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هْل حقاً يهْل حقاً يوجوجددم م ح الكح الكارس؟؟ارس  
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 إنجيله  متى فِِى فالبشير.راسلح اكِةالِئ المِةكران بِفتعلقاسيان يان أسَعِضود موج يديِد الجِده العِفى 
اإلصاح الثاِمحشَن عرعلى ِل يكتب سيِدان الساا"سيح  المنظروا ال تحتِقوا ال تحتِقنظررروا أحوا أحدهؤالِء هؤالِءد الص أقوُل أقوُلىىار ألنِّار ألنِّغَغَ الص لكم لكم إن إن   

مالِئالِئمكتهكتهمِفى ِفىم موالس مواِتاِت السكّل حين ينظر كّل حين ينظر ونونو و ججهأبى الِذى ِفى أبى الِذى ِفىه موالس مواتات الس".أفر  ِس ِفى ثمعسل األمال الرصاح الثاِنىح 
شَعرالع اِمد الخَدر نَشَس عجدالفتاة الِتى ت أن دعى رودفتْا تعرعلى ص ِتوب طرس ابطرقُ بي وهوالم نزل وقد 

الب اقون ِمظناِخنالد ل أنب طرسم َلاا زجن بالس.لم الب تفتح ِماب ِةنِشد ح بْل الفراِختْ ركضل وأخْ إلى الدبتْر 
أنب طرس امواقفٌ قداب الب.ا فقالوا له: "أنِت تهذينأنِت تهذين". ا ِهوأمتؤكِّتْانَ فكَى دهكَ أن ذا هإنّإنّ" :فقالوا. وههم الكالك مه١."ه 

 

 إنع داً ِمدالالن هوتيينوا ِم استنتجنِن ذيالشّاِهك ديكّل م ن ال ؤِمن أنأن بدله الكاً مبِهاًاص خَاّارس ح   .
  تعين قدٍةنَؤِم من أوؤِم مالك لكلِّود مج إمكانية وؤكِد المن فِم. الرسلالمأعفر  بإنجيل متى وِساءا ج على ماءوبنَ

 ِكرا ذ ومِةايم الِحن ِمنيعع م نوك ذِل أنونعتبر يوِت الالّهاِءلم عن فكثير ِماٍل حى وعلى أ.اتهاِسرِح ِل أوِهاسِترِحِل
 ن ِمويقولون إن أعداداً غفيرة. م لهاحبينصوا مس ولياِت السموىِفار غَلص ِلكٍةالِئود مج و بِه إنجيل متى يقصدىِف

ِةكَالِئالمعلى استع ادد.وم تأهبينتقديم اماً ِلاِئ دلمساعوالِحِةد ملكلِِّةاي سيِح م٢. احتياجِه وقتَى   
 

 بيل الِموعلى سثال ما سلهِسج فرى الثاِنلوِك الماإلص حاِداح السس عع النّب أليشَنِهِماِد وخَىوا  ان كَ حين
محبير ِم بعدٍد كَاطيننةكَالِئ الم.مِلسَل إذ أر أر ام خَكيركَالً ومباٍت وجيشاً ثقيالً وجاءوا ليالً فأحةدينَاطوا بالم.  

ال غُفحين بكّرر جل اِهللامور دينَأى المة محاصةربج يش العدآِهآِه":  قاَلوي ي ا سا سينَ نَيفَيفَ كَ كَىىدِِدي عفقاَل ."؟؟مُلمُلعأليشَ له ع 
 حففتَ. "رِصب فيِهنيي عحفتَ ابيا ر":  وقاَلعصلى أليشَو ."ممههعع م م الذين الذيننن ِم ِما أكثرا أكثرنَنَعع م م الذين الذين ألن ألنفْفْال تخَال تخَ" :ىالنّب

بالرع نَيالغُى الم فأبصر "وإذا الجوإذا الجبُل مخَبُل م خَملوء ملوءييالً ومالً ومركبنَار نَاراِتاِتركب ح ٣."عع أليشَ أليشَوَلوَل ح   
 

 وبإنجيل لوقا اإلصاِدحاح السر إشَشَس عارة إلى أنع داً ِمدنكَِةكَالِئ الم فكلانوا مينمل نفس ِل بحعازر 
اح حصوجاء بإنجيل متى األ ."اهيماهيمررببإإن ن ضضلى ِحلى ِحإإة ة كَكَالِئالِئ الم المملتهملته وح وحسكينسكين الِم الِماتَاتَفمفم": إذ مكتوب .اهيمن إبرضِحإلى 
شْس والِعاِدالسرينأن  وعسي  سيحكَالمقاِدراً انأن ي ِمطلب اآلِبن ماو السىمليقد له ِم أكثر اثنَن ىشَ عرج شاً ِمين 
و إذ ِةكَالِئالم يفهاستّل س حين سقاَل لبطرهماستخْد :"أتظنأأ ال  ال ىىنِّنِّأأ  أتظنستطيعستطيعاآلن أأ   اآلننأأ  نطلبىىببأألى لى إإ  طلبفيقد فيقد مأأ  ىى ِل ِلمكثركثر  
 عينس والِتىاِد الحورزم الم إن."؟؟ يكون يكونننأأ  ىىغِِغذا ينبذا ينب هكَ هكَههنّنّأأ   الكتب الكتبلُُل تكم تكمفَفَييفكَفكَ  ....اثنَى عشَر جيشاً ِمن المالِئكَِةاثنَى عشَر جيشاً ِمن المالِئكَِة  ننمِِم

يقدا ذِل لنَمكالو عألنّألنّ" :دكأنْ أنْ قلتَ قلتَك تَ يا ا تَ يررببملج ىىأأ ملج..ج ج علتَ العلِِلعلتَ العىىم نَنَسكَسكَ مكك..  ال يال يالقيكوال تدنو القيك وال تدنو  شر شر ضضرربِم ِمةةب نن  
   ٤."لكلكر رجر رججج بح بحممدِِدصصئال تَئال تَ ِل ِلككلونَلونَمِِمحح ي يىىدِِدييعلى األعلى األ  ..ككقِِقطرطر كلِّ  كلِّ ىىحفظوك ِفحفظوك ِف ي يىىكَكَكَتَه بك ِلكَتَه بك ِلالِئالِئ م مىىوِصوِص ي يههألنّألنّ  ..ككمِتمِتييخَخَ
 

 قدكَاءُل نتس القوُل ف يتوافقُيبو وِدجِةكَالِئ المالح اس مرىع الِذ الواِقعنلم سف .؟هأحياناً تحالنَ ثُد حثٌاِدو 
ضبنَاةار .أي كَن وقتَان ح وِثداهاتنَكِئال م اسالحعلم أنّنَ ِل.؟رهأح ياناً يسما باجتياز ِت لنَ اُهللاحلكارِب التجليقو ى 

                                                
   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع          ،                              ١٠: ١٨ إنجيل متى ١
  ١٥: ١٢ ِسفر أعمال الرسل ٢
  ١٧ – ١٥: ٦ ِسفر الملوِك الثاِنى ٣
        ١٢ - ٩ :٩١   ،       سفر المزامير    ٥٤ – ٥١: ٢٦       ،      إنجيل متى ٢٢: ١٦ إنجيل لوقا ٤
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عالتَضبهذا نَف .انَاِن إيمنضجونص بحؤِم منينأقوي اء.وي عقوبستهلُّ يالتَ رساا":  بالقولهححسبكّلسب كّلوه وهفر فر ح يا إخْا إخْح يوىىتِِتو  
  ىىكَكَ ِل ِل تام تاممٌلمٌل ع ع له له فليكن فليكنررا الصبا الصبراً وأمراً وأمبب ص صئُُئنِشنِش ي يكمكماِناِن إيم إيمانانحح امِت امِت أن أنمينميناِلاِل ع ع..ةٍٍةعع متنو متنواربارب تج تجىى ِف ِفونونا تقعا تقعممحينَحينَ

تكونوا تامتكونوا تاميناِماِم وكَ وكَينلينغَ غَلين ييراِقاِق نَ نَرصينشَ شَىىفِِف  صين ىءءى".وقد طوُل يأم دكَ بِهىا نبتل م ما حدثَ معوب أي.ر ما شَباُهللااء أن  
   ١.ِهمِتعا بِننَؤازرا ويينَقو ي بْل.داًا أبنّى عا وال يتخلكنَتر ال ير اآلخَِباِن الجن ِمنا ولِكنَاِتانَع مىا ِفيبقينَ

 

 إنب ولسسى ِفوَل الره الالِت رسؤِمِنى إلى ِةثانيمكور لِِل" : يقوُلنثوس كتبئال أرتِفتِفئال أرعبفَ بفَع رطِِطراإلع اِتاِتالنَالنَ اإلع  
  راٍت أنراٍت أن م م ثالثَ ثالثَلى الربلى الربتُ إتُ إرعرع هذا تض هذا تض جهِة جهِةنن ِم ِم..ععئال أرتِفئال أرتِف ِل ِلىىنِِنمملِطلِططان ليطان لييي الشّ الشّالكالك م مدِِدسس الج الجىى ِف ِفةةكَكَووطيتُ شَطيتُ شَععأأ
يِن" :ى ِل فقاَل."ىىفارقِنفارقِني ِنتكفيك تكفيكعىىمِتمِتعألن ِت ألنِت قوىى ِف ِفىى قوالض الض ععِف تُكمفبكلِّ فبكلِّ..لُُلِف تُكم س س رور أفتِخور أفتِخربالح ربالح رررىىى ِف ِفىض كَكَ ِل ِلىىاِتاِتعفَعفَ ضىلُّ لُّ  تِح تِحى

ا ا مم حينَ حينَىى ألنِّ ألنِّ..سيحسيح ألجل الم ألجل الم والضيقاِت والضيقاِتاِتاِتادادههطِِطضض واال واالاِتاِتورورم والضرم والضرتاِئتاِئ والشَ والشَاِتاِتفَفَععر بالضر بالض أس أسككذِلذِللِِل. . ..سيحسيحة المة الم قو قوىىعلعل
  لِّلِّ ِظ ِظىىاِداِد و وىىتُ ِفتُ ِفررضاً إذا ِسضاً إذا ِسأيأي" : يقوُلرينشْ والِع الثالِثورِهمز مىِف ى النّبداوود ."ىىا قوا قوعيفٌ فحينئٍذ أنَعيفٌ فحينئٍذ أنَا ضا ضأنَأنَ

المالمواافُ شَافُ شَ ال أخَ ال أخَتِِتوارألنّ ألنّر ك أنتَ مىىعِِعك أنتَ م..ع ع صصوع اكوع كّكّاكه كازه كازمما يا يعزعزيِت..ىىنِِنانَانَيِت تراِم ترقد اِمبقد ىىبم اِئاِئ مدةةدتج تج اهاهم م ضقِِقييااضىى..م م سسحتَ تَ ح
بالدبالدههن رىىأِسأِس كَ كَ..ىىأِسأِسن رر ا رايإنّ إنّ..ي ما خَا خَمييور رور رححمةةميتب يتب عكّل كّلىىنِِنانَانَع أي أي ام حام حيىىاِتاِتيوأسكن ىى ِف ِف وأسكنب ب ييبِت الربِت الرإلى م إلى م ددى األي٢."امامى األي  

 

 إنبالر م انَع.م ريقا طول الط لنَالزم .يجُلسالو حبِسى فردانيال األصثاِلثاح الحأن ذنَوخَ نبرالمِلص ك 
أ قدصدرأ براً أمنْإ  كّلنانس خُيروي سجدنَى الِذِب لتمثال الذه صبه. ومنخُ ال يروي سجنّإ فدهىلقى ِف يو تون أ ِطس
 ال  ال هتكهتكآِلآِل..اراًاراً اعتب اعتبككا المِلا المِلههييأأ  علوا لكعلوا لكجج ي يلملم. . ووغُغُ نَ نَددبب وع وعخَخَشَشَيي وم ومخَخَررددشَشَأن أن " :ارب األخْاءتهج كالمِل ن ولِك.ةدتِقار منَ
ييععببددونونولتمثال الذه نَ نَىى الِذ الِذبِِب ولتمثال الذه صصبتَتَبال ي ال ي سسججددونحينئٍذ."ون أم ر روخَذنَصبغَنب ٍبضغَ وإ بٍظيحِهارضتوا بهأف. ممقد ام 

. . ؟؟تَتَببصص نَ نَىى الِذ الِذبِِب لتمثال الذه لتمثال الذهونونددجج وال تس وال تسىىهِتهِت آِل آِلونونددببال تعال تعو و غُغُ نَ نَددبب وع وعخُخُشَشَيي وم ومخُخُررددشَشَتعمدا يا تعمدا يا ": م لهقاَلف .كالمِل
  طِِطسس و وىى ِف ِف تلقون تلقونةِِةاعاع الس السلكلك ِت ِتىىوا فِفوا فِفددجج تس تس لم لمننإإوو. . لتهلتهمِِم ع عىىمثال الِذمثال الِذوا للِتوا للِتددججوا وتسوا وتسرر تخُ تخُننأأ  ننييددستِعستِع م م اآلن اآلن كنتم كنتمننإإفف

  ا أنا أننَنَمم يلز يلز ال النبوخَذنَصرنبوخَذنَصرا ا يي" : قائلينكوا المِلابفأج .."؟؟ىىدِِد ي ينن ِم ِمذكمذكمنِقنِق ي يىى الِذ الِذلهله اإل اإلوو ه هننوموم  ..ةِِةددتِقتِقار المار المأتون النّأتون النّ
نجيبنجيبع كع كننهذا األم رر هذا األم..ه ه ووذا يذا يوجإلهنَوج إلهنَد نَ نَىىلِذلِذا اا اد ععببددههي ي ستطيعستطيعأن أن ي ا ِما ِمجينَجينَنَنَ ينأتون النّار المِت أتون النّار المِتن قدةةقد..وأن وأن ي ا ِما ِمذنَذنَنِقنِق ينني دِِد يككأي أي ها ا ه
   ٣."بتهبتهصص نَ نَىى الِذ الِذبِِبهه لتمثال الذ لتمثال الذددججسس وال نَ وال نَ..هتكهتك آِل آِلددببععا ال نَا ال نَنَنَ أنّ أنّككا المِلا المِلهه أي أيعلوماً لكعلوماً لك م م وإال فليكن وإال فليكن..ككالمِلالمِل

 

 لقد أمر روخَذنَصنبأن الِفقَوِث ي ة الثالثتيمى ِفة ويلقوهأتون النّار ونفّذ ج بابرى ِفِةة القوج ِهِشيأم هر .وبعد 
:  وا فأجاب"ار؟ار؟ النّ النّطِِطسس و وىى ِف ِفوثقينوثقين م ماٍلاٍل نلق ثالثة رج نلق ثالثة رجألمألم" :شيريِهم ِل وقاَلك المِلنبوخَذنَصر  األتون تحيرى ِفهمإلقاِئ
"صصحيححيحأي أي هكك المِل المِلااه".فأج المِلاب وقاَلك  :"أنا ناظرأنا ناظرأر أر ببعة رجاٍلاٍلعة رجم م حلولينحلوليني ي تمىىشّون ِفشّون ِفتمو و سطِِطسأتون النّار وم أتون النّار وم ا بهما بهم  

ضضرررر  ووممنظرابع شَنظرابع شَ الرالر بيهبيهباب هِةهِةن اآللَن اآللَ باب".ثم اقتر ب روخَذنَصنب اِبإلى بأتون النّار وأج فقاَلاب : "يشَشَا ا يددرخُخُشَشَيي وم ومخُخُر  
وعوعببدووغُغُ نَ نَد..ي ي ا عا عبيدالعِل العِل اِهللا اِهللابيد ىأخْأخْ  ..ىررججوا وتعوا وتعالوخَخَفف " "ااالوررجشَشَ  جددرخُخُشَشَيي وم ومخُخُروع وع ببدمِِمو و غُغُ نَ نَدننو و س٤." النّار النّارطِِطس 

 

.  ِةبصع اًفورظاز  باجتي لك اُهللاحمس ي قد.امنَ وال يسعنْ ال يارس الحكالكَ م إن..بيبح الالقارئ ىأِخ 
قِْث ولكنأن بِم الر الِل ِخنها ييُئهخَ لك يراً أعظم.إن ب طرسسى ِفوَل الراألولىِهالِت رس اِطخَ يبالم جبينر 

مكَكَلِِل" :ِهعاً بقوِلشجىىتكون تكون تزكي تزكي ة إيماِناِنة إيمكمكموه وه ووأثم أثم نِم ِمن نالذ الذن هىى الفاِن الفاِنبِِبه..م م عأنّ أنّع ههنمتحي نمتحبالنّار بالنّار ي ..توج توج دِل ِلد لملمدوالكَ والكَححد رامِةامِةر  
 ٥.اِب على السحِهالقاِت ومنينؤِم المتطاِف الخْى الثاِن الربءىج ميعِنى هإنّ ."سيحسيح الم الموعوعسسالن يالن ي استع استعددنْنْ ِع ِعدِِدججلملمواوا
 

 أدأِخع ىوك كَىِعى ِفى  تشتركم الِةتلكالص  :مانَا السأباوى ..أشكرِمك نأجل و وِدعى ِفِة الثمينَككتابك  
سالمقد..أشكر ِمى إلهك أجلن و بأنك ى توِصعِدكالِئ مكَى بكتك كلِّى ِفى تحفظنَى  ىِقطر.كَى أِعنِّى رب ى أكون 

قبلتِنى ِفى ملكوِتك نا مي ام متعلقاً بشْخِْصكوىنِّ أِع.على الدس كْىِدي ىظ كَفَ أحالمكس واتمو بكعِدوكّل كام  أي
حصالتى.ىاِتي ى ف أرفعم ربى اسوعسقلتَ.  ي نا مي عِدكتِكالّ على وخَارجاً: م هال أخْرج يقبْل إلى نم . 
 

 : إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غَيرها ستجد ذلك ِفى..  العزيزأخى القارئ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ٥ – ٢: ١ رسالة يعقوب ١
  ٦ – ٤: ٢٣   ،   سفر المزامير ١٠ – ٧: ١٢بولس الرسول الثانية إلى مؤِمِنى كورنثوس   رسالة٢
  ١٨ – ٥: ٣سفردانيال         ،              ٢٣: ١إنجيل متى  ٣
  ٣٠ – ٢٤ :٣ سفردانيال ٤
   ٧: ١ األولى س الرسولطرب لةرسا        ،        ٤: ١٢١ سفر المزامير ٥

http://www.muhammadanism.com/Media/Audio/BetterLife/Default.htm

