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!؟عرفها(التي)المسيحيشسدسدشمنالمقدسالكتابحولموثقشحقائق3لممعوالاالعتا

غؤفيىآليخلتميننببنقخفوبالشيخحيغتقب

تغاتىالثةخدطة

ؤمنأئف!يحتا،شروليمنبالتيماؤتعوذ،ؤت!تغفرةؤت!تجينهو،،تخمدةدئيما،الخفذإن

إتة،أنؤأشقدته"،قآبقيقلآ؟يضينؤقنته"،ممملقلآالله"؟تهد؟قنأغقايتا،شتئاب

!الهآ.ورشوله"عئدةمحمذاآنوأشهالهلم،شريك،وخدةالله"إلأ

تغد:!أقا

الأموليؤشز،!يالهامخضدقذيالهذيمماؤأخ!نالتيما،يهتابالخديمثأضذققإن

الآايى.!يضلآذةؤتملضلآلة!،يذغةؤكليذغةكل،مخذتةؤكلمخذتاتقا،

تغد:!آقا

تؤ!يفاالله"-زادةحشئننبنمضطقئمقاذأبوالقاصل/الاخإتئدقغققذ

اليهتابخؤذمؤثقةا)خقائقالقققوداليهتابب:غقيهؤغئؤنتمينهر،كتتتقاؤشذاذا-

غقئمضقئاشيفاخخميما-صقير-غقئبهقإداؤتشير؟،طتاغيهقئل!يهلأئظزالمقذسيى"

المقذسيى!اليهتابيقديمتةالمتشذ!ينليقاب

الققاتةغقئ!يهدرقيؤقذكتيهئم،منيقذشوتهوؤقاكلآمهئممنآخزتجاؤقذ

الحخةلإقاقةالخضيمقغب"التترلي"ي!ضىقاؤهؤأخاجيذ"،قمأ"منالشهيز؟:

الخضويم.متازتةجمنذؤعزفاشزغامغتبزةقاجمذةؤهيئ،غقيه



المفقو3العتالطأعرفها(التي)المسيحيضسلسلشمنالمقدسالكتابحولموتقضحقائق!رث!

يتتالبتلمغتتزا-يكؤيه-،المشيركونتقوله"قابكرل!خضالثيمايهتاب!يتجاءققذ

ؤيقذشا:تغتقدةقنغتئالحخةؤيقتايم،تتاقصسه

ؤآزكئالضلآة-غقييماإئزاهيتمإئرايممن-ؤتغاتئ-شئخاته"الثه"خكاةقادلذمن

قاقكانؤالمتاطز؟،المقازغةخاذضغهئمتترذتقاالذامغةالحخةقؤقهرو-ال!لآيم

تغاتئ:قاذ،قؤيهئمق!تابغقئدذقاغينهؤقزروة

آئموينيهت!منؤييكونوآلأز!آلخصمؤلتىمثكوتنيرى-إبرهيصلفيهذ!الو

ققضا!آلأ!يينأحمثلأقالمآقلققضاقذازفيقاذاكويهبازةآللغق!تجنققضا

آئقولمحىمنلأ!وننئرل!تهدقلت!ثينقالىآقلفلضآطذاربئقالمبازغاآتقمررا

صص5ص-صصصصصطص-صصصصص
تقؤيرقالأفلتفلضاأتحبنهذازبئقلااقالتانيخمةالشتتقزءاققضا!آلقخآلئن

وآلأزضىآلمتممؤصضدطرلذىوتجالىؤخفت!إتيلتثركوئأترىءوتحضاإبى

صبرهصط
.75917-:الأنعاما!!وتمشريهيئآمنىاتاؤماجييفا

الإقالمقاذ،ؤالمخاخةالمقازغ!جمئذتهئممئاتترلآ،بكلأمهئمؤقازغهئمقتازتهئم

اح!"نتا:بيال!غدكب

إئرهيرنرىمالوإتييماؤالذغؤةيلتؤجيدؤققتاةجين!هوللىيهذ1ماله:تغاتئ"قاذ

القاطغة،لةالأبمنغقيهاشتققتقابتصيزييمايئزى:آفيمهووآلأزضىآلمتمنؤلتىمثكوت

ته"تخصللةالأب!تايمتخ!بقإته"!مهوآئموقنينمنوصلييهونميو،ال!اطغةؤالتزاهينن

القالايب.بخميعالتاثمؤالجنمالإيقان

لأن؟المصيئةالكؤايهبمنتغقا!اكويهبا)رأطتتم:أفي!وألتلغتتهجن،-!وققفا

الرفزة.إتهوقاذ:قنقاذ-أغلم-ؤالله"ؤيقذاغيير؟،غنتاديهفيغقئتدذبالذكيرتخضيضا



!أعرفها(النني)المسيحيشسدسدئمنالمقدسالكتابحولموتقضحقائق3المم!والعتالط

تئنهز،ققلثمزتي،قذا:أفي،الخضيمقغالتترليؤخهغقئ:أفي!طذاربئقالم!الو

الزبوبئة؟ت!تجققل

دلك؟غلئدليللنايقولموقل

بزقالخ.ؤ،حخةبقييرقؤاةإتقاتتجذآنيغا!لتئتيي،قإثه"

الدي:أيمهـولأ!ييئآأحمثلأقالم!الوالكؤكثدلذغات:أفي!هوآقل!الوقلضآ

غتذ؟،قنبضضايحقائضاتكونأنبذ،القغبودقإنغتذة،غفنؤتختفيتجيم!

ت!تجقأينممىغايبا،ؤهؤكييرؤقتتفصيالديقأقا،شئويهتجميع!يتاؤمذتزا

!؟الجتاذة

؟!التاطلؤأئتيال!قيما،أشقيمامنلأإإتفااتخاذةؤقل

ؤمخاتقتهالكؤاكبنوليغقئفيتادتاأىزطايغا،أكما:!بازغاآئقمررءاقلضا!الو

تترلأ.مهوطذارقي!الوقالمتقا

غاتةقافتقزمهوآلقالتنآئقزلمحىمنلألمخونررربئتهددقلئملينقاذآقل!ال!قلضآ

طاغييماعقئيجناتئمؤإنته"،قابقيقلآالثه"تفدتئمإبىأتاؤغيتم،زتههذاتةإتئالافيقالي

ته،.ميينقلآ

طصصصصصصص

ؤمنالكؤكبمنمهوأتحبنقذازتيقداقالبانيغةالشضتتىاؤقاتا!الو

الققير.

ترىءلمإقيقؤو4)قاف،الردىؤاضمقخل،الهذىجيتيدتقززمهوآقلت)قلضآ

بطلآيه.غقىالؤاصحالضادقالئزقانقاتمخيمثر!قمثركونئحقا



الممهو3ال!تالاا!ر!ا(النني)المسيحيشسيمنالمقدسالكتابحولموثقشحقاثق!!ص!

لت!أفي:مهوحسماوألأزضىآل!ت!نؤهمضقطرلقلأىوتجهىوتجفمت!اتي

ي!ؤاة.غقنمغيرضا،غقيهمقبلأ،ؤخذة

غقئؤأقاتمبالتؤجيد،ؤآدغن،الشزفيمنقتترآ!هوآئمتثريهىمنىأتأ)ومآ

262((./1)"ال!غدممنا"تف!يمير."المزقاندلذ

تأققا.لقنؤال!تةاليهتاب!يكثيرؤقذا

ؤآئض!قؤميماغقئ!رءإئزاهيتمحخةؤغئرهئم-الئضازى-منتأقلؤقن

تكون،يقيير؟المختاقيالتا!صقبذايه،الققيزأنالتقينن،جمفتمغيتمغالمحلأؤكان،تف!ة

قفتذعالخق،عننيئتاجمبتشويفاقؤمهغتئ!رلمإئزاهيتمحخةشزد!يؤلعلإتفا،

بنمضطقئممقاذأبوالقاعل/الأختجضقةقاتقزآأنالعا!للفمئص!القخاذ

يئخيير-.القاحشئنن-ؤققا

ؤضليخنقيما،تالمحغايؤخهيما،خايضاتذيذتينالقكتوتتخغلآئثاللةأشأل

إتئبإخ!الؤتبغهئمؤقن،ؤالمزشيينالأئبتاءمنإخؤاييماؤغتئمخقدتبتتاغقئالقهتم

آجمين....الذيننتؤيم

كتمت

غؤضخشيقبرآذبقفخفوذ

تهوالثةكان



!أعرفها(التي)المسيحيشسدسدضمنالمقدسالكتابحولموثقشحقائق3المفقوالعتالط

الغؤتصفقدقة

بزقائاصخيهغقئالذ،تةتتاؤتضتبيئا،الإشلآتمتتازصيئالديلتيماالخفد

ؤخفطبأخكامهقاتمقنؤؤغذتقيئا،خفاؤاغيقاب؟قغيرقيهإتئال!بيلؤأؤضخمييئا،

شيريأته"تكنؤتئمؤتذاتتجذتئمالديلئ!ائخمدغطيما،ؤقؤزاتجنريلأآخزاحدودة

تكبيزا.ؤكتزةالذذمنؤييئته"تكنؤتئمائمنلثلمحي

الذيننغقئييطهزةالخقيننؤببائهذىآرشقاؤزشولهو،غئدةمخقذاأنؤآشقد

الثيماإتئؤداجمتاوتلإيزا،تمثميزاالتاغةتذيتينبالخقآرشقاشهيذا،يالثيماؤكقئكقيما،

مييزا.ؤليمزاخابإذييما

تخشؤناللإينجلو؟جمحهتقشيزقثاييئ-ائخديحثآخ!ن-هؤجمتاتاغقيهؤأئرذ

الطلقالبمنالتاسقييخيرقيأئرته!جمتال!التيما،بكيرإتئوقلوبهئمجلو؟هئمتيينثثم،زتهئم

!يقاته"اللإياللهائخميد،ائغنرينرضزاطإتئوتفديهئمزتهئم،بإدلقالئورإتن

التبتين،منغقيهئماللهوأئعتمالدينصراطؤهؤالأزضيى،!يؤقاال!قاؤاقي

قئقا،الزشلتجميغب!تغثاللإيالت!بينؤهؤ،ؤالضالجينؤالشقذاء،،ؤالضذيقين

وماإلصكوآلدىآؤحتئتمالؤضابهءوحمأماآلدلقمنليهميثحآخ)!:تغاتئقاذكضا

.:113الشورىأ!وفيهتئفرقؤاؤلاآلؤيهتأتحوأآنوصكيممئوموشتئإترهيمبوءوضتنا

آئآلأإإلةولأآنة2إق!دؤحىإلأزسصوليمنقتلثمنازستفنا!الوومآ:!الىؤوالى

2(.الأنجياء:ه1كامهـوفآعملأونه



المالالو3لهال!تااء!ر!ا(التي)المسيحيشسيمنا!دسالكتابحولموتقشحقائق!!

وآجتلبوأآلتةآغماوأآسضزلممو،أتؤ!لفيتجثناؤلقذ):تغاتئؤقاذ

:36(.النحلأ!هوآلضخنقةلمخهخقتترؤصهمآدئهروهدىئنتمتهمآلطعوت

!وتغد؟

يفيهتاتةتفميمي،غقئتف!يميمنشديل!2إئخاتغذكتئتقامختضز!؟رشاتةققد؟

ؤآزاة،زأئته"،يضاحزئاقفيياضتلأؤقل!الق!يحيح-عتابجمفيما-بطلآلبالقؤضوعقذا!ي

تينالخفلائيشارقغ،ؤالم!يمينالإشلآيمبلآب!ييلمتضيرينتشاطمنغييريؤتزاة

عتابغقايذبطلآدقبةبلةؤالخفل،ؤشيريغةغقيذةبدييهئمالخفل،الم!يمينصفوفي

قكتئت،الغضةقد؟كش!!يجفاييتكونأنقأزذتؤالتقيتإ،الققيتةالضيحيح

التقحازىغقائذخؤذ-آغيرفقاالييالقمي!يجيةييهتاب-كفصوليمتقزقةققا،دب

بأشلوبالفصموليجمنكييير!ي!يقاؤتكقفت،آتائهئمؤأقؤالي،كتبهئممنبطلآيقالةؤآب

المخاطب.قغالتنرلي

منقذاآنقاغقئمكذا"إئجيللمحيتجاءكقاالضيميح"قاذ:أقولىتزاييقيئذقا

قؤليأكيئ-ؤال!لآلمالقملآة-غقييمايئضايميحآئميسب،قا2تاؤإلأ،الخضيمضغالتنرليتاب

أقضدأتيقاغقئم"ت!وع":آ!ولزآئتييإداؤكذلذ!!الاناجيللمحيغئاؤزد!غلأؤ

ؤالققخاقي،الفغاقيلاخيلآفيؤقذا"،"جمي!ىاشمهؤ""ت!وعقاشم،الضيميخيذلك

ليشالأشتاءقد؟لمثلقاشمخذاميؤقكذا،"يوختا"،غ!رء""يخمىغنتقولونكقا

تفقم.بضاالخضيممخاطت!تابمنإلأ

يخاليمزاغاةاليهتابخخمتنريذألأاليهتابفصوليجمتاتةجمئذؤخزضت

قاقاختضزت،القزاءةغقيهمتثقلإذالم!يمينأكثيرؤخالي،التضازىمنالقذعؤيين



حم!بمأعرفها(النني)المسيحيشسدسدضمنالمقدسالكتابحولموثقشحقائقلمم!وواالعتالط

آؤ،مئقيرذايطتغأنزآيتالقفقود(("اليهتابالتابقذاخخمازدادؤتقااشتطغت،

خؤذجضعاتت!ريماتجاجمغاالله"-شاء-إناليهتال!دلذتغذتأييثئم،اليهتابتقيةقئل

بطلآيقا.لةآبؤ،التضازىغقائذ

بيننتقل!!يالقؤضوغاقيأقئممنتديذتينالدياليهتابقذاقؤضوغإن

ؤقغقاغيفتققؤالضجيخة،الغقيذ؟غننائجزافيمنغقيههئمقاؤتتالقالتضازى،

قاكلأنتقيئاق!تغتمؤضتاعؤتخيري!،ؤإضاقة،خذفي،منجمتابهئمغتئ

غقيه.دليل،تاطل-ؤشزائغغقائذ-منجمئات!تخيرجوته"

ؤالزشايلالكتبغشزاقيمناليهتابيقذاتجفجيأثتاغاشتقذتتقذ

تغق!ؤزاتجغتالمصازى،غقايل!بطلآدببتتالقالمئشييينمنيكيييرؤالضقا،لب

إتئيؤققهئمآنآشألطقالتةكييزا،مئهئمؤاشتقذت،التابقذالمحيالمتخضضينإخؤايتا

شرتقتهئمؤأنغقيقا،ؤيميتهئمغقيقا،يخيتهئمؤأن،ال!ئةاتتاغتززقهمؤأنالخيير،

آمين!.ؤآهيقا.البذغة

تقيريئا،آغؤايمأزتغةقئلالفحييبعتابمفةبطلآدببتتالبافتضضتكنتؤقذ

غئايقالىؤقا،الإشلآيملمحيالق!يميحقئنرتيمايتتالقالقئكبوييةال!تستكةغقئقؤ!غاؤآئشةت

الخضا-ؤدت!قائمؤهؤالئيما"،كيقة"الضيحيحؤشضيتاالئضزايتة،!يافيزاءابمن

آجمين!..افتذىلضننشتئاتخغقاؤآلنبيما،تئقغألناللةأشألقذا،تؤمتاإتئ-ؤالمتة

غؤضيىآليح!يننئننقخموبعقزأبيالشينيآيخيإتئاليهتاتدقغثؤقذ

ؤإتاةتخشزييآ!آشألؤاللةخيزا،غتيالله"قخراةته"،ؤقذتمغقييماقاطقغغقييما،يتطيئ

آمين...ؤشتتمؤضخبهآيهؤغقئغقييماالفه"ضقئمخفدالتبئقغؤؤايذئتا



الم!و3ل!تالطاأعر!ا(ا!يخه)المسيحيشسدسدشمشالمقدسا!كتمابحولموتقشحقائق!ر!ص

أبلةتغقيمغقىالسو؟جمنقاحغقئال!تةآفلمنإخواييأحتأنآئ!ىو،

تغدتيأشواتئمالقؤتملأنشبقايهئم؟غقئؤالزد!المقذسيىجمتايهممنالتضزايت!بطلآلب

زاتةيخفلالتاسأؤتىؤتخن،شئييمكلدلذشبيل!يؤيبذلوا،الم!يمينتئصييرمن

ؤالذغؤة.ؤالغقلبالجفيمتت!قخألثقققيتاالتؤجيد،إتئالذغؤ؟

ؤآ!،ؤالزؤابخالقموذته"تكتمتؤآئنجفد،منلمحيهتذئته!قاتتقتلأنأشألؤاللة

آجمين!.قلإيير.شئيءكلغقئشئخاته!إته"،الثاسيىمنك!يييرهذات!ميشتئاتخغتا

ؤكت!ت

غؤضءخممنيق2آذنجقفمنطقىفغانجأنو

دزئييماييته"ؤتازكؤايذئإ،ؤغنغئااللهغقا

هـأ435آخرزبيع16الفؤايقالأخدطفز

م4102يئزايرا6المؤايق



حم!!اعرفها(النني)المسيحيضسدسدضمنالمقدسالكتابحولموثقشحقانقالمعقو3العتالط

الأؤذالقضل

انكتابيذيتين

يسفبركل-كتب:أفي-آشقايىقخموغةمنتتكؤنيهتابهؤالمقذسر:اليهتاب

تغضيىإتىتغضهاالكتم!ضقمب-،فضوليأفي:-إضخاخابجمذةمنتتكؤن

كيقةآته"الئضازىتغتقد"،المقذسيى"اليهتاباشمغقيهأطيقؤاجذا،يهتائاقآصتخت

لأزض!!ؤاال!قاؤاتتزوذختىخزف!مئاتزوذلنؤأته"،الضخفوطةالئيما

قغقيكالفقذميىاليهتابآغذابمن-لمحقزة:أفي-غذبغنتئخذأنأزذتقإدا

:أي-الإضخاحؤزقتم،الفقزةقلإ؟تخوياللإيال!فير-:أي-اليهتاباشتمتغيردتأن

الإشلآجمتةبالثقاقيماتأثزاالتضازىغقيقاؤيطيقالفقز؟،:أي-الغذبؤزقتمالقضل-

هيئالضقضودةالفقزةأنقاغقئم("،15)5/مزقش"إئجيلضثلأزأيتقإدا"آتة"إ!-

ؤقكذا.مزقسق،بإنجيل5زقيمالإضخاحمنا5زقيمالفقزة

خزئئنن:جمنالمقذشاليهتابئتتكؤن!

إتىالخييقةيذاتةمنال!قاوتة"!الكتس!:-أيالقديمالغفههؤ:الأؤلىالحرء

،التؤزاةبذلكؤتقضدونأشقالي؟،تغق!كتمتموشىأنقترعمون-الق!يميحبغثةقنل

،-شتةييكقا-إ!نوحكتتقاالقدييمالغفدآشقاليتغقرإن:تغضهئمؤتقولتل

غقىؤالتضازىالتهودبهيؤجمنوؤالقذي!يمين،الأنبتاءبؤايمطةكيتأثه"قتزعمون

الغفد:آي-أشقارةتكنتئمأنه"الجفيمقغالضخفوطة،الئيماكيضةأته"قتغتقدونال!ؤاء،



المفقودالعتالطيعرفها(التي)المسيحيشسدسدشمنالمقدسالكتابحولموتقشحقائق!!ه

تغذ59غايمتغذإ،ؤاجديهتالبييقخموعةؤلاممتذاؤتةؤلاقغروقة-القدييم

،إإشزاييلتنيتئنالقديمالغفهيغزفيققئم-بفق!طين-تجامنتاقخقعتغذ!!الميلآب

دلذؤتغذ-دلكؤقغال!لآم،غقيهمموشىالثيماتبئقؤلبمنالقرودبغشزاقيتغذ

القدييم-الغفد-!!المقذسيهتابقاحؤذمختيقةالتهوبطؤائف!قازالت-الضختي

ؤآقاليحفزا،93القديتمالقفذآنتغتقدون-التؤتمالتهوبأكثرؤهئم-الجئزايتونقالتهو؟

ؤآفا-،الأؤلينالآتاءأتتاعؤهئم-ليمفزا46بقيؤمنونال!ئجيييةالتزتجضةأتتاع

الأوتئأشقاليالخض!ةؤهيئ!!ققطأشقابىخفشةالقلإيتمالقفذأنقتغتقدونال!امرتين

بالتؤزا؟.الم!ضاب

يؤجمن-المميميحتغذال!ضاوتة"الكتم!:أي-الخديدالقفدؤهؤ:التاييالحرء

زشايل،ؤتغضقاآناجيلتغضقاغقئأطققواأشقايىمنؤتتكؤنققط،التضازىبيما

ؤقذالقذيمي!ين،ؤتغض!ؤتلآمذته"،الضميميحرشلهئمالخديدالقفدكتتةأنؤتغتقدون

الييؤالاناجيلالأشقارمئاقيتيننمن-جممفزا27اد-الخديدالقفدأشقاراخييزت

.إغافا!035بقزاتةالق!يميحزفعتغذ:أفي!!الراجالقزدق!يقؤجودةكاتت

اثتاشيوسقبؤايمطيمام!إ!367غاتمالخلإيدالغفدأشقاراخييزتتقدتغئم،

القسقيلذكتولي"القدييمالقفدإتئ"القذخل:يهتاب!يتجاءكقاالإشكئديىثيماتطزيزفي

:17ضفخةيوشفضموييل

أئديتاتيقهيئكقاالخديدالغفد؟شقايىقائق!أؤذبآنتازيهل!وئتم"ؤجمثيمير

القفذأنبقغتىم367كاتملاثتاشيوسرؤالئلأيينالئاييمغهالقتاقيمارشاليماييظقزت

اهـ.الخايتيما"صوزت!ييتطقزخئىقرودبثلاث!كنتنريدقااشتغزقالخديذ



حم!!اعرفها(النني)المسيحيشسدسدشمنالمقدسالكتابحولموتقشحقائق3لممقواالعتالا

تاذرس!القفصرأئضاقاته"قاؤقذا،الم!يمينعققاءكلآتمؤليشكلآمهئم،قذا

الأوتئ"قرولبال!تيمالمحيالصاترولوجيجمفيم!يشاجمقة"تطزةجمتابيمالمحيقفطيتغقوب

!ا:!اضفخة

الرشولىاتتاشيوسرالتاتاممؤالخلإيدالقفدبأشقارتائقهبيهتات!قاتمقنآؤذ"إن

غاتمزشايل!إخذى!يقذادكزؤقذ،الإشكئذرتةتطاركيماجمذاب!يالجشيرينالتطزتزك

مختضزا.كلآماائتقى"م145غاتمخفقهويتةقخقعييإقزارقاؤتئم367

غاتمالخديدالغفدآشقارخؤذالئضزايت!أئتاءتغضيىتئنالجلآف!ائتقىتقد

الخديلإ،القفدأشقاليخؤذالكتالستقئةقغتختيفالختميمتةالكيي!ةؤتقتمبم!كاأ

2،آشقاشئغهغقئالتضزايت!الطؤائ!تجميعقاختققتالقدييمالغفل!أشقارغنأقا

منتتكؤن-والحديدالقدييمبغفذييما-المقذسقاليهتاتأنيغتقاونقالبروت!تائت

وا3قراجممفزا،73منتتكؤنأئهروقتغتقدونؤالأزثوذوكس!الكاثوليأؤأفايمفزا،66

خفشةوا3قزاإ!ليمفزا81منتتكؤنأته"قتغتقدالختثئةالكيي!ةؤأفاأشقايى،شنقة

البروت!تاثت.جمتابغقى!ليمفراغشر

جمتابقاغقئقذاتؤجمتاإتىمختيقةؤالئضازىالتهودطؤاي!أن:مزقاؤخلأضة

.!!المقذسيى

تجاغالديؤالإئجيلالئؤزاةهقاالخديذؤالقفذالقلإيتمالقفذآنالئضازىتظن

قهئمؤالإئجيل،التؤزاة!يالم!يمينبغقيذ؟يخفيهئم!!الكيرييمالقزآدب!يدكرهقا

كمراجميير-الأشقاركتتةبأشضاءأشقازهقاؤي!فونالتشير،جمتاتةمنأتهقايؤجمنون

-.إتخ..تلآمذيهإتئبولشؤزشايل،قتىقىإئجيلدائتاذ،ؤليمفيرداود،



الممعو3العتالطأعرفها(النني)المسيحيضسلسلضمنالمقدسالكتابحولموثقشحقائق!ر!

التيما.كلآمؤالإئجيلالئؤزاةآنقتغتقدونالم!يمونأفا

ؤموشىالئيما،كلآمقهيئ،إشزاييلتييإتئقتئققاموشىإتئبالتؤزاةالله،أؤخى

إتئقتفغاال!لآمغقئهالضيسيحإتئبالإئجيلالله!ؤأؤخىتقا،متتنيمخز؟ال!لآلمغقيه

التشير.كلآتمؤلي!قالثيما،كلآمالقمجيحقالإئجيل،قؤمه

بتغفيىقخلوطالتشر،كلألمإلآالؤقاالتؤيمالتضازىتدييقاأنؤتغتقدون

ي!متاجرءؤتقيئأدقايهثم!يغققمفاؤجميشى،موشىغقئترؤالديالخق

ؤهذىؤتاطل،خققفيهالشزائع-ؤتغضيىالتؤجيدإتئالذغؤمتل-صدورهئم

منخؤاةمفابكثيرأقلالخقمنيييماتقيئقاكانؤإنممفترى،كفه"ؤلئشؤضلآلى،

مئة.ؤخذفواغقئيماوا3قراالقابئونبهكتتإد،تاطل

القزآنآنؤهؤالمقذس:اليهتابؤتئنالت!كلأيمالقزآدبتئنجذامهئمؤقزق

آلدكرترتجآغنإتا!الو:ؤتقاتئشئخاته"الثه"قاذ،ؤتقاتئشئخاتهوالئيما!تلمنقخفوظ

ؤالضتاع.التخيري!منؤخفنهاقأئرتهو9(،الحجر:أمهو!ته،لخمظووإتا

يفيهنأتهلمأشقار؟كتتةاغترفتإذدلك،يخلأفيقققئالمقذسراليهتابؤأقا

غقئتنريدوا"لاقاذ:فئنهودتيماالكلآتمتايمئا2()4/التثيتيماجممفيرتجاغ.!يكقاتخريفه"،

ؤأالئيماكلآيمغقئيرادآئنيفيهنآئه"قؤضخمنا"،تئقصواؤلابيماأوجميكئمآناالديائكلآيم

حدولبإضكايتةغقئدليلجمئا،التقصيىآوكلآمهغقئالرتاد؟غننتهئمقتفياجمئا،يئقم!

!عله.ت!تطيعون،شئيءغنتئقاهئمأنيغقل،إد،دلك

ت!قعقنلكلأشقد"لإلي)22/18-91(:يوختارؤتايحفير!يأيضاؤتجاة

ائقكئوتةالضزتاقيكقئهاللهوتنريدهذا،غقىتنريدأخدكانإن:ائيهتابهذانمؤ؟أقؤاذ



!أعرفها(التي)المسيحيشسدسدضمنالمقدساالكتابحولموتقشحقائقالمععو3العتالط

الله"تخدف!النبؤ،هد؟يهتابأقؤاليجمنتخدف!أخدكانؤإن91.ائيهتابهذالمحي

مئا!ؤخذفواالكتابغقئوا3زاإدبالفغل،ؤقغقاؤقذاائختا؟((،ليمفرمنتعيتا

أئؤاعكل!ييماؤقغققذمئا،ققر،ؤالمحغآفرالمقذساليهتابتخيري!إن

بكلآأ-أكثرة-!ؤم!تئذليقفقود،جمتاباإتئمقذسبىيهتابجمنتخؤذختىالتخيري!،

!ييما-قاأكثر-تمئالاالتؤتمالئضازىآئديلمحيتزاةقضا!!ؤالرفتالقالقذي!يمينلتغضيى

ؤإتاذصقيما،قيبةالضميميحغقئترذالدييلإئجيلؤ،،موشىغقئترتتاليييلتؤزاه

ؤإته"،قخفوظ"إتهو:غئهقتقولون!جمتاتهئمالقؤلمبقاتصفالييبالأؤصافيتنخديخآ!

منتقتزلنالأفؤاذقد؟قإنخزف!"مئاتئقضؤتئمخزف!،لمحيهتردذؤتئم،الرلتكيضة

إ!المقذسيىاليهتابخقيقة

!ي-ؤالخلإيذالقديتم-غفذيهتجضغاللإيقننيغزف!،المقذسقاليهتاتإن

ؤاجلإ!جمتاب

تغضيى!يتغضقا-متقزقةؤآتاجيليزشائلقخالوطاتهتالككاتتتقذ

بآتهئمالكيي!ةتصفهمقنتل!!يؤتغضقاالتهوب،تغفيىتدلمحيؤتغضقاالكتاي!حي،

-التضازىتغضيتد!يؤتغضقا-الضجيحبالإيضالبيؤمنواتئمأكما:-""مقزطقون

القذي!يحينتغضيىأؤ!!القميميحرشلتغضيىإتئؤالاناجيلالزشايلتغفقلإ؟ؤيئ!مب

الغهد-التهوبجمتابؤكانكايحا،يغزف!،ؤتغضقا-التضازىاغيقاديخ!ب-

غاتمجيئإذال!ئجييتيما،التزتجقةمثلتزتجقاتؤته"ؤاجدجمتاب!يقخموغا-القديم

قر.كضائاجميلآب09

ؤأئجذتإ!المقذسىاليهتا!قكانتغضيى،إبئالأشقايىتغفقد؟قحمغت



الممقو3ال!تالهاأ!ر!ا(التي)المسيحيشسدسدضمشالمقدسالكتابحولموثقشحقائق!!

إ!قانويئيماغيرأشقارغقيقاؤأطيقالأشقار،تغف!

ؤاجدإئجيلأخييزمزقشإئجيلاشتمتخملالييالا2تاجيلغشزالبمنققثلأ

ؤقكذا.،التا!يؤأخزجواالخديد!الغفدأشفارصضنؤوجممغ،ققط

ييالمقذسقاليهتاتتجقعالديقننيغزف!لاأته":هيئالكئزىالمقاتجأةؤليهنن

يتكوتا!التضازىيهتابقغ!التهوبيهتاتتجقغالديقننيغرفونةقلأ!ؤاجد!يهتالب

ؤاجلإ!!مخفل!يي

يقاقهكؤقهييكاتتبقا،تفتجرونالييالقخطوطاقيتغقرإن:أريدكتل

لذدكزته"الديؤقذا!الزتكيقةيتضبخالققاقةمنأخيرتجتثتملفخزقي)إ(أجمذت

هوبر،ؤروبزتجميقر،سييفن:تأليف!!المقذس!"اليهتاب"تارينييهتاب!يبكرةتجاء

)88(.صفخة-الثقاق!دارطئغة

ؤاجد،فحفدييؤالخديدالقدييمالقفذئننأشفارضئمتئمقتىتغقئمأخذ"لا

إتئتزجغافيتقريئا()كامقتئننإتئتاؤضقتاالفقذساليهتابمنئ!ختئننأقذئمؤليهن

ال!ئتائتيما،ؤالقخالوط!القاييكايئيما،بالقخطوط!التؤتمؤئغزقافيالراج،القزدبفنتضض

المقذسيلكمابيوتايتيماتزتجقيماإأؤلال!ثجييئهالئ!خيماممغطيمغقئؤتختوتاني

أشقازاالبروت!تائت!ؤاغتتزقا3،اليهوحذققاالييالاشقارغقئؤتختويالجئيرئ(،

الضخالوطتيننؤجمفتا،المكابتينأشقارتئقصقاالقاييكايئةالقخالوطةأنقغ،أبوكيريفئة

تختييال!ثتائئةوالقخالوطةليمفزا(.)27كققاالخديل!الغفدآشقاليغقئتختويالب

هزقاسق.ؤزاجميتزتاتا،يىشات!غقئأئضا

بقاائتقىثتم،م035لحو!يمضزلمحيكيتتقذالقاييكايئةالئ!خةأنوالأزتجحى



ص!!أعرفها(النني)المسيحيشسدسدشمنالمقدسالكتابحولموتقضحقائق3المم!ول!تالاا

!مد،إتازةأكثرتايىيخقققاال!يتايتةالت!خةآقاروقا.!يالقاتيكالبقكتتيماإتىالم!ار

أقذامجمئذكاتيرينشائمببيير!يؤحفطتالراج،القزدبأؤايخر!يمضز!يكيتث

!فيه.غتئالقشزالؤضاتاتقفئموشىأنالمغتقل!،موشىتجتل

ت!طثطينالؤأئقاييئغايمتجاءجين،م4184ختىقخئوءة!ييماالئ!خةؤطقب

أذزذجمئذقاؤقؤزا،يفخريتيمغذاكانالققاق!منكؤبم!يغقئقاغثزالدييمثسيذورف

تكادالقئهضاؤفي،القخطوطتيننقاتيننيقذيم؟القخالوطةمغطتمآئقذاكتشقا،قاخقيقة

ليهتابالمحققاءمغاؤتهييئقذرلا!ممهالقخطوطتئننيقاتيننقإنمكتمقتينن،تكوتاآ!

".اهـ.الآنالمقذسيى

الجذقيماقئئةطئغةؤقزار""يهتابجمتابيما!يقاكدويلجوشأيضاقاته"قاؤخذا
:44ضفحة-القاد؟يبؤتذيىلزوجتيماا

القتخ!!يقؤجودةم()355س!*!540أأ!7أدا!أ5ال!ئتائئة"الئ!خة

-53)7/يوحتا(،02-1/9)6مزقشغداقاالخديدالغفدكلؤتخيي،يطاييئالبير

شقبماييتشندرفكقيقاغتزؤقذ.القدييمالغفديض!منأكثزتخويكقا(،811/

غاتمروشتايقيقحزقدئةالذيرؤشفققا،1844كاتمشيتاءتجتلبيريييلمفاللأقي

جميل!تؤتمجنيفاأل!بمائةال!وفيتيالاتخادمنالبيريطايتةالحكوقةؤاشترتقا،9185

."3391شتةالميلآب

مسلممنتقزأةقنلكلمقاتجأةشتكونآئه!تقيتاأغقمؤآناآظزحاالكلآمقذا

.ءاب!ؤءاشؤ!ييئاتضزؤ

كلنطايمتؤأنؤالأبليما،التزاهيننغننتئخحثبأنؤتغاتئشئخاته"الله!أقزتالقذ



الممهو3ل!تالااأ!ر،ء!ا(التي)المسيحيضسىمنالمقدسالكتابحولموتقشحقائق!*وو

تقاؤالتضازى-التهود-مناليهتابلأفلققاذدغؤاة،جمذقيغقئيالأدليمامذجمي

لنوقالوأ!الوالئا:تهمقاذعرهئم،آخدالختةتذخللنأئه"جمئهقاطايقةكلزغقت

وبزهتتمهاتوأقلآئايت!تمتقفأؤنصرفىظلهودامنكالنإلأآتحتةيذضل

.111:االبفرةأ!مهوصلإثين!نتزإن

نأتظنونلإتكئمائكتت"قتشوا-:الا-تاجيل-بخ!بقاذآئه"الضميميحغننؤتجاء

لتضلالمغتقذةالكتبلمحيتئخثآنقققيتا"،ييتشقهالييوهيئ،آتدتةختاة!يقاتكئم

الخقيقإ.إتئ

المقذساليهتابكنناليهتابفضوليتذفيبئنال!ريغيماالقغلوقالبتغقرؤإلئأ

ثزاللهلمشماغإناليهتابفضولي!يغتيقاالذليلؤشتأيي-القفقود()اليهتاب

:-الغاثمين

منؤضاغشتأيي،كقاليسفزاجمشيرينمنآكثرالمقذساليهتابمنضاغتقذ

آضاققاختىالكاجمقيما،ؤالفقزاقيتل!!ؤالكيقاقيالحقلمنكثيرالضؤجود؟الأشقايى

الئضزايتة!عتضاءباغيزافيؤقذاال!فز!ليكيئجمئد؟جمنتغضهئم

المقذس!"اليهتال!:قائلهئمقتقولالتإ!إتىتئميمبوته!اللإيالمقذسقاليهتاتإن

ؤالأئكئ!!القذيحيمينلتغفيىكلآيممخر؟آته"تقيئاتغقمؤهؤدلكتقولىالتيما"كيضةهؤ

هؤقنيغقئم،أغقمقا-تكنتئم-إلنؤتغقالأشقارالا"تاجيل،تغق!آ!دلذجمن

اليهتابغقئاطلآعآذتىثه"قنلدىقغروف!قشهوركقه"وقذاأضلآإ!كايبقا

اليهتابتة.القغارفيؤدؤائيرالمق!يرينؤكلآيمالمقذسيى

فيالمقاليؤدؤائيرالمق!يرينكلآيمإتئيخوخأتئمالمقذسقاليهتابإنتل



حم!!؟عرفها(النني)المسيحيسسدسدشمنالمقدسالكتابحولموثقشحقائق3لمالقواالطتالط

نإ:(61-13:)23إزجمتايمفير!يكضاغلآيتةققاتقامخرف!،أتهوتغير!تيكئياليهتابية

ال!فير:كايم!تقول!!!غفذاالثيماكلآتمخزفواالكذتةال!امز؟ؤأئيتاء،أوزشييتمأئيتاغ

ؤ!يا4.إشزائيلشغبيوأضقوا،بالتغلتنتأوا.خقاقةال!امزهآئبتاء!يزآئت)ؤقذ

أرلابقيون3ؤيشذ،بائكدبؤت!لكون،تف!قونجمئا.يقشغزقازأئتأورشييتمأئيتايم

ؤشكانقا،ك!دوتمكقهئمييضارواشز؟.غنائؤاجذيزجعوا،خئىالمتمزقاجميي

آف!ئييئا،أطجمهئمقآنذاالأئبتاء:غننائحنوبزتقاذقكذاأيذلذ5كغموزة.

الأزضيى.كل!يلماقماخزقيأورشييتمأئبتاءجمئل!منلأتهوائغفقيم؟قاءؤآشقيهئم

قإئهئمتكئم،تتتئأوناللإينالأئبتاءيكلآيمت!قعوا،ائحنود:زلثقاذاقكذا6

".القاثذايك"تزجقة(الرلتقيمغنلاقفبهئمبرؤتاتتكقمون.تافيتخغلوبمئم

أيقما،أوزشييتم)إ(ؤآئيماء،بالكدبؤت!لكون،تف!قونالتامزة)!(آئبتاء

اليهتال!قاذكذلذ!!الرلثقيمغن،قلوبهئمبرؤتاتتكفمونثهئمفي؟يكلآجمهئمت!ضعوا

القكذوتةآشقازهمتتخئتيكئيالكذتيما؟!!الأئبتاءقؤ،ءآشضاءهيئقضاالمقذس!!

التإ!.غقئ

تغضهئم،:تقلققئمتجميغاأوزشييتمؤآئبتاءال!امز؟،آئبتاءغنتتكقمالتمت!إن

.!!ؤال!امزهأوزشييتممنآغقمهئمكانالتهوبأئبتاغأنؤقغلوم

!!تجهقا؟خاليالقخفوخالؤخيئتجدقأين

مذجمي:الق!قةالكذتةالأئبتاءبقؤلاءتقضدكانالمقذسقاليهتاتإن:يقالىقذ

إتئالرلثأزشقهمالدينالأئبتاءغنييمقمكاتتالأغذاديخنتاطل،ؤقذاالئبؤ؟إ!

أيضا:المقذسيىاليهتابمنالذليلقىإليك!!إشزاييلتيي



ال!ال!و3ل!تالطاأ!ر!ا(التي)المسيحيضسدسدضمنالمقدسا!ابحولموثقضحقائق!!

ؤال!لآم،الضلآةغقيهقاداودائننالتبيئشقيقانغنالمقذس!اليهتال!تكقتمتقذ

بغذيمالمؤميينالزثأقزالفؤاييالؤتيئالبالت!اءتترؤجكانإته":شقيضانغنققالق

منزؤاجهب!تبالأؤتالبجمتاد؟!يشقيضانؤقغختىالأفرؤاشتقر!مئهنالاقيزاب

"ؤأخمتغشز:الخابيالإضخاحالأؤليالملوفيليمفير!يبتضيماتجاءؤقذا!إالؤتحتاقي

ؤآ؟وجمئالب،،ؤغمويثالب،موآبيالب:يزغؤنبئمققغكثيزةغريئةيشاءشقيقانالقيأ

تذخلون"لا:إشزاييليتييالرثغئهمقاذالدينالأقيممن2ؤجتتاقي،ؤضيدويئالب

شقئقانقالتضق."آيقيهئمؤراة،قلوتكئمئميلونلإتهثم،إتثكئمتذخلونلاؤهئم،إتئهئم

ال!زايىئ،منمئةؤتلآث،ال!تذاقيالت!اءجمنجمئةشنعته"ؤكاتت3.بائقختةبقؤلاء

آيقهؤزاءقفتا،آقفني!اءةأنشقيقانشيخوخةزقالبلمحيؤكان4قفتا.يشاؤةقأقاتت

".أييهداودكقفبإتههالرتقغكاملأقفبةتكنؤتئم،أخزى

لىكتتاالتبئي-شتيضانهؤكايتهروأنترعمون-الديالإئشابقت!يميدؤإدن

!يآئضاتجاءقاغقيهنطثقآ!ؤغقيتاقر-،كقاالمقذسيىاليهتاب-تخ!ب(ضاذ)1

ؤالزشلالأئيتاءييالإشلآيمغقيدةأفا!(،المقذسيى)اليهتابييتجاءوقا،الئضازىاغيقادبخ!بقذا)1

ؤغضضهئمرشاتتا،يتقغواالئاسإتىاللهوأزشقهمالتاسيى،خيرؤالزشلالأئييتاءقإن،دلكيخلآفيقغتى

قاذ.غقئهنمنرل!كقاتفغوهاحتىرشاتتةعقئهئموخمأالكتائر،آوالثزفيأوالكقرفيتقغواأنمن

ه2جمايخنغكبميرففحلنآآلذىيئؤآتحتد،وقالجماؤشليننداودةاتيتاوتقذ)غ!:الئبيئشقيقانغنتغالئ

ؤألديقلؤجإذآؤحئتآآؤحضنآإلككضأإتآ)!:ؤالرشلالائبتاءغننؤقاذ،.51:النملأ!!آنمويخبن

وهرولىؤيولنمىوآيؤبؤجمكلي!ئلأشحاطؤآؤتغقوبؤإشحقؤإشئييلإترهيضإلم+ؤآؤحيتآحتغدين

كمعلل!تقصحضهغقئمورشلأقتلمنعلتثقضحفحتالغقذ!ورسملأزلبىرادداووءاتيناوسملخن

آدئه"ؤكأ!آلرلممليبغذحختماآدت!غليقآشليهونيلأؤمنديىينقتمثرلينزمملأ6!تيليتاكولمئآدتهر

قإنؤالخلآصيىبالثايولبمؤمننقأقيالآنالثضازىجمنذآقا،.-165النساء:163!!أمحيصاغنيلينا



!!،عرفها(التي)المسيحيشسدسدشمنالمقدسالكتابحولموثقشحقائق3ليعقواالعتالط

الأئبتاءيكلآيمت!ضعوا،:ائحنوبزثقاذقكذا"16الق!قيما:الأئحتاءغنيإزمتاليمفير

!!"الرلتقيمغن،قفبهئمبرؤتاتتكقمون.تافيتخقلوبمئمقإئهئم،تكئمتتتتأونالدين

اليهتابفصولييخلآليمنؤشتتتاؤله"المقذس،اليهتابضتاعإتئؤتزجع

ؤعقضاءالآتاءكلآيممنثئمالمقذس،اليهتابمنالذليلبكيرقغالمختضز؟

!!التضزايية

!!!!

.!!زاقائيلالأئتاغقئم!خلؤقذا!الأنبتاء!منتبئأكأتج!دمنأطقرقؤيهجمئذتجتذكل



المفقو3العتالطءعرفها(التي)المسيحيشسدسدضمنالمقدسالكتابحولموثقشحقائق!!

القابالقضل

الأشقارإاؤقمتاغالأضبتةالغخطوطاقيففذان

يتيتأنلأخديفيهنلا"إته":تقولونالتضازىعققاء)إ(ت!قعماكييزا

قازتهاثتم-الضفقود؟-الأضيتةبالقخطوطاقيأتىإداإلأالمقذسيىاليهتابتخيري!

قضل،أقي!ي!التخيريفؤقغآينتتاييثبتالمقذساليهتابمنالآنآئلإيتا!يبقا

".المقذسيىالكتابأغدابمنعذدأقيؤلمحي

دإ!!،الغجيبالاشيذ،ليؤقذا!الطزح!يالأشلوبقذامنتعخئتطاتقا

مخزف!!أته"غقئدليلبأقؤى،جمتابهئمتخيريصغذيمغقئت!تدلون

ظفورثتمؤالاشقار!!يلأناجيلالأضيئ!القخالوطابفقذانإته":تغئم

بقزاتةالأضيتةالقخالوطالبجمتاتةتغذ:آىإ!الزاجالقزفيإتئتزجغقخالوطات

.!قرولقتلآثة

ترعمونإدالثيما،بآته"كلآمالبشيريكلآيمؤضفهئم!ينتا!شهئملنكتاقىإنؤتخن

كلآيمؤض!الؤض!دلذ!يتاقشتاهئمؤتؤ-الثيما!!بتأييدكتبوقاالأشقاركتتةأن

ؤرشليلأنبتاءالكلآيمقذاي!تة!يشنتا!شهئمؤليهن-،ئقطعواالثيماكلآمبأتهوالتشير

.!!-ترعمونكضا-الضيميجى

الا-تاجيلمؤثفوكتتقاالييالأضيتةالضخطوطالبتينالكييزةالقخؤةإن

الييالمخطوطاهمبقذتخعل،الزاجالقزدبفيخمقزتالميوالضخطوطالبؤالرشائل



!!أعرفها(التي)المسيحيضسدسدضمنالمقدسالكتابحولموتقشحقاثق3لمالثوالعتالطا

القخطوطالبمننميمختأتقاغقئدليللاإد!يضة،بلآالزاجالقزلبإتئتزجغ

آ!لأ.الأضيتإ

منكثييرضتاعإتئأدىالأضيتيماالقخالوطاقيضتاغأنؤممؤ:آخر،ؤآفر

غننتنريدالقفقودةالأشقازإن!!الئضزايتةتغفعقضاءقاذختى!ؤالزشائلالأشقار

الأضيتة!بالقخالوطالبييئتةبأنقذا-كل-تغذالتضازىتتخذاتاثئم!ايحفزالجشيريني

.(!!)يالثقضالبأؤبالرتاد؟جمتابهئمتخيريصغذتمييثيتوا

غقئالذليلبكيرقغالقفقود؟،الأشقارأشقاءبكزشتتتاؤلىالقضلقذاؤلمحي

بالتقميى.تفميمإكقئتغترف!المقذس!اليهتابإتهو؟تغئم!المقذلميىاليهتابمندلذ

القؤاصع،منكثيبر!يإتيقاؤأشارواآشقازا،المقذساليهتابكتابدكزلقذ

آشقارهيئ-إدجمئقاويقتب!ونبقا،ؤتئتمغإتيقا،تزجئيكئيإتيقاالقايىئيجيلون

اليهتاب!يتخثتقاإداأتذغيزالمقذس-اليهتاب!يالأشقارتقيةجمتلمقذشةوإ!

كتتةآ!الجفيمقغألر!!الأشقاريقد؟تجذلنقإتذآيخير؟إتئأؤيهمنالفقذميى

منحدقتأؤضاغتآئقاغيز،جمئذهئمؤقانويتة!،مقذشةقهيئمئقا،اقتت!واالأشقار

قز--كضاقا3غذزادقذتلاثتئنن،آويمفزالي!تالأشقارؤقد؟!المقذسيىاليهتاب

الأفثقة:تغق!ؤإثيذ!!!ليمفزاالجشيرينغنن

؟"تص-وص

موسى:1-لي!مريريعه

المقذس،اليهتابأشقار!يكحيزابكرةتجاء-موشى-شيريقةال!فرؤقذا

نآآقواقهئمآقرواأنإتئالأفرؤضلختىإتيه،ؤأخالواالأشقايى،كتتةمئاقاقتتش

به.ؤتغضلوا،موشىشيريغيمايمفيرلمحيتجاغقاتخقظوا



المعقو3العتالط؟عرفها(النتي)المسيحيشسدسدشمنالمقدسالكتابحولموثقشحقائق!ر!ه

الملوفيؤليمفيرالأؤلي،الملوفيؤليمفيرتشوغ،ليمفيرلمحيموشىشيريغةليمفرذجمز

!!الأشقاليمنؤغييرهئمؤتخمتا،وغرزا،،الثاييالا!تايمؤآختار،التايي

ؤقالواائماء،تابآقاتمالييال!اخيماإتئؤاجدكزجلالشغبكل"انجتقغ-

غرزاقا-لى.إشزاييلالرتبقاأقزالييموشىشريقيماب!ي!فرتأييئأنائكايبيغرزا

)تخمتاي!ضع"قاقاهيمؤكلؤالت!اءالزتجاليمنائخقاغةآقاتمبالمتميريغةائكايم!

ا-2(.8/

ختىموشىشريغهييفرييائقكتوبكلؤتغقلوايتخقظواجذا"قتشذ؟وا-

.(236/)تشوغلث!قالا"أؤتاليتاغئقاتجيدوالا

ؤائجتاءبائقزح،موشىشريقيما!يقكتوبالؤكضاالزلتمخزقالب"لإضقاب-

.(2318/الثاييالالايمأختالي)يمفيرداود((آفيرخ!حت

شريقه!يقكتوبالؤكقامخزقاقيغقيهييضجدواإشزائيلإتهقذتخ"ؤتتؤا-

3(.2/)غرزا((اللهزجلمموشى

؟!!موشىشيريقةليمفرهؤقآئن

؟!المقذساليهتابمنأخزتجاالديؤقنن

ضتاعهؤققايفيهتابضتاغاالمقذسيىاليهتابآشقايىاخيقاءتكننتنمفإن

؟إذناليهتاب

الإئشاب؟!!تميميدجممفرؤتئقى،موشئشيريغةجممفرآسلضيع



حم!!أعرفها(التي)المسيحيشسدسدشمنالمقدسالكتابحولموتقشحقائق3لمف!واالطتالا

الزت:خزوبديمفز3-

ليسفرضاغتقذالمقذس)إ(اليهتابلمحيأثرته!ؤليسق،الغذبليمفير!يبكرةتجاغ

:!الزدتحروب

أزنون"ؤأؤبتةشوقة!ي"ؤاهم!الزت":"حروبيهتاب!ييقال"يذلك

.(12:41)الغذد

:تاتليمفز3-

!!المقذساليهتاب!يقؤجوذاليشأيضاؤهؤ،تشوغليمفير!يبكرةتجاء

قذاألئشآغذائه.منالشغم!ائتقمختىائقمرؤؤق!الشضح!،"قذاقسب

تؤيمتخؤيفغروبتغخلؤتئمال!قاء،كيدلمحيالمتمض!قؤققمبتاشز؟لي!فرييقكتوتا

13(.ا:")تشوغ".كامل

:شقيقانأفويىليمفز4-

!قفقو؟!أئفحاؤهؤ،الأؤليالملوفيجمسفيرلمحيبكرةتجاء

أممورليحفر!يقكتوتةهيئأقاؤجكقته"ضتغ،قاؤكل،شقيقانأمور"ؤتقتة

41(.1/1الأؤل)الملوكشقئقان؟"

!!؟شقيقانأمولييمفرقأثن

إ:(إئولثيؤقزاجيمئوليمتا،أفويىإزجميا،)قزثتةآشقاز5-

قزاييهئملمحييوليستاتئدبونؤائمغتتالبالمقتينتجميعؤكانيوليستا.إزجمتا"ؤزتى

ؤتقتة26..ائقزاييلمحيقكتوتة!هيئؤقاإشزاييل،غقئقيريضةؤتجقلوقا،ائتؤيمإتى



المالالو3ال!تالاا!ر!ا(التي)المسيحيش!زمنالمقدسالكتابحولموتقشحقائق!!ى

الأوت!ؤأمورة27.الزقيتاموسيى!يقكتوبهؤخ!تقاؤقزاجمايولي!تا،أممور

25(.35/التايي)الأتامؤتهودا"إشزاييلملوفيليمفير!يقكتوتة!هيئقا،ؤالأيخيرة

التتيلويى،أيخئانبؤةالتبئ،تاتان)أختارآيقما:التايتةالأشقايىدكزتجاة6-

!!!المقذسيىاليهتاب!يؤجو؟تقا،ؤثيش.(الزايميتغدوؤرؤى

التبيئ،تاتانآختالي!يقكتوتة!هيئأقاؤالأيخيز؟،الأوتئسمقيقانأمور"ؤتقتة

الاتام)آختارتتاط؟"ئننيرئقاتمعقىالزائيتغدورؤىؤ!ي،ال!تميلويئأيختانبؤةؤلمحي

.(9/92التايي

جمماالزا

ييلتاا

ئحاالرا

عشز:الئاييالإضحاح!يالزاييتغدويمفرذكرجاءؤكذلك

ؤجمذو،التبيئشضيتاأختار!يقكتوتةهيئأقا،ؤالأيخيزةالأوتئزحبعاتم"ؤأمور

الالام.)آختار"الاشئايمكلؤترئغاتم،زحئغاتمتينحروبؤكانت؟الائي!ابغنن

21/51).

الأؤلي:الالايمأختارييأئضاالئبئتاتانليمفرذكرؤتجاء

ضموئيلأختاليجمصفير!يقكتوتةهيئؤالأيخيزةالأوتئائضيلثداود"ؤأمور

92(.9/2الأؤلالا!تام.)أختار"الزائيتجادؤآختالي،التييئتاثانؤأختار،

يقا!!الغقلغقئالتاسؤخثمئها،ؤالافيتاس!بكرقا،تجاءأخزىؤأشقار

جمثك:!!المقذساليهتاب!يقؤجودةتي!تؤهيئ

ختا؟ؤيحفر،فوشىتؤزاةالئإ،شريغة،الرائيتجابأختارالتبى،لي!فجتا)أختار

قانويبة.كييزةأشقابى!يالاشقايىقد؟ذكزتجد(...الخروفي



!اعرفها(التي)المسيحيشسدسدئمنالمقدسالكتابحولموتقضحقائق3لممثواالعتالط

اليهتابإتئ"قذخليهتابييتجاءتقذئولش!إ:زشائلتغم!ض!ياغ7-

:954ص-الثقاقةدارؤالخديد(القلإييمالقفذئننلإشقالي)تخييل"المقذس

الزشاتةممؤالآنتذئتاقاؤآنزشايل،آزتغكورئثوسقإتئكتحتبولشآن"تئدو

ققط:ؤالزابغةالتايتة"

ليهنالزشاتإ"،!يإتئكئم"كتئت9()5:لمحيإتئقامشارالا!ؤتئا-الزشاتة

الزشاتإ.!فكغنأخزىقغلوقابئأيةتذئتاتئشت

ئثوسق.كوليأفلإتئالأوتئالزشوليبولشبيرشاتيماالضغروقةهيئالئايتةالزشاتة-2

قاغايئااليي(4ؤ3،:2كو)2!يإتئقامشارآناتئدوثايتةيىشاتة!التاك3-

الأوتئ-الزشاتةإتئبت!اط!لإشازةإقدتكونؤقذ((،الخنريتة"الزشاتةبآنقاتوضف!

".الخيزيتة"الزشاتيماييئولشتفوئه"قاقغالخميقيمالمحيتتتاشمثلاالزشاتةقد؟ليهن

آفلإتئالثايتةالزشاتةباشيمخايئاالقغروقةهيئالرابغة4-الزشاتة

هـ.ا"سقئثوكولي

"إنأبوكيريقا:كيميماتخت!إاليهتايتةالقغارفيدايزةأيضاييماضزختقاؤقذا

إتئيىشاتةالزشولىتذكر9(:5كوا)قفي:الكويىئثتينإتئقفقودةليشاتةهتاك

".فقذتقذآثقاتئاوالكورئيتين

!!؟تكونشيئءقأكنيفيهتاب،ضتاغاالأشقايىقدهكلضتاجتكنتئمإدا

القققود؟:الأشقاليقد؟غقئمغقفاتقولالتضازىتغق!ت!قعأتأؤالقجيم!

جمئقا:؟مهقةت!اؤ،ب"يثيرؤقذا!!يتئييجقاالرثميرتةتئمأشقارإئقا



الممكو3لهالعتاااعرفها(التي)المسيحيضسدسدضمنالمقدسالكتابحولموتقشحقائق!!

قد؟تغضيىبجق!التاسقأقزؤقذالاشقار،قد؟بتئيينيالزثتةمرتنمكيفت

"يتخقظوا:موشىشيريغةليمفيرغنتشوغليمفير!يتجاءكقابقا؟!!ؤالغقلالاشقار

ليمقالأ"آؤتميئاغئقاتجيدوا،ختىموشىشيريغةليمفير!يائقكتوبكلؤتغقلوا

تئنقؤخودةتئ!تؤهيئبقا،ؤتغقلونشتخقظوتقا،قكيفت23/6(،)تشوغ

أئديهئم؟إ!

!!؟يلئاسالقفقود؟الأشقايىقد؟بتئيينيتأمزتئمالرثآنغلئالذليلؤآئن

!!القففود؟تجالأشقارقد؟بأشقاءالتاسإختارمنالقايذةؤقا

!!؟الرتكلأيميهتقالب!يال!تسبؤقا

قذاتقمعثئمبتئييجقا،الزثتأميرتئمآشقايىمن!ذيس!تقتبشآنيفيهنؤقل

التلأنجبغذيمالقأمموزالأشقارمنتقغقذبذلأيتكونالمقذساليهتاب!يالاقيتاسق

مئقا؟!

ثها!!إتجابةي!ت!اؤ،ت

تغتيرفونتلالأشئقة،قد؟مثلغقئالإتجاتةييريدون،القؤتميخن!غخحتؤيلا

!!مشيهبةأذتى؟وناليهتاببضتاع

!ع!!ي!



ح!!اعرفها(النني)المسيحيشسدسدشمنالمقدسالكتابحولموثقضحقائق3لمعقوالعتالطا

التابثالقضل

إ!القؤخوذةالأشقارتغفيمنالأغذابتغفبىضياغ

تقصييون3كاجمقةتيتاإؤؤضقتالله"،خفطقاقذالتا!تةالأشقازإن:قائلتقولىقذ

اغتر!تإدغك!يمقا؟غقئالذليلإنتل،دليلإتئتختاجدغؤىؤقد؟تخيري!،أؤ

قئلمنتفميمهغقئاغتردتكضا)!(آشقار؟منكيييربتقصيىتف!يميماغتئالمقذس!اليهتاب

.تقوليقاكضضذيىؤخذةالمقذسيىاليهتابقغقارئتاوتخن!!أشقار؟منكييبربضتاع

الأغذاد،أوالكيقاقيتغضيىقكانالأشقارتغضيى!يونقاطقزاغاتتتجاغققذ

التزتجقاب،تغضيى!يالتقاطحدقمبثئميقاطا،ضكاتقاقؤضعواالأغذا؟،فقذلبخيث

تزىآئذغيز،الأخزىالتزتجقاقيتغضي!يالآنإتئ-التقاط:-أيقؤجودةؤهيئ

وأالتا!ضة،الكيضالبضكانيقاطاتق!عالييالتزتجضالبلمحيشؤاءؤاصخا،التقض

تغضقا:ؤإليذ،التقاطخذقمبالييالأخزىالتزتجقاقي

...نلوتاؤ

معها،بنى

ؤغا!ر،ؤمز؟،تتر،:جمرزة)ؤتنو17(:)4:الأؤليالالايمأختارلي!فير!ي

(.اشتموعآبيؤتشتح،ؤشقاي،بضزتتمؤختقت..........

ترنونالآنالرتا!يالتايتةغنن)ققفت43-44(:)23:خرلمحتاذليمفير!ي

(.زايتةافزأ؟غقئ.دذخلكقاغقيقاقذخلوا000000000044...ؤهيئ

ؤقاذ،الشغبإتئموشى)قائخذز(:ا2-.25-/1)9الخروحليمفير!ي

الله"(.تكقتمثتم00000001



ا!قو3!نالهاا"عرفها(التي)المسيحيسسلسلضمنالمقدسالكتابحولموتقشحقائق!!

الديإن:التؤيمدلذ!يداو؟)ؤقاذ8(:)5:التاييضمؤبيليمفير!ي4-

تف!يرمنالمئيصينؤالعفىؤالعزح،القتا؟،إتئؤتئلغالتبولي!تين،تضيرب

(.أغزجأؤآغقىالتيتتذخل،:تقولونيذلك........داود

تئ!ىأوزشييتمتات!يتذ)إدنه(:)135:القرامييرليمفير!ي5-

تمييي...........(.

ؤغتذتموة،الزت،اتقيتم)إدقا-15(:4:)12الأؤليضمو!ييلممفيرفي6-

غتيكئمتفيأالديأيضاؤالضيأآئتئمؤكئتئم،الزلتقؤذتغصحواؤتئمضؤته"،ؤشمغتئم

.(............إتهكئمالزلتاءؤز

تقولإشراييلقيلثإتئياليهتاب)قا-لى6(:)5:الثاييالملوفييمفير!ي7-

غئدي،نغضانإثيذأزشفتقذهوداإليكاليهتابقذاوضوليجمئذقالآن........!ييما.

تزضيما(.منقاشف!

الز!ت،قيكل!يؤتئنون،تأتون)ؤالتييدون15(:)6:زكيرتاجممفيرلمحي8-

الرتضؤتشفغاشمغتئمإداؤتكونإتيكئم.أزشقييالحنوبزتآ!قتغقمون

إتهكئم...........(

ؤاعحتذييلالفقذسيىاليهتابأغذادجمنؤالفقزاتيالكيقاقيقد؟ضتاغإن

الكئ!ثضته"تتغريقاتقزضرقذتلئقاذ،كقاقخفوطاليشالفقذسقاليهتاتأنكتئ

.!ؤنقضالبؤرتاد؟،،ؤخذفي،تغلإيلمق

حم!سلاج!!ع



!أعرفها(التي)المسيحيشسدسدضمنالمقدسالكتابحولموتقضحقائقالمععو3العتالط

الزايغحالقضل

الفقدللبى؟!!الكتابأشقاركتتةفغقق

تجفجتاتالمقذسيى،اليهتابإتئقذخلالت!وجمتيما،الزفتايتيماتزتجقةتقول

غقلهيئالمقذساليهتاب)آشقار)92(:ضفخة-القشيرقي!يالمقذميىاليهتاب

مئهئمكبيرغذدطل.شغبهئمؤشط!يالتيماخاليي!انبأتهئمعيرفواؤمخزرينمؤلفين

(.ي!ايدهئمكانال!تسغمتلأن؟ينمئقيربتكونواتئم،خاليكلغقئتيهتهئمقخهولآ،

كتتة!الإشلآجمتةالتزتجقة،الت!وجمتة،الزفتايتة"التزتجقةتقوله"الكلآمقذا

شخصتايهئمتغقم،كتافإداقخهولأإ!جمئهئمكبيرغذدطلالمقذساليهتابأشقار

!!؟مئهئمشمعوبهئمقؤ!شتغيرف!قكئ!

ؤضفهنمغنلمحصلاغقيقا،دليل،مخازقةتهنمالمتمعوبيم!اتذةالقؤذإن

ؤهيئإلأؤضافيقدبكلالت!وجميةالتزتجقةتضفهمقكي!التيماإ!خاليي!انبأتهئم

!!؟ضخهولونآتهئمتغتيرف!

الحرءالكييشإ"اصباءي!قؤشوغةجمتابهلمحيالقميميح"غئدقزج))غابلالأشتاذتقوذ

تقولى:الجئزايتينرشاتهغنتتكقمؤفؤ،481ضفخة،الأؤل

الأوتئ؟يلكيي!ةلالت!تةتايقةأققئةجمشكلكانالزشات!كايبقغرقه"قؤضوع

أهـالزشاتإ"قانويئةغقيهتتؤقف!الافزقذالإن

نغيردتيكئيؤالأشفايى،الزشائلكتتة"قغير!ةالمهئمالأفيرقذا!يتئنهزقذعوتا



الهمقو3ل!تالاااعرفها(التي)المسيحيترسدسدشمنالمقدسا!كتابحولموتقضحقائق!!

؟،آؤقانوييئلي!فرآلديتا،تيناللإيالميمفرقذاقل

إتزضقاتتمؤمن!يلزلتككلآبمالكيي!ةلمحتلمنقموتهو-ال!فيرؤقانويتة"

.التضازىجمئذلأققئيهتنهراالخديل!بالغفدؤشتئذأ!المقذسيىاليهتاب

اتجديذ:الغفذأ-

لاتغئم،الرشائل،ؤتغضيىالاناجيلتغضيىكتتةممئمقنالئذييتيجمئذيغزف!لا

يذلذ:جمثالأؤنضيرل!!!ؤالرشايلالاناجيلتغض!كتبوااللإينالمؤلفينخقيقةيغزفص

قتى--إئجيلالإئجيلؤ!يالإئجيل،كايباشميغزف!،قتئ:إئجيلأ-

مدالمميميحيفميدقتىقإئجيلالتفميذ،قتىهؤليشالإئجيلكايمتأنغقئدليل

ؤتشير؟.ت!جهغنالكيي!ةتؤققمبتغذقا!!ضاغ

جمتذمغتضدمق!ر-ؤهؤالم!يهيننقتىالأبكلآمهؤتلكلآمي،ليشؤقذا

27:ضفخة،قتىلإئجيلتفميميير؟!يتقولخيث-المضيرتةالكيي!ة

بالفقةالمكتوبالإئجيليقذاالأوتئبالت!نيخاقتالييالأشتات"ؤليهن

جتاز؟لمحي:-)أفيكييرينقزاطقةجتاز؟ييؤجودةثئمؤقانويتتازضاتتاقآفقذته"الجئيرتة

نآبجؤاليؤقذاغئا،تئتجدالكيي!ةتجغلمقاالضجيح(-بالإيضالبمؤجميينغييرآقؤابم

اهـ.مئا"المؤجودضاغختىي!اخته"قتؤققتتؤق!،التهوبتيناشيخذاقه"

!إإقتىإئجيلغنالم!يهيننقتىالأبكلآمائتقى

مؤمييننغيرأقؤامغقييمااشتخؤدالضيميح--يفميل!قتىالتفميدقإئجيلؤإدن؟

!!قضاغت!خا،ؤتزكت،الكيي!ةغئاائتغذتثثم،الضجيحبالإيقالب



!!أعرفها(النني)المسيحيشسدسدضصالمقدسالكتابحولموتقضحقائق3المعمولاالطتا

كانإن)قتى(بإئجيلالم!فئالخاييالإئجيليئشثلقن:الآنؤال!ؤالى

!!!؟المقزطقونخزقه"تغذقاضاغقذالتفميدقتىإئجيل

ضفنالكيي!ةؤضغتاقيقادا!غلأكايساهؤالض!يميحيئميذضئىإنقفتا:قإن

قتىالأبكلآيم-بخ!بقانويتتاققذتغذقاالقانويئةالمقذساليهتابأشقار

الم!يهينن-؟؟

قئىإئجيلكايبخؤذالئضزايتة--عتقاءالآتاءبينالجلآف!ؤقغتقذ

!هؤ!قنيغقم،آخرزجلإته":قائلؤمن،الضميحيحيفميذإته":قائلقمن،الخايي

دلذقغتجدهئمالضحي!يحيفميذقئىهؤالإئجيلكايحتإنقالوا:الدينؤأقا

إئجيقاتقلأتهوإلأالق!ي!يحتلآمذ؟منكانق!إن،قتىأنؤهؤ!غجيببشئيءتغتيرفون

!إإإالقميميحتلآمذ؟منليشهؤالديمزقسقغن

هوبز"ؤروبزتجميقر،"سييقنتأييف"المقذساليهتاب"تايىينيجمتاب!يتجاء

الضزائبتجامغقتىكتمتقديبم،تقييدغقئ"ؤيتاء74:-ضقخةالتقاقةدارطئغة

كانالكايمتأنتئدولاالخقيقةآنغيز،الإئجيلقذازشولأ،ت!وعالرثدغاةالدي

..قاذيهغقئالحموليييأخزىؤقضادزمزقشغقئاغتقذإته"خئثغتالب،شاهذ

دتجزالديؤهؤ،الثاييالقزدطمنالأشقفتابتاسرهؤيلإتجيلكايتاقتىدكزقنؤآؤلى

غفذا".الأقذتمالإئجيلكتمتقنأؤذكانمزقصقأن

نأجينن!يقئى،إئجيلكاي!بممؤالق!يميحيفاليذقتى.إن:إذنيقالىقكيفت

!!آخذالب؟إمنالقميميحغفد!يؤقغقاغقئغتالبشاهذتكنتئمضتىإئجيلكايحت

الص!سح!ختا؟غقئعتالبشاهدهوالننيقتىتثقلقكث!هؤإته"قفنا:ؤإن



المم!و3لطل!تااا!ر،ء!ا(ا!تي)المسيحيضسيمنالمقدسالمحكتابحولموئقضحقائق!!

؟!الضيميحختاةتشهذتئمالديمزقشمنإئجيقاتئقلكي!

منقخموغةتألي!منؤهؤالمقذس"،اليهتابإتئ"قذخلجمتاب!يتجاء

الثقاقة-دارطئغةؤالخديد(،القدييمالغفذئننلأشقايى)تخييلالتضزايتةعققاء

لما"قتىآنيؤكدالمتكزالتقييذأنلأإ،""مثىهؤكايتاأنالإئجيلتذجمي"لا693:ص

اهـ.3(":951،:)9لمحيإلأيذكزتئمإته"خئثالكييز،غئاتغقملاؤتخنالكاي!،هؤ

تف!قاهيالإئجيلكايبيقغيرقةدييلأتكونقذأتقاتنهئونالييالأغذادإن

!!الإئجيلكايمتهؤليشقتىأنغقئالذليل

قتىليشكايتاأنغتئالقاقيالؤاضخالذليلتجدضتىإئجيللمحيتطزتفإدا

ت!وع"ؤ!يقاقايلأ:تخيهيالإئجيلكايمتتجدالتاليمعالإضخاحقفي!الضيميحيفميذ

اتتغيي.ته":ققاذ.قئىاشماائجتاتإ،ضكالقجمنذتجاي!اإئ!ائازآىهتاك،منمختاز

9(.9/)قتى.ؤتبغا"ققاتم

اتتغييته"ققاذقتىاشماإئ!ائا"زأىقائلأ:تفميميماغنقتىتخيهيئأنيغقلؤلا

تجاي!االق!يميح"زآييتقاذ:الإئجيلضاجحتهؤالتفميذقتىكانتؤؤتبغا"إ!ققاتم

العقلآء!جمئذتلإيهيئأفرقذاقتبغته""إ!اتتغيي:ييققالق

غشز!!الاتتئيالضي!يحتلآمذةأشقاءبكرإلأ!ييماليش3(5/1)تصئ!ؤكذلك

ذلأ؟!يذليلقأتمما

جمتاب!يغنريزقهيمالأشتاذتقولى!كايما!قنأئضايغقم،:جموخئاإئجيل2-

كتستالديهؤقن"ؤليهن546:صر-الثقاقةدارالخلإيد"الغفدإتئ"القذخل

قاغايما،ؤاليمعةزاشةبتتطقح!غقييماؤالخؤال!،عحذبال!ؤادقذايوختا؟،إثجي!



حم!!أعرفها(التي)المسيحيشسدسدضمنالمقدسالكتابحولموتقشحقائق3المعثوالعتالها

كلآلمائتقى!"،الإئجيلقذاكتتالديقنؤخذةالله"إلآتغقملايالجتاز؟:تئتهي

غنريز.قهيمالا!ئتاذ

القشيرقي،دارطئقةيلكاثوييلث،المقذساليهتاب!يتجاءقابغييهؤقذا

يوخئايأنالقائلالافيزاض!مطقفااشيئغادات!تئجذآنتتا"ؤليش287:ضفخة

تتركونقتغضهئمالاخيقاذ،قذاتتتتؤنلاالئفا؟مغطمؤليهن،أئشأةالديهؤالرشوذ

كيي!بما!يالاؤليالقزفيأؤايخرييباليوتايئيماكي!تقميميجيئأته"قتصفوته"المؤل!،ت!متة

ؤالمتمزقي،التهوبئالقاتيمتينالفكيرتة"التيازاتتتلآطمكاتمتخيثاآييمتة،كتاي!يرمن

بابتاس!،ذكزةالذيالقلإيتميوختاتذكرونؤتغضهئم،اليوتايتةالخضارةاغتتقاللإي

اهـ."الرشوليييوخئامزتيطيتقييداتقحاليغقئكانالمؤل!أنيضيفونؤتغضهئم

ؤكأن،التضازىتينؤتئشرتطتعكتب!يوضوحبكلالكلآمقذائقالىخكذا

القميميح:ؤضتةتفتيلون،القؤتمؤليهن،إتيهيفتقتلاغابفيآفرالإئجيلكايبتجقاتة

قانويتييما!!غذم-الإئجيلكايبتجقاتةأنتقيمواقتشوقاؤتؤ"،الكتحت"قتشوا

إتىتتؤضلققنالؤاجممغةالذزاشةتغذختىكايما،يغقم،يوختاقإئجيل؟ؤإدن

القخفوخمة!الثيماإته"كيقةدلذ:تغذيقالثتم!شئيء!

إئجيلغنشيئايغيرف!،ته"يوختاتلآمذهآقزتف!تجدتتثغتاتؤيوخئاإئجيل

ف!تغرلا"!يليبيإتئ"تةشاليجح!ضاؤ،خئايويفميذس!بورليكابويس!لقذقا!!مغقميما

تقتيقؤتئم،ليشاتيه!يتذكزةققئمإئجيلآكت!تقذ-أشتاذة-ؤالويوختاالقذيسرأن

!!شئيء!أتممامئا



الممقو3العتالطاعرفها(التي)المسيحيضسدسدشمنالمقدسالكتابحولموثقشحقائق!!ع

ؤقذاتا!ضا،تجدة-المختؤىخيثمن-يوختاإئجيل!يتطزتإداثتم

غن!يلقاتغف!ؤقذاالتضزايتة،عققاءكلآمهؤؤإتماالم!يمين،كلآتمثيش

يوخثا:إتجيل

عقضاغتجد)286(،ضفخةيوختاإئجيل-قذخلالتشوجمئةالتزتجقيمالمحيتجاء

قتغضرتالمحضا،دلككلقغيئدوالغضل"إنالإئجيل:قذخل!يتقولونالئضزايتة

13)3/-جمتلالكلأيمبميمتاقيمثعق!غثزالفقزالبتغضرؤتئدوفخكقة،غئرالفخقاقي

ؤضلبا+ثه"قطتشعزتئمالكايمتؤكأنشيئء،كليخزى(،1،2/3،31-361/51-

نآالزاجحقالنالتزييب،كلمنالففزاقي!ييقاتغديلدلأؤ!يالتقاتيما.إتئ

الإضخاخغقئهقآضافواالكايب،تلأميدتغضرأضذزةآئديتاتينالؤكقاالإئجيل

(444/،1)4/ؤرتضا2(،)4/متل،الئغييتيبغقرآئضاأضافواأتهثمشكولا21،

/7()93(11/)29(1/.")35

تكتئه!تئمقإته"كايباهؤبأته"القؤليؤغقئ!إيوختاتكتئه"تئميوختاقإئجيل؟ؤإدن

قيالخابالإضخاخوا3زاختىليتادته"،وا3آزاقاغقيهتلآمذتهوزادتتلكاملأ،

!!ال!تاقيمتصقةؤغيز،مخكقةغئزؤالفقزالبالقخقالبتجديذلك!كقه"!ؤالجشيرين

-قهنمالئضزايئةالقخايممنتخرجالكلالمقذاكانإن؟بزتكييقلؤالآن

تتق!أشيئءيوختا-قةكنإئجيل!يؤالفقزاقيالإضخاخاقيكايبتجقاتةيؤكدون

!!؟التخريضمنيمتاب!جمضقةييثبتالتضزايىبه

إتن"القذخليمتاب!يغنريزقهيمتقولى:!كاتبقا!يغزف!لاالزشايلتغضر3-

الرشايلقد؟كايم!هؤ"قن(:452،)523ضفخة-الئقاقةدارطئقةالخديد"،العفل!



حم!!أعرفها(التي)المسيحيشسدسدشمنالمقدسالكتابحولموتقشحقائقالمعقودالعتالط

تفمي!قاالزشائلغقئاغتمذتاتوؤتيطس(ؤالثايتة،الأوتئتيموتاوس:)أفيالتلآفي؟

،تيموثاوسيفميذيهإتىكتتقااللإيهؤبولشالزشوذأن!يشذهتاذكانتقا

جينماغشزالتاممعالقزدبحتىالقرودبطوليغقئالكيي!ةاغتقدته!قاؤقذا.ؤتيطس

قهتاذتغا،تئتهتئمالآنقإتىالرشولي،إتني!تيقاجمخيماخؤذالمتاقشاتائقخزقي

إتىتئيمتقاأنتزفف!آخرتجتاحؤهتاذإتئيما،كقهاتئميمتهاأنتزفضرجذاقوفيتجتاح

الرشولى،كتتقاأخراءتخويالزشايلأنتشعرالعتقاءمنقخموغةوؤهتاذغيير؟،

اهـ..بيما"المغخبينالزشوليأتتاعمنكانمغقيمتدمنخزتجتالآنهيئكقاؤتيهتقا

ؤالاناجيلؤالرشايلالأشقاركتتةكانإدا!المقذسيىاليهتابجمضقةهيئقأين

قخهولين؟إ!

الزشائلقلإ؟كاي!هؤبولس!تكونقذعنريزقهيمالأشتاذتقوله"قاقققى

!!تلآمذييماآخذتكونؤقذ،التلآلب

نأأئضاتغتقدققلقغصومإ!زشولبولشآنتغتقدالكيي!ةكاتمبقإن

.،بالطثع!؟قغصوجمينتلآمذته"

ؤلهقا:،؟فزثنلا؟بالطثعالقانويئإ؟الزشايلمنتقذالزشائلقد؟ؤقل

ؤقذيبولش،يذييذاتكونققذتخديذا،الكايمبقننيغقم،أته"الاؤلى:الأفر

يبولش!بي!تيقاقزطقيهتشزأزادممهزطفازجلاتكونؤتذته"،مجئاتكون

يكفي،فقذا،بولستلآمذةآحدهؤالزشائلكاتمبأنافترضنالو:الثانيالأفر

قالكيي!ةم!تثقذا،ليشؤقذاخائتا،يفميذايكونقذلا+نه"!قانونتةالزشائلتكونيكئي

بولشتلأجمذةأنؤقغلولم!قيييةيأفؤاليؤتاغاخاته"،الق!يميحتلآمذةآخذأنتغتقد



المم!و3ل!تالهااا!ر!ها(التى)المسيحيضسزمشالمقدسالكتابحولموثقشحقانق!!

الق!ييح!تلأمذ؟منخالاأفضلتي!وا

الجئزاييين؟إتىرشاتةكايبممؤقن

القلإييمالغفذنننفيشقار)تخييلالمقذس"اليهتابإتى"قذخل!يتجاء

:565ص-الثقاقةدارؤالخديد(،

نأمنقيالزغيم،الكاتتتغرف!لابت!اط!تخن؟الجئزايتينإتنالزشاتةكت!ت"قن

الاتخاةآنإلأمقذقيقا،لمحيلمحئؤائاتخمللاتيهئقايختاجمقا،لمحيخازةتجتالتتخملالزشاتة

رشالةشيئالكاي!تإن:تقولى2:3عبليهنكتتقا،الديهؤبولشآ!افيزاض!هؤالغاثم

تئمانهوبولسرآكذتيتقا،ت!وغالزلتقيممنبذؤليهئمشمعوقاقذكانوا،آخرينمنالإئحيل

)اعاللآويتزتاتاممؤالكايسبتكونققذغقئه(.12:ا)غلاطيةإئ!البمنالإئجيلت!قع

...".ؤجمفيهئمالكقتيماغننشئيءمملتغير!تكان،"بذالدي36(:4

هوبر،ؤروبزتجميقر،سييفنتأليفالمقذس"اليهتاب"تارينييهتاب!يؤتجاء

تلآثةممتاكبولس!؟الزشولكئتقاالييالزشايلهيئ"قا96:ص-التقاقةدارطئغة

إتنالزشاتة)ؤهيئ،غشزةالرابقةهيئؤيىشاتة.بولشيلرشوليقئشوتةليشاتةغشزة

العققاءؤتغضركايبقا.أنهوبالئخديدتذكرلاأنهوزغتمته"تئ!مبقاكييزااليئزايتين(

العتقاءأخداقتتمقئالميلآبالتاييالقزلبلمحيتقا،يهتاقي!!يشكواالاؤايلالضيميجتين

نإالؤاالعؤ!يتزتاتا.ممؤكايتقاإنؤقاذ:،اليئزايتينإتنالزشاتةمنترتليانالقذعو

غقئئولمقاشتمأنؤقغم!تمز.تجذليقؤضوغبولس!الرشولكتتقاالييالزشائل

ياشيمالتلآميذتكتتأنالقلإيقةالعصورميالقألوفيمنكانقإته،رشاتةغشزةتالاث

.الم!تجذةالقؤا!فبغقئتقاييم!ئمؤتطبيتييتكيريميما،كؤيميقة،ؤروجهمققمهئم



حم!!أعرفها(التي)المسيحيشسدسدئمنالمقدسالكتابحولموثقشحقائق3ليف!واالعتالها

قغقتلآخذتقذإئه":الخديمثالغضيرلمحيالمعقمينجمنتفوله"كييرونقاؤقذا

الزشوليزشائلغنتختيقافيالفتينيتيطعمر،إلنالزشاتة،تيموثاوسقإتئالتايتيماالزشاتة

اهـ."اليهتاتهأشلوبييقابقاوجو،،جمذ؟،منالاخزىبولش

كايمبقنتغيرف!،التضزايتة"الجفمتةالقخامعكاتمبإنبزتذ:ييقلؤالآن

!تغيرف!؟الديقضني!!ؤالا!تاجيلؤالزشائلالأشقايى

كي!!الهوتةالضخهوتةؤالا!ناجيلؤالأشقارإلزشايلقلإكلتكونؤكئ!

؟إ!القانوييةالأشقارصضنتكون

وممؤ((،المم!ميحكثدقزج"عابلالأشتاذقؤذقر--كقاتقزأآئكؤالغجيص!

يشكلكانالزشاتهكايبقغرقة"قؤضوع:تقولىإدالجئزايتين؟رشاتةغنيهمكفم

".الزشاتةقانويخئةغقئيماتتؤفف!الافزقذالان؟الأوتئيفكيي!ةبالت!تةتايغةأققتة

إتئدخقتقكي!كايبقا،يغز!ت،!!الهوتةقخهوتةالجئزايتينإتىؤليشاتة

!إؤيضادا؟؟!آذخققا؟اللإيؤقنن!؟المقذساليهتاب

!!خزقيؤلاقخذث!!القدييمالقفدغننؤأقا-ب

-المق!رونغنقاالمق!رونتقولىالقدييمالقفدلمحيالأشقارمنكيير

الأشقالي:تغضيىبداتة!يتقولون-المضيرتةؤغئيرالمضيرئةالكتايسيىجمنذالمغتقدون

."!!قخهولىالشفر"كايمب

شؤاءالتيما،رتجاليمنتكونؤآنال!فر،كايبقغرقةتشترطكاتتالا9وتنالكيي!ةإن

الضيميح-رشلجمنآؤالخديلإ-ؤالغفدالقدييميفقفد-بالت!تةأؤالقذي!ي!ينالأئيتايممن

!(.القميميح)كئدقزجكادلالأشتاذقؤليمنؤأكزرةقز،كقاالخلإيد-يفغقل!يالت!تيما



المفعو3العتالهاأعرفها(النني)المسيحيشسدسدشمنالمقدسالكتابحولموتقشحقائق!ر!

الإتيمؤقاجملوالتتاطيننألساءكتتاقاالكيي!ةتقتلأنيغقل،إد؟طبيجئيآفرؤقذا

.!!المقذسقجمتاتقايتكونداذإتنذلذتضئمثئم!!ؤالقذي!ونالأتبتاءكتتاقاتقتلكقا

تخقلاللإيال!فزقإنالق!ييحغئدقزجغادلالأشتابكلآيممنقزقاؤغقئ

كؤنإذالقانونجئة؟الاشقارمنتخرتجاؤأنال!فز،تزدآنغقئقاق!جبكايتةالكيي!ة

ال!فير.قانودمهشروطأقتممنالضيميحرشلمنأؤالقذي!يسينآوالأنيماءمنالكايب

الأئيتاء؟!منأهؤكاييقا،غنؤئتئخت،القديمالقفدأشقايى!يشوئاؤئتننهز

قفتئظزالقذيميمينمنتكنتئمقإلنالقذي!يمين؟إ!منآهؤقئتئنهزالأئبتاءمنتكنتئمقإن

تغير!ثتئمقإن؟!تكونؤقاهؤ،قنقفتئنهزتكنتئمقإنالقميميح؟!!رشلمنأهؤ

ؤأثه"القانويتة،غييرالأشقارمنال!فزقذاأنتقيئاقفتغقئمؤضفاؤلااشضا،يفكايب

-.الكيي!ةقؤاجمد-بخ!بالقخفوخمةالئيماكيقةليش

الأفثتة:تغق!ؤإليذ!

التكوينن:لميفز

موشىكتتاققل!!موشىإتئتئ!يمبوتقاالييالخف!يماالأشقاليمنالتكويننيمفر

خفا؟

خؤذالعققاءتينالجلأفيممؤضخايوشف،ضمؤييلالمسقالذكتورتقولى

8(:4-18)ضفخة"القديمالقفدإتئ"القذخليهتاب!يتقولىالتكيىيننليفزكايب

تلإ:كقاؤهيئ،الكايحبالؤؤقن،التكوينيليمفريهتاتهخؤذالآزاء"تغذدلق

كيحتالتكويننيمفزآ!الضضابريتطيرتةتتغاؤجزاف""!يفهوزنتزىآؤلا:



ح!!اعرفها(التي)المسيحيسسدسدشمنالمقدسالكتابحولموثقشحقائق3لصع!واالعتالها

دلذتزىكضارلملمع!الققابليمنال!فيرقؤادآخذيأنقغروفيغئرشخص!بؤاجمطة

......ليالقضاببتطيرتةلآيخديناالعقضاءتغف!أئضا

ؤتغاييمهال!فيرقؤادتغق!اشتقىالتكييننييمفركاي!تأنأخدالئمتزىتايتا:

...التقاييد.جفطبابرشلوبجيلإتئجيلمنحفطتاليي

غقئيخقلواالمهقيماالفكز؟قد؟إتئالعققاءائتتةتيأته"""قاري!ونتزىتايتا:

هؤآته"غقئإشازةتكونرتضاالفؤخةلمحي3الؤايىقالاشمال!فير،ؤجمتاتةآضلجمفتاح

ؤتت!اءلىنوع"،قؤاييد))قد؟الجتازةؤزدلب9:6(،)تكقفيالقؤخة،كايحب

ممؤؤتكون،بنوعخاضةالقؤخةقلإ؟تكونأنالضرورفيمنألئش((:"قاليي!ون

كايتقا؟إ...

ؤزديقاالتكيىينن؟ي!يمفركايتاموشىتكونأنيفيهنلابانه"التقدئونؤتزى

كلآما.اتتقى."تفميمهبال!فر

أصمولغقييمابيتتالديال!فر-ؤهؤالتكيىيننيمفيرآخؤاليآخ!ننقفي،قىإدن

كايبه،غنيخبرتاؤقطيئقيئدليلمنخاليأته"-ؤالئقحازىالتهوبجمئذغقدتة!كثيزة

كايته"أنغقئتدذؤإشازالئ!!إنوحالؤكايتاأنغقئدييلأصكونقذإشازةب!ؤآن

!!قخهولىال!فركاي!تقإن"ؤجزاف"!يفهوزنقاته"قاؤغقئ!!فوشىليش

القانويتيما؟!الأشقاليمنقرقاغتئالتكويننجممفرققل

لمخزوخ:الميفر

مموشىكتتاققل!رءإ!يموشىالقئشوتةالخفشيماالأشقايىمنأئضاؤممؤ

خقا؟



المع!و3العتالطأعرفها(التي)المسيحيشسدسدشمنالمقدسالكتابحولموتقشحقائق!ر!ه

قارونفقاقذالب"26)26-27(:ال!ابسالإضخاحالخروحيمفر!يتجاء

بخ!بجمضز"أزضيىمنإشزاييلتيي"أخيرتجاتهقا:الرلتقاذالقذالبؤموشئ

مضز.منإشزائيلتييإخزاحييجمضزقيكيزغؤنكفقاالقذالبممقا27.أختابهئم

".ؤقارونكوشىهماقذالني

!!"؟ؤموشىقازونالقا"قذالبتف!يميما:غنفوشىتفوذققل

شخضال!فركاي!تآنغقئدليلآكبرؤموشى"قارونلهقا"قذالب:قجفقة

موشى.غيرآخر

الحرءال!فر(-)الخروجكيضةالخاءخزفاليهتابثة،الققارفيدايزةتقولى

يي!فزأنالغايي-الئقل!قذايىسمختي!-من3الئقا"ترلمحم261:ضفخة-الئايث

حمع!،م!تققةتقاييذأؤؤثايقجمذ؟منتتكؤنالخفشإ،الأشقايىمنؤغيزةالخروح

.".كييز؟.بقرولبموشىزقنيتغذقغا

-التضازىالثقابزأكماتتاتئقل-الإشلآجمئة-،اليهتابئيماالقغارفيقذائزة؟ؤإدن

ؤالأشقاليتلالخروحليمفيركايمتآنؤهؤ:الخروحليمفيركايب!ي-الم!يمينلآ

الخف!ةالأشقازلأنالئبئ؟موشىغيرآخرشخص!هؤموشىإتئالضئ!وتةالخف!ة

كثيز؟.بقرولزموشىزقننتغذجمقتؤتقاييدؤئايقيقاقؤجو؟

!القانويتيما؟الأشقارمن-ثةالهي-القخهولىالخروحي!قرققل

:ذائيالليمفز

يمفيرغقئتغييفا693ضفخةالخاجمر((يرقانتاالقديم"القفدجمتابييتجاء

-ييسفزاليهتاتأنؤهيئختمتة،تئدوخايقةت!تخيم!الخييطقذا"مندائتاذ:



ح!!اعرفها(النتي)المسيحيضسدسدضمنالمقدحماالكتابحولموثقضحقائق3لمم!واالعتالط

إتيقاأضا!تالرؤائي--الضقغوضعقاشتقمقاطعمنائطلاقاتأييفه"تتمدائتاذ-

اهـ.ؤطريقا"دكئاكانالقخهوذالكايبهذاآنشكلا.الرؤىالكاي!

"لا:قيقالى!إالاشيفتايىيقذاالكلآيمقذامثليقاذأنالقخبآغخبمنؤقذا

تجقاتةغقى-المؤلف-يغؤلقلآؤطيريفا"ديمئاكانالضخهوذالكايمتقذاأنشك

إتئدلكتغذتفتفتثئم!!الرلتأئه!كيقةترعمجمتابأشقاليمنهؤالديال!فيركايب

.!!الكايبؤطزاقةدكايم

جمتابه!ي"الفقاليبولس"خويىيؤاللأهوقيالقف!قة؟كتوزغئاقاذدائتاذيمفر

!قى"أل!532:ضفخة"القديمؤال!تسزقالمقذلساليهتاب!يالخامع"المجيما

."....القايقةالراجأئطيوخشآتايمييغاشواتهوددائتاذ-ي!فز-تغنياليهتاب

غقئتغثرلققنا""أئطيوخ!قيذؤتةالخاصقالضذييئال!جل!يقفتئخث؟ؤإدن

!إ!غخبلمحيغخس!..إال!فيرإقذاكايباشيمغقىتدلتاقا

الأبيلغزبتيماذلذؤتزتجتمشربنتييه"،"اشطقانالأبآيضابذلذشهذؤقذ

:59ضفخة"المقذسيىاليهتاب!زاءةإتئ"دليلجمتاب!ي"الت!وجميخقويصئحي"

لمحيتكتحبمؤلقاقإن،الضكابتينبرقننؤتيفاازيتاطادائتاذ--ليمفراليهتابقذا"تزتيما

."....461ال!ن!خؤايي

يكلآ)1(-الأئتاقؤ!عغقئتجاءيضا-ؤففا!الئبيئدائتاذختا؟لمحقتي!يتخثتاؤتؤ

(1)9،أيا:-"3//اطثا!.5"/!3!-كا!اكاأ)ح-اأولحث!3حأ!،ا5ول4031/3،وللما5أأهول3-ل!ا!اا!أ،ول!

ولأ؟!3ح-!)كاأ-ءع-3-ول/ح-أ!+س!4!"هيطولأكا!3ح!أا؟-س!15-0)4س!+-ث!،3حثا/عأولس!لا"أم-س!3

؟أ!اع-ثاألما4لا--+ه23-!هه!ا5-آا)!"أاء!0اول،اا.



الممقو3ل!تالهااا!ر،كا!ا(ا!تي)ا!حيترسيمنالمقدسالكتابحولموثقشحقائق!!

يمفزتكتح!قكي!!الميا،بقئل534غاتمؤقاتالميلآب،قئل618غاتمويذأته"تؤتجذتا

!!؟641غايملمحيذائتاذ

-ؤ،قخهولىآخرشخصرالؤؤإتقاداتتاذ،ممؤلئشالشفرقكايبؤإدن،

يرقايتاالقدييمالغفدجمتابمؤلفقاذكقاآدب!يؤطريف!قخهولأئه"تئش

!!تاتتابتغرف!ؤلاتلؤلازشقا،اشقا،تغرف!لا!!شيئاعئاتغرف!فلاالخاصير-

يتخيرقهئمكتمتقاقكتتالتهوبيققيذةتغتثأنؤأزادالتهودثةاذغىؤثيئاتكونققذ

.!!الضجيخةالغقيذ؟غنن

إشيتا:ليمفز

اليهتابإتن"القذخلجمتابهلمحيشجيدخبيبالتضزاييئالمضيرفيالكايبتقولط

تطيزلااخيلأقاال!فرقذاخؤذؤالتاجثينالشراحآزاء"اختققت:531ص"المقذس

تكونقذإشجتاأنغقئالقدييمالقفدلمحيالذاليشونؤيخمعقذاآخز،ييمفرأقي!يته"

آكثر.آؤثلأثة!ال!فركتاتأنالذارييحينتغضرتزىتئتقاال!فير،قذاجمناجرغكتت

أقاتمخادةممشيهقةتقثئن)66(زقيم:إتئ)45(زقيم:جمنؤالإضخاخات

الإضخاخالتىقلإ؟جمقيماغذتمتؤكدضيريخةؤأبلة،قوتةتزاهين!يقاأندلذ،التاج!ث

ؤهؤلإشجتا،غضزاالمؤزخونتذجميهالديبالرقننتتضلؤ،لإشجتا،الشفرمن

يذكزتئمالإضخاخالبقذبذاتة!يإشجتااشتمأندلذ..مق765057-:منالقتزة

بطيريتيؤأذجمخامئقصلأ،جمتائاكاتتا-93(1):زقيمجمنالإضخاخاقيأنؤتئدوتقافا،

اهـ.الأئبتاء((آشقايىت!نيجمئذالضذقة

!يأيضاجمتقاؤتجا1،31صليشاتييمالمحي"سبينوزا"أئضاإتيهآشازقاؤقذا



حم!!أعرفها(التي)المسيحيشسدسدشمنالمقدسالكتابحولموثقضحقائق3لمالقوالهالعتاا

.م8391الضشيرقدايىات-قئشوزيلكاثوييلثالمقذسيىاليهتابمنال!فيرمقذقة

!!؟الهوئةضخهولؤهؤ،المقذسيليهتابإدنتذعوتقاجمضضيماقأفي

آشييز!ليمفز

القدييم"الغفدإتئ"القذخليهتابفييوشفضموئيلالذكتورتقول!

.254ضفخة

تينال!ت!ايغالرأقيهؤقذاكانؤرثقا،الكايمبهؤمزدخايأنيوسيفوس!"تزى

ؤقاالأيخيزيني،الإضخاخينن!يتجاءقاغقئالزأيقذالمحيؤاشتتدواالتهود،عقضاء

ي!لسححدئمتئمالمتكقيمضمييرصيغةأنغيز.مزدخايؤجمتاتالبزشائلمن!يقاؤزد

نأيتتن:2(1)0فيتجاءماآنإتئبالإضاقيماالكايم!،هؤمزدخايكانإداالققمة

.ال!فير"كايم!هؤقنبالتخديديغزفؤ،.ال!فزتكتبتئممزدخاي

85:ضفخة"القدييمالغفد"دليليهتابلمحيمخاربقلآكالذكتورؤتقولى

تهو؟فيآئه"ال!فيريخلآليمنالؤاصحؤليهنيالشفر،كايمبالؤقنيغزف!"لا

شغبيما".غقئغمورؤطييئ

اليهتابتيماالققارفيدايزةوتقولقا!!ال!فير"كايم!هؤقنتغيرف!"،ضزاخةقكذا

أشييز":"يمفيركيضةتختقتقولى!!مشيهقةأذتىون3ؤوضو2،بكلآئضا

قاطقةإتجاتةتجدلاتخنالخميق!!يال!فير؟قذاكاي!هؤقنالشفير:"كاي!

".بهقؤثوقيتقييدأئمنؤلاالشفر،مختؤتاقيمنلا،ال!ؤاليقذاغقئ

شألتقاقإدا!إالكايمتتتاي!قيتقييذؤ،،الكايبقغيرقيماغقئتدذدليل،



المعقو3لعتالطاأعرفها(التي)المسيحيشسدسدشمنالمقدسالكتابحولموتقضحقائق!!

!!بالكدبؤتؤختىيجيتذلنقإته"!؟آشييزيمفيركايم!هؤقن:تضزاييأى

؟!القانويتةالأشقاليصم!تقتقايكئيال!فيركايبقغيرقةالكيي!ةاشيزاطقأين

!؟الجضقةهيئأقلإ؟

الإتشا؟:تمثميدليمقز

لشتتيني:ال!فرقذاكايببخقاتهالتضازىتغضرتفزحقذ

القغط!منكثيرؤخؤته"،كييزةجئ!يمتةالبإيخاةغقئتختويآتهو:الاؤلى

!يالها.مخضدبالتبيئبشازةبهآ!:الثاني

يهتابهغقئيثارآئه"قزخاغقييمايغكرال!فير،قذاخؤذيثاربقاتفزحقنؤليهن

كقه.!يقذحتغصيما!يؤالقذخ!!المقذسيى

((الت!وجمئة"التزتجقةؤهيئالمغتقذ؟،المقذسيىاليهتابتزتجضاقيإخذىتقول

تثي!يل!ليمفركايبغنتقولىا378ضفخةالقلإيمالقفد"،التشوجمتينالآتاء"ن!خةأؤ

:الإئشاب

ؤأشقيضانزقنيإتئغفدةتزقىالتألي!إنييقا:!يلمخاؤ،لبجمذة"تجزت

الفزسقيلايمييمتأخزا،تجاءأثه"غقئتدلآفيؤالفغةالإئشاءليهن،بقييلتغذةقاإتن

ؤهتاك.م(.قالتايب)القزدبالهيلينيالقضرييختىأؤ(.مقالخاجمسيى)القزفيقئلآ

القحوءدايضااشيغقاتقايق!ر،القديقيماؤالئغابييرالكيقالبمنكبيرغذ؟دلذقغ

غتاصزغقئالإئشابتمثحيدتختويققذدلك،غقئؤبتاة.قلإيبمأشلوبتقييدإتئ

منأضلقاجذا،ؤمختيقةقثلآ(،ا31)6/شقيضانأئايمإتئغفاقاتزقىقذقديقة



حم!!اعرفها(التي)المسيحيشسلسلشمنالمقدسالكتابحولموثقشحقائق3لمع!والمتالهاا

نأالؤاضحمنولكنتهوذا.ؤمنالسمقالي،إشزائيلؤمن،القديتةؤمنالزي!،

".شقيقانلئشفؤلققا

القخهولىالإئثتابتمثميدقل:ي!فركلؤتغذقراكل!يممزرةالؤ:ممؤؤال!ؤالى

!القانوبثيما؟الأشقارمنالهيىئيما

ؤهتاكالأشقار،تغفيىكتتةتجقاتةغقئليماالأبتغقرلكدكزتتغذقاؤالآن

اتوت،ليمفيرجمثليدكيرقا،تت!يغ،الققاتمآ!غيزقخهوئونكتتتقاأخزىآشقار

قد؟لكتذتتغذقاقالآنكثير،ؤغيرهئم،ؤتشوغ(،ؤالثايي،لاؤلي)االملوفيتليمفزي

تمموشىآنغيفتتغذقا،كتبهئم!يالتضزايتةعقضاءؤيكزرقايقزرقاالييلخقائق

تكتمثتئمؤدائتاذ!!الإئشابت!ث!يذتكتمثتئمؤشقيقان!إتييما!القئ!وتةالأشقازنكتب

"،الرت"كلآتمإلأشقازهلإت!قيشتاللقل!قخهولطكايماؤآشييزدائتاذ،بمفز

"كيقةالتيما"،ؤلؤكتبامقذشة((؟!!

!م!!عجم!



لمفقو3العتالطاأعرفها(التي)المسيحيشسدسدشمنالمقدسالكتابحولموثقشحقائق!!

الخاملئ!القضل

قضبؤبغيل!!يقضبالكتاقياكزقوالتالتماكون

آزذتاإذا-الثضوصيىغقىؤأثزةالئ!افيغتيتتتغ-المهتمالقئخثقذاؤلإن

يتغضيىكتفيشةؤيذلكمخقذالب،إتىشتختاجقإئه"الت!طمنيشئيءتتتاؤته"أن

اخيلآفيؤتتالبتفيسقا،الئصوصيى!يالتخمث؟ونالئضزايتةعققاءغنالتقو،قي

دإ"المشيرقيدارطئغةالمقذسيىاليهتابمقذقةؤإثيكإ!ؤتتاقصقاتلالقخالوطالب،

الت!ني،غؤاملب!تبكثيزالعرقذآله"المقذسيهتابهمغتئالتضزايتةعققاءتشقد

بتضيما:كلآقهئمقىإليك،الت!ايخينؤضغ!

القزءيفيهنتلؤاجذة،كفقاتئشتإتئتاؤضقتالييالخديدالقفدن!خ"إن

هتاك،خاليكلغقئجذاكثيرغذدقاؤثيهنالاققتإ،مختيقةقؤايىق!يهاتزىأن

تزييبآوالألقافيأوؤالتخوالضزفيقؤاجمل!تغضيىيمؤىتتتاؤلى،القؤاليقيجمنطايقة

بزفيقا.!قرالبقغنئتتناؤلىالمخطوطاقيبينأخرىفوايىقالناكوليهنالكلآيم،

الغميميير.لأفيباليشالقؤارقيقلإ؟ضضذرؤاكيشاف!

ضلآحفنمن!افيبتل!كثيز؟قرودقطؤاذن!يحخثثمن!يمخقذالخديذالقفذقإن

نآ،ونتحولالييالأخطاءمختق!جمققغصولممتهنمؤاجدمقؤقا،متقاوتلفغتي

الدييفمثاليالتاقةبالمؤالمحمهالحفدجمنلمحيها"بدذومفماكانتن!خةأتة"تتص!

مئا.أيخذت



حم!!أعرفها(التي)المسيحيضسدسدشمنالمقدسالكتابحولموتقشحقائق3لمفقواالعتالط

قايضؤبواأنيييما-ح!نن-غنأخ!ائاخاؤلواالت!افيتغق!أندلذإتئيضا!ت

اللأهويئ،التغبييرلمحيبقة!قةآوؤاصخةآخطاءتختويأته"تهئمؤتذامثايهئمييتجاغ

نأيضيهنثتمخطأ.كققاتكونأن3تكاتجديذةيزاءاتالثقرإتئأذخلواؤقكذا

إقاقةأتتاءلمحيالخديدالغفل!منالفقزاقيمنكثيراشيغقاذآنكقهدلكإتىيضا!ت

تثنالئؤييتيإتئأؤالطقسيىتخاليلكاتتقازخارفتإذخاليإتىأختاتاأدىاليتاد؟شغايير

غالي.يضؤدبالتلآؤةغقيقاشاغذتمختيق!نصوصبى

غقئتغضاتزاكتمالقرودبقزغقئالتئديلمنالت!اخأذخقاقاآ!الؤاصحؤمن

بمختق!مثقلأالطتاغهغفدإتئالافيآيخزؤضلالديالئف!قكانالآخير،تغصه

يفكاثوييلث،المقذسىاليهتال!انظرالقزاءاقي"جمنكبيرغذبييطهزتالتئديلآئؤافي

.-2113ص،الضشيرقيدارطئغة

ؤآضافواجمئقا!خذفوا!!الئصوصيىمنكثيزاالت!اخغتزتقذجذا،ؤاصحكلآم

!!د!يتيغيزتزؤته"قاؤغيرواخ!ئا،-هئمتزؤته"-قاقغمتؤالمحقةتخقلوقايكئيإتيقا!

يلتزايييمقابقةتخقلقاقاالئصوصيىإتئؤأضافوا!!دلمحيفا-!!الت!اخ:أي-قخغلوة

إلئبالإضاقة-،!!متؤا!قةتي!تلائقا-!!تيتقايؤقققاإتيقاؤأضافوا!ؤزخزفوقا

!.الت!نيلمحيالققصود؟غييرالأخطاء

.!!الفقزالبمنكثيرقغاييييالاخيلأقاقيمنجذاكبيرغذبإلئأدىقذاكل

المقذسيىاليهتاب"قخطوطالبيهتاي!!يإشخاققاهرشنودةالأشتاذتقولى

!ي!!!اس!تاكأطقزاؤقذ:2.ضفخة،بالغئالي!تةرويشالأئتاطئقةالأضيتة"بلغايقا

يزجغأوريخانوسقأناليهتابتيماالئصحوصيىمقازتة!يأوريخانوسقطيريقةغنبزاشييما



الممثو3ل!تالطاأ!ر،ء!ا(التي)المسيحيشسسمشالمقدسالكتابحولموثقضحقائق!!ح

هيئ:أزتغةأشتابإتئالقزاءاقي!يالفروق

جمتذالتزجمينردزتجهاتجقاضيىتييخةبالت!اخ!التقلغقيتهأئتاءآخطا!ا-

ا!خمالب.تغضر!يالتاجمني

الئ!اخه.أثتاءييقاأفكايىهئمبتثغفذاالقزاطقةجمئيفقاالييالئ!خ-2

بقذفيالائدقاعمنؤبشيئءؤغيغنالئ!افيتغضريخريقاالييالتغديلأت3-

الييالقزاء؟غنناخيلآف!شايقين،!أون!افيمنؤقغتآخطاءأته"تزؤنقاتضجيح

شقاغقا.اغتادوا

اهـ.(الجتارهييالققضوبالقغتئتؤضيحبقذقيتغديلأت-4

!تلمنؤتغديلآتغفد،؟ونالئ!نيآثتاءالمخالوطالبميؤقغتأخطا!

غقائذإتيقا!القزاطقةآضا!تؤقخالوطات!القغتئيتؤصيحؤتغلإيلآت!!الئ!افي

يفيهنلاالمقذسقاليهتاتأنغقئتدلأؤقذا!،!الضجيخةالغقيذةتخالفؤآ!كازا

قايي!سق3إدالضجيخة،الغقيذةممهتتققئقضذزاتخغقةأنأؤييه،تيقأنيقايل

ائخزقب"تقل!قضل!يدلأتتانؤشتأييالتاطقيما،غقايلإهممن-القزاطقيمابتد-سق3

".اليهتابحزفتجمئذقاالققيذة

شيئء؟!الأضيئالتق!منتميئقلؤالآن

اليهتايئ"الئقل!إلئ"قذخلجمتابلمحيداود:يوشفيىتاض!المقئدس!تقولى

ي!التدت!خيئ!خاليهتابأكان)23(:ضفخة-يتيروتالقشيرقيدارطئقة

قن!وخيما،ن!نيغن،بذايتةجمتابتيمايأدؤالتىتئ!خونؤكانوا،الق!يميجيئالقضيربذاتة

غقئتغضةؤتراكتمالئضوصيىغقئؤالتغديلالتئديلمنالكييزالئ!اخأذخلؤتقذ



!اعرفها(التي)المسيحيشسدسدشمنالمقدسالكتابحولموتقزحقائق3لمععوالعتالطا

طقزتالييالئثديلبةئؤانمثقلأالافيآيخرؤضلالديالئضفكانالآخر،تغعيما

ن!خالتته"تئشزختىتجلإيديهتابيضذرإنققاالقزاءاقي؟منكبيرغذب!ي

،.بالاغلاطقشحوتةو

الت!كيقةهؤالمقذسقاليهتاتآنتغتقدقارئتقل:بزتكييقلؤالآن

!!الكامقيما؟ؤالشيريغةالضجيخةالققيذ؟غقىتختويالييالقغصحوقة"

قكتتةطبغةالمقذس"اليهتاب))ؤخيجمتابه!ييىتاضيوشفالأشتاذتقول!

غقيتةإنتل،فقذثالاضيتةالئشخآنققطلثس!اليهن66(:65،)ضقخة-الإخؤ؟

الت!اخإنتل،شفقةؤقتيدقلإ؟الت!نيغقيتةتكنققئمالأخطاء.منتخلتئمالئ!ني

الخطأؤهذا.الئ!نييييلخط!تقرخميئإتئبالإضاقهالضشفيما،منالكثيزتفقؤنكانوا

تذلواالتهوبكتتةأنؤقغ.دؤاليكؤقكذا،الت!نيتكزارجمئذيلتقسالمح!عزضةكان

ققئش،ال!ابتيالقضلييزأئتاكضاالتإ،آ!ؤاليغقئب!ةبكليلمخاقطةخارفاجفذا

المختقلالأخطاءؤأتؤاءالخطإ.منقغصوقةكاتتالت!نيغقيئةآندلأقغتى

مثل:كثيز!،الئ!نيغقيت!أتتاءييحدوثقا

كقئشفؤاالقئنتقغخئثبةكقلإ،شطرآختائاأؤكيق!أؤخزفيخذفث-ا

التايي.ال!طر

ال!ابتي.الخط!ككشؤفؤال!في،طريتيكنشطرآؤكيق!تكزاز2-

الكيقاب.لإخذىهخائئةوأخطاء3-

أخطةقإدا،كايبغقئالقخالوطؤاجديفييجمئذقاشقاجمتة:آخطاء4-

تغضيىلمحي!غلأخذتقاؤهؤشمغقا.كماتكتبقاقإته!الكيمة،شقاع!يالكايم!



الممقو3ل!تالطااعر!ا(التي)المسيحيشسسمنالمقدسالكتابحولموثقشحقائق!!ع

ثقبمنتجقل"؟خول91:42قتى!يالؤارد؟الآتةتقلآتتاءالقديقةالقخالوطالب

اليوتاييةخئلكيضةقينإئز؟،ثقبمنخئل،خول:الت!نيتغضيى!يقكيتتإئز؟((

م!تئغذ؟!غيرالفكزةؤلأن،تجقلكيضةمنجذاالشتهقيريتة"

الآتيما،منجئرءيهتاتيماييالذايهز؟غقئالكايصبتغتمذأنآفيالذايهز؟ةآخطاء-5

"تمر9:هأفسس!يالؤاليدةالآتةكتمتالث!انجأخذأن!يال!تم!تئدوقاغقئؤهؤ

الآتةجفط!يداجمزيهغقئجمئااغيقاذاؤدلكالئور.تمرهؤ:الأضلآ!قغ"الزوح

تغفيى!يكيمت312:بطرس2!يالتيما""تؤمؤكذلك5،22:غلاطية!يالؤاردة

الغفذئنن:جملآلمحيالأقايهننمنالغلإيد!يالتغبيرهذايشيوغؤدلذ"الرلت"تؤمالئ!ني

ؤالخديد.الاقدييم

عفنيمنكآنقاالقمفخيماتجايبغقئكتغييتيالقكتوتيماالخؤايثيإضاقة"6-

الئشنيأقذيم!يترذتئمالييالأخراءتغفيىإضاقيماييشتمثتئذوقاغقئؤفؤ:القتنن

،ا8:رومئةيي"الزوحخشبتلالخشلإ،خش!تقئش))ال!اليهينجمتازرمتلؤأذققا،

7(.:5يوختااييالؤاردة"..ثلأثة!.ممئمال!قاء!يتشقدون))الدينجمتازةؤأئضا

ؤتئمخزف!يي!تزدذتئمقخفوطا!المقذسراليهتابزاذقاقل:الآنؤال!ؤالى

!إحزف!؟جمئايئقض

حم!!ع!ك!



!!أعرفها(التي)المسيحيضسدسدضمنالمقدسالكتابحولموثقضحقائق3الممقولكلتالطا

الشا؟لئ!القضل

الآتاء!!ؤكذفيالنشانجإقماقةتينيخيةالربمالقزأةققمة

الإضخاحآيخير!ييوخساإئجيل!يتجاءتشهيزب!لمحضةهيئ:الرايتهأ؟القزلمحضة

آئقاهؤالققحةقد؟خؤذالمثاز؟القخةؤشتم!التامني،الإضخاحؤأؤليال!اح،

أكتير!يقؤجودةؤتي!تيوختا،إئجيلقخالوطالبتغفيى!يقؤجوذ

يوختاإئجيلمنالقضةؤإليذشتأيي،كقايخشتابزاجغؤقذا!!المخالوطاقي

7/53(/8-:)11

ثتم2الريتولق.تجتلإتئقققىت!وعأقاتيييما.أإتئؤاجدكلقققمى"53

ؤقذتم3.يقتمهئمقخقشال!ئمغبتجميعإتيهؤتجاءالضئح،!يالقيكلإتئآلضاخقمز

"تاتهرو:قالوا4ائؤشطلمحيآقاموقاؤتقا.فيئا!يأفمي!كتافزآةؤائقزي!يميونائكتتةإتيه

آؤضاتاالتاموس!يؤموشى5،الفغلداقي!يترييؤهيئأف!يمكتائقزأةقد؟،مغقم

قاتهئمتكونيكئييمخزبوة،قذاقالوا6أئمت؟"تقولققاداتزتجم.قد؟مثلآن

الأزضيى.غقئبإضبجيماتكت!بؤكانأشقل،إتئقائختىت!وعوأفاغقييما.يهتشتكون

آؤلاقفتزجمقاخطئبمابلآجمنكئمكان:"قنتهئمؤقاذائتضمت،ت!ألوته"اشتقزواؤتضا7

ققماهئمؤأقا9الأزضيى.غقئتكتم!ؤكانآشقل،إتئآلضاائختىثثم8بخخير!"

إتئال!تميوفيمنمئتدئينقؤاجذا،ؤاجذاخزجواتتكتهئم،ضمقايرهئمؤكاتتشمعوا،

ؤتئم،ت!وعائتقحمتقققاا..ائؤشط!يؤا!قةؤائقزآة،ؤخذةت!وعوتقيئ.الآيخيرين

أقاغقيلث؟ائمشتكونأوليكهئمأينافزأة،"تاتقا:قاذائقزآ؟،ليمؤىآخذاتئظز



الممالو3العتالطآعرفها(التي)المسيحيشسلسلشمنالمقدسالكتابحولموتقشحقاتق!!ه

ادقبي،.أ؟ينلثأتا"ؤلآ:ت!وعتقاققاذإ".شتاتاأخذ"،:ققاتتااأخد؟"داتلث

كوختا.إئجيل!يتجاءتكقاالقضةائتقسبأئضا".تخطييؤلآ

القخطوطالب-آكثرمنالقضيماقد؟اخيقاءييحزخؤذالتضزايئ!لمحققاءاختق!

قاذ:قنقمئهئم-!القاييكايتيما!الضخالوطة!يقؤجودةتي!تإتقاختى

!!القاجشةائيشارخشتةالاناجيلقخطوطاقيأكثيرمنالقضةقلإ؟الآتاءخذدت

قؤ،ء"ؤتك!ثمفيوختا:القذيسيىإئجيلشمزح!يالم!يهينقتىالأبتقولى

الأؤايلالآتاءخؤف!ؤهؤ،الأخزىالقخطوطالب!يالققحيماقلإ؟يختابشتمت4الآتا

منخذ!قاإثئبهئمخذامضاالخلقئ،يلائجلآليكمشخعالقضةقد؟اشيخذايممن

".القخالوطاقيتغضيىن!ني

ققؤ!!ت!وعزئهئمجمناكثزتضرقاؤقا،التشيرئةتئقعقاتغيرفونقالآتاء؟ؤإبن

.إ!غنا!ت!كتأنتجص!ؤقابيما،تتكقتمآلنتجمبقاتغقموةالآنتيتهمقؤجوداكان

ءإإجمئاؤتي!تالإئجيلغقئديخيقةإلقضمةقدإنقاذ:قنؤمئهثم

-286)ضفخةيوخئاالقذي!ىإئجيلقذخلالت!وجمتيماالتزتجق!!يتجاءكما

آئقاغقئإخماعقهتاذ(11)8/إلئ!53)7/الرايتهالقزأ؟رؤاتة"آقا:تييقا287(

."...،جتيزقنن!يقأذيخقتقخهوليقزجعمن

نأتغذالقخطوطاقيمنالقضةحلإق!ققلاختقفوا:الئضزايئيماقعققاءؤإبن؟

!!؟اليهتابغقئديخيقةأنقاأؤقؤجودةكاتت

قغ!!ذلكعلئإخقاكاالتاكؤأنالإئجيل،غقئديخيقةأتقاترلمحمقنقمئهئم



ص!!أعرفها(التي)المسيحيضسلسلشمنالمقدسالكتابحولموثقشحقائق3!وا!تالاا

كاتتأنتغذبخذيقاقافواالاصلاءتغقرأنتزىالم!يهينقتىالأتآناليفيم

تغضرؤضقت!اتئتقاأخلا!ىإ!ائجلاليمنتشتتهوأنيفيهنمقاخؤفاقؤجودة

.!!الإئجيلنصوصيرعفنالتزتجقالب

خزلتالديقنن.تشوغأقؤالي"تخريفيهتابيمالمحيإيرقانتارتالذكتورتفوذ

ي!الذكتوزاهدزتجتىغقئخاضلؤمؤلفهوقبيغا،الكتبآكثيرمنيهتابؤهؤقىلقادا؟"

ي!تب-ؤتيهتاالئغييمئاللأهوييئبيرين!ونقغقل!مناللأهوقي!يتيماؤالأشتابالقف!قيما،

اليهتابخؤذالتضزايتيماعقضاءقاته"ؤقاالخديد!الغفل!قضادليغقئاطلآجميماكثز؟

ؤالكيقاقيالققاءالتمنكثير-ؤته!!مخزف!!المقذسقاليهتاتآنيغينأضتخ،المقذسيى

غتئ"أفثتةقضلتختإيرقانتازتد/تقولالغئكمويييما،ال!تمتكةغقىالمضؤز؟

:-إ!!يوحتاإئجيل!ي-الؤاليدهالرايتيماالقزآةلمحضيماغنتقولط"ؤالتغييزاقيالئخيريقاقي

اليهتاباليت!وغلمحقمصيىأشقيرمنؤاجذةهيئرئقاالرايتيماؤالقزأ؟ت!وغ"!ضة

الييهوئيوودآفلآيمتجميعتذىالمقضقةالقضصيىإخذىدائضاخمقتؤتقذ،المقذسيى

يمخيرجهالضيميح""آ،يملمحيفيممناجزغتكونآنلمحيتخختإتقاتلختاتهو.تتاؤتت

)القضةت!وغختا؟منالأيخيز؟ال!اغالبغقئققطيزكزالفيفتمآنزغتم،جيئ!ونمل

زغتمالقضةقد؟53ةام(كا!أ!ه)3القئييما(الازرتخاغالبإخذى!يمغاتختقاتقت

53:)7/يوختااليتخديذاالخديد،الغفدمنققطؤاجذ؟لمحقز؟!يقؤجودوشفزتقا

الضؤصع.قذالمحيختىآضيتةتئدو،ؤهيئ(،812/

فهتاذالفطيرتة،ؤخئكيقاالأخاد؟،ؤتجؤديقاالقض!زؤتتيمنالرغيمغقئ

ي!آضيتةتكنتئمالقضةققلإ؟شتتصح،كقاتؤاجهقاغويضةأخزىمشيهقة



المم!و3العتالطأعرفها(النتي)المسيحيشسلسلشمنالمقدسالكتابحولموثقشحقائق!ر!ه

أصيقتقققذإئجيلى.أكبمنأجميلاجرءاالؤا!عييتكنتئمبليوخئا.إئجيل

خير.متةزقنيلمحيآخزتاينيبقغيرقة

تذيخهنمليشالقخطوطبالتفييداشتغلواالدينالعققاءالؤالمحع!يدلك؟تغرف!كيف

لآجييؤقمبلمحياليهتابقذا!يالخضوصيى.ؤخهغقئالخاتةقلإ؟بشألبشكوفيآفي

منالتؤعقذاغقئيفحكيمالعققاء؟ةيوليالديالذليللأئؤاععففاأكثزيقخصبىشتقولم

الئغييير.

كقهئميفعققاءممقيقةأتقاتتتالييالأشاليمئةالخقائتيمنقييلاالآنشآشزح

الاتخاقالق:مختق!منتقريتا

يوختا.لإئجيلقخطوطايتاؤآفضلأقذيم!يقؤجود؟غيرالقضة

تقئةييتجدةالديدلكمنكييزاآصق!ب!يقاالم!تخذلماليهتات!أشلوب

متاشزةتم.تغذقاؤالييقئققا،الييالقضم!دلكيي)بقايوخئاإئجيل

غريتةأخزىبطريقةهيئالييؤالحقلالكيقاقيمنكبيزاغذداتتضفنكقا

الإئجيل.غنن

الإئجيل.منأضيلأجرءاتكنتئمالفقزةقد؟مئقا:ققزلاالييؤالتييحة

قذاخؤذالتطيرتابمنالقديدهتاذإددن؟القضةقلإ؟أصيقتآ!خذتقكج!

ي!ؤمتذاؤتة،قعروقةلمحضةكاتتآئقاالمختتيمنأته"تغتقدونالعققايممغنهمالأفير.

إخذىقاجممثيىإتئقاتخطةلمحيأصيقتؤأتقات!وغ،خؤذالمتمقيىئالتقييد

لمحيالقؤجودةالملآخطةأنغيرهئمآوالث!اختغف!اغتقذهتاذؤمن.القخطوطاقي

الققحةتغذمتاشزةآذخلوقاؤيذلذالتصت!،منجرءاتكونآنمنقايقضدالقاممثيى

7.52:يوحتاجمئذتئتهياليي



ص!!اعرفها(التي)المسيحيضسدسدشمنالمقدسالكتابحولموثقضحقائق3لممقواالعتالا

لمحيمواصعمختيقةلمحيالقضةآدخلواآخيرينن!اخاأنبالملآخنهةالخدييرمن

أفرؤهؤ،ؤالآخرون،المثالبشبيلغقئ25،:12يوخثاتغذ-تغضهئمالخلإيدالغفد

تنمأته"إلأالققحة،كايح!كانأتا،خاليآتةغقئ2138:لوقاتغذالطزاقة،غات!!ي

جميل!.بالتةختايوتكن

نأالمفترضيىمنكانققلالأضل،لمحييوخثامنجرءاالققحةقد؟تكنتئمتؤ

المقذس؟".اليهتابمنجرءاتضبخ

اللإيقني..ت!وغأقؤالي"تخيريصجمتابهمنإيرقانتازتالذكتوركلآمائتقى

الذغؤ؟-.قؤلمحع-تزتجقةؤيقادا؟"خزدت

مز،آخلآهمايختازئنيتينالمقذسقاليهتاتتقحعالرايتيماالقزأ؟ققضةؤإدن"

المقذسقاليهتاتأنؤهيئ:ؤاجذ؟،تييخةإتئالتقاتة!ييوضلتاالجتازينيؤيهلآ

.!!فاجملبفغلممحزف!

قاتتاقاؤقذافاجمل،بفغلالإئجيلغقئديخيقةالقضةأنالاؤلى:الجتار

ذإ؟بالإضماقةتخيريف!قهؤؤإدن.إيزقانتارتالذكتورأيضاؤقاته"،الت!وجمتةالتزتجضة

مثا.لئشقاالإثجيلإتئأضافوا

ثئمتلآمذته"،غئاؤتقققات!وغ،قغبالفغلؤقغتالقضةأنالثايي:الجتار

الأبقاذ-كقاالقاجشةائيشارخشتةالضخالوطاقي؟أكثيرمنالآتاءتغف!خذققا

غفذا.مئههؤقاالاتجيلمنخذفواإذآلفما،تخيريف!قهؤ-الم!يهينضئى

ال!قاءتزوذأنتعذلاإايكتابمنؤاجدخزف!تزوذلنآئهتغتمدئتقافيققل

؟ضؤالأز



المفقو3العتالطاعرفها(التي)المسيحيضسدسدشمنالمقدسالكتابحولموثقشحقائقئ!*وو

الشايغىالقضل

إاالفتتاقضالكتابئ

تقعقذآته"ؤقغلومالم!تجيلآقي،منالمتتالمحقماقيتينالخفغآنقغلوم

لي!تنوحقشيريغةآخز،زقنن!يأخزىؤلثميريقةزقنن،!يشيريغيماتيناخيلآف!

تينالاخيلآقاقيتغفيىقوقوع!يه،شئيغ،ؤقذا،موشىشيريغةقغتمافامتطابقة

ؤالأختارالقضميى!يالاخيلآقالبوقوعؤليهنالتناقضيى،غقئدييلأليسقال!تمزائع

التناقضيى.غقئؤاصحدليل

قاؤثتمال!ضاءا(،إتئيزقغآنقئلغافا33الضيميحغاش"تقذ:قائلقالقإدا

نآؤ،لذتتاقض،أته*تقيئاتقيضتايزقغ"أنقئلغافا55الضيميحعغاش"تقذتغذقا:

ؤليشكابئا،جملآهضاتكونأؤكادئا،الآخرؤالخترضابفاالختزيننإخذىتكون

مقذسيىجمتابالتناقفمنتقغأنأقا،قغصويمغييرشخصبىمنالئتاقضتقغأنغيريتا

يقتل.لآآمرققذا!القاسبالزوحمؤتدون!!قغضومون!!!ذي!ونكتتا

جمئات!ئخيرجواآ!الكيرييميالقزآلقالمؤجميينغيزؤتغاتئشئخاتهروالله"تخذىتقذ

جمندغتر%لت!يقؤتؤكأنآتقزءانحشذتجرونآفلأمالو:ؤتغاتنشئخاتهوققاذ،تتاقضاآؤخيلآفاا

182.:النساءا!!و!ثينآخمققالؤجاوأ!يه

!ييماتجذأن-القغضوجمينغييرالتشيرقؤليمنأتهوآى-الكلآيمتشيرتةققلآقة

إقاكثير،اخيلآف!كلآمه!يوجذإلأكثيزاكلآفاتتكفممتكقيممنليمحقلإثهواخيلآفا؟



!ر!!اعرفها(النتي)المسيحيضسدسدشمنالمقدسالكتابحولموتقشحقاتق3المف!والعتالا

تكدت.أنق!إقا،تتتاقضآنؤإقا،القغتئتجؤدة!يؤإقاؤالففإ،الؤض!لمحي

لمحياخيلآفالمحييماتجاوالنلإتهغكقه"،تتذبروةآ!ؤأقزهئمالقزآنل!خمقاللة"قأئرلق

كلآمأته"عقئدليلأكبرهوؤهذاكدتا،ؤ،شزع،أؤققمصيي!يتتاقضاؤ،ؤض!،

ؤتغانئ.شئخاته"الثيما

قائظزلا؟أئمالتيماكلآلمهؤقليتغيردتالمقذسقاليهتاتتختبزآ!أزذتقاقإدا

القيما.كآ،تمثي!مقأته"تقيئاقاغقئمتتاقضابغقئتختيىيؤتجذته"قإنلمحييما،

التتاقضاقيمنمثاليتيؤإلئذ!!المقذسيىاليهتابمنآفثقةيلتتاقضيىؤشتضرب

جذا-:كييزةأتقاالجفيم-قغالمقذصيىاليهتاب!يالغذ؟تة

مذؤبألفصأزتعونيشلثمان"وكان26(:)4/الأؤليالملوفييمفير!يتجاء

".قارسيىأل!غشرؤاثتا،قزكتايهلخئل

((ؤقغصحوممقذس!"جمتابالمقذسقاليهتاببأنيؤمنقنكلغقىتج!ب؟ؤإدن

قزكتايه.لخجلمذؤبأل!آزتعونجمثذةكانشقيضانأنيؤمنآن

جمذؤبفيا3أزتغةيشقئقان"ؤكان25(:)9/التاييالائايمأختالييمفير!يتجاغ

."سيىقاليأل!غشزتتاؤا،ؤقزكتاتخيل

مقذس!"جمتابالمقذسقاليهتالتبأنيؤمنقنكلغتئقتجح!ؤإدن؟

لخيلمذؤبآ،فيأزلعهتفيأكانشقيمانبأنيؤمنآنغقييماتجمبؤقغمموم"

.إ!ألفاأزتجين،ققطقزكتايه



اليعقو3لعتالطاأعرفها(التي)المسيحيشسدسدشمنالمقدسالكتابحولموتقضحقائق!!ه

،صص!،ص-صصصةصهصء!ص!و،صص

منأضدوال!فزئنيؤأكما!الا!!أزتغةأئمألماازتعون!وتينؤاجمحتناقض

!!لآخير؟ا

آخر:قمثال

،قارسمئةؤشئغأئفامئاداود"قةخذ(:4)8/التاييضموييليمفيرلمحيتجاة

قزكتإ".جمئةجمنقاؤأئقى،ائقزكتالبخيلتجميغ3داوؤغزقمت.زاجلأل!ؤجمشيرين

قزكبة،ألفتمئا3داو"ؤآخذ4(:)18/الأؤليالا!تايمأختارليمفير!يؤتجاء

ؤأئقىائمزكتالب،خيلكلداو؟ؤغزقتزاجلى،آل!ؤجمشرين،قارسفيا3ؤشئقة

".قزكتةمئةجمئقا

تكنتئمإنالتتاقضالبجمئاتإتقاالمقذسيى؟اليهتابييؤقغتتاقضبىكئمتذيىي

"قتشوا:الق!ي!يحقاذكضالذأقولؤليهنغئقا،غيزذشل:لكآ!ولؤ،!!آ،ف

93(.)5/يوختا"ييتشقدالييؤهيئ.آتدئةحتاةييقاتكئمأنتظنونلإتكئمائكتمت

منخاليكلآفاتجدؤآئنالآخير؟!منآضذقهؤالأشقاليقد؟منليمفبرقأمميئ

!!؟التناقضاقيتخقعالزقيكلآمكانإنالتناقضاقي

أشقازقي!؟ؤقئطقتةمتززةالقدييمالغفل!!يالئناقضالبإنتقوذ:آنقىلقائل

ال!يين.لآ،فيتئ!خطقتالقدييمالغفد

ئخقطتئمؤآئةالمقذس،اليهتابجمضقةغذيمغقئالذليلالؤؤقذاته":قيقالى

لمحيقولذهؤؤقاته":يقالىثتمغتزته!،قذالت!نيققؤاملالغالمين،زتالثيما!تلمن

زفعتغذكحمتترعمون--كضااللإيالخديد!!الغفد!يؤققتالييالتتاقضالب



حم!!أعرفها(التي)المسيحيشسدسدضمنالمقدحماالكتابحولموثقضحقائق3ليمقوالعتالطا

!!؟ال!مينبقشزاقيالق!ي!يح

ؤخيماعقئالأزتغةالاناجيلؤ!يالخديد،الغفد!يالثناقضؤقغتقذ

خؤتدلذؤقغالمقذسيى،اليهتابيتقتةبالت!تةخخمقاضغير-قغالتخديلإإ!

جذا-.كثيزةتتاقضالب

الضفب:يضةلتاشزدتجمئذقاكثيزاالابرلاجيلتتاققع!بتقذ

ترعوا،بهاشتفرأوا"ؤتغذقا2(:ا2-1/5)5مزقسقإئجيلكايمبتتاتخيهي

كانممختازارجلأفشخروا12.يتضيبوةبهخرجواثثم،ثحابةؤألح!وةالأزخؤانغئة

ضييتا".لتخيئؤروفش،ألك!ئذرسقآبوائقئزؤاييئي!فقانؤالؤالخقل،جمنآيتا

إئشاتاؤتجهواخارجونالئم"ؤييقا:32()27/قتىإئجيل!يتجاءقاؤقذا

ئوقاإئجيل!يآئضاجمثلةؤتجاءضييتا"،لتخيئقشخروةيي!فغان،اشماقئزؤايئا

/23(.)26

الثلآثةلحس!-الضي!يحغقيهيضقمتيكئيالقمييمتخقلالديقالرجل؟ؤإدن

القئزؤاييئ.ي!فقاناشمازجلممؤالقاصتة-أتاجيل

الإضخاح!يتجاءققذ!آخز!زأئاته"شتجهيوختاإئجيل!يتطزتاقاإداؤتيهتتا

ؤقضؤات!وغقآخذوا.ييضق!تإتجهئمأشقضة"قجيتيديوختا:إئجيلمنغشزالتاليمغ

ائحفحقيما""قؤجمعتهو:يقالىالديائقؤععإتئضييتاخاملؤممؤقخزقي17.به

هتامنققاآخزئنناثتيننؤضقمواضقموة،اخئث8((،"جئحتة:بائجئزايئةته"ؤيقالى

".ائؤشط!يؤت!وعهتا،ؤمن



المم!و3العتالهاأعرفها(النتي)المسيحيضسدسدضمنالمقدسالكتابحولموثقشحقائق!!ع

خذاقليزتذ:قلؤالآن!ليمفغانؤليشت!وعهؤالضييبقخاملؤإدن؟

!!،؟آئمتتاقض

!!؟بمذبؤأثهقا!نضذؤا؟الختزيننؤأكا

قضد-؟!ؤغيير-بقضدالتخيريفهؤأئم!؟الزتكلآمتتتاقضققل

الا!ناجيل:ييالتتاقضيىكقئآخرؤمثال

-تقولائتذآمرذجمين،ائحموعكالة"و!يقا:92(/11)لوقاإئجيلفيتجاء

"،الئييئيوتانآتة"إلأآتةوته"تغطئؤلآآتة،تطلم!لثمزير.الجيلقذا-:الضيميح:آي

!.قتىإئجيل!يأيفاالقذبقذامثلؤتجاء

!إلا؟أئمالقميميحيدعقئؤمغجراتآتابالجيلهذاأغطيئقل:الآنؤال!ؤالى

تقئم!بالطئع

؟؟إدنالقذبقذاقغتىققا

لمحيثتتققذقإلأالضاجمز؟،الكادتةبالقئ!قاقيإلأإتجاتةال!ؤالييقذاتجذلن

الكيرييمالفزآدق!يآيضادلكؤثتت-الخديد،الغفدأشقارمنغييرقاؤلمحيالاناجيل

ؤالآتالب.المغجرالبمنكثيزاالضميميحتل!غتئآخزىاللةآن-

:(9354-)22/قتىإئجيلمنالضزةقل!ؤليهنالئصت!،!يأخزىقزةؤئتئظز

الثبيئ.يوتانآتةإلأآتة!تاتغطئؤلآ،آتةتطلس!ؤقاي!قليمزيرجيل:تهئمؤقاذ"قأتجات

ائنتكونقكذا،تتاليؤتلآثآيايمثلآثةائحولتتطني!ييوتانكانكقالأنه"54

".تتالؤتلآتأتايمتلآتةالأزضيىقفب!يالإئتاني



حم!!اعرفها(التي)المسيحيشسدسدشمنالمقدسالكتابحولموثقشحقائق3المف!والعتالط

قئب-القئير!يتفكتتئم-الإئ!البائن-القضلوتأنهناؤالغجيم!

ؤتؤتم-تيلأالحمعة:أي-ال!ئبتيقةقكثؤإئضا،تتاليؤتلآتأيايمتلآتة-الأزضيى

ققئمالقئيرلمحيقزيمتطزتالأخدضتاحؤ!يتيلأ-،ال!ئت:الأخد-أيؤتيقةال!ئسب،

!!بذايخل!تكن

ختا،تجؤلمحهمنؤحرقيخئاالحوبتجؤ!تدخلؤإلضاتمتتئمالتبتئيوتانإن

الضي!يح!ضفبمنالتضازىتذكرةقاقآين!!تتالبؤثلآتآتابمتلآتةتجؤ!هلمحيؤقكث

آققمىغقئثيقتينيآوؤتيقةتؤقينيخئا--،قتئاالقئير!يؤتقاييما!ؤقؤييما!--برغمهئم

ؤخاؤقاالتبيئ؟!ييوتالبؤقغمقاقذاقأين!!تتاليؤثلآثأئايمتلآتة،تفلإيير،

إ!التشا،به؟إ

مثلخئاشتفكث-الإئشالبائنأنزغتمجمئذقاتف!ي!!قغالإنجيلتتاققرتقذ

تف!ا-الإئجيل-لتاخكئثئم،تتاليؤتملأثأيابمثلأثةالازضيىتطنييي-الئبئيوتان

!!قتمالؤتلأثأيابمثلأثةمنأقلقتتاقكتأته"

غقئؤقئثممبىبىغقي!مشخلت!جيللمحيتفيي3داوالأببهاغيزفتالكلألمؤقذا

قاتمتشوغ،"ؤأنا/لا!تاجيلبتتاقفيىلاتغترف!لفييداود"الال!:بعثؤانيالقئك!ويئهالشتك!

لا".تؤقئننتغذ

--س-،-!-3ء/س01-/لالم!6!ء!ع!"ا5ص،-لى

ء،لا-نر!!القميميح4زأسغلئالطيبشكبلمحصة:اخرومثال

3-!-ءث-ط-و-ص-كأ-ا-ص*03--ءصصصلم

الخفعيفيهبن،قيبتنماقضالب!الأزتغهرإلاناجيل!يبكرقاتجاءالقضةؤقد؟

آلثقنن،غالتةطيتبالقميسيجعلا-ؤقغقا!قاروزة0%لئتجاءتافزأ؟*غنيتخيهيالققحةتيتقا،

كان-لأله"(تمزآة،ؤ-عأتموا7القؤلماخلمفاغتاالضيسيتي،!"رأسيىغقىؤسمكتتقاقك!زثقا

ا"*آلأ/ص/)ا-31ى،ة*لموص---وصبرص+،.ص5ء

631"!--3..يلفقزا!ء.ثقنهاؤتغطيئالقارورةتبيغانبإفكايقا



الممقو3ل!تالياا!رفها(التي)ا!يسزمنالمقدسالكتابحولموثقشحقائق!ر!

يوختاالقذيش)أتجد)375(:ضقخةمزقشإئجيلتقمي!يير!ييينقامتقولى

تضعقاؤكذلذ،أيابمببضغيمامزقسىالقذيس!آؤزدةغقامتكزا(-القضة:-)آيمماتذكرقا

مزقسقإئجيل!يتجدقاتيتضا...ت!وغيميز؟منتقافاممختييقؤيعفيلوقاالقذيسر

قذيوخثاإئجيل!ينجهقا..عتتا.تيمبقزتةمنالأئزصيرشفغانمئنرلي!يحذثتقذ

اهـ.ؤيتازز"ؤمزتاقزتتمتئحئييخذثت

!؟المضةقد؟تأخذإئجيلأئمن:بإئخاحتفشاتطزحاللإيؤال!ؤالى

قغضوقة!الا!تاجيلإنتغد:يقالىثتمالا!تاجيل،تتتاقضأنيضيهن،لإتهرو

ؤمزتاقزتتمتيمبؤلمحيسمعانتيحبلمحيقتلأالقفةتخدتأنيفيهنقلآ!قخفوطة

!!آتايمبيضغةحدوثقاقئلالقضةقد؟تخدتأنيضيهنؤ،!الؤقمبتفميى!يؤلغارز

الطيبشكبلمحضةؤقغتتقذتقولى:الئضازىتغقرت!قعأئكؤالغجي!

بالقتاء!القمي!يحتلأمذةقتتهتمالؤاضخالتتاققرالالاجيلغنيتذقغأنقيريد!إقزتيني

بالغتاء!الق!يسيحيتلآمذ؟اتقامقزتيننؤققتالقضةبآ!القؤذإن؟تغئم

اغتاخمواذلذتلأميذةزأئ"ققفا/8-13(:)26قتىإئجيللمحيتجاغتقذ

ؤيغطئيكيييرالطيم!قذالتاغأنيضيهنكانلا!له"9الائيلأف!؟هذاقائيين:"يقادا

غقلآبيغمقتقذقإئها؟ائقزأةترجمحون"يقادا:تهئمؤقاذتشوعقغيتما5يففقزاء((0

جينن.كل!يقغكئمقق!تأتاؤأقا،جينيكللمحيقغكئمائفقزاغالأنأخشئا!

."13.تكفيييلأخلذلذقغقتإتقاتج!ديغتئالطيمتهذاشكت!تإدقإتقاا2

ليمفغانتيمبلمحيغئتاتيمبلمحيهؤ"ؤ!يقا)14/3-6(:مزقسقإئجيلؤ!ي

الثقنن.كيييرخالصيىتايىبيننطيبقاروزةضغقاافزأ!تجاغقي،ميهئؤهؤ،الأئزصيى



حم!!اعرفها(التي)المسيحيشسدسدشمنالمقدسالكتابحولموثقشحقائق3لمعقواالعتالها

"يقاداققالوا:،أئفميهئم!يمغتاطينقؤمؤكان4.زأليهغتئؤشكتتةائقازوزةقك!زلت

ؤيغطئديتاليتلآيمئةجمنبةكتزهذايتاغآنيميهنكانلا!صته"5قذا؟الطيبتقف!كان

غمقتتذترجمحوتقا؟يقادا"اتركوقا!ققاذ:تشوعأفا6يؤتموتقا.ؤكانوايلفقزاء".

غقلآخ!ئا!".بي

يوختا!يت!وغمنالخؤابقذاؤجمتلالتلآجميلإ،منالاغحزاضيىقذاجمثلؤتجاء

.)12/4-7(

لابأئهئماكمسححتلآمذةتتهمقر؟منأكتزتكرزتالقضةإنتقولى:قاللإي

تهئمؤتززيرجمحوقا،ؤألأالمزأةتتركواأنالق!يميحآقزهمتقذ،تتغفمونؤ،تفقمون

المر؟لمحيالقؤ!فبتفسيىمنتغتاخمواأنيغقلققل،قغقتغضارضاةتهئمؤآطقز!غققا

!!الا!ناجيلتتالمحصس!تقذ:ؤإبن،قرتيننتخدتتئمقالقضة؟ؤإدن،،بالطئع!!؟التايتة

!!؟القغضولمالإئجيلفؤالمتتالمحقحةالا!ناجيلقلإ؟منإئجيلقأكن

قغيرقيقا،منقائذة،!يقااختتفواالييالتقاصيلقد؟إنتقوذ:أنقىلقايل

قغيرقيقا!!منقائذة،الييالئقاضيلقد؟الأزتغةالا2تاجيلكتتةدكزقيقاداته":قتقول

؟؟إ!الإيضالبقانولب!يتجاءتكقاؤاصخةالغقيذةمئهمؤاجدتذممزؤتنم

كاي!دكزتقذ!!القمي!ي!تلأمذؤأشقاء!يختىؤاختققتالاناجيلتتاقضبتقذ

كقا"الاشجزيوطىليش"تهودابقؤيإ:غقيهؤغفق"تهودا"اشمايفميذايوختاإئجيل

!!لاناجيلاكتتةمنغيرةأخدتذكزةتئمؤقذا2(،41/2)يوخئا:!ي

منالئخفتي3مخرلهتاكتكنتئمالايلاجيلكيت!ب"جمثذقاكيرد:جوزجتقولى

ؤمزقش،ضئىمنكل!يالقذكوزرالقائق!لمحيتطقرلاتغقوتئنتهوداإن!التلآميد!



المالهو3ل!تالهااأ!ر!ا(التي)المسيحيسسدسدضمنالمقدسالكتابحولموثقشحقائق!!

اهـ."تذاوسالفققحثلتاوسقكاتهوشغلتيتقا

أشقاءبكيرغنالالاجيلكتتةتغجزكي!إذالقخب!آغخبجمنؤقذا

-؟التضازىاغيقاب-يخ!بالقميميحصختة!ي!!قغهئمكانواالدينآضدقايهم

!يؤتتتاقفتليفميذا،غشزاثتئيآشقاءبكيرغنغاجرةالاىتاجيلكاتمبإن

خاله"غلمهاتتؤففالييغقيذيهمغيرقة!يغتيقاتغتمذآنلإئ!القتتثتىقكي!بكيرهئم

!!الآيخز؟تجالختا؟فيؤقآله"الذئتا،الختا؟!ي

!!؟القخفوطةالزتكيقةالؤبالئتاقضاقيالمفتيئاليهتال!قذاقل:ؤالآن

!!!!!



حم!!اعرفها(النني)المسيحيشسدسدشمنالمقدسالكتابحولموتقشحقائق3لممعواالعتالا

القامنالقضل

الكتافيخزفجمتذقاالغقيذةاتخزقلق

تغدقاييئتةيكئييخيزةتةتغمذتؤقذ،اليهتابفصحوليأقثمهؤالقضلقذاإن

المقذس.اليهتابخقيقةتتالبمنغقييماتطيئآنيلقاليفيأزذت

المويقة.الخقيقةهيئقد؟،اليهتابحز!تجمئذمآالغقيذةائخزقمبتقد

الإضاقةتخيري!-المقذساليهتابنضوصيىتخيريصأنتظنآنقإتاذ

الغاقةؤالتشيريقالبالقضصيىنصوصيىغقئؤقغتظتاآ!إئاك-ؤالتغلإيلؤالخذفي

!يكييبر!دلكمنآئغذإتئتغذىقذالأفزإن!ققط

فييةأضافواقخهولونؤرتضا،ؤالزفتانالق!اوشةؤرتقا،الت!اخأضا!تتقذ

يخلآيقامنيثبتوايكئيجمئدهئممننصموضاأضافوا-الؤتيئيماالروقايثةالإفبزاطورئةمن

المقذسيى!اليهتاب!يوجودتقاتكنتئمالييغقيذتهم

التضازىبقات!تدذالييالئصوصيىآشقيرمنهؤتض!:الئصوصيىقد؟ؤمن

ييتشقهونالدين"قإن:الأوتئيوخئاليشاتيماتضقؤهؤ!الثالوثغقيذ؟غقئالتؤتم

8ؤاجد.ممئمالثلاثة"ؤقؤلاءائقهسر.ؤالروحؤائكيقة،الآب،ثلأتة!:ممئمال!قاء

اثؤاجد"ييالنمؤالثلأثة".والذلمؤاثقاء،،الزوحتملأثة!:ممنمالأزضيىييتشهدونؤالدين

-8(.7:)5الأوتئيوختارشاتة

يىشاتهفؤت!كلايممنتئشقفؤالا!وتئ،يوخئارشات!غقىديخيلالتضرؤقذا



المدهو3ل!تالااأ!ر!ا(التى)المسيحيترسئمنالمقدسالكتابحولموتقشحصائق!ر!س

أغقبكلآمهؤتقئمالتضازى،عقضاءأغقبكلآمهؤتلكلآمي،ليشؤقذايوختا،

دلك:تتانفإليأ!!التضازىعققاء

مثل:الغزبث!الئزتجقاقيتغضيىمنالئضرحدفتتقذ

دالي)قئشوزاتالت!وجمثةالرختايتةأوالخديتةالكاثويييهتةالتزتجضة-ا

تيروت(.-القشيرقي

المشتركة.القزبتةالئزتجقة-2

الختا؟-بيهتابالم!فاة-المقذسيليهتابالتف!يميرتة"التزتجقةضغتاؤؤ-3

ؤالزوح،ؤائكيضة،الآبثلآتة!:هئمال!قاء!ىتشقدونالدينأقإنقكذاقؤشينتين

الأضيئالتققمنؤليسقكشزحآته"قغتاةؤقذاؤاجد(هئمالثلآتة"ؤقؤ،ءائقدس!.

المقذقة.!يبذلكتؤفتكضا

مثل:القزبئيماكيرالئزتجقاقيمنكييرمنأثضاالتضرؤحدفت

3+حأ!اهح+أ5ة!س!أ9+عاأ53-أ

+3ء!ه2لأهة72+51أ؟!ه+-2

للاس!7+لاه5،3ءلأللاءة،5ء7+س!7،-3

ص!357أه+5173أ!"ايم:!ع57،-ه-!ء"4-4

س!7م5أ+هس!ة553+يم،70ث!9+عاأ5-53

7آح5أ+ه73يم+!يم2أ!ح7!،5+4ةم6-4

آس!57أ+ه3+حلألالاحس!*7أس!45!؟5!7-24+4



!أعرفها(النني)المسيحيضسدسدشمنالمقدحاالكتابحولموثقشحقائق3لمع!واالعتالط

5005،للا5"5!3،+15،!أ5+-8

ء73لأللاص!أ،7أ797!م75اأ،!9-70

س!ا"أ!ص!73لالاءلأ2ء+!7ةحأ24ة74ة،51-5

25ء7أ70س!3+7ء"أس!45ة74ة،5م11-4

للى30ا4ع+9اأ53أ!5اس!-21

!.اهس!ااس!هللاءم!لأ5ء+س!7م70؟305هلالاام4ع97اأ؟31-5

،17يمأ،!27ا!41-53

-المقذسيفيهتابالئزتجقاتقد؟كلمنالئ!رحدنتيقادا:الآنؤال!ؤالى

!!-؟!!تزتجقةا7

:يجيبونالتضزايتةلمحققاءأئرك

قكتتةطئغة"المقذساليهتاب"ؤخيجمتاب!!يرتاضيوشفالا4شتاذتقولى

منالضخالوطالبلمحيالشافيمنؤقغقاذكزجمئذقاتقولى)66(ضفخة-الإخؤة

ؤتئلإيل:تغييير

عفنيمنكآنقاالضفخ!تجايبغقئكتغييتيالقكئوتهالخؤالثي"إصاقة"

آقذيمييترذتئمالييالأخراءتغضيىإضاقةلمحيشت!بتئذوقاغقئؤفؤالقتني،

ي!"الزوحخ!ستتلالخ!لإ،خ!متليش))ال!اليهينجمتازرمثلؤأدققا،الئ!ني

!يالؤاردة."..ثلأتةلهئمال!قاءييتشقدون))الدينجمتازةؤأئضا،أ8:روجمتة

اهـ.7":5يوختاا



المم!و3العتالط؟عرفها(التي)المسيحيشسدسدشمنالمقدسالكتابحولموتقشحقائقكا!ه

-711صالزاجالإضذار-المقذسيى"اليهتابمق!يري"مغخيملمحيؤتجاء

قالوا:خيثالتقققذاغقئتغييفا-أبينغدونقطاج

ن!خة57:الا!وتئ)يوختاال!قاء!يالثلات!بالشهوبالمتقفقالتقر"إن

الخديد".الغفدمنخقيقئاجرءاليشجيفس(القيك

تيي:قا871ضفخةال!ابتيالقضذرتفسيىييؤتجاء

ال!قاء!يتشقدوناللإين"قإن:تقولى7(:5الأوتئيوختاأرشالةالغذد"إن

إضاقةأته"إ،ؤاجد((هئمالثلآثةؤقؤ،ءانقدسر.ؤالزوح،ؤائكيقةالآل!،:ثلآتةهئم

الاليلأ؟".تغذالزاجالقزلبأؤايخرقئلته"أئزلاخيثالاضل،غقئ

قا-5251ص-ميرزآلنتخيريرالالقذس،يليهتابإردمانزقامموسييؤتجاء

تيي:

يفغفدالأؤلياليوتاييئالئضق!ي7(5:الأوتئيوختاأرشاتةالقذد"إن

نأكي!يؤضحجيضمقالقيلثن!خةلمحي3ؤالقؤجودا،*س!57س!شأس!*دا،5الخديد:5

ؤالزوحؤالكيضة،"الآل!،الؤاصخيماقيئيقا!يالثالوفيغقيذ؟إتئتؤضلقذيوختا

غيزأنهلمباغيتايىالأضلغقئإضاقة!فؤؤضوعؤبكلالثضرقذاأنإلاالفذس"،

".الأضيتةالئوتايتيماالتذوت!القخطوطاقي!يقؤخوب

جمنييتبتواتضاالخلإيدالغفدإتئأضافوايقادا:لآناتف!اتطزحاللإيؤال!ؤالى

!؟؟الثائوفيغقيذةيخلأيه

غلىتهذقايييمالئشالمقذسقاليهتاتأنتجتذاتغقمونلاتهئمالخؤاب:

!!التالوفيغقيذةبهيتئطرواالتضرقأضافوا،ؤاعخةدلاتةالثالوفي



!أعرفها(النني)المسيحيشسلسلشمنالمقدسالكتابحولموثقشحقائق3لمعقوالاالطتا

شئيينمنآكثزتغذكيتت-التصت!قذاغقئتختوياليي-يوختاليشاتةإن

بخ!ب-الأزتغةالاناجيلجمتاتةتغذأفيؤال!لآم،القملآةغقيةالق!يميحزفعجمنغافا

ليشاتهكايب-الكايبلتفسيىيوختاإئجيلؤمئقا-التضزايتيماعتقاءآقؤاليتغضيى

؟!القؤليبقذاالتثييحثغنيييقتزالرقالبقذاكليوختاائتنهزققل-يوختا

الزشاتيما؟!قئلهؤكتتاالديالإئجيل!يإتيهي!يمزتئمؤيقادا

بال!قاء،شهوبتلآتةهتاذآنتغتمواتئمؤالرشايلالاناجيلكتتةتقئةؤقل

؟؟ؤزشاييهئمآتاجييهئملمحيدلذتذكرواتئميذلك

قذاتكتصثتئم-أضلأكايته"هؤكانإن-الإئجيلكايحتيوختاإنأريدذ:تل

تقذالقلإيقإ،يوخئارشات!قخطوطاقي!يوجو؟ته"تئسقالتضرققذا،يىشاتيهييالئضر

ثككانإبىبتفيمك،ؤزاجغ-إ!تقريئاشنبماألضجمنأكثزتغذإتيقاالتقرأضيفت

تقالب!يقؤجودآنه"يتغتتمالكتمتؤقتشيى-الخديدالغفدقخطوطالبغقئاطلآع

القزدز!يكيسوامئهئمشئغة-الضخالوطالبغشزاقيتينيمن-ققطضخطوطاقي

ؤلئ!ققاجم!ي!قا!يالتصئ!كيمتالغالثير!القزدب!يكيتتققطؤؤاجدم!غشز،ال!ابمق

962و942و88و)61القخطوطاقيأزقامهيئقلإ؟الزشاتة!قتننضفن

ي!كيتتالييهيئ22()1زقمالأيخيزةؤالقخالوطة22(.وا2318و318و636و

الغالثمر.القزدب

تف!ي!يرجمئذكققل!فزونيغشز؟منفيكثزالتقرقذابذوفيالئضازىغاشتقذ

!!؟التاطلهغقيذتهمييتبتوايهتاتهئمخرفواأتهئمغئزيقذا

!!؟التالوثغقيذةتجاءدتأئنمن:التاؤال!ؤال



المعقو3العتالطأعرفها(التي)المسيحيشسدسدشمنالمقدسالكتابحولموثقشحقائق!!ع

التاء:خزف()التائوفيكيضةتف!يحيير!ي"المقذساليهتاب"قامموس!يجيحب

تقاالختمئالذا!تمهؤالضيميحبلآهولبؤإيقانقاالكييشةتقينكان"تقذ

قغرقيماكلخؤته"تدورالديالمخؤزتخغلقاقاتبيىالئثييقخميقةيتصونم

غقيه.ؤتقومالؤتيتةآوتةالتهوبالبيتةيفك!يبالثيماالقميميجتين

أؤذآنؤيطن،المقذساليهتابيىترذتئم"الثالوثأو"الئثييثتف!قاؤالكيقة

طقزتثميلميلأب.الئافيالقزدبيىترتليانممؤؤاشتغققهاؤاخترغهاضاغقاقن

"إنبالقؤليالغقيذةيق!زأنؤخاؤذالثايمب،القزدبمئتض!!ىببذغيهسبيليوس

فؤقتخابثقهؤخابىجئ،إغلآلؤمخز؟تيهتاالئيما،!ىخقيقئاأفزاليشالتتييث

تئتقاالازلنممؤؤخذةالآتبأنتادىالديأريوسبذغةطقزتثتمأتدئا"،ؤليش

أثتاشيوس!طقزؤأيخيزاالخفقيما،شائرغنمتقترالبقخلوقالبالقدسؤالزوحالائن

قخقمؤاغتقذقاقبققااليىال!ييضةالققيذ؟آشاسقؤؤاصغاالتنهرتاقيقد؟داجضا

".ميلآبتة532عام!يييقتة

م!تقرةتكنتئم-،تجديذةمخذتة!-غقيذةالثالولثعقيذةآ!قز:جمفات!تفيه

بتف!يمقا!!الكيي!ةضاغئقا-ختىآلتاجمهئم،قلوبلمحىؤ،القميميح،تلآمذ؟نفوس!ى

كاملإيقالنيغقئتغذهئمقنتتركوالئم-الم!يحيحتلآمذة-آتهمدلكغتئؤالذليل-

المقذشيما،البهتبمنإلققيذ؟قدغقئالقطيتةلةالأبيغقموهمققئمالتثييسب،بغقيذ؟

د،تةالذالةالضجيخةالئصموصمنؤالزشايلالا-تاجيلخلؤدلكغقئؤالذليل

المقذساليهتاب!ىالتثييمثأوالثالولثكيقةترذققئمالثالوفي،غقيذ؟غقئضريخة

آخير؟.إثئآؤي!من



حر!!أعرفها(التي)المسيحيشسدسدضمنالمقدسالكتابحولموتقضحقائق3المعقولعتالطا

آتامذجمئاالذين!ىمتكقمكلقزطقال!تينمتآزجخةالئضزايئةالغقيذةقالتمب

ؤخازتتالمثاز؟،الغقائدقد؟منغقيذةتةوالإفبزاطوبىتتت!بختى!الضيميحبينغقئ

الإفبزاطويىتةبقؤ؟-التضازىمنكييرجمئذ-الققيذةاشتقرقيختىخاتققاقنكل

.الآنغتيههيئقالتمئهغقئ

مؤلفوكتتقااليىالأضيتةالقخالوطاقياخيقاءهؤدلكغقئدليلؤآوضح

ى!ؤاجذةفغة3الضخالوطالبمنجذاكبيز؟قخموغةؤخمهورؤالزشائل،الا!تاجيل

ؤشتأيىقر،كقا-م!تقزؤهذا!ميلآدئا!325غامتغذؤبالئخديل!الرابم،القزدقبذاتة

القخالوطاقي-قد؟آنتتايتبتدليليوتجد،أته"الجفمقتم،التقازىعقضاءجمئذ-

ال!تد،مئقطغةقخالوطاتقهئ!الأضيتةالقخطوطاقيمننققت-الآنالقؤجودة

قد؟منكييرإتىأضي!ثتمتقققا،غفنؤ،بتدخطقاالديقنيغزف!،

!!توعمونكماالثالولثغقيذةغقئتذذنصوص!!يضةتقاليشالييالضخالوطالت

غققاءتفوذكقاالخلإيلإإ!الغفل!ييتجاءقائتاقضرقذشوسىآخزؤتضر

تصق:ؤهؤ!إالئتييبغقيذ؟غقئالتضازىجمئذدليلىأكترتمالبؤلهؤالئضزايتة،

ؤالائننالآبباشيمؤغقذوفئمالاقمتجاليغؤتفمذوا"قادقئوا(:91)28/قتى

".ائفدسيىؤالروح

ؤقذا،الاناجيلتقئة!يتذكزؤتئم!!!قتىبقاتقزد!يلغاتإ!المهقةإلؤضتةقد

!!ؤالزشايلالاناجيلكتتة!تلمنإلؤضتةقدتفقلكي!إبجذا،مخيرآفر

قا-قتىإئجيل-الئضرييهؤزدالديالإئجيلتفسيىييؤزدتقذ:ؤأريلك

!!بهؤالغقلوقوغاؤتئفيلتايضا



لمفقو3العتالطاأعرفها(النني)المسيحيشسلسلشمنالمقدسالكتاباموثبقئ-حول-أحقائ!!

يقا؟أغقدكئم"آناقاذ:أته11(3/)قتىلمحيالمغمذالقيوختاغتيتجاءلقذص*-

هؤ.ةجذاغأخيئآ!أفلأت!تاللإي،جمتيآقؤىهؤتغلإيييتة.إلذيؤلكني،يلتؤتة

."ؤتابىانقاسيىبيالزروحشيغخدك!خ

تغميد!يؤ،هؤ،تغميد؟لمحيلاالتغميد،ييالائنؤلاالآتيوختاتذكرققئم

!!تغذةييشتةقن

تغديتأييقائلأ:تكيرز"ؤكانيوختا:غن7-8(/1)مزقشإئجيل!يؤتجاء

غفذتكئمآنا8جذاييما.شيوزؤأحلأئخييئأنآهلأت!تالديمتي،آ!ؤىهؤقن

".ائفذسبالروعتشئققذكئمفؤؤأقابائقاء،

تل،القدسؤالزوحؤالائننالآبباشيميققدكانآته!تفميميماغنيوختاتذكزققئم

الآبباشيمشتكونتغدمنالتغميذأنتذكزؤتئمبالقاء"كفذتكئمآنا"تفحيميما:غنقالق

!!لماالقهسيىبالزوحقشيغقدكئمالؤأقا":قاذتل!القدسيىؤالروحؤالانجنن

!!؟المغمذالبيوخئاؤأفغاليأفؤاليمن(91)28/قئىتضرقآئن

الئم!،بقذاتغقلواتئم-المقذسيىاليهتاببخ!ب-ؤرشقاالم!ي!يحتلآمذةإن

!!!القدسؤالزوحؤالائنيالآبباشيميغقدوهئمؤتئم!!الأقيميخميعتذقمواققئم

نآتغيضتاؤكقدوممئم"الاقيمتجميغؤتفمذوا"قادقبواالغذببذاتةجمئذؤقفتاققؤ

زفجه-تغذتلآمذته"غقييماكانؤيقاختايه!يالضي!يحغقيهكانيضامتالمحفاالغذدقذا

التغميدتض!!يهؤزداللإيالإئجيلتفسي!يدلكلتا!ضقاقتجد-الاناجيلبخ!ب

إتئإلآأزشل"تئمقاذ:أته"القميميحغننتجاء24()15/قتىإئجيلقفيإ!الئلآيي

".الضالهإشزائيلبئ!بيخرافي



اأيختيييخيبمإلمج!ضفيأد!يتئلب!ييبنمنالمقدسالكتابحولموثقضحقائق3لمفقوالعتالاا

الغذب"قذا:منالأقيمع.يخميعأنأ!طتذقتؤ"اتأمرهئمالدي(91)28/تضتأئن

ء9.صا؟إ؟.ألقخةتجةتجي!يبماخمزآييلإلأصيحزنمافتنيزشلتئمالم!يحيخأنتتاؤضخالدي

إقآلخيثمن!ذللأأ،آؤضحهؤاا-متئ-ف!إئجيلامنالقلأليميرالإضخاحبذاتة!يتل

--ءب،.-لالم*-ج،.-ص.،،*صص

نج!ةازواح!غلئشفالاائاؤأغظافئمعشزالآنننياللآجميذةدعاثئمأ":الإئجيلكايمث

صءص.صثص5ط3*ء؟،ءهقي،ء.-2وهـوص،ه!

ازشلهئمعشزلتا،!افي51(هولا.ءا:ةضيف!ثؤفيك!ك-*مزضبئؤتشفوايخيرجوها،حتىا

،وهصصصصصءص،ع،و

تدخلوا.لاسسلب!ماجميرتئمن،قديتة،وإلئكض!ا،لاأقنم.طهريو!إلئ-قائلاا:ؤإؤضاهميسوع

إكيرفيواسإهع!ونيي!%كتنيقي!يم!7؟ابخجلقإ،:إكمرإبيتن"إورتئببئ،يخزإقنىءبئإبائخرقي*ادقبياتلىا6

!*/-ا-لاء--/ا/--بز..)+-.ا.إ.ص-س-.."لإأي!قاؤاءلقققبهؤقياقترلتقل!%ئه":قائيين

إ!لأقيم1ا7تجميتي-اءكذهمؤ!!%لنئ-ققئ---.آنإئجيلبخ!ب-الضميحيحتقاهمتقذ

2-س3-إ----،إفققطالقبالهئئ!ط.إشزاييبنافيجتن%لئتذقبوا.آ!ؤأقزهيئ

الأقذمين"!آنمنت!قفت"إتي:تقولإدأبولونيوس،المؤزفيغننتجاغقاؤقذا

أوزشييتمغنكييزاتئحجدوا3لإأنرميقاأفيضنيقذكإلنالتبقاء(إتئ؟صعوب،قئلالقييميتي

:--.3+-"ا!-----ر،.!-،-شتة((.غثتمزائمتئييفذ؟

س!2!ينيهرةتجد*بولشقإتتا!بالتغميد)الافيكننقا-خاءأفا-

ا:لأؤلطاا.لإضخاحم!،ئموشقكوليآفلتئإلأوئئئالابولكمقرشأثة.!يخاءنمما.+-لأ

تقوذلآاخئبئ5ؤغايش،جمتريشمسقجمئكتم:إلأأ"/خذاأغقذتئم-آنياللة))آشكرد

ص--لم.دء،،-ء1!7لأص-بر+س،،+"ه"صهص"ع

أغلمل!تذلأغذا.اشيفانوسقتيتايضاؤعمدت16.ياشميمعفدتإنياخد

"/ألاولثر"-تبللاغفديزيسفتيئاتئم.أئقممميحلالقأ-أخر،7أحذأ"غفذت"قل



المدقو3ل!تالطاأ!ر!ا(ا!تي)المسيحيترسسمنا!دسا!كتابحولموثقشحقائقكار!س

إ!المقذساليهتاب!يغقيقااطقغتاليياالتصموصيىأغخبمنالتض!ؤقذا

هؤقذاؤكلآماالقدسيى،الزوحمنبتأييدزشائقاتكتم!التقمازىاغيقاب!يقمولمم!

إئه"غئا:يقالىكلآبملمحييقالكي!آدريؤ،-تغتقدونكذا-"القخفوخالتيما"كلآم

!!آخز"أخذاغضذتقلأغقمل!تذلك"غذا((:القخفوطةالزدت"كيقة

!؟الزتباشيمتتكفئمقكئفت!شئئاتفميميماأفيمنتذيىيلاأتهوتغترفطبولشإن

بولشرشاتةتصترمنالمتصاهدقؤطننإتىتزجغ،القؤضوعغنننخرقي،ؤخئى

تتاقفيىغتئؤاضحدليلالتفققذا!لاولشز"تللاغقذيزلي!فنىتنمانق!ي!يخ"؟نؤهؤ:

ؤالائننالآبباشيمؤغضدوهئمالأقيمتجميغؤتفمذوا"قادقبواضتى:إئجيلتقق

الخلإيلإ.الغفدأشقارتقتيماقغ"ائقدميىؤالروح

!بتغقلؤتئمتقغتئمقإته"!!القدسؤالزوحؤالائننالآبباشيمالتغميدغنيؤأقا

!!التلآجميذ

التقاقةداليطئغةالمقذس"يئيهتابالخديسث"التف!يمييريمتاب!يتجاء

رتاقضابييتجاءقابخشبالخديدالقفدلمحصور!يالقغموبئة"إن:624ضقخة

ثالولبصميغةلتاؤضمغتشوغإنإدغري!ب،أفرؤممؤتشوغ،باشيمتقازسىكاتت

الئقرمنجرغاأشاشاتكنتئمالكيقاقيقد؟إنؤلمحيل:...صعوبهقئلؤاضخة

ي!2891:قئىتقتبسرأنيهتاباي!فياغتاديوسيبيوسفينمئى؟لإئجيلالأضيئ

".باشيمالاقيمتجميغؤتفمذواادقبوا:المختضز؟صيغيها

الاناجيلأغذادمنكثييرقغ-(91)28/قتى-المتتالمحضيىالثمققذايمرققا

!!!؟والزشائل



!!أعرفها(التي)المسيحيشسدسدضمنالمقدسالكتابحولموتقضحقائقالمفقو3العتالط

:تقولإد،133ضفخةالخلإيد"،الغفد"لاهوتجمتابميبولتقانآريجي!

ؤاضحبشكلتئلإيله"تتمقذ2891:قتىالغذدآنالتاريجتة"الخميقة

المزا؟السحصيقطئحىخيث،بالتغطيميىتقتقذالئغميدشجيزةلأنؤضريح،

8،36:الأغمالييمفير!يتطقركضاقائئقخزق!يآؤخفايم،!يتغميدة

."01:22يلجئزايتينؤالزشاتة

".التثييثاغتتقواالضيميحخؤاليئآنغقئدييلأ"ثيش:ويلزغئاؤتقولى

ؤالائننالآبغننمجقمالييقل!الئثييمث"ضيغةهرنك:أدولفؤتقولى

غضير!يوجو؟تقاتكنؤتئمالضيميح،ي!البغقئ؟كرقاغيريم!القدسيى،ؤالروح

بيماتتكفمقاالتضزايتيماالئغايييممنالمتأخز؟الأطؤار!يإلأتيرذتئم.كذلك..الزشل،

لابولشإنالأفؤالب،منأ!يتمأدنتغذتغييمالبؤيغطيقؤاجمطيفقيؤهؤالضيميح

قذا".غنشيئاتغقم

أكبرالزاحالقزدببذاتةتغذكيتتالييالقخالوطالبأكتير!يالتمققذاوجودإن

الغفدآغذابتينالؤاصخالئناقضالئف!قذايتبتإد،القخطوطاقيقد؟بطلآدقغقىدليل

ؤأفا،آيهةثلآتةباشيميغقدواآنالتلآجميذتأمرإد،الضيريحالمتمزفيإتئؤتذعوتلالخديد،

القميميح،تلآمذةبهتغقلؤتئمؤمتذلىمضاف!بأته"ؤضقاخاؤلواالدينالتضزايثيماعققاءغن

ؤالتخيريفب!بالتئديلمخزف!يهتاتهئمأنأئضابذلكيثبتونقهئم

!يالتتييثغقيذ؟وجودغقئالتضازىآبلةهضالتضيننتغرضحتاأنتغذ،ؤالآن

عرالتالولبغقيدةيقزرالمقذسيىاليهتالبلمحيدليليوتجد،إد-المقذسيىاليهتاب

اليهتاب.حزفتجمئذمآالقميذةائخزقمبتقد:تقولقآنت!تطيع!-!التفحيننقذئنن



الممالو3ل!تالهااأ!ر!ا(التى)المسيحيسسيمشالمقدسالكتابحولموتقشحقاثق!!

التالبغالقضل

إ!فشتمزاالتخلإيفؤقازألى

ؤالكتبالخديتيما،التقيتةائي!ثماليقغ،خقيقةأتةإلأ،العئؤالبقذامنتتقخم!قذ

نألأإ!!خديثاؤقغإنالتخيري!إتتاقيؤشهوتة،ؤالإيكترونتةؤالمض!ز؟،،الضطموغة

ؤإليذ!غقيذتقا!يتثبمتالمقذسيىاليهتابنصوصيى!يالتغديلغننتتؤف!تئمالكيي!ة

نموذخا:

لائهضا،القلإييمالقفدنطوصيرمنتضينن!!6052غاتمالعضرتةوالكييشةخزقمب

:مخلوقؤأته!،الق!يميحألوهتيماغذيمغقىؤاضخةد،تةتدلألب

كلبكرائضئظور،غييرالت!ضوزةهؤ"الدي(:51/)1كولولييرشات!!يتجاء

كيي!ةقلآفيإتئ"ؤاكتث14(:)3/يوختارؤتايمفرلمحيآيضاجمثله"ؤتجاغخييقيما"،

.((اللهخليق!تذاءةقما،الضابلأميناالشاهدلآجميناتقوله"قذا،"اللأوبجمتين

الخديذ؟التزتجقهمنالئايتيماالطئقيمابطتاغ!!!6002غاتمالالضرتةلمالكييشةقاقمتى

...كولوييرشاتةتقربتخريضؤقاممواببورشجيذ،الأزثوذك!يمتيمايلمطزايتيماالتابغه

بلأقكذاخييقإ"،كلقئل"القؤلو؟قخقلوة:خييقإ"،كل"بكرتضققغئروا

مشكقبما!!أذتى

2،صيرصصص،صآ-ء-."-!

ؤتجغلوة:،دئإ"،خييقةلأ"تذاءةتضا:قغئروا!أئضا!بوخنارؤتانقرؤخرفوا

ا-ء-"-س"---اص-"-7"*ا!"اس"!-س-.((اللهخييقيماضلآ"



حم!!اعرفها(النني)المسيحيشسدسدشمنالمقدحماالكتابحولموثقضحقائق3ليدقواالعتالا

ممقذشة!لصوصبرمنشهوتة-ؤبكلالكييشة:-أيتخقضتتذتكونؤبقذا

الألقاطقد؟أنالجفيمقغ!الق!يميحلمحيغميذتهئمتتاييلاتقاكاهيقا؟غقئتقيقةكاتت

"كيضةهئمغقيهايطيقونالييالمغتمذةالتزتجقاقي!يمؤجودةيقخوقاقاموااليي

لي!تالأضيتةالثضوصيىمنتذلأوؤضعوقااشتخذثوهاالييؤالألقاخالتيما"،

.!!ترتجقةو،قخالوطة!يقؤجودة

آشئقة:بجذ؟القضلقذاؤآخيئم!

التزتجقا!بغشزالبجمتاتةتغذؤقغالتخيريفقذاكانإنالاؤلى:ال!ؤالى

غشزالباخيقاعؤتغذتغد-،كايسقايغز!ثتئم-الييالضخالوطالبجمئاقيمنالمقتت!يما

نموضاالكيي!ةؤتجذقيدلذؤقغإ!ييريدوتقاالييالغقيذةيتتبيتالكتميمتةالضخايم

باشيبذاليتزذبآدتىبلآققاقت!الق!يسيح!يغقيذيقاضيريختخالف!!غاتم5052تغذ

نأتفنعفقا،كذلكدلككانإنعقيذتها،تؤافقمقذشيماغييربنمموصبىالتضوصيىقلإ؟

متاقيتكنتئمإنالقزالبغشزالبالتخري!قذابمتلقاقتالجئمتةالقخامعتكون

!!؟الاقايييممتقثإتقاتتضزيكيئالقراقي

تخريف!:لاتضحيحقذاإن:تقولونقنعقئزذاالثاييوال!ؤالى

ضجيخإ!غئرؤأئقافيكيقاقيغقئتختيىيالدياليهتاب:؟إدنالئ!كيقةآئفقا

!!؟المقذلىاليهتال!أيم

تثمختىالققلوطةالمخزقةالأغذادقد؟إلاتغرف!لاالتشرتةالزلثترذؤكيفت

!!؟6552عاتمتضجيحقا

تزواآنقئلالثضازىقلأيينشتموتآئمتغديلىآيخرالؤالتغديلقذاؤقل



ا!هو3ا!تالااعرفها(التي)المسيحيشسلسلزمنالمقدسالكتابحولموثقشحقائق!!ى

؟!!شتأييالييالئغديلأتيكلتغذالمقذساليهتابمنالأيخيزةالئ!خة

ثتمأؤلآ-المقذسرالكتابجمخزف!قنيقضقخ!:الاقئمؤالؤأيخير،ؤشؤالى

!!؟قنيقضقخ!-دلذتغذقيخرف!صجيخاتكونآؤئغذلى

،ؤغتييما،ؤغذذجمئا،ؤخذدت،غقيهقزاداليهتاتخزدتلقنيؤخاال!ؤالىقذا

لة.لأبياالمقذسيىاليهتابتخيري!أتتتلقنيؤخا

!ع!!م!



حم!!اعرفها(التي)المسيحيشسدسدضمنالمقدحماالكتابحولموثقشحقائق3المفقوالعتالها

الغالتمزالقضل

إ!االقاصحغالفختؤىافقدشةغيزآغذاذ

ؤض!هؤالتقافيقؤضوعؤكانجؤازا،الئقمازىآخل!ؤتينتيييدازتقذ

جمناطز!بكرقر-كقا!إؤالذييئالأخلآ!ئبالائجلآليالمقذساليهتاب!يالأئيتايم

"-.اليهتابتذجمما"تينقضللمحي

-كذلذ!الققكوب!يضكانؤتهئملتيما،ؤآقزبهنمالئاس،آفضلهئمفالأتيتاء

:7ضفخةؤالأئبتاءالئمؤ؟يهتابييالم!يهينقئىالأبقاذؤقذ-تكونآ!تنتجي

م!تؤىغقئتجيشوتةالديالتؤيم!يتهلمؤقفالمحئوتايتكونواالثه،أزشقهم"قالاعهنبتاء

الئتوتة.يقؤاهبهمخزكتقاؤيخزكون،الضطلوبالإتهيم!تؤاقالمحييلأخلآقيرؤتتهئم

أخلأ!يئؤقيقشوف!إتهيئ،مققمممؤالمثسعوبلأخلآقيالذاليسينتطيرلمحيقالئبيئ

برؤتةؤتفتذالإت!الب،قعايييرآقصلمندايقاأغلئيتكونالتبوئةبتطرتهتزتقي

اهـ."الإئ!انتزاةم!تؤىآئقدإتىلإئ!البا

زأئتغقيقاتؤقفتؤلماغئهئم،الأختاليتغقردكزالمقذسقاليهتاتأنغير

إتىالأفرؤتضلتل!ترييالأئيتاءمنؤتبيئالخفز!!تشزبالأئبتاءمنقتييئغخئا!

أفي:ؤثيئا،كانتبئاأنالمقذساليهتاب!يتجاءآئهوالأفرؤضلختى!!القخايىيمفيتا

.-ييؤشتةقركقا-!!تمضتالأاتغبد

قاذكقاالأزضيى!يؤقضاعيوناثهويتكونواالتاسيىأف!قالزثتختارقكيص



المفقو3لالعتااأعرفها(الننى)المسيحيشسدسدشمنالمقدسالكتابحولموتقشحقائق!!

الم!يهين؟!قتىالأب

.!!ال!ؤاليغننبالخيذةالخؤابمنالتقزتإلأأشئقييغقئتجؤائاآجذؤتئم

ألقانيؤوجوبالمقذميى،اليهتابلمحيالضضروتيماالأفثاليإتئالتقاشتطرقماثتم

ت!تقيتميكئييفتشيرتةأزشقاالئيما،جمئدمنجمتابآئه"المفترض!جمتاب!ي،يقةغيير

الاشبدتة!الختاةدلكتغذتزتحوايكئيالذئتا،الختا؟لمحيؤأخلآقهئمغقيذتهئم

اخيتاليغقئالوقوفيمنتتفزل!دائضا-"آنا!شه"الدي-التضزايىقذاقكان

المثالتكونأنمن-تذ\!المقذعيىاليهتاب!يال!تئةؤالأفثقةالقييخة،الألقافي

إلأهيئقاالكيضالبقذ؟أنلمحيؤتتكفمتجيدقكان-خ!تةؤتشييقالبخ!تيما،يألقافي

إتخ....إيضايئة!!زؤخايثةقغاييتقافإثضا،تج!دفيخقيقيئقغنىتقاليسقرموز

أفيإتئشؤاييغقئالردمنالضزخقةقلإ؟التضزايىالزجلقذاؤتقذىتل

بضغتاةإلأالرفرأفقم،يذلأالخ!د،لقةإلأآعير!تلاإئ!انيأتياتقضيي

غقئاغيزاصيهؤقاجمتيت!ضغأنييريدؤ،ؤيتزر،يتزرالرجلؤطل!إالخ!لإئ

الزمور.قد؟

منغقييماقزأتقاالييالأغذابقغتىغقئليشالتقاشيى!ياغيزاصيقكان

يهتايهلمحيقثلآالزلمحثتضيربقلتفمي!قا!ؤالزموليالألقافيغننؤإتقاالمقذسيى،اليهتاب

.!!ؤتذتيقا؟تلؤشقيرقا،القزأةيختمد

بأقؤابمتضيروبه!فقلالأخلآ!ماؤشوءيفقئحمتالأتضيرتأنشخضاأزادإداقل

!!!ا؟ؤتشزبونالجزاء،تأكلون



حم!!أعرفها(النتي)المسيحيضسدسدشمنالمقدسالكتابحولموتقشحقائق3المع!والعتالط

جمتابه!يالرتمنققبولأآتكونؤليهنالئاس،غاقةمنالمتالقذاتقغقذ

!؟المقذس

الأخضيروحزقيؤالتذجميير،يالإف!اب،الرلث!يقاتأمرأخزىأغذاداوتجاتل

!!ؤالتايسيى

ؤال!ؤال!غقيكئم،أغيرضقاالمقذساليهتابمنأغذا؟ققد؟"خاليكلؤغقى

هؤ:الأغذادقلإ؟جمنغذبكلتغذ

؟!خقيقيئأئمزمنرفيقغتاةالغذ،قذاقل

مقذسيى؟جمتاب!يالكلآمقذايكتمتأنتييقققلخقيقئاكانقإن

الأشتاءبقلإ؟القتلتضيرتأنمقذسيىيهتالبمنيقتلققلزفنرئاكانؤإن

القبيخة؟

اليهتاب!يغجيئ!أغذابضفنكثيرمنقييلؤهيئالاغذاب،تغقرؤإتئكئم

الفقذسيى:

تلغاهزة،افزأةتضف!إذإ.ققطإيفيهتايىشتقزأة-اللإي3الغذقذا-ا

قانن!خةمترجمواشتخىختىإ!ترييكاتتكي!المقذساليهتابيقزاءؤتخيهي

التضقتزتجقةمنالت!خيمامتزجمواشتخىجمضز،!يالمئتمثمزةالث!خةؤلجيئ،دايك

الخلإيثيماالذؤيتةالئ!خة!يالئمت!قتجدأئقاطيما،يتذاءةالتص!قخزفواهؤ،كضا

باشيم:الضغروقة

لأ"للاص!أص!،7مأ،!7ه!+اس!7م5أه+"



الممهو3ل!تالطاا!ر!ا(التي)المسيحيضسزمشالمقدس!اتحابحولموتقشحقائق!روو

تيي:كقاالثضتجد

؟+"ء،ح؟5ص!الاس!،45ةس!يم2ص!3مء157م5لمس!50؟للاص!1579ة،أللا5ةاأص!كا

يا،،ةهم304ص!!75!74ول؟ء50ح+أ55أ170أص!كا؟،،ةهم؟5ء250"

تلإ:كقاته"القزبئةؤالتزتجقة

الذكوزةيأغضاءشمبيقةذكوزيهئمآعضاءاللإينجمشا!قاإتئال!تمتقيقا"ؤدقغ

".الخيلكقييئقيتاتقدف!ؤالييالخميير،تذى

تيي:كقادايكالقانتزتجقة!يؤتجدة

".الخيلكقنشؤقيئهئمائخمير،كقخيمتخمهئمالدينقغشو!يهم"ؤغثيمقت

كقخيم"تخمهئمبحفتةالخميير"،أغضاءجمتلذكوزيهنم"آعقاءجفقةئذلواقة

الخميير".

هؤ:دايكالقانلمحيالكاملقالئمئ!،خالبكلؤغقئ

بهئم،قتتخشتبنرتاالئم،ؤتخشوقاائحمت،قضخع!يتابلتنوقا!ناقا"17

تجقتكقاتفميي،قخقتقاغؤزتقا،ؤكشقترتاقا،اؤكشقت8تفشقا.ؤتجقتهئم

مضز.بآزضيىزتت!يقاالييجمتاقاآئاتمبلإكرقافيتاقااؤأكثزت9أختقا.تفميمي

الخيل.كقيئؤقيئهئمائخمير،كقخيمتخمهئماللإينقغشو!يهمؤغميمقت02

جر!تاذ،يمقر"صحتافيتمذيلأنجلتزالمل!ائمضرتينبركزغةضتافيزذيقةؤافتقذلب12

ؤائجشرون.التايثالإضخاح

الكلآتمهذاتخؤذأنأزذتتؤالتضزايثي--آثقاخققذالدييزتذييؤقل



!بعرفها(النتي)المسيحيضسدسدضمنالمقدسالكتابحولموتقشحقائق3المفقولمتالطا

يكئي!!تفطةآئإفضاليؤ؟ونشديذ؟،بدفةالغاقيةإتىالفضخئالغزبيةالفقةمن

بزتذييقل!ؤآمتايهبكلآمه)إ(ؤت!تفيعواتغبدوتهرو،اللإيالإتهقذزآؤ،؟كتغير!ت

تترذأن؟ون؟!التديئةالألقافييقلإ؟التديقةالألقاظهيئؤقا!إ؟بالغاضتةشتقزأةكيص

!!يلغامتةؤتزتجضتقالأإتفنهة

متللمحيه!!التشيرمنطائقةجمئذالمقذس!اليهتال!تكونآن،مخجللأفرإتهلمؤالتيما

لأإتغيرفونؤلا،تج!دتونأتهئمالم!يمؤنكقيما-دلذ-تغذيتقمثتم!!الأؤضافيقد؟

الخ!لإ!!لقة

لغةإلأتغير!ت،الديهؤالتلإيئةالتشبيقاقيتجد؟الأفيقةضزتيئيهراللإيققل

!!؟المخرمةؤالمتغةالشفؤ؟بلقةلأإالأمتاذتضرل!،الديأيم!!الخ!د

غذ؟:كلتغذتضعشؤالآاتققتاكقاقإتتا؟خاليكلؤغقئ

!؟خقيقيئآئمزفننقيقغتاةالقذ؟قذاقل:ؤال!ؤالى

مقذسيي؟جمتاب!يالكلآمقذايكتمتآنتييقققلخقيقتاكانقإن

الأشتايميقد؟الضثلتضيرتآنمقذسجمتابمنئقتلققلزفنرئاكانؤإن

التلإيئة؟

6(:7:)الأضتالييسفرييتجاء-2

ؤقاتتؤخهقا،ؤأؤقختؤقثقتا،قآفشكتا،.زايتبما.رئيياشتقتقتابافزآ؟"ؤإدا

قلثم:ؤ!زقةؤلمحوببقزلمحزاييؤغطزتمضز،جمنكثالببموشىشريريقزشتته":

".الضتاحإتئؤذاتزتو



المفقو3العتالطبرعرفها(التي)المسيحيشسدسدشمنالمقدسالكتابحولموثقشحقائق!!ه

!؟خقيقيئأثمزفنرقيقغتاةالقذدقذاقل:ؤال!ؤالى

مقذليي؟جمتاب!يالكلآمقذايكتمتآ!تييقققلخقيقئاكانقإن

الأشتاءيقلإ؟الضتلتضيرتأنمقذسيهتالبمنيقتلقتهلزفنرئاضغتاةكانؤإن

الجئميمية؟

:(61)الأفتالييسفر!يتجاء-3

كل!يثذتاقايتروذالرهئيما:ؤالؤعقيماالقخبوته،الطبئهشتابذبافزآ؟"ؤأقزخ

ؤقصتى".

؟!خقيقيئأئمزفنرفيقغتاة3القذقذاقل:ؤال!ؤالى

مقذلميى؟جمتالبلمحيالكلآمقذايكتحتآ!تييقققلخقيقثاكانقإن

الأشتاءبهد؟القتليضيرتأنمقذسيهتالبمنيقتلفقلزفنرئامغتاةكان!إن

التلإيئة؟

اليهتاب-بخ!بالرلثيغا!باداودالئيماتبيئغنتتكقمغذ؟ؤقذا-4

تجميعأقاتمته"قيريبقعالرتا!يي!اءةيو!غبأن-يغا!حاالرتا!يؤقغتهوفي-المقذسيى

شغبيماإ!

:(-12:1112الثايي)ضمؤييلليسفير!يتجاء

غئتئأ،آقاتميشاءذؤآخذتثيذ،منالشرغقثأأييمهاشنذا:الرثقاذ"قكذا

قغفتآئتلإتك12.الشضميىقد؟غينن!يي!ايأقغقتضطجعيقريبذ،ؤأعطيهن

".الشضميىؤقذاتمإشزائيل،تجميعفذاتمالأفزقذاأفغلؤآنابال!ز،



!!بعرفها(التي)المسيحيضسدسدشمنالمقدسالكتابحولموثقشحقائق3المعقوالعتالط

قا-يخ!بالأزضيى!يدث!ؤقمعيونهئمالدين4الأئيتا!!الأئبتاء؟منتبيئأقذا

التهوبأئيتاءخاذهؤقذاكانإن!!زايتاتقىن!اؤهئم!زتاة-الم!يهينمتىالأل!قاته"

!!آنذاذ؟المختار(الئيما)شغ!تالتفودغاقةخالكانقكي!!!ؤزؤتجايهئم

خفطتا!!قذأخمتكالؤ:الووال!ؤالى

المقذس!يأته!كانأيضا،تضفه"اليهتابالأنيتاء!منؤقذاغذ؟خاصت!يتيئ5

!!غؤزرتهتئإأئتاؤةتئظرغايىئاايمكيز

دايخلؤتغزىقشيهز،الخفرمننوح"ؤشرت2(:5)9/التكوينيمفير!يتجاغ

.آبيإ"غؤزةخالمقأئضز،يختائه

ؤقتئد؟!التاسغاقةخالكانؤكي!!الأئبتاء؟إأخلآقهيئأقد؟

الأئبتاءآخلآقيمنأفضلالآنالتضازىغافةأخلآقتكونأنيغقلؤقل

!؟المقذسيىاليهتاب!يالقذممويىين

!!؟نوعخلآقيبةالزثتضيرله"زفزأته!أئم

!!!!!؟ؤالاتجالاطيفق!ابلأمثاالضايحونالأتبتاءتكونؤقل

الخفز،تشزب،كاننوخاأنقغتاقارموزإلأهيئقاالأعذابهد؟كلآ!آئم

!!؟تتقزى،كانؤأثهء

غشز:ال!ادسقالإضخاحجريتاذ،يي!فرييتجاء-6

تقذ.الأزتالبيتةفيؤتقغمب،لبؤكمز،قزتؤلب،الخقلكتتالتزئؤةتجقفتلث"7

ؤإداؤزأئتلب،يلث،قمززت8ؤغارية.لمحزتاتةكئمبؤقذشغرفي،ؤتتتتذتافي،



المعقو3العتالطآعرفها(الننى)المسيحيشسدسدشمنالمقدساالكتابحولموثقشحقانق!رر3!ه

تلث،ؤخقفثغؤزتلث،ؤشتزتغقئلث،دثييقت!طتائحمت.زقنزقنلث

بائقاء،قخففت!9يي.قصزبالزث،ال!تدتقولىغهد،لمحيمعلئىودخفت

."بالرئتىؤق!ختلث،بقاءفيغئلثؤغ!فت

؟!خقيقتيآئمزفنرقيقغتاةالغذ؟خذاقل:ؤال!ؤالى

مقذسيي؟يهتاب!يالكلآمخذايكتمتآنتييقققلخقيقياكانقإن

الأشتايميقد؟القثلتضيرلتآدنمقذسييجمتابمنيقتلققلزفننئاضغتاةكانؤإدن

التديئة؟

تجاغجمفاؤأضتايقاالتضوصيىقد؟خؤذالتضزاييةعققاءآقؤاليقغتخطةؤلتق!

!إ:الإئشابتيصيدجم!فير!ي

القدييمالغفذئننلإشقار)تخييل"المقذساليهتابإتئ"قذخلجمتاب!يتجاء

:422ص-الثقاقةدارؤالخلإيلإ(

زجلىبثنحمتمتاشبةتخييحث""قعيذةأشاشاالإثشابتمي!يل!"ي!فر

غنخخل،ؤبقيرضزاجة،!يؤتغينجذا،مقتز!ؤالفقةبقا.ؤالائيقاحؤافزآ؟،

نأالكييرونافترض!ؤقددتيما،ذكرأكنالشفر!يؤلثش.الح!دتةالققاتنتقدير

ئضؤزأنبهققضوذاالخقيقةلمحيكانلاته"الفقذشة،الأشقارضفنأدرقيال!فز

غقئأنتفيدإشاز؟أكنغقئتختويلاتفشاالشفزأنغقئيلإئشالب،الثيماقخئة

مم!تير؟((.مقاييعنتثخثأنالقارقي

كلآتمليشؤقذايصقة،يلرؤخايتةتمت،تج!دتة!،قالتضوص!ؤإدن؟

يمتاب)مؤلفيالتضزايتةعققاءمنقخموغةكلآمهؤؤإتقازاشلهئم،ؤ،الم!يمين،



ح!!أعرفها(النني)المسيحيضسدسدضمنالمقدسالكتابحولموتقشحقائق3المفمولعتالطا

بالأشقارألجقتإئقاقر-:-كقاغئقاقالواققذالمقذس(،اليهتابإتئقذخل

غنبقحزاخةؤتغينؤالمزأ؟!الرجلتينإ(حمث)إغلآقةغنمجقمؤأتقا!!المقذشة

؟!مقذسييهتابمقذس!مختؤىأقذا!دتيمابكيرأقي!يقاؤليسق!!المزأةققايننتقديير

27(::18الئاييالملوفي)ديمفرديمفير!يتجاغ-7

بقذاأتكقتميكئيشتديآزشقييؤإليذشتدذ،إتئقل:زئشاقىتهئم"ققاذ

تؤتهئموتشربواغدرتهثم،لتأكلواال!ورغقئائخال!ي!ينالرتجاليإتئألئشانكلآيم؟

قغكئم؟".

آختزتك:كقاؤالشؤالى

؟!خقيقيئآئمزفنرقيقغتاة3القذقذاقل

مقذس؟يمتاب!يالكلآمقذايكتمتأنتييقققلخقيقئاكانقإن

الأشتاءبقد؟الضثلتضيرتآ!مقذسيييهتابمنيقتلققلزفننئاضغتاةكانؤإن

القبيخة؟

لغةإلأأغيرف،إئ!انيةتياتققييختىأتا!شه"كئتالدييلزجل3ؤأعو

إ!الخ!دئبضغتاةإلأالزفرأفقمؤ،الخ!د،

ؤالكيقالبالجئ!يصية،يالأؤضافيإيلاالأفثاذتضيرل!،الديإنتهو:ؤآقولى

تضيربيقادات!أله"اللإيؤليشالخ!د،لغةإلأتغيرف!،بأته"يتقمالديهؤالتديئة

ؤالكيضالت.الأؤضافييقلإ؟الأفتالق

لصربقتجدةالمقذسكتابلثفيتقزآأنقفبأاشتاقآقا:الئضزانيئآئها



الممقو3لهال!تاا؟!ر!ا(ا!ني)المسيحيشسسمنالمقدسالكتابحولموثقشحقائق!!

بشخز؟يل!وءالقتلؤتضرب!القزأ؟تجبغور؟لاطتتيمابشخز؟لفح!نيالقتل

التيماقؤذقاقزأقذالمثلخفااشتقتقدكئتإنإ!ؤالجزايمبالتؤليلاخبيتإ،

الكرييم:القزآلب!يؤتقاتئشئخاتهو

تاستآضلهاجمتحؤكعثمحرهصجمئمة!ةمثلأآظةكلض!ربتركحفآلتم!الو

أ!تتاذآدتةكلولقحيسبزتجهاظبإديئجيهيمأ!تهاقئتؤتيلئيآقمضآءفيوفرغها

منآتجس!يخبيث!هكئث!حرقيخبيثؤؤقثلء!!!شذتحروئتغتهؤلئاش

.126-42:ابراهيما!!ههقراييمنلهامالأرصيىآفوقي

مقذشا؟!آئ!فقاالآنغيفتقل

القزآلب؟حفظيغقةؤغقئ،الإشلآيميغقةغقئزئكشكزتقل:الم!يمأئقا

الفقذلي!:اليهتابثبإ(المتتزيزهآالأغذابدؤزتجاقيؤالآن!

:(26:44الاويينيمفير!يتجاء-أ

".قغهنمميتا!يؤآتكث:الرلث"قاذ

...إ؟خقيقيئآئمزفنرقيقغتاةالغذ؟قذاقلاغتذتا:كقاهؤهؤؤال!ؤالى

ميتاقه"؟!الرثتئكثققلخميقئاكانقإن

تكونقكي!،ختقزته!؟ميتاقهو"ؤتئكمثبقفد؟،تفي،فلآئا"إنلذ:!يلتؤ

؟!الزتضقةقد؟

!؟المقذسجمتايه!يأؤضافهروقد؟زئاتغمذأنتقتلؤكيص

بعقال!القتلتضرتأنممقذسيهتابمنيقتلققلزفنرئامغتاةكانؤإن



ءمم!!اعرفها(التي)المسيحيشسدسدشمنالمقدسالكتابحولموثقضحقائق3ليفعواالعتالط

الثخيى؟؟قذاغقئالزت

2(:51:)إزمتايمقيرلمحيتجاغ2-

الققاليك،بكؤأفيأالاقتم،بذتأشخق...خزبؤآدؤاتقأس!يي"أنت

الغلأتمبكؤأشخقؤالقتئ،التئحئخبكؤآشخقؤالقزآة.الزجلبكؤأشخق

ؤقطيقا".الزاجميئبكؤأشخقؤالقذزاء،

؟!ختزةيمغالبيحريزةرموزآئقاآئم،المقذسيىاليهتاب!يالفزشالقآخلآقأهيئ

"؟إ!قختة"الثه:التقحازىجمئذالشهيز؟يفحضقةالقمجيحالتطبيقهؤقذاآنأئم

القختة؟ينبأتقاالتضزايتةؤض!منالمتشذقونبهتتشذققاؤآلن

تكونثثم!ؤالقطيعالزاجميؤختىؤالقذزاءؤالغلآمؤالقتئالشيخآل!خق!؟ؤال!لآيم

تققالتاموسزشمئاآغقتتالكيي!ةآنأئم!؟ؤال!لآيمالضختةينبهيئتغدالئضزايتة

!؟القدييمالغفدؤإفقاذ

!!؟لي!فمتةقغالنيمئقاييفقتمتضزبؤأضتالىرموزهيئآئم

الئخو؟!!قذاغقئالمثالىتكونؤيقادا

:(ا31:)الاكدابليحفير!يتجاء3-

تنوقتختد.المذتايتينمنإشزاييليتنييققةائتقئمقايلآ:فوشىالرث"ؤكقتم

ؤأطقاتهئم.قذتنيشاءؤشتؤادكر،كلؤقتلوا:الزلثقاذكقامذتانغقئإشزائيل

ؤتجميغ،بقشايهيهئممليهئمتجميغؤأخزقوا.آملآيههئمؤكل،قؤاليميهئمتجعيغؤتقبوا

."بالئايىحصويخهئم



المال!و3ال!تالهاا!ر!ا(النني)المسيحيشسزمنالمقدسالكتابحولموثقضحقائق!!ع

القؤالثمي،ؤتفم!،ؤالأطقاليالت!اءؤشئيدكبر،كلقتل!الجقال!؟تكونآقكذا

!!!؟والحضولبالمدلبؤخزق

!!؟جمتابهم!يغجيبكلالتقحازىبقايتزرالييالزموزهيئأئم

؟..الؤ.ممؤؤال!ؤالى

(:ه:9)جريتاجمسفير!يتجاغ-4

الشئخ،تغفوا:ؤلاأغينكئم،تشفقلاؤاضرئوا.ؤزاءةالقلإيتةلمحي"اغبروا

الذوزؤافقئواالتئت،تخ!وا...يفقلآفياقتلواؤالت!اء:ؤالطفل،ؤالغذزاء،ؤالتتحاث،

".قتقئ

.!!!الخيير؟غتئتدذليمزيزةرموزهيئأئمالزتمنؤضتة!؟يفقلآفيافتلوا

يالقتلؤآؤامزجئ!يمثة،إيخاغالبتتضضنالييالأغذادأن:القارئآئقااغقئم

!يقاالييوالأغدادؤالقحالجين،الأئيتاءمنانيقاص!لمحيقاالييؤالأغذادؤالتذجميير،

الفضولي،منقضل!يتخقغأدنمنأكترؤغييرقا،الزؤتاأشقار!يمضجكةخزاقات

غقيقا،ؤالتغييتيالمتغذد؟،بتزتجضايقالإيزابقاؤالمخقذاتالكتم!تقاأفيردترتضاتل

ضجيحيخؤابالقارئتؤضلؤتؤاليهقاتة"،لمحيهبكرةشتققا،خاليكلؤغتئ

الخؤابقذاشنغقمفإتناغدب،كلتختالضطروخةالأشيقةغلىومفيعوؤاضح

تجؤاتا.تقاتجدواأنؤقيقاتالمقذس،اليهتابلمحيالمتمزيزةالأغذابكلغقئ

!ع!بم!م!



!!اعرفها(التي)المسيحيشسدسدضمنالمقدسالكتابحولموتقضحقائق3ليع!والعتالطا

غشزقيالخابالقضل

الغغل؟!ؤالغقيذةقمياعقغالكتابتقاءمقالقائذةقا

قضد،بغييريقضدؤؤتخيريقاالمقذس،اليهتابضتاغيتيتقاغقئاطتغتاتقد

-تجؤائايجيتاققنالأزثوذوكسؤتاباالقاييكالبتاتايقاتخذيتاتؤأشئقةؤطزختا

إ!مئقاشثيءغقئمقيغا-ؤاصخا

ضتى،إئجيلنصموصيىمنتضاقفتتة،الفمحوليقد؟جمتاتةمنائتقئتأدبؤتغذ

ؤهؤ:!!المقذسيىاليهتابتخيري!غذيمغقئالتضازىبهت!تدلقالننيالتمت!داتؤهؤ

لإلمكقل.تللانقق!جئتقاالأئبتاء.أوالتاموسققيئققرجئتأتتيتنهئوا"،

ثقطةآؤؤاجدخزف!تزوللاؤالازضرال!قاءتزوذآنإتن:تكئمآقولىالخقفإتيأ8

.(-51718/)قتى".الكلتكونختىالتاموسمنؤاجذو

جفطآدلةغنيئخثونإذ،القؤيمقؤ،ءأفيمنخيزةلمحيتجغتييالديؤال!ؤالى

منتقيئقذكان-إنجمئا!!تقيئقايمخاتاتةآضاعوةقذؤهئمؤت!ازا،تميئاجمتابهئم

إ:القلإييمالعفد،الخديل!العفدفيتهنمتقولالق!ميحي!وعهؤققا-شنيء!ضجيجيما

تجاءوارشله"،أتهئمترعمونكذتةوأئبتاءتغذةتجاغثتملاققل"تللإنققرجئت"قا

الغقللمحي،بالفذاءالإيضالبلمحيالخلآص!:لأتتاجمهئمتقولونإ!التاموسقيتئقضوا

.!!الضميميحتقاييتمتتبعواؤتئمؤاتتعوهئمقضذقوهئم!!بالتاموس

ؤلن،المقذساليهتابلمحيالض!يميحأشاوببتةهـيىأتكقتمأنيياشضحواؤالآن



المفقو3العتالطبعرفها(النتي)المسيحيشسدسدشمنالمقدسالكتابحولموثقضحقاتق!د!ع

-:الاىناجيل-بح!بالممي!يحعبهاتكفتمالييالائفاطإلآآشتخدتم

المؤميينقلوبمنزاذإداإلاالوجوبمنالتافوس!تزوذلا:تكئمأقولالخق

أؤلؤأئتئمالخق،اليهتابأفلأتكئمترلمحمونكي!،القلوبيخلأطتاآؤ،،ب!

نأأقزكئمؤقذالممي!يح،إتىأثفشكثمتئ!ي!بونكئ!الإتيم،قاجمل!تا!ييهالمقزطين

كذتة،م!خاءشتقولم"لاكأناققاذ:الكذت!الانبتاءمنؤخذزكئمبالئاموسيى،تتق!كوا

ائمختارينآفكنتؤيممفواختىؤغخائمت،غطيقة،آتاقيؤيغطونكذتةو،ؤآئبتاء

2(.2-ه4/24)قتىؤأختزتكئم".شتقت،قذآناقا25آئضا.

،بالتاموسالققلؤتركتم،الكذتةالانبتاءؤاتتغتم!!القميميحينضحتفتفتواققئم

!!الق!ي!يحمئاخذزكئمييقاقؤقغتئم

ؤأمروكئمقلوبكئم،منالتاموس!أزالواالدينالكذتةهؤلاءتتبعونكئف!

تقاء؟غنتخابلونؤآئتئمؤأغقايكئم،قلوبكئم،منالثاموس!زاذقذقا؟!بمخاتقيه

تأتيتئمالغقيذة،ؤغتزتمالشريغة،ؤتركتمالتامموسق،تقضتمقنتا!الاؤزاقيغقئ

تكئم،الشريقةليكملتجاءقىإئقاالغقيذة،ؤتغترواالشريغة،تتركوايكيئالق!يميح

ققتذتموةالغقيذة،ؤتقئركميلشريغيما،إفقايكئمشتصبقجيئاآنؤزوزاكدتاقاذغيتئم

التاموس"بأغقاليتتتررلاالإئشانآ!تغقم"إد:إبولس!!قاذكقاؤقفتئمالئيما!ودب3من

.(261/غلأطئةلافلبولش)يىشاتة

الإثم.قاجمل!ياييدينكئمال!قاءمنالقميميحشحئزلى

يي"آضقز"مئهئمالؤاجدجمذغىقؤلاءالكذتة،الا!نبتاءاتتعواالدينإن

لإ؟كقل"لانفقتلجئث"قاقاذ:تغذقاالقمي!يخأختزبذلأ،ال!قاؤاقيققكولب



!اعرفها(التي)المسيحيشسدسدشمنالمقدسالكتابحولموثقشحقائق3لممقوال!تالطا

ئذغىهكذا،التاسقؤغقتمالضغزى،ائؤضاتاقلإ؟إخذىتققر"ققنتغذقا:تاذ

ييغطيفاجمذغىققذاؤغفتم،غيئقنؤأقا.ال!قاؤالبققكودب!يأضغز

.(591/)قتى".ال!قاؤاقيققكودب

شيذعىالق!مميح؟!قؤليعتئبولشقؤذتقذمونكئفتالشماطينن،أئتاءقتا

قائركواالكذتة،الانيتاءاتتغتملاتكئم؟ال!قاؤالبققكولبلمحيأضقزمئكئمالؤاجد

الخقيتي.الخقغننؤائخئوا،الكاذتةالذكاؤى

جم!!!ك!



المدقو3العتالطاعرفها(التي)المسيحيضسدسدشمنالمقدسالكتابحولموثقشحقائق!!ه

غشزالتابننالقضل

ؤبقاذا؟إا؟الكتابئكزفاتذيقن

الخئذ؟آشاييبمنأشفوبؤممؤؤالرفتالق،الق!اوشةمنكييرتطزحاشؤالى

مشؤشاشألىقاإداقإته"مخزف!،يهتابئ"أنزجلجمئذيالأبلةتتتإدائهوفيالجؤار؟!ي

خالي"كلؤغقئ!!التقاشيىقؤضوعغنخزقيققذ"!قىلقادا؟خرقه"اللإي"قننؤمشقئا:

مختقحير:يخؤابال!ؤاليننقذئننغقئأجيم!

ؤآنتخقظوةألثت!تطيعواققئمبجفطه،اللهوأقزمممالديناليهتاتخرفتتقذ

لمحييتقصييرهئمالتشيرتةحق!يقأخطئواالضايرين،ؤقكيرالغابيينغتمثغنينجدوة

تخقظواآ!ي!تطيعواتئمبأتهئمتغتيرفواتئمجمئذقاأخزىقرةأخطئواثئم،اليهتابجفط

أيديهئمتيننمنضاغاللإياليهتا!-أنيلتاسأغقنواتضاتايتةقزةآخطئواثتم،اليهتاقي

.!!القخفوخمةالزلتكيمةآته"أغقنواإ-القذي!يمينلتغضيىبكلآيماشتئدلقثئم

بهايحيهمولؤرحممذىفهاآلتؤرلةائرتتاإتآ!الو:ؤتغاتئشئخاته"الله!قاذ

ضبهتبآشتخفنهوأبماؤالأختارؤآلرتيتو!هاد"وأيمدينآشتموألدينآلتبيوئآ

.(44:المائدةأمهـوثهدآءغثيوو!الؤأآلئؤ

الرتايتينؤأقز،أقمهئمتينؤأقاموةقخقظوةجمتابئو،تخقظواآنالأنبتاءالله"قأقز

قنجمئهئمتلجفطه،غنققخزواؤالزشل،الأئبتاءتغذاليهتاتتخقظواأدنؤالأختاز

متغقذا!اليهتابتغق!ؤأخقىالأقاتةخان



!!أعرفها(النني)المسيحيضسدسدشمنالمقدسالكتابحولموتقشحقائق3لمفقواالعتالط

تغتيرفواأنتكترواثئمقضد!!ؤبغييربقضدأؤلااليهتابجف!غنقغخزوا

ققفاحز!ت،قذيهتاتكئمإن:تهئم!يلتقاالخقؤزذواكاترواثتمجفطه،!يبتقصييرهئم

خاتمهؤ،ؤتغاتئشئخاته"جمئد؟منتجلإلل!ييهتاب،المزشيينخاتتممخقذاتبئاالله"تغت

ؤإتقابجفطه،التشزيكق!-ققئمبجفطهالله"ؤتكفلالأزضيى،أفلإتىال!قاوتةالكتب

منآخقؤةقاي!طهز-:القزآن-أيالثه"أئرتهلمجمتالبآيخرلا!نه"يجفطيما؟شئخاته!هؤتكقل

الخق.منكتبهئم!يتقيئيقاؤتايمخايهتابهئم،غقئآضافوةقاؤيطهزيهتابهئم

ؤأضفواتكتروااللهو،زجتمقنإلأتكترواباليهتابمخضذاتبتاتغتتقا

!ياله!،محقدبهجاءقاهوالماطلوأنآئديهئم،تينقاهؤالخقأنوزغمواشعوتهثم،

آدئآبرآنرلمآلوأقاإدءقذيىهحقآدتةقدروأمالووما:الكيرييمالقزآدبجمتابه!يقايلأالله"قؤتخهم

قرآطي!م!تخعلوتهوللتايي!وههىلؤراموسىبوءضآةآلذىتكتنبآآنرلمني!قلشئئينت!ث!رغك

خؤضيهغفيذزهتمثؤآلئة2قليةابآؤكثمؤلأآشوتغخوآ!ثاؤ!توؤتخفونيهشيرالذوتها

.191:الأنعام!!اللعبون

قغرويي.متكتبركلغقئالحخةيقيتمأنلأإالله"قأبن

ؤالأدلةالحخجمنلمحيهؤزدالضفقود-تذئذ-اليهتابتيناللإياليهتابؤقذا

يختازينن-تينتضزاييئكلتقحعقامقذس!،ضخفوظجمتاتهئمبةنقؤيهنمئطلآلبغقئ

يقزر-:ثتمكدب؟آئمصذقماهؤقلؤتئخثتذيخهتينالقكتوتالكلآتمتغقلجمنذقا

هؤقاغقئتظلألنتختارأؤؤالئزاهينن،بالأدلةالمؤتدالخقإتئتتخؤذآنأتختار

قلأ!وؤتغاتئ:شئخاتهوالتيمابقؤليأدكزةأنإلأآضيألآالخالتيننجمفتاؤ!يغقجيماإ!

ط!صصصص،عطورسء،-ص

صعلومنيخقممممءخقتلإىقإتمااقتدئفميئزئبهئممنالحق!مجاةقذآلتاس!تأنها

رط
.(8:01ايونس!مهوبو!يلىعل!ئكمأتأوقآعاتهايق!لقإتتا



اليمقو3ل!تالهااأ!ر!ا(التى)المسيحيشسزمنالمقدسالكتابحولموثقشحقائق!!وو

غشزالتابثالقضل

الإتجيل!ؤالتؤزاة!يالغشبمينغقيذة

ؤضخخةالغالجين،غقئحخةكتبارشل!غقئآئرذتغاتئاللةبأن"نؤمن

ؤيركوتهئم.،الجكضةبقايغقموتهئم،يفغالمين

أزشتقنا!الوتقذ:تغاتىيقؤيهيهتائا؟زشوليكلقغأئرذتقاتئالثةبأنؤئؤمن

مهوبآتق!وآلتاس!ققومؤآلمحيزائآتكئبمعهووألزثابآتجتئضرسصلنا

12.الحديد:ها

الكئب:قدهمنؤتغقئم!

تييكتبآعطمؤهيئ!قه،موشىغقئتقاتئالقاأئرتقاالييالئؤراة:آ-

هادووألقلىينأشلموأآللإينآلئبتوتبهايحيهمؤدؤرحمملأىلمحها!الوإشزائيل،

.441:الماثدةأ!آدتوضبهئبآشتخفنهوأبمالأخماروآلرتمتونوآ

للتؤزا؟،مضذقؤهؤ!فه،عي!ىغقئتغاتئاللةأئزته"الدي:الإئجيلب-

وممذىآل!رلؤمنتدت!تئنقضاؤمصلإقاؤلؤزهذىيي!آلإنجيل)وءاتينهتقا،ؤمتضم

مهولخ!غجمحترتمآلدىتغفىثحمؤلاخلماله(.6:4الحائدة1!مهوتمقمتقينؤقؤمجنهة

.!05:عمرانآلأ

!مالها.داودالله"آتاةائديالربوز:-ج



!!اعرفها(التى)المسيحيضسدسدسصالمقدسالكتابحولموثقضحقائق3لممقوالعتالطا

.ؤال!لآمالفلآةغقيهقا:ؤموشىإئزاهيتمضحفتد-

!الوهذممىالتبتين،خاتيممخضدتيتيماغقئالثهوأئرته"الدي:الغطيتمالقزآنهـ-

ينيذتوتتنلما)مصذقاأ.:185البفرةأمهووآئفرقايئآئهدفىمنؤبينض!ايي!

ؤتكقل،ال!ايقةالكتبتجميغيهالله،قت!خ:48(.المائدةأ!هوعلتهوص!ناأت!تف

لجفظهولهوألذكأوإتانرقآغنإتا!الو:المخزلمحينؤزنني،الغابيينغتمبغنبجقطيما

القتاقة.تؤيمإتئآخقجينالخفتيغقئحخةشتئقىئه"في(،:9الحجرأ6ثوا!ع

خضلقاؤيتتنتئ!خقا،قاينزوليتئتهييأقل!مؤقتةقإتقاال!ايقةالكتم!أفا

ؤالرتادةالئخيريف!يقاؤقعفقذمئا،قغمموقةتكنتئمؤيقذاؤتغييير،تخيري!من!يها

قاذؤ.641:النساءا!-قواصحعهعنلكلمآيحزفولن!الو:ؤتغاتئشئخاته"اللةلمقاذالتقص!،ؤ

لتشتزوأآلئ!عندمقهذاتقولورثتمبآيديهتمائيهتنبيكمونلتدينقولكمهو:تغاتى

!!هويكعسب!ون!امضاقهمؤوئلأتلإيهخقهمصقتاكتتثقوئيمابه-!تالمجلأ

تخعلونهوللئايمىعطوهدلىلؤزامولمئبوءضآآلذىآثكتنبآنزلمتن!الوقل:ؤقاذ97(.:البقرةأ

.(19:نعام!11!ؤتخفونيهثيراتجذونهالرآطيش

آل!ئبم!تمضبربآلكتتأقممتتهصتفونلقيرلقا!هرإنمالوؤؤقاذ:

آلئيماغلىؤلعولو!آلقيماعندمقممؤؤماآلئ!جمندمنمموؤتفولولتآتيهنبجمفلهؤوما

ثتموآقبوةوآتحكمآئكتنبآلتاريؤيسهآنقثميركاتاكألنتغاتونؤممئمآتكدب

آئحتئبيأفل!الو.97(:78،عمرالىآلأ!آلتودورونيينقي!ادا!ال!كولؤأتقولى

منتخفولتمضا!نتغ!يتزاثكئميتبزلمحوفا!غمجل!قذ

هوآلئؤإنقالوأآلدليئ!فرلقذ!اله:قولهإتئالماندة:13(أ!آت!تت



ا!هو3اد!الهاأعرفها(التي)المسيحيشسلسلشمنالمقدسالكتابحولموتقشحقائق!*!ى

.(1("):17المائدهأ!هوضتهيمحآتنلمحمببيحآ

.(قكتوب)يقغتى(ب)جمتاتجضع:"لكتم!ا!"

ؤهذاتةلفخفتي،زخضةرشل!غقئتغاتئأئرتقااليي"الكتم!لهنا:بها3ؤالمزا

.((ؤالآيخزةالذئتا!يشغاديهئمإتئيقايتضلوا،تهئم

أفويي:آزتغةتتقحقنبالكئبؤالإيقان!

خفا.الت!جمندمننزوتقانبةالإيقان:الاؤلى

ع!و!،مخفدغقئترذالديكأ)القزآدز(؟باشمهجمنقااشضاغيضتابضاالإيقان:الثايي

!قه،جمي!ىغقئأئنرلىالدي)ؤالإثجيل(!ي!ه،موشىعلئأثنرتتاليي)ؤالتؤرا؟(

إخضالأ.بيماقنؤجمناشضاتغقئمتئمقاؤأقا،!ماله!3داوأوتيهالدي)ؤالربور(

ؤأيتذذتئمقاؤآختايىالقزآلب،كأختاليأختايىقا؟منضخقاتضديق:الثايث

ال!ابقة.الكتبجمنيخزدث

الكتبؤتجميعبإ،ؤالت!ييمؤالزضامئقا،يئ!ختيمقاخكايمبةالغقلالزاخ!:

بالختئآتكتئبإثيذوآلرتتآ!الو:تغاتئاللهوقاذالغطييم،بالقزآلزقئ!وخةال!ابقة

)خايهفاآئمما::48،المائدةأ"!غلتوو!مناآتحمبمنيدتوتفتممامقخذقا

ضخقاإلأال!ابقةالكتبأخكايممنحكيمئيةالغقلتحوزقلآقذاؤغقئ(،غقيه

.القزآنؤأقزةمئقا،

العثيمينن.ضالحبننمخفدالغلأقةيلشينيؤالخقاغةال!ثيماأفلغقيذةائظز(1)



!!ءعرفها(التي)المسيحيشسدسدشمنالمقدسالكتابحولموتقشحقائق3لممكوالعتالطا

جمئقا:تجييتة؟ئتمزتقزالببالكئبؤالإيقان!

يه.تفديهئميهتائاقؤيملكلأئرذخيثبجتاب؟،تقاتئالئيمابجتاتةالجفم:الا!وتئ

يتاليس!قاقؤيملكلشزغخيثاش!زجميما،لمحيتقاتئالتيمابجكضةالجفمالتايتة":

.(084المائدة1مهـوويتهاضاحشزعةمبهغجعقتا)لتم:تقاتىاللهرذقاكقا،اتهئمخؤآ

.(1دلذ")!يالثيمايغقة!مكر:الثايتة

ؤالربور،ؤالإئجيل،الئؤراة،التيما:جمئدمنأئقابقايؤمنآنم!ييمكل"قغقئ

ؤالتفي،الأفر،لمحيقا:صحفاغقيهئمؤأئرذالأئيتاء،غقئالكتمتأئرذاللةآ!قحؤمن

ؤالتار،الختةأمورؤغنالضاضتة،الأمويىتغضيىغنؤالإختارؤالتذجمير،ؤالؤغأ،

ؤالتغيير،ؤالتئديلالئخيريفدخققاقيئقات!تغمققا؟ألنته"ثيمسقليهندلأ،ؤتخو

ثهروفيخطزا؟قذا!يلأنلمحيقا؟تقزأأؤالربوزأوالإئجيلآوالتؤزاةتقتييئأنتهروققيش

منؤدخققاؤغتزت،حزقتقذالكتمتقلإ؟قي!يتاطل؟ضذقآويخقكذترئقا

ؤقذيخير،ؤالتة،ؤالتقديم،ؤالتخيريفالتئديل،ؤغييرهمؤالئضازىالتهودأوثيذ

الكيرييم.القزآدب:الغطييمبيهتابتاغئقاالله"أغتاتا

قغضمت،التؤزاهمنشميئاعقزتدلمحي"زآىأتهلمجم!يالهاالتيمازشوليغنروقيؤقذ

قاخئاموشىكانتؤ،تقتةتيضاءبقاجئتكئمتقذ؟!الخطابئنتاأئتشذآ!يؤقاذ:

"الم!ند".!يآخقدالإقامآخزتجا.ؤال!لآمالضلآةغقيه"اتتاجميلأإؤيمغا

التؤزاة،من،شيئا،منقاخذواتةألأغيزكؤتنضحتئضحذآتنا3:ؤالققضو

إداتلشيئا،!يقاتقزءواؤ،شيئا،جمنقاتقتنواؤ،الإئجيل،منؤ،الربور،منؤ،

!اخةلفد.العثيميجنضايحبنيمخفدالغلأق!الشينييقص!قيماالقتاؤى""قخموغاثنهير(1)



المم!و3لهالعتااجعرفها(التى)المسيحيشسدسدشمنالمقدسالكتابحولموثضحقائ!!!ه

ي!غئايغييقاتجاءقذ!يقاالديالخقلأنخزقوة؟آوقاذلمحنوةشئيءجمنذكئموجذ

غقئقالؤاج!ؤتاطل،مئكرقهؤؤالتئديلالتغيييرمندخققاؤقاالقزآدب،الت!جمتاب

ؤرتقابتاطل،ضذق!قرتقاغتيقا،تطيئأنتخذزؤآندلذ،منتتخرزأنالمؤمنن

يخز!قا.ؤإفايذفيقا،إفامئقاال!لآقةقطيريقجفا،كذت

التهوبمنالإشلآيمخضويمغتئيلرد!يقاتنظزأنالتصييريفغاييمتحوزؤقذ

غقيهغقيقااطقغختىالتهودالرختمأئكزتفابالتؤزاة!لآ4االئبيئدغاكقاؤالتضازى،

دلك.تغذؤاغترفوا،ؤال!لآمالضلآة

الاطلآعإتىتختاجونقذالمخقدئةبالشيريغةالغارلمحينالعقضاءأنقالققطحو؟:

قضلؤيتتالنيالئيما،أغذاءغقئكالزد؟إشلآمئيقضدالربورآوالإئجيلآوالتؤزا؟غتئ

قذا،من!شنيتهنمققيشالغافةؤأشتاةالغاقة"آفا،ؤالهذىالخقمنلمحيهؤقاالقزآلز،

قخللمحيدفنقاقالؤاج!الربور،أوالإئجيلأوالتؤزاةمنشئيءجمئذهئموجذقتىتل

.(1آخد(()بقاتصل،ختىإخزاققاأؤ،طتب

فخرف!،يهتاتكئمإن:تهئمييلإداالثضازىمنكييرتطزحاشؤالؤفتا

ؤالؤ:

غقئقابزشئخاته"انه"قغالإئجيل،بتخريضؤتغاتنشئخاته"اللهوشقخيقاذا"

جفط!؟

:بالخؤا

يذليلؤرفتايهئم،عتضائهئمإتئؤالإئجيلالتؤزاةجفأتغاتئالله"ؤكلقذ

اخةلند.نجيتافيبننالغنرينرغثدالغلأقيماالمفيييلث!ينيالذزبغقئنورقتاؤى(1)



ص!!اعرفها(التي)المسيحيشسدسدضمنالمقدسالكتابحولموتقشحقائق3المفقوالطتالط

آشمقموأآلدينآلتبيوتيهاتخمؤلؤزممدى!يتهاآلتؤزلةاترتتاإتآ!الو:قؤيه

غليوو!انوأآدت!ضبهتبآشتخفظوأبمالأختارؤآؤآلرتيتونهاد2وألقديهت

ص-حصمرص
:44(.المائدةملأأنهداء

تغفدلكؤ!يالقزآلب،بجفطتكقلكقابجفطهؤتغاتئشئخاته"تتكفلؤتئم

الجكيم:

ؤالتيريغةالخايذ،الكتاتلهؤالكريمالقزآنتثقىأنؤتقاتئشثخاته"آزاد-ا

لىتممامقخذقابآلخقآتكتئبإليذوآنزتتآ!الو:تغاتنقاذالقتاقة،تؤيمإتئالتا!تة

الكتبيجفطخاتجةتقةتكنققئم:48(،المائدةأ!هوغقتهومهئيناآت!مبمنيذتو

تيتهقاققي!قالإئجيل،غفدمنقيريبالقزآدزغفذأنؤخاضةؤتخييدقا،ال!ابقة

غايم.لي!تماتةي!ؤى

،-التضازىغققاءمن-اليهتاتأوئوايفدينؤاخيتازايتئةدلأؤلتكون2-

تتيعونؤقللمحيه؟تجاءبقايؤمئونؤقلاليهتاب؟جف!ييبذؤرهئمتقومونقل

يصزواأئمؤالإئجيل،التؤزا؟!يجمنذهئمقكتوتاتجدوته"الديالأقىالتبىالرشوذ

ؤالئرويير؟!،ؤاليهتضالببالتخيري!،قتقوموا،جمتادهئمغتئ

تزؤنؤهئم،المتاقهتؤيمإتئالئضزانئهالذتات!أتتاعلكلأئضاتلآءدلكؤيي3-

ؤيزؤنالقمتاع،آوالمسكمل!اوالتخيري!تل!منت!لئمتئمييمايؤمنوناللإييمتاتهم

دلكقمكون،جمخيه!يأحدتشذ،متؤايزاقخفوخمامج!الهآمخمدالزشلخاتيمجمتالت

اهـ.(1-")الكيرييم-القزآلبالمبيننباليهتابالإيقالقإتىتهئمداجمئا

اكةلن!.صالعثيميننضايجىبتنمخفدالغلأقيماالشيتيقتاؤىجمن(1)



لممقو3العتالااأعرفها(التي)المسيحيشسدسدشمنالمقدسالكتابحولموتقشحقائق!!

الكتابئقذاأختغؤ

كن!يفوبزخل!إشآم!يقضة

دإأجمير-ؤهؤيفقةمولبكانقاذ:آكتتمبنيتختىإتىبإشتاب؟القزطبيئزؤى

الؤخه،خ!ن،الثؤبخ!ن،تهوبفيزجلالئاسيىجضقة!يقذخلتنهير،قخيس!داذ-

دغاةالقخيس!تقؤض!ققفاقاذ:،ؤالجتازةالكلآتمقأخ!نقتكفتمقاذ:،الزايخةطتم!

ؤؤغذة،،ؤأضتغبذأفغلختىآشينته":قاذ.تقئمقاذ:؟إشزائيييئته":ققاذ،القأمون

قتكتتمقاذ:م!يفا.تجاءتاشتةتغذكانقققاقاذ:.ؤائضز!ت،آتاييؤبين؟يييققاذ:

ضاجتتاأك!تؤقاذ:،الضأموندغاةالقخيمح!تقؤض!ققضا،الكلآتمقأخ!نالفقهغقئ

خضزيذمنائضزفتقاذإشلآمذ؟شتمتكانقضاقاذ:.تقئتهو:قاذيالأضسيى؟

التؤزاة،إتئقغضذت،الخطخ!نتزاييؤآئتالأذتان،قد؟أفتجنآ!قأختئت

!تل-منجمتيقاشتيرتتالكيي!ةؤآذخفتقاؤتقضت،!يقاقنرذت،ن!حتلآتقكتئت

ن!ح،تلآتقكتئتالإئجيل،إتئؤغقذتالتؤزا؟-ت!ني!يالمتخضضينالزتجالي

المتخقحصونالزتجالى-اشتراقامتيقاشتيرتت،التيقةؤأذخفتقا،ؤتقضت!يقاقنرذت

ؤتقضت،!يقاؤفيذت،ن!نيتلآثقغمفت،القزآلبإتئؤغضذت-الإئجيلت!ني!ي

نأقققاقتضفحوقا،المضخ!-ت!نيلمحيالمتخضمصين-الزتجاذالؤزا!ينؤأذخفتقا

قخفوظ،جمتابقذاأنقغلفتتشتروها،قتئمبقا،زقؤاؤالتفضانالرتادة!يقاؤتجدوا

إشلآمي.شتحتهذاقكان



!-اعرفها(التي)المسيحيشسدسدشمنالمقدسالكتابحولموثقشحقائق3لمف!والعتابا

ته"قذكزت،عتيتةبنشمحانقققيتال!تة،يفذقخخخت:أكتتمبنتختىقاذ

!ي:قات!؟قؤصعأئ!ي:قفتقاذ:!ل!خمظالتيماجمتاب!يقذامضذاؤا:ييققاذالختز،

!هوآلتهمنكئبآشتخفظوأ!بماؤالإئجيل:التؤزا؟!يؤتقاتئتتازكالتيماقؤلي

لهكلآلذكأوإتاترلثآنخنإتامالو!ت!:ؤقاذقضاغ،إتيهئمجفطهقخقلالمائدة:144أ

تصمغ.ققئمغقيتاالثه"ز!حنهظقخفنهااالحجر:9!أ!لخمنهو

تزدئيماالخفدآفيدكؤاتاؤآيخرالضايخات،تيئمبيغقييماالديدئ!ؤالخفه

القالمين.

!!ح!!



ح!!اعرفها(التي)المسيحيشسدسدشمنالمقدسالكتابحولموثقشحقائق3لمم!واالطتالط

العفلإشت

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005غؤصآليحشنننبينقخمو؟ال!يخعفقذقة

2،ءص
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009المؤل!مقدقة

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012ال!تابيذيتجنن:الأؤلالقضل

000000000000000000000000000013!ييما!ؤالتضازىالتهوبؤغقايدالمقذسيىاليهتابمختؤئ

صص!ص،ه

000000000000000000000000000000000000000000000018!إالققاقيماؤكؤقةال!يتائئيماالقخطوطة

0000000000000000000000000000000000000000000052المقذساليهتابخؤلشريعةقغلوقات

0000000000000000000000000000000000000000000000000000012الأشقاركتتةهئمالكذتةالأئيتاء

42................................................!0000الآشقارؤضياغالأضيتةالقخطوطاقيفقذان:الثايقالفضل

000000000000000000000000042!جمضقةدليل،تخيري!دليلالأضيتةالقخالوطالتضمتاع

000000000000000000000000000000000000000052بالثقصيىتف!ي!هغقىتغتيرف!المقذس!اليهتال!

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000052موشئشيريعةجمحقراخ!فاء

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000027الزدتحروبيمفيراخيقاء

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000072شزتاليمقيراخيقاء

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000072موشئأموريمقيراخيقاء

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000082!كثيزهأخزئأشقايىاخيقاء

00000000000000000000000000000000000000000000000000092الخديلإ!القفل!منزشائلاخيقاء



المعقو3العتالهاأعرفها(التي)المسيحيضسدسدشمنالمقدسالكتابحولموتقشحقائق!!ه

0000000000000000000000000000000000000092الضفقودهالأشقاليقد؟خؤنقيقالقاغقىالزذ

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000021القيقايئؤالأغذا؟تجغفيقمياغ:التاينالقضل

00000000000000000000000000000000000000000،00000000000000،000000000000022الفقذسيى؟!الكتابكتتةفغقن:الزابغالقضل

00000000000000000000000000000000000000000000000033المقذس!!الكتابآشفاركتسيماجهالة

المقذسيىاليهتابأشقاركتتيمامغيرقةآقضتة

الخديلإ!الغفدأشقايىكتتةهئمقن

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000043قتئ؟!إئجيلكايبهؤقن

5ء5لمصوص!

000000000000000000000000000000000000000000000000000000063يوخنا؟!إنجيلكايبهومن

وصوص،

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000038!إكايبقالغزفلازشايل

00000000000000000000000000000000000000000000000004؟الجئزايتين%لئيىشاتيمايبكاهؤقن

ص2وصصو5

0000000000000000000000000000000000000000000000000014؟!القلإييمالقفداشفاركتبةهئمقن

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000024التكوينن؟ديمفيركايبهؤقن

وه،صص،5
000000000000000000000000000000000000000000000000000043...؟.الخروحيمفيركايبهوقن

000000000000000000000000000000000000044؟دائتالليمفيركايبهؤقن

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000064إشجتا؟ليمفيركايبهؤقن

هءدوصوص5

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000047اسييز؟ليمفيركايبهوقن

00000000000000000000000000000000000000000000000000048الإئشاد؟ن!خميدليميركايبهوقن

000000000000000000000000000000000000000000000000005قضبؤبغنل!!بقضبالكتابئاكزفوالنشاكونالخامشر:القضل

وصووص

00000000000000000000000000000000000005المقذسيىاليهتابنصوصيىغلئالن!افيت!نيآثر

000000000000000000000000000000000055!!التشانجإضاقةؤالآتاءخذفيتئنيخيةالربمآةالغزقضةش!:الشابالقضل



!!.عرفها(النني)المسيحيضسدسدشمنالمقدسالكتابحولموثقشحقائق3لمعقواالعتالط

ت2-2لى5ص
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000055الزايييماالقراةبقصيماتعيريف

000000000000000000000000000000000000000000000000000000055يوختاإئجيلمنالققحةتص

00000000000065!القخطوطالبتغفيىلمحيؤوجودقاالقخطوطاقيأكتيرمنالقضيمااخيقاء

000000000000000000000000000000000000000000065الرايتيماالقزأ؟مقميماخؤذالعققاءاخيلآف

00000000000000000000000000000000075الرايتهالقزآ؟!ض!خؤذإيرمان،تارتالذكتوليكلآم

000000000000000000000000000000000000000000058قاجمليفغلكخزف!يوختاإئجيل:التييخة

.....................................................................!..!..00000000000006!الفتتاقضالكتافي:الشافيالقضل

......................ؤتئديلتخيري!ذليلالتتاقض

المقذسيى.اليهتابلمحيتةالغذبالتتاقضاياتغضيىدكر

..........لاناجيلا!يالؤاردةالتتاقضالبتغضيىبكر

...................!الإئجيلؤتتاقضرالتبئيوتانآتةلم

..............ائضيميحزأسغقئائطيبشكبلمحقمة

............التلآجميذأشقاءبكر!يالا2تاجيلتتاقض

...........ال!تافيفزفجمتذقاالغقيذةاتخزفلق:التامنالقفل

..تلآثة!"هئمال!قايم!يتشقاون"اللإينتصت!:إضاقةو

.."القدسيىؤالزوحؤالائننلآباباشيم"غقدوهئم:تصقتتاقض

..........................................افشتمؤالتخلإيفؤقازأل:التاليغالقضل

0063

0065

0067

000096

0096

75

وصصصصو5%
....................................................."خييقةكل"يكر:لصلخيريف

....................................................التإ"خييقةة"بذاة:تق!تخيريف
85

لا000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002(القام!حغالفختؤى)فقدشةغيزآغذاذالغالي!ز:القضل



الممكودال!تالهاء!رفها(التي)المسيحيسسيمشالمقدسا!كتابحولموثقشحقائق!!ع

00000000000000000000000000000000000038المقذسيىاليهتابألقافيخؤذتضزاييقغجؤار

صوبمص
0000000000000000000000000000000000000000083!المقذسيىاليهتابلمحيالانبياءتغفيىضفات

0000000000000000000000000000000000058!المقذسيىاليهتابلمحيالجئ!يمتيماالأغذابتغضيىبكر

00000000000000000000000000000000000019!المقذسيىاليهتاب!يالمتقزةالأغذابتغضيىبكر

0000000000000000000000000000000000029!المقذساليهتاب!يال!تمزيزةالأغذابتغضيىبكر

0000000000000000000000000059الغقل؟!ؤالغقيذةقمياعقغالكتابتجقاءمنالقايذةقا:غشزالخا؟قيالقفل

000000000000000000000000000000000000000000000000000069التضازئغاقيماإتئؤغطتةكيقة

لاأؤيقاذا؟إ..........................................................!...؟!ال!تابئكزفاتذيقنغشز:التاقيالقضل

001................................................!.000ئجيل!ايرؤالتؤزاةمىالفشيمينغقيذةغشز:التاينالقضل

،،وصصص

........................................................ال!ابقةالكتبلمحىعقمدتنا

ص،صه

................................................................التوزا؟لمحىتناعقيلى

..............................................................الإئجيل!ىغقيذتتا

................................................................الربولي!ىغقمذتتا

0000000000000000000000000000000000000000000000151ؤموشئإئزاهيتمضح!لمحىغقيذتتا

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000101.الكرييمالقزآدنفيعقيدتنا

بالكتبالإيقالبآزكان

0000000000000000000000000000000000000153؟القزآدبنزوليتغذاسئمابقةابالكتبي!تقا؟قل

00000000000000000000000000000000451؟الإئجيلبتخيري!ؤتغاتىشئخاتااللهوشقخيضادا

-ير?و،ء!

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000601!تهوبيزجلإشلايم!صه

حم!نهم!لأ!ع
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