثمومن

أبصارهمعناختفىالذىعيسيليرجمواحجارة،الجميعأأخذ

لدتواالملهوفةرغبتهمخلالومن،وعئئث.المعبدمنوانصرف

ا*خرأحدهمليضربحتي،والبغضاءالحنقأعماهمفقد،عيسى

المقدصالمعبدتضواود.!منهمأرجلالف!اتانبهمبلغنحوعلى

المعبدمنمنصرفاعيسىأبصرواالذينوالمؤمنونالحواريوناما.-

..(سمعان)دارإلىتبعوهفقد((عنهميحتجبلم*ته))

عيصىعلىوأضار،هنألكأتى(يموصنيقود)فاننمومن

:5قائلا،(قحدرون)غديروراءماالىالمقدسلمجتمنيخرجان

واننى،(قدرون)كأ؟يروراءداربهاحديقهلىان،صميديالا"

.(،معهنالكالىتمضىأناليكلأضرعلذلك

هنايكلتكئوا،حوارييكبعض"!ب-)315(216وجهأ

يكمأدبرسوفلأننى.الكهارعثالبغضاكلهذهتنقضىأنألى

دارفيهتفيتركونكالحوارلجىحشدتمنالباقونأأمايلزمكمما

.،،.الجميع()جيكفلسوفاللهلأن،دارىوفى(صمعان)

معهيكونأنفقطراغبا،عيسىفعلهما،أوهذا

.)7((مبعوثين):سموامناولكانواالذينعشرالاثنا

اعلى:الىاصفلومنا*يمنبالهامثى!،،!يحصدأالله"-ج

.،.مقدرالله"

.ب"-ا13:الموجهينقارن-لا
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ا!ه.!مريميواصىجبريلجلطدةصفحةدد33

.11)0اهبعوثين(1)،المائنينبعدالتاسحالفصل!ا

قائمة،جمصىام،العذراءمريمكانتبينما.)الحينذلكفى

:.قاللا،ابنهاايذاء!اوروى،جبريلالملكزارها،صلاةفى

تمومن.(،العالممن)ب(سميحعيهلايهلانمريمياتضفىلا"

ألى،المقدسبيتالىوأقبلت،الناصر؟منبأيمةارتحلتمريممن

ابنها.الىسأعيه.(1)(صالومىمويم)أختهادار

،(قدرون)غحيروراءماإلىسراانسحبقدأنهبما،لكن

د!الا.الدنياهذهفىأخرىمرةتراهأنبوسعهايكنلمفانها

ميكاليهل،:الملأئكةصعجريلالحكفانولذلك،العمارارتكاب

منبأمر)3(اليهاأحضروهقد.(أورلمجل)و،(رافائيل)و

..الله

المائتين،بعدالعاشرالفصل1ا11-)216(3!اوجهأ

كبيرفان.عيسىبرحيلالمعبدفىاليهوجأءتوقفتعندما

أضلومنا؟يمنبايهامثى!"هريمالىجبريلنزولعنفصلول-أ

".عرلمعلي،جبرئلأ،الانزل1،سورةأ":اعلى!ى

ايلهD:ومثلهالسابقهن1lدتى".،يحفظأيلهVD-ب

!!حافيطأ

عند)وتبعا*صدالمورولات.15،16/1/.د(مرقص):قارن-؟

سابق.زواجمنيوسفبنتكانت(سالومى)فان(ابيفانيوس

يه.زوجلألمأ!الوصكانتفقد:(نيسيفوروص):2خروعند

أ؟خت"!أنهاالى(برنابا)هعفيميلونالحديثالععرفىايثراحاما

.91/35(يوخا)عند8الفكلر

أ-"33أيوجه:يلىفيماأنكلر-3

الماضيه،الصفحة؟خرفىالكلمةهذ!ور!تيلانجليزلحةالترجملأفىالم1

نتكرأرها.فاضطررنا902الفصلاطارمعجاعتالمخطوطةفىيكنها
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.ء61هريميواحم!جبريل،،هـ

:.قال،ال!كونإلىبيديهأشمارقدواذ،مرتفععلىصعدايكان

الدبخدعقد،عيسىأأنهترونالالانفعلماذا،الاخوةأيها"

يكنلملو،تلأشيبمف،رالان.؟الشيطانىبفنه)3(كلها

طحنلمماونبب.مطهرآشخصا!انانهلو.بااتأكيد.3ساحرا

هوالذى،(الم!ا)وضد،موسىعبدهـ،،ل!وعلىاللهعلى

كهاسدا،!مائرعلىطعنلقث؟أمولوماذا.()،اصراليلأمل

يحل-افهوفال!!ا!ذاينتجتلممان:لكمأقولبمالحقفاننىلذلك

كفالانهاكم!الآمماليرلنايسلمقولسوف،الدنسب!اسرائيل

.ا،المقتسالمعبدهذا-بصببه-تصتد

الكثيرو!اعرضحتىالنحوهذاعلىالكبلرالكاهنتكلموقد

.جمرىاصيهادإلىتحولالسرىالايذاءفانولذلك،عيسىعن

والى.،(حعيروصس)الىبنمسهانطلقالكهتانكبيرانلدرجه

عضىمنهما،الروماني1كمالض!ب-(612)712وجهأ

هذاعىله!اوكأن،.لأسائيىملكانفصهيجعلانيشتهىبأنه

.زورشهو!

عمنالفزبهمابغلما،عيسىضدعاممجلساجتمعفقدثمومن

الفيئمجلسأنذلك"خالهينجعدهمحتىللرومانالعالىالقرار

.:عيسىبخحوصعالياقرارأمرتينأرسلقدكانالروماش

P.463عيسىضدالحكاممكرجديدةسفحة

!ئنا-أحديطلقأن:محظوراكان(1)!منهماأقرأرفى

ابناو،illأنهأو،اليهودنبىانهالناصرىعيسىعلى-كانمن

.الاعدامهىالمخالفةوعقوبة.اله

.3؟/91(يوحنا).قارن-3

"28/02.لأ؟عماأممنرلم،هـ-مارن

.(-؟.،الوجه:سبقفيمااثكلر-1
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صكل،عيمىضدالحكاممكرددد

ضأنفى-أحداى-احديتنمازعأنفيحظر)2(التانىوأما

يخالفمنعلىبالاعدامالمحكموا،اليهودنبىانهالناصرىعيسى

بينهم:فيماكبير؟نقصامهناككانفقدألصببولهذا.ذلك

الىأخرىمريكتبواأنعليهمينبغىأنهمفى،لبعضفرغب

عيصىيتركواانعليهمينبغى:أخرونوقال.عمسىضد(روما)

أوردواو2خحرون.معتوهاكانلوكماقالبمامبالاةدون،وضأنه

عملها.ايتىإيعظيمةالمعجزات

بكلمةينطقانلهينبغىأحدلابأنالكهانجميرتكلملذلك

الىوتكلم.الدينىالحرمانفلعنةوالا.عيصىعنكفاعا

ل!ينافانحالأىعلى":.مائلا،الحاكموالى(هرودص)

.،.أيئنطبينسقمةمخاطر!

21وجهأ v1 21)A-الخاطىءهذاذبحناانلأننا"،ا

ليحياتركاهولئن.(قي!ر)منالصادرالعمايىالقرارضدلنكونن

نهضعندئذ.،،؟الاصرمميمضىفكفملكانفم!هوصل

البلدهذايثورلئلا،حذار":قائلاالحاكموأنذر(هيرودص)

قيصر()امامصاتهمك،ننى.الرجللهذامحاباطاطريقعن

واصطنع(الث!يونمجلى)الحاكمخافعندثذ.".متمردبأنك

احدهماكرهقدذلكقبل"نهما)))3((هيمودص)معالصاقة

يكيروقالا،.عيصىلاماتةمعاوتصلفا5((الموتحتيجر61

لاننا،ايينافابعثواالضقىهذايوجداينعرفتممتى":الكان

الذىداودبنبوءةيالوفاءالعملهذاكانوقد.،،.بجنودمشدكم

وملوكأصراءان":.)،(قائلااسراليهلنبى،عيصىعنتنبأ

.".ابعالمنجاةيعلن*نه،اسرائلفىالمطهرضديتحدونا!رض

.عنامتفتيشهناككان،أليومذلكوفى،ثمومن

ب-73؟ايوجه:ممبقفيماانظر-2

.،3/8(يوتا)-،

هابعهرما5/52،ا*عم!،و/33،المزأمير":قارن-8
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ت!4.!عيعىفمالح!رمك.08

عشراالحادىالفصلأ

.المتدصلهتأرحاءفىعيمىأعنء-
-..،الماسينبعد

دارفىعيعيكانواذ!ب-)217(218وجهأ

حوارييهواسىفقد(قدرولا)غديروراء.(نيقو!يموص)

ولابد؟المتبأكأدرلاناقتربتقدالساعةان"ة.)5(قائلا

اشعرفلنأمضحيث!دنتىتظرا،تحزنواولاأنفسكمفواسوا

..مطلقابضائقه

لمحلا3لرخانىتحزنونأنكملوأصدقاششكونونهل،والآن

.اطداءفسنحونولا!حزنتملواانكمالاجدرولخن،ولالتأكليد

الىءنعالبالدليابهجهدن،هاحزنوا)6،الدنياسبنفجعندما

ط!لأ5طيسىدعاءجثددةصفحة

لمحنوهرححم.فرحالىيذمبسوثحزنحملكن،بكاء*

باللهالدلبيحضمهالذىأ*بتهاجاندنك.أحدضكمينتزعه

اليتظركموليكئ.ينترعهأنبأسهإدعانميستطيعلا)1(خالمه

لمي.طريقعناليكمبهاالدتكلمقدالتيالكدماتتنسونلاأنكم

قدالتيالمشهادةيفسدسوفمنكلضد:(1)()بفممودىفلتكونوا

."وضد.الدنياضداتجيالىمعبهاثهحت

."2و37و18/1(يوحنا)ةقارن-5

16/03،523(يوحغا):قارن-6

ايله!:اعليالىاصفلومنالايمنبلمهامثى!."،يحلقأالله"-ا

لمه..خالق

عيصي1،:ومثلهالصماب!هنا!نى!،.عيصىدعاء"-ب

+.،ساء

.01/27(يوحنا):قارن-ا
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دعاءيس6،،

بعداعنترالتافىالفصلى!

،.الدنياعثطق*1،لأ(أج،أولئثين

كه،5

رافع!ا،عيصى)2(صلىنم11-2(اA)921وجهأ

ابراهيم،اله،هناالاا&بايها":.قاثلا،ايربألىي!يه

رصةبكلتكل.)!()-(آبافنااله،واصحاقأسص(عيقايه

.،و)ونجم،اياىوهيتهم!:الذينهؤلاءعلى

أنهمالضرورىمنلأن؟الديخأمنخذهم:أ!ولل*.امدخبإمن

اضرعلكننى.انجيلىسيفصدونالذينهؤلاىضديشهدونسوث

قضانا!يومفىفعىيحضرواحتى،السزمنتحالظهمأناليك

.عهدكفسدوأالذيناسراثي!!ببوض-*.الد!ياضفلينمهدوا

عن)ز(الانتقاميستوفىالذى،وإليوشالقثير،اد!الربايها

!مورةأ:ومثلهالمابقصادني!".النهايةعنفصلده-5

ك!-.،الاخرأ

+.2بالهنهاوالهواسمحاقواسماعي!ابرإهيماله.سلطانالله"-د

ابراهيم،لماله،صلطانالله!:امفلالىاعلىومنالايصربلكامثى!

".،اياعناأوو،سحقلماسمائلأو

ويعل،سلاماللهلاةالتعتيبيكن!،،.أكاملأاللهلر-ص-

ومثله.الحابقفوقوهو.(،صليم":انهظناالمترجمين

لم،صايخظلمالله":ومئلهالحمابقتحت!".ايحفظأألله"-و

الله*:ومثلهالصعابقمنادنى!".ومنتقموغيورقوىاللهدا-ر

.،انتقاموفو،وغايور01،قاوىإ

سب،أ-921الوجهمععلاقةتوجدحيث17(يوحنا)ةانظر-2ء

كصوض.

I$[الوجهبدايلأانهعليأيفصذعنوا!وردةالانجليزيايترجملأفى

ترا+هاصبالمخطوطلأفي!لكهضلكوليصاا-A(Y1)1921ايتالى

)ب-)217(2"اأايصابقالوجهختامفي.هنا
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!كل+ثحاءعيعمى470

لعنلأالعن.الرابعالجيلحتىالوثنييىالأباءأبناءصاالوثنية

يكتبوناعندما،اياه!لحيتنىالذى)3(انجيلىيف!دماكلأبدية

وما،لعبادكخادم-والترابالطينات-"ننى.ابنكانذ-

.)،(لك!لحعبد،جردأأحونان-مطل!-نفمىظننت

ألمي،انتأسديصمامسيرفيشينأاميثاسدىأنأستطليصلاiلأ

Sill()حلمرحيمLلهul{المربإيها.لكهىانمماالأشياءصائرفان

،)5؟اطهيخضونالدينهؤلاءعلى،جيلألصعلىرحمةيبدى

لما.رحصةبكنتكن

يؤمنوناردينهؤلاءعلى*اب-(VIA)921وجهلم

الالهأثحما-تمامابالمئق-لانه.اياصاات!تنىالتىبكلماش

حق،صفيأنافدلطقتالتيكنتثايظفكذلد.)ط(ا!ق

.aكواحىدالاتحدثتهالأسنظرا،كلمقك!ها

."467ضيسىدعاءجعيدةسفحة

(1)أنكظبفيمكتوبهوماالايقراانيحمتطيعفلا،يقرا")

..أتيتيقدبمماتكلمتقدتماماهكذا؟يقرؤهالذى

وهبتنيالذين،هؤلاءلتي،)1(المنجتىالالهالربأيها

،"ضدهمضيءاىضيئايفعلأىقادراالشيطانيكونلكلا،اياهم

..بهمشؤصآصاكلأنجرلكن.وحدهمتنجفم!لا

ومثنه.الحابقمناحنى!،،!والرحيمأصل!نالله"-ح

المهامثى.باعلى!،.حقاللهلأ-ط

.،لم،..2،الخرث!لمصفرأ!:قارن-3

.لاا/.؟(لوقاا:قارن-،

02/6ء"الخروجاسفرأ:قارن-5

ايئه5:أعلىالى(ب!فلوعنا؟يمنبالهامش!وليحقظإيله"-أ

لما.،حلاميطأ

مي-"الوحهنكلرt-؟
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عكله7دعاءعيعمىدد8

عبدكامنح،()بالرحمة11،وافر،إلجوادإ،إيربايها

،وحدىاناولست.المحسابيوم!في()جرممولكزمرةفىيكونأن

سائرمع،اياهموهبتنىقدمنكل،أيضادكامنحأولنى

،الربايهاذلكوافعل.وعظهمطرلقعنبىيومنونصوفالمذين

.الربأيها،ضدكنجفسهالشيطانيفاخرلكيلا،أنتلوجهك

الأشياءسائرتكعل).(بخعظائدالذى'الالهالمربأيها

،الارضقبائلبصالحر.حفبفلتكن،اسائيللشعبكالم!ورية

حلقتلذى،)2(2()جبرسولكتباركهاأطوعتقدالتىتلك

،(،وابعث،العاالمعلىرحمةيكلمتكن..لهال!لم

لخى،)ء3(-رسولك-بصرعة"!أ-)921(022وجهأ

.(،.سلطنه-كعدو-الشيطانيخسر

كذلك،ليكن":مراتثلأثفلفانهعيسىذلكقالواذ

.)!(،،االرحي!االعظيمايربأبها

بأجمعهم،،أجابوا!،(.كذلكفليكن":لجكونوهمفأجابوا

.أبثىءيؤمنيكنلمللأنه(يهوذا)ماعدا

بالهامش!،.،والرحمنأوضنى،؟جواد،ملطا!الله"-ب

اصفل.الىاعلىومن،ا"يصر

اعلى،الياصفلومنا؟يمنبايهامض!،هبعوئك*-3ج،بم

.،رصولك!:الملفظويكن،مرتينومكررة

ومنالوجهيهذأ؟يصرmبالهامثىهنالكن!الصابقجالياحالة-3ج

اسفل.المىاعلى

أمفلومنأ*يمنبايهامش".اوبحعدأوسلطانالله*-فى

.".ومقدرسلطانايله":أعلىايى

ومنا،يمنبايهامش!لم".وايرحمن1،قديرأصلطانايله"-!

".،والرحمنأعظيمسلطانايله!:اصفلالمياعلي

.،هاهضمعب-01الوجهانظر-2

ة93-13/37(يوحنا):انظر3-1

ه،الرحملأفىايغنى":ايحرشالنص11،
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ك!ه7دعاءعيمس9ء4-

انائنين،بعدعشرالئالثالمصل!ا

(يموصنيقودبعثفق!.21،(الفنمصغارأكل)يومبمجىء

عيعمىأجلمن.الحديقةالى،المنامصبةلهذهوحملاالصرفى

مع(هيرودس)منالقراربهصدرقدماكلمبلغا.وحواهـسه

Mقائلا:بالر!عيسىابتهجفقدثمومن.الكهانوبميركلم

عبادكعدادمنتستبعشلملأنك،ياربالقحوصاسمكفليتيارلا"

قدلاننى،ربىياأحمدك.واغتايوهمالدنيا،اهلأعتبهمالذين

اليه:مستديرا،)3((يهوذا)دهالثم(،.عملكاستوفيت

فاذهبثمومن.حانقدحينىان3تتلكألماذا،صديقياة)

."!تفعلأنيلزمكماوأفعل

يضترىلكى(يهوذ!)يرسلكانانماعيسىانالحواريونظن

!.!الفصحىالعشاءجديدةصفحة

.يومأجلمن،ماثميئا

.21،،الفصيحيوموالخروج!-ب)921(023وجط)

بذايلى،تكلمولهذا،بهيغدركان(يهوذا)انعلمقى.عيسىلكن

ايدنيا.يغادرأنفىراغبا

ولسوف،ا-كلأنلىاسمح،السيدأيها":(يهوذا)أجاب

(1)بضدةاضتهيتفد*ننى،فلنأكل":عيصىقال.،،.اذهب

92-13/27(يوحنا)انظر-3

أيقيمة(عيد)و(اصصتير)وعيد،(ايفصح)عيدهو2!لم

ايخرو6يومهواليهودكاأصلهلكن،النصارىعند(الكيرالعيد)و

:3الفقر؟:وفيه.بعدهاوما12/1،المخرل!صفر*:أنظر.مصرمن

:5والفقرةثا..ححل،احدكليهميأخذونالثمهرهذامنايعائرفى"

هقاوالخرافهنتأخذونه.سهابن،نكلصيححم!لكميكونلر

هـلاخنرن":7الفقرة،(عضرالرإبعاليوه!الى":6ايفقرة"..الموأعز

:8ايفقر؟،..البيوتفىالعلياوالعتبةالمقائمتينطىهـمجعلونهالعممق

.،..مضولاايليلةلكلدايلحمويأكلون!

الع!ليعة.العربيةاليا"لظظبعضق!ح!2

.32/5؟(الوقا:-هارن؟

برنابا(اثجلل-37)
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05ثههـالفصاءالمثصحىد-.-5

.(،.عنكمفترقانقبل.يالحصلهذا،من11ث!أن

وحرم،مصعمحةأخذفقد،الىئدةعنأ(2)ينهض.هوواذ

ليغصلنفصههي!افقداناءفىماءوضعقدوأذ،وسطهجانبى

الىعيسىوأقبل.(يهوذا)ببادث.حوارييهأهدام

تغصلأناتريد،سيدبا"ة(بطرس)فقال5(بطوص)

،الانأنتتعرفهلاأفعلهمأانداءعيسىفأجاب.30ا،قث!ى

.،،.يعدفيحماتعلصهصيفيريكك

."اأبداقدستعحعل)3(لنانك":(بطرص)اجاب

صحبتىفىتجىءصو!(نتولا":وقال،عيصىنهضعندئذ

قدميلحغسللا،صبياة(بطرص)أجاب.!"الحصابيوم

.،(.ورأسىيدىولكن،وحدهمل

،ليأكلواالمالدةالىجلوسكمولعد،الحواريينغسلتمعندما

طاهرين.كل!لستغذلكرغمولككم،غسلتكملقد":قال-جكي!مئ

ده..بئيؤمنلامنيغسللنالبحرماءلملمجميبعأ1)نخي

.يهيغدركانمنعلم*نه،عيممىذلكقالولقد

لهذهمحزونينالحوأريونكان.-!ا-)033(331وج!أ

)،(:الكلمأقولبمايحق":.اخرىمرةعيسىقالعنذصا،الكلمات

شماةهمثلأباعصعوفانسحتى،بىسيغدرمنكموإحدأان

أبونارقالهقدما!مسائريصتوميسرسكه-،.عليه.الوثلاولكن

الهاويةفىيهوىسوف)1(انه0)5(الثمخصهظحمن.شلود1ا3

أفي:اييأعلىمن81يسربايهامش!".8هرففةنفصه*.طرح-أ

.+!أصجدأصأ،.ئئاة

.-..،ا؟ب(013/فىيوحنا)-.-إنظر2

A1/(روحنا)لانيل8اللشدالترجمةقارن.التأييدعلى-3 r.

،.ييارجئتضلن:(بطرهى)لهقال*:عن!.والنص!

03(يوحنا):أنمثر-د - rim.

.15لألم!مزإمير!-:---ترن؟ء.-
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،.!انذصخى.ءلمعضصااغ5لأ

أحدهمنظرالحواهـلينفان،ثمومن.(،.لاخرلنأعدهاقدةنتى

..3الغادرصميكونالذىمنذا":غمفىقائلين،للاخر

".Tالمعلمأييا،أناصأكونههل":(لهوذا)قالعندلذ

أما".بىصيغ!سبمناخيرتنمطلمقد":عيمىاجاب

.ييممعوهفلم،عداه!فبعوثاعضرألاثظ

وانصرف(يهوذا)ظذرال!ئميمطنأمتطى،الحملاكلعن!!ا--

يلزصكمابصرجمةافعل":اخرىمرةلهوعيصى.يقول،ألدار.من

!ا..تفعلان

،.اكئتىبعدعشرالرابعالفصلذ

الححقةألىانصحبفقدالمدارمنعلسىانصرفقدواذ(11

راكا-نرجمتيه.يصلىألطفىلعمنتهوطبقا.ليصلى

P.471بسيدهيغ!و(يهممذا)جد*ةمخ

كانولما،لذلمكرلمبعا.وجهـهعلىوساجدا،هرةمائة-

فمد،حوارييهمععيصسحانحيث)1(نالمكميجرف(يهوذا)

أليذهب

ناد:.وقال،الكهانكبيرا-سم)022(231وجهأ

الذىعيممىفى،ايديكم!المليلةهذه!سلمنكم،وعدتمماتعطونى

.".رفيصعضراحدمعمنفردلافه،عفهتيحتون

يهوذا-)قال."؟تطلبكلم":الكهانجميرأحماب

.".الذهبمنقطعةثلاممثينت.0"

فرلهصياوارسل،النقودلهالكها!كبيرعد،وفورأعندئذ

،(هيرودص)الى-!أرصأو،بجنودليأتيالحا!كمالى

أخدوافلذلك؟ألشعبخافواولأتهم،مفهمفريقأمافقد.

موقوالمصابيجح"المضاعلومعهمالمقدصطبيتمنواثحرفوا"،أسلحتهم

05(البرامبل)اضلاع

I.8/2(-:)-يوحنا-ء-أ-قارن
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+471بمشيةهيغثر(يهوذا)-208

،0المائتيىبعدعشرالخامسالفصللم

كانالذىالمكانمن(يهوذا)مع)2(الجنو!اقتربعندما

انصحبلدلك،كيرساناصاقترابعيصيصمعةجمصىفيه

ناجا.أحوارياأعفرا!حدوكان.إولرديخل!!

فف،عبدهعلىالخطر،ذلك!الله)1(هـلرؤية،عندئذ

)3((أورييلأو(رافائيل)ووميكالحرل:الصفرةالملائكهأمر

المدنيا.خارجعلحمىيأخذواأن

عيصىفىآوأخذواالمطهرونالملائكةفأقبل

رفقةفىاثالثةالسماءميووضعوهفحملوه.ا!جنوب8تجاتطل

الابدين.ابدالىاللهيصبحونملائكه

المانييىابعدعشرالسادسالفصل!أ-)221(222بجه!

الغرفةالىالجميعامامبألحنقمحت!ا(يهوذا)دخل

ثم!ومن.نانمينالحوارونو!(ن،منهارفعقدعيصىكانالتى

تغيرقد(يهوذا)انحتياعجببامراتىقدابيع!اللهفان

انهاعتقدنالقدحتى،عيصيشبيهليصبحالوجهوفىالسثفي

المعلم.كانحيثيفتشكان،ادقظناقدفاذ،هواما.!هو

ايل!":اعلىالىاضلومنالايمنبالهانثى!".يرىالله"-أ

!ه..بصير

دخورمنياترجمالتىالاصبانيهاينعخةفىنلل!يوأزىماأنظر-3

هتها!موضوعنالمالايطاليةاينصخةاما.المقحمةهىصبقما(هوإيتلأ

ايلقعمة.انظر.8عدمفارقاتوفيها،اسابما!رش

(.عزرائيل):41مباتيةاينصخةش-3

س--اطفقودأام!بانيةاينصخةأنحملىالضوامدمنفللاويعل!

.(برنابا)فجيلمنمص!علةاخر!نسحة
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P.471بصيدهيريهوذاد53

ق!هل،معلمنا،سيدياانحك":واجبناذهلنافقدثمومن

.(،31ا!ننصيتنا

تعرفونلاانكمحثى،حمقىأنتمأو":مبتصما،(يهوذا)أقال

."!(الاسخرلوطىيهوذا)أننى

علىابلجهموأيقوا،الجنوددخل،ذلكيقولكانوبشصا

وجه.كلمنعيسىشبيهكاننه4،(يهوذا)

75.0،فمكهيتغير(يهوذا)جايدةضفحة

فقد،الج!ودصالحفمدورؤيه،يهوذا)مقولةصماعنابعد

منبنصيجملتفاكاىالذى-(يوحنا)اما.صوأبنافقدناكأنناهرلتا

المنصيجهذامنجندىأمسكهوعندما.وهرباستيقظففد-الكتان

)2(دعاءسمحقداللهلأن(1)!عارياوفر(يوحنا)ترلمحهالكابى

.)3(الشرمن،حوارداأعسرالا-.وأنجى!عمى

ا،المائتينبعدعشرالسابعالفصل1ا!222)321(ب)وجه

منه.السخريةمع،)4(وقيدوه(يهوذا)الجنودأخذ

الجدودفقال،عيسيحانأنه-صادقاكانوقد-انكركه

لنجعلكأقبلناقدلاننا.تخفلأ،)5(مولانايا،):بههازلين

.ا،،الملكةترمضانكنعلملأنناقيدناكوقد،اصرائيلعليملكا

جثتملقداعقولكمفقدتمهل،هأنتم":(يهوذا)اجاب

،تفعلونأكماوالمصابيحالاصلحةومعكم،النامرىعيسىلتأخذوا

51/(مرقص):قابل-1 U.امهروز()عندنفصهالتحديديوهدا

.(بيد)و(كرصوصنمأو

ب.-11Yالوجه:قارن-2

.VIA(يوحنا):انظر-3

نىهما.!ماد18/12،91/1(يوخا):قاون-د

صميه.يا:او-5

http://kotob.has.it



P.473.شكبمايتجريهوذا:،ه،.

أرشذتكم-الذىوأنا-اوثقتمونىقدوأنتم.نهابلص،(ضدأ01

."إملكالتجعلونى

(ديوذا)t(1يهينونوأخذوا،صبرهما!جنودفقدعندئذ.إ-.،ء

..المقدسبيتالىسضطفىواقتادوه،ودالرطتبالضربات

بعد؟عنالجنودوراء(بطرس)و(يوحنا)ومضى

جميربهقامالذىالفحصسائررأواقدانهميكبالذىلهذاواكدوا

ليطرح!وامجتمعبنك!انواالذين.الفرلعميينومجلس.الكهان

.(يهوذأ)أمرفىإلقحصذلكوكان.للموتعيعئ

تكلم(يهوذ،)فان،ثمومن!ا-)222(323وجهأ

الضحلث.فىمغرقاكانواحدكل.انحتىالجنونمن!يرة.كلمات

.بالجنونيتطاهرالموتخوفمنوأنه،حقيفعيسىأنهمعتف.أ

:منسهسانجردنوقالوابرلاطعينيههـلحطواالكل!فان،ثمومن

دلكيطلقونكانوا*نهم)).")7(يينالناصرنبىيا،عيسىيا"

،،)8(3ضرداأوسعكالننمن:أخبرنا01)((بعيصىأمنمنعلى

..وجههعلىوبصقواولطموه

للكئبةا!يرالمجلسهناالكاجتمع،الصباح!كانوعندما

خدزورسا!هدعنالفريسيينمعالك!نبميروفتش؟الاثصوثميوخ

كان!اماعذىيعئزوافلم.عيسىأنهمعتقدين(يمهوذا"

(يهوذا)أناعتقدواقدالكهانبماران":اقولولماذا)9(ينضدون

،،الانأيكنبالذىمع،الحواريينسائرأنفع(،أعيسيهو

و-ء.هذااعنقدواتلا

اللاثينى.النصفيبثصرفالانجليزيلأالترجمة-6

الترجمة.هامشفىجاءهكذا!

.2/.د".8عمالا1سفرألأ:تارن-7

.22/،6(لوتا)هلا،ؤ،(-26/3!خى)-8

----.26/95،06(متي):قارن-9
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P.475الكانكبيرامام(يهوذا)جديدةصفحة55!

أقرلائهمععيسىأمالمعمكنةالعذراءأن،ذلمحقمنأالاكنر

واحديكل،حاقالذىأ.خغيأنالعسمذلكاعتقنواقدوأصدقائه

كلنصىقد،هذاأيكتبالمذىان)1(00الحىبالله.يص!!طلاكان

وأنه.ال!فعامنيرفعسوفأنهمجف:()1عيسىقالهقدما-كان

تقغربأنإلىيمو!لنوأنه.!يدلا.منهأآخرشخصلتعذبسرف

ذهبفقدلذلك.الدنيانفاية!-ب)332(333وجهأ

الصليب.الي(يوحنا)ومععيصىاممع!يكغبالذىأ

،مقيداأمامهلاحضأره(يبهوذا)است-عىالكهانوكبير

وكأنه-(يهوذا)فانثموصمنهابخهوعنحوإرييهعنوسأل!

)3(اصتحلفهعندئذ.ب!ضىءذلكعنيجبيم-نفسهعنذهولفى

صيخبرهانه:امرائيل،اله1(12)الحىباللهالكهانبمير

..المح!ق

الاسخريوطى.(يهوذا):نساخبرتكملقد":(يهودا!أجاب

افتنانبأىوأنتمثألنا!رىعيسىأيديكمالىيسلمأنوعدكمالمذى

انوسيلةبكلتلكهفونلأنكغ.،أنفصكمعنتذهلورأعلصهلا

.،،.عيعىأناإكلوذ!

الفصش،علىالمحرحهالجامحأيها":الكهانكبيراجاب

بيت)حتيالجليلبمنطقهابتداء،اساليهلسائرخدعتلقد

.هلوالان.الزائفةومعجزاتكبتعليمك،(r)هاهنا(المقدص

بتظاهرك،بكوابلأئقلكالمستحقالعقابمنتعرأنلظن

قدواذ.(،امنهتفلتلنانذ،(13)الحىبا!له؟نجالجنون

اظا:المحهاعكلصاا،يرالهاخابأ!نى!".الحىبالمله"-01

.+.،أحي*يالله

الوبه،يهظا،يمنبالهامثىهنالضه!السابقايهامضالىاحاية12-1

ة،.أأصبايلهلأ:أعلىالىأمافلومن

ومطه.ال!ابقمنادنيهنالكهأالهامشأصالة-13

.ا-013الوجه:سبقفيماقارن-ا

.26/63،(مش):تجارن--2

.33/5(،).&ها-:هدن.-3
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+.؟47الكهانكبيرامام(يهوذا)،،556

وأنركحلاتاللطماتلهيكيلواانخدمهامرف.مانه،ذلكقال

جمنئذقاساهالذىالاص!تهزاءوكط.راصطالىوعيهلعودأنعصمى

.،اصمتهزاءأالكهانكبيرخدمأيدىعلىس

قدلانهم.إفيقيتجاوز!ا-)223(22دوجهأ

ألبم!وهوهكذا.المجلصكناعجديدةاختراعاتبحميةدئروا

،لكعانيينان.وا*قدإمبا*يدىتناولوهوهكذا،مضعبذكأنه

جمارأنبيد.الاشفاقالىلدفعهمالمنظرذلكراوألوأنفصهم

ضدبالغيظقلولهماضطرمتفدالشعبوشي!خوالفرلسننالكصان

!قعيصىحقيقةأنه(يهوذا)فىلاعتقادهمانهمحتى..عيسى

.هكذايعاملوهوبرؤياهام!تمتعوا

يضمرككالذى،الحاكمالىوق"قهفىساقوه،ذل!بعد

دففعيصىهو(يهوذا)اىلظنهفانهتمومن.ليعيسىالحب

جمارأمملعهقدلماذا:اياهسأئلااليهوتكلم،غرفتهفىادخله

..يديهالىوالضعبالكهان

تصق"لنفان!،الحقأخبرنكلئنلأ:(يهوذ!)أجاب

7705()بيلاطمىامام(يهوذا)جديدةصفحة

انكما،مخدوعاتكونرلماكك،11،)1(،تولىأ)"

.(،.مخدوعونوالفرسيينايكفان((جمار)1

((الماتثريععنيتكلمأن.يودكانانهيظنوهو))الحاكماجاب

الكهان(0(كبار))لكن)2(3يهوديالستانىتعلمولاا":ة

.(،وثميوخ

يد!ةاسلمودشقد"ضبكبا-)223(،22وجهأ

القدر-لدىلأن.عدلهوماافغلانعمى..الحقفأخبرتالذ!

:()يهوذا.أجاب")3(للاعدام!أقدمكأنأوصراحكأطلقانعلى

.8/86(يوحن!ا):هون-؟

.8/03(ووخا)-2

.\فىلم27(مت!):هارن-3

واطها،الصشتينبينايترجمةفىمنقصمةايكلمةهذ.11(

بض.لالما،فويي"الى،ني!لتحوبلناضطررنا"تصعفنى"
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!471.الكي!كبيرأمميهوذا708

خطأترتكبفلصوفللاعدامكل!تنىاذا؟صدقنى،سيديا*

،ننينظوا.برىءشمخصكمتسفكسوفكك،عظيما

فى!بافتنانهوالذىاصاحراعيصىولصت،الاصخرلوطى(يهوذا)

.(،.مظهرىقغير،أاسخر

أتجهانهحتى،)ء(بصدةعجبذيكإ!اكمصمعغندما

باسما:وقال،خارجاانصر!الحاكمفانلذملك.حريتهليطلق

،الموتيستحقلا-قلاعلىواحداعتبارعلى-الرجلهذاان"

الربطهذاانا":الحا!JUنم.،(.الضعقةبهأولىولكن

الجنودارشدالذى(يهوذا)بالتأكيدانهنيعيصىليساثهيقول

االذىهوأ[1]أذحيبىعيصىان:يقولوهو،عيممىليأخذوا

حقحاهذا!نلئن،لتذث.سحرهبواسطةهكدامظهرهيخرقد

هويكنهان،لكن.بريثايكونهنظرا،عظيملخطأقتلهليكونن

ول.بالتأيمدفانه،هوأنههـمنكرعيسى

الحورومن،ادرإكهفقدقد"!أ_(Yrt)325وج!أ

.".مجنونرجلقتل

والفريسيينالكتبةمعالضعبوش!يوخا!هانجمارصاحعندئذ

لانهةنعرفهفداننا،الناصرىعيصىانه":قائلينصرخاتش

،بمجنونليصأنهكما.يدلمجاإلىاسلمناهلماالمفصدهوينىلملو

الييسعىالحيله0بهذه!ته،الايذاءخبيث!انهأالاحقوانما

-الفراريهاتيحلو-يهيجهاسوفالتي-القتنةوان.ابينامنالفرار

.".الاولىمنترا!كونن

.2؟-23/،(لوقاا:قارن-فى

ظصطهن.في(ايحليل)!كيميلأتسا!ا
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77؟!،لهكانكبيرأماميهوظ،مه

،((الخا!كماسمهوهذاكلاناء))(بيلاطحمى)اها

جليلى،اق":.قالفانه،القضيةهذهفتلمننفصمهيصتخلصفلكى

ليسفانهلذلك؟الجليل،منطقةأملكهو()5(هيرودس)و

فلتأخذوه؟واذن،القضيةهذهمثلفىأحكمأناختصامىمن

الى(يهوذا)صصاقو!فف،وهكذا.(،(هيرودص)إلى

لكن.دارهإيىعيسىيذعبأنفىرغبطالماالذى(هيرودس)

د*ن،دارهالىي!بأنفىمطلق!ابراغبيكنلمعيصى

ويحيا.والباطلةالزائف!نهالآلهههـلعبد،وثنياكان(هيرودص)

.الاقذارالوثنيونيحياهالذىللنحوتبعا

الى(يهوذا)مميققدواذ.!ب-(،33)325و!أ

.(هيرودص)فان،هانالك

.ء-947-لاسطهزاءوةالجنديتلقى(يهوذا)جثيدةصفحة

(يهوذا)عتهايجبلمالتىتلك،محيرةأضياءعنسله

هـعيصى،هوأيكونأنمنكرا،تالمتاد

هىوجعله،منهحاضيتهكلصع(هيرودص)سضعندئذ

.(بيدطص)الىوأعاده،المخبولونيرتدىكم!اابيمن!داء

،.،ااصعرائيللثمعبايعدإيية،اقاملأأفىتفشللا،ا:لهقاثلا

والكتابالكهانبمارلانهحذا(هيرودص)كتبوقد

سععقدواذ.النقودمنبميرةكمينةأعطوهقد.وألفردسين

يكىفانه،كذلككأنا*مرأن(هيرودص)!خادممقايحاكم

يطلقأنمفىيرغببأنهتملإهرفقد،ألنقودببعصأيضاهويحظى

عبيدهأيدىعلىالجلديتلقىجعلهفقدثمومن.(يهوذا)حرلة

الجالدةتختدمهئيصفكوا،مالاأالكتاباعطاهمقدكانواالذين

.13-،2/7(يوقا):ثارن-.

!طر!.-اللفاصعل،فئهنبمزلدولكق-فناكماهنال!والنص!
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9to(ة،9!4والاستهزاءالجالديدكقتىيهوذا

للصلب(يهوذا)ابقى،ا*مر)1(وقذرقضىقدكانالذىاللهلكن

إخر.ثمخطإليهتاباعقدكانالتىالرهيبدالميقهلككنحشمكى

.أنبرغم،الجلدتحتالموتياتجرع(ييوذا)ليدعفلم

)1'225وجهأ 2)Y-حتىفتادحاجلداجلدوهقد،لمجنود!ا

البصوه-سخريةفى-فانهمثم!من.!ماتصببقدجم!هان

01الجديدبملكلاليليقانه":قالحكين،قديماأرجوانيارداء

،1(لاجا)وصنعوا.اشواكاجمعواوهكذا،،.نموجهوأننكموه

(لتيالنفيصةوأدرجارةالذهبمنالمصنوعةالتيجانتلكماثل

الافموالىمنالم!اج/هذاوضواوقد.رعوممهمعليالملوكيضعها

مئلا)لتكونقصبةيدهفىوأضعين.(يهوذا)رأصعلى

أماصهالجنودوأقبل،مرتفحمكانفىواقعدوه،الصلطانعصا

.لمجصودكفلكالتحيةيهمؤدين،سخريةف!ارعوسهمخفصى

يهب.أنجديدملككلاعتتادكماإلياياليأخذواأيديهمومدوا

تكونكيف،والان":قائلينضربوهفقدشيئاينايوألمو*نهيم

لماه!2وخدمكلجنودكبالثطاءتقملمماذاالغبىإالملكأيهامتوجا

لم(يهوذا)أنوالفريسييىالكتبةمعالكهانكباررأىواذ

فق.حريته(بيدطس)يطلقأنمنوخوقا،بالخلديمت

.الذىأبيلاطصأالحاكمالىالمانقودمنهديةاصطنعوا

(لطوظ)اصلمفقداياهاباصعلامه،ب-)225(1326

وايقريسيين.الكتابإلى-؟خرينيصينهعللاعدا!!جرم-

معهفاتكينيصينوضد(ضدهأحكموافانهمثمومن.)2(

،(!؟أكلفرى)جبل،الىساقوهوهكذا..الصليبعلىب!لاعدام

لمزيدعارياصل!وهوهثالد،المفسدينيضتقواأناعتادواحيث

.الهوإن

أطي.الياصفلومن!يمنالهامثىباددى!،.انقا!فوايله"-ا

نحوها.وما2/92لأمتى.()-ا

.26/66(متى):قارن-3

،بر+26(متى):انظر(الجم!ةاوللجلحع!موصع)وهو!إلم-

.دلألما9(يوحنا)،23/33(يوقا)،2-/523(مرقص)
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8105(ثهودا)صلبجديدحم06،

ي!3:انس!وى6خرشيذايفعللم(يهوذأ)انحقا

،أفلثوقدالمفسدزؤيةهع،(1)عنىاعرضت'all،يارب"

."!ظلماأموتوأنا

كلهاكانتوضخصهووجهه(يهوذا)صوتان:أقولبالحق

تطهـاعتقدواقد.بهوالمؤمثيقحوارييهانحت!ااعيسىمفمابهه

منهاجعنالبعضانصرففقدولذلك؟)3((عيسى)كانافه

سحرىبفنوأنه.ائفازانببكانقدعيصىانمعتقدين،عيعى

انه:قمالقدكانعيصىلانذلك؟عملهاالمعجزاتمن!لهد

سوفالزمانذلكعندلأنه.الدنيا1نهايةتقتربحتىيموتلن

منهاجهىراسخينصمدواالذينأنبيد.الدنيامنبعيدأيؤخذ

لرؤيلأه،الحزنبهمأحدققد.عيصى

كانالذىوهو،يعوت11،الذى!ا-)336(37(2ممأ

عيصى.قالهمايثذكروالمانهملصرج!ة،بعيسىالضبهتمامضبيها

=كلفرى)جبلايىذهبوافقدعيسىأممعصحبةفىوهكذا

فى(يهوذا)ميتةيض!هدوايأنينفواولم،(الجمجمة-ألمجلجثة

الاباهـثمامى(يوصف)و(يموسنيقود)بواصطةولكنهم.متصلبكاء

ليدفثوه(يهوذا)بجسدالحاكممن!باذنأظفرواقد،3ا)

ححىرهيبنحيبمعالصليبعنانزلوهفانهمثمومن.

ليوصف.الجديدةالمقبرةفىودفنوه،احد-بالتأجمد-يصدقهلا

القيحة.الدهاماتهنرطلمائةعليهاسبغواانبعد

.15/35(مرقص)،27/6،(متي):قارن-1

المقدمة.إنظر،(بطرس)تصلكنىإ؟سبانيةالرواقي-3

ايبراهينجملةمنهووانمااينصخسوهنيقعلاالاختلافمظوم!!

هوإيت()ايدىعلى8المفقودالا!بانيلأ:المخطوطتينمنكلا!تقلالعلى

ايترجمة.هذهموضوعوص(فينا)فىاللهبفضلالمبلاميةواللاقينية

يليها.وما91/38(يوحنا):قارن-3

وأولايصابقالوجهأخربينمنقسمة+lؤيته،:*صلفى0،11

.يالموسول(ء)الفائبهاءيتبعيلفاضطررنا،أسالي
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1()يهوذصلب61،

المائتين،بعدعشرالثامنالالصقاك

ام!.،

مع،يكتباذىوذهب.دارهالىانسانكل:عادواثم

بعض،أأما.الناصرةاليعيهىاممعيعقوبوأخيه(يوحنما)

انطلقؤافقداللهجافوادمايذين،البعضوهم1)،(ايحواهـلعن

حي!مىانضائعةذا!ئريى،واخفوه(يهوذا)جع!دمرقواا1و11يلا

عظيم.اضطرابث!بفقدثمومن؟اخرىمرةاحياأاقيمقت

نا:الكهانكبيرأهرعندئذ.اب-Y(236)27وجهلم

الحرمانالم!فلفوعثوبة.النلصرىعيسىعنأحديتكلمنلا

،كثيرونورجم،عمتيماضطها؟هنالكشاروهكذا.لمالدينىأ

نايستطيعوالملانهم.اللأرضمنكثيرونؤنفى،كثيرونوضرب

..الامرهذامثلعلىبالصكينةيصتمصكوا

ومواطنهم،عشيرهمعيصىأنكيف:الناصرةايىاال!خبارووصلت

نم،وصن.اخرىمرة!حياأأقيمقدال!ليبعلىهاتانبعد

ترضى؟أنمكيسىم4بألرجاءالحقد،برناباوهوأيكبالذىفان

P.؟48؟صدقائهيظهرعيصيخيدهصفحة

.أخرىمرةاحياأاقيمقدابنهما1اللانالبكاء1عنبلانقطاع

الميقلنذهبلاأ:تبكىوهىقالتققد،ذلكمريمالعذراءولحم!ماع

أموتقصوفأراهعئمااننى.ابنىعلىنعترلكنالمقدصبيت

.(،.راضية

.15-27/11()متى:-التناقفىهع-قارن-8

بنكر(الاختلاف)مجردهووانما1(تناقض)هنهنلاييص!

.(متى)وبرنابا)بينالاختلافجوهرمووهذا،(يهوذأ)بدل(يسوع)
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ق!4..!!صدقاذهيظفرعدمى.63.!هس

)1(،المائتينبعدعشوالمتاسحانفصل!

ويعقوب،يكبالذىهذامعالمقدصبيتالىإلمعذراءارجعت

.الكهانكبيرقرارفيهصدرالذىاليومفى.(يوحنا)و

ناعلمهافبرغم،الملهتخشىكاشتالتى،العذراءفان،ثمومن

.الكهانكبيرقرار

لكنهما.اأ0جائر،قرارأهو11-)237(328وجهأ

الجميعانفعالكانوكم.ابنهأينسواأنمعفاالمقيمينهؤلاءامرت

الفصقلوبفىبما()بيحيطالذىالملهان.هردافرداحينئذ

(يهوذا)لموتالجزعما.بينتهالكاقد،عيسىأممعانناليعلم

جم!أ،أيقامنراهلاناللهمةوبين.عيسىمعلمناأنهامتقدنأالذى

لمريمحرساكانواالذينالملائكةفانوهكذا.اخسرىمرة

فىعيسىكانحيث.الثالثهالسضءالىصعدوا11(،العذراء2

اللهالىتصرععيحمىفانلذلك.ضىءكللهورووا،الملأئكهرفقه

)ج(الرحيماللهأمرعندئذ.وحوارييهامهيرىلنىالقدرةيمفحهأن

وميكائيل،جبريل:.همالذيخا،)1(المقربينالأرلعةبلائكله

وهناطه،(مهدارالىعيسليحملوا،21!واورجمق،رإفائيل

(01مردماولادالى((الس!ماءمن))عيمىنزولعنفهلى"-11

عيحى!ا؟نخل8،1صورأدا:اعلىالمىأسفلومنإلايمنبالهامش!

.،.،مريمأولدملى

اسفق.الىاعليمنأ*يصربالهامش!".يعلمالله"-ب

.!.مليمالد؟

،معه.الحصابقالهامثىمنادنى0".الرحمنM41"-ج

ب-؟22او-56الوجه:صبقفيماقارن-1

الانجلل!يةةايتر!اتسقطتال!نأهذ.111.-

..شقفيما315الفصلفى3هامشراجع21!
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P.؟58،صدقائهيظهوعيسىد!6

يسمحوالاوأن.أيامنلاثةطوالباستمراررعايت4عىيعفلون!لا

بمنهاجه.أمنيواالذينلهؤلاءألابرؤبلته

التيالحجرةالى،بانسناءمحاولعيسمىأقبل

أختيها،معمريمفييعفت-با)237(338!جهلم

يكب،الذىوهذا(لعتزراو.ألمجدليةومريم(مرف،و

الرعب،هولومن،تمومن.(بطرص)وويعقوب(يوحنا)و

ة.قائلاالارضعنوالاخرينأمهعيسىواتهض،كالموتى)نهاروافف

،ا.بميتولصتحىرزنني،تبكواولا،عيسىلانس،تخافوالا"

حصورعندنعسهعنغائبمنهمواتوكلطويلاوقتأيخظلوا

عندئذ.ميلاكانعيسىأناعتقدواف:بأجمعهملأنهم،عيسى

)د(قوةالهاوهبكوقد،بنىيااخبرنى":باكية،العذراءقالت

.،،.الموتىلتنهض

هـ!85الأربعةوالملائكةعيعميجديدةضحة

ويالعار،ولأصدقائدلاهلكويالمعار،تموتبانصمحفلصذا"

."اكالميتأصبحقديحبكمنكللأن.؟لمنهاجك

1)1(،ألمألنيىبعدالعشرونالفصللا

ي!ننى،أماهيا!ىقينى":.()بأمهصحلصناعيسىاجاب

كأأكنلمإننى:لكأقولبالمحق

اعلى:الىاصفلومنا!يمنابالهامض!ول.،يعطىأالله"-دء

!اة،أمعطىاللهول

!.!سورةألأ)الأيمنالهامثىبأدنى!(،فصلالر-ا

اعطانىوقد!اموت،ولن!.حىانا:لامهعيسىقال"-ب

ا*سقلبالهامش!،،.منه.الدنيانهايةقبيل!ألا1،،،طوللةحياةايله

حي6فا:*مهعيسقالدا:صطرينوعلىمقوبومخطالكتابة0اطارتحت

المدتيا.أخرقبيلنأالال[طولاأ(حل!ةأالمله،أوعطانىأموت،ولاأ

لما.منه

منه،.الحن!اأخراقبيل(ل!أ

أبي!Iوالمقصوداملائىخطأهبماال!أءإنجاونلاحظ

الاشئنانيةاالاأظناهاثدألمترجمينلكن
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IIIك!4!ا؟رلعةوالملائ!عيعمى

قدايله!ن.الاطلاقعلىميتتا"!ا-)228(922وجهأ

فلكقالقدواذ.،،.الدنيانهايةاقترابالى()جحفظني

الضهادةيؤدواوأن،انفصهميظهرواأنا"رلعدةالملائكةرجامانه

..الاالرممىقدكيف!ويذكرواأ

ضموسأربعمثلأنفصممأظهروأقدالملائ!فانئمومن

مرةكالميتيهوىواحثكلجعلقدالربانحتى،لاتته

..اخرى

الكاننسيعمنقطعاربع،الملائكةعيعسأأعطىعندئذ

رؤنلتهممعهاومنأمهتصتطيعانعصى،انفممهم!يغطونلعلهم

ill،صحبتهافىكانومنامهأانهضقدواذ.يتكلمونوسماعهم

يعلنالذىجبريل:للهسفرةهمهولاء":.فئلاواساهمفانه

الله.أعداءيقاتلأيذىوميكاليى.Lصواهعنلالملهيحجبهمأ

اوهـسط()و.يموتونإلتينانفسيتوفىالذى(رافاليل)و

.،.الآخراليومفى(أداللهلقضاءفردكليدعوصوفالذى

اصتعىقدايلهأنكيفيلعذرإءإلارلعةالمدئ!روىعندئذ

باغالذعالعذابيتجرعحتى.(يهوذا)ضلغيروكيف-عيسى

أخر.سخصاله

هو،هل،المعلمأيها":يكتبالذىهذاقالعندثذ

19(228 Y)Y-كانكمأ،الانامطلكأنلىمثروع"!ب

."!معنمامق!اكلتعندماقيمنليمثروعا

لمأ..و،جببنك(برنابا)بانضاءمااسأللا:عبحىاج!

،)!(رحمنايله!ننظرا،المطمايها":يكتبالذىهذاقالعن!ئذ

أسفل.الىامليومنالاي!رايمامكلباعلى،.،أيحمظايله"-ء

105حافيظأالله"

Lصثل.A.11اطيومن*ممرالمهامشبأثنى!".صكمايله"-*

اعلي.المىاسفلومنا،يمنالهاهضباعلي!!.رحمنايلهه-ص

المخطوطةهفايتزمنااواحدكل)*نصع!يةالترجمةفي)61

http://kotob.has.it



ا!هريعةوالملانكةعيسى046
!8،.

قدوأمك.أميتأنكنعتقداياناجاعلا،هكذألمنا2ظماذا

الله-أذنولقد.تموتانأوشكتأنهاأجلكمنبلبكاءبلغت

سنقنلتقدبأنئاالافتراءعليكيحلأن-اللهمنمطهروأنت

.،،؟!الجمجمة1(كلفرى)جبلعلىالمغت!بيناللصوص

ههـ.،7يكتباط(برذابا)يحل!عيسىجيدةصفخه

مهما-خطيئةكلان،(برنابا)ياصدقنى":عيمعىأجاب

ن!نظرا.عظيمبعقابأعليهاأ1()يعافباللهفن-صغرت

الذينالمخلصينوالحوا!يينأمىأنواذ،لذلمث.للخطمايغضبأنله

العاولأللهفان.قليلبقدرأرضياحباأحبونىقد،معىكانوا

يكونلكيز،الجغبهذاالحبهذا،عنأ)ب(يغاقبأنشاءقد

فىسثكنتقدأننىمننوطلرغم.ألجحيملهيبفىعنهالمعقاب

-.و-الاها-دعونيقدأناساأنبفا،لكنأ،الدنيا

.،،يومفيالشياطينمنىتصخرلكيلا-اللهفان..=الهابن

يسخرأنشاءقد.-الحساب"11-)922(023وجهلم

الناص!ئرجاعلا،(يهوذا)بموتالدنياهذهفىالناصعنى

السخريةهذهتصتمرولعموف.الصليبعلىم!أننىيشقدون

عندما-يكشفصوفادى.()جاللهرسول.محمديجىءأنانى

.1(0ايلهبصريعةيؤمنونلملذيقالشداعهذا-ياتى

الربأيها،لعادلانك":قالفانهبذلكعيسىل!مقدواذ

.".نهايةبلاوالاكرامالجلالىيختصوحدل!لكلان،()دالاهنا

أعلى:الىأسفلومنا؟يمنالهامثىبأوسط!.!يعاتبأأيله5-أ

.،معخباللهأ"

ومثله.ايصابقمنادنى!".انلكامذوايله"-ب

اسمفل:ايىأعلىمنا؟يصربالهامش!،(.الله1لمنبىأمحمد"--

،Mرصولصحمد،)

وهطه.الصابقهنأدش!!ا.وعادلصلطانايله*-د

المخطوطة.فالتزمنااواحدكلأ:الانجل!زيةالترصةفىأ؟ا

برنابا(انجيل-38)
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till!يكتبان(برنابا)يكلفعيمم
هه-!7

المائتينا،بعدوالعشرونالواحدالفصل13

.(برذابا)يا!:وقال،يكبالذىUAالىعيممىام!تدار

)1(معذيا،اذجيلىتكبأن:الوسائلوبكل،عيذيكذصبضع

التىالطريالهواكتب.إدنياافىاقامتىخلالصثقدمابكل

يومنفردكلولع!،ينخدعونلاالمؤمنينلعل،(يهوذأ)بها!قط

.،،.)2(بلحق

اللهضاءان،كلهذلكلافعلن(،:يكتبالذىهذاأجابعندئذ

حدثاما!حدثكيفأعلملايكنني،المعلمأيها،)ص(

،(.شىكلأريملاننى،(يهوذا)!

هاهنا":عيسىأجاب10ب-(M9)YT-وجطأ
يخبرانكولسوف،شيءكلأبصراقداللذأن(بطرحما)و(يوحنما)

حوارييةندعوأنيخصىأمرناوعندئذ".جركمامدمابصائر

جمع(يوحنا)ويعقوبدعاوعلدئذ.يرونهلعلهم.المخلصدن

منكثيرين!أخرينويوسف(يموصنيقود)معالسبعةالحواريين

..عيسىمعوأكلوا،والسبعينالاثنين

جبلالىأمىمعانطلقوا":عيسىقالالثالث1الميو!مفى

ولصموف.أخرىمرةالسصاءإلىأصعدسوفهنالك"ننى،الزينون

11،،الصماءاليأصعيرفعنىمنلرون

9ه!.!الصماءالىيرفععيسىجديدةصفحة

الاثنينمنوعثرينخمسةعداما،جميعاانطلقواوهكذا

دضق.الىخوفابالفرارلاذو!الذين،حوارلاوالصبعين.

مععيسىأقل،الطهرعندصلاةفىيقفونالجميعكلنوبينما

aثاان-ص . AD A][اسفل.الىاعلىومنا"يصرالهامشبأخر

فى"":الحرفىايتعيير-1

3-اهالوجهةصبقفيما-قارز،2

الانجليزية.الترجمةمنسقطتا11
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السماءالىيرفععيدى679
98!.

سناءجعلهموقد.اللهيسبحونكانواالذينالملائكن!منكبيرحفمد

عيسىلكن..ا*رضالىبوجواههموخروا،رعبا!ذحرقونوجهه

(،.معلمكبماننى،تخاقوالا":.وقائلا،اياهممواسيا،انهضهم

ثانية.وأقيمماتقد.نهصقواالمذيخنللكثلرينالملومفثخدوقد

-اذن-تح!وننىهل*:.فائلا!أ-(033)331وجهأ

أحياأن)1(هنحشىقداللهأناذ؟بينكاذ،واللهأن

بالمحق.)ب(لكمقلتقدكماتماما،تقريباالدنيانهايةالى

.المغادر(يهوذا)،هوماتالذىأولكنأمتلماننى:لكماقول

كونواولكن،ليخدعكمجهدكلسيبذلالفميطانلأن،حذار

التىالأشياءبكل.ال!المأرجاءوفى،اسرإئييلجعيعقىضهدائى

(،.ورأيتموهاسمعتموهاقد

المؤمنين،نجاةاجلصللهصلىفانههكذاتكلم(نوكور

ق!ائلا:أمهفاحتصنصلافواختتعت.الخاطئينوهداية

)ج(خلقكالمذىباللهالسكينةلكولتكنأماهـ،ياعليكالسم،)

قاللا:حواريلهالىاستدارفانههكذاتكلمقدواذ.(،واياى

.".معكمورحمتهاللهفضلقليكن-

.السشاءالىالاربعةالمئذدةرفعه،اعينهموأمام،عندئذ

أسفلالىاعلىومنإ؟يسرالهامثىباعلى!".،يهبأالله"-أ

،.مابواللهلا

طويلةحياةاعطانىقداللهان-!ماتهأخرفىعيسىقالى)-ب

الىأعلىومنالأيمنالهامشبطول!".العالمنهايةقبل،قليلاالاأ

!طيلا،،حيوةأاللهأعطاشأ:كلأمهإخرفىعيسىقال"ةأم!فل

".منه.ال!نيا؟خرقبيل،الاأ

الاملائيللخطاامسنائية(الا)أعتبارهمافىالمترجمينخطاونلاحظ

.(الي)المعنيولكنالعربىايتعقيبفى

!.تكق!يله":ومعكهالصابقمنأدنى!".لميخلقأايله!-ج
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السماءإلى!رفععيسى68،

المائتين،بعدوالعشرونالمتاثىالفصل!ا

،.!!

المناطقأرجاءفىالحواهـلونتبعثر.عيسيرحلأنبعد

الجمءأما.ألدتياومناصرائيلمنالمحتلفة

هقد،الثحيفلانالىالمبغينىاب-)023(331!جهأ

عصابةأنذلد.البهتانمن-الدوامعلىالمصالهىكما-حورب

-حوا!يونبنمهمعاء-1I%مع-وعظواف،الاثرارالرجالهن

6خرونووعظ.أخرىمرة،ممالههمنأأقيموماماتقدعيدمىبأن

ووعظ.اخ!صىهرةأقبرهأمنقالكه،حفيقةماتقدبأنه

الةتأولخك،اللهافيهوعيسبطنيعظونيزالونولا-أضرون

!ر؟وعلى-خنأنا0(1)(بولص)انخد!قد:بينهم!ا

يظؤواانعمي،اللهيخضونالذينهؤلاءنعظفاننا-كتبتقدما

؟مين.)د(اللهحح!اب-صانخرايو-ف!بالنجاة

ومن،الكتابةنهايةبئزإءا*يمنبثهامش!(،.حكمالله"-د

أعلى.الىأسفلا

ا-3الوجه:سبقفعما.مارن-ا
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الترتيب

العريى

الله

لاهيةا

؟د!

المعحفحة

بالنشرة

الافجليزية

،39

د39

،09

الفهارس

الاعلامفهرست:أوللا

المخطوطةفي2.ا&ر

لاتدركه،خالق،ىأبد-(ويتلمو-ا)شرلعته

متغير،غير،جمبمميخر،ىمادغير،ار.ايهبه

،مكانيحد،لا،،لسواهأحاجةلا،لهنهاقيلا

،هبعثوما،ب-001الوجه!مدير،أحد

87-به،85-ا:ايضا،بعدهوما،-أ16

13،،بعدهوما،-ا111 ، -1 << rاط،67ب

مواضعوفى،ب-0021،215،ب-178

المحطوطة.طوالمنئوره

ومابعدهأ-05،ب-9،:عيسىالاهيةانكار

-1،101-1،99-89،ب-56،!-55

لأ-51،ب-1،911-201،ب-1،101

.-ب1،932-921،ب

الصقو!ط،،الأغواء،الخلق:(اموأد،أدامو)

جمده/بعدهوعاب-.،:الجنةمنانطرد

/-23:ميهنفحتروحه،المطينأمنمخلوق

/ا-32:الختانأصل،الروحفدالجصدثار

القنب:فىباطنىنورمع،الاسلقامةعلىمفطور

-017:تقوأهأصال!ة،صقوطهتفسير/ب-81

-38i:تعيصأعظمأصبح،ILZرجلأعظم/ب

ب/جادت35:لاستكبارهصنةالفبالاسىتفجغ/ب

صقطته/ا-11:دموعهعلىبانرحمةالنطرة

/ب-08:اللهبهارأف(الضيطانسقوطبعكرم)

يديقبل/صموف-ب58:ايستةالفمهوداحدهوأدم

.أ-57:الححمابيومفدم(المستا)
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امترتيب

العرس

هيمابرا

ا*يرص

)ابضالموم(

)ابوكريفا(

()أيير!م

(اجاب)

5-v-!،

الصفحة

بالنضرة

الانجليزيلأ

المخطوطةفيالمو)د

،ب-2:الموعودةلملارضالوارشانوابنههو.92

/ب6،،ب-31:باسماعيلالفداء/ب-11،

الزائدابراهيمحبهوالفداءلههذاالامرسبب

العرافا،(ا!هى)النداء/ب-501:لاسماعيل

المفرار،التصاويرعبادةوضد،(تيراه)مع

بالختاناليماالعهد/.ب-03-ا-36:والموحى

التصماهـشر:عبادةلاعداءالممنوحةالمباركة/ا-33

واحد/ا-81:بثرىمعلملهيكنلم/ب-ث5

بالمسيا()الموعدة/ب-58:المستةالشهه!دمن

يومفىتقواهالييطمئنلن/ا-152:لابرأهيم

:(لعازراقصةفيابرأهم/ب-54:الحعماب

الكهانكبيرحزب/-ب8،:أبناءه*ينافق/ا-34

.ب-215:أبنائهمنليس

39ء

594

ء94

09ء

09ء

.الأبرص(سمعان):أيضاوانظر.أ-1،02-لأ.

أبتاهيضطهد(لونب!مث،ابسايون،أبسالوم)

/ب-501:باسرافداودأحبه/ا-57:داود

(لة-لذلك-منهصنعتالذىضعرهباسافأحب

.(نفد"المورد)لموته

.لأمف:نظرا

ا-1ءا:(ه!ابيرها)

النبى،أعليالزائفح!ه:(خابها،(خاب)

ا-151:سنواتثلاثاضطهاده/ب-52:إلياسس

زائفنبى.ءهبارففيI-176:قتلاكاناغتياله/

فاط(يهو!ثا)و(ميكايا)معموقفهرواية/ب-68

:1Vبعدهوماب-لأ.
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الترديب

ايعولى

)أخنوخ(

،3ادريسأ

الصفحة

لنضرةبا

الانجليزية

29ء

-،71-

المخطوطةفىالمورد

.ب-751:(هنوخ،نوخا)

ارهياأ)

جرميا()

ركو()1

اسماعيل

ا!ماعيل

/:،،-ا)جرميا،هييرميا،اييرميا(:نبى39،

مع!قرن/ا-66:لهالمخمطهدينأجلمنيبتهل

بصسببللتفجعنمط/أ-301:(ميكايا)

،ا-501:كلاباتهاقتباس/!ا-011:الخطيئة

.بعدهوما،ب-601

392

394

،39

،ا-31:(هركو)

ليصولكنه،داو،جد(اكساك،اشاك،ازاك)

.ا-1،103-1،651-64:(يالم!صا)جد

بهضحى(اسماعطاسقاعحل،أسقاعيل)

،ب-31:(لجاالمه)جد،الموعدةابن،ابراهيم

3 5 1 ، 1 - 1 56 ، ! - 7f-ا-613،ب/

ب-0501باصرافابراهيمأحبه

اصصتقاق

اشعياء

292

394

!ا،3(لعازرأ

عنيا()بيتمن

'£3رخلفقيرفي

مثلمضرب

.ب-157:)فريصمى(كلمةاشتقاق

06ةونبىاللهخليل:(اصمعدا،اسعيا،اشعيا)

،ب-38،ب-35:منهاقتبتاس/أ-

المخطوطة.طوالمنثورةمواضحوفى،ب-!3

أخر؟ى:اشارات/ا-403-ا-302:قيامته

ب-1،338-903،ب-502،ب-،02

2 T-فىبعدها:ماب

http://kotob.has.it



الترتيإب

ئعربىا

اعإواء

الياسإا

)أليشع(

Crاليععإذ

أمإثال

كريفا(ابو)

مراةا

لمراةا

لهتقاه!إ

JU

لحهـذحةا

لنضرإةبا

الانجليزية

،59

-472-

المخطوطةفىالمورد

.ا-75:للاغواءالأربعةاك-يطانوسإاثل

،29

294

،9ء

،69

69ء

1:(هليا،هليا،أليا،اليا) vط02،ط

-25،بعدهوماا-،،،ب-93،ب-32

،"-1،421-001،ب-86،ب-37،ب

قفلعيحىحدثماحضر/ب-1،571-ا)0

158:الصعإيركابه/ب-،ء:كلابور)جبل

.-بإq01،-ب

23-،02-1:(هليسيو،اليسيو،إاليسيو)

.-ب158،-1.،،ب

-62:المتجرحارس/ب-'1:والدائنالجار

يسىءمن/-ا07:الملابإلابنةالعاقايزوج/ب

مزارعثلأث/ومابعدهب-vv:الحقوقاداء

-82:عقيمترلةفىمثعرنبات/-78:نلأعفب

ضربإ/-ب801:عبداتبنإقالذىالمللإ/ب

حكملأبغيرالمتصرف/ا-115:القدملانقادإالرأس

:ءوالردىالجيدالتين/ب-ااA:النبيذفى

باعة/ا-3،1:الينبوعمالمك/ب-132

.ا-803:والفأسالعامل/ا-31ء:العفإاح

/ا-42:ل!قطتها/ا-41:اء()حوخلق

تدفعهإالواقعفىولكنهكا،للرإجلعونالتكونمصنإوعة

.بعد.وما-ا123:للخطيئة

.ب-65:عنهمنهإى
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الترتيب

المعربي

-.أندرو)

(وصأندرا

انصان

-73،ء--

الصفحلأ

بالنثرة

الانجليترية

المخطوطةفىالمورد

،39-

،09

395

،ا-03Y،-ب1،13-3(برنابخا)محبهما

عيصىتلقاه/المخطوطةفىملورةوموارد

يصائرمصدرلم-باAء،-ب9:بععجز*

،ا-74:ملحدونياتلفه/-سوفالموزيخفسه:تعليمه

موسىإلىاوحىم!يلحق/ا-201-1،0133

-132:مح!دايىالوحى1بعدهيأتىوصوف،وداود

.كلاب:أنجضاانظر.بعدهوما،ب

اول،السمكصياد(بظرص)اخو:(أترلا)

/ب-كاأ:معوتاعثرالاثنيبينتصميتهكانتمن

أخرىأشللة/ا-،ه:(المصيا)عنيصأل

-123،-ب115،ب08،ا-74:اليهمنسوبة

خمصةاطعامعند/ب-182،ب-"311،ب

.ب-ء01؟الالاف

علىاقيم/ب-1،135-11:طينمنهخلوق

الاغواء،ب-1،291-11:اللهمصنوعات

الجنة:منطرده/بعدهوماا-2،:والزلل

متبزها/ا-131:تركيبهعناصر/ب-34

.ا-181،ب-؟17:الارادةبحرية

11،)اوجسقوحمه(

)ايربيل(

الروب

د39

3!4

=اهيرود)و(أجرساتو،أجصتوالقيصر)

بقرار(اليهودية)،اقليم!يحكم(هيرودس

سائرتصجيل/ا-5:(اوجصتوص)منعال

.-ب5:ايعالىبقرارهالدنيا،سكانأ

.-ب23:(بلجيرا)

،ب-20،ب-53ةللمهمثال(يوب)
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الترتيب

الشرلحي

أوهـلهاه)

بتل

تابتل

تقشف

-474-

الصذحه

بالنضرة

نجليزيةلاا

المخطوطهفىالمورد

،ا-81:أخرىاثمارات/ب-63-1،501

،ب-7،:كتاباتهمن.اقتباسات/ب-83

طوالمئضورةأخرىومواردب-62-1،62

المخطوطةه

1 ( 11fا-53:(وربا.

tvالروحسونبمنضئةالجسد:I - Tr/لكل==تو

منمكروهطووهكذا/.نفسهالمورد:خير

:حصانمثحابقاؤهينبغى/ب-33:اللأنبياء

يضضهيكما،الخطيئهيعضق/.بعدهوماا-35

:الاغواءجانبفىوهكذا،الماءا.لمحمومالمرلض

:الحسابيومفىلذتبللبركات/.ب-75

وضبط،الاعنزال:التتلشعائر/.ا-06

نما،اليأصكليبانظر!أذلكنحووما،النفص

واح!،مفهومفى،ايدنيا/.بعدهوماا-915

:الموتأفكارقيمة/ا-175:اللهالىبغيضة

ا-162:حقاالفريسيونهـ-بعسهوماب-702

ب-691:(هوشع)و(حجى)/.بعدهوما

.الصيام:أيضاانظر.بعدهوما

د29)الجسدلحم،(194ص)جع!د:وانظر

منلابد/I-،3:للجئمعصنمانوالذهبالفضةهـ94

عبادةالبخلأ-135:الصقاتببذلالبخلتبديل

الزائف:للحضنالحمىظمأ/نفسهالمورد:للذات

الله:عنالابتعمادبازديا!يزداد/نفسهالمورد

يفنى:مايعضقأنالبخلجنون/.ب-013

:للممتلكاتالتكديصاجتناب/ب-133

.ا-؟2
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الترتيب

العويى

تبذير-ربذ

)برثولوميو(

)برنابا(

475-

لصفحدةا

المخطوطةثيالموردبالمنشرم

الانجليزية

ا-59-56،

م!عاقترن:(برتولميوم،برتولوميو)19،

/ب-13:مبعوثاعفرالاثنىسجلفى(فييب)

لم-ب77:الفكرخطايايجتنبكلف:يصال

،-ب9.!،-ب88ةاليهمنصودةأخرىأصئله

،ب-918

التعليمضدالانجيلهذايكلب:(برناباس)19،

رفض)ب(عيسىالاهية)1(:عنالزاثف

/ا-3:النجسيةأذلحومانجاحة()ج.الختان

معاقترن،عشرالاثنىالمبعوثيناحد(برنابا)

يلانصانينبغىكيف:يسماللمب-13:(متى)

منصوبةأخرىأصثلمة/ب-24:الجسديبغضأن

،ب-601،-ب39،-(74،-ب\8-:أييه

،ا-،1،13-1،133-116،ومابعد!

/.-ب1،923-802،-ب1،918-6ء1

احدأحضرهل:إخرونحواريونصأله(برشابا)

يوحنأ()وعيسىمعيمكث/ا-86:؟طعاما

عيصى/ب-601:بعثةفىالباقونيمضىبينما

يواسىوجعله،(برنابا)دالمصتفبليكشف

-(برنابا)/ا-911:المبطركأالعذراءمريم

عيسىعلىيعثر-(يوحنا)ويعقوبمعهوكان

لما-152:يوماع!ثرخمسةطوالبحثبعد

/.بعدهوما،ب-176:(ميكايا)قصهيروثما

المعذراءومريم(يوحنا)ويعالوبيصطحب

يهوذا)صلب6الصلببعدالناصرةالىالمباركة

ظهورتندحاضر/ا-327:،الاسخردوطى
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الترتيب

بىلمعرا

لبضرىا0

بيس!

صبى

)يسرص(

-276-

الصفحة

يالتشر8

الانجليزية

المخطوطةفىالمورد

192

تاثسثه/.ب-338:ملائكةأربعةمععيصى

حاسر/ا-023:كاملةالحقيقهيكبانعيصى

.-ب023:الصودعند

.بعدهوماب-3:عيصىبميلادالبشرى

-علىالاثماراتاستبعادمع(لوقااتتابعروايلأ11

منلمصاتوتصف،عيسى.الالمجةالى-حالأى

ومن،13/القضاة،صفرأشأ:(شمثعون)تبشير

،،(لوقااانجيل*:(المعمثا!يوح!اأتبضير

.،،.يعدهاوما1/15

أحد،(أندرو)أخو،سمكصياد(لجيترواد59

الشكلخييرعندحاصر/ب-13:عضرالاثنى

عيسىبالاهيةاقراره/ب-،،،عيسىشكلأ

73أالمسيح - Ii-يوحنا()ومعهالمصيحارسله/ا

ب-903:،ا*تان!6الصسبنرايحمارةعنللبحسش

52:فدمبهغممل/ yعبسىظهورعندحاضر/-ب

Y:ملائكسأربعةمع Y A-الصودعندحاضر/ب:

أ-36،ب-18:اليهمنسوبةاسئلة/ب-023

،ب-61،،ب-1،39-39،ب-61

:أخرىاساراور/-ب591،-ب187،-ب18د

013،ب-!اسا ، 1 - 1 iA-ب.......

(اندرو):وهم،عثعرللاثنىيقبد19بعث

أنزعمقد(بطرص)أنالترجملأوفىالمخطوطةفياينصأ؟!

.ا-72الوجهرأجع5!اللهابقأهوعيصي
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الترتيب

ااعريى

مبعوثون

بعث

قامة

بهاء

)بولس(

)بيلاطص(

تلمود

تولة

-47لأ-

الص!حة

بالنثرة

الانجليرلة

المخطوطةفىالمورد

594

،19

د39

ء49

،59

،39

د59

292

يوحنا()و(متى)و(بايرذا)و(بطرص)و

برنولوميو()و(اب!وذ)(رايوصتد)و،ويعقوب

الاصخرلوطى:(يهههـذا)وبعقوبو(هيليب)و

و(توماحما)استبعادنلاحظأ1ب-13:

وأما،(برنابا):ادراجمع،الغيور(سمعر)و

.،أمتميزانفشخصان،يهوذا)و(تدايوحا)

الدنيئه:إناتادحيهبعث/بعد"وماب-56:

معبودااتخذ:،(العظيماله«ا!(بعل)

بعبا!تهابراهيميتظأحر/ب-28:(تيراه)د

نفسه/ا،صرد:وثيتهفىاللومعليهويلقى

.أ-33:(بعل)عبادةاصلهووابليس

.شيطاقةراجع.-ب35،ا-؟ا

.بعدهوماأ-فى

،أ-3:الضالتعليمه:(باولو،)بولو

.-ب231

،-ب76،ب-38،ب-5:(بيلاطو)

7 I-الرئيص":عليهويطلق011بعدهاوماا

.ب-11325(،الدهانى

.بحدهوماأ-ILA،ا-،3

.أ-111،ا-76،ب-71:

ا-7.؟:تفصيلياالمثرحياةعكص:طييعتها

:والصلاةوالمراقبةالصيام:ثمراتها/.أ-؟01-

والز!ةوالمراقبهب/الحج-118إلى،ب-113

أ.9ء:التولةبغيرلهجدوىلاذلككل،نصلا؟و
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الترتيب

المعريي

يوحما(اتذ).

جبريل

-78،-

الصفحة

بالنضرة

نجليريةلاا

المخطوطةفىالمورد

كوسيليةةالانسانواستعمثال،اللهعمل"التولة/

/(-،91:العقابيشتهيالحقالمائب/أ-132

.(-903:التائبةالدموعفاعلية/

معاقترن،عشرالائنيأحد:(هبوب)59،

اليه:منسولةأسئلة/ب-13::(يهوذا)

هب-113،أ-19-1،113

بمماالمعلن:(جبرييالو،جبرييعو،جبرييل)29،

الخلق:فييصاعد/ا-923:اللهيحجبه

/يعكم22:أدم،يعالما51.،-ا،37-ا

اليجبرنابحرى/أ-د1،6-03:ابراهيم

مرلميواسى/ب-rةالمباركهالعذراءمردم

الميالانجيليحصر/ب-216:المباركةالعذراء

الجا،2:لعيسىوتعاليمب/موازرات-9:عيمى

،أ-1،191-74،-أ-1،73-فى7

قييظهرصوفجبردل7أ-328،-ب231،

جبريليكونانالمحتملأمن01-ب015:الجحيم

ايمبهماالمثمارالوجهينوفى،الترجمةوفىالمخطوطةفىالتصالصلما

الترابككةعلىبصق"الجنطمامطرودامنصرفهفىالفميطانان:هنا

الترابمنشءمعجبريلالملكرفعهاالبصقةوظك:أالانع!ان1،!رضى

حيثيرضترابمنالكلةتلدجريلالملدوهر*:ثم-،ا؟رضىالتراب

81،اخلقفىيصاعدجبريلان*:يعنىهذا-فهل،.ايث!يطانعليهابصق

.8،39لاصهذهترجمتنافىايوجهينرابم
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الترتيب

الحربى

الجحيم

جهنم

أجلجلمة(

الجليل

جمعة

جن

جنة

حبم

)حجى،(.

حرحمه

الملالكةمن

-947-

الصقحة

بالنضرة

لانجليزلةا
المخطوطةفىالمورد

!81!ب-2:الوجوهفي((اللهملك":هو

.11ب-101،أ-79،ب-83

39ء

194

29ء

،39

،39

ء9،

د59

ء9ء

2A،

فى09

مراكزهاوصف./بعدهوماب-06:ظيعتها

نأواحدلكللابد/أ-9ءا،ب-146:السبعة

أ!ا.بعدهوماب-1!،:محمدحتى،الناريدخل

.ب-226ة(طفريو)جل،(خلفرى)

،ب-A:(جتيدي!ا،جلبذيس،جديلى)

.أ-225،ب-73-1،156

.أ-؟13:الانساكخدقيوم

ب71،بعدهاوما،ا-02:بانجنمختلط

.الفردوسانظر

.بعدهوهاأ-،15-1،9

قصة:(أجيو،أجيو،ىحب،جابوسأ)

.أ-502،ب-691:(هوشع)و(حجى)

ملالمكة.إنظر:رسورالمىالماثنكة

ميكالمجحل،،جبريل:المقرلونالالىلهعةالملائكة

،ا-282،ب-22؟:(أوري!)و(رافائي!)

92 Y-لحظةب!المصالسماءمىعيسىينتظرون/أ

الىأياملثلالةييدونه/-ب221:الغدر

مهممها./أ-228:المباركةالعذراءمريمدار

لقاشل،معكائ!ل،ينبىءجبري!:باخضاصاتهم

لنادى(أوريي!)،المنفوصيتوكى(رافائلل)

يقامونم!و!الاحرالدومفى/ا-922:للحصاب

وتلبية/ه-ب56:الرسولبعدأولكنأأولا

انمامحمداأن:ايترجمةوفيالمخطوطةفىهنالكالمنصيكنأ؟ا

'i,عدالة-سىانلمج!ردهنايكايذهبأ uوثون،يثخلأأنثون

.اعينطرفهأالايم!ات+وثبوبئ،عشاب
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الترتيب

افعربى

حيريه

؟لارادا

قيالي()حز

(يوم)بحم!ا

-اصتحفاق

خكغ

قضاء

محصديبىن

صببملمونلم

حنتان

حوآش

جيابلون

خالق

-،08--

الصنحه

المخطوطةفيالهوردبالنضرة

الانجكيرلة

بعدالجنةالىالمؤمنيننقوصينقلونصصمفيرجاف

.-ب015:الجحيمفىممنةالفسبعين

كخطعئةتجعل/ب-1:17(هاوجؤدلمهنجب)29ء

إليأ-181:بالقدرعلاقتها/.نفممهالمورد:ممكل!

.أ-3؟ا

-96:كتايباقتبإص/أ-66:ونبىاللهنجليل39،

.بحدهوما-ب188،-بء9،ب

.بعدهوما-ب،39:5،

.بعدهوماأ-802،ب؟ءوما-ب492:191

9 rالتفرقة./بعدهو!اب-51:القضشخطيثةد

.ب-39:المسثولغيرإلقضاءواالرسمىالقضاءبين

:(مخمتو(مخمتو).(،الله"راسول:-أو(ياائممص)94د

،بعدهوما-ب.،:الوجوهفىهناتصميته

،.-ب-3.؟،ا-1،57-د7،ب.3،

"الرصول!ه:/ولحأنهأ-033،-ب018،-4011

ا-،7،ب-36،ب-6؟:ايضا(الملبمار!مول)

،ب-103،ب-6لأ1،5-33"،بعده!ما

.(نالعنوا-71لفصلا)ب-51:(مؤمن)فى9!ا

W

د29

،19-

1،9

.ب-5(قيافاأمعصنK(حغاص)-

/بعدهوما،أ-د2:زلتها/ا-،أ:خلقها

ءا-4"!ضدهاالحكم

.مبعوثون-بعث:اثظر

52!1،0165-5،0Ivخلغ.:راجع.-ا
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81!أ---.

التوقيبه

المع!يى

خبر

النفصطاختبار

ختان

خرل!

!لا

خطيئة

لخطاياإ

لقاتلة-ا

لسبعااسخطاياا

خلق

ح!رير!

الصفخق.----.-.

المخطوطةفىالموردالانجليرلة

-+-بالنضرة

.بعدهوها-ب5976،

/أ-3:المغلموق"الزائةونرفضها،أزليةكزيضة،29

ابراهيم:معميثاق/ب-32:آدممعا!لها

.ب-21:الختانعدمثرور/ب-32

49fأعياد،عيد:انظر.

،59

29ء

1،ب-175:-اللهلازأدةمخالذة 7 A-ب./

بالنفص:مرض./أ..وما-بعده-168:اللههن!!ملب

:الحياةعنبالانفصال،-لذنقس-مودط./أ-212

علىقادرا،لانسانيك!ونلماذا/5ب-503

الانسانتخص..اثخطيئة0/تب.لأا:الخطيئة

عنلفكر_عزللا-يمكن./-با-ا.:وحده

عنعاجزالنفسنجغير)الجح!لأةا--76:الخطئة

01-:الخطيثة IAA./لتخطيطأساسيةخطايطصبع

تت..بعدهوماب-ILI:الجحيم

ب-61،:ذلجحيمSLادطدسبعهفىعليهاألعفب

،الفجور،الثط،الحسدcالاستكبار".هبعدوهط

".الغضب1،التخمثة،الكصل

خ!ق0/9بد-98!الحسنكرالخالقعمل39،

/.ا-131:جمعةيومفى،عناصرأربطةهنالانسان

ملاتهئء-.من./ظذبه-بIraتطينمنخلقه

.ب391--

!ت-11،33،أت(؟أ"ة؟ئحس+آ،لجم"!09!ا

-ثالائثنبا.الترجمةمن؟111-سقطت

برنالا(اثج!ل-93)+.
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الترتيب

العصلى

(ائيالد)

اودد

سع!

دتيا=

!عالم

()رابيون

اللهدصسل

لرملن

)زكا(

زهـت

-482-

الصفحة

بالنضرة

لانجليريةا

اغطوطةفيالمور!

د29

،39

لمب-1،82-1،66-53:(دانيلى)

،أ-176:"الملوك"لكتابهؤلفمنهاقتباص

.ب-691

(aداود،افيد)لمزاسير"ا")مؤلف

،ا-1،18-يا1،6-5!،ب-33-1،47:

نبى:/.اخرعاوموارد،ا-IVY،ب-؟."

--75،ب-1،66-66،ب-فى،،ا-33

:(المستا)دالمزصمالجد/.أخرىوموارد

الوحي:منكاباتلقىلمبعدهاوماب-08

وانظر.ب-185:الجنةملىاطي/ب-"ه

.-ب1،165-1،151-53:كلنلل!

.ب-156،ب-152:(مهضمتو)298

695

098

9 tفى

كنلل!:وانظر"لي-178:للكلمهمفاهيملكعس

التقضف.

باممحاقا:الموعدة!انلماختلقوا:(رابينى)

15-فى6:

انظر:محمه.

15-لأ8،-381،051-:(لدمانو)59،

.ب-201:الرومانىالثميوخمجلى،أ-د.؟

0016(زكيو،زكايوحا)698 ، 1 - I av-ا.

.ا-66:(زكريا،صركرياه)فى69
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الترليهب

الحريى

زله

الانعمان

زنى

-صامرى

سامرية

سماء

)سممع!ان(

الأبرص

(صوزان)

ايثرير

ثيطان

-د83-

أيمخة

المخطوطهفيالمور+بالنثرة

الانجليزية

.1711،-ب1،138-29ء82

،39

،59

،1،7،1-3-به

بعدها.وما،8"-أ،65-أ،31-ا

اعطى:وخليلهاللهنبى(صونومون،!تلامون)د59

وليعةيقيملمب-71:للتعاويدمصوصااليهود

:اخرىانارات/ب-76:المخلوقاتلصائر

،ب-88،98-ا،76-ب،-ب"37،6-ب

.أ-101

جنسة.:انظر394

-أ1،216-212،-9131(م!يمون)595

،الابرص:أيفوانظرلم

.ب-52(صوزانا،نارم!و)د59

.ت!عطان:أنطر293

الله:خلقه:(الثرلر،ابليمى،ضطانا)59،

ب-135:روءمنونكنطينهنليص/08-ب

طريقعنسقط/-ب59:(ءجميلملك)/

الىلحويلهجرى/.بعدهوما،أ-36:الاصتكبار

سقطته،سناعة/ب-59:(مرعبسيطان)

رضم/ب-135:التوتعنعاجزلم--."

خلقفىنصيبه/ب-53:عليهعيسياثمفاق

:يلانصاناغوا-11/5،!ب-د.!:الكلب

.اثبتناهماوالصوابا-.،:*نجليزىالنمىلىا)5
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الترتيب

الحردى

:ثميطانت!بع

صداقة

)صيوئيلط(

تصدف

88د--

الصفحة

بالنفرة

لانجليزيةا

المخطوطةفيالمورد

التحريض/أ-3i:لعيصمى4*اصحا/i-د3

،أ-72،ب-05!لعيصىالالاهىالتعبدعمى

،ا-3:نحهالزائفالتعايموعلى/ا-69

ب-75:لدكواءوصائله/ب-Yri،ا-301

النهاشالحكم/ب-79:مملطا!هيزيلمحم!/

صا،5؟،ب38:أخرىاضارات/أ-57:ضده

1،98-97،ب-52-1،71 ، 1 - AA-ب،

ب134،ب-1،138-135،ب-59-1،79

05176،ب-دا6، ، 1 - l-1،أA1-أ،

،ب-31ء،أ-1،903-39؟،183-1

.أ-331،ب-215-1،931

392

،59

،65

Lit

293

.بعدهوما-ب98:(ت!عقالي)

ب38:وصفاتهاثروطها/-ب137:طييعتها

/-ب013،-ب138،-ب1!ا،-ب88،

،ا-191،-ب871،013-:يهاعيصى(!اء

لهما:خاصةصاعات/اخرىومواردأ-321

3i،ب-63:الممماء i-منتضف؟نجماول؟ب

؟ب-،9:العجر:أ-اء،،أ-AV:الليط

؟-ب013،ب-79،ب9"-:النهارمنتصف

wy-أ-93:"إيربصلاهةأ.

:،9!-.

،ب-1،701-58،ب-25:تق!ريرء

ب-318،ب-186،ب-85؟،ب-95؟

-ب--لما.53كا6-606:وحوأرلوهعيصىبهقام

لموها.بععدهابا.-53:وصبب.وجودهيفت
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-د85-

الصعحةالترليب

افىخطو!فىالمورد6بالنثرالعرب!ا

الانجليزية

/أ-118،)-11،:واستثنا!اتتحذيرات

مرلبط/أ-911:الخصعلىالسيادة،هعفه

ب-141:الذاكلرةوشغق،والمراقبه،بالتواضع

.ب-117ألى

.ا-1،79-69:د59الصيام

ا؟رلعيفى

ب.-1،801-38:اجتثابهيجبقهقهة-خك

الحواريؤنكل/ب-33:الث!دة،القفرالخبز39،طعام

ب-521:ورطبا(اناناس)خروطات

9-عذرة rهبعدوما،أ-،:،مريما،،العذراء"د.

بح!ارة

تقشف.،دنيا:نظرا،69لمعا

صاحبالله/ب-45:البشر1لسائرمبعوثمحمد59،مالمية

كانسانالانسان/أ-133:للجميعنذعهاالرسالة

/لعدهوما،أ-081اللهعبادةالىالباعثيديه

:الوفا؟عندالايهامسيأتيهمالكفارمنالعفافاهل

.أ-82

سفر،])«:الغامضةايتفقهـبالعبارهالىباعثه09،!)عاموحه

.بعدهوما،أ-3/6،917(،(عاموص)

،أ-151:عيصىال!ضامنصولة،معاتمدةغيرد49-جز

332،ا-؟33،-ا021،أ-002،-ب167معبزات

.-ب1،228

-...بعدهاوما-ب08:المعرفةطمه39،عرممصعرفه

لي.-83:(غزا)،69(5ءعز-

.ب-094371عضار

IAعفريت yجق.:انظر

9-عفيد 3 : LAY--أ....-
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-،86-

الصعحةالترتيب

بالمخطوطةاروربالنفعرةالمحربرا

الانجليزية

لمبعدهوما،أ-59:بالبيان،عتدىصذهب2،9ةمحقي

.ب-132:العفيدةوحد

،ب-691:(حجى)معلم،نبى،(عبديا)دد8()سلحيا

.ا-791

:(الفصحعيه)/ا-31:(المطال!عبد)د29اعياد-عيد

.-ب902،ب-67

المخطوطلأطوالمنثورأومواردا-3:(يمموع)د39عيصى

.ب-د،:(طابور)جبلفوقد59الض!كلقغير

5I:،94فر!وص A-إلىاIlk I-المنعيم"لواندار/ب

الجص!موضع/ا-187ألىا-186:الالهى

المجدثرجات/بعدهوما،أ-IAA:الفرل!وسفى

الفرهوصشمسهوالله/ب-98i:حصدبهون

بالمقارنلأقياساتها/ا-091قمرصاهوورصوله

.بعدهوماب-091:"السصاوات"مع

،ب-52،ب-1،93-+،أ-؟؟:د59فىعونء

.ب-182،ب-07،ب-68

/ب-137:وإلعضئار(المفريسى)مئل595(أفرسن

ضدوالمكثابالكهانمعيأتمرون(الفريسيون)

الثريصلأوصف/أ-157،-بboo:علمى

I،-ب158،-ب1لأه:+الحق styوها-ا

5؟1'11_5،1بعد

.ب-68،ب-59:93،فلممطيمون

وعلقاصاومصثاتهاحجمها؟الصبعالصماوات19،فلك

.-ب091،-ا111:وبالفردوصبا"رض

الاساراتمنيلىفيمالأالخاصةالقائمة:انظر،V()فلجلانا

.،المرجعية

عرهالاثنى!الحواريين01احا:(يخو)د59(فيليبأ
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-587-

الصذحةالترتيب

ا!طوطةفيالموردبالنثرةا!رلى

الانجليزية

منسولةاسئللأ/ب-13:(برثويوميو)معهقترن(فيليب):تابع

،أ-01،،ب-93،-ب28،-بلأ5:الى

.ا-917

مافةهلثد

قايين()

وررت

ترأن

قر!ان

فى9لأ

19ء

،59

،59

092

395-قص

اقتصاد

،29(قورش)

fat(قيافا)

11f)قيسارية

فيلبي(

د19موسيكاب

وعيصى،اودؤ

د39كب

59tكصول

ا-33:

من(هابيل)صلى/ا-؟؟:يهيخه!كلعوقب

أ-66:اجله

.ب-،18الىا1-لأ08:

المخطوطة.فىمنثورةموارد

أنظحر!أالمنشأ،لهصن!القرلان/ا-33:

ابوأ!يم:انظر11ابرإهيمهريأن/11(بعل):

أ-96:الحقالمقرلانمنضأ/،لمواسماعيل

فانبأيدبهمالرجالكلعملاذا:العملكلامة

بععه.وماأ-.123:هـكالمياصيكلنالرغد

ا-53:لهسو.(دنيال)قدم

حنان)معإلكهانةيتقاسم(كايفا،جمافاص)

(الكانجمير)المزيدوانظر.-ب5:(6ناص-

يتلقستكليفهبدايةفىعيى/ب-133

،-ب9:نقي!مر*م!الوحىمن!باقلبه

:الكابهذامنفهوبهينكيمماكل/ب-،18

قدوداودموسىكظنجىرزناوتيه/نفعطالمورد

133-101:-ب/محابصوسى132:تلوثا ،-t

داود/كاباخرىوهوارب-102،ب-791،

.اخرىوموار-ب162،-ب132:

،ب-1،53-23ة41صستخصائصهن

()أحابحالةفىاللهبهامر/ا-225،-ب81

.بعدهوماب-176

.--ماة
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-"8؟-

المحهالترتيب

المحلوملةفىالموربالنضرةالعربى

الانجليزلة

يستبقون/أ-133،-ب45:انلهرحمةرعايا.29ء!فرون،كافر

الكافر/.ب!إهاوهـاأ-81:اللهلعبادةنزعة

قبلهسا:يكنلمانالوفاةعنديستصى!العفيف

.أ-83

32،ب-1156-69،ب-39،5كيير،كاهن i-وهواردب

.(وقيافاح!ن):وانظر،أخرىالكهان

ب-05:،19(فاحوه!)كفر

ب-10.07-21:،9؟.كلعاليىن

لمالحواريينأأحد،عثمار(متيو،.مثيو).،9،(مدى)

لمب-13:(برنابا)هعمقترن،عثرالإشوا

ب-061،ب-98:اخرىاثمارأت-..

ب-3.:(العذراءمريا)المباركةالعذراءمريم.،49مريم

.ا-922اليI-273،ب-612،ب-9الى

ب-303::(لعازراأخت:(هرلا)دء9مري!

خاطئةلابأنها/معروفةب-338،بعدهوماعيا()بيتمن

هـلأنهحا:/ب-1،202-913:"مضساع،9،ضأمرلمحم

/ب-338:وراجع،ب-202:"المجدليةا"-عنيا()بيت

ب-213،ب-02،:أخرىاضارات

غ،9.المجدليةمريم

،0،9()سالوهئمريم

،92أختمريم

هوصى

،94)!لمم!نا"(

.(عنيابيتمن!:الحمابقةهريم:اننلر

.ب-216:المباركةالعذراءمريمأخت

.ب-52:

،أ-،،:(المعميا!هوفهينكلعيضى-.

لكه،لداودابناليش.(المحميا-/.)!-101

كل-االأ6،-عب-214،-.بفي5:.اممماعيلابن
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الترتيب

العريى

الصفحة

!لنحرة

يةلانجليرا

؟98

-،98.-

إلمخطوطةفىالمورد

،ب-58،ب-54(المشيا)رصحالة

المتيا()رأىف-عيصى/أ-301،ب-101

يجىءوسوفقبلهخلفسبقالذى/-ب5201

.أ-201،ب-85:وراجعأ-ء،:بعده

7،أ-3-1،7 Tبرشابا()فىيتميزأ-أ--أ

.،،(المسما)عن

ممميحيون

مصر

15 : 11i-(17المحصل)ب.

،ب-1،93-1،38-11:لماجئوا)--د29

-.ب-07

.أ-53:د9د(مفيبؤشث)

:-(نجيفوأ،ا!أذجب!،أةتجلو،نجلوأ).98.!شكة

،يخأكلونلا/آ-اأافهلعبادةخلوقون

،ب-912:ادلهةباراتونيتغذولكنهم

نحديتضنبعدهـ/وماب-36:يتلكردبعضهم

منهمححسديطهرلمب-.،:الانصانروحخلق

المزاعير/)الاغواءضدحرص/أ-6:للرعاة

أ-211:للتاثبينيبتهجون-(11/3،11

كلعلىبالتسجيلمكلفنملكان/بمعدهوما

لكلكحارسينحكفانملكان/ب-12,:انسان

العذراءلمرلمحارسمونملائكة/.أ-0391فصحان

أرواحبقبضمكتفونملالحكة/أ-YYA:المباركة

جبردل.:أيضأانحلر.ب-503:الراحلين

ئيل(فاار)و،وميكاثيل،جبريحل.94.لملائكةا

بعيصىيطيرون/ا-T-YA،ب-+ا:(أورييلو)المقربونا،ربعة-

.أثبتناهقاالضوممهولكق9/؟:الا!جليزلة.ال!رجمة"قنأ!أ
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-د09-

الصفحةالترتيب

المخطوطةفىالموردبالنضرةالعربى

يةنجليزفىا

/-ب221:الغدرلحظهفىإيثالثةالصماءالملاكهإلى:لابع

:المباركةالعذراءهريمدارالىاياملثلاثةيعيدونها"رلعلأ

ببلبجبريل:لهمالمخصصةوظائفهم/أ-238

رافائبل()،يقاتلهيكائبل،،اللهوصأ

:للحعمابينأدى(أوهـلبل)و،*نفصيثوفى

بعدأولايقامونسوفا"خراليوه!فى/أ-932

ينقلونسوفلرجائهواجابة/ب-56:انرسول

فىصنةالفسمبعينبعدالفردوساليالمؤمبنأنفس

.ب-015:الجحيم

.بعدهوما-؟503،بعدهوماأ-29:153،

،3-بد،11--:تمثريعوعبلغنبىMموحما

1،6-38،-1،52-ب،95-1،07-ب،73-ب،

ومواردب-33؟،1-1،101-83،ب-7فى

/ب-دد:المظهرتغيزعندظهوره/.أخرى

مصر:فىمعجزاته/ب-Al:يوماأربعينصيامه

للوحرا:،!ثوىهوكتابه/ب-99

وفىا-9،ا-7:كتاباتهاقتباسلمب-133:

المخطوطة.طوالمنثور8اخرىموارد

.-ب.ألمبعون،لحمبيتفىit"اعيصىهولد

ميخالى(،مخاثلى،ميخائلئى)الملاثكةكبارمن89،)ميكائيل(

33:المتربينا"رنعةالملائكةأحد: iب-،

TVA-8:اللهسيفيمعملى/أ r-اعداءيقامكل/أ

الفرثومىمنهـلطردهاالحيةيجرع/أ-923:الله

سوف/-ب3،:وحواء2!ميطرد/أ-83:
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-198-

الترتبب

العردي

الصفحة

بالشرة

الانجليزمة

المخضوطةفىالمورد

19خرألنوه!فىواتباعهالمميضانعلىالحكمينفذ(ميكائيل):تابع

.ب-80-1،95:

)ميخايا(

)ميخايا(

أخر،أ

فاصرة

صرىنا

لجن(نا)

نبوكأ؟)

نصر(

ن!بى-

أنبجاء

قانفا

!ا

L 9 t

د89

94فى

98،

298

،89

595

،39

098

95نقودد-نقد

نوح

)نم!و!صهى(

،9،

M

.-ا301(ميخيأ)اينبى(ميكا)

--761:(املا)بق(هخيا)النبي

.بعدهوصا

"ب-91،ب-8:(نازارت،نازارث)

هب-1،722-722"ب73-1،612

أ-3:لعيصىيقب:(نازاريخو،نازاهـدن)

هيعدهوما-ب98:(ناييم)

.-ب1،501-3"،ب-52

ب،-1،81-08،أ-ة،ا-1،57-.،

ث5225:زائفونانبماء/أخرىومواردأ-28

.-ب9فى،بع!هوما57-ب:

.15-ألأ"52-ب:22-(،

/ب-33:(بعل:انطر)للاصنامئقدم

ثبنار"/ب-55:الحسابيومفىلهاقيمةلا

.ب-لاه:،،فلصا06=ذهبمن

.ا-133،ب-3":

مرقص()كاتببفيعرف:(ديمونيخو)

/ب-JAI:ور(جع،ب-12/35،202:

صاحب/ب-303.:يرميقلم!ةعيصىأوى

خروناأحملالررسل/لي-316:،الحدبفة"
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-"؟؟،-

لترتيب-.!-حي.--!

بالن!ث!!لعربى

لاضايزيةا

المخطوطدةفىالمورد

حسسحفعرلم!ة---+23---أ&لع!-.-صخيوا!

.ب-023:،لصعود-.

.ب-65:،9،(نينوى)

ص.-(-6-6أ-.9ء--(دهالل)

.ب-07،به-890:53-.حارون-،

14'1(هوشع) : fir-502الى-ب-I.

،بعدهوماأ-1،7-5:!اهيرودصأبأ0،39هيرود)!

،-ب}AI،ب-AA.؟-1؟"؟لي.لإب6،-!-8؟-ت-

هيعده325-أوما

ير--اء-
firس-وشيه

وضع--،

ضعثوا

وضو

يعقوب

يعقوب

أج!،!.

Irkr

595

Lstr

395

حملة/أ-33-:،لمبعلباصثها-+ا-راجع

كل/8بعدوماأ-:.28الاونانضد.ابراهيم

الوثنطبدمهلمأ-؟"،3اوثنمجرموالخأطئمن

.بعدهوماب-25؟:الروحى

تميؤه/بعدهوماب-ا-ء9:طبيعته

فىمثاله/ب-59؟ةالزاشف-عن-الثواضع

.ا-Y؟.00(خجتى.)

ارنبط/أ-03:جبرفيمنابراهيمنعالمه

والحوأرنونعخصىثرسه/ب-93:-بموس

--.-با:63ال!لاة-مبل

ب-؟.5،ب-،-ه"،"ةابراهيمحفيه،.-النبىأ

الاثنىاحد،!يفىبد)ابع-وهو+(لم!؟يخيممي).

.-يوجئا)أحلهمعقترن!،،رحو،ريا-بمئز

المظهر:عندتغتر/جامر-بIمإجبورد،-،!3-

I-77:بييهمتصويهإممئبل!لم-ب!هفي - 8 l ، I،

هعكصار!/ا-3.؟ا،إت.،تمى23i،لب-؟،
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فى-،ت:"9

---س--ا؟-..--المصفحةالترتيب

-!."ة-...المخطؤطثةهيالموردبالنثرء-العربى

---------،؟.--."---------.بم--.-----.----------الانجل!ر-----

خزيمومع،في-134:(برئايا)وأيوحنا)

اي!خيرةالمرا!حمعر/ب--237:.المباركاإءالعذرا

رو\.ب-023،ب-282محيبىلطهور

/ب-31،ب-13:أحإوا!باأ.علثرالاثنىأ-"39،يهوذا)

المخطط:المغنر/سإ-155:خيانتهبواعث(الاصخريوطي

(-يهوكأأ)/ب-133:والمنخ!ذ/.ب-313

عيسىببدلويقاهـمي(عي!بمىشبهالىأيتغير

بث:+ة؟::أخرى:ائإيىات/بعدهوماأ-323

،.-.+---أةب-.iy؟3

..لمابطد،-وماب-176د39(يهوثمالاط)

صنويايكونوصوف،(برف"با)أيامفىهنوكما392(يوبيل)

-.-ا!.؟ج-في3،-بط8.:.ه()..انمنثلا.الامفى

-.الألإنىاحدخ،أزبدى-)--ابقوهو(جون-)39،(يوحنا)

الثانن!يعقوبالاخمعاقترن،،حوارياأعثر

(هيرودص)مععلاقات/ب-31:،أسلفففيمن

لمظهر:اتقيرعندصاضر/ب-861،ب-!ء.:

فيمنالثاني1(يعفوب)معششارك/ب-،،

:(بطرس)ومعلمب-r،:(برتلا)و،ا!لفنا

/أ-327:المباركهألعذراءوممريم/ب-903:

فىحاضر/أ-22':الغدرغدعارياهرب

،ب-338:عيسى!ورا*خيرةالمرات

؟أ-.،،أ-93:اليهمنسوبهأسئلة/-ب023

4ب-011،ب-9صا،ب-7!ا،ا-61

.ا-1،702-1،133-؟7؟
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الترتيب

العربى

يوسف

الصفحة

مالنمر

الانجلير!ة

398

ما39يوصف

398يوصف

39t(يوسمع)

29،الححمابيوم

د39بونس

هـ-89-

المخطوطةفىالمورد

،ب-52:،يعقوبابحنالنبي11،العبط11

.ا-lay،(-لأ6.،ا-8فى،ب-07

8المبارحهالعغراءمرميمزهـ-بمالم : 1 f-ب

.بعدهوماا-8،بعدهوما

.ب-1،023-22لأ:111"ريعاثى11

/ا-86،-،3:تقرلعامحب:(يثح)

جعل/ب-،1،7-35:قتامالوثنيين

أخرىاشارةا/-..؟:ثابتةتقفالضس

...؟.-ب

انظر:خمب.

.ب-65:(جونا)
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-د59-

،(والجديدالقدي!ا.لا:لنعهدينالمرجعيةالاشاراتة(ثانيا

برنابا()انجيلفىمراردهامع

I-كأانفيمكاالعهدأسفارفى

فىالفقرةرقم

،(التكرينسفر"

فىالوجهرقم

برنابا()أنجيل

القرةرقم

التكوفي،سفر!فى

1/28.

.2/7

3/16،17.

بعدهاءوهأ،/18

بعدها.وما3/3

ومابعلأها.3/6

3/6-91.

3/23،2،.

/11 iيعدها.وها

.2ه/فى

بعدها.وما6/1

.8لم6

.6/8؟

7،8-

.13/؟

.12،2/؟

بعدهاومماإ-/5؟2

.3؟/13

.15/؟

AV-/.؟

17/811

.7؟/د؟

7؟/31.

.8؟/37

-ا11

-ا111،23

أ-51

؟8-ا

ا-42

-افى2

2!ا-ب

-ا11

-ا11

ب-157

أ-123

ب-82

أ-123

ا-11

ا-36

ب-03

ا-66

ب-82

-ب391،ب_141

3-ا

22-I

ب-33

د-ا6

ب-03

91.

23/3.

33/18.

Yvirv.

،(المخروجس!فر"فى

/31فى

.5/8

ضعموا7

نحوها.وما7/13

7-12.

12/37.

YA-ء1/31

،/15،91.

؟16/،

16/8.

،/02-6

.3/.؟

02/15.

03/91.

فىالوجهرقي

برنابا()انجيل

أ-؟1،23-

،1-ri- Iا-

برنابا()نجيلا

بعدهاوماب-

-ا

-ا

-ا

-ا

-ا921،-ب

-أ

ا-أ

وما.بغدها-با
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-،!09-؟---

)برنابا(إنجيلفي،التثنيةممفر*فى)بونابا(انجيلى،كافىالخروجصفر!فى

لا--؟!أبعدهاوما22/15

23/13-.

-ب86---ء2/18

6،27-،/33،38roأ-

أ-58-1،915

/11 rr-
بعدهاوكلا

30 1 18 / rr-ب

91/3Aسم Aب-

)برناد(انجيلفىاللاثد!لخرفي

أ-13/37

I-28لم11 I

بب7آ36/11،13

)نرنافي(انجيلفىولالعددسفر"يي

ا?-5فى1/6

أ-15ا؟/31

.-ب-5'0بعدفاوبما2؟/؟

أ-03017،،1/92

16-iiiا

2/5 iا-07؟بعدماوهـا

)برناسا(انجيلفىالتثنية؟سفر!فبى

:ب-34.أ5/8،9

أ-ء6/5،3

أ-6/7،881

-في86،-8/3151

،/85163 ، 1 - l-ا

-أ15ا-8/6

أ-11/18،9181

أ-31/18-2126

ب-،،32/33،2

ا.-37/1626

11 it/ب-AY
ب-181-،1-االم03

أ-781لم3آ

ا-ألأه،ب3--ث/93

)برنانجا(انجيلكادب(يش!ح)صمفرفى

ب-001فى/8

أ-6/3631

-.(..003،ب93..--بعدهاوما13.الم

ا-001،ب-20Vايرد2

انجي!نافي،القضةممفر*فى

لم-5،£_13/2،71

ء...!-91،03-0123

(...مسفرفى

)برلاباالجيلإصول1(صموئيل)

ب-93ماء--بعدهاوما7/5

،أ-83أس!رأ)8/7

..)!((موسى

.ث.ج5!ا،ب-37،:.!.-6.3؟لم

165 11 ، /011 I-ب

ب-016ة،13،1الم7

برنابا()عندالاثارةهوالكبيرينرلصشن!هاسلمجيطج."!،.--
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-،"،-

)برنابا(انجيلفى(ا)!موجملصفرفي
خف

2-32بعدهاوماالم،23

ب-52نحوهاوما8؟/9

ب-83،لم6

أ-553"/11

ب-266!-.18/0

ا-830لم16

A9/ب-501يعدهاهـما؟

)برنابا(جيلافي،الملوكصمفر*في

81ول

7001لم8 Yب-

ا-16/3531

-ا17،162-1لمد،1813

(-.،بعدهاrما,.e%/8؟

.-.،!38،93/"؟

.-001ومابعدم!اد18/1

A-ب86/11
91/18-17

32/3-Iri r i-ومابعدهاب

ب-22/668

كا!اروكصنر*في
الثانى-!

ا-05ومابعحما5/33

3 / Iب-23د

ا-99؟5/2

ا-؟.د؟/ه

ا-521؟لم5

ا-691ومابعدها5/02

ب-،38؟لم6

،ا"لاماخبإرممفر،

ا!فلثااس

3/22فى

،أيوبصفر!فى

/I I

HIV - YII

1/12

مواضع،

5/Y

7/1

01/TY

ومابعدها1،/51

91/35-73

،(المزالرسفر"فى

3/2

7/15

11/6

ا/1،

32/8

33/6

rv/3؟

لأ/25

ومابع!ط73/22

2/لأ5

.؟/77

با(برنا)نجيلاافى

ا-66

برلابه()انجيلفى

ب-82

-ب501

013-

ب-52
ا-1133_621

IIIب-

ب-62

ب-7،

ب-68

ب-187

برنابا()انج!لفى

ا-218

أ-221

أ-152

ل!-53

ب-37

ب-75

ب-001،-ب3"

أ-81

33-

أ-61

-52؟،1-؟5

أ-25

ا-95

-ب031

انح!لبرنابا!-.8)
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المزامير"حصمرس

8،/5،6

8/6،

09/3

ل!،2؟،1؟/19

3.1!13،8/

5؟،/،301/1

8ro.؟-/

91./28

011/1،2

115/،8-

16/12؟

116/51

3+1/7،

2Y-1/لأ

141/3،،

-6،1/3،8

؟/6فى8

*حالمعمفريبى

33/ء

!8/-21--

2 ، / NA

لم،2.

23/26

-)داودا،3/16

فى!رالجامعة،

--ومانحوها2لم؟

7/2،،

9/01

-8"فىب

)بونايا(انجيل-افىcأفىحعمفر)أفمعيا-(.()برناباانجيلفى

76/1

-ب801

-ب75

-ب135

-.-.ب-؟36

ب-اءه

ب-174

ا-46

irvا-

؟.-.-7ط12!ب

ب-153

ب-502
12301-

ا-،16

ب-7،

5-لألجومابعد7د

)برنابا(انجيلفى

--ب-76

ب-68

!.ب-98

أ-62

7rب-

-ب291

.(يرناباأنبهلافى

أ-631

82-)

ا-26

--1/2

l/1اومابعدها-ة-.

--(.حزقيطل)

ومابعدها.1/،1

6 / ti؟-"

1/32

3/2(.

ء5/2

7/7-

2/؟ا

41/21

،3/01

؟3/؟9

03/22

لأ،لم،.

3،/8

05،0/13.

-51-/،ه

53/..08-،!--

55/،---09--.

-+-!11-ة/6!.+

لأ063/6

ء؟ء/6،-

68/8

65/3

)65/21

--:-3د/66

ومابعدهأ-07

أ--96

ب-038

76ب-!ا،3 cب-

5-بط
آ-96

-ب51
%iأ-

ومابعدهب-د6

ب-35

.أ.--3؟3

ب-38

ب،-291
ا.-ا،قي

ب-؟1

أ-أبئ9

!إب-،--111،ب-إ.5

أ-،18

LiAicLm

ب-03!

ب--آلآ

أ-859

ب-16

أ-!82

8201 - Aخ-"

ب-3،
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..--ة99-

)برناباانجيلافى(ارميا)سفر*فى

-

ب-123(اضعياء31/؟
ا-6د(حزتيال.-)6/02

--!1،501-785/د

213 A/ IA-ا

،:-أ-183-26/8؟

!-3296،؟3لم؟3

حزيالا()

بعدهوماا-501بعسم!ومامم!93

بعدهوهاا-!3/130.5

)لرنالا(اخيلفىلي!
...

ب-155؟/01

ا-!01نحوهادما13الم

ءبعدهوهاا-136-
1()برناياانجيلفيفص!

!8/!،13I - Y.

!-88؟89،22/؟2

ا-182(يوئيلى)18/23

ب-اول.8.2؟/28

.ب-49"؟/!2

،/+،6602-!

+96 26Vب
)لرنالاانحيلفي(،!صفر)-ثئيال!ى

...-صب
08!-بعدهااوم1/6 Y-ب

،ا-6/6053؟

616لم9 00 A-لي

(-)برنابا"انجيرإفى.-(!لإر)ىبطإبإلإوئمع

I-96ء.-2/83. ATثب

()برنابا+أنجيلىافى(!)يوشلى!مفو(فى أ-

ا.

3/2،12

،.!موساعا)مممر،

3/6

"(نتمابإو)حهمغر

3-ا

،(حجى)ممفر*

2/7

نمأ(ملاخى)!صنرفى

2/2--

3/5

،(طوبيت)كاهإملإرفى

-ء*.1'!'

لحكمه،امجإلإ

9/51

بييئ(لمقاا)مإفر5

2/1-

03/01

؟8/1.--.

،ممفر)مموزنا(،

بعدهوما،3

57!.9-..:-

برنابا()انجيل.فى

-.أ-؟97

برنابا(انجيلف)

ب-56

)برنابا(انجيلفى

07I - I.-

)برنابا(انجيلفإى

ب-17!لأ

-،ءبلط_51

(-)برناباانجيلفى

ب-0.3

(-.)برنابا!انجلفى

يجإهعا.ب-183

،إ)برناباانر:!ا!يخرا

ا-76

YAا-

أ-153

)برلجإانجيلقى

ب-52
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الفقرةرقم

)مقى(انجيلفى

(IV

1/02-32

2،/1

9-الم3

2/5،6

3/9

2/18-21

11لم3

\د،3/13

3/16-81

22-لأ2/9

3/.؟

\؟-د/لأ

،/فى

د/ه

بعدهاوما51/

لم53

ه/،

لم56

فىا،5/13

5/17-91

،/5

ة/93

0/88

ه/"8

،6/3

--:005

الصيد،العهد!أسفارفى-ب

الوجه-رقم

برنابا()انجيلفى

ا-7

7-!
المأ-7

فىالفقرةرقم

متى()ابخيل

6/5،7

أ1-3'/%

بعدهاوما6/25

/71

،/7،5

فىألوجهانجملىا

ب-37

ب-38

أ-15

5 r-

.بصثهوماأ-1.

7-ا

--6

)-8

"-أ

8-ب

،ب156
3؟-ا

ب-86

01-ب
11،

،1-ب

،"-ب

14-ب
ا-166

ب-38

-أ002

--!7

ب-17
-ا82"

ب-33؟

ب013

.ب-7/7،837

13 9-3 ، 28 / V-ا

ب-3791-"/23

ء.ب-"/9202

9/171،-"

-ب،51--01/2

-ب01/8601

-.-؟ا-01/9،0125

ب-915؟/001.

0117/03 - YA-أ:،.

..-..ا-"15/37

--،ا-13/01-13،5

-،I-فى29؟/11

..،.ب-12/22-3171

.-1-؟16ا/،122

ب!-1208/.3

.-ت.-16-اآوماب!هاأ/!23 1،127-06-ب-..،-ء12/36

..03-أ93---2"بر؟30،

.بعدها..:وماب-ILإA-الأ؟س13
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)متى(انجيلس

13/3-9

13/01

23-8؟/13

03-ء13/3

3 - 37 / 1 r،

،ء/13

ومابعدها3؟/،5

55/لأ3

6-2/لأ5

38 - 21 / NO

16/13-0

16/5-21

16/13-02

16/21-32

6/23؟

6/63؟

7-؟/17

9 A1/1_

لأأ-15لم8؟

23،؟2لم18

2لا/91 8 ، T

91/93

ومابعده03/3

03/82

21/1

9-3/؟2

21-13

ومابحما38لم31

أسفارفى-ب

)برنابا(1انجملفى

-ب

-ب

-لا

-ب

أ-ب

-ب1

-لا

-ب

-ب

ب!خه

كاالجديدالعهدك

)برنابإ(انبهلاضه()متي.انجل!في

-لا

-1،9،-ا

-!ه!221-ب

35-ب

-ب

-ب

بعده

212-ا

)برنابا(
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فىا()مرقصجيلافى

3،05غا/م!3

01د5-،.أ/

-73 13 -- /1 Y

2/201

3/16-9131

2/،93

5/1-1702

0291-/"!ه

6/7-13،3

16 Iriv

8/3133-mr،،

1/5491؟0

؟05/28

.'/01 tY

01؟!/1.

1231لم12

د12/133

12/35191

51/؟133

13/37701

لم23د؟/51

01/32،26

لما-6-،5؟/.

6216؟/1

فتئف

-7o؟-5؟1/

1/15،-

--بمبعدها--وما36لم1

-برنأبا()تجيلا

-ب

-أ

-أ

-ب

-ب

-ب

-ب

-ب

-أ

-أ

بعدهوماب-

-أ

-.--
!ت

-)برنابا(جيل

-1،5-9

لوقا()انحلفى اجم!ب

TAP

؟/93

1/03

1/31

ri/ I

1/37

لأ/38

،1/6-55

1/65،66

2/1-7

2/8

؟2/8-9

2/21،22

rf/ v

،./3-51

3/1،3

3/9

+/3

03-/33فى

د.-/038،

5/31

6/12

يعدهاوما6/2.؟

16-61/فى

6/28

.16-7/3؟

-7/3605

9/52-55

برنابا()انجيلافى

3-ب

3-به.

3-ب

ءأ

بعدهوماأ-ء

ب-6

5-ب

t_,

17

8-ب

5-ب

-ب013
9-ا

02-)

-ا212

أ-157

-ا12

3؟-أ

13--

ث9113

ومابح!(-65
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-610r--

برنابا(أايخ!افىلوقااأنجل(ائيبرتابا..أانحل(أفى.لوقاأانجيلفى

7921.:ب-،01هـ01/؟ .--- W101-أ

ا-911-17/11-صللط212+0م!:01/15

بعدهوما-ب18137-18/01وم!بعدهب-81.--01/6؟

0117-ور،18/18-اكا!اا-01/17،8

ب68--،1-18/953؟صل-"اس-:01/03

9/2!-19؟.-.؟/21! J-أ-157.-.؟

1ا-3؟--37-2هلما" 6 0 9 ، Arty-ا

بعدهوماا-78بع!صاوما1911/1-75يقدهاوط03لم!.

ب-63بعدهاوما91/13--ب-2402،،--.؟/38

ا-0021.،-91/"3-ا-1093!/؟

Y،،-9؟/1،هـ،ب-632،-؟1/37 u r-ب

ب-91002/"د،صب602،ب091.-1؟/53

.أ-157هـ8،.021-13/3"-،

ا-1،031-03/26017بعدهوما-ب23.--أ11/ءه

ب-002--021/6ب-15ت2--2!/16

17ب-39363؟لم VVYI--ب

1/23902-5717-29561بر A-ب

ب-022.-15-33ب-012.-36-9!/

ب-13/26،3796-123/3173

أ-22323/،6-!(-3213!/،3

ب-023/5323-ب-32د!/1

ا-1،236-0335-3؟-.--ء23/7ب-35.-؟؟-7دالم

ا-18-2.-،1،2/8-026-،1/ث!

برنابا.()انجيلفييوحنا)انجيل.فى!-0021لا-15/3

ب-1/383ب-.211--.؟-7"الم

بععهوما-ب.د--01/9صأ211،اب106-هـ؟/.؟

ا-152-.1/15يعدهوماأ-15/1-3301016!

-أ!f-37-91الم--ا---77--*-آ/8،.6

ب-ءا16/3؟

امه.وما-صل3133-6؟ا/9؟
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)يوضا(انجيلفى

11-؟لم2

3/17

.؟لم3

3/02

د2-،/،

3-ها،لم

53/،

؟5/1-6

5/36

31-5لم6

6/07

7/15

،7/06

ا؟-8/1

8/11

8/33-it

فىه-8/93

8/.فى

،8/6

،8/9

9/1-53

9/35

بعدهاوما01/12

23الم0

لأ/12

لم116

11/11

فى6-31/؟1

11/To

-فى

)برنابا(انجيلفى

-ب13

216)-

-ب002

-لي08

ا-87-أ-82

33-)

-ب'لأ

ب-67

،4-ا

ومابع!هأ-،15

ب-18

أ-9

-بء18

ومابعد+أ-021

ا-1فى.

ب-Iفى8

ب-003

ب-21!ر

ط،22،ب215

ب-21!ا

ivv-ومابعدها

ب-7؟فى

ب-96

ا-؟،؟

لأا93

ب-303

أ-302

25،-)

أ-502

)يوحنا؟انجيللى

11/35

12/1،2

8-؟/12

12/6

؟./13

12/9!

12/53

13/3

13/5-11

13/31-.r

13/2792-

!3/33

1/9د

1،/8

1/91د

18/42

27لم،1

YA/د!

؟5/6؟

91 / 1a

15/27

23 i %/-Y "t

17....

7؟/07!

02 / IV

18/2

8/9؟

21 ، 91 - WIA

)برنابا(انحلفى

8.2-ب

-ب213

13--

-ب402
-ا217

-ا23

8012

لي-ء33

-أ221

ا-032

-أ502

-ب218

-ب51

-بلأ02

ا-26

--218"ا-،7

-ب318

7؟-ا

7؟-ا

-ب892

-ب318
-اومابع!931

لأ-أ2

أ-75

ا-332

ا-232

ا-337-ب-333
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(!-بونايا)انجيلأ!ىمفز!طب!الياهلىا)برتاباأانجيلأفي)يوضا(ائجيل!ي

ا-8/03324؟

أ-227ومابع!ا-91/38

برنابا)فئىنجيلا؟عمالم!فر*فى

--ا-182ومايعدها8/02

ب-17/01؟3

ب-23/8187

-اTy-،أ-02ء،2/5

ا-172

)".برناباانجيلفىالىأهل"الرسالةفى

ت-(ثروعية)
ا-2/152
ا-3/820

أ-175-بعدهاوما7/21

ا-9/7،6

ب-9/18152

9/25stirب-

-ا,12/218

ب39،ب35ث،
برنابا)انحلفىالىاولىهى،الرممالةا4

،)كورنثيه(أهل

أ-9185'/

ب-65؟5/6

0/53A5لأ-I

الىالرممالةسفر

،(فيلييمنى

ألىالرصالهلممفر

،(إكللوصى

الر-مفر

نيكىآ

-الىلةلرصاا

!(وثى

3-بخا

6،-ا.-!.ب

:-ء--.-،32

برنابا()انجيلس

-أ502

-ا03ب،-18

برنأيا()انجيلفى

--أ-83

برتإيا.،)انجيلفى

rvب-

،(بزنابا)انجيلفى

أء-013

بوفايخا(اانجيلفىالىسالة

،كاو!ا

رسلألة
59-I.-

انجيل)برنابا(فى

أ--;,,-_!ا--
-ب15بعإها-

برنابا)أنجيلفىرسطلة!

ثولي

أ-18

Y1-Y'
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رم!اله-ميثرلي

الئانية(بطرحا)

رصنالةممر*ثي

،يUhl(يوحنا)

برنابا()انجيلفي

أ-23؟

برنابا()انجيلفي

ب19،اب!ا

الرفلا،صفر*؟فى

لا/3

9/8

02/11

-إبرنابا)انجيلأءفى

ا-95

ا-95

-ب-57

فلجاتا()المعتمدةللمرصةالمرجعيةالإسارات*ئالثا

المممنحةرتمالصنراسم

المعتمهأالترجمةفييخهالفقزةووقغ

02/577ثأالخرد!ج،

181،263/!ه"ايوب"

41؟1/1!لاالمزأمير"

7/2235ثم،المزاجر"

77/011YA"المزامير"

8/5،6،171"المؤأصر"

؟ة1/3'.كاالمزاسير+

8592لم11ة،،المرأم!ر"

35،"،2!/7المزهير،

3د1817/فى"المزامير"

الممنراسم

نيهالفقرةورقم

6/16بهء)ان!عباء("

5،/35"()اشعيلا

I'51/"المراثى"

لم36،(متى)"

2/2(قا011!

1،51"3/دالوقا("

1/18!أهألوقا("

8/38!()يوحنا"

هـ5/12)يوحنا("

13A/!)يوحنا("

الصفحةرتم

المعتعدأايتر!طفى

173

31

93

11؟18ا9/.؟""الجاسة

النث!سر!هث.لصفحاتهىهناالاثناريه*رقام:كلبيط+"

للصخطوطمة.ولبصت!الانجلبزيأ)
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تي

در

،.

بم

تسصتره

سيما!

8!بما

بم!8
ثلا..

ب8أ8

يلانما

،سل.ء
-عا،

"لحبم

بكا

رعيل.تع

عاتي

عرسأ

يم
ء

بط!

!ء

%

--رةع

يرع/

رل8

ا!

+.

مجى

لتر

++
صص

يرص+
ير.صة+ص+صهص

-هـ-تحمديءمحيرت-
ت-صصريهـء

-+

*ت.-ث؟.

08الا!3"3.-*
.ب-111
."-t-5سي-صعصء-

صى.--يرةدر
--هـيعق-صمحق

صكتص
هـمحي

-!--.محي
...طكهمحى.-لحى

-؟-:.-.-ا:-

.003--

-!-لأحم-+--دي-.ء
أ-.كأ:ء-----!لا.-.
---+ص!

رت-.+بر؟حى

سردنخه"+.مح!+.

.--
+.-+

-.-حه.صعيي

--+-.في

-سلر

--صما.ديةلأ---

كا.!ا!4
Iالأ.-

-كل!-ص
--ريمص-عةه

ص-كأ-+
-ف-

+.--كأ

ا.

حم!-صىخ
*-

--.-ا

حه،-
+ير!.يرى

-.-حي-
صص--

،ءغعةرلت

م!ء02

ةقيله،.-رة6ء
ء-ن!ض!.؟

سر.-يل.؟-،.ءسلأجتعيل

4.؟-ئسريدر-05
سي..

.(،مدرل-.سرل.دتلعر
01،كاغ

ءير

ب!ص!46.تب!..بم
،ترفعرردعقمتر

عديلة؟-مهصلإ-هيإسيما

ميمتليهريى:ثجبم!قي..

.تيرترير.تر.

كا-ط!-)-ب!.--

،معيرقعليم.سقري:-.!يم

ةيمانمعسييسل.نلدته-سعره

لح،،
نةل-رعه،!كاه

-!--!ماخ!3-
ص!؟مم-3.!ى!!د

م!8،!ءصأصاصلا

س!،01!.؟؟-.خ..غ.س

ساع01:1-،-ا-ا

ه.-هـ:-*.+

س!
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المطافخاتمة

الحمد:وظ!رلنا

،(برنايا)انجيلهراءةمقفرغناتهؤلاءنحنفا-9

(1)جديدةعربيةترجمةفى،محتويأتهوتأملنا،،عبارألهوتخوقنا

القارىءوخمهدهاللهيعلممافيهابغلنا،الوحيد؟يلانجليزيةلألحرجمة

.تكونما6مربا؟ضلمنقريبةلتكون،الجهدقصارىمن

،(رجلن!ديلا.ا*ستاذ:الانجليزيينالمترجمينانوأيحق-2

كلتاهصاةاضاقتينترجمقهمااضافا،لىقدالورا)انصيدةوحصلته

الانجيل.هذادراسةفىالنفعضليمة

بأرقامالصفحاتادنيفىالحاضد،الاشاراتفهى:اولاهمااما

النصوصلمعظمالمرجعيةالمصادرالى(،الخ3،3،؟)عددية

العهد*و(،القديمالعهد"ولفىبنطائرهامقابلتهاهع(برنابا)ضد

ث!معااا!جعب

ألىالمرجعيةللاضاراتالاحصاثيةبالفهارص:ثايخةاضافةثم

الكريم.القرإنوأيتاتكاأالإ!يدالعهد"و"القديمالصد"اسفار

أنبعد،ترجمتناملحقاتفىكلههذاترجمةعلىحرصناولعد

الترجمة.طوالوموضهمرجعهالىذقلبكلرجعنا

T-فىوردتمعلومةعلىتع!رلاتكادانك!مفاجلاكانتوهنا

ضطهلأابل،نظيرالهاوجدتالا(برنابا)انجيل:الانجيلهذا

ول،،العهدينهذينفى(المعتمدة)صيمالنصوصفىثابتالايزال،وظهيرا

عند-ترىأنكعنفضلا،هذاكلإ+ا*نحتى-والجديدايقديم-

ا"مثاليضربوهو،السلامعلظالمصيح،لسيد:وتسمع-(برنابا)

،"العديمالعهد"أنبياءعناكباءهـلسردالعصضر،ويقضى

الهحك.ههأصحرنيالفطمةراجع-لأ
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للانجيل،بهيذافادا؟تراثهمشاالدفاصليفكربل،عطاثهمويردد

امربانج!اقا،الايمالعهد،ذلكاعماطمنيخبثق(برنابا)انجيل

ثرىهذاولعد،ثمأوسدىيحمة؟ومعنيروحااليهيكونما

المواعظمعظمبين-إيتطابقيكنلمان-التوافقهدا:بجلاء

الكيمصة،منالمعتمدةا*ربعةا؟نماجيلوعند(برنابا)عندايعيصوية

بينالصدارةفيهماماوهما،(الوتو()متىانجيل:هـمخاصه

الاثأجدلا

نأاكلهلمحكiرغم-الفرش-بلالظريفانعلى-د

عنالقديملا،العهداممفارطواليتناثوماكلمن)برنابا(انجليتبرا

،نبياءا8هؤاهىهعظمأليالاصرانيليالتراثهذانعمبهاخطيئات

جلالهاجل،ذاتهالالهالي؟بل

أنهنا-فحسبغاصفاتهوجلت،ذاتهتعالت-اللهعنأصا-ا

يعضالي-االنصوصذكرعلى-ولانجرؤالاشار،مجردنضير

الااليص(؟)المواضع

ايضا-الاشارةمجرد-نثيرانفحصبلى؟نبياء81عنواها-ب

بعضمن)المعتصد(لأ،القديم"العهدهذانصوصمنيصيرةطائفةايى

فقط(المثالم!بيلع!(!إنظر-ا

.لم+6*صحاح،التكولنمفر"-ا

.23يلاص!+ايخرل!سفر!--

.2rالاصح!!ايتثنيةصؤ"-!

.؟2ح"معحا،ايثانىالملوكصنر5-د

.2،26.33الاصحاح،0(أرميا)سفر"--

.6؟*سحاح،.(حزقه!)مع!و"-و

http://kotob.has.it



1!-!ت.ة

!-.أ.+-الئصوصذكزخملىك!لكنخررقلممتاالأ(أ*سآنرخوم!-

ت"سارة)-فىنروجههو،آلسلامغلية4ئبيإء-آبرأهيمأيابىإبتثابىب؟

كاايتكودقصفر"اليقاأنحعر!حين،تجصرفرجمونمعكانا-منهماوب(معاراى

16 - %/*1 T.--

،ايحنوبارخىش(جرار"مك(يلث؟بيماأتغي!لهتكرأرتغ-ب!

ء.13--.2/3!هايمر-يخعب"،ضور)و.(هسا!ن

ذهمي--ااينماعاد)بزوجتهالارتزا!هظجعلبأنهإبراهيماتهامبل-ب

L/0+مذصهالصفر" r%.

ذهبااشماعادةالارتزإ!-بزوجههبئجعلبايخ!.لبراهيمتهمبله-.%

الحرصومعاابنتيهمع،-ا!للام-!جمذيهلوطإيلهنبي-ثم-.؟!ب-+-

نفممه،الصفر!اجميهمامنمفاحاالمبنتانويعتهمامينهتم!ميةعلىاينصهى

91/،.-38...-*."

ومع،وزوجهابراهيمابيهعنشقلماوزوجهاس!حاقتكرار،نم-ص

ا-"-.-...؟-26/7-".نفصهالسفر-،"ايضأآ"بمطيأ

رئيى(جمور-!بن(ضكمفعبنت-يعقحوت."دينة)-؟-لمو

4/1!نفهالصفر"اا*رض rء.بعدماوما.

.35/22!نف!عهالصفرلأيعقوبابيهيعرفرارهتكه(راوييق)؟ثم-ز

(ثامار)مع-علعه-.،لمحنلاميصوبأينبي8لأبن*هو(يهوظأ7ثملا.ح-

الولعينيابماينعىل!حبل،-هـ).ا!نات-،).-جمير.-،ر!حةلا!نيهجمانتمتى

03-لأ38/2،نفصهالسفر"االزناهذاامنايتوعمين

عنسالقديمالعهد"نصوصبذكل؟ماااخيراوليى،-وختاماط

ايصبوشدط()بنتآميفااط)مع،داودوهواصرإئيلبنجمتهتتباهىنبى

..ض،"الثاتنى(!موئيل)!عفر"(شول)اين

لألخئى.((ورياأأمرأ!ؤهى(آيبيط)بنت(بثضبع)مع:بل-ى

..-ت.--طخ-.-:.".-:ة.اةباكملة؟؟الاصحاح!نقصهالصفر+

عرهه!"،فغزيب،خا.دا!د.كا!شجمف؟تم-ل!

31،"لأيلاضخان.-..-ئفنتط1يحتقؤ،"!!ا
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تىان،خاالغويبمابلالطويفمناليس،اجل!-5

عنيقصهوفبما،اللهعنعيصىيذكرهنجيمايعمتيض(برنابا)

هنهبيليقيما"اللهيذكرلالكه،،القديمالعهد!فىانبيائه

الركام!ئعللىمنواحدةخطيئةانبي!ائهعنيقمىولا،و!البخلال

ثليعلا:بذاتههذاليصاو!ا"القديمالعهد*نصوصفيصخما

العيسوىالهدىصميمفىوالرصوخبا!صالةبرنابا()،يعماهدا"لانجيل

-!امكديم

توافقه(-بركمبرنمابا)انجيلان:فيهجداللاالدىلكن-6

لأالرصعايعهد."فيالم!عام!ايجوهرمنالكيراثثيرمكلتطابقهاو

يخنولاكذلمكأنهبيد؟الكيصةتعتمدهاالمتىاايهربعها*ناجيلوفى

ابرزهانعرضث.محددةأمورفىجوهريةاوظاهريةمخالالاتمن

لمحما.الحقوج!تصيقمع،تباعا-يلىفيما-للجثالاثارةواكثرها

الحان:اول!

وصسماتمنيرى:انجيلهتصديرفي(برنابا)رأينمالقد-7

.((11الختان)عن(عبراضهم:اينصرانيةعنالزالهغين

كنانفقدابدعةبفلكيصتح!ثيمأيتحقيئعند(برنابا)لمكن

سفارفىو3يتضديدإيتحبعليهوتوالي،ابراهيمعهدمنالختان

=بجملتهماا

.ابعهدةنصبصبهوصتتالذىهغاامليصانأبنه:حاودبعد-ومقل

6نمققو،صبعمانةالحرأئرمنفتزل!،الرلبثريعةتحدىايى"ايقديم

:انجر!ألهة!راصقلبة(فلنحتى،اير-اعنهننها.نصاءمن،ألفابالاماء

.11الاصحاح،*وajالملول!!ر"عليهينصمابعضهغاكل

ات.اخر!!الرلم،!ثيرأنموصعننضحانالانملكولا

ه!ما.*ثبدلفيصحافيا،وليايصفحلأرأجع-؟
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:البيانعنوغئبى!1)الدوام.وعلنئقن!.-البذألة""ال!ظبئالعهد،

،لسم:عليهالمسيح-الصيذاذب:ايةثتد-أعلنهالدىالعابمالمبدأذلمك

لانقضجئتما،اكبياء.(والناموسلالقضجئتأنراتكلئوا.لا"

هوالاصرائيليةالثرجةفىوردماكلأن:أى)2؟،(لاكث!بل

خلافهعلىالصلامعلي!هالمعمحالصيدهمىفيماالا،نصرانيهثريعة

:121)الفقرةوقي،نفصه(أضىانجيلفىقولهمثل"،صراحلأ

يشوجبجمونقتلومن،تقتللا:لملقدماءقيلانهصمعتمف"ة،

يغصبمنكلان:لكمف!أقبملفاوأما":)22(فقرة(،.الحكم

سمعتمقد":)27(غقرة"الحكبمستوجبيكونباطلااخيهعلي

نا:لكمفأقولأناواما)28(:"فقرة".تزنلا:للقدماءقيل!أنه

...وهكذا(،)3(.قلبهفىبهازشفقدليضاتهيهاامرأةالىيتظرمنكل

عنواحدحرفيردلمالذىالمختاناانالبداهةثمن؟واذن

هـثريعةييقي.الا!قعلىعنهبالعدولولابرفضهالسلامعليهالمسدح

ولم(برنابا)عن!دنجدهماهووذلمك،المبدألهذاتبعاللن!ارى

فبهابدحةيعمتحدث

فىقاتهمحيوةنصوص:ثراحةفى؟لختان.لتقرر،هدااقبل

كانأنهوتكرر(ذإال!(،الجديدالعهد""فىالمعتمدةالاناجيليعض

عليهالمسميح،لصيعصر.إلميمصتقرةحامةتزلىولممطاعةثريعة

.1،22هلم35-2/،1--:".التكولنسفر-لأ(1):مثلاانظر--ا

LAلم12-،/26:"الخرل!ممنر*()ب ، Lt.

.ا-/؟3،اللاهـليين!فر")-!

03/لأ.-01/لأ؟ةالمتثنيهاسفر"(د)

TO/A،(ارمعا)صضة)-( - /t t.

.350،3،8ة8لم5،-غ*متز،)راص:

.--.،،!7أقمي)ةانجلل.-2

يتضهمبما.والا!حيي!الاهجيل-3
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اجمعينصالحواهـليىعصرأليكنلل!الخ!انيمضثم.(لأ)ايصلام

رفضفىمنهموا!الىينشبواحداصفاولانصاتصه!لى،بعده

.(،)2(0الرصلاعمالسفرلأذلكيصجل!ا،الختان

أعمالسفر*-ا*خيرالصفرهذامعنمضىنكادلاانندا-على8

اجيعلىاصطلةعلى،أخرذنطامامنايبرزحتى"الرسل

الصلفيينبينالختانهذاحول،المخلافينشبحين،(برذابا)

المصبحالصيديأتلم"الذىالاصرائيلىالتراثعلي(المحافظين)

وممائر(برنابا)كك"هؤلاءومن-(،لي!لهبللينقفالع!لامعليه

المصيحى،اليهودىايتراثهذاعدىالمتعردينويين-معهالحواريلحين

اكجيل.هذاصدرفى(برتاباأإليهميشير!ا

فى،01/5أعدال"نفسهالصفرفىهذابعدن؟انناذلك

؟ا!تاناهلمنالذينالمؤمنونفا!؟هش9)؟بحروفه:النصحذا

،.(بطرص0&)ضاجاكل

(3،؟1/3)نفحمهايعمفرهنالتالىالاصح!فينجتثم

نصه:ما

خأصمه((ورئمليم)المى(بظرص)معدولما"-21(

ال!ان"اهلصاالن!من

غيرأغلفةذوىرجالاليدخلتانجك:ق!ائليندا-)3(

(،.معه!اواكلت،مختونين

:فقرةعئرهخمصفى(،لهميثح(بطرص)ابتدأ":وهنا

مختويخااكركانواولو،للجميعحالتولةيبصطاللهأن

.1/95،3/21"الوقا(انجيل")1(:مثلاراجع-1

7(ورحنا)ينبيل،-)،( a32لم.

A/:الاصحاح-2 V.

.18-11/5:*صطع-3

برنابا(انجيل-(4ة
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ثر!عةالختمانيانصراحةيعترف(.)بفرصأن.جلاءوواضح

.،للخاطئين*ضاتتعلعيا!مماللهتولةكانتن92،المؤفنلن

ما-نصه:،،15/1أعمال"-نفصطالعمفرفىذلكبعدنجدثم

يعلمونوجعلواالميهوديت،اقليمأمنقوموانححر"-)1(فقرة

."هـخلصواأنيمككملامبوسعادةحعمبتشنوالمان:أتهألاخوة

"11/-اعمال"مبامعرةالتالىالاصحاحمن،بجلاءيبينثم

جمإنولكلبالختطناصنتيانمنأول!ن-وحده-(بولص)أن

فتقصل.الأحيانبع!ففعلا-فى!الختانيمارسكانانهبلط؟رفض!

نصهتما(تيموثاوص)وإلاتلميذابولص)عن:(لأ/63)الفقرة

أجلمن،وختنهفأخذه،معههذايخجأن(بيولص)ولراد"

،..اللطيمد

لأ2الاصحاحفى-إلحاسمالمنصهذأيصارحنا:!اخررا-9

.المحافظين()منصريحباعتزاض21الفقرةوفى؟نفسهالسفرمن

بينالمذينالممودجمعتعلماندعنكقإوقد*:(بولص)علي

وهكذ!،أولادهميشنوالاان:قائلامومىعنالارتداد:الأمم

وهيألا،وأتخطرالمحضردرجاتأعليالىالاختتنعدميرقى

االردة

لهبجتجرصقد(.بولس)بأن،لمنصفقراتتصتظردئم

.،،32-213/لأاعمالط"يقتلوتهكادواحتيلمهانمعارضين

رسائلهفىذلكبعدمضىقدنفحط(بولعى)فان،وبعد-01

(-3/25روميهأ.أفالىا،ولىرصمالتهفىويقول،المخغانيعر

فالختان؟وافنء"بالنامومىصلتان.،جمفعالشتانفان.*:ن!صهما

والا:،الضالحبالعمليقترنلماذألهقيمةلاولكن،ونافعمشر-

-الناموصتكملوهى-الظبيعة"منهىالمتى(11الغرلةتكون"

3"آإ".!إ.أثاهومقم!عدىوالمخدائااحابفيالذىأن!لدهنك

الحتلن.يفطعهاالتىالغلفةوهي-؟

لنسي.ايسابقة8الفقرثماممق-3
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فضلموها،افق":نثسهاالرسال!ةفىذلكبعديمولكما

الدىهووحدهاللهلأن))(،،)1الختانخعهومااو،ىاليهو

مواضعفىالمعنيهذايكررثم)2("بالايمانايخئانسببرر

.)3(شتى

دون-بالخاناشهانتهي!الانفعمه(بولص)لكل-11

أهلالىااللأولىرسالتهمنالسابعالاصحاحفىفيقول-رفضه

:(كورنثوحا)

".الكنائمىجميحفىأمرانسا:وهكذا"-)17(فقرة

احدثمى.أغلفيصفلامختونوهوأحددص"-)18(فقرة

،-شيئاالختسانليص،ا-)91(فقرةا"يختتنفلاالغرلمةفى

،(.اللهوصاياحفظ!هوالمه!انلىبل،شيئاالغرلةوليست

منهم،ويصخربهالمتشبثينليثاجميالختاناستهانتهفيانهبل

.)،(أخرىوموا!عشتىأقوالفى

اعتبصطرهيمنىلاا!تانان:بجلاءيتبينذلككلمن-12

ايهصفارم!ائروبين(برنابا)انجيقبينجوهرياحقيقياأختلافا

.م!واءحلىكأالجديدالعهد*وفىكاالقديمالعهد*فى

الخنزيرولحمالنجسةاللحوم:تانيا

منعلنىالتكبيرتضديد:لانجي!له(برنابا)تقديمفى-13

تحريمالاجيلخلالفىذكرثم،بعامةالنجممةأللحوماصتباصا

3/؟.؟-،صلع

.3/03لاصطحا-2

اهلالىالرسأفة.!:كر!وأنظو01،.8/9،1ألاصحاح-3

6-5/2،3:وكألمك9-0،2/3،7(كلاطيلأ

أ6/13،13،5الاصحاحضسهاء.د-ا-الزتمالة..

.ا2/؟ا،0(ثسى)اهلالى3ايرص+-!
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.(1)بخاصةالخنؤيرلحم

العهسد"أصفارفىومكررمقررثابتالتحريمهذاانوالحق

ا*سن!فأرلأمنوهو"اللاويينسفر،)ففىثنفصه،"الفديم

بعامة،الموسوىالتراثيو"الظموص"فىوالعلبالاويى!الخمعمة

للحيواناتتعدادهسياقوفى،منهعمثرالحادىالاصحاحفينفرا

فلاصذهالا"-)،(ففرة:نصهما،اكلهاالمحرماوالمباح

نجىفهو...والخنزير!-)7(الفقرةوفىثم((...ت!وها

."لكمجي!ةانها.تلمصوالاهـجثثعا،تأكلوالايحمهامن.لكل

وهو،،1/8"التثنيةسفر":فيتقريبابألفاظهالنصهذايتكررثم

ايضا.العلياالخمممةا"سفارخا

وفىثا(اثمسياء)صفر*وحومتأخرسفرفىنجدثم-،1

هتمؤثمعبلا:بقولهيصفهاصرائيلشعبعلىالالاهىالغضبثورة

وهي،اكنزيرلحسمياكللانه""0صالحغيرطربقفىسائر

:اصبحسواقداهرائيلبنىو"ن،)2(نجعمةلحوممرقأنيته

فان-أخدرىومر!واذن3(كااوالرضالخنزيرلحماكلين*

يذكرلم"النجممةاللحوم*استباحوامننكيوهفى(برنابا)

قبل.من،القحيمالعهد"وكررهقررههاالا

واحلاانصانجدلم،الجديدالعهد!اليانتقلنافاذأ-15

هناوقريبمنينقض-لعسواهولاال!لامعليهالمسعلد!يدلا-

للحم!".القديمالعهد"نصوصفيالمكزرالمقررالتحريمهذابعيد

،15اصحاح(منى)عندعيممويانصانجدوأنط،الخنزير

عندوردكماتماما-كليهماعندوردوقد،7اصحاح(مرفص)و

ترجم!نا.فىيلهمثىهع77ص-رأحمع؟

.د،65/3،()أه!عياءصفر"-2

علبوالاعتمادايمهلاتارات!رتقديال!اتايممفرهذاان:ونلاحظ

.(برنايا)انجيل.فىو!ن!لكالمعتعدةاهـناجيل!ميمفى

.66/3؟نفصهالصفر-3
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(،)متيعنبحروفهننقلهونحن،التاييالعمياقاهذا-:(برتابا)

نصه:بعا15/الاصحاجيستهلاذ

الذينأمن،وفريصيونتجة()يمموعاليجاءحينئذ"-(t)ف

3Xلما)ا-)2(ف،،.قاثلين!المقدصبيتلم(أورسليم)منمم

ح!نماأيلايهميغسلونلافانهم.الشيوختقليدتدميذكيتعدى

،.خبزاياكلون

وقالالجمعدعا")ثم-(01)ف:نقرأالمسؤالهذاعلىوجوابا

ينجصالفميدخلماليص"(11)فقرة".وإفهمو!اص!معوا"لهم

-1الأ،فقرة،،.الانصانيانجصهذاالفممنيخرجنثابل،الانممان

ويندفعحالجو!ألييمضىالفميدخلماكلأن:بعدتفهمونأل!"

افقلبفمنالفممنبخرجماوأثا"-)18(فقرة".المخرجالى

القلبهنلأن"،()91فقرة."الانسانينجصوذاك،يصدر

،زورسهادة،سرقةفصق،زنى،قت!ل:ثريرةأفكارتخر3

.،الانممانينصفلا)3(محمولةيخربيدكليواما")1(تجنيف

ورد!دبذ)تهالمعيصوىالنصهذاان:ابشاءونلاحظ-16

لهصه،ماعندهنجداذ!بحروفهيكونويكاد!ايضا(برنابا)عند

انسأنأيخجصلاذظ!مةكيربأيدالخبزأكلان:لكمأقولبالحق"

.""الانممانينجصلاالانصانفييدخلالذى:التالىللسبب

نجسةلومااوالخنزيرلحمأكلت"اذا:الكتبةمنواحدقال"هنالك

لنالعصيانلا:عيصىأجاب"؟ضميرىتخجصلنفجهلاخرى

فانهولذلك،قلبهمنالانسانمنسيخرجولكنه،ا*فم!انفىيدخل

)،(".محرماطعامايصعندماصينجص

اباحة-باهة-يعنىلا،بذاتهالنصهذاأن:وواضح-17

فىالقفمديديعنىهوواضا،الخنزيرلحمولا6المحرمالطعام

عندهاالعصيانيرت!الانمعانوأنبعامةوالآثامالمعاصىتحريم

.الحرأمالطعلميص

الدين.فىالحك-ا

ننصها.الصفحةهذهبصدر)1(فراجع-3

.!الهامثىوانظر77ص(.برنابا)انجيل(3)
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واللحوم!،الخنزيرلحمتحويمضدعلم(برنابا)فك،فىانن

.ا"خرىالمنجعملأ

ال!معليهالمسيحبالسيلىيتعلقما:ثالثا

ءالا!فاتمقحمةوفى،نجيله4(برنابا)تصديرفى-18

-(بولص)رسالكل:هـلحخاصة-"الجدي!.العهدكاوبدنبينهالكرى

ونعنى،السلامعليها.لمصيحبالسيديتعلقصا

الاهيته.انكار-أ

لله.بنيوفانكأر-ب

.)؟(وصلبهقتلمهانكار-ح

الباحشنمناثنانفيهايتجادليعدلمالتىالحضنهلكن-91

صراحة:وتقرسرتعلن-بيت!مالمتعصبيهنمنبل-أن!فسهمالكلمميين

أئمة،؟باءعنالقديم!منذوودتقدبجمي!اا*قوالهذهسائران*

ا"ولي.للثعرانيةا"ولينالروادصا،عدةطوائفوعن

ههظلا!!نةب.يونفايبأيليد

وو!ز!ع.=العرنتيون):قبلهمومن

!ووةثه!-الكريكراتيون):بعدهممنتم

جميعا،المعتقداتهذهعلياصتقرواقد-غيرهموكثير-كلدهؤلاء

:"ان.-كدواقدAهؤلاوكل،طويلبزمانالام!لامعصرقبلوضا

قتلالذىالثمخصنفسههويكنلموانه،انسانمجردكانعيعى

المص!يني!سمعانأ:المصلوبالقتيلكانوانما؟وصلب

.(!ه!صح!!ه!الح

كانولما*:(401!اه+=تولندجون).ةي!ول

ل!ضالبطرمااماصرا-(المحرنتيين)امام-(ءصرنتوحا.-)

انجييل!بهاينفبردلمالتىا"قوالهذهعنهوردتوقد(وبولس

الحوأهـسنعرالىالأنجيلviaيرجعانالممكنمافان(برنابا)

هئاللى.ايهاهثىوانظر77ص.(برنايا)انجل-ا
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قرأأنه:(كلاةه!)؟(فتيؤص)ويخبزنا،

eys!علم!=الحوايشا.رحلات!بعنوانقابا of theدله!J!

(توهاص)و(اندرو)و(يوحنا)و(بطرصىأأعمالعن

اخواللككصائرالكابهذاف!حعهمؤرس!ومدcأبولض(و

وبالنص:وفيه.،الجديدالعهد،فىالختمدةللاناجيرخالمخال!

،)3(0منهبدلا؟خرثمخصصلبؤآنما-6يصلبلمعيص!ان*

هويت-جوزيف)المتعصفالاتجليزىالكاهنخان.،يل-03

محمداانالحق":قائلادصر)حلألي!عترفنفصه(هـ.J"،ح-1h5حأأ

حتى-أن!ذطه؟المغاليهإيجريدش.-هؤه-الفرتاعلقمنأوليكنل!ا

بمحفكهالعهدقريبإلمستحدمكانبينما-للكثيسةا*ولالعصرفى

بوقاحةالزعمالىصذهبيةطائفةنهضتهنالك،(أورشليم)مى

كانوانصا،رإيصلبللقتليتعرخنلممنفسهالمصيحأن:فريد!

،،)3(وهصى-ثمبحمنهبلهـل!-

:ذنوأ-1؟

أ!سيدعناوردهاالتىا"موربهـذهينفردلم(.برنابا)فابئ

النصرانيالسلفكدصبقمايصجلاهووانما.-المملام.عليهالمنميح

lصلفنا.!اا"ول

لابراهلمة(المفدى)الاينفوما:رابعا

-؟اهمحاق9م؟اممماعيل.

يجكلقجيعاا!رسة(المعتمدة)"نلحلlIيقزشا-23-

المقك!الابنتحل!مدحول(يرئابا!ابخيلةيينبيفها-ب!سيااخمكفا

.(م198-086)القصطتطينية(بطرلرل!)-؟

18.17.PP""*2-."كملا!كة a - Toland

كا.-9ل!:.!هخ!ه*"ههة!.4

3ى--محأن!ة"!عء،هـ-أأ*05-هرفى-
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التواثهـليق(برنابا)بينم!عورالاختدفوانما،لابراهيم

غير.ولا"القديمالعهد)«فىالميهودى

العه!"1سفاراولوهو-ولالتكوينسفرا*أنذلمك-23

بعدوحدثلأ-()1ف:نصهبما)22(الاصحاحيستهل-"القديم

براهيم!يا=:لهفقلاابرالهيمامتحئالملهأنالأمورهذه

حدكواينكخذ.=:فقايالا-)3(ف(،=12هانذ=:فقال

هنحاتواصعده(المريا)ارضاليواذهب،امعحاق:ثحبهالذى

.هيلىا!لالذىالجبالأحدعلى،أصحيهأمحرقة

اءsillعنالمعروفةبالقصةمتولالياتفقراتتمضىوهكذا

العظيم.

نفصه،8المقديمألمعه!"فى،اتهت،الم!ينصفر*لص-2،

هووثت!ض!يكللمأسحاقاأن:بقليلهذاقبلمنذكرالذىهو

أنهنشط"ايتكوينسفر")فىصبقوانما!لابراصمالوحي!الابن

هووذلكابأدهعالعثرصنهنجتوزبكرابنقبلثذلهكان

الم.عليهاصماعيل

نقرانفعط!االتكوينصفر")من(لأ)6صابقاصحاحصدرففي

"براهيم،(ابرام)امراةأأصارة(اراىص)"واما-(1)ف:نصهما

ول.(هاجر)اصممهامصرلمحةجعاريةيهاوكانت.لهتملدفلم

وقاللا-(11)ف.،فحبلت(هاجر)علىفدخل"-)،(ف

اصمه:وت!حين.!نافيخن،حبلىهنت-:المربمددلها

صنةوئمايخاتفي(لبو"اوكانا*-)6؟(،،ف..اسمايلى

،15ابراهيم1(هبرام)اصماعيلهاجرولدتلما

نفحه-الصفرمن،عثرالمصابع-التالىالاصحاحوفي،ثم

ضةوتسعينتصعافي(أبرام)كانولما"-(1)ف:ثصهما

،(ا؟برامالربظيرأاسمعيلميلادهقعاماغئر!ئةبعداىأ

http://kotob.has.it



-521ث

91))5!،تاليةفقراتوفى،وهنا - ) I)،بأنهاللهبصره

.1()اصحاقواسمه(سارة)منولكنأخرابنايرزقهسوف

التناقصهذاانفىلجدالالاطلا!علىمجاللاانهوالحق

لكعمبر.ليممتحيلواح!دممفرفيالمتواليةالنموصبينالمصارخ

تفصررااى

نسله؟الموعوفىالافيهوومه:خاممما

لااسحاقأم؟البكواسماعيل

!ذىهوتفعمه،القد!يمالعهد*ان:ولالذكربالتنكلجعير-35

دوجةالى،البكرالابندتفضيلفىلهعامةقلمدةيعمجل

منا3الاصسحاعصدرفيالحععالنعىهووهذأ،،التقديص*

وكل!م*-1()!:العلماالخمسة!صفارمنوهوكهالخروج!فر،

وحمفاتحكل.بكر!ليص*لهد*)2(ف.،:قائلاموصالرب

.،ليانه5ائبمائمومنالناسمناصرائيلبنىمن

ا*ولى-الخمم!ةالاسفارمنايضاوهو-"،لتننيةسفر"انبل

يكونأنعلى(17-15ف)والعشرينالواحدأصحاحهفىلينص

(مهكانتود،ابيهعنديوجدماكلصااشانايب*البكرللابن

.!محبوية!أممنأخرابنهناكوكان"المكلوهلأ"هي

البكر،*الابقاممماعيل،فانإلقديمكاناته*العهد،وبمنطلقواذن

بحقالتفضيلصاصوهو"المفدىالابن!هويكونأنلابدلابراهيم

القيم،العهد*بمنطق-فلابد؟ثمومن،هحالةلا،البكلريلأ*

اصماعيثاكانحين-الربهوعدالذىالوعدلهيكونان-ذاته

الموجو،ألابقهدالنصلالكونوان،ابرايمنريةبتكير-وحيدا

النيل()بين!اا"رضفيلهيمكلانا:للربموعدةالوحيد

ها?ابنبراهيم!وكان":نصهها21/5الاصحاحنىوردكما-؟

ابنه"اصمحلاىلهويدحين
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تحتاصماعيذل"بناءالتاربحوافعاثبنهماوهذا،.(المفرات)و-

ا؟ناحتىبهتحلماصرائيلتزاللأبينما،الإملا!لواء

مان،صبقماكلوموكم،المممياقنقيضوعلى،-ءلكن26

منلأ7الإصحاحوهوألتالىالاصحاحفىيقولذاتهالقديم!(،دالعهد

رقالا"-()18ف:نصهما"التكولنص!ر"وهوذاتهالمقفر

لأ-)9ف!.اعاهكيعيفىا!سماءيلىليت=:يهابراهيم

وتدعو،ابنمالكتلداصراتك(صمارة)بل-:ل!هفقالا)ة

منلنمملهاباياعهـدامعهعلا!ىوأقيم،اسحاقاصمه

!نا.فيهلكسصعتفقداصمماعيلوأما"-)03(ف،.بعده

معأقيمهعهدىولكن!-(vI)ف"..جداوكئرهوأثمرهأباركه

،.ا*-ليهالعمنلأقىالوقصlyeقى(ممار!)لك:لتلدهالذىامتحا!

-)35(ف،.ء.صنةوتصعينتسعابنابراهيموكان*-)؟3(ف

.،..صنةعضرةثلأثابنابنهاصعاعيلوكانفي

vv-بجلاءنرىهكذا:

رغم،كابيهوح!د!اصحاق(،القديمالعهد"يجعلكيفه-أ

غاما.عثربأربعةيكبرهأخالهأنمننفسهالنصهذاما-يممجنه

البكورية،حق"اسماع!لمن،القديمالعهد"ينتزعثم-ب.!

المفدى.الابنهواصحاقليجعل،فيهالمعذص

بناسحاقنصلقى(،ا!بدىV,1-11المدلايحصرثم--

يبار!*ايلهاني!يه،الذىهاجربناسماعيلدونمن!صباره)

،..جدامحيراويكرهوي!ر،

هوما:بأمانةيمعبمانالامنصفباحثيملكلا؟وهنا28:-

بانتزاع:مكثموفتحريكمن،المتتاقضلتتابعtهنذافىو!ح

.الع!ياقفيالتناقضهذا.رغم،باسا!وأ!اقهلاسماعيلها.طن

امصاعلهمحقالئابتالنصذلكينعمىافينفعمهالمرحويفههظ!ح،ثغ

نجبينما،عاهامثرارلعة!لكوظل،هـ(وحيك.)-بالفبلال!ى-كاننن

..).؟،-؟مارأ-.()امهولدتهمنذابدا(وحيدا)اممحا!يكن

!----...-.-ع!بيى

32..P!*ء!!م-.ول!ه!:4ث!دولول،،مآعلآ!ةءأ
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ا8ناجيل-سائرلنقرا،الجديدكاالعهدالىوننتقل-92

للقصاهذهةجميطفيهانجدفلا-(برنابا)ائجيل:فيهابما

(سار!)و(هاجر):وزوجتيهابراهيمعنبتفاصيلهاولاجملتها

عنفضلا،هنهعالواحدالنداءفىولا،واسمحا!اصماجك!ل:وولدله

11اسحاقأواشاعيلةالنداءثرفلهكانس!ذجمر mat-Tعبارة

ملحقةشوهى(،يعتوبرسالةء"فيهـانحاا؟ناجلفىليعمتيتيمة

أبوناابراهيميتبررأ!م":ونصها(،الجديدالعبهد"اسفاراواخر

.،()1(المنبحعلىابنهاممحاققده!اذ،بهعمال

Uilفىاشارةولاعتارةشجدلافانناكذلك b-"بأجصعهاناجيل

اذاكوهذانصلالى(،الأبدىالالاص)دللعهد

لخفىوللصاوحده(بولعى)عندفجأةهذانجداثما-03

علمادنجىلهبمماكللدىباجما!معروفهومامعاي!ماذلكتفسير

كساهوواذما،العامةمنيهوديأيكنلمأذه:الكنمميةبابدراسات

وحضببك!وكفى(2)"!فريصىوإبنفريسى":نفسهعنيقول

علىغيرهمفىيقلهل!امفاللفريميينالمصيحالصيدكالهمابعض

الاطلاقا

الجديد"العهد))واصفارأناجيلسائرخلالمرةولأول،هاهنا

أواخرمنبل،رسائلهأواخرمنبل،(بولس)درصالهفينرى

،(غلاطية)اهلالىرصمالته:وهى،داال!صيدالعهد""فىا؟صفار

مكتوبفاذه*-)22(ف:نصسهمامنهاالرابعالاصحاحوفرا

خر4وا،3()(ا"مةأمنواحد؟ابنانلابراهيمكانانه

.،الخرةم!

القديغ،العهد*عنبالندكلالبدايةمثذ(بولس)ي!حوهكا

هنالذىيكن".-)23(ف:بقولهذلكيردفلكه،حرفيانقلا

-،(1)نجالموعدالحرةمنالذىوأما(3)إرجممدحعمب(3)مةاا"أ

.23/6"اعم!"-ا

2ء.2-!رطةيعضت"2/لأ

نجيو.ثقيقةقرجمةوهى(للجارياا:يلاناجيلالعربيةالنئ!رأ-،في0003

ايعربي!لأ.اللفا!ا
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ذظ!وكل*-2(أدف1(بولص)عندالانجدهلا!يروهذأ

للعبوديه،للوالهصيناءصطاأحدهما:العهلين)1(هنعينلاترهز

أتعنى،هاجر*ن"-)25(ف،،.هاجرهو،صيناءأ%نجلالذى

الاخوةأيها-نحنلاوأما-(3ف)3(إأ(،العربيةفي()3سينا-جبل

ك!.الموختأولاد،اسحاقفنظيو-

وهىا*،الأبدةالمجوديةبالعقدة(بولمى)يصارحناانالى

ولكل-)92(ف:يوموهوفتعممعه،بالاضطهاد!الفمعور*عقدة

يضطهدااصماعيلأبناءأالجممدحسبولدالذى-حينئذ-كانلما

!.ايضا8ناهكذا؟6اليهودأالمروححصبالذى

يقولهاذالكن"-)03(ف(بولص)يستطردثعم-31

ابنمع!ا*مةأابنيرثلالانهوابنها!ا*مةأإطرد=:المكتاب

بل61مه1913'3لعمنا-الاخو!ابط-اذن*-(31)ف".الحرة

،.الحرةأولاد

الاصرائيلية()العن!ريةبالعصبية(بويص)يهتفوهكذا

نأ:حقاالغريبانبيدأالاطكقعلىالنصرانيةتعرفهالاالتى

ذلكقبلنفصههويقولالذى(بولس)عنالاقوالهذهتصدر

نحه:ما(نفم!هاالرسالةمن!الثالثالاصحاحختامفى)بحمطور

عبدليصءنانىيوولايهودىاهنا!!ليص-!)38(ف

ا،واحثجميعا4ن!،وانثيذكرليص،حرولا

؟(برنابا)عندماذا:والان-33

ألوجهمنالثانيةالفقرةوفي،انجيلهصدرفي-أ

الترحمة.فيلغو!خطاوهو(هاتين)العرليةالنضر؟قي-1

هد(بولص)انان18صينابجبلهاجرلليدةسلاتةرما-3

31العردييعرفلمماايعربيةهنعرف
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الذىابراهيمولذكر،عيصىياانهض!نصهما،(1)ب-23

،لكىاسع!اعيلابنه،الوحيدلوليدهفداءدةيصلأنيريدكانعندما

فانه؟ابنهأعنقأتحزأنايصكينعجزتواذ.اللهكلمةيتمم

،.فدأءكبث!اقحمبكلمتى

2)-6،الوجه)وا؟!بعينالرابعالفصلصروفى-ب )i)

النالى:الاستهلالنرى

فىهكذامكوبانه،المعلمايها:الحوارلونقالهنالك!

اجاب")،(ول.باسحا!كانتالموعدةان:()3موصىكلتاب

يكتبه،لمموممىلص،هكذاضوبانه-يتأوهوهو-عيصى

لاالذين(5))رابيون.(اكتبهأوانما؟بوشع،كتبهأولا

جبريل،أاطلككلماتتدبرتمارزاانكم:لكمإفولبايحق"".ايله

كا.وعلمانناكتبتناخبثتكثمفونسوففانكم

العهد"فىنظاثرها،حمعانيهاتتطابقعبارأتوفى،ثم--

نصه:ما(ب-6،الوجهفى)(برنابا)يروى)6("القدي!ا

(jوليعى!الملكنi ADقال،(،القديمالعهد2!فىكط:!

مميداكيفولكن،اللهيحبكجمفالعالمسائريلم:يابراهيم

2ص-ا Vترجمتنا.من

ترجمتنا.هنبعدهاوما9.لأ-ص2

الاصحاح(غلأطيهأأهلاليرصايتهفى(بولص)عار؟راجع-3

بعدها.وما33فقر؟د

قريب.منذاملفناهممابعد!وها26الفقراترإجع-،

هموالرابينون.ايكامنبمعنى(رابي)جمعوسعبريةكلمة-.

قاتلنبيمنسكأيق):القرأنفيوردعماتماماتختلفوهى.الميهو!كهنة

.3/186(!حيرربيونمعه

-مع-33/1،3"التكوينمفر!،القديمالعهدولفىالنصقابل-6

ترجعتناءمق111ا؟.ضفحلأ،ب،أ-56الوجهين(برنابا)عندالنص
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-ثبيئاتنعليأنلضبر9وى.انهبالتأجمد!للهتحملهالمذىالحبالعالم

،-اللهحباجلهن،ما

الشيم،العهد،فيتردلما"خيرةالعباراتهذهان:ونلاحظ

عبارل!:فىيم!تخدمها(بولص)نجدبيذما-،ناجيل9ا!شولا-

لله،ليتبررذلكفعلثدابراهيمان!

1(برنابا)انجيلعلى(بولس)اطلعفهل

خذ=:لابراهيمقائلااللهتكلمعندئذ"1:(بونابا)هـستطرد

".بهلمتضحىالجبلفوقوتعال،اهممماعيلبكردابنك

اصماعي!قعمركاناذا،المبكرالابنهوأصحاقيكلنوجمف!

)،اصحاقولدعندماسذينا؟(صبع

لهذا.مثاليالبريرا-مرةلأول-ل!قده!(برنابا)انبل-د

اصماعيل،البكربولدهصحىانابراهيمتكليفثالعظيمانحدث

:ألالاهى)2(الحبعنراثعةعيصولهموغةقيفيروى

أجل،ومنيخبغىمماقليلاأكثرأصماعيلابثهايراهيمأحبيف"

قلبلمقلبهفىال!ثريرالمحبذلكيقتلأنأمراأمرهايلهفان؟،لك

نألوصيفعله*نمأوهو،ابنهيذبحأنعاليهكانأنهذلك.،ابراهيم

.".أعنفهأقطعتقدكانتايص!ين

اصلفناهفيما،التديمدا-العهدذكر.هامع(برنابا)يخلكفوهنا-؟

اصماعيل.عموجمن-

ثرجتن!:هنل!03ص.ب-55!الوجه99للنصل-3!
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ا-:.!مذطةحقيفة:ممادسا

..ابراهيمزوجتىعن!كأالقديمكاالعهدأقصوصة

انكريماالقرأنوبرفضها،الأناجيلتعرفهالا

.بعنوانمشقلا!تابا،قبلمنرمدناقدخافلننةوالان-3!

المديم،د!العهدلأقصوصةكأوالتكريمالنجريمبين،النشاةمنة!المراة

سأئرمعدمغلا،ثما!زليةباخيئةوحدهاحواءا!امحمن،

أرت!.-علىقاوقجزاء،الأنجديةبالعقوباتوالمكانالزمانعبربناتها

-النصرصصميممه-هنايكوأثبتنا!المخطيئه8لهذ)حواء(أممن

في.تان!يظفنر4الذىالاتهامهذامنباجمعهاا"ناجيلبرأءة

ثغ،بال!ات(بولعى)و،و!ه(بولى)لطنعليالاالن!رانية

اي!رأتنصوصفىبنجريمهالاالمرأفأيمكريمالعكمىالموقفاثبتنا

الحفيتةهذهعننخشفأن:هثالناأنفلقد.الاحاديثوصحاعالكريم

ا،الأبدياءأييأبراهيمعنايضا،المقديمالعهد*أمصوصةفىالمذهلة

أور(شاره)و(هاجر):اي!ريمنينالم!يدتينزوجتبيهمنوموامفه

الفصسعل!اولاتزالى،مميطرتالتيا!قصوصةتلك.(ساراى)

لنرى،.الأزليةالخطيئةقصة!شأنذلكفىشانها6العامألدينى

الاخرىهىالأقصوصةهذ"اان-أيضاالنصوص!صموهن-بجلاء

جدليالاتسالرفىذكرلهايردولمىالقديمالعهد!بهانفردمما

يل-ينكرهابينماا(1)ايضاوحده(يولص)عند.يتيمةافمارةإلا

الكويم.القرأن-برفضها

وهي،التوينصفر"وهو((القديمالعهد"اصفاراولففى-3د

امراة(ساراى)وأهالا-(لأ)+:نصهمانقرا16الاصحاحهصتهل

أشمهام!ية،ا-ههألهاوكانت.لهتلدفلمابرإ!يمأ1(أبرام)

هو=:(لابراه!(صاراىافقالت."-(2)ف".(هاجر)

إز!رةلعلى.امنياأعلىادخل.الولادةعناعمعضقدالربذا

فدخل-(4)ف(،.(ساراى1لقول(أيرام)فصمع-.بنينمنها

!-!-...-.قريبمنذسلففيماوها.بعدها22الفقرإت!رهبع-و؟
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هيمولاتهاصغرتحبلتثفرأتولما.فحيلت(هاجر)هلي

ظلمى.=:(لأبراما(!ساراى)فقالمت"-(5)!".عينيها

حبل!غرتانهاراتملى،حضنلىألى!متيأأحفعت.أتعليك

ففالى*-)6(ف"ء=وبيناىبينىالربيقض.عينيهطفى

افعلى.يدطكفى،أمت!ذههى!=:الصاراىا(أيرام!)

لمه.وجمهامنكهرلهت.(ساراى)فاذلتها-عينيكفييحصنمابها

لارضIلالمجريةiءالماعين.عذيبlkملادفوجدهاول.الأ(ف

دمة،ال(!جريا-:وهال-)8(ف،.!المبيداعالموحضه

6فاا.=ةف!التأ=تذهبيىاينوألىأقيتأينمى:)صاراىا

ملاك!افعالأ،-)9(ف،!-()ساراىمولاتيوجهمن!هـء

-(01)ف،(-يديهاتحت،واخضعىهولاتكالىارجعي-:المرب

ول-الكثوةمنيعدفلانممطكاكنرتكتيرا-ةالربملاكلها"وفل

اينا،فتلحينحبلىهانت-:المربملاكلها!قاللز-)21(ف

-ف)12(،(-لمذلتدص!عفدالربلان،)صماعيل:اسمهوتدعين

كلل!يد،و)حدكلعلىيده؟()1وحقمياانصامايكونوانه!ت

و!ن*-)16(ف،=يعكناحوتهجميعوأماه!،عليهواحد

اسماعيق(هاجر)ول!تلما،ممنةوثمانينم!تلبئ(ابراء،

.،(8برام)

الاصحاحفيفنقرأ،أوجهاأدىالقصةهذهتصلأنالى-35

-مانصه:،التكوينمفرلا-نفسهالمصفرهذامنوالمع!ينمواحد

لابرا!مولدتهالذىالمصرية()هاجرابن()ممارةورأت*-)9(ف

قهاالأأ4Aاطرد=:لابراهيمفقالت2-(18)ف،.يون

-(؟،.ف)؟=اسحاتابنيهعلامرثهة!!الأهذهابن.،ن،أبنى

-)18(ف،.ابنسهلسببابراهيمعينىفيجدال!اضبح*

لهاجر(او!طاها-هاءوقربةخبزاواخة،صباحاييواهيمفبكل*

فىوتاهتفمضت.وصرفها،والولدكلفهاعلىاياهماواضعا

الفقر4معيمكقماوهو،8الوفر5:بمعنيايعبرى*صلالص-ا

راجع:.هأسماعيلهن(هاجر)نصلتكنبرعن).؟(لمحصابفلأ

.ك!.!مA.Dawud.!هالال!5ول*،،مأ!Bibleع!32.05
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طرحتالقربةمنالماءفغولمادلا-)15(كاف.(شعبئبرل-برية

ضابلهوجلعت-*-ومضت()16كاف.الاشجاراجدىتحتالولد

أ("أالؤدموتانظرلا-قالتيهنها.قوسرميةنحو.بعيذا

ففعمفعالأا(فكه.وبكت،صوتهاورفعت،فقابلهفجنعست

العممطروفاهلمط!هاجر)اللهملاكوتادى.الفلاماكاصوت

مسينمممعقدالملهلأن.،تخافىلا3(هاجر)يامايك-:لمها

وشدىالغلاماحملى،قومى-*-()"؟ف،=هوحيثالغلا!

عينهااللهوفتحث!-()91ف!=عظيمةأمةمماجعلهلأني.بهيدك

-)02(فىالغلاموصقتماءالقرلةوملأتفذهبتماءضرفأب!رت

رامبملنمو-وكان،البريةفيفلثر-وعمكن،الغلاممعايذهوكان!

لهواخذت،(فاران)بريةفىوصكن!-21()ف،.قوس

كه.مصرأرفنهننر!جةامه

ممطرتقدالاقمعوصةهaimأنةحقاومذهلاعجييااليص-36

أسلفنا-كما-رغم-أننا،.العامالدي!نىابقصصط--على!-تزال-

انجبق:فيهابما،الاناجيلسائرفياليهااشارةولاذكرعلىنعثرلا

لهذه-أسلفناهاالتىألياي!.الاشارةتلكخلافيما1(برنابا)

غلاطية()أهلالقبالذ،لتي(ب!لص)منرسالةومي،اكصوصة

.الحرة(سارة)لإولادوالاستكارالتعصبرايةلترفعالاتنىويم

-.-.!!:1(لأ)الامة(هاجر)اولادضد

هذهتتعطلأن:حقاالمذهلالغريبصهأليص،بل-37

ا!هالى-ائيلياتالاسالتعمللاتركامبين-الاسرائييةالقصة

لنصوصالصارخةوالمناقنمةالمخجلةبالمخايفة،الكريمالقرأنأتباعط

.-3أ--موضعمنكروفىالقرأن

،مرةمنأكرابراهيمعنالكريمالقرأنحديتمنفبالرغمانعم

مرةكاطفىعليهوأسبغهبهخصهممابالرغمبل؟!وقفطمنأكلروش

الىابمماجم!!عيرحلته.فكرههنبالرنجم؟بل..وحواروقارمن

وعهدنا):التنزيأطمحكمفىتصاالقرانعلد4لتصالنطالتطلالهدمط.

قؤيبمنذطفضا03،31ايفعرلمنراجع-ا

برنابا(انجيل03،.-)!01
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والزكعوالعفينللطدالنهينبيتىطهزأانواسماكيلابراهيغانى

.!ا)(واسماعيلالبيتمنالقواعدابراهيميرفعواذ)(.الصجود

صراعألىواحدبحرفاشارةفيهتجثلاالضأنفان؟كلههذابركم

الذكرا..جصداصميهمايغكلولم،لا،(هاجر)و(ساره)

ومن،ابراهيملرخلةتفصيرمنالقر2نيصجلهماألىانطرولكن

الرحيل:لهذاتعليل

ابراهيم()باسمسئئتسورةفىالكريمالقرأن-يقول38

بم!:الاسلا3تاريخصدرنىنزلتوقد

واجنبنى؟مناالبلدهذااجعلربابراهيمتالواذ)-35ا"ية

(.ا،صنامنعبدأنوشتى

وانما،موضمةبيداءالىاصاعيل8ولديطردلمفابراصم،واكا

تطلتهالا"بلد"وينظة،،بلد*الىولدهمحتفعمههوذهب

مسكوناموطنعلى*اللغة

ذىغيرواد)كاذىالبلدهذا"انفلكبعدالقر؟نذكلولثن

هدالبلادولألافمنوكم،(المخرمبيدنعند)"بلد"لكه،(زرع

قائل.ومقامهماسكاهافىقالوكم11ا"نحتىجدباءقفرةفى

مالذعاتكولمألفناهابدد

بالحسنليصالذىالضءيؤلفوقد

بهاصبلمارضوكعثعكل
وطقاولكها؟'Auولاهواء

الصور؟لفسها:فىالترأنيتولهنافهاثوئبريرهفلكتعليلىأما

بوادفريتيصناصهنتاش)هـلذا37-ا!ية

.2(ايبئر8)صور8هن،3؟0238ا!يمق-مق8
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(الصلاةليقيموارشاالمحرم!جمتكعندزؤ،ذىغير

فيحدد-الصابقةالفقرةأصلفناهـفىبما-ذلكالقرأدطيؤكدثم-

الفريضةتلك(البقرة)سوروهىبالمدينةنزلتسورةأولفى

المفنم،هذاالىسمداعيلtوا!هومعهابراهيمأجلهاهنهاجرالش

ابراهيممقاذعاناولا،يهاجر(صاره)مق،طردا*نرىزو

منالاهيا،وغيفاع!دا!القرأنف!نرىوانما.(مماره)لزوجه

وانظر،خأيدةدينيةبفريضهواصماعيلابراهيمإلئج!لهجلالله

اليوعهدئما)-135ا*ية(البقرة)سورةفي)يكرلمالقرأننص

والركعوالعاكينللطائفينبيتىطهعراانواصماعيلابراهي!ا

(.السجود

ينفذانوهماإمممما!يلوولدهأبرا.هي!اصورةإلقرإنيعرضثم

اليمما:اللهصد

واسماجملالبيتمنايقواعدابراهيميرفعواذ)-Irvالاية

(.إلعليمالع!ميعحانتانكمناتقيلرهنتا

يضيغلاالقرإنفان،العنوانفىاشرناوكما؟وبعد-93

يرخضضهونما1و،الا!رائيليةالاقصوصةتلكعن،هحصب

سائرواقرأ.ابراهيمغمر،ابراهيم،صعصومبنبىينيقلاما

العصمةعلىالاتعثرفلن،فيهالمذكورفينبياء41سائرعنسجلهما

هنعليهماللهأنعمإدئيناولئ!):التكريمبعدوالتكريم،المطلقة

واصرائيلابراهيمذريةو!ننوحهعحملناوممن2دمذهـلةمناينبيين

5(1)(0واجتبينأهديناوصا

.91،مرمم)صور8هق58إ8ية-من1
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برنابا()ضعراا:بعاسا

العيعموىا!معبفمجرةعن

وغيره(برنانا)فجيلبين-ال!هرةالأختلافاتمنلعل-02

المصيحللسيدالنمبشجرةعناعراضه-"الجديدالعهد"اناجيلمن

الصلام.عليهمريمبنعيسي

فقطانجيلينان:-اولا-نذكرهوأننتذكرهأنينيغىممالكن

انجيلوهط،النسبهذافكرأ-قدالمعتمدةا!ناجلاريعةما-

هما:ءخرانصتمدانإنجيدنعنهاعرضبينط،(لوقأاو"أمتى)

.(يوحنا)و(مرقس)انجيل

قدالنسبهذافكرااللغينالانجيلينهن!فان-ثانيا(أما

التريخبواقعكلاهمااصطدماثم،بعي!اإحتلأفاالآخرمعاختلف

!حيرإنعاجؤاالعقلأمامهيقفصداصا

صقوبفيبيوصفالعيم!وىالنسبفيبدأ؟(صتى)فأما-ا،

يدعى:المذى(يصوع)منىولدالتىمردمرجل)،متانابق

فجعيع").الممدمعليهابراصمالىبهيرتفعثم.()4،1.المصيح

جيعلا،وارصوناثنسان،،ا!يمإلى+..أبراصمضاا"جيال

.)2(فقط

الاصحاحأخراليالنسبهذأذكرءفيرجى(لوقااوأما-22

بهيرتفعثم،،..متثاتبنهاعىبنبيوصفيبتدئهلكنه،الئالث

بين،جيلافقطبعفرينعبورا(،9)3(اللهبنأدمبنشث"الى

.()،وعيصىابراهيم

حلقاتطوالبينهمافيماالانجيدناختلففقد،ذلكبينوفيما

ثماسعه.،ختدفاتالنسب

.671؟(مقي)-ا

.17الم3-ففصه

---*....-،3/33-8،.لوقا3-ا

.(مقي)مندكماجيلاواهـمعيقائنيقوييض-د
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ا!يسويالنع!بفكرعق(برتابا)اعراضلئن؟وهكذا-3ء

.)يوحنا(و()مرقمىهما،أخرانمتمدانانجيلاناعرضف!ا

صذه+من-أخرانانجيلاناعتصمكما-اعلصمقدهوثم

النعبذكصعناعراضهفيينىلم(برنابأأأناى.الإخل!فات

مبقدعاأولاشاذاالعيعموي

انجيله:فيا4ولىالكلما!منذلي!ارحنا(برنابا)فان؟ودمد

رللىه!.ا!اعلطالمسح(لصهلتا!رروليمىللانجيلر!دهقدانه

اليلاد.هذانصويرف!يقضرفلمعيسيميلأررعلىاقت!ر

(Massiah=الهسياا:ئامنا

s-المسيح)خمير = ChristأKhristo" Chri)

)برنابا(أنالزعمف!لك:الأقاويلمنقيلعاأعجبمنكان-،،

الله!ليمحمدعليإلدقبهذاأطلقثم!بالممميح(المسيا)خططقد

عليهبعيممىالاسلامفىخامه(المع!يح)لفظأنرغموسمعليه

1),(الصلآم

ابممطعلىبل،(برنابا)عليالمتجنىلهذافعجبلعجبوان

المنطقالغةوفى،اطغةمفطقفىالبصائط

لانجيله:عنوانهفىايذوليكلم!تهومنذ-فهو)برنابا(أما-5ء

ويصحيجاهر-وهكذا،(الم!يح:المدعو،لايصىالحقا!جيل"

وأحدةيتيمةهرةوش،وجلاءبو!حدايقلها(المصيع)بلنظة

.)3(بالذاتالمملا-ممحليهعيعمىق!دعفدماوذلك،فقط

موالالاطدقلحيذلكبعديذكرلا،نفممه(برنابا)ما

أنبيعاءبعدمق-عيسجاءالمذى(المع!يا)الأنهايتهوالىانجيله

-I".ءد04ء .G Sale: "To Reader

ترجمتنا.من،01صفى3همضوراجع

وف!-!تزجيعة3صاترجمثغافي*مجيلهـهطيةعنوأتر3جح3.-

ع..3.الانبليزمة
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قربمنبعيعىتتعلقلاعديدةصفاتفىبمجيئهب!البضرى-إخرين

علىيذكل،انجيلهطوال(برناب)نرىأننابلv()-بعيدمنولا

جمف(Y)(الممصيا)هويظفمنعلىالنكرتالديدعيسىلحمان

بالمصمح3(المعميا)خلط(برنابا)ان:يقال

إلتبصتحتصللابصاحةليؤكدنفممه(ببرنابا)انبل-د6

هيولا!الاسفيليس،(الممممح)كير(المميا)ان:التأ!للولا

داهـد:نعملمنيكونلنوانه!ذاتهالنصبفىولكن؟فحسبالخصائص

ايلهقال=نصهماقائلا،(صميد)يدعوه-بالروح-داود*ن)،

،لداودابنا(معميا)تعونهالذىاللهرسولكانفلو=لصيدى

.)3(،،3(مميدا)يدعوهأنلد.اودفكيف

أخرىنحوصمنعديدفىقاطعةبصراحةنجةههذاومثل

الاعلإم(فهرم!ت)حسب(الم!ميا)لفظههواردساكرراجع-1

،332،333ءد،؟،9.؟-3.؟،د.؟صتترجتنافيم!وأنطر

225.

ترجمتنا.من،.؟،301ص:هثلاانظر-3

=:الحقوقيعيمىفاقر":ونصها(برنابا)عبار8انوايغرلب

أ*ناجيلرابع-(يوحنا)انجيلفىيحروفهاموجود)؟(المسيا)يصتانا

23)إ،ودألامناغ-8المعتمد - vt)يوحن!ا)ىال8ايحارنص!بةمعولكن

.(المغبع!ن

العرليةأيترجمةفىخطأالى3هاهثىفىنبهناوقد9.؟صأنظر-3

الربقال":ايعرليةأينثر6فجاء.ت(كلمأ)لكلمة،ايقعيمالعهد":!

يصتقيم.ولا"لردى

uاللغ!تفى03،الم؟.االمزمور+ا!عكلايعهد"ن!9لهعN-ثمخر

ايعرهية.اينشر؟فى
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.(؟)(برتابا)انجيلطوال

8،-titاللغويحةالمعاجم!سائرفان:اللغةمنطقعلىالتجنى

اصلهاالىترجعانما(كلأحst=ابصيح)لتطةأنلتثعهد

الاوروبيسة:اللغاتفى(صبحتثم!(م!لهال!))اليونانى

كصش!(5"هك!هأ،كش!)

الثمخص،-:أيضااللغولةالمعاجمتقولكما-اللفظمذايضيوانما

اصعا:"ال!جنمعارفدالرة"تقولوحما،ثم،،للهالمذقطع

عليهعيعىللعميداستعمالهجرىقدالغ!يباللقبهذاان*

.(Y)،0ا!ملام

LA-لفظاما:(ممما=Massiah)العبرىاصلهفى،

تضههوكما-اللاتبينىتطورهفى(لأ!نثع!=المسيا):ثم

استعملهوقد،المنئ!أعبرىلفظهوفانط-أ!ضالللغويةابلعاجمسائر

هوالمرادبانتقطعكلها،النصوصمنعححيفرا"القديمالعهد"

يرا،من-البركةرمز-بالث!نيمصحبأدااليهوديةالئ!عيرةطة

هذا:وبخاصة.)3(الم!نيافى6والقيادالمدينفىللامدامةبأركته

ول(صموئيل)صفر"منذ،ا،سفارسائربهتبئرالذى،المخلص

،591،332،،91،،01مواضهاصيلىالاقرةصبقتوقد-ا

951516.PP"3كد!.d2-!ه!مه "Encyolopedia of Reli

،r%3/لأ،25،92/3،35/15/،6"الخر-صفر":مثلاانظر-3

10/01،د/3،اللاهـمينع!فر"ةوكغلذ93/38 01 ، 8/2 ،،/Y،:وكنك

،1/1.،لأ9/6!ول+،صوئيل)صفد"ةوكلأنال!لأ/01،ايعحدصفر"

وكغله:5/3،12/7ايثاني،(!موئيل)سنر":وكخلل!16/3،13

،63/6،33/0،08/7،المزامير":وكلنلد1/8،الاول،يهـيامسض!

،(حزقيال)سفر":وكغلك11/1ث((ث!عياء)سفر"وكلك9"/03

viii،(دني!)مفر":وكنلك16/9 ، 23 / Aحبى(صفرة:وكلنلك(

"()ملا!غيصفر":وكغلك؟/11،ا8ول(ملاخى)منر":وكأللى2،/7+

.؟91/5،لم93"يثاش

http://kotob.has.it



ه-----:0،3

يذكرهقيما-بل!()01،،0.القد!مالعهد))أسفارمنبعدهوماالأ.ول

..(3)أيضا(؟يدالجبالعهد"قي(يولمبىإ

،-الكريمالقرإنقى(المصيح)لفظمنكلههذاأين:ا9،

المملام3عليهمرلمبنعيسلاصيد:الأملأمفىجدالبلاالمخصص

ايلفظةهذهأن،الكريمالقرأن،.لغةالعرليةاللغةبد!ياتصالمط

:فهو.،الممحض(انمفعولبمعنىفغيلأ:-اشتقاقيةصياغةانجفا.هى

والطريص.وبركةاللهمن(-بطهار!مممموح!بمعنى-أمصلحإ.

كاالمجديدالعهد"فيصراحأضزيحانجدهمأهونفسهإلمعنىهذأان

منالذىضوع.(".):ئصهما.إ/38،،ا*عصال".صفرإ.م!يتفصه

.(،القوةواالقدس،بالروحاللهمسحهكيف،الناصرة

علبهعيسىلس!ان.علىالكريمالقر؟نبهي!حهواماهذاانبل

.()3(كنتأينعامبلركا-وجعلنى):ولإدتهفورالمممبم

المصيح(0)مثا(برنبأ)عذهألعبرىاللسانفى(المعمياأفايخا

03الكريمالقر2نفىالعربىباثعنى

اجيلبين؟الاخبارأضلافات:تاسعا

كا.الكم!يةثاا*ربعة41ناجيلوبينا(برنابا)

برنياب!ا()بينظاهر؟اخلكفاتوقوعفىجداللا-05

الواضحلكن،والمقصصا"ضاربعضفجرفىا*ربعةوالانإجيل

عنفضل!،41ربغهافاجيلهدهلصائرىالعدالقارىءأمامبجلإء

بينهسخ!افيفايهنبيله-ثفممها-تختدفهذه.،2ناليا!ظ.المتخ!ص

!-ح!،،.!عأ*!ولكاهمopأك"؟!

"،a+أمطEncyclopedia B!س---!

Theأبه"n"ف Encyclopaia of--غ.

.3؟/ه!خة؟سفؤ"ا*عمايهكته؟

91ء(مريم)سور؟من1rا؟يا3-من
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الكنضتبنالباحثونيصب!لهمفاوج!نسببن،ظيةبيتةاختففدات

حول(لوقااو(متى)بينأسلفناهالذىإلاختلافذلكوهوأنفصهم

--.العيبعوئالنصب

oI-يوحنأ()بهيثفردفيماصارخااختلافلاهأكانبل

رفى(فيالمماخوذةالمراأقصة:وهوألا،افىرلعمةالاناجيلسالرعن

حضرثم":)3(ف:قا.لصه)9(.اخحاخإجالمثامن-صدرفىفت!را

البثمص،جميعاليهوجاء-،إيصبحفىليضها--إلي..لليالكل-!أ-يسوح

امراةوالفريصيونالكبة.اليه.وقدمول-)03-(-ثأتيعلحهمفجلس

تالوالا:(،)ف"ءالموصط-(ضامول!ا-فى!لماخغى-زفيأعسكت

،،..الفعلذاتفىتزنى-وهىأمعمكتهند!-اطزأ!،.ععلم-لمحا--:-لة

.-(1.)اةالفقرةنهيلأالىيمضنئطلردثم

ساثرعندتجدهالاالتى-هذ،-الضةأن..التلالىينبعى.أ*

:)2()برناباعندنجدهااطىيجنهاتفصهاه!-خرى41الاناجيل

11)برنابا(انجيل؟صالمةجهبلكشاهدالبارزالمثالهذايذهضألا

1/وكذلكY(/or)ايمابقألاصحاحمنالأخيرةالفمرةانبل-ا A-أ؟

متعدد)مو،صعفيولكن-أحرىبخيغفاتؤنجذ!ىإثصخلآلئ!خبعمقمنمخغوقه

حخة،"لمنفأ-:عنها-يق!حذة-ألنصخر-ؤسأئو:شمثفيضخأخلث!نمتخاثفة

با!غاتوالنصرا!ايحرجماتفىالنم!خمنفمئتهاوأنظر(،!هعتمدةومصاثر

العرلهية.التمزةخى-مذر*صخاع*صذرميمتذؤفةآ11قمإ.8.لميفض!،*ضرثق

"...3،-38ءمى،ترجمنناافظر-2
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برنابا()اثجيلنصوصفهذ،؟وختاها

الامملامفىشيئايعرفمنيكتبها(نيستحيل

وجلا!:بوضوحتبينقديكونأننرجوه!ا-52

محمومجثالمنيثوروماثارمالم!ائرالوازعالمدافعحضيقه

والمتعصبين،بعامةإكمميينبين،ضدهأو(برنابا)انجيلحور

مخطوطتهعنالمذهلالفاجىءالكضفانفجرمنذ،بخاصةمنهم

صولشا(-دام!أمعمتر)في-ادهعضق-افلتتالتى2ايلاتينية

فىالاسبانيةمخط!صطتهعنالدالىالكضفثم-ام709م!ة

طويفلكنهاالكم!فشسابقةكانتيعلها!يدرىومن،(انجلترا)

أعيسدتثمبهافقوللتايلاتينيةالمخطوطةحتى.ظهرتايخفاءفى

1)1(الاخفاءخفاياألمحط

اختلا!بم!ببليص،الجهالمذاكلهـلثورثارانما،نعع

صميمهنورأينا،جديعاأممتعرضساهاألتىالاخعحفاتمائرمن

لامرثبت!طجميعافيهايكقلم)برنابا(أن،ذانفاالكصيةاينصوص

هذهبعضانبل،ايكنسيالتراثشذكرهينممبقلمواحد

فىبل،القديمالعهد"صميمفيمنتمورامسجلايزاللاالاختمفات

ول.ف!ديدالعهد"شالكليسةمنالمعتهدةا*هـلهعةا"ناجيلبعض

بنبيأ(برنابا)انجيليجهرأن،فغبعدهمافزعاكانانم!ا

استقبلوامنيطقيم،وهنااالاسلامنبىوالصلامالصلا!عليهمحدد

صبراعليه(برنابا)اتصل

الخصاثصبعضيحسمدونالباحئينبعضأنصحيح-53

هنالمانوصحيح،والنصراثيةالليوديةإ!سفارنصوصفىالمجمدية

ينجيعق*وديى!كصف!هق،:الاولمحبطفىخلهتفصيل-راجعا-

".(برنابا)
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الصلاةعب!هيمحعدالميثراتألنصوصمذهتقئيمعلنىقائضمصابط

ضدى؟51cصدىالكنصيين.عندلتلقىكنلمجعيعهاانهابيد.،وال!م

اا!نضيرأنفحصبنا،هنتابحثناييستءموضوعأئها!ا

-..)1(يريدلمن

أنولابكان،المحدومةيالجدليةالثورةهذهفأ:.والحق-،5

محمدوضدالامنلأمضد-المقعصبالمعن!اخ!لكتصوهـنأاذا-!تثور

فيهابما،بعامةالاورليةوساط41سائرفى،والسلامالصلاةعليه

-.المثقفيناوسما!ر

مىوردناهlلماعابر!مراجعةالقارىءترجوان:هنابحسبئا

مدذ"(برنابا)انجيل-عن..،*!رسالكممتوظئز،":الاولىقابنا

.-J=تولنةصنأاعلن bland)اخضاتعنام!907م!نة

افع!تردام)وفيءلأنجيلهذامقاللاتينيةللمخطزطةالخطير

!ملىا!ثصذ،نولا،ممملما(تولند)يكنولم،01هولنةا-

.إالمسلمينبلادضا

القىمو،كانأ:وأحدباحثالىنثتيرأن:بحصبنا-هنا-ا

العراساتفىتخصمقالذى،-انىكلدابنيامينداود:الموقرالكاثولعكي

النصطورهينالنصارىايى(كنترلرى)ببعثة،لمت!رشتولىحتىابكنصية

بايدراتتهاه!حيث(روما)الى،فومخان-ال!ردينال)بعثة:ثم،الاشورهين

وأصبح،همتاأتعيينهأوصمهتمجتيوليةv"LLكلية"فىوالعقائديةالفلصصة

.(يندامني).ا*ب:يدعى

(وكنترلرى،وروما4اصور):.عنالهلاتمن-مصلصلا!بتقحيمقاه!ثم

!،الاقحيمايعهد"منوالاولىالعلياأايخمصةالاصفار-حية":عنثم

التهت،عحيد؟كنصيةقياحيةمناصبتولىكما،اخرىكئير؟كنم!حةواعمل!

نصومهافىواينصرانيةابيهوحيةا؟مبفارمراجعاتفيالمتاهلعليباحمتكافه

ألاصلامهأعلآناينىبحورخااصلمبهالتىالا-!يل!

مذها:،بهبرأخفاتهحراصاقيبنتائجحملةبكبيعيضبدا،هناللى

لموايجديدايقديم:العهدينأ-"الكاب:شصمد"

4ظ*8!-بحأه0 n،،هال!اللبك.r..A Dawudم!!
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حيث،،عضرالثامنالفرنهثعرقش،أورمافى،نعغ-55

يجترلايزالونجيمحقدالاورسإيعقلعلىيمميطركان،وحين

فىالفضعلأخباروتحن!قه،الصليبيةالمجروبفيألهزيمهثعحردات

العصورمنالظلماتكواشعليهوتهيمن،التبثميريةالحملات

ايعواطفعلىالوليد،وللكصييقالتهضلأعصربعديضت!ولمالوسطي

صلطان،والملودالقادةعلىبل،والخاصةألعامةبينلحالعقول

!(؟)مصتبد

فيهيصمعزرالفمىالمناخهذا.ظلفى-اذن-عجباأكان

والعملامالصلاةعليهمحصوعنم!لامIIIعنشيئايقرعونولاالإورديون

مصابل،عصرهفي(تولفد)اليهيضيرمما،الخرافاتأقذعالا

هذابنعف"للتصدىانفصهماين!صارىعمداءمنا،حراربعضأنتار

بجامعةهـدلاند()دىا*صتاذ:مئلكاهالمبتذلةالافتراءاتمنالركام

.)3(ولئورويتثر"كليةعميد(بريدوأو!كؤز.)أنوخيص)

ضدالمحمومالجدلىالهجوم!ذايثورانعجبافلكبعدكأن

متحررعقلكل-يلعقلا"وانأنوهل؟ا(برنابا)انجيل

الانجيل3هذالنصوص-الواعيةايقراع!يعيدأن-مببتئير

انجيق-ان:!اويلمنقيللماوالنهايةأيبدايةوكانت-56

الاتهامهذايتفنيدينبواىأنالهثما!ثمامسلمافتواء.من-(برنابا)

العلماءعمداءمنمتخصصونباحثون(برنابا)انجيل-ضدالؤهمئ

حنالبعهكايةبعيدعيدومنهم،نفعمه!ااورباشانفصهمالنصارى

!لاهذل!ط(!مرجليوت)ؤهوألا-يدم!لامبالتحيزالاتهام

)الحرب(ئئابأهوادص،هـم!معي!ىاومأيعالميقراهاوحصبك-أ!-د.

وسأمرلكافىايخبلاءبحطءالثعالعيحطيلأفي؟(وايهر!ه.البومناأفى

فىايصير.كعالمى(وإيكلام1،ايعوييهأآيافوضوية)قناعوجت،انغرب

.-!العر!أثع!رئافضيحلأ

11ص،(برنابا،-إثبيلعنالاورسايكضفوفلالق":خابناراجع-2
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ضلى(بوثابا)لانجيلالناثرانالانجليزيانالمترجمانحرصوقد

!تاا؟ولىالانجليزيةنشرتهمامقدماتفىكناملامقايهايراد

.)1(اخجيل

:ونقولنقولاخرىومؤ،اجل-لأه

محايد،بوعىالقراءةيعيدان:رضيدعقللكلا؟وانأنهل

بانالاوهاماستحاله:وجلاءيوضوحييرى،ا!جيلهذالدصوص

أوهىصدةاو،معرفةأدنىمعرفة(برنايخا)انجيللكاتبتكون

القر-نونصوص،بعامةإلاسلامتراثمنشىءأىبضىء،صلة

بخاصسة8الكريم!

من-بعضمجرد-بعضالمىنشيران،هنابحممبنا-58

نصعوصبين،الفاصلهالحاسمة-المتناقضاتبل-الاخلكفات

الساطعةالثوابتهـلين،النهايةالىايب!ايةمن(برنابا)الجيل

الأسلام:صميمفى

فىكاملاترجمتهعليحرصثاكحا.ايححيثة،لانجليزيةنئرتناوانطر-ا

/،:....ايكف!ف!وثاثق":اينكرصالفخابنماراجع.هذهالعرهيةترجصتناصعد

!صرفى(مرجلبوث)مقالوانكلر،؟6.،د0،.3،21،4؟-؟.ص

ايتربمة.هذه
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العدد

."لأ

؟ا

2؟

01الموضوع

النجاريوسف

الولادةموضع

لكمlمعجزة

المهدفى

المجوص

)هيرو!ص(و

والنجم

وزهانمكان

الوحي

الماءتحويل

نبيذايي

lتيياءa'%عدد

الثمجرةتعيين

المحرهة

ا،زليةالخغليئة

الحيةدور

والثعيغلان

يهـبديةالعقولة

دمرا)

تصحالعمعاوات

-2.!اة---

الكريم!نصوصالقرأنفى

***

النخلة(جذعفي)
91/2325--

rr-912/فى

كو-ك!ل!

***

.فغوىربهأدموعمي)

عليهفتابرلهاجتباهثم

122-ا؟03/5(وهدى

**ل!

)1*كو x)

-2/93ممبعايممماوات

86-،7؟لم-17223/د

67/3-؟5r/1-12ادلم

2"لم78-71/5؟

(بدناب)انجيلفى

بعدهاوما7ص

01،11صمزوذ-فى

ممم

3،12؟ص

جبلعليالثلاثينممنفى

7،81؟ص،الزيتير!

03،13ص

1،،-l38،8صلفما"

79صوالقمحالتفاح

صحواءخطيئة

89-001

79،89ص

001،101!ى

933ص

وصحاحايكزيمالقرأئييئمو!و.البطينيالمتكريميها؟للعكصجمليبل-؟

،8اينثبمنذ:-؟-اببمأةيمتالثعافىفتضي!روانجطو.،حلعيث

--.?!...،وايتكر!م!ته!3بون
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العله

15

15

-830-

1(برنابا)انجيل!فىاالكرلمالفرأنن!وصفىاالموضوع

1(كرر)يهوذ

السفرةالملائكة

معيىعودة

ثمالملاذكة

صعوده

***

3/68-جبريلومي!ل

**ممر

ومابعحما318،،31ص

النهايةالمحط

ميكائيل()وجبرييل

رافاليسط()و

،7؟،ص(اوهـبيل)و

IV - LITo%-,د

القصدوحدهايلهوالى

ا!صدوحدهوثه
أكبروحدهوالله

تحهس
ا!!ض
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--غ،.ة=

آفوصوعأت"لمج!ان

)1(-

الموض!وعلفصلة

.---03لملقسم-ءالمجلد(هذامىالطباعةاصطلاحات

برواية،المسيح:المدعولعيسى،الحقالانجيق

،،3(1)(برن!ابا)حوار!

مولدبخصوصكرلمالمعذراءالىجبريلالملكبضرى

-7-،---ةعيسي

يوسف-المي.جبريلالملكانجلغهالذىالتحذيخر

7،8مريمالعذراءحملبخصوص)1(،النجارأ

9،01للهحامنينالملائكةوظهور،لعيسىالرائحى1الميلاد

بعديعلنونهوهم،عسيلثولدللرعاةتعلنالملائكة

01،11وجدوهأن

21عيسىختان

الميالمضحرقفىنجميقودهمالمجوسمنثلاثة

الخضوعلىيقدومورثبم،(1)(يهودية)(1)اأاقليم

،1213وجدوهانبعدوالهدايا

الخاصلموطنغموعودتهم،!عيسىالمجوسزيارة

li،13رؤيافىعيسيبهحذرهمإلذىبالتحذير

ينصب(هيرودس)و،مصرإلىالقراريحملهعيصى

5،الابريا?انلاطفالمذبحة

يعقد(يهودية)،إقليمأالىعودتهبعدعيسى

سقبل!وغهالدى،العلماء1معللجدلرإئعةمحماورات

1571عضرةالثاندة

وضعهاوالتى،6مواصبدونمجردةهن!اتثبتهاالمخطوطةعناوين-؟

اها""صغير-أقواصبيننضعهاايصفحاترعوصعلىالانجليزيانالمترجطن

.!أمعقوفةأقواصبينفهىنحننضهاالتىوإلاضافاتا!تاوين

.()كبيرلنقوصينيين(،صليةالعرميةفير*علاموضعايىبلاضفة
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إففصل

!3

16

17

18

i%

21

-5،5--

الصفحةالموضوع

لكنالانجي!يتلقى-عاماالثلالين--فى-صنعيسى

،1718معجزةبصورة،الزيتونجبلعلىجبريلالمتك

بيتالىوفيهب،بمعجزةأبرصضخصاءلمجرىعيسى

-.182المق!ص

،الناصعلىالقاهاالتى،لعيسىا*ولىالموعظه

-TOياسميتعلقفيماالعلمىالف!فىوروعنها 21 E411

منالرائعةوالسكية،وصلاته،بعيسىالبالغالخوف

،3627جبريلالملك

-.283يوماأربعينصيامبعد،داعيةعضزاثتىيختارعيسي

نبيذإليالماءبتحويل،عيسىيدعلىمعجزةانجاز

3-ا03عرصفى

،لتبرؤحوللتلاميذهعيعىقدمهالدىالمباهرالتعنيم

-3136الثريرةالحياةمن

،النصارىايماداعدم:بجلاءندرك؟المفصلمذافى

،)1((،انلهباالمعرفةفقه".للمؤمنألحقوألعقيدة

-.362(1)،اللهصفاتأ

حمايةمنكانوما،للهللمتعبدينالعالميتعذيببيان

-،ء1،،رائعةجمسولحةأمثالأبانقاذهملهمالمله

يذرىءالجبلمننزولهوعن!،بهبالط!رعيمى-يسبأ

LA-،هيالبرمامصابينتم!عة

وحكيسى؟عيصىيدعلح!تجرى،البحرعلىمعجزة

،8،9ء:النبىاصتتقبالممي!ناين:يطن

فيتنظرحوالخنازير،بالبنمثكويايث!فىعيصي

خصوصيةلمإلنعايخةبنتيضفىذلكويعد،البحر

-9453'()األعيسولةاارساله

الاولى.با!صفحةسبقفيما)1(هامشرأجع-!

برنابا(-إفجيل3،)
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الصفحةالموضوع

23

33

2،

25

26

TV

28

03

؟3

32

rv

3،

rc

36

53،5من!مخيرالكلبانحتى؟المختونينلغيرالحالتعاسة r

غيرولعن،ابراهيممعاللهوعهد،الختاناصل

-05356المختونين

اقامةمنيهربأنللانسانينبغيكيص:ملحوظمدر

-5795والمحافلالخلائم

ينبغيوكيف3الجصديزدرىانيلانسانينبغىيمف

95،06وعيمى(برنابا)بينحوارأ!ايدتيافىيعيحىأنله

الفصل:هذاومضم!ون3الملهيحبأنللضسدينبغىيمف

6-ه61وأبيهابراهيمبينالرائعالجدال

منليصأنهيمف:بوضوحيتجلى.الفصلهذافى

-6567ابراهيمفطنةتتجلىكما،الرجالمنالضحكايلافق

،6768،الأصناميحطمابراهيم1(1).=الصنم:فصل=

17-68،ابراهيمإلىيوحيالله01ا.-ابرا.هيم:مصل=

7،72؟=للانصانيةالحب:فصل=

7.=للضفاء:فصل= ، ، Yr

-78لأ5،()2(مفبوحانوالوثنيةالثفاق".-البدع!ة:فصلب

-.788،(تهانالوثنية".-المشرجمن:فصل-

0Ar.=ايتواضعيعلمعيم!مى".=الاسفل:فصل= - A

الث!يطانصقوط".-الملائكةسجدة:فصل-

-8386"بالاساتكار

النبييننجاتماقبنميرأ=الصلاةترك:فصل-

8698)3(!والسلا!ا!لاةعايه

ايحرصرغم!للفصولعناوينالمخطوطةفيتوجدلاالفصلبهذا-ابتداء1

الحانبىبالهامثىوجدنافلذ!،فصلطكلراصعلىالمعتادألاطاررصمعي

.-=اةا&،واعلاهاتبينولكنهناأثبثناهلملفصلعنوانايكونانيصلحما

يلاولي.ايصفحةش)1(هدثىرهجع-3
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النصل

rv

rA

93

.ء

21

23

3ء

د4

،6

79

،8

92

05

52

or

80

-547-

الموضوع

:دعاءعيممى==فصلى

لحفظهوجطونا"نبماءسائر01-الظهارةمصل=

الهاثريعة

؟دم،زمهة)).-+دم:فصل-

كاحواءيغوىاالفميطان!.=آدمحرمان=

=والقميطان،والحي!ة،وحواء،إدمجزاء:فصل=

ياتىصوفالةىاللهبرم!وللم=الجرى:فصل=

با!قا

اللهرسولاما،يقومهنجىكلأ0-محبايله=

طع!لمجنأفرصط

وصفأ-اللهرمول،!حمد6أحمد:فصلهذا=

وصلمأعليهاللهصلهاطهرسولمحمد

-المذافقون=

".=إيسيتيوم:فصل-

ا!ى-منالميتيخجمن:فصل=

ر!)كىيعظعيعى".-المحهوصى:هصل=

هوعيسبانالشطانوصوسةبدايةلم(،.(ناحوم

01المهابناوالله

(،با!ضاءيتعلقفيما)،ه=ايحكم:فصل=

الظالمين=:فصل=

توبة-بلاأيثميطا!:فصل=

مموف!نيبراجمصي01-أكبامة:فصل-

يؤلهونها

ولالحصابيصمعلاماتةة.-القيامة:ض-

برسولا،صفياءاضغاثة01=التيمة:فصل=

وصلم(عليهالمحه!لهالله

اهفحة

0919،

1939-

3979-

7999-

99201-

301-601

9-601.؟

901-113

اVl-3؟ا

116-118

8I -02 II

012،121

2 r، i YY(

12-137،

127-912

12-131"

irw_% ri

iri- irr

http://kotob.has.it



-280-

الفصل

00

56

ov

OA

95

06

61

62

63

ء6

65

66

67

68

96

الموضوع

وتبرو،المحمديةاالثمفاعة01=القيامة:فصل=

الله،ابن:بأنها!ثيطانخدعةشاجمعى

علايهاللهصأمحمة".=ايقيامة:فصل=

،ارحممابعنداوسلم

فىالفماروعلىالضيطانعلىاللهغضب=

القيمامة-لوم

لمجونصاضدعيمم!أ.=ايعادل:فصل-

إتجيلط=

تمديد=عذاب:فول=

جنهم-:فصل=

-الغافلون:فصل-

والعولوالقولالفكرفليكنأ0=إيحب:فصل-

اللهألمحبة

العالميخلقلن،يونسقصةأ0=الصبر:فمل=

ذبابةا

(،الانققامضدا".=الصابر:فصل-

المريض،ابراءمعجزةأ0=الماءحوض:فصل-

المديع01"ال!ممخاطر".-الحمد:فصل=

،الحماذب

اليهودعلىاللهكصبأ0-إيقرلان:فصل-

فريعته!كالاعراضهم

أنجىأجحود!.=اصرائيطبنى:فصل-

-.،ئيلصراا

صرينعالأعمىالأصمالأبكم"5=الزكاة:فصل-

!ا!اننفا!01(،الجن

ة)بطرس(علىعيعىثورة!=ءاللعئة:فصل-

(.،ألمحهبنانت!:لؤله

الصفحة

136-0،1

5،1،1،1

اءا-،،ا

ff1-iii

6ء1ء!اا

8،1-015

!015-52

153-153

ا-هها53

اهصها56

581،95

016،161

163،6101

163-165

9-166+ا

916-171
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الفصل

71

VY

73

ء7

va

76

77

78

97

08

81

AV

83

8،

AO

Al

AV

AA

98

39

29

59

-980-

الموضوع

الله،الاالغفرانيملكلاأ0-الغافر:فصل-

عندماممسياتعطأ0=اللهرسولعلمة:فصل=

انجيلى!ييطلون

،،ايفكرخطايا".-تويمل:فصل=

،،،القلبعلىالحفاظفىإ"=الفكر:فصل=

=الكممول:-فصل

،(الشحيحالسيد".=يعلم!ن:فصل=

الفاممق=العالمم:فصل=

-القلوبنور:فصل=

الله"الىتصبوأمةكلفى.=الله1رحكة:فممل-

كااحتلافاجمعلاالله".-العالم1:فصل-

،،السامرةمنالتيالمرأة".-الماء:فصل=

(1ألسامرةمنالتيالمرأة"=وانصلاةالفبك:!صل=

بطاعةالان!سانجياانما01=البراءة:فصل-

الله،

الصفاكل،منالصلاةفيلابدأ0=المخلص:فصل-

=والعدوالحبيببينالفرق:فصل=

الصديق-:فصل-

الفاصق=:فصل=

(،العفوفرا".=إلعادلى:فصل=

،(الخاطئينمحالحلمفى".=الكريم:فصل-

،،الايمانفى".-الام!لام:فصل=

كاله"عيمم!مناداة!.=الكبرىالفتنة:فصلى=

كاله،عيمىمناداةفى.=النصارى:فصل-

عيصى"اقرار".=الاقرار:5=
----

عيسي"اقرار".=المؤمن:فصل=

عيصى"اترار*.=أاللهالاالهلا:فصل=

المصفحة

171!72،

173-175

اص!7517

178-018

!IAY_%A

18،-182

ا-186ء8

186187،

918 ، AAA

؟918-19

91_141r

391-691

691-991

991-103

102-302

302-502

503-703

703-902

902-031

211،212

21،-213

214،215

21521-لأ

_A riv%

rrr_ rIA

http://kotob.has.it



-055-

الموضوعالنصل

69

79

89

99

101

301

301

01،

601

701

801

901

11

112

113

11،

5؟ا

.،(بالمخلصيتعلقفيما".=المبضر:فصل=

لموسلمعليهاللهصلىمحمدأ

ص!المخلصاسم*.=اطهرسولمحعد:فملى=

،(.(المسيا)

الثسيوخمجلسمنقرار".=الطعام:فصل=

،(الرومانى

الله=غيرة:فصل=

=المغربصلاة:فصل-

إلتوبئ=:فصل=

التالب"اعترافعندد.-التولةفىالالم:فصل-

التوبنه=!يالبكاء:فصل-

بصحبب1،سى".=البكاءمىالحرقة:فصل-

ولالخطيئة

يله"مقياصلا"..=اللهعظمة:فصل=

"والاحع!اصالنفس".=النفص:فصل=

والصياه!،التوبهعن".=الصوم:فصل.=

وإليقظة"اينومعنلا.-النوه!:فصل=

=الغافلون:فصل.=

العقل"فىاللهحفظعنا).=الولاية:فصل=

(،والصلاةوإليقظةالصيام)د.=الزمان:فصل=

افرياسمضاللهرصول01=عيعىالم:فملى=

صعىاعن

:التوبةفصل=

"ليكدحمولودالانساندا.=الكسولتوبة:فصل=

؟فات!.-المعنوىالدنصعنالتوبة:فصل=

"الشهوأ

الصنحة

22،-222

22-227،

227-922

922-231

231-232

232-338

234-336

236،237

237-923

923-281

1،2-3،2

3،2-5،2

5،2-6،2

!ا2صه2مأ7

8،2-251

251،252

25،-252

2صلاه2عاه

356ء25

925-261
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الفصل

6؟\

117

AAA

91؟

012

M

133

133

134

135

126

؟27

138

M

013

؟13

Irv

133

13د

لأ35

136

551-

الصفحةالموضوع

261-263"العينش!هوة"..=والتوبةالعين:فصل=

36،،263=الصنمجسدعن:فصل.=

،36-266(،العينحراسةعن،ا0=إلتور:فصل=

266-926"ال!ملغوأفات".=الصلاةعن:فصلء=

926027،(،الحديثمسئوليةعندا.=الحمفصل:-

037،713=الانصات:فصل=

371-،27-البخيلتوبة:فصل=

375-277=الاختيارحريةعن:فصل-

277-927ا،والزائفالحقالمعلم"..-حقإ!لم:فصل-

927-282-الصدقات:فصل=

282TAL-"الحواريينارمال".ص=اللهمعالاف!راك:ف!ل=

بيتفىيعظعيصمى".=7دمبنىعن:مصل-

-VAY!أالمقسدحما VAL

وجامعالمثريسي".-الاصنامتعبد!ان:ؤصل=

2"الاتحاوات 90 - TAY

092-392(،0()مممعانمنزلفىعيصى".=الغرور:فصمل=

،292393=إنوهاب:فصل-

مائدةعلى(يوحنا)"..-الع!افلعن:فصل=

393-692،،0(هيرودص)

693ء93=المعطياللهب

89203-ا،،ا"مثالمنمزلد،).=أ!،ضل-

103-303"مثروحةااللامثال0،9-*،أ5-

السبعةالدركاتعن".-جهنمعذاب:!لا=

03صه303
للجحيم"

01=للكافرضاالابدىالعذابعن:فصل=

31"03-ا،المحمدقي
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الفصل

لأ3لأ

138

913

.د؟

141

لأ43

3ءأ

lit

5،1

146

liv

IiA

914

152

for

اءه

155

56؟

157

158

915

-553-

الموضوع

!اوسلمعايهاللهصل!أمحمدضفاعةفصا.-

القيامةسد

،،المحصولمعجزة".=أكلأ،=

،،بهبالغدريتنبأعيعى".=أكلأ،=

،(الموتفىالتفكيرعن".-الموتعن:فصيل=

=الموت:فصلحى

"فيكهانمعيأتمر(يهوذا)،).-الخاثن:فصل=

وليصة".=والحواريينعيسىلجوء:فصل=

(،.(زكسا)

،(الفريمتيينأصلعن،)..=ادردص:فصل=

،،الياصكتيب".-الدراويض:فصل=

"المبذرالابن".=الزانى:فصل=

(،.المبذرالافي)ة.-أك!،-

،(.الحقيقيون+الفريصيون".=الملك:فصل-

،(.الناصكانالفرشميان".=ر،أك=

--الغني:-فصل=

الحق=الفريس:فصل=

والجنصدعيعى".-العظيمالاصم:فصلا-

"الرومحن

1(اللهمنالم!لبعنول..-اللص:فصل=

(،وألعالمعيس"..=ايغيبة:فصل=

.،،المحرمةالفاكهةعن".=الجواد:فصل=

للبضر،التكليفواالالاهىالق!ربين:المعصطةالمضكلةذ

،،ا!كمهالرجل".=،أكر-

(،ا"كمهالرجل".أ*،=-

(،الثلاثةا!نواععالم".=الدنيا:فصل=

الخطيثة"طبيعةعن"=الحرام:فصل--

الصقخه

311،313

31،-312

3 n ،5 rif

31531-لأ

317-931

-931M

ryytry1

332-324

32-327،

228،922

932-331

33-333؟

-335 rrr

335-337

rrA-rrv

933ri-ا

-341fءمم

،ء7،3-3

_.or riv-

035-352

ض!-،5235

356ء35

356ء35
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الفضم

؟6؟2:

162

163.

III

165

166

167

168

916

17ة

171

7301

173

17،

175

176

17-لأ

-؟78

97؟

."ا

1"01

182

3!آ

9(

-553-

الصفحةالموض!وع

(بأخا!و،لمنبىا(ميخا)".=لقصصا:فصل

935-2361(0(ميخا

361-363،(ايضريغصمىءلاالله".=والفرالخير:فصل

36،365د"القلرعن*=البلاء:فصل

ومملم(لجهاللهطىأالرم!ولمحمدامة:فصل

365-366"التدرعن*.

366-936ولالاراد!وحربلأالقدرول.=القدر:فصل

936037"القبحالىيتجهقدرلاول.=القبولا:فصلى i

037-372ولالحريئ+يهدرلاإكدر".-القإر:فصل

372-،37"الادرال!علىعمميرالقدرول.ا.=القدر:فصل

،037،375-الانجيلبيان:فصل

375-378=الجنة:فصل

378،937،،لعابديهابالذهوالمله"=الجنة:فصل

937،08،ولالجنلأركدعن"=الجنة:فصل

08=ايجنه:فصل

038-383-الجنلأ:فصل

384،-الجنة:فصل rAr

،38"85،=إلجنة:فصل

385،386(،الجنةلرفعةمتنوعةدرجات".=الجنة:فول

6"3"387=الجذة:فصل

387rAA""--الجنة:فصل

388M-.،(الانصانا!تحقاقعنأ)-الجنة:فصل

193"093-الثواب:فصل

93-1393=المم!كين:فصل

393-693"للعقتابيلكهفالآئب"-التوبةحقاثق:فمك

798393"الحقالتواضععن)،-الولد:فصل
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-55،-

لموضوعا

AM

185

186

187

IAA

918

.!أ

191

391

391

ء91

591

691

791

89؟

991

002

102

202

302

:المتكبر==فصل

حتى()"،=اينبى(يوا)قصة:لشص-

،(موشع)و

=الدعاء:لكه=

نبى=قصص:فح!ل-

تقفالثممص"5=لحهحبأسسدبيان:كحم!ق=

(،ثابتة

يهالمقدصالكناب*ء=يحرفونالذين:فصل=

"التقليىد

شلشايولدالمخلص،.-اللهالقوا:فح!=

اسماعيل،

اسماعيل،نسلهنيولدالمخلص"=لأ،أك=

مريض"(لعازرا-31(=

أقامة"-.(،العازر(قبرعندعيسى"=أ،*،=

(.(يعازر)

دارفىجمسي".=الحياةحقائق:فصل-

".(ايعازر)

دارفىعيسى"=الحياة1حقائق:فصلب

(،.(لعازرأ

".(لعازرادارفىعيسى"=أ*أ=

كاوتعليمهالموتعن".=أكر،=

"والاستحقاقالرحمةعن))-أ*،-

اللطف=:فصل-

،المقدصبيتيدخلعيس"..-،كلأ!=

زنى،فىاولخودة!=الرفق:فصل=

الطالح"الصالحثمأنفي..=أ*أ=

المق!ص=أبيتأعلىاللهغضب:فصل=

الصفحة

،893993

93-105"

ا.ء،3.،

05،-،.3

ء04-6.فى

،.9-،.7

9.د،.لأ،

د01،-12

،13،أفى3

81-16،فى

،91-،17

_!YL LAI

د،21،22

،22823ء

3ء-826د

826

836ء3!ه

_!r iYA:

-irv_fr

833،83،
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الفصل

03،

502

602

703

903

01r

211

212

313

21"

315

316

viv

VIA

931

032

VYI

22

-555-

لموخمسوعا

المحر=،بيتأعلىاطهغضب:فصل-

(،ا؟ثوص(سمعان)دارفى)أ.=أ*!-

"الكهانكيواوهيد(يهوذا)".=أ*،،=

(،اليهوديرجمه!س!فيأ.-!أكو=

جبريط".=مريمعلىجبرصلانزالط:فصل-

،(مدلميواسى

(،عيسىضدالحهـاممكر".=أ*أ=

ا،عيصيدعاء".=أ*،-

النهاية-:فصل=

ولالفصحم!الحشاءة.-أكو!=

.=أ*،.=

"بسيدهيغدر(لهوذا)".=أ*،=

.-أ*!ما-

)يه!هـذا("،ى4شكضيتغير(يهوذا)*.=كراأ-

،والاستهزاء(،انجلثيتقى(ا)يهوث،"الكهانكبيرأمام

،01(يهوذا)صلب"

(،دلأصحابهيظقرعيسى1"،=،*أ-

عيصى9؟5=مريماهلعليعيسىانزال:فصلأ-

((*صحابهيخلهر

ارزريع!"والملأئكةعيسى".=!كوأ=

يكتبأن(برنانجا)يكذعيعمي".-أ*ءم-

"المماءالىيرفععيدمي"(،.الانجيل

أصاب)،السماءالىيرفععيسى))..-أ*،=

ول.عيسىبعدالنصحرانية

الانجيلخنححام

إلعالمينربصل!والحمث

المصفحة

،3،،34

هـ3،-36

43ء3،

3،-ا،،

،،

-،،،،فى

it

4،صه44

،ء4-اه

ه،

45،53!أ

فى53،-61

د463،63

د263-65

،66،67،

،68

د"6
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http://www.al-maktabeh.com/ar/rss.php
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