ذذًٍٍ اٌرؼٍٍماخ إٌمذٌٗ التٔٛا ِرً
اٌّغىٍٓ ٚوؾف وزب الرثاعاخ
اٌّؾىىٍٓ.

اٌشد ػًٍ ِٛمٛع ( ٔظشج ٔمذٌح فً ذؼٍٍماخ األب
ِرً اٌّغىٍٓ ) اٌّٛمٛع اٌصاٌس فٍّا ٌطٍم ْٛػٍٍٙا
اٌجشٌذٖ إٌمذٌٗ اٌصاٌصٗ.
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اٌؾثٙح

من بٌن كافة التفسٌرات المسٌحٌة العربٌة المختلفة فإن تفسٌر األب المتنٌح متً المسكٌن ٌعد من أشهر
المصادر التفسٌره لبعض المشاكل النقدٌة المتعلقة ببعض نصوص العهد الجدٌد.

وتأتً أهمٌة ذلك التفسٌر من مكانة صاحبة والذي كان مرشحا ً لكرسً البابوٌة عام 1971م  ،قبل ان
ٌتفرغ للكتابات والتفاسٌر الروحٌة والالهوتٌة.
ٚال اخرٍف ػًٍ اٍّ٘ح ذفغٍش اتٔٛا ِرً اٌّغىٍٓ ( سغُ ػذَ ادرٍاض االٔجًٍ اًٌ ذفغٍش ٌٛمٛدٗ ) ٌٚىٓ
اخرٍف ػًٍ عثة االٍّ٘ح
فٍٍظ عثة اٍّ٘ح ذفغٍش اتٔٛا ِرً فمو ٌرشؽٍذٗ ٌٍثاتٌٚ ٌٗٛىٓ الْ ذفغٍش اتٔٛا ٌرّرغ تٕمطرٍٓ اٚال ػًٍّ
دلٍك ِٓ ٔادٍح اٌذساعٗ ٚػٍُ سٚدٍٗ وصٍشٖ ِٕٙا ػٍُ ذفغٍش اٌىراب تؾشٚهٗ االستؼح ػؾش شأٍا الٔٗ ٌرّرغ
تشٚدأٍٗ ػاٌٍٗ ذؼطٍٗ اٌمذسٖ ػًٍ وراتد اٌرفغٍش ٍٍِة تاٌراِالخ ٚاٌّؼأً اٌشٚدٍٗ
ٚتاٌطثغ ِشفٛك ذّاِا ػًٍ اي ؽخـ غٍش ِغٍذً ال ٌّرٍه اي ففٗ ِٓ ففاخ اٌّفغش اْ ٌؼٍك ػًٍ
والَ اتٔٛا ِرً اٌّغىٍٓ
ٍِٚذٛظٗ فً اعٍٛب اتٔٛا ِرً اٌّغىٍٓ اْ عٍاق والِٗ فٍغفً اًٌ دذ ِا ٌٍٚظ اعٍٛب ػاًِ ٌزٌه ال
ٌقٍخ اْ ٌمرطغ ِٓ والِٗ ٌ ِٓٚفؼً رٌه ٌذي اٚال أٗ ٌُ ٌفِ ُٙالاٌٗ اتٔٛا ِرً الْ اعٍٛب اتٔٛا ِرً اسلً
ِٓ فىش ٘زا اٌؾخـ تىصٍش شأٍا ٌٛمخ أٗ غٍش آٍِ فً إٌمً
لكن السؤال الذي ٌطرح نفسه هو مدي واقعٌة النقد بشقة النصً بتفاسٌر األب متً المسكٌن؟
بإمكاننا اإلجابة علً ذلك السؤال من حٌث كونه تفسٌراً نقدٌا ً من خالل التعرض لدراسة وتحلٌل أهم
التعلٌقات النقدٌة التً اشار الٌها فً تفاسٌره لألناجٌل األربعة.
فمن خالل بحثنا هذا سنثبت ان تفسٌر األب متً المسكٌن ال ٌعد وال ٌصنف ضمن التفاسٌر النقدٌة – اي
التفاسٌر المبنٌة علً النصوص النقدٌة – علً الرغم من انه ٌعد واحداً من أشهر التفاسٌر األرثوذكسٌة
التً تعرضت لبعض الحاالت النصٌة الشهٌرة كخاتمة إنجٌل مرقس وقصة المرأة الزانٌة بإنجٌل ٌوحنا.
ٚذؼٍٍك اٌّؾىه خطا ٕ٘ا ٌؼذج اعثاب
اٚال اٌىٍٕغٗ اٌؾشلٍٗ اٌرمٍٍذٌٗ ذؼرشف تإٌـ اٌرمٍٍذي
شأٍا اٌّؾىه ٚاٌغاٌثٍٗ ِٓ اٌّؾىىٍٓ اٌّٙاجٍّٓ اْ ٌُ ٌىٓ وً اٌّغٍٍّٓ ِرؾثؼٍٓ تاٌفىش االعالًِ اٌّرغُّ
تاٌٛدً اٌذشفً (سغُ فغاد لشأ ِٓ ُٙدٍس اٌذفع وّا ا ٚوٍفا ِصً ِا دذز ِٓ إٌغٍاْ ٚاشٕاء اٌرٕمٍو
ٚاٌّخطٛهاخ اٌرً ذصثد رٌه ٚاالدادٌس اٌرً ذؼىظ فغاد إٌـ اٌمشأً ذّاِا )

ٌٚىٓ ٘زا ال ٌٕطثك ػًٍ اٌٛدً اٌّغٍذً
ٚاسج ٛاٌشجٛع اًٌ ٍِف اػالْ هللا ٍِٚف ِؼًٕ اٌرذشٌف ٚاٌشد ػًٍ ذذشٌف االٔجًٍ
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شاٌصا خٍفٍح اتٔٛا ِرً اٌّغىٍٓ ػٓ إٌمل إٌقً ٔفغٗ فؼٍُ إٌمذ إٌقً ػٍُ ِرغٍش الٌإشش فً اٌؼمٍذٖ
اٌّغٍذٍٗ ٚفً اٌغرٍٍٕاخ ٚاٌغثؼٍٍٕاخ وأد اٌىرة اٌّرٛفشٖ فٍٗ ً٘ فمو ورة أقاس إٌـ إٌمذي ٌٍٚظ
أقاس إٌـ اٌّغٍُ ا ٚاالغٍثٍٗ ٌٚزٌه اتٔٛا ِرً ٌمشا اساؤُ٘ ٌٚىٕٗ ٌزوش اْ درً ٌ ٛوّا ادػٛا فً اي ػذد
اْ اٌغاٌثٍٗ اٌؼظًّ ِٓ اٌّخطٛهاخ ذإوذ إٌـ إٌمذي ٌٚىٕٗ ٌ٘ ٛرّغه تإٌـ اٌّغٍُ ٌٚىٓ اٌنا ٌٛمخ
اْ اٌؼذد فً إٌـ إٌمذي ال ٌخاٌف اٌؼمٍذٖ ٚال ٌإشش ػًٍ اٌّؼًٕ اٌؼاَ
ٔٚالدع اْ اتٔٛا ِرً ٌُ ٌزوش اعُ ِخطٛهٗ ٚادذٖ ٌٚىٕٗ ٌٕمً ػٓ اٌىراتاخ اٌّرٛفشٖ اٌرً وّا ٚمذد اْ
فً صِٕٗ وأد فمو الٔقاس إٌـ إٌمذي
ٚاخٍشا فً ٘زٖ إٌمطٗ اٚمخ اْ اتٔٛا ِرً ِصٍٗ ِصً اي اب ِغٍذً ا ٚلذٌظ ساتغ فً وراتاذٗ ٌىٕٗ غٍش
ِؼق ِٓ َٛاٌخطأ الْ اٌؼقّٗ ٌٍشب فمو
لكن تعامل القمص ( متً المسكٌن ) مع التعلٌقات النقدٌة بتفسٌره ٌُظهر بشكل واضح انه لم ٌكن ٌهدف
الً كتابة تفسٌر نقدي علً الرغم من معرفته التامة للنقد النصً المتعلق بالفقرات التً ٌقوم بتفسٌرها
وشرحها بكتاباته  ،ففً بعض تعلٌقاته نجد انه تاره ٌتعلق بتحدٌد خطأ الترجمة العربٌة التً ٌستخدمها
فً تفسٌره iمن خالل بعض العبارات مثل ( وقد جاءت فً الترجمة العربٌة  ..خطأ ) أو مثل ( وهنا أٌضا ً
 ..خطأ "فً الترجمة العربٌة" ) أو ( سقطت من المترجم إلى العربٌة ).
ٔمطٗ اخشي ٌرىٍُ ػٕٙا اٌّؾىه تغطذٍٗ
ٌٍذىُ ػًٍ اي ذشجّٗ ٔؼرّذ ػًٍ سوٍضذٍٓ
االٚي ً٘ ِشجؼٍرٙا ِٓ اٌّخطٛهاخ ٚاٌصأٍٗ ً٘ دلح اٌرشجّٗ ِٓ إٌادٍٗ اٌرؼثٍشٌٗ اٌٍفظٍٗ دغة ٔٛػٙا
دشفٍٗ اَ ِرذشسٖ اَ دٌٕاٍِىٍٗ ٚلذ ؽشدد ٘زا اٌّٛمٛع ذىشاسا
فّٓ ٔادٍح اٌّشجؼٍٗ ٌرشجّح فأذٌه ف ًٙدلٍمٗ جذا الٔٙا ذؼرّذ ػًٍ إٌـ اٌرمٍٍذي اٌّغٍُ

اِا ِٓ ٔادٍح اٌرؼثٍشاخ اٌٍغ ٌٗٛف ًٙدلٍمٗ ٌٚىٓ ٘زا ال ٌّٕغ اْ اٌمًٍٍ جذا ِٓ االٌفاظ ذى ْٛغٍش دلٍمٗ
ٌٍرؼثٍش ػٓ اٌّؼًٕ أٌٍٛأً ٘ٚزا اٌنا ٌغثثٍٓ
االٚي ٘ ٛمؼف اٌٍغٗ اٌؼشتٍٗ ِٓ دٍس لٍح ػذد االٌفاظ ٚمذاٌح اٌرقشٌفاخ اٌٍغٌٗٛ
شأٍا ا ٚاخٍشا ٘ ٛلٍح اٌذلٗ فً اٌرؼثٍش الْ اٌّرشجُ ِّٙا وأد دلرٗ ف ٛٙغٍش ِؼقَٛ
ٚترطثٍك ٘زا ػًٍ ذؼٍٍماخ اتٔٛا ِرً ( ٚعٍرنخ اوصش فً اٌشد ػًٍ االِصٍٗ اٌؼؾشٌٓ اٌرً روشُ٘ اٌّؾىه )
دٍّٕا ٌمٛي ذؼٍٍك ٌرقذٍخ فأذٌه ف ٛٙفً اٌغاٌثٍٗ ِٓ اٌذاالخ ٌمقذ اٌرؼثٍش اٌٍفظً ٌٍٚظ اٌّشجؼٍٗ ِٓ
اٌّخطٛهاخ ٘ٚزا عٍرنخ اٌنا ِٓ دساعح ذؼٍٍماذٗ ػًٍ اٌؼؾشٌٓ داٌٗ اٌرً اعرؾٙذ تٙا اٌّؾىه
ٍِٚذٛظٗ فغٍشٖ :وً ِا فؼٍٗ اٌّؾىه فً ذفغٍشاخ اتٔٛا ِرً اٌشاتؼٗ اٌرً ٌُ ٌمشا ِٕٙا ؽة اال فمو ِا
ٌخذِٗ فً ؽثٙرٗ ٘ ٛذجٍّؼٗ فغٍشٖ ٌٛدً تٙا فً ؽثٙرٗ ٌٚىٕٗ ذشن ذؼٍٍماخ وصٍشٖ ٌصثد فٍٙا اتٔٛا ِرً
دلح ذشجّح فأذٌه
وتارة أخري نجد انه قد أهمل بالكلٌة مواضع ال خالف فٌها عند علماء النقد بعدم صحتها وبالتالً خطأ
الترجمة العربٌة التً تتضمنها ولعل من أشهر تلك األمثلة ( فاصلة ٌوحنا ) والواقعه برسالة ٌوحنا االولً
 8-7/5والتً تعرض لها ( متً المسكٌن ) فً تفسٌره علً رسالة ٌوحنا األولً قائالً:
(( شهود حقٌقة أن ٌسوع هو المسٌح ابن هللا  ,محل ثقة ُمطلقة  ,فالشهادة لهذه الحقٌقة تشهد بها
السماء و األرض .والسماء فٌها ثالثة  ,و ٌشهد فى األرض اٌضا ثالثة .فوصٌة الناس بإثبات الحق
أصبحت بحسب األسفار المقدسة رسمٌة و إلهٌة .فهى تبتدىء فى األرض بالروح و الماء و الدم.
سأ ُ ْرسِ لُ ُه أَ َنا إِلَ ٌْ ُك ْم مِنَ اآل ِ
ح ا ْل َح ِّق الَّذِي
ب ُرو ُ
فالمسٌح جاء بالماء و الدم و الروح " َو َم َتى َجا َء ا ْل ُم َع ِّزي الَّذِي َ
ب ٌَ ْن َبث ُِق َف ُه َو ٌَ ْ
مِنْ عِ ْن ِد اآل ِ
ش َه ُد لًِ" ( ٌو  .)26 : 15هؤالء الثالثة هم فى الواحد ٌسوع الذى قد أتى بهم
ٌ ,عملون معا ً لنتٌجة واحدة و هى حقٌقة أن ٌسوع هو المسٌح إبن هللا ))، ii
ٚهثؼا سغُ أً ال ادراض اْ اػٍك ػًٍ ٘زا اٌىالَ الٔٗ ٚامخ ٌىً ؽخـ درً اٌّؾىه ٔفغٗ اٌزي الش
تّؼشفح اتٔٛا ِرً اٌّغىٍٓ تاٌرؼٍٍماخ إٌمذٌٗ اْ ػذَ روش اتٔٛا ِرً ٌرؼٍٍماخ إٌماد ػًٍ ػذد درً ٌ ٛواْ
ٕ٘ان خالف ػٍٍٗ ٚؽشدٗ ٌٗ ٚذاٍِٗ فً ِؼأٍٗ ٘زا ٌذي ٚتؾىً ٚامخ أٗ ٌإِٓ تافاٌرٗ ٌٚشفل ساي ِٓ
ٌٕادي تؼذَ افاٌرٗ ٘ٚزا ِا ٌٕطثك ػًٍ اٌؼذد فً ٌٛ 1دٕا ٚ 7 : 5اسجٛا اٌشجٛع اًٌ ٍِف اٌزٌٓ ٌؾٙذْٚ
فً اٌغّاء

http://holy-bible-1.com/articles/display/10008
رغم ان علماء النقد النصً ال ٌشكون فً عدم صحة تلك الفقرة للدرجة التً تصل الً حد توبٌخ بعضهم
البعض اذا تعرض أحدهم لها بالتعلٌق  ،وهو ما ٌمكن مشاهدتة فً إستغراب ( دانٌال واالس ) من (
اٌهرمان بارت ):
(( ختاما ً فإن " صٌغة التثلٌث " بـ ٌ1وحنا  8-7/5عملٌا ً ال توجد فً اي ترجمة حدٌثة  ،منذ ان أقر
العلماء بقرون انها إضافة ال حقة  ،فقط بضعة مخطوطات حدٌثة جداً هً التً تتضمن األعداد  ،المرء قد
ٌستغرب لماذا تلك الفقرة حتً تناقش فً كتاب اٌهرمان ٌ ،بدو السبب الوحٌد فً ذلك لكً ٌكون وقوداً
للشك ))

iii

لكن ما ال ٌعلمه ( دانٌال واالس ) ان رجال الكنٌسة القبطٌة االرثوذكسٌة حتً تلك اللحظة ال ٌزالون
ٌؤمنون بصحة تلك الفقرة للدرجة التً جعلت البابا شنودة نفسه ٌدرجها فً القائمة األولً لألدلة الكتابٌة
علً الهوت المسٌح معلقا ً علٌها بالقول ":وهنا الالهوت واضح جداً ".iv
ٚلذ اٚمذد فً اٌٍّف اْ اساء ِإٌذي إٌـ إٌمذي ِصً دأٍاي ٚالط ذٕادي تؼذَ فذرٙا ٌٚىٓ فً
اٌّماتً االالف ِٓ اٌثادصٍٓ فً ٘زا اٌؼٍُ ٚدافٍٍٓ ػًٍ دسجح اٌذورٛساٖ ٌإٌذ ْٚافاٌح ٘زا اٌؼذد تادٌٗ
لاهؼٗ روشخ اٌىصٍش ِٕٙا فً ٍِف اٌزٌٓ ٌؾٙذ ْٚفً اٌغّاء ٚ .تاٌطثغ اٌّؾىه ٌخذِح اغشامٗ اٌخثٍصٗ
ٌغرؾٙذ فمو تاٌّؼاسمٍٓ ٌٛٚدً اًٌ اٌماسب أٌّ ُٙصٍ ْٛاٌشاب اٌٛدٍذ  ًٌّٙٚذّاِا ٚجٛد ساب اخش الٛي
ٚاوصش ػذدا ٚاوصش ادٌٗ ِٓ اٌّإٌذٌٓ ٌٍٕـ اٌرمٍٍذي ٌٚصثر ْٛافاٌرٙا
ٌٙٚزا تاٌطثغ ٔجذ اتٔٛا ِرً اٌّغىٍٓ ٚلذاعح اٌثاتا ؽٕٛدٖ ٚاتاؤٔا اٌطٛتا ( ٌٍٓٚاٌزٌٓ اهٙش ِٓ اْ ٌزوشُ٘
اٌّؾىه ر ٚاٌفىش اٌذٔظ ػًٍ ٌغأٗ ٌٚرجشا تزوش اتٔٛا ِرً تذٌ ْٚمة ) اٌّإٌذٌٓ تٕؼّح اٌشٚح اٌمذط ٌُٙٚ
خٍفٍٗ فً إٌمذ إٌقً ٌغرؾٙذ ْٚتٙزا اٌؼذد ٌراوذُ٘ ِٓ افاٌرٗ.
دأٍاي ٚالط سغُ ادرشاًِ ٌٗ ٌّصً اٌفىش اٌرذشسي ٚاالٔجًٍ ٌّصً ٌٗ ِؼًٕ فمو ٘ٚزا ؽة ِشفٛك .
ٚتاسخ اٌشِاْ سغُ اٌنا ال القذ االعاءٖ اًٌ ؽخقٗ ٌّ٘ ٛصً اٌفىش اٌٍّذذ اٌّٙاجُ ٌالٔجًٍ ٌغشك
اٌؾٙشٖ  .فاعرؾٙاد اٌّؾىه تّٙا ٌٍظ تذجٗ ٚساٌّٙا ال ٌّصً ٚصْ وصٍش اِاَ اٌالف ِٓ اٌّإٌذٌٓ الفاٌد
اٌؼذد تؼذ دساعٗ ِرأٍٗ.

مثال أخر ٌظهر تجاهل ( متً المسكٌن ) للتعلٌقات النقدٌة ٌمككنا ان نجده فً تفسٌره علً سفر أعمال
الرسل حٌث عدد معمودٌة الخصً بـ  ( 37:8ترجمة الفانداٌك ):
ان ٌسوع المسٌح هو ابن هللا )) (( فقال فٌلبس ان كنت تؤمن من كل قلبك ٌجوز فاجاب و قال انا اؤمن
والمخطوط السٌنائً p45وهً الفقرة المحذوفة فً أغلب المخطوطات الٌونانٌة وأقدمها كالبردٌة
ٌقرون " :بكل وضوح NETBibleوالفاتٌكانً والسكندري وغٌرهم  ،األمر الذي جعل علماء نسخة
تلك الفقرة لٌست جزءاً من النص األصلً ألعمال الرسل "

v

لكن القمص ( متً المسكٌن ) لم ٌتطرق فً معرض شرحه بهذا الموضع لتلك المشكلة النقدٌة علً
اإلطالق بل إكتفً بالقول:
(( فكان ر ّد فٌل ُّبس ٌشمل حتما ً توضٌح عالقة المعمودٌة باإلٌمان وضرورة النداء باإلٌمان علنا ً بالرب
)) «viأنا أُومن أن ٌسوع المسٌح هو ابن هللا »ٌسوع من كل القلب فقالها متهلِّالً:
اٚال ذُ اٌشد ػًٍ ٘زٖ اٌؾث ٗٙتاٌرفقًٍ ٚاشثد افاٌرٙا ِٓ اٌّخطٛهاخ ٚالٛاي االتاء
http://holy-bible-1.com/media/10003/pdf/10003.pdf
ٚتادصً ٔد تاٌثً ُ٘ ِٓ ِإٌذي إٌـ إٌمذي ٘ٚزا ِا ٔشي ِٓ ذقشفاخ اٌّؾىه ٘ ٛال ٌغرؾٙذ اال
تّإٌذي إٌـ إٌمذي ٌ ٌُٚرىٍُ فً اي ؽثٙح درً االْ ػٓ ساي ٚادٌح ِإٌذي إٌـ اٌرمٍٍذي
فثٕاء ػًٍ ذٛافش ادٌٗ وصٍشٖ ذإوذ افاٌح اٌؼذد ِٓ اٌمشْ اٌصأً ٚتاالمافٗ اًٌ ِا اٚمذد عاتما اْ ؽشح
اتٔٛا ِرً ٌؼذد سغُ ػٍّٗ تشاب اٌّؼرشمٍٓ ٚػذَ روش اٌخالف فٙزا ٌذي أٗ ٌصك ذّاِا فً افاٌح ٘زا اٌؼذد
ٌٙٚزا ٌؾشدٗ ٌٚراًِ فٍٗ
مثل تلك األمثلة وغٌرها الكثٌر ٌظهر صعوبة تقبل فكرة عدم معرفة االب ( متً المسكٌن ) للمشكلة
النقدٌة المتعلقة بتلك الفقرات  ،لكنه ٌظهر بشكل واضح ان األب ( متً المسكٌن ) لم ٌكن ٌهدف الً
التعرض الً المشاكل النقدٌة إال بما ٌراه مناسبا ً وموافقا ً لفكره وارائه.

vii

اخالف والَ اٌّؾىه اتٔٛا ِرً ذؼشك ٌٍٕماه اٌّرؼٍمٗ تإٌمل إٌقً اٌرً ذغرذك إٌماػ اشٕاء ذفغٍش اِا
اٌرً ال ذغرذك ٌُ ٌرطشق اٌٍٙا
ٚذؼٍٍك اٌّؾىه اٌنا دًٌٍ ػًٍ ػذَ ِؼشفح اٌّؾىه تؼٍُ اٌرفغٍش
نقطة اخري تظهر بشكل واضح فً التعلٌقات النقدٌة التً تعرض لها األب ( متً المسكٌن ) أال وهً
أهماله المالحظ لتفاصٌل الحالة النقدٌة المشار الٌها فً تعلٌقه  ،فخالل  20تعلٌق نقدي لألب ( متً
المسكٌن ) فً تفسٌره علً األناجٌل األربعة نجد انه لم ٌتطرق بشكل ملحوظ لعلوم المخطوطات او وسائل
النقد فً ترجٌحاته بل كان ٌكتفً فً تعلٌقة بطرح بعض الكلمات المقتضبة مثل ( األصل الٌونانً ) أو (
أقدم المخطوطات الٌونانٌة المحققة ).
ٚاٚمذد رٌه عاتما تاْ فً صِاْ اتٔٛا ِرً ٌُ ذىٓ ٘زٖ اٌّخطٛهاخ ِرٛفشٖ ٌٍىً ف ٛٙفً لالٌرٗ فً دٍاذٗ
إٌغىٍٗ ٌُ ٌىٓ ِراح اٌٍٗ اْ ٌذسط وً ِخطٛهٗ ٌٚراوذ ِٓ ساب اٌثادصٍٓ ٌٚىٕٗ ٌ٘ ٛىرفً تمشاءٖ ِا لاٌٗ
تادصٍٓ إٌمذ إٌقً اٌزٌٓ اٚمذد اْ اٌزي واْ ِرٛفش فً ٘زا اٌضِٓ ٘ ٛوراتاخ ِإٌذي إٌـ إٌمذي فمو
فٍشي فً والِِ ُٙا ٌغرذك إٌماػ فٍزوشٖ ٌٚشد ػٍٍٗ تاعٍٛتٗ اٌفٍغفً اٌشاتغ اٌزي ٌُ ٌف ّٗٙاٌّؾىه فً
اٌىصٍش ِٓ االدٛاي ٚسدي ػًٍ االِصٍح اٌؼؾشٌٓ عٍىؾف ج ًٙاٌّؾىه تاعٍٛب اتٔٛا ِرً اٌّؾىٍٓ
 فّٓ خالي  14داٌح فإٔا ٔجذ أْ األب ِرً اٌّغىٍٓ لذ فنً لشاءج ألً اٌّخطٛهاخ ػذداً فً
ِٛاجٙح لشاءج اٌفأذاٌه اٌصاترٗ تأغٍة اٌّخطٛهاخ أٌٍٛأٍح .فً دٍٓ ٚافك اٌفأذاٌه فً  4داالخ
فمو  ،فً اٌٛلد اٌزي تذا لشاسٖ غٍش ٚامذا ً تذاٌرٍٓ.
 ذؼاًِ األب ِرً اٌّغىٍٓ ِغ اإلعرالالخ اٌّخطٛهٍح ٌصٍش اإلعرغشب فّصالً ٔجذٖ ذاسٖ ٌؼثش ػٓ
اٌّخطٛه اٌغٍٕاتً ٚاٌفاذٍىأً تى ُٙٔٛألذَ اٌّخطٛهاخ ٚ #1#ذاسٖ ٌؼثش ػٕ ُٙتٛفف " ُٙتؼل
اٌّخطٛهاخ "ٚ #7#ذاسٖ ٌى ْٛلشاسٖ ِثًٕ فً دمٍمرٗ ػًٍ ذٍه اٌّخطٛهرٍٓ فمو ٚ #11#ذاسٖ
ٌ ًّٙؽٙادذ ُٙذّاِا ً  ،#20#تً اْ األِش لذ ٌقً اًٌ دذ اٌرناسب فً اإلعرذالي ٔفغٗ فّصالً فً
اٌٛلد اٌزي وأد فٍٗ اٌّخطٛه ٚاؽٕطٓ ٚاٌّخطٛه تٍضا ٌ #8#ؼثش ػٕ ُٙتـ " اٌّخطٛهاخ األًٌٚ
" فاْ ذٍه اٌّخطٛهاخ ٔفغٙا ٚففد فً  #10#تاػرثاس٘ا " اٌّخطٛهاخ األدذز " !!!..
 فً اإلعرؾٙاداخ تاَتاء فاْ األِش ال ٌخرٍف وصٍشاً فراسٖ ذى ْٛؽٙاداخ اَتاء ٌٙا اٌمٍّح اٌّغٍطشج
ٚ #20#ذاسٖ ال ذىٌٙ ْٛا أي لٍّح ذزوش .#18#

ٌ ٌُ ؾش األب ِرً اٌّغىٍٓ فً ٚادذج ِٓ اٌؼؾشٌٓ داٌح اًٌ أعاٌٍة إٌمذ اٌّرثؼح فً لشاسٖ  ،تً
ٔجذٖ فً تؼل األدٍاْ ٌٛفش ِؼٍِٛاخ ٔمذٌح غٍش فذٍذح ِصً #20# ٚ #14# ٚ #11# ٚ #5#
 ،ػًٍ أٗ فً اٌذاالخ  #20# ٚ #19#تذا ٚامذا ً ٚوأْ األب ِرً اٌّغىٍٓ ٌرثغ أعٍٛب اإلٌّاْ
فمو.

ٚذذًٍٍ اٌّؾىه ٕ٘ا غٍش فذٍخ ٚغٍش آٍِ ٚاتذا تؼشك اٌؼؾشٌٓ ِصاي اٌزٌٓ ذىٍُ ػٕ ُٙاٌّؾىه ِٛٚلف
اتٔٛا ِرً

االِصٍح

تعليق  #1#متي 1:6
ادرشصٚا ِٓ اْ ذقٕؼٛا فذلرىُ لذاَ إٌاط
ٌٚذػً اٌّؾىه اْ اتٔٛا ِرً خاٌف لشاءج إٌـ اٌرمٍٍذي ٚالرطغ ِٓ والَ اتٔٛا ػثاسٖ ٌٕ٘ ٛمٍٙا ػٓ
اخشٌٓ ٘ٚزا ػذَ اِأٗ وّا روشخ ٚاٌذًٌٍ
اٌؾشح اٌىاًِ تادٌرٗ اٌخاسجٍٗ ٚاٌذاخٍٍٗ
http://holy-bible-1.com/articles/display/10301.pdf
ٚلذ ٚمؼد فٍٗ والَ اتٔٛا ِرً واًِ تذ ْٚالرطاع درً اٌٍّخـ االخٍش ٚاوذ فً ٔٙاٌح والِٗ اْ اٌّؼًٕ
ٌٛافك ِا فً لشاءج فأذٌه درً ٌ ٛخاٌف فٍٙا ٕ٘ذسٌىغٚ ْٛغٍشٖ
ارا فٙزا اٌؼذد ٌٛافك فٍٗ اتٔٛا ِرً ػًٍ إٌـ اٌرمٍٍذي

تعليق  #2#متي 13:6
ألَنَّ لَ َك ا ْل ُم ْل َكَ ،وا ْلقُ َّو َةَ ،وا ْل َم ْجدَ ،إِلَى األَ َب ِد .آمٌِنَ

ٚتاٌفؼً اتٔٛا ِرً ٌإٌذ إٌـ اٌرمٍٍذي
ٚاٌؾشح ٚاالدٌٗ فً ٘زا إٌٍه
http://holy-bible-1.com/articles/display/10302.pdf
٘ٚزا اٌّصاي اٌصأً اٌزي ٌٛافك فٍٗ اتٔٛا ِرً إٌـ اٌرمٍٍذي

تعليق  #3#متي 3:13
ط
ط ا ٌْ ٍَُّمَّ ُ
ٌَثَّا ُُ ٚ
ة ذَذَّا َُ ٚ
ٌٚمٛي اٌّؾىه اْ والَ اتٔٛا ِرً فٍٗ لقٛس ؽذٌذ ٚتاٌطثغ اٌّؾىه ٌمٛي رٌه الْ اتٔٛا ِرً ٚافك ػًٍ
إٌـ اٌرمٍٍذي
ٚاٌشد ٚاالدٌٗ فً ٘زا إٌٍه
http://holy-bible-1.com/articles/display/10303.pdf
٘ٚزا اٌّصاي اٌصاٌس تاالدٌٗ اْ اتٔٛا ِرً ٚافك إٌـ اٌرمٍٍذي

تعليق  #4#متي 13:25
اْ
اإل ْٔ َ
غ ِ
اٌَّرًِ ٌَأْذًِ فٍِ َٙا اتُْٓ ِ
ٌمٛي اٌّؾىه اْ اتٔٛا ِرً ٌإوذ أٙا امافٗ غٍش ِٛجٛدٖ فً أٌٍٛأٍٗ ٌٚىٓ اٌذمٍمٗ اٌّؾىه الرطغ ِٓ
والَ اتٔٛا ِرً الٔٗ تؼذِا روش ٘زا اٌىالَ ػًٍ أٗ ذؼٍٍك ٔمذي ٌشد ػٍٍٗ ٌٚصثد افاٌرٙا تاٌّؼًٕ ٚاٌرذًٍٍ
اٌذاخًٍ
ٚاٌشد ٚاٌنا ذؼٍٍك اتٔٛا ِرً اٌىاًِ ِٛجٛد فً ٘زا إٌٍه
http://holy-bible-1.com/media/10306/pdf/10306.pdf

٘ٚزا ٘ ٛاٌّصاي اٌشاتغ اٌزي اٌنا اتٔٛا ِرً ٌإوذ إٌـ اٌرمٍٍذي

تعليق  #5#متي 17-16/27
ٍخ
اط أَ َْ ٌَ ُ
غ َ
اساتَ َ
تَ َ
غَ ٛع اٌَّ ِزي ٌُ ْذػَى ا ٌْ َّ ِ
ٌُ ٌف ُٙاٌّؾىه ذؼٍٍك اتٔٛا ِرً فٌ ٛٙرىٍُ ػٓ اعُ تاساتاط ٌٍٚظ ػٓ افاٌح اٌؼذد
ٚاٌشد اٌىاًِ فً ٘زا إٌٍه
http://holy-bible-1.com/media/10308/pdf/10308.pdf
٘ٚزا اٌنا ِصاي خاِظ ٌٛافك فٍٗ اتٔٛا ِرً إٌـ اٌرمٍٍذي ا ٚػًٍ االلً الٌصثد ِخاٌفرٗ ٌٗ

تعليق  #6#مرقس 2:1
ُٛب فً األ ْٔثٍَِا ِء
َو َّا ٘ َُْ َِ ٛىر ٌ
اتٔٛا ِرً روش اٌشاي اٌّخاٌف ٌٚىٕٗ ال ٌٙرُ تشاٌٌٚ ُٙؾشح ِؼًٕ تاالٔثٍاء
ٚذؼٍٍمٗ اٌىاًِ ِغ االدٌٗ فً ٘زا إٌٍه
http://holy-bible-1.com/media/10310/pdf/10310.pdf
٘ٚزا ِصاي عادط ٌزوش فٍٗ اتٔٛا ِرً ساي إٌماد ٌٚىٓ ال ٌؼرشف تشاٌٌٚ ُٙرّاؽً ِغ إٌـ اٌرمٍٍذي

تعليق  #7#مرقس 14:1
ٌَ ْى ِش ُص تِثِؾ َ
خ هللاِ
َاس ِج ٍََِ ُىِ ٛ
ٌٚمٛي اٌّؾىه اْ اتٔٛا ِرً اؽاس اٌٍٗ ٌٚىٓ ٌُ ٌرىٍُ ػٓ فذرٗ ِٓ ػذِٗ ٘ٚزا ٌٍظ دمٍمً

فاتٔٛا ِرً اوذ فً تمٍح والِٗ اٌزي الرطؼٗ اٌّؾىه اْ اٌمشاءٖ االفٍٍٗ ً٘ ٍِىٛخ هللا
ٚاٌشد اٌىاًِ فً ٘زا إٌٍه
http://holy-bible-1.com/media/10311/pdf/10311.pdf
٘ٚزا ٘ ٛاٌؼذد اٌغاتغ اٌزي ٌإوذ فٍٗ اتٔٛا ِرً ذاوٍذٖ ٌٍٕـ اٌرمٍٍذي

تعليق  #8#مرقس 26:2
فً أٌام أبٌأثار رئٌس الكهنة
٘ٚزا اٌّٛمٛع ِٓ اٌّٛمٛػاخ اٌمذٌّٗ ٌٚىٓ ٌىشس اٌّؾىه وزتٗ فً أٗ عثة ذشن تاسخ اٌشِاْ ٌالٌّاْ
٘ٚزا غٍش فذٍخ  ٛ٘ٚتٕفغٗ اػرشف اْ ذشوٗ ٌالٌّاْ تٛجٛد اٌٗ ِ٘ ٛؾىٍح االٌُ ٚورة وراب ػٓ ٘زا ٌٚىٓ
اٌّؾىه ٌىزب واٌؼادٖ ٌٚزوش ػىظ اٌذمٍمٗ
ٚاٌشد اٌىاًِ فً ٘زا إٌٍه
http://holy-bible-1.com/media/10050/pdf/10050.pdf
اِا ػٓ ذؼٍٍك اتٔٛا ِرً فٌ ٛٙؾشح عثة روش٘ا تؼذ اْ ٌمٛي اٌشاي اٌّؼاسك تؼذَ افاٌرٙا ٚسدٖ أٙا فً
دسض فّٛتًٍ ٚسغُ أٗ سد ِخرقش ٌىٕٗ ٚامخ ٚتٙزا اٌنا ٌرّاؽً ِغ إٌـ اٌرمٍٍذي

تعليق  #9#مرقس 24:11
حٌنما تصلون فأمنوا أن تنالوه فٌكون لكم
ٌٚمٛي اٌّؾىه اْ اتٔٛا ِرً ٌُ ٌؼطً ساي ِثاؽش ٌٚىٓ ٘زا ػىظ اٌذمٍمٗ
فاتٔٛا ِرً فً تؾاسج ِشلظ ٌُ ٌؼٍك سغُ أٗ ٌؼشف إٌمذ ٌٚؾشح اٌّىرٛب فً إٌـ اٌرمٍٍذي ٌإوذ
ِٛافمرٗ ػًٍ إٌـ اٌرمٍٍذي

ٚاٌشد اٌىاًِ فً ٘زا إٌٍه
http://holy-bible-1.com/media/10312/pdf/10312.pdf
ٚاِا ػًٍ ذؼٍٍمٗ فً تؾاسج ِرً ٚتؾاسج ٌٛلا فٍىشس اٌؼذد خّظ ِشاخ تٕقٗ اٌرمٍٍذي فىٍف ٌمٛي اٌّؾىه
أٗ ٌُ ٌؼطً ساي ف ٛٙتذ ْٚؽه ٌٛافك إٌـ اٌرمٍٍذي

تعليق  #13#مرقس 43:14
ألثً ٌٛٙرا
ٌٚإوذ اتٔٛا تطشٌمٗ ِثاؽشٖ اْ امافح االعخشٌٛهً غٍش دمٍمٍٗ ٚوالِٗ ػٓ اٌّخطٛهاخ فذٍخ
اِا ػٓ ذؼٍٍك اٌّؾىه تأٗ ٌؾه فً والَ اتٔٛا فٙزٖ هثٍؼٗ فٍٗ ٚاال ِا واْ ؽىه فً وً ٘زٖ اٌّٛمٛػاخ
ٚاٌشد ػًٍ ٘زٖ اٌّٛمٛع فً ٘زا إٌٍه
http://holy-bible-1.com/media/10314/pdf/10314.pdf
ٚاٌنا ٘زا اٌّصاي اٌؼاؽش ٌراوٍذ اتٔٛا ِرً ٌٍٕـ اٌرمٍٍذي

تعليق  #11#مرقس 23-9/16
خاذّح أجًٍ ِشلظ اٌثؾٍش
اٚال تإٌغثٗ اًٌ ٍِخـ اٌشد ػًٍ ٘زٖ اٌّٛمٛع ٚاشثاخ افاٌح اٌخاذّٗ اٌرمٍٍذٌٗ فً ٘زا إٌٍه
http://holy-bible-1.com/media/10100/pdf/10100.pdf
اِا ذؼٍٍك اتٔٛا ِرً ف ٛٙفً ٘زا إٌٍه
http://holy-bible-1.com/articles/display/10318

٘ٚزا اٌجضء ِا فؼٍٗ اتٔٛا ِفٚ َٛٙتخافٗ تف ُٙذؼٍٍماذٗ اٌىاٍِٗ ٚالرثاعاذٗ اٌنا اِا االلرطاع ٌٓ ٌفٍذ ٛ٘ٚ
فً ساًٌ ٌرّاؽً ِغ إٌـ اٌرمٍٍذي ٚإٌٙاٌح اٌّغٍّٗ

تعليق  #12#لوقا 17:1
ٚح ئٌٍٍَِِّا َٚلُ َّٛذِ ِٗ
ٌََٚرَمَ َّذ َُ أَ َِا َُِٗ تِ ُش ِ
ٚؽثٙح اٌّؾىه فً ٘زا اٌؼذد ذصثد تاٌذمٍمٗ أٗ ػًٍ ػىظ ِا ٌذػً فٌٍ ٛٙظ تاٌّرؼّك فً إٌمذ
إٌقً  ٛ٘ٚال ٌمشاء تً ٌمرثظ ِٓ ٕ٘ا ٕ٘ٚان تذ ْٚف ُٙفٕـ ؽثٙرٗ خطأ ذّاِا
ٚاٌذًٌٍ فً ٘زا إٌٍه ٚاسج ِٓ ٛاٌىً لشاؤذٗ ِٚؼشفح خٍفٍح اٌّؾىه اٌزي ال ٌفِ ُٙا ٌىرة
http://holy-bible-1.com/media/10323/pdf/10323.pdf
ٚذؼٍٍك اتٔٛا ِرً ٌإوذ افاٌح ٌرمذَ اِاِٗ ٘ٚزا اٌنا دًٌٍ ػًٍ ذاٌٍذ اتٔٛا ِرً ٌٍٕـ اٌرمٍٍذي

تعليق  #13#لوقا 35:9
ٍة
٘ َزا ٘ َُ ٛا ْتًِٕ ا ٌْ َذثِ ُ
اٚال اٌشد ػًٍ ٘زٖ اٌؾثٙح فً ٘زٖ إٌٍه
http://holy-bible-1.com/media/10326/pdf/10326.pdf
شأٍا اتٔٛا ِرً وّا ؽشدد فً اٌٍّف ٌمٛي تؼل اٌّخطٛهاخ ٌٚىٕٗ ٌؾشح ِؼًٕ اتًٕ اٌذثٍة فٛٙ
ٌرّغه تإٌـ اٌرمٍٍذي ٌٚىٕٗ ٌٛمخ اْ إٌـ إٌمذي ال ٌإشش ػًٍ اٌّؼًٕ
ف ٛٙاٌنا دًٌٍ اخش ػًٍ ذاوٍذ اتٔٛا ِرً ٌٍٕـ اٌرمٍٍذي

تعليق  #14#لوقا 55:9
ٚح أَ ْٔرُ َّا
ٌَ ْ
اْ ِِْٓ أَ ِّ
غرُ َّا ذَ ْؼٍَ َّ ِ
ي ُس ٍ
اٚال اٌشد ػًٍ اٌؾثٚ ٗٙافاٌد اٌؼذد
http://holy-bible-1.com/media/10331/pdf/10331.pdf
شأٍا ذؼٍٍك اتٔٛا ِرً روش والَ اٌّؼٍمٍٓ إٌمذٌٍٓ ٚسغُ رٌه خاٌف ُٙجٍّؼا ٘ٚزا ٌذًٌ ػًٍ ذّغىٗ
تإٌـ اٌرمٍٍذي درً ٌ ٛخاٌف وً ِإٌذي إٌـ إٌمذي

تعليق  #15#لوقا 17:13 & 1:13
ع ْث ِؼٍَٓ َ
آخ ِشٌَٓ أَ ٌْنا ً
َٚت ْؼ َذ رٌِهَ َػٍََّٓ اٌ َّش ُّب َ
اٚال اٌشد ػًٍ اٌؾثٙح ٚاشثاخ افاٌح اْ اٌؼذد  73سعٛي
http://holy-bible-1.com/media/10088/pdf/10088.pdf
شأٍا ذؼٍٍك اتٔٛا ِرً اٌّغىٍٓ اٌزي روش ِشاسا ٚذىشاسا اْ اٌؼذد ٘ٚ 73 ٛاؽاس اًٌ ٚٚ 72مخ أٗ ال ٌإشش
فً اٌّؼًٕ ٌٚىٕٗ ٌرّغه تافاٌح إٌـ اٌرمٍٍذي
ٚذؼٍٍمٗ فً ٘زا إٌٍه
http://holy-bible-1.com/media/10345/pdf/10345.pdf

تعليق  #16#لوقا 42:13
اد ٍذ
َِ ٌٚىَّٓ ا ٌْ َذ َ
اجحَ ِئٌَى َِ ٚ
ٌٚإوذ اتٔٛا ِرً اْ إٌـ اٌقذٍخ ٘ ٛاٌرمٍٍذي ٚاٌذاجٗ اًٌ ٚادذ

ٚاٌشد فً ٘زا إٌٍه
http://holy-bible-1.com/media/10346/pdf/10346.pdf
فٙزا اٌنا ِصاي اخش ٌراوٍذ اتٔٛا ِرً ٌٍٕـ اٌرمٍٍذي

تعليق  #17#يوحنا 18:1
هللا لم ٌره احد قط االبن الوحٌد الذي هو فً حضن االب هو خبر
فً ٘زا اٌرؼٍٍك ٔجذ اٌّؾىه ٌُ ٌف ُٙذذًٍٍ اتٔٛا ِرً ا ٚلذ ٌى ْٛفٚ ُٙذقٕغ تؼذَ اٌف ُٙالْ اتٔٛا ِرً
ٌإوذ اٚال افاٌح إٌـ اٌرمٍٍذي ٚشأٍا ٌؾشح اٌّؼًٕ ٌٚإوذ اٌٍ٘ٛح اٌغٍذ اٌّغٍخ ِٓ خالٌٗ
ٚاٌشد ِٛجٛد فً ٘زا إٌٍه
http://holy-bible-1.com/media/10347/pdf/10347.pdf
ٚتؼذ لشاءج ٔـ والَ اتٔٛا ِرً واًِ تذ ْٚالرطاع ٔفِ ُٙغضي والِٗ ٚذاٌٍذٖ ٌٍٕـ اٌرمٍٍذي

تعليق  #18#يوحنا 28:1
هذا كان فً بٌت عبرة فً عبر االردن
ٚاٌنا اتٔٛا ِرً ٌخاٌف اٌّإٌذٌٓ ٌٍٕـ إٌمذي ٌٚصثد اْ إٌـ اٌرٍمٍذي فذٍخ
ٚاٌشد فً ٘زا إٌٍه
http://holy-bible-1.com/media/10348/pdf/10348.pdf
ٔٚشي ٔـ والِٗ واًِ تذ ْٚذذشٌف ا ٚاٌذاءاخ ِٓ اٌّؾىه

تعليق  #19#يوحنا 69:6
ٚػشفٕا أٔه أد اٌّغٍخ اتٓ هللا اٌذً
ٕ٘ٚا ٌؾشح اتٔٛا ِرً اٍّ٘ح ِٚؼًٕ ٌمة أد ٘ ٛاٌّغٍخ اتٓ هللا اٌذً
ٔٚشي ٔـ والِٗ فً ٘زا إٌٍه
http://holy-bible-1.com/media/10349/pdf/10349.pdf
ٌ ٛ٘ٚرّغه تافاٌح إٌـ اٌرمٍٍذي ٌٚىٕٗ ٌنٍف اْ وٍّح لذٚط هللا اٌّٛجٛدٖ فً إٌـ إٌمذي ال ذغٍش
اٌّؼًٕ ٌٚىٕٗ ؽشح ِؼًٕ اتٓ هللا اٌذً ؽٙادٖ ػًٍ افاٌرٙا

تعليق  #23#قصة المرأة الزانية يوحنا 12:8 - 59:7
اٚال اٌشد ػًٍ لقح اٌّشاٖ اٌضأٍٗ فً ٘زا إٌٍه
http://holy-bible-1.com/media/10097/pdf/10097.pdf
ٚاخٍشا خرُ اٌّؾىه اِصٍرٗ اٌؼؾشٌٓ تّجّٛػٗ ِٓ اٌىزب ٚااللرثاط اٌغٍش آٍِ
ٚذاوٍذ ػذَ اِأٗ عرجذٖ فً فٛسج ففذاخ اٌىرة اٌرً الرثظ ِٕٙا فً ٘زا إٌٍه
http://holy-bible-1.com/media/10350/pdf/10350.pdf
٘ٚزا اٌّصاي اٌؼؾشٌٓ تؼذ وؾف خذاع اٌّؾىه ٔراوذ ِٓ ذاوٍذ اتٔٛا ِرً ػًٍ افاٌح إٌـ اٌرمٍٍذي

ٚاالْ سد ػًٍ ذذًٍٍ اٌّؾىه

 فّٓ خالي  14داٌح فإٔا ٔجذ أْ األب ِرً اٌّغىٍٓ لذ فنً لشاءج ألً اٌّخطٛهاخ ػذداً فً
ِٛاجٙح لشاءج اٌفأذاٌه اٌصاترٗ تأغٍة اٌّخطٛهاخ أٌٍٛأٍح .فً دٍٓ ٚافك اٌفأذاٌه فً  4داالخ
فمو  ،فً اٌٛلد اٌزي تذا لشاسٖ غٍش ٚامذا ً تذاٌرٍٓ.
٘ٚزا غٍش فذٍخ فاتٔٛا ِرً اوذ ػًٍ فذح إٌـ اٌرمٍٍذي فً  19داٌٗ ٚؽشد ُٙذاوٍذا ٌزٌه ٚداٌٗ ٚادذ
فمو ٌٛجذ دٌٙٛا ؽه ٙٔ ً٘ٚاٌح أجًٍ ِشلظ اٌرً ٌُ ٌؾشدٙا ٔقا وّا فؼً فً اٌثالً ٌٚىٓ ؽشدٙا
مٍّٕا ٚاٌرفقٍشي اٌزي ٌشجخ أٗ ٌٛافك إٌٙاٌح اٌرمٍٍذٌٗ ٚمؼرٗ فً إٌٍه
ٌ ٌُ ؾش األب ِرً اٌّغىٍٓ فً ٚادذج ِٓ اٌؼؾشٌٓ داٌح اًٌ أعاٌٍة إٌمذ اٌّرثؼح فً لشاسٖ  ،تً
ٔجذٖ فً تؼل األدٍاْ ٌٛفش ِؼٍِٛاخ ٔمذٌح غٍش فذٍذح ِصً #20# ٚ #14# ٚ #11# ٚ #5#
 ،ػًٍ أٗ فً اٌذاالخ  #20# ٚ #19#تذا ٚامذا ً ٚوأْ األب ِرً اٌّغىٍٓ ٌرثغ أعٍٛب اإلٌّاْ
فمو.
ِؼٍِٛاخ اتٔٛا ِرً اٌّغىٍٓ ػٓ إٌمذ إٌقً ِٚشجؼٍرٗ ٘ٚ ٛمؼٙا فً ٘اِؼ والِٗ اٌرً ٚمؼرٙا فً
فٛس ففذاخ ذفغٍشٖ فً وً داٌٗ ِٓ اٌؼؾشٌٓ ِصاي ِٚا ٌذػً اٌّؾىه أٗ فً االستغ اِصٍٗ 14 ٚ 11 ٚ 5
 23 ٚلاي ِؼٍِٛاخ غٍش فذٍذٗ ٘ ٛالْ اٌّؾىه ٌُ ٌف ُٙاعٍٛب اتٔٛا ِرً اٌّغىٍٓ اٌشاتغ فً اٌؾشح ٌُ
ُ٘ ال ٌؼٍّٛا إٌـ إٌمذي فال ٌرفٕٓ فً اعرخذاَ وٍّاخ ِؼمذٖ وّا ٌفؼً اٌّؾىه ٌٍذػً اٌّؼشفٗ فاتٔٛا ِرً
ٌؼشف ( ٚال ٌذػً ِصً اٌّؾىه ) ٌٚىٓ ٌرىٍُ تثغاهٗ ٚتاالٌّاْ اٌزي ماٌك اٌّؾىه ٚاعرفزٖ فً اٌّصاي 19
 ( 23 ٚالْ اٌّؾىه غٍش ِغٍذً ف ٛٙمذ االٌّاْ اٌّغٍذً ٚاٌىالَ ػٓ االٌّاْ اٌّغٍذً ٌغرفز ؽٍطأٗ
الٕٔا ٔؼشف اْ ٌىً ِغٍُ ٌالصِٗ ؽٍطاْ درً اٌشعٛي ٔفغٗ )
ٚوّا اٚمذد عاتما فً صِٓ اتٔٛا ِرً اشٕاء وراترٗ ٌٍرفاعٍش ٌُ ذىٓ فٛس اٌّخطٛهاخ ِرٛفشٖ ٌٍشا٘ا
تٕفغٗ ٚواْ اٌّرٛفش ِٓ اٌىراتاخ ػٓ اٌّخطٛهاخ ً٘ فمو وراتاخ اٌّإٌذٌٓ ٌٍٕـ إٌمذي اٌرش سد ػٍٍٙا
اتٔٛا ِرً تثغاهٗ ٚاشثد افاٌح إٌـ اٌرمٍٍذي
ٚاخٍشا اذؼجة ٌٙزا اٌّؾىه اٌّرىثش اٌزي ظٓ أٗ عٍذ اٌخٍك فٍذىُ ػًٍ وراتاخ لذط اتٔٛا ِرً اٌّغىٍٓ
ٚفً ٔفظ اٌٛلد ٌطثك اٌّؾىه االعٍٛب االعالًِ فً اْ اٌىزب ٚاٌرذٌٍظ ِثاح فً شالز دالخ فاػرمذ اْ
٘زٖ ٚادذٖ ٌِٕٚ ُٙفرشي ػًٍ والَ اتٔٛا ِرً ٌٍؾٙش ٌٍٚرشتخٚ .ؽىش هلل اٌزي اػطأا اٌغٍثٗ ٚاٌزي اٌنا
اػطً اٌرذػٍُ ٌشجاٌٗ ِصً لذط اتٔٛا ِرً ٌٍؾشح فً ذفغٍشٖ اٌٍٍّة تاٌشٚدٍاخ ٚإٌافغ ٌٍثٍٕاْ ٚاٌنا
ٌصثد افاٌح االٔجًٍ ٔٚقٗ اٌرمٍٍذي.
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